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PRIEKŠVĀRDI

Latvju Enciklopēdijas tālāko sējumu sagatavošanas darbus ir veikuši

galvenā kārtā izdevuma galvenais redaktors Dr. Edgars Andersons, Latviešu

Institūta padomes priekšsēdis Arvīds Bļodnieks, Institūta sekretāre Silvija

Bļodniece, Amerikas Latviešu Apvienības ģenerālsekretāre Anita Tērauda,

valodnieces mag. paid. Irēne Velta Eilande un prof. Dr. Jautrīte Saliņa,
mākslinieki Ēriks Magons un Gvīdo Augusts, fotogrāfs Bruno Rozītis (f)

un Artūra Roberta Augstuma spiestuves darbinieku grupa.

Enciklopēdijas Austrālijas redaktors Voldemārs Dulmanis pēc daudzu

gadu darbasavus pienākumus slimības dēļ nodevis redaktoramAleksandram

Zariņam. Vēsturnieks Kārlis Kangeris pārņēmis Zviedrijas redakciju,
redaktrise Austra Liepiņa pārņēmusi Anglijas redakcijas biogrāfisko daļu
un Čikāgas un Ilinoijas redaktorapienākumus uzņēmies Rolands Kiršteins,

palīdzot Lidijai Kiršteinai.

Blakus agrāk minētiem autoriem radušies jauni — Gvīdo Augusts,
baznīcas darbinieks Oļģerts Balodis, prof. Dr. Joachims Brauns, redaktors

Gunārs Cimbulis, numismāts Eižens Dzelzkalējs (t), rakstnieks Anšlavs

Eglītis, Zenta Gārne, sabiedriska darbiniece Ārija Kalpaka-Grundmane,
rakstnieks Andrejs Gunārs Irbe, kapteinis Arvalds Mārtiņš Kalniņš, igauņu
sabiedrisks darbinieks Volrāts Kopels, diplomāts Voldemārs Kreicbergs,
vēsturnieks Staņislavs Kučinskis, redaktors Freds Launags, skolu darbiniece

Asja Lejiņa (t), rakstnieks un komponists Knuts Lesiņš, izglītības darbinieks

Jānis Mežaks, inž. Arturs Neparts, Dr. Pēteris Ziedonis Oliņš (t), taut-

saimnieks Edgars Pētersons (t), sabiedrisks darbinieks Gunārs Rode,

mākslas fotogrāfs BrunoRozītis (t), gleznotājs Ilmārs Rumpēters, ārste un

literātūras vēsturniece Valija Ruņģe, diriģents Haralds Rutups, etnografe
Mirdza Strausa, izglītības darbiniece Māra Florence Trapāne, mācītājs
Richards Zariņš, prof. Dr. Valdis Zeps, skolu darbinieceBiruta Zommereun

diriģents Roberts Zuika.

Ar fotomateriāliemLatvju Enciklopēdiju papildus atbalstījuši — Hoover

Institution on War, Revolution and Peace; San Jose State Universitv

Instructional Resources Center, sevišķi DarvleWebbunRichard Mills, Jānis

Andrups, Gvīdo Augusts, Emīls Elstiņš, Fricis Forstmanis, Arvalds Mārtiņš

Kalniņš, Bruno Rozītis, Dagnija Šleiere, Jānis Šneiders, Heinz Thomas un

TeodorsZeltiņš. Redakcijas darbu ļoti atvieglojuši LatviešuKonversācijas
Vārdnīcas, Latvijas PSR Mazās Enciklopēdijas, Latvijas Padomju Enciklo-

pēdijas, Konversācijas Vārdnīcas, Lietuvju Enciklopēdijas un citu zemju
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enciklopēdiju savāktie bagātīgie materiāli. Jācer, ka arī tagadējie Latvju

Enciklopēdijas sējumi varēs noderēt citu enciklopēdiju sagatavotājiem.

Latvju Enciklopēdijas pirmajos sējumos pamanīto kļūdu labojumi un

papildinājumi būs pēdējā sējumā.

Dr. Edgars Andersons

Latvju Enciklopēdijas 1962-1982-1987

galvenais redaktors
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Saīsinājumi

Saraksta nav ievietoti bieži lietoti un viegli saprotami vārdu saīsinājumi

A akadēmija

a. austrumi

AABS Association for the Advance-

ment of Baltie Studies — Baltijas

Studiju Veicināšanas apvienība

ACEN Assembly of Captive European
Nations — Apspiesto Eiropas Tautu

asambleja

adm. administrātīv-a/s

admin. administrā-cija/tore/tors

ALA Amerikas Latviešu Apvienība

ALJA Amerikas Latviešu Jaunatnes

apvienība

ALKA Amerikas Latviešu Katoļu ap-

vienība

ALPF Amerikas Latviešu Palīdzības

fonds

ALT Amerikas Latviešu teātris

ALTS Amerikas Latviešu Tautiskā sa-

vienība

amer. amerikāņi

Amer. Amerika

AN Apvienotās Nācijas

ans. ansamblis

AP Augstākā padome

APP Augstākās padomes prezidijs

arch. arehīvs

Ask. augstskola

astr. astronomija

ASV Amerikas Savienotās Valstis

av. aviācija

b. beidzis, beig-as/usi

bak. bakalaurs

balt. baltieši

Balt. Baltija

BATUN Baltie Appeal to the United

Nations — Baltiešu Apellācija pie

Apvienotām Nācijām

b-ba biedrība

b-ca baznīca

BI Baltijas Institūts

bibl. bibliotēk-a/āre/ārs

bot. botani-ka/ķe/ķis

BPLA Brīvās Pasaules Latviešu ap-

vienība (skat. PBLA)

BU Baltijas Universitāte

cand. kandidāt-e/s

civ. civīls

CX Centrālā komiteja

CV Centrālāvalde

d. diena, dienvidi

da. dienvidaustrumi

DALA Dienvidamerikas Latviešu ap-

vienība

darb. darb-ība/oties

D.C. District of Columbia — Kolum-

bijas distrikts

dept. departaments

div. divīzija



DNS, DNA dezoksiribonukleinskabe,

deoxyribonucleic acid

DP displaced person {angl.) — pārvie-

totā persona

dr. dienvidrietumi, draudze

Dr. doktors

DV Daugavas Vanagi

DVF Daugavas Vanagu fonds

dz. dziesma, dzim-is/usi

dzc. dzelzceļš

dz. sv. dziesmu svētki

eks. eksemplārs

cl. elektr-ība/iska/isks

ELJA Eiropas Latviešu Jaunatnes ap-

vienība

ELMA Eiropas Latviešu Mākslinieku

apvienība

ez. ezers

f. firma

F fonds

fak. fakultāte

farm. farmac-eite/eits/ija

fil. filolo-gs/ģe/ģija

fiz. fizi-ka/ķe/ķis/sks

f-ka fabrika

fr. franči

Gestapo Geheime Staatspolizei — Sle-

penais dienests

GULAG Glavnoje Upravļeņije LAGe-

rej — Galvenā nometņu pārvalde

ģm. ģimnāzija

habil. habilit-ācija/ēties

HES hidroelektriskā spēkstacija

I institūts

IBM InternationalBusiness Machines

īg. igauņi

Ig. Igaunija

il. ilustr-ācija/ātore/ātors/ēt

IMM Izglītības Ministrijas Mēneš

raksts

inf. informācija

īp. īpaš-niece/nieks/ums

IRO International Refugee Organiza
tion — Internacionālā Bēgļu orgāni

zācija

īst. v. īstajā vārdā

izd. izd-evēja/evējs/evums/ot

j jards

j. jūdze, jūra

j. j. jūras jūdze

JKS Jaunatnes Kristīgā savienība

JSK Jaunatnes Sarkanais Krusts

JLA Jelgavas Lauksaimniecības aka-

dēmija

j. st. jaunais stils

jur. juri-diska/disks/ste/sts

X konservātorij a

KA Kara akadēmija

kand. kandidāt-e/s

KBBKultūras Biroja Biļetens

KD Kultūras dienas

KF Kultūras fonds

KGB Komitet Gosudarstvennove Be-

zopastnosti — Valsts aizsardzības

komiteja

kol. kolledža

kom. kom-andēt/isija/iteja

komp. kompo-nēt/niste/nists/zicij a

kom-ris komandieris

komūn. komūnis-te/tiska/tisks/ts

komsk. komercskola

konf. konference

X



kons. konsul-ārs/āts/s

KP Komūnistiskā partija

kr. krievi, kreis-ais/ā

Kriev. PFSR Krievijas Padomju Fede-

rātīvā Sociālistiskā Republika

krsk. kara skola

LA Lauksaimniecības akadēmija

LAA Latviešu Apvienība Austrālijā

LAAJ Latviešu Apvienība Austrālijā

un Jaunzēlandē

lab. laboratorija

LAB Latvijas Architektu biedrība

LAK EC Latvijas Atjaunošanas komi-

tējas Eiropas centrs

LAMSA Latviešu Akadēmisko Mācīb-

spēku apvienība

LAMZA Latviešu Akadēmisko Mācīb-

spēku un Zinātnieku apvienība

LAOZ Latviešu Akadēmiskā organi-

zācija Zviedrijā

LARA Latviešu Rakstnieku apvienība

latg. latgaļi

Latg. Latgale

LAZA Latviešu Ārstu un zobārstu ap-

vienība

LBF Latvijas Brīvības fonds

LCK Latviešu Centrālā komiteja

LCP Latviešu Centrālā padome, Lat-

vijas Centrālā padome

LDS Latviešu Daiļamatnieku savienība

LE Latvju enciklopēdija

LELBA Latviešu Evaņģēliski Luteris-

kā Baznīca Amerikā

LELDAA Latviešu Evaņģēliski Lute-

risko Draudžu Apvienība Amerikā

LF Latviešu fonds

LHZA Latviešu Humānitāro Zinātņu
asociācija

LI Latviešu institūts

LIA Latviešu Inženieru apvienība

LIAĀ Latviešu Inženieru apvienība ār-

zemēs

lic. licenc-ēt/iāte/iāts/e

lldz-ce līdzstrādniece

līdz-ks līdzstrādnieks

liet. lietuvieši

Liet. Lietuva

lit. literā-rs/ts/tūra

Lja Latvija

LJAA Latviešu Jaunatnes Apvienība

Austrālijā

LX Latvijas Konservatorija

L!K!A! Latvijas Korporāciju Apvienība

LKB Latviešu Katoļu biedrība

LKBL Latviešu Katoļu biedrība Liel-

britānijā

LKIA Latviešu Kara Invalidu apvie-
nība

LKF Latvijas Kultūras fonds

LKO Lāčplēša kara ordenis

LKOK Lāčplēša karaordeņa kavalieris

LKP Latvijas Komūnistiskā partija

LKSA Latviešu Katoļu Studentu ap-

vienība

LXV Latviešu konversācijas vārdnīca

LLA Latvijas Lauksaimniecības aka-

dēmija

LĻKJS Latvijas Ļeņina Komunistiskās

Jaunatnes savienība

LMA Latvijas Mākslas akadēmija

LME Latvijas PSR Mazā enciklopēdija

LNAK Latviešu Nacionālā Apvienība
Kanādā

LNF Latviešu Nacionālais fonds

LNJAK Latviešu NacionālāJaunatnes

Apvienība Kanādā

LNK Latvijas Nacionālā komiteja

LNP Latviešu Nacionālāpadome, Lat-

XI
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vijas Nacionāla padome

LNPL Latviešu NacionālāPadome Liel-

britanij ā

LPB Latviešu Preses biedrība

LPI Latgaļu Pētniecības institūts

LPK Latviešu Palīdzības komiteja

LPNP Latviešu Pagaidu Nacionālāpa-

dome

LPSR Latvijas Padomju Sociālistiskā

Republika

LRS Latviešu Rakstnieku savienība

LSA Latviešu Studentu apvienība

LSCO Latviešu Skautu Centrālā orga-

nizācija

LSCS Latviešu Studentu Centrālā sa-

vienība

LSD SP Latvijas Sociāldemokrātiskā

Strādnieku partija

LSK Latvijas Sarkanais Krusts

LSP Latviešu sporta padome

l. t. lielāko tiesu

LTDA Latviešu Tautas deju apvienība

ltn. leitnants

LTTV Latviešu techniskās terminolo-

ģijas vārdnīca

LU Latvijas Universitāte

LVK Latvijas Valsts konservatorija

LVMA Latvijas Valsts Mākslas aka-

dēmija

LVU Latvijas Valsts universitāte

LWF Lutheran World Federation —

Luterāņu Pasaules federācija

m. māte

mag. maģistr-e/s

M ministrija

MA Mākslas Akadēmija

māksk. mākslas skola

mc. mācīj-ies/usies

MIT Massachusetts Instituteof Tech-

nologv — Masačusetsas Technolo-

ģiskais institūts

min. ministrs

MLĢ Minsteres Latviešu ģimnāzija

mons. monsinjors

MP Ministru padome

MMP Ministru padomes prezidijs

ms. manuskripts

NASA National Aeronautics and Space

Aclmirīistration — Nacionālā Aeronau-

tikas un Izplatījuma administrācija

NATO North Atlantic Treaty Organi-

zation — Ziemeļatlantij as Līguma

organizācija

NKVD Narodnij Komissariat Vnutren-

nich Djel — lekšlietu tautas komi-

sariāts

NO Nacionālā opera

NT Nacionālais teātris

NTS Nationaļno-Trudovoj Sojuz

Tautas darba apvienība

O opera

org. organi-ska/sks/zēt

org-ja organizācija

OSI Organiskās sintezēs institūts

p. pulks

pad. padom-e/ju

pag. pagaidu, pagasts

paid. paidagoģ-ija/isks

paidag. paidago-gs/ģe

PBA Pasaules Baltiešu apvienība

PBLA Pasaules Brīvo Latviešu apvie-
nība

PI Politechniskais Institūts

pils. pilsēta

POW Prisonerof VVar — kara gūsteknis

pr. priekš-niece/nieks/sēde/sēdis



XIII

prez. prezid-ente/ents/ijs

profes. profesi-ja/onāla/onāls

ps. pseudonims

psk. pamatskola

PSKP Padomju Savienības Komūnis-

tiskā partija

PSRS Padomju Sociālistisko Repub-
liku Savienība

publ. publi-cēt/cēta/cēts/kācija

r. rietumi

red. redak-cija/tore/tors, rediģēt

rep. republik-a/āniska/ānisks

rev. revolūci-ja/onāre/onārs

rev. kom. revīzijas komisija

RNS, RNA ribonukleīnskābe, ribonuc-

leic acid

RP Rīgas politechnikums

RPI Rīgas Polītechniskais institūts

s. sieva

sab. sabiedr-iska/isks/ota/ots

sav-ba savienība

s-ba sabiedrība

SD Sicherheitsdienst — Drošības poli-

cija

SELL Suomi, Eesti, Latvija, Lietuva

SEATO Southeast Asia Treaty Orga-
nization — Dienvidaustrumāzij as Lī-

guma organizācija

sk. skatīt, skola

Skl skolotāju institūts

skol. skolotāj-a/s

S. Kr. Sarkanais Krusts

S!P!K! Studenšu Prezidiju Konvents

SS Schutzstaffel — Aizsardzības vie-

nība

st. stacija, stunda

stud. stud-ente/ents/ēt/ija

t. tēvs

tagd. tagadēj-ā/ais

TAsk tautas augstskola

t. d. tautas deja

t.dz. tautasdziesma

ties. tiesības

tiesl. tieslietas

tiesn. tiesnes-e/is

t-ris teātris

TS Tautu Savienība

TZO Triju Zvaigžņu ordenis

U Universitāte

ULCA United Lutheran Church of

America — Apvienotā Luterāņu Baz-

nīca Amerikā

UNESCO UnitedNations Educational,

Scientific, and Cultural Organization
— Apvienoto Nāciju Izglītības, zināt-

nes un kultūras organizācija

UNO United Nations Organization —

Apvienoto Nāciju organizācija

UNRRA United Nations Relief and

Rehabilitation Agencv — Apvienoto

Nāciju Palīdzības un rehabilitācijas

aģentūra

v. vīrs

vāc. vācieši

Vāc. Vācija

VEF Valsts eletrotechniskā fabrika

vēst. vēstur-e/isks/niece/nieks

vidsk. vidusskola

vjl. virs jūras līmeņa

VK(b)P Vissavienības Komūnistiskā

(boļševiku) partija

VLJK Vispasaules Latviešu Jaunatnes

kongress

vltn. virsleitnants

VPK Valsts Plāna komiteja
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z. ziemeļi

za. ziemeļaustrumi

ZA Zinātņu akadēmija

ZALKF Ziemeļamerikas Latviešu Kul-

tūras fonds

ZAV Zinātņu Akadēmijas Vēstis

ZLCP Zviedrijas Latviešu Centrālāpa-

dome

ZLPF Zinaīdas Lazdas piemiņas fonds

zr. ziemeļrietumi

ZS zirgspēks

zv. zviedri

Zinātniskie gradi

A.A. associate of arts

B.A. bachelor of arts

B.Agr.Sc. bachelor of agricultural sci-

ence

bak. bakalaur-e/s

B. Archit. bachelor of architecture

8.A.5., B.A.Sc. bachelor of applied sci-

ence

8.8.A. bachelor of business adminis-

tration

B.C.E. bachelor of civil engineering

B.Ch.E. bachelor of chemical engineer-

ing

8.C0m., B.C.S. bachelorof commercial

science

8.D., B.Div. bachelor of divinity

B.D.S. bachelor of dental surgery

B.E. bachelor of engineering

B.Ec. bachelor of economics

B.Ed. bachelor of education

B.E.E. bachelor of eletrical engineering

B.E.Sc. bachelorofengineeringscience

B.F.A. bachelor of fine arts

B.G.E. bachelor of general engineering

B.L.S. bachelor of library science

8.M., B.Mus. bachelor of music

B.M.E. bachelor of mechanical engi-

neering

B.Phil. bachelor of philology

8.5., B.Sc. bachelor of science

B.S.C.E. bachelor of science m civil

engineering

B.Sc.F. bachelor of science m forestry

B.S.E. bachelorof science m engineering

B.S.E.E. bachelorof science m electrical

engineering

B.S.L. bachelor of slavic languages

B.S.M.E. bachelor of science m me-

chanical engineering

B.V.Sc. bachelor of veterinary science

cand. kandidāt-e/s

cand. bot. botānikas kandidāt-e/s

cand. hist. vēstures zinātņu kandidāt-e/s

cand. ing. inženierzinātņu kandidāt-e/s

cand. iur. jurisprudences kandidāt-e/s

cand. math. matēmatikas kandidāt-e/s

cand. mcd. medicīnas kandidāt-e/s

cand. mcd. dent. zobārstniecības kan-

didāt-e/s

cand. phil. filoloģijas kandidāt-e/s

cand. rer. merc. tirdzniecības zinātņu

kandidāt-e/s

cand. theol. teoloģijas kandidāt-e/s

civ. ing. civīlinženier-e/is (būvinže-

nier-e/is)

CM. master of chemistry

D.C. doctor of chiropractic medicine

D.D.S. doctor of dental surgery

Dip.Ed., Dipl.Ed. diploma of education

dipi. ing. diplomēt-a/s inženier-e/is
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dipi. rer. pol. diplomet-a/s tautsaim-

niece/ks

D.M.D. doctorof dental medicine

Dr. doctor-e/s

Dr. agr. agronomijas doktor-e/s

Dr. chem. ķīmijas doktor-e/s

Dr. h.c, Dr. hon. causa doctor honoris

causa (lat.) — goda doktor-e/s

Dr. hist. vēstures doktor-e/s

Dr. ing. (aer.) inženierzinātņu doktor-e/s

(aeronautikā)

Dr. iur. jurisprudences doktor-e/s

Dr. math. matēmatikas doktor-e/s

Dr. mcd. medicīnas doktor-e/s

Dr. mcd. dent. zobārstniecības dok-

tor-e/s

Dr. phil. filoloģijas doktor-e/s

Dr. philos. filozofijas doktor-e/s

Dr. rer. nat. dabas zinātņu doktor-e/s

D.Sc. doctor of science

lic. theol. licencēt-a/s teolo-ģe/gs, teolo-

ģijas licenciāt-e/s

L.L.B. bachelor of laws

L.Mus. licenciate of music

M.A. master of arts

mag. maģistr-e/s

mag. bot. botānikas maģistr-e/s

mag. chem. ķīmijas maģistr-e/s

mag. hist. vēstures maģistr-e/s

mag. iur. jurisprudences maģistr-e/s

mag. math. matēmatikas maģistr-e/s

mag. oec. tautsaimniecībasmaģistr-e/s

mag. pharm. farmācijas maģistr-e/s

mag. phil. filoloģijas maģistr-e/s

mag. philos. filozofijas maģistr-e/s

mag. rer. nat. dabaszinātņu maģistr-e/s

M.A.A.Sc. master of arts m applied

science

M.A.L.S. master of arts m librarv sci-

ence

M.A.Sc. master of applied science

M.B.A. master of business administra-

tion

M.C.E. master of civil engineering

M.B.M. master of chemicalengineering

M.D. master of medicine

M.Div. master of divinitv

M.E. master of engineering

M.E.E. master of electrical engineering

M.Ec. master of economics

M.Ed. master of education

M.E.Sc. master of engineering science

M.F.A. master of fine arts

M.Lib., M.L.S. masterof librarv science

M.M., M.Mus. master of music

M.Ph. master of philosophv

M.S.A. master of argricultural science

M.S.A.E. master of science (aeronau-

tical engineering)

M.S., M.Sc. master of science

M.S.C.E. master of science m civil

engineering

M.S.E. masterof sciencem engineering

M.S.E.E. master of science m electrical

engineering

M.S.L.S. master of science m librarv

science

M.S.M.E. master of science m mechani-

cal engineering

M.V.Sc. master of veterinarv science

Ph.D. doctor of philosophv
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MacDonald — sk. MkDonalde.

Mača Alma (dz. 1894. 28. X Rūjienā) —

aktrise (1582). 1949 pārcēlās uz dzīvi Mon-

treālā (Kanādā), bet 1952 sāka darb. Toron-

to, kur stud. angļu vai. un anglosakšu drām.

teckn. filmā, skatuvē, radio un televīzijā.
Darb. arī latv. t-ra ansambk. Jau 1952 M.

ieguva pirmolomu kanādiešu filmā The Field

Worker, kam sekoja kelākas un mazākas

kanādiešu telev., t-ros un filmās, piem., Ei-

žena Jonesku Degunradzī, filmā Rip-off

(1971). Sev. nozīmīga bija viņas darb. telev.

sērijās TugboatAnnie, The Collaboratorsv.c.

Mačiuika (Mačiuika Benediktas Vjtenis,
dz. 1927. 16. XI Kaunā, Lietuvā) — ketu-

viešu vēsturnieks un sociologs. Vāc. 1946-48

stud. psīchol. un filoz. Heidelbergas U, ASV

1950-58 starpt. ties., polīt. zin. un vēst.

Čikāgas U, 1963 ieguva Dr. grādu starpt.
attiecībās. 1954-58 darb. pētniecībā Čikāgas
U, kopš 1958 bija mācībspēks Konektikatas

U, kopš 1972 — profesors. Publ. daudz rak-

stu par Balt. valstu pokt., soc., saimn.,

kult. un demogrāfisko stāvokh, red. Lithu-

ania m the Last 30 Years, Latvia: an Area

Study (2 sēj., 1956).
Mačs Edmunds (dz. 1904. 9. IV Skaņ-

kalnes pag.) — mācītājs. B. LU teol. fak.

1928. Bijis Limbažu draudzes māc. un la-

tīņu vai., psīckol. un tic. māc. skol. ģm.

1929-44, Vācijā māc. un skol. Eskngenas
nometnē. Kopš 1949 ASV; organizējis pir-
mos latv. dievkalpojumus, kopš 1949 Tako-

mas latv. cv. lut. draudzes mācītājs.
Mačulāns Edgars Mārtiņš (dz. 1903. 11.

XI Rīgā) — ārsts plaušu skmībās. 1933 b.

LU ar ārsta grādu. 1935-41 bija ārsts asist.

Smiltenes S.Kr. skmn., 1941-44 strād. Val-

mieras pils. skmnīcā. Vāc. bija 1945-47 vecā-

kais ārsts UNRRA tbc slimn. Lorā pie Mai-

nas, 1947-49 galv. ārsts IRO tbc slimn.

Ambergā. ASV 1950-73 bijis ārsts, pēc tam

vecākais ārsts, galv. ārsts un kopš 1956

arī superintendents amer. skmn. Merilandē,
1973-77 ārsts konsultants Merilandes Vese-

lības dept., vairāku amer. un latv. profes.

org-ju biedrs.

Mačulāns Georgs (dz. 1913. 19. XI Min-

skā, Krievijā) — ārsts. (T. —
Ādams M.,

māc.) B. 1938 LU ar ārsta grādu. Bijis
1935-39 LU Farmakoloģijas I pētn. asist.,

1938-44 ārsts Ljā un Vācijā. leceļoja ASV

1949, ieguva ārsta ties. Kakfornijā 1951 un

spec. grādu psīckiatrijā 1959. Darb. par kk-

nisko dir. un dir. pal. valsts psīckiatriskā
skmn. Kakfornijā 1965-72. Kopš 1971 doc.

Kalifornijas U Ervinā. Publ. 8 zin. darbus

Ljā, Vāc. un ASV.

Madelānu pilskalns — Aglonā, Lielā Dū-

beļu ez. a. krastā, 20 m augsts, 60 x 70 m

platībā — ir viena novisbagātākajām arckaiol.

atradnēmLjā. Tā pirmsākums datējamspirms
2 500 g.; 12.

—
13. gs. pilskalns vismaz 3

reizes iznīcināts un atkal atjaunots. Senie

iedz. bijuši latg., kas mācējuši apstrādāt arī

bronzu un alvu. 100 km
2 plašā apkaimē ir

pāri par 30 senvietu: 10 pilskalni, apmet-

nes, kapulauki, kulta kalni un akmeņi, kā

arī svētavots. Pētījumi M. p. sākti 1977,

izrakumu norise Vladislava Urtāna vad. uz-

ņemta dokumentālāskaņu filmā.

Madliena
— paraugciemats un sovhoza

centrs (40 km no Ogres pie Abzas upītes) ar

477 iedz. Sovhozs specializējas piena un olu

ražošanā un kartupeļu audzēšanā. Ciematā

ir darbn. un veikali, slimn. ar 40 vietām,

astong. sk. un klubs.

O. C.
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Madlienas kopsaimniecības administrācijas centrs.

Madona.
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Madona (1585) — pilsēta ar 8 000 iedzī-

votājiem. Pēckara g. M. iekārtoti rūpn. uzņ.,

iedz. skaits strauji pieaudzis. Tur ir lopbarī-

bas, būvmateriālu unpārtikas apstrādes uzņ.,

asfaltbetonarūpn., metallapriekšmetu rūpn.,

kas gatavo lustras, galda un sienas lampas,

kā arī uzņ. un darbn., kas kalpo apkārtnes

vajadzībām. Iznāk raj. laikr. Stars. Uzcelts

universālveikals, plaša auto osta. Darb. slirnn.

ar 170 vietām, tbc apkarošanas punkts ar

30 vietām, 2 vidsk., bērnu mūz. sk., sporta

sk., kino, novadpētn. un mākslas mūzejs un

kult. nams. Archaiol. izrakumi liecina, ka

M. bijusi apdzīvota vieta jau 2. g. tūkstotī

pirms Kristus.

O. C.

Madonas 9. aizsargu pulks dib. 1924. 1.

VI. Devīze — Karogs, kas brīvības laikā

mums dots, mūžam lai laimīgai Latvijai
mirdz. Pulkā bija 3 bat. un 2 eskadroni.

Madonas rajons —
viens no 26 Ljas lauku

rajoniem, ar 3 349,7 km2
platību un 51 200

iedz. 1967. Tajā ietilpst Madonas un Vara-

kļānu pils., Cesvaines, Ērgļu un Lubānas

pilsētciemi, un Aronas, Barkavas, Bērzau-

nes, Dzelzavas, Indrānu, Jumurdas, Kals-

navas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mār-

cienas, Murmastienes, Ošupes, Pamatu, Prau-

lienas, Sarkaņu, Sausnējas, Varakļānu un

Vestienas ciemi. Lielākie rūpn. pasākumi —

Lubānas mežrūpn. saimniecība, Cesvaines

kūdras f-ka, Jēkabpils būvm. cehs, rūpn.

Rīgas ķīm. f-kas ~Aerosols" cehs Mārcienā,
Madonas labības produktu kombināts, 6 pie-

notavas, maizes kombināts, Kalsnavas spirta

f-ka, v.c. pasākumi. Darbojas 7 slimn., pret-
tuberkulozes dispensers, 7 lauku ambulan-

ces, 21 feldšeru un vecmāšu punkts, Ērgļu
lauku profes. techn. sk., 5 kinot-ri, 45 bibl.,
Madonas novadpētn. un mākslas mūzejs.

Rajonā atrastas arī mezolīta un neolīta ap-

metnes Lubānas ez. apkaimē, 23 senoletgaļu
pilskalni un 85 senkapi.

Madsolas Jons ( ist. v. Ludboržs, 1913.

13. X Nautrēnu pag. - 1975. 26. II) -

rakstnieks (P. 155). Izcēlās ar spilgti glez-
nainu vai. dzejāun censoņu notēlošanu stās-

tos. Pēc otrreizējās Ljas okup. nespēja ie-

kļauties jaunajā režīmā un atlikušo mūža

daļuklusēja.

Magnezialas javu saistvielas
— magnēzija

oksidu saturētājas vielas, kas spēj saistīties

un sacietēt ūdenī vai dažādu sālu (MgCl
2,

MgS0
4

v.c.) ūdens šķīdumos. M.j. saistvielu

iegūšanai lieto magnēzītu, dolomītizētumag-

nēzītu, serpentīnus, kā arī magniju saturē-

tājus sārņus, kas rodas, iegūstot magnija

kausējumus. Ljā m.j.s. iegūšanai ir izman-

toti dolomīti. Tos apdedzinot 600-1000° C

t°, iegūst kaustisko magnēzītu vai kaustisko

dolomītu. Tagad okup. Ljā plaši pētn. darbi

izdarīti ZA Neorg. ķīm. I. Noskaidrots, ka

kaustiskā dolomīta iegūšanai optimālā ap-

dedzināšanas t° Ljas dolomītiem ir 700-

---750° C. Šāds kaustiskais dolomīts sacietē

kā ūdenī, tā arī magnija sāļu šķīdumos, un

tam ir optimālās mechaniskās īpašības. le-

gūta arī jauna m.j.s. — atūdeņots magnija
karbonāta trihidrāts, kas ūdenī sacietē un

iegūst lielu mech. stiprību. Dolomīta javu
saistvielu mech. stiprība ar laiku pieaug.

Pierādīts, ka šī stiprības palielināšanās šaus-

tāma ar magnija hidrosilikātu veidošanos

cietēšanas procesā. M.j.s. plaši lieto dažādu

būvmateriāluražošanā: grīdu, apšuvumu plāk-

šņu, putu betona v.c. izstrādājumu paga-

tavošanai. Okup. Ljā m.j.s. pētījuši A. Vai-

vads, K. Karlsons, A. Upīte v.c.

V. Sviķis

Magons Ēriks Tālivaldis (dz. 1932. 27.

VI Rīgā) — gleznotājs, ilustrators. B. Ohaio

U 1956 ar BFA grādu. Ilustrējis latv. māc.

grāmatas. Piedalījies Ņujorkas latv. māksi,

grupas unKF izstādēs. LE māksi, redaktors.

Magnuss (Magnus, 1534 Dānijā —
1583

Piltenē, Kurzemē) — Dānijas Holšteinas her-

cogs un „Latviešu un igauņu" karalis Livo-

nijā. (T. — Dānijas karalis Christians 111

[valdīja 1535-59], m. — Doroteja, brālis —

Dānijas karalis Frederiks II [valdīja 1559-

---88].) M. uzauga mātes lutināts un vecākā

brāļa ienīsts. Viņš bija apdāvināts un ar

plašiem plāniem, bet patmīlīgs, bez stingras

gribas un ar vājām diplomāta spējām. Livo-

nijas karam sākoties, Frederiks II gribēja

no M. atbrīvoties kā no konkurenta uz Dāni-

jas troni, bet M. 1558 atteicās no piedāvātā
Tērbatas bīskapa amata. Viņš 1558. 26. IX,

brāļa pierunāts, tomēr uzņēmās Sāmsalas

bīskapa amatu, pārņemot 1660. IV Sāmsa-

las un Kurz. bīskapiju Dānijas karaļa vārdā.

M. vienojās arī ar Livonijas ordeņa mestru

Gothardu Ketleru par Harju, Vikas un Talli-

nas pārņemšanu. Brālis nepārtraukti intri-
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„Latviešu un igauņu"
karalis Livonijā Magnuss.

ģēja pret viņu, jaucot viņa plašos plānus.
1561 Frederiks II atļāva zv. pārņemt Tal-

linu un piespieda M. nodot viņam arī Hol-

šteinas kercogisti. 1562. 7. VIII Frederiks

II noslēdza arī akansi ar Krieviju. M. bija

spiests savu laiku pavadīt bezdarbībā, iz-

priecās un uzdzīvē. Viņa situācija uzlabojās,
Kriev. caram Ivanam IV 1566 meklējot sa-

biedrotos Livonijā. Ar Ivana IV žēlastību

M. 1671 sevi proklamēja par ~Latviešu un

igauņu" karak Livonijā. Būdams svešinieks,

viņš sevi uzskatīja par zemes pamatiedz.
valdnieku unplānojavisas ig. un latv. zemes

apvienot savā varā. Tas nebija ne vācu, ne

arī poļu, zv., kr. un pašu dāņu interesēs.

Sākās apkārtējo valstu intrigas pret M., ko

viņš nebija spējīgs pārvarēt. Nelīdzēja arī

viņa saderināšanās ar kādu kr. princesi un

laukbas ar otru pēc pirmās kr. princesses

nāves 1573. Viņš arī pārāk ilgi palika uz-

ticīgs līgumu saistībām ar savu negodīgo
brāli un nepārņēma savlaicīgi Vikas zemi,

ko iekaroja kr. un viņam vairs neatdeva.

1577-78 M. centās kļūt neatkarīgs un sle-

pus centās vienoties ar zv., poļiem unKurz.

hercogu Gotkardu Ketleru, bet bija spiests

paciest pazemojumus Maskavā un sarunu

biedru intrigas. Pārējo valdn. pamests, M.

mira vientukbā Piltenē, iepriekš par savu

mantinieku iecēks Ketlera dēlu princi Frīd-

Skats maiznīcā 1928. gadā.
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richu. Viņu īslaicīgi pārdzīvoja kr. sieva un

meitiņa. 1585. 28. II M. brālis Frederiks II

par 30 000 dālderiem pārdeva Piltenes bīs-

kapiju Polijai.
E. A.

Maijs Leo (dz. 1920. 22. IX Kuldīgā) -

inženieris technologs. 1951 b. LVU. Kopš
1958 zin. līdz-ks LPSR ZA Neorg. ķīm. I.

leguvis 1961 ķīm. zin. kand. grādu, speciali-

zējies lielmolekulāro, sev. silicijorganisko sa-

vienojumu ķīmijā. Pāri par 80 zin. publ.,

vairāk nekā 21 izgudrojuma autors. Darbs

latv. vai.: Silicijorganiskie savienojumi teh-

nikā (1964).

Maizes rūpniecība — 1912 Ljā bija 490

maizes ceptuves, bet neatkarīgās Ljas laikā

3 maizes f-kas un 187 ceptuves. 1984 Ljā

darbojās 2 maizes f-kas un apm. 28 maizes

kombināti, bez tam kels skaits ceptuvju,

ražojot ne tikai maizi, bet arī konditorijas

izstrādājumus (tortes un cepumus). Medzes

raugu ražo f-ka „Druva" (1940 — 504 t,

1982 — 6 453 t), ne tikai Ljai, bet arī citām

republikām. Makaronu izstrādājumus 1948

sāka ražot ~Druvas" makaronu f-ka. — ma-

karonus, nūdeles, skaidiņas un kukurūzas

nūjiņas, arī bērniem. 1940 Ljā ražoja tikai

1,1 t makaronu, bet 1983 — 11,9 t.

Maizīte Jānis (1883. 10. V Liepas pag.
—

1950. 14. II Rīgā) -
farmaceits (1593). Bi-

jis LU, vēlākās LVU farmācijas ķīm. prof.

1937-50, kopš 1946 katedras vad., arī ZA

Ķīm. I lab. vad. un mācībspēks LLA. Pētī-

jis ārstn. augus, sev. papardes, daudz laika

veltījis farm. ķīm., farmakoloģijas un farm.

vēst. jautājumiem. Publ. gandrīz 100 popu-

lārzin. un zin. rakstu un grām. levads prak-
tiskā farmācijā (1946)/

Maizīte Visvaldis (dz. 1921. 28. IX Voro-

ņežā, Krievijā) — ārsts. (T. —
Jānis M.,

farmaceits.) Stud. LU 1941-44 un Leopolda
Franzēna U Insbrukā (Austrijā), 1947 ie-

guvis Dr. mcd. grādu, papildinājies ASV

Ņujorkas U Mcd. sk. 1952. Kopš 1952 pri-

vātpraksē Ņujorkā. Bijis LAZA Ņujorkas

kopas pr. vietn. un pr. 1960-65, vairāku

profes. org-ju loc. Rakstījis period. un refe-

rējis radiofonā un mcd. kursos par mcd.

jautājumiem.

Majevskis Aleksandrs (1881. 2. VIII Rī-

gā —
1962. Rīgā) — gleznotājs (1598).

Majevskis Edvards (dz. 1899. 4. IV Žie-

valtos, Jaunjelgavas apr.) — mežkopis. B.

1934 LU ar inž. mežkopja grādu. Stud.

laikā strādāja Mežu pētīšanas st. pie Rīgas,

1935 bija mežziņa amata kand. Slātes virs-

mežniecībā un tanī pašā g. iecelts par mež-

zini Alūksnes virsmežniecības II iecirknī,

1941 bija virsmežzinis Skteres virsmežnie-

cībā. leradās 1944 rudenī Zviedr., kur kopš
1945 strādāja mežu vērtēšanas darbos, bet

jau 1946 pārgāja darbā uz Mežu I un kļuva
mežu taksācijas grupas vad. Zviedr. z. apg.

mežos. M. 1947-55 bija Valsts ūdenskri-

tumu dienestā. Zin. darbi (kopā ar A. Kār-

lenu) — jauna veida palīgtabulas „nākotnē

iegūstamās koksnes masas aprēķināšanai",
ko Zviedr. lieto praksē ar skaitļotāju palī-
dzību. M. raksti iespiesti Meža Vēstīs v.c.

MkDonalde (MacDonald) Daina (dz. Brē-

mane, 1945. 17. VII Vācijā, agrāk Holdena)

— tautsaimniece. B. Melburnas U. tauts.

nod. Austrālijā ar B.A. grādu un 1979 M.A.

grādu komerczin.; strādājusi par ģm. skol.

un no 1967 Melburnas U. asist. pētn. dar-

bā; kopš 1973 zin. darb. Pielietojamās tauts.

un soc. pētn. L, arī žurn. The Australian

Economic Review red. vietn. un līdz-ce;

LAAJ prez. sekr. 1970-72.

MakKomass (McComas Robert Galbraith,

dz. 1902. 15. X Bernsdeilē, Viktorijā, Aus-

trākjā —
1982. 10. V Melburnā, Austr.) —

jurists, saimniecisks darbinieks,Latvijas kon-

suls. Stud. ties. Melburnas U (L.L.B. grāds

1927). Bijis 1927-28 adv., darb. 1929-47 vil-

nas eksporta firmā Wm. Haugkton & Co.,

kopš 1938 tur galv. dir.; 1951-65 darb. grā-

matvedības f. E.L. VVilson & Son, 1939-72

s-bas General Fire & Life Assurance Corpo-
ration Austrāl. padomnieku padomē, kopš

1965 tur pr. Kopš 1931 Ljas konsuls. Sā-

kumā M. bija iesaistīts l.t. tirdzn. darījumos

un latv. jūrnieku aprūpē, pēc II Pas. kara

viņam kela loma Ljas ties. aizstāvēšanā un

latv. trimdinieku atbalstīšanā. Ar viņu kopā

darbojāsLjas kons. pārstāvis Oļģerts Rozītis.

Maksiņa Vizma Māra (dz. 1955. 20. XII

Toronto) — kordiriģente. Kanādā mc. To-

ronto U un X, ieguvusi bakalaura grādu

mūzikas paidagoģijā R. Ontārio U Londonā,

Ontārio, stud. Toronto U paid. fakultātē.

Darb. par dziedāšanas skol. Toronto latv.

sk., nometnēs un Garezerā vidusskolā. Dzie-
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dājusi Dainas korī kopš 9 g. vecuma, vēlāk

turpat balss apmācītāja un pakgdiriģente.

Bijusi virsdiriģ. 1. un 3. Jaunatnes dz. sv.

un Garezerā dz. dienās (1977, 1979), diriģ.

4. Jaunatnes dz. svētkos.

Mākslas Akadēmija (1605) — augstākā
mācību iestāde tēlotājas un lietiski deko-

ratīvās mākslas speciākstu sagatavošanai.
1920-40 LMA mc. 860 stud., bet studijas b.

229. Pēc II Pas. kara 1944-59 LVMA darb.

7 katedras (kdz 1946 fak.): Glezniecības,

Tēln., Grafikas, Keramikas, Zīmēšanas, Māk-

slas vēst. un Sab. zin. katedra. Keramikas

katedru 1959 pārveidoja par Lietiski deko-

ratīvās mākslas katedru ar 2 specialitātēm

— keramikas un stikla mākslinieciskās ap-

dares. Kopš 1963 ir arī Interjera un iekār-

tas, Audumu mākslin. apdares un Rūpnie-
ciskās mākslas katedra. Vēlāk tām pievie-

noja arī Paid. un Fizkult. katedru. Tagad

katedru kopskaits ir 12, pamatā 6 kursu

sistēma, bet 1950-57 likvidēja individuālu

personu darbn., piem., Ģ. Ekasa un J. Lie-

piņa stāj glezn. darbn., J. Tilberga portreta

žanra un O. Skulmes monumentālās glezn.
darbnīcu. LVMA ir arī vakara sagatavo-
šanas kursi (3 g.) un mākskn. konstruē-

šanas vakara kursi (2Vi g.), kopš 1959 arī

Mākslas zinātņu neklātienes nodaļa. 1967./68.

māc. g. LVMA mc. 325 stud.', 1978./79.

māc. g. stud. 466 (neklātienē 90); 1944-78

LVMA b. 1 196 stud., 1967./68. māc. g.

tur bija 55 mācībspēki. Zin. bibl. ietver

66 000 vienību. LVMA nosaukta Teodora

Zaļkalna vārdā. 1940-41 un 1944-61 LVMA

rektors bijaOto Skulme,pēc viņa Leo Svemps,

tagad Valdis Dišlers.

Mākslas fonds LPSR dib. 1945 kā okup.

Ljas Māksknieku sav-bas materiālā bāze —

sākumā PSRS M. F Ljas filiāle, kopš 1958

tagd. nosaukums. M. F financē Mākskn.

sav-bas zīmēšanas, gleznoš. un tēln. studi-

jas, grafikas un keramikas eksperimentālās

darbn., bāzes Murjāņos un Vecpiebalgā, fi-

nancē komandējumus un materiāk pakdz
mākslin. un viņu ģimenes locekļiem. Tā ke-

lākie uzņ. — kombināts „Māksla", mākslas

keramikas f-ka, mākslas eksperimentālās ke-

ramikas darbnīcas, centr. mākslas salons ar

4 veikakem Rīgā un 1 Liepājā. M. F rīko

apm. 80 izstāžu gadā.

Mākslas fotogrāfija —
mākslas veids, kas

rada dokumentāli poētisku mākslas tēlu, iz-

mantojot fotogrāfijas izteiksmes līdzekļus.
Pirmās m. f. bija tuvas tradicionākem glezn.

žanru darbiem, sev. portretos un ainavās.

Vēst. gaitā izveidojusies un nostiprinājusies

lietišķā fotogrāfija, mākslinieciski dokumen-

tālā fotogrāfijaun tīrā m. f., kas meklē jau-

nus māksi, un teckn. izteiksmes kdzekļus,

pirmajā vietā izvirzot autora ieceres. Māksli-

nieciski dokumentālā fotogrāfija ietver dar-

bus ar pubkcitātes raksturu, bet arī m. f.

bieži ir darbi ar reportāžas elementiem. M. f.

radās 19. gs., bet īsti attīstījās 20. gs. Ljā

m. f. attīstībupētījuši Pēteris Korsaks, Pēte-

ris Zeile, Atis Skalbergs, Ivars Bušmanis,

Sergejs Daugovišs, Gunārs Jonaitis v.c. Trim-

dā f. m. attīstībai izsekojis Bruno Rozītis.

Fotogrāfija dzimusi Parīzē 1839, bet jau
18400 g. sākumā Rīgā radušies pirmie da-

gerotipa ainavu un portretu uzņēmumi. Kā

mākslas fotogrāfs 1843 Jelgavā minēts kto-

grafs Ernests Šāberts (1796-1853).Tur 1860-69

darbojās arī latv. māksi, un fotogrāfs Juris

Georgs Budēvics. Ar fotografēšanu kādu

laiku Jelgavā maizi pelnīja arī latv. ainavu

un vēst. žanra glezniecības pamatlicējs Jūkjs
Feders (1838-1909). 1885-96 vairākkārt godal-

goti Cēsīs strādājošā latv. fotogrāfa Kārļa
Andersona darbi.Liepājā 1860.-80. g. periodā

darbojās krietni amata meistari Alberts Kis-

ners, Kārks Šulcs un Osvalds Lange. Stimu-

lējoša lomabija 1890 dib.Fotogrāfiskai b-bai

Rīgā, kas sarīkoja vairākas vietējās foto-

izstādes un 1910 arī 1. starptaut. izstādi.

Ap 1892 darb. sāka vēlākais f. m. propa-

gandētājs Andrejs Saulīte (arī Sauktis), bet

par f. m. pamatkcēju uzskatāms Mārtiņš
Buclers (1866-1944), kas 1897 Siguldā atvēra

savu fotodarbn., 1904 publ. pirmo grām.

Fotogrāfija, 1906 dib. pirmo latv. fotogrāfu

b-bu un 1906-08 un 1912-14 žurn. Stari, kas

izveidojās par fotogrāfu žurnālu. Viņš publ.

pavisam ap 20 grām., iesk. Fotogrāfisko ābeci

un Fotogrāfisko bibliotēku (3 sēj.). Sākot ar

1908 latv. period. izdevumos bieži parādījās
raksti par f. m. attīstību. Autoru vidū bija

arī māksi. Jūkjs Madernieks, rakstn. Jānis

Jaunsudrabiņš, Kārks Krūza v.c. 1908 sāk-

tajos latv. fotogrāfu kursos uzmanību pie-

vērsa arī m. f. Par centrālo figūru latv.

mākslas fotogrāfu vidū kļuva Jānis Rieksts

6Mākslas Akadēmija Mākslas fotogrāfija



„Līgo

svētki

Kurzemē"—Jāņa

Rieksta

mākslas

fotogrāfija
(1908).
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Dzīves

atjaunošana
izpostītajā,
bet

atbrīvotajā
Latvija

1920.

gadā.

Artūra

Dulbes

fotografija.
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Ainas Balgalves mākslas fotografija (1981).

(1881-1970). Nozīmīga bija arī Liepājas foto-

grāfiskās b-bas (1909-39) darbība. Tās sākot-

nēji aktīvākie dakbn. Hermanis Cīruks un

Jānis Sudmaks iedzīvināja etnogrāfisko foto-

grāfiju, bet J. Bokums iztirzāja m. f. prin-

cipus, īslaicīga bija fotogrāfaAnša Skariņa izd.

žurn. Spogulis (1913-14) darbība. J. Rieksts

centies saglabāt latv. etnogrāfiskos materiālus,

dokumentējis kelāko daļu latv. dz. sv. un

sniedzis ievērojamu skaitu latv. rakstn. un

māksi, portretus. Mārtiņam Lapiņām (1873-

---1954) liek nopelni latv. strēlnieku un Ljas

atbrīvotāju gaitu saglabāšanā f. m. darbos.

Krietnu artavu latv. ainavu unportrētu m. f.

sniedzis Roberts Jokansons (1877-1959).Daļa

viņa fotogrāfiju pubkcētas Ilustrētā Žurnālā

(1920-24). Viņš atstājis arī kelu skaitu latv.

māksi, un rakstn. portretu. Izcila nozīme

latv. fotomākslā ir Vikm Rīdzeniekam (1884-

---1962), kas fiksējis fotoplatēs visus nozīmī-

gākos notikumus un vietas Ljas nesenā pa-

gātnē— ~Kurzemes bēgļi" (1915-16), „Nāves

sala" (1916-17), „Pa aizmirstām takām", „Sar-

dzē" (1919), 1940. g. notikumus utt. 1920-

---30os g. viņš veica kelu organizatorisku un

izgktošanas darbu, rīkojot fotokursus, or-

ganizējot izstādes, dib. 1924 Ljas fotogrāfu
arodnieku b-bu utt. Viņa loma latv. kult. un

sab. darbinieku portretizēšanā ir vienreizēja.

Viņa m. f. izpelnījusies starptaut. uzmanību.

Liela loma ir arī Arnoldam Cālītim (1883-

---1972), kas 1920 sāka uzņemt arī pirmās
filmu chronikas Ljā, 1921-22 izd. žurn. Foto-

grāfijas Mēnešraksts, 1927-28 žurn. Attēls,

un jau 1921 demonstrēja pirmos uzņēmu-
mus dabiskās krāsās un stereodiapozitīvus.

Gustavs Klucis (1895-1944) darināja pirmos

fotomontāžas plakātus. 1920 darb. atjau-

noja Latv. fotogrāfiskās b-ba, kas 1921-22

izd. žurn. Fotogrāfijas Mēnešraksts Jāņa

Sīļa redakcijā. LFB dokumentējaciklus „Dzīve

uz drupām" un „Latvijas novadu fotodoku-

mentācija". Nozīmīga bija LFB izstāde 1927,

kas bija starptaut. pasākums ar nodaļām
f. m., fotogrāfijas vēsturē v.c. nozarēs. Par

labu fotokritiķi izvērtās J. Jaunsudrabiņš.
1926radās arī Jelgavasfotogrāfu b-bas. Auto-

ritārā režīma laikā visas fotogrāfu biedrības

apvienoja Ljas fotogrāfijas b-bā A. Cākša

vadībā. 1940 tā apvienoja jau 65 biedrus.
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„Noskaņa". Bruno Rozīša mākslas fotografija (1974).

1927-28 A. Cālīša un J. Sīļa vad. izn. žurn.

Attēls, bet 1929-34 izn. žurn. Objektīvs Gus-

tava Džengela vad., 1930-33 žurn. Daile ar la-

bām fotogrāfiju reprodukcijām. Ljas neatkarī-

bas laikā izcik mākslas fotogrāfi bija arī Volde-

mārs Upītis (dz. 1904), Indriķis Kalcenaus

(1891-1978),Eduards Gaiķis (1881-1961), Ro-

berts Kalniņš (1897-1982),Mārtiņš Sams (1892-

---1941), Pēteris Šmits (1882-1973), Jānis Jaun-

zems (1903-78), Artūrs Dulbe (1883-1971),

Gustavs Žakerts (1887-1945), Kārks Bauls

(1883-1964), Rūdolfs Balodis (mir. 1949 Virc-

burga, Vac), grupu fotogrāfs J. Rake v.c

Pēckara gados okup. Ljā fotomāksla sā-

kumā attīstījās tikai dokumentālās fotogrā-

fijas ietvaros. Tikai 19600s g. tur sāka uz-

plaukt m. f. Liela nozīme m. f. veicināšanai

bija foto studijām Rīgā (kopš 1977 Tautas

fotostudija),Liepājā (Tautas fotostudijakopš

1959), Cēsīs, Bauskā, Ogrē, Kuldīgā, Salac-

grīvā, Daugavpilī. Tikai 1968 žurn. Māksla

izveidoja ats. nod. „Fotomāksla", kas sniedz

teorētiskus un dokumentālus rakstus par

m. f. attīstību Ljā un plašajā pasaulē. 1958
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„Pēc pērkona negaisa" Emīls Elstiņš.
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Boriss Mangolds — „Pie sudraba dīķa" (On Silver Pond).

notika 1. fotogrāfiju izstāde pēc kara, kas,

neraugoties uz trūkumiem un nepilnībām,
sniedza impulsus tālākai Ljas fotomākslas

attīstībai. Pamazām uzlabojāstechn. apstākļi
un Ljā izauga jauna spēcīgu mākslas foto-

grāfu paaudze. No ievērojamākajiem Ljas
m. fotogrāfiem jāatzīmē Aivars Āķis (dz.

1934) , Ilmārs Apkalns (dz. 1931), Leons Balo-

dis (dz. 1940), Zigurds Bilzonis (dz. 1946),

Gunārs Binde (dz. 1933), Valdis Brauns (dz.

1945), Jānis Gaiktis (dz. 1938), Jānis Gleizds

(dz. 1924), Imants Pūriņš (dz. 1930), Huberts

Stankevics (dz. 1928), Leonīds Tugaļevs (dz.

1935) v.c. Apkalns, Bilzonis, Binde, Brauns,

Gleizds, Pūriņš, Stankevics un Tugaļevs ie-

guvuši daudzas godalgas un medaļas ne

tikai PSRS un soc. republiku mērogā, bet

arī Franc, ASV, Spānijā, Beļģijā, Holandē,

Argentīnā, Brazikjā v.c. r. zemēs. Apkal-

nam raksturīgs filozofisks tvērums. Arī Ba-

loža ainavas vispirms dzimst viņa iecerē.

Bilzonis strādā g.k. izohēhjas technikā, mērķ-
tiecīgi izmantojot tās īpatnības, radot tonāk

daudzveidīgus, sukgus uzņēmumus. Bindes

fotogrāfijāpulsē dinamika, dramatiski sprie-

gu pretēju uzskatu sadursme. Ar saviem

noskaņām bagātiem cilvēku pārdzīvojumu

uzņēmumiem uz ainavu un dabas elementu

fona, bieži paskarbajos, tēlojumos Brauns

kļuvis par vienu no vadošajiem Ljas foto-

māksliniekiem.Gaiktis savosuzņēmumos sav-

dabīgi un savaldīgi izmanto dažādas krāsas

tādos ievērojamos darbos kā ~Zvaigžņu ra-

šanās", „Vecrīgas" ciklos, „17. gadsimta
arckitektūrā" v.c. Izcils portretists un aina-

vists izohēhjas technikā ir Gleizds. Pūriņš
reākstiski attēlojis Ljas dabu, jūru un zir-

gus. Egona Spura (dz. 1930) fotogrāfijas ir

lakoniskas un askētiskas, veidojot baltā un

melnā, labā un ļaunā sadursmi. Stankēvicu

saista Kurz. piejūras dzīve. Starptaut. izci-

lākos panākumus guvis Tugaļevs, tēlojot
cilvēku emocijas dramatiskās situācijās ar

internac. pievilcības spēku, panākot dažādu

tautību skatītāju identifikāciju ar viņa tēlo-

tiemkonfliktiem, izjūtamun noskaņām. 1982

Ljā notika PSRS izcilākā starptaut. f. m.

izstāde ar 32 valstu piedakšanos, eksponējot
508 autoru 818 darbus. Pēteris Korsaks kā

pirmais sniedzis ieskatu latviešu fotogrā-

fijas vēsturē 1977 žurn. Māksla. Nozīmīgs
ir rakstu krāj. Latvijas fotomāksla —

Vēs-
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ture un mūsdienas (1985, Pētera Zeiles un

Gunāra Janaiša redakcijā).
Mākslas fotogrāfija trimdā. Pēc II Pas.

kara latv. trimdinieki un emigranti izklīduši

plašā pasaulē, kādēļ grūti apzināt personas,

kas darbojas kā profes. mākslas fotogrāfi

vai m. f. meklējumos iesaistīti amatieri. Ap-
zināto personu vairums dzīvo Z. Amer., bet

arī tur ir apzināta tikai dala m. f. nozarē

darbojošos personu. ASV pieminami Ulvis

Alberts, Valdemārs Avens (dz. 1924), Aina

Balgalve, Emīls Elstiņš (dz. 1920), Helene

Hofmane (dz. 1931), Guntis Lauzums, Boriss

Mangolds, Jānis Polis, Bruno Rozītis (dz.

1914), Ilmārs Rumpeters (dz. 1929), Augusts

Upītis (dz. 1906), Alise Zīverte, Manfrēds

Zīverts (dz. 1925), v.c; Kanādā — Jānis

Kreilis, Dzintars Mežulis, Ints Plampe, Toms

Skudra, Ēriks Šulcs, Ivona Vāre v.c; Aus-

trālijā — Nikolajs Gūtmanis, Vilis Motmillers

(dz. 1910) v.c. Lielākā aktivitāte f. m. bijusi

Ņujorkā, kur 1976 nodib. balt. mākslin. apv.

Baltia. Tās m. f. nod. sarīkojusi izstādes

1978, 1980 un 1982. M. f. izstādes notikušas

arī Kult. dienu ietvaros 1975, 1976, 1977,

1978 un 1982. Dz. sv. laikā m. f. izstāde

pirmo reizi notika Milvokos 1983. Vairāki

latv. m. f. darbinieki ar saviem darbiem

piedalījušies arī citās foto izstādēs un dar-

bus izstādījuši mākslas galerijās.
Bruno Rozītis

Mākslas vidusskolas. Okup. Ljā pēc II

Pas. kara darb. 3 vidējās mākslas izgl. ie-

stādes. 1) J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidsk.

dib. 1927, pārorg. 1944
—

sākumā techn.

tipa ar 5 g. mācību laiku un 3 nod.: telpu

dekorātoru, dekoratīvās tēln. un mākslas

paidagoģijas. Kopš 1948 tā ir ar pilnu vis-

pārizgl. priekšmetu kursu un tēlotājas māk-

slas disciplīnām, 7 g. māc. laiku. 2) Rīgas

Lietiskās mākslas vidsk. darb. kopš 1932;

1948 tai pievienota arī Rīgas Tekstilmāk-

slas vidsk. un 1954 Daugavpils Daiļamatn.
vidusskola. Mācību ilgums 5 g. (vidsk. bei-

gušajiem 3 g.). Vidsk. šādas nod.: rokdarbu

un trikotāžas, tekstilmākslas, ādas mākslin.

apdares, koka mākslin. apd., metalla mākslin.

apd., keramikas, tērpu modelēšanas unkon-

struēš., stikla mākslin. apd., dekoratīvās tēln.

un vispārizgl. priekšmeti. Sk. audzēkņu dar-

bi izstādīti Briselē, Parīzē, Berlīnē, Mon-

treālā, Zagrebā un Zviedr. pilsētās. 3) Lie-

pājas Lietiskās mākslas vidsk. dib. 1926.

Tur ir kokapstrādes, šūšanas un modelēš.,
mākslas aušanas, rokdarbu un trikotāžas,

dekorātīvā, ādas galantērijas, keramikas, dzin-

tara un metalla apstrādāš. nodaļas.

Mākslas zinātne — aptver mākslas vēs-

turi un mākslas teoriju, pēdējā novedot pie
mākslas filozofijas. Ljā m. z. pirmsākumi

datējami 19. gs. Sevišķi pieminama archit.

un mākslas vēst. Vilkelma Neimaņa (Neu-

mann, 1849-1919)darbība (Lexicon baltischer

Kūnstler, 1908; Grundriss einer Geschichte

der bildenden Kūnste m Liv-, Est- und Kur-

land, 1887; Das mittelalterliche Riga, 1892;

Baltische Maler und Bildhauer des 19. Jh.,

1902; Verzeichnis baltischer Goldschmiede,

1905 v.c). Pirmie raksti par māksknieku

darbību un mākslas izstādēm latv. presē

parādījās 1860os g. („Latviešu skunstmāl-

deris" par Kārk Hūnu Baltijas Vēstnesī

1869). Mākslas kritikas sniedza latv. rakstn.

Jānis Poruks, Aspazija, Teodors Zeiferts v.c.

19. gs. beigās un 20. gs. sākumā par māk-

slas problēmām sāka rakstīt latv. māksk-

nieki — Ādams Alksnis (1864-97), Jānis Ro-

zentāls (1866-1916), Rickards Zariņš (1869-

--1939), Jūkjs Madernieks (1870-1955), Gus-

tavs Šķilters (1874-1954), Jānis Jaunsudra-

biņš (1877-1962), Teodors Zaļkalns (ps. Krišs

Mednieks, 1876-1972)unsev. VoldemārsMat-

vejs (ps. kr. vai. — Vladimirs Markovs,

1877-1914). M. z. attīstījās Ljas neatkarības

laikā ar Jāņa Dombrovska (1885-1953), Vis-

valža Peņģerota (1897-1938), Jāņa Sikņa (dz.

1896), Romāna Sutas (1896-1944j, Ugas Skul-

mes (1895-1963), Borisa Vipera (1888-1967),

Jēkaba Strazdiņa (1905-58), Alberta Prandes

(1893-1957)v.c. apcerējumiem par latv. māk-

slas attīstības dažādiem posmiem. M. z.

svarīgi bija žurn. Uustrēts Žurnāls (1920-29)

un Senatne un māksla (1936-40). Vilhelma

Purvīša (1872-1945) red. iznāca plašs ap-

skats par citu tautu un latv. mākslas vēst.

3 sēj. Mākslas vēsture (1934-36). No nopiet-
niem izd. Ljas neatkarības posmā jāatzīmē
Borisa Vipera Latvju māksla (1927), Lat-

vijas māksla baroka laikmetā (1937), Džoto

(1938), Jāzeps Grosvalds (1938) un L'art

Letton (1940); JāņaDombrovskaLatvju māk-

sla (1925), Vispārējā mākslas vēsture (1928)

un kopā ar A. Bērziņu Kārlis Miesnieks

(1938);Kristapa (1886-1963)unĢederta (1887-
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1978) Eliasu Franču jaunlaiku glezniecība

(1940), Romāna Sutas 60 Jahre lettischer

Kunst (1923), Filipa Šveinfurta (1887-1954)

Renesanses māksla (1925), Roberta Šterna

(1884-1940)Jānis Rozentāls (1925), JāņaŠiliņa

Rūdolfs Pērle (1928) un Kārlis Zāle (1938),

Franča Baloža (1882-1947) Ludolfs Liberts

(1938) v.c. Nopietnipētījumi veikti arī archit.

vēst., piem. Artura Krūmiņa (1879-1969)Kris-

taps Morbergs (1938), Paula Kundziņa (1883-

--1983) Latviešu senceltnes (1926), Latviešu

tautas celtniecība (1934),Dzīvojamā rija Lat-

vijā (1934) v.c; Paula Kampes (Campe, 1903-

--60) Architekts Jānis Frīdrichs Baumanis

(1927), Baznīcu celtniecība Vidzemē zviedru

valdības pēdējos piecdesmit gados (1937),

Die Stadttore Rigas im 17., 18. und 19. Jh.

und deren Meister (1939); Heinca Heinricha

Pīranga (1876-1936) Das baltische Herren-

haus (3 sēj., 1926-30); Arnolda Lamzes (1889-

--1945) Teritorijas problēmas Lielrīgas izbūvē

(1932), Augusta Malvesa archit. terminolo-

ģijas izstrādājumi v.c.

Vācu okup. laikā, pārvarot smagus iero-

bežojumus, iznāca tomēr rinda publ. par

latv. mākskniekiem, piem. krāsaino attēlu

kopojums Portreti latv. unvācu vai. (Ludolfa

Liberta red., Jāņa Sikņa teksts, 1941), J.

Sikņa monogrāfija Ludolfs Liberts (latv. un

vācu vai., 1942) un Apcerējumi par mākslu

(1942), krāsaino attēlu albums Vilhelms Pur-

vītis (1943), bet J. Sikņa monogrāfija par

Purvītipalika neiespiesta. Iznāca arīAnšlava

Egkša (dz. 1906)monogrāfija ValdemārsTone

(1944) un virkne mazformāta monogrāfiju:
Pētera Upīša (dz. 1899) Teodors Ūders, Zie-

doņa Liģera Jānis Kuģa, Jāņa Šiliņa Kārlis

Zāle,LudolfaLiberta (1895-1959)Klusā daba,

Jāņa Vesela (1896-1962) Augusts Annus.

Luksa izd. iznāca Z. Liģera monogrāfija Lu-

dolfs Liberts.

Agrīnajā trimdas posmā Vāc, Zviedr. un

arī Franc. parādījās nedaudzas latv. māk-

slas grāmatas. Jāpiemin Ludolfa LibertaEu-

ropean Symphony (1947) un Europāische

Symphonie (1948)ar Maksima Desio (Maxim

Desio) un W. Brandla tekstiem, Kirchen

(1948, ar M. Desio tekstu), Steingemordene
Kultur des Abendlandes (ar Kārla Sckwenda

tekstu, 1948) un Das Antlitz des Abend-

landes
— eine europāische Symphonie (1950,

ar Hansa Oesera tekstu); Sigismunda Vid-

berga Grafikas (1946), Sāpju ceļš (1947),

Parallelen des Lebens (1949, Miķeļa Pūra

teksts) un Rīga (1950); Jāņa Šiliņa Jānis

Gailis — ein lettischer Landschaftsmaler
(1948); Voldemārs Gutmanis — Landscape

Painting II (ar Augusta Annusa, 1893-1984,

tekstu, 1948; I sēj. aizgāja bojā uzlidojumā

Drezdenei 1945. 12. II); Andrē Salmona (Rein-

holds) Kalniņš (Parizē, 1953); Jura Soikana

(dz. 1920) Das Gebet meiner Heimat (1948),

Luebeck (1948), Prayers of St. Mary Land

(1948), La priere Terra Mariana (1958) —

pēdējās 2 ar Konstantīna Raudives (1909-74)

tekstu, un Under the Strange Sky (1957, ar

Džona Brofija [John Brophv] tekstu); Niko-

laja Soikana (1926-80)Nikla dc Martel (1953,

1954), Ciešanu laiks (1954)unAkmens sprostā

(1955); Anša Bērziņa Spalvas zīmējumi grā-

matai Apustuļu darbi (1948), Spalvas zīmē-

jumi Jāņa Atklāsmes grāmatai (1947) un

Lāča bērni (1951)u.t.t. Apcerējumi par latv.

māksliniekiem un mākslas dzīvi tajā laikā

atrodami žurn. Laiks (1946-49), Sauksme (1945-

-49), Ceļš (1946-49), Jaunais Vārds (1946-47),

The Neto Word (1946-47), Daugava (1945-

-47) un Latvju Domas (1945-47, sākumā kā

kt. laikr.), kā arī daudzajos trimdas laik-

rakstos.

Ar emigrēšanu pāri okeāniem, daļai latv.

mākslas teorētiķu paliekot Eiropā, sākās ār-

pus Ljas mākslas dzīves pakāpeniska vei-

došanās un relatīva nostabikzēšanās trimdā,

bet tomēr līdz pat 1975 trimdas latv. trūka

kopīga inf. izd. par latv. mākslas gaitām
svešumā. Latv. mākslas attīstībai tomēr seko-

ja citi latv. žurnāk un period. izd. — Laika

Mēnešraksts (1955-63),Latvju Žurnāls (1958-

-61), Ceļa Zīmes (Londonā kopš 1953), Tilts

(1951-76), Labietis (kopš 1955 ASV), Jaunā

Gaita (kopš 1955), Treji Vārti (kopš 1966),

zin. izd. — Acta Baltica, Commentationes

Balticae, Archīvs (kopš 1960, sev. V sēj.),

HumanitāroZinātņu Asociācijas Rakstu Krā-

jumi (3 sēj., 1957-80).

Kopš 1975 iznāk period. rakstu krāj. Latvju
Māksla. Red. Arnolds Sildegs (dz. 1915) un

izcilā mākslas kritiķe unvēst. EleonoraŠturma

(dz. 1928) ir piesaistījuši kuplu kdz-ku skaitu

no Eiropas (Juris Soikans), Austrāl. (Mār-

tiņš Gauja, dz. 1915), Kanādas (Ērika Kron-

berga v.c). Rakstu krāj. veltīts tēlotājai

un lietišķai mākslai. Citas mākslas noz. ap-
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skatītas citos spec. trimdas latv. period.
izd. Salīdzinājumam jāmin, ka okup. Ljā
iznākošais žurn. Māksla (kopš 1958 četras

reizes g.) viens pats spiests sniegt pārska-
tus ne tikai par tēlotājām un ketiskām māk-

slām, bet arī par archit., mūz., t-ri, kino un

mākslas fotogrāfiju.

Neatkarīgās Ljas izd. Latvijas architek-

tura turpina savas gaitas trimdā kopš 1950,

kaut gan neregulāri. To izveidojuši Pauls

Kundziņš un Roberts Legzdiņš (dz. 1901).

Trimdā nākuši klajā ievērojami darbi archit.

vēst. — Paula Kampes Lexicon liv- und kur-

lāndischer Baumeister, Bauhandvoerker und

Baugestallter, 1400-1850 (Stokholmā 1951-57,

Paula Kundziņa Latvju sēta (1974) un Lat-

viešu emigrācijas sākumi Albertas provincē

un Kārla Pļaviņa sēta (1979). Jāpiemin arī

Egila Hermanovska (dz. 1918) 101 Original
Solar Homes (1979) un kopdarbs ar O. Lie-

piņu „Pieci Hermanovski" (LondonasAvīze,

1976-79), kā arī V. xMarlina (VVilkam Markn)

Architects Gunnar Birkerts and Associates

(Tokio, 1982).

Lietiskās mākslas novadā jāmin Alek-

sandras Dzērvītes red. 4 sēj. Latvju raksti

(1957-71)un 2 izd. Latviskie baltie izšuvumi

(1949), kā arī viņas red. darbs žurn. Latvju

Sieviete (1952) un Laikmets (1953-68). Jāat-

zīmē arī žurn. rokdarbiem
— Latvju Zeltene

(1948-49). Austrāl. kopš 1966 reizi g. iznāk

Lidijas (dz. Oberta, 1918) un Sergeja (dz.

1918) Beklešovu redakcijā period. izd. Lat-

viešu lietiskā māksla. Jāatzīmē arī Ernesta

Brastiņa (1892-dep. 1940)Latvju rakstu kom-

pozīcija (1. izd. 1925; 2. izd. 1978), L. Upītes
Latviešu cimdi, A. Dzērvītes un L. Trei-

manes Latviešu josta. Par latv. lietisko māk-

slu rakstījis Osvalds Grīns (dz. 1908), M.

Strausa (par latv. tautas tērpiem), keramiķe
Anna Graudiņa (dz. 1922), A. Sildegs, L.

Kluce, Arvīds Brastiņš (1893-1984), Māra

Grīna (dz. 1927) v.c. Vāc. pārspiesti noĀdolfa

Karnupa (dz. 1904) oriģināla Latvju novadu

tērpi (1951). Arnolds Sildegs publ. Latviešu

daiļamatniecība (ar angl. tekstu Latvian Art

Handicraft, 1949)unLatviešu lietiskā māksla

(1958). Ziedonis Liģers publ. Ethnographie
lettone (1954),Latviešu Etnogrāfija I (1952),

L'economie d'acquisition:la cueillete, la chasse

et la pēche en Lettonie (Dr. disertācija Pa-

rīzes U, 1953) un masīvu 4 sēj. darbu āfri-

kāņu etnogr. —
Les Sorko (Bozo). Mattres

dc Niger (Parizē 1964-69). Pauls Kundziņš
publ. Zwei bezeichnende Schmuckformen m

der frūhen Holzarchitektur Nordeuropas (1952).

Ljas mākslas vēst. lielu darbu veicis Jānis

Šiliņš. Publ. jau 2 sēj. Latvijas māksla 1800-

--1915 (1979-80), iespiešanā 2 sēj. Latvijas
māksla 1915-1940 un sagatavots sēj. par

latv. mākslu okup. un trimdas posmā, kā

arī par mākslu Ljā 1945-80. Šiliņš publ. arī

daudz rakstu par mākslas jautājumiem latv.,

angļu unvācu valodās. īss ieskats latv. mākslā

ir viņa Latvian ArtonDisplay (1975). Huma-

nitāro zin. asociācijas Rakstu krājumos publ.
Visvalža Klīves (dz. 1931) un Jāņa Šiliņa
raksti, kas veltīti mākslas vērtēšanas un

mākslas attīstības vispārējām un vēst. prob-
lēmām (piem. par manierismu). Tur pirmo
reizi pilnīgā tulk. latv. vai. parādījies Val-

demāra Matveja vienreizējais, klasiskais, kr.

vai. publ., darbs Faktūra. Gan laikr., gan

žurn. iztirzātas domu pretējības par nacio-

nālo un internacionālo, par īstenībai tuvo

un īstenībai tālo unabstrakto mākslu. Jāmin

Ģirta Ārvalža (1910-68) publ. grām. Māksla

un dzīve (1968), Herberta Sila (1912-65) pēc

viņa nāves izdotais rakstu kopojums Tēlo-

tāja māksla un vārds (1968), Niklāva Strun-

kes (1894-1966) grām. Svētā birze (1964) un

Trimdas grāmata (1971), Jura Soikana Māk-

slas kritika un esejas (1983), Lidijas Dom-

brovskas-Larsenas, gleznotājas un dzejnie-

ces (dz. 1925) grām. Uz darbnīcas sliekšņa

(1967) un Dc vingende Ojne (1973, dāņu
vai.), Jēkaba Zvilnas ID L, Interdisciplinarj

language 1 — 10 (1979), Imanta Tillera (dz.

1950) Three Facts (angļu un ķīniešu vai.,

1980), Jāņa Mazulāna (dz. 1913) Spirāle un

Aleksandra Krūkas (dz. 1898)mākslas formu

pētījumi, savupētīšanas diagrammatiskome-

todi nosaucot par „diagramimperative". Klajā
nākušas daudzas monogrāfijasunalbūmi. Jā-

piemin piemiņas grām. Oskars Norītis (1952),

Jura Soikana Jūlijs Jēgersun latviešu māksla

(1965), Hugo Vītola (1900-76) grām. Atmo-

dinātās balsis (par Kārli Hūnu, 1969) un

Marta pali (par Vilkelmu Purvīti, 1973, kā

arī Sigismunds Vidbergs (1965). Arī Oļģerts

Liepiņš (1906-83) publ. grām. Sigismunds

Vidbergs (2. izd. 1974). Anšlavs Egktis un

Zuzanna Munce (1891-1985) izd. monogrāfiju
Jānis Muncis (1961). Laimonis Mieriņš (dz.
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1929) agrāk un Nikolajs Bulmanis (dz. 1929)

vēlāk gādājuši par gadskārtējiem ieskatiem

mākslas dzīvē Ljā tagad žurn. Jaunā Gaita.

Jāatzīmē Gunārs Jurjans (dz. 1922), daudzu

kritiku un rakstu autors, atjautīgais Gvido

Augusts (dz. 1932), asais RaimondsStaprāns

(dz. 1926), kā arī gleznotājs un rakstnieks

Tālivaldis Ķiķauka (dz. 1929), kas ir rosīgs

arī mākslas kritikā. No monogrāfijām jāmin

arī Alberta Brīvkalna Krāsu vara (par Jāņa

Kugas darbību, 1978), Jāņa Šiliņa Mārtiņš
Krūmiņš (1980); Pāvila Šadurska (dz. 1924)
Jānis Plēpis (1983), Reiņa Zustera (dz. 1918)

autobiogrāfija un interpretācijas par paša

darbu Reinis Zusters, Spiral Visions (1981),

Leonida Linauta (agrāk Ropša, dz. 1914) un

Alfrēda Straumaņa (dz. 1921) publ. grām.

par ievērojamu skatuves gleznotāju —Ēvalds

Dajevskis (1982). Informatīva nozīme ir laik-

rakstu ziņojumu kopojumamLeonids Linauts,
Ecclesiastical and fine artist (1970)unLudolf
Liberts Oil Painting Wet-in-Wet, ko izd.

V. Grambacha firma 1957.

Latv. mākslinieku albūmu, ar un bez tek-

stiem, ir sakrājies kels skaits. Rosīgi bijuši
Austrāl. māksknieki, kas sagatavojuši arī

grupu albūmus. Melburnaslatv. māksi, kopa

~Zilā Ota" ir izd. savu dakbn. mākslas darbu

reprodukciju albūmu The Blue Brush (1963),

kam sekoja Austrāl. latv. māksi, sav-bas

albūms ar īsbiografijām pie attēkem latv.

un angļu vai.
— Latviešu mākslinieki Aus-

trālijā (1981). Ļoti ražīgs bijis Gvīdo Au-

gusts ar albūmiemun sērijām Leda (1969),

Goethe's Notebook 1788 (1970), MCMLXXI

(1971),Apollo & Diana (1971), MCMLXXIII

(1972) , Bilžu pūrs jeb jauns sirds prieks
miesas uztaisīšanai latviešiem un citiem ļau-
dīm (1979),Erotica (1981),unLatviešu kara-

vīrs, gadsimtu maiņās (1985). Kā kuriozs at-

zīmējams Gvīdo Brūvera (1922) Latviešu

sakāmvārdu kalendārs (1975). Ansis Bērziņš

publ. grām. The Psalms (1977) ar savu ie-

vadu un ikustrācijām. Jāatzīmē arī albūmi

Jānis Gailis (ar Hūgo Vītola un A. Vebera

[A. VVeber] tekstiem, 1972);Miķelis Geistauts

(ar Knuta Lesiņa tekstu, 1983); Jāzeps Gros-

valds, Persijas ainavas — Tableau persans

(ar tekstiem latv. un fr. vai., 1978); Ludolfs
Liberts (ar Kārļa Rabāca, 1902-1983, un

L. Rēau'a tekstiem, 1970); Pauls Puzinas

(ar Austras Puzinas un Frederic VVnitaker'a

tekstiem, 1975); Oskars Skuškis (ar Artura

TreibergaunLaimoņa Egkšatekstiem, 1985);

Nikolajs Soikans (ar I. Mierina tekstu, 1965)

un N. Soikana darbu albūmi Abstract Ex-

pressions (1964), Kompozīcijas (ar Alberta

Spoģa, dz. 1924, tekstu, 1965), Izstumtie

(ar N. Soikana tekstu latv. vai. un Jāņa

Andrupatekstu angļu vai., 1965),Res humanae

(ar Ilgas Rekes, dz. 1926, tekstu, 1965),

un Zīmējumi (ar Skaidrītes Ēberšteines tek-

stu, 1965); Jāņa Šteinberga (1900-81) Images

m Sand (1978, ar Elsie Kennedv ievadu);
Kārlis Voldemārs Vanags (ar Virginia HiU'as

unHermīnes Vanagas tekstiem, bez datuma);

Rūdolfs Vītols (ar Patricia E. Daniel'as ie-

vadu, 1985) v.c. Ljas māksknieks Uldis Zem-

zaris (dz. 1928) savus ārz. ceļojuma iespai-

dus zīmējumos publ. grām. Drawings m

Sydney (1982).

Ljā tagad aktuālos mākslas kritikas un

teorijas jautājumus iztirzā ned. laikr. Lite-

ratūra un Māksla (kopš 1945), mākslas žurn.

Māksla (kopš 1959) un vēst. apcerējumiem

pievēršas arī almanacks Latviešu tēlotāja
māksla (kopš 1957). No marksistiski-ļeņi-
niska viedokļa tiek principā iztirzāti pagāt-

nes un tagadnes mākslas jautājumi, izvir-

zot par normu ~sociākstiskā reāksma" prin-

cipu. Pati šī principa izpratne kopš 1940iem

un 1950iem g. ir jūtami mainījusies, no

īstenības ārišķīgā atdarinājuma un teātrālas

patētikas uz simboksku un asociātīvu māk-

slas darba struktūras izpratni. Līdzās gan

vecākajai, īsteni vidējai kritiķu un ~māks-

las zinātnieku" paaudzei —
Rasmai Lācei

(dz. 1923), Arturam Lapiņām (dz. 1911), Mi-

ķekm Ivanovam (dz. 1927), Jānim Pujātam

(dz. 1925), Romim Bērnam (dz. 1927), A.

Baumanim, SkaidrīteiCielavai (dz. 1920)v.c,

parādās jaunāki spēki, kas izgktojušies LVMA

mākslas zin. neklātienes nod., Andrejs Ģēr-
manis, Arnis Zīle, E. Belmane, Irēne Puzin-

ska, Gunārs Kļava v.c.

No vairāku autoru kopdarbiem un albū-

miem, kas aptver plašāku tematiku, jāmin
Latviešu tēlotāja māksla (red. Rasma Lāce,

Gundega Ivanova un Miķeks Ivanovs, 1970),

Latviešu tēlotāja māksla (sast. Skaidrīte Cie-

lava un Miķeks Ivanovs, 1975), Latvijas
PSR māksla — The Art of Soviet Latvia

(sast. Rasma Lāce un V. Zimeiko, 1972),

liela apjoma Latviešu glezniecība pirmspa-
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domjuperiodā (sast. Miķelis Ivanovs, 1980),

Grafika (sast. Zigurds Zuze, 1969), Jūra lat-

viešu padomju glezniecībā (red. Riekstiņa,
1971), Ugunīdzimusi (red. A. Brūvere, 1979)

v.c.

No grāmatu autoriem un albūmu ievad-

niekiem jāmin: A. Ambuks (Rūdolfs Pinnis,

1970); A. Balcerbule (Indulis Zariņš, 1983);

Kārks Baumanis (dz. 1916, Teodors Zaļkalns,
1960 un 1978; kopā ar Mārtiņu Zauru, dz.

1915, Latviešu padomju tēlniecība, 1960);

Romis Bērns (dz. 1927;Alberts Kronenbergs,

1961;Kārlis Sūniņš, 1966;Latviešu padomju

akvarelis, 1961; Latviešu padomju akvarēļ-
glezniecība, 1974); Rūta Brāķere (dz. 1925;

Zelma Tālberga, 1970); Skaidrīte Cielava (dz.

1920; Arturs Lapiņš, 1969; Latviešu glez-
niecība buržuāziski demokrātisko revolūciju

posmā 1900-1917, 1974; Jūlijs Viļumainis,

1981; Kārlis Freimanis, 1981; Latviešu māk-

sla kr. vai., 1979); R. Čaupova (LeaDavidova-

Medene, 1973; Portrets latviešu tēlniecībā,

1981); Ekta Grosmane (Ventspils koktēlnieki

17. gs. otrā pusē — 18. gs. sāk., 1981); Mi-

ķeks Ivanovs (dz. 1927; Latviešu padomju

grafika, 1960; Gustavs Škilters, 1968; Ģirts
Vilks, 1968;Jānis Rozentāls, 1966; E. Dobeļa
pārspiests trimdā 1967);E. Jaunzeme (Latvju

padomju scenogrāfija, 1980); Arvīds Jēgers

(Latviešu grāmatu grafika, 1976); Tatjana
Kačalova (dz. 1915, Vilhelms Purvītis, 1971);

Jānis Kaksis (Alvīne Veinbaha, 1982); G.

Kārkliņa (Latvijas mākslinieki, 1977); Gunārs

Kļava (dz. 1933, Romis Bērns, 1983); I. Kon-

stante (Ādolfs Melnārs, 1984); Zigurds Kon-

stants (Maija Tabaka, 1983); V. Kučinska

(Mākslas keramika Latvijā 1960-1980, 1982);

Rasma Lāce (Uga Skulme, 1958; Latvijas

PSR māksla, 1972; Kārlis Jansons, 1978;

Marta Lange, 1981); VeltaLapacinska (Lino-

griezums latviešu tēlotājā mākslā, 1975; Oļ-

ģerts Ābelīte, 1978; Jānis Plēpis, 1984); Ar-

turs Lapiņš (dz. 1911; ĀdamsAlksnis, 1951;

Francisks Varslavāns, 1955);kopā ar Arturu

Egkti, dz. 1907
-

Kārlis Hūns, 1953; Jānis

Valters, 1953; Jūlijs Feders, 1956); Aija No-

dieva (dz. 1932; Konrāds Übāns, 1974; Lat-

viešu keramika 1960-1975, 1977; Latviešu

jaunākā glezniecība, 1981); I. Novadniece

(Jūlijs Madernieks, 1982; Metālmāksla Lat-

vijas arhitektūrā, 1975); I. Ņefedova (Valdis

Kalnroze, 1981;Džemma Skulme, 1982); Jānis

Pujāts (dz. 1925; Kārlis Baltgailis, 1969;

Latgales keramika, 1980); L. Reikmane (Lat-

viešu padomju stājgrafika, 1982); Viktors

Berjozkins (Ilmārs Blūmbergs, Scenogrāfija,

1983); Pēteris Oļģerts Saldavs (1907-60; Vil-

helms Purvītis, 1958); Jurģis Skulme (dz.

1929,LīzeDzeguze, 1961);Uga Skulme (1895-

-1963;kopā ar Arturu Lapiņu—
Jānis Rozen-

tāls, 1954); T. Suta (Romāns Suta, 1975);

G. Tidomane (Pēteris Upītis, 1975); Vladi-

mirs Ziedainis (dz. 1911, Aleksandra Briedē,

1964) v.c.

Klajā laists kels skaits māksknieku darbu

albūmu un mapju. Jāpiemin sekojoši autori

— Leo Svemps (1957),Konrāds Übāns (1958),

Aleksandrs Junkers (1958), Eduards Kalniņš
(1959), Voldemārs Valdmanis (1959), Pēteris

Upītis (1961), Otto Skulme (1962), Arturs

Apinis (1963), Valdis Kalnroze (1963), Jānis

Liepiņš (1964), Kārlis Sūniņš (1966), Ansis

Artums (1966), Ārijs Skride (1967, 1978)

v.c. Ļeņingradā izn. Selected Paintings by
Soviet Latvian Artists (1960).

Vairāki albūmi veltīti arī mākslas foto-

grāfijai, piem. J. Kreicberga sastādītais izd.

Mākslas foto (1971).

Zināms skaits pētījumu veikti arī tautas

mākslas un modernās ketiskās mākslas no-

zarēs. Vispirms jāmin Marģera Stepermaņa

(1898-1968) red. 3 sēj. darbs Latviešu tautas

māksla (1961-67) un Saulveža Cimmermaņa
(dz. 1929) Latviešu tautas dzīves pieminekļi

(1969). Jāatzīmē arī Gundegas Ivanovas (dz.

1928) Latviešu mūsdienu keramika (1979),

Latviešu mūsdienu lietišķā māksla (1980)

un Jostu raksti (1968); kopdarbs Latviešu

padomju lietišķā māksla (1960), Voldemāra

Ansuļa (dz. 1919) Baltijas dzintars (1979);

Annas Zariņas un Ainas Alsupes (dz. 1926)

Audēji Vidzemē (1982), (dz. 1921) Seno lat-

gaļu apģērbs 7.
—

13. gs. (1970).

Zināms darbs paveikts ari Ljas architek-

tūras vēst. Jāmin kopdarbs Latvijas PSR

arhitektūras mantojums (1,1958); Leona Plau-

ciņa (dz. 1903), Maigas Gusevas (dz. 1916),

M. Apīņa un J. Lismaņa red. Latvijas PSR

kultūras pieminekļi (1968); Valda Kišes (dz.

1899) un L. Plauciņa kopdarbs Rīgas arhi-

tektūras pieminekļi (1956); Andra Caunes

(dz. 1937) senās Rīgas izrakumu rezultāti

grām. Žiļici Rigi XII-XIV vv. (1984; latv.

teksts Rīga zem Rīgas, 1985); Aleksandra
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Birznieka (dz. 1893) Vecās Rīgas portāli

(1955); ImantaLancmaņa Jelgavaspils (1979),

Gunāra Jansona (dz. 1928) Kurzemes pilsētu
senās koka ēkas 17. gs.

— 19. gs. vidum

(1982); J. Krastiņa Jūgendstils Rīgas arhi-

tektūrā (1980); J. LancmaņaLiepājano baroka

līdz klasicismam (1983) un luksa izd. Rīgas
katedrāle ir., angļu, sp. un kr. vai. (1980).

Latv. lauku archit. uzmanību pievērsis Os-

valds Bērziņš (1898-1969) ar darbu Latviešu

zemnieku māju arhitektūra (1958). Modernās

architekt. problēmas iztirzā Oļegs Zakamen-

nijs (1914-86), Voldemārs Šusts (dz. 1929)

un Dzintars Driba (dz. 1928) kopdarbā Laik-

metīgā arhitektūra Padomju Latvijā (1966),

Ivars Strautmanis (dz. 1932) grām. Dialogs

ar telpu (1977) un V. Šusts grām. Telpas

uztvere un kompozīcija (1979).

Jānis Šiliņš

Mākslīgās ūdens krātuves. 3 lielās HES

izbūvējot Daugavas baseinā, bija jāceļ aiz-

dambējumi un jāapplūdina spēkst. aizmu-

gures territorija. Sakarā ar to radušies 3

mākslīgi ez., nokuriem lielākais ir Rīgas ez.

aiz Doles spēkst. — 42 km
2

platībā ar 340

milj. m 3 tilpumu un 20 m dziļš, Pļaviņu
mākslīgais ez. —

35 km2, 509 milj. m3un

42 m dziļš un Ķeguma mākslīgais ez. — 24

km2, 157 milj. m3un18 m dziļš. Arī pēc

Daugavpils HES izbūves radīsies mākslī-

gais Daugavpils ez. 100 km2 platībā ar vai-

rāk nekā pusmiljarda m 3tilpumu.

Mākslīgo (ķīmisko) šķiedru rūpniecība —

jauna rūpn. nozare Ljā, kas radusies pēc

II Pas. kara un koncentrēta 1959 atklātajā

Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīcā, kas

saņem izejvielas no Kriev. un Baltkriev. un

izveidojusies par kelāko attiecīgo uzņēmumu
visā Balt. ekon. rajonā. Ljā 1982 ražoja
3,4% visu PSRS ķīmisko šķiedru un 6,7%

sintētisko šķiedru. No kaprolaktāma ražo

apm. 30 dažādu šķiedru, kuras izmanto tek-

stīlrūpn., korda audumuun zvejas tīklu ražo-

šanā. Daugavpilī ražo arī kaprona diegus,

kaprona zīdu, sarus v.c. produktus. Turpirmo
reizi visā PSRS panāca nepārtrauktās pok-
merizēšanas procesu un vērpšanu tieši no

kausējuma. Lja 1977 eksportēja 81,6% sara-

žotosintētisko šķiedru un diegu,97,3% korda

audumu. 1983 Ljas m. š. produkcija sasnie-

dza 45 000 t.

Makstenieks Oto (1902. 9. IV Kraukļu

pag. -
1976. 7. I Utrecktā, Holandē) —

ārsts, sabiedrisks darbinieks (P. 155). Ilgus

g. bijis Holandes Latv. Nac. kom. pr. un

pēdējos dzīves g. arī DV Holandes nod.

valdes pr. vietn. Bijis LAK EC rev. kom.

locekks.

Maldavs Ziedonis (dz. 1916. 17. X Rīgā)
— augšņu pētnieks. PSRS b. Maskavas paid.
I ģeogr. fak. 1939, ieguvis lauks. zin. kand.

grādu 1954. Bijis LLA Ģeol. un augsnes

zin. katedras asist. kopš 1947, Zemk. un

augsnes zin. katedras doc. kopš 1956, šīs

katedras vad. kopš 1967. Noorg. un vad.

LLA radiobiol. lab. un bijis tās zin. vadī-

tājs. Pētījis Ljas augšņu pamatnes, augšņu
radioaktivitātiun gruntsūdeņus. Publ. grām.

Ģeoloģijas pamati (1959) un Pazemes ūdens

(1964).

Mākņš Pēteris (dz. 1916. 15. VIII Lie-

zeres pag.) —

agronoms, rožkopis. LU sāk-

tās agr. studijas pārtrauca karš. Vāc. 1948

Agr. Pēteris Māliņš.

b. Minchenes Teckn. Ask. lauksaimn. fak.

Veienstefanā-Freizingā. leradies ASV 1949.

Sācis strādāt Ņujorkā Brukknas botāniskajā

dārzā. 1959 viņam uzticēta Brukknas botā-

niskā dārza Kranforda (Cranford) piemiņas
rožu dārza vadība. Šis rožu dārzs ir trešais

lielākais publ. rožu dārzs ASV. Krustojot

rožu šķirnes, M. izaudzējis jaunas, viena
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„Peter Malins Rose."

Foto fil. J. Kļaviņš, Tal.

no tām nosaukta viņa vārdā „Orange Peter

Makns" (Pētera Mākņa roze), kas starpt.

arī reģistrēta. Amer. rožkopju kongresā 1980

Kranforda piemiņas rožu dārzam piešķirta

augstākā atzinība, ko saņēmis M. par dārza

kopšanu un izveidošanu. Viņš piedalījies dau-

dzos internac. rožkopju kongresos — ASV,

Angl., Israēlā v.c. Rakstījis latv. un amer.

žurn. —
Zeme un Tauta, Plants and Gar-

dens, laikr. The New York Times v.c. Bijis

galv. padomnieks Time Life Dārzkopības

enciklopēdijas Rožu grām. sastādīšanā (1971).
Publ. grām. Peter Makns Rose Book (1979).

Mākņš Voldemārs (dz. 1914. 25. IX Ves-

tienas pag.) —
sabiedrisks darbinieks. B.

Ljas krsk., bija Ljas armijas virsn. Aktīvi

darb. latv. s-bā Adelaidē, Austrāl. Bijis DV

Adelaides nod. valdes loc, rev. kom. pr.,

DV Austrāl. valdes pr. 1967-70, valdes loc.

kopš 1976, aktīvs draudzes darbā, veco ļau-
žu mītnes izbūvē. M. 1971 apbalvots ar DV

nozīmi zeltā.

Māktis Arvīds (1900. 12. XI Rīgā —

1971. 28. IX Melburnā, Austrākjā) — grā-

matu izdevējs (1613).Austrāl. strādāja grām.

apgādā līdz 1966.

Mālītis Jānis (1905. 19. IX Sērmūkšu

pag. — 1976. 13. V Stokkolmā, Zviedrijā) —

jurists. B. LU ar mag. iur. grādu, bijis

notārs. 1945 nokļuva Zviedr., bija viens no

Zemn. sav-bas atjaunošanas iniciātoriem, il-

gus g. darb. Latv. Palīdzības kom. un vai-

rākus g. bija arī Zviedr. LCP valdes vice-

priekšsēdis Vad. PBLA Inf. biroju un darb.

LAK EC.

Mālkalns Valdemārs (1882. 31. XII Vie-

talvas pag. — 1976. Brisbenā, Austrālijā)

— ķīmiķis (1614). Vāc. bijis Cerības nomet-

nes ģm. dir., vēlāk dzīvojis Austrākjā.

MālmeistersAleksandrs (dz. 1911. 18. X

Pēterupes pag.) — inženieris, cietu ķermeņu
reoloģijas speciāksts. B. LU inž. zin. fak.

1937. Bija 1937-40 Ljas Šoseju un zemes

ceļu dept. darbin., 1940-41 Liepājas pils. iz-

pildu kom. pr. vietn., 1941-45 virsn. 183.,

pēc tam 201. strēln. (43. gvardes) divīzijā.

Kopš 1945 bijis LVU mācībspēks (kopš 1947

doc, 1948-53 inženierceltn. fak. dekāns). Bi-

jis 1953-61 LPSR ŽA Celtn. un arckit. I

dir., kopš 1960 RPI prof., 1961-63 RPI rek-

tors, plasticitātes probl. lab. vad., kopš 1963

ZA Polimēru mech. I direktors. Izveidojis

jaunu pētn. virzienu. Kopš 1970 ZA prez.

un I reoloģijas lab. vad., žurn. Mehānika

polimerov galv. redaktors. leguvis Dr. grādu
1958.

Malnava — apdzīvota vieta ar 640 iedz.

(28 km no Ludzas, 3 km no Kārsavas). Tur

turpina darb. neatkarīgās Ljas laikā dib.

lauksaimn. vidsk., kas pārdēvēta par sov-

hoztechnikumu, ar agr. un zootechnikas no-

daļām. Krāšņi saaudzis XX gs. 30os g. stā-

dītais parks.

O. C.

Mālpils (1614) — sovhoza Mālpils un cie-

mata centrs ar 2175 iedz. (1980), 19 km no

Siguldas. M. pazīstama ar lielo pienotavu,

kur ražo labu sieru. Tur ir M. Hidromeliorā-

cijas un celtniecībastechnikums.

O. C.

Māls (1608). Devona māls, kas izplatīts

Vidz., Kurz. un Latg. z. daļā, ir visvecākais

Ljā. Tā lielākā atradne (t. s. Liepas māla

atradne) ir pie Gaujas — netālu no Lodes

st., kur slāņu kopbiezums vietām pārsniedz
20 mun izpētītie krājumi 11,2 milj. m 3. No

šī m. izgatavo būvkeramiku: parastos un
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Slokšņu māla atradne Kalkūnē pie Daugavpils.

apdares ķieģeļus, drenu caurules un bkvās

grīdu plāksnītes. Triasa m. sastopams Sal-

dus raj. d. daļā. Šo m. sauc arī par Purmaļu
merģeli. To izmanto keramzita iegūšanai.
Juras m. sastopams Saldus un Auces ap-

vidū. Daļu šī m. var uzskatīt par ugunturī-

giem māliem. Kvartāra bezakmens m. sasto-

pams ikvienā Ljas apvidū zem samērā plā-

nas segkārtas, tādēļ tas ir viegk izman-

tojams. Tas plaši izplatīts Zemg. un Lubā-

nas kdzenumos, Ziemeļvidz. v.c. Sevišķi Kaln-

ciema m. izmanto būvkerarnikas, mākslas

keramikas un podniecības izstrādājumos, kā

arī portlandcementam. Dažus Ljā sastopa-

mos m. veidus izmanto par izejvielu krās-

vielu un stikla šķiedras iegūšanai. Kaln-

ciema būvmateriālu kombināts 1960 sāka

ražot augstvērtīgu minerālvati no ķieģeļu
atkritumiem un Kalnciema dolomīta. 1965

būvmateriālu ražošanai Ljā izketoja apm.

1,5 milj. t māla. Izpētītie m. krāj. Ljā 1975

tika vērtēti ap 196,3 milj. m 3. Izmantošanai

paredzētie m. krāj. ķieģeļu, drenu cauruļu
un keramzita ražošanai bija 86,6 milj. m 3.

Cementa rūpniecībai izmantojamo m. krā-

jumus vērtē ap 38,7 milj. t. No tiem 13,9

milj. t jau ir paredzēti izmantošanai. Ke-

ramzita m. izplatīts Jēkabpils un Talsu ap-

kārtnē. Vislabākais m. bez kaitīgiem pie-

jaukumiem atrodams pie Lodes st., Tūjas

un Cēsīm. Šis māls ir laba izejviela porcelā-

nam un fajansam.
V. Sviķis

Malta (1616) — Kopš 1950 pilsētciemats

ar 2 800 iedz. (pie Daugavpils-Rēzeknes dzc.

līnijas, 21 km uz dr. no Rēzeknes). Tur

darb. pienotava, kokapstrādes, vilnas ap-

strādes, šūšanas, apavu v.c. darbn. un kopš
1970 VEF fikāleautomātisko telef. centrāļu
plānošanai, kur izgatavo schēmas autom.

telef. centrālēm. M. ir vidsk., viesnīca, skmn.

ar 75 vietām, kult. nams un kino. Netālu ir

tbc sanatorija Rāzna.

O. C.

Malvess Roberts (1620) (1905. 1. XI Bērz-

gales pag. —
1982. 29. X Rīgā) — vēstur-

nieks, cand. kist.

Mamantovs Gļebs (dz. 1931. 10. IV Kār-

savā) — Latvijas krievu tautības ķīmiķis,

anālitiķis, specializējies neorganiskā ķīmijā.

ASV b. Luiziānas valsts U 1953 ar B.S.

grādu un 1954 ar M.S. grādu, ieguvis tur-

pat Dr. grādu ķīmijā 1957. Strādājis firmā
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Dv Pont dc Nemours and Co. 1957-58, bijis

2. un 1. ltn. ASV gaisa spēkos 1958-60,

ASV gaisa spēku bazē Edvardsā (Edwards),

Kakfornijā, 1960, bijis lekt. un pētn. asist.

Viskonsinas U 1960-61, konsultants Oukri-

džas (Oak Ridge) Nac lab. kopš 1962, vecā-

kais lekt. Tenesijas U 1961-66, prof. kopš

1971 turpat, vairāku profes. org-ju locekks.

Saņēmis NATO stipendiju 1972. Publ. vai-

rāk nekā 100 rakstu elektroķīm., šķidro sāļu,
fluora unelektroanaktiskāķīmijā.

Mamantovs lija Aleksandrs (dz. 1914.

17. II Tartu, Igaunijā) — Latvijas krievu

tautības ģeologs. B. LU 1942 ar mag. rer.

nat. grādu. Bijis ģeologs Ljas Ģeol. pār-

valdē 1937-44, dir. palīgs un Lietājamās

ģeol. nod. vad. Ljas Ģeol. pārvaldē 1944.

Vāc. bijis pētn. asist. Minchenes U 1945,

ASV ģeologs f. Sun Oil Co. Dalasā 1955-69.

Aktīvi darb. daudzāsprofes. un sab. org-jās,

kopš 1965 kr. vai. prof. Metodistu Dien-

vidu U un viesprof. Dalasas U. Publ. vai-

rākus zin. rakstus.

Maneģints (12. gs. b. — 13. gs. sāk.) —

letgaļu valdnieks. Starp 1207 un 1209 Zoben-

brāļu ordeņa mestrs Venno viņam izlēņojis
zemi pie Idavasvecās pils Mālkalnes novadā.

Šie zemes īpašumi palika M. dzimtas rīcībā

kdz 1582, kad tie nonāca vācu Budenbroku

dzimtas īpašumā.

Mangolds Herberts (1901. 16. V Slokā -

1978. IV sākumā Latvijā) — grafiķis (1623).

1941 deportēts uz PSRS. Pēc atgriešanās
mūža pēdējos g. vēl nodevies mākslai.

Manguhs Kārlis (1900. 9. 111 Rīgā -

1959. 8. 111 Notingkamā, Angkjā) — pulk-

vedis leitnants. Pēc. vidsk. beigšanas brīv-

prātīgi pieteicās Ljas armijā 1919. B. 1920

Ljas krsk., dienēja 6. Rīgas kājn. pulkā.
1931-32 stud. ķīm. LU, 1933-35 stud. Ljas

Augstākajā krsk., pēc kuras beigšanas bija

Armijas štāba Apmācības daļas dienestā,
1939-40 arī LU vec. lekt. milit. zinībās.

Pad. okup. laikā deportēja viņa vienīgo dēlu

un brāk. M. 1941. 23. IX bija 1. Ats. Rīgas
bat. (pirmās latv. mikt. vien. vācu okup.

laikā) kom-ris, 21. X ar bat. devās uz fronti

ārpus Ljas. 1942. 5. I bat. pārdēvēts par

16. kārtības dienesta bat. (latv. 16. Zemg.

bat.), kas kopā ar 19. bat. kļuva Latv. le-

ģiona 19. div. kodols. M. 1942! 1. VII
- 22.

VIIkomandēja 272. Daugavgrīvas bat., 1942.

21. X iecelts par Latv. aizsardzības vienību

štāba IV daļas (pensiju un pabalsta) priekš-
nieku. Pēc kara nokļuva Vāc, no turienes

1947 izceļoja uz Angl., kur bija Lutera latv.

cv. lut. draudzes pr., DV Notinghamasnod.

valdes pr., kā arī LAK EC Kult. un izgl.

noz. vadītājs.

Manguhs Visvaldis (dz. 1930. 25. XI Tu-

kumā) - fiziķis. ASV 1956 ieguvis B.S.

grādu fiz. Brukknas kol. Ņujorkā, 1958 M.S.

grādu fiz. Ņujorkas U un 1970 8.8.A. grā-

du rūpn. uzņēmumu admin. Brukknas Pok-

teckn. I. Cīnījies Korejas karā 1. desanta

spēku (Marinēs) divīzijā. Kopš 1956 strā-

dājis firmās: Control Data Corp., General

Telephone& Electronics Laboratories, Inc.,

Computer Appkcation, Inc., pēc tam Ques-

tek, Inc., firmas kdzīpašnieks. Pētījis akus-

tikas un sonorās probl., publ. vairāk nekā

50 zin. rakstu akustikā, hidrodinamikā, atom-

enerģijā v.c, grām. Handbook of Series for

Scientists and Engineers (1965), Latvia m

the Wars of the 20th Centurj (1983). M.

aktīvi darb. latv. sab. dzīvē, vairāku profes.

org-ju biedrs.

Mannings (Manning Clarence Augustus,

1893. 1. IV Ņujorkā - 1972. 4. X Plezent-

vilē, Ņujorkas pavalstī, ASV) — amerikāņu

valodnieks un vēsturnieks. Stud. Kolumbi-

jasU Ņujorkā, kur ieguvis B.S. grādu valodn.

1912, M.A. grādu 1913 un Dr. grādu 1915.

Bijis Kolumbijas U mācībspēks A. Eiropas

un slavu vai. 1917-58, pētījis arī Balt. val-

stu vēsturi. Publ. simpātisku un faktiem

bagātu grām.TheForgottenRepublics (1952).

Mantenieks Māris (dz. 1937. 26. XI Lie-

pājā) — fiziķis un sabiedrisks darbinieks.

ASV ieradies 1950. 11, ieguvis B.A. grādu

fiz. Rietumrezerves (VVesternReserve) U 1961.

Sācis pētn. darbu ASV federālās vaid. iz-

platījuma zin. nozarē, pētījumus par elek-

triskām raķetēm publ. zin. žurnālos un par

tām referējis starpt. zin. konferencēs. M.

bijis aktīvs Klīvlandes latv. sporta un sab.

dzīvē un veicinājis balt. sadarbību, 1981-

-1983 ALA Ārējās inf. biroja vadītājs.

Mantnieks Pēteris Rūdolfs (1895. 11. X

Kosas pag.
- 1979. 15. 111 Briselē, Beļģijā)

— kartogrāfs, grāmatu izdevējs (1624). M.

apgāds kopš 1947 darb. Briselē, Beļģijā,
veicot Beļģijas, Franc, Kanādas un ASV

vaid. iestāžu un privātus pasūtinājumus,
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arī Minsteres Latv. ģimnāzijai. Izdeva 1951-

--53 P. Mantnieka apgāda gada grām., kas

bija 1949-50 Latv. gada grām. turpinājums.

Liela nozīme ir M. kartēm — Latvija (mē-

rogs 1 : 450 000) 1950 un 1956,Baltie States.

Eesti
— Latvija —

Lietuva (mērogs 1 :
700 000) 1954, Latvijas fiziskā karte (mē-

rogs 1 : 1 800 000) 1952 un Pasaules atlants

1949, 1951. Tēva uzņēmumu turpina dēls

Andris Mantnieks.

Māņlēcējpeļudzimta (Zapodidae) — grau-

zēji, no kuriem Ljā 1940 konstatēta tikai

meža sicistu (Sicista betukna) suga.
Šie

grau-

zēji tagad konstatēti 20 vietās.

Māra (1625). Tradicionāli ir pieņemts, ka

vārds Māra ir latviskots katoļu b-cas cildi-

nātās jaunavas Marijas nosaukums. Tomēr

var būt arī citi ieskati. Dainās M. parādās
kā Dievmātes īpašvārds, ko apkecina vai-

rāku dainu (D 33793, D 33793, D 16978,

D 1095) salīdzinājumi savā starpā: Dieviņa

Māmulīte, Māriņas Māmulīte, Dieva Mīļā

Māte, Dieva Svētā Māra. M., Māras Māte,

Zemes Māte ir Dieva, Dieva Tēva, Debes-

tēva pretpuse (D 1095). Dieva Māra, Diev-

māte Māra apdziedāta 1023 dainās, no tām

ar M. vārdu 600 dainās. Vidz. un Augšzemē
M. izrunāta arī kā Marša, bet darbība tā

pati. M. un Mārša pat pamīšus parādās
vienā un tai pašā dainā (D 63407). M. ir

daudz pievārdu: Dieva M., Mira M., Mīļā
M., Svētā M., Zelta M., Lēļu M., Gausa M.,

Dziļā M., Lejas M., Govju Mārša. M. arī

daudz pavārdu: M. Madaļa (vai Marija Mag-
dalēna katoļu b-cas ietekmē?), M. Bārbala,

M. lupateņa, M. bārene, M. Goda sieva,

M. Viegla sieva, M. Govju glabātāja, M.

Piena Māte, M. Lopu Māte, Mārša kāvēja.
Katram pievārdam vai pavārdam ir kāda

senatnīga nozīme. Dievmāte M. 86 dainās ir

minēta kopā ar Dievu. Dievs šeit figūrē kā

augstākais cēlonis un devējs. Daudzinot M.,

cildinātāji neaizmirst, ka aiz M. stāv Dievs.

M. darbojas tikai ar dzīvo un nedzīvo dabu,

kas norāda, ka M. ir Dieva vieliskā puse.

M. kopā ar Dievu un Laimi vienā dainā

pieminēta 6 reizes, bet kopā ar Laimi 9

reizes, kas liecina, ka tās ir atsev. dievības.

Māru lūdz un daudzina kopā ar Dievu un

atsevišķi. Mārai ļaudis pateicas un ziedo

reizē ar ziedojumiem Dievam, bet ziedojumi
M. vien ir biežāki. Sariebšana Mārai notiek

tāpat kā Dievam un Laimei. Mārai sariebj

tad, ja nedod labrītu, ja neslauka pirts taku,

ja neievēro krustabu ieražas, ja netaupa ve-

selību, ja neievēro tīrību utt. M. ir cilvēku

un kustoņu auguma devēja, uzturētāja un

ņēmēja. Māras ziņā ir cilvēku un kustoņu
veļi. M. ir arī klāt pie karā kritušajiem.
M. rūpējas par pirts takas un pirts apkop-

šanu, jo tā ir senā dzemdību vieta. M. dzem-

dībās piedalās kā palīdzētāja, bērna saņē-
mēja, bet Laime ir klāt kā mūža kcēja. Aiz

M. un Laimes stāv Dievs kā visa devējs un

zinātājs. Pārnākot no pirts, cilvēki atstāj

tur ziedu Mārai. Pēc tam M. ir klāt rau-

guļos un pirtīžās. Devītajā dienā pats Dievs

un M. piedalās bērna krustībās un vārda

došanā. Tad M. ir audzinātāja, remdētāja,

goda, tikumu, tīrības uzraudzītāja un vese-

lības kopēja. M. ir apģērba gādniece, pati

apģērbu gatavotāja un devēja, sev. rūpējo-
ties par siev. apģērbu — vainagu, viUaini,
sievas autu, zīdautu, kurpēm. Tautas tērpa

piederumi visvairāk minēti Māras dainās.

M. piedalās meitas mūža godos — precībās,

derībās, izdevās, vedībās, mārtošanā, panāk-

stos, veltīšanā. M. ir bāreņu un sērdieņu

aizgādne. Viņa gādā par sērdieņu apģērbu,

siltumu, veselību, remdēšanu, vainagu, pūru,

pūra lopiem, izvadīšanu, vedībām, vedību

godu, mārtošanu. Sēta ar tuvāko apkārtni,
kur ļaudis pavada mūžu no paaudzes pa-

audzē, ir M. pati galv. darbības vieta. Dai-

nās plaši apdziedāts viss, kas attiecas uz

sievietēm un siev. darbu. Svarīgākās ketas

siev. sētas dzīvē sauktas M. vārdā. M. ir

klāt pilī, kalnā, namā, istabā, klētī, rijā,

maltuvē, pirtī, kūtī, laidarā, stakī, ganībās,

dārzā, tīrumā, līdumā, pļavā, ceļā. Sētas vai

ciema zemē ir arī svētvietas, kas veltītas

l.t. Dievmātei M. Pie svētvietām pieder M.

b-ca, M. upe, M. avots, M. ez. v.c. zīmīgas

vietas. M. vārds saistās arī ar dabu — mežu,

birzi, silu, purvu, dažādiem kokiem, īpaši
vītolu, akmeņiem, alām, ūdeņiem, jūru. M.

dainās ir saistīta ar govīm kā cilvēku baro-

tāja no neatminamiem laikiem. No M. lūdz

govi, jo M. ir govju devēja. Pati M. slauc

govis un gatavo sviestu. M. ir govju audzē-

tāja un sargātāja, saukta par Piena Māti

un Lopu Māti, palīdzētāja ganiem un pati

ganītājasvētrītā. M. ketas laidarā — rīkste,

pušķis, cimdi, slaucene, kāstuve. īpaši pītā,
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vītā, šūtā slaucene saista M. ar akmens

laikmetu. M. ir arī aitu devēja, ganītāja un

cirpēja.
M. dainās minēta kopā ar seno gads-

kārtu, senolaika skaitīšanu, kāda bija pirms

tagd. kalendāra. Mārai svinēta īpaša diena

rudens sākumā — Māras diena. Bez tam

Mārai svinēts katrs ceturtdienas vakars jeb

piektvakars. Liela diena — pavasara saul-

grieži svinēti kā M. meitas Mārģietas svina-

mais laiks.

Mārai ir daudz redzamības zīmju jeb sim-

bolu dabā: melna vabole, melna odze, rupu-

cis (krupis), skudra, mārīte, bite, vista, cie-

lava, zīle, žagata, balodis, rauduve, sermu-

lis, pele, dadžukrūms, ogle, uguns. M. daudz

dainās tēlota kā lietu darinātāja un izrak-

stītajā. Minēts šūpulis, krēsls, slaucene, gal-

dauts, dvielis, cimdi, vainags, pūrs un iz-

rakstītas lietas — budēļu pātaga, govs, pupa.

Pašas M. raksts ir līklocis, svītra, raibs.

Galv. M. ziedi (krāsas) ir balts, melns, mēļš,

sarkanbrūns (maranots). Mārai ir 1, 2 vai

vairākas meitas, kas ir laika un dabas pa-

rādības ar nosaukumu M. meitas, Laumas

meitas, Ziemeļmeitas, Jūras Mātes meitas.

Māras meitu vārdi ir Anna, Maija, Mār-

ģieta. Mārai nav dēlu. Mārai ir saskare ar

Dievadēliem, viņa kurina pirti, Dievadēlus

gaidot. Māras un Dievadēlu kopīgiem dar-

biem ir liela dažādība. Dievadēli ir M. b-cā

ar appušķotām cepurēm. Arī M. meitām ir

kopīga darbība ar Dievadēliem. M. teikas ir

sazarojušās stāstos par Joda asinīm, dvē-

seles pārvietošanos kokos unpuķēs un Sau-

lesmeitām. Dainās M. piesaukta arī buram-

vārdos attiecībā uz veselību (asins vārdos,

čūsku vārdos, ģēles vārdos, rožu vārdos,
zobu vārdos, lūzuma vārdos, Mātes vārdos

un piena vārdos). Dažās dainās Mīļā Māra

nepareizi nosaukta par ~Mīļu Laimu", bet

~Mīļa" nav Laimas pievārds. Šīs dainas pēc

satura piederīgas Mārai un pētn. radījušas
daudz pārpratumu. Kristietības ienesums M.

dainās ir samērā mazs — no 1023 dainām

tikai 36ās manāma kristietības ietekme, arī

siev. vārds Marija. Jēzus māte Marija ir

pieminēta dainās tikai 1 reizi asins vārdos

(D 54662, 55343), kur tā ielikta M. vietā.

M. kā Māte (sk.) minēta 436 dainās ar

līdzīgu būtību un darbību. M. saaugusi ar

latv. tautu no dzimšanas līdz aizkāpa dzīvei

un nav šķirama no Ljas dzīvās un nedzīvās

dabas. M. saglabājusies dainās no indoeiro-

piešu pirmsākumiem (sanskrita — māra).

A. Brastiņš

Māra Lia (īst. v. Līze Gudoviča, arī Mia

Gerdoviča, prec. Celnika [ZelnikL dz. 1897.

Filmu aktrise Lia Mara.

1. VIII Rīgā) — baletdejotāja, operas un

filmu aktrise. Darb. Rīgas Vācu operetē.

Sākusi filmu karjēru Polijā rež. Aleksandra

Herca (Hertz) filmās Wsciekly rywal (1916)

un Choemy meza (1918), dejojusi NO ba-

letā, pārcēlusies uz Vāc, apprecējusies ar

rež. Frīdrichu Celniku un viņa vad. kļuvusi

par vienu no vispopulārākajām filmu zvaigz-

nēm. Izcēlusies ar savu šarmu, skaistumu,

graciozitāti un plašu tēlošanas diapazonu
dažāda satura filmās. Vēlāk pārcēlusies uz

dzīvi Londonā, Angl. Galv. lomas filmās

Vācijā: Manon Lescaut (1919), Lachte man

gerne (1920), An der schonen Donau (1926),

Hauptmaņa lugas Die Weber inscenējumā,
Das tanzende Wien un Die Kaiserin (visas

1927),Zigeunerbaron(1928), Mariette unXXX

(abas 1929) unJeder fragt nach Ērika (1931).

Vienā no vēlākajām filmām M. spēlēja kopā

ar dziedoni Marisu Vētru.
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Māras (1626) jeb Māras diena dainās un

teikās senajā gadskārtā minēta starp Jā-

ņiem un Miķeļiem, kas ir rudens iesākums.

M. d. ir arī maizes diena, lopu diena, tirgus

diena, b-cas diena, lūkošanās diena. M. d.

nav cilvēkota kā citas svinamās dienas, jo
Māra ir Dievmātes īpašvārds. M. d. cepa

jaunrudzu maizi, kūla sviestu un gatavoja

dažādus piena ēdienus. Tad mēdza dziesmās

daudzināt govis, kazas, aitas un lopkopību

vispār. Māra ir bijusi godināta vairākus

tūkstošus gadu. Sanskritā Māra pazīstama
kā māra. Katoļu b-ca, pieņemdama seno Mā-

ru, kaut gan sagrozītā veidā, pieņēma arī

viņas svinamo dienu un ieveda kalendārā

daudzas Māras dienas, kuras dainas nepie-
min. Kristiešu Jēzus mātes vārds ir Marija,
kas dainās pieminēta tikai vienu reizi.

A. Br.

Māras zeme — sabiedriski-polītisks, de-

mokratists laikraksts latviešu katoļiem emi-

grācijā. Izd. 1956. I - 1960. I, ar 1956. I

ieskaitīti arī Ljas katoļu un demokrātisko

zemn. blokaBiļetena 13 nr. Izd. Ēriks Branke

(1911-62), red. Jānis Dervinskis (dz. 1908),

Vladislavs Krauklis (dz. 1909) unStaņislavs
Boriss (dz. 1904).

Mārburgas Vīgands (14. gs. un 15. gs.

sākumā) —
chronists un Prūsijas ordeņa

mestra ģērboņuherolds, kura uzdevums bija

pārzināt bruņinieku turnīrus, ceremoniālus

un apdziedāt bruņinieku darbus. M. V. 1394

sacerēja vācu atskaņu ckroniku par ordeņa
kara gājieniem 1293-1393 kā turpinājumu

Senās Prūsijas chronikai, kas aptvēra no-

tikumus līdz 1295. M. V. oriģināldarbs ap-

tvēra vismaz 25 000 pantu, bet saglabā-

jies tikai 474 pantu fragments. M. V. ir

izmantojis VartbergasLivonijas ckronikuun

dažus citus sen pazudušus avotus. Bez rel.

fanātisma viņš attēlojis kara gājienus, kau-

jas, nocietinājumu aplenkšanas un ieņem-

šanu, karogu skaitu un ģērboņu krāsas, svēt-

kus un bruņinieku goda galdus, simpatizē-

jot arī prūšu un ket. karavīru varonībai.

M. V. dzīvojis vēl 1411. Viņa darbu 1464

latīņu vai. ļoti slikti pārtulkojis kāds He-

senes garīdznieks. Tulk. bagātīgi izmantojis

poļu chronists Dlugošs. Vēl 16. gs. M. V.

darbu izmantojušiPrūsijas kistoriografi Born-

backs un K. Šics, pēc kam gandrīz visa

M. V. chronika pazudusi. Fragmentus par

notikumiem Livonijā izmantojis baltvācu vēst.

Frīdricks Georgs fon Bunge.

Marienburga (Marienburg, tag. poļu Mal-

bork) —
A. Prūsijas r. malā, Vislas attekas

Nogatas 1. krastā. To dib. vācieši, lai no-

drošinātu pāreju pār upi un piekļūtu prūšu
zemēm no r. Pilsētā 1930 bija 21 000 iedzī-

votāju. M. pils celta ap 1274, kopš 1309

Vācu ordeņa galvenā mītne — Marienburga — Austrum-Prūsijā.
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Vācu ordeņa virsmestra sēdeklis un vispār
A. Eiropas polīt. centrs, kur apstiprināti
amatā arī Livonijas ordeņa mestri. Pils vai-

rākkārt pārbūvēta unpaplašināta. 1466-1772

tā bija poļu īpašumā, pēc tam Prūsijā un

vēlāk Vācijā. 1945 to kopā ar A. Prūsijas d.

daļupārņēma Polija.

Mārietiņa (1627) — Māras meitas vārds.

Dainās minētas vairākas Māras meitas. Vie-

na no tām ir Mārietiņa: ~Mārietiņa, Māras

meita, trīs cekulu pinējiņa: Vienu deva Die-

vinām, otru Dieva dēlīnam, Trešo pati patu-

rēja, Saules dēlu kaitināt" (D 33842, arī

33685, 54112). Citās dainās vārds ir sagro-

zīts: Mārgietiņa (D 33842), Mārģiteņa (D

33058), Mārģieta (D 33214). Māras meitas

pieminētas, neminot īpašvārdā, vēl 6 dainās

un kā Māras jumpravas 3 dainās. Citu Mā-

ras meitu vārdi ir Anna un Maija.
A. Br.

Marīns (Marin Ābraham, miris 1689) —

Kurzemes un Zemgales kercogistes sūtnis

Londonā un koloniālā dienesta administra-

tors. Vācu vai žīdu izcelsmes tirgonis, dz.

Elzasā, vairāku vai. pratējs, ļoti spējīgs dip-
lomāts — sev. klusā aizkukšu diplomātijā.

Bijis kercoga dienestā kopš 1679 Londonā,
1679. VIII bijis arī Kurz., 1683 otrreiz iera-

dies Jelgavā un iecelts par kercoga padom-
nieku un Pārjūras tirdzn. virspārzini. Kopš
1685 bija galv. Kurz. koloniālo pasākumu

iedzīvinātājs. Kopā ar Tobago gubernatoru
landmaršalu Dītricku fon Altenbokumu1687

devās uz R. Indijām, pēc gub. nāves pār-

ņēma Tobago pārvaldi. M. 1688. 30. VI

devās uz Bostonu Z. Amerikā, noslēdzakuģn.

un tirdzn. līgumu ar ievērojamo amer. tir-

goni Semjuelu Šrimptonu (Shrimpton) un

1688. 8. XII izveidoja tirdzn. trīsstūri starp

Bostonu, Madeiru, Meksiku un Tobago, ko

apkalpojakurz. kuģi. M. miris 1689 sākumā.

Māris Valdis, mākslin. vārdā Valdi S.

Māris (agrāk Sietnieks, dz. 1919. 4. IX Jēkab-

pik) — gleznotājs (P. 155). Kopš 1962 pieda-

lījies daudzās amer. grupu izstādēs Ņudžer-
sijā un Vašingtonā (D.C.) ASV. Rīkojis in-

dividuālas izstādes daudzās amer. kol. un

mūzejos.
Markēvics Ēriks (1921. 4. 111 Jaunjel-

gavā — 1979. 17. I Toronto, Ontārio, Kanā-

dā) — grafiķis. Mc. LMA grafikas meistar-

darbn. Trimdā darbojies ketiskajā grafikā,

bija Vizuālās māksi, skol., Ņujorkas Latv.

Mākslin. grupas un Amer. Ilustrātoru sav-

bas biedrs.

Markovs Roberts Atis (dz. 1945. 17. I

Hildesheimā, Vācijā) — ķīmiķis. 1967 ASV

ieguva B.S. grādu Mičiganas U, vēlāk M.A.

grādu organiskajā ķīmijā Djūka U (Z. Karo-

lainā), bet 1975 Dr. grādu Ohaio valsts U

Kolambasā par disertāciju — Studies on

Acyclic Sugars:Purine andPyramidineAcyclic

Nucleosides anda New Route for Synthesis

of Higer Ketoses. M. darb. par pētn. ķīm.
Rohm and Haas koncernā Filadelfijā un

kopš 1975 Wyandotte koncernā Mičiganā,
ASV.

Markus Rūdolfs (1895. 28. XII Viteb-

skas guberņā, Krievijā —
1984. 18. VII

Grandrapidos, Mičigenā, ASV) — mežkopis

(1628). ASV 1949-52 bijis pētn. un apmācī-

bas prof. R. Virdžīnijas U Morgantaunā.

Pētījis zemes slāņu lauks, izmantošanas ie-

spējas, kas atklājušās pēc virszemes akmeņ-

ogļu kārtas noņemšanas. 1952-61 M. Norfol-

kas pils. valdē Virdžīnijā bija nodarbināts

plānošanas un techn. zīmēšanas darbos. Pēc

tam Grandrapidos, Mičigenā, īslaicīgi kr.

vai. lekt. vietējā kokedžā. Daudz rakstu pub-

kcējis Ljas, Vāc. un ASV mežsaimn. žurn.,

darb. LTTV sagatavošanā, red. žurn. Meža

Vēstis. Referējis 1. Balt. studiju konf. par

okup. Ljas mežsaimniecību.

Marnics (Marnitz) Harijs (dz. 1894. 2. VI

Ikšķilē) — ārsts, dzimtenes pētnieks. (T. —

Ikšķiles māc. Kārks Ksavers M.) 1913-18

stud. mcd. Tērbatas U, 1918-20 bija brīv-

prātīgais Balt. zemessargu vienībās, vēlāk

Ljas kara slimn. sanitārs, 1922 b. Karaļ-
auču U mcd. fak., 1924 ieguvis Dr. mcd.

grādu un bijis minētās U asist. leguvis
1927 ārsta grādu LU, 1928-40 ārsta praksē

Dancigā un Prūsijā, 1941-43 vācu civilās

pārvaldes Ljas ģen. komisāriāta Vesekbas

nod. vad. Rīgā. Kopš 1944 ārsts Brēmenē

(R. Vāc.) ar privātpraksi manuālajā tera-

pijā, kā arī masieru apmācībā. M. 1950-79

publ. 70 zin. darbus par masāžu un fizikālo

terapiju vācu spec. periodikā. Latv. vai. sa-

rakstījis grām. Kāvi pār Daugavu (1958) un

Mūsu baltā Daugava (1966), kur devis sīkus

paskaidrojumus par Daugavas laivām v.c.

etnogr. priekšmetiem.
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Marsietis (Jākobsons) Jānis (1889. 19. IX

Apriķu pag. —
1962. 21. II Rīgā) — aktie-

ris (1628). Pēc kara turpināja darbu Dailes

t-rī, veidodams tēlus ar rāmu pamatīgumu,

piem., Aizkraukli Ugunī un naktī, vai ar

zobgalību, piem., doktoru Bartolo Figaro

kāzās v.c.

Marša (1629). Māra 24 dainās saukta par

Māršu, kas ir Vidz. unAugšzemes īpatnība.

Pēc satura Māršas dainas no Māras dainām

atšķiras vienīgi ar senāku izteiksmi un skaid-

rākiem Māršas simbolu apliecinājumiem. Kat-

rai M. dainai stāv pretim viena vai vairākas

līdzīgas Māras dainas. Mārai un Māršai vār-

da sakne ir tā pati (D 29173).

A. Br.

Māršalka Lidija (dz. 1903. 19. V lecavā)

— dziedātāja, administratore (1630). B. 1932

LX prof. P. Sakša dziedāšanas kl. ar brīv-

Lidija Māršalka.

mākslin. grādu. 1933-39 Āri. M dienestā,
būdamapoļu vai. speciāliste, darb. Ljas sūt-

niecībā Varšavā, papildinājās Varšavā arī

dziedāšanā. DziedājaVaršavas, Prāgas (Čecho-

slovakij ā), Bukarestas (Rumānijā) un Zagre-
bas (Dienvidslāvijā) radiofonā latv. komp.
dziesmas. 1940-44 bija Liepājas O sokste

liriskā soprāna partijās (Ortrūde Loengrīnā,

Marta lelejā, Līza Pīka dāmā). 1944 devās

uz Berlīni un Libeku (Vāc), koncertēja latv.

bēgķem nometnēs un ievainotiem karavī-

riem skmnīcās. 1945-47 Oldenburgā darb.

latv. operā. 1948-49 dzīv. Mārgeitē un Lon-

donā (Angl.), kur dziedāja BBC raidītājā un

koncertēja latv. s-bai. Prazdama daudzas

svešval., M. darb. par tulku un vai. skol.

amer., vācu un fr. pārvaldēs. 1950-56 strā-

dāja Marokā par amer. un fr. instr. mikt.

korespondencē, archīvu zin., fr. un angļu

vai., 1956-58 bija līdzīgā darbā amer. kd-

mašīnu bazē Francijā. Kopš 1958 ASV —

sākumā Kakfornijā, bet 1963-72 strād. ASV

Kongresa bibl. Vašingtonā. Vēlāk pārcēlās

uz Kolorādo Springšu (Kolorādo), kur aktīvi

darb. latv. s-bā. LE līdz-ce.

Maršals (Marshall Leslie A., dz. 1894.

angļu Rietumindijā) — rietumindiešu valod-

nieks, tulks, pubkcists. B. Ask. un ieguvis

Kembridžas U skol. diplomu Anglijā. Pirms

I Pas. kara bijis angļu vai. skol. Kingstonā

(Jamaikā) un MiUera ģm.Rīgā, 1915-18 žurn.

un skol. Pēterpik. M. 1919-20 bija Liel-

britānijas polīt. misijas preses nod. vad. un

angļu vai. lekt. LU, 1920-24 britu konsulāta

preses nod. vad. Rīgā, perfekti pārvaldīja

latv. valodu. Red. 1925-40 The Riga Times,

vēlāk strādāja arī Latvian Economic Re-

view redakcijā. Viņš pirmais tulkojis latv.

lit. angkski periodikā un atsev. grām. —

The Builders of Neu> Rome and Other Let-

tish Tāles (1924), J. Bokaldera The Latvian

Economist, A. Zalta Latvian Political Eco-

nomy v.c, rakstījis atmiņas — The Ro-

mance of a Tract and Its Sequel (1928).

Bijis The Exchange Telegraph Co. Londonā

Rīgas korespondentsun Author's Club Lon-

donā loc, Ljas radiofona informators angļu

vai. un Ljas Tirdzn. un rūpn. kameras ek-

sperts angļu saimn., TZO kavalieris.

Maršaus Ernests (1907. 6. XII Jaungul-

benes pag. — 1979. 6. VIII Melburnā, Aus-

trākjā) — operdziedonis, komponists (1630).

Austrālijā kopš 1950 diriģējavīru kori Kokle

Melburnā, bija mūz. skol. Melburnas vidsk.,

Austrāl. NO dziedājis operu un operešu iz-
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rādēs, koncertējis Austrāl. un 3 reizes arī

ASV. Komp. kora dziesmas un instrumen-

tālus darbus.

Martinovskis Kārlis (1886. 30. V Pļaviņu

Poriešos — 1968.) — komponists. Mc. Rīgas

Ķeizariskā mūz. sk. un Maskavas Filhar-

monijā. Komponējis operas Dzintarzeme, Sau-

lei pretī, Baltās dienas un Pērļu zvejnieks,

4 orķestra svītas, ap 50 kora un 30 solo

dziesmas. Apv. kora koncertā 28. Austrāl.

latv. KD atskaņota M. kantāte Likteņu ka-

lējs.
Martinsone Austra (dz. Ozolniece, 1904.

5. VII Rīgā) - skolotāja. T.
-

Pēteris

Ozolnieks (sk.). Kopš 1961 strādājusi Toronto

Austra Martinsone.

latv. b-bas sestdienas sk. (kopš 1964 sk.

pārzine), bijusi Kanādas latv. gaidu jendas

pr. 1955-69, LNAK pad. loc. kopš 1970.

1978 ieguvusi L. Auzānes-Tīcmanes balvu

par grām. Ludziņas latviešu bērniem. Par

savu darbu M. ieguvusi arī Toronto latv.

b-bas sk. nozīmi zeltā, Kanādas simtgades
sudraba medaļu 1967, Z. Amer. KF Kr.

Barona prēmiju 1968, DV zelta medaļu par

jaunatnes audzināšanu 1974, LNAK goda
un atzinības rakstus 1977 un 1979. M. dzīvo

Toronto, Ontārio, Kanādā.

Martinsons Jānis (dz. 1912. 7. VII Ma-

donas apr.) — skolotājs un jurists. B. Rīgas
Skl 1931, ieguvis LU mag. iur. grādu 1941.

Bijis skol. Rīgā 1931-39 un tiesamata kand.

Jelgavas apgabaltiesā 1942-44, Vāc. skol.

Karlsrūes latv. psk. un ģm. 1945-49, pēc

tam izceļojis uz Austrāl., kur stud. filoz.

Sidnejas U. Publ. brošūras un grām. —

Gudrības ceļš (1960), Gudrības skola (1961),

Dzīves mācība 3 sēj. (1962-64),Kristus bauš-

ļi (1965), Vecās Derības mācība nav pieņe-
mama kristiešiem (1965), Individu brīvība

un valsts (1967), Christ's Cathecism (1968),

Gudrība latviešu tautasdziesmās (1968), Die

Gebote Christi (1970), The School of VVis-

dom (1972), The Laws of God Must Replace

Existing Laws (1974), The Commandments

of Christ (1976), Wisdom m Latvian Folk-

Songs (1977) un The Kingdom of God and

the State (1979).

Martinsons Kārlis (1911. 22. I Skaņkalnē

—
1982. 29. XII Durbē) — ev.-lut. baznīcas

prāvests. B. LU teol. fak., ordinēts par māc.

1938. 6. VI, bijis māc. Durbes draudzē, pēc

kara arī Priekules draudzē, kopš 1968 Gro-

biņas iecirkņa prāv., kopš 1978 arī konsis-

torijas padomnieks.

Mārtiņi (1630),Mārtiņdienaapkūlības dai-

nās senā gadskārtā ir vidū starp Miķeļiem

un Ziemassvētkiem kā ziemas iesākums. Ar

Mārtiņiem beidzas rudens darbi
— gani,

pieguļa, aršana, kulšana. Notikusi lopu at-

lase ziemas turēšanai. Beidzies veļu laiks,
sākas viepļu laiks līdz Meteņiem. Mārtiņos

viepļus saucapar Mārtiņbērniem, starp tiem

ir arī Miesmetis, lopu kaušanas laika cilvē-

kojums. Citas Mārtiņu izdarības ļoti līdzi-

nās Ūsiņa izdarībām ar gaili, vistu, biti,

zirgu, uguni v.c. Mārtiņos piemin vasaras

graudējuDievadēlu Pērkonu.Raksturīgie ēdie-

ni ir gaiļa (zoss) gaļa, medalus. Cūkas gaļa
vairāk zīmējas uz apkūlībām un Mārtiņbēr-
niem līdz Meteņiem. Mārtiņdienas un Sau-

les dilšanas cilvēkojums ir Mārtiņš ar Die-

vadēla pazīmēm, karavīrs, zirgu gādnieks

ziemas laikā. Mārtiņa senos rados romiešu

kara dievība Marss, kas Adonisa kultā ir

Aress nikna kuiļa veidā. Indiešiem sanskritā

Mārtanda
—

saule jeb saules dievība —

cūka, kuiks; Mārtanda — saule kā putns

pie debesīm. Karavīra īpašība kā indu un

persiešu dievībai Mitra.

A. Brastiņš
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Mārtinsala (Holma) — viena no nekelām

salām starp Doles salu un Daugavas labo

krastu. Tur ir atradies kbiešu ciems apm.

10 ka apjomā. ledz. bijuši intensīvi sakari

ar skandināviem, kuršiem, zemgaļiem unkri-

vičiem 11. — 13. gs. 1185 vācieši Ikšķilē
uzcēluši pirmo akmens nocietinājumu pik

Baltijā. 1187 bīskaps Meinkards M. uzbū-

vējis vēl otru pik, ko nosauca par Salaspik

(nesajaukt ar 1380 būvēto Salaspik Dau-

gavas labajā krastā). Tai bija 3,25 m biezs

aizsargmūris pret ledus kalniem pavasara

palos. Meinhards tur uzbūvēja arī Sv. Mār-

tiņa b-cu, kur kā pirmie kristījās kbieši

Vikēnds, Uldenags, Vade v.c. 1200 kbieši

ielencabīskapu AlbertuSalas pik. 1202 zemg.

nesekmīgi mēģināja ieņemt šo pik. Tas ne-

veicās arī Polockas kr. 1203. Līdz 1206

pilī mitinājās tikai kbieši, pēc tam arī Zoben-

brāļu ordeņa ļaudis. Kr. un zemg. uzbrukumi

notika arī vēlāk. 1211 trešā daļa pils pār-

gāja ordeņa īpašumā, bet vēlāk visu pik

pārņēma Rīgas domkapituls. 1298 pik iz-

postīja ordenis. B-ca salā pastāvēja kdz 1577,

kad to nopostīja rīdzinieki, lai to neizman-

totu iebrukušie kr. kā patvēruma vietu. 1897

un 1899 pils un b-cas vietā izdarīti nekek

izrakumi. Pils bijusi taisnstūra formā ar

40,15 m un 34,35 m sāniem un vārtiem

a. daļā. 1966-67 izdarīti kela apjoma izra-

kumi, atklājot kbiešu ciemu, kbiešu celtņu
atkekas pils pamatā, 1303 apbedījumus un

vairākus tūkstošus senketu. Pēc Rīgas HES

būves nobeigšanas M. s. pa kelākai daļai
appludināta.

Marvans (Marvan Jiri) Jiržī, (dz. 1936.

Prāgā, Čeckoslovakijā) — valodnieks. Stud.

baltu un slavu vai. Kārļa U Prāgā, kur

1959 ieguva mag. grādu un 1966 Dr. grādu.
1958 bija stud. ceļojumā Ljā, kur sastapās
ar prof. J. Endzelīnu v.c. latv. valodnie-

kiem. Mācījies vai., iesk. latv. vai., Upsalas

un Stokkolmas U Zviedr. 1964-67. Pārcēkes

uz ASV, M. turpināja darbu valodn. — sev.

Pensilvanijas valsts U 1972-73. Vēlāk, pār-

cēlies uz Austrāl., viņš kļuva Monaša U

Melburnā prof. un kr. vai. nod. vadītājs.

Viņa ietekmē un vad. šajā nod. jaunajiem
zin. radās iespēja nodoties baltu vai. pēt-
niecībai. 1977 šajā U radās rēgulāri kursi

latv. un ket. vai.; M. vadījis arī pētn. latv.

etimoloģijas vārdn. sastādīšanai. Viņa dau-

dzo publ. vidū vairāk nekā 20 veltītas baltu

vai. problēmām. 1976 M. bija viesprof. Kah-

fornijas U Santa Barbarā, kur turpināja

latv. kt. un vai. studijas.

Masačusetsas latvieši. Masačūsetsā (Mas-

sackusetts) ir otra vecākā angļu dib. kolo-

nija ASV, un tā allaž bijusi ievērojams amer.

polīt., kult., tirdzn. un fin. centrs. Jau 1687.

15. VII Bostonā no Tobago salas ieradās

pirmais Kurz. un Zemg. kercogistes kuģis
Fortūna kapt. Bartolda ŠmoUa vad., un tur

apmetāspirmie kolonisti noKurz. No Tobago

uz Bostonu 1688. 30. VI devās gubernātors
Ābrahāms Marīns ar kuģi Der Jāger von

Tobago 11. Viņš ar Bostonas tirgoni Sem-

juelu Šrimptonu (Shrimpton), kam Rīgā bija
fikāle Herberta Fila (Phill) vad., noslēdza

tirdzn. un kuģn.kgumu, izveidojotBostonas-

Madeiras-Tobagolīniju, pa kuru 8. XII sāka

kreisēt Fortūna. Arī jaunākos laikos Bos-

tona bija pirmā vieta ASV, kur apmetās

kolonisti no Ljas. 1888. 15. VIII tur ar

kuģi Kansas kopā ar otru latv. Albertu

Šturmu ieradās „Amerikas latv. tēvs" Jē-

kabs Zībergs (Sieberg, 1863. 5. 111 - 1963.

18. XI), kas radīja pamatus latv. sab. un

rel. dzīvei ASV, publ. pirmos latv. laikr.,

žurn., kalendārus un grāmatas. Jau 1889.

24. XII nodibinātaBostonas Latv. Pakdzī-

bas b-ba J. Zīberga vad., kas 1936 apvie-

noja 175 biedrus un uzskatāma par vecāko

latv. org-ju ASV, bet tagad darbību izbei-

guši. 1893. I dib. Bostonas Latv. Strādn.

b-ba, kas 1905-35 (atskaitot 1910-14) bija
Amer. Latv. soc. dem. koporg-jas loc, 1909-

-19 arī ASV Soc. part. noz., bet 1919 iestā-

jās ASV Komūn. partijā un kopš 1935 bija

Amer. Latv. Strādn. vienības sastāvdaļa.
1936 tai vēl bija 360 biedru, tā uzturēja

t-ra grupu, piedal. kreiso laikr. izdošanā un

veidoja kreiso radikāļu grupu, ap kuru cen-

trējās visas revolūcionārās aktivitātes. Tā

bija PSRS atbalstītāja ASV.

1894 inkorporēta Bostonas latv. ev.-lut.

Trīsvienības draudze, kas savu darb. sāka

jau 1891. To sākumā vad. vācu māc. A. Bī-

vends, 1896-1912 Hanss Rebane, 1912-17

Eduards Jurevics, 1918-27 Hāgemanis un

C. F. Buckrots, 1927-64 J. Graucliņš (1896-

--1964), pēc tam 1964-77 māc. Kārks Kampe

(1903-77), vēlāk Fr. Ruperts un Ā. Kučeris.

Draudze izd. Baznīcas Vēstis, draudzē darb.
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Bostonos latv. biedrības dibinātāji
1889. g. 24. decembrī.

No kreisās: Alberts Šturms un Bēr-

tulis Bīdermanis; otrā rindā: Rūdolfs

Hedebergs un Jēkabs Zībergs, visi jau
miruši. Uzņēmumā nav redzami Oto

Konrāds, Fricis Amalērs un Andrejs

Antonovics, kas arī bijuši starp dibi-

nātājiem. Biedrībaspirmaispriekšnieks

bijis Jēkabs Zībergs un sekretārs Bēr-

tulis Bīdermanis.

No O. Akmentiņa archīva.

Jaunekļu un Sieviešu b-ba. 1902 bija ne-

mieru laiks Bostonas latv. s-bā, kad ķildu
rezultātā sašķēlās pirmā Bostonas latv. cv.

lut. draudze 2 draudzēs ar apm. vienādu

draudzes loc. skaitu (abām bija tas pats

nosaukums
— Bostoņas latv. cv. lut. Trīs-

vienības draudze). Šķelšanās ienesa s-bā ne-

laimīgus draudžu karus, kas beidzās tikai

1982, kad draudzes apvienojās. Tai drau-

dzes daļai, kas šķīrās un palika pie Misūri

sinodes, līdz gāja māc. Rebane un J. Zī-

bergs, bet, kad māc. Buckrots sāka draudzē

nelatvisku pokt., J. Zībergs (1920) atgriezās

agrākajā draudzē un to pārorganizēja 1922.

Līdz māc. Jāņa Steika (1855-1932) atnāk-

šanai pamatdraudzē darb. māc. Edvins Kī-

vers un Richards Meklerš, 1906-18 māc. J.

Steiks — patriots, bet arī savādnieks, kas

izdeva savu īpatnējo laikr. Dieva Sveiksme

(1906). Pēc tam draudzes māc. bija Kārks

Podiņš (no Ņujorkas) un kopš 1922 Kārlis

Selmers, kas kalpoja draudzē līdz 1959. Arī

šī draudze izd. savu Apskatu, tai bija savs

koris, Jauniešu un Sieviešu b-ba un sava

b-ca. Jau 1902. 15. VI dib. arī Bostonas

latv. baptistu draudze.

Liela nozīme bija J. Zīberga publ. laikr.

Amerikas Vēstnesis (1896-1920)un viņa 1917.

20. IX dib. Amerikas Latv. Kara s-bai. Tā

iekļāvās 1918. 7. IX dib. Amer. Latv. Tau-

tiskā sav-bā (ALTS), kas veica kelu nac. un

pakdzības darbu jaunajaiLjas valstij, piem.,

rīkoja kongresus un prasīja dc iure atzī-

šanu. Ap gs. maiņu, kad ASV veidojās latv.

kreisā kustība, iznāca laikr. Amerikas Lat-

viešu Avīze (1896-97) E. Randava vad., pēc

tam Amerikānietis (1904-1905) J. Lāča va-

dībā. Bostonā darb. arī divu kreiso latv.

jumta org-ju vad. Latviešu Sociākstu sav-

bai, kura līdz 1902 darb. Londonā un Cī-

rickē, bet darb. atsāka Bostonā Dāvida Bun-

džas (1873-1901), JāņaKundziņa (1875-1920),

J. Prokuma, H. Hanolda unA. Rolava vad.,

izdeva žurn. Auseklis (1898-1902), 1902 dib.

Proletārieti (1902-12), kas 1903 iznāca Cī-

rickē M. Valtera (1874-1968) red. un sludi-

nāja Ljas atdakšanos no Kriev., kam preto-

jās sociākstu biedri. 1905 Proletārieti pār-

cēla atpakaļ uz Bostonu, un tas iznāca J.

Kundziņa, Jāņa Jurģa, Kārļa Sikņa (1875-

--1929), Jūkja Vecozola (1884-1945) redakcijā.
Latv. Soc. sav-ba pārdēvējās par Amerikas

Latv. Sociākstu strādnieku federāciju, ap-

vienoja revolūcionāros pulciņus kdz Kakfor-

nijai un iekļāvās Amerikas Strādnieku fede-

rācijā, darb. izbeidzot 1919. Otra vēl pla-
šāka

—
Amerikas Latv. Strādnieku soc. kop-

org-ja dib. 1908 Jāņa Ozola (1878-1968, bij.
Kriev. valsts domnieka) vad., kas iestājās
Amerikas Sociākstu partijā, kur latv. piekt-

gadnieki ar savu aktivitāti izvirzījās radi-

kāļu priekšgalā, rīkoja demonstrācijas pret
ASV iekārtu, kas nebalstīja strādnieku tie-

sības, streikus utt. 1912 tai bija 26 soc. pul-

ciņi ASV un Kanādā ar aktīvo biedru skai-

tu 775. Vairums minēto org-ju vad. pēc

1917. g. rev. devās uz Kriev. un Lju padzi-

ļināt revolūciju. To vidū bija Fricis Roziņš,

Dāvids Beika, Sīmanis Berģis un Jānis Bēr-

ziņš-Ziemeks. 1919 org-ja bija jau tik tālu

radikālizējusies pa kreisi, ka tā iekļāvās Ame-

rikas Komūnistu partijā, kur tās loc. arī
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Amerikas Latviešu Apvienības kon-

gresā 1964. Vidū pie galdasēž Latvijas
sūtnis Dr. Arnolds Spekke.

bija šīs part. dibinātāji. Latv. soc. koporg-

ja izdeva laikr. Strādnieks (1906-19) un Dar-

ba Rīts (1910-14) Fičburgā — kādu laiku

pat 3 reizes ned. Jāņa Kļavas, Jāņa Ozola,
Friča Roziņa un Jāņa Kļavas-Arķieša v.c.

redakcijā. Mēnešr. Darba Balss (1916-17,

red. Milda Salnā, Jānis Ozols, Jānis Der-

manis) iznāca Fičburgā somu laikr. spies-
tuvē. Šos abus izdevumus valdība apturēja.
Iznāca arī laikr. Rīts (1920-22) Rūdolfa Zā-

līša red. un laikr. StrādniekuRīts (1923-34).

Amerikas Cīņa (1926-34) — sākumā izd. Či-

kāgā, Ņujorkā kā latv. komūnistu laikr.,

red. Jānis PoUo, O. Briediņš, Arvīds Briga-
ders, Kārlis Dirba

— iznāca 2 reizes mēnesī.

1940 laikr. Strādnieku Rīts un Amerikas

Cīņa apvienojās, radot kopējo laikr. Ame-

rikas Latvietis (1940-76), kur par red. darb.

Richards Hanzens (agrākais Jānis Liepiņš,
1879-1951), Jānis Leimanis (īst. v. Briedis,

1883-1964)un Eduards Mauriņš (1889-1982).

Iznāca arī J. Šmita-Ruceļa red. Jaunais Pro-

metejs (daži nr.), bet 1927-40 neiznāca ne-

viens tautisks izdevums. Daudzi abonēja

Ljas laikrakstus. II Pas. kara laikā iznāca

žurn. Ausma Jāņa Daugmaņa redakcijā.

Latv. skaits Masačūsetsā pec amer. cenza

ziņām 1940 bijis 3 346; 1960 bijuši 5 587

latv., no kuriem 2 962 dz. ārpus ASV un

2 595 dz. ASV, bet 1970 atzīmēti vairs tikai

5 100 latv. (2 263 dz. ārpus ASV, 2 837 dz.

ASV). 1960 M. kelākajā pils. Bostonā atzī-

mēti 4 398 latv. (2 395 dz. ārpus ASV), 1970

vairs tikai 1 387 (908 dz. ārpus ASV), Vus-

terā (VVorcester) 1960 atzīmēti 119 latv. (63
dz. ārpus ASV). Masačūsetsā ir visas Jaun-
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angl. centrs, un Bostona ir tās sirds. Visā

Jaunangl., iesk. Konektikatu, Ņuhampširu,

Vermontu, Rodailendu un Meinu, 1970 dzīv.

5 592 latv. pēc amer. cenza ziņām. Bostona

jau no iepriekšējām latv. emigrācijām pa-

zīstama kā visu Jaunangl. latv. centrs, kur

jau g. desmitiem noris latv. sab., rel., polīt.

un kult. aktivitātes, jo citur Jaunangl., at-

skaitot Konektikatu, nav noorganizēta ne-

viena latv. org-ja vai draudze. Izkaisītie tau-

tieši vēl arvien brauc uz dievkalpojumiem,

t-ra izrādēm v.c. sarīkojumiem uz Bostonu.

Bostonā spožus panākumus guva operdzie-
done Alīda Vāne (1899-1969), kad viņa 1932

viesojās no Itālijas ar San Carlo operas

kompāniju. 1924-36 Bostonā darb. Ljas kon-

sulāts ar goda kons. J. Zībergu. 1939 no

Ljas ieradās baptistu māc. Osvalds Blūmī-

tis (1903-1971), kas b-cās, laukumos un ielu

stūros runāja par Ljas okup. un šo misiju

turpināja līdz mūža galam. 1948 amer. liela

sensācija bija latv. bēgļu ierašanās ar zve-

jas laivām no Zviedrijas. Sevišķi rakstos

bija minētas laivas Gundel un Skagen. Par

bēgļiem rūpējās Džons F. Kenedijs, vēlā-

kais ASV prezidents. Nozīme bija red. J.

Porieša vad. mākslas salonam. Kaut gan

Bostonā jau bija 2 veclatv. cv. lut. un 1

baptistu draudze, Augustāna Ev. lut. sinode

uz šo apg. par jauno latv. ieceļotāju garīgo

aprūpētājunosūtīja māc. NikolajuOzolu (1910-

----80), kas ieradās Evonā 1950. 3. X un rosīgi

sāka org. latv. draudžu kopas Jaunangkjā,
bet jau XII viņu atbrīvoja no šiem pienā-

kumiem. Amer. sinodes vadība bija velti

cerējusi, ka māc. N. O. latv. ieceļotājus
steidzinās iepludināt amer. b-cā un palīdzēs

viņus ātrāk asimilēt. Latv. meklēja savas

draudzes,kur dievkalpojumi notika latv. vai.,

un pārvietojās no liekem attālumiem, lai

būtu viens otram tuvāk. Par tādu centru

izveidojās Roksberijas un Džamaikapleinas

(Jamaica Plain) priekšpilsētas, kur jau agrāk
mita veclatvieši. Ap 2 000 latv. dzīv. sa-

mērā tuvu viens otram. Tur bija lēti dzī-

vokļi, un apstākļi radīja labvēlīgu situāciju

Amerikas Latviešu Tautiskās Savienības 50 gadujubileja 1968. g. septembrī —
kād-

reizējie priekšnieki: Voldemārs Lambergs, Ludvigs Reiters, (bij. min. Alfrēds Bērziņš),
māc. Osvalds Blūmītis, A. Cīrulis un Ādolfs Gailītis.
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Amerikas Latviešu Tautiskās Savienības nams Bostonā.

sab. aktivitātēm, ko vēl vairāk veicināja
lielais intelektuāļu skaits. Bez Eskngenas
t-ra aktieriem (rež. Kārļa Veica, Jāņa Le-

jiņa, Reiņa Birzgaļa, Ances Rozītes, Val-

frīda Streipa, Mirdzas Melkertes v.c.) tur

patvērumu bija atraduši cilvēki, kam jau

Ljā bija pazīstami vārdi — Voldemārs Bast-

jānis, Eduards Laimiņš, Jānis Kuģa, Rich-

ards Maurs, Jānis Porietis, E. Kreišmanis,

A. Gakndoms, J. Priede, Kr. Grāmatnieks,

Jūkjs Smits, A. Cīruks, V. Lambergs, A.

Grīnups, O. Blūmītis, Oļģerts Liepiņš, Os-

valds Akmentiņš, Jānis Cīruks v.c. Bez tam

tur aktīvi darb. arī iepriekšējās emigrācijas
darbin.: Jēkabs Zībergs, māc. K. Selmers,

māc. J. Graudiņš, Alfrēds Pinkuks, Roberts

Cers v.c; rakstu laukā vairāk kā 50 g.

darb. veclatv. Fricis Freidenfelds. Jaunie

ieceļotāji veclatv. org-jās neiestājās, atskai-

tot ALTS un draudzes. īsā laikā nodib. un

darb. 30 latv. org-jas, kā kredits-ba, Lat-

viskā Mantojuma F, korp. kopas, profes.
interešu grupas, un blakus kdzšinējām 2

veclatv. draudzēm vēl nodib. Jaunangkjas

Misijas latv. cv. lut. draudze un Trimdas

draudze, ko tagad apkalpo māc. I. Kalniņš.
Par kelākajām tautiešu pulcinātajām kļuva
ALTS, DV v.c. org-jas. Kāpati pēdējā nodib.

Latviešu Pensionāru b-ba (1975) ar 200 bied-

riem, ko vad. V. Zvirgzdiņš, Fr. Hervarts

un V. Eglītis. Draudzes iegādājušās zemes

gabalu Ģetzemanes kapos R. Roksberijā,

kur top kelākie latv. kapi ārpus dzimtenes

ar vairāku emigrāciju kapu kopām. Ģetze-
manes kapos visām draudzēm vasarā notiek

tradicionāke kapu svētki un svecīšu vakars

rudenī. Bostonas latv. baptistu draudze dib.

1902. 15. VI. Tai savā laikā bija labs koris,

stīgu un tauru orķestris. Draudzē darboju-
šies māc. — Jānis Grundmanis (1902-08),

Jānis Neibuks (1908-12), Pēteris Bušmanis

(1913-14),Jānis Buknels(1915-16), Jānis Birz-

nieks (1916-18), Andrievs Bermaks (1925-

----34), Dr. Jānis Daugmanis (1937-52) un Val-

demārs Freimanis (1951-61). Kopš 1961 par

māc. darb. Ernests Spīguks. Dievkalpojumi
notiek Stradforda baptistu b-cā R. Roks-

berijā. Pēc. E. Sp. nāves draudzei trūkst
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savamāc; par vikāru darb. V. Ābergs. Drau-

dzes loc. skaits samazinājies zem 70.
—

Bostonā darb. arī maza katoļu kopa (agrāk
A. Augustāna, pēc tam J. Vilcāna vad.), ko

garīgi aprūpē prāv. J. Pudāns, dievkalpo-

jumus noturēdams liet. b-cā D. Bostonā. No

Bostonas, Albānijas, Vilimantikās un Ņu-

jorkas katoļi ik vasaru augusta mēn. pul-

cējas Stokbridžā (Stockbridge) Paradīzes kal-

na klosterī, kur piedal. viņu garīdznieki,
šo sanāksmi saistot ar Aglonas tradicijām.
Darb. arī dievturu kopa Piektvakars, tās

vad. J. Melngailis.

Sākuma g. ap 200 tautiešu darbu atrada

būvniecībā, kur labi pelnīja. Bez iepriekšē-

jām zināšanām un pieredzes daži no viņiem

paši kļuva par uzņēmējiem. Savrupmāju un

sab. celtņu būvniecībā izvirzījās Vold. An-

tiņa, Fr. Hervarta, A. Lamberga, Gaiļa, I.

Galiņa, A. Bērziņa un K. Apoga pasākumi,

bet, tirgus konjunktūrai svārstoties, daži

bankrotēja. Darb. arī daudzi inženieri. Pēc

archit. Vitolda Vītola, Visvalža Paukuļa v.c.

projektiem Bostonā un tās priekšpilsētās

uzceltas vairākas sab. celtnes un dzīvokļu
mājas (piem., Kvinsijā [Quincy]), pazemes

dzc. st., dzīvokļu nami pie Simfonijas kaķes

utt. Sievietes darbu atrada skmn. kā kopē-

jas, lab. teckn. un arī kā žēlsirdīgās māsas.

Liels skaits latv. strādāja par techn. zīmē-

tājiem. Pēc izgl. nobeigšanas daudzi pār-

cēlušies uz citām pavalstīm, kur izdevīgāki
darba piedāvājumi. Līdz 1960 o g. vidum ap

100 latv. darbu atrada zvejniecībā Ņubed-
fordā (pie Atlantijas okeāna) skalopu zvejā.

Viņiem arī piederēja 5 zvejas laivas vairāku

tūkstošu dol. vērtībā. Par fin. spēcīgāko

kļuva kapt. Roberts Brieže (sk.), kam bija
2 zvejas kuģi — Rīga un Rianda. Viņš

iesaistījies amer. zivju unbanku pasākumos

kā viceprezidents. (Briežes vārds saistās ar

ket. jūrnieka Sima Kudirkas traģēdiju, ku-

rai viņš bija tiešs liecinieks.) Zvejnieki vēlāk

pensionējušies, un jauni nav vietā nākuši.

Brīvās profes. darb. 19 ārsti un zobārsti, 14

arcbit. un 9 advokāti. Par mācībspēkiem

vietējās U, kol., vai zemākās sk. strādā vai

strādājuši: Valda Melngaile, Helmi Ražan-

kovska, B. Kaleps, J. Vilcāns, Uldis Bluķis,

O. Tippo, A. Fetlers, Jānis Gabliks, Rita

Pītersa (Peters), Ruta Kundziņa, S. Vald-

mane, L. Raudzēna, A. Bkmbergs, M. Priede;

Trimdas draudzes dievnams un sarīkojumu zāle Bruklainā, Bostonā.
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1970 os g. Bostonas X baletu mācījis Vitā-

lijs Ošiņš, bet par pils. bibl. vicedir. darb.

Gunārs Rutkovskis. Fotogrāfijas nozarē lie-

li panākumi bija Vilim Grāvītim (sk.), kas

nodib. Northeastern Portrait Service uzņē-
mumu un apkalpoja visu Jaunangliju, bieži

nodarbinot 30. Viņš izdevis fotoattēlos grām.

par latv. ieceļotājiem ASV. Z. Žuberovskis

un Ernests Liepiņš sekmīgi nodarbojās ar

biškopību. Tirdzn. ievērojams ir Eižens Dzelz-

kalējs (sk.), kam līdz 1979 bija populārs
antikvariāts ~Eugene". Atzīmējams J. Ga-

liņa mēbeļu uzņ. Milisā, kā arī Pētera un

R. Miezīša lieluzņ. dārzniecībā — „Western

Nurseries"; dārzn. uzņ. ir arī A. un Dz.

Rozīšiem Natikā (Natick). Latv. vairākums

eksistenci tomēr pelna algotā darbā.
—

Iz-

cila vieta Bostonā ir latv. t-rim, bet, māk-

sliniekiemnovecojot, tas pārdzīvo krizi: dažu

g. nav vairs nevienas izrādes, kaut pirmie
15 g. bija spraigi. ALT Bostonas ans. 1976

atzīmēja 25 g. jubileju. Bez ALT Bostonas

ans. (sk.) Reiņa Birzgaļa vadībā vēl darb.

DV Latv. Jaunais t-ris (sk.) Gunāra Strau-

mēna vadībā. Tam pie DV bibl. ir DV Latv.

teātra krātuve (sk.) ar apm. 2 000 lugām,
ko pārzina Valentīna Lamberga. leceļošanas
pirmajos g. darb. vēl Kārļa Veica t-ris, bet

tas darb. izbeidzis. Par jauniešu aktivitāti

liecina skautu un gaidu org-jas, bet jau-
niešu kult. darbā izceļas brāļu Mārtiņa un

Pētera Aldiņu nodib. kokļu ans. ar dziedā-

tājiem. Ans. koncertējis arī telev. un ceļo,
rīkojot koncertus vai piedaloties kelos sarī-

Trimdas draudzes dzīvokļu nams Bruk-

lainā, Bostonā.

Džamaikapleina(JamaicaPicun) latviešu

ev.-lut. baznīca Bostonā.

kojumos; ir arī t.d. grupa. Dubultkvartets

Tēvija (sk.) ar diriģ. J. Ansbergu 1976 atzī-

mēja 40 g. jubileju ar koncertu, izdevis

skaņu plates. No mūz. vienībām vēl mi-

nams Līgas koris diriģ. J. Austruma vad.

un Oskara Ozola stabuļu kapela. Pazīsta-

mas ir māsas pianistes Ingrida un Karina

Gūtbergas (sk.), sokste Elvīra Arone-Renga,
baritons K. Grīnbergs (sk.), pianiste Māra

Eferte-Dole (sk.), bazūnists A. Gēkņš, Anita

Kuprisa (sk.), Juris Menka, M. Lamberga.

Agrākajos g. Bostonas simfoniskajā orķes-
trī spēlēja Arvīds Brachmanis, bet Bosto-

nas ~Pop" orķestrī Arvīds Cimdiņš. Tēlo-

tājās mākslās izcilākie bijuši: J. Kuģa un

R. Maurs, J. Cīruks, M. Platais, G. Strau-

mēns, J. Lejiņš, M. Reinberga, Anita Si-

sene, U. Pūriņš, A. Zandbergs un R. Drej-
mane. J. Cīruks (sk.) strādā ar izcilām sek-

mēm par chirurģisko zīmētāju. Viņa zīmē-

jumi publicēti daudzās mcd. grāmatās. In-

ternac. forumā latv. mūz. un kult. popu-

larizē Silvestrs Lambergs (sk.), kas kopš
1969 vada WCRB raidītāja Valtkamā radio
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Latviešu celta Bostonas ev.-lut.

Trīsvienības draudzes baznīca.

pusstundu „Spotkgkt on Latvia" ar latv.

mūz., dziesmām, komentāriem, izgaismojot

Ljas likteni un ilgas pēc brīvības. Raidījumi
notiek ik svētd., programmu kārto Valen-

tīna Lamberga (sk.), un raidījumus financē

Latviskā Mantojuma F (sk.) ar mēnešmak-

sām. Baltiešu un amer. latv. mūz. koncer-

tos popularizē Amer. Balt. b-ba Jaunangkjā

kopš 1941, kur ilgg. darbin. ir Māra Eferte-

Dole.

DV nod. nodib. V. Antiņa un K. Skapara
ierosmē. Tā pirmajos g. attīstīja kelu akti-

vitāti unkādu laiku dominēja kā pati vado-

šākā vienība. DV nopirka no veclatv. klubu

ar lielu bibl., rīkoja plašus sarīkojumus. Tur

notika latv. Centr. KD 1970, koncerti, iz-

stādes un t-ra izrādes. Vēlāk namu pārdeva,

un sarīkojumi notika īrētās telpās mazākā

skaitā pils. nomalēs. DV ir 200 biedru. Par

pr. darb.: V. Antiņš (sk.), V. Krūtainis, E.

Treimanis,V. Rudzroga, R. Liepiņš, J. Kaža,

O. Kutcers un A. Treize. Bibl. ir ap 5 000

sējumu. Tā ir kelākā latv. bibl. ASV, tās

vad. bibkotēkārs R. Lācis. Bostonā 1951

kārts šūpulis arī Latv. Preses b-bai. Tā

rosīgi rīkoja izlozes trūcīgo rakstn. atbal-

stam, krāšņas preses balles unrakstn. dienas.

Jaunie ieceļotāji nomainīja ALTS vadī-

bu, pārveidoja statūtus un darbā iekļāva
akadēmiskās aprindas. 1952 ALTS iegādā-

jās īpašumu Džamaikapleinā, kur izbūvēja

sarīkojumu zāli. Telpās darb. sk., J. Zīberga

F, korp., kredits-ba v.c. ALTS kopā ar ci-

tām org-jām ik g. rīko 14. VI atceri unLjas
dib. piemiņas aktu. īpaši atzīmē Draudzīgo

aicinājumu ar dāvinājumiem sk. un stipen-

dijām skolēniem. Šo nozari kārto un vada

Albīns Banga. Par ALTS pr. darb.: A. Grī-

nups, Osvalds Blūmītis,Ādolfs Gaiktis, Val-

demārs Lambergs, A. Žīgurs, Ludvigs Rei-

ters, Juris Raudseps un Ilga Dinberga. 1976

sav-bā bija 200 biedru, iekārtota bibl. ar

2 000 grām., tās bibliotēkārs A. Norietis.

ALTS savas polīt. aktivitātes kārto ar rak-

stiem, piem., 1975. VIII Helsinku konf. lai-

kā tā izsūtīja daudz protesta vēstuļu, lai

ASV prez. neparakstītu vienošanās aktu ar

PSRS par A. Eiropas robežām. Demonstrā-

cijas pēc māc. O. Blūmīša nāves apsika.
ALTS izd. brošūru Latvijas ideja Amerikā

Zušu žāvētāji — latvieši.
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Latviešu zvejas laiva Ņūbedfordā,
Masačusetsā, ASV.

O. Akmentiņa un L. Bērziņa redakcijā. Ap-
vidus nedrošības dēļ 1980 ALTS namu vaja-

dzēja pārdot. Latv. org-jas īslaicīgi koor-

dinēja Bostonas Latv. Org-ju sav-bā, ko

vad. J. Purēns. Lai koordinētu sarīkojumus,
A. Bangas vad. ik mēnesi izdod sarīkojumu
kalendāru. Audzēkņu skaits sk., ko 5 g.

uzturēja ALTS, pirmajos g. svārstījās no

150 līdz 165, bet 1983 bija tikai 30 skolēnu.

Par sk. pr. darb.: J. Austrums, A. Ezeriņš,
Fr. Ruperts, A. Liepkalns unMaija Šlesere.

Par skol. vairumā darb. šīs sk. agrākie ab-

solventi. Pie sk. darb. stipendiju F tālākai

izgl. A. Bangas vadībā. Līdz 1983 tas bija

izsniedzis 44 500 dol. skolēnu atbalstam.

No veclatv. b-bām vairs neeksistē ne-

viena. Ātri darb. izbeidza Bostonas Latv.

Strādnieku b-ba (dib. 1893). 1966 darb. iz-

beidza Bostonas Latv. Palīdzības b-ba, ko

1889 dib. pirmie ieceļotāji. 1968 ALTS pr.

L. Reitera ierosmē nodib. Kult. centru (paju

s-bu ar 50 dol. pajām), lai iegādātos kopīgu
latv. namu. 1975 Kult. centrs nopirka zemes

gabalu Vestonā (ārpus Bostonas), kur plāno

celt sab. namu ar b-cu un tur pārvietot
latv. sab. dzīvi. Vēl darb. līdzīgs Latv. Kult.

centrs ar tādu pašu mērķi. Jaunajai un

vidējai paaudzei, kas materiālā ziņā labi

situēta, visumā nav intereses ne ziedoties

latv. s-bai, nedz arī iegūt kopīgu namu.

1976 pašu celto dievnamu Bostonas latv.

cv. lut. Trīsvienības draudze (dib. 1902) bija

spiesta pārdot pēc melno jauniešu iebru-

kuma Lieldienu dievkalpojuma laikā. Drau-

dzes māc. tai laikā bija K. Kampe. Pēc viņa
nāves sākās draudžu apvienošanās, 4 drau-

džu vietā izveidojās 2 lut. draudzes. 1978.

Veclatvieša Kampersala piensaimniecības farma Bostonas tuvumā.
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Northeastern Portrait Services Bostonā (īpašnieks V. Grāvītis).

16. VII Bostonas latv. cv. lut. Trīsvienības

draudze apvienojās ar Jaunanglijas Misijas

draudzi (māc. Nikolajs Ozols) kā Trīsvienī-

bas Misijas draudze, ko N. O. aprūpēja līdz

mūža galam(1980) kopā ar evaņģēlistu Āriju
Kučeri, kuru vēlāk ordinēja par mācītāju.

Jaunanglijas latv. cv. lut. Misijas draudzei

pamatus lika māc. N. Ozols 1950. Draudzes

loc. skaits bija 149. Dievkalpojumi notika

īrētā b-cā, bet māc. apmeklēja arī mazākus

latv. pudurusVusterā, Amherstā, Nortādam-

sā (North Ādams), arī blakus pavalstīs. Nort-

ādamsā kādu laiku bijusi arī latv. skola.

No veclatv. draudzēm darb. Bostonas Dža-

maikapleinas (Jamaica Plain) latv. cv. lut.

draudze ar 400 loc, ko 37 g.
līdz 1959 vad.

māc. K. Selmers, pēc viņa aiziešanas atpūtā
— māc. Fricis H. Ruperts un māc. Ārijs

Kučeris. Draudzei ir sava b-ca ar sarīko-

jumu zāli,kur notikušas A. apg. b-cu darbin.
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Masačusetsas latviešu jaunietes.

konf., gleznu izstādes v.c. sarīkojumi. Drau-

dzes vad. ir jauno ieceļotāju rokās. Drau-

dzei 1982 pievienojās māc. N. Ozola drau-

dze, un pēc apvienošanās tā saucās Dža-

maikapleinas Trīsvienības latv. cv. lut. drau-

dze; tās pr. ilgus g. bijis V. Kenigs, ērģel-
niece — Kaira Liepiņa. — 1951. 21. X nodib.

Trimdas draudze, pulcinot akadēmiskās ap-

rindas un intelektuāļus. Sākumā tai kalpo-

ja prāv. Kr. Valters, tad māc. Alberts Ga-

liņš unpēc viņa māc. Imants Kalniņš. Drau-

dzē 700 loc. Tā fin. spējīga, 1965 Bruklainē

(Brookkne) nopirka īpašumu ar b-cu, sarī-

kojumu zāli, dzīvokļu māju un Ņuhampširā
(netāluno Mesasekuma ez.) kalnos kelu lauku

īp. (365 akri) ar ēkām, ko nosauca par Pie-

sauli. 1983 vasarā tur notika Baltiešu jau-
niešu II kongress un 2x2 nometne, ik va-

saru —
bērnu un pensionāru nometne. Ap

40 draudzes loc. uzbūvējuši tur vasaras mā-

jas. Draudzes īp. kopvērtība ir pāri par

250 000 dol. Par draudzes pr. bijuši: O.
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Auģis, A. Ļūļa, A. Cīrulis, P. Skulte, J.

Ansbergs un Ivars Galiņš, ērģelnieki — J.

Ansbergs un I. Gutberga. Pēc ALTS nama

pārdošanas (1980)uz Trimdasdraudzes namu

pārcēlušās sab. norises: tur ir sk., ALTS

un DV bibl., kredits-ba, tur notiek kora

mēģinājumi un mazāka rakstura sarīkojumi

(lielākus rīko amer. zālēs). Lietisko mākslu

pārstāvēja vai pārstāv daiļamatnieki: J. Ri-

duss, Kr. Ulmanis, M. Lēnbergs, O. Kut-

cers, L. Kluce, Z. Mikere, K. Liepiņa, R.

Liepiņš un Arn. Janšēvics. Ir arī vairāki

kollekcionāri (Eižens Dzelzkalējs, Jūkjs Lau-

ris v.c). Savā laikā izcila nozīme bija Jē-

kaba ZībergaF, kas dib. 1954. 19. IX Bostonā

ar nolūku saglabāt J. Z. bibl. un uzkrāt emi-

grācijas dokumentāciju. (Dib. —
Dr. A. Grīn-

ups, E. Auniņš, O. Akmentiņš un O. Lie-

piņš.) Tam bija ap 30 biedru. F kelāko

uzplaukumu piedzīvoja A. Grīnupa laikā,

kad ALTS namā iekārtoja Zīberga mūzeju.

Vēlākie pr. bija E. Auniņš, V. Eglītis un

E. Dzelzkalējs. Mūzejā trūka uzraudzības,

telpas lietoja pat sk., tās smagi cieta uguns-

grēkā. Pēc tam mūzeja vērtības, to skaitā

kelu kalendāru un preses kokekciju, pār-

veda uz E. Dzelzkalēja māju. J. Zīberga F

sarīkojis ap 20 izstāžu, kas veltītas Aspa-

zijas, Raiņa, Poruka, Jaunsudrabiņa un Mer-

ķeļa piemiņai, kā arī nac. polīt. atcerēm —

Satversmes sapulcei, 18. nov. v.c. —
Lielā-

kais notikums Bostonas latv. dzīvē bija VI

Vispārīgie latv. dz. sv. 1978. 30. VI
— 4.

VII. Tad 26 vietējo latv. org-ju pārstāvju

pad. vadīja J. Ansbergs, bet rīc. kom.
—

Jānis Bībelnieks (sk.). Bostonas Gārdena spor-

ta stadionā notika koru kopkoncerts (42

kori, 837 dziedātāji) un t.d. keluzvedums

(44 t.d. kopas ar 1 129 dejotājiem). Citās

vietās notika simfoniskais, garīgais un jaun-
darbu koncerts, dažādu mūz. ans. priekš-

nesumi, tēlotājas mākslas, daiļamatn., fila-

ASV senātors (vēlāk Valsts prezidents) Džons F. Kenedijs sastopas ar latviešu,

lietuviešu, ukraiņu unpoļu organizāciju pārstāvjiem Bostonā 1955. 18. XI.
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Bostonas latviešu tautas dejotāju grupa Masačusetsā.

Latviešu demonstrācija Bostonā ap 1960 gadu.
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telijas un agrāko laiku latv. grām. izstāde,

rakstn. rīti, t-ra izrādes un tirdziņi. Ljas

60 g. atceri ievadīja dzejn. Andreja Eglīša

runa amer. Trīsvienības b-cā. Dz. sv. laikā

notika iespaidīga nac. demonstrācija Pils.

nama laukumā. Dz. sv. virsdiriģ. bija: Jānis

Austrums, Roberts Zuika, Ernests Brusu-

bārda jun., Arvīds Purvs un Ingrida Gut-

berga; apmeklētāju skaits
—

9 000-12 000,

kopīgais apgrozījums — 250 000 dol. No

citiem lielākiem sarīkojumiem atzīmējami:
Balt. tautu kult. skate Harvada U 1970 Vel-

tas Zantes-Šimas vad., latv. sarīkojums Pil-

sētas namā un Zin. mūzejā sakarā ar ASV

200 g. jubileju, latv. Centr. KD 1970, ALA

kongresi 1964 un 1983 (pirmo organizēja V.

Lambergs, otro — L. Reiters). O. Liepiņa
vad. iznāca otrs lielākais ASV latv. laikr.

— Amerikas Vēstnesis (1955-67), bet kopš

1972 rēgulāri iznāca Vēstnesis un Apvāršņi
(pēdējais tagad apstājies) paplašinātā O. Ak-

mentiņa un Ed. Keiša red., kas ar humo-

risku pieeju skata probl., gūstot ievērību

tālu aiz Bostonas robežām. Kopš 1981 Litl-

taunā G. Indāra spiestuvē iespiež Žurnālu

St. Duļevska vadībā. Pēc 1960 Bostonā sā-

kās strauja izklīšana perifērijā — pilnīgi

pretēja kustība agrākajai, kad latv. centās

apmesties viens otra tuvumā. Sakarā ar

nedrošības pieaugumu ielas, ciešot biežus

uzbrukumus, latv. sāka atbrīvoties no iegā-

dātajiem īp. Roksberijā un Džamaikapleinā

un meklēt lielāku drošību apkārtējās maz-

pilsētās. Tā par jaunām dzīves vietām kļu-

vušas — Norvuda, Vestvuda, Miksa, Natika,

Fremingtona, Valthama, Vustera, Amkersta

v.c, vienīgi nevarīgākajai daļai un pensio-

nāriem, kas dzīvo veco ļaužu namos, pake-

kot pilsētā. Bostonā izglītotie latv. izkkst

vēl tālāk, izvietodamies pat Oklakomā, Jūtā,

Meksikā, Teksasā un Aļaskā. Viņi gribētu

palikt pie latvietības, bet izkliedes dēļ tas

nav iespējams, tāpēc jāpieņem, ka 30% no

jaukto laulību latv. jau asimilējušies un Bos-

tonas centrā atstājuši robus, mazinot kult.

aktivitātes. Tendence ir decentrālizēties: ke-

lajā centrā latv. skaits dilst un rodas mazas

latv. sakņas d. no Bostonas, kas rada jau-

nas probl. decentrākzēšanās procesā. Turī-

gākie nopirkuši sev otru māju Meinā, Ņu-

hampširā vai Vermontā, kur dodas medī-

bās, ziemas sporta aktivitātēs vai pavada

vasaras karstumu. Vēl citi iegādājušies īp.

vasarām Keipkodas (Cape Cod) apkārtnē,

Folmutā, Sandvičā un Čepmanā, kur uzbū-

vējuši paši savas mājas. Pie Nortonas ez.

aiz Mansfīldas pils. latv. izbūvējuši „Mazo

Lju", uzceļot 11 glītas mājas. Tur dzīvo ap

Vitolda V. Vītola plānotapazemes dzelzceļu stacija Kvinsījā, Masačusetsā.
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40 tautiešu. Kolonijas iniciātors bija māc.

V. Šķiliņš, tā ir ciešām saitēm saistīta ar

Bostonu, kaut arī ir 40 jūdžu attālumā. Tā

kā s-bā bija iestājies pagurums polīt. ak-

tivitātēs, tad 1981 pavasarī Aristida Lam-

berga (sk.) vad. nodib. 14. VI piemiņas ko-

miteja, kurā darb. arī J. Bībelnieks, J. Zie-

diņš un O. Kutcers. Kom. sāka informēt

amer. s-bu un aicināja atbalstīt Balt. valstu

brīvības centienus. Šai nolūkā Lambergs ap-

meklējis telev. un laikr. red., sniedzis inter-

vijas un rakstījis presē. Pirmā balt. masu

demonstrācija notika 1981 pie pils. nama,

bet to prese pilnīgi ignorēja. Tad sarīkoja

demonstrācijupret laikr. Boston Globe sakarā

ar balt. brīvības centienu ignorēšanu. Vēl

kelākos apmēros 1982 demonstrācija notika,

piedaloties visiem balt. pie Trīsvienības b-cas

Kapleja laukumā, kur runu teica ASV prez.

pārstāvis, paziņodams, ka ir parakstīta Balt.

Brīvības dienasproklamācija. Vēl vairāk cerī-

bas stiprināja prez. R. Rēgena ielūgums

Baltajā namā 1983. 13. VI, kur 200 balt.

delegātu klātienē prez. parakstīja Balt. Brī-

vības dienas proklamāciju. Komiteja atbal-

stījusi un piedal. poļu Sokdāritātes, ukraiņu
v.c. protesta demonstrācijās, bet kelāko ie-

spaidu panāca, demonstrējotpret pad. kuģa

Novimirgorad vodkas un finiera plākšņu iz-

kraušanu, kad kopā ar ostas strād. pie-

spieda kuģi atstāt Bostonas ostu. Notikums

plaši atbalsojās ASV lielajās ziņās.

O. Akmentiņš

Māsēns Vilis (1902. 17. XI Dikļos -

1964. 15. VII Ņujorkā, ASV) - diplomāts

(1632). ASV ieradās 1951 un bija Latv.

konsultātīvās kopas pr. Ņujorkā, Eiropas
kustības ASV latv. kom. pr., 1954 — 58

Kom. Ljas brīvībai pr., 1958 — 62 Apspies-
to Tautu asamblejas latv. delegācijas vad.

un asamblejas pr.; apmeklējis 30 valstis

4 kontinentos. Bagātā pieredze dipi. darbā,

Ljas, Londonas un Heidelbergas U iegūtā
vispusīgā izgl., asās notikumu izvērtēšanas

spējas un daudzu vai. prasme deva M. iz-

cilu stāvokli latv. v.c. trimdas polīt. dar-

bin. vidū.

Maskovs (Mascou) Johans Augusts (17.

gs. beigās vai 18. gs. sākumā Ekartsbergā,

Saksijā —
18. gs. otrā pusē) — vācu tautības

Baltijas vēsturnieks. M. pārcēlās uz Pēter-

burgu, Kriev. un 10 g. darbojās Kriev. ZA.

Ap 1762 M. ieradāsRīgā unsarakstīja Vidz.

klosteru vēst. v.c. darbus Rīgas vēsturē,

kas l.t. pakka neiespiesti. Latv. patriota

Rīgas mastu šķirotāja Jāņa Šteinhauera uz-

devumā M. veselu g. ar 2 palīgiem krāja
materiālus par Rīgas latv. vēst. un tiesī-

bām. Tie aptvēra 4 biezus kvarta sējumus,
ko latv. amatu uzdevumā M. gribēja 1764

pasniegt ķeizarienei Katrīnai II viņas Rīgas

apciemojuma laikā, lai viņa varētu iepazī-
ties ar latv. tautu, tās vēst. unapspiestību.

Vietējie vāc. M. uzskatīja par ~kaitīgu per-

sonu" un piespieda viņu atstāt Rīgu. 1768

M. jau bija Pēterburgā. Cik zināms, M. ms.

par Rīgas latv. vēst. glabājas Ļeņingradas

publ. bibliotēkā.

Mastiņš Ivars (dz. 1924. 17. IV Rīgā) —

gleznotājs. Pirmo mākskn. izgl. guvis J.

Madernieka studijā, vēlāk papildinājies pie

prof. J. Tilberga un J. Strazdiņa. leradies

Austrāl. 1950, Brisbenā, mc. Kvīnslandes

Mākslas skolā. Rēgulāri piedalījies latv. un

austrāl. grupu izstādēs, viens no latv. māk-

skn. grupas Okers dalībniekiem. Darbi pri-
vātās kollekcijās Eiropā, Amer. un Austrā-

lijā. Glezno l.t. ainavas modernā, bet ne

abstraktā stilā.

Mašīnbūve un metallapstrade —
ir okup.

Ljā 1. vietā starp visām rūpn. nozarēm un

1981 sastādīja 26,7% nokopējās rūpniecības

produkcijas vērtības un nodarbināja 34,8%

no visiem rūpn. strādniekiem. Pirmā f-ka ar

mech. dzinēju Ljā bija Vērmaņa mašīnf-ka,

dib. 1832. 1869 dib. Krievu-Balt. vagonu

f-ka kā Ķelnes rūpn. nozare Vāc, kas 1880-

--1913 saražoja apm. 60 000 dzc. vagonu, ke-

lu skaitu tramvaju, 1908-12 arī automobī-

ļus un pirmās lidmašīnas. 1894 dib. vagonu

rūpn. ~Fēnikss", 1898 — elektroteckn. f-ka

~Unions", 1869 Langes kuģu būvētava, 1873

mašīnf-ka ~Felzers un Ko", 1882 — Liepā-

jas metalurģijas rūpn. „Bekers unKo", bet

1890os g. — Daugavpils lokomotīvju re-

monta rūpnīca. 1913 m.b. un m.a. nodarbi-

nāja 39 000 strādn. (25,6% visu Ljas rūp-

niecībā strādājošo). 1912 vien Ljā saražoja
240 metālgriešanas darbmašīnas (14% no

Kriev. impērijas produkcijas), 2 256 dzc. va-

gonus un 64 tramvaju vagonus. Kara dar-

bība un piespiedu evakuācija I Pas. kara

laikā gandrīz pilnīgi iznīcināja šo rūpn. no-

zari. Neatkarīgajai Ljai tomēr izdevās at-
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jaunot m.b. un m.a., kaut ierobežotos ap-

stākļos, bet nepārtraukti to palielinot. le-

vērojamākie rūpn. pasākumi bija elektro-

techn. f-ka„VEF", „Vairogs" (bij. „Fēnikss"),

mašīnbūves un kuģubūvn. rūpn. ~Tosmare"

Liepājā, Daugavpils lokomotīvju remonta

rūpn. v.c. 1939 m.b. un m.a. nodarbināja
16 500 strādn. apm. 700 uzņēmumos. Bija
radītas pavisam jaunas rūpn. nozares. 1938

Ljā saražoja 32 000 radiouztvērēju, 4 800

telefona aparātu, 10 900 elektriskās ener-

ģijas skaitītāju, apm. 900 000 cl. spuldžu,
54 000 velosipēdu, 428 automobīļus un lielu

skaitu lauks, mašīnu. 1975 m.b. un m.a. no-

zare Rīgā nodarbināja 42,1%no visiem rūpn.

strādn., Daugavpilī 40%, Jelgavā 42.8%, Rē-

zeknē 45,1%, Liepājā 19.7% un Ventspilī

18,7%. 1980 Rīgā ražoja 67% Ljas m.b. un

m.a. produkcijas, Jelgavā 6%, Daugavpilī

5%, Liepājā 5% un Rēzeknē 5%. M.b. un

m.a. aptvēra 1980 Rēzeknē 42% no ražo-

jumu kopprodukcijas, Jelgavā — 36%, Rīgā
— 34%, Daugavpilī — 24%, Liepājā — 16%

un Ventspilī — 19%. 1982 Ljā saražoja
12 289 dīzeļmotorus un dīzeļģenerātorus, 270

elektroiekārtas piepilsētas vilcieniem, 2 486

iekārtas vilcienu apgaismošanai un 24 807

iekārtas elektroiekrāvējiem, 542 maģistrālos
elektrovilcienu vagonus, 251 motorvagonu,

72 maģistrālos dīzeļvagonus, 230 tramvaju

vagonus, 15 050 autobusus, 27 000 organisko

mēslu izkliedētājus, 16 630 universālos ie-

krāvējus lauks, vajadzībām, 28 029 skrāpju

transportierus, 26 117 slaukšanas iekārtas,

6 0 47 000 m motociklu ķēdes, 17 110 000 m

velosipēdu ķēdes, 4 477 000 m kombainu ķē-

des, 1 820 000 m automobīļu ķēdes, 2 163 000

radiouztvērēju, 2 163 000 tranzistoruztvērē-

ju, 201 000 elektroforru, 157 400 magneto-

fonu, 78 milj. spuldžu, 9 200 piedziņas vir-

zuļsūkņus, 90 200 aukstuma iekārtas, 90 600

ventilatoru, 597 000 veļas mazgājamo ma-

šīnu, 285 000 mopēdu, 227 000 bērnu ratiņu,
172 000 bērnu velosipēdu un 675 000 cl. ka-

fijas dzirnaviņu. Kautgan okup. Ljā dzīvo

tikai 1% no PSRS iedz., tā ražoja 1980 pa-

visam 32% no pad. impērijā ražotajiem ma-

ģistrāliem pasažieru vagoniem, 24% tram-

vaju vagonu, 17% autobusu, 46% mopēdu,
25% radiouztvērēju, 19% universālo iekrā-

vēju, 34% slaukšanas iekārtu, 21% auk-

stuma iekārtu, 15% veļas mazgājamo ma-

šīnu, gandrīz 4,5% visu cl. spuldžu. Tas

plānots, lai padarītu Lju pilnīgi atkarīgu

no pad. tirgus. To raksturo arī sekojoši

skaitļi. 1982 Ljā ražoja ik uz 1 iedz. apm.

30% visu cl. spuldžu, 1 radio uztvērēju un

ik uz 1 000 iedz. — 35 aukstuma iekārtas,

111 mopēdu, 234 veļas mazgājamas mašīnas

un 6 mikroautobusus. 90% visas m.b. un

m.a. produkcijas izved uz PSRS republikām

un arī uz Kubu un Bulgāriju, Jugoslaviju

un Poliju. Neliels daudzumsprodukcijas ceļo
arī uz Āfrikas un Āzijas zemēm. R. zemēs

šīs nozares produkciju nebūtu iespējams iz-

vietot.

O. Celle v.c.

Mašīnmaciba
—

M.m. pamati radās RPI

1862, kad Mech. nodaļāPauls Denfers (1871-

--1959), Čārls Klārks (1867-1942) un Kārlis

Loviss (1839-1911)sāka nodarboties ar techn.

līdzekļu pētīšanu un projektēšanu. Pēc I

Pas. kara ar m.m. problēmām nodarbojās
LU Mech. fak. Nikolajs Rozenauers (1890-

--1970) veica pētījumus mašīnu un mechā-

nismu teorijā, Alfrēds Vītols (1878-1945)pē-

tīja techn. mechāniku unmateriālu stiprību,
Arvīds Lepiks (1889-1965) studējalauksaimn.

mašīnu teoriju,Aleksandrs Delvigs (dz. 1891)

pētīja rotācijas mašīnas un Arturs Ziņģītis

(dz. 1901) pētīja pneumātiskā transporta ie-

rīces. Pēc II Pas. kara m.m. ir RPI Mech.

un mašīnbūves fak., Aparātbūves un auto-

matizācijas fak., Automātikas un skaitļo-
šanas techn. fak., Daugavpils vispārtech-
nikas fak., ZA Fiz. I un Polimēru mech. I,

bez tam arī LVU. programmās. Ar ats.

problēmām nodarbojas arī Centr. mechani-

zācijas un automatizācijas projektēšanas un

konstruēšanas birojs, Centrālās metalkon-

strukciju projektēšanas Ljas filiāle, Vagon-

būves ZPI Rīgas filiāle, Rīgas specializētais

automobīļu diagnostikas konstruēšanas, pro-

jektēšanas un technoloģijas birojs, Spec. va-

kuumpārklājumukonstruēšanas birojs, RAF

elektroautomobīļu konstruēšanas birojs, Rī-

gas pulvermetal. izstrādājumu eksperimen-
tālā rūpnīca un Rīgas Civilās aviācijas in-

ženieru I pēta av. technikas ekspluatāci-

jas drošuma un efektivitātes paaugstinā-
šanas iespējas. 19700s g. Ljā radās jauna

pētn. nozare — robottechnika. RPI ar to

nodarbojas R. Sliede, J. Auziņš unV. Itkins,
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V. Čamanis, G. Poriņš, A. Bitenieks un

J. Vanags. Radītas oriģinālas rūpniecības

robotu konstrukcijas. ZA Fiz. I radītas ie-

kārtas, kas izmanto elektromagn. lauka asi-

metriju detaļu bezkontakta orientēšanai un

identificēšanai robotu un robotu technol.kom-

pleksu darba zonā. 1981 dib. Centrālais starp-

nozaru robottech. konstruēšanas un techno-

loģijas birojs. Liels darbs veikts mašīnu

darbības kvalitātes, precizitātes un drošuma

problēmu risināšanā. Atzīmējami Haima Kor-

donska darbi varbūtību un drošuma teorijā,

N. Salenieka vadībā RPI izstrādātie mech.

sistēmu darbības kvalitātes un drošuma ek-

sperimentālās pārbaudes principi (1982), iz-

strādāti dažādi pasākumi mašīnu un to ele-

mentu darbības kvalitātes un drošuma pa-

lielināšanai un izgatavota jauna sazobes zob-

ratu konstruēšanasun izgatavošanas sistēma

~Rīga". Kopš 1965 RPI notiek pētījumi tech-

niskā diagnostikā. Jāatzīmē J. Oša, V. Zara

un T. Ķirša pētījumi. Turpat kopš 1967

risina pētījumus detaļu virsmas kvalitātes

noteikšanas metožu un paaugstināšanas ie-

spēju nozarē un detaļu virsmas kvalitātes

ietekmē uz visas mašīnas vai aparāta dro-

šumu un izturību. Jāatzīmē I. Odīša, A.

Kamola un 0. Liniņa darbs šajā nozarē.

Kopš 1963 RPI nodarbojas arī ar sevišķi
precīzu virsmu problēmām. Viena no svarī-

gākajām nozarēm ir automatizēto projektē-
šanas sistēmu izstrādāšana, sākot ar 1974.

Šajā nozarē nozīmīgu darbu veic V. Zars,

0. Brūns, B. Gūtmanis, J. Usovs, D. Drei-

manis, A. Bebris un E. Šalmis. LVU iz-

strādāta automatizēta projektēšanas sistēma

LURIGA-TS, kas nodrošina štanču izgata-
vošanas noslēgumposma automatizēšanu.

Mašīnu un iekārtu remonts — Lielākais

uzņēmums ir Daugavpils lokomotīvju remon-

ta darbn, kas specializējusies dīzeļlokomo-

tīvju remontā. Autoservisa 14 stacijas Rīgā,

Jūrmalā, Berģos, lecavā, Cēsis v.c. remontē

vieglos autobobīļus. Rīgā ir Rīgas kuģu re-

monta, Upju kuģu remonta un Mangaļu
kuģu remonta rūpnīcas. Ventspik, Liepājā,

Salacgrīvā un Rojā ir zvejn. kuģu remonta

darbnīcas. Remonta darbnīcas ir arī 26 lauku

rajonos.
Māte — pilnā vārdā iedomāta kā Dieva

Māte Māra, kas dainās godināta ar dau-

dziempavārdiemunpievārdiem. Mātes (1633)

kā ats. dievības latv. un cittautu mītologu

pētījumos radušās, nepazīstot dainu dzeju

un valodu. Ka Māte ir tā pati Māra, izriet

no vienādiem pavārdiem: Dieva Māra
—

Dieva Māte, Mira Māra — Mira Māte, Mīļa
Māra

— Mīļa Māte, Lēļu Māra — Veļu Māte,

Gausa Māra
—

Gausa Māte, Govju Mārša

— Lopu Māte, bet ar vārdu Māte pievārdi

aptver vēl plašāku darbību. Pašas dainas

pierāda, ka dažādās Mātes ir Dievmātes

Māras dažādie pievārdi, piem., ~Ai Māriņa

dārgā, ai Lopu Māte bagātā!" (Einkorns),

kur Māra nosaukta arī par Lopu Māti. Tā-

pat ~Mīļa Māra, Piena Māte, dod man savu

labumiņu, Lai pieniņš govīm tek kā no Mā-

ras avotiņa!" (D 29181),,,Krūmu Māte, Meža

Māte, gani manas avitiņas! Kad es iešu

tautiņās, ik pie krūma ziedu kkšu." (D 29087).

Dainu dzeja Dievmāti Māru apveltījusi daudz-

kārt ar vairākiem pievārdiem vienā reizē

vienā dainā, kas pierāda, ka iedoma par

daudzām mātēm ir nepareiza. Māte reizēm

ir bez jebkādiem pievārdiem, piem., mīklā:

~Liels liels Mātes pūrs, neviens nevar izci-

lāt" (zeme), citas reizes Mātei mazāk rak-

sturīgi pievārdi — plata, veca, īsta, mīļa,
tad Māte saukta par Dieva Māti un Diev-

māti. Mātes pievārdi sadalās vairākās no-

zarēs pasaulē un ļaudīs: kā Pasaules Māte

viņa citiem vārdiem ir Mira Māte, Debess

Māte, Dabas Māte; kā Ļaužu Māte vēl Miega

Māte, Skauģa Māte, Kara Māte; kā Lopu
Māte vēl Zirgu Māte, Mēslu Māte, Bišu

Māte; kā Gausa Māte vēl Sāta Māte, Rauga

Māte, Rijas Māte, Dzīparu Māte, Uguns

Māte; kā Tirgus Māte vēl Naudas Māte,

Ceļa Māte; kā Veļu Māte ir tā pati Mēra

Māte,Kapu Māte, Zemes Māte, Smilšu Māte,

Rūšu Māte, Mūža Māte; kā Meža Māte

saukta arī Sila Māte, Žagaru Māte, Krūmu

Māte, Lazdu Māte, Ogu Māte, Sēņu Māte,

Briežu Māte; kā Lauku Māte vēl Āra Māte,

Ziedu Māte; kā Vēja Māte arī Ziemeļu Māte,

Miglas Māte, Sniega Māte; kā Ūdens Māte

tā pati Jūras Māte, BanguMāte, Upes Māte,

Gaujas Māte, Vecā Māte.

A. Brastiņš

Matemātika Latvija un latviešu matemā-

tiķi ārpus Latvijas. Vecākais latv. mat. ir

Kārlis Pētersons (1828-81), kas stud. Tērba-

tas U, pēc tam strādājis par skol. Maskavā,
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bijis viens no Maskavas Mat. b-bas dib.

1867. K.P. galv. nopelni ir diferenciālģeo-

metrijā. Viņa kand. disertācijā 1853 atroda-

mas pēc būtības (bet tikai citā analitiskā

ietērpā) tagad ar Mainardi (1857) un Kodači

(1868) vārdiem pazīstamās formulas liektu

virsu teorijā. Pēteris Kadiķis (1857-1923),

kas 1885 Tērbatas U ieguva mag. grādu,

bija kādu laiku turpat privātdoc, tad skol.

Kriev., Mēru un svaru pārvaldes inspektors

Pēterpilī un beidzot 1922 privātdoc. LU.

Savā mag. disertācijā ~Par Rīmaņa tētā-

funkciju sešzīmīgām charakteristikām", ko

vēlāk publ. Odesas Mat. b-ba, viņš pētījis

šo funkciju īpašības.

Ljā pētniecība mat. sākās ar Rīgas poli-

technikuma (RP) nodib. 1862, ko 1896 pār-

veidoja par Rīgas Politechn. I (RPI), bet

pēdējo 1919 par LU. RP tēlotājas ģeometri-

jas un astr. prof. Aleksandrs Beks (Beck,

1847-1926), kas darb. Rīgā 1873-97, publ.

darbus sintētiskā ģeometrijā. RPI un vēlāk

LU prof. Alfrēds Mēders (1878-1944), sākot

ar 1896, publ. darbus klasiskajā analizē,

diferenciālģeometrijā un varbūtību teorijā.
1895 Pīrs Bols (Bohl, 1865-1921)pārnāca uz

Rīgu un kļuva par RPI Mat. katedras vad.

un doc, kopš 1901 prof. turpat. Izņemot
viņa TērbatasU stud. sacensības darbu (1886)

un mag. disertāciju (1893), pārējie Bola dar-

bi sarakstīti Rīgā. Viņš bija pirmais Rīgas

mat., kas ar saviem darbiem — „gandrīz

periodisko funkciju" teorijā, diferenciālvie-

nādojumukvaktātīvā teorijāun debess mecka-

nikā — kļuva starpt. pazīstams. Rīgas mat.

Egons Lindvarts (Lindvvart, 1889-?), sākot

ar 1914, publ. vairākus darbus mat. anakzē.

Trešais latv. vecākās, paaudzes mat., kas

stud. Maskavas U un kam kek nopelni LU

mat. un dabas zin. fak. nodib. un tās mat.

nod. izveidošanā, ir Edgars Lejnieks (1889-

-1937). Viņa darbi elementārā matēmatikā
—

par harmonisko rindu, „jauniem trijstūriem",

riņķa līnijas centra konstruēšanu ar kneālu

— 1970 publ. 17 kr. mat. žurnālos. Rok-

rakstā glabājasLejniekalekc.
„Trijstūra ģeo-

metrija" (1932, 187 lpp.) un Maskavas U

diplomdarbs „Par piektās pakāpes vienādo-

jumu atrisināšanu ar īkosaedriskām irracio-

nāktātēm". 1936 publ. L. grām.: Augstākā

algebra un Skaitļu teorija.
Jau LU izaudzināti mat., kas velak kabi-

litejas un strad. LU, ir: Arveds Lūsis (1900-

-69), Valdemārs Andersons (dz. 1905), Eižens

Leimanis (dz. 1905), Alfrēds Putns (1907-40),

Ernests Fogels (dz. 1910), Emanuēls Grīn-

bergs (dz. 1911)unNikolajs Brāzma (Brauers)

(1913-66), asist. Juris Rāts (dz. 1911), Georgs

Eņģelis (dz. 1917) un Irma Auziņa. Starp
LU absolventiem, kas trimdā kļuva univer-

sitāšu mācībspēki un publ. darbus, minami

Valdemārs Punga (dz. 1913), Nora Pērnava

(dz. 1915)unViktors Līnis (1916-83). 1919-39

LU mat. un dabas zin. fak. b. 211 stud.,
kara g. 1940-44 vēl apm. 40 — kopā apm.

250 stud., no kuriem vismaz puse, t.i., 125

bija mat., starp tiem apm. 100 latviešu.

No techn. fakultātēm ievērību pelna tēlo-

tājas ģeometrijas prof. Jēkaba Vītola (1877-

-1961) 2 pētn. darbi: Algebrisku līkņu kine-

mātiska veidošana, II daļa: telpas līknes

(1938) un mape ar līkņu attēliem 65 lapās

(Dr. disertāc), Kinematische Erzeugung al-

gebraischerKurven. Ziveiter Teil: Rāumliche

Kurven (1947) un mape ar līkņu attēhem

413 lapās. Vītols rāda, kā kinēmatiski var

konstatēt neaprobežotu skaitu pēc patikas

augstu pakāpju algebriskas un arī transcen-

dentas telpas un plaknes līknes. Inž. zin.

mat. katedras mācībspēki sarakstījuši l.t.

māc. grāmatas.Prof. Jēkabs Cizarevičs (1868-

-1948) publ. grām. — Diferenciālrēķini un

integrālrēķini (1941), levads analizē (1942),

Analitiskā ģeometrijaplaknē (1947), Parasto

diferenciālvienādojumu integrēšana (1949).

Doc. Kārlis Zalts (1885-1953)sarakstījis grām.

Vektoru rēķini (1942) un vairākus darbus

nomografijā. Privātdoc. Nikolajs Bomovskis

(1880-?)publ. darbu Vektoru algebra un ana-

lizē (1928). Herdera I Rīgā mat. doc. Ēriks

Svensons (Svenson, Dr. phil.) publ. 1925-34

vairākus darbus par funkcionālvienādojumiem,

LU absolvents G. Lokots (Georg Lockot) —

savu 1941 Dr. phil. disertāciju funkciju teo-

rijā.

Starp R. Valstīs studējušiem latv. mat.,

kas tagadmāca kādā universitātē vai strādā

dažādās pētn. iestādēs, minami: Aivars Cel-

miņš (dz. 1927), Roberts Bērziņš (dz. 1935),

Jānis Kalme (dz. 1938), Andrejs Dunkels

(dz. 1939), Gunārs Liepiņš (dz. 1946), Andris

Abakuks (dz. 1949) v.c. No LU matemāti-

ķiem kopš 1944 Kanādā strādā E. Leima-

nis. Pēc prof. E. Dunsdorfa statistikas R.
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valstu universitātes 1945-75 b. un ieguvuši
vismaz pirmo grādu mat. 112 stud. — fiz.

un mat. 16, mat. un ķīm. 5, mat. unpaid. 4

un mat. un kādā citā priekšmetā 7
— kopā

tātad pavisam 144 personas. Jādomā, ka šis

skaits ir noteikti lielāks, jo ne visiem bei-

dzējiem, minot iegūto grādu, uzrādīta arī

specialitāte.
Kr. okup. varas rūpn. polīt. un lielā kr.

tautības iedz. skaita iepludināšanas rezul-

tātā okup. Ljā kopš 1945 radusies kela matē-

matiķu saime, kurā aptuveni puse, šķiet, ir

latv. Pēc pad. avotu ziņām 342 autori 1945-75

publ. darbus matēmatikā. Tai pašā laikā

posmā 100 mat. ieguvuši fiz. un mat. zin.

kand. grādu un 5 Dr. grādu. Kopš 1965

Rīgā iznāk mat. žurn. Latviiskii Matemati-

českii 'Ežegodnik, kurā visi raksti ir kr.

valodā. No LU bij. mācībspēkiem un absol-

ventiem Rīgā vēl strādā E. Fogelis (skaitļu
teorijā), E. Grīnbergs (funkciju teor., varbū-

tību teor., grafu teor. v.c), G. Eņģelis (funk-

ciju teor. unparasto diferenciālvienādojumu

teor.), J. Rāts un J. Tomsons (elementārā

un augstākajā mat.) un E. Āriņš (funkciju

teor. un programmēšanā). No jaunākās pa-

audzes latv. matēmatiķiem minami: L. Rei-

ziņš, I. Kārkkņa, A. Reizina, L. Biezā, D.

Bože, A. Reinfelds v.c. (parasto diferenciāl-

vienādojumu tečr.), E. Riekstiņš, V. Ābokņa,
V. Riekstiņa, T. Cīruks, H. Kāks, Z. Plūme,
U. Raitums v.c. (parciālo diferenciālvienādoj.

teor. un mat. fiz. vienādoj.), J. Bārzdiņš,
I. Strazdiņš, R. Freivalds, K. Podnieks, A.

Kurmītis, V. Detlovs v.c. (matēmatiskajā

loģikā un mat. automātu teor.), I. Kārkkņš,
A. Jaunzems v.c. (funkcionālanalizēun topo-
loģijā), J. Dambītis, A. Kalniņš v.c. (grafu

teor.).

Okup. Ljā mat. publ. darbu pilnīga bib-

liogr. atrodama šādos rakstos kr. vai.: 1)

A. Lūsis ~Latvijas matēmatiķu darbi trīs-

desmit gados" (Matemātika v SSSR za 30

let, 1917-1947 [1948], 1023-1030),2) A. Lūsis

„Padomju Latvijas matēmatiķu darbi 10

gadu laikā" (Ljas PSR ZA Vēstis 11 [1950],
109-121), 3) A. Lūsis „Matēmatikas attīstība

Padomju Latvijā pēdējos 10 gados" (Pētera

Stučkas LVU Zin. raksti 20 [1958], 3. izd.,
5-20), 4) Ļ. Berezina, M. Goldmanis v.c.

„Padomju Latvijas matēmatiķu darbi pēdē-

jos septiņos gados" (Ljas PSR ZA Vēstis.

Fiz. un techn. zin. 3 [1965], 3-25), 5) V. Det-

lovs, A. Lūsis, v.c. ~Padomju Latvijas matē-

matiķu darbi 50 gados" (Latviiskii matema-

tičeskii 'Ežegodnik 3 [1968], 7-28), 6) L. Rei-

ziņš ~Matēmatika Padomju Latvijā" (Ljas
PSR ZA Vēstis [1977], 4. nr., 6-13), 7) A.

Kaņevskis, L. Reiziņš un E. Riekstiņš „Pa-

domju Latvijas matēmatiķu darbi 1967-1975

(Latviiskii matematičeskii 'Ežegodnik 22

[1978], 192-271).

Pēc LVU beigušo sarakstiem sadakjums

starp latv. un nelatv. (spriežot pēc vārda,
uzvārda un tēva vārda) ir apm. šāds:

Pēc Universitātes 60 g. darbības pār-

skatā publ. ziņām 1969-78 beigušo matēma-

tiķu skaits ir 722, bet nav zināms, cik no

viņiem ir latvieši. levērojot iepriekšējo g.

desmitu statistiskās ziņas, pēc kurām mat.

beigušo latv. un nelatv. attiecības skaitks-

kās vērtības strauji tuvojas vienam, jāse-

cina, ka 1969-78 apm. 360 latv. beiguši mat.

studijas, tātad 1969-75 apm. 200. Summē-

jot iepriekš minētos datus, varam pieņemt,
ka 1920-78 apm. 860 latv. ieguvuši pabeigtu

izgl. matēmatikā.

E. Leimanis

Matēmatikas un dabas zinātņu fakultāte

1919-1944 (1919-40 LU, 1940/41 LVU, 1941-

--44 Rīgas U). Pie Ljas Ask. Org-jas kom.

1919. IX nodibināja apakškomisiju E. Lej-
nieka vad., lai organizētu mat. un dabas

zin. fakultāti. Šī apakškom. savā 11. IX

sēdē vienojās par pirmajiem kandidātiem

mācībspēku amatiem un 15. IX sēdē nolēma

lūgt Ljas Ask. Org-jas kom. tos apstipri-

nāt. Pēdējā ievēlēja savā 16. IX sēdē par

fak. pagaidu dekānu E. Lejnieku un 19. IX

sēdē par fak. kodola locekļiem —
A. Mēderu,

Dr. K. Kasparsonu, O. Trebū un Fr. Gulbi.

Pirmais mācībspēku sastāvs 1919./20. māc.

g. rudens sēmestrī bija šāds: matēmatikā

— prof. A. Mēders un doc. E. Lejnieks, fiz.

— doc. Fr. Gulbis, doc. R. Meijers, asist.

E. Gēliņš un F. Treijs, botānikā — doc.
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Kopā

1959S8 1945S8

latv. nelatv. latv. nelatv. latv. nelatv.

1. matemātiķi un

mat. skaitļotāji 55 30 105 117 160 147

2. mat. skolotāji 83 28 157 120 240 148

Ko, ā 138 58 262 237 400 295



0. Trebū un lekt. N. Malta, zool. — prof.

G. Šneiders, kristakografij ā unminerāloģijā

— lekt. J. Priede. Pavasara sēmestrī nāca

klāt lekt. A. Šteins mat., asist. A. Bumbērs

fiz., asist. N. Tranzē zool., subasist. K. Ābele

un A. Zāmeks bot. un V. Heinricksens meteo-

roloģijā. Stud. skaits I māc. g. bija 114.

Mat. nodaļā ar R. Putniņa ievēlēšanu

par doc. 1920.121. māc. g. nāca klāt fiz.

ģeogrāfija. Pēc viņa nāves (1934) reģionālo

ģeogr. atdalīja atsev. Ģeogr. I doc. Ģ. Ra-

maņa
vad. dabas zin. nodaļā, bet fiz. ģeogr.

atstāja kā nod. doc. L. Slaucītāja vadībā

pie Ģeofiz. un meteoroloģijas I mat. zin.

nodaļas. Praktiskajā astr. 1920 ievēlēja A.

Žaggeru par lekt., 1922 par doc. un Astro-

nomiskās observātorijas pārzini. 1921 A.

Libertu ievēlēja par doc. fiz., 1924 par teorē-

tiskās astr. un anaktiskās meck. prof. ie-

vēlēja A. Klozi (Klose), kas pārnāca no Ber-

līnes U. Mat. seminārā 1939 radīja 2 nod.:

tīrās un ketājamās mat. ar ārk. prof. A. Lūsi

un doc. A. Putnu kā vadītājiem.
Dabas zin. nodaļā botānika un zool. bija

pārstāvētas jau pašā sākumā. 1920 par salī-

dzināmās anatomijas un eksperimentālās zool.

doc. ievēlēja N. Lebedinski no Bāzeles U,

kas izveidoja Salīdzin. anatomijas un ek-

sperimentālās zool. I. Sistēmatiskās zool. I

dib. 1920, un tā pirmais dir. bija prof. G.

Šneiders, kopš 1923 prof. E. Strands. 1924

prof. E. Krauss pārnāca no Karaļauču U un

nodib. Ģeol. un paleontoloģijas I. Ljas ģeol.

pētīšanu sāka jaunākās paaudzes latv. ģeo-

logi —
N. Deke, V. Zāns v.c. Pamazām

nodib. arī citi I un iestādījumi, piem., Bot.

dārzs un Hidrobiol. stacija.

Sākumā nekelā fak. pakāpeniski izvei-

dojās par vienu no kelākajām LU, un 1939

tanī bija 49 mācībspēki un 584 studenti.

Mācībspēku skaits turpinājaaugt,unpēdējā

māc. g. tas bija 62; bez tam vēl strādāja 8

subasist., 13 laboranti un 2 teckn. pie Astron.

observātorijas. Stud. skaits sasniedza savu

maksimu 1932./33. māc. g. ar 882 stud., pēc

tam tas atkal samazinājās.
1919-44 fak. dekāni bija: prof. E. Lej-

nieks, N. Malta, R. Putniņš, ārk. prof. Fr.

Gulbis, A. Liberts, L. Ābokņš un K. Ābele

(LVU - P. Eks); sekretāri' bija: prof. R.

Putniņš, N. Malta, ārk. prof. A. Liberts,
K. Ābele un doc. E. Leimanis.

Mat. un dabas zin. fak. personālais sa-

stāvs 1943./44. māc. g.
— dekāns ārk. prof.

K. Ābele, sekr. doc. E. Leimanis.

Mat. zin. nodaļā — Mat. seminārs: ārk.

prof. Arvīds Lūsis, doc. Ernests Fogeks,
doc. Emanuēls Grīnbergs, privātdoc. Niko-

lajs Brāzma. Fiz. I: ārk. prof. Fricis Gulbis,

ārštata doc. Jānis Fridrichsons, doc. Ludvigs

Jansons, doc. Reinkards Siksna, vec. asist.

un lekt. Alfonss Apīnis. Teorētiskās astr.

un analitiskās meck. I: ārk. prof. Eduards

Gēliņš un doc. Eižens Leimanis. Astron.

observātorija un Laika stacija: ārk. prof.

Alfrēds Žaggers, doc. Sergejs Slaucītājs, doc.

Staņislavs Vasiļevskis, ārštata privātdoc. Fri-

cis Blūmbacks. Ģeofiz. un meteoroloģijas I:

ārk. prof. Leonīds Slaucītājs, doc. Pauls

Putniņš, privātdoc. un asist. Valdemārs Mu-

revskis.

Dabas zin. nodaļā — Augu morfoloģijas

un sistēmatikas I: prof. Nikolajs Malta, ārk.

prof. Heinrichs Skuja, lekt. un vec. asist.

Aleksandrs Melderis. Augu fizioloģijas un

anatomijas I: ārk. prof. Kārks Ābele, doc.

Auseklis Veģis, asist. Voldemārs Grīnšteins,

lekt. un asist. Jānis Pāvulāns, un privātdoc.
Arvīds Apinis. Eksperimentālās zool. un zoo-

fizioloģijas I: ārk. prof. Leons Āboliņš, pri-
vātdoc. un vec. asist. Anna Āboliņa-Kroģe,
lekt. un vec. asist. Jānis Immers. Sistēma-

tiskās zool. I: doc. Kārks Princis, ārštata

prof. Embriks Strands, doc. Atis Oto Gro-

tāns, privātdoc. un vec. asist. Olga Trau-

berga. Hidrobiol. stacija: asist. Bruno Bēr-

ziņš. Ģeol. un paleontoloģijas I: doc. Ver-

ners Zāns, ārštata doc. Nikolajs Delle, pri-

vātdoc. Jānis Vītiņš, privātdoc. un asist.

Aleksis Dreimanis, asist. Pēteris Liepiņš un

privātdoc. Oto Mellis. Ģeogr. I: ārk. prof.

Ģederts Ramanis un privātdoc. Jānis Rutkis.

E. Leimanis

Mateuss (paša rakstība Mateus) Konstan-

tīns (1895. 24. IV Smiltenē
- 1941?) -

pulkvedis. 1913-15 stud. Pēterpils Mežkopī-
bas I, 1916 b. virsn. sk., 1916-17 rotas kom-

ris 1. Daugavgrīvas latv. strēln. pulkā. 1918.

18. XII iestājās Cēsu rotā, pēc tam Kalpaka

bataljonā un Baloža brigādē, par varonību

kaujās ieguvis LKO. Bijis Saldus koman-

dants, saformējis 2 jaunus bat., vēlāk Jel-

gavas komandants, pēc tam 3. Robežsargu

pulka dienestā un Soda bat. kom.-ris Bolde-
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Pēdējais Latvijas kara skolas priekš-

nieks pulkv. K. Mateuss.

rājā. 1922-26 bija 7. Siguldas kājn. pulka
111 (bij. Tukuma) bat. kom-ris, iekļaujot
vien. Ljas nac. armijā. leguva 1924 plkv.
ltn. pakāpi, 1926-36 dienēja 3. Jelgavas kājn.

pulkā (kopš 1935 kom-ra pal., 1936 kom-ris).
1936-37 bija 1. Liepājas kājn. pulka kom-ris,
1937-39 Ljas Augstākās krsk. mācībspēks,
1939. 1. IX

- 1940. 16. XI Ljas krsk.

priekšnieks. Apcietināts 1941. 21. I Rīgā,
111 sodīts ar nāvi.

Matiasens (Mathiassen Terje, dz. 1938.

12. IV Oslo, Norvēģijā) —
valodnieks balto-

logs. 1957-65 stud. Oslo U un ieguva cand.

phil. grādu 1965 vācu, norvēģu un kr. valo-

dās. Bija 1966-69 Norvēģijas Pētn. pad. zin.

un humānitātēm stipendiāts, stud. slavu,

baltu (sev. het.) vai., sanskritu, latīņu un

grieķu vai., 1970 ieguva Dr. grādu. Kopš
1971 M. darb.par mācībspēku Oslo U, mācot

kr. v.c. slavu vai., kr. un slavu vai. vēst.,

baltu vai. un baltu lingvistiku. Piedakjies
vairākās baltu studiju konf. ASV, Kanādā,
Zviedr. un Lietuvā. Publ. Dr. disertāciju
Studien zum slavischen und indoeuropāischen

Langvokalismus (1974), nod. grām. —
Donum

Balticum (~Baltisch und Slawisch, Zur Chro-

nologie und Bedeutung der Kūrzung langer

Diphtonge", 1970), Baltie Literature and Lin-

guistics (~Remarks on the Zero Degree of

the Tupe Tīt, Tūt: Te/oiT, Te/oiT m Baltie

and Slavonic", 1973), Papērs Presented at

the Third Conference on Baltie Studies m

Scandinauia, ll („Baltistics m Norway", 1977),

Mūsu kalba („Profesoriaus Christiano S. Stan-

go atminimui", 1978); raksti žurn. — Scando-

Sļauica (1972), Noruiegian Journal of Lin-

guistics (1975), Baltistica (1976), Journal of

Baltie Studies (1980) v.c.

Matīsa Milda (dz. Šteina, 1911. 20. V

Rīgā) — izglītības darbiniece. B. Rēzeknes

Skl un grāmatvedības un mašīnrakstīšanas

kursus Toronto, Ontārio, Kanādā. Ljā bijusi

Kārsavas pils. sk. pārzine, aizsardžu pul-

ciņa un draudzes dāmu kom. pr. Trimdā

darbojas Kanādā, kur 1950. 6. IX nodib.

Toronto latv. b-bas sestdienas sk. un ir tās

vadītāja. M. ir arī sabiedriski aktīva.

Matisons Jūlijs (1898. 11. IX Talsos
—

1978. 20. I Sandiego, Kahfornijā, ASV) -

gleznotājs (1633). leradies ASV 1950. leguva
PBLA KF balvu 1968 par gleznu Jūra Iz-

kopa apdarē un kolorītā izsmalcinātu, ek-

spresīvu gleznojumu, ritmiskos mozaīkvei-

dīgos triepumos gleznojotjūras un pils. aina-

vas, klusās dabas arpuķēm, iekštelpu skatus,

tverot telpu horizontālo, joslaino laukumu

kompozicijā. Pēdējos dzīves g. slimība pār-

trauca vina darbu.

Matīss Staņislavs (1900. 22. I Asūnes

pag.
— 1981. 8. VII Grandrapidos, Miči-

ganā, ASV) — katoļu prāvests. Mc. katoļu
garīgajā seminārā Pēterpik, pēc 1917 revo-

lūcijas atgriezies Ljā. Papildinājās filoz. un

teol., 1923 ordinēts par priesteri. M. bija

kapellāns Rēzeknē, Kārsavā, Bebrenē, Silenē

unRīgā. 1940 pad. varas apcietināts un mo-

cīts. Pēc kara Vāc. aprūpēja latv. katoļu
draudzes Bavārijā. leradās ASV 1951, kur

Grandrapidos viņam kā 6 vai. pratējam bija

izcik nopelni dažādu etnisku grupu draudžu

aprūpē, iesk. latv. draudzes.

Matīss Tālis (1904. 1. V Rugāju pag. —

1985. 7. VIII Rīgā) - dziedātājs (1634).

B. Zeltmata drām. kursus 1929, papildinā-

jies dziedāšanā pie operdziedoņa un paida-

goga Eduarda Miķelsona, soksts NO 1933-39
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un Liepājas 0 1940-41, Valsts filharmonijā

1945-55; paidagogs Pohgrafiķu centr. kluba

un VEF Kult. un techn. pils vokālās stu-

dijās.
Matizens (Mattiesen Heinz Otto, 1908.

17. IX Tērbatā, Igaunijā - 1976. 24. X

Minchenē, Vācijā) —
baltvācu vēsturnieks.

Grām. apgādnieka dēls. Ģimene pārcēlās uz

dzīvi Vāc. pirms I Pas. kara. M. stud. vēst.,

mākslas vēst., filoz., fil. un bibl. zinības.

Darb. Balt. valstu (iesk. Ljas), Skandināvi-

jas valstu, Kriev. un Holandes arch. un

bibl. un 1937 ieguva Dr. phil. grādu Ber-

līnes U par disertāciju Kolonial- und Ūbersee

Politik der kurlāndischen Herzoge im 17.

und 18. Jh., kas 1940 iznāca grāmatā. M.

1940-42 bija asist. Pozenes U Vēst. I, pēc

tam iesaukts kara dienestā, kur 1945 smagi
ievainots un nokļuvis kr. gūstā. Pēc kara

darb. atkal Minchenē vidsk. un Valsts aiz-

sardzības sk., kā arī Minchenes pils. archīvā.

Bija Baltische Hefte red., pētīja l.t. Kurz.

hercogistes vēst., baltvācu kult. dzīvi Min-

chenē, satiksmes vēst. un ievērojamu balt-

vācu zin. un kult. darbin. dzīvi. M. bija ak-

tīvs arī Baltische Historische Kommission

un AABS darbā, piedalījās vairākās Balt.

stud. konf. Sanhozē, Toronto, Čikāgā un

Stokholmā. Publ. — Herzog Jakobs Vertrag
mit Oliver Cromvuell und seine englische
Politik (1934, arī latv. vai.), Ein Tagebuch

aus Gambia 1651/52 (1935), Herzog Jakob

von Kurland und seine Politik (1935, 1938),

„Livland" und „Kurland" — Der Kampf

um eine baltendeutsche Staatsbildung im

16. und 17. Jahrhundert(1939), Die Versuche

zur Erschliessung eines Handelsiveges Dan-

zig-Kurland-Moskau-Asien, 1640-1655 (1938),
Kurland unter den Kettlers 1568-1700 (1944),

Herzog Jakob von Kurland und seine Kolo-

nien (1951), HerzogJakob vonKurland (1953),

Marxismus und Bauerntum. Eine Studie von

Dāvid Mitrany (1956), Gebiet und Grenzen

des Herzogtums Kurland 1569-1795, Der An-

teil der Deutschbalten am Mūnchner Kul-

turleben im 19. und am Anfange des 20.

Jahrhunderts (1961) un Die Geschichte der

offentlichen Verkehrsmittel der Stadt Mūn-

chen. Kurz. un Zemg. hercogistes vēst.palika

manuskriptā.
Matthews

—
sk. Metjūss.

Mattiesen H. O.
—

sk. Matīzens.

Matulis Jānis (dz. 1911. 21. II Kalugā,

Krievijā — 1985. 19. VIII Rīgā) — okupētās

Latvijas Ev. lut. baznīcas archibīskaps un

Okupētās Latvijas evaņģeliski luteris-

kās baznīcas archibīskaps Dr. Jānis

Matulis.

konsistorijas prezidents. Studējis LU dabas

zinātnes un strādājis par skolotāju 1931

— 36. Tad pārgājis uz teoloģiju, kuru bei-

dzis ļoti sekmīgi 1943. V un ordinēts par

māc. 1943. 3. VI Doma bazn. Rīgā. Bijis

adjunkts Rīgas Sv. Jāņa bazn. II draudzē

pie virsmāc. A. Mituļa. Palicis Latvijā 1944,

jo dzīves biedre rudenī gaidījusi ģimenes

pieaugumu. Kļuvis par mācītāju Kandavā

un Talsos. Labo valodu zināšanu dēļ arch.

G. Tūrs ņēmis M. kdz par tulku ārzemju
braucienos: 1952 uz Maskavu (sarunās ar

ASV protestantu, ieskaitot luterāņu, dele-

gāciju), 1955 uz Londonu (sarunās ar angli-

kāņiem), 1962 uz Parīzi (sarunās ar VVorld

Council of Ckurches
— WCC). Tai laikā bijis

arī konsistorijas (virsvaldes) locekks Rīgā.
Par virsmācītāju M. paaugstināts 1965, bet

1969. 22. II vienbalsīgi ievēlēts un 14. IX

ordinēts par archibīskapu konsekrējot zvied-
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ru bīskapam no Visbijas. Otro reizi M. ievē-

lēts par arch. 1984. Baznīcas vadību M.

1969 pārņēma no īslaicīgā virsgana Pētera

Klepera, kas dažas nedēļas pēc ievēlēšanas

1968. IV mira ar sirds trieku. Viņa viet-

nieks prof. Alberts Freijs bija miris iepriek-

šējā gada novembrī (bijis izsūtīts, atgriezies

shms). G. Tūrs 78 gadu vecumā amatu bija

nohcis. M. prot arī bibliskās valodas, mācī-

jis Jauno Derību un grieķu valodu Teoloģis-

kos kursos Rīgā, piedalījies Vecās Derības

tekstu tulkošanā no vecēbrēju valodas. Pir-

mais eksternais brauciens jaunajam virs-

ganam bijis 1967 uz Vitenbergu austrumu

Vācijā, lai piedalītos Mārtiņa Lutera 450 g. re-

formācijas svinībās. Viņam Ungārijā 1973

BudapeštasTeol.A piešķīrusi godaDr. grādu

teoloģijā (lekcija par senlatviešu reliģiju),

un 1981 arī Augsburgas U viņam piešķīrusi
goda Dr. grādu teoloģijā (lekcija — „Mār-

tiņa Lutera vēstules Rīgai"). Dr. M. ir pie-

dalījies LWF lielkonferencēs, oficiālos ap-

meklējumos Anghjā, Zviedrijā, ASV v.c,

organizējis Lutera 500 gadu pieminēšanu

Rīgā un uzņēmis ārzemju viesus. Viņš ir arī

padomju miera kustības aktīvs dalībnieks.

MauUca Lidija (dz. Būcēna, 1898. 3. IV

Novgorodā, Krievijā) — filoloģe (1636). ASV

Vasara (Vassar) kol. Ņujorkas pavalstī ie-

guvusi 1924 B.A. grādu ar uzslavu, stud.

1929 Regia U Romā, Itālijā, 1932 LU ieguva

mag. phil. grādu. Bija skol. Rēzeknē, Jel-

gavā, Rīgā, itakešu vai. lektore LX un LU,

rakstīja dienas presei, strādāja Itakjas un

Franc. sūtniecībāRīgā, referēja dažādāsb-bās,

veica tulkojumustiesu iestādēm.Vāc. 1947-48

bija BU lekt. romāņu fil., pirms tam Britu

milit. pārvaldes dienestā Detmoldā. Kopš
1948 Auklendā (Auckland), Jaunzēlandē, īsu

laiku bijusi svešval. skol., tad par tulku

birojā, tiesās v.c. Stud. 1973 Milānas U

jaunākolaiku kt., Auklendā„Dante Akgkieri
kluba" biedre un valdes loc, daudz referē-

jusi jaunzēlandiešu kult. darbin. sanāksmēs.

Pēc tam pārcēlusies uz Toronto, Kanādā.

Maukcs Nikolajs (1898. 28. 111 Liepājā
— 1972. 23. II Auklendā [Auckland], Jaun-

zēlandē) — tēlnieks (1636). 1948 ieceļoja Auk-

lendā, strād. pieminekļu darbn. kdz skmība

pārtrauca viņa gaitas. M. 1951 piedakjās ar

kokgriezumiem „Auckland Societv of Arts"

izstādē, 1952 mācīja veidošanu YMCA va-

NikolajaMaulica tēlsDzīves rītā svaigā

(1967).

kara kursos; 1958 izgrieza kr. pareizticīgo
Kristus Pestītāja b-cai Auklendāaltāra sienu

kauri kokā, 1951 veica kokgriezumus ozolā

b-cā Devonportā, Auklendā.VairākiM. darbi

ir ASV un Kanādas privātās kollekcijās.

Šaurie provinciāke apstākļi Jaunzēlandē ne-

bija labvēlīgi mākskn. stājtēlniekam. Labāki

tiebija dekoratīviemuzdevumiem, daiļamatn.

darbam, darinot kausus, svečturus, šķīvjus,

korp. vapeņus, altāra sienu rotājumus utt.

Žanrisks, il. raksturs ir mazformāta koka

skulptūrai, kas tēlo matrozi stumjam ogļu
vagoneti streika dēļ, ornamentāls vij īgums

siev. galvām cilnī.

Mauriņa Zenta (1897. 15. XII Lejasciemā

—
1978. 25. IV Bāzelē, Šveicē) — esejiste,

rakstniece (1637). 1946 M. pārcēlās no Vāc.

uz Zviedr., kur 1949-63 bija doc. Upsalas U.

Viņa 1952. IV-VI lasīja referātu ciklu Vāc.

par tematu — Das unverlierbare Erbe des

Abendlandes. Pēc tam sekoja 30 citi priekš-

lasījumu cikk
—

180 Vāc. un 20 Šveices

pils., vairākās pat 5-10 priekšlasījumu katrā.

1960 M. ieguva Zviedr. karaļa stipendiju
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Itālijas apciemojumam. Kopš 1965 dzīvoja
Bad Krocingenā, Vāc. leguva 1965 vācu

Šongauera prēmiju un kļuva fr. Elzasas A

(Academie d' Alsace Golmar) goda biedre;

1968 ieguva vācu Nopelnu krusta 1. šķiru,
1969 latv. Tautas balvu, 1971 vācu Kon-

rāda Adenauera balvu, 1977 Šveices naudas

balvu (10 000 franku). Ljā 1919-44 publ. 19

M. darbi, sākot ar Jāņa Akurātera stāsta

~Mana vismīļā" tulk. laikrakstā Libausche

Zeitung (1919. 29. VII) un tulk. krāj. Jan

Akurāters Novellen (1921), pēc tam publi-

cētas grām. par Raini (1928), Poruku (1929),

Dostojevski (1933), Brigaderi (Baltais ceļš,

1935), Danti (1937), Fr. Bārdu (1938, Dr.

disertācija), 7 eseju krāj. par latv. un cit-

tautu rakstn., romāns Dzīves vilcienā (1941)

undaudzrakstu periodikā. Ārpus Ljas 1946-72

publ. 20 darbi latv. un 27 vācu vai., arī tul-

kojumi angļu, kr., zv., holandiešu, somu un

dāņu vai., vēlākajos g. sekoja vēl citas pub-

likācijas. Bez tam M. tulk. no latv. vai.

vācu vai. 9 darbus, iesk. sava dzīvesbiedra

Konstantīna Raudives grām. Chaosa cilvēks
Dr. Zenta Mauriņa.

Dr. Zentu Mauriņu 85 gadujubilejā Bad Krocingenas kūrmājā Vācijā sveic Minsteres

latviešu ģimnāzijas audzēkne.
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un ta pārvarēšana (1951), romānu Silvestra

Pērkona memuāri (1947-49) v.c.

No fr. vai. M. tulk. latviski 3, no angļu

vai. 2, no kr. 1, no norvēģu vai. 2 darbus.

Grām. latv. vai.: Trīs brāļi (romāns, 1946),

Tilti (esejas, 1934-37, 1947), Sirds mozaīka

(esejas, 1947, 1949), Spīts (esejas, 1949),

Dzīves apliecinātāji (ieskati un atziņas, 4.

izd., 1951), Baltais ceļš (4. izd., 1951), Uguns

gari (esejas, 1951), Dante tagadnes cilvēka

skatījumā (2. izd., 1952), Frančeska (romāns,

1952), Sāpju noslēpums (eseja, 1952), Ne-

aizsūtītā vēstule (3. izd., 1952), Dzīves vil-

cienā (2. izd., 1953), Latviešu esejas (1953),

Pilsētas un cilvēki (esejas, 3. izd., 1953),

Traģiskais skaistums (esejas, 1954), auto-

biogrāfija 3 sēj. Tālā gaita (1955-60), Cil-

vēces sargi (esejas par pasaules kt., 1955),

Ziemeļu tēmas (esejas, 1956), Septiņi viesi

(stāsts, 1957), ledrīkstēties ir skaisti (ese-

jas, 1958), Dzelzs aizbīdņi lūzt (1960),Divas

kultūras saknes (1961), Apnicība un steiga
(1962), Par mīlestību unnāvi (1964), Sākumā

bijaprieks (1965), Viss neiznīkst (1965), Dzī-

ves apliecinātāji (5. izd., 1968), Zviedrijas
dienas grāmata (1965-68) un Zemes dziesma

(1978). Grām. vācu v.c. vai.: Mosaik des

Herzens (1947, 1949, 1954, 1956, 1957, 1958,

1959, 1961; kolandiski —
Mozaiek van het

hart, 1958), Gestalten und Schicksale (1949,

1956, 1961), Die iveite Fahrt (3 sēj., 1951-57,

1957-58, 1962-63, 1967, 1968; zv. vai.
-

Den lange resan, 1954-59),Dostojevskij; Men-

schengestalter und Gottsucher (1952, 1957,

1960;zv. vai. - 1951,1957),Um des Menschen

voillen (1955, 1958, 1963; somu vai. — Ihmi-

sen tāhden, 1966), Im Zuge des Lebens (1956),

Begegnung mit Elly Ney (1956, 1957, 1960,

1964),Aufder Schvuelle ziveier Welten (1959,

1961), Ūber Liebe und Tod (1960, 1963; zv.

vai. — Om kārleken och doden, 1961), Sieben

Gāste (1961; zv. vai.
— Sju gāster, 1964;

dāniski — Syv gāster, 1964), Die Langeuieile
und dergehetzteMensch (1963), Schuiedische

Tagebūcher (1962, 1965; zv. vai. — Svenska

dagbocker, 1966-68), Welteinheit und die Auf-

gabe des Einzelnen (1963), Im Anfang war

die Freude (1964),Die Aufgabedes Dichters

m unserer Zeit (1965), Verfremdung und

Freundschaft (1966), Lebensmeisterung(1966),

Borkenborke, Benjamin (1967), Portrātsrussi-

scher Schriftsteller (1968), Wege zur Genesung

(1968), Abenteuer des Menschseins (1970).

Ljā, Vāc, Zviedr., Somijā, Austrijā unFranc.

M. lasījusi pavisam ap 600 publisku refe-

rātu. 1977 viņa iecelta par Bad Krocingenas

goda pilsoni, un Virtembergas izgl. min. par

viņas nopelniem piešķīris viņai prof. titulu.

Biogrāfija: Otto Sckepp — Das Herz hat

Flūgel (Sirdij ir spārni, 1957). Ljas konsula

Dr. Eduarda Upenieka ierosmē nodib. Zentas

Mauriņas F.

Mauriņš Emils (1888. 8. IX Rīgā — 1965.

18. VIII Vašingtonā [D.C], ASV) - oper-

dziedonis (1637). ASV ieceļoja 1950. Māsa

— operdziedone Herta Lūse (sk.).
Maurs Rikards (1888. 12. I Rīgā — 1966.

6. 111 Bostonā, ASV) - tēlnieks (1637).

Emigrējis uz ASV (nevis pakcis Ljā, kā

minēts LE 1637), apmeties Bostonā, Masa-

čūsetsā, strād. tēlniecības darbnīcās un arī

pats savā, darinot ģīmetnes un dekoratīvus

darbus.

Mazais dumpis (Ixobrycbus minutus) —

gārņu dzimtas putns, kas kgzdo niedrājos,

dēj 4 — 7 olas V
— VI, veikk kāpelē pa au-

Mazais dumpis ar ģimeni — tagad

Latvijā jau samērā apdraudētaputnu

suga.

giem, bet kdo maz, sastopams g.k. R. Ljā,

tagad samērā rets. M. d. barojas ar sīkām
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zivīm, kukaiņiem, citu putnu olām un to

mazuķem. Rudenī kdo uz ziemošanas vie-

tām Āfrikā.

Mazais susuris (Muscardinus avekanarius

L.) (2383) — tagad jau ļoti rets grauzēju

Mazais susuris — tagad rets (nakts)

dzīvnieciņš Latvijā.

dzimtas zīdītājs, sastopams Kurz. lazdu au

dzēs; ēd zīles, riekstus, augu sēklas un pum

pūrus.

Mazais teātris dib. 1966 kā neatkarīgs
amatieru drāmas ansambks Sanfrancisko,

Kakfornijā, ASV. Mākslin. vadītājs — Lai-

monis Šiliņš (sk.). M. t. darbību sāka ar

M. Zīverta lugas Tvans izrādi, par ko 2.

T-ra dienās Čikāgā ieguva Alunāna ceļojošo
balvu. Sekoja izrādes — Zīverta Āksts San-

francisko dz. sv. 1967, R. Blaumaņa Pazu-

dušais dēls, Anšlava Egkša Galma glezno-

tājs Klīvlandes dz. sv. 1972 un Anši. Egkša

Omartija kundze Sanfrancisko 1979. M. t.

1972 devās Austrāl. un Jaunzēlandes tur-

nejā ar izrādēm — HartogaDebesgulta, Al-

bija Stāsts par zvēru dārzu un Anši. Eglīša
Māris un Baiba. Debesgultu atzina 4. T-ra

dienās Toronto par mākslin. labāko insce-

nējumu. M. t. 1973 šo iestudējumu izrādīja

Rīgā. M. t. aktieri Brigita un Laimonis

Sikņi 1978 bija viesaktieri Drāmas t-rī Rīgā
H. Gulbja lugā Kamīnā klusi dzied vējš. Ar

šo v.c. inscenējumiem M. t. apceļojis kelā-

kos latv. centrus ASV un Kanādā. Tas kelu

uzmanību pievērš pirmuzvedumiem. Tādi bi-

juši: 1967 Spodra Klauverta Etīde, 1969

Gunāra Griezes Te runā Stariņš, 1971 Anši.

Eglīša Māns un Baiba, 1975 Anši. Eglīša

Leo, 1979 H. Gulbja Kamīnā klusi dzied

vējš, 1980 Raimonda Staprāna Sasalšana,

ar kuru viesojās arī Rīgā 1980/81, Anši.

Eglīša Karmen, Karmen, ko kopā ar Kamīnā

klusu dzied vējš M. t. 1981 izrādīja Les-

teres latv. dz. sv. Angkjā. M. t. 1983 insce-

nēja Iva Žamiaka traģikomēdiju Hamilkāra

kungs un 1984 Leldes Stumbres lugasAnder-

sons un Ipolīts. M. t. rēgulāri rīkojis arī

pubkskus latv. autoru jaunāko lugu lasī-

jumus un iztirzājumus. 1969 un 1970 tas

saņēma J. Dukāta piemiņas balvu un 1979

sarīkoja Rīgas Drāmas t-ra viesizrādes ASV.

Mazākuma tautības okupētajā Latvijā

(1638). Kopš pad. okup. 1944/45 mazākuma

tautību % Ljā nemitīgi audzis, un tagad

jau latv. tautas absolūtais vairākums ir no-

pietni apdraudēts. Pēdējā tautas skaitīšanā

1979. mazākuma tautību % sasniedzis jau

46,3% no iedz. skaita, 1959 tas bija 38%,

1970 — 43,2%. Skaitkski visstraujāk pie-

aug krievu minoritāte, tad baltkr. unukraiņu.

Absolūtos skaitļos unprocentos lielākās ma-

zākuma tautību grupas bija šādas:

(Mazākuma tautības piederīgo skaits — tūkstošos un

procentuāli)

Nacionāli viengabalaina ir krievu mino-

ritāte, kuras sastāvā 99,0% par dzimto vai.

uzskata kr. vai., kamēr starp baltkr. tikai

38,7%, starp ukraiņiem 46,6% un poļiem

33,4%. Ukraiņi, baltkr., poļi un žīdi ir stipri
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irievi

3altkrievi

Jkraini
3oļi

lietuvieši

hdi

gauņi

/ācieši

čigāni
3iti

556,5 (26.6%) 704,6 (29,8%) 821,5 (32.8%)

61,6 ( 2,9%) 94.9 ( 4,0%) 111.5 ( 4,5%)

29,4 ( 1.4%) 53.5 ( 2,3%) 66,7 ( 2,7%»

59,8 ( 2,9%) 63.0 ( 2,7%) 62,7 ( 2,5%!

32,4 ( 1,5%) 40,6 ( 1.7%) 37,8 ( 1,5%)

36,6 ( 1,7%) 36,7 ( 1,6%) 28,3 ( 1,1%)

4.6 ( 0,2%) 4.3 ( 0,2%) 3,7 ( 0,1%)

1,6 ( 0,1%) 5.4 ( 0.2%) -

4,3 ( 0,2%) 5,4 ( 0,2%) -

8,8 ( 0,5%) 13,9 ( 0,5%) 26,5 ( 1,1%)



pārkrievināti. Poļu minoritātes lielākā daļa
Ljā dzīvo jau vairākas paaudzes. Starp liet.

71,5% savu vai. uzskata par mātes vai., bet

starp žīdiem 28,3%. Visaugstākais mazā-

kuma tautību % ir Rīgā un Latg., bet vis-

zemākais Kurzemē. Latv. valodu 1979(1970)

runājakā mātes vai. vai otru vai. 20,1%(18,2)

krievu, 14,7%(14,3) baltkr., 7,2%(5,7) ukrai-

ņu, 35,6%(36,6) poļu, 57,6%(54,9) liet. un

24,2%(21,6) žīdu.

O. Celle

Mazarkevičs Oļģerts (dz. 1911. 21. VIII

Tukumā) —
sabiedrisks darbinieks. Cīnījies

Latv. leģiona 15. divīzijā. Bijis DV biedrs

dib., DV Mežotnes nod. valdes pr. 1955-57

unkopš 1975,DV R. Vāc. valdes loc. 1957-69,

DV CV jaunatnes noz. vad. 1961-67, LCP

Vāc. priekšsēdis. Bijis amer. armijas darba

rotas kom-ris. 1962 apbalvots ar DV nozīmi

zeltā.

Mazās planētas — pazīstamas arī kā Aste-

roīdi — zvaigznēm līdzīgi, vai Planetoīdi

— planētām līdzīgi, debesu ķermeņi, kas

savu mazo apmēru dēļ pat teleskopā izska-

tās kā zvaigznes, bet pēc savas uzbūves un

vieliskā sastāva ir planētas, bet tikai par

tām daudz mazākas. Tās riņķo ap sauk g.k.

starp Marsa un Jupitera orbitām, pa kelā-

kai daļai 2,3 — 3,3 reizes tālāk no Saules

nekā Zeme. Lielākā mazā planēta ir Cēres

ar apm. 800 km diametru, bet vairumam

tas nepārsniedz 80 km. To skaits ir des-

mitos tūkstošos. Parasti tās atklāj astro-

fiziski, ketojot pakelus teleskopus. Kad to

orbitas aplēstas ar pietiekošu precizitāti, tām

piešķir kārtas numuru un vārdu, pēdējo sa-

skaņā ar atklājēju. Šādu vārdā nosauktu

m. p. skaits pārsniedz jau 2 000. Sadarbībā

ar Teorētiskās astron. I Maskavā, sākot ar

1950 Rīgā notiek rosīgs darbs m. p. orbitu

aprēķināšanā. Sākumā tajā piedalījās 5 —

10 Ljas jaunākie astron. Kārļa Šteina un

Matīsa Dīriķa vad., bet tagad to g.k. veic

Dīriķis, kas katru g. pārbauda un korriģē

ap 100 orbitu. Vairākas m. p. nosauktas

latv. astronomu vārdā vai ieguvušas Ljas
vietu nosaukumus. M. p. 1914b (1914. g.)
nosaukta tās atklājēja Vladimira Zlatinska

(sk.) vārdā, K. Šteina pētītā m. p. 1284

(1933. g.) nosaukta par Latviju, m. p. 1796

nosaukta par Rīgu, m. p. 1805 (1976. g.)

nosaukta Matīsa Dīriķa vārdā un m. p.

2014 (1977. g.) nosaukta Staņislava Vasiļev-
ska vārdā (sk.).

S. Vasiļevskis

Mazītis Arnolds (dz. 1913. 18. VII Cēsīs)

— gleznotājs (1639). Kopš 1949 darb. Lon-

donā, Anglijā. Sarīkojis izstādes Toronto

(Kanādā) 1968 un 1972, Lesterā (Angl.) un

Ņujorkā (ASV) 1972. leguvis KF Kr. Barona

prēmiju 1978. Savos portretu, figūrālos, kluso

dabu gleznojumos izkopis individuālā izteik-

smē Rīgas sk. glezn. tradīcijas, balstīda-

mies Tonēs mākslas un rembrantiskā izprat-

nē. M. darbi ir daudzās latv. un angļu pri-
vātās kollekcijās.

Mazjānis Roberts (1891. 13. I Alūksnes

apkārtnē. — 1968. 11. XI Detroitā, Miči-

ganā, ASV) — grafiķis. Mc. Stiglica māksk.,

bijis zīmēšanas skol. Alūksnē. Piedakjies Za-

ļās Vārnas (neatkarīgo mākslin. vien.) un

KF izstādēs Rīgā v.c. Emigrācijā piedakjies

KF un citās izstādēs. Meklējot grafisko for-

mu vienkāršojumu, M. darināja stilizētus

spalvas zīmējumus.

Mazputniņš (P. 156) —
mēnešraksts lat-

viešu zēniem un meitenēm visā pasaulē. Kopš

1959 tas iznāk Ceļinieka apgādā. Žurn. pir-

mās burtnīcas izdeva A. Zaļinskis, A. Ruņ-
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ģis, V. Nollendorfs. Kopš 1959 atb. red.

bijis Laimonis Streips, 1974 —
76 Līga un

Laimonis Streipi, 1976
—

77 Sarma un Uldis

Purini, kopš 1978 — Līga Streipa. Žurnālā

ir dzejoļi, pasakas, stāsti, mīklas, uzdevumi

v.c. Darbojas „Gudro putnu klubs". Red.

loc. 1982: Laimonis Streips, Inta Purva,

Lauris Kalniņš, Gunta un Jānis Vilciņi. Starp

ilggadīgiem žurn. darbin. minami: Mirdza

Čopa, Ēriks Preiss, Anita Liepiņa, Guntis

Liepiņš, Guna Brammane, Velta Kalniņa.
Pastāvīgie līdz-ki bez minētajiem: Tamāra

Arāja, Reinis Birzgalis, Ingrida Dāve, An-

šlavs Eglītis, Biminita Grunde, Astrīde Ivaska,

Inese Jansone, Selga Silkalne,Zigfrīds Sīman-

sons, Jānis Širmanis, Silvija Šteinere v.c.

Abonentu skaits 1982 pārsniedza 750.

L. Streips

Mazsalaca (1643) — pilsēta ar 2 300 iedzī-

votājiem. Neatkarīgās Ljas laika linu un

vilnas f-ka tur tagad paplašināta. Tā ražo

linu maisu audumus, maisus un brezentus.

F-kas produkciju l.t. izved uz PSRS, bet

mazu daļu arī eksportē. Augsta kvalitāte ir

M. pienotavā ražotajam sviestam. Vēl M. ir

skolu un bērnu mēbeļu f-ka, lauksaimn. ma-

šīnu remontēšanas plānu birojs ar eksperi-
mentālo nod., slimn. ar 35 vietām, kult.

nams, kino un vidusskola.

O. C.

Mazūrija — sens baltu tautu apgabals

Polijas un A. Prūsijas pierobežā. Tas aptver

senprūšu, galindu un sudāviešu novadus, ko

1277-85 sev pakļāva Vācu ordenis. Pirm-

iedzīvotājus pa daļai iznīcināja, pa daļai
padzina, viņu vietā 14. gs. nometinot poļu
kolonistus, kas vēl tagad runā mazūriski

—

īpatnējāpoļu dialektā. Šajā apg. zemes virsa

paaugsta un stipri viļņaina — ar morēnu

pauguriem, akmens bluķiem un daudziem

ezeriem. (Spirdinga ez. 150 km
2 liels.) Kopš

1945. V apg. pieder Polijai.
E. A.

Mazurs Eduards Georgs (dz. 1894. 5. II

Liepājā) — ķīmiķis. B. LU 1930 ar mag.

chem. grādu. Bijis fizikas un ķīm. skol.

provinces un Rīgas ģm., asist. ķīm. fak.

1940-41, ziepju f-kas Delta techn. dir. 1941-

----43. ASV ķīm. pētnieks Corn Products Refin-

ing Co. laboratorijā Argo (Ilinojā) 1950-59,

pēc tam līdz 1967 instruktors, lekt. un lab.

pārzinis Vestmontas (VVestmont) kol. Santa

Barbarā (Kalifornijā). Bijis viens noLU sim-

foniskā orķestra dib., kurā spēlējis vijoli;

diriģējis Ziemeļblāzmas latv. jaunatnessimf.

orķestri. Grāmatas: Ķīmija ģimnāzijām

(1932), Ķīmija kosmētikā unparfimērijā (1948),

Types of Graphic Representation of the Peri-

odic System of Chemical Elements (1957),

Mazsalaca
— dzelzceļa tilts.
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Mazsalaca — 16. gs. Valtenbergas (Valbergu) muižas pils (kopš 1932 vidusskolā).

Graphic Representations of the Periodic Sys-

tem During One Hundred Years (1974). Par

pēdējo grām. saņēmis PBLA KF goda diplo-

mu 1976. 0. Ripa

Mazvērsītis Jānis (1866. 6. IV Vecauces

pag.
— 1943. 28. XII Jelgavā) — agronoms

(1646 — nepareizs miršanas datums)".
McComas Robert G. — sk. Makkomas.

Mechānika — fizikas nozare, kas pēta un

apraksta ķermeņu kustību dabā un to sav-

starpējo sadarbību. Ljā pētījumi m. sākti

1775 dib. Pētera A Jelgavā. Vilhelms Beit-

lers (1745-1811) publ. darbupar gaisa balonu

aerostatiku. Latv. Ernests Johans Bīnemanis

(1753-1806) uz šī pētījuma pamata konstru-

ēja un demonstrēja vairākus gaisa balonus

1785 un 1786. RPA 1862 dib. Mechānikas

nod. veikti pētījumi praktiskai izmantoša-

nai inž. zin. nozarēs. Vilhelms Riters (1847-

----1906) izstrādāja kopņu piepūlu aplēšanas
metodi, kas radīja iespēju precizēt vanšu

tiltu aplēsumus. Čārlzs Klārks (1867-1942)
darb. kuģu aplēšu nozarē. Techn. un analī-

tiskajā m. pētījumus veica Mārtiņš Griblers

(dz. 1851), bet Vsevolods Keldišs (1878-1965)

nodarbojās ar dzelzs betona konstrukciju

aplēsēm. Pīrs Bols (1865-1921) radīja savu

difvienādojumuteoriju unsniedza savas kon-

tribūcijas dažu debesu m. uzdevumu atrisi-

nāšanā. Vēlāk slavenais Frīdrichs Canders

(1887-1933) jau agri sāka interesēties par

raķešu kustības problēmām. 1919. 21. VIII

radās LU m. fak. kodols: Pauls Denfers

(1871-1959),Kārks Rezevskis (1871-1939),N.

Šīmans, R. Feldvēgs un O. Hābermanis,

kas par m. fak. uzdevumiem uzskatīja saga-

tavot inženierus Ljas saimn. vajadzībām,

pieskaņot māc. plānus prasībām tajās mašīn-

būves nozarēs, kuru ražojumus ekspluatē

Ljas saimn., tajās meckāniskās tecknoloģi-

jas nozarēs, kas pārstrādā Ljas izejvielas,

un Ljas ģeogr. stāvokkm atbilstošās tran-

sporta sistēmās. M. fak. bija mašīnbūvn.,

tecknoloģijas un elektroteckn. nozare. Ma-

šīnbūvn. nozarei bija vispārīgais, satiksmes

un kuģu būves virziens. Pēc māc. plānā
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paredzēto priekšmetu un praktisko darbu

sekmīga nobeiguma, 12 mēn. praktiska darba

darbnīcās, pēc pārbaudās 6 galvenos aroda

priekšmetos un sekmīgi aizstāvēta zin. teck-

niska darba, students ieguva inž. teckno-

loga, mechānika vai elektroteckniķa zin. grā-

du.Fak. kurss ilga 5V2 g. Fak. vadījuši dekāni

P. Denfers (1919-23), Emīlis Ābokņš (1873-

----1953; 1923-25), Kārlis Tormanis (1882-1950;

1925-27, 1929-31,1933-35),K. Rezevskis (1927-

----29, 1939-40), Alfrēds Vītols (1878-1945; 1931-

----35), Persijs Zīkte (1879-1945; 1935-37, 1941-

----44) un Nikolajs Reinfelds (dz. 1899; 1938).

Pie fak. darbojās technoloģijas mūzejs, mate-

riālu pārbaudes, technoloģiskopētījumu, spēka
mašīnu izmēģināšanas, benzīna motoru labo-

ratorija, siltuma teckn. kabinets, meckāniskā

darbn., un elektrotecknikas I, kurā bija 3

stiprās strāvas un 3 vājās strāvas labora-

torijas cl. tecknikas studentiem un 1 elek-

troteckniska laboratorijamašīnbūves un tech-

noloģijas studentiem. Fotogrāfiskā labora-

torija veica pasūtinājumus visas LU apmērā.

Materiālu izmēģināšanas stacija un elektris-

kās pārbaudes un graduēšanas laboratorija

apkalpoja arī valsts un pašvaldību iestādes

un privātas personas un uzņēmumus. Nozī-

mīgu pētn. darbu veikuši, piem. A. Vītols

materiālu pretestības, kidraukskās berzes ko-

eficientu vērtību noteikšanas un spēkstaciju

ūdenspārgāznesdambjuprofilu aplēsumu no-

zarēs un Nikolajs Rozenauers (1890-1970)

statikas un materiālu pretestības nozarēs.

Pēc II Pas. kara nozīmīgs darbs veikts

ZA Mašīnpētn. I (no 1960 — Automātikas

un mechānikas I), Celtniecības un archit.

I, Fiz. I, LVU unLLA. Mašīnpētn. I Jakova

Panovko (dz. 1913) vadībā veikti pētījumi

par enerģijas izkkedi dažādās konstrukcijās,
izstrādātas konstrukciju svārstību slāpēša-

nas aplēšu metodes. Semjona Ainbindera

(dz. 1914) vadībāpētīts adhezīvosaišu mechā-

nisms dažādu metallu kontaktu vietās, cietu

ķermeņu sausā berze un izstrādāta aukstās

metināšanas metode. Celtniecības unarckit.

I Aleksandra Mālmeistara (dz. 1911), Geor-

gija Kunnosa (dz. 1922) un Alberta Skudras

(dz. 1925) vadībā turpināti pētījumi g.k.
betona un dzelzs betona m. 1956 izstrādāta

plastiskuma statistiskā jeb lokālo deformā-

ciju teorija, pilnveidojot kristakrežģa mik-

robīdes jeb dzīņošanas tipa lēcienveida mik-

rodeformācijas statistiskās metodes. Izstrā-

dātas arī jaunas metodes materiālu nesa-

graujošai kontrolei ar elektroniski akustisko

aparātūru. Fiz. I izdarīti pētījumi magneto-

hidrodināmikā. Ljā veikti arī pētījumi nek-

neāro meckānisko svārstību nozarē. 1963

dib. ZA Pokmeru meckānikas I ir tagad

vadītāja zin. pētn. iestāde meckānikā. Tur

izveidota pokmērmateriālu un kompozītma-

teriālu deformēšanās un sagrūšanas teorija,

izveidotas jaunaseksperimentālās pārbaudes

metodes, veiktas pokmērkonstrukciju notu-

rības aplēses, ievērojot saliktās slogošanas

īpatnības, kur sev. nopelni ir GundarimTete-

rim (dz. 1928), Mālmeistars formulējis anti-

zotropisko materiālu stiprības kritēriju ten-

zoriāli polinominālā formā, Vitauts Tamužs

(dz. 1935) un citi izstrādājuši konstrukciju

materiālu stiprības un sagrūšanas teoriju,
kur ievēroti dispersi sadalīti defekti un sa-

stāvdaļu stiprības statistiskās īpašības (publ.

arī angļu vai. 1981). Vitolda Latišenko (dz.

1919)vad. izstrādāti kompozītmateriāludiag-
nostikas teorētiskie pamati un praktiskais

pielietojums. Imants Matīss (dz. 1935) piln-

veidojis dialektrisko īpašību mērīšanas meto-

diku. Eksperimentos izmantota t.s. analo-

ģiju metode, kas norāda procesa norises

raksturlaika atkarību no temperatūras, mit-

ruma, vibrācij ām un slodzes keluma, tāradot

iespēju noteikt konstrukcijas izturību ilgā
laika posmā. Veikti arī plaši pētījumi stieg-

roto plastu konstrukciju nozarē. Noteikts

šķīdumu un kausējumu laminārās plūsmas

kritērijs un polidisperso polimēru elastiskās

turbulences attīstības meckānisms, pētītapo-

limēru šķīdumu unkausējumu stīgruma mai-

ņa plūsmā, uz kuru iedarbojas uzspiestas

svārstības un radīts jauns zin. pētījumu

virziens — materiālu tiksotropija karstā stā-

voklī. Liela nozīme ir Ivara Brieža (dz. 1926)

pētījumu ciklam par poketilēna kausējuma

stiegruma atkarību no molekulmasas. Kopš
1971 Ljā attīstīts jauns m. virziens — bio-

meckānika. Pokmēru meckānikas I noteik-

tas kaulaudu mechānisko īpašību simetriju

klases, īpašību atkarība no vecuma un slo-

dzes īpatnībām, un veikti pētījumi cilvēka

asinsvadu meckānikā. Jāpiemin Ivara Knēta

(dz. 1938), Birutas Purinās (dz. 1928) v.c.

nopelni. RPI Egona Lavendeļa (dz. 1934)

vad. notiek pētījumi nelineāro meckānisko
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svārstību teorijā, vibrotransporta teorijā un

nesaspiežamu augstelastīgu materiālu meckā-

nikā, rodot jaunas praktiskas pielietošanas

iespējas. 19700s g. Lavendeļa un G. Svīķa
vad. radušies jauni pētījumu virzieni

— op-

timālo vibromašīnu automātiskā sintēze un

rūpniecisko manipulatoru(robotu) dinamikas

aplēses, to darbības imitējoša modulēšana

un pneimatisku konstrukciju izstrādāšana.

Izstrādāti arī fizikāli un ģeometriski neli-

neāru nesaspiežamuunvāji saspiežamu augst-

ellastīgu materiālu m. pamati. 1980 izvei-

dota laboratorija svārstību pārbaudes iekār-

tu izstrādāšanai un pētīšanai. Kopš 1975

RPI Kompozītmateriālu mikromechānikas la-

boratorijā attīstajaunuzin. virzienu
— stieg-

roto plastu strukturālo mechāniku. LVU Fiz.

un mat. fak. izstrādātas asimptotiskas me-

todes slāņainu konstrukciju elementu aplē-
sumiem statiskā un dinamiskā slogojumā.
Kr. vai. iznāk rakstu krājumi Voprosi dina-

mika i pročnosti un žurn. Mechānika kom-

pozitnih materialov. LVU unZA Radioastro-

fiz. observatorija nodarbojasarmazo planētu
kustības likumsakarību noteikšanu, kas ie-

tilpst debesu mechānikā.

Medenis Arvīds (1905. 10. X Praulienas

pag. —
1978. 29. I Sidnejā, Ņusautvelsā,

Austrālijā) — gleznotājs (2862).

Medenis Jānis (1903. 31. V Praulienas

pag. —
1961. 13. V Murjāņos, apglabāts

Rīgā) - dzejnieks (1647, P.'156). 1920-22

Ljas Kara sk. audzēknis, stud. filol. 1922-24

un tiesl. 1930-33 LU, bijis laikr. Zemgalietis

korrektors un lit. un mākslas nod. vad.

1922-23, Latv. Konversācijas Vārdnīcas red.

sekr. 1927-37, pēc tam strādājis savā saimn.

Aiviekstes krastos unnodarbojies ar rakstn.,
līdz 1935 parakstījies kā Jānis Mednis. M.

1945 apcietināts, ievietots Rīgas Centrāl-

cietumā, pēc tam Bolderājas un Mežaparka

koncentrācijas nometnēs un vēlāk izsūtīts

uz Noriļskas spaidu darbu nometni Kokmā,

Sibirijas z.a. Kā katordznieks V-319 viņš
smagi sabojājis savu veselību, 1953 saslimis

ar smadzeņu trieku, 1955. XI atgriezies dzim-

tenē, 1957 pārcēlies uz dzīvi Murjāņos, 1958

uzņemts Rakstn. savienībā. M. sācis publ.

dzejas un stāstus 1920, 1926 izd. dzeju

krāj. Torņi pamalē, ko atkārtojis ar papil-

dinājumiem krāj. Mūžīgā diena 1937. 1933

Jānis Medenis savās tēva mājās
1957. gadā.

publ. viņa labākais krāj. Tecila un 1942

krāj. Teiksmu raksti. 1952 Vāc. publ. viņa

dzejoļu izlase Mikeļnīcas. Ljādzejnieks saga-

tavojis krāj. ~Daugavgrīvas vainags" un

~Putnu ceļš" (Sibirijā), no kuriem okup. ie-

stādes atļāva publ. tikai daļu krāj. Dienu

krāšņums (1958). Pēc viņa nāves iznāca krāj.

Uguns naktī (1961), kur sakopotas poēmas

un balādes par 1905. g. revol. notikumiem

un latv. strēln. cīņām. M. bija episks dzej-

nieks un varonības paudējs, kura mīļākās
dzejas formas bija poēmas, balādes un teik-

smas. Viņam tuva bija arī dzimtenes daba,

darba skaistums un brīvības cīņas. Viņš

studēja latv. tautasdziesmas un romiešu,

sev. Horacija, dzejas izteiksmes paņēmienus
un pārņēma pitijamba strofas. Viņš izvei-

doja pats savusMedeņumetrus — pēc antīko

strofu parauga ar jaunās kombinācijās sa-

statītu tautasdziesmu pantmēra elementiem.

Viņa stils bija ekspresīvs, tēlains un pacilā-

jošs. M. tulk. arī kr. rakstn. — F. Dostojev-

ska, M. Ļermontova, V. Katājeva, A. Kup-

rina v.c. darbus. 1985 iznāca viņa Rakstu

I sēj. trimdā.
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Medenis Vidvuds (dz. 1923. 31. V Prau-

lienas pag.) — ārstsiekšķīgās skmībās. Dzejn.

Jāņa M. brāks. 1940-44 stud. LU fil. un

mcd. stud. turpinājis Diseldorfas Mcd. A.

Vāc., kur 1950 ieguvis Dr. mcd. grādu. ASV

1953 ieguvis ārsta ties. Iknojā, darb. Čikāgā
1951-56 Sv. Lūkas skmn. un 1957-71 pri-

vātā praksē. Kopš 1971 Ilinojas U veselības

dienesta dir., kopš 1972 arī Raša Mcd. kol.

docents.

Mēders (Meder Alfred, 1873. 1. X Rīgā

— 1944. 28. VI Poznaņā, Pokjā) —
matē-

matiķis. 1891-95 stud. Tērbatas U mat., ie-

guvis cand. matk. grādu, Pēterpils U. Bijis

kara dienestā Kriev. armijā 1896-97, 1897-99

RPI assist. tēlotājā ģeometrijā, 1899-1914.

doc. mat., kopš 1914 palīgprofesors. Bijis

1919-39 mat. prof. LU, 1918-39 Rīgas Dabas

pētn. b-bas sekretārs, 1938 LU Dr. matk.

kon. c. Izceļojis uz Vāc. 1939. Darbi vācu

vai. klasiskajā analizē, diferenciālģeometrijā

un varbūtību teorijā.
Medicīna — zinātne par veselu un slimu

cilvēku, skmību cēloņiem un izpausmi, dzie-

dināšanu un slimību novēršanu. M. mērķis
ir slimību diagnostika, terapija un profilakse.

Ats. m. nozares iedala teorētiskās un keto-

jamās. Pie teorētiskajām nozarēm pieder ana-

tomija un kistoloģija, kas pēta cilvēku ķer-

meņa uzbūvi; fizioloģija un bioķīmija, kas

pēta ķermeņa funkcijas; embrioloģija, kas

pēta organisma embrija attīstību; pataloģiskā

fizioloģija un pataloģiskā anatomija, kas ir

mācība par slimībām; farmakoloģija, kas ir

mācība par ārstniecisku vielu iedarbību uz

organismu; un toksikoloģija — mācība par

indēm, to iedarbību uz organismu un cīņu

pret saindēšanos. Pie praktiski ketojamām

nozarēm pieder speciākzēšanās iekšķīgās sk-

mībās, chirurģijā, dzemdēšanaspalīdzībā, sie-

viešu slimībās, neuroloģijā un psīckiatrijā,

bērnu, ausu, acu, deguna, kakla, ādas un

venēriskās skmībās, arī zobu skmībās. Pa-

pildinātājas nozares ir tiesu un sociālā m.,

higiēna, epidēmioloģija, mikrobioloģija, bak-

terioloģija, konstitūcijas un iedzimtības mā-

cība. Izveidojušās arī jaunas nozares, kā,

piem., ortopēdija, ūroloģija, rentgenoloģija

un fizikālā terapija ar nozarēm. Ljā jau

pirms gadutūkstošiem izveidojās t.s. tautas

m., izmantojot derīgus augus, dzīvnieku un

minerālu izcelsmes ārstn. līdzekļus un dzie-

dinātājus faktorus dabā. Pēc slimībām rak-

sturīgiem simptomiem radīja to nosauku-

mus, piem. bāluma kaite, ūdens kaite, zaķa-

lūpa, dilonis, varžacis utt., vai skmību iz-

pausmju apzīmējumus, piem. lauzējs, dūrējs,

žņaudzējs utt. Masierus apzīmēja par brau-

cītājiem, spaidītājiem vai laitītājiem. Āde-

rētāji nodarbojāsar asinslaišanu. Jau pirms-
kristības laikmetā latv. dziednieki eksperi-

mentēja ar ckirurģiskām operācijām. Sevišķa
nozīme dziedniecībā bija pirtij. 1220 Rīgā

nodib. Sv. Jura kospitāk, mazket vēlāk Sv.

Gara un Lācara kospitāk, kas bija ne tikai

agrīnas dziedniecības iestādes, bet arī ceļi-
nieku naktsmītnes un patversmes. Pirtnie-

kiem bija tiesības likt ragus, nolaist asinis,

nodzīt kārpas un ārstēt chroniskus audzē-

jus. Bārdskuvji ārstēja brūces, zobus un

laida arī asinis. 1494 Rīgā nodib. cnirurgu-

bārddziņu brālību. Ceļojošie ārsti ieradās

pilsētās lielos svētkos un gadatirgos. Jau

1360 Rīgā minēts pirmais praktizējošais m.

doktors (Stadtpkvsikus). Šie ārsti ārstēja
tikai iekšējās skmībās. Pirmā aptieka Rīgā
minēta 1357, Jelgavā 1578, Kuldigā 1622,

Liepājā 1646. Aptieku dārzos kultivēja ārst-

niecības augus. Ljas ārsti agri ieguva labu

slavu un viņus aicināja Kurz. kercoga, Zviedr.

karaļa un Kriev. cara galmos. 1710 Rīgā
sāka darbotieskara slimnīca. 1753-1824 Rīgā

bija atvērts t.s. anatomiskais t-ris. 1765-66

Jelgavā iznāca pirmais mcd. ned. izd. Der

Landarzt un 1768-69 pirmais populārais m.

period. izd. latv. vai. — Latviešu Ārste,

kurus izd. Dr. Pēteris Ernsts Vilde (1732-

--85). Dr. Otto Hūns (1764-1832) darījapirmo

baku potēšanu 1800, un 1803 nodib. Baku

potēšanas I. 1803 Rīgā dib. pirmā modernā

slimnīca, 1802-24 uzcelta arī pirmā psīcki-

atriskā slimn., 1864 Reimersa acu skmību

klīnika, 1899 bērnu skmn. utt. Jelgavāpirmā

slimn. radās 1824, Liepājā 1830. Radās arī

pirmie kūrorti. Latv. zinātnieks Dr. Dāvīds

Hieronīms Grindelis (1776-1836) nodib. 1803

Rīgas ķīmiski-farmaceitisko b-bu, kas izd.

savu žurn. 1822 nodib. Rīgas praktizējošo

ārstu b-bu, kas izd. vairākus zin. rakstu

krājumus. Dr. Pauls Aleksandrs Hampelns

(1843-1927) tur publ. vairākus vērtīgus zin.

rakstus par plaušu un sirds skmībām. 1847

Rīgā pirmo reizi ketoja ētera narkozi, 1848

— chloroformu. 1862 Dr. Augusts Hākens
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(1833-88) konstruēja pirmo uretroskopu. Jau

1896 Rīgā demonstrējapirmās rentgenogram-

mas. Liela nozīme bija latv. mcd. zinātnie-

kiem Dr. Kristapam Helmanim (1842-92) un

Dr. Eiženam Zemmeram (1843-1906) mikro-

biol. attīstībā. Helmanis bija arī viens no

Pēterburgas Eksperimentālās mcd. I dibinā-

tājiem. 1919. 11. IX notika LU Mcd. fak.

kodola pirmā sēde, ko vadīja dekāns Dr.

Eduards Zariņš (1876-1974). Blakus m. stu-

dijām fak. noorganizēja arī zobārstn. nod.,

ko vadīja Dr. Kārlis Barons (1865-1944),

vēlāk Zobārstn. I dir. M. fak. sāka darbu

1919. XI, bet sākumā bija spiesti mācīties

priekšmetus ķīm., fiz. un bot. Vēlāk ieradās

zv. prof. Dr. Gastons Bakmans (1883-1964),

kas mācīja anatomiju unDr. Roberts Krim-

bergs (1874-1941), kas mācīja fizioloģiju. Pa-

gāja vairāki g., kamēr izdevās kautcik atri-

sināt telpu jautājumu. Vispārējās m. stu-

dijas ilga 6 g., bet zobārstn.
—

5 g. Pēc

studiju sekmīga nobeiguma students ieguva

ārsta zobu slimībās grādu. 1920-36 vispā-

rīgo daļu beidza 1 074 stud. un zobārstn.

nod.
— 291 stud., no kuriem 34 ieguva arī

Dr. mcd. grādu. Fak. māc. spēki tajā laikā

publ. apm. 700 zin. darbu. 1935/36 M. fak.

bija 17 prof., 4 doc, 7 privātdocenti, 49

asistenti. Pēc Dr. E. Zariņa no ķīm. fak.

M. dekāni bijuši — R. Krimbergs (1920-

--23), Dr. Jānis Ruberts (1874-1934; 1923),

Dr. Mārtiņš Zīle (1885-1941; 1923-25), Dr.

Hermanis Buduls (1882-1954; 1925-27, 1935-

--36), Dr. Jēkabs Alksnis (1870-1957; 1931-33),

Dr. Pēteris Sniķers (1875-194?; 1933-35, 1937-

--39), Dr. Jēkabs Prīmanis (1892-1971; 1939-

--40, 1941-43). levērojamus pētījumus veica

prof. Zīle, kas vadīja LU Hospitālās tera-

pijas katedru 1921-39, pētīja iekšķīgās sk-

mībās, pievērsdamies asinsrites sistēmai, tu-

berkulozei (atklādams t.s. Zīles simptomu)

un m. filozofijai. Aktīvs Ckiruģiskās klīni-

kas izveidotājs bija J. Alksnis, kas intere-

sējās ne tikai par dažādām ckirurģijas spe-

ciāktātēm, bet pētīja arī tautas medicīnu.

Dr. Jānis Jankovskis (1876-1925), kas dib.

Ljas Sarkano Krustu, pirmais Ljā sāka ba-

rības vada apdegumu operācijas. Dr. Pauls

Stradiņš (1896-1958) veica pētījumus dažā-

dās ckirurģijas nozarēs, onkoloģijā un m.

vēsturē un sāka cīņu pret vēzi. J. Prīmanis

kopā ar L. Jerumu-Krastiņu risināja antro-

poloģijas problēmas un lika pamatu antro-

poloģijas latv. terminoloģijai. Dr. Romāns

Adelkeims (1881-1938) strādāja patoloģijas

nozarē. Viņš 1914 nodib. Rīgas Pastēra sta-

ciju (vēlāk I), pētīja trakumsērgu, kākšļa,

žultsakmeņu un aknu cirozes izplatību Ljā,

eksperimentālās onkoloģijas problēmas, sma-

dzeņu audzējus un kmfogranulomatozi (kopā

ar Jāni Brantu, 1889-1944),pataloģiskās pār-

maiņas nierēs pēc nieru vēnas pārsiešanas

(kopā ar A. Hilzi), kesas sērgas, lepras,

stingumkrampju un sifiksa seroloģiju (kopā

ar Jāni A. Kaktiņu, 1892-1955). Dr. Ernests

Paukuks (1872-1940)sarakstījis vairākas grām.

vispārējās pataloģijas nozarē, pētījis bla-

stomu cēloņus, veicis urīnvadu eksperimen-
tālu transplantācijuun olvadā (kopā ar Alek-

sandru Baidiņu, 1888-1962)pētījis cīpslu re-

ģenerāciju(kopā ar Aleksandru Bieziņu, 1897-

--1975) un kuņģa čūlas ģenēzi (kopā ar Jāni

Šulcu 1885-1979). Dr. Cēzars Amslers (1881-?)

izveidojis farmakoloģijas katedru un kopā

ar Eduardu Renei (1898-1962) pētījis mor-

fija un kokaina iedarbību, kā arī iekaisu-

ma un sāpju fizioloģisko patoģenēzi, bet

kopā ar Adelkeimu — ķīm. kaujas vielu ie-

darbību. Mikrobioloģ. nozari Ljā izveidoja
Dr. Egons Dārziņš (1894-1966). Viņš speciā-

lizējies tuberkulozes mikrobakt. studijās. Bak-

tēriju uzbūvi pētījis Dr. Augusts Kircken-

šteins (1872-1963) un ieviesis terminu —

baktēriju avitominoze 1923. Dr. Ernests Fēr-

manis (1872-1947) pētījis higiēnas jautāju-

mus un Rīgas notekūdeņu ietekmi uz Dau-

gavas ūdens sastāvu. Vielmaiņas un endo-

krinoloģijas pētījumus veikusi Dr. Marta

Vīgante (1900-66). Pētījumus par ekstremi-

tāšu gangrēnu, simpātiskās nervu sistēmas

patoloģiju un asinsvadu sistēmām veikuši

A. Bormane un Dr. Kārks Doketis (dz. 1900).

Liela nozīme bija Dr. Vladimira Minča (1872-

--1945) darbam chirurģijas nozarē. Dr. Bieziņš
sāka specializētiesortopēdijas unbērnu ckirur-

ģijas nozarēs. Pētījumus dzemdniecībā un

ģinekoloģijāvadīja Dr.Ernests Putniņš (1867-

--1962). Grūtniecības patoloģiju un diagnos-
tiku pētīja Dr. Pēteris Bernkards Ābele (dz.

1893). Bērnu skmību katedras vad. 1921-44

Dr. Eduards Gartjē (1872-1959)pētīja augļu

un jaundzimušo aizkuņģa dziedzera patolo-

ģiju, bērnu barošanas traucējumusun dažādu

bērnu slimību problēmas. Dr. Gerhards Feders
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(1890-1974) pētīja bērnu immūnizēšanu pret

diftēriju. Dr. H. Buduls kopā ar Dr. Irēni

Krauk pētījis psīcholoģisko skmību iedzim-

tības jautājumus un eugēnikas problēmas.

Svarīgi bijuši Dr. Jāņa Ruberta (1874-1934)

pētījumi par fliktenulozo acu skmību etiolo-

ģiju, asaru novadceļu saskmšanu trachomas

skmniekiem un adrenalīna ietekmi uz acu

iekšējo spiedienu. Viņa vadībā ievērojamus

pētījumus veikuši arī rinda citu latv. pēt-

nieku. Nozīmīgi ir Pētera Sniķera pētījumi

dermatoveneroloģijā, lepras un ādas vēža

skmībās. E. Vēbers un J. Lediņš pētījuši

kuņģa vēža rentgenoloģisko diagnostiku un

rentgenterapijas iespējas. Zin. stomatoloģi-

jas pamatkcējs Ljā bija K. Barons.

Nopietns zin. darbs m. nozarē Ljā veikts

arī pēc II Pas. kara, sākumā LVU, bet kopš
1950 g.k. Rīgas Medicīnas Institūtā (sk.),

arī Traumatoloģijas un ortopēdijas zin. pētn.

I, Eksperimentālās un kkniskās medicīnas

zin. pētn. I, karioloģijas zin. pētn. I, Orgā-
niskās sintēzes I, Mikrobioloģijas I, Krorto-

loģijas zin. pētn. laboratorijā v.c. Zin. pēt-
niecību koordinē Vesekbas aizsardzības M

Medicīnas zin. padome. RMI Histoloģijas
un embrioloģijas katedras izveidotājs Dr.

Konstantīns Bogojavļenskis (1899-1967) kā

pirmais Ljā pētījis nukleīnskābes un sācis

citoloģijas pētījumus, kurus turpina Aina

Dālmane (dz. 1926). Daudzi pētījumi izdarīti

patoloģiskā anatomijā, arī fizioloģijā, kur

izstrādāta augstākās nervu darbības pašre-

gulācijas un emācionālā sasprindzinājuma
izcelsmes koncepcija un smadzeņu pusložu
selektīvās stimulācijas metode sasprindzi-

nājumapārslodžu profilaksei, praksē ieviesta

osteorefleksoterapijas metode, pētīta cilvēka

pielāgošanās fiziskai slodzei, izveidotas jau-
nas asinsrites pētīšanas un analizēs meto-

des un izstrādātas aerojonterapijas metodes.

Makss Beļenkijs (1911-65) farmakoloģijas lau-

kā sācis fundamentāluspētījumus neurofar-

makoloģijā. Latv. jaunie zinātnieki veikuši

kelu darbu jaunu ārstn. preparātu radīšanā.

Ljas zinātnieki ir bijuši arī starp pirmajiem,
kas risinājuši mcd. kibernētikas un darb.

zinātniskās org-jas jautājumus. Higiēnas no-

zarē pētīta gaisa, augsnes un ūdens tīrība.

Latv. kā pirmos PSRS izveidoja specializē-
tus mcd. pakdzības centrus. Sevišķa uzma-

nība pievērsta kardioloģijas problēmām. No-

zīmīgi pētījumi veikti arī sirds un asinsvadu

ckirurģijā. Sevišķi jāmin Jāņa Volkolakova

(dz. 1931) unA. Lāča darbi. Atroloģijā izda-

rītas deformējošo osteoartrožu chirurģiskās

ārstēšanas metodes. Svarīgi pētījumi turpi-

nājās arī ontoloģijā., kā arī kepatoloģijā.

Nopietni zin. pamati izveidoti traumatolo-

ģijā un ortopēdijā. Izstrādātas traumu ārstē-

šanas metodes, izmantojot kompresiju un

ekstrakciju un radīti jauni aparāti., ievies-

tas jaunas plastiskas operācijas, apdegumu
ārstēšanā pieketo jaunus pretmikrobu kdzek-

ļus aerosolu veidā, izstrādāti osteosintēzes

teorētiskie pamati un jaunasoperācijas kok-

sartrozes ungonartrozes ārstēšanā utt. Jauni

pētījumi veiktipulminoloģijā. Aleksandrs Lie-

pukalns (1892-1966)un Jānis Bune (dz. 1891)

radījuši pamatus neuroekirurģijai. R. Ķikuts

neuroonkoloģijā ieviesis orientētos magnētis-
kos laukus. Ckirurģijā pētītas sirds, asins-

vadu, nieru, virsnieru, aknu, kesas un aiz-

kuņģa dziedzera rentgenkontrasta izmeklē-

šanas metodes. Atzīmējams Jāņa Slaidiņa
(dz. 1916) darbs Angiografija. Risināti arī

strutainās ckirurģijas jautājumi, pētītas to-

rakālās chirurģijas problēmas (Ojārs Alek-

sis, dz. 1923), izstrādātas vēdera dobuma

orgānu jaunasoperācijas metodes (Vilis Pur-

maks, dz. 1927), uroloģisko skmību ekirur-

ģiskās ārstēšanas iespējas (Eduards Smil-

tens, dz. 1918) utt. Daudz jaunu atklājumu
veikti arī gastroenteroloģijā un dietoloģijā,

hematoloģijā, neuropatoloģija, nefroloģijā un

endokrinoloģijā, ftiziatrijā, anestezioloģijā un

reanimatoloģijā, oftalmoloģijā, ginekoloģijā,

rentgenoloģijā un radioloģijā, dermatovene-

roloģijā, stomatoloģijā, bērnu skmībās un

psīchiatrijā. Ljā kā pirmajā PSRS repub-
likā ir plaši izmantotas m. kibernētikas me-

todes. Nozīmīgi pētījumi veikti arī m. vēs-

tures nozarē, kur jāmin Kārks Ārons (dz.

1933), Pauls Stradiņš (1896-1959),A. Vīksna

v.c. Ljas m. zinātnieki ir izveidojuši plašā-
kus sakarus arī ar citu zemju m. zinātnie-

kiem.

Medicīnas rūpniecība — 19. gs. beigās

un 20. gs. sākumā Ljā sāka attīstīties far-

mācijas ķīm. rūpniecība. Tā plašāk attīstī-

jās neatkarīgajā Ljā. Jāatzīmē LU Sērum-

stacija, „Farmācija", „Farmazāns" un„Selga".
Latv. zin. gatavoja medikamentus ne tikai

no ārz. izejvielām, bet centās izmantot arī
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Ljā sastopamus ārstn. augus. Tagad farm.

ķīm. rūpn. koncentrēta Olaines ķīmiski far-

maceitiskā ražošanas apvienībā, kas 1984

ražoja apm. 70 preparātu Olainē un Rīgā.

Olainē bāzētā apv. ~Bioķīmiskie reaktīvi"

ražo apm. 80 reaģentu, ķīm. reaģentu kom-

pleksu un indikātoru laboratorijām. Rūpn.

specializējusies sintētiskos ārstn. līdzekļos
sirds un asinsvadu, psīckoneirol. skmību un

ļaundabīgoaudzēju ārstniecībai. Tā ražo arī

antibakteriālus nitrofurānu rindas preparā-

tus un veterinārus preparātus. Rūpn. at-

balsta ZA Organiskās sintēzes I, Mikrobiol.

I, Koksnes ķīm. I, Praktiskās bioķīm. I,

Kardioloģijas, Eksperimentālās unklīniskās

medicīnas, Traumatoloģijas un ortopēdijas
I. Rīgā darb. arī 2 eksperimentālas rūpn. —

Rīgas mcd. preparātu rūpn., kas ražo mikro-

biol. izcelsmes un immobilizētus fermentus

un gatavas zāļu formas, kā arī Eksperimen-
tālā rūpn., kas izstrādā jauno zāļu technolo-

ģiju (1984 — apm. 60 preparātu). Galv. ap-

tieku pārvaldes farm. f-ka g. izgatavo apm.

700 t galēniskopreparātu (acu pikenus, fasē

drogasu.t.t.).Limbažu raj. pad. saimn.,,Dzirk-
stele" audzē kumelītes, kkņģerītes un māte-

rus. Medtechnika uzstāda un remontē mcd.

techn. priekšmetus, izgatavo mcd. iekārtas

un aparātūru. Rīgā darb. arī eksperimentāls

protēžu un ortopēdiskais centrs. Mikroau-

tobusu rūpn. RAF Jelgavāražo pirmās palī-

dzības automobīļus (kopš 1977)uz RAF-2203

~Latvija" bāzes. Siguldā darb. Lopkopības

un veterinārijas eksperimentālā ražošanas

laboratorija „Sidfarm", kas skaitās lielākā

visā PSRS. Neraugoties uz visu, Ljā vēl ir

liels ārstn. zāļu trūkums.

Mediņš Jānis (1890. 9. X Rīgā — 1966.

4. 111 Stokholmā, Zviedrijā) — komponists

(1650). Zviedr. dzīvoja kopš 1948, strādāja

kā nošu pārrakstītājs un ērģelnieks, turpi-

nāja komponēšanu. 1965 M. vairākus mēn.

pavadīja Ljā, 1966 Rīgas operā jaunā iestu-

dējumā uzveda viņa operu Uguns un Nākts

(1913-19), 1984 M. darbus atskaņoja Zviedr.

radiofčns. 1964 klajā nāca viņa Toņi un

pustoņi (interesanta atmiņu grāmata).

Mediņš Jēkabs (1885. 22. 111 Rīgā -

1971. 27. XI Rīgā) — komponists, diriģents,

paidagogs (1651). Jāņa M. brāks. 1921-44

Jelgavas Skl skol., un Jelgavas Tautas K.

dir.; no 1944 LVK paidag. (kopš 1945 prof.,

Jāņa Mediņa opera Uguns un nakts (1921).
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Jāņa Mediņa opera Sprīdītis (1927).

1948-51 rektors); visu dz. sv. diriģ.; komp.

— Leģenda simfoniskam orķestrim (1909),

11 koncerti dažādiem instrumentiem (klar-

netei 1948, koklei 1952, ērģelēm 1954 v.c),

3 stīgu kvarteti, 8 kantātes, 128 kora dz.,
vismaz 300 t.dz. apdares v.c; publ. Kora

dziesmu pamati (1956), sastādījis dziesmu

krājumus sk. v.c. publ.; komp. ir tradicionāli

romantiskā gaumē.

Medne Olga (dz. Zariņa, 1929. 30. III)

— ārste. Sākusi mācīties Jelgavas Skl, Kara

beigās nokļuvusi Vāc, pēc tam Angl., kur

strādājusi slimnīcās un ieguvusi žēlsirdīgās

māsas un vecmātes diplomu. Viņa sākusi

mcd. stud. Šefildas U, ko b. 1963 ar M.B.

un Ch.B. grādiem. 1965 pēc laulībām ar

archit. Tālivaldi Medni (sk.), viņa pārcēlu-
sies uz R. Berlini, Vāc, kur strādāja Sar-

kanā Krusta slimn. par nodaļas ārsti un

kopš 1977 darb. arī privātā praksē. M. ir

Ljas Sarkanā Krusta galv. pārvaldes locekle.

Mednieks Voldemārs (dz. 1906. 16. VIII

Rāmuļu pag.) —
sabiedrisks darbinieks. Bi-

jis DV apv. Vašingtonā, D.C. v. loc. 1952-54,

apv. pr. 1954-76. Daudz enerģijas veltījis

aprūpes un latv. jaunatnes atbalstīšanas dar-

Dr. Olga Medne.
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bam. Apbalvots ar DV nozīmi zelta 1962.

Darb. Vašingtonas Latv. b-bā un cv. lut.

draudzē.

Mednieku unmakšķernieku biedrība okup.

Ljā dib. 1945 ar uzdevumu vairot medījamo

zvēru, putnu un zivju bagātības, organizēt

sporta medības un makšķerēšanu. B-ba bez

maksas nomā ap 5 644 000 ha mežu platī-

bas un 33 ez. (6 267 ka kopplatībā). Tā veic

biotechn. pasākumus, sagatavo barību me-

dību dzīvniekiem un zivīm, sarga medību

faunu, ierīko laivu bāzes Liepājas, Babītes,

Burtnieku, Lubānas, Rēznas ez., Ķeguma

ūdenskrātuvē v.c. unorganizē kkumīgas me-

dības. 1967 b-bā bija 31 312 biedru (28 045

mednieki
— makšķernieki un 3 267 mak-

šķernieki). Nodaļas ierīkotas visos republ.

raj.; Centr. pad. noorg. vairākas sekcijas.

1971 Ljā bija 29 228 mednieki un tikai 42

mednieces — kopā 29 270, neskaitot mak-

šķerniekus. 1971 Ljā bija saskaitīti 16 156

aļņi, 3 875 brieži, 7 457 meža cūkas, 42 586

stirnas, bet tajā g. bija atļauts nomedīt

2 246 aļņus, 312 staltradžus, 2 984 meža

cūkas un 2 428 stirnas. Dzīvnieku barošanai

b-ba bija sagatavojusi 1 800 t siena un ābo-

kņa, vairāk nekā 1 000 000 zaru slotiņu,
300 kektaros izaudzētus kartupeļus un 85

ha izaudzētus kacenkāpostus.
Mednis Edmars (dz. 1937. 22. 111 Rīgā)

— ķīmijas inženieris, šacka meistars. (T. —

Edvins M., rakstn.) ASV M. stud. ķīm. inž.

zin. Ņujorkas U, ieguvis B.Ck.E. grādu 1959

un M.Ck.E. grādu 1962. Bijis Ņujorkas vidsk.

šacha čempions, Ņujorkas pavalsts šacka

meistars, 1955 tika 2. vietā pasaules meista-

rībā jaunatnes klasē Beļģijā. Pēc tam vēl 9

reizes piedakjies šacha meistarsacīkstēs Ei-

ropā, 1960 palīdzēja ASV studentu vienībai

iegūt 1. vietu ar zelta medaļu Ļeņingradā
(PSRS), 1979 pārstāvēja ASV šacka turnīrā

Rīgā. Vairākkārt turnīros saņēmis godalgas

par briljantu spēh, un 1962. 30. IX laikr.

The New York Times atsev. rakstā izcēla

viņa spēles oriģināktāti un dziļumu. M. rēgu-

lāri pubkcējies šacka presē un ir nod. vad.

amer. žurn. Chess Life.

Mednis Edvins (1897. 4. VIII Raunas

pag.
- 1967. 2. VI Ņujorkā, ASV) - rakst-

nieks, pulkvedis leitnants (1652). Kopš 1950

dzīvoja Ņujorkā, bija Latv. strēlnieku org-

jas vad. un žurn. Strēlnieks redaktors. Jau

Ljā sarakstīja vairākas lugas, parādot mo-

derno dzīvi impresionistiski patētiskā stilā:

Masku deja (1926, 1958), Mīlas teika (1927),
Tu... brīnišķā (1931), Latvju leģenda (1932)

un Lielā liesma (1935); trimdā sarakstīts

Daugavas stāsts (1955). Modernā cilvēka

mīlas pārdzīvojumi attēloti stāstu krāj. Mī-

las stāsti (1930) un Jūtu dārzos (1936), ceļo-

jumu apraksti sakopoti krāj. Saules viesos

(1933). Trimdas sākuma posmā M. izdevis

stāstu krāj. Pēdējais vainags (1946), īsu ro-

mānu unstāstu izlasi Rozes un asinis (1947),

atmiņu fragmentus Gadu skrējiens, Rakst-

nieka atzīmes (1948) un romānu 3 daļās
(2 sēj.) Sirds melodijas (1947). Vēlāk M. lai-

dis klajā I Pas. karam un latv. strēln. gai-

tām veltītu romānu tetraloģiju —
Rozes

lido gaisos (1956), Saule dejo (1959), Zvaigz-

nes stīgo (1963) un Dvēsles dumpo (1964).

M. publ. arī grām. Pulkvedis Briedis un

kompilāciju Pasaules karš (trimdā izd. 1978),

bijis rakstu krāj. Zvaigžņu pulku atmirdza

(1947)unLatviešu strēlnieki mūžības gaismā

(1953) redaktors.

Mednis Haralds (dz. 1906. 16. VIII Jaun-

laicenes pag.) — kordiriģents (1652). B. LVK

Ā. Skultes komp. kl. 1949 un L. Vīgnera
simfoniskā orķestra diriģ kl. 1950. Kopš
1940 Operas unbaleta t-ra kormeistars (kopš
1963 galv. kormeistars), 1940-53 vad. Rīgas
vīru kori Dziedonis, 1949-57 LVU jaukto

kori, 1950-57 LVU vīru kori, kopš 1957 vīru

kori Tēvzeme. Bijis pēc II Pas. kara okup.

Ljā rīkoto 11-V dz. sv. virsdiriģents.
Mednis Roberts (dz. 1925. 22. VII Rēzek-

nē) — ģeogrāfs,bioģeografs. ASV stud. Bos-

tonas U, ieguvis 1962 8.A., 1963 M.A.,

1971 Dr. grādu. Bijis ģeogrāfs ASV armijas
Natikas lab. 1963, lekt. ģeogr. Bostonas U,

viesprof. Bridžvoteras valsts kol. Masačū-

setsā 1969-70, doc. Sv. Anzelma kol. Man-

česterā, Ņukampširā 1970-75, doc. Ņufaund-
landes Memoriālā U Sentdžonsā, Ņufaund-
landē (Kanādā) kopš 1975. No Minesotas U

Imigrācijas pētīšanas centra un AN Zin.

pad. Briselē (Beļģijā) M. saņēmis stipen-

dijas pētījumu darbiem Z. Amer. Arktikas I

Montreālā (Kanādā). M. piedakjies zin. ek-

spedīcijās Labradorā, Kanādas Arktikā un

Islandē, referējis par bioģeogr. un dabas

aizsardzības jautājumiem starpt. kongresos,

publ. vairāk nekā 10 zin. darbus.
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Mednis Tālivaldis (dz. 1929. 10. II Rīgā)

— architekts. M. pirms kara ar piederīgiem
devās uz Vāc, kara beigās nokļuva pad.

Tālivaldis Mednis.

armijas gūstā, pēc kam viņu nosūtīja uz

okup. Lju. Tur viņš strādāja Drāmas t-rī

par dekorāciju krāsotāju, Valsts bibliotēkā

par bibliotēkām un LVU Mech. fak. par

laborantu. 1953 viņš pieprasīja atļauju iz-

ceļot pie ģimenes uz Vāciju. Pēc 3 bezties.

stāvoklī pavadītiem g. viņam atļāva izbraukt

uz R. Berlīni 1956. Viņa piedzīvojumi zem

segvārda Imants Sanders aprakstīti Pāvila

Klana grām. Riga Retour. Preses konferen-

cēs Berknē un latv. centros Skandināvijā,
Vāc. un Angl. viņš kecinājis par dzīvi okup.

Ljā pēc II Pas. kara. M. 1965 ieguvis arck.

diplominž. grādu Berknes Mākslas Ask un

darbojas kā arckitekts. Viņš bijis ELJAs

pr. 1961-62, LCP prez. sekr. 1971-72 un

kopš 1966 ir LCK apg. pārstāvis un bēgļu
aprūpes ketu kārtotājs R. Berknē.

Mednis Viktors (dz. 1927. 28. IV Rūjienā)
— gleznotājs. 1944 devās uz Vāc, kur mc.

zīmēšanu un glezn. Minckenē. 1949 izceļoja
uz Austrākju. Mācījis Nac. galerijas māksk.

Melburnā un D. Austrāl. māksk. Adelaidē.

Kopš 1966 nodevies vienīgi glezn., katru g.

rīko individuālas izstādes Adelaidē v.c. pils.,

piedalās grupu un latv. KD izstādēs, gatavo

sienas gleznojumus v.c. mākslin. veidoju-

mus sab. unkomerciālām celtnēm. Adelaides

kalnos 1971 ierīkoja plašu studiju un pri-
vātu galeriju. M. darbi atspoguļo reālitāti

modernā veidojumā, viņš lielu vērību pievērš
virsas tekstūrai un teicamus panākumus gūst
ar plastikas krāsām, īpaši ar stikla plastiku

reljefos un skulpturālos veidojumos.

Medņi (1651). Ljā 1938 bija apm. 6 000

medņu, bet pēc kara to skaits ir nepārtrauk-

ti mazinājies, un 1975 bija vairs tikai apm.

2 600 medņu.
Medus dzērieni. Meža dravniecība vidējā

dzelzs laikmetāLjā kļuva par svarīgu saimn.

nozari. Medu plaši lietoja gan maiņai, gan

kā saldum vielu, gan ārstn., gan arī no tā

gatavoja dzērienus. ~Bij man viena sila bite

Kā telīte pirmo pienu: Mucām medu Rīgā

vedu, Kuģiem vaskus Vāczemē" (t.dz.). Rau-

dzēts medus ir viens no vecākajiem alkoho-

liskiem dzērieniem, jo vajadzēja tikai pie

svaiga medus piekļūt ūdenim, lai tas tūlīt

sāktu rūgt. Raudzēts medus dzēriens sirmā

senatnē ir bijis pazīstams visām indoeiro-

piešu tautām, un, kad ap 2000. g. pr. Kr.

Ljā ienāca pirmbalti, šķiet, ka arī viņiem

tas nebija svešs. Latv. vai. raudzētam medus

dzērienam ir vairāki nosaukumi: medus, me~

dalus, medutiņš, medūnītis, medus dzēriens,

medus vīns un miestiņš. Vārds medalus ir

sastopams daudzās latv. vārdn. un rakstos

un no techn. viedokļa ir maldinošs. Medus

„precības" ar alu varēja notikt tikai pēc

tam, kad Ljā attīstījās zemk., un arī tad

medu ne vienmēr raudzēja kopā ar iesalu

vai graudu miltiem. Latv. t.dz. visbiežāk ir

pieminēts ~medus": ~Tautiet's manu māmu-

liņu Vīnu, madu vien dzirdīja. . .", .brā-

ļiem alus, Preciniekiem madus, Es ar savu

draudziņu Vīniņu dzēru."

E. Žubeckis

Megava (Megoive) — sens kuršu apg.

tagd. Liet. r. daļā starp tagd. Ljas territo-

riju, seno kuršu apg. Cekli a. un Klaipēdu
d. Šajā apg. ietilpa Kartena, Palanga, Kre-

tinga, Lazdiņi un Šventoja. M. pirmo reizi

minēta 1243 Livonijas ordeņa un Kurz. bīs-

kapa kuršu zemju dalīšanas dokumentā. Lī-

gumos minēti arī šādi vārdi: Maitenite (pie
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Dangas upes), Kaukis (starp Dangu un jūr-

malu), Dwiristis (Virkštininki uz d. no Pa-

langas), Dupie (Dupulči, pa kreisi no Dan-

gas), Lazdine (tagd. Lazdininkai), Nebarge,

Gaurene (Megavas z.) un Matwa. 1253. IV

līgumā Livonijas ordenis piešķīra M. apga-

bala Kretenes (Kretingas) pili un pusi tās

territorijas 4 kuršu kungiem — brāļiem Vel-

thunem (Klaipēdā minēts arī kāds Veltemus)

unReygynam, kā arīTwertikinem (kam sakars

ar Tvertikines territoriju) unSaweydem, kas

bija cīnījušies vācu pusē. Vēlāk Kretingas

iedzīvotāji sacēlās pret vāc. un vairākkārt

uzbruka Klaipēdai, sagrāva Klaipēdas vācu

pretuzbrukumu, ziedoja dieviem sārtā Klai-

pēdas komturu, bet 1263 iekļuva vācu lama-

tās. Rezultātā visus Kretinas (Kretingas)
kuršu vīrus iznīcināja, tikai sievietes un

bērnus atstājot dzīvus. Līdz ar to Megava

pilnīgi pazauaēja savu neatkarību.

E. Andersons

Meiendorfs (Alexander von Meyendorff,

1869. 29. 111 [10. IV] Bāden-Bādenā, Vācijā

—
1964. 20. II Londonā, Anglijā) — jurists

un politiķis. Stud. Kriev. tiesl. Pēterpils U

1888-92, ieguvismag. iur. grādu.Bijis 1897-99

Kurz. provinces pagastu jautājumu kom.

loc, 1899-1903 Kriev. lekšl. M Zemnieku

jautājumu dept. lietvedis, 1903-06 Kriev.

Valsts kancelejas loc, 1902-05 Pēterpils U

kr. agrāro ties. privātdoc, 1906-07 tiesl.

stud. inspektors. 1907-17 bija Kriev. 111 un

IV Valsts domes loc, pārstāvēja liberālo

virzienu, sadarbojās ar latv., ig. un somiem

un pārstāvēja viņu intereses. 1912-20 bijis
Vidz. zemespadomnieks, 1917 senātors, kopš
1919 Angl. prof. Londonas Polīt, A, 1930

Darhemas (Durham) U goda Dr. Dzīvoja
1934-39 Somijā, pēc tam atkal Angl., kur

uzturēja sakarus ar latv. s-bu.

Meierovica Anna (dz. Filholde, 1888. 25.

VI Rīgā - 1956. 2. V Vašingtonā, D.C,

ASV) — sabiedriska darbiniece. B. vācu mei-

teņu sk. Rīgā, bijusi vairāku sab. org-ju

priekšniece. Ljas āri. min. Zigfrīda A. Meie-

rovica pirmā sieva.

Meierovica Kristīne (dz. Bakmane, arlßach-

mane, 1897. — 1925. 3. XII Rīgā) —
tirdz-

niecības un rūpniecības firmu īpašniece. Bija
viena no pirmajām kela vēriena latvietēm

financistēm. Nodib. un izveidoja kelu im-

porta-eksporta firmu un pirmo latv. kdma-

Zigfrīds un Kristīne Meierovici.

šīnu rūpnīcu. Bija pirmā Ljas āri. min. Zig-
frīda A. Meierovica otrā sieva, precējusies

1924, bet drīz pēc tam, kad vīrs mira auto

katastrofā 1925. 22. VIII, izdarīja pašnāvību.
Meierovics Gunārs (dz. 1920. 12. V Rīgā)

— politisks un sabiedrisks darbinieks (P.

157). (T. — Zigfrīds M., valstsvīrs; m. —

Anna Filkolde-M.). Kopš 1951 bija ASV

Aizsardzības M pētn. darbā un nod. vadī-

tājs. Darb. 1952-68 un 1970-75 ALA valdē,

organizēja Apvienoto Amer. Baltiešu kom.

(Joint Baltie American Committee)pokt. dar-

bam Vašingtonā, vairākus g. bija ACEN

loc. un 9 g. Madrides Latv. radio raidījumu

vadītājs. M. kela loma balt. pokt. stāvokļa

nostiprināšanā ASV un jaunās paaudzes ie-

vadīšanā latv. centr. org-ju darbā.

Meiers Jānis (dz. 1901. 7. IV Bīriņos) —

tiesībnieks. B. krsk. inž. nod. un 1938 LU

ar mag. iur. grādu. Pēc kara gaitām Latv.

leģionā ieguva 1947 Ķelnes U Vāc. Dr. iur.

grādu un līdz 1949 stud. tautsaimniecību.

Izceļoja 1950 uz Austrāl., kur Adelaidē no-

org. būvuzņ., kas piedakjās arī latv. veco
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ļaužu mītnes Sidrabene celšanā. Aktīvi darb.

daudzās latv. org-jās, 1955-56 bija KF val-

des loceklis.

Meija Arturs (dz. 1898. 9. 111 Praviņu

pag.) — ārsts (chirurgs, ginaikologs). B. LU

mcd. fak. 1923 ar ārsta grādu. Bijis 1924-26

LU Ginaikoloģijas katedras asist., 1926-28

Valmieras slimn. siev. nod. vad., 1928-32

LU prof. P. Strādina chirurģ. klīnikas asis-

tents. leguva 1929 Dr. mcd. grādu, speciali-

zējās chirurģijā unginaikoloģijā, bija 1932-44

Cēsu pils. slimn. direktors. Vāc. 1944-45

bija Lauchheimas slimn. vad. Virtembergā,
vēlāk ārsts latv. darba rotās. ASV 1953 ie-

guva ārsta tiesības Ihnojā, 1953-71 darb.

privātpraksē.

Meija Osvalds (dz. 1894. 10. I Rīgā) —

pulkvedis-leitnants (1655). 1948 izceļoja uz

Angl., aktīvi darb. DV org-jā.

Meija Otilija (1892. IX Ezeres pag.
—

1968. 2. XII Berchtesgādenā, Vācijā) —
virs-

māsa. Mc. 1913-15 S. Kr. sk. Rīgā, 1915-16

S. Kr. sk. Pēterpilī. Bijusi 1916-17 milit.

žēlsirdīgā māsa Kriev. frontē, 1918-21 žēl-

sirdīgā māsa Dr. J. Alkšņa privātklīnikā

Liepājā, 1921-41 līdzīgā amatā Valstszīdaiņu
namā Rīgā unGrīvā. M. 1941-43 bijusi milit.

žēlsirdīgā māsa vācu bruņotajos spēkos Plis-

kavas raj., 1943-45 Latv. leģiona virsmāsa.

Izrādījusi izcilu varonību, palīdzot ievaino-

tiem karavīriem frontē, apbalvota ar Dzelzs

krustu. 1945-46 bijusi gūstā Zedelhemā (Beļ-

ģijā), pēc gūsta žēlsirdīgā māsa Fišbachas

nometnē (Vāc), 1949-51 ambulances māsa

Dilingenā un Augsburgā. Pēc tam darbu

bija spiesta pārtraukt karā radušos vese-

lības bojājumu dēļ.

Meijers (Meyer) Hanss (mir. 1610 Rīgā)
— vācu tautības bronzas lējējs, ieceļojis no

Nirnbergas. Mācījies pie zvanu un lielgabalu

lējēja M. Barjera, kas kopš apm. 1560 bija

Rīgas rātes lējējs. No 1682 M. pārņēma B.

amatu. Ar harmoniskām daļu attiecībām un

māksi, izgreznojumiem M. darbi pieder pie

renesanses laikmeta meistardarbiem. M. zvani

lieti Rīgas Pētera un Doma b-cām, Jelgavas
Annas b-cai, Umurgas, Bauskas un Slokas

b-cām. Viņamāksi, rotātie lielgabali —
Marts

(1586), Saturns, Evaņģēlists Jānis (1600),

Merkūrijs un Modrīgā dzērve (1609). Viņa
darbs ir arī 3,15 m augsts un 4,15 m plats

septiņžuburains bronzas lukturis Sv. Pētera

b-cā. Arī viņa dēls Georgs (Jirgens) bijis

bronzas lējējs Rīgas rātes dienestā, bet viņa

darbi atrodami arī Tallinā, piem. Olava b-cas

zvans (1626). Viņš miris pirms 1657. Georga
brālis Gerhards 1630-59 bijis karaliskās diž-

gabalu lietuves vad. Stokholmā, Zviedr., kur

dzimis viņa dēls
— arī Gerhards, kas sākumā

strādājis Hapsalā un Tallinā, Ig., bet kopš

Rīgas lielgabalu lējēji — a) A. Baijera biste M. Baijera 1579. gadā lieta lielgabala
čemura lauvas mutē; b) Hanša Meijera biste viņa 1600. gadā lietā lielgabala „Jānis

Ēvaņģēlists" čemurā.
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1671 bijis Rīgas rātes lējējs un izlējis vis-

maz 36 lielgabalus, kuru vidū slavens ir Rī-

gas lauva (Leo Rigensis) un 35 zvanusJaun-

pils, Ādažu, Zemītes, Āraišu, Rīgas Doma,

Rīgas Jēkaba, Rīgas Pētera, Viesienas, Kol-

kas, Irves, Lieljumpravas, Jaunsubātas,

Skaistkalnes, Līvbērzes, Lielstraupes, Īles,

Bērzaunes, Penkules, Skaistkalnes, Kuldī-

gas Katrīnas, Rīgas Jāņa, Griezes, Jelgavas

Trīsvienības, v.c. b-cām. Gerhards M. mir.

1701 Rīgā.

Meilerte Ludmilla (dz. Krastiņa, 1908.

29. II Baldonē) — gleznotāja. 1940 b. LMA

prof. Purvīša dabas skatu meistardarbu.,

piedalījās visās KF rīkotajās mākslas iz-

stādēs, stud. nolūkos apmeklēja Franc, Itā-

liju, Vāc, Zviedr., Grieķiju v.c. zemes. M.

sarīkojusi 10 individuālas izstādes Eiropā

unAustrāl. (kur ieradās 1949). Piedalījusies

latv. KD izstādēs. Darbi vairākkārt godal-

goti, atrodami mākslas mūzejos un galeri-

jās, arī privātās galerijāsunkokekcijās Aus-

trāl., Eiropā un Amerikā. M. glezno l.t.

impresioniskā stilā, taču pēdējā laika dar-

bos vērojami arī brāzmaināki ekspresīvi trie-

pieni, kas ainavu vai puķu gleznojumiem
dod krāsainu vibrējumu, tālu aizsniedzoties

pāri impresionistu formulētāmidejām.

Meinhards (Meinardus) (ap 1125. — 1196.

18. VIII Ikšķilē) — pirmais Ikšķiles un k-

biešu bīskaps. M. Vāc. bijis svētnieks augus-

tīniešu korkunga Zēgeberga konventā Hol-

šteinā. Kopā ar Libekas tirgoņiem kā svēt-

nieks un varbūt arī kā rakstvedis pēc 1163

ieradies Daugavgrīvā. Dažus g. pirms 1184

ar Polockas lielkunga Vladimira atļauju sāka

sludināt kristīgo ticību Daugavmalas kbie-

šiem, apmetās Ikšķilē, kur uzcēla b-cu ar

Visbijas dzirkaļu pakdzību ap 1185, arī mūra

pik Ikšķilē un 1187 vēl otru pik Mārtiņa
salā. Brēmenes virsbīskaps Hartvigs II (1184-

--1207) iecēla M. 1186 par Ikšķiles bīskapu

(episcopatus Ixcolanensis) un iesvētīja viņu
Brēmenes b-cā, bet 1188. 1. X viņu šajā
amatā apstiprināja pāvests Klements 111.

Pie Ikšķiles b-cas kopš 1193 ar pāvesta

Celestīna 111 atļauju darb. Augustīna or-

deņa konvents, vēlāk domkapituls. M. rīcībā

bija pakgi un paliek naudas kdzekļi, bet

viņa misijai bija vāji panākumi, un viņu

apdraudēja kbieši, kurši un zemgaļi. M. ap-

Bīskapa Meinharda kapakmens Rīgas
Doma katedrālē.

glabāja Ikšķile, bet velak pārcēla uz Rīgas

Doma b-cu.

E. A.

Meisners (Meissner Boris, dz. 1915. 10.

VIII Pliskavā, Krievijā) — tiesību zināt-

nieks, sovjetologs un vācu diplomāts. M.

1932-39 stud. ties. zin. un tauts. Tartu U

(Ig.), 1940 bija zin. asist. Pozenes un Bres-

lavas U, pēc tam līdz 1946 kara klausībā un

padomju gūstā. M. 1946-53 bija asist. Ham-

burgas U Starpt. ties. un ārz. publisko ties.

pētn. I. leguva 1954 Dr. grādu par disertā-

ciju — Die Soivjetunion, die Baltischen

68Meilerte Meisners



Prof. Dr. Boris Meissner's.

Staaten und das Volkerrecht (grāmata izd.

1956). No 1953-59 bija vācu Āri. M. die-

nestā dažādos amatos, bet 1956-58 vācu

vēstniecības 1. sekr. Maskavā. Bijis 1959-64

Ķīles U prof. austrumu ties., polīt. un socio-

loģ., kā arī polīt., sab. un ties. zin. sem.

dir., 1964-80 Ķelnes U prof. un Austrumu

ties. I direktors. Darb. arī citos pētn. insti-

tūtos, pievēršot īpašu vērību PSRS ties. un

ārpolitikai. Šiem pašiem jautājumiem vel-

tītas l.t. viņa publikācijas —
Russland unter

Chruschtschoui (1960), Souijetunion und

Selbstbestimmungsrecht (1962),Sowjetgesell-

schaft im Wandel (1966), angļu valodā Social

Change m the Soviet Union (1972), Grund-

fragen sovujetischer Aussenpolitik (1972),

Bundesstaat und Nationalitātenrecht m der

Sowjetunion(1974), Moskau-Bonn. Die Bezieh-

ungen zvoischen der Soujjetunion und der

Bundesrepublik Deutschland 1955-1973 (1975),

Die „Breschnew Doktrin" (1969) v.c. M.

sakopojis vairākus dokumentu krāj., kā arī

komentējis Helsinku konf. līgumu. Jau 1968

viņš 5. starpt. konf., ko rīkoja Foundation

for Foreign Affairs Čikāgā, analizēja PSRS

miera un drošības priekšlikumus pēc II Pas.

kara. M. piedalījies Baltiešu I Stokholmā

un AABS konf., kā arī latv. sanāksmēs Vā-

cijā. Viņa raksti publ. latv. presē (Univer-

sitas 1975, 36. nr.) un balt. izdevumos. Dau-

dzos viņa rakstos un referātos apskatītas
Balt. valstu ties. un ārpolīt. problēmas. Bon-

nas Āri. M. uzskata viņu par ekspertu kā

PSRS, tā A. Eiropas jautājumos.
Meistere Aija (dz. 1939. 6. II Daugav-

pilī) — gleznotāja. B. ASV Viskonsinas U

ar M.A. grādu 1967. Piedalījusies grupu

skatēs un sarīkojusi Ņujorkā individuālas

izstādes 1972, 1973, 1974. Gleznojusi aina-

vas, klusās dabas, portretus, meklējot krās-

zieda ekspresiju un formu vienkāršojumu

pēcimpresionisma meistaru paraugu ierosmē.

Meisters Aivars (dz. 1925. 15. 111 Rū-

jienā) — ķīmiķis, specializējies organiskajā

ķīmijā. Austrāl. b. Melburnas Karalisko techn.

kol. 1958. Darb. Kopvalsts zin. un rūpn.

pētn. org-jā (Commonwealth Scientific and

Industrial Research Organization). Bijis lie-

tojamās organiskās ķīm. daļas techn. asist.

Melburnā 1956-58, pēc tam pētnieks turpat.

Publ. kopā ar citiem autoriem 25 rakstus

un ieguvis 2 patentus.
Meisters Jānis (dz. 1905. 10. VIII Rīgā)

— skolu darbinieks. Meisteru ģimene 1910

izceļoja uz ASV unapmetās Filadelfijā, Pen-

silvānijā. M. mc. Tempļa U Filadelfijā, kur

ieguva B.A.un M.A. grādu. Stud. turpināja

Pensilvānijas U, specializējoties salīdzināmā

lit., ieguva Dr. grādu. Darb. par mācīb-

spēku Pensilvānijas U, Delaveras U un Fila-

delfijas Mākslas kolledžā. Arī pēc pensio-

nēšanās turpinājis daļēji sk. darbu, brīvajā

laikā turpinot pētniecību a. filozofijā, māk-

slā un kosmoloģijā.
Meisters Juris (dz. 1936. 25. VI Rīgā) —

ķīmiķis, specializējies organiskajāķīmijā. ASV

1958 ieguva B.S. grādu ķīm. Viskonsinas U

un 1962 Dr. grādu organiskajā ķīm. Mineso-

tas U Mineapolē. Saistījies zin. pētn. darbā

firmā 3 M Corp. Sentpolā, Minesotā, ir vai-

rāku profes. org-ju biedrs. Publ. darbus or-

ganiskajā ķīm., ieguvis vairākus patentus

krāsvielu ķīmijā.
Meisters Marts (dz. 1943. 4. II Rīgā) -

ķīmiķis. ASV 1965 ieguvis B.S. grādu ķīm.
Marketes (Marquette) U Milvokos, 1969 Dr.

grādu Lojola (Lovola) U Čikāgā. Kopš 1969

pētn. darbā firmā Celanese Research Co.,
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kopš 1973 darb. Amerikas Nac. standartu

birojā Vašingtonā.
Mekša Elza (dz. Kalniņa, 1906. 10. V

Rīgā) — dziedātāja. (V. — māc. Jēkabs M.)

B. Rīgā 1929 Angļu I un 1933 LX F. Korado

Elza Mekša.

(Corrado) dziedāšanaskl. ar brīvmākslin. grā-

du. Kopš 1933 bija radiofona soliste bērnu

un pēcpusdienas koncertos. 1944 devās uz

Vāc. un Eslingenas nometnē dziedāja dažā-

dos sarīkojumos — arī ar Štutgartes sim-

fonisko orķestri, vadīja mūz. sk. ar pāri par

200 bērniem. Kopā ar vīru 1951 devās uz

San Paulo Brazilijā. Tur privātstudijā mā-

cīja mūz., dziedāšanu un vai., darb. par

ērģelnieci latv. draudzē un atskaņoja latv.

mūz. arī citās Brazilijas pilsētās. Pārcēlās

1968 uz dzīvi ASV.

Mekšs Jēkabs (dz. 1908. 26. II Smiltenes

pag.) — mācītājs, preses un sabiedrisks dar-

binieks. B. LU teol. fak. 1936, bijis skol.

Valmierā un māc. Slokas, Ķemeru draudzē

un aizsargu org-jā. Vāc. bijis latv. māc,

Ljas S. Kr. pārstāvis Memingenā un Vir-

tembergas-Bādenes apg. latv. sk. direktors.

Kopā ar sievu brīvmākslin. Elzu Mekšu 1951

izceļoja uz Brazikju un uzņēmās San Paulo,

Nova Odesas un Riodežaneiro latv. cv. lut.

draudžu māc. pienākumus. M. panāca ne-

kustama īp. iegādi draudzei San Paulo, ak-

tivizēja latv. draudžu un sab. dzīvi, bija

Ljas S. Kr. pārstāvis Brazilijā un kopš LPB

Māc. Jēkabs Mekšs.

D. Amer. kopas dib. 1966. 15. 111 bija tās

sekretārs. Bijis arī Balt. Apv. komitejas

par balt. tiesībām dib. un vad., D. Amer.

latv. pārstāvis PBLA valdē un Brazilijas
Latv. apv. vicepriekšsēdis. Rakstījis rel. izd.

un presē, 1973 saņēmis Baznīcas Virsvaldes

Nopelnu krustu zeltā; ļoti daudz paveicis D.

Amer. latv. apvienošanā. Pēdējos g.
vada

dievkalpojumus arī Argentīnā v.c. D. Ame-

rikā un Tobāgo.
Mekšs Varidots (dz. 1938. 16. XI Lat-

vijā) — ārsts, sabiedrisks darbinieks. T. —

māc. Jēkabs M. (sk.). M. vidējo un augstāko

izgl. ieguvis Brazīlijā. Viņš b. Universit.

Pontifica Sao Paulo 1966 un papildinājies
Sao Paulo U klinikā, specializējoties kar-

diologu'ā. M. strādā par vecāko ārstu —

kardiologu Soc. Aizgādības M, ir arī LSK

ārsts Brazikjā unpalīdzības b-bas ~Latvija"

valdes locekks. M. bijis aktīvs sab. dzīvē

un ir ilggadīgs Brazīkjas latv. ev.-lut. drau-

dzes priekšnieks.
Melbārzdis Kārlis (1902. 2. VIII Jelgavā

- 1970. 27. II Rīgā) - gleznotājs (1657).

Mūža beigu posmā M. pārvarēja agrāko k-

neāri cieto stilu, ainavu studijās un kom-
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pozīcijās meklēdams glezn. lokanāku, krās-

ziedā un izjūtā dzīvāku, reākstisku traktē-

jumu. M. darbi glabājas Rīgas mūzejos un

Tretjakova galerijā Maskavā, eksponāti arī

Beļģijā, Ķīnā, A. Vācijā v.c.

Melburnas Latviešu biedrības bibkotēka

sākta organizēt 1949. VI, tās vadību uzņe-

moties Lilijai Dunsdorfai. Bibl. pamatā bija

tautiešu ziedotās grām. un no LNK bibl. F

Vācijā saņemtais grām. komplekts, bet kopš

1950 ar Melburnas Latv. b-bas budžetā rēgu-

lāri atvēlētiem līdzekļiem pakāpeniski iegā-
dāti visi latv. jaunizdevumi trimdā. Sākumā

bibl. darbojās b-bas sanāksmju telpās, bet

kopš 1955. XI tā ir Melburnas latv. namā.

Pirmajos g. bibl. tikai apkalpoja lasītājus.

Kopš 1958 tās mērķu apjoms ievērojami

paplašinājās, cenšoties apzināt uniegūt visas

latv. publikācijas trimdā, kā arī to, kas

brīvajā pasaulē publicēts par Lju un latvie-

šiem. Atsaucīgo ziedotāju dēļ tas kelā mērā

sasniegts, un 1982 bibl. bija savākti 82%

no visiem apzinātiem trimdas izdevumiem.

Sekmēta jaunatnes pašdarbība, noorganizē-

jot grāmatsiešanas kursus un ierosinot tal-

ku trimdas izd. vākšanai un kataloga iekār-

tošanai sadarb. ar skautu vadību un akad.

org-jām. Bibl. iekārtots visu izdevumu al-

fabētiskais un sistēm. katalogs, arī visu bibl.

grām. atrodamo skaņdarbu katalogs un da-

ļējs period. rakstu katalogs. Visus iegūtos
izd. bibl. nekavējoties kataloģizē. Katalogs

publicēts 1982 par bibl. atrodamiem trim-

das izd. 1945 - 1970. Pavisam 1982. VI

bibl. bija 13 225 inventāriz. sēj. (no tiem

vairāk nekā
puse ziedotu), 78 skaņu plates,

263 skaņu lentes un 6 filmas. No 1981/82

iegādātas grām. un period. izd. par 1 332

dolāriem. Grām. iegādei b-ba 1981/82 atvē-

lējusi 805 dol., telpu īrei 290 dol., apdrošin.
64 dolāri. Pārējos līdzekļus devuši ziedo-

jumi (316 dol.) un no lasītājiem iekasētā

kavējumu maksa (143 dol). Kopš 1976 sa-

ņemts arī Austrāl. KF atbalsts (gan nerēgu-

Melburnas latviešu nams.
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lāri). No dublētiem bibl. dāvinājusi 2 658

grām. un period. izd. komplektus citām latv.

uncittautu publ. bibl. Austrāl., Vāc, Zviedr.,

Kanādā un ASV, no tām visvairāk MLĢ,
Vēsterosas bibl., latv. nod. un Herdera I

bibl. Mārburgā (Vāc). Bibl. kārtēji atvērta

divreiz nedēļā. Līdz 1982. X reģistrēti 1 135

lasītāji. Vid. lasītāju skaits ned. 1950-82

bijis 29-40, un katrs ikreiz ņēmis caurm. 2-3

grāmatas. Bibl. plaši izmantojuši literāti,

publicisti, paidag., māksim., zinātn. un sab.

darbinieki. Ar datiem ir palīdzēts prof. B.

Jēgeram Latv. trimdas izd. bibliogr. sastā-

dīšanā. Bibl. materiālus guvuši rakstu autori

PBLA un Kārļa Zariņa F izdotajam r. krāj.
Archīvs un LAAJ zinātnes noz. darbin. U

beigušo kartotēkas sastādīšanai. Bibl. rēgu-

lāri sniedz pārskatus Austrāl. galv. biblio-

tēkām Kanberā par Austrāl. latv. autoru

darbiem un latv. publikācijām. Darbu bibl.

visi tās darbin. (gandrīz visi ar akad. izgl.)
veic brīvprātīgi, nesaņemot nekāda veida

atlīdzību. Bibl. 32 g. pastāvēšanas laikā tai

bijis daudz talcinieku, starp tiem ilgg. darbin.

— Emma Kučere, (līdz 1982.), Eduards Ku-

čers, Lija Rozīte. Kopš 1982 bibl. pārzine

bija Lilija Dunsdorfa, palīdze Anda Kučere,

darbinieces: Ziedone Caune, Klāra Kuka un

Ināra Zubecka. Bibl. konsultants un neaiz-

stājams palīgs visu mērķu īstenošanā kopš
tās dibināšanasbijis prof. Edgars Dunsdorfs.

L. D.

MelderisAleksandrs (dz. 1909. 19. I Jel-

gavā) — botāniķis (1657). Kopš 1951 bija
Britumūzeja vec. zin. līdz-ks Londonā,Angl.,

pārzināja Eiropas un britu salu herbāriju.
M. 1955 vad. mūzeja Grēnlandes ekspedī-

ciju. 1974 pensionējies. Publ. ap 70 zin.

darbu — l.t. angļu un vācu vai., daudzus

populārzin. rakstus un recenzijas. Piedalī-

jies ar referātiem starpt. konf. Stokholmā,
Parīzē, Montreālā un Ēdinburgā, kā arī Ei-

ropas floras simpozijos Dženovā, Florencē,

Kopenhāgenā, Ženēvā unNicā.

Melderis Alfons (1908. 7. XII Naujenes

pag.
- 1980. 27. II Strūžānos) - katoļu

prāvests. M. 1927 iestājies Rīgas kat. teol.

Ask unpēc tās beigšanas 1933. 25. V iesvē-

tīts par priesteri. Kā vikārs M. strādājis

Daugavpik un Varakļānos, 1934-37 bijis prā-

vests Brunavas draudzē, apkalpojot arī Bud-

bergas draudzi. Bijis arī aizsargu mācītājs.

M. 1937-47 bija prāvests Gudeniekos, rūpē-

jās par jaunas b-cas celšanu, bet nepiere-

dzēja tās iesvētīšanu 1948, jo 1947-55 bija

deportācijā, kur vergu darbu nasta sadra-

gāja viņa veselību. Pēc atgriešanās dzim-

tenē, M. vēl darb. Skaistkalnē, Aucē un

Bukumuižā, bet invaliditātes dēļbija spiests
darbu pārtraukt.

Melderis Edgars (dz. 1920. 4. X Ozolu

pag.) — techniķis, sabiedrisks darbinieks.

Pēc Rīgas valsts techn. beigšanas iesaukts

Latv. leģionā un cīnījies a. frontē. Pēc gūsta

darb. Beļģijā, bijis LNK loc, ilgg. DV Beļ-
ģijasnod. valdes loceklis.

Melderis (līdz 1922 Millers) Emīlis (1889.

27. V Rencēnu pag. — 1979. 29. IV Rīgā) —

tēlnieks (1657). Bijis 1940-41 un kopš 1944

LVMA mācībspēks (no 1947 prof.), Tēlniecī-

bas katedras vad. (1945-46 un kopš 1958).

M. sekmīgi darbojies gan portretu žanrā,

gan stājdarbu jomāunmonumentālajātēln.,

sekmīgi piedalījies vairāk nekā 80 izstādēs.

Veidojis figūrālas kompozicijas (P. Stučka

un F. Roziņš v.c), bronzas pieminekli P.

Stučkām Pionieru pils laukumā Rīgā. Pad.

posmā darinājis arī daudzas ģīmetnes (T.

Zalkalna, O. Skulmes, T. Ūdera, Ģ. Eliasa

v.c), šī posma agrīnajos g. maksājis meslus

anekdotiskam reālismam, 1976 slīpētā gra-

nītā ģeometrizējis formu (skulptūrā Sencis).

Melderis Krišjānis (1880. 19. II Bikstu

pag.
— 1942. 17. II Priedainē) — mežkopis

(1657 — aplams miršanas gads).
Melīns (Melkn) Ludvigs Augusts (1754.

23. I Toalā, Igaunijā —
1835. 12. 111 Rīgā)

—
baltvācu grāfs, kartogrāfs un politiķis,

latviešu un igauņu interešu aizstāvis dzimt-

būšanas atcelšanas laikmetā. No 1763-73

izglītojies Šveicē, Franc. un Itakjā (Boloņā),
1774-83 virsn. Kriev. armijā, 1774 piedak-

jies karā ar turkiem, no 1777 Kriev. ģen.
štāba topogrāfijas daļas vad., 1783-86 Rīgas

apr. pr., 1786-95 apr. tiesnesis, 1797-1818

landrāts, 1804-1807 draudzes tiesnesis, 1796-

--1831 arī Vidz. virskonsistorijas direktors un

prezidents. Kriev. troņmantnieka, vēlāk ķei-

zara Pāvila ierosinājumā M. 1783 sāka strā-

dāt pie Vidz. un Ig. topogrāfijas pētījumiem

un 1794-98 izd. rūpīgi izstrādātas ģeogr.

kartes — Atlas von Livland und Ehstland.

M. publ. arī daudz rakstu lauksaimn., kult.

tecknikas v.c. jautājumos, arī latv. vai., piem.
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Gustava Bergmaņa izdotā Labbu siņņu un

padohmu grahmatā (1791). M. cīnījās pret

muižnieku patvarībām, 1803 noorg. aizde-

vumu F latv. zemniekiem un izd. Likkumi

teem Bihriņas un Eikascha-Walsts ļaudim

eezelti, kā to tai walsts magazine un lahde

sagahdatulabbibu un naudas krahjumu buhs

glabbaht, isdot un atkal sadsiht un vuairoht.

Kriev. ķeizars Aleksandrs I iecēla M. 1814

par Vidz. zemnieku ketu kom. Rīgas noda-

ļas locekk. M. atklāja, ka 1811 vaku grā-

matu reglamentā kāds viltojis oficiālo tek-

stu, pierakstīdams neesošu 3. par. papildi-

nājumu,ka visi naudas maksājumi sab. vaja-
dzībām uzkekami vienīgi zemniekiem, un

1823panāca viltojuma likvidēšanu. Viņš 1824

publ. grām. Noch Einiges ūber die Bauern

angelegenheitenm Livland, kur atklāja muiž-

nieku nehumāno rīcību un 1819 Vidz. zem-

nieku likumu ļaunās puses. Kriev. valdība

grāmatu konfiscēja. Savos atstātajos neie-

spiestajos rakstos (Meine Selbstbiograpkie

v.c.) viņš cildināja latv. un ig. attīstības

spējas.

Melkerte-Zeipe Mirdza (dz. 1919. 2. X

Vladivostokā, Krievijā) —
aktrise (1658). Stud.

LU, bijusi aktrise Tautas t-rī Rīgā, vēlāk

Vāc. darb. Eskngenas Latv. t-rī, ASV Bos-

tonas Latv. t-ra ansamblī un Bostonas DV

Latv. Jaunajā t-rī. Pēdējā laikā bijusi arī

režisore.

Melkus Haralds (1908. 7. V Lukā, Pokjā
— 1970. 10. XII Alamogordo, Jaunmeksikā,

ASV) — aviācijas inženieris. (T. — latvietis,
m. — vāciete.) Vāc. 1929-35 stud. Dancigas

Teckn. Ask. un ieguva av. inž. grādu, pēc

tam stud. termodinamiku un mat. Getin-

genas U. Pārcēlās 1936 uz dzīvi Rīgā, bija
1937-41 VEF lidmašīnu nod. šefkonstruk-

tora K. Irbīša tuvākais kdz-ks un lidmašīnu

projektēšanas anaktiskās noz. vadītājs. Darb.

1941-45 Vācu av. izmēģinājumu I (Versuck-

sanstalt fūr Luftfahrt) Berknē par aeronau-

tikas inženieri. leguva 1949 Dr. ing. grādu

Getingenas U un kopā ar vairākiem vācu

av. speciālistiem ieradās ASV (Operation

Paperckp), kur 1949-57 bija Raita-Patersona

gaisa spēku bāzes pētn. centrā Deitonā,Ohaio,

aerodinamikas speciālists un teckn. konsul-

tants. 1957-64 ASV gaisa spēku raķešu pētn.
centra Holomena gaisa spēku bazē Alamo-

gordo bija sistēmu analizēs nod. vad., kopš

Inž. Haralds Melkus.

1964 ASV gaisa spēku pētn. analižu pārval-
des zin. un inž., analižu nod. vadītājs. Bieži

tika komandēts uz ārz., iesk. PSRS. Saņē-
mis vairākus atzinības rakstus un balvas,
atzīts par ievērojamu zin. un admin., publ.
lielu skaitu rakstu.

Mellēna Kristīne Elizabete (dz. 1962. 11.

I Džilongā, Austrākjā) — skaņu mākskniece.

Stud. klavierspēk, 1979 ieguvusi diplomu

klavierspēlē no Austrāl. mūz. eksāminētāju

pad., 1983 ieguvusi lic. diplomu Trinitī kol.

Londonā, Angl. un 1984 B.Mus. grādu kla-

vierspēlē Melburnas U, stud. laikā ieguvusi
vairākas stipendijas, papildinājusies arī dzie-

dāšanā un mūz. paidagoģijā. Kopš 1972 M.

daudz spēlējusi Melburnas latv. b-bas rīko-

tās jaunatnes mūz. pēcpusdienās, piedakju-
sies vairākos latv. Kult. dienu (1976-82),

jaunatnes (1977-82) un vispārējos koncertos

gan kā soliste, gan kā pavadītāja. Piedalīju-
sies arī Melburnas DV vīru ansambļa „Kur-

sa" gadskārtējos koncertos un vairākus g.

diriģējusi Melburnas latv. b-bas ~Rota" vīru
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Kristīne Mellēna.

kori. Ir mūz. skol. latv. sk. Melburnā, pie-

dalījusies b-cas bērnu vasarasnometnē ~Sprīd-
īšos" kā skol. un organizējot un diriģējot
bērnu orķestri. M. spēlējusi arī austrāl. or-

ķestros Džilongā un Melburnā un vada arī

savu mūz. studiju.
Melli Aleksandrs (1894. 20. II Rīgā —

1968. 22. VIII Deitonā, Ohaio, ASV) - kom-

ponists un diriģents. B. Ķeizarisko mūz. I

Krievijā. Bija Ljā Rīgas, Jelgavasun Vents-

pils simfonisko orģestru diriģ. un mūz. vad.;

diriģ. arī Strādnieku, Jelgavas, Krievu drā-

mas, Rīgas Mazā un Tautas t-ra orķestrus.
M. komp. mūz. vairākām lugām un dziesmu

spēlēm, piem., Mucinieks un muciniece. Trim-

dā Vāc. darbojās Štutgartes filharmonijā.
Vēlāk izceļoja uz ASV, kur kopš 1950 bija
Deitonas latv. cv. lut. draudzes ērģelnieks,
vairāku vācu koni un Kolambusas simfonie-

tas diriģents.

Melliņš Arvīds Jēkabs (dz. 1903. 4. II

Rauzas pag.) — tautsaimnieks. (T. — Jē-

kabs M., sk. pārzinis, mācību grām. autors

un sab. darbin.) B. LU tauts. un ties. zin.

fak. tauts. nod. 1932, papildinājies Pozenes

U, trimdā Vāc. stud. polīt. zin. Minsteres

Dr. Arvīds Melliņš.

U, ieguvis Dr. grādu 1949. Dzimtenē darbo-

jies Ljas linu un labības tirdzn. a/s Ekspor-

tieris 1922-30, bijis nod. vad. s-bā Richards

Kablics, vācu okup. laikā Kooperatīvu s-bas

pilnvarotais un Ljas Savstarpējās apdroši-
nāšanas centr. valdes pr. un dir. rīkotājs.

No Vāc. devies uz Austrāl., tur 15 g. bijis

vidsk. un kol. paidag. tauts. un vēst. Ak-

vinas kolledžā. Bijis Latv. Kooperatīvu sav-

bas valdes loc, Alburijas Latv. b-bas dib.,

Balaratas Latv. b-bas pr.,
Melburnas Latv.

b-bas pr., Melburnas Latv. org-ju apv. val-

des pr., Katoļu b-bas Austrāl. valdes pr.,

latv. katoļu žurn. Gredzens izdevējs, Latv.

vidsk. Melburnā dib. un pad. pr., LAA Inf.

daļas vad., Studies fora New CentralEurope

(ASV) Austrāl. red., laikr. Good Neighbour

red., Balaratas radiofona ikned. raidījuma

Continental Highlights vadītājs. Publ. —

Die lettischen lāndlichen Genossenschaften

(Dr. disertācija), Planned Economy —
the

Ansuier? (kopā ar liet. tauts. S. Stankuna-

viču), Economics, Objective Test Items. Rak-

stījis esejas sociol., nac. polīt. un tauts.

jautājumos žurn. — Studies for a New Cen-

tral Europe, News Digest International, The
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Advocate, Gaisma, Gredzens, DV Mēneš-

raksts, Universitas un daudzos austrāl. un

latv. laikrakstos. Publ. dzejoļu krāj. Uz klu-

suma spieķa (1982).

Mellis Oto (1906. 10. 111 Pēterpilī, Krie-

vijā — 1970. 6. IX Stokholmā, Zviedrijā) —

minerālogs (1659). leguvis Dr. rer. nat. grādu

Dr. Oto Mellis.

LU 1943; Dr. disertācija par Ljas šķiedru
ģipša un celestīna kristallu struktūru. M.

jau tad bija starpt. atzīts zin. mineraloģijā,

rentgenkristallografijāunkristalloptikā. Up-
salas U Zviedrijā bija mācībspēks 1946-49,

prof. Čalmersa Techn. Ask. Gēteborgā 1948

un Stokholmas U 1949-70. M. petrografiski

izvērtējis „Albatrosa" ekspedīcijas dziļjū-
ras urbumu materiālus, par šiem pētījumiem
aicināts lasīt lekc. Helsinkos (Somijā) 1957,

Freiburgā (R. Vāc.) 1958 un Ņujorkā (ASV)

1959. Bija Zviedru Mineralogu apv. pr. 1952-

-53, Zviedru apv. mālu pētīšanai pr. 1961.

Viņam ir 36 publikācijaskristallķīmijā, mine-

raloģijā unpetrografijā. Bijis atzīts eksperts

ģeoloģijā. Kā izcilu optisko instrumentu ek-

spertu viņu konsultēja Leika un Ceisa f.

Vācijā. Internac. ievērību M. ieguvis ar pras-

mi savos pētījumos apvienot klasiskās mine-

raloģijas metodes, polarizācijas mikroskopu

v.c. ar modernām rentgena difrakcijas v.c.

metodēm.

Melnalksnis (1660) — necilā baltalkšņa
radinieks. Tas ļoti ātri aug, ir ar vieglu un

mīkstu, bet vērtīgu koksni, kas izturīga pret

Melnalkšņu liekņa.

skābēm un ūdeni, kādēļ to neto mēbeļu

rūpn., ūdens būvēs, aku grodiem un akumu-

latoru skaidām. M. sasniedz 100 — 150 g.

vecumu. Resnākais m. atrasts Saulkrastos

ar 3,9 m apkārtmēru, 18 m augstumu un 10

X 19 m vainaga projekciju. Augstākais m.

atrasts Ērberģes mežsaimn. Jūgu masīvā

(34 m), bet Liepājas raj. Rudbāržu parkā ne-

sen atrasts dižākais m. ar 4,3 m stumbra

perimetru. Līdz šim zināmais kuplākais m.

auga Liepājas Raiņa parkā — ar 18,5 X 19

m vainaga projekciju un 3,6 m stumbra

apkārtmēru.

Melnalksnis Verners (dz. 1896. 10. VII

Mazsalacā) — ģeologs. B. Ļeņingradas Kalnu

I 1935, ieguvis ģeoL-rninerāloģijaskand. grādu

1952; ZA koresp. loc. 1951. Bijis ģeol. A.

Sibirijā, Kazachijā, Polārajos Urālos, meklē-

jis Lt. nemetalliskos derīgos izrakteņus (achātu

v.c). Bijis 1944-51 LVU ģeol. un augsnes

zin. fak. mācībspēks, 1944-49 tās dekāns,
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arī Zemes bagātīgu pētīs. I dir. 1945-46, ZA

Ģeol. un ģeogr. I dir. vietn. 1946-50, ZA

Ģeol. un derīgo izrakteņu I dir. 1950-52 un

ZA Ģeol. I dir. vietn. 1952-63. Publ. pāri

par 50 darbu — l.t. par derīgajiem izrakte-

ņiem: Latvijas PSR derīgie izrakteņi (1955),

kopā ar J. Ābolkalnu un I. Daņilānu — Lat-

vijas saldūdens kalku atradnes (1955), Lat-

vijas PSR ģeoloģijas un derīgo izrakteņu

problēmas (1946, 1947) v.c.

Melnā puskuitala (Limosa limosa) (2045)

— bridējputns, kas apdzīvo mitras pļavas
upju un ez. piekrastēs jūras tuvumā, atkdo

Melnāpuskuitala.

IV no ziemošanas vietām Z. un C. Āfrikā,

kgzdo uz zemes un V izdēj 4 okvzaļas bum-

bierveida olas, perē abi vecāki. Mazuļi ļoti
drīz atstāj ligzdas. M. k. aizstāv kgzdo-
šanas vietas, ar skaļiem saucieniem uzbrū-

kot citiem putniem — kgzdu postītājiem.
M. k. ēd gkemjus un kukaiņus, aizceļo uz

ziemošanas vietām VIII — IX. Tagad Ljā
atrodams jau diezgan reti.

Melnārs (hdz 1940 Maslovskis) Ādolfs
(1908. 4. 111 Liepājā - 1963. 31. X Rīgā) -

gleznotājs. 1939 b. LMA prof. Ģ. Ekasa

figūrālo meistardarbnīcu. Vienkāršojot for-

mu, raupjā, kontrastainā uztverē gleznojis

sadzīves ainas (l.t. zemniekus unzvejniekus

darbā), klusās dabas v.c. Bija 1945-57 skol.

Rīgas Lietiskās mākslas vidsk.

Melngaile Valda (dz. Dreimane, 1932. 21.

V Rīgā) — valodniece, kterātūras zinātniece,

rakstniece. Stud. ģermānistiku Bostonas U,

ASV, kur ieguvusi A.M. grādu 1956 un

Harvardas U, kur ieguvusi Dr. grādu 1967;

Dr. disertācija — Edvarda II dzīve: Ber-

tolds Brechts un Kristofers Mārlovs. M.

bijusi māc. spēks Harvardas U un Velsleja

kol., kopš 1969 doc. un prof. vācu vai. dept.
Bostonas kol. Masačūsetsā, publ. dzejukrāj.

— Ūdens raksti (1970) un Kad bēg putni

(1978). Z. Lazdas F. laureāte (1979).

Melngailis Ivars (dz. 1933. 13. XI Rīgā)
— fiziķis elektroteckniķis. 1956 ASV ieguva

B.Sc. grādu Karnegija Technol. I Pitsburgā,

Pensilvānijā, un 1957 M.E.E. grādu turpat.

Bija 1957-58 Fulbraitastipendiāts Minchenē,

Vāc. leguva Dr. grādu elektrotecknikā Kar-

negija Technol. I 1961 un bija turpat doc.

1959-60. Kopš 1961 zin. pētn. Masačusetsas

Technol. I Linkolnā lab. Leksingtonā, Masa-

čūsetsā, un praktiskās fiz. nod. vadītājs.

leguvis 4 patentus. Publ. vairāk nekā 40

zin. rakstu angļu vai. par pusvadītāju lāze-

riem, detektoriem, integrālāmoptiskām sckē-

mām v.c. praktiskās fiz. jautājumiem. Dr.

disertācija — Filamentarj Impact loniza-

tion m Germanium Lovo-Temperature De-

vices.

Melngailis Jānis (dz. 1939. 4. II Rīgā) —

fiziķis. ASV 1960 ieguva B.Sc. grādu fiz.,

1962 M.Sc. grādu un 1965 Dr. grādu fiz.

Karnegija Technol. I Pitsburgā, Pensilvā-

nijā. Pēc Dr. grāda iegūšanas 1965 saņēma
National Science Foundation stipendiju zin.

darba turpināšanai Maksa Planka I Štut-

gartē (Vāc.) Ir vairāku publ. autors. 1966-67

bija ASV vēstniecības atašejs Franc.

Melnsils — zvejniekciemats ar 417 iedz.

(23 km uz zr. no Rojas, 18 km no Kolkas

un 57 km no Talsiem). Tur ir zvejn. arteļa
~Banga" viena no vismodernākajām zivju

apstrādes f-kām Ljā.
Melodia

— sk. Kori un ansambļi.

Meluķis (12. gs. b. — 13. gs. sāk.) — let-

galu valdnieks, kas kopā ar letgaļu vald-

nieku Vargribi 1219 vasarā un rudenī ar

saviem karavīriem iebruka Pliskavas valstī,

lai atriebtos par pliskaviešu 1218 rudenī
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iebrukuma laika nodarītajiem postījumiem.

Lit. — Meluke.

Mēlziede (Ligularia sibirica) — arī Sibi-

rijas ligulārija, Ljas florā rets augs, sasto-

pams tikai A. Ljā.
Melzobs Modris (dz. 1927. 1. XII Alūk-

snes pag.) — ārsts, farmakologs. B. Rīgas
Mcd. I 1953, mcd. zin. kand. 1957. Kopš

1956 Rīgas Mcd. I Farmakoloģijas katedras

mācībspēks, kopš 1966 katedras vadītājs.

Publ. ap 50 zin. darbu, pētījis vietējās anes-

tēzijas kdzekļu darbības mechanismu, adre-

nerģiskos procesus v.c.

Meļķis Andrejs (dz. 1905. 9. II Pociemā)

—
ārsts. B. LU 1933 ar ārsta grādu; ASV

ieguvis prakses ties. Meinā (Maine) 1955.

Ljā 1933-34 bija asist. Jelgavas S. Kr. skmn.,

1936 — ārsts Krimuldas S. Kr. sanatorijā,
1936-38 ārsts, vēlāk chirurģ. dir. Rēzeknes

S. Kr. slimn. TrimdāASV 1953-73 bija Pain-

lendas skmn. Meinā ārsts un vēlāk ckirurģ.

daļas dir., vairāku amer. un latv. profes.

org-ju locekks.

Meļķis Valdemārs (dz. 1917. 19. XI Pēter-

pik, Krievijā) — pianists, diriģents (1664).
Pēc II Pas. kara Vāc. bija Augustdorfas

(tagd. Minsteres) latv. ģm. mat. skolotājs.

Izceļoja 1950 uz Šelbiju Z. Karolainā, ASV.

Kopš 1952 Indianapolē, Indiānā, darb. par

klavierskolotāju. Koncertējis Vāc, ASV un

Kanādas latv. kolonijās, bijis gan soksts,

gan pavadītājs, spēlējis arī ans. Tke Lat-

vian Trio sastāvā. Augustdorfā diriģ. siev.

dubultkvartetu, kopš 1952 Indiānas Latv.

b-bas kora vadītājs. Bijis diriģ. novada dz.

sv. Indianapolē 1960 un dz. dienās Gar-

ezerā. Mācījis t.dz. dziedāšanu Indianapoles

latv. sk. un kopš 1975 arī Garezerā latv.

vidsk.; darb. Koru apv. ASV valdē.

Memuāri (1665). Latv. m. kt. trimdā ir

ļoti bagātīga un grūti izsekojama. Starp

Ljas valstsvīriem čakls rakstītājs bijis Al-

frēds Bērziņš (1899-1977). Jāatzīmē viņa At-

miņas par Kārli Ulmani (kopā ar Jāni Labs-

vīru, 1947), / Saiv Vishinsky Bolshevize

Latvia (1948), Kārlis Ulmanis (1952), Labie

gadi (1963), Kārlis Ulmanis — cilvēks un

valstsvīrs (1973) un zināmā mērā arī 1939

(1976).Liela vērtībair Ljas valstsvīramunka-

toļu garīdzniekam JāzepamRancānam (1886-

--1969) veltītie 2 sēj.: Bīskaps Jāzeps Ran-

cāns — Dzīve un darbs (1973) un Bīskaps

Jāzeps Rancāns — Rakstu izlase (1977).Valsts-

vīrs Ādolfs Bļodnieks (1889-1962) savas at-

miņas publ. angļu vai.
—

The Undefeated

Nation (1960). Miķeļa Valtera (1874-1968)

Atmiņas un sapņi (1969) ietver personīgo

interešu loku, bet citas viņa grām. bieži ie-

tiecas polīt. polemikā: 15. maija apvērsums

un ārkārtējās pilnvaras (1951), Par valsti un

valsts problēmām (1950), Mana sarakste ar

Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru (1957),

Latvija ceiņā par sovom tīseibom (1960).

Fēlikss Cielēns (1888-1964) savas atmiņas

ietvēris 3 sēj. — Laikmetu maiņā I —
111

(1961-64). Ādolfs Klīve (1888-1974) devis 2

plašus sēj. —
Brīvā Latvija (1969) un Lat-

vijas neatkarības gadi (1976, sakārtojis Vis-

valdis Klīve). Valdemāram Bastjānim (1884-

--1975) ir 3 vērojumu, vērtējumu un atmiņu
grām.: Gala sākums (1964), Demokrātiskā

Latvija (1966) un Dzīves straumē (1970).

levērojamā sociāldemokrātupolitiķa unLjas

valstsvīra Paula Kalniņa (1872-1945) piemi-

ņai veltīts atmiņu krāj. Tautai un brīvībai

(1952, K. Dziļlejas red.). Savu atmiņu viju

atstājusi viņa dzīvesbiedreKlāra (1874-1964)

grām. Liesmainie gadi (1964). Atmiņu trilo-

ģijas I sēj. Vēl cīņa nav galā. . . (1983) lai-

dis klajā arī viņu dēls Brūno Kalniņš (dz.

1899). Alfrēds Valdmanis (1908-70) savas

atmiņas Dienās baltās nebaltās (1949) pub-

kcējis ar Borisa Zemgaļa vārdu. Jānim Leji-

ņam-Lejam (1897-1982) ir pokt. darb. atmi-

ņas Mana dzimtene (1971). Arnolda Spekkes

(1887-1972) Atmiņu brīži (1967) aptver vai-

rāk par pus g.s. un tematikas ziņā sniedzas

no lauku sk. līdz slavenām U un lielvalstu

kancelejām. Artura Bērziņa apdarē iznāku-

šas diplomāta un valstsvīra Kārļa Zariņa

(1879-1963) un viņa laika biedru atmiņas

Kārlis Zariņš dzīvē un darbā (1959). Paša

dipi. spalvai pieder īsa atmiņu skice Par

Latvijas tapšanu (1945). Dipi. Jūkja Feld-

maņa (1889-1953) piemiņai veltīts r. krāj.

Jūlijs Feldmans (1963). Dipi. Alfrēda Bīl-

maņa (1887-1948) piemiņai veltīts r. krāj.

Res Baltica (1968). No karjēras diplomā-

tiem savas atmiņas rakstījis Edgars Krie-

viņš (1884-1971) grām. Viņās dienās (1966).

Visas šīs publ. ir vairāk vai mazāk objek-

tīvas, pasvītrojot autora lomu Ljas veido-

šanas darbā. Vēst. notikumus personīgas

prizmas atspoguļojumāir devuši vairāki pub-
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licisti un žurnālisti. Jāatzīmē Otto Krolla

(1888-1969) atmiņas Karalis gaida (1962),

Karmena (1965), Rīga dimd (1963) un Skrē-

jiens cauri dzīvei (I, 1967), kas atspoguļo
visvairāk kult. darbin. un kult. dzīves noti-

kumus. Čakls rakstītājs bijis Žanis Unāms

(dz. 1902), tēlodams dzīvi Ljā neatkarības

laikā, kara un okup. gados: Latvija pēc

17. jūnija (1950),Neatkarības saulrietā (1951),

Laiku atspulgā (1953), Melnā vara (1955),

Dzīvā Latvija (1964), Karogs vējā (1969),

Zem Barbarosas šķēpa (1975), Aiz septi-

ņiem kalniem (1975). Jāatzīmē arī red. Jāņa

Kārkliņa (1891-1975) atmiņas Preses karalis

(1966), red. Jāņa Porieša (1886-1968) atmiņu

krāj. Strēlnieku leģendārās gaitas (1968) un

Prezidents atbild (1966). Arturs Kroders (1892-

--1973) jau trimdas sākuma g. uzrakstījis stās-

tu par sava jaunības laika polīt. centieniem

— Degošās dienas (1946, izd. arī zv. vai.),

pārējās atmiņas ietverot grām. Atmiņas (I,

1968; 11, 1975). Elza Klaustiņa (1885-1971)

grām. To nevar aizmirst (1968) stāsta par

savupieredzi patriotiskā un soc. darbā.Dzie-

donis Mariss Vētra (1901-65) devis patīkamu

lasāmvielu, jaukdams kopā izdomu ar dzīvē

vēroto, grām. — Karaļa viesi (1954), Mans

baltais nams (1954),Rīga toreiz (1955, 1979),

Sestā kolonna (1957) unDiv' dūjiņas (1955).

Kultūrvēst. vērtība ir Andreja Johansona

(1922-83)atmiņāmun tēlojumiemRīgas svār-

ki mugurā (1966) un Visi Rīgas nami skan

(1970). Skol. Hermanis Kreicers (1895-1978)

apraksta savas kara gaitas grām. Nu ar-

dievu, Vidzemīte! (1969) un dzīves pieredzi

2 grām. — Atspīdumi. Viņam ir arī eseju
un apceru grām. Logi (1967). Agr. Hūgo
Lācis (1891-1953)rakstījis atmiņas par Ljas
dib. gadiem — Toreiz, kad Latvijas valsts

tapa (1954). Plkv. Aleksandrs Plensners

(1892-1984)notēlojis Ljas valsts izcīnīšanas,

l.t. Liepājas perioda, norises grām. Divdes-

mitā gadsimta pārvērtības (1978) un Pret

vētrām un negaisiem (1982). Jānis Ezer-

gailis (1898-?)red. atmiņu krāj. par traģisku

figūru Ljas vēst. —
Andrievs Niedra (1960),

ietverot Niedras (1871-1942) visu mūža gā-

jumu. Uldis Ģērmanis (dz. 1915) devis ideāk-

zētu latv. strēln. plkv. un pirmā sarkanar-

mijas kom-ra Jukuma Vācieša (1873-1938)

dzīves gaitu aprakstu un Vācieša saīsinātu

atmiņu tekstu „Latviešu strēlnieku vēstu-

riska nozīme" gram. Pa aizputinātam pē-

dām (1956). Jaunā izd. iznākusi Anša Gulbja

(1873-1936)literārizētā biogr. Zigfrīds Anna

Meierovics (1959), romāna formā attēlojot

ievērojamā Ljas valstsvīra (1887-1925) dzīvi.

Jaunā izd. iznākušas arī Jāņa Seska (1877-?)

atmiņas Latvijas valsts izcelšanās pasaules
kara notikumu norisē (1961). Tāpat jaunā
izd. iznākušas Annas Brigaderes (1861-1933)

1917.-1918. g. piezīmes Dzelzs dūre (1968)

un Jāņa Ķīseļa (1897-1940) brīvības cīņu
laika atmiņas Cīņa par dzimteni (1971). Pas.

kara un Ljas atbrīvošanas gaitas apskata

arī Pēteris Lakstīgala (1886-1968)grām. Ma-

nas dzīves atmiņas (1966). Atmiņām par

strēln. laikiem veltīti 2 sēj. — Zvaigžņu pul-
ku atmirdza (1947) un Latviešu strēlnieki

mūžības gaismā (1953), kā arī rēgulārs r.

krāj. Strēlnieks (1957-75). Ziemeļlatvijas bri-

gādei arī veltīti 2 atmiņu krāj. Ziemeļnieki

(1970, 1974). Jaunos izd. laistas klajā Kārļa
Upīša (1894-?) vēst. piezīmes Pulkvedis Fr.

Briedis Golgatas gaitā (1963), izsekojot ie-

vērojamā latv. strēln. virsnieka (1888-1918)

pēdējām gaitām, un Kārļa Lapiņa-Merta
(1895-?) atmiņas par pirmo Ljas pad. vaid.

— No Latvijas sarkanā valdnieka līdz emi-

grantam, izsekojot Pētera Stučkas (1865-

--1932) gaitām, kā arī Kristapa Bachmaņa

(1867-1942) Latvju tauta bēgļu gaitās I. le-

robežotā eks. skaitā iznācis arī atmiņu krāj.
Jānis Čakste 1859-1927 (1927).

Plašs atmiņu klāsts aptver Ljas neatka-

rības laikmetu, pārstāvot dažādas nozares.

Rūpnieks Roberts Hiršs (1895-1972) devis

ieskatu sava uzņēmuma tapšanā grām. Rī-

gas Audums (1965). Atmiņas publ. daudzi

rakstn., t-ra un mūz. nozaru pārstāvji. Klajā
nākušas Krišjāņa Barona atmiņas (1981),

papildinot ievērojamā tautas atmodas laik-

meta darbin. (1835-1923) atmiņu agrāko iz-

devumu. Ilze Skalbe-Legzdiņa (dz. 1912) izd.

grām. Kārlis Skalbe stāsta, 100 gadupiemi-

ņas albums (1979), godinot sava tēva (1879-

---1945) piemiņu trimdā. īsti daiļkt. formā

rakstītas Paulas Jēgeres-Freimanes (1886-

---1974) 4 grām.: Cilvēks domā
—

Dievs dara

(1963), Es atgriežos pie sevis (1966), Es

apliecinu tevi (1968), Mainīgā mānīgā dzīve

(1973). Darbs dēvēts par dzīves romānu un

tajā parādītas plašas latv. intekģences ap-

rindas. Līdzīgā kārtā par daiļkt. uzskatā-
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mas Zentas Mauriņas (1897-1978) autobiogr.

grām. —
Tālā zeme (1953), ledrīkstēties ir

skaisti (1958), Dzelzs aizbīdņi lūst (1960),
Zemes dziesma (1977). Šīm grām. ir paral-

lēli izd. vācu valodā. Izcili aistētiska vēr-

tība ir Ainas Zemdegas (dz. 1924) atmiņām
Toreiz Lubes dzirnavās (1980). Dzidras Ze-

beriņas (dz. 1923) atmiņas Kad es maza

biju (1969) notēlo pilsētas bērnu pasauli,
nevis lauku dzīvi, kā tas parasti ir latv.

literatūrā. Ar daiļlit. robežojas Valentīna

Pelēča (dz. 1908) atmiņu grām. par savu

dzimto novadu —Malēnieša pasaule (I, 1967;

11, 1969; 111, 1971)unMalēnietis karā (1976).

Romānizētā veidā atmiņas rakstījusi Leo-

nija Ozolkalne (dz. 1902) grām. Ugunī (1979).

Izdota Martas Alaukstas atmiņu grām.Nate,

Ozolu ģimenes dzīves stāsts (1982). Oļģerts

Liepiņš (1906-83) sarakstījis literātizētas at-

miņu grām. —
Stirnas pār kalniem (1973)

un Tālos atspulgos (1982), kā arī Mamona

gaitnieki (1978, papildinot Pāvila Gruznas

darbu). Iznācis arī ievērojamai dzejn. Vero-

nikai Strēlertei (dz. 1912) veltīts atmiņu
krāj. Veronika Strēlerte (1982). Dzejn. Mir-

dza Čuibe (dz. 1917) uzrakstījusi atmiņas
un apceres grāmatā Grēkāboli (1981). Lit.

pētn. Arturs Plaudis (dz. 1915) devis atmi-

ņas un izziņas grām. Pretmeti (1979) un

Trimdas rakstnieku vēstules 2 grām. (1982).

Trimdā par jaunu izd. Jāņa Jaunsudrabiņa
(1877-1962) autobiogr. Mana dzīve (1927,

1957). Interesantus atmiņu tēlojumus Ed-

gara Andersona apdarē devis operdziedonis
Ādolfs Kaktiņš (1885-1965) grām. Dzīves

opera (1965). Arī komp. Jānis Mediņš (1890-

---1966) atstājis savas atmiņas grāmatā Toņi

un pustoņi (1964). Diriģ. Teodoram Reite-

ram (1884-1956) veltīts atmiņu kopojums
Teodors Reiters un viņa kori (1961) Jāņa
Rudzīša redakcijā. Skatuves darbin. Jānis

Lejiņš (dz. 1899)sarakstījis interesantu grām.

Spēlmaņu cilts (1965). Humoriskā iekrāsā

ir rež. Viļa Lapenieka (1908-83) impresijas
un ekspresijas grāmatā Dullā Daukas pie-
zīmes (1977). Interesanta ir arī rež. Reiņa

Birzgaļa (dz. 1907) grām. Šoreiz bez grima
(1981). Plašā vērienā tverta ir starpt. sla-

venā filmu operātora Jāņa Doreda (1881-

---1954) pieredzējumu grām.Zeme man ir apaļa

(1957) viņa dzīvesbiedres Elizabetes Dore-

das apdarē. Leonīds Slaucītājs (1899-1971)

savu pieredzi zin. un mākslas laukos ietvē-

ris grām. Zinātnes darbā — draugos ar māk-

slu (1969), Sešos kontinentos (1969) un Kād-

reiz un tagad (1973). Jēkabs Alksnis (1870-

---1957) grām. Dzīves stāsts (1970) devis savu

ārsta gaitu pieredzi. Egons Dārziņš (1894-

---1966) līdzīgu tematu ietvēris dienasgrām.
Pavasara straumes (1961). Pieminama arī

tuviniekuatmiņu grām.Jēkabs Alksnis (1970),

kas veltīta ievērojamā chirurga dzīvei. Atzī-

mējamas arī ārsta Arveda Alkšņa (dz. 1910)

atmiņas Hipokrats spīlēs (1980). Arvīds Drav-

nieks (1904-77) grām. Es atceros (1970) at-

tēlo sk. nozari okup. gados. Pēteris Drei-

manis (1879-1971)skol. gaitas attēlojis grām.

Dzīves virpulī (1959), bet Ansis Dreimanis

— grām. Mana dzīve. Latg. sk. darbin. Mi-

ķelis Bukšs (1912-77) sarakstījis grām. Ski-

ces un dokumenti nu Latvijas topšonas lai-

kim (1954) un devis interesantas Atmiņas
un atziņas (1964). Eduards Šmugajs (dz.

1907) aprakstījis savu II Pas. kara un trim-

das laiku pieredzi grām. No Rīgas līdz Put-

losai (1978) un No Putlosas līdz Sidnejai

(1979). Lit. formā viņš rādījis neatkarīgās

Ljas laika dzīvi grām. Skolotājs Antons

(1982). Čakli ir bijuši vairāku Ljas skolu

bij. skol. un audzēkņi, veltījot atmiņas sa-

vām sk. Pieminēsim grām. — Hercoga Pē-

tera ģimnāzija Academia Petrina 1775-1975

Artura Veisbergared. (1974), Jelgavas valsts

skolotāju institūts Kārļa Ansona unEduarda

Avota red. (1978), Tēvzemes arāju cilts (rak-
sti par Jelgavas zemkopības sk.) Viļa Hāz-

nera un Jura Zuševica red. (1981) un Dau-

gavpils valsts skolotāju institūts Jāņa Šķir-
manta un Alberta Raidoņa red. (1982). No

teologiem savas atmiņas rakstījuši archibīs-

kapi Kārlis Kundziņš (1883-1967) un Ar-

nolds Lūsis (dz. 1908). Kundziņš publ. At-

miņas. Mani tapšanas gadi (1968), unLūsis

publ. dienasgrām. Cilvēks bez mājām (1976)

un atmiņas Aiztek ūdeņi, aiztek gadi (1982).

EdgaraĶiploka red. tapis atmiņukrāj. Archi-

bīskaps Dr. Teodors Grīnbergs (1970) Ljas

archibīsk. Grīnberga (1870-1962) piemiņai.
Haralda Biezā red. ir tapis māc. Roberta

Slokenberga (1898-1957) piemiņai veltīts at-

miņu krāj. Ne ikkatrs, kas uz mani saka...
(1975). Latv. vai. publicētas arī divu ar

Lju saistītu vāciešu atmiņu grām.: Harija
Marnica (Marnitz)Kāvi pār Daugavu (1958)
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un Bernarda Lameja (Lamey, 1894-1980) Rī-

gas kaķu ķēniņš (1979, vācu vai. 1977).

Atmiņas devuši arī tautieši, kas aruši zemi,

strādājuši f-kās un citur,piem., Jēkabs Dūks

grām. Latviešu tauta lielo maldu un iznīcī-

bas ceļos (1974), Kārlis Šiliņš grām. Mana

dzīve (1965), Ed. Saule grām. Tā nu tas bija

(1980), J. Vaivods grām. Reiz bija. kā mēs

dzīvojām, darījām, runājām (1982) v.c. At-

miņas rakstījuši ne tikai valstsvīri un sūtņi,
bet atrodam arī Ljas konsula Fēliksa Donasa

(1882-1971) atmiņas Politiskos krustceļos
(1969).

Par kara gaitām ģen. Rūdolfs Bangerskis

(1878-1958) ir devis savu pieredzi un doku-

mentus 4 lielos sēj. — Mana mūža atmiņas

(1858-60). Ģen. Oskars Dankers (1883-1965)

sagatavojis atmiņu grām. Lai vēsture spriež
tiesu (1965) un No atmiņu pūra (1973). Tās

papildina viņa dzīvesbiedres Irmas Danke-

res (dz. 1902) atmiņu grām. Maz tu man

solīji (1982). Plaša apmēra ir Viļa Hāznera

(dz. 1905) atmiņu grām. Varmācības torņi
(1977). Plkv. Aleksandrs Lasmanis (1891-

-1978) savu dzīves stāstu aprakstījis grām.

Cerības un vilšanās (1963). II Pas. karam

pievērsies plkv. Vilis Janums (1894-1981)

grām. Mana pulka kauju gaitas (1955), plkv.

ltn. Jūlijs Ķīlītis (1902-61) grām. Es karā

aiziedams. . . (1956) un Oskars Perro (dz.

1918) savos atjautīgajos atmiņu zīmējumos

grām. Holmas cietoksnis (1982). Smagas ap-

sūdzības raksturs ir Ādolfa Blāķa (1903-84)

grām. Medaļas otrā puse (1945). Jānis Sud-

rabiņš (īst. v. Vestfālis, dz. 1912) uzrakstījis

literārizētas kara laika atmiņas — Asiņaina
gaisma aust (1951) un Pēdējās dienas Kur-

zemē (1969), devis arī frontes gaitu repor-

tāžu Nīcības viesuļos (1954) un gūsta laika

materiālus Toreiz aiz dzeloņžoga (1966). Li-

terārizētas kara laika atmiņas devis arī Ar-

nolds Šiņķis (1918-79) 2 sēj. darbā Kurzemes

cietoksnis (1954).

Pēckara dzīve trimdā plaši aprakstīta ro-

mānos un stāstos, tā atspoguļojas arī lugās

un dzejā, bet atmiņu par šo periodu vēl

maz. Jānis Jaunsudrabiņš publ. grām. —

Es stāstu savasievai (1946, 1951), Bez dzim-

tenes (1947), Tā mums iet, vēstules 1944-45

(1956) un Sirmā grāmata (1972). Zināmu kt.

paveidu devis Uldis Ģērmanis ceļojumu pie-
redzes grām. —

ZiZi stikli, zaļi ledi (1968),

Tā lieta pati nekritīs (1971) un Tālu tālumā,

lielā plašumā (1977), kur rakstījis vairāk

pats par sevi un savām atziņām. Jauna

veida stila paraugs ir Emīla Dēliņa (dz. 1921)

grām. No prezidenta uz prezidentu (1981) —

žurnālista pieredzes dokumentācija, pavadot

Austrāl. min. prez. ārz. ceļojumā. Interesan-

tas ir tautsaimn. Arnolda Aizsilnieka (1898-

-1982)atmiņas grāmatāDzīves šūpotnēs (1979).

Atzīmējama arī Pētera Kalniņa grām. Vie-

suļi — virpuļi. Vērojumiun izjūtas 1944.-45. g.

(1982), kā arī Kārļa Siljakova atmiņu grām.

Mana atbilde I (1982).

Savdabīgas ir atmiņas, kas nāk no debes-

puses, pār kuru parasti klājas klusums. Rū-

tiņa U. (Rūta Upīte, 1927-58) grām. Vēl tā

gribējās dzīvot (1977, tulk. arī angļu, vācu

un portugāļu vai.) stāsta par saviem pār-

dzīvojumiem izsūtījumā Sibirijā. Ervins Kur-

zemnieks devis iznīcinošu atmiņu dokumen-

tāciju par pad. pēckara vergu nometnēm

grām. Divdesmitā gadsimta verdzība PSRS

(1974). Atzīmējama arī grām. Dzimtenei at-

rautie (1979) — deportēto latv. vēstules par

dzīvi un apstākļiem Sibirijā. Tām pievieno-

jama māc. Hugo Maksimikana Grīvāna (dz.

1901) grām.Avju gans noJaunarājiem. Cauri

Sibīrijas vergu nometnēm brīvībā (1980), J.

Dzintara (Žaņa Skudras) Okupētās Latvijas

dienas grāmata I unII (1980), kā arī veteri-

nārārsta EduardaĀtrenapiedzīvojumu stāsts

par pad. ieslodzījumu vietām un dzīvi kol-

hozos grām. Nekad nevar zināt, ko tie. . .

atkal izgudros (1979). Pāvils Brūvers (dz.

1949) rakstījis par pretestības kustības mē-

ģinājumiem pret pad. okup. režīmu grām.

Kā rodas disidenti (1978). Helēna Celmiņa
(dz. 1929) atklājusi savuspieredzējumuspad.

soda vietās grām. Sievietes PSRS cietumos

(1980). Ārste Likja Zariņa (dz. 1929) uz-

rakstījusi savas atmiņas par dzīvi pad. re-

žīma apstākļos Rīgā grām. Sarkanā migla

(1968) un Alberts Sābris (īst. v. Franks

Gordons, dz. 1928) devis asprātīgus žurnā-

lista vērojumus grām. Lokanums un spīts

(1974). Atsev. Ljā dzīvojoši autori atraduši

publ. iespējas R. valstīs, piem., Lidija Vilde,
kas publ. skaistas bērnības atmiņas grām.

Alite Bišu muižā (1981). Kā tas parasti

trimdā, arī latv. publ. atmiņu grām. skaits

ir milzīgs un vēl joprojām pakeknās.
Mencele (Zīverte) Amālija (1872. 30. XII
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Rīgā —
1951. Latvijā) — aktrise (1666).

Menders Fricis (1885. 20. VIII Rīgā -

1971. 1. IV Rīgā) — jurists, sociāldemo-

krātu poktiķis (1666). M. atbalstīja okup.

Ljā nelegālo LSD SP, piedalījās arī nelegā-

lajā LCP, 1945-48 darb. par juriskonsultu.
1948 apcietināts un nosūtīts uz koncentrā-

cijas nometni Mordovijas Autonomā Pad.

Soc. Republikā (PSRS). 1955 M. atbrīvots,

rakstīja memuārus, ko KGB viņam atņēma
1960. VII un ievadīja izmeklēšanu. Pēc Zviedr.

min. prez. Tāges Erlangera un dāņu soc.

dem. iejaukšanās 1963. XII izmeklēšanu iz-

beidza. 1969. 1. XI viņu notiesāja ar 5 g.

izsūtījumā uz Krāslavas raj. par to, ka viņš

mēģināja izsūtīt no okup. Ljas PSRS nevē-

lamus materiālus. Pēc starpt. sašutuma viļņa

viņu atbrīvoja 1970. XII jau smagi skmu

85 g. vecumā.

Mēnijs (Menius) Frīdrichs (Fredericus) (m.

1657 vai 1659 Zviedr.) — vēsturnieks un

dzejnieks. M. dz. vai nu Pomerānijā vai

Kurz., jaunībā Vāc. bija pazīstams kā poeta

laureātus. 1820 Altenburgā izd. angļu drām.

darbu izlases tulk. Englische Comoedien un

Leipcigā —
Poemata artificiosa varii generis.

1621-29 M. bija dažādos amatos Pokjā,

1629-30 zv. feldmaršala Hurna (Horn) die-

nestā, 1630 māc. Ādažos, Ropažos, Carni-

kavā un Daugavgrīvā, 1630-32 vēst. skol.

Tērbatas ģm., 1630 izd. Rīgā Intrada und

Vortrab der grossen Universal Lieflāndischen
Historischer Geschichten Beschreibung un

1632 — Syntagma dc Origine Livonorum,
kas aptvēra tiem laikiem raksturīgu Livo-

nijas vēst. izklāstu no aizvēst. laikiem kdz

12. gs. vidum, un ietvēra arī kādas latv.

tautasdz. tekstu ar meldiju. 1632-36 M. bija

Tērbatas U vēst. proL un 1633 izd. Histor.

Prodromus d. Lieflānd. Rechtens v. Regi-

ments von Anfange d. Provintz Erfindunge
biss auff Ihr Konigl. Maj. v. Schmeden Gus-

tavi Magni Todt, kur viņš mēģinājis attēlot

Livonijas tiesisko attīstību. 1636 M. kļuva

par feldmaršala Hurna Vidz. muižu pārvald-

nieku, bet 1637 apsūdzēts divsievībā un

bija spiests atstāt Vidzemi. Ap 1645 viņš

dzīvoja Stokkolmā, kur ieslodzīts cietumā

par rel. dogmu nepareizu tulkošanu. Vēlāk

viņš bija techn.
uzraugs zv. vara raktuvēs.

Vairums viņa ms. palika nepubkcēti un atro-

das Tērbatas un Upsalas U, kā arī Zviedr.

karakska bibkoteka.

Mercs Ēvalds (ps. E. Vilnis, 1902. 22.

111 Grostonas pag.
— 1962. 29. XII Rīgā)

— aktieris (1667). Spēlēja Jelgavas t-rī 1938-

-53, pēc tam Valmieras t-rī 1953-62. Bija

plaša diapazona aktieris, guvis panākumus

varoņu un mīlētāju lomās; vad. arī režijas.
Mercs Hugo (1904. 2. II Rīgā - 1976.

14. IV Toronto, Kanādā) — daiļamatnieks
un tēlnieks (1667). Vāc. 1944-45 mc. T. Vin-

des Lietiskās mākslas A. Drēzdenē, 1945

vad. mākslas sk. Minchenē, pēc tam bija

Eskngenas Latv. mākslas sk. lietiskās māk-

slas noz. vadītājs. Noorg. 1946 pirmo latv.

daiļamatn. kongresu. 1949 ieradās Kanādā,

1953-66 bija Kanādas Daiļamatn. sav-bas

pr., 1960-66 ZAL KF valdes locekks. le-

guva 1970 ZAL KF goda balvu par koka

dižsvečturi.

Merita-PrinduleĀrija (dz. Prindule, 1929.

5. I Jaunrozes pag.) — soprāns. Skolas gai-
tas sākusi Ljā, 1946-48 mācījusies dziedā-

Ārija Merita-Prindule.
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šanu un klavieru spēli pie prof. A. Šmita

(Schmidt) Hersbrukā, Vāc; Sidnejā un Mel-

burnā papildinājusies pie izcikem dziedā-

šanas skol., 1963-66 stud. Melburnas U kon-

servatorijā. M. P. dziedājusi profes. 1957-72

austrāl. koncertos, radio, telev. un regulāri

kā itāliešu orķestru ~Kapri" un „Volare"

sobste, 1966-68 dziedājusi Austrāl. nac. t-rī,

latv. sab-bā dziedājusi operetēs un dz. spē-

lēs kopš 1965, arī latv. „Allegro" operešu

ansamblī, sniegusi patstāvīgus koncertus un

piedalījusies citos sarīkojumos.
Merits Uldis (dz. 1922. 15. X Kalncemp-

ju pag.) —
architekts. 1943 b. Rēzeknes

Skl, bijis 1943-44 skol. Vecgulbenes pag.

psk., no 1944. IV līdz kara b. Latv. leģionā.
1945-50 dzīvoja Dānijā, kur bija Latv. Le-

ģiona Inf. Bil red., kt. un mākslas žurn.

Kurzeme red. koHēģijas loc, jauktā kora,

vīru kora un dubultkvarteta diriģents. Iz-

veidoja un vad. latv. t-ri, noorg. un vad.

Dānijas latv. KD, bija JKS centr. valdes

kasieris, kult. un sab. noz. vadītājs. Sāka

stud. Kopenkāgenas U. Izceļoja 1950 uz

Austrāl. un 1957 b. Melburnas U ar baka-

laura grādu arckitektūrā. Darb. par arckit.

Melburnas ostas pārvaldē, projektējis Mel-

burnas latv. draudzes Sv. Krusta b-cu, darb.

latv. b-bā, vad. korp. kopas dubultkvartetu

un AUegro operešu ansambk.

Merķeks {Merkel Garlieb Helivig, 1769.

1. XI Lēdurgā —
1850. 9. V Depkina muižā,

Katlakalnā) — baltvācu pubkcists unrakst-

nieks, apgaismes ideju paudējs. Mc. Rīgas

Domsk. 1776-82 un 1784, iepazinies ar Šil-

lera, Ruso v.c. darbiem, fr. revolūcijas ie-

tekmē asi kritizējis dzimtniecību, muižnie-

kus un māc, pētījis latv. folkl. un vēsturi.

Darb. par ierēdni un skol., stud. Vāc. mcd.

Leipcigas un Jēnas U 1796-97, pēc tam darb.

Kopenkāgenā, Veimārā, Drēzdenē un Ber-

līnē. M. ieguva Dr. pkil. grādu Frankfurtes

U 1801, darb. Berknē, kritizēja Napoleonu,

tādēļ bija spiests bēgt uz Jelgavu, Rīgu un

Pēterpili 1806. M. darb. žurnākstikā un izd.

vairākus laikr., kopš 1817 Kurz. Lit. un

mākslas sav-bas loc, bija J. G. Herdera,

K. M. Vīlanda un vairāku citu vācu rakstn.

un filoz. tuvs draugs. Publ.: Die Letten,

vorzūglich m Liefland am Ende des philo-

sophischen Jahrhunderts (1796, 1800 — ari

angļu un dāņu vai., latviski atļauts tikai

Garlībs Merķelis.

1905), Die Vorzeit Lieflands (1789-99, 2 sēj.,
latv. 1906), Wannem Imanta, eine lettische

Sage (1802, latv. 1905, Die freyen Letten

und Esthen (1820, latv. 1905), Skizzen aus

meinem Errinnerungsbuche (1812-16, 1824)

un Darstellungen und Charakteristiken aus

meinem Leben (2 sēj., 1839-40). M. darbos

daudz vērtīgu materiālu, kaut gan ar fantā-

zijas piemaisījumiem; tiem bija kela loma

latv. tautas atmodas kustībā.

Mērniece Vallija (dz. 1921. 12. II Rīgā)

— gleznotāja. Kanādā stud. 1954-62 Ontā-

rio Mākslas kol., ko b. ar medaļu. Jau stud.

laikā piedalījās Kanādas latv. mākskn. vie-

nības Latvis izstādēs ar puķu un ainavu

gleznojumiem. leguvusi privātu stipendiju,

1963 papildinājās Parīzē. Tur Dunkāna gale-

rija 1964 sarīkoja viņas individuālu izstādi.

Kopš šī ceļojuma Parīzes sk. ierosmē M.

glezn. parādījies kāpināts ckromatisks zieds.

M. piedakjusies kanādiešu un latv. grupu

izstādēs (KF, DV, Latvja) Kanādā, arī ASV.

Individuālas skates bijušas Toronto 1965,

1967, 1975. Dzinuks mainīties un eksperi-

mentēt mākslā vedis M. uz fantastisko un

sirreāksko, kā arī kcis atgriezties atpakaļ
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reālismā 1975. M. gleznojusi arī Ziemeļpola
apkārtnes un eskimu dzīves ainas, eksperi-

mentējusi stikla glezn. unkoktēlniecībā. Darb.

Toronto, mācot gleznot savā studijā.

Mērsraga mulda — dziļākā vieta Rīgas

jūras līcī (67 m); Centrālās ieplakas (caur-

mēra dziļums — 40 m) r. daļā.

Mērsrags (1672) — zvejniekciemats ar

1 840 iedz. (1980), 44 km no Talsiem. Tur ir

moderni iekārtota zvejniekosta, zivju kon-

servu f-ka, darbnīcas, ēdnīca, klubs, jūras

meteoroloģiskā st., vidsk. un ambulance.

Metallmācība — Senākā publ. par Ljas

metahurģiju datēta 1728-29, kad parādījies
Dr. J. G. Veigandaraksts par Engures (vēlāk

Uguņciema) dzelzs rūpniecību. 1864 RPI iz-

veidoja Mechānikas tecknoloģijas katedru,

kas kļuva pirmais metakmācības centrs Ljā.
Zin. darbu veica Kārļa Lovisa vadībā. Vēlāk

MetaUuunkoku tecknoloģijas katedrā Pauls

Denfers vadīja izstrādāšanu metaUu ražo-

šanā, kešanā un spiedapstrādē. Pēc I Pas.

kara nozīmīgu darbu veica LU Meck. fakul-

tāte (dib. 1921), sevišķi tās Materiālu izmē-

ģināšanas stacija. Paula Denfera un Jāņa

Ābokņa Mechāniskā metālu technoloģija (I

daļa 1927) bija pirmā grām. latv. vai. par

metaUu tecknoloģiju, kausējumiem un to

īpašībām. Pēc II Pas. kara dib. ZA Enerģē-
tikas un mašīnbūvniecības I pēta sevišķi
izturīgus čugunus, izstrādā ieteikumus cik-

kski slogotu mašīnu daļu nogurumizturības

palieknāšanai. 1956 Mašīnpētn. (vēlākā Auto-

mātikas un Meckānikas) I Mašīnpētīšanas

laboratorijā pētī fāžu pārvērtības metaUu

kausējumos un rada jaunus term. apstrādes

veidus Evas Vinogradskās (dz. 1919) un

Vladimira Prosvirina (dz. 1906) vadībā. Sem-

jons Ainbinders (dz. i914) izstrādājis teo-

riju un technoloģiju aukstajai metināšanai

un metināšanai ar ultraskaņu, Raimonds Ru-

dzītis (dz. 1929) veicis kdzīgu darbu kon-

taktmetināšanā, Jevģēnijs Demidenko (dz.

1922) un Aleksandrs Groke (1914-65) radī-

juši ātrdarbīgas preses aukstajai presēšanai,
Ainbinders un Juris Griguks (dz. 1931) kon-

struējuši aparātu mašīnu detaļu meckānisko

īpašību noteikšanai ar nesagraujošām meto-

dēm. 1950 os g. LVU Meck. fak. MetaUu

tecknol. katedrā Kristapa NeUanda (1898-

-1960) vadībā veikti pētījumi tērauda kausē-

šanas procesa uzlabošanā, Vasikja Pante-

ļējeva (1904-68) vadībā pētījumi par lieša-

nas tecknol. uzlabošanu un metaUu nogu-

rumu, LLA Mašīnu remontu un metallu

tecknoloģijas katedrā Vladimira Jansona (dz.

1917) vadībā veikti lauksaimn. technikas hid-

roagregātu detaļu hidroerozijas pētījumi, iz-

mantojot metaUografiskās, elektrografiskās

un rentgenstruktūranalizes metodes, N. Iva-

nova, G. Sagaloviča un O. Vējiņa vadībai

izstrādāti jauni materiāli hidroerozijas pro-

cesam pakļauto salāgojumu izgatavošanai.
RPI Meck. un mašīnbūves fak. Metināšanas

procesu automatizācijas problēmu lab. pēta
mazgabarīta detaļu kontaktmetināšanasprob-
lēmas, metināšanas iekārtu saspiedējmeckā-
nikas dinamiku, metināšanas procesa stabili-

zācijas un savienojumu kvaktātes automati-

zācijas kontroles metodes, kā arī jaunas
kontaktmetināšanas tecknoloģijas un iekār-

tas Valentīna Biķernieka (dz. 1921), un L.

Šteinberga vadībā, veic jaunu konstrukcijas
materiālu stingrības pētījumus J. Ozokņa un

Arnolda Subača (dz. 1929) vadībā. Alek-

sandrs Godess (dz. 1918) v.c. izstrādājuši

pulvermetalurģijas metodes unsagatavojuši

rūpniecībai metallkeramikas ražošanas iekār-

tas, bet V. Mironovs, V. Pekovičs un O.

Pētersons radījuši jaunu materiālu magnē-

tiskās impulsapstrādes iekārtu un teckno-

loģiju. Valsts plāna komitejas Speciālajā va-

kuumpārklājumu konstruktoru birojā 1962-65

pirmo reizi PSRS izstrādāta metode metal-

lizācijai vakuumā. Rūpnīcā ~Sarkanais me-

tallurgs" uzbūvēts jauns Mārtena cecks, uz-

stādītas jaunas tērauda nepārtrauktās izke-

šanas iekārtas un izveidotas iekārtas tērauda

sagatvju stieņu griešanai ar impulsu metodi,

kā arī ieviesta stieples paātrināta dzesinā-

šana ar ūdensstrūklu. Aleksis Anteins (dz.

1915) publ. grām. Melnais metāls Latvijā
(1976).

Metallrūpniecība (1673) Ljā pad. režīma

gados ir attīstīta l.t. Pad. Sav-bas vajadzī-

bām, jo tikai niecīgu daļu no produkcijas

patērē Ljā. Visas izejvielas tiek importētas

no Kriev., Ukrainas v.c. zemēm. M.rūpn.

forsētā attīstība turpinās, paplašinot esošos

uzņ. un ceļot jaunus. Pēdējos g. desmitos

vērojama tendence uz m.rūpn. decentrali-

zēšanu, būvējot rūpn. nod. mazākās Ljas

pilsētās.
O. C.
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Metallurģija — zinātne par metaUu ie-

gūšanu no rūdām, kā arī par metallu un to

sakausējumu sastāvu, struktūru un īpašī-
bām gan atomiskā, gan arī fainomenoloģiskā

kmenī. Galv. m. noz. ir procesu, fizikālā un

meck. metaUurģija. Ljas sākuma g. jāat-

zīmē doc. E. Dišlera (sk. 497) darbība. Viņš

bija visvairāk pazīstams ar metaUu fāžu

diagrammu studijām. Vēlākajos g. metallu

pētīšana LU attīstījās daudz vairāk
— l.t.

prof. M. E. Straumaņa (sk.) ietekmē. Viņš
kopā ar M. Centneršvēru (sk.) pētīja metal-

lu šķīšanu skābēs. Str. vadībā izveidojās

t.s. Balt. korrozijas skola ar loģisku pieeju

un ļoti precīziem mērījumiem. Str. un viņa
kdz-ki atrada t.s. fundamentālo korroziju

formulu, bāzētu lokālo elektronu teorijā. Šī

formula izrādījās pāragra un pārāk vispā-

rīga. Tagad tā ir par jaunu atrasta (sk.

Elektrokīmija, arī Fizikālā ķīmija un Neor-

ganiskā ķīmija). Arī tagd. LVU pētī korro-

zijas probl. fizikālās ķīm. ielokā L. Liepiņas
(sk.) vadībā. Metallu pētīšana paplašinājās,
kad 19300 g. sāk. Str. vadībā pie LU nodib.

Ķīm. fak. rentgenstaru laboratoriju. Kopā

ar A. leviņu (sk.) 1935 Str. publ. zin. darbu

žurn. Naturvoissenschaften (XXIII, 823) par

tagad slaveno asimmetrisko (arī Straumaņa-
leviņa) metodi precīzai elementāršūnu para-

metru noteikšanai kristākiem. Visiem šiem

atklājumiem bija stimulētājs iespaids, un

1934-44 analitiskā lab. Str. vad. (N. Brakšs,

A. Cīruks, E. Ence, O. MeUis, J. Sauka,
K. Štrenks, J. Krustiņsons, B. Jirgensons,
I. legrīve, A. Dravnieks, V. Štāls, J. Rīteris

v.c.) publ. tieši 100 zin. darbu. Paredzot

otrreizēju pad. okup., daļa metaUu un to

savienojumupētnieku, iesk. Straumani, Enci,

Melk un Štrenku, devās bēgļu gaitās. Rie-

tumos plaši uzplauka Str. darbs fiz. ķīm.,

elektroķīm., neorganiskajā ķīm. un kristal-

lografijā. Jāatzīmē arī Ences (sk.) darbs ti-

tānu metaUurģijā, izstrādājot titāna sakau-

sēšanas metodes un izdarot citu sakausē-

jumu fāžu transformāciju studijas. Pasaules

slavu kristalloptikā, mineraloģijā un ģeol.

ieguva MeUis (sk.). Jāatzīmē arī N. Bredža

(sk.) izcik veikumi cermetu (sk.) izveidošanā

un metaUa fiz. īpašību studijās augstās t°,

fizikālā metaUurga V. Biša erudītās tērauda

un kausējumu mikrostruktūras stud. un A.

Legzdiņa pētījumi metaUu rūdas apstrādā-

šanā. 1960 os g. trimdā ir radušies daudzi

jauni metallpētnieki. JāatzīmēDr. A. Ātrena

(sk.) pētījumi par metallu un sakausējumu

defektiem, Dr. G. Blankenburga (sk.) darbi

par aluminija un tā kausējumu īpašībām,

metakurgaF. Ērmaņa pusvadītāju unmetaUu

stud., sev. pētījumi Hola (HaU) koeficienta

noteikšanā, I. Pakša darbs par metaUu īpa-

šībām, Dr. O. Kupča (sk.) pētījumi par vara

iekšējo oksidāciju un metaUanoguruma īpa-

šībām, Dr. J. Filatova pētījumi metaUu un

to sakausējumu termodinamikā,Dr. R. Jurē-

viča darbi par oksidētu kausējumu sastāvu

pie augstām t°, Dr. Ā. Jostsona un Dr. P.

Kraukļa stud. metaUfizikā.

ja rietumos (piem., ASV, Kanādā, Angl.

v.c.) m. augstākajās māc. iestādēs māca kā

atsev. zin. lauku metaUurģijas fakultātēs,

sk. vai institūtos, okup. Ljā tagad m. studi-

jas un pētn. iespējas ir saskaldītas un pa-

kārtotas dažādiem institūtiem, katram no-

darbojoties ar kādu m. atsev. daļu. LVU

1944-58 pie mech. fak. bija atsev. metaUu

technol. katedra (tāpat kā agrāk LU), pie
kuras ilgāku vai īsāku laiku strādājuši: S.

Poišs (1944-51), A. Anteins (1945-47 unkopš

1948), N. Lācavs (1945-47), K. Neuands (kopš

1947), V. Panteļejevs (kopš 1947), J. Mau-

riņš (1947), K. Mucenieks (1952), E. Šalms

(1953-57), J. Ozoliņš (1958), P. Pone (1945-52)

un I. Taubins (kopš 1957). Atzīmējams Nei-

landa darbs par tērauda kausēšanas proce-

siem un Panteļējeva stud. par metaUu no-

gurumu. NeUands un Panteļejevs šo pētn.
darbu turpināja arī RPI (sk.), kurā iekļāva
1958 no LVU atdaktās ķīm., inž., celtniecī-

bas meck. un tecknol. fakultātes. Ar ZA

Fiz. I (sk. Fizika) ir saistīti pētījumi metaU-

fiz. (kopš 1955 pētījumi nodoti Mašīnpētn.

lab.), piem., sakausējumu fizikālo īpašību

iespējamas kontroles pētījumi, fāžu pārejas

stud., darbi metaUu virsu fizikālajās īpašī-
bās v.c. metaUfiz. jautājumos.JāatzīmēVino-

gradovas un S. Ainbindera darbs. Nozīmī-

gas ir ZA Neorganiskās ķīm. I (sk. Neorga-

niskā ķīmija) studijas m. tuvos laukos. Šeit

jāatzīmē L. Liepiņas vadītie pētījumi par

metaUu korroziju, kā arī B. Pūriņa v.c. stu-

dijaspar metaUukorrozijas aizsardzību. levē-

rojot to, ka okup. Ljā m. pētn. un stud. ir

sadaktas un notiek dažādās vietās, datu

nepieejamības dēļ ir ļoti grūti sakdzināt
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trimdā esošo latv. metallurgu darbu gan

kvalitatīvā, gan kvantitatīvā ziņā ar latv.

metallurgu darbu okup. Ljā.
E. Ence, J. Lielmežs

Metallurģija Latvijā —
Jau senatnē Ljā

no vietējās purva rūdas kausēja dzelzi no 2.

— 13. gadsimtam. Kurz. hercogistē 17. gs.

Skats
rūpnīcā

Sarkanais metalurgs

(agrāk Vairogs) Liepājā.

izveidoja 15 metallapstrādes rūpnīcas. Rīgā
vecākā un lielākā dzelzs rūpnīca bija F.

Grjaznova dzelzs manufaktūra, kas darbo-

jās kdz 1812. 19. gs. vidū un otrā pusē

Rīgā un Liepājā radās kela apmēra uzņē-
mumi — ~Bekers unKo" Liepājā (dib. 1882),
Tīlava drāšu f-ka (1874), „Fēnikss" Rīgā

(1895) v.c. Par kurināmo ketoja kokogles

un tēraudu ražoja no lūžņiem. 1883 Amster-

damā un 1884 MontreālāLiepājas ražojumi

izpelnījās zelta medaļas pasaules izstādēs.

Instrumentu darbn.
„
Salamandra"Rīgā sāka

ražot konvertertērauduuntīģeļtēraudu. Rīgā

un Jelgavā darbojās vairākas čugunketuves.

Neatkarīgās Ljas laikā rūpn. ~Vairogs" ra-

žību modernizēja ar elektriskām krāsnīm.

Ražošanu modernizēja arī Liepājas drāšu

f-ka (vēlāk „Tosmāre"). Okup. Ljā šis uz-

ņēmums kļuvis kelākais rūpn. pasākums mel-

najā metakurģijā ar nosaukumu
„
Sarkanais

metalurgs". Tajā darbojas mārtena un elek-

trokausēšanas cecks un velmētava, ražojot

lokšņu tēraudu, jumta skārdu, stieples v.c.

metaUa produktus. Rīgas darbgaldu normālu

rūpn. ražo metalla sastiprināšanas līdzekļus

(skrūves u.t.t.). Lietuves ir arīvairākos mašīn-

būves uzņēmumos. Lūžņus izmanto savā rūp-

niecībā arī Rīgas krāsaino lējumu un Dau-

gavpils skrošu rūpniecībā. 1981 darbu sāka

REF Eksperimentālā pulvermetallu izstrā-

dājumu rūpn. ar 3 500 t jaudu gadā. 1984

Jēkabpilī sāka būvēt Jēkabpils liešanas un

mechāniskās apstrādes rūpn. ar projektētu
37 000 t jaudu čuguna lējumiem. 1975 tē-

rauda produkcija Ljā sasniedza 496 200 t,

no tā 467 100 t mārtena tērauda un 29 800

elektrotērauda. Velmējumu produkcija 1975

sasniedza 623 000 t, no tā rupjo un vidējo

šķiru tērauds 396 000 t, sīko šķirņu tērauds

95 600 t, velmētā stiepla 59 100 t, šķirnes

konstrukcijas tērauds 40 900 t un jumtu
skārds 23 000 t.

O. Celle v.c.

Metendiena (1674) jeb Meteņi —

pava-

sara sākuma svinamā diena. Par Meteņ-
dienu ir ap 50 dainu. Puse no tām apskata

Meteņa vakaru, otra puse Meteni kā cilvē-

kotu teiksmu tēlu. Metenis ierodas, kad lau-

kos vēl sniegs, Daugavā ledus un ļaudis
staigā apautām kājām. Metenis nāk pār

kalnu, nolaižas no kalna, brauc pār Dau-

gavu, kas ir Dievadēla pazīme. Metenis ēd

cūkas smeceri, tur to aiz ausīm, kek plāceni

plauktā, sukājas, gaida, kar kules mugurā,

iet projām. ~Meteņam pieci dēk, visi pieci

arājiņi, Meteņam piecas meitas, visas pie-

cas malējiņas" (D 32215). lespējams, ka 5

dēk un 5 meitas ir savaišu (sk.) skaits sērsnu

un pavasara laikos (sk.). Ar Meteņa atnāk-

šanu namā iekur uguni tāpat kā citās svina-

mās dienās un laikos. Galv. Meteņa ēdieni

ir cūkas gaļa (galvas puse, smeceris, ausis,

kājas), rauši (plāceņi, slokātņi ar pildījumu),

pīrāgi un zīdenis jeb grūdenis (ko vāra no

grūstiem miežiem, pupām, zirņiem un cūkas

gaļas), dzēriens — alus. Meteņos ēdina suni,

lai būtu labs sētas un lopu sargs. Galv.

Meteņu izpriecas ir vizināšanās no kalna un

braukšana tālos ciemos, lai augtu gari kni.

Meteņa vakara izdarība ir saimnieces deja:

~Dietu, dietu, saimeniece, Metenīša vakarā,

lai kniņi gari auga, lai tektes barojas" (D

32211). Meteņi ir beidzamā budēļu jeb ķe-
katu diena, kas attēlo svētību un augkbu

nesējus veļus. Skaņradis Arturs Salaks, vā-
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cot dziesmu meldijas, atradis, ka Meteņu
dziesmu piedziedājums ir — Evā! Katoļu
laiki ienesuši no R. Eiropas tautām nosau-

kumu Vastlāvis (vācu un angļu Fasten —

gavēnis), bet nedaudzām dainām saturs pa-

licis negrozīts. Senāk ar Meteniiesācies gads.

Vārds ~metan" prūšu vai. un ~metas" vēl

tagad leišu vai. nozīmē gadu. Dainās „meti"

nozīmējasaulgriežus, mēru. Sanskritā „methi"

— stabs, vieta, katrs vidus. Latīņu ~meta"

tāpat nozīmē griešanās vietu, ceļa jūtis, ro-

bežu, beigas.
A. Brastiņš

Meteoroloģiskās stacijas (1674) —
Pēc

kara m. s. apvienotas Hidrometeoroloģiskā
dienesta pārvaldes tīklā. 1967 darbojās 19

m. s. — Alūksnē, Aucē, Aizputē, Bauskā,

Beibežos, Dagdā, Gaujienā, Gulbenē, Gure-

ļos, Priekuļos, Rīgā, Rūjienā, Rucavā, Saldū,

Skrīveros, Stendē, Viļakā, Viļānos, un Zilā-

nos. Atsevišķām m. s. pakļauti arī meteoro-

loģiskie posteņi. Savas m. s. ir arī LVU,
dažādām sk. v.c. iestādēm.

Mēters Augusts (1887. 14. II Novgoro-
das guberņas latviešu kolonijā, Krievijā —

1976. 21. IX ASV) - baptistu mācītājs

(1675). 1927-42 bija Ljas Baptistu draudžu

sav-bas prez.; 1949 izceļoja uz ASV. Publ.

ap 100 garīgo dz. tekstu.

Metimne
— senās Idumejaspilskalns Val-

mieras apr., Vaidavas ez. za. krastā (apm.
1 km no Rubenes).

Metjuss (Mattkews vVilkam Kleesman,
1901. 22. II Narvā, Igaunijā - 1958. Angk-

jā) — Baltijas angļu valodnieks, kterātūras

zinātnieks. (T. — angļu inž. Joseph M., m.

— ig. Anna Kleesman.) Stud. tauts. unslavu

fil, Viktorijas U Mančesterā, Angl. leguva
1922 cand. rer. merc. (B. Com.) un 1923

mag. phil. (M.A.) grādu par disertāciju —

English Influences m Russian Literature.

Bija 1923-25 Viktorijas U stipendiāts Lon-

donas U Kinga kol. A. Eiropas vai. un

sakdzināmā kterātūrā. leguva 1926 Dr. grā-

du par disertāciju — The Influence of By-
ron on Russian Poetry. M. 1926-32 bija

Angļu vai. I lekt. Rīgā, 1929-39 lekt. un

doc. LU, 1934-39 lekt. arī Kr. BaronaTAskolā.

Publikācijas — Latv.-angļu vārdnīca (kopā
ar K. Brantu, 1930, 1946), Angļu valodas

izruna (1936), Jaunākāangļu literatūra (1936),
latv. dzejas antoloģijas The Tricolour Sun

(1936)unA Centurv ofLatvian poetrj (1957),

arī citu Balt. tautu dzejas antoloģijas; raksti

par amer. un angļu rakstn. žurn. Daugava

un Izgl. Min. Mēnešraksts; latv. rakstn. dar-

bu tulk. —K. Skalbes Pussy ,s VVater Mill

(1946, 1952), Tvoelve Poems (1956) un P.

Aigara Red Train (1951).

Metnieks Arvīds (dz. 1919. 6. XI Skaņ-
kalnes pag.) - fiziķis (P. 157). Kopš 1956

darb. Īrijā Dablinas Augstāko stud. I kā

pētn. asist., 1958 ieguva tur Dr. grādu par

disertāciju —
The Size Spectrum of Large

and Giant Sea-Salt Nuclei under Maritime

Conditions; publ. vairāk nekā 30 zin. darbu

zv., vācu, angļu, īru un itakešu zin. žurn.,

speciākzējies atmosfairas fiz., sev. atmosfai-

ras elektrībā.

Metrika (1676). Par t.dz. metriku rak-

stījis Valdis Zeps, un pa rakstam devuši

Jānis Rudzītis un J. Zaube. Tāpēc jāmin arī

J. Rudzīša Raiņa ritmi (1958). Valodnieciski

apsvērumi dominē Valtera Nollendorfa rak-

stos par moderno Ljas dzeju. No jauna

iespiests Luda Bērziņa levads latviešu tau-

tas dzejā (1959).

J. Andrups

Metro — ātrsatiksmes dzc, kas darb. l.t.

pazemē sabiedriskam transportam lielpilsē-

tās. Rīgā m. būvi sāka plānot 1974, PSRS

Valsts plānakom. atbalsts iegūts 1976. Plāna

1. daļas īstenošana paredzēta 1990, izbūvē-

jot 17 km garumā no rietumiem uz austru-

miem 1. līniju — Imanta-Pleskodāle-Rīgas

centrs-VEF-Purvciems, virzoties pa 5,5 m

platiem tuneļiem. Vispirms satiksmei pare-

dzēts 9 km posms no Zasulauka līdz VEF.

Rīgas sarežģītie hidroģeoloģiskie apstākļi m.

būvniecībā rada lielas grūtības. Paredzēta

arī 2. līnija ziemeļu dienvidu virzienā, ietve-

rot Sarkandaugavu, Ganību dambi, Dzir-

navu ielu, Lucavsalu un Ziepniekkalnu. M.

nepieciešams lielo atstatumu unRīgas centra

šauro ielu dēļ. Ar m. būvi Rīga pievienojas

Stokholmai, Oslo un Kopenhāgenai,kas lie-

luma ziņā ir puslīdz līdzīgas un m. būvē-

šanā arī pārvarējušas lielas grūtības.

Metsepole — Indriķa chronikā minēts k-

biešu novads Vidz. jūrmalā, kura robežas

13. gs. (pēc A. Bīlenšteina) pieskārās r. Rī-

gas jūras kcim, z. ig. zemei Sontaganai (aiz
Salacas upes), a. Imerai, Tālavai, Idumam,
d. Gaujai. Lībiešu valodā „motsa" — mežs,
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„puol" — puse, t.i., Mežmale, Mežgale. Tas

bijis reti apdzīvots apgabals.
Metuzāls Jānis (dz. 1921. 17. VI Mas-

kavā, Krievijā) — biologs (P. 157). leguvis
Dr. rer. nat grādu 1949 Hamburgas U. Strā-

Dr. Jānis Metuzāls.

dājis Groningenas U Holandē. Papildinājies

Londonās,Oksfordas un Kembridžas U. 1961

izceļoja uz Kanādu. 1961-62 bija jaun. ana-

tomijas prof. Dalhauzi U Hakfaksā, Kanādā,

1962-64 ārk. prof., bet kopš 1965 prof. ana-

tomijā Otavas U Kanādā, kur kopš 1964 ir

arī elektrormiikroskopijas nod. direktors. Kopš
1964 vasaras lab. vad. VVoods Hole okeano-

grāfijas I Masačūsetsā, ASV, 1970-71 zin.

komandējumāGēteborgasU Zviedr., bet 1977-

-78 zin. komandējumā Maksa Planka I Getin-

genā, Vācijā. Sākumā M. pētījis hipofizes

un centrālās nervu sistēmas attieksmes, vē-

lāk pievērsies molekulārās biol. un biofizi-

kas parādībām, īpaši aptverot nervu šūnu

un centr. šķiedru ultrastruktūru, kur viņam
vairāki oriģināk atradumi. Bijis viens no

pirmajiem, kas demonstrējis tiešu nipofizes

inervāciju, kā arī neuroblastu šūnu eksis-

tenci glandulārā hipofizē; kā viens no pir-

majiempierādījis unanalizējis Ranvier-iežņau-

guma eksistenci centrālajās nervu šūnās,

kas arī pierādīja organizētu laticiju rakstu

centrālo nervu šķiedru filamentu proteīnos.

Šos orgnizētos filamentu rakstus M. pirmo
reizi atklāja milzu astoņkāja centrālajās ner-

vu šķiedrās 1969, bet tagad šis sakārto-

jums izrādās kā vispārīgs filamentuorg-jas

princips visās šūnās. Šajos pētījumos M.

izlietojis proteīnu bioķīm. un elektronmikro-

skopijas metodes. M. publ. vairāk nekā 50

darbu zin. žurn., piedalījies ar priekšlasī-

jumiem vairākās starpt. konf. Kanādā, ASV,

Eiropā un Japānā, ir biedrs vairākās profes.

org-jās.

Mevendorff
— sk. Meijendorfs.

Meyer — sk. Meijers.

Mezolīts — akmens laikmeta (34) vidē-

jais posms starp paleolītu un neolītu, Ljā
konstatēts no 9. gadu tūkstoša beigām līdz

4. g. tūkstoša vidumpirms Kristus. Cilvēku

apmetneskonstatētas pie ūdeņiem — Lubāna

baseinā un pie Burtnieku ezera. Atrasti arī

viņu kapu lauki, kuros mirušie guldīti bed-

rēs d-z, z-d vai za-dr virzienā, apbērti ar

sarkano okeri. Dažviet gar bedres malām

vai virs mirušā uzlikti arī akmeņi. Pie miru-

šajiem atrasti meža cūku vai aļņu zobu pie-

kariņi, jau retāk īleni, dunči un šķēpu gali.

Ilze Loze sistematizējusi atradumus Lubā-

nas ez. rajonā (kaula un raga priekšmetus),
kas liecina visai ilgstošu m. kult. pastāvē-
šanu Ljas territorijā, ne tikai Lubāna ez.

un tā sēkļos, bet arī Daugavāpie Zaķusalas,
Užavā pie Sises, Ploču purvā, Zvejniekos

pie Burtnieku ez. v.c. Atrasti medību rīki

(harpūnas, dunči, bultas un šķēpi), zvejas
rīki (žebērkļi, šķēpi un makšķerāķi), darba

rīki (zvīņu skrāpji, raga cirvji, kapļi un ved-

gas), rotas lietas un seno ticējumu priekš-
meti. M. laika beigās radās jaunas rīku

formas, piem. šķēpu gali ar simetriskām

atkārpēm. Cilvēki tajā laikā pārtikuši no

medībām, zvejas, augiem un saknēm. M.

sākumā cilvēki medīja ziemeļbriežus, bet sil-

tākam laikam iestājoties z. dzīvniekus no-

mainīja aļņi unstaltradži brieži.

Mezozoija grupa —
Zemes ģeoloģijas vēs-

tures 4. — mezozoijas ēras laikā izveidojies
iežu komplekss, kas atbilst dzīvās dabas
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attīstības vidējam posmam starp palaiozoiju

un kainozoiju, pirms apm. 230 000 000 —

67 000 000. pirms Kristus. Šīs ēras nogulšņi

sadakjās Triasas, Juras un Krīta periodos.

Ljā m. ieži sastopami vienīgi Ventas baseinā,
kur tie pārstāvēti ar triāsa (2506) sistēmas

(230 000 000 - apm. 195 000 000 g. pirms Kr.)

raibkrāsainu Purmaļu merģek un Juras sistē-

mas (190)(apm. 195 000 000 - 137 000 000 g.

pirms Kr.) baltām kvarca smiltīm ar melna

māla un brūnogļu iegulām.
Meža cūkas (Sus scrofa) (409) —

viena

no Ljāsastopamām 4 pārnadžu (Artiodactvla)

sugām — plaši izplatīti medību dzīvnieki,

Meža cūka.

kdz 2 m gari, 150 — 250 kg smagi, dzīvo

kelos, vecos, mitros mežos, krūmu un niedru

biezokņos pie ezeriem un upēm; to metiens

— 3
— 10 mazuļi. M. c. Ljas mežos izzuda

17. gs. beigās, bet 1902 tās atkal ievestas

no Pokjas Ventspils raj., 1938 m.c. kop-

skaits Ljā bija 1 234, g. Kurz., 1967 to

skaits Ljas d. un d.r. daļā bija jau apm.

5 300. Ik g. bija atļauts nomedīt 1 200
—

1 800 m. cūku. 1981 to skaitu vērtēja jau

uz 15 800. Tagad tās nomedī apm. 6 000 —

10 000 gadā.
Mežaka Milija (dz. 1905 Burtniekos) —

gleznotāja. Sākusi mc. gleznot Rīgā, tur-

pinājusi pie J. Audriņa Vāc. un pie Fr.

Milta Ņujorkā, ASV. Piedakjusies KF, dz.

sv. v.c. izstādēs. Glezno eļļā un akvarek

ainavas, arī figūrālus darbus; darb. Ņujorkā.
Mežaks Jānis (dz. 1923. 21. I Sāvienas

pag.) — paidagogs, arckīvārs. 1943 b. Rēzek-

nes Skl, 1944 — 49 Vāc. latv. nometņupsk.
skol. leceļoja 1949 Kanādā, kopš 1956 stud.

Toronto U, 1960 ieguva B.A. grādu, 1963

Jānis Mežaks.

— M.A. grādu vēsturē. Kopš 1963 Ontārio

provinces archīvā archīvārs (kopš 1965 val-

dības dokumentunod. vad.). Piedakjies Kanā-

das latv. sab.kult. darbā, kopš 1952 darb.

LNAK pad., kdz 1978 bijis valdes loc. un

vicepr. un PBLA KF valdes loceklis. Kopš

1952, vadīdams LNAK Izgl. noz., daudz

paveicis Kanādas latv. sk. tīkla noorg., māc.

programmu saskaņošanā un māc. grām. sa-

gādē. Līdztekus daudz rakstījis latv. presē

par audzināšanas un kult.sab. jautājumiem,

ar Kanādas feder. vaid. atbalstu publ. grām.

par latv. dzīvi un darbuKanādā — In Search

of Freedom, bijis red. un viens no autoriem.

Mežals Antons (dz. 1914. 4. V Baltinavā)

— DV darbinieks. Cīnījies Latv. leģiona 19.

div., Vāc. stud. Minsteres U tautsaimnie-

cība. Kopš 1953 bijis DV R. Vāc. valdes

loc. — sekr. un kasieris, DV Mēnešraksta

apgāda vad. 1954-64, DV CV kasieris 1956-

-67. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā 1958.

Meža Māte — viens no Mātes pievār-

diem, jo bieži vienā un tai pašā dainā M.

sauc dažādi: Krūmu M., Meža M. (D 29087),
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Lapu M., Žagarmāte, Lazdu M., Ogu M. un

Sēņu M.

A. Brastiņš

Meža pīle (Anas piatyhynchos) — augumā

lielākā un visbiežāk sastopamā Ljas sav-

vaļas pīļu suga. Tā ir gājputns, kas pār-

ziemo Balt. jūras un Ziemeļjūras piekrastē,

bet daļa m. p. paliek arī Ljā. M. p. ligzdo

pļavās un krūmājos pie upēmun ez., dēj IV

un V 8-10 viegli iezaļganas olas, no kurām

pēc nepilnām 4 ned. izšķiļas pīlēni, kas drīz

pēc izšķilšanās seko mātei uz tuvākajiem

ūdeņiem. M. p. barojas seklās vietās ar sī-

kiem ūdens dzīvniekiem un augu daļām.
Meža pūce (Srix aluco) — parastākais

Ljas plēsīgais naktsputns, kas tur dzīvo

visu gadu, kgzdo koku dobumos ēnainos

parkos un jauktos mežos un pēdējā laikā

arī pils., sev. māju bēniņos un ēku drupās.

M. p. barojas ar peļveidīgiem grauzējiem.
Ar barībubagātos gadosm. p. izperē līdz 6

pūcēnus parasti vecos, dobumainos kokos.

M. p. uzskata par derīgiem un aizsargāja-

miem putniem.

Mežaraups Imants (dz. 1958. 10. X Fila-

delfijā, Pensilv., ASV) — komponists, inž.

M. mc. klavierspēk pie Vaidas Sīles, b. Setle-

Imants Mežaraups.

menta Mūz. sk. klavieru un kompozicijas

klasi. Viņa skaņdarbi atskaņoti I, 11, 111

un IV Jaunatnes dz. sv., VI Latv. dz. sv.

Kanādā, IV Rietumkrasta dz. sv. v.c. Dau-

dzos dz. sv. M. piedalījies arī kā pianists un

diriģents. Darb. par Filadelfijas Sv. Jāņa
draudzes ērģelnieku un kora diriģ., daudz

darījis latv. jaunatnes muzikālāaudzināšanā

vasaras sk. un nometnēs, bijis viesdiriģ.

Ņujorkas latv. kora koncertos Ņujorkā, Fila-

delfijā un Visbijā (Gotlandes salā, Zviedr.).

M. sākumā komponējapaskopās klasicistis-

kās formās un tradicionālā izteiksmē. Spilg-

tāka individuāktāte atklājās orķestra darbā

Dziesmu gaviles (pirmatskaņojums 1. Pa-

saules brīvo latv. dz. dienu atklāšanas kon-

certā Visbijā). M.komp. arīSērdienītes dzies-

mu korim un orķestrim, diriģējis II un IV

Jaunatnes dz. sv. un IX R. krasta dz. svēt-

kos.

Mežaraups Valdemārs (1901. 22. VIII Ak-

nīstes pag. —
1952. 30. XI Seintdžonsberijā,

Vermontā, ASV) - ev.-lut. māc. (1680). 1950

izceļojis uz ASV, miris no iekšējiem ievai-

nojumiem smagā fiziskā darbā.

Meža šalkas —
Brīvās pasaules latv. mež-

kopju un mežu darb. žurn., kas radās 1981

rudenī, apvienojoties Meža Vēstīm (sk.) ar

Šalkoni Trimdā (sk.), iznāk 2 reizes g., 48-62

lpp. Red. — Pēteris Rozenbergs Tsander-

bejā (Thunder Bay), Ontario, Kanādā, ar

red. pārstāvjiem R. Vāc, ASV, Angl., Aus-

trai., Zviedr. un Kanādā.

E. Av.

Meža Vēstis
—

brīvās pasaules latv. mež-

kopju žurnāls. Pēdējos g. tas iznācis 3 reizes

g., galv. red. Dr. Rūdolfs Markus, red. Jūlijs

Purviņš. Žurnālu pēdējā laikā izd. 150 eks.

Mežkopju unmežu darbin.(MMD) b-baGrand-

rapidos, Mičiganā, ASV. To 1947. VII sāka

izdot MMD kopa Vāc. ar nosaukumu Mežu

Darbinieku Vēstis, bet sākot ar 12. nr.,

žurn. nosaukums bijis Meža Vēstis. Pirmie

red. bija Kārlis Birnbaums, Hugo Upītis

(bij. Mežu dept.dir.) un Augusts Zelmenis,

vēlāk pirmo divu vietā
— Egolfs Bakūzis,

Pēteris Pētersons un Noldis Millers. 1950.

11, sākot ar M. V. 31. nr., žurn. izdošanu

un red. uzņēmās MMD kopa Zviedr. Red.

bija Arvids Padēls, Leo Rašmanis un ar

M. V. 66. nr. arī Eduards Silnieks. Sākot ar

M. V. 149. nr., žurn. izdošanu un red. 1972.

89 Meža VēstisMeža pīle



IV uzņēmās MMD b-bas ASV kopa Grand-

rapidos. Pēc ilgg. red. A. Zelmeņa nāves

kopš 1976. I red. pienākumus veicis J. Pur-

viņš. 1982 M. V. apvienojās ar otru mež-

kopju žurn. Šalkone Trimdā (sk. Šalkone),

un jauno žurn. ar nosaukumu Meža Šalkas

izd. P. Rozenberga redakcijā.
E. Avotiņš

Mežezers Valdis (agrākŠtelmachers, 1910.

24. I Zaļenieku pag.
- 1982. 6. VI Šarlotē.

[Charlotte], Ziemeļkarolainā, ASV) — teologs,

rakstnieks (1682)'. ASV 1961 ieguva teol.

mag. grādu Tempļa U Filadelfijā, Pensilvā-

nijā, 1964 — teol. Dr. grādu Berīnas Teol.

Ask. Z. Karolainā; Dr. disertācija —
Hern-

huterian Pietism m the Baltie, ko publ.

arī grām. 1975. Citas publ.: angļu vai. —

Godand Man (1965), The Great Light (1957),

And We are There (luga, 1973); latv. vai. —

Gaišā gaita (kulta dziesmas, 1946, 1948),

Trimdas grāmata (dzejoļi, 1947), Sirds ko

dziļi iemīlēja (dzejoļi, 1977, papildināts izd.

1980), lugas — Vasara Lauksētās un Tīruma

ļaudis (1942-43, izrādītas Ljā), bērnu ludziņa
Uzausa rīts (1943). M. darb. arī par mācī-

tāju.

Mežinskis Juris (dz. 1947. 3. VIII Ans-

backā, Vācijā) — psīckologs. leradies 1950

ASV. leguvis 1969 B.A. grādu Sv. Ambrosa

kol. Dēvenportā, Aiovā, M.A. grādu 1972

Indiānas valsts U, Dr. grādu klīniskajā psī-

ckoloģijā 1976 Boknggrīnas [Bowkng Green]
valsts U Ohaio. Bija psīckologs 1973-76

Gēlsburgas pētn. skmn. un Henkoka apr.

klīnikā, kopš 1976 ārk. prof. Zavjera (Xavier)

U Sinsinati. Vairāki darbi publ. zin. izd., ir

biedrs vietējās profes. org-jās. M. interesē-

jas par garīgo atpakcību un sasprindzinā-

juma fizioloģiskiem korrelātiem.

Mežirbe (Tetrastes bonasio grassmanni

Zedl.)(817) — vistveidīgs medībuputns baloža

lielumā, kas uzturas 1. t. jauktos un skuju

koku mežos ar bagātīgu pamežu, kur dzīvo

paslepeni pārīšos un V — VI dēj 8 — 20

olas un pārtiek no augiem un kukaiņiem.
Neatkarīgās Ljas beigu posmā bija saskai-

tītas apm. 61 200 m., bet tagad m. skaits

pārsniedz agrāk plaši sastopamo laukirbju

(sk.) skaitu.

Mežkopju un mežu darbinieku biedrība.

Vāc. 1946. 21. - 22. IX britu joslā dzīvo-

jošie un 19. — 20. X amer. joslā dzīvojošie

Mežirbe slēptuvē.

latv. mežkopji pulcējās kongresos un dib. 2

atsev. latv. mežkopju kopas, kas savā starpā

uzturēja sakarus. Lai nezustu sakari atsev.

biedru starpā, britu joslas mežkopji E. Ba-

kūzis un V. Blankenburgs sāka izdot biļ.

~Britu zonas mežsaimn. darbiniekupārstāv-

niecības ziņojums aroda un izgl. jautāju-

mos." Britu joslas mežkopjiem izceļojot uz

Angl, žurnāluMežu Darbinieku Vēstis kek-

tografētās burtnīcās, sākot ar 1947. VII,

izd. mežkopju kopa amer. joslā. 1950. 11,

kad kelais vairums latv. mežkopju no Vāc.

bija emigrējuši uz aizjūras zemēm, žurnālu

ar nosaukumu Meža Vēstis (sk.) uzņēmās

izdot Zviedr. Mežkopju kopa, ko nodib. 1948.

Kopas valdē darb. A. Padēls, L. Rašmanis

un Ed. Silnieks, 1950-72 tā bija latv. mež-

kopju centr. org-ja trimdā. Latv. Mežkopju

un mežu darbin. kopas kā patstāvīgas vie-

nības kopš 1950 darb. arī Angl, Austrāl.,

Kanādā, ASV un viena apvienota kopa arī

R. Vācijā. Katrai no šīm kopām ir savas

vēlētas amatpersonas un savs budžets. Kopa,
kas izd. žurn. Meža Vēstis, neoficiāk skai-

tās prezidējošā kopa. Kopš 1972. IV pre-

zidējošās kopas valde darb. ASV (Grand-

rapidos, Mičiganā).
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Mežlauks Valerijs (1893. 20. II Harkovā,

Ukrainā - 1938. 29. VII PSRS) - padomju

saimniecības eksperts. M., latv. skol. dēls,

b. Harkovas U vēst.-fU. un tiesl. fakultāti.

1917 pievienojās rev., kļuva Harkovas komūn.

kom. loc., 1918 Doņecas-Krivojrogas soc.

republikā fin. tautas komisārs, 1918-20 Ka-

zaņas guberņas kara komisārs, Ukrainaskara

komisārs, 1920-24 darb. PSRS dzc. tran-

sportā. Bijis 1924-31 PSRS Tautas saimn.

pad. prezidija loc, vadīja metaUurģijas un

mašīnbūves noz., 1931-34 PSRS Valstsplāna

kom. pr. vietn., 1934-37 Tautas komisāru

pad. pr. vietn., Valsts plāna kom. pr., 1937

PSRS Smagās rūpn. tautas komisārs, 1937-38

PSRS Tautas komisāru pad. pr. vietn. un

PSRS Valsts plāna kom. priekšnieks. Bija
laikr. Za industrializāciju red., publ. vairā-

kus darbus par soc. tauts. un rūpn. jautā-

jumiem. M. bija izcUi nopelni PSRS-ASV

tirdzn. izveidošanā un Forda automobiļu un

traktoru rūpn. iekārtošanā PSRS. Viņu no-

gaknājaStaļina terrora akciju laikā.

Mežotnes ciems izveidots pēc II Pas.

kara Bauskas raj. r. daļā ar 71,5 km2 pla-

tību. Tas ietver Mežotni, Garozu, Jumpravu,
Bērzus v.c. apdzīvotas vietas. ledz. skaits

1967 bija 2 338. Ciema territorijā ir māla

atradne (603 000 m 3) un dolomīta atradne

(131 000 m 3). Lielupe veido ciema r. robežu.

Mežotnes un Jumpravas parki ir dabas aiz-

sardzības objekti. Lielupes kreisajā krastā

iepretim M. ir Mežotnes pilskalns (sk.). 17.

g.s. M. darbojās daudzas Kurz. un Zemg.

hercogistes rūpnīcas: austuves, krāsotavas,

brokāta, gobelēna,tapēšu unsegknieku darb-

nīcas, metaUa kaltuves un ķieģeļceplis. M.

ev.-lut. b-ca būvēta 1711 un vēlāk pārbū-

vēta. M. pils būvēta pēc archit. Johana

Georga Berkca (Berktz) plāniem 1799, pie

pils izveidots liels angļu stila parks. Ljas
neatkarības laikā 1933 dibinātā Mežotnes

selekcijas un izmēģinājumu stacija tālāk iz-

veidota, paplašināta tās izmēģinājumu saim-

niecība. Šīs iestādes galv. centrs iekārtots

M. pik. 3 km augšpus M. ir būvkeramikas

rūpn., kas ražo ķieģeļus, krāsns podiņus un

drenu caurules. M. ciemā darb. 2 krējotavas,
2 dzirnavas, 3 kokzāģētavas, 4 meck. darbn.,
4 veikak, 3 ēdnīcas, 3 bibl., 2 sakaru nod.,

ambulance, feldšeru unvecmāšu punkts, vete-

rinārais punkts, aptieka un 2 astoņg. sko-

las.

Mežotnes pilskalns (1684) — lielākaispils-
kalns A. Zemg., senā zemg. Upmales no-

vada centrs (10 km lejpus Bauskas, 16 m

augstā Lielupes kreisajā krastā). Tas aptver
3 500 m 2plašu territoriju, kas nosargāta ar

diviem 2 — 8 m augstiem vaļņiem. Starp
M. pilskalnu un Vīnakalnu bijusi apdzīvota

vieta — senpilsēta, kas kopā ar M. p. aizņē-
musi 13 ka lielu platību un bijusi viena no

kelākajām latv. apdzīvotajā territorijā. Iz-

rakumi 1938-40, 1942 un 1949 liecina, ka

Mežotnes pils, sakta būvēt 1799. g. pec Johana Berlica (Berlitz) plāniem.

Apkārt parks angļu stilā.
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Mežotnes pilskalna 8. slāņa vaļņa no-

cietinājuma paliekas un šo nocietinā-

jumu rekonstrukcija.

M. p. bijis apdzīvots VI — XIII g.s. Pils

nodegusi vismaz 10 reižu. Pilskalnā kon-

statētas 14 dzīvojamās un saimn. ēkas un

maltuve. Līdz XIII g.s. M. bijusi nozīmī-

gākais centrs A. Zemg. Arckaiol. izrakumi

visumā apstiprina dažu vēsturn. un fil. hipo-
tēzi, ka M. bijusi arābu ģeogrāfaIdrīsī (apm.
1099 — 1160) minētā Madsuna, kas rakstu-

rota kā ļoti kela, ziedoša un cilvēkiem ba-

gāta pils., kuras iedz. pielūdzot uguni. 1219

bīskaps Alberts tur noslēdza kgumu ar vie-

tējiem valdn., pēc tam daļa M. iedz. pār-
gāja katoļu ticībā un vācu garnizons pakka
Mežotnē. Tērvetes kelkungs Viesturs neveik-

smīgi mēģināja ieņemt M., bet vāci paši
to atstāja, un mežotnieki pievienojās pārē-
jiem zemg. un ketuviešiem. 4 000 vācu un

4 000 kbiešu un latgaļu karaspēks bīskapa
Alberta un Zaksijas grāfa Alberta vadībā

1220. 2. II devās atmaksas uzbrukumā, ie-

ņēma, izlaupīja un nodedzināja M. pik, no-

gaknāja M. vecākos
— Madi, Gaidi v.c. Vē-

lāk M. atkal atjaunoja. Livonijas ordeņa
mestrs Valters fon Nortekens piespieda bei-

dzot M. padoties 1272 agrā pavasarī. 1321

vāci tur uzbūvēja stipru pik, ko ket. iznī-

cināja 1346.

Mežrozīte
— savvaļas roze, kurai ievēro-

jama nozīme kā ārstniecības un vitamīnu

augam. Ljas florā atrastas 11 sugas un sa-

stopamas arī dažas ievestas šķirnes. Jau

latv. folkl. m. bija pazīstama kā vesekbas

un skaistuma saglabātājs augs. Tā ir galv.

potcelmu ieguves materiāls cildoto rožu šķir-
nēm. Vitamīniem bagāta ir savvaļas kanēļ-
roze vai rudā roze (R. majalis) un kultivētā

Tālo Austrumu roze (R. rugosa). Tām ir

smaržīgi un krāšņi balti, rožaini vai pur-

pursārti ziedi un dažādu formu (lodveidīgi,

ekpsoīdi vai bumbierveidīgi) augļi, kuros ir

augsts (6-14%) askorbīnskābes saturs. Daudz

plašāk sastopamas suņu rožu sekcijas rozes

ar zemāku askorbīnskābes saturu (0,9-1,3%).

Ljāvisbiežāk sastopamas potcelmu un ābolu

rozes (R. subscania un R. villosa) ar bal-

tiem, rožainiem vai karmīnsarkaniem zie-

diem. M. visbiežāk atrodamas lauksaimn.

neapstrādātās vietās — mežmalās, grāvju

upju un ceļu malās. M. ir gaismprasīgas

un ļoti labi aug, ja tās rūpīgi kopj, sav-

laicīgi apgriežot un atjaunojot krūmus un

mēslojot augsni. To mūžs normāk ir 25 —

30 g., bet kultivētas plantācijās (kdz 4 000

krūmu uz 1 ha), atjaunojot to krūmus, tās

var augt simtiem g. Dažas m. sugas ar

ložņājošiem stumbriem var izmantot kalnu

nogāžu un krauju apzaļumošanai. M. ērkšķi
un cietie matiņi augļos ir šo augu aizsarg-

kdzekļi pret meža dzīvniekiem un putniem.
M. augļus, arī ar ziedlapiņām un jaunajām

lapām, ievāc no VIII otrās puses kdz rudens

pirmajām salnām, kad tie nogatavojušies

un ir sarkanīgi oranžā vai citā attiecīgai

sugai atbilstošā krāsā. M. riekstiņus pēc

apgrauzdēšanas izmanto kā kafejas atvie-

totāju vai izketo tējās kā diurētisku, žults-

dzinēju vai pretiekaisuma kdzekk. Labu tēju

iegūst no m. ziedlapiņu, jauno lapu un augļu
maisījuma. Tai patīkams aromāts un maz-

ket skābena garša. No m. ziedlapiņām, kuras

jāvāc agri rītos, un augkšiem gatavo novārī-

jumus, uzlējumus, kvasu, sīrupu, ievārīju-

mus un uzpūteņus, bez tam rožūdeni un rožu

etiķi, kurus keto sejas ādas kopšanai. M.

augļi ir visbagātākais pokvitamīnu avots

Ljas florā, sv. A. Ljas d. daļā. M. žāvētos

augļos ir vairāk nekā 2,5% askorbīnskābes

(6-8 reizes vairāk nekā upeņu ogās vai cit-

ronos un 100 reižu vairāk nekā ābolos). Cil-

vēka organismam pietiek ar to C vitamīnu

daudzumu, ko satur 5 g m. augļu. Tajos ir

arī B
ļ,

82,B
2, X, PP vitamīni, flavonoīdi ar

P vitamīna aktivitāti (10 reižu vairāk nekā

apelsīnos un citronos), pektīnvielas, cukuri,
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miecvielas, org. skābes, minerālvielas un mi-

nerālelementi(dzelzs, varš, mangāns un alu-

mīnijs). M. augļu riekstiņos ir E vitamīns

un kdz 10% pusžūstošu eļļu. M. ziedlapiņas
ir ļoti smaržīga ēteriskā eļļa, ko izmanto kā

žults dzinēju un pretiekaisuma kdzekk. M.

ir arī labi medus augi. M. apzīmē par Ljas

„apelsīniem".

Mežs Jānis (1884. 29. VIII Burtniekos

—
1978. 31. I Dublinā, Īrijā) — diplomāts

un tirgotājs. B. Mironova komercsk., bijis

1922-39 Ljas godavicekons. Havanā (Kubā),

kopš 1939 darbojies Ljas sūtniecībā Lon-

donā (Angl.), pēc tam Dublinā (Īrijā). Tur

pēc II Pas. kara M. novērsa Īrijas ostās —

Dublinā, Korkā un Voterfordā esošo Ljas

kuģu nodošanu PSRS un iesaistīja tos Rie-

tumu sabiedrotokonvojos Atlantijas okeānā.

M. prata 26 vai., 1957-77 darb. īru folkl.

komisijā Dublinas U kolledžā.

Mežsaimniecība okupētajā Latvijā (1691).

Ljas mežu platība 1978 bija 2 550 000 ha

jeb 40% no kopējās territorijas. No tiem

Koku ciršana un apstrāde ar moder-

nām mašīnām.

2 061 000 ha bija valsts nozīmes meži ar

276 milj. m 2kopēju koksnes krāju. Sakdzi-

nājumā — 1935 Ljas mežu platība bija:
valsts meži 1 390 236 ha (79,6%), privātie
lauksaimn. meži 306 439 (17,5%) un komū-

nākestāžu meži 50 485 ka (2,9%) — kopā
1 747 160 ka (27% no Ljas valsts platības).
No skaitļiem redzam, ka okup. gados Ljas
mežu platība manāmi pieaugusi. Tas pa da-

ļai izskaidrojams ar kolhozu un sovhozu

sistēmas ievešanu un visas lauksaimn. radi-

kālu pārkārtošanu Ljā. Tā kā zirgi ir tikpat
kā izskausti, tad, strādājot ar traktoriem,

mazie, smilšainie un neaugkgie lauki ir at-

Mežsaimniecība — sveķu iegūšanano

ciršanai nozīmētām priedēm.

laisti atmatā. Ljas meži (saskaņā ar Vis-

kriev. mežu likumiem) ir iedalīti 2 grupās:

I grupā ir valsts rezervātu meži, augsnes

aizsardzības un kūrvietu meži, kā arī ~zaļo
zonu" meži pilsētās; II grupas meži ir ar

ūdens glabātāju nozīmi. Šajā grupā ietilpst
visi atlikušie meži. Sakarā ar lielajiem vētru

postījumiem Ljā 1967 un 1969, I grupas

mežos ieskaitīja 55% no Ljas mežu kop-

platības. II grupas mežos palika 45% mežu.

Mežu izmantošana, Ljas meži II Pas.

kara laikā un pēc kara tika pārmērīgi iz-

cirsti. To rāda mežaudžu platības pēc koku

sugām:

Mežsaimniecība — zemes racējs nosu-

sināšanas darbos.
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Jau pirmajās pad. režīma piecgadēs okup.

Ljā ir izcirsti vērtīgie skuju koku meži.

Sev. cietušas egļu vecaudzes, kas no 24,5%

samazinājušās kdz 16,7%, tātad izcirsti ir

apm. 10 800 ha no vecajām egļu audzēm.

Pēc egļu izciršanas un tūktējas neatjauno-
šanas tās apsējās dabīgi ar bērziem. To

tabulā arī parāda bērzu audžu lielais pie-

augums. Lieke kokmateriālu krāj. no okup.

Ljas izvesti uz Kriev., sev. uz Ukrainu.

Daļa izlietota arī forsētā papīrrūpn. okup.

Ljā, jo papīra ražošana tur pieaugusi6,8 rei-

zes, kartona 9 un cekulozas 1,9 reizes kopš
1940. Okup. režīms 19500s un 19600s g.,

neievērojot nekādas atzītas mežsaimn. pra-

sības, ar skubuir centies izlaupīt Ljasmežus,

izcērtot nesamērīgi daudz vecāko mežaudžu,

nerēķinoties ar mežu normālo pieaugumu.
Pēc komūn. dotajām ziņām 72% no mežiem

ir jaunaudzes, 15% vidēji pieaugušas audzes

un 12% ciršanas vecuma un vecākas mež-

audzes. Pēc 1967 un 1969 viesuļvētrām Ljā,
kas visvairāk skāra Ugāles, Dundagas, Tal-

su, Ventspils, Salacgrīvas, Limbažu, Liep-

upes un Inčukalna mežu masīvus, bija jā-
ieved tūkstošiem krievu, lai vētru nopostītos
mežus ātrāk izmantotu. Varam iedomāties,
cik „rūpīgi" tad mūsu meži tika apsaimnie-
koti.

Koksnes gadskārtējais pieaugums. 1935

kopīgais valsts mežu pieaugumsbija vērtēts

4 139 400 m 3 gadā, 1966 - 4 600 000 m3

gadā, bet 1976
- 5 402 000 m 3gadā. Komū-

nisti pārmet, ka arī neatkarīgās Ljas pēdē-

jos g. meži tikuši pārmērīgi izcirsti. Lai gan

tāme bijusi 4 139 400 m 3, īstenībā izcirsti

pāri par 6 500 000 m 3,bet pēc pašu komūn.

datiem 1970 un 1971 Ljas mežos ir izcirsti

pāri par 7 000 000 m 3koksnes. (Nav nekur

minēts, cik pāri par 7 milj. m 3.) No 1966-70

paredzēts bija izcirst 4 626 000 m 3. Pārmē-

rīgā ciršana samazinājās, tikai sākot ar 1973,

kad izcirta 3 048 000 m 3. Kopš tā laika iz-

vestās koksnes daudzums gadā ir svārstī-

jies starp 3,7 un 4 milj. ciešmetru. No izves-

tās koksnes 1981 lietkoksnes bija 2,1 milj.

m 3,bet malkas 1,6 milj. m 3.

Mežu administratīvais iedalījums. Lielas

pārmaiņas ir izdarītas arī mežu pārvaldes

administrācijā. Neatkarīgās Ljas 75 virs-

mežsaimniecības ir likvidētas, to vietā iz-

veidotas 35 valsts mežrūpn. saimniecības.

Liela daļa šo mežrūpn. saimniecību izvei-

dota bij. virsmežniecībās, pievienojot tām

tuvākās agrākās virsmežniecības, bet ma-

zākā daļa izveidota citos apdzīvotos cen-

tros. No neatkarīgās Ljas 375 mežniecībām

izveidoti 284 mežu izstrādes iecirkņi, ko

bieži sauc par mežniecībām. Tos vada mež-

ziņi. Neatkarīgajā Ljā 1939 bija 2 597 mež-

sargi, virsmežsargi un mežuzraugi. Katram

bija 7 ha dienesta zemes ar dzīvokli. Viņi

apsargāja mežus un vadīja meža darbus,

izsniedzot mežu materiālus, vadot mežu at-

jaunošanas darbus, uzraugot ugunsaizsar-
dzību utt. Pad. režīmā viņu amatus likvi-

dēja.Tagd. mežu techniķu un mežu meistaru

darbības raj. ir ap 1 000 ha liels (apm. 2

agrāko mežsargu apgaitu apjomā). 1920-39

LU un JLAbeidza 252 inž. mežkopji. 1945-80

LLA mežsaimn. un mežtechn. fak. beiguši
1 555 inž. mežkopji un mežsaimn. inženieri.

Pozitīva loma mežu uzlabošanas pasākumos
ir Jēkabpils mežu audzētavai un Kalsnavas

173 ha mežu laboratorijai.

Ed. Avotiņš

MežulisEižens (1915. 22.1 Pēterpilī, Krie-

vijā) — baletdejotājs, skautu darbinieks(1695).

1950-70 kopā ar sievu baleta solisti Martu

Skujiņu-M. vad. savu baletsk. Ilinojā, ASV.

Kopš 1929 bijis aktīvs skautu kustības da-

lībn., b. augstākos Garezera vad. kursus, ap-

balvots ar skautu Baltās lilijas un Pelēkā

vilka ordeni.

Michaelis (Michaelis)Kristiāns (Christianus)

(mr. 1552. 25. VII Rīgā) — teologs. Rīgas

māc, teol. Dr., domājams — latv. tautības,

kapa akmenī apzīmēts kā ..barbariskas tau-

tas dievbiiīes doktors".
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Mācītājs Dr. Krišjānis Michaelis.

Michele (Michel) Gundega (dz. Reinfelde,
1940. 7. VI Rīgā) — fizioloģijas ķīmiķe.
Austrāl. stud. kopš 1958 Adelaides U, iegu-
vusi tur 1961 B.S. grādu ķīmijā, ASV 1963

M.S. grādu fizioloģiskā ķīm. Viskonsinas U

Madisonāun 1969 Dr. grādu turpat. 1963-64

strādāja pētn. darbu fizioloģiskā ķīm. Aus-

trāl. Nac. U. Kanberā, Dr. disertācija —

Isothermal Diffusion m Liquid Systems.

Strād. pēc tam pētn. darbā ASV Viskon-

sinas U, Jēla U un Rūzevelta U Čikāgā, kur

lasījusi arī lekcijas. Bija 1963 LSCS pr.,

kopš 1982 Čikāgas latv. Kr. Barona sk.

pārzine.
Michelsons Arveds (ps. Rutku tēvs, 1886.

23. X Strazdu muižā pie Rīgas — 1961. 14.

X Rīgā) — aktieris, rakstnieks (1696.). M.

ar pārtraukumiem darb. Dailes t-rī kopš
1921. Savā mūžā tēlojis 435 lomas un pie-

dakjies 5 192 izrādēs. Atstājis arī 1 000 lpp.

biezu ms. 2 daļās — „Materiāk latviešu

teātra vēsturei 1804-1940." M. publ. vairā-

kus anekdotu krāj. — Latviešu teātris anek-

dotos (1943), Smieklu vācele v.c, atmiņas

par G. Žibaltu, E. Smiļģi v.c. un ap 400

feļetonu, kam devis kopīgu nosaukumuSuns

aiz ādas. M. bija lieksks komiķis un smalks

psīchologs. Aiz improvizātora maskas slē-

pās rūpīgas tēlu studijas. M. bija arī bumo-

riskā žurn. Gaifts (1912-13) atb. redaktors.

Publ. jautrus viencēlienus — Pasaules brī-

nums (1922), Lauvu dīdītājs (1922), Brīvais

pilsonis, Buržujs Jānis, Vēlēšanu drudzis

(1923),, Sievietes mīlas ieroči (1924), Zrate-

liģentas meičas (1926), Sirdsdraugs Kārlis

(1929), GaZs labs, viss labs (1929), Laulības

medus mēnesis (1929), Kristus otrreizēja at-

nākšana (1931), kā arī 3 cēkenu komēdiju

Dumpīgā Rīga (1931). M. ir arī vēsturisku

romānu autors. Viņš publ. 11 romānus: Lat-

vietis un viņa kungs (2 daļas, sarakstītas

1926-27,publ. 1932-33),DumpīgāRīga (1930)

—

par kalendāru nemieriem, Bendes meita

(1931, 1933), Mūksalas brāļi (1934), Trīs

velna kalpi (1934-35), Gambija (1935), Klibā

skrodera iela (1935-36), Rīga dimd, Aklais

Valentīns, Sumpurņu ciems un Sābas ķēni-

ņienes pēctecis (arī ket. vai.). Jāņa Ane-

rauda (dz. 1924) pārstrādājumā M. romānu

fragmenti bijuši pamatā filmām Vella kalpi

(1970) un Vella kalpi vella dzirnavās (1972).

M. publ. arī stāstu un leģendu krāj. Dego-
šās sirdis un vairākus desmitus stāstu perio-

dikā. Trimdā no jauna izd. M. romāni Dum-

pīgā Rīga, Mūksalas brāļi, Gambija, Rīga
dimd unAklais Valentīns.

Mickane Viktorija (dz. 1917. 25. 111 Nau-

trēnos) — psīckiatre, psīckoanakste. B. 1936

Rēzeknes skl. Vāc. stud. Ludv. Maksimi-

kana U Minckenē, ieguvusi Dr. mcd. dent.

grādu 1951 un Dr. mcd. grādu 1954, kā arī

Amer. psīchoanalizes I diplomu. ASV M.

strādājusi Ņujorkā kopš 1955
— vispirms

Belvjū skmn. kdz 1958, 1958-59 Fiz. mcd.

un rekabiktācijas I, 1960-67 Ģimeņu tiesas

Pusaudžu nozarē. Kopš 1960 darb. Katoļu
pakdz. padomdošanas I; 1967-77 darb. par

skolu Izgktības pārvaldes psīcbiatri un kopš
1967 arī K. Hornijas psīchoanaktiskā klīnikā.

Ir vairākās profes. org-jās.

Mičiganas latvieši. Mičiganā (Mickigan)
ir viena no ASV za. centrālajām pavalstīm,

kuras territorija aizņem 2 pussalas starp 4

ezeriem: Superiora, Mičiganas, Hjūrona un

īrī (Erie). Šajā pavalstī ir kela mežu bagā-

tībaunaugsti izveidotarūpniecība. Tur ražo

l.t. automobiļus, dažāda veida mašīnas un

koku produktus. Labi attīstīta arī lopko-

pība un augļkopība. M. izrok dzelzs rūdu,

varu, rūpn. smiltis un granti, kalciju, ģipsi,

kūdru, kelos daudzumos ražo cementu un
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ezeros zvejo zivis. Latv. sāka ierasties M.

jau 19. g.s. beigās. Pēc 1960 cenza datiem

tur bijuši 5 429 latv., no kuriem tikai 1 672

dz. ASV. 1970 cenzs rāda latv. samazināša-

nos šajā pavalstī — vairs tikai 4 935 latv., no

kuriem 1 941 dz. ASV. Pēc 1960 cenza ziņām

visvairāk latv. dzīvoja Grandrapidos (1 032),

Detroitā (1 925), Lansingā (205). Livonijā,
kuras vārds norāda senus šī rūpn. centra

sakarus ar Lju, 1970 dzīvoja 124 latv.,

Grandrapidos 793 un Detroitā 612. Cenza

dati nav iekļāvuši kelu latv. centru —
Kala-

mazū, kur 1951 bija apm. 950 latv., bet

1977 apzināti 772, no kuriem 660 dzīvoja

pilsētā. Pēc 1980 izd. brošūras Mičiganas

latviešu adreses un tālruņu numuri M. pa-

valstī dzīv. 1 402 latv.: Grandrapidos 463,

Kalamazū 365, Detroitā 322, Lansingā 99,

Saginavā 68, Annārborā 56 un Garezerā 29,

iesk. šo vietu apkārtni. No Kalamazū latv.

1977 pāri 65. g. veco bija 327, 19
—

65 g.

veco 368 un kdz 18 g. veco 77. Darba ap-

stākļu dēļ 26 g. laikā ap 140 vidēja vecuma

latv. no Kalamazū pārcēlušies uz citām vie-

tām. — Grandrapidu Latv. b-ba dib. 1951.

7. IV. Pirmā pr. Vernera Vītiņa darbības

laikā b-ba iegādājās namu, otrā pr. Oskara

Leimaņa darbības laikā nobeidza nepiecie-
šamo nama izbūvi, un 1953 tajā jau notika

ALAkongress. Anatola Meiera darbības laikā

uzcēla jaunu b-bas namu pēc arckit. Aivara

Lindes projekta. Namu iesvētīja 1963. 19.

X. Pie b-bas darb. dāmu kom., t-ra kopa,
skol. kopa, skautu un gaidu vienības, t.d.

grupas Liesma un Ritenītis, Ritenīša koklē-

tāju grupa, jaunatnes pulciņš Pērse, sporta

kopa, bibl., koncertu abonentu kopa un inf.

noz.; bez tam namā pulcējās arī Grand-

rapidu latv. koris (dib. 1966 Roberta Zui-

kas vad.), latv. kredits-ba, pensionāru b-ba,

DV, korp. kopa, jauniešuorķestris, t-ra kopa

un bibkotēka. B-bas namā notika 2. Latv.

Centrālo KD sarīkojumi un ALA 20. kon-

gress. B-bas pr. AI. Grīnberga darbības laikā

b-ba pārdeva veco b-bas namu un ieguva

papildkdzekļus. Aktīvi darb. 1952 dib. DV

apv., ko kopš 1970 vadījis Arnolds Balodis.

Darb. arī 1956 dib. šaušanas sekc. un Dau-

gavas Vanadžu kopa, ko ilgus g. vad. El-

vīra Brūna un vēlāk Olga Jansone.
— 1949

sākumāKalamazū ieradās EduardaDinvalda

ģimeneun iepazinās ar 1940 iebraukušo meto

Latvijas lietvedis Dr. AnatolsDinbergs
ALA 's 20. kongresā Grandrapidos Mi-

čiganā 1971. gada22. maijā.

distu māc. Jāni Laupmani. Kopīgiem spē-

kiem viņi sāka pakdzības akciju latv. bēg-

ļiem Vāc, sagādājot viņiem galvojumus un

darbu ASV. Pakdzības akcijas rezultātā Ka-

lamazū varēja ieceļot kora Dziesmu Vairogs

dakbn. un daudzi latv. mākslas un kult.

darbinieki.Kalamazū dzīvojaun darb. mūziķi
— Ādolfs Ābele, Jēkabs Poruks, Voldemārs

Rušēvics, Arnolds Kalnājs, Austra Rušē-

vica, Ida Vinklere, Ņina Sakņa, Emma Rein-

valde-Patvaldniece, Pēteris Lielzuika un Ro-

berts Zuika; rakstn.
—

Jānis Veseks, Ar-

tūrs Kaugars, Rūta Skujiņa, Aivars Ruņģis,
Austra Pāvelkopa-Balka, Lakta Lāce-Muiž-

niece un Ernests Aistars; aktieri, rež. —

Kārks Baltpurviņš, Helēna Sildega un R.

Rolks; glezn. — Arnolds Sildegs, Nikolajs

Riške, Nora Drapče, Ardis Vinklers, H. Celms,

Viestarts Aistars, J. Balks, A. Ūdris, A.
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Detroitas latviešu Sv. Pāvila ev.-lut. draudzes baznīca.

Detroitas latv. Sv. Pāvila ev.-lut. draudzes baznīcas altāra telpa.
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Grandrapidu latviešu biedrības nams.

Zeltiņa, L. Austriņa, J. Ķinēns, un A. Ķī-

nēna; lietiskās mākslas darbin.
—

M. Zaļin-
ska, V. Šteinkarde, P. Skrupšķele un M.

Šķerbeie; zinātn. — Aleksandrs Janeks, Ar-

nolds Lode, Jānis Venners v.c. Jau 1949.

29. XI notikapirmais Dziesmu Vairogakon-

certs. Māc. Laupmaņa akcijas atbalstīšanai

koris 2 g. laikā sniedza 57 koncertus amer.

b-cās. RezultātāMičiganāvarēja ieceļot apm.

400 ģimeņu (apm. 1 500 latv.). Kalamazū

latv. aktīvi darb. Garezerā (sk.) pārvaldē,

Garez. skolās un nometnēs un veikuši ke-

lāko daļu darba 5 dz. dienu un pirmās t.d.

dienas sarīkošanā, kā arī atbalstījuši R. Miči-

ganas U latv. vai. un vēst. kursus. Kopš
1966 darb. Kalamazū vīru koris dirig. Ro-

berta Zuikas vadībā. 95 latv. 1950. 30. VI

nodib. Kalamazū un apkārtnes latv. b-bu.

B-bas pr. Jēkaba Poruka un Krišjāņa Brū-

vera darbības laikā noorg. 1. etnogr. izstādi

un latv.-amer. tuvināšanās vakarus 1961.

26.-30. 111, radio raidījumus, vairākus aktus

un koncertus un latv. jauniešu kopas lugu
izrādes rež. K. Baltpurviņa vadībā. B-bas

pr. Pētera Austriņa darbības laikā 1954 no-

pirka un izremontēja b-bas namu un pr.

Jāņa Salnas darbības laikā namu jau varēja
atklāt. Jēkaba Grotēna darbības laikā izdai-

ļoja nama apkārtni un 1960 noorg. ALA 9.

kongresu. 1961 nodib.Apspiesto Tautu kom.

P. Austriņa vad., bet Dr. Valdis Muižnieks

kārtoja publ. attieksmju noz., ievietojot rak-

stus vietējā presē, noorg. telev. raidījumus,

rīkojot ASV Kongresaloc. referātusun 1961,

1965 un 1966 sarīkojot auto karavānu de-

monstrācijas ar 50-80 vienībām katrā. B-bas

pr. OsvaldaReinvalda darbības laikā (1966-73)

plašāk izveidoja koncertu apv., ik g. sarī-

kojot 3-4 koncertus, organizēja Latv. Centr.

KD ar 12 sarīkojumiem 1971 v.c. pasāku-

mus. Pr. Jāņa Šverna un Jēkaba Cīruļa
laikā notika ALA 23. kongress. Kopš 1977

b-bu vadījis Vilis Mikelsons. Pie b-bas darb.

arī kt. un novusa kopa. 1977. 9. VI b-bā

bija 234 biedri, nekustamā īpašuma vērtība

—
13 000 dol. Biedru skaits 1982 bija 239.

Jau 1952. 9. 111 Kalamazū dib. DV nod., ko

vadījuši: Viks Dīriķis, Rolands Ozokņš, Rū-

dolfs Jankavs, AldonisMežsēta, Alfrēds Min-

ka, Induks Kāps, Staņislavs Logins, Ausek-

ks Elksnis un Tākvaldis Strautkalns. Kopš

1955. 16. VI darb. Daugavas Vanadžukopa

Mildas Kļaviņas vadībā. Darb. ari Vanadžu

ans. diriģ! J. Zuikas vad. - Kad 1949 Det-

roitā ieceļoja latv., tie priekšā atrada tikai

nedaudzas veclatv. ģimenes, kas pakdzēja

viņiem iekārtoties jaunajos apstākļos. Det-

roitā vēl darb. nekela latv. b-ba ar izteikti

kreisu ideoloģiju un 19 biedriem. 1953 Det-

roitā bija jau ap 75 latvieši. Lielupakdzību

jauniebraucējiem M. sniedza Lut. Soc. Pak-

dzības org-ja māc. H. Volfa (Harry VVolf)

vad., sagādājot galvojumus 2 300 pārvieto-

tām personām (DP). 1950. 26. II dib. Latv.
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Grandrapiduun apkārtnes latviešu ev.-lut. baznīcas iekšskats.

apv. Detroitā, kas sev. aktivitāti izrādījusi

nac. pokt. laukā un kontaktu izveidošanā ar

ASV polīt. darbin. un dažādu tautību pār-

stāvjiem. 1956 Latv. apv. ierosmē Detroitā

kā pirmajā ASV pils. 18. XI pacēla Ljas

karogu, šo tradiciju turpinot visos nāka-

majos gados. Latv. apv. vadījuši: A. Jakob-

sons, Sigurds Rudzītis (12 g.), A. Deksnis,

Dainis Rudzītis (11 g.), 1977-82 atkal S.

Rudzītis, pēc tam Jānis Kukainis. 1950 pie

apv. nodib. Detroitas latv. skola. Tās aiz-

bildniecībā darb. Tērvetes (34.) skautu vie-

nība (dib. 1953. III), kurā 1977 bija 4 maz-

skauti, 10 skauti, 13 roveri un 9 vad. un

vad. vietnieki. 1957 sāka darb. arī Abavas

(30.) gaidu vienība. 1977 tajā darb. 4 gun-

tiņas, 7 gaidas, 13 kelgaidas un 5 vad. un

vad. vietnieces. 1982 Zemgales (3.) skautu

un Dzinteres (2.) gaidunovads sarīkoja Roz-

sitijā (Mičiganas ziemeļos) plašu skautu no-

metni „Kāvu gaismā" ar 700 dakbn. no

ASV, Austrāl., Kanādas un Vācijas. Latv.

apv. pajumtē darb. arī Pakdzības (agrāk

Bēru) F un Stipendiju F jaunatnes atbal-

stam. Latv. apv. 1977 bija 210 biedru. Kopā

ar ket. un ig. apv. 1957 nodib. Balt. kom.,

kurā latv. vad. bija — S. Rudzītis, D. Rudzī-

tis, A. Deksnis, U. Mednis, B. Rudzīte un

J. Ozols. 19500 g. sākumā izveidojās arī

Apspiesto Tautu kom., bet dažu tautību

nepiedakšanās dēļ tās darbība bija ierobe-

žota.Pēc prez. Dvaita Eizenkauera Apspiesto

tautu nedēļas izsludināšanas 1959 kom. dar-

bība kļuva aktīvāka. Kom. kopš 1967 vadīja

S. Rudzītis. 1951 sāka darb. Detroitas Korp.

kopa un Studenšu Korp. kopa. 1951. 25. XI

darbu sāka arī DV (sākumā kā kopa, bet

vēkāk kā apv.) J. Bērziņa, J. Skrīvera, A.

Līgotņa, V. Lenša, P. Zelmeņa, A. Tīde-

maņa, St. Logina, J. Trubača, J. Ērgļa un

Viļa Kalniņa vadībā. DV apv. atbalstīja Lik-

jas Gleškes Tautisko uzvedumu un M. Upī-
tes vadīto drām. kopu. Šīs vienības vēlāk

darbību izbeidza. Darboties beigusi arī kād-

reiz rosīgā DV sporta kopa, bet tās vietā

radusies jauna patstāvīga sporta kopa G.

Ejupaun J. Ricktera vadībā.Daugavas vana-

dzes vada Skaidrīte Arlauska. 1953. 26. IV

savā pirmajā koncertā dziedāja latv. koris

diriģ. Pētera Bandera vad. Pēc Bandera nā-
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Kalamazū latviešu ev.-lut. Sv. Jāņa draudzes baznīca.

ves kora darbība kļuvusi minimāla
— kora

vad. Dr. M. Ūdenāne, diriģ. A. Brože. 1963

dib. Detroitas t.d. kopa Auseklītis L. Zari-

ņas vadībā. Kopa piedal. starpt. pasākumos

un nacionāktāšu festivālos. Latv. piedal. arī

Detroitas Internac. I vadībā. No saimn. pa-

sākumiem minama 1963 dib. Mednis VVreck-

ing Inc. demolēšanas s-ba — sākumā A.

Medņa, vēlāk U. Medņa vadībā. 1961 dib.

Baltie Homes māju būvuzņēmums H. Hil-

biga vadībā. Jaunākai latv. paaudzei, iegūs-
tot augstāko izgl. ASV, radās arī labāki

darba apstākļi atb. posteņos. Kaut gan Det-

roitā ir ievērojams rūpn. centrs, tā varējusi

piesaistīt tikai apm. 750 latv., kuru skaits

visumā pakcis nemainīgs. — Saginavā un

tās apkārtnē pirmie latv. ieradās 1948. Tur

1953 dzīvoja jau 480 latv., no kuriem dau-

dzi atrada darbu General Motors auto f-kā.

1982 tur dzīvoja vairs tikai 305 latv., iesk.

32 jaukto laukbu latv. partnerus un šo ģi-

meņu 46 bērnus. 40% no latv. bija vecāki

par 65 g. No 135 laulībām 70% bija jauk-
tas. Dz. 123 bērni (45% jauktās laukbās),
mir. 105 latvieši. 79 latv. ieguvuši zin. grā-

dus augstākās mācību iestādēs, bet tikai 15

no viņiem iesaistījušies darbā Saginavā. 90%

latv. dzīvo savās mājās, un viņiem pieder
105 nekustami īpašumi. 35 g. notikuši 430

dažādi latv. sarīkojumi. 1950. 18. VI dib.

Saginavas Latv. klubs. 1982 tā biedruskaits

bija 70. Dažus g. pie kluba ļoti aktīvi darb.

sporta kopa, koris un drām. kopa. 1950

klubs dib. latv. sk., kurā 1954/55 mc. 48

bērni (75% no kopskaita). 1982 tur mc. vairs

tikai 15 bērni, sk. vad. bija E. Lāce. Ak-

tīvidarb. kt. kopa K. Smukuļa vadībā. Kluba

pr. bijuši: J. Skroderis, A. Vējiņš, A. Paeg-

ks, A. Briedis, L. Lūsars un E. Ģībietis.
Darb. arī Korp. kopa ar 25 locekļiem.

-1949. 25. XII dib. Grandrapidu un apk.
latv. cv. lut. draudze prāv. J. Turka vadībā.

Vēkāk draudzes māc. bijuši — prāv. Jānis

Ozols, māc. Kristaps Hermanis unkopš 1966

Jānis Mednis. 1961 draudze iegādājās savu

dievnamu ar sk. ēku. Arckit. Juris Leimanis

izgatavoja b-cas altāri un kancek. 1962. 8.

VI notika b-cas iesvētīšana. Draudze nesais-

tījās ar amer. sinodēm, bet kļuva LELBA

locekle. Ik pa 2 g. draudze ievēlē 30 loc.

pad., kas uz 2 g. ievēlē draudzes pr. un

valdi, kā arī vairākas komitejas. Lielu darbu

kopš 1950 veikusi draudzes dāmukomiteja.
1950 dib. draudzes sk., un kopš 1953 darb.

jaunatnes pulciņš. 1954-66 draudze noorga-

nizējusi 22 bērnu vasaras nometnes — kopš

1963 savā lauku īpašumā Mežvidos māc.

Veras Fricsones vadībā. Draudze publ. Baz-
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Kalamazū latviešu ev.-lut. draudzes baznīca.

nīcas Vēstis kopš 1951. 8. XII, uztur Bēru

F un atbalsta skautus, gaidasun stud. jau-

natni, kas saņem stipendijas no Jāņa Ozola

piemiņas F. Pēdējā laikā draudzē bijuši apm.

600 locekļi. Gadu gaitā draudze Mežvidos

izveidojusi dzīvojamo ēku, sab. ēku, garāžu,
3 kabīnes, sporta laukumu, pirtiņu un eze-

riņu peldēšanai. Sev. daudz pūļu .Mežvidu

izveidošanā ielicis īpašuma pārzinis Emīls

Avots. Mežvidi ir apm. 30 j. no Grandrapi-

diemHopkinsā. Kopš 1950 pavasara Grand-

rapidos darb. arī latv. kopa pie amer. drau-

dzes māc. Jāņa Lazdas vadībā. Kopu 1953.

X pārveidoja patstāvīgā Latv. cv. lut. Vie-

nības draudzē, kas 1954 nopirka dievnamu

ar 450 vietām un māc. māju. īpašumu paš-

reizējā vērtība ir 55 000 dol. Draudze sāka

darb. ar 150 loc., pēdējā laikā viņu skaits

nepārsniedza 200. Draudzei nav noteiktu

nodevu, katrs ziedo pēc savām vēlmēm un

spējām. Kopš 1951 pie draudzes darb. Bēru

F, kas 26 gados izmaksājis 50 miršanas

gadījumos 20 300 dol. Abas Grandrapidu
draudzes 1980. 4. V apvienojās vienā Grand-

rapidu latv. cv. lut draudzē ar 640 locek-

ļiem. Draudzes māc. 1982. XI bija Jānis

Mednis, draudzes pr. Jānis Andersons, dāmu

kom. pr. Hermīne Jansone. Pie draudzes

darb. arī skola. — Pirmais dievkalpojums

latv. vai. Detroitā notika 1950. 23. IV prāv.

J. Turka vad., kurš kļuva arī 1950. 21. V.

dib. Sv. Pāvila draudzes pirmais mācītājs.

Viņam sekoja prāv. A. Birnbaums, kopš

1952 māc. V. Līventāls, un kopš 1976 garī-

gās aprūpes darbā piedalījies arī Leons Vīk-

sne. 1977 draudzē bija 386 pilntiesīgi loc,

69 bērni un neiesvētītie, 1982 bija 370 piln-
ties. loc. un 60 bērnu. Archibīskaps A. Lūsis

1968. 25. II iesvētīja draudzes iegādātob-cu,

ko pārveidoja pēc archit. G. Ejupaprojekta

un pārdeva 1980. Jaunu b-cu 325 000 dol.

vērtībā iesvētīja 1981. 4. X. Kopš 1963 pie

draudzes darb. kredits-ba, tās pr. P. Grei-

zis. 1982 tur bija 680 biedru un 1 650 000

dol. bilance. Draudzes paspārnē darb. arī

bērnudārzs. Detroitā 1952. V dib. arī otru

latv. cv. lut. draudzi — Kristus draudzi,

kas saņēma dāvinājumā viesnīcu Pontiakā

200 000 dol vērtībā. Tās apsaimniekošana

deva Kristus draudzei iespēju ieguldīt lie-
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Kalamazū latviešu biedrības nams.

lus līdzekļus Garezerā (sk.), izveidot to par

vienu no lielākajiem latv. centriem. Drau-

dzes māc. bijuši prāv. A. Birnbaums, prāv.

A. Skrodelis, pēc tam māc. J. Lazda. —

Kalamazū latv. cv. lut. draudze dib. 1950.

12. VIIIprāv. Jāņa Ozola vad. ar 53 locek-

ļiem. Sākumā draudze dievkalpojumiem iz-

mantoja māc. J. Laupmaņa atvēlētās East

Main metodistub-cas telpas, 1950. XI diev-

kalpojumus pārcēla uz Kalamazū Ciānas cv.

lut. b-cu māc. Kr. Hermaņa vadībā. 1951. 2.

111 darbu sāka māc. A. Piebalgs. Draudzes

loc. skaits tad bija 267, iesk. kopas Batl-

krīka (Battle Creek), Mičiganā, un Elkhārtā

(Elkhart), Indiānā. 1952. 27. VI draudzi re-

ģistrēja kā LELBA draudzi, un tā sāka

ciešu sadarbību ar Saginavas latv. draudzi.

1953 un 1963 draudze noslēdza līgumu ar

Kalamazū pils. valdi par apm. 400 kapa
vietu iepirkšanu Riversaides kapsētā. 1953

dib. Palīdzības F materiāla atbalsta snieg-
šanai slimiemun trūkumā nonākušiem drau-

dzes locekļiem. Kopš 1956. VII draudze īrēja

veco Ciānas b-cu, kur notika arī jaunatnes

vakari un garīgā aprūpe, kur darb. skautu

un gaidu vienības. 1954 draudze iegādājās

namu, kur iekārtoja sanāksmju telpas, māc.

dzīvokk, kanceleju un telpas latv. sk., skau-

tu, gaidu v.c. jaunatnes pasākumiem. Izvei-

dojās Jelgavas (75.) skautu un Gaujas (31.)

gaidu vien. ar 11 vad., apvienojot 80 bērnu

un jauniešu Jāņa Ķestera, vēlāk Arnolda

Lodes un Gintas Sīkas vadībā. Kādu laiku

draudzes namā darb. arī latv. koris. 1965.

28. VI draudze sāka dievkalpojumus pašas

b-cā, pārbūvēja altāri un izdaiļoja b-cas iek-

šieni un apkārtni. Draudzē darb. arī svētd.

sk. A. PiebalgaunMirdzasPaudrupes vadībā

ar 25 bērniem un jauniešiem. Vēlētajā drau-

dzes padomē 30 loc., valdē 11 personas,

māc un dāmu kom. priekšniece. Draudzes

pr. bijuši Jānis Gailis, Jānis Salna, Alberts

Rava, Krišjānis Brūveris, Valters Grīnbergs,

un Alfrēds Kajaks; ērģelnieki bijuši K. Kuš-

kevics, prof. Ādolfs Ābele, prof. Daira Lan-

gena, brīvmākskn. Arnolds Kalnājs, Sarmīte

Kajaka un Frančeska Andersone. 25 gados

draudzē noticis 1 281 dievkalpojums, kristīti

108 bērni, iesvētīti 188 jaunieši, laulāti 67

pāri un apbedīts 101 draudzes locekks. Drau-

dzē 1977 bija 384 loc. (340 iesvētīti), 1982

bija 360 locekļi. Draudzes īpašumu kopvēr-

tība 1976 bija 199 298 dol. Draudze 1976

aizdeva ALA apgādam uz 2 g. 700 dol.

jaunu sk. grām. izdošanai un iegādājusies

Garezerā akcijas 2 400 dol. vērtībā. Kala-

mazū darb. arī otra draudze — 1949. 1. XII

dib. Kalamazū latv. cv. lut. Sv. Jāņa drau-
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Grandrapidu un apkārtnes latv. ev.-lut. draudzes lauku īpašums „Mežvidi".

Mežvidu apmeklētāji.
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Latvijas karogs pie Detroitas pilsētas valdes nama 1976. g. 18. novembrī.

DV delegātu sapulces dalībnieki Grandrapidos, Mičiganā, ASV, 1979.
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Latviešu Brīvības sardzes dalībnieki Kalamazū, Mičiganā,
1975. g. 31. VIIHelsinku konf. laikā.

Detroitas latviešu skolas skolotāji un darbinieki: no kr. 3. —
skolas pārzine A. Lenša,

4. Latv. Apv. pr. S. Rudzītis, 1980. g. III.
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dze prāv. Jāņa Turka vad., kas veic arī

LELDA Vidienes apg. prāv. pienākumus.

Sākumādievkalpojumi notika Kalamazū Trīs-

vienības cv. lut. b-cā, un prāv. Turks ap-

rūpēja latv. arī Grandrapidos,Saginavā, Det-

roitā un Lansingā. 1960 draudze nopirka

gruntsgabalu, uz tā uzcēla un 1961. 10.

XII ievētīja jaunu dievnamu, 1968 uzbū-

vēja arī namu māc. dzīvokkm. Draudzes

loc. skaits 1977 bija 405 (1982 bija 316),

draudzes pr. pēdējā laikā Valters Grīnbergs,

īpašumu vērtība — 200 000 dol. Sākuma g.

darb. koris prof. Ā. Ābeles vadībā. Vēl jo-

projām darb. svētd. sk., Lielupes (274.) skau-

tu vien., dāmu kom. (71 dakbn.), bēru kase

un grām. galds. Draudzes pr. kopš 1976

Pēteris Līzenbergs un Alfrēds Kajaks. —

1951. 29. XII nodib. neatkarīga latv. cv.

lut. draudze Saginavāunapkārtnē. Tur 1952.

23. 111 darbu sāka māc. Arturs Piebalgs.

1966 draudze iegādājās b-cu ar 154 vietām

un izvūvēja tajā telpas arī svētd. sk., latv.

sk. v.c. sab. vajadzībām. 1953 draudze iegā-

dājās arī atsev. nodakjumu Forest Lawn

kapsētā ar 200 kapu vietām un 1961 tur

uzcēla pirminekli. Kapsētas latv. nodalījumā

apglabāti 66 latvieši. Draudze apvieno 75%

no visiem latv., kas dzīvo Saginavas rajonā.

Saginavas latv. draudzes pr. bijuši: T. Jan-

sons, P. Brants, A. Jundzis un Viesturs

Freivalds. Lielākais loc. skaits bijis 1962 —

310, 1977 - 256 (33 neiesvētīti), 1982 -

217 (19 neiesvētīti). 25 g. laikā miruši 53,

dz. 55, noslēgtas 79 laukbas (40% latv.);
55 draudzes loc. vecāki par 50 g. Izgl. iegu-

vusi, jaunatne parasti aizceļo uz citām vie-

tām. Draudzes īpašumu vērtība 1977 bija

57 881 dol. Pie draudzes darb. dāmu kom.,

Pakdzības F un svētd. sk. E. Lāces vadībā.

1953-68 darb. arī skautu un gaidu vienība.

Kopš 1951. 14. X Detroitā darb. arī Katoļu
kopa, ko vad. A. Bērzkalns, S. Logins, J. Tru-

bačs, L. Ondrups, E. Lizlovs un E. Aldone.

Grandrapidu un apkārtnes latv. cv. lut.

draudzeapgādāunaprūpē Grandrapidulatv.

sk. bez konfesionālām atšķirībām. Sk. caur-

mērā mc. ap 60 bērnu, kas bieži uz sk.

brauc pat no 60 j. tālām vietām. Sk. pārziņi

bijuši: Alīse Rozentāle, Jānis Cīrulis, Vol-

demārsLībants, Pēteris Kļaviņš unVeraFric-

sone. Skolotājucaurmēra skaits mācību gadā

bijis 10-12, no kuriem vairāki paši agrāk

PIEMINEKLIS AIZVESTIEM, KRITUŠIEM UN NO-

MOCĪTIEM LATVIEŠIEM

Piemineklis nomocītiem atklāts

1983. g. Garezerā.

beiguši šo skolu. Sk. darb.bērnudārzs, pirmsk.

un 8 psk. klases. Līdz 1978 sk. absolvējuši
182 bērni. Sk. izdod skolēnu žurn. Mēs tām.

Mežvidos un b-cā notiek dažādi sk. sarīko-

jumi. — Kalamazū latv. sk. dib. 1952. Sā-

kuma g. skolā bija ap 90-100 skolēnu, 1959

bija 74 psk. un 10 vidsk. audzēkņi, 1962 —

77 psk. un 8 vidsk., bet 1977 vairs tikai 27.

Līdz 1977 sk. beiguši 124 skolēni. Sk. pār-

ziņi bijuši: Jānis Osis, Pēteris Lielzuika,
ArtursKaugars, Paulīne Skrupšķele unĢirts

Kaugars (kopš 1971). — 1950 latv. sk. dib.

arī Detroitā. Sk. vadījuši — A. Neparts,
F. Sīpols, L. Vīksne (15 g.), E. Balode un

A. Lenša. Līdz 1977 sk. beidzis 81 skolēns,

lielākais skolēnu skaits šai laikā bijis 60,

mazākais — 18, 1977 bija 29 skolēni.

Grandrapidos, Kalamazū un Saginavā kopš
1950 o g. vidus darb. latv. sporta kopas.
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Garezera vidusskolas 12. izlaiduma aktā 1976. gadā latviešu vidusskolu beigušie ar

audzinātājiem.

1985. 5. X Garezerā padomepar Vasaras vidusskolas direktrisi izraudzīja Dr. Gundegu
Micheli. Viņa atvietos A. Bolšteinu, kas pēc 15 g. amatā noposteņa atsacījās.

107 Mičiganas latviešiMičiganas latvieši



To darbin. organizē un vada ASV Vidējo

valstu sporta sacensības, viņu dalībn. pie-
dalās sacīkstēs gan reģionāk, gan visas ASV

apjomā. Sporta kopām liela nozīme jaunā-
kās paaudzes latv. dzīvē, veselības kopšanā

un kopības veidošanā. Sporta kopa Kala-

mazū pilsētā darb. kopš 1951. G. Kraut-

maņa, pēc tam A. Līzenberga un Dr. M.

Austriņa vadībā. Tā org. volejbola, tenisa

un golfa sacīkstes, 1982 volejbola komandai

izcīnot ASV Vidējo valstu meistara titulu.

Kalamazū ir arī aktīva Mednieku un mak-

šķernieku b-ba Alfrēda Minkas vadībā. Ist-

lansingā darb. apgāds Gauja (vad. Roberts

Krūkktis), kas izd. arī žurn. Treji Vārti.

Lansingā pirmie latv. ieradās 1950 o g.

sākumā no Vācijas. Vēlāk uz Lansingu sāka

pārcelties arī latv. no ASV d. pavalstīm.
Sakarā ar samērā stabikem darba apstāk-

ļiem latv. skaits tur turpināja pieaugt un

1982 sasniedza 154, iesk. bērnus. 1951 sāka

darb. Lansingas latv. cv. lut. draudzes kopa,

vēlāk draudze, kurā 1982 bija 80 pieaugušo

un 21 bērns. Draudzē neiestājās l.t. jaukto
laukbu latv. partneri. Draudzes māc. visu

laiku bijis prāv. Jānis Turks. Draudze bez

dievkalpojumiem rīkojusi arī t-ra izrādes,

koncertus, izstādes, priekšlasījumus, izbrau-

kumus u.t.t. Vietējie latv. izpakdzējuši arī

Garezerā izveidošanā. Draudzes paspārnē

darb. ļoti aktīva sporta kopa, kas rīkojusi

volejbola, slēpošanas unraketbola sacīkstes.

1982 draudzes pr. bija P. Kubukņš.
Pēteris Austriņš

Mičotāji jeb Mičotāju ansambks pirmo
izrādi deva Vāc. 1971. 13. II Minsteres

Latv. ģimnāzijas 25 g. jubilejā, pēdējo —
3.

Vispasaules latv. jaunatnes kongresā Na-

mīrā, Beļģijā, 1975. 18. VIII. Ansambkm

pavisam bijušas 36 izrādes — Vāc, Angl.,

Zviedr., ASV, Kanādā unAustrāl., arī telev.

izrādes Zviedr. un Austrākjā. Tas arī dzie-

dājis Austrāl. un Beļģijas radiofonā. Ans.

bijuši 4 sastāvi un 3 dažādi aranžējumi.
Ans. radās Vāc. kā MLĢ audzēkņu paš-
darbības pasākums 1970 rudenī, vēlāk va-

dību uzņēmās ELJA. Ans. vadītājs un tur-

neju org. bija Vilnis Zaļkalns, kas vadīja arī

rež. (pirmajiem 2 sastāviem, piedaloties ari

Vitai Kristovskai), mūz. daļu vad. Pēteris

Aldiņš (pirmajiem 3 sastāviem), Likta Pu-

Mičotāji (daļano kopēja uzveduma).

ķīte un Ingrida Preisa (4. sastāvam). T.d.

mācīja Silvija Raistere (1. sastāvam), Aus-

tris Grasis (3. sastāvam) un Andrejs un

Ingrida Leimaņi (4. sastāvam). M. vieso-

šanās Z. Amer. un Austrāl. bija pirmais

gadījums trimdas vēst., kad ans. ar lielu

dakbu skaitu (Z. Amer 35, Austrāl. 41) l.t.

pašiniciatīvā devās uz citiem kontinentiem.

Turneju mērķis bija sniegt latv. augstas
kvaktātes folkl. izrādi, s-bu iepazīstināt ar

MLĢ, sniegt ziņas par jauniešu un pārējo
latv. sab. dzīvi Vāc. un Eiropā vispār, vei-

cināt Vispasaules latv. jauniešu kongresos
izteiktos mērķus, veicināt sadarbību latv.

jaunatnes apvienību starpā, attīstīt drau-

dzību starp Eiropas v.c. kontinentu latv.

jauniešiem un iepazīties ar latv. dzīvi citos

kontinentos.

K. Kangeris

Mičule Melita (dz. 1945. 8. I Nīmesā -

bēgļu gaitās Čechoslovakij ā) — operdziedone.

ASV b. Mičiganas U ar B.A. grādu zīmē-

šanā, pēc tam pievērsusies mūzikai. Stud.
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Operdziedone Melita Mičule.

dziedāšanu Sinsinati U, 1970 ieguvusi sti-

pendiju studijām Filadelfijas akadēmijā (Aca-

demy of Vocal Arts) pie N. Moskona (Mos-

con) un Gvadaņo (Guadagno). Angažēta Bar-

selonas Liceja t-rī, Kolorādo pils. O, Israē-

las Nac. O Telavivā. Oldenburgas valsts t-rī

R. Vācijā. Tēlotās lomas — Ebole (Don

Karlosā), Karmena {Karmenā), Ulrika (Masku

ballē), Venera (Tanheizerā),Agaue(V. Hences

Basaridos). M. dziedājusi solo koncertos ASV

(Ņujorkā v.c).

Mieleško Simforijāns (īst. v. Jāzeps), (1804.

13. VI Knabiķos, Žemaitijā, Lietuvā
—

1868.

21. VIII Knabiķos) — mūks, priesteris, tul-

kotājs, rakstnieks. Dz. netālu no Ljas robe-

žas. M. pamatizgl. ieguva dominikāņu sk.

Kalvārijā, Žemaitijā, un 1822 viņu uzņēma

dominikāņu ordenī, kur viņš ieguva Simfori-

jāna vārdu. 1823-24 M. stud. filoz. Viļņā,
1825-28 bija kleriķis — skol. dominikāņu
sk. Rīgā, 1828-30 pabeidza teol. stud. Zabi-

alu klosterī, pēc tam viņu iesvētīja par pries-
teri. 1830-31 bija kurātors Putānos un skol.

Aglonas draudzes skolā. 1832-57 M. ener-

ģiski darb. Rīgā — sev. grām publ. laukā.

Daļa izdoto grām. bija tulkojumi no poļu

vai. — Stundas (1840) unKrusta Ceļš (1832,

1836, 1843). levērojama loma bija M. grām.

Rožu Kronis (1843, 1852, 1853, 1861 un

1865), kas bija lūgšanu un dziesmu grām.,

ko ketoja latv. katoļu draudzēs Kurzemē,

īsts M. oriģināldarbs ir kelā grām. Sprediķi
(1849,1866), latv.ABC(1840), latv. kateckisms

(Katkihsme 1840), kā arī 7 rel. rakstura

raksti laikr. Tas Latviešu Ļaužu Draugs

(1833, 1834). M. izdevis arī grām. par sātī-

bas b-bām latg. dialektā — Gromotinia

da Zjnoszonu Pizatureyszonas Draudzieybu

(1849, Pēterpik). M. netieši ietekmēja arī

Alsungas sātības b-bas rašanos katoļu suitu

vidū. 1857-61 M. sprediķoja Alsungā un

aprūpēja Lēņu katoļu draudzi, bet pēc tam

atgriezās Rīgā, kur bija viens no pēdējiem

dominikāņu ordeņa mūkiem, kas darb. Ljā.

M. mira sava dzimtajā vieta.

St. Fr. Kolbuševskis

(St. Fr. Kolbuszevvski)

Mierīgs Oļģerts (dz. 1925. 25. VIII Lat-

vijā) — DV darbinieks, grāmatuapgādnieks,

redaktors. M. darbojas Angkjā, kopš 1964.

II 10 reizes g. izdod DV Vidusangl. a. no-

vadu(Česterfīldas, Dārbijas, Lesteras, Mans-

fīldas un Notinghamas) nodaļu inf. biļetenu
Mūsu Balss, 1968 arī ar pielikumu angļu
vai. (6 nr.) The Latvian. M. izdevis arī

Veras Rulkņas Soli pa solim rotaļās, dan-

čos, dejās (1969), Daugavas Vanagu Fonda

25 gadi (1972), brošūru Daugavas Vanagi

(1976, 1979) v.c. grāmatas.

Mieriņš Laimonis (dz. 1929. 12. 111 Slam-

pē) — gleznotājs, grafiķis, lektors. Stud.

Angl. glezn. Līdsas Mākslas kol. 1960-64

unpaid. Londonas U Goldsmitakol. 1964-65.

Kopš 1965 bijis lekt. Krēmera Mākslas kol.

Līdsā. Sācis ar reākskiem siev. aktiem, pie-

vērsies abstraktai cietas malas un laukumu

krāsziedu attiecību glezn. akrilikā, aprobe-

žojoties ar ševrona motīvu variācijām. Vijī-

gās, smailās ogles zīmuļa knijas izteiksmīgi

tver sarežģītās pozēs un saīsinājumos siev.

kailos stāvus. M. mākskn. izteiksme ir lako-

niska. Viņš piedalījies ALA KF un dz. sv.

izstādēs kopš 1964 un kopizstādēs Angl.;

individuālas izstādes rīkotas Angl. un To-

ronto (Kanādā). Darbi angļu mākslas gale-
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rijās unprivātās kollekcijas publikācijas par

mākslu.

Mierkalns Andrejs Pablo (dz. 1928. 26.

IV Rīgā) - dzejnieks (2862). (T. - Jānis

M., agr. un sab. darbin.) M. 1952 izceļoja
uz Franciju, kur 1954 b. Strasburgas U Fr.

I, 1957 stud. Brīvās Eiropas U fr. vai. un

diplomātiju. Strādājis biroja darbu Brumatā

(netālu no Strasburgas). Publ. dzej. krāj. —

Saulē un ēnā (1953), Atlantīda (1954), Trā-

dirīdis (1956), Purpura sirds (1959), Mīlas

universs (1961),Jaunatdzimšana (1962),Dzej-
nieks un medus (1965).

Mierkalns Jānis (1894. 16. XII Mētrienā

- 1984. 16. XII Linkolnā, Nebraskā, ASV)

— agronoms, sabiedrisks darbinieks, redak-

tors (P. 157). T. — atmodas laikmeta dzejn.

Jānis Frīdenbergs-Mieriņš; dēls — dzejn. An-

drejs Pablo M. M. izceļoja uz Linkolnu,

Nebraskā, ASV, 1950 un 9 g. strādāja par

vistu dējības kontrokeri Nebraskas U put-

nu farmā, pēc tam pensionējies. M. 10 g.

rediģēja korp. Talavijas interno žurn. Roku

Rokā un 1970-80 arī Latvju Agronomub-bas

r. krāj. Zeme un Tauta. M. publ. grām.

Trimdas sīksaimnieka padomnieks (1947) un

Trīsdesmit cittautu tūkstots sakāmvārdi ori-

ģinālā un latviskoti (1954). M. bija arī LE

kdz-ks.

Miesmetis (1698) tēlots 5 dainās un ir

viens no Mārtiņbērnu viepļiem, lopu kau-

šanas laika personificējums rudenī: „Mies-

meti, melnaci, kur gulēji šorudeni? Laba

vīra klētī, pažobelē" (Janševskis); ~Miesmet-

is, mekacis, apēda gaļu, Lieldiena, Mār-

ģieta, tā taupa bērniem" (D 32214); „Kas

tur rībina uz istabiņu? Miesmetis dīdīja sav'

kumekņu" (Janš.); ~Miesmeti, melnaci, kam

nāci agri?Pīrāgi necepti, nebeķerēti" (10708);

„Glabājiet īlenus, glabājiet susekļus: Mies-

meša vakaru rāvēji ļaudis" (Janš.). Sīkā zag-

šana ir viena no viepļu izdarībām. Viepļu
laiks ir ziemā no Mārtiņiem kdz Meteņiem,

tādēļ Miesmetis var būt starp viepļiem visu

šo laiku.

A. Brastiņš

Miesnieks Jonāss (1896. 22. XI Jaunpie-

balgas pag.
— 1975. 2. II Kolambusā, Ohaio,

ASV) — rakstnieks (1698). 1950 ieceļoja
ASV, sākumā dzīvoja Filadelfijā (Pensilvā-

nijā), bet kopš 1973 Kolambusā (Okaio).

Rakstījis romānus un stāstus. 1935 iznāca

Jonāss Miesnieks.

viņa pirmais kelais romāns Bērzupju ģime-

nes portrets, kas tēlo kādas piebaldzēnu

dzimtas kkteņus (trimdā; izd. 3. iespiedumā

1959). 1936 iznāca stāsti Siržu asinis, 1942

romāns Starp diviem krastiem. Vāc. pubk-

cēts vēst. romāns Lībju gala soģis (1946)

par notikumiem 16. g.s. un stāsti Dzīvības

neprāts (1949). Filadelfijas posmā M. bija

ļoti ražīgs: 1954 iznāca romāns Mīla un

naids (to kritika atzina par labāko mākslin.

uzrakstīto romānu par Baigo gadu), romāns

Melīgās ilūzijas (1955), romāns Vanda (1957),

autobiogr. romāns Dzīvības sapnis (1961),

stāsti Kvinku kalns (1963) un pēdējais ke-

lais romāns Klaucēnukundzenes meita (1968),

kur tēloti kādas dzimtas dramatiskie likteņi
vairākās paaudzes apm. vienā g.s., sākot ar

Kronvaldu Ati. M. izcilākie darbi, pēdējo

romānu iesk., ir vieni no pašiem spēcīgāka-

jiem, kas latv. rakstniecībā radīti. M. rak-

stījis arī dzejoļus: krāj. Balsis iznāca 1937

un Vīzijas un īstenība 1963. Daži dzejoļi

komponēti, sev. populāra un iemīļota ir Jāņa

Norviļa komponētā dziesma „Balsis".

Miesnieks Kārlis (1887. 31. I Jaunpie-

balgā —
1977. 25. XI Rīgā) — gleznotājs
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(1698). 1922-53 LMA un vēlāk LVMA bija

zīmēšanas kl. vad., kompozicijas un glezn.

paidag. (kopš 1947 prof.). M. darbu izstāde

rīkota 1959. Tautas māksi. 1955. Mūža pē-

dējos g. zaudējis acu gaismu. Publ. atmiņu

grām.Mana dzīve un darbs mākslā (1959).

Miezājs Dainis (dz. 1929. 11. 111 Kauc-

mindē) — gleznotājs (P. 157). leceļoja Kanādā

1948, b. Ontārio Mākslas kol. 1956, pēc

tam turpat darb. par mācībspēku. Bija 1979-

-80 spec. audzēkņugrupas stud. vad. Florencē

(Itakjā). Nodib. 1968 savā lauku īpašumā

pats savu privātu mākslas sk., kas guvusi

kelu popularitāti.
Mieze Brigita (prec. Trauciņa, dz. 1939.

8. VI Ventspilī) — pianiste, ērģelniece, mūzi-

kas paidagoģe. B. Rīgā Jāzepa Mediņa mūz.

vidsk. klavierklasi un Jāzepa Vītola LVK

klavierkl. un ērģeļu kl., ieguvusi pianistes,

koncertērģelnieces, kamerorķestra sokstes un

mūz. paidag.diplomus. Papildinājusies Čecho-

slovakij ā Prāgas Mūz. A pie prof. J. Rein-

bergera. 1972 kļuva Ljas Valsts filharmo-

nijas sokste un Doma ērģelniece. 10 g. laikā

devusi vairāk nekā 800 koncertu PSRS, Ei-

ropā, Āzijā un Austrāl. — bieži kopā ar

starpt. pazīstamiem diriģ., orķestriem un

sokstiem. M. piedalījusies arī daudzos inter-

nac. festivālos. Kamien Pomorski festivālā

Pokjā 13 344 radio klausītāji viņu atzina

par labāko ērģelnieci starp 20 dažāduzemju

ērģelniekiem. M. iespēlējusi 8 skaņu plates,
neskaitāmas reizes koncertējusi Rīgas Domā

un bijusi mācībspēks LVK ērģeļmūz. un

klavierspēlē. 1981 M. izkļuva no okup. Ljas,

kopš 1982 Vāc. darb. par doc. Minsteres

Valsts mūz. Ask., kur vada ērģeļmūz. kl.,

ar keliem panākumiem koncertē arī R. val-

stīs. 1983 vācu skaņu plašu firma Motette-

Ursina izd. M. jaunāko skaņu plati, kurā

iespēlēta arī latv. ērģeļmūzika.
Miezīte Elīza (1901. 8. XII Rīgā - 1979.

23. XI Rīgā) —
aktrise (1699). Pēckara ga-

dos bija Drāmas t-ra sufkere un tēloja arī

vairākas atbildīgas lomas
— sirsnīgas mā-

muļas un spriganas pusmūža sievas; vēlāk

atgriezās tikai aktrises darbā. Tēlotās lomas:

Ezerlauku māte komēdijā No saldenās pude-

Ērģeļu māksliniece doc. Brigita Mieze.
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les, Manna luga Tēvocis Vaņa, Robertas

māte lugā Amerikāņu traģēdija v.c.

Miezīte Solveiga (dz. Vītola, 1937. 14.

V Rīgā) — psīcholoģe, jaunatnes audzinā-

tāja. Bijusi trimdā Vāc, Beļģijā, pēc tam

Kanādā. leguvusi TorontoU 1958 B.A. grādu,

1959 M.A. un 1968 Dr. grādu izgl. teorijā.

Kopš 1961 mācībspēks Toronto U Bērnu

pētn. I, kopš 1968 doc, pēc tam ārk. prof.

praktiskajā psīcholoģijāun sk. psīchol. laukā

Ontārio Izgl. pētniecības I. Publ. ap 20

rakstu angļu vai. par izgl. un mācīš. teo-

rijas jautājumiem. M. saņēmusi Ontario Izgl.
M un Latv. F. pētn. pabalstus. Bijusi LNAK

Izgl. noz. pad. loc, 2x2 nometnes pad. loc,
vadības loka loc. un ilgg. lekt., kā arī Paid.

semināru vad. R. Mičiganas U latv. vai.

vasaras kursos, Toronto latv. sk. Valodiņa
iniciātore un paid. padomniece, ALA 3x3

nometņu darbiniece, PBLA paid. r. krāj.
lerosmei redaktore.

Miezītis Jānis (dz. 1924. 3. II Vecgul-

benes pag.) — sabiedrisks darbinieks. Angl.

bijis DVF Birminghamas nod. valdes loc.

1950-70, kopš 1970 nod. valdes pr., kopš
1976 LNPL loc. Apbalvots 1962 ar DV no-

zīmi zeltā.

Miezītis Zigurds (dz. 1933. 3. X Rīgā)
—

inženieris un skolotājs. leguvis Kanādā

B.Sc grādu aerodinamikā Toronto U un

1972 vidsk. skol. diplomu fizikā un matē-

matikā. Jau Minsterē, Vāc, sāka dejot t.d.

un to turpinājis Kanādā roveru un lielgaidu
t.d. kopā Toronto A. Bāliņa vadībā, kopš
1952 Diždancī F. Aigara vad. Kopā ar A.

Bāliņu organizējis t.d. lieluzvedumu Kanā-

das 111 dz. sv. 1961 Toronto. Tai pašā g.

uzņēmies mazskautu t.d. grupas Diždancītis

vadību. 1969 iestudēja Br. Skultes dziesmu

un deju spēli Koklētājs un velns. 1962 vad.

t.d. sarīkojumu Sidrabenē, 1976 un 1981

— t.d. lieluzvedumu dz. sv. Toronto, par ko

saņēmis PBLA KF Kr. Barona prēmiju.

Apbalvotās choreografijas: Toronaks, Taču

Jāņu deja un Piecdancis. 111 Jaunatnes dz.

sv. M. choreografējis dejas Māmiņas mei-

tiņa un Saules rota. Kopā ar A. Bāliņu v.c.

rediģējis 88 latviešu tautas dejas un ap-

dares (1973). Darb. LTDA un PBLA t.d.

nozarē, kā arī 2x2 un 3x3 semināros.

Mieži (1699) 1981 okup. Ljā aizņēma
396 000 ha sējumu platības (23,8% no visu

sēj. koppl.) ar kopējo ražu 635 000 t, kas ir

53,9% no visas graudaugu ražas. M. iz-

manto l.t. lopbarībai, m. miltus — cūku

nobarošanai, daļu m. izlieto arī alus ražo-

šanai. Tos visvairāk audzē Zemg. līdzenumā,

kā arī Vidz. vidienē, Daugavpils, Talsu un

Balvu rajonos. Okup. Ljā audzē divkanšu

(~Kombainiera" un „Maja") m. šķirnes un

daudzkanšu (~Priekuļu 1" un „Vairoga") m.

šķirnes.
Migla — ūdenstvaikiempiesātināta gaisa

duļķojums pie zemes virsas, kas vājina at-

tālo priekšmetu redzamību. Tā Ljā novēro-

jama visos gada laikos, ko sekmē biežie

jūras gaisa masu ieplūdumi un lielā purvu

platība. R. Ljā ir apm. 50-60 miglainu dienu,

augstienēs — līdz 70. Vidz. centrālā aug-

stienē 1946 izskaitītas pat 143 miglainas

dienas. Visbiežāk m. sastopama XI, visre-

tāk V-VI. M. parasti ilgst 4-5 st., ziemā pat

25-40 st., bet 1958 Alūksnē ir bijis m. rekords

— 93 stundas.

Mihailovs Juris (dz. 1927. 1. I Maskavā,

PSRS) - fiziķis. M. b. LVU fiz.-mat. fak.

1951, ieguvis Dr. grādu 1965. Kopš 1951

LPSR ZA Fizikāli enerģētiskā I zin. līdz-ks,

1961-67 lab. vad. turpat, kopš 1967 ZA Fiz.

I direktors. Viņš izstrādājis jaunu masas

unenerģijas pārneses teoriju, siltumfiz. pama-

tojumu jaunām augsttemperātūras žāvēša-

nas metodēm, divfažu un daudzkomponenšu

magnētohidrodinamikas pamatus. M. publ.

vairāk nekā 60 zin. darbu, no kuriem pa-

zīstamākais ir grām. Siltuma un masas teo-

rija (kopā ar A. V. Likovu), kas izd. kr.

vai. 1959 un angļu vai. 1961.

Mikola (Mikkola Jooseppi Julius, 1866. 6.

VII Ilejervī, Somijā - 1946. 28. IX) -

somu valodnieks. 1886 stud. sanskrita un

senziemeļnieku vai. Helsinki U Somijā, 1887-

--88 ziemeļnieku fil. Upsalas U Zviedr., 1889

ieguva fil. kand. grādu Helsinku U. Stud.

1889-91 slavu fil. Harkovas un Maskavas

U, 1890 poļu vai. Varšavā, 1892 stud. Vīnē

un apceļoja Serbiju. 1893 ieguva Dr. grādu

par disertāciju —
Die Beruhrungenzwischen

den vuestfinnischen und slavischen Sprachen

(publ. 1894). 1893-94 Mbija stipendiāts Pēter-

pilī un Maskavā, 1894 studēja liet. vai. Lie-

tuvā. Bijis 1895 fil. doc. Helsinku U, 1900

ārk. prof., 1921-34 profesors. Pētījis somu

vai. un senāko Somijas vēst., 1908. Somijas
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ZA līdzdibinātājs. Apmeklēja 1920-21 Lju

unlasīja lekc. LU, kopš 1931 LU godabiedrs,

daudzu grām. autors. Publ.: Baltisches und

Slavisches (1903), Urslavische Grammatik,

I (1913), ~Vecākie sakari somu un baltu

valodu starpā" {IMM, 1930, II), Die ālteren

Beriihrungen zivischen Ostseefinnisch und

Russisch (1938) v.c. M. bija liels latv. draugs.

Viņa sieva —
rakstn. Maila Talvio (sk.).

Mikroautobuss — mazs autobuss ar 6-15

vietām pasažieriemun viņu bagāžai. Sākumā

m.a. ražoja Rīgas eksperimentālā autobusu

rūpn., bet vēlāk ražošanu pārcēla uz jaun-

būvēto Jelgavas mikroautobusu rūpniecību.

1958 uzbūvēja 11 mikroautobusus RAF-10

„Festivāls"; 1959-62 uzbūvēja 1 297 m.a.

RAF-977 V „Latvija" 10 personām un ar

115 km/st. maks. ātrumu; 1961 sāka ražot

m.a. RAF-977-D, līdz 1966 saražojot jau

5 485 m.a.; 1961 sāka ražot arī ātrās medicī-

niskāspalīdzības m.a. 2 slimniekiemRAF-977

I „Latvija", līdz 1966 saražojot 1 556 m.a.;

1961-64 būvēja arī m.a. tūristiemRAF-977-E

„Latvija", pavisam 302; 1959-62 saražoja

arī 75 autovilcienuspasažieru pārvadāšanai

lidostās, izstādēs v.c. - RAF-980-979 „Rī-

ga", kas sastāvēja no vilciena un 2 vago-

niem 66 pasažieru pārvadāšanai, ar maks.

ātrumu 20 km/st; 1963 sāka ražot uzlabotu

modeli RAF-980 D/979 „Rīga" (līdz 1966 -

skaitā 113), bet 1966 sāka ražot autovil-

cienu cilvēku un kravas pārvadāšanai šach-

tās ar sprādzienu drošu atmosfēru, sastāvā

esot vilcējam un vagonam 26 pasažieru pār-

vadāšanai ar 20 km/st ātrumu, pirmā g.

saražojot 20 šādus m.a. (RAF- 983/725).

Pēdējos gados ražo modeli RAF-2203 ~Latv-

ija", ko nomaina jauns modelis RAF- 22038

~Latvija" ar uzlabotu priekšējo balstiekār-

tu, bremžu sistēmu, izturīgākām virsbūves

savienojumu vietām un samazinātu degvielu

patēriņu, kā arī modernāku ārējo izskatu.

19700s g. uz parastā m.a. bāzes sāka ražot

ari elektromobiļus, izgatavojot Maskavas olim-

piādes vajadzībām 7 elektrobusus. Pirma-

jam modelim sekoja jauns modelis, kas bez

bateriju uzlādēs nodrošina maksimālo no-

skrējienu 42 km pa pilsētu un 68 km pa

līdzenu šoseju, izmēģinot dārgāsniķelļa-cinka

baterijas, ar 60 km/st maksimālo ātrumu.

1984/85 g. uzbūvēja 82 elektrobusus. Ljā
1982 uzbūvēja pavisam 15 050 m.a., 17%

no visiem PSRS tajā g. ražotajiem m.a.

~Latvija" eksportē uz Ēģipti, Afganistānu,

Austriju, Indiju, Indonēziju, Irānu, Pakis-

Jaunais Latvijā ražotais elektrobīlis 1985. g.
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tanu, Somiju, Zviedriju v.c. zemēm.

Mikrobioloģija — zinātne, kas pētī mikro-

organismu uzbūvi, mainību, fizioloģiju un

bioķīmiju, lai šo organismu dzīvības pro-

cesus virzītu cilvēkam vēlamā virzienā. Ag-
rāk m. bija pazīstama kā bakterioloģija.
Pirmie latv. mikrobiologi Eižens Zemmers

(1843-1906)un Kristaps Helmanis (1848-1892)

darbojās Tērbatā un Pēterburgā. Augusts
Kirchenšteins (1872-1963) 1919 LU izvei-

doja m. katedru, nodibināja 1923 LU Serum-

staciju pošu un serumu gatavošanai un or-

ganizējapētījumus dažādās m. nozarēs. Lielu

darbu LU veicis arī Egons Dārziņš (1894-

--1966) v.c. Pēc II Pas. kara m. problēmas

pēta 1946 dib. ZA Mikrobioloģijas I. RMI

Mikrobioloģijas katedra, LLA Augu fiziol.

un mikrobiol. katedra, Epizootoloģijas un

zoohigiēnas katedra, ZA Organiskās sintezēs

I, LVU Augu fiziol. katedra un vairāku

rūpn. laboratorijas. Kirchenšteina vadībā Vel-

ta Bērziņa (dz. 1904), E. Plandere un Niko-

lajs Stoligvo (dz. 1900) pētījuši ārējās vides

faktoru nozīmi infekcijas procesa izcelsmē

un imunitātes norisēs un skaidrojuši vita-

mīnu nozīmi organisma dabisko aizsargspēju

stiprināšanā un seroterapijas efekta palieli-
nāšanā. Elīze Kalēja (dz. 1914) un Ērika

Linde (dz. 1924) pētījušas ārstniecisko dūņu
un sērūdeņu mikrofloru. Alfrēds Kalniņš (dz.

1894), Anna Klincāre (dz. 1919), Dzidra' Krē-

sliņa (dz. 1925), Anna Klincāre (dz. 1928) un

Emīlija Lauzne (dz. 1919) pētījušas augšņu
mikrofloras sastāvu, mikroorganismu un augu

savstarpējās attiecības unsagatavojušas vie-

tējos bakteriālos mēslošanas līdzekļus. Pa-

teicoties Pētera Delles (1877-1946) pētīju-

miem, izstrādāta technoloģija vīna un alus

rūpniecībām. Jānis Riekstiņš (1908-1964) un

Pāvils Zariņš (dz. 1913) darbojušies raugu

tīrkultūras ražošanā.

Mikrobioloģijas rūpniecība — jauna no-

zare Ljā, kas ražo lopbarības raugu un li-

zīnu, vitamīnus, fermentu preparātus, anti-

biotikas, bakteriālos un virusālos preparā-
tus augu aizsardzībai, bakteriālosmēslošanas

līdzekļus v.c. preparātus. Lielākās m.b. rūp-

nīcas ir Līvānu eksperimentālā bioķīmiskā
rūpn., Slokas celulozes un papīra rūpn. un

Zilākalna rūpnīca. 1965 ražoja 1 773 t lop-
barības rauga un 0,3 t lizīna, bet 1981 jau
2 300 t lizīna (1/4 no visā PSRS saražotā li-

zina), bet vairs tikai 1 255 t lopbarības rau-

ga. Zilākalnarūpn. ir pirmā PSRS, kas ražo

melasi un lopbarības raugu no nesadalījušās

kūdras. M.b. ražojumus eksportē arī uz R.

Vāc, Čechoslovākiju v.c. zemēm. Bioķīmisko
preparātu rūpn. ražo citronskābi visaiPSRS,
kā arī ārzemēm, sausās sporas un sauso

micēliju. Gaļas un piena rūpn. laboratorija

ražo tīrkultūras pienotavām, bet Tukuma

fermentu preparātu rūpnīca — fermentu pre-

parātus spirta rūpniecībai.

Miķelsone Konstance (dz. Ozoliņa, 1905.

16. V Jaungulbenes pag. — 1955. 25 II

Mineapolē, Minesotā, ASV) — rakstniece

(1702 — nepilnīga informācija). M. publ.

lugas — Ugunskristības (1932),Pasaules ceļo-

tāji (bērnu luga, 1932), Pauks un Šmauks

(bērnu luga, 1933), Dzeguzes bērni (drāma,

1934), Jāju dienu (komēdija, 1936), Slinkā

sieva (drāma, 1938), prozas darbus
—

Nel-

gas cīņa (novele, 1943), Nelgu svīta (noveļu
krāj., 1948),Bikts (1949), Bābeles gūstā(1950),

Nakts parāde (romāns, 1953), Ēdenes rap-

sodija (romāns, 1954). Period. publ. darbi —

~Nopirktā ēna" Jaunās Ziņās (1946), ,Vēs-

tules dēlam" Latvju Domās (1946), ~Goda
tiesa" Laikā (1946), „Puķu Andrejs" Nedē-

ļas Apskatā (1947), ~Divi cilvēki", ~Nojaut-
as" un ..Elizabetes ziedēšana" Laikā (1947-48)

v.c.

Mikelsons Arnolds (1922. 24. I Raunā —

1984. 9. IIVaitrokā, BrituKolumbijā, Kanādā)

— tēlnieks. Rīgā sācis mc. glezn., bet drīz

pievērsies koktēlniecībai. Vāc. M.nodib. latv.

kokgriezēju kopu, kas guva lielus panāku-

mus. Viņš 1947-53 Angl. atjaunojaun izvei-

doja Royal Crown Derby porcelāna figūriņu
ražošanas nod., unpēc viņa zīmējumiem tur

ražo figūriņas vēl tagad. Kanādā 1953-65

M. darb. Albertas un Britu Kolumbijas pro-

vincēs un 1965 D. Sarejā pie Klusā okeāna

uzbūvējapats savu mākslas galeriju undarbn.,

kur tapa viņa starpt. pazīstamās liela ap-

joma un miniatūrās putnu, meža un jūras
dzīvn. skulptūras. M. 1977 Toronto nac.

kokgriezēju izstādē ieguva zelta un sudraba

medaļas un atzinības rakstus, viņa darbība

guvusi atbalsi Kanādas, ASV un Angl. māk-

slas žurnālos.

Miķelsons Eduards (1896. 24. IV Allažu

pag. — 1969 Latvijā) — operdziedātājs, bass.

(1702). Bijis 1942-45 deportācijā Vāc, pēc
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kam atgriezies Ljā, kur 1945-65 bijis LVK

dziedāšanaspaidagogs.

Mikelsons Georgs J. (dz. 1937. 8. IV

Rīgā) — aviātors, uzņēmējs. Kopā ar vecā-

kiem 1944 ieradies Vāc, 1949 Austrālijā,

Georgs Juris Miķelsons.

bet kopš 1960 dzīvo ASV. 5 g. studējis

vijoles spēli pie tēva Rūdolfa M. (sk.), 4 g.

stud. žurnālismuun rakstniecību, 1960 iera-

dies Indianopolē, Indiānāun pievērsies aviā-

cijai. M. 1967 kļuvis lielas privātas starpt.
lidmašīnu sab. un ceļojumu kluba ~Voyager
1000" galv. pilots un saimnieciskais dir.,

1973 nodibinājis savulīdzīgu pasākumu „Ame-

rican Trans-Air" (ATA), kas 1980 kļuvis

par vienu no lielākajām privātajām starpt.

lidm. sab. ar 75 milj. dol. kapitālu 1983,

14 lielām lidmašīnām (2 — DC-10, 4
—

Boeing 727 un 8 — Boeing 707) un 800 dar-

biniekiem 1985. M. izveidojis arī liela ap-

joma ceļojumu biroju „Ambassadair", kam

1985 bija 17 500 biedru, un pārņēmis savā

kontrolē lokālu Indiānas lidmašīnu sab.

„Conestoga". Viņa pasākumu galv. bāze ir

Indianapole, Indiānā.

Mikelsons Hugo (dz. 1924. 9. XI Lēd-

manē) — aktieris, režisors. B. 1942. Smil-

tenes Lauksaimn. sk. ar pienotavas vad.

tiesībām, Kanādā darb. inž. firmā. T-ra māk-

slas stingrās pamatzin. ieguva rež. Jāņa

Zariņa vad. t-ra studijā Londonā (Angl.), kā

arī spēlēja viņa inscenētajās lugās. Visvai-

rāk t-ra mākslai pievērsies pēdējos 20 g.

Toronto (Kanādā). Piedalījies Toronto Latv.

b-bas drāmas ans., bija tur tēlotājs un rež.,

bet kopš 1963 Toronto Latv. ģm. drāmas

pulciņa vadītājs. Strādādams pēc Staņislav-
ska reālpsīcholoģiskā t-ra metodes, M. mā-

cījis latv. jaunatnei nopietnāk un dziļāk iz-

prast dzīvē satiktoun latv. drāmas lit. lasīto,
tā veicinot jaunatnes ieaugšanu latviskumā.

M. darb. arī par t-ra referentu PBLA KF.

Mikelsons Jānis (1888. 22. X Umurgas

pag. - 1952. 22 XI Rīgā) - ārsts (1702).

Bijis 1946 LPSR ZA korespond loc, 1932-52

prof. LU (vēlāk LVU). Pētījis 1948-50 l.t.

balneoloģijas problēmas — Baldones, Ķe-

meru, Valmieras un Siguldas minerālūdeņu
dziednieciskās īpašības.

Mikelsons Reinholds (1899. 24. XI Rīgā
- 1976. 22. IV Mineapolē, Minesotā, ASV)

— paidagogs un vēsturnieks (1702.). ASV

dzīvoja kopš 1950.

Mikelsons Rūdolfs (dz. 1905. 11. VIII

Rīgā) — vijolnieks (1703). Izceļoja 1949 no

Vāc. uz Adelaidi D. Austrāl., pēc tam uz

Rūdolfs Miķelsons.
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ASV. Tur 1959-63 spēlēja Indianapoles un

Z. Karolainas simfoniskā orķestrī, kopš 1963

Sentluisas simfoniskā orķestrī bijis pirmais

vijolnieks. M. ļoti daudz ceļojis, apbrau-

kājis visu pasauli.
Mikelsons Vilis (dz. 1918. 1. II Mār-

cienā) — sabiedrisks darbinieks, žurnālists.

ASV bijis ALA vicepr., ALA filmu izrāžu

Vilis Miķelsons.

kārtotājs, Kalamazū (Mičiganā) Latv. b-bas

priekšnieks. Darbojies Garezerā pārvaldē. Or-

ganizējis t. deju apv. I un II svētkus. Publ.

daudz rakstu presē.

Miķeli (1703) jeb Jumja diena, Apjumī-

bas, Appļāvības, Dievadiena dainās senajā

gadskārtā svinēti rudens saulgriežos, kad

diena un nakts vienādā garumā. Par Miķeli,
Jumi un apjumībām ir ap 270 dainu. Miķeļi
ir arī tirgus diena, beidzamā precību un

derību diena. Tā ir arī Dieva diena, aiz

kuras nāk dievaines jeb veļu laiks. Svinības

iesākas tīrumā ar Jumja ņemšanu, pārne-

šanu sētā un novietošanu klētī. Apjumībās
dedzina ugunskuru un dejo. Raksturīgais
ēdiens ir Jumja klaips, cāļi, alus. Apjumī-
bās cilvēkotas par Miķeli — mazu, labu,

bagātu vīriņu, ko sauc par Maizes tēvu,

Sila Miķeli, Miega Miķeli. Miķelis tīrumā

kopā ar auzu kaudzi, jo viņš ir arī zirgu

gādnieks, kam kauj cāļus un gaili. Miķelis
ir vēlais arājs, skalu malkas audzētājs un

galv. alus devējs. Miķelis ir arī cilvēku,

kustoņu un augu vārds. (Kādas puķes ar

bāli melniem ziediem sauc par miķelnīcām.)

Miķeli tagad sāk uzskatīt par senāku tēlu

nekā bībelē minēto virseņģeli Miķeli (Mikā-el).
Sanskritā ~mih" — saule, mākonis, vējš,

mēness, gudrs, kas atgādinarudens dilstošo

sauli un tādēļ ierindojas Dievadēlupulkā.
A. Brastiņš

Mīlenbachs (Muehlenbachs)Aleksandrs (dz.

1903. 26. I Jelgavā) — jurists. B. LU tiesl.

nod., bijis miertiesnesis Liepājā, tad Dau-

gavpilī, kopš 1929 Jelgavas apg. tiesas loc.

un Jelgavas cv. lut. Miera draudzes priekš-

nieks. Devās 1944 uz Vāc, kur 1946 Heidel-

bergas U ieguva Dr. iur. grādu. Pārcēlās uz

ASV, sākumā Ņujorkā strādāja tauts. noz.,

vēlāk ASV Kongresabibl. Vašingtonā.

Milenbachs (ari Muehlenbachs) Kārlis (dz.

1944. 12. V Rīgā) - ģeologs. ASV 1966 ie-

guvis B.A. grāduVašingtonas U Sietlā, 1971

Dr. grādu ģeol. Čikāgas U. Darb. par ģeol.

doc. Albertas U Edmontonā, Kanādā. Pub-

licējies Kanādas un ASV zin. žurn. un vaid.

izdevumos.

Mīlenbachs (Muehlenbachs) Viktors (1898.

11. X Jelgavā-
1986. 15. 111 ASV) - ārsts

un botāniķis (1704). Vāc. 1944-45 darb. Dan-

cigas Mcd. A. Higiēnas I, pēc tam dažādās

Bavārijas bēgļu nometnēs. Izceļoja 1951 uz

ASV, 1952-68 darb. Sentluisas pils. Tautas

veselības lab. par tbc unsēnīšu nod. vad., kopš

1954 bija arīMisūri bot. dārzu zin. līdz-ks floras

pētīšanas darbos. M. ir vācu un amer. profes.

org-ju loc., publ. apm. 20 zin. darbu 1926-69

latv., vācu un angļu vai.; Dr. disertācija —

Par ūdens chlorsaistāmspējas noteikšanas

metodēm unpar tās praktisko nozīmi ūdens

higiēnā (1933).

Militārā okupācija — Ljā un Baltijas

valstīs pad. karaspēks daļēji joprojām veic

okup. karaspēka lomu, pie vajadzības iejau-

coties vietējās lietās. Drīz pēc kara beigām
1945. 9. VII no jauna nodibināja Balt. kara

apgabalu (BKA), kurā ieskaitīja Ljā, Liet.,

Ig. unKaļiņgradas apg. izvietotās pad. kara-

spēka daļas. BKA štābs ir Rīgā. Tas pa-
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Padomju militāro spēku novietojums okupētajās Baltijas valstīs.

kļauts tieši pad. bruņoto spēku virspavēl-
niecībai Maskavā. BKA 1984 atradās 13

divīzijas, ieskaitot 6 motorizētas strēlnieku,
3 tanku, 2 izplētņu lēcēju un 2 artil. divī-

zijas. Bez tam BKA atradās viena aviācijas

armija ar 300-400 kaujas lidmašīnām, kuru

vajadzībām Ljā, Liet. un Ig. bija izbūvēti

55 lidlauki. BKA pakļautajām vienībām ir

tikai taktiskās raketes ar sniedzamību līdz

1,000 km (SS 1-C, SS-12, SS-21, SS-22 un

SS-23). Pārējās raķetes bija Stratēģisko ra-

ķešu karaspēkam, kas BKA nebija pakļauts.
Balt. telpāizvietotās pad. karaspēka daļas

bija visumā labi apmācītas un apbruņotas.
BKA bija samērā maz tanku divīziju, bet

daudz vieglāku, ātri manevrējošu karaspēka

vienību. Piem., 1/4 no pad. izplētņu lēcēju

divīzijām ir BKA. R presē parādījušies minē-
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Padomju militārie lidlauki un kara flotes bāzes okupētajāLatvijā 1983. gadā.

Padomju raķešu bāzes un tanku koncentrācijas centri okupētajā Latvijā.
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jumi, ka kara gadījumā BKA koncentrēta-

jam karaspēkam būtu jāšķērso Polija un

A-Vācija un jāiesaistās cīņā pret NATO

Šlezvigas-Holšteinas rajonā. Tā galvenais kau-

jas uzdevums būtu ieņemt Dāniju, okupējot

Balt. jūras izejas.

Šie minējumi šķiet ļoti ticami, jo līdzīgi

uzdevumi ir arī pad. kara flotei (t.s. Sarkan-

karogotajai Balt. flotei). Šīs flotes bāzes un

atbalsta punkti izvietoti Balt. jūras a kras-

tā, kas stiepjas no Ļeņingradas līdz Bal-

tijskai Kaļiņingradas apgabalā (bij. A-Prū-

sijā). Balt. kara flotes sastāvā 1984 bija 30

zemūdenes, 40 lielāki un 285 mazāki kara

kuģi, 45 amfībijas un atbalsta kuģi, 95 kau-

jas bumbvedēji, 6 ~zeme-zeme" raķešu bat.

un 1 jūras kājn. pulks. Arī flotē daudz

vieglu, ātri manevrējošu vienību. Balt. Sar-

kankarogotajā flotē 1984 bija tikai 6 ballis-

tisko raķešu zemūdenes. Kara gadījumā flo-

tei ar desantiem v.c. būtu jāatbalsta pad.

karaspēks, kas gar Balt. jūras krastu vir-

zītos uz r, un jāpalīdz okupēt Dāniju, nodro-

šinot izejas no Balt jūras. Tikai tad Balt.

flotei būtu iespējams izlauzties uz Atlan-

tijas okeānu unoperēt tur. NATO savos aiz-

sardzības plānos paredz visiem spēkiemturēt

Dāniju, kas spēlē tādu pašu lomu,kā korķis

pudeles kaklā.

Balt. valstīs atrodas arī MVD lekšējais

karaspēks un KGB Robežapsardzības kara-

spēks. Šīs spec. vien. BKA nav pakļautas,
bet saņem pavēles tieši no čekas un iekš-

lietu M. Pēc kara MVD iekšējo karaspēku

raidīja pret partizāniem. Maksimālo parti-

zānu skaitu visās 3 Balt. valstīs grūti no-

teikt, bet jādomā, ka 1945/46 tas bijis ap

45.000. Lielākais partizānu skaits bija Liet.,

bet Ljā tikai ap 5.000. Partizāni cīnījās

izmisuma spēkiem, un viņus apspieda tikai

ap 1952. Kurzemē partizānu apkarošanai

lekšējā karaspēka daļas atradās vēl 1951,

tātad līdz pat partizānu kustības beigām.

lekšējā karaspēka daļas bez tam apsargā

cietumus un svarīgus objektus, pavada kon-

vojus u.tml. Pastāv īpašs Balt. robežapsar-

dzības apgabals ar štābu Rīgā (kom. 1984

bija ģen. majors G. Mcisejenko). Robež-

sargu uzdevums ir sargāt Balt. republiku

jūras robežu un kontrolēt legālo satiksmi

ar ārzemēm. Robežsargu apbruņojumā ir kājn.

ieroči, kuteri, helikopteri, lidmašīnas un ra-

dara ierīces. Jūras robežu sargāšanai patru-

ļās lieto īpašus pēdu dzinējus suņus. Robež-

sargi joprojām it kā gaida nelegālistus, kas

no gumijas laiviņām varētu kāpt krastā.

Grūtības sagādā legālās satiksmes kontro-

lēšana ar ārz., jo līdz ar tūrismu robežām

sūcas cauri pretpad. informācija.

Nekādu nac. karaspēka daļu armijā vairs

nav. Tās jau sen likvidētas. Pirmais ekspe-

riments dibināt nac. karaspēka daļas bija

1940 saformētie latv., ig. un liet. territori-

ālie korpusi. Šis eksperiments beidzās kara

pirmajās nedēļās 1941 vasarā, kad korpusi

izjuka, karavīriem dezertējot. Staļins 1941

rudenī atkal pavēlēja uzstādīt jaunas bal-

tiešu nacionālas karaspēka daļas. Tā kara

laikā saformēja 2 latv., 2 ig. un 1 liet. strēl-

nieku divīziju, kas nac. skaitījās vairāk pēc

formas nekā pēc satura, jo baltieši šajās

vienībās bija mazākumā, piem., latv. vienī-

bās 1943 bija tikai 39% latviešu. Kara bei-

gās pastāvēja 130. latv. strēlnieku korpuss

ar 15.000 vīriem 2 mazās divīzijās (43. gvar-

des latv. strēln. un 308. latv. strēln. div.),

kā arī ats. latv. nakts bumbvedēju av. pulks,

kas bija apbruņots ar primitīviem divplākš-

ņiem, t.s. kukuružņikiem. Kaujas spēju ziņā

latv. strēln. divīzijas bija pārākas par kr.

divīzijām, un strēlniekiempar varonību kau-

jās piešķīra vairāk nekā 17.000 ordeņus un

medaļas. Taču uz latv. vienmēr raudzījās ar

aizdomām.

Pēc kara balt. divīzijas izformēja, virsn.

un virsdienesta instruktorus pārskaitot kr.

daļās. Pēc dažiem norādījumiem spriežot,

vairākus g. turpinājapastāvēt tikai 43. gvar-

des latv. strēln. div., bet tai neuzticējās.

1949. 111 lielo deportāciju laikā latv. div.

atradās Carnikavā. Kad sākās laucinieku

deportācijas, divīzijai atņēma ieročus, acīm-

redzot baidoties, ka strēln. var sacelties.

Vēlāk izformēja arī šo divīziju. Kopš 1956

nekādas nac. karaspēka daļas pad. armijā

vairs nepastāv. Ljā un Balt. valstīs vispār

iesauktos karavīrus sadala un izkaisa pa

vienībām Kriev. un Vidusāzijas republikās,

bet PSRS iekšienē iesauktos kr. sūta dienēt

BKA. Lai sajauktu tautības, lieto īpašu plā-

nošanas metodi, kas līdzīga darba spēka

plānošanas metodēm ar darba spēka bilan-

cēm. Baltiešus parasti nelaiž dienēt daļās,

kam jūtīgi iekšpolīt. uzdevumi (piem., Robež-
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apsardzības karaspēkā) un raugās uz viņiem

ar aizdomām. Saprotams, kara vai vispārē-

jas mobilizācijas gadījumā tā vairs neva-

rētu rīkoties, jo centieni iesauktos izkaisīt

pa visu PSRS pārslogotu transportu un pra-

sītu laiku. Tāpēc BKA mobilizācijas rezul-

tātā saformētajās papildus divīzijās būtu

liels skaits latv., liet. un ig. virsnieku un

karavīru.

Balt.apgabalasaimniecībaibruņotie spēki

jāapgādā ar pārtikas vielām, kazarmām un

poligoniem, bet pad. karavīri saimniecībai

savukārt palīdz ar darba spēku, īpaši plūdu

v.c. dabas katastrofu gadījumos. BKA štābs

ir Rīgā, un BKA kom. ģen. pulkv. Anatols

Betehtins skaitās LKP CX Biroja loc., bet

LKP CX 1. sekretārs Boriss Pugo savukārt

skaitās BKA kara pad. loceklis. Tā kā Ig.

un Liet. līdzīgi izkārtojumi nav paredzēti,

tas nozīmē, ka Rīgā bruņoto spēku klāt-

būtne vairāk jūtama nekā Viļņā vai Tallinā.

BKA štābos Rīgā ir ap 20 kr. ģenerāļu un

komandējošais sastāvs visur krievisks. Te

velti meklētbalt. ģenerāļus, jo tādu nav. Vie-

nīgie izņēmumi ir armijaspalīgorg. DOSAAF

unrepubliku mobilizācijas pārvaldes jebkara

komisariāti, kur par dekorātīviem pr. iecelti

vietējo tautību ģenerāļi. Ljā tie ir Kriev.

latv. — DOSAAF pr. ģen. maj. Eduards

Evins un LPSR ~kara komisārs" ģen. maj.

Arkādijs Rozenbergs. Ar civīliedz. armijai
maz sakaru; karavīri dzīvo kazarmās un

nododas apmācībām. Balt. Sarkankarogota-

jai flotei Ljā ir vairākas bāzes un ostas.

No tām galv. Rīgas kara osta (1984 kom.

bija kontradm. Maļkovs), Liepāja un Vents-

pils. Pēdējā laikā kara ostas Balt. valstīs

pārbūvē un paplašina, ceļot jaunus zem-

ūdeņu bunkurus, sausos dokus un remonta

ierīces.

Karaspēks Balt. valstīs spēlē ari polīt.

lomu un būtībā ir pad. varas garants. Pēc

kara armijas vienības iesaistīja partizānu

apkarošanā, un polīt. lietās BKA joprojām
ir savs vārds sakāms. Piem., 1959 Ljā pirms
nac. komūnistu tīrīšanām toreizējais BKA

kom. ģen. P. Batovs brīdinājis Maskavu, ka

Ljā sākusi rosīties „5. kolonna," kas ap-

draudot kara apg. drošību. Jādomā, ka šim

brīdinājumam bija vismaz daļējs sakars ar

tālākajiem notikumiem. Jaunatnes demon-

strāciju 1972 laikā Kaunā izsludinātatrauk-

sme un milicija zaudējusi kontroli par stā-

vokli. Demonstrantu apspiešanaiuz Liet. ar

lidmašīnām pārvesti izplētņu lēcēji. Ig. stu-

dentu 1976 demonstrāciju laikā Tērbatā mili-

cija baidījusies, ka jaunieši var ieņemt kara

komisariātaēku, kur glabātiiesaucamo doku-

menti, un ēku ielenkusi. Kad 1982. IV rie-

tumos klīda baumas par Brežņeva nāvi (Brež-

ņevs faktisi nomira vairākus mēnešus vē-

lāk), r. prese ziņoja, ka Liet. izsludināta

trauksme, jo bijušas bailes no nekārtībām.

Uz ārieni Rīgas, Tallinas unViļņas kompar-

tiju vadības rāda drošu stāju, bet faktiski

tās dzīvojušas bažās par notikumiem. No

1980 — 1982 Polijas krizes laikā izolēja

poļu studentus Civīlās av. institūtā Rīgā,

pastiprināja robežapsardzību, apturēja tūris-

mu uz Poliju un konfiscēja vēstules no Poli-

jas radiem Balt. valstīs, utt. Šie notikumi

rādīja, ka BKA bija bažas par ārpolīt. no-

tikumu atbalsi Balt. telpā.

Andris Trapāns

Millere Antonija (dz. Barkāne, 1913. 18.

V Mērdzenes [vēlākajā Zvirgzdenes] pag.) —

valodniece. B. 1944. LU fil. fak., bijusi skol.

Jēkabpils un Krāslavas valsts ģimnāzijā.

Strādāja Vāc. Vircburgas latv. ģm. un Virc-

burgas latv. TAsk., vēlāk Traunšteinas ģim-

nāzijā. lebrauca ASV, papildinājās salīdzi-

nāmā lit. Ņujorkas pils. U, paid. un vēst.

Sanhozē valsts U Kalifornijā. Kopš 1978

mācījusi latv. vai. Stanforda U, 1979 arī

Garezera latv. vidusskolā. Darb. sava dēla

Reinholda M. apgādā Echo, publ. Latuian

Language, Grammar, Vocabulary, Exercises

(1979). Zem Veronikas Barkānes vārda publ.

Es uzaugu viensētā, Atmiņas un pārdomas

(1985).

Millere-Grasmane Marga (1905. 22. XI

Valmierā - 1984. 14. IV St. Pētersburgā,

Floridā, ASV) — arfiste (1705). leradusies

1950. IV Ņudžersijā, ASV no 1960iem g.
-

1974 spēlējusi ērģeles īstorendžas latv. ev.-

lut. draudzē, sniegusi arfas koncertus, 1977

izdevusi skaņu plati Arfas skaņas klusai

stundai, 1978 pārcēlusies uz St. Pētersbur-

gu, Floridā, kur turpinājusi aktīvu mākslas

rosību.

Millere-Radvanija (Radvany) Ruta (1935.

14. XII Rīgā) — mikrobioloģe. (T. —
Alfons

M., tautsk. inspektors; m. — Alma Ven-

tere-M., ārste.) ASV 1959 b. Minesotas U
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Mineapolē, Minesotā, ar B.A. grāduun 1969

Tempļa U Filadelfijā, Pensilvānijā, ar Dr.

grādu mikrobiol., specializējoties immūno-

loģijā un immūnoķīm.; Dr disertācija — Im-

munochemistry of ABO Antigens on the

Red Celi Membrane. Bijusi 1959-64 Ņujor-
kas U Bafalo asist. baktērioloģij ā un im-

mūnoloģijā, pētījusi immūnoloģiskās slimī-

bas, pēc tam 1964-69, būdama Tempļa U

asist. mikrobiol., pētījusi šūniņu sienu (mem-

brānu) immūnoloģijuunimmūnoķīmiju. Darb.

1969-76 Stanforda U Mcd. sk. transplantā-

cijas lab., pētījot šūniņu grupas un to no-

zīmi orgānu pārstādīšanā un immūnoloģis-

kās slimības. Kopš 1976 Ziemeļrietumu (North-

vvestern) U Mcd. sk. Čikāgā, Ilinojā, doc.

chirurģijas dept., pētī šūniņu grupas un to

nozīmi orgānu pārstādīšanā, transplantāci-

jas lab. dir. un lektore arī immūnoloģijas

departamentā.Piedalījusiesunreferējusi dau-

dzās internac. konf. ASV, Franc. un Dānijā.
Publ. 18 zin. rakstus, iesk. grām. Trans-

plantācijas immūnoloģija, kurā M.-R. ir viena

no autoriem. Bijusi 1970-76 palīgskol. un

pianiste Oklandes latv. psk. un kopš 1976

palīgskol. vēst. un latv. lit. Krišjāņa Barona

sk. Čikāgā.
Millers Jānis (1881. 10. IV Liepupē —

1976. 26. VI Londonā, Anglijā) - tālbrau-

cējs kapteinis. Jūrnieka gaitas sācis 16 g.

vecumā, 1907 b. jūrsk. ar kapt. diplomu, 5 g.

vad. buriniekus, pēc tam tvaikoņus. 10 g.

kuģoja Tālajos A., kopš 1921 bija tvaikoņa
Elizabete kapt. un līdzīpašnieks. M. vācu

uzbrukuma laikā 1940 savu kuģi ar bēgļiem
aizvadīja no Franc. uz Angliju. Jau II Pas.

karā unpēc tā britu Transporta M dienestā

viņa vad. Elizabete piedalījās daudzos sa-

biedrotokonvojos. M. 1942 atbalstīja Latvju
b-bas Lielbritānijā dib. un Londonas Avīzes

izdošanu, 1953 nopirka Waverly Press spies-
tuvi, kas laida klajā lielāku skaitu latv.

izd., 4 ungāru laikr. un pirmo R. valstīs

izdoto albāņu grāmatu. Pensionējās 1954.

Millers Reinholds Roberts (dz. 1945. 5.

111 Aleksanderbadē, Vācijā) — rakstnieks,

redaktors, grāmatu izdevējs. Ar māti An-

toniju M. (sk.) 1950 ieradās ASV, dzīvoja

Ņujorkālīdz 1974,pēc tamKahfornijā. Stud.

angļu vai. Longailendas U un Peisa kole-

džā. Strādājis laikr. The New York Times

redakcijā 1965-73 unLaika red. 1974. Izvei-

dojis 1971 savu apgāduEcho. Rakstījis latv.

un angļu valodā. Latv. vai. izdotas grām. —

luga Sekretāre (1970) unKokle tuksnesī (at-

miņas par dzejn. Ausmu Jaunzemi, 1978),

angļu vai. — Teen Angel (romāns, 1971),

The Time Exile (fantāzijas romāns, 1972),

SilverTiger (1977, arī Ņudēlijā, Indijā), Songs

of the Morning Angel (Ausmas Jaunzemes

Rīta eņģeļa dziesmu tulkojums, 1978). Kopš
1978 M. darb. Livermores atomrūpn. lab.

publ. daļā. Publ. J. Raiņa lugas Uguns un

nakts tuik. angļu vai. Fire and Night (1983).

Millers Tālis (dz. 1929. 4. I Ungurmuižas

pag.) — inženieris technologs. B. LVU ķīm.
fak. 1952, techn. zin. kand. 1962, LPSR ZA

Neorganiskās ķīm. I zin. līdz-ks kopš 1954.

Publ. vairāk nekā 40 zin. darbu par javu
saistvielu sacietēšanas procesiem, vielas stikl-

veida stāvokli v.c, no kuriem ievērojamā-

kie: „Vietējo neveldzēto dolomītkaļķu node-

rība smilšu-kaļķu bloku ražošanā" (ZA Vēs-

tīs 1958, kopā ar citiem autoriem); „Stikla

rašanās sistēmā P2^s"^2^3"B un ti^u

veidotājas sistēmas un materiāli, 1967, kopā
ar citiem autoriem, kr. valodā.

Millers Visvaris (dz. 1927. 31. X Krasno-

jarskā, PSRS) — padomjutiesību zinātnieks.

B. LVU jur. fak. 1949 un aspirantūru 1952,

ieguvis jur. zin. Dr. grādu 1966. Kopš 1952

LVU ekon. un jur. fak. (kopš 1967 jur. un

filoz. fak.) mācībspēks (no 1960 doc), LVU

mācībuprorektors 1962-65, prof. kopš 1967.

Kopš 1966 LPSR augstākās un vidējās spec.

izgl. ministrs. Publ. vairāk nekā 50 zin.

rakstu par pad. valststiesībām v.c.

Millers (Mtiller) Wilhelm Zacharias, 17.

gs.) — mācītājs. Pēc Ljas Valsts arch. avo-

tiem 8 g. bijis māc. Gambijā (1653-61?),

atgriezies Kurz. un Zemg. hercogistē.
E. A.

Milošs Česlavs (Milosz Czeslaw, dz. 1911.

30. VI Ščetejnicā, Lietuvā) — poļu literāts,

Nobela prēmijas laureāts. Stud. Viļņas U,

kur ieguva mag. grādu 1934. Pēc II Pas.

kara bija diplomātiskā dienestā kult. lietu

atašejs Polijas vēstniecībā Vašingtonā un

Parīzē, 1951 atteicās tālāk kalpot komūn.

valdībai un dzīvoja Parīzē līdz 1960. Pēc

tam bija ASV slavu vai. un lit. prof. Kali-

fornijas U Berklejā kopš 1961 un kopš 1967

Radošo mākslu I, pēc tam lasījis lekc. par
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dzeju Harvarda U. No M. ievērojamākajiem
darbiem minami: dzej. krāj. The Captive
Mmd (1953), Varas pārņemšana(1953, polis-

ki), ledzimtā valstība: Pašdefinīcijas meklē-

jumi (1968, poliski), Historj of Polish Lite-

rature (1969) un romāns The Valley of Issa

(poliski 1955, angl. 1981, filmā 1982/83). M.

publ. arī daudz kritisku eseju. Vairākos viņa

dzejas darbos ieskanas Liet. motīvi. M. tulk.

poļu dzeju angliski un angļu, amer. un fr.

autoru darbus poliski. M. ir balt. draugsun

sekojis balt. tautu liktenim, piedalījies 2

Balt. studiju konferencēs. leguva Nobela

prēmiju lit. 1980 un 1982 kļuva AABS pir-
mais godabiedrs.

Milošs (Oscar V. dc Lubicz Milosz), (1877.

29. V Ģerejā, Baltkrievijā - 1939. 2. 111

Fontēnblo, Francijā) — lietuviešu aristokrāts,

rakstnieks, filozofs, un diplomāts. M. bija

senas liet. aristokrātu dzimtas atvase. Dzim-

tai piederēja īpašumi Liet. un Baltkrievijā.
M. 1889-96 stud. Žansona dc Salī licejā,

Parīzē, specializējoties valodās. Viņš turpi-

nāja stud. archaiol. un semītiskās vai., kā

arī dzejnieku-simbolistu (Bodelēra, Rimbo,
Verlēna un Pou) darbus. Viņa paša pirmais

dzeju krāj. Le Poeme des Decadences izd.

1899; 1900-10 viņš iedziļinājās psīchol. un

filoz., kļūdams pesimists, kas atspoguļojās

viņa dzeju krāj. Les Sept Solitudes (1907).

Pēc plašākiem ceļojumiem pa Eiropu viņš
pievērsās panteismam un mistikai, pasvīt-
rodams mīlestības nozīmi cilvēku dzīvē. Tas

atspoguļojas viņa grām. LAmoureuse Ini-

tiation (1910), ko viņš nosaucis par romānu,

kā arī lirikas krāj. Les Elements (1911).

Viņa dzejā šajā laikā manāmas Gētes, Šil-

lera, Bairona, Šellija, Kolridža un Rosetti

ietekmes. Viņš šo rakstn. darbus tulkoja un

izd. fr. valodā krāj. Chefs-d'oeuvres lyriques
dv Nord (1912). Bībeles, Platona, Bērna un

Svēdenborga darbu stud. tuvināja viņu kat.

ticībai, kas parādās viņa spēcīgajā drāmā

Miguel Manara (1912). Darbā Mephiboseth
(1913) M. iztirzā grēka un dievišķās žēlas-

tības problēmas ķēniņa Dāvida dzīvē. Liriski

skaistajā darbā Symphonies (1915) viņš pie-
vērsies Dieva atziņai. Viņa rel. atklāsme

parādās arī prozas poēmās Andramandoni

(1917), La Confession dc Lemuel (1922) un

filoz. darbos Ars Magna(1924),Les Arcanes

(1927) un Le Clef dc lApocalipse (1938).

I Pas. kara laikā viņš strādāja Franc. Āri.

M Preses birojā. Kaut gan viņa ģimenebija

pārpoļota, viņš simpatizēja liet. un pārējo
Balt. tautu brīvības centieniem un izman-

toja savu stāvokli sab. un fr. dipi. dienestā

balt. labā. 1918 viņš iestājās Liet. dipi. die-

nestā un bija Liet. pārstāvis Pārizes miera

konferencē Versaļā. M. 1919-25 bija Liet.

pirmais sūtnis Franc, bet vēlāk palika sūt-

niecības dienestā kā padomnieks ar sūtņa

rangu, lai vairāk varētu atlicināt laiku lit.

darbībai. Viņš tulk. un izd. liet. t. dz. fr.

valodā — Dainos (1928) unLa Lithuanie et

la Chanson (1929), kā arī liet. tautas pasa-

kas — Contes et Fabliaux dc la vieuille

Lithuanie (1930) un Contes Lithuaniennes

dc ma mere VOye (1936). Francijā M. uz-

skata par vienu no jaunāko laiku ievēro-

jamākiem fr. dzejniekiem. Kaunas U pie-

šķīra viņam goda Dr. grādu 1937. Anrī

Tomasī komponējis operu uz viņa darba

MiguelManara pamata. Parizē darbojasb-ba

Les Arnis dc Milosz, kas izd. gadskārtējus

biļetenus Cahiers pa viņa darbiem. Parizē

izdots viņa pilnīgs darbukrāj. Oeuvres com-

pletes dc O. V. dc L. Milosz 10 sējumos.

Savos darbos M. pasvītrojis, ka Lja un

Liet. ir palikušas kā indoeiropiešurases mātes

unvēl dzīvais āriešu pasaules garīgais centrs,

un ka latv. un liet. tautas sevī vēl joprojām

glabā seno āriešu augsto garīgokult. Romas

impērijas ar materiālismuun varaskāri sain-

dētajā modernajā pasaulē. Viņa darbi iztir-

zāti E. Lajoux —
Introduction aux poemes

dc Milosz (1944), A. Goday — Milosz, poete

dc VAmour un G. I. Zilonis
— O. V. dc

Milosz sa vie, son oueuvre, son rayonnement

(1951) un viņa radnieka, Nobela prēmijas

laureāta Česlava Miloša (sk.) un Christofera

Bamforda sagatavoto izd. The Noble Travel-

ler — the Life and Writings of O. V. dc L.

Milosz (1985).

Milts Fridrichs (dz. 1906. 21. XII Rīgā)

— gleznotājs (1705). No Vāc. 1951 izceļoja

uz Ņujorku ASV. Tur darbodamies, pār-

laida bohēmiskus ~Elles ķēķa" g. un arī

Četrinieku izstāžu posmu. Pabija ASV Rie-

tumkrastā un Meksikā, tur gūdams jaunus

ierosinājumus. Kļūdams aizvien „miltiskāks",

viņš, tematiski un stiliski, meklēdams un

mainīdamies, pārdzīvoja svārstību amplitū-

du, atbalsojot arī pasaules mākslā pazīs-
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Frīdrichs Milts.

tamo, bet savā īpatā dialektā un dažviet ar

savu īpato groteskā humora izjūtu. M. snie-

gumos pavīd dažviet raupja, kāpināta krās-

zieda skaņa, cituviet atkal kā eļļā, tā akri-

likā — smalkjūtīgi pelēcīgo toņu kamer-

tonis, kas ar savu elēģisko lirismu ir vis-

tuvāk latv. izjūtai. Virtuozās, eļļas krītā

zīmētās ainavas ir M. ceļojumu dokumentā-

cija. M. pieskaitāms pie savas paaudzes kla-

siķiem latv. mākslā, tradīcijas tālākveidotā-

jiem modernisma virzienā.

Milvoku Aktieru kopa (MAK) dib. 1953.

12. IX Milvokos, Viskonsinā, ASV. Kopas

dib. bija profes. aktieri un aktrises
— Gus-

tavs Amols, Elza Tauriņa-Mintika, Volde-

mārs Krūmiņš, Alise Krūmiņa, Jānis Min-

tiks (apgaismošanas meistars) un Ēriks Lei-

manis, admin. Jānis Ozoliņš, drāmaturgs

Alfrēds Ozols, dekorātors Akselis Erhards.

Pirmais iestudējums —
R. Blaumaņa Indrāni

G. Amola rež. izrādīts 1954. 26. IX. Līdz

1977 kopa devusi 59 izrādes un sarīkojusi 5

jubilejas: E. Tauriņai, Lilijai Štengelei, Ādol-

fam Kaktiņam, Jānim Šābertam un MAK

10 g. darb. atcerei. Izrādītas lugas —
R.

Blaumaņa Indrāni, M. Zīverta Ķīnas vāze,

Minhauzena precības, Divkauja un Sievas-

māte, Fodora Gatavības apliecība, A. Briga-

deres Pie latviešu miljonāra, V. Richtera

Pavasara vēji, J. Jaunsudrabiņa Jopliks, jo

traks, Pētersona Diplomāti, J. Viesiena Viņa
pēdējā griba, Kauarda Atstāju to jūsu ziņā,
A. Voitkus Jūdass, J. Raiņa Daugava, Rī-

gas ragana un Uguns un nakts. MAK rīko-

jusi grimēšanas kursus un izrunas kursus

kopas jaunākajiem dalībn.;tā saņēmusi ALA

KF naudas balvu un atzinības rakstu par

Minhauzena precību un Jūdasa iestudējumu.

Par rež. darb. G. Amols, V. Krūmiņš, Pēte-

ris Ozols un E. Leimanis, par dekorātoriem

—
A. Erhards, Alberts Prande, Vilis Kras-

tiņš, Andrejs Eglītis, Jānis Vilensons, Her-

berts Zellis, Āris Peniķis, Jānis Krišāns,

Modris Ludeks un Ilga Reke, mūz. ieskaņo-

jumi — AlfrēdaTabaka un J. Mintika. MAK

ar izrādēm viesojusies arī Klīvlandē, Čikāgā,

Indianapolē, Kalamazū, Grandrapidos, Sagi-

navā, Detroitā, Kolambusā, Mineapolē un

Fondulakā (Fond dv Lac).

Milvoku Daugavas Vanagu Teātra kopa

iestudējusi A. Brigaderes Čaukstenes rež.

Millijas Valteres-Einbergas vad., un pirmā
izrāde notikusi 1952. 14. IV. Citas inscenē-

tās lugas - R. Vildes Pūķis (1952), M.

Zīverta Cilvēks grib dzīvot (1952), R. Blau-

maņa Ugunī (1953), A. Brigaderes Kad sie-

vas spēkojas (1953), Ed. Vulfa Svētki Skan-

galē (1955), R. BlaumaņaTrīnes grēki (1956)

un Ļaunais gars (1957), J. Lejiņa Nebrauc

tik dikti (1958), A. Alunāna Seši mazi bun-

dzinieki (1959), Ellas Andersones Mājās pār-

braukšana (1962), J. Lejiņa Skabarga sirdī

(1963), E. Andersones Atmiņu gājiens Ziem-

svētku naktī (1963), A. Brigaderes Lolitas

brīnumputns (1966) un Aspazijas Sidraba

šķidrauts (1972).Kopa noorg. arī bērnu runas

kori, kas sāka darb. jau 1951. rudenī. No tā

1954 izveidojās Jaunatnes ans., kas 7 g.

iestudēja A. Brigaderes pasaku lugas —

Sprīdīti, Maiju un Paiju, Princesi Gundegu

un karali Brusbārdu un piedal. Lolitas brī-

numputna un Sidraba šķidrauta lieluzvedu-

mos. Visas lugas izscenējusi M. Valtere-

Einberga, atskaitot vienu, ko iestudējis Vol-

demārs Krūmiņš, par dekorātoriem darb.

Andrejs Eglītis, Herberts Zellis, Maija Gru-
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zite, Ilze Ruķe un Voldemārs Grants. Iz-

rādes notikušas Milvokos, Toronto, Čikāgā
un Indianapolē.

ft

Mindenbergs Harijs (1907. 7. XI Liepājā
— 1975. 23. XII Portandželosā, Vašingtonas

pavalstī, ASV) — sporta darbinieks un žur-

nālists. Stud. lauksaimn.LU, pievērsies spor-

tam un sporta žurnālistikai. Bijis 1932-34

sporta žurn. Stadions red. Rīgā, pēc tam

Rīta red. loc; 1941-44 strādāja Tēvijas red.,
1946 Latviešu Vēstneša red., 1946-49 Lat-

vijas red. Pēc ieceļošanas ASV bija Laika

korespondents Sietlā, Vašingtonas pavalstī,
unAmerikas Balss latv. raidījumu korespon-
dents R. krastā. M. bija viens no galv. latv.

sab. rosmju org. Vašingtonas pavalstī, īpaši
interesēdamies par jaunatnes, sk. un bērnu

vasaras nometņu jautājumiem. Vairākus g.

viņš veica LNF pārstāvja pienākumus ASV,

bija Amer. Latv. Palīdzības F pilnvarnieks

un 1970-73 ALA vicepriekšsēdis.

Minders Kārlis (1911. 5. 111 Mērsraga —

1983. 1. VI San Paulo, Brazilijā) - taut-

saimnieks. (T. — zvejas kuģu flotiles un

zivju apstrādāšanas uzņ. īpašn.) M. stud.

Rīgas komercinst., papildinājās tautsaimn.

pie prof. E. fon Bulmeringa. Piedalījās II

Pas. karā, 1944 devās uz Vāc, 1945 darb.

fr. milit. pārvaldes bēgļu aprūpes dienestā.

M. 1949. izceļoja uz Braziliju, kur sākumā

izveidoja nelieluzivju konservu rūpnīcu San

Paulo, pēc tam kopā ar dzīvesbiedri Ilgmāru

(dz. Rudzīti) sāka rūpn. personāla ēdināšanas

uzņēmumu darba vietās. M. 1969 kopā ar

dēliem Kārli, Jāni un Juri radīja rūpnīcu

restorānu lieluzņēmumu Rīga, kas 1981 bija

kļuvis jau 6. lielākais šāda veida pasākums

pasaulē, dienā aprūpējot 110 rūpnīcu, iz-

sniedzot 70 000 — 80 000 porciju un nodar-

binot vairāk nekā 3 000 ierēdņu un kalpo-

tāju. Uzņ. apgrozība 1976 bija jau 260 milj.
kruzeiru (20 milj. ASV dol.) Brazilijas val-

dība konsultē šo uzņ., projektējot jaunas
lielēdnīcas valsts mērogā. M. atbalstījis latv.

sab. rosmes: bija viens no palīdzības b-bas

Latvija dib., izmaksāja stipendijas jaunie-

šiem, kas izrādīja aktivitāti nac. pasāku-
mos; bija b-bas Latvija valdes pr., Ljas
S. Kr. pārstāvja vietn. Brazilijā, nodevās

arī dzejai.

Minerālmēsluražošana (1196, 1374). Lauk-

saimn. ražu celšanā Ljā m. bija lielanozīme.

Ljā 1931 laukos patērēja tikai 69 422 t fos-

forskābes, 10 667 t kālija un 3 952 t slāpekļa,
bet 1939 patērēja jau 157 419 t fosforskābes,

26 107 t kālija un 29 727 t slāpekļa. Galv.

m. ražotāja Ljā bija 1892 dib. Rīgas super-

fosfāta rūpnīca Mīlgrāvī, kas jau 1913 ražoja
19 600 t superfosfāta (22% no visā Kriev.

impērijā ražotā daudzuma). I Pas. karā šo

rūpn. iznīcināja, bet 1925 sāka atkal atjau-

not. 1936 tā ražoja jau 70 600 t superfos-

fāta, nodarbinot 138 cilvēkus. Rūpn. izman-

toja 13% vietējo izejvielu, pirītu ieveda no

Zviedr., fosforītus no Marokas un apatītus

no PSRS. Rūpnīca 1939 ražoja jau 112 000 t

superfosfāta. Pēc II Pas. kara to moderni-

zēja, un 1966 tā sasniedza maksimālo ražo-

šanas apjomu — 333 000 t. Šo rūpn. 1967

likvidēja. Tās vietā stājās jaunā Ventspils

ostas rūpnīca. Tā izgatavo komplicētu šķidro
mēslojumu, kas savukārt stipri uzlabo lauk-

saimn. ražību. Rūpnīcas maksimālā jauda
660 000 t m. gadā. Okup. Ljas lauksaimn.

ir tālu priekšā PSRS m. izmantošanā. 1980

PSRS lauksaimn. uz 1 ha aramzemes saņēma
caurmērā 83,9 kg m., kamēr Ljā lauksaimn.

saņēma 219,1 kg.

Minesotas latvieši. Minesota ir mežu, prē-

riju un ezeru zeme ASV z. centr. daļā pie

Kanādas robežas ar labi attīstītulauksaimn.,

mežrūpn. un metallrūpniecību. Starp iedz. ir

daudz skandināvu. M. pēc II Pas. kara pie-
vilkusi daudz latv., un viņu skaits tur vēl

joprojām pieaug. 1960 tur saskaitīti 2 494

latv., no kuriem tikai 657 dz. ASV, bet pēc

1970 cenza datiemtur bijuši 2 517 latv., no

kuriem 1 008 dz. ASV. Pavalsts lielākajā

pils. Mineapolē (Minneapolis) latv. skaits

tomēr samazinājies no 2 119 (1960) līdz 828

(1970). Sentpolā (St. Paul), kas ir blakus

Mineapolei, 1970 dzīv. 413 latvieši. Latv.

sab. rosmes koncentrējas Latv. namā Mine-

apolē. Doma iegādāties namu radās 1964,

namu nopirka 1970, Henrija Kiperta vadībā

to izremontēja un nodeva latv. s-bas rīcībā

1971 vasarā. Namu 1983 pārzināja Lapic-
kis.

—
M. bijušas 3 latv. cv. lut. draudzes.

Mineapoles-Sentpolas latv. draudzes sākums

datējams 1949. 9. X, kad māc. Pēteris Lan-

gins pulcināja tautiešus 1. latv. dievkalpo-

jumā. Draudzi nodib. 1951. 25. 111, par tās
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Mineapoles latviešu biedrības nams.

1. pr. kļuva Andrejs Leiše (pēdējā laikā pr.

Pauls Zeltiņš). Tajā pašā laikā sāka darb.

latv. sk., kuras vad. bijuši: R. Mikelsons,

Rūta Prauliņa, Aija Vikmane, Ģirts Jāt-

nieks un Ingrīda Vāpe. 1952. 111 nodib.

latv. kori, kura diriģ. sākumā bija pianiste

Elza Pone, pēc tam Guna Kalmīte-Skujiņa.
Izveidojās arī gaidu un skautu vien., darb.

kristīgo jauniešu pulciņš Gunāra Cāzera va-

dībā. Bibl. 1956. 29. I iekārtota Marijas
Mīlenbachas vad., pēdējā laikā tās pārzi-

nātāja Irmgarde Miķelsone. Draudze publ.
mēnešr. Svētrīta Zvani. Draudze 1954 no-

pirka b-cu, ko atklāja 7. 111, kā arī māc.

māju. Draudzes loc. skaits 1978 bija 938.

Māc. Mārtiņam Ozoliņam 1983 aizejot pen-

sijā, draudzes gana pienākumus uzņēmās
Gunārs A. Abakuks. Otra —

Latv. cv. lut.

Kristus draudze dib. 1972. 18. VI, tās pr.

bijuši Dr. Arnolds Veinbergs, Dr. Jānis Ro-

biņš, pēdējā laikā Andrejs Vāpe, draudzes

māc. — Dr. Modris K. Gulbis. Draudzes

loc. skaits 1977 bija 322. Šajā draudzē darb.

svētd. sk., dāmu kom., dāmu vokālais an-

samblis, jauniešu kopa, dejukopa Jandāliņš,
draudzes koris, pensionāru grupa un latv.-

amer. sadraudzības kopa. Draudze 1975 publ.

māc. M. K. Gulbja grām. Lasīsim Bībeli.

No 1962-78 darb. arī Mineapoles latv.

cv. lut. Jēzus draudze. Tās māc. bija Ed-

gars Ķiploks, pirmais draudzes pr. Andrejs

Leiše, pēdējais —Voldemārs Ravovskis. 1951.

IV nodib. Sentpolas latv. katoļu draudze.

Dievkalpojumus vad. sākumā prāv. Bojārs,

pēc tam prelāts Leons Vārna, bet 1957-83

prelāts Vincents Strelevičs. Kopš 1973 drau-

Latviešu dievnams Mineapolē, Minesotā.
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Minesotas Daugavas Vanagu apvienības vīru ansamblis „Atvaļinātie kanaki"; pie
klavierēm muzikālais vadītājs Juris Krafts; soliste — Ilga Vijuma (1979. g.).

dzes pr. bijis V. Kancāns. Draudzes loc.

skaits sāk. bija 20, 19500 g. beigās pieauga
h"dz 120, bet 19600s g. noslīdēja līdz 60.

Draudzes pastāvēšanas laikā mir. 25 drau-

dzes loc, dz. 16. — Kopš 1958. 29. XI darb.

Latv. apv. Minesotā Jaunatnes t-ris (sk.).

Tā Spēlēju, dancoju izrādē 1960. 26. XI

piedalījās 67 jaunieši un 4 pieaugušie. Kopš

1967 darb. kokļu un dziedātāju ansamblis

Teiksma Elgas Sproģes —
Pones vad. —

sāk. ar 6, vēlāk ar 12 dalībn., koncertējot

ne tikai Minesotā, bet arī Nebraskā, Aiovā,

D. Dakotā, Ilinojā un Kanādā. Kopš 1957.

5. V darb. Latv. Akadēmiskā kopa, kopš
1958. 27. XI apvienojot visus augstāko mā-

cību iestāžu absolventus, studijas pārtrau-
kušos un aktīvos stud., lai turpinātu latv.

akadēmiskās tradicijas. Tajā darb. 42 — 64

biedri: prof., ārsti, māc, glezn., pētn. darbin.

v.c Kopas vad. bijuši: Kārlis Egevics, Dr.

Paulis Kupčs, prof. Verners Vītiņš, prof.
Kārlis Ozoliņš, Fricis Dravnieks, Tālivaldis

Šmits, Dr. Boriss Zīle un Dr. Jānis Di-

mants, jun. Rosīgs ir arī Minesotas latv.

jaunatnes pulciņš. Kopš 1952 pie Latv. apv.

Minesotā darb. arī sporta kopa Stars —

sāk. Viktora Vītola, tad Valda Gravas, Oļ-

ģerta Krasta, Teodora Kaula, Jāņa Robiņa,

pēc tam Valda Mucenieka vadībā. Izvei-

dojās basketbola, vīriešu un siev. volejbola

un futbola vienības. Kopa 1958 noorg. visu

ASV Austrumapg. universitāšu meistarsa-

cīkstēs volejbolāsievietēm J. Robiņa vadībā;

19500s g. latv. volejbolistu vien. bija labākā

visā Minesotā. Latv. basketbola vien. ie-

guva ASV latv. meistartitulu 1954, 1956,

1957, 1963 un 1964, kur izcili nopelni bija

T. Kaulam. Aktīva ir arī DV apv. Minesotā,

kas dib. 1952. 13. IX, piedaloties 22 bied-

riem. Tās pirmais pr. bija Edvarts Tūters,

pēdējā laikā pr. Zigrīds Zoltners. Apv. iz-

veidojās par 2. lielāko DV apv. ASV ar 323

biedriem, un tās Vanadžu kopa ar 123 vana-

dzēm kļuva lielākā ASV 1979. DV apv.

paspārnē 1952-72 darb. vīru dubultkvartets

Latvis Ž. Šmita vad. un 1965-77 jauktais

koris Beverīna diriģ. Elzas Pones vad., Med-

nieku — makšķernieku kopa, filatēlistu un
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Latviešu Apvienības Minesotā Teātris — pirmais sastāvs 1950. g.
— 1. r. no kr.

admin. Miķelis Geistauts, 2. Milda Vētra-Valdmane, 3. rež. Andris Valdmanis, 4. Berta

Geistaute-Saulīte, 5. Ēriks Dundurs; 2. r. no 1.
—

1. čellists Jānis Ādamsons.

sāk. gados arī šaušanas kopa. DV apv. ilgg.

vad. bijis Andrejs Spārniņš. Apv. ir aktīvi

atbalstījusi pretkomūn. darbību,rīkojot refe-

rātu un filmu vakarus, vēstuļu akcijas, vācot

ziedojumus un bibliotēkās ievietojot grām.

angļu vai. par apstākļiem Ljā. Tā veikusi

arī lielu palīdzības darbu. Pie apv. 1972

nodibināja Jaunatnes kopu un 1973 vīru

ansambli Atvaļinātie kanaki, kas koncertēja

arī Viskonsinā, Nebraskā un Aiovā. Jaunat-

nes vokālo ans. Dzirkstele nodib. 1977 An-

dras Krastiņas un Ingrīdas Cāzeres vadībā.

Kopš 1957. 2. VI pie apv. darb. arī DV t-ris

Minesotā Edgara Indes ierosmē, vēlāk Ar-

vīda Drones vadībā (sk.). Līdz 1976 t-ris

bija iestudējis 21 latv. lugu un devis 39 iz-

rādes — Minesotā, Čikāgā, Demoinā, India-

napolē, Linkolnā un Milvokos, saņēmis ap-

balvojumus un goda rakstus. Pēdējā laikā

par t-ra vadītāju bijusi Andra Pakalne. Ļoti
populāri DV apv. rīkotie Lāčplēšu atceres

akti, kam parasti sekoja Mārtiņu vakars

Edgara Virziņa izkārtojumā ar diriģ. Juri

Kraftu un Gunu Kalmīti-Skujiņu. levēro-

jama jaunatnes vien. ir t.d. kopa Pērkonī-

tis, ko laiksekā vadījušas: Helēna Zemjāne,

Mineapoles „Starta" vienība sacensībā

(pa kreisi) ar Milvoka „Ausekli" (labā

pusē).

Silvija Zemjāne, Mētra Ozoliņa v.c. Minesotā

savās profes. darb.arī liels skaits latv. mācīb-

spēku. Nozīmīga ir 1965 dib.Latv. kredits-ba

ar vad. Jāni Bērziņu. DV apv. kopā ar

citām Minesotas latv. org-jām un draudzēm

1978 noorg. ALA Centr. KD un 1979 ALA

kongresu.
R. Prauliņa, A. Millere
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Minhauzens (MūnchhauzenKari Friedrich

Hieronim, 1720. 11. V Bodenverderā, Vācijā

— 1797. 22. II Bodenverderā, Vācijā) —

brīvkungs, virsnieks, starptautiski pazīstama
literāra persona, dēku stāstu un anekdotu

meistars. M. bijis pāžs Braunšveigas her-

cogu rezidencē Volfenbitelē 1733-37, pēc tam

hercoga brāļa, prinča Antona Ulricha die-

nestāPēterpilī. Princis 1739 apprecējaPētera

I Lielā pusbrāļa Ivana V mazmeitu Meklen-

burgas princesi Annu. Viņu dēlu, vēl zīdaini,

1740 izsludināja par caru Ivanu VI. Viņu
valdīšana izbeidzās 1741. XII, kad Katrīnas

I meita Elizabete, ko uzskata par puslat-

vieti, pārņēma troni. M. bija virsn. Antona

Ulricha, vēlāk lielkņazaPētera kirasieru pulkā

Rīgā 1739-50, piedalījās krievu — turku karā

1739 un krievu — zviedru karā 1741. Viņš
1744 apprecēja Liepupē Duntes muižas īpaš-

nieci Jākobīni fon Dunteni. Ģimene 1750

pārcēlās uz dzīvi Bodenverderāpie Vēzeras.

M. bija atjautīgs fantastisku stāstu sacerē-

tājs. Daļa viņa stāstu sižetu bija rasti Ljā.

Jau 1781 un 1783 Berlīnes Almanachā joku

mīlētājiem parādījās pirmie stāsti par M.

Oksfordā 1785 (1786 oficiāli) angļu vai. iz-

nāca Rūdolfa Ēricha Raspes grām. Barona

Minhauzena stāstījums par viņa brīnišķīga-

jiem ceļojumiem un dēkām Krievijā, kas

iznāca vairākos izdevumos, bet 1786 nāca

klajā Gotfrīda AugustaBirgera grām.Barona

Minhauzena brīnumainie ceļojumi, dēkas un

jautriepiedzīvojumi uz ūdens un sauszemes,

par kuriem viņš parasti stāstīja pie vīna

pudeles savu draugu pulkā. Šī grām. nodro-

šināja M. pastāvīgu vietu ne tikai vācu,

bet visas pasaules literatūrā. Birgera krāj.
tulk. arī latv. valodā. Latv. lit. M. ir iemū-

žināts Mārtiņa Zīverta komēdijā Minhau-

zenaprecības (1942, 1962).

A. J.

Miniats Oļģerts Pauls (dz. 1923. 13. IX

Beisagolā, Lietuvā) — veterinārārsts. Kanādā

1955 b. Toronto U Vet. mcd. kol. ar veteri-

nārārsta grādu un 1966 Gvelfas U Vet.

mcd. kol. ar M.V.Sc. grādu. Darb. 1955-64

privātpraksē, 1966-67 bija pētn. zin. Gvel-

fas U, pēc tam 1967-73 doc. un kopš 1973

ārk. prof. turpat. M., vairāku profes. org-ju

biedrs, pētījis cūku slimības, nodib. un iz-

veidojis pirmo gnotobiotu (mikrobioloģiski
sterilu dzīvnieku) lab. Kanādā, izstrādājis

Dr. Oļģerts Pauls Miniats.

metodes gnotobiotu iegūšanai un audzēša-

nai, nodevies gnotobiotu lietošanas pētīša-

nai, radot iespēju pētīt bioloģiskas un sli-

mību problēmas mikrobioloģiski kontrolētā

vidē. Kopā ar citiem autoriem M. publ. vai-

rāk nekā 35 zin. pētījumus.

Mininghofs (MūnninghoffJoannesMaria

Josephus Antonius, 1887. Lārenā, Holandē

— 1954. 23. I Vorburgā, Holandē) — holan-

diešu rūpnieks. M. 1914 Dānijā nodib. savu

tirdzn. uzņ. un tur darb. visu kara laiku.

Viņš 1919 ieradās Ljā ar veselu kuģa kravu

preču — apģērbiem v.c. mantām, ko ātri

pārdeva, un, iepazinies ar vietējiem apstāk-

ļiem, nolēma palikt Ljā un darboties tirdz.

un rūpniecībā. M. bija ļoti spējīgs financists

un saimn. uzņēmējs. Viņš uzmanīgi sekoja

stāvoklim visās noz. un dib. savus uzņ. tur,

kur pēc viņa ieskata nebijapietiekami daudz

labu uzņēmumu. Ar laiku viņam Ljā piede-

rēja koku eksporta firma, modernas koku

zāģētavas, miltu dzirnavas, labības kaltē-

tava, vilnas apstrādāšanas, maizes un rauga

f-ka, kuģi, nekustami īp. v t t. M. nevien

vairoja savumantību, bet arī veicināja Ljas
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sairnn. uzplaukumu. Viņambija labi sakari ar

financistiemHolandē,Angl., Vāc. unZviedr.,
kas noderēja ne tikai viņam, bet arī Ljas
vaid. valūtas un preču apgrozības ierobe-

žojumu laikā. Prez. K. Ulmanis augstu vēr-

tēja M. ieskatus dažādu fin. un saimn. probl.

kārtošanā un bieži aicināja viņu uz personī-

gām pārrunām, kā arī dažkārt ieteica min.

apspriesties ar M. aktuālos jautājumos. Ar

M. palīdzību izkārtoja vairākus darījumus

ar ārz., ari Ķeguma aizņēmumu Zviedr. no-

slēdza ar viņa starpniecību. Lai gan M.

apprecēja vācu izcelsmes Ljas pilsoni, viņš
uzturēja ciešu kontaktu ar latv. un viņa

uzņēmumos par valdes loc. darbojās latv.

no dažādiemnogrupējumiem. Sev. labs kon-

takts viņam bija ar Zemn. sav-bas aprin-

dām. Pēc PSRS iebrukuma Ljā M. bija

spiests atgriezties Holandē, kur viņam vēl

piederēja 3 nelieli rūpn. uzņ., bet savu kapi-

tālu Ljā viņš pazaudēja. Neskatoties uz to,

M. kara laikā un pēc tam daudz palīdzēja

latv., kas bija nokļuvuši Holandē. M. mājā

Vorburgā pie ieejas bija uzraksts „Brivā

Latvija".

B. P.

Minka Vilhelms Ernests (1873. 21. VII

Priekules muižā, Kurzemē — 1940. 111 Fila

delfijā, Pensilvānijā, ASV) — veclatviešu

sabiedrisks un politisks darbinieks. M. 1893

Liepājā pievienojās soc. pulciņam, kur jau

darbojās E. Rolavs; kopīgi pārtulkoja un

nelegāli izplatīja pret Kriev. cara vaid. vēr-

stus izd. — Viltīgā mechanika, Mīļo lasītāj
v.c. Nodibinoties Ljas Soc. Strādn. part.,
M. darbojās tās centrālkom. un 1896. 25.

XII piedalījās tās 1. kongresā Rīgā. Vēlāk

Liepājā sākās plašas soc. apcietināšanas,

un, lai no tām izvairītos, M. atstāja dzim-

teni, 1897 ieradās Londonā (Angl.), kur pul-

cējās arī citi polīt. emigranti. Nodibinājās
„Latv. Strādn. sav-ba London East", kas

vēlāk ieplūdaLatv. Strādn. Soc. dem. sav-bā

Londonā. M. un viņa domu biedri rosīgi

turpinājapolīt. cīņu, rēgulāri uz Kriev. plūda

nelegālu izd. sūtījumi, kas prasīja brīvību

apspiestajām tautām. Kad Londonāieradās

Fr. Roziņš, izdevās sagādāt spiestuvi, sāka

iznākt žurn. Latviešu Strādnieks. Vēlāk, kad

soc. pulciņš sadalījās, M. palika nac. domā-

jošo grupā, kas prasīja Ljas autonomiju.
M. 1906 īslaicīgi ciemojās dzimtenē un no

turienes pārveda līgavu, vēlāko dzīvesbiedri

Annu Priekšāti (1882-1960), kas turpmāka-

jos g. desmitos bija rosīga sab. polīt. darbā.

Ģimene 1916 rudenī izceļoja uz ASV un ap-

metās uz dzīvi Filadelfijā. Viņi aktīvi pie-

slējās nac. domājošo latv. grupai. M. pieda-

lījies 3 ALTS kongresos, bijis ALTS pr.

biedrs, darb. Filadelfijas Brīvo Latvju b-bā

v.c. vietējos pasākumos. Izd. un izplatījis

Ljas propagandaspastkartes, apgādājis tau-

tiešus ar Ljā izdotajiem laikr., žurn. un

grāmatām. Daudz rakstījis ASV latv. presē

un dzimtenes laikr. {Liepājas Latvietī, Jau-

nākajāsZiņās, Latvijas Sargāv.c.) par Amer.

latv. dzīvi. Minkas 1931 vāca ziedojumus
Brīvības piemineklimRīgā, Ljas S. Kr.unLjas

olimpiskās komandas atbalstam 1932 brau-

cienam uz olimpiadu Losandželosā; 1930 os g.

Minkas ciemojušies dzimtenē, devuši repor-

tāžas un referējuši par latv. dzīvi ASV.

Minku darbu un centienus Filadelfijā rak-

sturoja stingri nac. nostāja, iespaidīgi vei-

kumi palīdzības darbā gan karā izpostītajai

dzimtenei, gan svešumā izkaisītajiem latv.

bēgļiem; tāpat plašs viņu Ljas propagandas

darba veikums svešumā. Filadelfijas un ap-

kārtnes latv. Nortvuda (Northwood)kapsētā
1968. 28. IV atklāja Minku kapa pieminekli.

R. L.

Ministru Padome — Pad. okup. režīmā

agrākos valsts pārvaldes orgānus — komisa-

riātus 1946. 15. 111 pārdēvēja par ministri-

jām. PSRS Vissavienības 23 ministrijas tieši

vai ar spec. izveidotu iestāžu starpniecību

pārvalda zināmus pasākumus arī Ljā, piem.

dzc, kuģn., gaisa transporta v.c. pārvaldes;
lielākos uzņēmumus — VEF, Rīgas vagonu

rūpn., Rīgas dīzeļu rūpn. u.t.t. Tirdzniecību

ar ārz. Ljā kontrolē PSRS Ārējās tirdzn. M

pilnvarotais. Daļa Ljas M pakļautas kā at-

tiecīgai PSRS M, tā Ljas M. padomei. Tādā

stāvoklī ir 21 Ljas M
— Ārlietu, Augļu un

dārzeņu saimn., Augstākās un vidējās spec.

igzl., Būvmateriālu rūpn., Celtniecības, Fi-

nanču, Gaļas un pienarūpn., lekšlietu, Izgl.,

Kokapstrādes rūpn., Kult., Lauksaimn., Me-

liorācijas unūdenssaimn., Mežsaimn. un mež-

rūpn., Pārtikas rūpn., Sagādes, Sakaru, Ties-

lietu, Tirdzn., Veselības aizsardzības unVieg-
lās rūpniecības. Tikai 5 M ir padotas vie-

nīgi Ljas M. p.
— Autotransportaun šoseju,

Komunālās saimn., Sadzīves pakalpojumu,
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Soc. nodrošināšanas un Vietējāsrūpniecības.
Tādā veidā Ljas pārvalde gandrīz pilnīgi

pakļauta tieši PSRS valdībai. Ministrijās

izveidotas M kollēģijas svarīgāko M darbī-

bas jautājumu apspriešanai. Kollēģijas pr.

ir ministrs, ministru vietnieki un citas at-

bildīgas amatpersonas, ko ieceļ M. p., ir tās

locekļi. Ministrijas dibina LPSR Augstākā

pad., bet sesiju starplaikā Augst. pad. prezi-

dijs pēc. M. p. priekšlikuma. Ljas M. p. ie-

tilpst pad. pr., tā 1. vietnieks, pārējie viet-

nieki, ministri, valsts komiteju pr., tautas

kontroles kom. pr. un citu orgānu un or-

ganizāciju vadītāji, kurus Ljas PSR Aug-
stākā pad. iekļāvusi vaid. sastāvā. Arī 13

valsts komitejas — Valsts plāna, Valsts

celtn. lietu, Materiālu techn. apgādes, Darba,

Cenu, Profesionāli techn. izgl., Televizijas

un radioraidījumu, Kinēmatografijas, Izdev-

niecību, Poligrāfijas un grām. tirdz., Drošī-

bas, Lauksaimn. ražošanas techn. nodroši-

nāšanas, Naftas produktu nodrošināšanas

un Rūpn. darba drošības uzraudzības un

kalnrūpn. uzraudzības komitejas. Tikai valsts

Gazifikācijas komiteja pakļauta vienīgi Ljas

M. padomei. Ir arī citi centrālās valsts pār-

valdes orgāni, kurus izveidojusi Ljas M.p.,

piem. Zivsaimn. un Archīvu pārvalde, Kūd-

ras rūpn. pārvalde, Fiz. kult. un sporta

komiteja.
Minox (1709) — Ljā dzimušā un Tallinā

dzīvojošā izgudrotāja Valtera Capa 1932-3

radītais un Ljas inženieru konstruēts minia-

tūras foto aparāts, ko ražoja VEF uzņē-

mums 1937-43 un kas radīja lielu interesi

Minox — Latviešu ražotā Minox foto

kamera, Ljas neatkarības laikā mazākā

pasaulē. Tās apmēri: 7,9X2,7X 1,5cm;

svars 127 gr, filma: 9,5 mm, 50 uzņē-
mumi; slēģis: 1/2 — IX 1000 sek.

visā pasaulē kā smalkmechanikas meistar-

darbs. Tā apmēri — 7,9-2,7/2,5 cm, svars

127 gr, filma — 9,5 mm, ar 50 uzņēmu-
miem, slēģis — 1/2 — 1/1000 sek., 15 mm

fokusa garums, fokusējot līdz 8 collām. Ljā
1938-42 saražoja apm 17.000 M. fotokameru.

Vācieši 1943 aizveda uz Ceisa f-kām A.

Vāc. M. zīmējumus, aplēses un mašīnas.

Tur M. ražoja pēc kara kā „spiegu kameru".

Kādu laiku M. ražoja arī ASV.

Minsteres Latviešu ģimnāzija (MLĢ) —

Vācijas Federālās Republikas un Ziemeļrei-
nas-Vestfāles valdības, kā arī latv. tautas

kopības uzturēta pilntiesīga mācību iestāde.

Dib. 1946. 15. II Detmoldā, pēc tam pār-

celtauz Augustdorfuun kopš 1957 Minsterē.

MLĢ 1965 pārgājusi moderni celtā sk. ēkā,

ko financējušas vācu iestādes. Līdz 1980

sk. bija 13 kl., apvienojot ģm. ar pamat-
skolu. Sākot ar 1980./81. mācībg. sk. pār-

veidota par ģm. ar 9 klasēm. Ar sk. struk-

tūras maiņu skolēnu skaits no 85 — 100

noslīdējis līdz apm. 65. Arī skol. skaits no

20 ar pilnu darba laiku (1977) samazinājies

līdz 8 (1982), kam pieskaitāmi 9 stundu

skolotāji. Skolēnu vairums ir no Vāc, bet

īslaicīgās mācību gaitās arī no ASV, Kanā-

das, Austrāl., Angl., Franc, Zviedr., Šaudi

Arabijas v.c. zemēm. īpaši celtā ēkā iekār-

tots internāts Rīga, ko uzturēja vācu cv. lut.

b-cas org-ja Perthes Werk. Kopš 1983 saim-

niecībaunpārvalde pārgājalatv. rokās. MLĢ

un internāts pakļauts LCK vadībai. Sk. dir.

bijuši — Ansis Dreimanis (līdz 1962), Dr.

Zigfrīds Vītens (1962-75), Eduards Silkalns

(1975-78), māc. Artūrs Liepkalns (1978-83)

un Ilga Grava (kopš 1983); vicedir. bijuši —

Aina Šilde, Andrejs Straubergs un kopš

1978
— Mērija Brokāne. Paturot pamatā

Ljas skolu programmu, mācību apjoms pa-

pildināts, pielāgojoties vācu Ziemeļreinas-Vest-
fāles sk. programmai un vispārīgām paid.

prasībām. Latv. un vācu vai. programmā

paredzēti 9 g., piegriežot vērību arī angļu

un latīņu vai. (pēdējo var aizstāt ar fr.

vai.). Mācību un sarunu vai. ir latv., iz-

ņemot dažus spec. mācībupriekšmetus. Sko-

lēni, kas sākumā neprot ne vārda latv.,

apgūst vai. samērā īsā laikā. Sev. vērība

piegriezta Ljas vēst., dzīvesziņai un folk-

lorai. To pastiprina vēl ar pašdarb., izvei-

dojot kori, koklētāju v.c. ans., t.d. kopu,
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Minsteres Latviešu ģimnāzija un internāts Vācijā.

Mākslinieka Jura Soikāna veidotais Minsteres latviešu ģimnāzijas aulas sienas gleznojums.

patriotiskas sagaitas. Vispār mūz. izglītībai,
folkl. un latv. lit. piegriezta pastiprināta
ievērība. Sekmes eksaktajās zin. veicina labi

iekārtotais dabas zin. kabinets ar atsev.

darbagaldiem katram skolēnam, aparātūru

un uzskates līdzekļiem. Mācību līmenis pie-

skaņots Eiropas sk. standartam. Teicami

izveidotā mācību programma, nodrošinot pa-
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Minsteres latviešu ģimnāzijas mācības spēki 1965. g.
— 1. rindā no kr. — Vita

Kristovska, Aina Šilde, dir. Dr. Zigfrīds Vitens, Mirdza Rinkuss, Dr. Austra Rudzīte;

aizmugurē no kr. — Horst Jostingmeier, Hermanis Bištēviņš, Egons Herndorfs

unAlberts Spoģis.

Minsteres latviešu ģimnāzijas skolotāji un LCKpārstāvji 1976. g. —
1. rindā no kr.

— Tamāra Sinka, Dagmar Ebel, Alma Alužāne, Andrejs Straubergs, Dzintra Strau-

berga, dir. Eduards Silkalns, Dr. Austra Rudzīte, Māra Hegedear-Zandberga, Imants

Balodis; aizmugurēno kr. — Rasma Cipule, Selga Silkalna, Mirdza Rinkuss, Miķelis

Lizdiks, Artūrs Cipulis, Alberts Spoģis un Mārtiņš Zandbergs.
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Minsteres latviešu ģimnāzija — sabiedrisko zinātņu mācības stunda.

Skolotājs Alberts Spoģis.

Minsteres latviešu ģimnazijakoklētāju un dziedātāju ansamblis skolas 30g. jubilejasaktā.
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Minsteres latviešu ģimnazijas tautas deju kopa „Circenītis" (1968. gadā).

beigtu vidējo izgl. ģm. kursa apmērā, ļauj
uzsākt studijas r. universitātēs un dod aiz-

jūras studentiemt.s. kreditus apgūtajos mā-

cību priekšmetos. MLĢ lieto vācu, latv. un

angļu mācību grāmatas. Sk. pratusi arī no-

vērst traucējumus, kas rodas ar bērniem,

kuri neprot latv. valodu. Skolēnu skaits svār-

stījies no 60 līdz 117,bet 1950./51.mācību g.

bija pat 137. Prāvu skaitu skolēnu devuši

arī atbraucēji no okup. Ljas. MLĢ pilnu
kursu 1947-53 beiguši 22 skolēni, 1954-58

- 33, 1958-68 - 89, 1969-77 - 83, 1978-82

— 75. Līdz 1983 gatavības apliecības dabū-

juši 273 skolēni. Abitūrijas ties. ieguvuši
tie, kas pietiekami iemācījušies vācu vai.,

pārējie ieskaitīti absolventos. MLĢ gata-

vības apliecības devušas t.s. kredita ieskai-

tījumus studijāmaizjūras U. Abitūrienti stud.

1. t. inž. zin., mcd., tautsaimn., valodas,

farm. un paidagoģiju. To skaitā, kas nav

stud., ir uzņēmēji, meistari, grafiķi un ie-

rēdņi. Daudzi sk. beigušie darb. par skol.

unaudzinātājiem trimdas skolās un vasaras

kursos. Arī MLĢ skol. sastāvā ir bij. abi-

tūrienti. Kopš dib. ar nelielu pārtraukumu

sk. darb. latīņu vai. skol. Mirdza* Rinkuse,
bet kopš 1957 darb. Dr. Austra Rudzīte un

Alberts Spoģis. No 8 pilna laika skol. un 9

stundu skol. 1983. g. 14 bija latv. un 3

cittautieši.

Internāta saimn. uzturēja vācu cv. lut.

b-cas iekšējās misijas org-ja Perthes Werk.

Internātu līdz 1983 pavasarim pārzināja
Imants Balodis, bet rudenī to pakļāva tieši

MLĢ direktoram. Internāta darbā iesaistīti

MLĢ audzinātāji. Zēniem unmeitenēm atsev.

nodalījumi. Telpu modernais iekārtojums sa-

gādāpriekšrocības pašdarbībai un kult. pasā-
kumiem. Internātā katram audzēknim sava

istaba ar siltu un aukstu ūdeni un labu

iekārtojumu. Telpu sašaurināšanas dēļ, kas

notika taupības nolūkos, vecāko kl. audzēk-

ņiem ierādītas arī koptelpas. Uzlabota sko-

lēnu ēdināšana, un gādāts par internāta au-

dzēkņu ārstniecību. Lai atvieglotu maksā-

jumus vecākiem, paredzēta jauna internāta

celšana Minsterē kopā ar plašu kult. centru.

Skolēniem, kam pastāvīgā mītnes zeme ir

Vāc, daļu internāta maksaspalīdz segt vācu

iestādes, bet ārz. skolēniem palīdz latv. org-ju,
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Vācijas parlamenta deputāta Dr. O. Henninga apciemojums MLĢ 1981. g.
— no

labās dir. māc. A. Liepkalns, mag.iur. Ā. Šilde, Dr. O. Henningssarunā ar ģimnazistiem.

draudžuun privātpersonu ziedojumi vai no-

vēlējumi. MLĢ 1981./82. mācību g. saņēma
ziedojumus 132 000 DM, kas deva iespēju

piešķirt stipendijām 41 150 DM, atbalstīt

sk. budžetu ar 62 000 DM un internāta uz-

turēšanu ar 29 000 DM.

Brīvajā laikā MLĢ skolēni nodarb. ar

sportu(volejbolu, basketbolu, kājbumbu),pie
kam viņi izcēlušies ar teicamiem panāku-
miem Minsteres un apkārtnes sporta sacen-

sībās. Izveidotas arī šacha, galda tenisa un

novusa vienības. Internāta vadība rūpējas,
lai skolu apmeklētu latv. kult. darbin., refe-

rējot par latv. rakstn. un sadzīves jautā-

jumiem. Diskusijās iesaista sk. jaunatni. Vi-

sas šādas rosmes atbalsta skolēnu pašpār-
valde. Tā izdod skolēnu žurn. (sākumā Snīpi,
pēc tam kopš 1981 Afišas). Kopš 1975 darb.

t.d. kopa Circenītis. MLĢ ir savs koris,

koklētāju un dziedātāju ans., orķestris un

dramatiskā kopa, kas sev. iemīļojusi Blau-

maņa lugas. Līdz 1981 ik gadu sk. un inter-

nāta vadība rīkoja t.s. jaunatnes sāgaitu,
kur pulcējās latv. jaunieši, kas MLĢ neap-

meklē. Kopš 1975 notiek rēgulāri polīt. semi-

nāri, kas apgaismo nacionālpolīt. jautāju-

mus un stāvokli okup. Ljā. MLĢ skolēni

bijuši vispār atsaucīgi nac. domas pausmēs

— arī ārpus sk. sienām. Atzinīgi novērtējot

MLĢ audzēkņu nac. stāju, pašdarbību un

sekmes mācībās, vairākas lsftv. org-jas un

labvēļi piešķīruši viņiem dāvanas un bal-

vas. Kopš 1968 tradicionālu balvu veiksmī-

gākajam MLĢ abiturientam piešķir korp.

Fraternitas Lataviensis (100 dol. apmērā).

LCK savukārt piešķir katram sk. beiguša-

jam sudraba saktiņu. Grām. apgādi un DV

parasti atsūta grām. veltes. MLĢ un in-

ternāta darbu pārrauga LCK, kā arī īpašas

kurātorijas. Sk. un internāta telpās notikuši

vietējie un starpt. kongresi. Pēdējā laikā ar

internāta telpu sašaurināšanos saimn. ap-

stākļu dēļ radušās grūtības, ko cer novērst

ar plaša Minsteres Latviešu centra izveido-

šanu pašu latv. apsaimniekošanā. Tas ļaus

paplašināt arī sabiedriskās rosmes.

MLĢ un internāta uzturēšanai LCK sa-

gādā ik g. ap 250 000 DM pašu līdzekļu.
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Minsteres latviešu ģimnāzijas 1983./84. māc. g. skolotāji un audzinātāji — 1. rindā

no kr. — M. Rinkusa, V. Lasmane, M. Brokāne, dir. I. Grava, L. Vuda (Wood),
D. Vītola, G. Juhas (Yuhas), J. Cipulis; 2. rindā no kr. — D. Pavasars, E. Annus,
A. Spoģis, P. Purmalis, J. Neimanis, J. Sils, māc. T. Kristbergs, S. Lazdiņa, I. Balode

unA. Neimanis.

Sk. intereses atbalsta 2 kurātorijas un Ve-

cāku padome. R. Vāc. sk. tīklā kopš 1949

ar īpašu rīkojumu piešķirts MLĢ savs sta-

tuss un dažas priekšrocības. Vācu augstā-

kās iestādes deklarējušas, ka latv. tautas

kopības labā tās uzņēmušās permanentu at-

bildību. LCK un MLĢ savukārt daudz darī-

jušas, lai veicinātu vācu kult. un nostip-
rinātu Eiropas ideju. Prāvs skaits MLĢ
abitūrientu darb. ASV par vācu vai. skol.

un ģermānistikas pētniekiem. Liels iegul-

dījums latv. tautas kopībai ir MLĢ abitū-

rientu iesaistīšanās par audzinātājiem trim-

das jauniešu sanāksmēs un vasaras kursos.

Viņi redzami arī sab. amatos un intelek-

tuālās kopdarbības org-jās. Ik rudeni MLĢ
notiek 1 ned. semināri, kas veltīti nac. polīt.,

humanitāru, tautu draudzības un demokrā-

tijas problēmu iztirzāšanai. Skolēnu pašpār-
valde risina pašu jauniešu probl. un sekmē

sadarbību ar skolotājiem.

MLĢ iekārtota lielākā latv. grām. krā-

tuve Vāc, kā arī Jāņa Jaunsudrabiņa, Pētera

Ērmaņa, Zentas Mauriņas, Konstantīna Rau-

dives unKārļa leviņa piemiņas istabas. Bibl.

un arch. pārzine — Dr. A. Rudzīte. Pateico-

ties MLĢ un internātam, Minstere kļuvusi

par latv. sab. dzīves centru Rietumeiropā.
Ā. Šilde

Minsteres Latviešu Studentukopa (MLSK)

dib. Vācijā 1946. 7. XI Grēvenē (sākumā
Minsteres Latv. Stud. b-ba). Tā bija loc.

Latv. Stud. Centr. sav-bā un atbalstīja tās

mērķus, piedaloties LSCS kongresos, aiz-

stāvēja savusbiedrus UNRRA, IRO unmilit.

pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu stud. per-

sonīgo eksistenci, aktīvi piedalījās Grēvenes

latv. sab. un kult. dzīvē. Līdz Grēvenes

nometnes likvidēšanai un emigrācijas nobei-

gumam MLSK bija 40-50 biedru, bet pēc

1950 vairs tikai ap 10. Stāvoklis uzlabojās,

136Minsteres Latviešu ģimnāzija Minsteres Latviešu Stndentu kopa



kad 1957 uz Minsteri pārcēla Augustdorfas

latv. ģm., kuras absolventu liela daļa stud.

turpināja Minsteres U, kur pēdējos 10 g.

bija caurmērā 30 aktīvu latv. stud. unMLSK

(oficiālais apzīmējums kopš 1964. 6. XI) —

apm. 50 biedru. MLSK ir Minsteres Vil-

helma U reģistrēta b-ba un var izmantot

visas U akadēmiskās b-bas priekšrocības.

Kopš Latv. Stud. Centr. sav-ba Vāc. bei-

gusi darboties, MLSK pārņēmusi visu Vāc.

latv. stud. interešu aizstāvību. MLSK val-

des pr. Andris Zemītis 1971 tiesas prāvā

pret Minsteres unZiemeļreinas-Vestfāles vaid.

panāca naudas atlaidi bezdzimtenes ārzem-

niekiem. MLSK pārstāvji piedalījušies Min-

steres U stud. parlamentā (Ausschuss), ār-

zemnieku pad. statūtu izstrādāšanā un kā

tās referenti — sporta pad. v.c; piedal. arī

dažādos U sarīkojumos, sporta sacīkstēs un

atbalstījuši citas org-jas lielāku pasākumu

veikšanā. Pēdējos g. MLSK vadījuši MLĢ
abitūrienti — BaibaLapiņa, Andris Rozītis,

Sabīne Bela un Viktorija Zandberga, bet

kopš 1983 ziemas sēmestra
— Inta Dundura.

MLSK kā vienīgā stud. org-ja Vāc. katru g.

Minsteres U pievelk latv. studentus, tā tur-

pinot vienu no trimdas vecāko org-ju tradī-

cijām.
K. Kangeris, I. Dundura

Minsteres Universitātes Baltu filoloģijas

studijas vadaprof. Dr. Frīdrichs Šolcs (Scholz)

un vai. kursus — Ojārs Rozītis, sen. Noteik-

tas kursu programmas nav, ties. eksāminē-

ties iegūst pēc minimālā sēmestru skaita (8)

un pēc sekmīgas piedalīšanās studiju semi-

nāros. Studiju viela visās baltu vai. aptver.

4 st. nedēļā. Noorganizēti arī latv. vai. kursi

(4-6 st. ned.) nelatviešiem. Studentiem jāie-

gūst zināšanas visās baltu tautu vai. un

lit., specializējoties vai nu vai., vai literā-

tūrā. Paredzēts 1 galv. un 2 blakus priekš-
meti eksāmeniem mag. vai Dr. grāda iegū-
šanai.

Mintika-Tauriņa Elza — sk. Tauriņa-Min-
tika Elza.

Mintiks Jānis, sen. (dz. 1905. 23. XI Jēr-

cēnu pag.) — skatuves un sabiedrisks dar-

binieks. (S. —
Elza Tauriņa-M., aktrise [sk.];

dēls —
Jānis M., tēlnieks [sk.].) M. pirmo

skatuves pieredzi guvis 1919 pie rež H.

ZommeraStrenčos, pēc tamValmieras (vēlāk

Z. Ljas) t-rī. Viņš 1935 iestājās Zeltmaša

drām. kursos un parallēli b. Rīgas valsts

technikumu. Bija elektrotechn. Zemk. M,

darb, par aktieri un apgaismotāju Ceļojošā
un Jelgavas t-rī. M. populārākās lomas: Mār-

tiņš (lugā Negudrā Ģertrūde), Tuvaitis (lugā

Karogs aicina), Dajums {Laimes bērnos), Fran-

česko {Galma gleznotājā), Minhauzens {Min-

hauzena precībās) un Alders {Uguni). Bēgļu

gaitās Vāc. darb. Eslingenas Latv. t-rī, ASV

—
Milvoku Latv. t-rī. Ilgus g. M. bija Mil-

voku Latv. kredits-bas vicepr., organizējis

gleznu izstādes.

Mintiks Jānis J., jun. (dz. 1944. 18. IX

Zalcburgā, Austrijā) — skulptors. (T. — Jānis

M., sen., skatuves darbin., m. — ELza Tau-

Jānis J. Mintiks.

riņa-M., aktrise [sk.].) ASV stud. Leitona

Mākslas sk. 1964-68 (stipendijas 1967 un

1968)unKrenbrukaMA 1969-72 (KārlaMilla

v.c. stipendijas 1969, 1971,11972), ieguvis

B.F.A.grādu 1971. Bijis ViskonsinasU Skulp-

tūras dept. instr. Milvokos 1970, Vobingas

Mākslas centra instr. un Skulptūras dept.
vad. Perisaundā, Manitū,Manitobā(Kanādā)
1973-74. Sarīkojis 2 individuālas izstādes ar

gleznām (eļļas un ūdenskrāsas) un skulp-

tūrām (metalla lējumi un metinātas skulp-

tūras — dažādi metalli, stikla šķiedra, koks

un stikls), piedalījies 19 kopīgi rīkotās iz-

stādēs un 7 KF izstādēs. Par filmu Search

1965 ieguvis godalgu filmu festivālā, un
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1973 Klīvlandes latv. dz. sv. godalgota viņa
bronzas skulptūra Pēdējais. R. krasta dz.

sv. 1975 PBLA izstādē Sietlā M. ieguvis

goda balvu par skulptūru grupu —
Pērkona

krusts, Līklocis un Jumis. Pēc ALA pie-

minekļa metu konkursa 1976 Trinidades un

Tobago vaid. Nac. kult. TūrismaunMākslas

padomes pieņēma M. pieminekļa projektu
Zem Kurzemes karoga piemineklim seno kur-

zemnieku piemiņai Tobago (1639-93). Pie-

minekli atklāja 1978. 25. VI. M. darb. arī

Venezuelā. Būdams ļoti daudzpusīgs, M. strād.

glezn. un grafikā, bet visnotaļ ir metallu

lējumu un metinājumu meistars. Darinājis

skulptūras kokā, stairofomā un stiklašķiedrā;
lietojis arī virves, veidojot telpiskas formas,

pseudomechanismus, meklējot dabas un cil-

vēka darināto formu sakarības; darinājis lie-

tiskās mākslas priekšmetus ar tautas raksta

motīviem. M. skulptūras ir novietotas gan

dabā, gan privātās kollekcijās un galerijās.

Mīnu divizions — Ljas kara flotes sastāv-

daļa. Tā priekšvēst. datējama 1919. 10. VIII,

kad dib. Mīnu izzvejošanas grupu, ko 17.

VIII pārvērta Mīnu iznīcināšanas flotilē.Mīnu

operācijās 1920. VIII bojā gāja mīnu kuģis
Atlas. Trāleru divizionā 1920. 23. IX bija 5

Latvijas kara flotes ražoto mīnu tips.

Latvijas kara kuģi — no kr.: Imanta, Viesturs, Virsaitis.
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kuģi — Baltija, Sekunda, Volemus, Lielupe

un Kodimo un motorlaivas 817 un B 18.

Flotili likvidēja 1920. Pēc tam 1926 dib.

Aizžogotāju-trāleru (kopš 1930. 5. 111 Mīnu)

divizionu komandkapt. Jūlija Brieža vadībā.

Tajā bija mīnu trāleri — aizžogotāji Imanta

un Viesturs (sk.), palīgkuģis kuteris Mīna

un mērķu laiva Granāta (agrāk A 16; 302 S),
ko nodeva Krasta artil. pulkam. Divizionā

1939 ieskaitīts arī kara kuģis — mīnu licējs
Virsaitis (sk.). Trīs mīnu kuģi vienlaicīgi

varēja pārvadāt tikai 90 mīnas. Kapt. Jāņa

Zariņa vad. 1925-26 Liepājas Kara ostas

darbn. saražoja 500 mīnas, ko novietoja

Daugavgrīvas cietokšņa kazematos. Diviziona

bāze bija turpat blakus Bolderājā. Ljai bija

atļauts turēt 1 500 mīnu, bet arī tas nebija

pietiekams skaits Ljas garās jūras robežas

nosargāšanai. Mīnu operācijas bija paredzē-

tas L t. pie ieejas Rīgas jūras līcī un Irves

jūras šaurumā, labvēlīgā gadījumā arī pie

Liepājas, Ventspils un Rīgas. Pēdējais divi-

ziona kom-ris bija kapt. Ernests Barotājs.

Mirovica Ausma (dz. Dulmane, 1933. 26.

VIIIRīgā) — bioķīmiķe. leradusies Austrāl.

1949. B. Adelaides U 1958 (B.Sc. grāds),
Monaša U Melburnā 1966 (M.Sc. grādsmikro

biol.). Strādājusi pētniecībā Adelaides Mcd.

un vet. mcd. I, bet 1962-71 Melburnā Mo-

naša U mcd. fak., pēc tam Psīcholoģijas un

eksperimentālās mcd. I pie Melburnas U,

pētījot milimikro metožu attīstīšanu sekun-

dāriemdzimumahormoniem.Sarakstījusi vai-

rākas publ. Austrāl. v.c. zemju spec. žurnā-

los. Darb. latv. akadēmiskās org-jās.
Mirovics Ivars (dz. 1932. 7. VII Rīgā) —

mechanikas inženieris un teātru darbinieks.

No Vāc. 1949 devās uz Austrāl., kur b. Mel-

burnas U 1962 ar B.E. grādu. Darb. par

mech. un būvniecības nod. vad. firmā Impe-
rial Chemical Industries. Būdams pārstāvis
Austrāl. standartu sav-bas spiedienkatlu stan-

dartu kom., darba vietas komandējumā 1969

apmeklēja Angl., Holandi, PortugāliunASV,

1976 Filipīnas, Taivanu un Singapūru, 1978

Taivanu. M. darb. latv. org-jās, t-ros un

operešu ansambļos. Bijis Melburnas Latv.

t-ra vad. un 5. t-ru festivāla rīkotājs 1965,

Latv. operešu ans. vad. 1977-78.

Misiņa bibliotēka — vecākā un pilnīgākā

latviešu grāmatu krātuve, kurai pamatus
licis bibliofīls un bibliogrāfs Jānis Misiņš

Jānis Misiņš.
SigismundaVidberga zīmējums.

(sk.). Viņa privātā bibl. kļuva publiska bibl.

1885. 19. IX viņa mājās Tirzas pag. ~Krāc-

ēs", kad tajā bija ap 500 sējumu. 1892.

viņš bibl. pārcēla uz Lejasciemu, bet 1906

uz Rīgu, kad tajā bija jau 5 000 sējumu.
1925. 13. X bibl. pārņēma Rīgas pils., par

tās vad. ieceļot Kārli Egli, bet M. atstājot

par dir. bez atlīdzības līdz mūža beigām.
1932. M. b. piešķīra tiesības, saņemt katra

iznākoša latv. izd. brīveksemplāru. 1941. 3.

IV M. b. kā zin. bibl. pārņēma toreizējais
Tautas izgl. komisariāts. 1945 bibl. pārveda

tagadējās telpās 4 stāvu ēkā. Tajā bija jau
77 000 inventāra vien., neskaitot ms., ats.

kolekcijas un sīkos iespieddarbus. 1946. 5.

VI M. b. kopā ar Valsts vēst. bibl. nodeva

Ljas PSR ZA. 1954. 5. II M. b. pievienoja
ZA Fundamentālajai bibl. kā Ljas PSR ZA

Fundamentālās bibl. Misiņa vārdā nosaukto

Latv. lit. nodaļu. 1954. 5. IV tā ieguva 2.

kategorijas bibl. ties. un 1957 ieguva zin.

iestādes statusu. 1981 M. b. ieguva 1. kate-

gorijas bibl. tiesības. 1954. 5. IV M. b.
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J. Misiņa grāmatzīme.

Zīmējis Richards Zariņš.

fondos atradās 253 336 grām., žurn., ms.

v.c. materiāli. No tiem 156 040 bija inven-

tarizētas grām., žurn., un laikr., 3 870 in-

ventarizēti ms, bet pārējās vien.
—

neinven-

tārizēta lit. apmaiņas un rezerves fondos.

3 010 bija reģistrēti retumi. Nesašķiroti gla-

bājās 154 624 dažādi sīkie iespieddarbi. M.

b. sadalīja 3 ats. fondos. Archīvu F glabā-

jās pa 1 eks. no visiem pieejamiem izdevu-

miem latv. vai., lit. par Lju un tās iedz.

neatkarīgi no vai. un izd. vietas, un latv.

autoru darbu tulk. citās valodās. Tur sag-

labā arī visus iegūtos trimdas izdevumus.

Operātīvais F atvērts ikdienas lietošanai.

Tur glabājas izd. otrie un trešie eksemplāri.
Trūkstošos eks. cenšas iegūt no Centrālā

pamatfonda un antikvariātiem, kā arī dāvi-

nājumu veidā. Abos F kopā ap 90 000 sēj.,
kurus kataloģizēja 1954-55. Neprofīlās lit.

svešvalodās F ir visvairāk grām kr. valodā.

Liekos eks. nodod Centrālajam pamatfon-
dam. Kopš 1959 M. b. saņem Ljas repub-
likas izdevumu bezmaksas obligāto eksem-

plāru. 1984. 1. I M. b. bija 149 266 inven-

tara vien., no kurām 112 946 bija grām.,

26 747 sēj. periodisko izd., kas bija nodoti

archīva F. Visā M. b. kopā bija 260 042

grām. (83% inventāra vien. kopskaita), 29 161

žurn., 18 751 laikr. un pielikumi, un 5 019

dažādi izdevumi. No tiem latv. vai. bija
200 752 vien. (64%), 65 149 dažādās PSRS

valodās un 47 072 citās valodās. 25% visu

grām. bija daiļlit., 14,7% sab. polīt. lit.,

11,2% valodniecības un lit. zin., 7% techn.,

5,6% vēst., 5,2% dabaszin., mat., 4,8% lauk-

saimn., 4,1% mākslas, archit., 3,9% kalen-

dāru, 3,9% vispārējo rakstu, 3,7% rel. un

antirel. grām., 3,2% marksisma-ļeņinisma
grām. u.t.t. Rokrakstu un reto grām. sek-

torā 1984 bija 8 491 rokraksti, 9 298 retas

grām. (6 645 latv. vai.), 542 sēj. period. izd.

un 235 attēlu izdevumi. K. Egle bibl. vad.

līdz 1952. Lielu darbu veikuši bibliot. Ārija

Brempele, MildaLaukgale, E. Lagzdiņš, Emī-

lija Tiltiņa, Elza Tomsone, Arnolds Zand-

manis un Aina Zībiņa. 1924 izd. J. Misiņa
sastādītais Latviešu rakstniecības rādītājs

I sēj. 1585-1910. 1937 iznāca II sēj. 1910-

--1925. Sagatavotā 111 sēj. (žurn. unkalendāri)

un IV sēj. (papildinājumi līdz 1925) ms.

kara laikā gāja bojā. M. b. darbinieki saga-

tavo Latviešu rakstniecības rādītāju līdz 1940.

M. b. 100 g. jubilejai veltīta ZA Funda-

mentālās bibl. ilggadīgā dir. Eduarda Arāja

red. grām. Grāmatas un grāmatnieki (1985).

Misiņš Augusts (1863. 21. XII Annenie-

ku pag.' - 1940. 8. VII Rīgā) - ģenerālis

(1711 nepilnīga informācija). B. Kriev. Ģene-
rālštāba A, 1914 bijis 12. Sibirijas strēln.

pulka kom-ris, 1916 ģenerālmaj. un kr. bri-

gādes kom-ris; 1916. 6. XI - 1917. 111 bijis
1. latv. strēln. brigādes kom-ris, 1916. XII

—
1917. I Apvienotās latv. strēln. div. kom-

ris, 1918 britu sakaru virsn. un Latv. leģiona

organizētājs Z. Kriev., 1919. 27. 111 — 11.

VIII Ljas armijas galv. štāba pr., 1919. 11.

VIII —
1920. 5. I Ljas armijas inspektors.

Zemākas pakāpes virsniekuintrigu dēļpriekš-

laicīgi pensionēts, sarūgtinājumā ilgus g.

pavadījis labprātīgā trimdā Ig. Valkā kā

galdnieks. Miris Rīgāpad. okup. laika sākumā.

Misiņš Jānis (1862. 25. IV Tirzas pag.

-
1945.' 17. I Rīgā) - bibliofīls, bibliotekārs

(1711 — aplams miršanas datums). SUmības

dēļ M. bija spiests izglītoties pašmācības

ceļā. 1885-1915. M. bija grām. tirg. un sējējs
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Jānis Misiņš jaunībā.

Tirzā, Lejasciemā un Rīgā un visus savus

līdzekļus ieguldīja bibl., tai 1885. 19. IX

iegūstot publ. bibl. ties. (sk. Misiņa biblio-

tēka). 1911-15 M. bija arī Rīgas Latv. b-bas

Zin. komisijas bibliotēkārs. 1919 M. īslaicīgi

bija arī Ljas archīva un Centr. bibl. pārzinis,

pēc tam līdz 1921 strādāja Valsts bibl., un

tad līdz 1938 Rīgas pils. bibl. Latv. grām.

nod. un dir. vietnieks, 1925 pārdeva savu

bibl. par nelielu atlīdzību Rīgas pils. un

palika tās goda dir. līdz savai nāvei. M.

publ. Latviešu rakstniecības rādītāja 2 sēj.

(1585-1910 un daiļlit. un mākslas lit. līdz

1925). M. sagatavojis biobibliografiskos rā-

dītājus Jāņa Jansona-BraunaKopotiem rak-

stiem 1921, kopā ar Pēteri Ērmani publ.
J. Rainis-Pliekšāns Bibliografiski-biografiski
materiāli (1921), sagatavojis biobibliografis-

ku inf. par rakstn. Ausekli (1922-23), K. Val-

demāru (1926), Māteru Juri (1924), Jāni Po-

ruku (1925), Andreju Pumpuru (1925), un

Frīdrichu Mālberģi (1925). M. period. publ.

ap 80 rakstu un pētījumu par latv. grāmat-

niecību, bibliogrāfijas, lit. un kult. jautā-

jumiem, sniedzot arī apceres par Veco Sten-

deri, Andrievu Niedru, Kārli Kraukliņu utt.

Nozīmīga ir viņa monogrāfija Jēkabs Zvaig-
znīte-Šterns (1940). M. darbamveltītas grām.

— F. Rancāna Jānis Misiņš un viņa biblio-

tēka (1963) Eduarda Arāja red. Grāmatas

un grāmatnieki (1985). Par M. rakstījuši
K. Egle, E. Andersons, A. Johansons v.c.

1962 izd. J. Misiņa darbu Izlase ar biblio-

grāfiju.

Misisipi (Mississippi) latvieši. No Vac.

1949. ar amer. plkv. A. T. Kalikota (Calli-

cot) atbalstu Misisipi pavalstī (ASV d.) iera-

Pirmā latviešu jauniebraucēju baznīca

ASV —
Sv. Pāvila ev.-lut. baznīca

Senatobijā, Misisipi.

dās ap 1 000 latv. bēgļu, kurus izvietoja kā

lētu darbaspēku kokvilnas plantācijās. Viņu

vajadzībām 1949. 2. X nodib. Senatobijas

latv. cv. lut. Sv. Pāvila draudzi, kurai kopš

1950 pašai savs dievnams, ko vēlāk rotāja

A. Annusa altārglezna un I. Kārkliņa kroņ-
lukturis. Draudzes māc. sākumā bija prāv.

P. Ķirsons, pēc tam prāv. K. A. Birznieks.

Lielākā daļa latv. nespēja panest smago

darbu primitīvos dzīves apstākļos, nepie-

rastā karstumā un miklumā, tādēļ pie pir-

mās izdevības devās uz ASV vidienes rūpn.

pilsētām, sev. uz Milvokiemun Čikāgu. Pēc

ASV cenza ziņām 1965 Misisipi bija palikuši
vairs tikai 65 latv., no kuriem 22 dzim.

ārpus ASV, bet 1960 viņu skaits bija atkal

pavairojies līdz 194, no tiem 76 dzim. ārpus
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ASV. Senatobijas draudzē 1969 bija tikai

62 loc, kopš 1957 tur notika tikai 1 diev-

kalpojums mēn., vēlāk vēl retāk. Draudzes

loc. 1979 bija vairs tikai 33, dievkalpojumi

notika 8 reizes gadā.

Misiunas Romualds (RomualdJ.) (dz. 1945.

9. II Vetlandā, Zviedrijā) — lietuviešu vēs-

turnieks. ASV ieguvis B.S. grādu 1965 Lo-

jola U Čikāgā (Ilinojā), M.A. grādu vēsturē

Jēla U 1967 un Dr. grādu turpat 1971. Pa-

pildinājies Maskavas valsts U 1968-69, bijis
Fulbraita-Heisa stipendiāts Zviedr., Dānijā,
Franc. un Angl. 1969, Varšavas U 1975-76

un viesis pētn. Kenana I Vašingtonā (D.C.)
1983. Strādājis par asist. Jēla U 1969-70,

bijis viesis instr. un doc. Nebraskas U 1970-

-72, doc. Viljamsa kol. 1972-79. Kopš 1980

strādājis par zin. līdz-ku Internac. un re-

ģionu stud. konsilijā un par viesi līdz-ku

kr. stud. Jēla U, arī par Trumbull Associates

zin. līdz-ku. M. bijis AABS viceprez. 1973-76,

žurn. Baltie Forum red. kollēģijas pr. un

1984 vadījis semināru grupas Balt. jautā-

jumos Ķīnas Tautas Republikā. M. piedalī-

jies konferencē par II Pas. kara ietekmēm

Baltijā Sanhozē valsts U un Stanforda U

1973, Balt. vēst. konf. Getingenas U Vāc.

1973, Salīdzināmo civilizāciju stud. konf.

Bostonas U 1974, VI un IX Balt. stud.

konf. Kanādā un ASV 1978 un 1984, 111 un

IV Balt. stud. konf. Skandināvijā (Stok-

holmā) 1975 un 1983, starpt. slavu stud.

seminārā Sofijas U Bulgārijā 1977. Bijis

pētn. Kolumbijas U ASV 1978, vad. stud.

delegāciju uz Ķīnas Tautas Republ. pēc tās

Izgl. M ielūguma 1979, piedalījies Vidējo
Rietumu slavu stud. konf. Mineapolē 1979.

Bijis viesprof. D. Kalifornijas U 1981 un

Jēla U 1982, piedalījies zin. diskusijās par

Balt. jautājumiem Amer. slavu stud. veici-

nāšanas apv. konf. Kanzasā un Toronto U

1983. M. kopā ar Reinu Tāgeperu (Taage-

pera) publ. grām. The Baltie States: Years

of Dependence, 1940-1980 (1983), kopā ar

V. Stenhju Vardu (Vardvs) red. grām. The

Baltie States m Peace and War, 1917-1945

(1978). Publ. rakstus izdevumos — Modern

Encyclopedia of Russian History, Encyclo-

pediaofMedieval History un Baltie History

(1974), kā arī žurn. - Lituanus (1968, 1977),
Slavonic and East European Revieiv (1970),

Problems of Communism (1982) unPolitical

Psychology (1983). M. pētījis, kā nac. vēst.

izmanto polīt. mērķiem pad. okup. Balt.

valstīs, arī situāciju Balt. valstīs pēc Brež-

ņeva nāves un to, kā darbinieki izvēlēti

dipi. dienestamKriev. un PSRS 1880-1980.

Misūri latvieši. ASV Misūri (Missouri)

pavalstī dzīvo maz latviešu. Tur tomēr darbu

atraduši vairāki zin., mākslin., inž. un ārsti.

Lielāks skaits latv. dzīvo pavalsts lielākajā

pils. Sentluisā (St. Louis) un neliels skaits

arī Džefersonsitijā unKanzassitij ā. Pēc pašu

aplēsumalatv. skaits Misūri 1977 bija 55-60.

Pēc ASV cenza inf. latv. skaits tur bijis

daudz lielāks. 1960 tur bijuši 500 latv. (no

tiem tikai 206 dzim. ASV), bet 1970 viņu
skaits samazinājies līdz 484 (no tiem tikai

169 dzim. ASV). Sentluisā 1960 dzīv. 298

latv. (127 dzim. ASV), bet 1970 - vairs

tikai 41 (18 dzim. ASV); Karizassitijā 1960

latv. skaits bijis 156 (59 dzim. ASV), bet

1970 - 113 (41 dzim. ASV). Misūri pavalstī
daži latv. bēgļi (DP) bija ieceļojuši jau 1949,

bet vairums 1950
— l.t. ar org-jas Church

World Service galvojumiem, jo lut. Misūri

sinode galvojumus nav devusi. Tāpat attu-

rīgas bijušas katoļu org-jas. Visvairāk pa-

līdzējušas baptistu un presbiteriāņu drau-

dzes. Sākumā lielākā daļa latv. jaunieceļo-
tāju strādāja kalpotāju darbu, bet vēlāk

pārgāja uz labāk atalgotiem darbiem rūpn.

un sk'mnīcās. Misūri karsto un mitrovasaru,

kā arī nepiemērota darba dēļ pirmās ieceļo-
tāju ģimenesl.t. jau aizceļojušas uz austrum-

krasta pils. vai uz lielo ez. novadiem. Tos

vilināja latv. s-ba un labāk atalgota darba

iespējas, jo algas Amer. vidienes pils. zemā-

kas nekā citos rūpn. centros. Tomēr latv.,

taupīgi dzīvodami, arī Misūri tikuši pie sa-

vām ģimenesmājām. Izgl. iespējas Sentluisā

ļoti labas, un gandrīz visi latv. jaunieši bei-

guši kol. un U, vairāki ar Dr. grādiem.
Misūri U darb. prof. Mārtiņš Straumanis,

Sentluisas simfoniskajā orķestrī — vijolnieks

prof. Rūdolfs Mikelsons. Sentluisā dzīvojoši

arī rakstn. Ģirts Salnais un Kārlis Ķezbers.
Sentluisas latv. cv. lut. draudze dib. 1951.

Tās pirmais māc. bija T. Vēdzele, kas vēlāk

pārgāja uz Omahu, pēc tam darb. par māc.

Elizabetē, Ņudžersijā. Pirmais draudzes pr.

bija Dr. Voldemārs Lesnieks, vēlāk Ernests

Sarkans. Kopš māc. Vēdzeles aiziešanas drau-

dzi apkalpojušivairāki viesmāc, pēdējālaikā
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māc. P. Nesaule no Indianapoles. Draudzes

loc. skaits mazs, un dievkalpojumi notiek

neregulāri. Sentluisas Latv. b-ba dib. 1960,

tās pirmais pr. bija inž. Arvīds Oliņš. Vēlāk

b-bu vad. rakstn. Ģirts Salnais, pēc tam

inž. Jānis Dumpis. B-bas darb. g. gājumā

apsīkusi.
E. Sarkans

Miške Konstantīns (dz. 1908. 17. V) —

dabas zinātnieks, skolotājs un sabiedrisks

darbinieks. Strādājis Vāc. par dabas zin. un

mat. skol. Ansbachas latv. ģm., bijis turpat

psk. pārzinis. ASV bijis Klīvlandes Latv.

b-bas pr., lit. pulciņa vad., gaiduvien. vecāku

pad. pr. un ASV latv. IV Vispārīgo dz. sv.

kom. loc, koncertapv. kasieris un Klīvlandes

Apv. latv. cv. lut. draudzes kredits-bas rev.

kom. priekšsēdis.
Mītels (Mūhtel) Johans Gotfrids (arī Gio-

vanni Godefredo Mūthel) (1728. 17. I Melnā,

Vācijā — 1788. 14. VII Inčukalnapag. Jaun-

Johans Gotfrīds Mitels (Muhtel).

kalniņos) — vācu izcelsmes komponists. Vāc.

M. stud. klavieru, vijoļu, flautas un ērģeļu

spēli Leipcigā, Naumburgā un Libekā, kopš
1750 stud. klavieru un ērģeļu spēli un kom-

ponēšanupie Johana Sebastjana Bacha, bija

viņa pēdējais skoln., kādu laiku darbojās

Potsdamā, kopš 1753 Rīgā, sākumāO. H. N.

Fītinghofa (Vietinghoff) kapellā, pēc tam kā

Domskolas kora diriģ., kopš 1767 Sv. Pētera

b-cas ērģelnieks, bija starpt. pazīstams kā

ērģeļu un klavieru virtuozs un komp., in-

teresējās arī par latv. tautas mūziku. M.

darbus izdevis J. F. Hartknocha apgāds

Jelgavā unRīgā, piem. kompozicijas Sonata

per
il violino c klauicembalo (1767), Dzies-

mas un odas (1789),Duets divām klavierēm

(trīsdaļīga sonata), Strazdmuižas sonata, Dzies-

mas balsij un klavesīnam v.c. M. brālis

Gotfrīds Frīdrichs M. bija Cesvaines drau-

dzes mācītājs.

Mitrevics Augusts (1898. 29. IV Bukaišu

pag. —
1964. 5. 111 Losandželosā, Kalifor-

nijā, ASV) - aktieris (1713).ASV 1950 os g.

M. kopā ar dzīvesbiedri aktrisi Lidiju Lie-

piņu-M. dzīvoja Vilimantikā, Konektikatā,

kur vadīja 2 latv. t-rus — Lielo un Mazo

t-ri. 1960. XII Vilimantikās valsts kol. Lie-

lais t-ris M. vadībā izrādīja M. komēdiju
Dažādas mīlestības. Mazajā t-rī darbojās

l.t. jauniešiun bērni.

Mitrevics Maksimilians (dz. 1901. 15. IV

Liepājā) — gleznotājs (1714). Kopš 1949

darb. ASV, 1950 os g. guva vairākas godal-

gas amer. grupu izstādēs un kļuva Z. Vest-

česteras Mākslin. Makdauela sav-bas biedrs.

Piedalījies dz. sv. izstādēs Ņujorkā 1958 un

Bostonā 1978. Bijis viens no Ņujorkas Latv.

Mākslin. grupas dibinātājiem, piedalījies šīs

grupas izstādēs. Pēc individuālām skatēm

1959 Grinvičā un Stamfordā (Konektikatā)

sarīkoja līdzīgu skati latv. Jonkeru b-cas

telpās pie Ņujorkas 1973 ar kapitāldarbiem

figūrālā glezn., ar ainavām, klusajām dabām

un ģīmetnēm. Kopš 1960 iem g. veiktas plaša

stila kompozicijas, kas vēstī lauku seno di-

ženumu un teiksmas (Veļu laiva), gleznotas

biezos krāsu slāņojumos, izveidojot zieda

saskaņas brīvā reāliskā uztverē ar roman-

tikas strāvojumu.

Mittenbergs Aleksandrs (1915. 14. VII

Jekaterinburgā, Krievijā — 1974. 6. VIII

Kolambasā, Ohaijo, ASV) —inženieris-mecha-

niķis. B. LU mech. fak. 1943 kā inž.-mech.,

1944-45 Latv. Leģiona 15. div., pēc tam

gūstā Beļģijā, 1946 iestājies BU, pēc habil.

darba izstrādāšanas ārk. prof. turpat. Izce-
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ļojis uz ASV 1951, kur sākumā bija vecā-

kais inž. Lankasterā, Pensilvēnijā, kopš 1957

vecākais pētn. projektu programmas dir. Ba-

telle MemoriālaI Kolambasā, Ohaijo.

Mittenbergs Edgars (1906. 4. V Rīgā -

1975. 24. V Lombardā, Ilinojā, ASV) -

kara flotes kapteinis, mīnu tralera —
aiz-

žogotāja Imanta pēdējais kom-ris Ljas neat-

karības laikā līdz 1940. XI.

Mitulis Aleksandrs (1893. 15. VII Jēkab-

nieku pag.
— 1985. 9. 111 Tanderbejā, On-

tario, Kanādā) — luterāņu garīdznieks, prā-

Prāvests Aleksandrs Mitulis.

vests. No 1912 stud. Tērbatas U teol., bija

virsnieks I Pas. karā, pārtrauktās stud. b.

LU 1923. Bija ticības māc. skol. Franču

lic, Skol. I un Olava komercskolā. Ordinēts

par māc. 1925. g. 29. VI Rīgā. No 1934 Rī-

gas Sv. Jāņa II draudzes virsmācītājs, Jau-

nās Derības emendācijas kom. loc, pārtul-

kojis Apustuļu darbu grām. (28 nod.) no

grieķu oriģināla. Jaunā Derība iznāca 1937

Rīgā. M. 1944 devās trimdā uz Vāciju, kur

angļu joslā iecelts par prāvestu, tulkojis

psalmus (daļu) jaunam Bībeles izdevumam.

leceļoja Kanādā 1950 un darbojās par māc.

Vinipegā, bet kopš 1953 Ontario provincē,

kur emeritēts.

Modenas Viljelms (Vilielmus) (ap 1184

Itālijā — 1251 Lionā, Francijā) — pāvesta

legāts Livonijā. M. V. ir laikam dzimis Pje-

montā, Itālijā, kartauziešu ordeņa loc, Sv.

Dominika draugs. Pāvesta Inocenta 111 laikā

sāka darbu pāvesta kancelejā, 1220 kļuva
vicekanclers 1222-33 Modenas bīskaps. 1224.

31. XII pāvests Honorijs 111 iecēla viņu

par savu legātu Ljā, Prūsijā, Ig., Somijā un

Gotlandē. 1234. 21. II pāvests Gregorijs IX

iecēla viņu līdzīgā amatā, tāpatpāvests Ino-

cents IV 1244. 27. IX. viņu iecēla par Sa-

bīnas kardināli bīskapu. M. V. bija viens

no ievērojamākiem Romas kūrijas darbinie-

kiem Z. Eiropā. 1223 V. M. ieradās Rīgā

un kopā ar bīskapu Albertu v.c. garīdz-
niekiem apceļoja misijas apg. z. daļu, bija

Turaidā, Lēdurgā, Metsepolē, Idumā, Latg.

un Igaunijā. Tur viņu apmeklēja Vīkas ig.

sūtņi, lūdzot palīdzību pret dāņiem un sām-

saliešiem. Atceļā V. M. sprediķoja tālavie-

šiem Trikātā, Cēsīs ventiņiem un latvjiem,

Siguldā lībiešiem. Viņš visur brīdināja vācie-

šus neapspiest jaunkristītos vietējos iedzī-

votājus. Viņš Rīgā izšķīra vairākus strīdus

1225 beigās starp bīskapu, Zobenbrāļu ordeni

un Rīgas pilsētu, kā arī sūdzības starp vāc,

latg. un lībiešiem. Legāta aicināts, Rīgā ie-

radās arī zemg. valdnieks Viestarts un so-

līja savā zemē atļaut darbotieskristīgo misio-

nāriem. 1225 rudenī viņš apciemoja Mārtiņa
salu, Ikšķili, Lielvārdi, Aizkraukli un Kok-

nesi. Kad Zobenbrāļu ordenis izdzina dāņus
no viņu zemēm Ig., M. V. 1226 sākumā pā-
vesta vārdā pārņēma apstrīdētos apg.

—

Viriju, Jervu, Hariju un Vīku, noorg. tur

vietējo pārvaldi unpar savu vietnieku iecēla

kapelānu Jāni. 1226. 111 M. V. Rīgas Doma

baznīcas sasauca 1. Livonijas koncilu. Pa-

vasarī viņš parakstīja vairākus dokumentus

par Rīgas pils., 13. 111 nospraužot tās robe-

žas. 1226 vasarā ceļā uz Vāc. un Romu, M.

V. Gotlandē pasludināja krusta karu pret
Sāmsalas jūras laupītājiem. Viņš arī atļāva
bīskapam Albertam Visbijā piederošās Sv.

Jēkaba b-cas skolās uzņemt visādu tautību

skolēnus, lai viņus varētu izaudzināt par

garīdzniekiem. 1230 M. V. kā pāvesta legāts

uzturējās Prūsijā un pārtulkoja Donāta la-

tīņu gramatiku prūšu valodā. 1230-31 viņš
piedalījās dipi. sarunās starp pāvestu, ķei-
zaru Frīdrichu II un Lombardijas pilsētām.
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Pēc tam, kad pāvests Gregorijs IX 1234 at-

cēla Ainas Balduīnu (sk.) no legāta amata,
M. V. atkal bija jāstājās viņa vietā. 1234.

XI — 1235 pavasarim M. V. bija otru reizi

legāts Livonijā. Viņš Rīgānodib. jaunu domi-

nikāņu ordeņa klosteri un dib. arī Kurz.

bīskapiju. 1237-38 viņš kā pāvesta legāts

bija 3. reizi Livonijā, piešķīra Z. Ig. Dāni-

jai, noteica Rīgas, Kurz. un Zemg. bīskapu

territoriju d. robežas un rūpējās par jaun-
kristīto balt. tautustāvokļa uzlabošanu. 1239-

-42 viņš bija 3. reizi legāts Prūsijā. 1242

viņš atļāva Livonijas ordenim celt 2 pilis

pie Lielupes un Ventas — vēlāko Jelgavu

un Ventspili. 1244. 15. VII pāvests Ino-

cents IV 4. reizi iecēla M. V. par legātu Balt.

jūras zemēs, bet polīt. uzdevumi spieda viņu

palikt pāvesta toreizējā kūrijā Lionā. Viņš
tomēr joprojām rūpējās par stāvokli Māras

zemē, resp. Livonijā. 1245. 5. II viņš sada-

līja Kurz., kas toreiz bija pieskaitīta Prūsi-

jai, starp Livonijas orderu un Kurz. bīs-

kapu, pēdējam piešķirot tikai 1/3 zemes.

1246. 3. XI viņu iecēla par legātu Norvēģijā

un Zviedr., kur viņš bija no 1247-48. Pēc

tam viņš darbojāsVāc. karaļa amata preten-
denta Holandes Vilhelma interesēs. Mūža

pēdējos g. viņš pavadīja Lionā, cenšoties

tomēr izlīdzināt nesaskaņas starp Livonijas
ordeni un jauniecelto Prūsijas un Livonijas

archibīskapu Albertu II Zūrbēru. 1251. 3.

111 M. V. likvidēja Zemg. bīskapiju un tās

territoriju piešķīra Rīgas b-cai un Rīgu pa-

augstināja par archibīskapa metropoli.
MolianoFrančesko (13. g.s. beigās — 14.

g.s. sākumā) — pāvesta kapelāns, Lanas

domkungs. M. pāvesta Klementa V uzde-

vumā 1311. 11. V devās uz Rīgu izmeklēt

Rīgas archibīskapa Frīdricha Pernšteina un

Rīgas pils. sūdzības 250 punktos pret Livo-

nijas ordeni. M. uzturējās Rīgā apm. 1312.

II — VII, nopratinādams vairāk nekā 24

lieciniekus, kas apsūdzēja ordeni noziedzī-

bās pret prelātiem un jaunkristītajiem, bez-

dievībā un ticības zaimošanā un citās anti-

reliģiskās izdarībās. Liecinieku lielākā daļa
bija ļoti partejiska. Plašais noklaušināšanas

protokols saglabājies fragmentos, kur atro-

dam arī papildus ziņas Atskaņu chronikai

par pēdējo zemg. karu, zemg. valdnieku Na-

meiku (Nameyxe), zemg. sūtniecībupie Rīgas

archibīskapa 1279 un pārstāvjiem pie pā-

vesta 1300, par zemg. vadoņu nogalināšanu

ap 1280 u.t.t.

Mollenss (Mollens Willem, sen., dz. [?]

Holandē— 1653. VIII Ziemeļjūrā) —
Kurze-

mes hercogistes kapteinis unkuģniecības di-

rektors, izcils holandiešu izcelsmes jūrnieks.
M. 1650 organizēja 1. ekspedīciju uz Gam-

biju, pats tajākomandējakuģi Der VValfisch

1651-52; arī 1652. VII vad. šo kuģi atkal uz

Gambiju. 1653 sāk.komandēja Kurz. eskadru

(fregatiDas Wappen der Herzogin von Kur-

land, galeoti Pietas un kādu transportkuģi)

uz Braziliju un R. Indiju. Atgriežoties Kurz.

flotesbazē Flekerē 1653. VIII, mira uz kuģa.

Das Wappenpārveda mirušo admirāli Vents-

pilī 1653. IX.

Mollenss (Mollens) Willem, jun., (dzīvojis
17. gs.) — kuģu kapteinis, Tobago gubernā-

tors. (T. — Kurz. hercogistes kuģniecības
dir. admirālis Willem M. sen.) 1652 piedalī-

jies sava tēva vad. ekspedīcijā uz Gambiju.
1653. 4. VI iecelts par Tobago ekspedīcijas

kom-ri, X pārņēma kuģi Das Wappen der

Herzogin von Kurland, ar ko 1654. 20. V

ieradās Tobago. M. dib. Jēkaba fortu un

Jēkabpils (Jacobusstadt) pilsētiņu, izveidoja
Jaunkurzemes (Neu-Kurland) koloniju, 1655

uzvarēja holandiešus Tobago d. daļā, bija

gubernātors līdz 1657. 11. M. bija krietns

un lojāls admin., 1658. 6. VIII iecelts par

kom-ri jaunai ekspedīcijai un nosūtīts ar

kuģi Der Cavalier un galeoti Die Dame

uz Tobago. Pēc Tobago apciemošanas ar

bagātīgu kravu devās atpakaļ uz Kurz., bet

viņa kuģi ceļā pazuda bez vēsts. M. Kurz.

palika sieva un 4 bērni.

Mollins (Mollvn) Nicholas
—

flāmu vai

holandiešu izcelsmes pirmais grāmatu ie-

spiedējs Latvijā. Tēvs — Johans, grāmatu

iespiedējs Antverpenē, Beļģijā. M. ieradās

Rīgā Kalendāranemieru laikā 1587 vai 1588

pēc rātes sekr. Dāvida Hilchena aicinājuma
un noorganizēja spiestuvi. 1590 saņēma Po-

lijas karaļa grāmatu iespiedēja privilēģiju

un 1591 kļuva Rīgas pils. tipografs, bet

1621 saņēma Zviedr. karaļa privilēģiju, kas

nodrošināja viņa ties. šinī amatā līdz nāvei.

37 g. M. iespiedis ap 165 grām. — 3 latv.,
43 vācu un 119 latīņu valodā. M. sevišķi
lepojās ar savu rokas grām. latv. vai. En-

chiridion izd. 1615, kas saturēja visumā no

1586-87 Kurz. izdotos katechisma un evaņ-
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Rīgas latvieši. Nikolasa Mollīna gravīra 1612. g.

ģēliju tekstus, bet dziesmas pa daļai pār-

ņemtas no agrākā Rīgas Jēkaba b-cas latv.

draudzes rokasgrāmatas manuskripta.
Monks ( Monck, arī Monk, Monke Franz,

dzīvojis 17. gs.) — Kurzemes hercogistes

pulkvedis, Tobago gubernātors, skotu izcel-

smes dižciltīgais. Bijis hercogistes milit. die-

nestā kopš 1660 iem g. Kapt. dienesta pa-

kāpē 1679 nosūtīts uz Dāniju, paaugstināts

plkv. pakāpē, iecelts par Tobago ekspedīci-

jas milit. kom-ri, 1681. 6. IX iecelts par

Tobagogubernātoru. 1681. XII ar kara kuģi
Der Hirschbock ieradās Tobago, uzbūvēja

jaunu — Monka fortu starp Lielo un Mazo

Kurzemes līci, pārvaldīja ar stingru roku

135 padotās personas un 1680 ltn. Roberta

Benneta atlikušos kolonistus. Pēc instruk-

cijām viņam bija pavēlēts nodib. draudzību

ar Sv. Lūcijas, Sv. Vinsenta un Trinidades

salu indiāņiem, jo hercogs šīs salas cerēja
dabūtno angļiem un spāņiem. M. nodibināja

sakarus ar Barbadosu, Jamaiku un Kiraso

(angļu raksturojumā ļoti augstprātīgs un

iecirtīgs vīrs). 1683 palicis bez atbalsta no

Kurz., caur Barbadosu un dāņu Sv. Tomasu

salu atgriezās Eiropā un ieradās Kurz., kur

tiesāts par salas atstāšanu bez atļaujas.
Nesaņēmis atlīdzību par personīgiem izde-

vumiem, M. 1685 aizbēga caur Rīgu uz Lon-

donu; notiesāts aizmuguriski.
E. A.

Monstovics Aleksandrs (1922. 20. VIII

Vecauces pag.
— 1986.1. 111 Joutseno,Somija)

— mācītājs. lesaukts 1943 Latv. leģionā,

cīnījies Volchovā, smagajās atkāpšanās kaujās

un Kurz. cietoksnī, par varonībuapbalvots ar

2. šķiras Dzelzskrustu. 1945. 19. 111 ievainots

unevakuēts uz SudētijuČechoslovakijā, nokļu-

vis amer. armijas gūstā,pēc tam dzīvoja DP

nometnēs līdz 1948, tad izceļoja uz Angliju.

Stud. teol. 1957-60 Mansfīldas kol. Oksfordā,

1961 ordinēts par māc. Ljas Ev. lut. b-cā,

bija māc. Birminghamā, bet māc. darbs 1965

bija jāpārtrauc slimības dēļ. M. ar sievu

(somieti) izceļoja uz Somiju.
Montē Herkus (Heinrich Montē) (1225?

Nātangā — 1273 Pogēsijā, Austrumprūsijā)

— ievērojamākais senprūšu karavadonis, Nā-

tangas hercogs. M. bija ievērojamās Montē-
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minu (genes Monteminorum)dzimtas atvase.

Jaunības dienās 10 g. pavadījis Magdeburgā,

studēdams vācu kult. un kara techn., kris-

tīts katoļu b-cā, bet palicis uzticīgs prūšu

tautībai un dzimtajai Nātangai. Pēc vācu

sakāves Durbes kaujā 1260. 13. VII M.

pārņēma Nātangas v.c. prūšu valstiņu sacel-

šanās (1260-74) vadību pret vāciem 1260.

IX. Prūšukaraspēks M. vadībā iedzinavācu

un poļu krustnešu armiju sprostā Pakarvos

pie Prūšu jomas (Frisches Haff) 1261. I un

guva lielu uzvaru. 1262 M. aplenca Karaļ-
auču (Konigsberg) cietoksni, bet nespēja to

ieņemt. 1263 M. guva jaunu uzvaru Lubavā

pie Osas upes. Kaujā bojā aizgāja ordeņa
mestrs Helmrichs no Rechenbergas un 40

vācu bruņinieki, kas iekļuva lamatās. M.

situācija kļuva sliktāka pēc Liet. karaļa Min-

dauga nogalināšanas 1263 un sekojošā liet.

pilsoņu kara. Ap 1270 situācija bija kļuvusi
traģiska. Prūši nebija iemācījušies būt vie-

noti. M. sabiedroti — sembu Glande, var-

miešu Glape, pogēziešu Auktume, bartiešu

Divans (Dyvanas) un sudāviešu Skumands

cīnījās katrs par sevi un viens pēc otra zau-

dēja cīņās pret vāc. un rutēņiem. 1271/72

ziemā krustnešiem izdevās iekarot galv. nā-

tangiešu cietoksni, zaudējot 150 kritušos.

1272 vasarā vāci pamatīgi izpostīja nātan-

giešu zemi. 1273 vāci uzgāja M. nometni

Pogēsijas mežos netālu no Kristburgas pils.

Cīņā pret vācu pārspēku M. krita gūstā.

Vāci viņu pakāra pie tuvākā koka. Prūši

zaudēja savu apdāvinātāko vadoni.

Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs
—

latviešu trimdas „mazās preses" izcils

izdevums. Liela apmēra, sākotnēji 4—lo

lpp., vēlāk 32 lpp., sākotnēji 350 — 600

eks., vēlāk 1 000 eks., reizi mēn., ar ievad-

rakstiem, vietējo un vispārējo inf., ideolo-

ģiskiem un kult. vēst. rakstiem. No 1949. 4.

IV
— 1985. XII 37 gados iznācis jau 441

numurs. M. L. B. Z. pirmais red. bija Alek-

sandrs Spūrmanis, pašreizējais Mārtiņš Štau-

vers.

Monumenta Livoniae Antiquae — Livo-

nijas vēstures avotu krājums 5 sējumos,
1833-47. 1794 Jelgavā publ. J. F. fon der

RekesSammlungehst-, liv- und kurlāndischer

Geschichtsschreiber 1. burtnīca, kurai citas

nesekoja. Romantisma kustības ietekmē ar

vietējo vēst. pētītāju b-bu atbalstu Rīgas

grāmatnieks E. Francēns (Frantzen) apņē-
mās izdot raibu avotu virkni

— chronikas,

ziņojumus, dokumentus uncitāda veida avo-

tus, kas vēl nebūtupublicēti, K. E. Napjer-
ska (sk.) vadībā. 12 g. laikā viņš izdeva

tikai 5 sējumus. I sēj. bija T. Jerna 1794

chronikas izd.; II — materiāli par Kurz.

hercogisti, 111
—

M. Brandisa raksti; IV —

materiāli Rīgas senākajai vēst., iesk. Lielās

ģildesoldermaņu grāmataspar 1540-66,1568-

-73 un 1590-1611 un dokumentus ar Napjer-

ska pārskatu par Rīgas vēst. līdz 1581;

V — B. Grēfentāla chronika un dokumenti

par pēdējā Rīgas archibīskapa darbību. Re-

daktori nav pētījuši tekstu tradicijas, izde-

vuši chronikas pēc nejauši atrastiem rok-

rakstiem un izlaiduši ats. fragmentus. 1848

Francēns sāka izdot Scriptores rerum Livo-

nicorum kā M. L. A. turpinājumu.

Moora Harijs (Harry) (1900. 2. 111 Igau-

nijā — 1968. 2. V Tallinā, Igaunijā) — igauņu

senvēsturnieks. B. 1925 Tartu U Igaunijā,

1927-40 bijis Tartu U mācībspēks, 1940 Tar-

tu U fil. fak. dekāns un Ig. PSR izgl. min.

vietnieks. Vācu okup. laikā represēts. Pēc

kara 1944-50 Tartu U Archaiol. katedras

prof., kopš 1947 arī Ig. PSR ZA Vēst. I

archaiol. un etnogr. sektora vadītājs. M.,
vairāku ārzemju zin. b-bu biedrs, 1958 starpt.
archaiol. kongresā Hamburgā ievēlēts par

Pastāvīgās starpt. pad. Aizvēst. un senvēst.

zin. nod. locekli. Daudz pētījis Ljas senvēst.

problēmas, izskolojis jaunu Balt. tautu ar-

chaiol. saimi. Publ.
—

Die Eisenzeit m Lett-

land bis etwa 500 n. Chr. (Tartu, 2 sēj.,
1929-38), Pirmatnējā kopienas iekārta un

agrā feodālāsabiedrība Latvijas PSR terito-

rijā (1952) v.c.

Moors Henrijs (dz. 1906. 30. XI Lēdurgā)
— rakstnieks (1718). (T. — Georgs M., skol.,

ērģelnieks, kordiriģ.) lebraucis 1951 ASV,

Ņujorkā, kur vairākus g. bijis LPB centr.

valdes loc., Ērika Raistera piemiņas F val-

des pr. kopš 1973, Metodistu draudžu apv.

sab. daļas direktors. Publ. romānu Rauls

(1932), īsromānu Negaiss nāk (1944), stāstu

krāj. Portreja (1949) unRītdiena nekad ne-

nāks (1979), kā arī daudz stāstu, īsstāstu,

ceļojumu piezīmju un eseju laikr. un žur-

nālos.
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Henrijs Moors.

Mopēds —
motorizēts divritenis. Atšķi-

rībā no motocikliem mopēda pārnesumakār-

bā ir iebūvēti kājām minami pedāli, tam ir

mazāks svars un braukšanas ātrums. Ceļa
m. paredzēti ikdienas lietošanai, sporta m.

sacīkstēm un speciālie m. kravu pārvadā-

Rīgā ražotie mopēdi.

šanai. Pirmos m. Pad. Sav-bā ~Rīga-l" saka

ražot 1960 Rīgā, bet 1965 laida klajā uzla-

botu modeli ~Rīga-3" ar viencilindra ben-

zīna divtaktu dzinēju, 2 ZS jaudu, maksi-

mālo ātrumu 50 km stundā (patērējot apm.

2 1 degvielas uz 100 km) un 48 kg svaru.

1970 os g. sāka ražot m. ~Rīga 12" ar spē-

cīgāku dzinēju un ērtāku, kā arī sacīkšu

m. „SZ-50". Jau 1965 vien okup. Ljā produ-

cēja vairāk nekā 90 000 mopēdu. Okup. Lja

bija pirmā, kas apgādāja ar m. PSRS, bet

vēlāk tos eksportēja arī uz Alžīriju, Afga-

nistānu, Grieķiju, Maroku, Turciju, Sudānu,

Islandi, Kolombiju un vairākām citām Eiro-

pas un Amer. zemēm. 1982 Ljā uzbūvēti

285 000 m. — 45% no visiem PSRS ražota-

jiem mopēdiem.

Mora Herta (1904. 30. V Rīgā -
1980.

10. I Štutgartē, Vācijā) — baltvācu glezno-

tāja. 1925-37 stud. LMA pie A. Annusa, Ģ.
Eliasa un L. Liberta, vēlāk papUdinājusies

Zalcburgas MA pie Oskara Kokoškas. M.

gleznoja impresioniskā stilā. Līdzīgi rīdzi-

niecei Idai Kerkoviusai arī M. ieguvusi pa-

liekamu vietu Štutgartes mākslas dzīvē, un

viņas gleznas skatāmas vairākos Vāc. valsts

un pils. muzejos.
Mora Valda (prec. Upmale, dz. 1902. 24.

111 Lēdurgā) — rakstniece unskolotāja(1718).

Valda Mora.
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(T. — Georgs M., skol., ērģelnieks; brālis —

Henrijs M., rakstnieks [sk.].) M. Ljā 1920-44

strādājusi par skol., pirmos dzejoļus publ.

1920, kopš 1921 tie rēgulāri parādījušies

laikr. un žurn. — Jaunākās Ziņas, Latvis,

Brīvā Zeme, Ritums, Latvju Kareivis, Latvju

Jaunatne, Pret Sauli v.c. 1929 iznācis dzej.

krāj. Svešam draugam. M. publ. arī jau-

natnes grām. —
Mārītes dzimšanas diena

(1939), Lācēns Mika (1939), Tracis sētā (1941)

unbērnu lugas — Ziemassvētku sapnis (1924),

Ko redzēja Daugaviņa (1934), Ziemassvētku

priekšvakarā (1934), Māmiņai (1935), Peln-

rušķīte (1937) un Jaunie līdumnieki (1938).

Rīgas radiofonamsagatavoti jauniešu grupu

uzvedumi —
Jaunie līdumnieki, Mana zeme

skan, Darbi lauku sētā v.c. Vāc. 1944-48

dzīv. Berlīnē un 1948-51 Vircburgā, pēc tam

ASV — Longailendā pie Ņujorkas. Publ.

dzejoļus trimdas laikr., žurn. unantoloģijās
Vāc. un ASV, publ. dzej. krāj. Apburtais
laiks (1980).

Morics, Saksijas Grāfs (Maurice Herman

Comte Dc Saxe) (1696. 28. X Goclarā, Sak-

sijā — 1750. 30. XI Šamborā, Francijā) —

Kurzemes un Zemgales hercogs, Francijas

Kurzemes hercogs Saksijas

grāfs Morics.

maršals. M. bija vecākais no Polijas karaļa
un Saksijas kūrfirsta Augusta II Stiprā
354 ārlaulībasbērniem; m. — grāfieneAurora

fon Kēnigsmarka (Koenigsmarck). M. bija

ļoti bagāts, glīts un inteliģents cilvēks, sie-

viešu mīlulis un avantūrists, vēlāk viens no

18. gs. ievērojamākajiem mii. teorētiķiem,
kura publikācijas nav zaudējušas nozīmi vēl

tagad. Viņšpiedalījās karāpretTurciju 1708,

cīnījās pret zv. pie Rīgas 1710; 1726 iera-

dās Kur. un sadraudzējās ar hercogieni Annu

Ivanovnu, pēc kam ievēlēts par Kurz. un

Zemg. hercogu. Viņa poziciju apstrīdēja kr.

ģenerālisms Aleksandrs Menšikovs, kurš ie-

radās Kurz. ar 20 000 karavīriem, bet ķei-

zariene Katrīna I pēc Annas lūguma pie-

spieda viņu atstātKurz. territoriju. Lai mazi-

nātu Polijas karaļa varu, Polijas sejms 1726.

X deklarēja M. ievēlēšanu par anulētu. 1727.

V nomira M. atbalstītāja ķeizariene Katrīna

I (sk.). Kaut gan M. bija paredzētas lau-

lības ar hercogieni Annu, viņš pazaudēja

viņas labvēlību, ielaižoties afērā ar citu sie-

vieti Jelgavā. Kaut gan M. iekšpolitikā iz-

rādīja lielu dinamismuun centās atgūt pat

Tobagokoloniju R. Indijā,viņam radās daudz

ienaidnieku. Kad Kurz. ieradās Menšikova

kr. karaspēks ģen. Pētera P. dc Lasī (dc

Lacy) vadībā, M. ar proklamāciju aicināja
iedz. pretoties. Pēc bezcerīgas pretestības
M. ar 300 algotņiem, kuru vidū bija latv.,

atkāpās uz vēlāko Moricsalu Usmas ez., un

izbēga 1727. VIIIno kr. ielenkuma, pārģēr-
bies par kučieri. leradies Franc, viņš sāka

spīdošu karjēru. 1733 viņš jau bija ģen.

ltn., 1734 — maršals, bet 1747. — ģen. mar-

šals. Viņapubl. —
Mes Rēveries ouMemoires

sur Vart dc la
guerre (1757), Lettres et

Memoires choisis parmi les papiers originaux
dv marechal dc Saxe (1733, 1750) unLettres

dv Marechal dc Saxe ā la Princess dc Hol-

stein sa soueur (1833). 1740-44 M. vēlreiz

neveiksmīgi mēģināja atgūt Kurz. un Zemg.
troni.

Moricsala — dabasrezervāts Usmas ezerā.

Sala nosaukta Saksijas kūrfirsta un Polijas

karaļa Augusta II dēla, Francijas maršala

Morica (sk.) vārdā. Oriģinālnosaukums —

Zivju kalva. 1727. 8. VIII Kurz. un Zemg.

hercogs Morics, kr. kņaza Aleksandra Men-

šikova karaspēka vajāts, atrada salā patvē-

rumu kopā ar 300 hercogistes rēgulāriem
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Moricsala 1974. g. — 1) salas sarga

apsaimniekotāzeme, 4)pļavas, 5) mežs.

Skats uz Moricsalu Usmas ezerā rīta

miglā.

karavīriem un 500 — 600 savervētiem latv.

karavīriem un iekārtoja tur aizstāvēšanās

pozicijas. Pēc tam kad kr. karaspēks bija

pilnīgi aplencis Usmas ez., Morics 19. VIII

dēkaini izmuka uz Ventspili, bet viņa kara-

spēks pēc viņa pavēles padevās uzbrucē-

jiem. Pieņem, ka Morics salā bija apracis

savu kara kasi. Vēlāk sala kļuva slavena ar

savu neparasti bagāto augu valsti. Pirmos

pētījumus 1846 un 1848 tur izdarīja J. Bit-

ners un J. Kavals. 1855. 26. V M. minēta

Latviešu Avīzēs. 1898 salu apmeklēja orni-

tologs E. Midendorfs, bet kopš 1893 salā

pētījumus izdarīja botāniķis Dr. K. R. Kup-

fers — sistēmatiski 1912-14. Salu 1905-15

apsargāja Ansis Gailis. Pēc Rīgas Dabas

Skats Moricsalas mūža mežā.

Pētnieku b-bas pieprasījuma M. 1912. 9. VI

kļuva 1. aizsargājamais dabas piemineklis

visā Kriev. impērijā. 1921 salas aizsardzību

pārņēmaLjas Izgl. M. Salāneatkarības laikā

pētījumus izdarīja botāniķi A. Apinis un E.

Ozoliņa, ģeologs E. Grīnbergs un hidrobio-

logs E. Ozoliņš. 1931 ar KF atbalstu izdeva

K. Kupfera monogrāfijuDie Naturschonstātte

Moritzholm. 1957 M. kopā ar Lielalksnītes

salu (33 ha) un Luziķērtes līci kļuva valsts

dabas rezervāts (kopplatība 752,3 ha). M.

platība 82,7 ha, garums 1 960 m, platums

200 — 800 m. Ap 90% salas klāj krāšņs

skuju un platlapu koku pirmatnējs mežs.

Kopīgais augu sugu un formu skaits —

ap

1 300. Dominē ozoli, liepas, kļavas, oši, go-

bas, melnalkšņi, skabārdes, īves, vīksnas,

egles, priedes, āra bērzi un pundurbērzi. No

Ljā reti sastopamiem stādiem salā aug dobie

cīrulīši, smaržīgie miešķi, lakši un sīpolu

zobainītes. Konstatētas 123 sūnu, 54 ķērpju,
309 sēņu, 321 aļģu, 404 paparžaugu un

ziedaugu sugas. Sevišķs retums — lokanā

najāda. Salā dzīvo stirnas, vāveres, sermuļi,

kurmji, cirslīši, jenotsuņi, dažreiz uzturas

arī aļņi, tur dzīvo apm. 25 putnu sugas, 222

tauriņu sugas, vardes, krupji un gliemeži.

Pēc kara salu pētījuši V. Pliķēna, P. Pliķēns,
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A. Āboliņa, A. Šulcs, F. Stolcs v.c. Sniedze

un Māris Laiviņi publ. grām. Moricsalas

rezervāts (1980). M. tēlota arī latv. lit. —

Jāņa Grīna stāstā Sakšu Morics un Kārļa

Kezbera romānā Usmas zēnu dēkas.

Mošus vērsis — liels dzīvnieks, kas Ljā

dzīvojis vēsā klimata laikā, I,lm augsts un

2,3 m garš, pēc izskata atgādinājis bifeli,

vēl tagad sastopams Grēnlandē. Ljā atras-

tas m.v. atliekas pie Salacas iztekas un pie
Vedātes kādā purvā.

Motorizētās vienības — ar motorizētiem

dzinējiem apgādātaskustīgas karaspēka vie-

nības. Tā kā Lja bija l.t. lauksaimn. zeme

un tajā nebija degvielu avotu, tās bruņoto
spēku pamatā bija kājnieki, zirgu vilkta

artilērija, jātn. un zirgu transports. Tran-

sportam izmantoja arī dzelzceļus. Tomēr jau

pirms I Pas. kara Ljā radās arī automobiļu
rūpniecība. Sākot ar 1901, Leitnera darbn.

Rīgā sāka montēt pirmos automobiļus. Rī-

gas Krievu-Baltijas vagonu f-kā izveidoja

automobiļu ražošanas nod., kas 1907-15 uz-

būvēja 451 vieglo un 10 kravas automa-

šīnas. Uzbūvēja arī apm. 250 kara tran-

sporta un bruņotos automobiļus. Ljas neat-

karības laikā f-kā Vairogs atjaunoja auto-

mobiļu rūpn. sadarbībā ar Forda automo-

biļu s-bu ASV, 1937 no importētiem moto-

riem uncitām daļām samontējot 101 kravas

automobili, bet 1938 samontējot jau 252

kravas un 155 vieglās automašīnas un 21

autobusu. Pēc dažām ziņām līdz 1941 vasa-

rai bija saražoti jau apm. 2 500 dažāda tipa

automašīnas. Atbrīvošanas kara beigās 1920

Ljas armijā bija tikai 5 bruņotie vilcieni, 8

bruņotie automobiļi un 5 tanki, kā arī ne-

lielā skaitā armijas transporta automašīnas.

1 Pas. kara pieredze liecināja un pasaules

lielvaru gatavošanās II Pas. karam apstip-

rināja nepatīkamo faktu, ka modernā karā

vairs nevarēs palaisties uz cilvēkiem un zir-

giem, bet bruņotie spēki būs lielā mērā jā-

mechanizē un jāmotorizē. Sarežģītā dažādu

sliežu platumu Ljas dzc. sistēma, kas izvei-

dota zemes aizsardzībai ne visai piemērotos

virzienos, nevarēja būt liels balsts Ljas aiz-

sardzībai — sev. paredzamo uzlidojumu dēļ.

Ljas valsts no ierobežotajiem līdzekļiem mē-

ģināja nedaudz modernizēt un mechanizēt

savus bruņotos spēkus. Vairākos pulkos ra-

dīja riteņbraucēju rotas, un Ljas armijas

vadība plānoja izveidot 3 — 4 riteņbraucēju

bataljonus. Kara laikā šādā bat. bija pare-

dzēti apm. 655 vīri (tieši kaujas vien.
—

660), 3 strēln. un 1 ložmetēju rota ar 3 auto-

mobiļiem, 5 motocikliem, 469 velosipēdiem,

2 prettanku lielg. un 2 mīnmetējiem. Aiz-

Latvijas armijas riteņbraucēju vienība.
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VIEGLIE BRUŅOTIE

AUTOMOBĪĻI

ANGĻU "AUSTI N" MODEĻI.

sargu pulkos veidojās motociklistu vienī-

bas, kas kara laikā pārietu armijas vad.

rīcībā. 16. Aizsargu pulkā bija arī 1 tan-

ketē. Bija paredzēts arī daļēji motorizēt jātn.
vienības. Kara laikā 1. Jātnieku pulkā bija

paredzēti blakus kavalerijas vienībām arī 2

tanku vadi ar 6 tanketēm, 26 automobiļi,
14 motocikli un 290 velosipēdi, bet 1940

viss bija tikai plānošanas stadijā. Miera

laikā izveidoja Auto-tanku pulku, ko 1940

pārveidoja Auto-tanku brigādē (sk.). Tajā

bija Kaujas bat. ar 6 bruņotiem automobi-

ļiem, 2 smagiem, 1 vidējo un 6 viegliem
tankiem un 18 tanketēm — pavisam 27

tanketēm. Bija arī pāris bruņoto automo-

biļu un tanku instruktoru vien. un rezervē.

1940 Ljas vaid. PSRS nopirka 20 tankus,

bet tie ieradās ar nepareizu municiju. Bri-

gādē bija arī Auto-transporta bat. un 3

motorizētie prettanku bat., kurus 1942 bija

paredzēts pārvērst motorizētos pulkos. Auto-

transporta bat. sākumā bija 12 angļu sma-

gie Albion tipa un 18 pussmagie Forda-

Vairoga automobiļi. Ljas vaid. bija pare-

dzējusi Vāc. pirkt 100 — 200 kara automa-

šīnas, bet līdz pad. okup. ieradās tikai daļa
šo mašīnu un turpināja ierasties vēl okup.

sākumā — pavisam 70 kara transporta ma-

šīnas. Motorizētajos prettanku bat. katrā

bija 12 lielg. transporti (Krupp) un 4 vieglie

automobiļi. Zināms skaits Henschel artilē-

rijas un municijas transporta vilcēju bija
vēl plānošanas stadijā, bet faktiskibija tikai

4 lielg. transporti ar palīgvienībām. Moto-

rizētas bija arī dažas smagās un zenītbate-

rijas. Krasta artil. pulka 3. baterijas 4 6"

haubices bija velkamas ar traktoru, 4. un 5.

kustīgajās baterijās bija 6 Canet 6" flotes

lielg. un dzc. lafetēm. Smagās artil. pulka
1 baterija bija velkama ar traktoru, 3. bate-

SMAGAIS BRUŅOTAIS

AUTOMOBĪLIS

ANGĻU "GARFORD" MODELIS
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Ar lielgabalu bruņots bruņotais automobīlis Tālivaldis.

Latviešu Austin M. 15 tipa bruņotais automobīlis.
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Latvijas armijas

smagie, vidējie un vieglie tanki, smagie un vieglie bruņotie automobīļi.

Latvijas armijas trīs Mk V tipa smagie tanki un viens vidējais Mk B tipa tanks

parādē 1920. gadā.
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riju vilka ar pussmagajiem automobiļiem.
1939 Vācijā pasūtinātās 96 ar automobiļiem
velkamās haubices sāka ierasties tikai tad,

kad bija iesācies II Pas. karš, un to lielākā

daļā Lju nekad nesasniedza. No pirmajām 3

zenītbaterijām vienīgi 2 bija velkamas ar

automobili vai traktoru. Tikai 1940 no Vāc.

ieradās pirmie 30 modernie Bofors zenīt-

lielg., velkami ar Krupp spēkratiem. 1940.

X Ljā saņēma ari zināmu skaitu pad. zenīt-

lielg., bet to aplēšamās ierīces nebija labas

kvalitātes. Pie motomechanizētāmvien. var

pieskaitīt arī Bruņoto vilcienu pulku (sk.),
kurā 1938 bija 4 bruņotie vilcieni ar 2 vil-

cieniem rezervē, bet 1940 šo pulku sāka

likvidēt, atstājot tikai 1 divizionu, jo armi-

jas vad. atzina, ka bruņotie vilcieni savu

laiku pārdzīvojuši un ir nevarīgi av. uzbru-

kumos. Tā kustīgās, uz lafetēm būvētās flo-

tes lielg. baterijas nodeva Krasta artil. pul-

kam. 1940 Ljā bija 1 880 km šoseju, 9 621

km I šķiras grantētu ceļu, 6 557 km II šķ.

ceļu, 176 222 km 111 šķ. ceļu un 26 526

dažādas kvalitātes tiltu. 1940 Ljā civiliedzī-

votājiem, iesk. pilsētu v.c. uzņēmumus, pie-

derēja 3 824 pasažieru automobiļi, 3 071 kra-

vas un spec. automobilis, 370 autobusi un

4 321 motocikls. To lielāko daļu bija pare-

dzēts kara laikā mobilizēt bruņoto spēku

vajadzībām. 1938 Ljā dzc. tīkla kopgarums

bija 3 466 km; Ljas vaid. rīcībā 1940 bija

296 lokomotīves, 4 lokomotīves — traktori,

11 motorvagoni, 755 pasažieru vagoni, 57

bagāžas, 26 pasta un 5 946 preču vagoni

— kopā 7 095 vienības. Pēc vācu ziņām

dzc. ritošais sastāvs faktiski bijis lielāks
—

7 327 vien., iesk. 304 lokomotīves.

Ljas kaimiņieni Ig. daba apveltījusi ar

lieliem degakmens krāj., kas šai valstij deva

iespēju ražot benzīnu un mašīneļļas un ap-

gādāt ar šiem ražojumiem arī pārējās Balt.

valstis, bet šos resursus izmantot sāka par

vēlu, kad bija sācies jau karš. Mērenības un

iespēju robežās Lja bija sākusi modernizēt
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Vickers-Armstrong Carden-Lloyd tankete ar ložmetēju.

Vickers-Armstrong Carden-Lloyd tankete ar lielgabalu.
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Latviešu bruņotais vilciens 1936. gadā.

Motorizētaprettanku diviziona vienība.
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un mechanizet savus bruņotos speķus, bet

mazai valstij tas nebija viegli.

E. Andersons

Mozga Jānis (dz. 1909. 4. I Varakļānu
pag.) — dzejnieks. Mc. Daugavpils vakara

ģm. un lekšl. M Policjas sk. 1938. Ljā bija

ierēdnis, Ljas katoļu period. izd. līdz-ks. 1944

rudenī atstājis dzimteni, dzīv. līdz 1949 Vāc,

pēc tam Londonā, Ontārio, Kanādā. M. sace-

rējis liriskus dzejoļus latg. dialektā; viņa
formā nepretenciozās dzejas motīvi —

per-

soniski pārdzīvojumi, dzimtenes daba, smel-

dzīgas atmiņas, pārdomas. M. dzej. krāj. —

Tāvu pogolmā (1959) un Vēju stunda (1975,

Br. Spūļa F godalga). (M. ps. — J. Leidum-

nīks un P. Elksnītis.)

Mozga Staņislavs (dz. 1918. 30. X Vara-

kļānu pag.
— 1983. g. I Londonā, Ontārio,

Kanādā) - katoļu teologs (P. 157). 1952 ie-

Katoļu teologs Staņislavs Mozga.

radās Kanādā, līdz 1955 bija Vindzoras (On-

tārio) katoļu draudžu vikārs, 1955-65 slim-

nīcu kapellāns Londonā (Ontārio), 1965-68

Sv. Pāvila draudzes prāv., 1965-77 kontem-

plātīvo klostera māsu (The Sisters of the

Precious Blood) kapellānsLondonā(Ontārio).
M. kā latv. katoļu misiju vadītājs kopš
1955 aprūpējis latv. katoļu draudzes un ko-

pas Londonā, Hamiltonā, Sentkatrinās (St.

Catharines), Niagaras pilsētā, Vindzorā un

Detroitā. Viņa vad. Londonāizveidojās latv.

katoļu garīgās aprūpes centrs Ontārio pro-

vinces dr. daļā. Blakus priestera darbam M.

daudz rakstījis latv. presē par b-cas, ticī-

bas v.c. jautājumiem un publ. bez agrāk

minētajām grām. (P. 157) vēl 11 rel. satura

grām., iesk. Svēto dzīve (1963), Tēvs Pijs

(1964), Lūgšanas un dziesmas ticīgo aktīvai

līdzdalībai Sv. misā (1969), Gods Dievam

(lūgšanas un dziesmas katoļiem, 1976) v.c.

(St. M. brālis - Jānis M. [sk.].)

Muchka Anna (dz. 1956. 4. X Stokholmā,

Zviedrijā) — sabiedriska darbiniece. Stud.

tautsaimn. Minsteres U. Vāc. kopš 1976.

Bijusi ELJAs nod. pr. Zviedr. un Vāc, no

1983 Latv. Centr. Pad. Vāc. un Ljas Atbrīv-

jošanas Kom. Eiropas Centra prezidija loc,

bij. ļoti aktīva latv. jaunatnes un lielāku

latv. pasākumu org. darbā. M. beigusi Min-

steres Pielietojamo zin. augstskolu ar dipi.

oec grādu 1985 un sākusi darbu Hamburgā.

Muchka Arvida (dz. Vēvere, 1893. 12.

V Jaunrozē
- 1972. 2. VII Stokholmā Zvied-

rijā) — žurnāliste (1720 — nepareiza infor-

mācija). Trimdā Zviedr. kopš 1944 darb.

LSK, 1955 noorg. deportēto latv. aprūpes

pasākumus.
Muchka Gundega (dz. 1949. 2. VI Stok-

holmā, Zviedrijā) — sabiedriska darbiniece.

B. Tirdzn. adm. sk. Stokholma 1970, bijusi

ilggadīga ELJAs loc, 1982-84 ELJAs pr.,

no 1982 Zviedr. Centr. Pad. valdes loc, ļoti
aktīva latv. pasākumos.

Muchks Hermanis (1890. 3. VII Liellu-

gažos — 1976 26. VII Stokholmā, Zviedrijā)
— pulkvedis (1720 — nepareiza informācija).

Muchks Jānis (dz. 1921. 4. I Rīgā) -

saimniecisks unsabiedrisks darbinieks. Stud.

inž. zin. LU, papildinājies tirdzn. un uzņē-

mumu vadībā Zviedrijā. Bijis ltn. Latv. le-

ģiona 15. divīzijā. Vadījis zv. uzņēmumu

Esselte Grako InternationalZviedr., Somijā,

R. Vāc, Norvēģijā, HolandēunDānijā 1957-

-82. Latv. s-bā bijis ilgg. LAK EC un Zviedr.

CX loc. kopš 1960, saimn. atbildīgais rīc.

kom. loc. 111 Eiropas dz. sv. Ķelnē 1973 un

IV Eiropas dz. sv. Londonā un rīcības kom.

pr. Pasaules brīvo latv. 1. dz. dienās Got-

landē 1979 un 2. dz. dienās Minsterē 1984.

Apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
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Jānis Muchks.

Mugurenes (Poljgonatum) — liliju dzim-

tas daudzgadīgi lakstaugi ar paresniem sak-

neņiem, platām eliptiskām lapām, zaļgan-
baltiem vai baltiem ziediem un zilganmel-

nām ogām. No šīs ģints 30 sugām Ljā

sastopamas tikai trīs. Mežos un krūmājos
bieži sastopama daudzziedu m. (P. multi-

florum). Jau retāk sastopamas ārstniecības

m. (P. officinale), bet mieturu m. (P. verti-

cillatum) sastopamas tikai R. Ljā. M. ir

indīgas, bet tās audzē dekorātīviem nolū-

kiem.

Mugurevičs Ēvalds (dz. 1931. 6. IV) —

archaiologs. B. LVU vēst. nod. 1956. Bijis
1958-67 Vēst. I jaun. zin. līdz-ks, pēc tam

vec. zin. līdz-ks, kopš 1971 archaiol. sektora

vad., vēst. zin. kand. 1962. Pētījis okup.

Ljā viduslaikuarchaiol. unvēst. ģeogr.probl.;

piedal. Balt. stud. konferencēsASV un Zviedr.,
kā arī citās starpt. konf. Maskavā, Vāc. v.c.

Grām. — VostočnajaLatvija i sosednie zemļi
v X-XIII cc. Ekonomičeskie svjazi a Rusju
i drugimi territorijami. Puti soobščenija (1965).
Apcerējumi r. krājumos — Arheoloģija un

etnogrāfija, Archeologičeskie otkrjtija, Acta

Balto-Slavica v.c, grām. — Oliņkalna un

Lokstenes pilsnovadi, 3.-15. gs. arheoloģis-
kie pieminekli (1977). 1983 ieguvis Dr. grādu.

Dr. Ēvalds Mugurēvičs.

Muhlenbachs — sk. Mīlenbachs.

Mūhtel — sk. Mītels.

Muiželis Albrechts (1747 — 1821 Rīgā)
— Rīgas latviešu tirgonis un uzņēmējs. T.

— pārcēlējs pār Daugavu, brāļu draudzes

darbinieks. M. bijis koktirgotājs un kok-

zāģētavas īpašnieks Rīgā, intelliģenta per-

sonaar tiem laikiem palielu bibl, 1816 ban-

krotējis vācu sīvās konkurences dēļ.

Muižniece Lalita (dz. Lāce, 1935. 11. VIII

Rīgā) — dzejniece, valodniece. (T. — rakstn.

Jūlijs Lācis, m. — dzejn. Rūta Skujiņa.)
leradusies ASV 1950. leguvusi R. Mičiga-

nas U Kalamazū 1958 B.A. grādu, 1970

M.A. grādu lingvistikā un paid., 1981 Dr.

grādu lingv.; Dr. disertācija — Linguistic

Analysis ofLatvian Death and Burial Songs.

Darb. par mācībspēku R. Mičiganas U kopš

1970, mācot lingv. un latv. vai. vasaras un

ziemas studijās, kopš 1981. prof. pie R.

Mičiganas U noorganizētāLatv. Studiju centrā

Kalamazū. Red. žurn.
—

Jaunā Gaita 1956-

--68, Mazputniņš 1959-61, Mēs 1961-64j publ.

grām. — Cūka cilpo (bērniem, 1967), Žuburu

rota (dzejoļi, 1970), Pēdas (proza, 1975), Lat-

vija: zeme, ūdeņi, kalni (1968) un Latvija:
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daba, ļaudis, darbi (1970), darba grāmatas ģeo-

grāfijālatv. skolām; daudz rakstījusi periodikā.
Muižniece Sarma (prec. Liepiņa, dz. 1960.

10. IX Kalamazū, Mičiganā, ASV) — dzej-
niece. (T. — Valdis M. [sk.], m. — Lalita

Lāce-M. [sk.].) Mākslas fak. Kalamazū kol.

b. 1983. Publ. dzejoļus un apceres period.,
vad. latv. lit. ievirzes 2x2 un 3x3 nometnēs,

bijusi lekt. ASV R. krasta latv. vasaras

vidsk. Kursa un Austrāl. latv. vasaras vidus-

skolā. Publ. dzej. krāj. Izģērbies (1980).

Muižnieks Ansis (dz. 1928. 7. X Raunā)

— ārsts. ASV b. Kolumbijas U Ņujorkā ar

B.S. grādu biol. un 1959 ieguvis M.D. grādu

turpat. Specializējās iekšķīgās slimībās Los-

andželosas pils. slimnīcā 1959-64, sāka pri-

vātpraksi Klērmontā (Claremont), Kalifor-

nijā, kopš 1964 bijis arī doc. iekšķīgās sli-

mībās un gastroenteroloģijā D. Kalifornijas
U Losandželosā.

Muižnieks Jānis Osvalds (dz. 1911. 27.

II Rīgā) — inženieris-mechāniķis un mūzi-

ķis. 1928-37 stud. LU mech. fak. un ieguvis

inž.-mech. grādu, 1928-33 mācījies klavier-

spēli 1. Rīgas mūz. I, 1933-40 lidotājs Aiz-

sargu aviācijas pulkā un kara rezerves lido-

Dr. Jānis Osvalds Muižnieks.

tājs Aviācijas pulkā, 1937-43 LU Mech. fak.

Techn. mechānikas katedras asist., 1938-39

Kr. Morberga F stipendiāts Romas U Itā-

lijā, 1939 ieguvis Av. inž. zin. Dr. grādu,
1943 habilitē]ies pie LU Mech. fak. un ievē-

lēts par privātdoc. pie Av. katedras. 1943-45

cīnījies A. frontē latv. lidotāju vienībā, ie-

guvis Dzelzs krusta 2. un 1. šķiru. Pēc kara

M. bijis BU ārk. prof. techniskā mechānikā

un aerodinamikā Pinebergā un stud. mūz.

teoriju, 1949 izceļojis uz Austrāl., 1951-80

māc. spēks Jaunās Dienvidvelsas U Sid-

nejā, kur mācījis fluido mech., aerodina-

miku un lidmašīnu būvi, 1969-70 bijis zin.

atvaļinājumā Notingamas U Anglijā. Publ.

fluidās mech. lab. rokas grām. 1961 un 1964,

virkni rakstu žurn. par zin., akadēmiskiem

un visp. rakstura jautājumiem. Ljā publ.

pētījumus — „Vienvietīgās iznīcinātāju lid-

mašīnas projekts." „Grafoanalītiskā metode

kloķa mechānisma klanu virziena noteikša-

nai" v.c. M. bijis arī ērģelnieks dažādās

draudzēs, kopš 1974 ir Sidnejas latv. ev.-lut.

Vienības draudzes ērģelnieks, komp. dzies-

mas un instrumentālmūz. darbus, rakstījis

recenzijas par latv. skaņu māksi, koncer-

tiem.

Muižnieks Valdis (dz. 1927. 1. XII Rugā-

jos) — chiropraktiķis un sabiedrisks darbi-

nieks. ASV ieguvis D.C. grādu kol. —
Na-

tional College of Chiropractic Čikāgā 1957,

ortopēdijas speciālista ties. 1964 un dip-

loma of American Board of Chiropractic

Orthopedists" diplomu 1973. Darb. savā spe-

cialitātē Kalamazū (Mičiganā). Bijis ALJA

pr. 1956-68, latv. jaunatnes nedēļas nogaļu

kursu 6xl organizētājs un vad., Latv. F

org. unpirmais pr. 1970-75, R. Mičiganas U

latv. vai., lit. un vēst. vasaras un ziemas

studiju org., koordinators un admin., ALA

Izgl. biroja loc, Augstākās izgl. noz. vadī-

tājs, Latv. Studiju centra org. Kalamazū

un saimniecības pad. pr. aktīvās būvēšanas

posmā.

Mūks Roberts
—

sk. Avens Roberts.

Muller — sk. Millers.

Munninghoff— sk. Mininghofs.
Muntere Ilga (dz. Lamberte, 1910. 18.

VII Vecmīlgrāvī) — dziedone. 1944. b. LX

Hertas Lūses dziedāšanas klasi. Bijusi so-

liste NO un Rīgas radiofonā. Bēgļu gaitās
Vāc. daudz koncertēja latv. un vācu sari-
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kojumos, bija arī soliste latv. operā Olden-

burgā, 1949-50 soliste Oldenburgas valsts

operā. Kopš 1950 ASV, piedalījusies latv.

sarīkojumos. (Vīrs — Kārlis M., čellists [sk.];
dēls — Manfrēds M., ārsts [sk.].)

Munters Kārlis (1898. 13. XII Rīgā —

1980. 24. IV Longailendā, Ņujorkas paval-

stī, ASV) - čellists. 1928. b. LX, 1928-29

Vāc. papildinājies Leipcigas X pie prof. J.

Klengela. 1929-44 bijis Ljas radiofonasolists,

orķestra dalībn. un inspektors, kopš 1925

arī NO orķestra dalībnieks. Bijis aktīvs bu-

rāšanas sportā, ieguvis zelta medaļu starpt.
Balt. jūras olimpiadā. Vāc. 1944-45 bijakon-

certmeistars BerlīnēEuropa-Senderorķestrī,
1945-50 daudz koncertēja latv. unvācu sarī-

kojumos. Kopš 1950 darb. ASV, bijis čella

paidag., piedalījies latv. sarīkojumos un bijis
Latv. Skaņu Mākslin. kopaspriekšnieks. Kon-

certējis ASV un Kanādā.

Munters Manfrēds (dz. 1936. 12. XI Rīgā)
— ārsts. (Vecāki — Kārlis un Ilga M., mūzi-

ķi.) ASV b. Ņujorkas pils. kol. 1958 ar B.S.

grādu un Ņujorkas valsts U Mcd. sk. 1962

ar M.D. grādu, specializējies ortopēdiskā chi-

rurģijā. Bijis kapt. ASV gaisa flotē 1966-68,

darb. Kingskauntijas (Kings Countv) slimn.

kopš 1962, Veterānu admin. slimn. kopš

1971, doc. Ņujorkas valsts U kopš 1971.

Publ. 2 nod. grām. Quick Reference to Sur-

gical Emergencies (1974) un rakstu žurn.

Clinical Orthopedics (1967). Aktīvi darb. pro-

fes. org-jās. Kopš 1980 M. ir ortopēdiskās

chirurģijas privātpraksē Aleksandrijā, Vir-

džinijā. Aktīvs arī latviešu sab. darbā.

Munters Vilhelms (1898. 25. VII Rīgā —

1967. 11. I Rīgā) — ķīmijas inženieris, dip-
lomāts (1734). 1940. 16. VII M ar ģimeni

deportēts uz Voroņežu PSRS, kur strādāja
Svešval. Skl. Arestēts 1941. 26. VI, notie-

sāts ar 25 g. cietumā un cietumos pavadījis
13 gadu. Atbrīvots 1954, strādājis Vladi-

miras traktoru f-kā (pie Kļazmas). M. 1958

saņēma atļauju atgriezties Ljā, tur strādāja
žurn. LPSR ZA Vēstis redakcijā un bija
vairāku citu zin. izd. līdz-ks. Sākot ar 1962,

pad. laikrastos — Izvestija, Cīņa un Dzim-

tenes Balss publ. virkni rakstu par starpt.

polīt. un latv. trimdinieku probl., sekodams

pad. propagandas norādījumiem, bet spējis
šais rakstos ietvert arī personīgu analizi.

Grām. — Pārdomas (1963) un polemiskā

Vilhelms Munters unNatālija Muntere

(dz. Kļāgina).

Savu tautu ienaidnieki (1964, arī angļu vai.).

1964 M. iecelts par loc. Ljas kom. kult.

sakariem ar tautiešiem ārzemēs.

Muņķens Alberts (1871. 6. 111 Iļģuciemā
pie Rīgas — 1948. 18. VIII Ņudžersijā,
ASV) - sabiedrisks darbinieks (1734). ASV

darb. veclatv. t-rī gan spēlēdams, gan rak-

stīdams lugas.

Murāns Francis (dz. 1915. 17. X Pēter-

pilī, Krievijā) — tautsaimnieks un rakst-

nieks (1734). LU ieguva mag. oec. grādu

1941. No Vāc. 1949 izceļoja uz ASV, kur

1952 ieguva mag. grādu tautsaimn. Detroi-

tas U; mag. darbs rakstīts par ienākumu

sadalīšanu padomjukolhozā. Dr. grādu taut-

saimn. ieguvis Mičiganas U 1957, disertā-

cija — The Reciprocal Trade Agreements

Program 1945 — 1955. M. bijis lekt. Karola

kol. Helēnā (Montānā) 1952-53, asist. Miči-

ganas valsts U īstlansingā 1953 un lekt.

1955-57, Lojola U Čikāgā doc. 1957-66 un

ārk. prof. Viskonsinas U Stīvenspointā kopš
1966. Publ. pētījumus savā speciālitātē.

Murata Ikuo (dz. 1938. 13. XI Nagojā,

Japānā) — japāņu valodnieks, baltologs, B.

161Munters Murata



Tokio U 1963 unpapildinājies liet. vai. Ohaio

U, ASV, 1970. No 1974 M. ir Tokio taut-

saimn. kol. māc. spēks. 1974 un 1978 M.

viesojās Liet. un Ljā, ir piedalījies vairākās

balt. stud. konferencēs ASV un Zviedr., sa-

darbojas ar balt. zinātniekiem Ljā un Liet.

un r. zemēs. M. sev. uzmanību pievērsis

BaranauskaunDonaleiša darbuizvērtēšanai,

stud. arī latv. vai. un literātūru.

Mūrmane Lidija (dz. Lielbikse, 1922. 10.

IX Valkā) — botaniķe. Stud. mcd. LU, Vāc.

stud. turpināja Tībingenas U. Pārcēlās uz

ASV, stud. R. Rezerves U 1952-56, pēc tam

Viskonsinas U 1959 ieguva B.S. grādu farm.,
1962 M.S. grādu zool. un 1968 Dr. grādu

botānikā.Strādājusi turpat zin. darbu Forest

Product lab., piedalījusis vairākās konf. ASV

un Eiropā, publ. vairāk nekā 30 darbu par

koku vaskulārās sistēmas struktūru un at-

tīstību. M. piedalījusies augu un koku meta-

bolisma probl. risināšanā, kā arī augu aiz-

sardzības uzlabošanā, pētījusi dažādu augu

un koku ultrastruktūru — l.t. ar elektronu

mikroskopijas palīdzību; plašāki pētījumi pri-

mārās un sekundārās floemas struktūrā Pļ-

aus un Cucurbitakoku un stīgu augu sugās.

Mūrnieks Andrejs Haralds (profes. Mur-

neek Andreiv Edivard, dz. 1889. 21. V Tal-

sos) — augu fiziologs (1734). Pēc 1905 revo-

lūcijas emigrējauz ASV. 1925-56 bija mācīb-

spēks Misūri U (prof. kopš 1940), 1952-53

Fulbraita F prof. Itālijā — Ferrāras, Bari

un Dženovas U, lekt. Florences, Pannas un

Milānas U. Pētījis augu vairošanos, appu-

tekšņošanu un sterilitāti, fotoperiodismu un

augu hormonu ietekmi uz augu barošanos

un attīstību; izstrādājis jaunas bioķīm. meto-

des dažādu augu fiziol. jautājumu atrisinā-

šanai; publ. vairāk nekā 150 darbu žurn. un

eksperimentālo staciju biļ. — Proc. Am. Soc.

Hort. Sci., Nuovo giorn. bot. ital, Phytopa-

thology v.c. Kopš 1948 ilgus g. bijis Ann,

Review ofPlant Physiology red. loc, 1944-52

Biohgical Abstracts sekcijas red., 1935-36

org-jas American Societv of Plant Phvsio-

logists prezidents.

Mūrnieks Donats (1901. 27. XII Nautrē-

nu pag.
- 1963. 29. VI ASV) - katoļu

garīdznieks un rakstnieks (1734). Sarakstī-

jis luguKāzas un romānu Dorvu cīma ļau-

dis. (Tie izdoti ar ps. Dekters.) M. bija
labas stāstītāja spējas, viņa attēlotā vide —

autentiska latg. dzīve.

Mūrnieks Laimdots (dz. 1922. 23. V Ves-

tienas pag.) — gleznotājs. 1953. b. LVMA.

Ģīmetņu, sportistu un balerīnu tēlojumos

un ainavās M. lieto stilizētu laukumu un

hniju ritmu, pārvēršot īstenības motīvu de-

korātīvā rotaļā; raksturīgs manierīgi izsmal-

cinātu gan vijīgu, gan stūrotu plāksnes for-

mu vedums un krāsziedu pretstati. Izstī-

dzējušo balerīnu elegance dažviet diezgan

patukša. Ainavu kompozicijās lietotas stan-

dartizētas formulas koku, zemes, ēku un

figūru veidos, vēstījot kādas poētiskas no-

skaņas, teiksmainos gaismas un neilūziskas

telpas efektos (Saulaina diena, Ziemas diena

v.c). Ģīmetnēs jūtama Modiljāni ietekme.

Kopš 1955 M. ir Mākslin. sav-bas glezn.

studijas vadītājs. Individuālas izstādes biju-

šas 1960 un 1964, darbi izstādīti arī ār-

zemēs.

Mūrnieks Vilis (1887. 19. X Īslīces pag.

— ?) — pulkvedis. Mc. 1904-07 Viļņas krsk.,

pēc tam 1907-14 bijis 2. Sibirijas strēln.

pulka virsn., 1914-15 cīnījies A. Prūsijā 113.

Starorusas pulkā, kritis vācu gūstā. Bijis

kr. laikr. Djeņ red. loceklis. 1920. 19. I

iestājies Ljas armijā, dienējis Daugavgrivā,

pēc tam Rīgas kara slimn. admin., 1920-21

stud. LU. 1922-25 bija 7. Siguldas kājn.pulka

bat. kom-ris, 1925-28 kom-ra pal. 5. Cēsu

kājn. pulkā. Kara akadēmiskos kursus b.

1927, ieguva plkv. pakāpi, bija 1928 Kurz.

div. štāba pr. v. i., 1927-28 arī Artil. virsn.

kursu lektors. Pārstrādāja reglamentuKara-

spēka vadība un kauja.
Musu Domas — Zviedrijas latviešu nacio-

nālās padomes biļetens. Izd. 1953. II —

1955. X, pavisam 17 nr., 600 - 1 000 eks.

Red. - Jānis Andersons (1902-69), Kārlis

Dziļleja (1891-1964),MildaSalnā (1886-1970),

Vladislavs Krauklis (dz. 1909), Jānis Dervin-

skis (dz. 1908), un Arturs Ašāks (dz. 1909).

Mūsu Latvija — Buenosairesā, Argen-

tīnā, izd. lit. un informātīvs žurn. Žaņa
Stangas (1907-1969) red. 1959. IX - 1961.

111.

Mūsu Pagasts — Ljas pagastu technisko

darbiniekukopas mēnešraksts 1946-47. Galv.

red. bija mag. oec J. Labsvīrs, red. H. Ri-

tums, red. kollēģijā darb. arī mag. iur. A.

Blanks unV. Vijums; kopas pr.
—

A. Blanks,

M. P. gaitu sāka Vāc. 1946. V Eslingenā,
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1.-5. nr. iznāca Dzintarzemes apgādā (32

lpp.), 6. un 7. nr. —
kā pielikums Eslin-

genas latv. laikr. Latviešu Ziņas. Mēneš-

rakstā bija ne tikai materiāli par pagastu šī

vārda agrākajā izpratnē, bet tas kalpoja arī

arodinteresēm, kādas radīja „trimdas pa-

gasti".
Mūsu Valoda— Latv. vai. komisijas (sk.)

izdots rakstu krājums. Kopš 1972 iznācis

Ņujorkā. Saturā raksti par vai. kopšanu,

pareizrakstību, valodnieku publikācijām, vai.

mācīšanu v.c; ir arī plaša chronikas daļa.
Red.

—
J. Bičolis un P. Norvilis. Līdz 1982

publ. 3 numuri.

Mušinskis Laimonis Jānis (dz. 1921. 22.

XII Jelgavā) — mācītājs. Ljā mc. elektro-

techn. amatu, darb. kristīgās jaunatnes pul-

ciņā un 1940 sāka gatavoties misijas dar-

bam. lestājās 1943 Jelgavas apsardzības

rotā, Jelgavas aizstāvēšanas cīņās ievainots

un pārvests uz Vāc, vēlāk uz Dāniju, pēc

tam gūstā Beļģijā. leradās 1948 Austrāl.,

darba līguma laiku nostrādāja R. Austrāl.

mežu cirsmās, tad pārcēlās uz D. Austrāl.

Mācīja tic. mācību Adelaides latv. sk., pie
latv. draudzes noorg. jaunatnes pulciņu un

darb. draudzes padomē. Pēc Imanuela kol.

un teol. sem. beigšanas M. 1958 ordinēts

par cv. lut. b-cas māc. Viņa pirmā darba

vieta bija austrāl. draudzēs Kvīnslandē. 1964

M. pārcēlās uz Vangaratas draudzi Vikto-

rijā un 1966 uz Blaktaunas draudziSidnejā,

kopš 1970 Pērtas Sv. Pāvila latv. draudzes

māc, R. Austrāl. cv. lut. b-cas prez., bet

kopš 1975 arī Bībeles apv. prez. un Latv.

cv. lut. draudžu apv. garīgais loceklis. Darb.

Pērtas latv. org-jās, bija 24. latv. KD rīc.

kom. pr., aktīvi iestājies par Ljas un latv.

tautas tiesībām
— īpaši R. Austrāl. b-cu

aprindās.

Mušķērāju Dzimta (Muscicapidae) (1735

—nepilnīga inf.) — sīku dziedātājputnudzim-

ta, pie kuras Ljā pieder 45 sugas: ķauķi,

sisinātājķauķi, purvu ķauķi, meža strazdi,

čakstītes, ērickiņi, čunčiņi (Phvlloscopus colly-

bita), svirlīši (Ph. sibilatrix), vītīši (Ph. trochi-

lus), zeltgalvīši (Regulus regulus, mazākie

Ljas putniņi), lakstīgalas (Erithacus luscinia),

sarkanriklītes (E. rubecula), kaitēkļu iznīci-

nātāji melnie mušķērāji (Ficedula hvpoleuca

Pali.), pelēkie mušķērāji (M. striata striata

Pali.), mazie mušķērāji (M. p. parva Bechst.)

Kaitēkļu iznīcinātājs — pelēkais muš-

kērājs.

unbaltkakla mušķēraji (Muscicapa albicollis

Temm.) —
abi pēdējie pareti gājputni.

Mutulis Richards (1912. 24. XI Pildas

pag. —
1980. 14. VII Karlsfeldā, Bavārijā,

Vācijā) — katoļu garīdznieks (P. 158). 1948

no Vāc. pārcelts latv. aprūpes darbā uz

Angl. un Skotiju, 1951 atsaukts uz Vāc.

latv. aprūpes darbā Bavārijā; 1953 iecelts

par misiju dir. latv. un ig. katoļu garīgās

aprūpes darbā Vāc. un Austrijā; kopš 1966

bija latv. katoļu garīgās aprūpes vad. D.

Vāc. un Austrijā. Rakstījis latv. un poļu

katoļu presē par vēst., hagiografiskām un

aprūpesproblēmām. Darb. Ljas S. Kr.adrnin.,
latv. katoļu stud. aprūpē, referējis stud. sa-

nāksmes unkongresā „Baznīca spaidos" (Kir-

che m Not) par rel. probl. un b-cu vajāša-

nām okup. Ljā. Rīkojis un vad. svētceļo-

jumus un garīgupārdomu sarīkojumus.

Mūzeji (1736). Okup. Ljā 1965 bija 40

dažādu m., bet 1981
— jau 69. No tiem 15

bija vēst., 25 memoriālie, 20 novadpētn., 4

mākslas, 1 dabas zin. un 5 citādaraktstura

mūzeji. 1965 m. apmeklētāju kopskaits bija
1411 000, bet 1981 jau 4 272 000. Par m.

ļoti rūpējas, tie stipri modernizēti, un to

eksponātukrājums nepārtrauktipieaug. Liels

skaits m. iekārtoti mazpils. un lauku cen-

tros, kā arī dažādās skolās. levērojamākie

m. koncentrēti Rīgā. Ljas Vēst. mūzejā (dib.

1869) Rīgas pilī (sākta būvēt 1330, tagd.

izskatā kopš 1515) ir vairāk nekā 400 000
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Rīgas ordeņa pils. Vēlak Latvijas Valsts prezidentu rezidence, kurā tagad atrodas

Latvijas vēstures mūzejs.

archaiol., numismātikas, etnogr., vēst. un

mākslas vēst. eksponātu. Rīgas Vēst. un

kuģn. m. (dib. 1773) ir vairāk nekā 260 000

eksponātu. Kopš 1947 m. sistēmatiski orga-

nizē archaiol. izrakumus Vecrīgā. 1959 tam

pakļāva arī 13. gs. archit. un vēst. piemi-

nekli — Doma b-cu, kas pārvērsta par kon-

certzāli ar vienām no labākajām ērģelēm

pasaulē. Pulvertornī (celts 14. gs.) iekārtots

Revolūcijas m. (dib. 1940) kādreizējā Kara

m. vietā. Tajā ir vairāk nekā 100 000 ek-

sponātu, iesk. daļu Kara m. materiālu. 1970

atklāts Latv. Sarkano strēlnieku m. spec.

izbūvētā celtnē. Atsev. celtnē ir arī Ljas

Mākslas m. (dib. 1868) ar vairāk nekā 15 000

vienībām. Rīgas pilī ir Valsts Aizrobežu

mākslas m. (dib. 1783) — arī ar vairāk nekā

15 000 vien., Rīgas pilī izveidots arī J. Raiņa
Lit. un mākslas vēst. m. (dib. 1951). Tajā ir

160 000 eksponātu, kas dod ieskatu vairāk

nekā 70 latv. rakstn. dzīves un darba gai-
tās. Šim m. pakļautas 3 filiāles: J. Raiņa
memoriālais m. Jūrmalā(Majoros), dib. 1965

Raiņa dzīves vietā, Andreja Upīša memoriā-

lais m. viņa dzīves vietās Rīgā un Skrīveros

un Annas Brigaderes memoriālais m. viņas
dzīves vietā Tērvetes Sprīdīšos. Rīgā ir arī

Dabas m. (dib. 1846) ar 100 000 eksponā-

tiem. Baložos (Juglas ez. krastā) ir izcilais

Etnogrāfiskais brīvdabas m. (dib. 1924) ar

5 300 etnogr. eksponātiem un 47 etnogr.,

archit. un kult. vēst. nozīmīgām celtnēm.

Interesants ir P. Strādina Medicīnas vēst.

m. (dib. 1955) ar eksponātiem 36 zālēs un

1 500 eks. retu grām. bibliotēku. Eduarda

Smiļģa rezidencē iekārtots Ljas Teātra m.

(1976), ietverot latv. t-ra attīstībukopš 1868.

Tēlnieka Gustava Šķiltera (1874-1954) namā

iekārtots viņa memoriālais m. (1974), tēln.

Teodora Zaļkalna namā — darbn. (1976) —

viņa memoriālaismūzejs. Dzīvoklī, kur 1904-

-----14 strādāja glezn. Jānis Rozentāls un 1906-08

dzīvoja rakstn. Rūdolfs Blaumanis, izvei-

dots viņu memoriālais dzīvoklis — mūzejs.

Vecmīlgrāvī iekārtots rakstn. Viļa Lāča m.

(1974), un Valsts elektrotechniskā f-ka (VEF)
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Latvijas valsts vēsturiskā mūzeja ek-

sponāti — sena kuģa skelets unLielais

Kristaps.

-1969 iekārtojusi savā Kult. pilī pati savai

darb. veltītumūzeju.
No ievērojamākiem m. provincē jāatzīmē:

Alūksnes novadpētn. un mākslas m. (dib.
1959) Alūksnes pilī (celta 1860); Trapenes
ciema novadpētn. m. ar Linarda Laicena
memoriālo nod. (dib. 1960); Jāzepa Vītola

maja — muzejs Gaujienas ciema Anniņas

(dib. 1961); Elīnas Zālītes m. Apē (dib. 1959);

Viļakas un Tilzas vidsk. novadpētn. m. (dib.

1966 un 1967); Bauskas novadpētn. un māk-

slas m. (dib. 1947); Rundāles pils m. (pils
būvēta 1736-40 un 1763-69), kopš 1963 Baus-

kas m. filiāle un republikāniskas nozīmes

m. kopš 1971; Agr. Paula Lejiņa m. Sau-

lainē (dib. 1965); Viļa Plūdoņa memoriālā

māja — m. Ceraukstes Lejniekos (dib. 1966);

Cēsu vēst. un mākslas m. (dib. 1945); Brāļu
Kaudzīšu memoriālais m. Vecpiebalgas Kal-

na Kaibēnos (dib. 1929); Emīla Dārziņa un

Jāņa Sudrabkalna memoriālais m. Jaunpie-

balgas Jāņa sk. (dib. 1968); Edvarda Trei-

maņa-Zvārguļa memoriālāmāja Priekuļu cie-

ma Leukādijā (dib. 1950); Eduarda Veiden-

bauma memoriālais m. Liepas ciema Kalā-

čos (dib. 1958); Daugavpils novadpētn. un

mākslas m. (dib. 1944); Jāņa Raiņa memo-

riālā māja — m. Medumu ciema Birķeneļos
(dib. 1965); Lejasciema novadpētn. m. (dib.

1972); Druvienas novada lit. un mākslas

darbinieku m. (dib. 1966); Jelgavas vēst. un

mākslas m., kas turpina 1818 dib. Kurz.

provinces m. tradicijas un kopš 1951 novie-

tots Pētera Akadēmijā (dib. 1775); LLA sab.

m. Jelgavas piti (būvēta 1738-41, 1763-72),
atvērts 1968; ĀdolfaAlunāna memoriālā māja
— m. Jelgavā; Jēkabpils novadpētn. un māk-

slas m. (dib. 1945) ar brīvdabas nod. sen-

XVI-tā un XVII-tā gadsimta ieroču

ekspozīcija.
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Paula Stradiņa Medicīnas vēstures mū-

zejs (arch. H. Šēls 1879).

celtnēm un botānisko dārzu; Jāņa Raiņa
memoriālā māja — m. Dunavas ciema Tade-

navā (dib. 1965); Jūrmalas vēst. un mākslas

m. (dib. 1961 Dubultos); Kuldīgas novad-

pētn. un mākslas m. (dib. 1936) ar filiāli

— Katrīnas b-cu (būv. 1252); Alsungas no-

vadpētn. m. Alsungas pilī (dib. 1967); Lie-

pājas vēst. un mākslas m. (dib. 1912); Pē-

tera I namiņš Liepājā (celts XVII gs.), kopš
1956 Liepājas m. filiāle; Grobiņas vidsk.

novadpētn. m. (dib. 1969); Meža m. Kazdan-

gas ciema Bojās (dib. 1976), vienīgais šāda

veida m. okup. Ljā; Ainažu jūrskolas memo-

riālais m. (dib. 1969); dzejnieka Ausekļa dzim-

tās mājas Alojas Sīpolos (atklāts 1960); dzejn.
Friča Bārdas dzimtās mājas Katvaru ciema

Rumbiņos; Leona Paegles memoriālā māja
— m. (dib. 1959); Ludzas novadpētn. m.

(dib. 1945) ar brīvdabas nod. kopš 1957.

Kārsavas vidsk. novadpētn. m. (dib. 1970);

Madonas novadpētn. un mākslas m. (dib.

1945); Rūdolfa Blaumaņa memoriālais m.

Jumurdas ciema Brakos (dib. 1940); rakstn.

Doku Ata memoriālais m. (dib. 1970); sla-

venā dziedoņa Jāņa Zābera (1935-73) memo-

riālais m. Meirānu ciema Vecajā ceplī (dib.
1973); brāļu Jurjānu dzimtās mājas Jumur-

das ciema Meņģeļos; Augusta Saulieša dzim-

tās mājas Cesvaines ciemata Sauliešos; An-

dreja Pumpura m. Lielvārdes ciema kolhoza

Lāčplēsis centrā (dib. 1970); Jāņa Plauža

memoriālais m. Ikšķilē (dib. 1973); Aglonas
internātsk. novadpētn. m. (dib. 1968); Jāņa

Raiņa memoriālāmāja — m. Aizkalnes ciema

Jasmuižā (dib. 1964) arpastāvīgu Latg. kera-

mikas izstādi kopš 1972; Rēzeknes novad-

pētn. m. (dib. 1959); Viļānu vidsk. novad-

pētn. m. (dib. 1969); Linkopības m. Viļānos
(dib. 1979); Siguldas novadpētn. m. (dib.

1948), kas kopš 1962 novietots Turaidas

pilī (celta 13 gs.), ar filiālēm — Turaidas

b-cu (celta 1750) un Doles vēst. m. (kopš

1977) Doles salā; Salaspils memoriālais ans.

(dib. 1967) Salaspils koncentrācijas nomet-

nes vietā; Mālpils sovhoztechn. Meliorācijas

tautas m. (dib. 1967) Mālpils muižā (celta

XVIII gs.); Saldus vēst. un mākslas m.

(dib. 1946) ar mākslin. Jana Rozentāla nod.;

Brocēnu cementa — šīfera kombināta sab.

m. (dib. 1967); Vēst. un mākslas m. Koknesē

(dib. 1968); Pļaviņu vidsk. novadpētn. m.

(dib. 1964); komp. Pētera Barisona m. Sta-

buraga ciema Skudrās (dib. 1974); tēln. Vol-

demāraJākobsonam. Bebru ciema Galdiņos
(dib. 1975); Jāņa Jaunsudrabiņa memoriālā

māja Neretas pag. Riekstiņos (dib. 1967);

Talsu novadpētn. un mākslas m. (dib. 1945);
Ernesta Dinsberga sk. memoriālais m. (dib.

1972); Rojas jūras zvejn. m. (dib. 1971);

Tukuma mākslas un novadpētn. m. (dib.

Ainažu kuģniecības muzejs agrākajā
Ainažu jūrskolas ēkā (1864).
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Doles salas vēsturiskais mūzejs.

1938); Ernesta Birznieka-Upīša memoriālais

m. Zentenes ciema Bisniekos (dib. 1972);

Valkas novadpētn. m. J. Cimzes skol. sem.

ēkā (dib. 1971); Valkas 1. vidsk. novadpētn.

m. dib. (1958); Valmieras novadpētn. m. (dib.

1959); Ādama Alkšņa memoriālais m. Rū-

jienā (dib. 1969); Ventspils vēst. m. (dib.

1928) un Jūras zvejn. brīvdabas m. (dib.

1954) 11 ha platībā ar 10 celtnēm un lielu

skaitu eksponātu, kas rāda latv. un lībiešu

zvejn. dzīvi un darbu; Piltenes vidsk. novad-

pētn. m. (dib. 1964) v.c.

E. Andersons

Mūzika okupētajā Latvijā (1737, P. 158).

1945 rudenī kr. okupanti tūlīt pēc Rīgas

ieņemšanas pavēlēja apzināt visus mūz. dar-

bin., lai nekavējoties varētu atjaunot darbu

LX, NO unradiofonā.No prominencēm Rīgā

bija palikuši vecmeistari
— Alfrēds Kalniņš

(1879-1951), Emīlis Melngailis (1874-1954),
brāļi Jāzeps (1877-1947) un Jēkabs (1885-

-1971) Mediņi. Visai pazīstami bija arī —

Jēkabs Graubiņš (1886-1961), Jānis Ivanovs

(1906-1983), Ādolfs Skulte (dz. 1909), Paula

Līcīte (1889-1966),Lauma Reinhoide(dz. 1906),

Jānis Ķepītis (dz. 1908), Arvīds Žilinskis

(dz. 1905), Pēteris Barisons (1904-1947) un

Marģeris Zariņš (dz. 1910). Pēc Kurz. kapi-

tulācijas Rīgā atgriezās arī Lūcija Garūta

(1902-1977). Okup. režīms visus iesaistīja
darbā — visvairāk LVK (A. Kalniņš kļuva
tās rektors, E. Melngailis — Komp. sav-bas

pr.). Taču īstie noteicēji visos mūz. jautā-

jumos bijano PSRS atbraukušieKriev. latv.

— Nils Grīnfelds (dz. 1907), Anatols Liepiņš

(dz. 1907), Pēteris Smilga (1901-1968) un

Jānis Ozoliņš (dz. 1908). Pad. režīms pārval-

dīja mūz. dzīvi ar arodorg-jas — Komp.
sav-bas palīdzību. Strādāt komp. darbu un

atskaņot partitūras drīkst tikai tie, kas šajā
sav-bā uzņemti. Šī iestāde garantē okup.

Ljas mūz. totālupakļautību Maskavas polīt.

un ideoloģiskām direktīvām. Vispārējais ter-

rors skāra ari latv. skaņu māksliniekus. Ar-

tūru Sīli (dz. 1904) un Alfrēdu Feilu (1902-

---1941) deportēja jau 1941. Pēc 2. okup. uz

laiku deportēja J. Graubiņu un īslaicīgi ap-

cietināja dziedoni Mildu Brechmani-Štengeli
(1893-1981). L. Garūtu atklāti un atkārtoti

norāja. Ļoti smags spiediens noslogoja latv.

mūziķus, sākot ar 1948, kad 10. II KP vad.

Maskavā ar dekrētu noteica pad. mūz. turp-
māko attīstību primitīvisma virzienā, pie-

prasot mūz. saturā ievērot pad. ideoloģiju.

Skaņražu individualitāti apzīmēja par ~form-

ālismu" un aizliedza. Maskavas spiediena

rezultātā E. Melngailim bija jāatsakās no

Komp. sav-bas vadības un A. Kalniņam jā-

atstāj LVK rektora amats. Drīz pēc tam

abi vecmeistari nomira. Pēc īsa pārejas pos-

ma par LVK rektoru iecēla Jāni Ozoliņu,
kam nebija kvalifikācijas nevienā mūz. dis-

ciplīnā, bet viņš kara laikā bija izcēlies ar-

mijas dziesmu un maršu komponēšanā. Ar

šo terroru, kura pavēnī radušos mūz. apzī-

mēja par ~soc. reālistisku", pārtrūka orga-

niskā attīstība latv. mūzikā okup. Ljā. Ti-

kai trimdālatv. mūz. vēl bija iespējams aug-

līgs kontakts ar brīvo R. valstu mūz. jaun-
rades strāvām. Zem okupantu terrora J.

Ivanovam,kas 19400s g. tuvojās spēku brie-

dumam, vajadzēja noliegt savas 5. simfoni-

jas mūz. un primitīvizēt skaņrakstu, sākot

ar 6. simfoniju. Paklausīgo Ivanovu atal-

goja ar lieliem tituliem, posteņiem un privi-

lēģijām. Viņa simfonijas reizēm atskaņoja
citās pad. repub., pavisam reti PSRS sate-

lītvalstīs. Ari Ā. Skulte mainīja komponē-
šanas stilu, no savdabīga impresionista pār-

vērzdamieseklektiskā klasicistā — gluži pēc

maskaviešu parauga.
Šai manierē viņš sarak-

stījis 6 simfonijas un lielu skaitu citu kom-

poziciju, kurās kr. marši, romantizēts jaun-
baroks un latv. t.dz. (visai reti) kopā izveido

167 Muziķa okupētajā LatvijaMuziķa okupētajā Latvija



EmīļaDārziņa mūzikas vidusskolas zēnu kora koncerts Dzintaru koncertzālē Jūrmalas

pilsētā.

grūti panesamu, bet bombastisku stilu ju-

cekli. Arī Garūtas komponēšanas veids mai-

nījās. Pretstatā agrākajiem īpatnēji svaiga-

jiem konstruktīvismiem viņas 1951 rakstī-

tais Klavierkoncerts skan smagi un konven-

cionāli. It kā iekšējā emigrācijā izauklēta-

tapusi Garūtas simfoniskā teika Zelta zirgs
un orātorija Dzīvā kvēle. Daudz neoriģinā-
las instrumentālmūz. sarakstījis Jēkabs Me-

diņš. Pieuzspiestas propagandasoperas strā-

dādams, nomira Jāzeps Mediņš. Melngailis

pieredzēja savu folkl. materiālu izdevumu,
kam bija devis, diemžēl, visai savdabīgu un

juceklīgu redakciju. Nenozīmīgas partitūras,
l.t. bez atskaņošanas izredzēm, krājās pie
J. Ķepīša, P. Līcītes, Jāņa Līcīša (1913-

---1978), L. Reinholdes, Aleksandra Valles (1890-

---1972), Jēkaba Vītoliņa (1898-1977), Mārtiņa
Jansona (1899-1972) v.c. Režīmam likās, ka

soc. reālisma izplūdušajam jēdzienam labi

atbilst Aleksandra Žilinska masu dziesnrs,

operetes un operas, tādēļ viņa karjēra bija
nodrošināta. Vēl zemāk par

Žilinska kon-

junktūras mūz. novērtējams repertuārs, ko

uz Rīgu atveda Kriev. latv. N. Grīnfelds,
A. Liepiņš un P. Smilga, ko līdz ar citām tā

laika pad. kr. mūz. sēnalām vajadzēja obli-

gāti spēlēt koncertos un operās. Pazemotie

latv. cerēja, ka stāvoklis uzlabosies, kad,

t.s. atkusnim tuvojoties, par Komp. sav-bas

pr. kļuva M. Zariņš. Taču Zariņš izmantoja

savu poziciju 1.t., lai iekļūtu augstos ama-

tos, iegūtu privilēģijas režīma hierarchijā

un panāktu savu nepievilcīgo kompoziciju

atskaņošanu. Viņa 4 izrādītajās operās valda

režīma ideoloģija un antirel. propaganda.

Par to Zariņš nesodīts drīkstēja savās kom-

pozīcijās eksperimentēt ar disonancēm, ar

elektroniskiem skaņas pārveidojumiem un

vispār ar jauninājumiem, kas Rīgai atnesa

dažas jaunas vēsmas. Vēl mazāku piekri-

šanu nekā Zariņa operas guva Oļģerta Grā-

vīša (dz. 1926) skatuves darbi, kas pavisam

sausi un kokaini pauda režīma ideoloģiju.

Pretēji Zariņam, kam klausa arī literāta spal-

va, Grāvītim neveicas rakstos, kaut gan

viņu atzīst par vienu no galv. mūz. ideolo-

giem okup. Ljā. 19500s g. b. arī īpatnēji

svaigām, taču formā vēl neizlīdzinātām sim-

fonijām izcēlās jaunais Artūrs Grīnups (dz.

1931). Tā kā viņam trūka partijas stāža un

atbalsta, tad pret viņa spilgto individuāli-
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Doma katedrāles koncertzāles ērģeles Rīgā (1883).
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tāti vērsās nikni režīma muzikologu uzbru-

kumi, kas panāca, ka autors sāka komponēt

necilā, pelēcīgā manierē. Grīnups ir piemērs,
kā okupanti salauž patstāvīgu mākslinieka

personību, kas mēģina izlauzties no viņu
uzbūvētā krātiņa.

19600 g. beigās Maskava pamazām atļāva
lietot skaņrāksta avangardiskās, progresī-

vās technikas, ko kopš 20. g.s. sāk. bija

apguvuši mūziķi R. zemēs. Šo konjunktūras
momentu izmantoja režīmam paklausīgais
Pauls Dambis (dz. 1936), kas sākumā kom-

ponēja jaunbaroka un klasicisma manierē,

specializēdamies arī soc. reālismamasu dzies-

mās. Ar laiku Dambja koru kompozicijās

(Kurzemes burtnīca, 1967) ans. drīkstēja bla-

kus dziedājumam čukstēt un trokšņot, kas

Rīgā bija kaut kas pavisam jauns. Lielajās

formās, ko prasīja simfonijas un operas,

Dambim, neskatoties uz partijas atbalstu,
tomēr neveicās. Labāku lielu formu montā-

žista talantu parādīja Imants Kalniņš (dz.

1941), kas, iesākdams savu karjēru pēc stud.

LVK, ar manāmu potenci debitēja laika ka-

vēkļa mūz. žanrā. Viņš izplatīja Ljā sim-

fodžeza jeb bigbīta stilu, kas pamazām aiz-

stāja šansonveida operetisko vieglo mūz.,
ko bagātīgi bija saproducējuši Ringolds Ore

(1931-1968), Ģederts Ramans (dz. 1927), Jā-

nis Kaijaks (dz. 1931), Elga īgenberga (dz.

1921) un it īpaši Raimonds Pauls (dz. 1936),
kura gabali kļuvuši plaši pazīstami ne tikai

Ljā, bet arī trimdā, jo pad. režīms tos uz-

skata par labu pad. kult. propagandasmate-

riālu. I. Kalniņa bigbīta ambīcijas turpina
Ivars Vīgners, Uldis Stabulnieks v.c. I. Kal-

niņš pats blakus vairākām operetēm sarak-

stījis Oktobra orātoriju kr. vai. un 4 sim-

fonijas, kurās ir visdažādāko stilu nebēdī-

gas montāžas ievērojami plašā elpā. Līdzīgā
veidā komponēdams Imanta Ziedoņa pār-

strādāto Raiņa lugas Spēlēju, dancoju tek-

stu, viņš ar sava skaņraksta manieri to

pielāgojis režīma prasībām. Luga Spēlēju,

dancoju kā opera izrādīta Rīgā 1978 pava-

sarī. 1982 Rīgā izrādīta I. Kalniņa jaunākā

opera Ifigēnija Aulidā.

P. Dambja un I. Kalniņa pēdās seko

pulks jaunāku komponistu. No tiem laik-

rakstos priekšlaikus saslavēja Pēteri Pla-

kidu (dz. 1945), ko 1978 iecēla par Komp.
sav-bas vicepriekšsēdi. (Tās pr. jau gadiem

ilgi bijis Ģederts Ramans.) Tāpat Imantam

Zemzarim un Georgam Pelēcim vēl jāat-
taisno uz viņiem priekšlaicīgi liktās cerības.

Ap 1975 spējīgāko jauno komp. uzskaitē ir

minēta Māra Aivare, Vilnis Bendorfs, Juris

Karlsons, Maija Ķēniņa, Rūta Skudra-Vin-

tule un Andris Engelmanis. Ap 1978. g.

daži vārdi nozuduši un to vietā daudzina

Viesturu Vītoliņu, Maiju Einfeldi, Māri Sku-

ju, Egilu Straumi unPēteri Vasku. Ap 1983.

g. tiek izcelta Selga Mence, kas seko I.

Kalniņa paraugam (simf. tēlojums Pa dainu

ceļu, kamermūzikas Trio), Līga Liepiņa (ka-
mermūz. svīta), Astrīda Semaško-Kreicmane

(liriskas dziesmas), Asne Andžāne (miniatū-

ras koklei), Ungārs Savickis (klaviermūzika)

un Edvīns Zālītis (Mūzika — 81). Šādas

favorītizēšanas iegansti nav izprotami tam,

kas dzīvo ārpus pad. sistēmas, jo te darī-

šana ar protekcionismu, korupciju v.c. totā-

litāriskās s-bas īpatnībām. Šāda funkcionā-

lisma reprezentantus dēvē par pad. mūziko-

logiem, un to saradies vairāk nekā pašu

komponistu. Viņu uzdevums ir konformēt

visu mūz. dzīvi, sameklēt un izcelt režīma

ideoloģijas līnijas vecos un jaunos skaņ-
darbos. Tādas sistēmas upuri jūtas pastā-

vīgi terrorizēti un vergo ideoloģijai pat vai-

rāk, nekā tas ir nepieciešams, lai tikai viņiem
netiktu atņemts darbs un eksistences ie-

spējas.

Gandrīz visa mūz. jaunrade tematiski sa-

koncentrēta ap izcilām režīma svinamdie-

nām. Piem., Ļeņina 100. dzimumdienai visi

daudzmaz nozīmīgie okup. Ljas komp. vel-

tīja katrs pat vairākus lielus skaņdarbus.
Tāpat ~uzvaras" trīsdesmitgade 1975 pava-

sarī izraisīja līdzīgu konjunktūru. Komp. sav-

bas kongresi notiek apm. ik pa 5 g.
Šādu

kongresu dalībn. pieņem padevības aplieci-

nājumus PSRS vadībai unkritizē paši savus

darbus pad. manierē. Ar papīra trūkumu cī-

nās valsts apgāds, kas izdodperiod. r. krāj.
Latviešu mūzika (līdz 1982 pavisam 15 nr.).
Lielāku apmēru nošu iespiedumus vairs ne-

publicē. Nedroša rādās pasākto lielizd. nā-

kotne: tautas melodiju kopizdevumam pa-

veikti tikai pirmie 4 sējumi. No Latviešu

mūzikas vēstures, kas piesātināta ar pad.

ideoloģiju, iznācis tikai I sējums. Šos lielizd.

rediģēja 1977 mir. Jēkabs Vītoliņš kopā ar

Kriev. latv. Liju Krasinsku (dz. 1911).
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Okup. Ljas mūz. dzīve koncentrējusies

Rīgā. Kā jaunākās paaudzes orķestra diriģ.
1982 debitējuši Imants Resnis un Jānis Zir-

nis. Radiofona orķestra šefu Leonīdu Vīg-

neru jau 1975 nomainīja ar kādu krievu.

Operas mūz. vad. pārņēmis Aleksandrs Viļu-
manis jun., kas skolojies Ļeņingradā. Jau-

nās P. Dambja un I. Kalniņa operas insce-

nējis kr. režisors. Plānots 1982-85 operas

namu pilnīgi pārbūvēt. Pārejas laiks būs

saistīts ar ievērojamām pāmaiņām reper-

tuārā un ansamblī. Vispārīgiem dz. sv. ar

vien vairāk piešķir latviski kostīmētu pad.
kult. demonstrācijas raksturu. Šie sv. pē-

dējos 10 g. Rīgā tiek uzkrītoši saskaņoti ar

Eiropas brīvo latv. dz. sv. — laikam ar

nesekmīgo nolūku tos izkonkurēt. Spējīgā-
kos korus produktīvi rosinājakāpinātās izpil-

dījuma techn. prasības jaunajās kompozī-

cijās. Režīma uzturētie profes. koru ans.

guvuši panākumus arī ārzemēs. Atsev. ko-

riem labi veicās sacensībās Debrecinā un

Areco. Sekoja pirmās godalgas Hāgā un

Goricijā. Kori ir devušies koncertceļojumos
uz Čechoslovakiju, Austriju, Skandināvijas

valstīm un A. Āziju (Japānu, Filipīnām).
Samērā bieži notikuši latv. koru koncerti

dažādās PSRS republikās. Izcilākie dziedā-

tāju kori — Ave sol, Dziedonis, Dzintarjūra

izkopuši visai abstraktu dziedāšanas veidu,

kas labi noder vecajai baroka un jaunajai

kollāžu mūz., taču pamazām zaudē kontaktu

ar t.s. klasisko latv. kordziesmu.

Visai plaši izvērsta muzikālā izglītība.

Dažādu pakāpju mūz. sk. Rīgā un provincē

pievelk lielu skaitu audzēkņu. Instrumentā-

listu techn. līmenis ir augsts, vokālistu —

zemāks. Labākie spēki atstājuši Lju, piem.,

Arvīds Jansons (dz. 1914) diriģēja Ļeņin-

gradā. No laikr. ziņām izlobāms, ka dažādās

Kriev. pils. strādā liels skaits jaunu, kvali-

ficētu latv. mūziķu, kam ar mūz. dzīvi Ljā
vairs nav nekāda sakara. Koncertu turnejās
dodas ne tikai kori, bet arī Rīgas balets un

atsev. solisti. Franc. un Itālijas provincēs
komūn. propagandašādus latv. mākslin. kon-

certus un priekšnesumus apraksta kā ~pad.
kult. sniegumu", un latv., protams, nedrīkst

pret to neko iebilst. Samērāreti atsev. solisti

ir sūtīti koncertēt R. valstīs, turpretim bieži

viņiem iespējams koncertēt A. satelītvalstīs.

Varšavas radiofonā 1977 sarīkotajā ērģeļ-

konkursā uzvarēja rīdziniece Brigita Mieze

(dz. 1939), kas, 1981 izkļuvuši no okup.

Ljas, kopš 1982 darb. Vācijā. Vairākas izci-

las latv. vijolnieces — Rasma Lielmane, leva

Graubiņa un Rūta Krumoviča, studēdamas

Maskavas X, iepazinušās un apprecējušās

ar tur stud. D. Amer. skaņu māksliniekiem

un tā izkļuvušas brīvajā pasaulē. Citi latv.

skaņu mākslin. izceļojuši ar t.s. „žīdu kvoti"

vai citādi.

Mūziķu techn. skolojums okup. Ljā nevar

aizstāt garīgo tukšumu, kas raksturo katru

totālitāru s-bu un kas smagi nospiež arī

latv. skaņu mākslu nebrīvajā dzimtenē. 1981-

-82 sarucis koncertu skaits tiklab Rīgā, kā

provincē. Tādēļ arī presē mazāk mūz. recen-

ziju unrakstu par mūz. jautājumiem. Šķiet,
ka rakstītāji atkal uzmanās, lai viņu vēr-

tējumi arvien būtu pozitīvi. lepriekšējo de-

kadu kvantitātīvi kuplākompozitoriskās jaun-
rades ~atskaite" uzskatāmi apsikusi.

L. Apkalns

Mūzika trimdā (1737, P. 158). II Pas.

kara b. trimdā devās ievērojams skaits latv.

mūziķu un komp. — visvairāk uz Vāc, no

kurienes labs skaits vēlāk devās uz Zviedr.

v.c. patvēruma zemēm. Vēl kara laikā solisti

izmantoja katru izdevību, lai koncertētu sa-

viem tautiešiem. Tūlīt pēc Vāc. kapitulā-

cijas sākās intensīva koru darbība nevien

bēgļu, bet arī gūstekņu nometnēs (Roberta
Zuikas [dz. 1913],Viktora Baštika [dz. 1912],
Voldemāra Lindes [dz. 1912] v.c. lielie vīru

kori). Tas drīz noveda pie visai apjomīgām
dz. dienām resp. dz. sv. — sev. D. Vācijā.

Bēgļi 19400 g. b. sāka no Vāc. strauji iz-

ceļot. Jaunajās patvēruma zemēs (Angl, ASV,

Kanādā, Austrāl.) pēc individuālo dzīves ap-

stākļu nostabilizēšanās koru darbs turpinā-

jās, un dz. sv. rosmes atdzīvojās vispirms

ASV, Kanādā, Angl., tad Austrāl. un bei-

dzot arī Eiropā. Latv. dz. svētkiem trimdā

nācās pārstāvēt neatkarīgās Ljas dz. sv.

tradicijas, kas vairs nevarēja tālāk attīstī-

ties Ljas territorijā, jo pad. okupanti to

arvien vairāk nospieda uz Kriev. provinces
līmeņa. Arī trimdā dz. sv. daudzveidībakļuva
ierobežota, jo koncertprogrammu saturs pa-

rasti atbilda nedaudzu rīkotāju gaumei vai

ievirzei, un atskatā pārsteidz, ka arī par

progresīviem izdaudzinātielatv. skaņraži to-
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reiz darbojās l.t. konservātīvā un restaurā-

tīvā virzienā. lerobežoto budžetu dēļ dz. sv.

salīgtie orķestri parasti bija'minimālā sa-

stāvā un spēlēja bez vai ar nedaudziem ie-

priekšējiem samēģinājumiem. Veiksmīga darb.

sākotnējos dz. sv. bija iespējama tikai, iz-

raugot programmāsl.t. dziesmas, ko dziedā-

tāji jau prata. Latv. komp. gan rakstīja

jaunas dziesmas, taču visnotaļ piemērojo-
ties skaņu spektram, pie kura dziedātāji

bija pieraduši, l.t. Jāzepa Vītola (1863-1948),
Ādolfa Ābeles (1889-1967), Bruno Skultes

(1905-1976), Jāņa Norviļa (dz. 1906), Val-

demāra Ozoliņa (1896-1973) v.c. tradicijās.

Šī prakse turpinājās līdz pat 1980iem g.,

piem., Helmera Pavasara (dz. 1903) visai

iecienītajās svētku kantātēs. Trimdā bija

arī tā latv. komp. grupa (gandrīz m corpore,

atskaitot Ljā palikušo Marģeri Zariņu), ko

Ljas neatkarības beigu posmā un kara laikā

uzskatīja par visprogresīvāko un arī spē-

jīgāko. Jēkabs Poruks (1895-1963), Alberts

Jērums (1919-1978), vēlāk arī Tālivaldis Ķē-
niņš (dz. 1919) un Eduards Šēnfelds (dz.

1907) rakstīja trimdā izsmalcinātas kordzies-

mas, kas tomēr neparādījās dz. svētku pro-

grammās. Šādas dziesmas samērā reti dzie-

dāja daži izlases kori, un tajās, sev. ar

J. Poruka daiļradi, bija pielikts punkts kā-

dai attīstības fāzei latv. mūzikā. Tas visumā

atbildatā laika retrospektīvajai ievirzei visā

trimdas kollektīvā. Individuālie koru dalībn.

un arī daļa publikas tomēr pierādīja, ka

zināms skaits izpildītāju un klausītāju ir

gatavi atstāt ērtos, platos ceļus un doties

arī jaunās takās, ja vien tikai būtu izde-

vība, kā to liecina T. Ķēniņa Dieva kalpa
vakara un Longīna Apkalna (dz. 1923) Lat-

viešu Dieva atskaņojumi Kanādas un Eiro-

pas latv. dz. svētkos. Taču koru program-

mās šādi komp. parasti iekļuva tikai ar

t.dz. apdarēm, kurās bija jūtami nosegta

viņu skaņrades individualitāte. Pagrieziens

iezīmējās ap 19800 g. ar pavisam jaunu
trimdā izaugušu latv. komp. paaudzi, kas,
lai raksturotajos apstākļos tiktu pie vārda,

organizēja pati savus Jaunatnes dz. sv. (sākot

ar 1976). Šīs jaunās paaudzes pārstāvji —

Ilze Akerberga (dz. 1953), Pēteris Aldiņš
(dz. 1953), Guntars Gedulis(dz. 1952), Imants

Latviešu koncerts Čechoslovākijā Sudētijā 1945. I. IVReichenbergā (tag. Liberecā).

1. r. nokr. prof. Voldemārs Rušēvics, Austra Jaunzeme-Rušēvica, LNP loc. Frīdrichs

Šifers, aktieris Viliberts Štāls, aktrise Hilda Vilkance, brīvmāksl. Jānis Ūdris un

kora dir. Arturs Šteinbriks, 2. un 3. r. Reichenbergas latv. koris. Aizmugurē centrā

pianists EduardsBondarevskis unpēdējaispa 1. — kult. lietu kārtotājs EdgarsAndersons.
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Izolde Salnāja — Pulciņa — Karpa operā Butterfly Oldenburgā 1946. g.

Mežaraups (dz. 1958), Dace Stauvere-Ape-
rāne (dz. 1953) v.c. Taču līdz 19700 g. b. arī

Jaunatnes dz. sv. programmās dominējat.dz.

apdares, un vēl nebūt nebija skaidrs, kā

skanēs šīs latv. komp. paaudzes īstenā ori-

ģināldziesma. Apzinoties dz. sv. centrālono-

zīmi visā latv. gara dzīvē, okup. Ljas ~sakarn-
ieki" centās tās ietekmēt. Lielāko kāpinā-

jumu šīs ietekmes sasniedza dz. sv. simt-

gadē 1973, kad arī trimdas presē un period.
visumā grandiozie sv. sarīkojumi ASV un

Eiropā tika nesamērīgi noniecināti, dažos

gadījumos izceļot okup. Ljā sarīkotos svēt-

kus. Sākās spēcīga kampaņa, lai trimdas

apvienotie kori dzied arī okup. Ljas autoru

dziesmas, pieņemot, ka primitīvais soc. re-

ālismasentiments pamazām izspiedīs no pro-

grammām trimdas latv. komp. dziesmas.

Okup. Ljas autorus programmā vispirms

akceptēja ASV R. krasta dz. sv. rīkotāji un

1976 arī Latv. dz. sv. b-ba Kanādā. Citur

valda uzskats, ka jāpanāk apmaiņa, tātad

arī okup. Ljā jāatļauj dziedāt trimdas autoru

dziesmas, kas līdz šim aizliegtas. Uz 19800 g.

sliekšņa Pad. Ljas autoru dziesmu dziedā-

šana zaudēja aktualitāti, jo attiecīgās vie-

tas programmās sev strikti pieprasīja pati

jaunākā un ļoti aktīvā latv. skaņražu pa-

audze. 1978 brīvajā pasaulē darb. aptuveni
90 latv. koru vien. ar 3 500 dziedātājiem.
Koru darbību veicina Latv. koru apv. ASV,
Latv. dziesmu svētku b-ba Kanādā, Ameri-

kas Latv. baptistu draudžu koru apv. v.c.

org-jas. 19800 g. sāk. lielo dz. sv. nozīme

trimdas mūz. jaunradē samazinājusies. Got-

landes dz. dienās 1979 vēl pirmatskaņojumu
piedzīvoja I. Mežaraupa Dziesmu gaviles

un 7. Kanādas latv. dz. sv. simfčnijkoncertā

1981 kā novitātes atskaņoja T. Ķēniņa 7.

simfoniju (1980) un D. Štauveres-Aperānes
poēmu Rīga dimd (1980), bet 5. Eiropas
latv. dz. sv. Angl. 1982 nedemonstrēja ne-

kādus jaundarbus. Profes. koncertprakses

degpunktāizvirzās Ņujorkas latv. koris An-

dreja Jansona (dz. 1938) vadībā. Ņujorkā ir

jau atskaņoti vairāki plašāku apmēru jaun-

darbi: I. Akerbergas Ziemas kantāte (1981),
kā arī Anitas Kuprisas (dz. 1958) Augšām-
celšanās (1981) unZiemsvētku kantāte (1982).

levērojams veikums bija Alfrēda Kalniņa

operas Baņuta (1920) koncertuzdevums A.

Jansona vad. Ņujorkā 1982 un II Brīvās

pasaules latv. dz. sv. Minsterē 1983. Vairā-

kās versijās izrādīta A. Jansona dziesmu

spēle Homo novus.

Kamermūz. jeb instrumentālajā sektora
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ārpus Ljas bija iespējama specifiska latv.

mūz. attīstība, jo Ljas okup. režīms to aiz-

kavēja. Toreiz radītais tukšums tur nav aiz-

pildīts vēl tagad un ir stipri sajūtams. Salī-

dzinot ar kr. diktētajiem attīstības saraustī-

jumiem, homogenitāte trimdas latv. mūz.,

neskatoties uz individuālo daudzveidību, ir

daudz lielāka nekā okup. Ljā. Neaizstājams

te ir Volfgangs Dārziņš (1906-1962), kas ar

savām trimdā rakstītajām klavierkompozi-

cijām veidoja nepieciešamo saiti starp latv.

folkl. substancēm un tonālitātes spektriem,

ko XX g.s. mūz. mēdz saistīt ar Belas Bar-

toka (Bartok) un Kārļa Orfa (Orff) skaņradi.
Ar šo latv. mūz. stila metamorfozi V. Dār-

ziņš, salīdzinot ar citiem eiropiešiem, nāca

samērā vēlu, tādēļ neradās īpaša V. Dārziņa
skola, bet viņš palika vienreizējs monofai-

nomens, kura eksistenciālo nozīmībuarī okup.

Ljā nevarēs noklusēt. Vēl V. Dārziņa dzīves

laikā latv. kamermūzikai pavērās tālāki ap-

vāršņi. Ja tūlīt pēc kara jaunie, tonāli pro-

gresīvie Jāņa Mediņa (1890-1966) kamerans.

radīja manāmu satraukumu, tad laika gaitā

pat tik tradicionāls komp. kā H. Pavasars

savā kamermūz. nonāca pie visai laikmetī-

giem konceptiem. T. Ķēniņš savos instru-

mentāldarbos jau no paša sāk. konsekventi

īstenoja franču Les Six (Arthur Honegger,
Darius Milhaud, Louis Edmond Durey, Geor-

ges Auric, Francis Poulenc, Germaine Tail-

lefere) skaņraksta principus, kā arī Olivjē
Mesiāna (Messiaen) ritmikas un harmonijas

spektrus. Viņa pienesums kvantitātīvi vis-

lielākais. L. Apkalns sāka daļēji dodekafoni

komponēt jau 1948 (tieši tad okup. Ljas

mūz. jaunradi noslāpēja Maskavā izdotais

pretformālisma dekrēts). Savā auglīgajā ab-

straktajā ievirzē ar veselu sonātu rindu ra-

žīgs bija Alberts Jerums, tomēr nepazau-

dēdams kontaktu ar t.s. Vītola tradiciju.

Sekoja L. Apkalnakamermūz. ar reljefi īste-

notu dodekafoniju. Šai posmā savu mēreni

laikmetīgi temperētoun arī vēlāk nemainīto

skaņu vai. atrada ArnoldsŠturms (dz. 1912)

paša cītīgajai skaņradei, kas izvērtusies gan-

drīz tikai kamermūz. apjomā (vokālo sek-

toru ieskaitot). Tad nāca Gundaris Pone

(dz. 1932) ar seriālismu, radikāliem skaņu
struktūras sairdinājumiem un 1970iem g.

The Baltic String Quartet —
1951-52: no kr. 1. vijole — Viktors Ziedonis, 2. vijole —

Žanis Dumpis, čello — Ingus Naruns, viola — Endel Kalem.
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Imants Mežaraups koncertā.

raksturīgo komp. dialektiku. Jaunajiem —

Akerbergai, Mežaraupam, Štauverei-Aperā-
nei struktūras krietni vaļīgākas, inspirācija

indiferentāka, īstenās viņu kamermūz. kvin-

tesences ap 19800 g. vēl tikai definējās. Pa-

stāv arī afīnitāte pret folkroka un mūzikla

stilu, kurā konsekventi un pārliecinoši ie-

jutušās māsas Lolita (dz. 1962) un Brigita

(dz. 1947) Ritmanes.

Solo dziesmu sektorā uz kamermūz. sliek-

šņa stāvēja A. Jeruma dziesmas ar instru-

mentu ans., fascinēdamas ar savu īpatnību.

Laikmetīgas, personīgā skaņrāksta princi-

piem uzticīgas vienmēr ir T. Ķēniņa solo

dziesmas, kuru skaits nav sev. liels. Difūzi

lirisks un dažkārt smagnējs ir A. Šturma

pienesums. Viņam līdzīgs ir H. Pavasars.

Ar visai laikmetīgu harmonisko unkonstruk-

tīvo spektru, taču arī ar atskatu uz līdzši-

nējās latv. mūz. melodisko eksaltāciju rak-

stīti pirmie lielie L. Apkalna solo dziesmu

cikli, vēlāk arī šajā žanrā izmantojot dodeka-

foniju. Nelielu skaitu saturīgu oriģinālu deva

Viktors Baštiks un pirms sava okup. Ljas

apmeklējuma arī Jānis Mediņš. Koncertus

rīkojot, Z. Amer. daudz palīdz vairākas latv.

koncertapv., no kurām lielākā ir Toronto ar

apm. 430 abonentiem. Publika kārtēji iepa-
zīstas ar jauniem trimdas latv. mākslin.,

kas dažkārt sasniedz ievērojamu perfekciju

un iegūst starpt. atzinību. Arī šajā jomā ir

darb. Pad. Ljas sakarnieki, apsolot trimdas

mākslin. debijas okup. Ljā. Ja vispār šādi

solījumi tiek īstenoti, tad parasti tikai slēg-
tos koncertos izsijātai publikai. Attiecīgo
iniciātoru nolūks ir atšķelt spējīgākos latv.

mākslin. no trimdas s-bas. Zināmus panā-
kumus okup. Ljas iestādes varēja reģistrēt

kontaktos ar komp. Jāni Mediņu (īsi pirms

viņa nāves), G. Poni un A. Šturmu, kā arī

pianistu Arturu Ozoliņu (dz. 1946). Pret-

stats tam ir redzamās pūles, ar kādām rinda

okup. Ljas mākslin. — leva Graubiņa (dz.

1947), Rasma Lielmane (dz. 1945), Sofija
Gelvāne (dz. 1945), Marks Opeskins (dz.

1953), Rūta Krumoviča dz. 1954), Brigita
Mieze (dz. 1939) v.c. centušies izkļūt no

pad. varas loka uz R. valstīm, kur iekļā-
vušies trimdas latv. un R. pasaules mūz.

dzīvē.

Simfoniskās mūz. sektors trimdā saistī-

jies visnotaļ, ar dz. sv. koncertiem un vei-

dojies itin iespaidīgs. Laika gaitā ražīgs,
taču rezultātos indiferents izvērties Jānis

Kalniņš (dz. 1904) ar 5 simfonijām. T. Ķē-

niņš 7 simfonijās devis savu muzikālās iz-

domas spilgtākos paraugus, atspoguļodams
tur arī gandrīz visus aktuālos latv. mūz.

attīstības faktorus. L. Apkalns ar simfoniju

4. Latviešu jaunatnes dziesmu svētki Klīvlandē 1982. g.
oktobrī.

175 Muziķa trimdaMuziķa trimda



Gauja ievadīja t.s. postseriālo skaņrades pos-

mu, ko turpina izvērst 2. un 3. simfonijā.

Nozīmīgs ir G. Pones simfonisms. Savā dia-

lektiskajā terminoloģijā viņš simfonijas no-

saukumu nelietā, un viņa partitūrām nav

sakara ar t.s. simfonisko cikla formu, taču

vairāki Pones lieldarbi paliks par uzskatā-

mām ceļa zīmēm latvju mūzikā.

Garīgā mūz. ir pilnīgi ārpus Ljas aktīvo

latv. skaņražu ziņā, jo okup. Ljā šādu mūz.

neviens neraksta (atskaitot dažu b-cas kor-

diriģ. pieticīgos veikumus). Vērtīgu mūz. ēr-

ģelēm rakstījis T. Ķēniņš. Ādolfa Ābeles,

Jāņa Norviļa, Jāņa Kalniņa v.c. skaņdar-
biem visai konvencionāls un Andra Vītoliņa

(dz. 1931)pienesumiem improvizātorisks rak-

sturs. Atsevišķi stāv. L. Apkalna Quaternio

latviensis. Bez komplicētiem sabiezinājumiem

savas garīgās kantātes rakstījuši V. Baš-

tiks, H. Pavasars un H. Berino. Impresīva

apceriba atainota Arvīda Purva (dz. 1926)

Psalmu kantātē v.c. Izcila kvalitāte ir T.

Ķēniņa orātorijai Pravietis Dāniēls un kan-

tātēm Gloria un 150. psalms. Emocionāla

iekļāve raksturīga L. Apkalna orātorijām

Kingiras rekviēms un Liesmas (ar paša tek-

stiem), kurās skaudri politonāli skaņu kon-

cepti kollāžēti ar tradicionālās baznīcmūz.

kolorītu.

Jaunatnes mūz. aplūkojamakopā arprak-

tiskās folkl. muzicēšanas sektoru. Kamēr

jaunatnes sarīkojumi 4 Eiropas dz. sv. ar

AndraVītoliņa sakomponētām programmām

visvairāk pakalpoja pašam autoram, līdzīgi

koncerti ASV un Kanādā izvirzīja pamazām

uzmanības centrā jaunu skaņražu paaudzi,

kas 1980os g. funkcionē kā „jaunā maiņa".
No ASV nākuši kokļu renesanses impulsi,

kas aizēno visu, ko šai sektorā veic okup.

Ljā. Ārpus Ljas šīs nac. mūz. prakse ir

daudz tīrāka un dzīvīgāka nekā okup. dzim-

tenē, kur kokļu izveidojums un spēles tech-

ruka attālinās no pirmveidiem. Kokļu spēli
ASVvispirms veicinājadaži entuziasti, piem.,

Lidijas Gleškes (dz. 1914) ansamblis, vēlāk

iniciātīva saistījās ar Garezerā dz. dienām,

2x2 nometnēm v.c. visnotaļ produktīvām

rosmēm. 1. Eiropas kokļu dienas sarīkoja

MLĢ 1980. 111. īpašu telpīgumu koklēšana

sasniegusi Andreja Jansona dib. un vad.

4. Latviešu jaunatnesdziesmu svētkos Klīvlandē 1982. g. X— nokr. Tālivaldis Ķēniņš,
Jānis Beloglāzovs, Imants Mežaraups un Vizma Maksiņa.

176Muziķa trimdā Muziķa trimdā



Jauniedziedātāji 5. Latviešu jaunatnes dziesmu svētkos Montreālā

1985. g. 30. VIII- 5. IX.

Skats 5. Latviešu jaunatnes dziesmu svētkos Montreālā 1985. g.
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Viena no5. Latviešu jaunatnesdziesmu

svēku diriģentēm MonikaDaukste.

Ņujorkas Kokļu un dziedātāju ansamblī. Tā

repertuārā integrētas ari tālejošas polihar-
moniskas mutācijas latv. folkl. apdarēs, kuru

ietekmība kreātīvā tautas melodiju mūzicē-

šanā iesniegsies vēl tālu nākotnē. Kokļu
spēle un tautas mūz. spontāna produkcija

ieinteresē arvien plašākas trimdas jauniešu

aprindas un kalpo jauniešu nac. identitātes

noskaidrošanai. Pie tam pozitīvi iedarbojas

fluīdās pārejas uz bīta, roka u.tml. dimensi-

jām jaunatnes popa ansambļos, piem., Port-

landes ans. Dzintars. Te lokalizējamas A.

Jansona populārās dziesmu spēles ar tautas

sižetiem, kā ari D. Štauveres-Aperānes mū-

zikls Varoņdarbi ar nac. kritisku tendenci.

Ļoti liela nozīme ir period. rakstu krāj.

Latvju Mūzika, jo tā brīvā nostāja veido

nepieciešamo atsvaru dažām citām period.

mūz. chronikām, kas reizēm pieslejas ofi-

ciālajam LPSR viedoklim. Svarīga ir Valen-

tīna Bērzkalna (1914-1975) sarakstītā Lat-

viešu dziesmu svētku vēsture (1965) ar tur-

pinājumu Latviešu dziesmu svētki trimdā

(1968). Daudz vispārīgas inf. ir Longīna Ap-
kalna grām. Latviešu mūzika, kas vispirms

1977 publ. vācu ved. (Lettische Musik). Par

nošu izd. gādā dz. sv. rīkotāji, kā arī komi-

tejas un fondi, kas dib. mirušo skaņražu —

Ādolfa Ābeles, Jēkaba Poruka, Ērikas Frei-

manes (1911-1960) v.c. — piemiņai. Savā

laikā aktīvs bija Alfrēda Kalnāja (dz. 1904)

apgāds Čikāgā ar Volfganga Dārziņa un

Tālivalža Ķēniņa klavierdarbu izdevumiem.

Citi komp. publicējuši savus skaņdarbus paš-

apgādos. Nepārtraukti tiek ieskaņotas skaņu

plates. Nopietnākais Kaibalas apg. ASV, kvan-

titatīvi rosīgākais —
Latvian Music Zviedr.,

bet atzīmējama ari Harmonia ASV. Bez

tam latv. skaņu plašu tirgū daudz privātas
iniciatīvas. Savas plates izdod ari dz. sv.

rīkotāji un dažādas org-jas. No pēdējā laika

izd. ievērojamākais ir dz. krāj. Dziedot augu

2 daļās (1981-82), ko kopīgi izdod Latv.

koru apv. ASV un Latv. dz. sv. b-ba Kanādā.

Apgādājot 1982 skaņu plati ar Lūcijas Ga-

rūtas Dievs, tava zeme deg pirmuzveduma

oriģinālieskaņojumu un 1983 šī skaņdarba
pilnīgu partitūru, mūz. izd. sektorā rosīgs

kļuvis ari Raiņa un Aspazijas fonds.

Longīns Apkalns

Muzikants Jānis (1902. 17. VII Vārnavas

pag. —
1974. 1. X Melburnā, Austrālijā) —

agronoms (1916). Austrai, strādāja par bio-

ķīmiķi Valsts seruma lab. Melburnā.

Mūzikas krātuve
—

viens no latv. ievē-

rojamākajiemkult. pasākumiem trimdā,sāka

darb. Adelaidē, D. Austrai., kā LAAJ sek-

cija 1961. 111 un turpina darb. ar Austrai,

latv. KF materiālu atbalstu. M. k. dib. un

vad. ir Ēriks Biezaitis (sk.), kas iespēju

robežās cenšas savākt visus latv. komp.

darbus un dažādas publ. par skaņu mākslas

jautājumiem un uz pieprasījumiem izsūta

nošu kopijas. Līdz 1984. 30. VII M. k. bija

savāktas jau apm. 17 000 skaņdarbu vienī-

bas: kora dziesmas jauktam korim 3 771,

vīru korim 2 046, sieviešu korim 1 067, skol-

nieku korim 1 776, dziesmas ar pavadījumu
un kantātes 927; solo dziesmas vienai balsij

3 665, dueti un terceti 345, bērnu dziesmas

ar pavadījumu 732; instrumentālā mūz. kla-

vierēm un akordeonam 1 359, ērģeļu darbi

121, kamermūz. 565, orķestra darbi 205 un

kokļu mūz. 355. Savākto kora dz. kopskaits

tā tad bija 9 587, solo dz. 4 742 un instru-

mentālās mūz. 2 605. Jāzeps Vītols repre-

zentēts ar 807 darbiem, Alfrēds Kalniņš ar
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Latviešu Apvienības Austrālijā Mūzi-

kas krātuves vadītājs Ē. Biezaitis.

685, Pāvuls Jurjāns ar 545 u.t.t. Vecākais

latv. komp. Jānis Cimze dz. 1814, jaunākā
— Lolita Ritmane — 1962. Savākto mūz.

izd. kopskaits 2 782
— pirms Ljas patstāvī-

bas 251, Ljas patstāvības laika 460, trim-

das 1 090 unokup. Ljas laika 977. Vecākais

izd. — Nevācu psalmi —
ir no 1587. Šajā

grupā ir folkl. materiāli, latv. mūz. un dz.

sv. vēst., apceres par dažādiem latv. mūz.

jautājumiem,monogrāfijas un atmiņu grām.,

mūz. žurn., mūz. māc. grām., dažādi vadoņi,
koru, solo un instrumentālās mūz. izdevumi.

M. k. glabājas ari 944 skaņu plates, 157

skaņu lentas un 177 kasetes. leskaņojumu
kopskaits bija — 11 073, to vidū kora dz. —

3 866, solo dz. 2 030, instrumentālā mūz.

934, kokļu mūz. 387, vieglā mūz. 2 072,

t.dz. un dejas 497, latv. izpildītāji ar cit-

tautu mūz. — 1 297. Pirmā vietā Jāzeps
Vītols ar 584 ieskaņojumiem, pēc tam Rai-

monds Pauls — 460, Alfrēds Kalniņš —

442, Emīls Melngailis —
287. M. k. ir arī 28

trimdas latv. dz. sv., 14 Austrāl. latv. Kult.

dienu, daudzukoruunsolistu koncertu, komp.
jubileju un piemiņas koncertu ieskaņojumi.
Tur ir ari tādi retumi kā 73 dažādos laikos

un vietās notikušu latv. dz. sv. nozīmes, 21

Austrai, latv. kult. dienu nozīme, un 20 ats.

latv. koru nozīmes, paliela slīdnīšu kollekcija

(komp., diriģenti, instrumentālisti, solisti, kori

utt) no dažādām vietām un laikiem, kopā

pāri par 730. Publ. arī M. k. katalogs — I

dala 1974 ar 9 200 skaņdarbiem un II —

1981 ar 5 500 darbiem. Tapšanas stāvoklī

vēl 111 daļa. Skaņdarbi iedalīti 14 nod. pēc

mūz. nozarēm, komp. minēti alfabēta kār-

tībāun vokālās mūz. nod. minētas vispirms

oriģināldz., pēc tam t.dz. aranžējumi. M. k.

ir arī vienīgā vieta, kur latv. mākslinieki,

diriģ., dz. sv. un koncertu rīkotāji var pie-

prasīt un saņemt vajadzīgos nošu mate-

riālus. 23 g. M. k. izsūtījusi kopskaitā ap

16 000 skaņdarbu. Katru g. M. k. saņem ap

1 000 un vairāk pieprasījumu pēc skaņdar-
biemun citiem materiāliem.

E. Biezaitis

(Red. Par šo lielo veikumu Pasaules Brīvo

Latviešu Apvienība 1985. g. Ērikam Biezai-

tim piešķīra Tautasbalvu).

Mūzikoloģija, Mūzikas kritika, Mūzikas

vēsture — Mūzikoloģija ir šī gs. jaunvārds,
atvasināts no sengrieķu logos, apzīmējot kā-

du noteiktu metodi, pieeju kāda jautājuma

iztirzāšanai. M. vietā lieto ari terminu —

mūzikas zinātne. M. fak. darbojas universi-

tātēs un konservātorijās. Robežas šim mūz.

izgl. vai pētn. veidam grūti noteicamas. Tās

var aptvert vispirms kādu mūz. izgl. pa-

matu — teoriju, kompoziciju, dažādus laik-

metus mūz. vēst., formas un stilus, pēdējā
laikā arī pašu mūz. valodu

— 12 toņu un

seriālās sistēmas ietekmi, kopš to ieteica

šī gs. sākumā vācu komp. Arnolds Šēn-

bergs (Schonberg), eksperimentus ar elek-

troniskām skaņām, akustiku, etnogrāfiju un

folkl., pat psīchol. (pētot mūz. iedarbību uz

cilvēku) utt.

Latv. tautasdziesmas jau sen pievērsušas
cittautu pētnieku uzmanību. Pirmā iespiestā
latv. t.dz. atrodama Tērbatas U vēst. prof.
Frederika Mēnija 1632 iespiestā grām. Sin-

tagma dc Origine Livonorum. Nopietnu uz-

manību latv. t.dz. pievērsa vācu filoz. un

dzejn. Johans Gotfrīds Herders (1744-1803),

kas 5 g. nodzīvoja Rīgā un atklāja latv.

t.dz. lielo nozīmi. 1778 viņš savā krāj. Stim-

men der Volker izteica savus un citu atzi-
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nīgus spriedumus par latv. t.dziesmām. Par

t.dz. kā pētīšanas objektu 19. gs. vidū sāka

interesēties paši latvieši. 1858 J. Kaktings

un Juris Caunītis (1826-1861) sakopoja 100

ziņģes ar notēm jaunekļiem par labu, snie-

dzot arī 4 latv. t.dz. melodijas. Vidz. latv.

skol. sapulcē 1869 radās ierosinājums vākt

un sabalsot latv. t.dziesmas. Latv. Skl dir.

amatam Vācijā izglītotais Jānis Cimze (1814-

--1881) 1871 Mājas Viesī rakstīja, ka t.dz. ir

visu dziesmu sakne ar ~likumiem", par ku-

riem biezas grām. mēdz rakstīt. Drīz pēc

tam sākās latv. mūz. kritiķu, apcerētāju un

vēst. darbs, kas iesniedzās dažādos mūz.

novados.

Šo rosību sekmēja I vispārējie latv. dz.

sv. Rīgā 1873. J. Cimze publ. Dziesmu svēt-

ku rotu 8 burtnīcās, harmonizējot 85 latv.

t.dz., tā kļūstot par pirmo t.dz. krājēju un

sabalsotāju, kaut gan viņu kritizēja par t.dz.

sajaukšanu ar populārām, jaunākos laikos

darinātām ziņģēm un dažu t.dz. īpatnību
neievērošanu harmonijā un ritmā. Tomēr

dažus Cimzes sabalsojumus vēl joprojām
dzird. dz. svētkos. Andrejs Jurjāns (1856-

-1922) veica pētījumus, kuru rezultātus sako-

poja Latviešu tautasdziesmu materiālu 6

sēj. 1894-1926, ietekmējot arī Pēterpils X

paidagogu Jāzepu Vītolu(1873-1944) pievēr-
sties latv. mūzikai un t.dziesmām. Vītola

raksti par mūz., kas publ. g.k. Pēterpils
vācu laikrakstā, parādījās arī latv. izdevu-

mos (Balsī, Baltijas Vēstnesī, Austrumā v.c.)

ar nozīmīgu mūz. audzinātāju ietekmi, vēr-

šoties pret diletantismu un paviršību. Vēr-

tīgi bija arī Vītola raksti par latv. un cit-

tautu komponistiem. J. Vītolamveltītamono-

grāfija J. Graubiņa redakcijā iznāca 1944,

bet kara un pēckara radītos apstākļos kļuva
bibliogr. retums. J. Vītola atmiņas ar dzī-

ves biedres Annijas papildinājumiem(Manas

dzīves atmiņas) publ. Zviedr. 1963. Latv.

lasītāji vēl joporojām neatšķir atsauksmes

laikrakstos — recenzijas jeb acumirklīgus

iespaidus no kritikas kā nopietnāka apcerē-

juma ar pamatīgu, jau agrāk veiktu kāda

mūz. darba analizi. Parasti recenziju, kri-

tiku un nopietnu apcerējumu rakstītāji ir

bijuši iatv. komponisti. Kā mūz. kritiķis
gadsimtu maiņā izvirzījās komp. Emīls Dār-

ziņš (1875-1910) gan laikrakstu atsauksmēs,

gan apcerēs mudinādamsuz jauniem meklē-

jumiem latv. mūzikā. Visvalža Peņģerota
(1897-1961)sakopots E. Dārziņa rakstu krāj.
iznāca 1925 viņa piemiņai. Atzīmējams arī

Straumes Jāņa (1861-1929) 2 sēj. kopojums
Mūsu mūzikas mākslinieki (1922) un Jēkaba

Vītoliņa (1898-1977)unRobertaKrodera (1892-

-1956) red. izd. Latvju skaņu mākslinieku

portrejas (1930).

Iznākuši vairāki latv. mūzikai veltīti žurn.:

Mūzikas druva (1906-1909), Ljas neatkarī-

bas laikā — Latvju mūzika (1921-22), Mūzi-

kas nedēļa (1923-29), Mūzika (1925-27) un

pats nozīmīgākais, Latv. dz. sv. b-bas izd.,
Jēkaba Vītoliņa red. Mūzikas apskats (1932-

-39). Nozīmīga bija arī Mūzikas vēsture (1934-

-37) 7 burtnīcās prof. J. Vītola virsredakcijā.

Apcerējumu autori bija Jēkabs Vītoliņš, Jā-

zeps Vītols, Jēkabs Graubiņš (1886-1961),

Jānis Cīrulis (1897-1962), Jānis Zālīts (1884-

-1943), Volfgangs Dārziņš (1906-62), Knuts

Lesiņš (dz. 1909), Arturs Sīlis (1904 — dep.

1941) v.c. Lielākā daļa minēto autoru darbo-

jās par mūz. kritiķiem latv. laikr. un žurn.

Ljas neatkarības laikā. Kopdarba pēdējais

sēj. bija veltīts latv. mūzikai.

A. Jurjāna pēdās sekoja Emīls Meln-

gailis (1874-1954). Viņš apceļoja Ljas no-

vadus gan ar divriteni, gan kājām, bieži ie-

griezdamies veco ļaužu mītnēs, vācot maz-

pazīstamas latv. t.dz. melodijas. Viņš veltījis
rakstus t.dz. īpatnībai un to harmonizēšanas

principiem. M. aprakstījis savas gaitas tēloju-

mos Sabirst, sadrūp senatnes sudrabs (1949?).

Viņa mūža darbs — Latviešu mūzikas folk-
lora 3 sēj. ar apm. 5 000 t.dz. melodijām

publ. Rīgā 1951-53. 1974 publ. viņa Raksti

(sast. un komentētāja Silvija Stumbre, dz.

1925). levērojami ir arī teologa prof. Luža

Bērziņa (sk.) pētījumi par latv. t.dz., kas

publicēti grāmatālevads latviešu tautas dzejā

(1940, 1959), ietverot apceri par t.dz. tekstu

un mūzikas saskares īpatnībām.
1925 sāka darboties Latv. folkloras krā-

tuve, sniedzot jaunas iespējas t.dz. pētī-
šanai unbagātīgu melodiju avotu latv. kom-

ponistiem. T.dz. apdarēm un pētīšanai pie-

vērsās komp. Jēkabs Graubiņš, kas savus

pētījumus publ. grām. Latviešu tautasdzies-

mu mūzika (1935) un Talsu novada tautas

melodijas (1935). Komp. Jānis Zālīts mūz.

kritiķa gaitas sāka 1910 un pēc E. Dārziņa

nāves izvērtās par ievērojamu latv. mūz.
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vērtētāju, veltīja atceres E. Dārziņam, J.

Vītolam, Alfrēdam Kalniņam v.c. latv. un

arī cittautu komponistiem. Viņa kritiku un

rakstu izlase izdota Rīgā 1960. Ar stila

smalkumu un interesantiem vērojumiem pa-

zīstams kļuva komp. Jēkabs Poruks (1895-

--1963), kas atstājis interesantu atmiņu grām.

Ciemošanās (1963). Jānis Cīrulis sniedza mūz.

apskates vienkāršā valodā,reizēm ar humora

piedevu, rakstīja arī feļetonus, kuru virs-

rakstu viņš izmantoja ari savā grām. Muzi-

kanta piezīmes (1961). Viņš publ. ari mūz.

teorijas grām. Dziesmu avots (1946). Knuts

Lesiņš publ. grām. Sejas un problēmas lat-

viešu mūzikā (1939)un vienīgo romānu latv.

lit. par LX — Janka Muzikants (1950 un

1971). Savdabīga vieta bija Jūlijam Spro-

ģim (1887-1972), kura diletantiskos kompo-
nēšanas mēģinājumus viņa kollēgas neat-

zina, bet viņam bija daži interesanti sprie-
dumi un viņš pievērsās ari t.dz. pētīšanai

unpubl. apceriJāņu dziesmu melodijas (1941).

Jāmin arī Ernests Brusubārda (1880-1968),
Edvarts Ramats (1888-1983) un komp. Leo-

nīds Slaucītājs (1899-1971),kas, būdams ari

zinātnieks un arktikas pētn., publ. vairākas

grām., no kurām vienā
—

Zinātnes darbā,
draugos ar mākslu (1969) —

ir ari dažas

atmiņas par J. Vītola kompozicijas klasi.

Komp. Videvuds Jurevičs (dz. 1892) strā-

dājakr. laikrakstā. Kārlis Rinkūžs (dz. 1886)

izd. grām. Jānis Cimze (1938). Bija ari citi

autori, kas vairāk vai mazāk regulāri nodar-

bojās ar mūz. apcerēšanu laikr. un žurnālos,
ne tikai Rīgā, bet arī provincē. Mūz. kritiķu
uzdevumsbija sekot Rīgānotiekošajiemkon-

certiem, NO izrādēm unsimfoniskajiem kon-

certiem operā. Uzdevums nebija viegls, jo
Ljas neatkarības laikā galvas pils. sezonas

laikā notika vismaz pāris koncertu ikvakaru.

Svētdienu pēcpusdienās NO viesojās slaveni

ārz. solisti. Latv. mūz. kritika visumā bija
divējalīmeņa. VietējieRīgas mākslinieki vai-

rumā nevarēja sacensties ar starptaut. sla-

venajiem māksliniekiem.Latv. ievērojamākie
instrumentālisti un dziedoņi parasti sniedza

gadskārtējukoncertu, vismaz daļu program-

mas veltījot latv. mūzikai, sev. tās jaun-
darbiem. Tā bija latv. mākslas ikdiena un

sasniegumi, dažkārt ļoti cienījami, bet starp-
taut. līmenim bija cita mēraukla un cita

cena. Divējādi vērtēšanas līmeņi pastāvēja

un pastāv ne tikai Rīga, bet ari latv. muz.

dzīvē ārpus dzimtenes.

II Pas. karā pad. un vācu okup. laikā no-

tika lielas pārmaiņas. Komunistu vaid. slē-

dza Latv. Preses b-bu, tādejādi apklusinot

autorus visās žurnālistikas nozarēs un da-

žus mūziķus deportēja. Mainījās arī laikrak-

sti un to saturs. Vācu okup. laikā cenzūra

mūz. nozarē bija mazliet vieglāka nekā pad.
laikā un neiejaucās latv. autoru vērtējumos

par pašu koncertiem un māksi, sasniegu-
miem.

Sekojošā svešmecība dažādās Vāc. okup.

joslās un Zviedr. izjauca jebkādu sistēma-

tisku darbu mākslās, kaut gan latv. mūziķi

drīz sāka koncertēt bēgļu nometnēs un arī

ārpus tām. Prof. Jāzeps Vītols kļuva Balt.

mūz. skolas Detmoldā rektors. Rosīgi dar-

bojās komp. Jānis Mediņš, Jānis Kalniņš

un Bruno Skulte, kas vadīja Latv. operu

Oldenburgā. Mūz. apcerētāji vairs nebija

sistēmatiski nodarbināti kā profesionāļi. Jē-

kabs Poruks, piem., bija bēgļu nometnes

vadītājs. Labākas izdevības bija Volfgan-

gam Dārziņam (1906-62), kas komp. unrak-

stīja par latv. koncertiem. Drīz sākās ari

dz. sv. organizēšana. Izveidojās ari 3 latv.

laikr. un 3 nopietni lit. žurn., kas sniedza

iespējas apcerēt mūziku. Vāc. bēgļu nomet-

nēs darbojās latv. skolas un kori. 5 g. ilgais

nometņu laiks nebija neauglīgs, bet nepa-

tīkams ar nenoteiktībuun nepārredzamo nā-

kotni.

Ap 1949/50 sākās latv. izceļošana lielos

apmēros, vispirms uz Angl., tad uz ASV un

Austrāliju. Tas nebūt netraucēja nākamos

35 g. organizēt liela apmēra dz. sv. ASV,

Kanādā un Eiropā un Kult. dienas Austrā-

lijā, sev. pasvītrojot mūz. programmu. Ra-

dusies ari profesionāla jaunu latv. mūziķu

paaudze, no kuras daļa vēl spēj izteikties

un rakstīt savus mūz. vērtējumus latv. va-

lodā. Rakstīšana par mūz. tomēr joprojām
ir vairāk vai mazāk gadījumadarbs, labprā-

tīgi izraudzīts. Pēc vajadzības raksta ne

tikai komp., bet arīpieredzējuši mūziķi, piem.

vijolnieks Voldemārs Rušēvics (dz. 1907) v.c,

kā arī jaunākas paaudzes mūziķi. Dažiem

rakstītājiem pieredze ir mazāka, dažkārt pa-

rādās pārāk draudzīgi apraksti, šis tas tiek

noklusēts, un šis tas tiek izcelts bez vaja-

dzības. Ne vienmēr objektivitāte ir kritiku
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pamatā.
Gandrīz visās emigrācijas zemēs profes.

latv. mūziķi pēc kāda laika ir atraduši dar-

bu, g.k. kā paidagogi. Radušies arī ievēro-

jami apcerējumi un vēst. pētījumi. Sevišķi
jāatzīmē Valentīns Bērzkalns (1915-1975),
kas veicis milzu darbu, sarakstot Latviešu

dziesmu svētku vēsturi (1965) un Latviešu

dziesmu svētki trimdā (1968). Viņš bija arī

pirmais red. Latv. koru apv. ASV un Latv.

dz. sv. b-bas Kanādā publ. izd. Latvju mū-

zika, kas 1968-85 piedzīvojis jau 15 nr. iz-

nākšanu. Pēc Bērzkalna nāves izd. red. Roberts

Zuika (dz. 1913), kas rūpējies, lai žurn. snieg-
tu pārskatus par ievērojamākajiem mūz.noti-

kumiem visā pasaulē, g.k. par dz. svētkiem,

atzīmējot arī mūsu izcilāko komp. mūža gai-

tas, ievērojamākās gadskārtas un jaunās

paaudzes sasniegumus.

ASV, kur dzīvo latv. izceļotāju lielākā

daļa, darbojas diezgan daudz koru, kuru

dalībnieki gan pamazām noveco, jo viņu

aizstājēju skaits samazinājies. Kori rīko kon-

certus un piedalās dz. svētkos. īstenībā vo-

kālā mūz. ir latv. mūz. dzīves galv. risinā-

tāja. Mazāk iecienīti ir solistu koncerti, kas

prasa lielāku izvēli un dažkārt ir mazāk

nozīmīgi. Šo robu mēģina aizpildīt latv. kon-

certapv-bas, rīkojot latv. izcilāko mūziķu
koncertus, kas lielāko tiesu attaisno cerības.

Dz. sv. ir vienmēr plaši aprakstīti latv.

presē, bet citu mūz. notikumu aprakstīšanai
ir gadījuma raksturs. Latv. koncertu, latv.

mūz. dzīves un jaunāko mūz. attīstības ie-

viržu iztirzē daudz veicis komp. Arnolds

Šturms (dz. 1912) Ņujorkā. Latv. garīgās

mūz. komp. Viktors Baštiks (dz. 1912) arī

atlicina laiku latv. dz. sv. v.c. mūz. no-

tikumu aprakstīšanai. Viņš darbojas Fila-

delfijā, kur kā mūz. paidagoģe darbojas arī

Gunta Plostniece (dz. 1942). Viņa ir profes.

mūzikoloģe unmūz. ansambļa Melodija vad.,

rakstījusi arī apcerējumus par notikumiem

latv. mūz. dzīvē. No jaunākajiem rakstītā-

jiem jāmin profes. mūziķi Māra Eferte (dz.
1921),Pēteris Aldiņš (dz. 1953), Imants Meža-

raups (dz. 1958). No vecākās paaudzes rak-

stītājiem čakli ir, piem., Mirdza Vīnerte (dz.

1901), kas ir mūz. paidagoģe Kalifornijā.
Kanādā kopš ieceļošanas laikiem par komp.

prof. Toronto U darbojas Dr. Tālivaldis Ķē-

niņš (dz. 1919). Viņš bijis ļoti aktīvs arī dz.

sv., gan tiem komponēdams, gan tos aprak-

stīdams, kā arī iztirzādams jaunākās mūz.

strāvas un notikumus Eiropas ceļojumos.
Kanādāpar koncertiem bieži raksta (arī ASV

latv. presē) Ilze Štrāle-Didrichsone(dz. 1924),

Arvids Purvs (dz. 1926), Imants Sakss (dz.

1918), Žanis Zentiņš (dz. 1907). Ilgāku laiku

Toronto ar jauno dziedātāju sagatavošanu

savā studijā darbojās tenors Mariss Vētra

(1901-65), kas atstājis 5 atmiņu grām. —

Karaļa viesi (1954),Div' dūjiņas (1955),Rīga
toreiz (1955), Sestā kolonna (1957) unMans

baltais nams (1954, 1955), no kuriem pēdē-

jais —

par Nacionālo Operu ir mūz. mīļotā-
jiem visinteresantākais. Atmiņām pievērsies
arī viņa laika biedrs, bij. NO admin. Otto

Krolls (1888-1969) atstājot atmiņu grām. —

Aiz zelta priekškara (1966), Karalis gaida

(1962) un Karmena (1965), bez tam arī ievē-

rojamais operdziedonis Ādolfs Kaktiņš (1885-

-1965) ar nopietnu izd. — Dzīves opera (1965).

Arī Austrāl. darbojas liels skaits latv.

mākslinieku, no kuriem sev. jāatzīmē mūzi-

koloģe MāraBiezaite-Laščuka (dz. 1945), kas

savu zin. darbu Eldera X veltījusi komp.

VolfgangamDārziņam unviņa mūzikai. Daļa
Austrāl. latv. skaņu mākslinieku raksta arī

mūz. recenzijas un apceres, piem. Kārlis

Nīcis (1888-1985), Haralds Rutups (dz. 1922)

unVelta Skujiņa (dz. 1921).

Angl. ilgus g. par latv. mūz. dzīves attīstī-

bu un tās iztirzāšanu gādāja komp. Alberts

Jerums (1919-1978). Viņa pāragrā nāve ra-

dīja lielu robu trimdas latv. mūz. dzīvē.

Kopš vēl senākiem laikiem ievērojama no-

zīme ir komp. Helmera Pavasara (dz. 1903)

darbībai, rakstiem un atmiņām. Zviedr. mi-

nāmi 3 autori — komp. Jānis Mediņš (1890-

--1966) ar atmiņu grām. Toņi unpustoņi (1964),

filoloģe un mūzikoloģe Irēna Dunkele (dz.

1916) un komp. Andris Vītoliņš (dz. 1931).

Vāc. un citur latv. dz. sv. aktīvs bijis komp.

un muzikologs Longins Apkalns (dz. 1923).

Viņa latv. mūz. vēsture — Lettische Musik

(1977) ir patlaban vienīgā, kas aptver latv.

mūz. gaitas gandrīz līdz pēdējiem gadiem.

Latv. mūzikoloģiju bagātinājis arī tagad Iz-

raēlā par mūz. prof. strādājošais Joachims

Brauns (dz. 1929), kas publ. Vijoļspēles at-

tīstība Latvijā (1962), Vijoļspēles metodika

(1969), Instrumentālās mūzicēšanas pirmsā-
kumi Latvijas teritorijā (1975) un daudzus
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pētījumus un rakstus R. zemju lielajās en-

ciklopēdijās un žurnālos. Viņš ir arī aktīvs

latv. mūz. pasākumos, zin. konferencēs un

latv. jaunatnes kursos.

Sevišķi jāatzīmē arī Austrāl. pasāktais

Ērika Biezaiša (dz. 1911) vadītās Mūzikas

krātuves (sk.) Adelaidēveiktais darbs. Nozī-

mīgs ir arī Dr. Edgara Dunsdorfa (dz. 1904)

veiktais latv. trimdā sab. un kult. rosmju

dokumentējums krājumos Archīvs. To VI

un XVIII sēj. (1966, 1978) sniedz daudz

vielas par latv. mūz. dzīvi trimdā.

Okup. Ljā kā mūz. vēsturnieks ilgus g.

darbīgsbija Jēkabs Vītoliņš (1898-1977). Jau

neatkarīgajāLjā viņš bija publ. grām. Kor-

diriģenta māksla (1928, 1947), Latvju skaņu
mākslinieku portrejas (1930),Dzirdes mācība

(6 izd. kopš 1931) unpēc kara biogrāfiju Al-

frēds Kalniņš (1968), kā arī Darba dziesmas

(1958), Kāzu dziesmas (1968),Bērnu un bēru

dziesmas (1971) un Gadskārtu ieražu dzies-

mas (1973) sērijā Latviešu tautas mūzika.

Kopā ar Liju Krasinsku (dz. 1911) viņš 1972

izd. Latviešu mūzikas vēstures I sējumu.
Tālākie sēj. nav sekojuši. Kaut gan I sēj.

diezgan daudz vērtīgas vielas, tas atspoguļo
tieksmi izcelt visu krievisko un slavisko un

arī valodavietumis kropļota ar krievismiem

un paviršību. Salīdzinājumā diezgan kor-

rekti sarakstīta Vijas Briedes-Bulavinovas

(dz. 1934) Latviešu opera (1975) ar vērtēju-
miem par NO uzvestajiem latv. komponistu

darbiem, ievadā, protams, minot ~buržuāzisk-

ās pasaules trūkumus". Viņapubl. arī grām.

Mūža skanīgie reģistri (1977, par Nikolaju

Vanadziņu), Latviešu komponistu operdaiļ-
rade (1979), Jaunās balsis (1981) utt. Kopš
1958 iznāk rakstu krājumi Latviešu mūzika.

1955-57 iznāca arī 3 sēj. Latviešu mūzikas

chrestomātija ar komp. biogrāfijām unmūzi-

kāliem piemēriem, neminot komponistus, kas

pēc II Pasaules kara nepalika Ljā (izņē-

mums ir prof. J. Vītols). Ligitas Vidulejas
(dz. 1933) grām. Latviešu padomju opera

nav gluži bez kritikas par pad. operu lib-

retu nedzīvumu un vienpusību (1973). Lud-

viga Kārkliņa (dz. 1928) grām. Simfoniskie
darbi latviešu mūzikā (1973) sniedz pārskatu

par komp. alfabētiskā kārtībā no Pētera

Barisona līdz Arvīdam Žilinskim, tālāk iztir-

zājot autoru darbus vecākuma kārtībā. Mar-

ģers Zariņš (dz. 1910) rakstījis ne tikai par

mūz. jautājumiem, bet arī izmēģinājis roku

lit. darbos un nedarbos. L. Krasinska publ.

monogrāfijas par Ādolfu Skulti (1959), Mar-

ģeri Zariņu (1960); L. Viduleja — grām. Gai-

šās stīgas (1963, par Pēteri Barisonu); Viz-

bulīte Bērziņa (dz. 1929) — grām. Dzīves

simfonija (1964, par Jāni Ivanovu), mono-

grāfiju par Jāni Zālīti (1978) un plašāku

pētījumu Tautas muzikālā atmoda latviešu

publicistu skatījumā (1983, izvērtējot 19. gs.

latv. publikācijas). Jāatzīmē vēl Silvijas Stum-

bres grām. Zvaigznes un zeme (1969, par

Lūciju Garūtu); Oļģerta Grāvīša (dz. 1926)

monogrāfija par Arvidu Žilinski (1971); L.

Mūrnieces monogrāfija par Jāzepu Mediņu
(1977); viņas red. un komentētie Jurjānu

Andreja Raksti (1980); Arnolda Klotiņa (dz.

1934) grām. Jurjānu Andrejs mūzikas kul-

tūrā un tautā (1961) un Alfrēds Kalniņš
(1979); Arvīda Darkēvica (dz. 1918) sakopo-

tie un komentētie Emīla Dārziņa raksti un

apcerējumi (1975); Vijas Muškes (dz. 1927)

sastādītie un komentētie Jāzepa Vītola Rak-

sti (1964) un viņas monogrāfija Jāzeps Vī-

tols kā mūzikas kritiķis (1974); Sofijas Vēri-

ņas (dz. 1929) monogrāfijapar Nikolaju Alu-

nānu (1959); G. Golubas monogrāfija par

Ernestu Vīgneru (1981). Koru mūz. vēst.

atspoguļojas 2 sēj. chrestomātijā Latviešu

koru literātūra (1970-79). Marģers Zariņš red.

rakstu krāj. par Teodoru Kalniņu (1965) un

Klements Mediņš (dz. 1907) sarakstījis grām.

Latviešu dziesmu svētki (1955).

Lija Krasinska unValentīns Utkins publ.

grām. Mūzikas elementārteorija (1981). L.

Kārkliņa vad. 1978 izd. kolektīvs darbs Skan

darbu analizē. Ats. monogrāfijā Jāņa Iva-

nova simfonisms (1978) viņš analizējis šī

komp. simfoniskās mūz. evolūciju un vietu

latv. mūzikā. Jānis Mediņš (dz. 1931) un G.

Pelēcis risinājis polifoniskās teorijas jautā-

jumus. Ārpus polīt. ietekmēto grām. aploka
kā ievērojamākais darbs atzīmējama nelai-

ķes Lūcijas Garūtas (1902-1977) Harmoni-

jas mācība (1975), kas veltīta prof. Jāzepa
Vītola piemiņai, un ar vairāk nekā 400 lpp.

ir viņas mūža ievērojams neatlaidības pie-

mērs. Ljas neatkarības laikā LX vēl jopro-

jām lietoja tikai latv. tulkoto Nikolaja Rim-

skija-Korsakova (1844-1908) harmonijas mā-

cību. JāzepaVītola vārdā nosaukta arī Lat-
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vijas Konservatorija, ta apliecinot saistības

ar latv. mūziku.

Knuts Lesinš

Mužiks Ringolds (dz. 1914. 13. VIII Rīgā)

— prāvests (P. 164). 1948 Ljas ev.-lut. b-cas

archibīskapa Dr. T. Grīnbergakomandējumā
devās uz Zviedr. sakaruuzņemšanaiar Zviedr.

ev.-lut. b-cu, 1948 rudenī devās uz Angl.,

kur darbojās kā B-cas pārvaldes sekr. un R.

Angl. latv. ev.-lut. draudzes māc, 1956-57

arī Bredfordas draudzes māc, kopš 1957

darbojas Luteriešu pad., vēlāk tās vicepr.

un eksekutīvais sekr.; kopš 1962 Miera drau-

dzes māc. un kopš 1963 prāvests. M. ir arī

B-cas virsvaldes loc. un kopš 1969 vada

Latviešu ev.-lut. trimdas b-cu R. Eiropā;
1974 aktīvi piedalījās Pasaules b-cu apv.

asemblejā Kēnijas galvas pils. Nairobī, Ābrikā;

izveidojis ciešas saites ar anglikāņu b-cu.

Prāv. R. Mužiks pieņemšanā pie
archibīskapa Dr. M. Ramzija.

Londonas latviešu Miera draudzes

dievnams.

Londonas latviešu Miera draudzes Sv.

Annas un Sv. Agneses dievnams ir vēsturis-

kākā un senākā baznīca trimdā. Tās pamati
likti XIII gs. Londonas vecākajā daļā —

Sitijā. Tagadējās celtnes architekts ir sers

Christofers Vrens (1632-1723). Uz 1938 lī-

gumapamata starp Latvijas ev.-lut. un Angli-

kāņu baznīcu, šo celtni prāv. Ringoldam
Mužikam nodeva lietošanā 1966. g. 24. IV,

kad to oficiāli atklāja 5 bīskapi Londonas

bīskapa R. Stopforda un bīskapa A. Lūša

vadībā. Mandera stabuļu ērģeles dāvāja Zvied-

rijas ev.-lut. baznīca.
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Nabadziņš Kārlis (dz. 1908. 17. I Neretas

pag.) — skolotājs. B. Rīgas Skl 1931, līdz 1936

bija skol. Vadakstes pag., kur darb. arī aiz-

sargu nod. un vad. mazpulku, 1936 pārcēlās
darbāuz Baldonespsk. Izceļoja 1944 uz Vāc,

tur darb. latv. sk. Rotveilā (Rottweil) un latv.

komitejās. Devās darbā uz Angl. 1948, bet

1949 ieradās Austrāl., 1950 Nortemā (Rietum-

austrāl.) bija skol. latv. sk. unDV nod. sekr.,

kopš 1956 Adelaides latv. sk. pārzinis, Ade-

laides latv. namakooperātīva valdes sekr., cv.

lut. draudzes pad. loc. un valdes sekr., 1961-62

LAA prezidija sekretārs.

Nacionālais parks — territorija, kurā ap-

vienotas dabas rezervātu un tautas parku

funkcijas; tā tiek 1)veicināta dabas aizsardzība

un zinātniskās izpētes darbs un 2) veicināts

tūrisms un dotas atpūtas iespējas skaistā un

interesantā vidē. Pirmo n. p. radīja 1872 ASV

— Jelovstonā. Pasaulē 1967 bija jau 1204 n.

parki. Pirmo n. p. Ig. — Lahemā izveidoja
1971, kam sekoja pirmais n. p. Ljā — Gaujas
n. p. 1973 un Rudninku n. p. Liet. 1974, rādot

priekšzīmi PSRS. Gaujas n. p. aptver 920,5

km2
plašu territoriju, kurā iekļauta Gaujas

upes senleja no Jumaras upītes ietekas Gaujā

lejpus Valmierailīdz Murjāņu tiltam, no Val-

mieras-Inčukalna šosejas z. līdz Rīgas-Plis-
kavas šosejai d. un arīSedas purvs uz d. no šīs

šosejas. Apm. 38% no n. p. ietver dabas aiz-

sardzības joslas ar rezervāta, dabas ainavu,

kult. ainavu un atpūtas vietu funkcijām, 10%

iedalīti atpūtas vietām, pārējā daļa ir t.s.

neitrālā territorija, kurai ir nozīme izgl. un

audzināšanas darbā. Gaujas krastos ir Ljā
lielākie devona smilšakmeņu atsegumi — 25 m

augstais Sietiņiezis, Liepas iezis, Kazu klints,

varenās Ērgļu (Ērģeļu) klintis, Briedīšu iezis,

Edernieku krauja, Ķūķu klintis, Springu (Lī-

Gaujas nacionālais parks —

Āraišu baznīca.

gatnes) iezis, Jumpravas iezis, Katrīnas iezis,

Gūdu (Gaviļu)klintis (200m garumā),Launagu

iezis, arī Zvārtes iezis pie Amatas upes un

Lustūzis Līgatnes ciemata vidū. N. p. ir arī

vairākas alas
— Pētera, Velna, Gūtmaņa, Lielā

unMazā Ellīte, Vaidavas un garāVintera ala.

Skaista panorāma paveras no Ķeizarkrēsla,

Gleznotāju kalna un daudzām citām vietām.

N. p. ir arīdaži skaisti ez.— Unguru(Rustēga,
387 ba), Āraišu, Raiskuma, Auciema, Vai-

davas, Pekšu un Plaužu ezers. Gaujas n. p. ir

krāšņi meži, kas aptver vairāk nekā 1/2 tā ter-

ritorijas — priežu, egļu unbaltalkšņu, bez tam

ošu, liepu, kļavu, kārklu, baltā vītola, bērzu un

ozolu audzes. (Kvēpenes dižozola apmērs— 5,8

m.) No ziedaugiem atzīmējamas zilās, baltās

un dzeltenās vizbulītes, Hallera cīrulīši, lakači,

spuļģīši, puķu meldri,baltās ūdensrozes, saul-
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Skats Gaujas nacionālajāparkā.

pureni, gundegas, vīgriezes, pīpenes, lipīgās

sveķenes, silpurenes, lāsainās pērtiķmutītes,

ziemeļu linnejas, vairākas dzegužpuķu un

naktsvijoļu sugas. Tur sastopami arīdekorātīvi

mežaugi — platlapu pulkstenītes, ozolītes un

saulkrēsliņi. Nelielās grupās aug daudzgadīgā

mēnesene. N. p. ir liela paparžu bagātība —

trauslā pūslīšpaparde, saldalksnīte, linneja

ozolpaparde, krāšņā strauspapardeun indīgā

zalktene. Gaujas tuvumā plašos apmēros aug
tūbainās tūsklapes. Priežu mežu aizsegā sa-

stopamas kosas un dažādas staipekņu sugas.

Aug arī bārbeles ar sarkanām ogām. N. p.

territorijākonstatētas 220 sauszemesmugur-

kaulaino sugas, iesk. 48 zvēru sugas, 160-165

putnu, 6 abinieku un 5 rāpuļu sugas. N. p. 1978

saskaitīti 340 aļņi, 1 360 stirnas, 30 staltbrieži,

238 meža cūkas, 175 lapsas, 1 350 baltie un

pelēkie zaķi, 120 caunas, 145 āpši, 25 ūdri, 20

bebri,un vēlākn. p. ielaisti arī vairāki sumbri.

Noputniem minami ūpji, pūces, melnie stārķi,

dzērves, meža pīles, dzilnīši, tītiņi mizložņas,

zaļās dzilnas,pelēkās dzilnas, dzenīši, zīlītes un

zivju dzenīši. N. p. ir arī apm. 140 archaiol.

pieminekļu (40% no valsts aizsardzībai pa-

kļautajiempieminekļiem): 9. — 10. g.s. Āraišu

ezerpils, Sārumu (Autīnes?), Vaidavas (Me-

timnes), Kārļa kalna, Kvēpenes (Satekles?),

Satezeles, Kubeseles, Viešu, Pekas, Riekstu

kalna v.c. senlatv. pilskalni, Bauskas Krusta

kalns — senakulta vieta utt. Pilskalnu robežās

ir arī 57 vēsturiski pieminekļi: Siguldas (dib.

1209), Turaidas (dib. 1214), Cēsu (dib. 1209),

Krimuldas (dib. 1231),Lielstraupes (dib. 1236),

Āraišu (dib. 13. g.s.), Ungurmuižas (dib. 1738)

pilis, Āraišu (dib. 1225),Cēsu Jāņa(dib. 1281),

Turaidas (dib. 1750)v.c. b-cas, Āraišu baznīc-

krogs (16.g.s.), Vēveru unUngurukrogs, senā

Raiskuma un Lenču sk., lībiešu celtnieka

Mārča Sāruma (1799-1859) celtnes, iesk. viņa

māju Prieduļu ciemā, Turaidas Rozes kaps,

Krimuldas jaunāpils (19. g.s.), Cēsu jaunāpils

(18. g.s.), Drabešu vējdzirnavas v.c. objekti,

iesk. vairākas celtnes Cēsu pilsētā (dib. 1323),

Straupē (dib. 1350),Līgatnē (dib. 1816)v.c. N.

p. ir 2 novadpētn.mūzeji —
Krimuldā unCēsīs,

Eduarda Veidenbauma piemiņas mūzejs un

vairāku citu rakstn. un mākslin. darba un

dzīves vietas. Bij. Siguldas rakstn. pilī tagad
ir kardioloģijas un klimatoloģijas sanatorija,

jaunajāKrimuldas pilī —
bērnu tbc sanatorija.

Gaujas nacionālā parka plānojums.

Nadruva (Nadravia, Nadrowia, Nadrua,

Nadrow, Nadrowen) — viens no 11 Dusburgas

Pētera minētajiem senprūšu apg. 14. gs. Tābija

plaša territorija A. Prūsijā noKuršu jomas līdz

Deimena un Gilijas upēm, Mauras ezeramun

Angerupas (Unguras) upei starp Skalvas,

Sudāvas, Sembas,Notangas, BārtasunGalin-

das seno prūšu apgabaliem. Nadruvā bija
slavenā Rāmavas svētnīca, vairākas pilis

(Otolika, Kamsvika v.c.) un spēcīgs karaspēks.
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N. bija sadalīta mazākās territorijās, nokurām

zināmas ir Retova un Katova. Nadruvieši,

skalvieši unsudāvi 1255 iebruka Sembijā, kas

ap 1235 bija padevusies Teutoņuordenimun

pieņēmusi katoļu ticību. Izpostījuši Sembiju,
nadruvieši devās mājup, iepriekš uzbūvējuši un

pamatīgi nocietinājuši Vēluvas pili, kas 1274

padevās ordenim. Nadruvieši turpinājacīņu arī

nākamajos g., betbeidzot bija spiesti padoties
vāciešiem. Neliela nadruviešu grupa devās

trimdā uz Lietuvu.

E. A.

Nafta (1758) — komplicēts dažādu ogļ-
ūdeņraža grupu maisījums ar vairāku citu

organisku vielu— sēra, slāpekļa un skābekļa

piejaukumu. To izmanto par kurināmo vielu un

daudzu ķīm. produktu izejvielu. Ljā n. vispirms
meklēta 1940 o g. beigās Daugavas krastāpie

Pļaviņām, bet nav atrasta. To 1958 sāka

meklēt Kurz.-Saldus, Kuldīgas unLiepājasraj.;
1963. 24. VI n. atradaKuldīgas raj. Adzē,kur

kembrija perioda smilšakmeņos konstatēja

200 000 t un ordovika kaļķakmeņos pāri par

Naftas eksporta iecirknis Ventspilī.

600 000 t naftas. Atradne Adzē dod 3 t n.

diennaktī. Kuldīgas raj. n. atrasta arī Ēdolē,
bet Liepājasraj. — Bernātos unDurbē, kur tā

saistīta ar ordovika perioda kaļķakmeņiem un

aleirolitiem. Lielākosvairumos n. atrastaLiet-

Gārždā unPlungē pieKlaipēdas, kur iegūst 50

t. diennaktī, un A. Prūsijā Karaļauču tuvumā,
kur iegūst 100 t diennaktī.N. atklātaarī Balt.

jūrā — A. Prūsijas, Liet. unLjas piekrastes
tuvumā. Ljas n. pieskaitāma pie metāna n.

grupas, kas satur vairāk nekā 50% gaišo

frakciju, no tām 21% benzīna frakciju. N. Ljā

konstatēja arī silūra sistēmā. Ekonomiski

nozīmīgasn. atradnes Ljā navuzietas. Vents-

pils ir izveidota par galv. PSRS naftas izved-

ostu.

Nāgele Edīte (dz. Barkāne, 1927. 25. XII

Daugavpilī) — zobārste. Pēc II Pasaules kara

stud. sākusi Angl. Birmingemas (Birmingham)

U, kur 1957 ieguva Dr. grādu zobārstniecībā.

Pēc stud. beigšanas turpat iesaistīta kā māc.

spēks.

Nāgels Gunārs (dz. 1952. 16. V Melburnā,

Austrālijā) — atomfiziķis. Stud. Monaša U

Melburnā,kur ieguvis B.Sc. grādu, pēc tam

darb. pētniecībā U mat. fak. un Melburnas

Karaliskā technol. I. leguva 1979 Monaša U

Dr. grādu teorētiskajā atomfiz. par disertāciju
Studies mLightNucleii. Bijis rosīgs jaunatnes

kursos un latv. sab. dzīvē.

NagobadsIlgvars Jānis (dz. 1927. 17. VII

Mazzalvē) — ārsts psīchiatrs. (T. — Ernests N.,

vēsturnieks, paidag.) Vāc. 1947 b. Tībingenas
U ar cand. mcd. grādu un stud. turpināja
Minesotas U ASV, kur ieguva B.A. grādu filoz.

fak. 1953 unM.D. grādu mcd. fak. 1958. Bijis
1959-62 psīchiatrs Veterānu admin. slimn.

Mineapolē,kopš 1956 privātpraksē, kopš 1962

arīmācībspēks Minesotas U psīchiatrijas nod.,

pēc tam klīniskais ārk.profesors. Bijis Garīgās
veselības centra mcd. dir. Sentpolā 1964-72,

vairāku profes. org-ju loceklis.

Nagobads Visvaldis Georgs (dz. 1921. 18.

XIRīgā) — ārstsvispārīgās skmībās unsporta

medicīnā. (T. —
Ernests N., vēsturnieks un

paidagogs.)Vāc. 1949 b. TībingenasU un 1950

ieguvaDr. mcd. grādu, 1949-51 bijis IRO ārsts.

ASV 1954 ieguva ārsta ties.Minesotā, 1952-55

specializējies chirurģijā Mineapolē(Minesotā).

Kopš 1955 darb.Minesotas U Bointonas vese-

lībaskopšanas dienestā, kopš 1956 Veselības

dept. vad., darb. arī Zviedru slimn., kopš 1967

(izņemot 1969 un1976)ASV nac. ledus hokeja
vien. ārsts, vairāku profes. org-ju biedrs.

Sarakstījis 5 zin. publikācijas un referējis —

l.t.sporta mcd., Dr. disertācijaGrundlagender

pharmakotherapeutischenAnvoendungender

Hormone von Nebennierenrinde,Epithelkor-

perchen, Hypophyse und Keimdrūsen.

Nakels Egils (dz. 1922. 8. XI Rīgā) -

inženieris,Vācijas valdības ceļu būvju direk-

tors. T. — Dr. Voldemārs Nakels (sk.). B.

Franču liceju Rīgā 1941, stud. inž. zin. LU

1941-43, Drēzdenes techn. Ask būvinž. fak.
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1943-45 un Štutgartes techn. Ask būvinž. fak.

1946-47, ieg. Dipi. Ing. grādu; pēc stud.

beigšanas bijis asist. Štutgartes techn. Ask. pie

ceļu un pils. būvniecības katedras, bet 1947-50

māc. spēks Kārlsrūes techn. Ask pie ceļu un

dzc. būvniecības katedras. Kopš 1950 N. ir Vāc.

valsts ceļu pārvaldes dienestā, 1953 nolika

lielos valsts eksāmenus un iecelts par vaid.

būvju padomnieku, pēc tam par vaid. būvju

virspadomnieku un no 1966 ir vaid. būvju
direktors. Viņa darba lauks

— ceļu uzbūve un

segas, jaunasbūvmetodes, techn. noteikumi,

normas unspecifikācijas ceļiemunautoceļiem,
kā arī satiksmes noteikumi. N. publ. daudz

rakstu techn. žurnālos, sniedzis referātus,

bijis konsultants citās zemēs un piedalījies
daudzās konferencēs Vāc. un ārzemēs. N. ir

vairākuVāc. un starptaut. ceļu pētn. komiteju

loc, kur viņš izstrādājis jaunus techn. notei-

kumus ar komentāriem ceļu segu būvēm,

sevišķi slīdēšanas novēršanai ceļu segās. Viņa

publ. atrodamas AN dokumentu sējumos,

vācu, angļu, fr. un flāmu spec. publikācijās.

Kopš 1970 Vāc. Federālā ceļu pētn. I dir.

rīkotājs unprofesors. Viņš ir aktīvs sab. dzīvē.

Nakels (Nakkel) Voldemārs (dz. 1897. 22.

XII Bauskā) - jurists. Ljā 1920-22 bija
Satversmes sapulces kancelejas darbvedis,

1922-32 Tautas labklājības M darba inspektors

unsoc. apdrošināšanas lietu vadītājs. B. 1930

LU ar mag. iur. grādu. Bija Tiesl. M tiesl.

referents, pilnvarotais un likvidātors koope-

rātīvo un kredits-bu lietās 1932-40, pēc tam

juriskonsults Ķieģeļrūpn. centr. pārvaldē. Bi-

jis 1941-45 vācu repatriantu mantu likvidācijas

pārvaldes unLjas bankas tiesl. referents un

tiesl. nod. vad., 1925-40 arī Rīgas XIII vācu

kopīgās slimo kases tiesl. referents unpadom-

nieks, 1932-44 zvēr. adv. Rīgā unLjas Zvēr.

adv. savstarpējās palīdzības b-bas kom. loc,

1944-63 Vāc. vaid. padomnieks. leguvisDr. iur.

grāduTībingenasU 1947. Pēc aiziešanas pen-

sijā palika vaid. padomnieks.
Nākotne

—
menešr. tēvzemei un brīvībai,

Latv. leģiona ģenerālinspektora izd., iznācis

1944. VI - VIII. Galv. red. bija Dr. iur. Hugo

Vītols, red. kollēģijā — plkv. ltn. E. Grapmanis,

plkv. ltn. N. Karlsons, prof. Ludolfs Liberts,

prof. JāzepsVītols, prof. Pauls Jurevičs, mag.

oec Ēriks Raisters un Francis Ašmanis, techn.

vad. Kārlis Krūklītis. Nākotne bija glītākais

un saturā bagātākais žurn. vācu okup. laikā.

Namgauds Pauls (1909. 22. 111 Kursīšu

pag. — 1957. 24. IX Anglijā) — mācītājs. B.

Jelgavas Lauks, vidsk. un Teol. I Rīgā,
ordinēts par māc. 1932. 11. XII. Ljābijis māc.

Nurmes cv. lut. draudzē, Vācijā —
britu zonas

latv. bēgļu nometnēs. Angl. noorg. Mančeste-

ras latv. cv. lut. draudzi unbija tās pirmais

mācītājs.
Namsons Andrīvs (dz. 1912. 30. XII Naut-

rēnu pag.) — ģeogrāfs un redaktors (P. 165).

Vāc. 1959-60 strādāja rūpn. firmā Steinau.

Vācu uzdevumā 1960. V noorg. Kēnigšteinā

Baltijas I (InstitutumBalticum), iecelts par tā

vad., kopš 1962 g. grām. Acta Baltica galv.
redaktors.

Dr. Andrīvs Namsons.

Napier — sk. Neipjers.

Napjerskis (Cari Eduard von Napiersky,
1793. 21. V Rīgā - 1864. 2. IX Rīgā) - poļu

izcelsmes baltvācu vēsturnieks, teologs un

paidagogs. Stud. 1810-12 teol. Tērbatas U.

Bijis 1814-29 māc. Jaunpiebalgā, 1828-49

Rīgas valsts ģm. dir. unVidz. guberņas skolu

dir., 1851-64 Rīgas cenzūras kom. loc, 1827

viens no Latv. Draugu b-bas dibinātājiem.

leguvis 1832 Karaļauču U Dr. phil. grādu. Bijis
1834 viens noRīgas Vēst. un senatnes pētītāju
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b-bas dib., 1850-59 tāspriekšnieks. Publ. —
īsa

pamācīšanapriekš skolmeisteriem (1822), Ūber

den Ausdruck Jelgava fūr Stadt- un ūber alte

lettische Zeugeneide (1827), Stellung der Fa-

milien und Taufnamen im Lettischen (1827),

Fortgesetzte Abhandlung von livlāndischen

Geschichtsschreibern (1824), Allgemeines

Schriftsteller- und Gelehrtenlexicon der Pro-

vinzen Livland Estland und Kurland (1824-32,

1855-61), Chronologischer Conspect der letti-

schen Literatur (1851), latv. bibliogr. rādītājs
1587-1850 ar vēlākiem turpinājumiem līdz

1855,Beitrāge zurGeschichte derKirchen und

Prediger m Livland (1843-52), Monumenta

Livoniae antiquae (5 sēj., 1835-47, kopā ar

Bungi, Paukeru un Tīlemanu),Scriptores rerum

Latviešu pārcēlāju amata darbinieks

18. gs. sākumā.

*Pie Jāna Nariņa.

Livonicarum (2 sēj., 1848-53), Index corporis

historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Cu-

roniae (2 sēj., 1833-35),Russisch-Livlāndische

Urkunden (1868), Antonii Possevini Livoniae

Commentarius Gregoro XIIIpapae scriptus
1582 (1852) v.c. Atskaitot nevisai labi rediģēto

Index Corporis, N. darbiem ļoti liela nozīme

Ljas vēst. studijās.

Nariņš Indriķis (18.gs. Rīgā) — pārtikušas

un skolotas latv. zvejnieku un pārcēlēju ģi-

menes loc. N. piedalījieszv. desantapārcelšanā

pāri Daugavai 1701. Viņa ģimeneipiederējuši

plaši zemes īpašumi Torņkalnā, Jura ciemā un

Klīversalā, daudz zelta un sudraba lietu, bibl.

Zeltkaļa Johana GeorgaĒbena darinātie

kausu vāki, pieminot Nariņa vadīto

zviedru karaspēkapārcelšanos pārDau-

gavu un karaļa Kārļa XIIuzvaruSpil-

ves kaujā 1701. g. 9. VII.
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ar 45 iespiestām grām. utt. Vēlāk Nariņiem

piederēja arīkrogus un iebraucamā vieta, kur

viesojās Kriev. ķeizarieneAnna Ivanovna. N.

miris pēc 1754 un pirms 1758.

Narinš Jānis (17. gs. Rīgā) — Rīgas zvej-
nieku amata vecākais. Viņa ģimenei piederē-

juši plaši īpašumi Pārdaugavā. 1664 N. mājās
ierīkota privātsk., kas kļuva par apkārtnes

latv. sk. Jurģu muižā,un ko uzturēja arī citi

pārtikuši zvejnieku amata locekļi, piem. Dāle

1680os g. šī sk. jaubija Rīgas rātes atzīto sk.

sarakstos. Par skolotājiem darbojušies J.

Tilmanis, Pauls Dolmanis, JohansHīningsv.c.

Narinš Jānis (m. 1758. 28. IRīgā) — pārticis

un skolots latv. zvejnieks unpārcēlējs, zvej-

nieku amata vecākais Rīgā. 1701. 9. VII viņš

vadījis Zviedr. karaļa Kārļa XII desanta

pārcelšanu pāri Daugavai. Izmantojot laivas

un dūmu aizsegu, N. operāciju veicis tik

sekmīgi, ka zv. armijas 7 000 vīri pārsteiguši

un Spilves kaujās galīgi satriekuši skaitliski

pārākos sakšu unpoļu spēkus. Pēc Ziemeļu
kara N. ģimenepratusi stipri pavairot savas

bagātības.

Nāruna-Bogdanovica Mirdza Linda (dz.

1925. 30. XI Rīgā) — pianiste, gleznotāja.

Klavierspēli mc. 1932-40 pie Vaidas Plūdones

Mirdza Nāruna-Bogdanovica.

—
Sīles Rīgā, 1940-41 Tautas Ask.; Vāc.

turpinājusi stud. 1946-49 Maincas U pie prof.
Fišera un papildinājusiespie izcilā vācu pia-
nista Valtera Gīzekinga (Gieseking), kas radīja

iespēju koncertēt Vāc. koncertzālēs un radio-

fonā. Izceļojauz Ņujorku ASV 1957 undaudz

koncertēja latv. un amer. publikai. Papildinājās
1959-61 Džuliarda Mūz. sk. meistarklasē un

Hantera kol. Mūz. A. Ņujorkā. Koncertējusi

arī Kanādā, Eiropā, Tobago un Venezuelā.

N.-B. pazīstama arīkā glezn. impresioniskā un

modernā garā, mc. glezn. pie Gvīdo Brūvera

un Frīdricha Milta. Rīkojusi individuālas

izstādes unpiedalījusies grupu izstādēsEiropā,

ASV, Kanādā, Trinidadē, Tobago un Vene-

zuelā. lespēlējusi skaņu plates —
Latviešu

skaņdarbi čellam un klavierēm (ar Dzidri

Treimani, 1962), Latviešu tautasdziesmas (ar

Visvaldi Geduli, 1968)unLatviešu komponistu

klavierdarbi (1974).

Nāruns Ingus (dz. 1925. 29. IV Rīgā) -

čellinieks (1763). Devās uz Vāc. 1944. Godal-

gots starptaut. māksi, sacensībāŽenēvā 1949.

Patstāv. čello koncerti (Town Hall, Karnegie

zālē) 1951 Ņujorkā. Mūzicējis 10 sezonas ar

Bostonas Pops orķ. Art. Fidlera vadībā. Ar

1963 Floridā, Miami simfon. orķ. galv. čelli-

nieks un māc. spēks Miami U. Vada paša

noorganizētu čello ansambli, savu studiju, ir

bijis solists citos simfon. orķ. unlatv. dziesmu

svētkos. Sava plate ar AnatoluBērzkalnu pie
klavierēm. Viņa māte Fannija Vīksne ir brīv-

māksliniece — dziedātāja.
Nāruns Viktors (1934. 16. I Liepājā — 1977.

16. II Fila., Pens., ASV) — mūziķis. T. —

Miķelis N. — Ljas armijas virsnieks. N. stud.

Filadelfijas mūz. A. Ņupauera(Newpauer) mūz.

X un Lebanonas ielejas kol., Pensilvēnijā, ASV.

Viņš izd. skaņu plates —
Kaibala Records.

Nātanga (Quinta Nattangia, Natangen,

Natangin, Notangia, Natania) — seno prūšu
novads A. Prūsijā d. no Karaļaučiem (tagad

Kaļiņingradas) starp Prūšu jomu (Frisches

Haff), Prēgeles unAiles upēm. Atskaitot pur-

vaino z. stūri starp Prēgeles unAiles sateku,

zeme ir visumā auglīga. Tur vietām vēl atro-

dami krāšņu mežu masīvi, no kuriem daži

pirms kara bija Vāc. dabas rezervāti. Lielāko

daļu N. territorijaspirms IIPas. kara aizņēma

vācu Uelgruntniekumuižas, no tām daudzas ar

pilīm un parkiem. N. z. daļa ir līdzena, bet d.

daļāir viļņaini morēnu pakalni. Augstākāvir-
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sotne ir Stablaks (217 m). Tur bijusi N.

galvaspils. Eilava. Uz a. no N. bija prūšu

valstiņas Nadruva un Sudāvija, uz d.
— Bār-

ta, Pogesija unVarrna, uz r. Balt. jūra unuz

z. Sembija. Tur 13. g.s. sāk. dzīvoja apm.

15 000 iedzīvotāju. Vācu iebrukums sākās

1237, unlīdz 1242 vācibija paguvušiN. uzcelt

savupirmo cietoksni Kreicburgu. Drīz nātan-

gieši sacēlās. Viņu pretestību 1249 salauza

Brandenburgashercogs Otto. Nātangieši, po-

gesiešiun varmieši bija spiesti parakstīt ar vā-

ciem Christburgas līgumu 1249. 11, ar ko bei-

dzās 1. prūšu sacelšanās. Tākā nātangiešibija

galv. sacelšanās organizētāji, Vācu ordeņa mar-

šals Johans noBaigas nolēma viņus speciāli

pārmācīt un 1249. XI iebruka viņu zemē, to

pamatīgi izpostot. Nātangieši aplenca vācu

karaspēkuunpiespieda vāc. padoties, pēc tam

Johanu no Baigas līdz ar 53 citiem bruņinie-
kiem nomocījarel. ceremonijās. Pēc kuršu un

liet.uzvaraspār vāc. Durbes kaujā 1260. 13.

VII, prūši sāka 2. lielo sacelšanos nātangiešu

prinča Herka Montēs (12257-1273), (sk.) vadībā,

sakaujot vāc. un poļus Pakarvu kaujā 1261.

Pēc tam 1262 Montē aplenca Karaļauču cie-

toksni un 1263 guva jaunuuzvaru Lubavā pie

Vislas, kur bojā gāja Vācu ordeņa mestrs

Helmrichs no Rechenbergas ar 40 bruņinie-
kiem. Vāci sāka pretuzbrukumus 1265, bet

nespēja Nātangu ieņemt. Nātangiešu pretes-

tība kļuva vājāka 1271-72,un1273 viņi zaudēja

savuvadoni Monti. Nātangiešiempalīgādevās

sudāvi prinča Skumanta vadībā, bet tie noda-

rīja nātangiešiem vairāk posta nekā labuma.

Nātangieši bija spiesti sudāviešus padzīt.

Nātangieši un sembi 1295 sacēlās 3. reizi

Sabina unStanta vad., ieņēmaBartenšteinas

pili un apdraudēja pat Karaļaučus. Ir norā-

dījumi, ka kopā ar prūšiem cīnījušies arī

zemgaļi, kas bija atstājuši Lju. Vāci šo sacel-

šanos apspieda ar jau kristīto nātangiešu
atbalstu. Nātangas neatkarība bija beigusies.

Nātangiešu dialektu runāja vēl 1545, nerau-

goties uz vācu kolonizācijas unpārvācošanas

politiku.
Nauda (Kurzemes un Zemgales Hercogistes)

— Kaut gan hercogiste bija lēņu saistībās ar

Poliju, tā kala pati savu naudu. Hercogs
Gothards Ketlers (1562-87)kala dubultdenā-

rus, šķiliņus, 3 grašus un dālderus; Frīdrichs

(1587-1642)un Vilhelms (1587-1640)šlriliņus un

3 grašus; Jēkabs (1642-81)šķiliņus, dālderus,

dukātus un 10 dukātus; Frīdrichs Kazimirs

(1682-98)šķiliņus (vara), trīspelkerus, 6 grašus,

timpas(18 grašus) un dukātus; Kārlis (1759-63)

šķiliņus (vara), grašus un 6 grašus; Ernsts

Johans Bīrons (1737-40, 1762-69) šķiliņus
(vara), grašus, 3 grašus, 6 grašus, timpas,
dukātus un dubultdukātus;un Pēteris (1769-

-95) dālderus un dukātus.

Nauda (Latvijas) (1763) Kā katrai jaundi-
binātai valstij, arī Ljai tās sāk. g. bija grūtības

ar maksāšanas līdzekļiem, resp. naudu. Ljas

territorija 1918 beigās kursēja dažādu varu

izlaistās naudas zīmes, kuras savstarpēji bija
dažādās vērtību attiecībās. Lai šo dažādību

likvidētu, Ljas vaid. 1919. 3. 111 pieņēma
lēmumu par Ljas valsts rubļu kases zīmju
ievešanu apgrozībā, ar ko rubli atzina par

oficiālo maksāšanas līdzekli Ljā, nosakot kursu

citām, parallēli kursējošām, naudām valsts

territorijā. Rublim, kopš cara laikiem, tautā

bija uzticība un tas bija arī visvairāk ap-

grozībā, tāpēc arī paturēja tā nosaukumu

pirmajai oficiālai Ljas naudai. LabāLjas fin.

vad. rubļa vērtības sākotnējā nestabilitāte

pamazāmnostiprinājās, un tas ieguva uzticību

ārzemju naudas tirgū. Rubļa periodā naudas

zīmju vienības bija: 5-50 kapeikas un 1-500

rubļi. Naudas zīmju attēlus, šā perioda zīmēm,

darinājuši māksi. B. Dzenis, H. Grīnbergs, V.

Krūmiņš, J. Madernieksun R. Zariņš. Sākumā

naudas zīmes iespieda privātās spiestuvēs

LiepājāunRīgā, bet kopš 1921 Valsts papīru

spiestuvē Rīgā. Rubļa perioda naudas zīmes

emitēja Valsts kase. Rubli par vienīgo mak-

sāšanas līdzekli Lja pasludināja 1920. 18. 111

un tas bija nodrošināts ar visiem valsts īpa-

šumiem un ienākumiem. Rublis, kaut dažreiz

stipri svārstoties, bija pārdzīvojis ekonomiskās

grūtības valsts sākumā. Lai to stabilizētu,

Satversmes Sapulce pieņēma iedomātu valūtu

— zelta franku — vienlīdzīgu0.29 gr. tīrazelta,

kurā varēja aprēķināt rubli, slēgt darījumus,

aprēķinus v.c. ledomātais franks 1922 bija

nostabilizējies uz 50 rubļiem. Ar 1922. 3. VII

Ministru kabineta lēmumu franks kļuva par

reālu Ljas naudas vien.,kuru nosaucapar latu

(Ls). Bija noslēgusies valūtas reforma, sama-

zinot rubļa vērtību 50 reizes. Jaunā naudas

vienība lats sadalījās 100 santimos un tas

bāzējās uz franka nepilniem 3 gr. (0.2903226)

tīra zelta.Līdz ar lata ievešanu nāca klāt jauna
finanču iestāde Latvijas Banka, kurai valsts
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NeatkarīgāsLatvijas republikasnaudas.

nodeva ārz. valūtu un zelta fondu. Latvijas
Banka nu kļuva par galveno papīra naudas

emitētāju, iespiežot 20, 25, 50, 100 un 500 Ls.

zīmes, kuras darināja māksi. A. Cīrulis, V.

Krūmiņš, J. Steinbergs, R. Zariņš un tās

iespieda Angl. naudas spiestuvēs. Pārveidotās

Valsts kases emisijas tiesības turpinājās sa-

mazinātos apmēros. Tā emitēja 5, 10 un 20 Ls.

papīra naudas zīmes, kuru attēlus darināja
māksi. A. Apinis, K. Krauze un R. Zariņš.
Valsts kase emitēja arī metalla naudu 1, 2, un

5 Ls. sudrabā ar raudzi 835, kā arī 10, 20 un

50 sant. niķeļa un 1, 2, un 5 sant. bronzas.

Metalla naudas attēlus zīmēja māksi. A.

Apinis, L. Liberts, J. Tilbergs un R. Zariņš.
Naudas kala Šveicē, Angl. unValsts kaltuvē

Rīgā. Bija doma par 10un 20 Ls. kalšanu zeltā,
bet to atmeta, paredzot, ka ierobežotā dau-

dzumā kaltās zelta naudas uzkrāsies tautā.

Metallanaudu varējaizlaist 30 Ls. sudrabaun

10 Ls. citos metallos uz iedzīvotāja. Naudas

zīmju attēli ir reāli un simboliski
— attēlojot

ievērojamas personas valsts vēsturē vai dzīvē,

nozīmīgus dabas skatus, eksporta priekšmetus,

v.c. Katrai vienībai ir valsts ģērbonis. Valsts

kases zīmes parakstīja Fin. ministrs un M

kredita departamenta dir., Latvijas Bankas

pad. pr. un galv. direktors. Tad 1940. 17. VI

Ljuokup. Pad. Sav-ba. Kaut gan 23. VIIokup.
vaid. deklarēja, ka maksāšanas līdzeklis paliks

lats, tomēr 25. XI, parallēli latam kā mak-

sāšanas līdzekli ieveda Pad. Sav-bas rubliun

nacionalizēja visus privātpersonu noguldīju-

musvairāk nekā 100 Ls. apmērā. AtstājotLju
1941. VI,krievi aizveda līdzi Ljas monētas 18,4

milj. Ls. nominālāvērtībā, šajā summā 9 milj.
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sudraba latus. Ta beidza pastāvēt Latvijas
valsts un Latvijas nauda.

H. Riekstiņš

Nauda (Livonijas Ordeņvalsts) — Pirmie

Rīgas bīskapi unarchibīskapi nepieļāva Livo-

nijas ordenim kalt savu naudu. Ir tomēr

zināms, ka vismaz ordeņa mestrs Bernts

Borchs (1472-83)jaukalis šķiliņus un artavas

bez g. skaitļa, bet arordeņakrustu unmestra

ģērboni. Archibīskapi Michaels Hildebrants

(1484-1509)un Jaspers Linde (1509-24)kala n.

kopā ar Livonijas ordeņa mestru Valteru fon

Pletenbergu(1494-1533). Fon Pletenbergs kala

arī savas monētas argadaskaitļiem. Zināmas

viņa laika sudraba artavas, vērdiņi,markas, 2

markas, dālderiun zelta pusguldeņi. guldeņi,

dubultguldeņi, 10 un 20 dukāti. Mestrs Her-

mans fon Brigenejs-Hāzenkamps(1535-49) kala

Rīgā zelta dukātus, sudraba dālderus, pus-

mārkas, vērdiņus, šķiliņus un artavas.Nākošie

mestri kaluši n.Rīgā, Cēsīs unTallinā.Mestrs

Heinrichs fon Galens (1551-56) kala sudraba

šldliņus, vērdiņus, pusmārkas, pusdālderus un

dālderus un zelta 10 dukātus.VilhelmsFirsten-

bergs (1556-59)kala sudraba artavas, šķiliņus,

vērdiņus, pusmārkas, ceturtdaļmārkas, pus-

dālderus un dālderus, un zelta guldeņus.
Pēdējais mestrs Gothards Ketlers (1559-62)

kala sudraba artavas, šķiliņus, vērdiņus, ce-

turtdaļdālderus, pusd. un dālderus,kā arīzelta

guldeņus, dubultguldeņusun 2 1/2 dukātus.

Nauda (Pārdaugavas Hercogistes) — Poļu
karavadonis Gregorijs Chodkēvičs 1572 Doles

salā kala šķiliņus undālderus(klipes) un 1573

vērdiņus, pusmārkas un markas —
visas ar

Pārdaugavas (Inflantijas) hercogistes greifa
attēlu. R. naudas kaluši Polijas karalis Stefans

Batorijs (1581-1586)un Sigismunds 111 (1587-

-1621) — 10 dukātus, dukātus, 3 grašus, grašus
un šldliņus, Stefans Batorijs arī denārus un

Sigismunds 111
— trīspelkerus.

Nauda (Rīgas) —
Pirmās autentiskās ziņas

par R. kaltu n. ir no bīskapa Alberta (1199-

--1229) laikiem. Bīskaps Alberts 1211 piešķīra
gotlandiešu tirgoņiem Rīgā tiesības kalt R.

kausiņus pēc Gotlandes parauga un izdeva

noteikumus par n. kalšanu, tās vērtībuunrau-

dzi. 4/12 markasR. kausiņu vērtībabija līdzīga
1 Gotlandessudraba markai. Par to izkalšanu

monetārijam pienācās 2 ēras. Pāvesta legāts
Modenas Gulielmo 1225 apliecināja, ka n.

kalšanas ties. Livonijāpiedertikai R. bīskapam

unka monētas jākaļ pēc Gotlandes parauga.

Gotlandes mārka līdzinājās 8 ērām, ēra līdzi-

nājās 3 ārtavām un artava bija līdzvērtīga 8

kausiņiem. Alberta tuvākie pēcteči tomēr

izraudzījās Lībekas monētu raudzes. Lībekas

mārkā bija 16 šķiliņi, šķiliņš bija līdzvērtīgs 12

kausiņiem. Monētas kala no laba metalla līdz

apm. 14. gs. vidum, kad tās sāka zaudētagrāko
kvalitāti. Lībekas mārka zaudēja savu vērtību

un kādu laiku bija līdzvērtīga tikai pusei R.

mārkas. R. kausiņi minēti 1252,R. šķiliņi 1252

un R. artavas 1272. Šīs monētas nav sagla-

bājušās. R. 13.-16. gs. apgrozībā bija arī stieņu
nauda, kas noderējalielākiemdarījumiem vai

arīatvietoja trūkstošās monētas. Stieņu (svara)

n. bija apgrozībā kopš 10. gs., parasti apm. 1/4,

1/2 vai 1 mārkas svarā. Ap 1200 R. lietiem

sudraban. stieņiem bija noteikts svars — 16

lotis, no tām 15 lotis sudraba. Stieņus apzī-

mogoja ar zeltkaļu (n. lējēju) privātiem zīmo-

giem, kādēļ tos gandrīzneiespējami identificēt.

Vēst. avoti tos min 1319, 1396 un 1401. R.

monētas, artavas un šķiliņi saglabājušās no

archibīskapa Jāņa VI Ambundi (1418-24)

laikiem, kad n. kalšanas ties. piederēja kā

archibīskapam, tāR. pilsētai, kas nedrīkstēja
tomēr lietotpils. ģerboni. PēcSalaspils līguma
1452 Rīgas archibīskaps Silvestrs Stodevešers

(1448-79)bija spiests atzīt, ka n. kalšanas ties.

pieder kā viņam, tā Livonijas ordenimun R.

pilsētai. Artava ap 1400 bija jau 1/4 šķiliņa
vērtībā. Līdz bīskapa Jaspera Lindes (1509-24)

laikam mārka kā ats. n. vienībanavkalta, bet

bijusi tikai fiktīva pieņemta skaitīšanas vie-

nība. Mārkas 1/4 bija vērdiņš. Pēc Silvestra

Stodevešera nāves R. pils. un R. domkapituls
kala kopīgi n., kurā pirmo reizi parādījās R.

ģerbonis. No archibīskapa JāņaVII Blanken-

felda (1524-27) zināma tikai' Tērbatā kalta

s. n. Tomāss Šēnings (1528-39) kala naudu

Koknesē; 1535 pirmoreizi parādījās g. skaitlis

uz monētām. Pēdējais R. archibīskaps Bran-

denburgasmarkgrafs Vilhelms (1539-63)kala

n.gan viens, gan kopā ar mestru. No lielākām

monētām minami 1559 kaltie sudraba dālderi

unzelta guldeņi. Viņš bija vienīgais R. archi-

bīskaps, kas kala zelta n. R. brīvpils. (1562-82);

1563-79 kala dālderus, pusdālderus, mārkas,

pusmārkas, dubultšķiliņus, šķiliņus unartavas

ar pils. ģerboni un uzrakstu Monēta nova

argentaecivitatis Rigensis. Uz archibīskapun.

vienmēr bija virsbīskapa dzimtas ģerbonis,
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Rīgas archibīskapijas un Livonijas ordeņa Rīgai kaltās naudas: 1. — nenoteikta

archibīskapa ārtava; 2. — Johana VIAmbundi (1418-24)šķiliņš; 3. — HeningaŠarpenberga
(1424-48) šķiliņš; 4. —

Silvestra Stodevešera (1448-79) ārtava; 5. — domkapitula un

Rīgas pilsētas (starp 1479 un 1483) šķiliņš; 6. — Tomasa Šēninga (1528-39) mārka 1537;

7. — Brandenburgas Vilhelma (1539-63) dubultšķiliņš 1563; 8. — Michaela Hildebranda

un Valtera Pletenberga šķiliņš; 9. — Jaspera Lindes un Valtera Pletenberga mārka 1516;

10. — Jaspera Lindes un Valtera Pletenberga vērdiņš 1516; 11.
— Brandenburgas Vil-

helma un Heinricha Gālena šķiliņš 1553; 12. — Valtera fon Pletenberga (1494-1535)

dubultguldenis 1528; 13. — V. fonPletenberga guldenis 1528; 14. — V. fonPletenberga

pusguldenis 1528; 15. — V. fon Pletenberga vērdiņš 1526; 16. — V. fon Pletenberga

šķiliņš 1535; 17. — V. fonPletenberga ārtava; 18. — Hermana fon Brigeneja (1535-49)

pusmārka 1547; 19. —
Heinricha fon Gālena (1551-57) dālderis 1557; 20. —

Gotharda

fon Ketlera (1559-62) vērdiņš 1561; 12. — 14. ir zelta n., pārējās —
sudraba.
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Rīgas pilsētas parādu zīme, 3 rubļi (1919. gada)—
abas puses.

Rīgas tirgoņaE. Majoraprivāta nauda

(1860).

uzraksts Monēta Rigensis un virsbīskapa
vārds. Zv. vaid. laikā (1621-1710)n. kala kā R.

pils. ar pils. ģerboni, tāZviedr. vaid. (1641-69)

ar Vidz. hercogistes greifu. R. kalti šķiliņi, 1 1/2

šķiliņa, trīspelkeri, 1/4 dāldera, pusdāldera,

dālderis, dubultdālderis,dukāts, 2, 3, 4, 5, 6,

7 1/2, 8 un 10 dukāti. Pēdējā R. kaltā n. bija

Kārļa XII 1707 zelta dukāts. Kriev. ķeizarienes
Elizabetes 1756 un 1757 kaltās livonēzes

(monētalivoesthonica) — dālderiun to sīkākas

daļas ar Rīgasun Tallinas ģerboņiemradušās

laikam Pēterpilī. R. aplenkuma laikā 1705

izdeva t.s.nepieciešamības n. (Notgeld), ko laiž

pagaidu apgrozībā valstis, pils. vai privāt-

personas parastomaksāšanas līdzekļu trūkuma

dēļ kara un saimn. krizes laikā. Zviedr. valsts

sudraba un zelta monētas, kas ar Vidz.

gubernatoraK. Frēlicha rīkojumubija signētas
ar iesistu Kārļa XII šifru, ar ko šo monētu

vērtību divkāršoja. R. pils. 1818 izlaida uz ādas

iespiestas 2 rubļu kases zīmes; 1860 un 1861

R. bija apgrozībā vairāku privātu firmu (J.

Vāgnera, K. Simona, E. Majora, J. Terešen-

kova, I. Kuļikova, K. Kaspari, Fr. Krauzes un

Ko., J. Zīca un dēla,G. Šmēlinga v.c.) izlaistas

papīra nepieciešamības n. zīmes 10, 20 un 25

kapeiku vērtībā. R. 1919. 10. I strādnieku

deputātu padome izlaida papīra 1, 3, 5, un 10

rubļu maiņas zīmes. Ljas neatkarības laikā R.

pils. 1919. 15. VIII izlaida papīra 1 un 3 rubļu

parādu zīmes.

Nauda (Vidzemes Hercogistes) —
Zviedr.

vaid. 1641-69 kala monētas ar Vidz. hercogistes

greifu: šķiliņus, 1 1/2 šķiliņus, trīspelkerus, 1/4

dāldera, pusdālderus, dukātus, 2, 3, 4, 5, 6,

7 1/2, 8 un 10 dukātus. Kala sudrabaun zelta

naudas arī Tallinaiun Narvai.

Naujene (arī Naujine, Novene) — sens

latgaļu novads tagadDaugavpils (Daugovpiļs)

rajonā. Tās centrs, divām dziļām aizām aiz-

sargātapils, atradās apm. 19 km r. no tagadē-

jās Daugavpils. Pēc tam, kad pili iznīcināja

liet.,pēc Livonijas ordeņa Ernsta fon Rasburga

pavēles, 1275 tur uzbūvējaDinaburgas mūra

pili, kurai pēc tam vairākkārtīgi uzbruka

lietuvieši.

Nāves sala (1770). Sakarā ar Rīgas HES

būvi radās bažas, ka Nāves salu pārklās

jaunradītāūdens krātuve. Sākumā bijaplānots

pārcelt Daugavas labajā krastā tikai Nāves

salas pieminekli, bet 1975 nolēma bij. cīņu

vietu saglabāt, nostiprinot pussalas lejas daļu,

tā pārvēršot Nāves salu īstā salā unpadarot

to arī turpmākpieejamu vēst. vietas apmeklē-

tājiem.
Neboiss Arturs (dz. 1924. 30. XI Rīgā) —

zoologs (P. 165). Kopš 1954 darb. Austrāl.

Viktorijas Nac. muzejā par entomoloģijas nod.

vadītāju. Veicis pētījumus kukaiņusistemātikā

— it īpaši vaboļudzimtā Elateridae unAustrāl.

maksteņu faunā. Publ. vairāk nekā 40 zin. un

populārzin. darbus,aprakstot vairāk nekā 300

jaunas kukaiņu sugas. Par Tasmānijas mak-

steņu faunas analīzi N. 1976 ieguva Dr. grādu

Monaša U Melburnā. Piedalījies daudzos

starpt. kongresos. 1975 saņēmis Makša Planka

org-jas Vāc. Limnoloģijas I pētn. stipendiju.
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Nebraskas latvieši. Liecības rāda, ka jau 19.

g.s. otrā pusē Nebraskā ieceļojuši vairāki

latvieši. Pēc Red Willow apriņķa (countv) cenza

ziņām tur 1900 bijis viens latv., un dažas

netiešas liecības norāda vēluz citiem,bet bieži

amerikānizētie, vāciskotie vai pilnīgi no jauna

pieņemtie vārdi apgrūtina vai dara neiespē-

jamu noteikt jebkādu pirms 1900 ieceļojušo
latv. skaitu, kā arī izsekot viņu gaitām; 1907

Omahā no Ņujorkas ieradās Kārlis Ulmanis,

bet vēlāk pārcēlās uz Linkolnu, kur turpināja
stud. Nebraskas U, to nobeidzot 1909. Ulmanis

Linkolnā uzturējās līdz 1911,kad pārcēlās uz

Hjūstonu Teksasā. Gandrīz reizē ar Ulmani

Linkolnas apkārtnē ieradāsviņa tuvs draugs

unkaimiņš no Ljas —
Kārlis Klieģis ar brāļiem

Teodoru un Hermani, bet 1913 Nebraskā

ieradās arī Kārļa trešais brālis Aleksis. Brāļi

savuuzvārdu pārmainīja par Kleege. Reizē ar

Aleksi atbrauca ZelmaVeinberga,kas tai pašā

g. kļuva K. Kleeges dzīvesbiedre. 1937, tā laika

Ljas valstsprez. K. Ulmaņa aicināti,Kārlis un

Zelma Kleeges atgriezās Ljā, atstājot Nebras-

kā meitu Mildu unvecāko dēlu Teodoru.Kārļa

brāļi starplaikā pārcēlās uz Ņujorku, dēls

Teodors palika dzīvot Linkolnā. Pirms 1917

Linkolnā ieradās Teodors Priedītis, kas pēc

uzvārda maiņas saucās Preditt. Viņš kā inž.

līdz 1960 strādāja Burlingtona dzc. s-bā,

nekādu kontaktu ar jaunieceļojušiem latv.

neuzņēma. Arī Omahas sarakstos pirmskara

posmā atrodami vairāki latv. vārdi, bet par

tiem tuvāku datu trūkst. Latv. ieplūdums
Nebraskā pēc II Pas. kara sākās kopš 1948.

Tad ASV vidienes ziemeļu pavalstīs — vis-

vairāk Nebraskā un Minesotā, bet nelielā

skaitā arī kaimiņu pavalstīs Z. un D. Dakotā,

Aiovā, Kanzasā un Kolorādo — apmetās

krietns latv. skaits. leceļošanu Nebraskā stipri

veicināja māc. Herberta Jesifera aktivitāte,

sagādājot galvojumusEiropā palikušiem tau-

tiešiem. Pēc ASV cenzadatiemNebraskā 1952

dzīvoja apm. 900 latv., no tiem apm. 700

apmetušies Linkolnā,bet pārējie— Omahā,uz

laukiem vai citos mazākos centros. Pēc ASV

cenza ziņām Nebraskā 1960 dzīv. 1227 latv.,

nokuriem 855 dzimuši ārpus ASV, bet 1970

dzīv. vairs tikai 565 latv., no kuriem 392 dz.

ārpus ASV. Daudz lielāku latv. skaitu rāda

Nebraskas vietējā latv. statistika — 916, no

tiem lielākā daļa dzīv. Linkolnā, bet Omahā

217. Pēc vietējās statistikas 1980 Nebraskā

bija 690 latviešu. No tiem 550 dzīv. Linkolnā

vai tās tuvākajā apk., tikai 140 vairs dzīv.

Omahā. Latv. ieplūšanu abās Nebraskas lie-

lākajās pils. 1950 visvairāk veicināja turienes

labākas algas, lielāka personības brīvība,

plašākas izglītošanās iespējas un savam aro-

dam piemērots darbs. Liela nozīme bija arī

dziņai pēc latviskās kopības — it sevišķi tad,

kad tur sāka veidoties latv. draudzes un

org-jas. Sava loma bija arī Nebraskas U, kurā

1949-82 stud. vairāk nekā 240 latv., no tiem

180 ir U beiguši, iegūstot akadēmiskus grādus.

Latv. skaita samazināšanos veicina mirstība,

asimilēšanās, jauktas laulības, bet visvairāk

jaunākās paaudzes aiziešana uz citiem ASV

centriem. leceļošanas g. sākumālatv. l.t. bija

nodarbinātibūvniecības, rūpn., transportaun

tirdzn. uzņēmumos. Neliela daļa bija nodar-

bināta lauksaimniecībā. leguvuši augstāku

izgl., latv. varēja dabūt labākus darbus
— izgl.,

veselības kopšanas un valdības dažādās no-

zarēs. Sev. liels skaits latv. bija nodarbināti

Nebraskas Ceļu departamentā.
Linkolnā 1950. V nodib. Nebraskas Latv.

Palīdzības b-ba (NLPB), par tās pr. ievēlējot

māc. Herbertu Jesiferu. B-bas mērķis bija

apzināt unpulcināt latv., sniegt padomutiem

jaunajosapstākļos ASV, kā arī palīdzēt Vāc.

palikušajiem. Ik mēn. regulārās sanāksmēs

atbraucējiem sniedza informācijupar darbaun

dzīvokļa atrašanas iespējām, sagādāja zie-

dojumuveidāceļa naudutiem,kas uz laukiem

bija nonākušisliktos apstākļos, vāca drēbesun

naudu Vāc. palikušajiem. B-bā 1952. 1. V bija

ap 400 loc., no kuriem 48 dzīv. ārpusLinkolnas.

Pēc māc. H. Jesifera citi b-bas pr. bijuši —

Ernests Ādminis, VoldemārsZvirgzdiņš, Dzin-

tars Antonišķis, Ēriks Svilis, Konstantīns

Kupcis, Ilgmārs Bergmanisun Pēteris Tauriņš.
NLPB darb. ne tikai praktiskās palīdzības, bet

arī sab. kulturālālaukā. Tārīkojusi koncertus,

referātus, t-ra izrādes v.c. sarīkojumus, veici-

nājusi Linkolnas latv. cv. lut. draudzes, DV

kopas un latv. kora nodib., kopā ar citām

org-jām piedalījusies Linkolnas Vēstneša (sk.)

izdošanā, 1954. 22. V piedal. Dr. K. Ulmaņa

piemiņas plāksnes atklāšanā un Prezidenta Dr.

K. Ulmaņa piemiņas stipendiju F (sk.) dib.,

1960 sākumā aktīvi darb. Apspiesto tautu

nedēļas rīc. kom. v.c. B-babeidza darboties

1960 beigās. — Pie Nebraskas Latv. Palīdz,

b-bas jau 1951. 7. I nodib. Bēru F, kurā 1952.
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20. I bija 373 dalībn., to skaitam turpmākajos

g. vēl stipri palielinoties. Fonda gadskārtējās

pilnsapulcēs ievēlētie pilnvarnieki, kas vad. F

darbību, bijuši: Pēteris Pūpols, Aleksandrs In-

driksons, Pēteris Nodievs, Oto Kļaviņš un

kopš 1956 Alberts Jodais. F izmaksas apbedī-
šanas pabalstiem sākumānebija noteiktas, tad

tās bija 300 dol., ar laiku paaugstinātas, kopš
1980 bijušas 500 dolāru. Līdz 1982. 1. XI F

izmaksājis tieši 200 pabalstu— kopsummā par

apm. 75 000 dol. Līdzekļus F ieguvis no dalībn.

iemaksām par katru miršanas gadījumuunno

noguldījumuprocentiem. Kopš NLPB darbības

izbeigšanās 1960 Bēru F darb. neatkarīgi.
Sākumā F drīkstēja uzņemt tikai NLPB loc,

betpēc statūtu pārstrādāšanas tur uzņemti arī

citi Nebraskā uncitur ASVdzīvojoši latv., kā

arī ig. unlietuvieši. 1951.17. VI pieNLPB dib.

arī Palīdzības F pret shmībām, kas 1955. 18.

XIIF dalībn.pilnsapulcē pārdēvēts par Latv.

Savstarpējo veselības apdrošināšanas F. Ar tās

pašas pilnsapulces lēmumu F atdalījās no

NLPB un turpinājadarb. neatkarīgi līdz 1971.

1. VI, kad F likvidēja. Visos 20 F patstāvē-

šanas g. tāvad. bija Ernests Ādminis, F bija

reģistrēti apm. 1 200 dalībn., kopsummā sli-

mībupabalstos izmaksāti 540 855 dolāri. Pēc

F likvidēšanas tā dalībn. bija dota iespēja

pāriet uz Amerikas Latv. Palīdz. F Filadelfijā
bez iestāšanās maksas unuzgaides laika.

—

Jau 1950. 15. X nodib. Linkolnas latv. jaunat-

nes pulciņš Tālava. Līdz 1953 pulciņa darbība

bija cieši saistīta ar NLPB, pēc tam tas darb.

neatkarīgi, betpalika b-bas paspārnē.Sākumā

pulciņa dalībn. centās apzināt Linkolnā un tās

apk. iebraukušos jauniešus, rīkoja dažādas

sanāksmes. Pirmā pulciņa pr. bija Vivita

Krieva, turpmākie pr. bijuši —
Uldis Šics,

Gunārs Gavars, Tālivaldis Dombrovskis, Val-

ters Nollendorfs, Elga Ādmine, Jānis Lipiņš,
Valdis Kalniņš, Marģers Matulis,Valdis Balo-

dis un Rasma Pavloviča. Pulciņš darb. vairākās

sekc. vai kopās. Darb. sporta sekc. (volejbola

komandas zēniem un meitenēm, basketbola un

galda tenisa komandas), deju kopa Jautrais

pāris, literārā sekc, drāmatiskā kopa, mākslas

sekc. unfotogr. grupa. Visaktīvāk darb. sporta

sekc.un dejukopa —
sāk. Astrīdas Jansones,

vēlāk Osvalda Būmaņa vadībā. Jautrais pāris

dejojis ne tikai dažādos latv. sarīkojumos, bet

biežireprezentējis latv. amer. s-bā
—

dažādos

amer. klubos, org-jās, Nebraskas U v.c. spe-

ciālās sanāksmēs, Omahas tautību festivālā,

vairākas reizes vietējā telev. raidītājā. Par

aktīvu darbību 1953 pulciņš Tālava saņēma
ALJA atzinības rakstu, 1954. 14.VIII vietējās
latv. draudzes un org-jas dāvāja pulciņam

karogu. Lit. un drām. kopa rīkojusi rakstn.

vakarus, kārniņa vakarus un t-ra izrādes. 1955.

19. 111 izrādītas 2 viencēlienu lugas —
Ed.

Vulfa Līnis murdā un M. ZīvertaSievasmāte,
1956. 9. VI izrādītas 3 Vold. Richtera īslugas

— Draudzenes, Laimīgā ģimenes dzīve un

Meistardarbs, 1959. 24. X — R. Blaumaņa
īsluga Maija. Pulciņš rīkojis deju vakarus,

dažādas sporta nodarbības, eglītes vakarus,

Lieldienu olu krāsošanas un izrakstīšanas

sacensības, jauno mākslin. izstādes v.c.Pulciņš

1954, 1955 un 1956 organizēja Jaunatnes

dienas, kurās piedal. jaunieši arī no kaimiņu

pavalstīm. 1955. IVun 1957 XI rīkoti jaunat-

nes vadītājukursi. Kādu laiku darb. latv. vai.

un lit. grupa. 1957 pulciņā bija 67 aktīvi dalībn.

Pulciņš 1958. 30. un 31. VIII org. Linkolnā

ALJA 7. kongresu. Pēc augstāko izgl. iestāžu

beigšanas no Linkolnas aizgāja liela dala

aktīvāko pulciņa dalībnieku. Līdz ar to 1962

izbeidzās pulciņa Tālava darbība. Pēc tam

1967, 1968un 1979 darb. Kristīgās jaunatnes

pulciņš, tāpr. bijuši —
Māra Zaļaiskalne, Udo

Upeslācis unAina Sileniece. No jaunapulciņš
sāka darb. 1978 rudenī. 1980. 111 par pr.

ievēlēja Māru Žīguru, bet kopš 1981 par pr.

ievēlēta Anita Sileniece. Pulciņa 20 dalībn.

izraudzītā rīc. kom. 1981. 26., 27. un 28. XI

sarīkojaLinkolnāALJA 29. kongresu rīc. kom.

pr. Valda Roņa vadībā. Pulciņš, būdams Prez.

Dr. K. Ulmaņa piemiņas stipendiju F loc,

atbalstījis to ar līdzekļiem.
Nebraskā dibinātas 3 latv. cv. lut. draudzes

— 2 Linkolnā, 1 Omahā. Jau 1949. X, māc. H.

Jesiferaaicināti, 36 latv. pulcējās Fremontas

pilsētas Salema b-cā uz pirmo latv. dievkalpo-

jumu. Tā paša g.
Ziemsvētkos otrs dievkalpo-

jums notika Linkolnā, kur piedal. 53 baznīcēni.

1950 Linkolnā jau notika rēgulāri dievkalpo-

jumi (katra mēn. 1. svētdienā),un 1951. 14. I

dib. Linkolnas latv. cv. lut. draudze. 1951 sāka

darboties arī latv. svētd. skola. 1952. 12. un13.

VII sadarbībā ar citām latv.org-jām. māc. H.

Jesifera ierosmē draudze rīkoja pirmo jaunat-

nes salidojumu, kas pulcināja latv. jauniešus

no plašas apk.: Kolorādo, Aiovas, Misūri,

Indiānas,Kanzasas, D. Dakotas un Nebraskas.
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Sanāksmē piedalījās un dievkalpojumārunāja

prof. Edm. Šmits. Kad radās doma iegādāties

īpašumu draudzes dažādām vajadzībām, šai

jautājumā nebija vienprātības, sākās nesa-

skaņas un šķelšanās, kuru rezultātā daļa
draudzes loc. no draudzes aizgāja. 1953 sā-

kumā Linkolnas latv. cv. lut. draudze nopirka

māju par 24 000 dol. svētd. skolas, jaunatnes,
draudzes sanāksmju un māc. dzīvokļa vaja-

dzībām. Ar to palielinājās rosība draudzē: sk.

darbība paplašinājās, tika rīkoti draudzes

vakari, referāti, jaunatnessanāksmes un evaņ-

ģelizācija.Pārbūvējot garāžu, izveidoja atsev.

sarīkojumu zāli 120 personām. Draudzes telpas

lietoja arī latv. laicīgās org-jas. Tur notikuši

koncerti, sapulces, deju, t-ra un kora mēģi-

nājumi. Mājas jumta istabā darb. skautu

pulciņš. 1953. 18. un 19. VII notika otrs

jaunatnes salidojums. Tad dievkalpojumāru-

nāja prof. Ludis Bērziņš. Jaunatne un sk.

vecāko kl. audzēkņi piedalījušies jaunatnes

salidojumos arī citās pavalstīs. 1954. 15. II

draudze ar 554 loc. iestājās Nebraskas Lute-

rāņu sinodē (ULCA). 1972 pavasarī draudzes

māju pārdeva un iegādājās b-cu ar blakus

īpašumu par 75 000 dolāriem. B-cas iekštelpu

izveidojapēc archit. Kārļa Dzeņameta. Tāpaša

g. beigās pēc archit. Elgas Rones projekta

uzbūvējadraudzes māju māc. dzīvoklim. 1973.

3. VI b-cu iesvētīja archibīsk. Arnolds Lūsis.

Pēc inž. Aivara Roņa projekta 1974 pārbūvēja
sab. telpas blakus īpašumā. Būvdarbus veica

draudzes loc, pārbūves izdevumiem saziedo-

jot 153 000 dolāru. (Draudzē tai laikā bija 280

loc.) īpašuma vērtība 1982bija 504 000 dolāru.

Evaņģelizācijā un referātu vakaros draudzē

viesojušies profesori —
Edm. Šmits, L. Bērziņš,

J. Rozentāls, V. Klīve unE. Grīslis, bij. min.

A. Bērziņš unsūtnis Dr. A. Spekke. Draudzē

kristīti 192 bērni, iesvētīti 252 jaunieši, laulāti

135 pāri, apglabāti 156 draudzes locekļi. Pir-

mais draudzes pr. bija Aleksandrs Silenieks,

pēc tam Augusts Matisons, Pauls Bechmanis,

Žanis Ozols, Roberts Staklis, Voldemārs Caune

Linkolnas latviešu ev.-lut. draudzes

baznīca.

Linkolnas latviešu ev.-lut. draudzes

baznīcas iekšiene.

Linkolnas latviešu ev.-lut. draudzes sabiedriskā māja un mācītājā māja.
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un kopš 1978 Aivars Ronis. Dāmu kom. pr.

bijušas — Rasma Jesifere,Olga Medne, Vilma

Sildega, Lūcija Purina,Marta Kalniņa, Pārsla

GrīnbergaunKārla Staķēna. 1981. 1.1 draudze

izstājās no amer. sinodes (ULCA) unpievie-

nojās LELBA. 1954 draudzepiedalījās Dr. K.

Ulmaņa piemiņas stipendiju F dib. un visu

pastāvēšanas laiku bijusi tā loc, kā arī ALA

loc, kopā ar citām latv. org-jām 1952-59 izd.

Linkolnas Vēstnesi. Draudze atbalstījusi Ljas
Brīvības F, Garezeru v.c. nac. unkult. pasā-

kumus. Pie Linkolnas latv. cv. lut. draudzes

1951 sāka darb. latv. svētd. sk. Olgas Cepures
vadībā ar 158 skolēniem. Sākumā sk. mācīja
tic. mācību un latv. vai., betkopš 1953 mācību

programmu paplašināja, to piemērojot ALA

Izgl. biroja latv. sk. programmai. No 1957./58.

līdz 1959./60. mācību g. Jāņa Eglītes vad.

darbojās latv. vai. papildklases vidsk. līmenī.

Skolēnuskaits skolā bijis: 1953./54. m.g. 157,

1958./59.m.g. 112, 1963./64. m.g.63, 1968./69.

m.g. 41, 1973./74. m.g. 28, 1978./79. m.g. 26,

1982./83 m.g. 15. Psk. kursu nobeiguši 207

audzēkņi,kas pēc tam turpinājušiapmeklēt tic.

mācības kl. līdz iesvētīšanai. Seši audzēkņi b.

Garezerā vasarasvidsk. ar gatavībasapliecību.
Sk. pārziņi bijuši: O. Cepure, māc. H. Jesifers,

Valdis Ozols, Maiga Bite, Elga Rone, Andra

Circene, Velta Didrichsone un kopš 1976 atkal

E.Rone. Sk. lielu vērību veltījusi arī sab. kult.

aktivitātēm. Rēgulāri rīkotas Ziemsvētku eglī-
tes un Bērnu rīti pavasarī. 1955-61 iestudētas

vairākas latv. klasiķu lugas: A. Brigaderes

Sprīdītis, Princese Gundegaunkaralis Brusu-

bārda, Maija un Paija, Raiņa Mušu ķēniņš;
1978 nojaunaiestudēts Sprīdītis. 1956-64 sk.

piedal. vietējās KD, kurās viesojušies latv. sab.

darbin. — sūtnis Dr. A. Spekke, bij. min. A.

Bērziņš, profesori — P. Lejiņš, Edm. Šmits, J.

Rozentāls un J. Akermanis.
— Otra latv.

draudze Nebraskā
—

Omahas latv. cv. lut.

draudze dib. 1952. 16. 111. Jau pirms tam,

sākot ar 1950,Omahas latv. pulcējās māc. H.

Jesifera vadītajos dievkalpojumos. Pirmais

Omahas latv. cv. lut. draudzes pr. bijaArveds

Krūmiņš, 1953. 25. X - 1957. 24. II Arveds

Vinovskis, kas izstrādāja draudzes satversmi.

Pārējie draudzes pr. bijaEmīls Kļaviņš unkopš
1962. 27. V Aleksandrs Briedis. No māc. H.

Jesifera draudzes aprūpi 1952. 6. IX pārņēma
māc. Teodors Vēdzele, kas draudzē darb. līdz

1967. V. Pēc tam draudzes māc. bija Kārlis

Būmanis (sk.), betkopš 1967. 5. XIJānis Dzim-

is (sk.). Draudze 1956. 24. V nopirka savu

dievnamu. B-cas pirkšanas kom. pr. bija

būvuzņēmējs Jānis Ritums. Pašu spēkiem
dievnamu izdaiļoja un piemēroja draudzes

vajadzībām. Tai laikā draudzē bija 113 loc. ar

56 bērniem. Darb. svētd. sk., koapmeklēja 35

bērni vecumā no 5līdz 17 g. Sk. pārziņi bijuši:

Jānis Zeltiņš, māc. T. Vēdzele, Jānis Drullis un

kopš 1976 Aivars Zeltiņš. Draudzes dāmu kom.

pr. bijušas: Erna Vēdzele, HelvigaCīrule, Anna

Vernere, Aina Balode, Irēne Štauere unkopš

1970 Vilma Briedē. Skol. un diriģ. J. Zeltiņa
vadībā darb. 20 dziedātājuliels draudzes koris.

1958. II— 1962. I J. Zeltiņš bija arī kaimiņu

pils. Linkolnas latv. kora diriģents. Viņa vad.

abi kori piedalījušies vairākos dz. svētkos. Pie

draudzes Ed. Runča vadībā nodibinājagrām.

galdu,ko 1982 pārzinājaE. Drulle. 1967 grām.

galds svētd. sk. bibl. nodeva 413 grām. un

katru g. to papildināja ar jaunām. Par bibl.

pārzini darb. Elza Ulpe. 1953. 15. II Omahas

latv. cv. lut. draudze nodib. savu bēru F, kas

darb. līdz tam laikam, kad nodib. Amerikas

Latv. Palīdzības F.
—

Linkolnā nodib. vēl viena

latv. cv. lut. draudze — Sv. Jāņadraudze. Tā

radās, kad pirms 2 g. dibinātās Linkolnas latv.

cv. lut. draudzes loc. sāka domāt par īpašuma

iegādi. Nevienprātība šai jautājumā, kā jau

minēts, radīja nesaskaņas un šķelšanos, un

īpašuma pirkšanas dienā no draudzes aizgāja

daļa draudzes locekļu. Tiem vēlāk pievienojās
vēl citi un 1953. 26. 111 nodib. Linkolnas latv.

cv. lut. Sv. Jāņadraudzi. Dib. sapulcēievēlēja

15 padomes loc. unpar draudzes pr. Augustu
Birnbaumu. Sapulces dalībn. vienbalsīgi no-

lēma, ka draudzei jābūt neatkarīgai no amer.

sinodēm,pakļautai Ljas Ev. lut. b-cas vadībai.

Par draudzes māc. ievēlēja Kārli Būmani. B-cas

Virsvalde 1953. X Linkolnas latv. cv. lut. Sv.

Jāņadraudzi apstiprināja, un tā sāka darb. ar

149 draudzes locekļiem. Darbu uzsāka arī

svētd. sk. ar 15 skolēniem un 3 skolotājiem.
Vēlāk tai pievienojās vecāko skolēnu grupa,

ko

mācīja māc. K. Būmanis. Nodib. draudzes

dāmu kom., kas sāka rūpēties par slimiem un

grūtībās nonākušiem, sāka rīkot bazārus,

lietotu mantu unZiemsvētku tirdziņus, kuru

materiālais atlikums vairoja draudzes ienā-

kumus. Sākumā dievkalpojumi notika īrētos

amer. draudžu dievnamos, bet 1958. 25. VII

draudze par 6 000 dol. nopirkasavub-cu, kurā
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Linkolnas latviešu ev.-lut. Sv. Jāņa
draudzes baznīca.

vietas ir apm. 250 cilvēkiem. B-cu 1927 cēluši

noKriev. Volgas apg. iebraukušie vācieši. Tā

ir koka celtne labā stāvoklī, būvēta gotiskā
stilā ar lieliem krāsaina stikla logiem un

altārtelpā iebūvētam stabuļu ērģelēm. Aizva-

dītos g. b-cas iekšienē izdarītas vairākas

pārbūves. Pilnīgi pārbūvēta altārtelpā, kur

paaugstināta grīda, atsegti ar apmetumu

pārklātie altāralogi, ievietots jauns altāris un

altārtelpas sētiņa. Altārtelpā novietota bij.
draudzes loc. Elvīras Beinartes dāvātā A.

Annusa altārglezna Jēzus Eļļas kalnā. B-cas

apakšējās telpās ierīkota jauna virtuve, bij.

eļļas apkure pārbūvēta par gāzes apkuri.

Pēdējā laikā b-cas vērtība pieaugusi līdz 93 000

dol. Draudzes 20 g. pastāvēšana un māc. K.

Būmaņa 40 g. ordinācija svinēta 1973. 20. V.

Svētkos piedal. archibīsk. A. Lūsis, kas māc.

K. Būmanim pasniedza Nopelnu krustu ar

vainadziņu zeltā, Vidienes apg. prāv. J. Turks

un kaimiņu draudžu mācītāji. Pēc. 21 g.

kalpošanas Sv. Jāņa draudzē 1974. 6, X māc.

K. Būmanis pensionējās, viņa vietā stājās māc.

J. Dzimis. Arī viņš savos 40 g. ordinācijas
svētkos 1979. 20. V saņēma Nopelnukrustu ar

vainadziņu zeltā. No 302 loc, kas ilgāku vai

īsāku laiku bijuši Sv. Jāņa draudzē, 59 mir.,

daļa no Linkolnas pārcēlušies uz citām dzīves

vietām vai sakarāar jauktām laulībāmatstā-

juši latv. draudzi. Pēdējā laikā draudzes loc.

skaits samazinājies līdz 113. Kopš draudzes

dib.par tās pr. visu laikubijis A. Birnbaums.

Svētd. sk. vairs nedarbojas skolēnu trūkuma

dēļ, bet draudzemateriāliatbalsta studējošos,
kā arī tos latv. jauniešus, kas mc. Garezerā,
latv. kursos un nometnēs. Draudzē notiek

rēgulāras bībeles stundas divreiz mēn. māc.

J. Dzirņa vadībā, izņemot vasaras mēnešus.

Draudzei pieder samērā plaša latv. grām.
bibliotēka. Jau vairākus g. latv. b-cu saviem

dievkalpojumiem lieto arī kāda amer. refor-

mēto draudze.

Linkolnas latv. koris sācis darb. 1952. V.

Sākumam iecerēts bija tikai vīru dubult-

kvartets, bet, organizēšanas darbu turpinot,
radās iespēja izveidot jauktu kori ar 18

dziedātājiem. Pirmā kora diriģ. bija Agita

Abena, kādu laiku Eduards Vallens, bet

kopš 1953 Kārlis Āboliņš. Sākumā kora mē-

ģinājuminotika privātos dzīvokļos, bet vēlāk

Linkolnas latv. cv. lut. draudzes nopirktajā

mājā. Pirmais kora pr. Kārlis Kalniņš iz-

strādāja kora darbības un pārvaldes notei-

kumus. Kad 1956 K. Āboliņš pārcēlās uz

Sietlu, koris pārtrauca rēgulāru darbību. 1956

un 1957 ērģelnieces Pārslas Grīnbergas va-

dībā koristi vairākreiz dziedāja svētku diev-

kalpojumos b-cā, bet valsts svētku sarīko-

jumus kuplināja vīru dubultkvartets. DV

apv. ierosmē 1958. II koris atsāka kārtējos

mēģinājumus, par kora pr. ievēlēja Jāni Sta-

ķēnu. Diriģ. pienākumus uzņēmās Omahas

latv. draudzes kora diriģ., skol. J. Zeltiņš.

Viņam palīdzēja Astrīda Augstuma, Anda

Baumane un Pārsla Grīnberga. 1958 korim

bija lielākais dalībn. skaits
— 44 dziedātāji.

Izlemjot kora turpmāko darbību, dalībn. vē-

lējās, lai turpmāk koris būtu neatkarīga
vienība bez saistībām ar kādu org-ju vai

draudzi. 1962. I J. Zeltiņš darba apstākļu

dēļ bija spiests no diriģ. pienākumiem at-

teikties. Viņa vietā nāca Vilhelms Lucs, par

kora pr. 1962. II ievēlēja Miervaldi Kun-

dziņu. Korī 1982 bija 34 dziedātāji. Lin-

kolnas latv. koris piedalījies daudzos dz.

sv.: Čikāgā (1953), Milvokos (1955), Indiana-

polē (1960), Toronto (1961, 1970 un 1981),

Klīvlandē (1963, 1968 un 1973), Portlandē

(1965 un 1982), Sanfrancisko (1967), Los-

andželosā (1970), Vankūverā (1972)un dzies-

mu dienās Garezerā (1977 un 1979). Atsev.

dziedātāji piedal. arī citos dz. sv. Ārpus
Linkolnas koris dziedājis Brainardā (1962),
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Denverā (1969), Omahā (1970, 1963 un 1976

etnisko grupu festivālā) un Demoinā (1970,

1973 un 1980). Tas dziedājis 1968 vietējā

telev. raidītājā un 1974. 29. 111 speciālā

radio raidījumā par
latv. Nebraskā. Koris

ieskaņojis dziesmas pārraidīšanai uz okup.

Lju. Nav saskaitāmas tās reizes, kad koris

dziedājis Linkolnas latv. b-cās, sarīkojumos,

svētku aktos, jubilejās un Līgo svētkos.

Par diriģ. izpalīdzi unvietn. kopš 1980 bijusi

Indra lesalniece. Koris saņēmis daudzus ap-

balvojumus. 1973. 18. VIII visas Nebraskas

latv. org-jas un draudzes kopīgi dāvināja

korim karogu, kas darināts pēc mākslin.

Anša Cepures meta. Karogā ierakstīti t.dz.

vārdi: „Ar dziesmiņu saule lēca, ar dzies-

miņu norietēja." —
Linkolnas Latv. t-ris

(sk.) sāka darb. 1951 vidū. Tas darb. nevis

kā atsev. vienība, bet kā vairākas kopas

dažādu org-ju un rež. vadībā. — Daugavas

Vanagu apv. Linkolnā dib. 1951. 28. X.

Sākumā, kamēr biedru skaits bija neliels,

tā darb. kā kopa, bet 1952, sasniedzot vaja-

dzīgo (lielāku) biedru skaitu, tā ieguva apv.

nosaukumu. Tajā apvienoti visi Nebraskā

dzīvojošie DV org-jas biedri. Apv. darb.

aprūpes laukā, vācot līdzekļus un sniedzot

pabalstus bij. kara biedriem, viņu ģimenēm,
kā arī tautiešiem, kas nonākuši grūtos ap-

stākļos. Pieaugot biedru skaitam, paplaši-

nājās arī apv. darbs. Kad Nebraskas Latv.

Palīdzības b-ba beidza darboties, DV apv.

pārņēma tās kult. un sab. pienākumus. Tā

rīkojusi koncertus, t-ra izrādes, referātu un

dziesmu ans. vakarus, t.d. uzvedumus, gleznu
izstādes. Līdz 1972 sarīkojumi notika īrētās

telpās, bet pēc tam Linkolnas latv. cv. lut.

draudzes sarīkojumu zālē. Mazāki sarīkojumi

notikuši arī Linkolnas latv. cv. lut. Sv. Jāņa

draudzes b-cas telpās. 1954. 10. 111 Linkolnā

viesojās DV CV pr. plkv. Vilis Janums,

1958 tur notika ASV DV delegātu sanāksme.

Apv. noorganizēja Linkolnas latv. orķestri,
kas gan darb. tikai dažus gadus. DV apv.

1958 ierosināja atjaunot Linkolnas latv. kora

darbību. 1961 Marģera Matuļa vadībā pie

DV apv. sāka darb. sporta kopa ar šaušanas,

basketbola unvēlāk arī vieglatlētikas sekci-

jām. Pēdējā laikā darb. tikai šaušanas sekc.

Andreja Eglītes vad., kas pats izcīnījis vai-

rākas godalgasDV rīkotās ASV un globālās
sacensībās. Vieglatlētikas sacensībās vairā-

kas pirmās vietas ieguvis Juris Jesifers.

DV apv. aktīvi darb. nac. polīt. laukā, at-

balstot iesniegumus ASV valdībai, organi-

zējot vēstuļu akcijas vaid. pārstāvjiem un

vācot ziedojumus palīdzībai okup. Ljā. Tā

1952-59 atbalstīja Linkolnas Vēstneša izdo-

šanu, ir Ljas Brīvības F, Latv. F unBaltiešu

Brīvības līgasbiedre. Ar līdzekļiem atbalstīts

LNF Zviedr., Patiesības F, BATUN unGar-

ezers. Ik g. DV apv. devusi līdzekļus žurn.

Mazputniņš, 2x2 nometnei, MLĢ un Rie-

tummičiganas U latv. vai. kursiem, ar sti-

pendijām atbalstījusi jaunatni. 1954 tā pie-

dalījusies Dr. K. Ulmaņa piemiņas stipen-

diju F dib., būdama visu laiku F locekle.

1955-69 DV CV uzdevumā izdots Daugavas

Vanagukalendārs V. Zobena redakcijā. 1961,

1962 DV apv. izdevusi arī ģen M. Peniķa
Latvijas atbrīvošanas kara vēsturi 2 sēju-

mos. Katru g. sadarbībā ar citām Linkolnas

latv. org-jām rīkoti 18. XI piemiņas akti,

plkv. Kalpaka un Leģiona piemiņas brīži ar

referātiem. Linkolnas DV apv. pr. bijuši:

Voldemārs Vecozols, Aleksandrs Samsons,

Dzintars Antonišķis, Jānis Laiviņš, Vilis Zo-

bens, Roberts Matulis, Juris Ķešāns unkopš

1974 Pauls Gavars. 1952 sāka darb. Dau-

gavas Vanadžu kopa. Vanadžu pašaizliecī-

gais darbs devis līdzekļus un neatsveramu

atbalstu DV apv. darbam. Vanadzes ap-

meklē slimos un vecos cilvēkus slimn. veco

ļaužu mītnēs, sūta paciņas un vēstules sirds-

apziņas cietumniekiem. Vairākus g. sadar-

bībā ar Omahas latv. org-jām apv. piedalī-

jusies Omahas tautību festivālā ar latvisku

ēdienu stendu. 1978 Nebraskas pavalsts iz-

stādē kopā ar citām Linkolnas latv. org-jām

piedal. ar ēdienu galdu un lietiskās mākslas

izstādi. Vanadžu kopas pr. bijušas: L. Berk-

mane, A. Paegle, A. Renemane, A. Bauere,

N. Rozentāle, N. Maļinovska, V. Zobena,

E. Valtere, E. Šmite, D. Grīviņa, B. Gla-

gava, E. Ozola, L. Bendrupe un kopš 1977

Velta Matule. Pēdējā laikā apvienībā bijuši
123 biedri, no tiem 57 vanadzes. Astoņi

apv. biedri apbalvoti ar DV nozīmi zeltā,

15 ar CV atzinības rakstu un 41 ar DV

zemes valdes goda rakstu. — Lai veicinātu

latv. sab. dzīvi, Omahā 1960. 12. 111 nodib.

Omahas Latv. biedrība. Dib. sapulcē uz 6

mēn. ievēlēja pagaidu valdi un par tās pr.

Arvedu Vinovski, kopš 1965 pr. pienākumus
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uzņēmies Bernards Austrums. B-bas amat-

personas pārvēlē pēc katriem 3 g. Pie b-bas

darb. dāmu kom., tās pr. Valija Zariņa.

B-ba reizi gadā izd. r. krāj. Omahas Lat-

vietis, ko 1962-64 rediģēja A. Vinovskis,

pēc tam Marta Šmite. B-ba ir ALA, Ljas

Brīvības F un Omahas Apspiesto Tautu

kom. locekle. Sadarbībā ar Omahas latv. cv.

lut. draudzi v.c. latv. org-jām tā katru g.

piedal. Omahas tautību festivālā ar latvisku

ēdienu stendu un lietiskās mākslas izstādi.

Omahā darb. jaunatnes pulciņš Burtnieks.

— Bez jau minētajāmorg-jām Linkolnā īsāku

vai garāku laiku darb. dažādas citas org-jas

un kopas: Studentu b-ba, Linkolnas Latv.

Korporāciju kopa, Mednieku un makšķern.

klubs, Namsaimn. b-ba, skautu un gaidu

vienības, Linkolnas Šacha klubs, Sporta kopa

un Stud. b-bas deju kopa. 1970 noorganizēta

bērnu t. d. kopa Veltas Didrichsones vadībā,

kas darb. vairākus g. Pēdējos g. ļoti aktīvi

darb. Linkolnas Mazais koris, kurā piedal.

Daina Balode, Aina Kalniņa, Ina Grīnberga,

Māra Tīģere, Māra Žīgura-Lipiņa, Valdis Ba-

lodis un Valdis Ozols. Muzikālā laukā izcē-

lušās un Linkolnas simfoniskā orķestra kon-

kursā uzvarējušas pianistes Anda Baumane

(1963) un Inta Jozepa (1968). Pēdējos g.

darb. kokļu ansamblis, kurā spēlē Indra le-

salniece, Līga Tīģere, Inta Tīģere un Inta

Didrichsone. Linkolnā darb. latv. komerciāli

uzņēmumi: Hi-Lo pārtikas veikals (īpašnieks

J. Mitrēvics), pārtikas un delikatešu veikals

Rīga (īpašn. V. Liniņš), Kurt's Cafe (K. Kun-

dziņš) unjuvelieru veikals Precision (L. Kor-

saks). Omahā darb. būvuzņēmēji Harijs Ozols,

Jānis Ivbuls, Reinholds Vītols un Jānis Ri-

tums, Linkolnā
— Ārijs Mednis, Žanis Ozols

un Jūlijs Lipiņš. Omahā J. Ritums uzbūvēja

vairākus lielus dzīvokļu kompleksus, vienu

nosaucot par Latvian Village. J. Ritums

1969 kandidēja uz Omahas pils. domi, kur

tika ievēlēts uz 4 gadiem. Linkolnā darb.

latv. ārsti Dr. Andris Matisons un Dr. Kazi-

mirs Stivriņš, Omahā kopš 1983
—

Dr.

Aina Sileniece. Linkolnā Arturs Augstums

(sk.) 1952 iekārtoja spiestuvi (sk. Augstuma

spiestuve) un 1953 nodib. apgādu Vaidava

(sk.). Apgāda spiestuvē iznākuši žurn. —

Technikas apskats, Šacha pasaule, Labietis,

Jaunā Gaita (gaitas sāka Linkolnā 1955),

Mūsu ceļš, Tālavas Taurētājs, Mazputniņš

v.c. 1958-68 Linkolnā JāņaJēkabsona vadībā

darb. grām. klubs Pilskalns, kas izdevis 17

vēsturiska satura sējumus (sk. Pilskalns,

grāmatu klubs). 1966. V un 1967. VI Lin-

kolnā pulcējās jaunieši Sešu nedēļu nogaļu
kursos, Omahākursi notika 1967. 111. Kursu

vad. bija Aivars Ronis. 1958. 22. IILinkolnā

pie Brīvības statujas miniatūrā Nebraskas

gubernātors V. Andersons atklāja latv. pie-

miņas plāksni. 1967 vasarā Nebraskas 100 g.

jubilejā Linkolnas latv. piedalījās svētku

parādē ar savu „float" un ieguva arī godal-

gu. Ar dzintara rotaslietu un izstrādājumu

kollekciju viņi vairākus g. piedal. vietējā

Gem and Mineral kluba izstādē, 1979 iegūs-

tot 1. godalgu. 1982. 12. V ar izrādi Upmalu

saimniece Linkolnā viesojās Austrāl. deju

ans. Saules josta, pievēršot lielu vietējās

preses un s-bas uzmanību. Linkolnā Nebras-

kas U piensaimn. ēkā novietota bij. Ljas

Latvijas Valsts unMinistru prezidenta
Kārla Ulmaņa piemiņas plāksne

Nebraskas universitātē.

valsts prez. Dr. K. Ulmaņapiemiņas plāksne,

ko izgatavojis tēln. Burkards Dzenis. Plāk-

sni 1954. 22. V sadarbībā ar Nebraskas
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Vētras tuvošanās Rīgas jūras līcī. Vecāķu jūrmalā.

latv. org-jam un draudzēm atklāja LPB pr.

Oļģerts Liepiņš. 1982. 18. XI Nebraskas U

atklāja Dr. K. Ulmaņa krūšu tēlu, ko dari-

nājis un U dāvinājis tēln. Miķelis Geistauts.

Šīs U bibl. archīvā Dr.Elsie Tomasa (Thomas)

izveidojusi lielu grām. un dokumentu kollek-

ciju, kas liecina par Ulmaņa dzīvi un darbu.

Jānis Mierkalns, Aivars Ronis v.c.

Nedēļas Apskats — Baltijas centrālās

padomes latviešu pārstāvniecības laikraksts.

Izd. 1946. 21. IX - 1949. 3. VI, red. Valde-

mārs Dulmanis (dz. 1908). 4 - 8 lpp., 2 800

—
8 000 eks., Detmoldā, britu joslā, Vācijā.

Negaisi (1771) —
klimatiskas parādības

vētru, nokrišņu un pērkona veidā, parasti

vasarās, sev. VII un VIII, Ljas jūras pie-
krastē vidēji 2 — 3 dienas, augstienēs 6 — 8

dienas. Caurmērā gadā n. piejūras rajonos
ir apm. 15 dienas, bet augstienēs 15 — 30

dienas. Pērkona n. ilgums parasti ir 1,5 —

3 st., konstatētais maks. ilgums — 16,5

stundas.

Negeste — sens Latg. novads, kas robe-

žojās ar Mārcienu d., Piebalgu un Cesvaini

z. un Gerdeni a. 13. gs. Tā ietilpa Jersikas

valdniekam pakļautajā territorijā.

Neiberga Lidija (dz. Romane, 1912. 4.

II Harkovā, Ukrainā) — ārste acu slimībās

(V. - Dr. mcd. Pauls N.) 1936. b. LU ar

ārstes grādu, ASV 1952 ieguva ārstes ties.

Minesotā. Bija acu ārste Rīgas 1. pils. slimn.

1936-44 unDP nometnēs Vāc. 1945-49. Darb.

ASV 1952-53 privātpraksē Sentpolā (Mine-

sotā), kopš 1953 Minesotas U Acu slimību

dept. klīniskā doc. un acu ārste Bointonas

veselības kopšanas dienestā.

Neibergs Aleksandrs (1883. 22. IX Zaļe-
nieku pag.

— 1962. 12. VI Rīgā) — chirurgs

(1771). Bijis Rīgas Sarkanā Krusta slimn.

(vēlākās Rīgas 4. slimn.) galv. ārsts 1919 —

51 un dir. 1926 — 51. N. sagatavojis dau-

dzus spējīgus chirurgus abdominālā chirur-

ģijā.

Neibergs Pauls (dz. 1912. 4. I Zaļenieku

pag.) — ārsts rentgenologs (S. — Lidija

Romāne-N., ārste.) B. LU 1936 ar ārsta

grādu, ASV ieguvis ārsta ties. Minesotā

1951 un amer. radiologa ties. 1954. Bija LU

Centr. rentgena I asist. 1938-44, Vāc. Ros-

tokas U mcd. fak. asist. 1945, UNRRA un

IRO ārsts 1945-49. ASV bijis rentgenologs
Sv. Jāzepa slimn. Sentpolā (Minesotā) 1951-

-67, Minesotas U Radioloģijas dept. doc. un

Bointonas veselības kopšanas dienestā ra-

diologs kopš 1967, vairāku profes. org-ju
biedrs.
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Neiburga Natālija (dz. Ritere, 1926, 9.

IX Rēzeknē) — zobārste, keramiķe. Vāc.

stud. zobārstniecību BU. Izceļoja 1948 uz

Austrāl. un 1957 pabeidza zobārstn. stud.

Melburnas U. Darb. privātpraksē un par

vecāko asist. Melburnas U. Stud. arī 4 g.

Techn. kol. keramikas nodaļā. Ar keramikas

darbiem piedalījusies latv. KD v.c. lietiskās

mākslas izstādēs. N. strādājusi Latg. kera-

mikas īpatnējo formu un krāsu ietekmē,

pēdējā laikā pievērsusies jauniem meklēju-
miem formās un techn., paturot latvisko

stilu un ornamentiku.

Neiders Gunārs Kārlis (dz. 1937. 24. I

Līvānos) —
elektroinženieris. ASV 1959 ie-

guva 8.5.E.E., 1960 M.S.E.E. un 1968 Dr.

grādu elektroinženierzinātnēs Ohaio valsts

U Kolambusā. Strādā Boinga (Boeing) firmā

Sietlā, Vašingtonas pavalstī.
Neiemīta Teka

—
latviešu jauniešu izde-

vums. Izd. Filadelfijā, Pensilvēnijā, ASV,

1950. 111
-

1951. IX, 200
- 250 eks., red.

D. Silgunda un Modris Mednis (dz. 1930).

N. T. vēlāk pievienojās žurn. Ulubele (sk.).
Neihauzens (Neuhausen Christian Gott-

hold, 1684. Cēsīs
-

1734. 7. IV Valmierā)
— garīdznieks, baznīcas administrators. (T.

— Johannes N. no Libekas, mācītājs; m. —

zviedrieteDorothea Fischer-N.) 1699 b. liceju

Rīgā, mc. 1699-1702 paid. sk., 1702-04 stud.

teol. Halles U, 1705 stud. teol. Pērnavā.

Bija 1706-07 māc. palīgs Cēsīs, tad lauk-

saimn. Kauguru muižā, 1711 māc. Cēsīs un

Āraišos, 1713-34 Valmierā. N. 1728 bija

virskonsistorijas asesors un Rīgas apr. 1.

iecirkņa prāv., pirmais ievērojamais piētisma

pārstāvis Vidzemē. Veicināja Halles piētistu

ierašanos, rūpējās par latv. garīgo izgl. un

skolām. Viņš šajā sakarā sadarbojās ar ģen.
ltn. Ludvigu Nikolausu Hallartu un viņa
sievu Magdalēnu Elizabeti, publ. Ceļš uz

labklāšanu(1724, 1734).

NeilandsAtis — virsleitnants. Bija 1945. IV

Latv. leģiona 15. div. Izlūku bat. kom-ris, kopš
19. IV iesaistīts Berlīnes aizsardzībā ar atliku-

šajiem 80 vīriem: piedalījās Valsts kancelejas,
Av. M unGalv. drošības pārvaldes aizstāvē-

šanā. 1. V bija Berlīnes aizsardzības spēku
kom-ra ģen. Hansa Krebsa tulks sarunās ar

pad. armijas vad., 2. V ar atlikušajiem 20

vīriem nokļuva pad. gūstā, no kura drīz

izbēga, pēc tam aizgājaprivātā dzīvē.

Neilands Kristaps (1898. 23. XII Jelgavā
— 1960. 2. X Rīgā) — metallurgs. I Pas.

kara laikā evakuējies uz Kriev., 1929 b. Urālu

Politechn. I. Atgriezās Ljā 1945,kļuva LVU

mech. fak. doc, kopš 1947 Metallu technol.

katedras vad., 1948-52 mech. fak. dekāns,
1955-57 LVU zin. prorektors. 1957 ieguva
Dr. grādu, pēc tam bijis LVU prof., 1958-60

RPI prof., dir., beidzot rektors.

Neilands Ojārs (dz. 1932. 8. IV Liepājā)
— ķīmiķis, specializējies organiskajā ķīmijā.

leguvis ķīm. zin. Dr. grādu. Bijis mācīb-

spēks LVU, pēc tam RPI Organiskās ķīm.
katedras vad. un profesors. Veicis plašus

pētījumus bēta-diketonu un indandionu ķīm.,
infrasarkanās absorbcijas spektroskopijā un

kvantu ķīm. aplēsumos; ievērojamas māc.

grām. Organiskā ķīmija (1974) autors, publ.
115 citus zin. pētījumus.

Neilis Kārlis (dz. 1906. 19. XII Lutriņu

pag.) — gleznotājs (1773). Kopš 1944 dzīvo-

dams Zalcburgā, Austrijā, daudz ceļojis pa

Eiropas zemēm, Krētu un Ēģipti. leguvis

Eiropas KF balvu 1966, piedalījies ASV

dz. sv. izstādē Klīvlandē 1968. Pēc indi-

viduālās izstādes Ņujorkā 1969 N. vairs

ar saviem darbiem latv. izstādēs nepieda-

lījās, izņēmums bija ASV R. krasta dz. sv.

izstādē 1977. Teorētiskos apsvērumos un

fantāzijā izkopis savu glezniecisko izteiksmi,

kur „glezna parādās gleznā", topot kādai

nereālai telpai, kas aptver īstenības frag-

mentus, ģeometriskas, ornamentālas unbrīvi

gleznieciskas formas sarežģītā kompozicijā.
N. rakstījis ceļojumu aprakstus un vēro-

jumus mākslā.

strcde (ist. v. Cepure, dz. Zahte,

1936. 6. VIII Rīgā) — dziedātāja, balss

skolotāja. Vāc. stud. dziedāšanu pie Adēles

Bēnkes (Bāhnke) Libekā, ASV b. prof. V.

Stota mūz. studiju Ņujorkā 1956. Bijusi

koncertdziedātāja un b-cas kora diriģ., kon-

certējusi Ņujorkas Taunholā un Karnegija
zālē 1954, piedalījusies Bostonas latv. dz.

sv. jaundarbukoncertā 1978, daudz koncer-

tējusi ASV vidienē. ledziedājuši garīgu dz.

plati Mūžības vēji (1978).

Neimanis Gustavs (1894. 6. 111 Ēdolē —

1961. 20. II Rīgā) — operdziedātājs (1733).

Sāka dziedāt NO 1925, vēl līdz 1961 turpi-

nāja dziedāt basa partijas Rīgas O.

Neimanis Jānis (dz. 1906. 6. 111 Vecau-
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ces pag.) —
skatuves mākslinieks. (S. —

ak-

trise Skaidrīte Pence-N., sk.; dēls — Juris

N., tautsaimnieks, sk.) Mc. I Pas. kara laikā

Rūjienas tirdzn. sk., 1925 b. Bauskas vidsk.,

mc. Zeltmaša dramatiskos kursos. Dienējis

Armijas galv. štābā 1927-28. Bija Daugav-

pils Dramatiskā t-ra aktieris (rež. E. Lam-

berta laikā 1928-39), pēc tam darb. Jelgavā.
Vad. rež. Daugavpils t-rī līdz 1944. lemī-

ļotākās lomas — mīlētāji, varoņi. Emigrējis

uz Vāc. un 1944-50 darb. Eslingenas Latv.

t-rī. leceļoja ASV 1950, darb. ALT Bos-

tonas, pēc tam Ņujorkas ansamblī, bijis

ALA Kult. biroja un KF referents t-ra jau-

tājumos.
Neimanis Juris (dz. 1932. 4. V Daugav-

pilī) — tautsaimnieks (T. — Jānis N., m.

Skaidrīte Pence-N., aktieri.) 1944 kopā ar

vecākiem devās trimdā. leceļoja ASV 1950,

stud. Ņujorkas U, kur 1958 ieguva 8.A.,

1965 M.Ec un 1970 Dr. grādu. Papildinājās

Čikāgas U un ASV Bruņoto spēku rūpn.

Ask. Līdz 1966 darb. ASV Kara M dienestā,

pēc tam bija U mācībspēks, kopš 1970 taut-

saimn. prof. un fak. dekāns Niagaras pilsē-
tas U.

Neimanis Kārlis (1884. 16. VI Rīgā —

1945. 15. IX Vircburgā, Vācijā) — inženieris

technologs, pulkvedis leitnants. Stud. RPI

1903-09 inž. zinātnes. Bija 1908 - 09 RPI

ķīm. nod. asist., 1909-11 Samarā (Kriev.)

vidsk. skol. un pētnieks munīcijas f-kas lab.,
1911-18 Sergijevas —

Samaras spridzināmo

vielu f-kas darbinieks. Izstrādāja 1912 lab.

metodi tetramtrometdanilina pagatavošanai
un 1913 noorg. šī spridzekļa producēšanu.

Turpināja pētījumus techn. jautājumu atri-

sināšanai sakarā ar artil. šāvieniem un deto-

natoriem, izdarīja mēģinājumus ar indīgu

kaujas vielu (gāzu) pildīšanu rokas granā-

tās. N. 1919 pārcēlās uz Sibiriju, 1920 at-

griezās Ljā. Tur kļuva Artil. pārvaldes in-

spektors ķīm. municijas un spridzekļu kon-

trolēšanai, 1921 LU ķīm. asist., noorg. Ljas

armijas spridzināmo vielu lab. un izbūvēja
arsenālu. Vēlāk bija Kara M Bruņošanās

pārvaldes pr. pal. plkv. ltn. pakāpē unmācīb-

spēks krsk. un dažādos milit. kursos, vēlāk

municijas f-kas direktors.

Neimanis Oskars (1886. 10. XII Piltenē

- 1971. 13. IX Ņubransvikā, Ņudžersijā) -

pulkvedis leitnants. B. Pēterpils Vladimira

krsk., pēc tam dienējis Latv. strēlnieku re-

zerves un 3. Kurz. strēlnieku pulkā. lestā-

jās 1918 ģen. Deņikina armijā, 1920 caur

Rumāniju un Poliju atgriezās Ljā, devās uz

a. fronti ar 3. bruņoto vilcienu. Pēc kara

16 g. dienēja 3. Jelgavas kājn. pulkā, nodib.

un vad. karavīru kori, ar kuru koncertēja

radiofonā, komponēja dziesmas. Vēlāk N.

darb. ārrindas dienestā Daugavpilī un Rī-

gas kara apr. pārvaldē. 1940 kļuva Rīgas

pils komandants un bija aculiecinieks valsts

prez. K. Ulmaņa pēdējām dienām Ljā, par

kurām saglabāja nozīmīgu dienasgrāmatu.
Vēlāk darb. Rīgas radiofonā, bija Gegingera
šokolādes f-kas dir., 1944 Jelgavas kara apr.

pr. Nokļuva 1945 angļu gūstāBeļģijā, 1946-

-51 dzīvoja Libekā, Vāc, pēc tam Ņudžersijā,
ASV, kur bija aktīvs sab. dzīvē.

Neimanis Paulis (1884. 5. X Pienavas

pag. — 1966. 26. I Glenkovā pie Ņujorkas,

ASV) — tālbraucēju kapt. un jūrskolotājs.

B. Mangaļu jūrsk. un jūrskol. kursus Pēter-

burgā 1905, līdz 1910 skol. Narvas jūrsk.,

pēc tam stūrmanis un kapt. uz Kr. flotes

atjaunošanas b-bas kuģiem un vadīja jachtu

burotāju sk. Pēterhofā, 1918 brīvprātīgi ie-

stājies Stud. rotā un pied. Ljas Atbrīvoša-

nas karā, pēc tam skol. Krišjāņa Valdemāra

jūrsk. un noorg. sk. kuģi Jūrnieks, bijis
tā kapt., 1941-44 Kr. Valdemāra jūrsk. dir.,

bijis A. S. Kaija valdes pr. un sab. Šķiedra
dib. un valdes loceklis. Pēc II Pasaules

kara org. un vad. latv. nod. Flensburgas

jūrsk., kopš 1940 dzīv. ASV, sākumā Bos-

tonā, vēlāk Glenkovā.

Neimanis Viktors Visvaldis Aleksandrs

(dz. 1921. 29. VI Liepājā) — žurnālists un

finanču darbinieks. T. — Oskars N. (sk.),

s. — dzejniece Aina Kraujiete (sk.). N. stud.

tiesl. LU, ASVpolīt. zin. Ratgersa U Ņubrans-
vikā un finanču un banku zin. Ņujorkas U,

iegūstot B.S. grādu. Par piedalīšanos latv.

nac. pagrīdes laikr. Brīvais Latvietis vācu

okup. laikā ievietots Rīgas Centrālcietumā,

vēlāk Salaspils koncentrācijas nometnē. Vāc.

bijis Latviešu InformācijasBiļetena atb. red.,

Libekā, arī Libekas Latv. žurn. grupas In-

formācijasBiļetena atb. red. vietn.unārpolīt.
red. un žurn. Tāli Taki red. 1945-47. ASV

bijis ilgg. banku darb. Volstrītā, Ņujorkā.
N. bijis arī sporta reportieris, t-ra un grām.

kritiķis, esejists un lekt., kopš 1960 rakstījis

205 NeimanisNeimanis



lielākajiem latv. laikr. trimdā (Latvija Ame-

rikā, Laiks), parakstījies ar iniciāļiem V.N.,

V.V.N., X, segvārdu Alberts Ilvests v.c,

bijis Linarda Tauna un Ērika Raistera pie-

miņas F loc, darb. par brīva līguma rakstn.,

ieskaņojis Aleksandra Solžeņicina Gulaga Ar-

chipelaga raidījumus (30 pusstundas), sarak-

stījis un ieskaņojis vairāk nekā 400 paša
radio raidījumus. Žurn. Ceļa Zīmes red. kol.

loc, Universitas galv. red. vietn. un ASV

redaktors.

Neimans (Neumann,Johann Wilhelm Cari,

1849. 5. X. Grēvesmīlenā, Meklenburgā, Vā-

cijā — 1919. 6. 111 Rīgā) — baltvācu archi-

tekts, mākslas vēsturnieks. (T. — tirgonis

unKrustpils dzc. darbin.) 1875-76 stud. māk-

slu Krievijā (Pēterpilī), bijis stud. ceļojumos
Vāc, Austrijā, Itālijā, Franc, Beļģijā un

Holandē. leguvaLeipcigas U Dr. phil. grādu.
1878-95 bija Daugavpils pils. archit., kopš
1895 archit. Rīgā, 1899-1901 arī mākslas

vēst. doc. RPI, 1905-19 Rīgas pils. mākslas

mūzeja dir., kopš 1886 pieminekļu aprūpes
kom. loc, kopš 1908 pr., vairāku org-ju
loceklis. Būvējis cv. lut. b-cu Daugavpilī

(1889-93),vad. Doma b-cas atjaunošanas dar-

bus 1895-1910, Jāņa b-cas atjaunošanas dar-

bus 1910-11, cēlis Daugavpils unRīgas sina-

gogas (1891-92, 1903-04), Daugavpils staciju

(1873-74), Kurz. provinces mūzeju Jelgavā

(1887-88), Pils. mākslas mūzeju Rīgā (1904-

-05), Bruņinieku namu Rīgā (1902-03) un ļoti

daudz citu celtņu, mauzoleju v. t. t. Publ.

— Grundriss einer Geschichte der bilden-

den Kūnste m Liv-, Est- und Kurland (1887),

Werke mittelalterlicher Holzplastik und Ma-

lerei m Livland und Estland (1892), Das

mittelalterliche Riga (1892), Baltische Maler

und Bildhauer desXIXJh. (1902), Geschichte

und-Kunstdenkmāler der Stadt Reval (1904,

kopā ar E. Notbeku), Lexikon baltischer

Kūnstler (1908), Riga und Reval (1910), Der

Dom zu St. Marien m Riga (1912), Aus

alterZeit (1913), Verzeichnis baltischer Gold-

schmiede (1905).

Neipjers (Napier)Čārlzs (Sir Charles) (1786.

6. 111 Merčistaunholā, Folkinkā, Skotijā —

1860. 6. XI Merčistaunholā,Skotijā) — skotu

izcelsmes britu admirālis, Baltijas flotes ko-

mandieris. Mācījies Ēdinburgas Ask, kara

flotes dienestā kopš 1789, piedalījies Franču

revolūcijas un Napoleona I karos, sākumā

R. Indijās, 1809-10 Portugāles kampaņā, 1811

Vidusjūrā, 1914-15 karā pret ASV. Pēc kara

centies modernizēt britu kara floti. 1833 N.

piedalījās Portugāles pilsoņu karā kā Por-

tugāles kara flotes kom. viceadm. pakāpē.
1839 viņš bija atkal Vidusjūrā un 1840-41

piedalījās Sīrijas kampaņā, par ko pats publ.

grām. History of the War m Syria (2 sēj.,

1842), 1846 iecelts britu kontradm. pakāpē.

Jau 1840os g. N. brīdināja valdību par bries-

mām no Kriev. un nepieciešamību sagatavot

kara floti darbībaipret Kriev., tā sev sagā-

dājot ienaidniekus vaid. aprindās. 1853 viņu

paaugstinājaviceadm. pakāpē. Sākoties Kri-

mas karam, N. 1854. 23. II iecēla par karam

absolūti nesagatavotās Balt. flotes koman-

dieri. Viņambija jāsagādānepieciešamiekara-

kuģi, jādabū un jāapmāca to komandas,

jānosargā Angl. krasti pret varbūtēju pār-

spēkā esošās Kriev. Balt. flotes uzbrukumu,

jāierodas Balt. jūrā un jāoperē tajā bez ie-

priekš sagatavotām jūras kartēm un ločiem.

Viņarīcību ierobežoja pretrunīgie britu vaid.

rīkojumi unkaralienes Viktorijas pretestība.

Viņam neizdevās tādēļ pārķert Kriev. eskad-

ras atklātā jūrā. Tām izdevās paslēpties aiz

varenajiem jūras cietokšņiem pret kuriem

britu un fr. karaflote nespēja cīnīties tā

laika techn. robežās. N. izdevās nodibināt

Kriev. un Balt. zemju piekrastes pilnīgu

blokādi, panākt savas flotes 3 eskadru pār-

vēršanu par efektīvu kaujas organizāciju un

notvert labu daļuKriev. tirdzn. kuģu. Viņam

tomēr bija jāpiedzīvo britu un fr. rūpnieku

nepatriotisms, piegādājot Kriev. nepiecieša-

mās kara mantas un bruņojumu caur Prūsi-

jas ostām, sev. Mēmeli (Klaipēdu). Viņš pa-

nāca britu prestiža celšanos Skandināvijas

zemēs, kur valdīja lielas bailes no Krievijas.

Viņa karakuģi operēja arī Balt. zemju pie-

krastē. Viņa flotes dienestā bija arī latv.,

ig., somu, skandināvu un poļu aģenti —

jūrnieki. Fr. un britu spēki 1854. VIII ie-

ņēma Olandu (Aland) salas, bet bija spiesti

tās ziemai sākoties pamest. N. ar savu neat-

karīgo rīcību bija iemantojis britu kara min.

lorda Džona Rasela un flotes min. sera Džeim-

sa Grēma (Graham) ienaidu.Laikā, kad sāka

veidoties plāni Somijas v.c. Balt. zemju un

Polijas ieņemšanai, 1854. 20. XII N. atcēla

no Balt. flotes kom. amata un viņa vietā ie-

cēla adm. Ričardu Saunderu Dandesu (Dun-
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das), kas kom. britu Balt. flotei 1855-56.

N. 1855 ievēlēja par britu parlamenta de-

putātu un 1858. 6. 111 iecēla adm. pakāpē.

Viņa darbību aprakstījis viņa audžu dēls

ģen. Elers Nēipjers, Batlers Erps (Earp) un

H. Noels Viljamss (Williams).

Neišefers (Neuschāffer Hubertus Christoph,
dz. 1944. 9. IXPfafengrundā,Silēzijā, Vācijā)
— vācu vēsturnieks. Vāc. stud. slavistiku, A.

Eiropas vēst., vidus un jaunākolaiku vēst. un

A. Eiropas ties. Getingenas un Ķīles U,

specializējies pieDr. Georga fon Raucha, 1975

ieguvis Dr. grādu par disertāciju ~Katharina

II und die baltischen Provinzen" (publ. Bei-

trāge zur baltischen Geschichte 11, 1975).Kopš
1976 bijis Balt. vēst. kom. loc. un publ. dau-

dzus rakstus Balt. vēst., sev. 18.g.s. saimn. un

kult. vēst. žurnālos un vairāku autoru kopdar-
bos: ~Der livlāndische Pastor und Kameralist

J. G. Eisen" (1974), ~Zur Manipulationeiner

Schrift von.J. G. Eisen" (1977). „Die Anfānge
der livlāndischen Okonomischen Sozietāt"

(1979), „Deutsch-baltische Geschichtsschrei-

bungim 18. Jahrhundert"(1980), „L. F. U. von

Lovvendahl. Ein Generalgouverneurvon Est-

land" (1980), „Der deutsch-baltische Histo-

rische Roman im 19. Jahrhundert" (1981),

„C. F. von Schoultz-Ascheraden. Ein Beitrag

zum Forschungsproblemder Agrarreformenim

18. Jhd." (1981), „Anmerkungenzur Frage der

Freimaurerei im 18. und 19. Jahrhundert"

(1982), ~Der historische Roman
— ,Der Henker'

von Edward Schaper und der geschichtliche

Hintergrundvon 1905" (1982), „KatharinaII

und die Agrarfrage m den baltischen Pro-

vinzen" (1983). N. publ. kopā ar H. D. fon

Engelhartu (Engelhardt) un H. Neideferu

(Neudoffer) grām. Die livlāndische Gemein-

nūtzige und Okonomische Sozietāt (1792-1939)

(1982). N. 1976-82 bija Ķīles U Skandināvijas
un Balt. telpas pētn. grupas dalībn.,piedalījies
ar referātiem un kā komentātors daudzās

starpt. Balt. stud. konf. Vāc, Zviedr., ASVun

Kanādā.

Nektāraugi — izdala aromātisku, saldu

šķidrumu — nektāru,kas ir dažāducukuru v.c.

organisku vieluun minerālvielu šķīdums ūdenī,

saturot fermentus un pat vitamīnus. Nektāru

barībai izmanto kukaiņi un putni, kas ap-

putekšņo ziedus. Bites nonektāra ražo medu.

Ljas florā ir daudz savvaļas n. — krustziežu,

rožu, viršu v.c. dzimtu augi. Kārkli agrā

pavasarī, liepas vasarā, virši vasaras beigāsun

rudenī, arī baltais un bastarda āboliņš, mārsili,

amoliņi v.c. nodrošina labu medus ražu. Kā

medus augu audzē parasto facēliju (Phacelia

tanacetifolia),kas nodrošina 150-400 kg medus

no ha, arīparastodaglīti (Echium vulgare) v.c.

augus.

Nelegāla Nacionālā prese 1941
—

1945. Kad

vācu okup. laikā II Pasaules karā kļuva

skaidrs, ka nac. soc. Vāc. nav Lju atbrīvojusi,
bet gan iekarojusi, lai pārvācotu unpievienotu
Lielvāc. kodolam, radās spontānanac.pretestī-

bas kustība (sk.) unnelegāla prese, sākumā

skrejlapu un proklamāciju veidā. Pirmais

lielākais stencilētais izd. bija 1941. 18. XI dib.

Latv. nac. sav. biļetēns Tautas Balss, kas no

1942. 1. 111 iznāca 2reizes mēn. 5 000 — 6 000

eksemplāros. Tas aicināja pretoties vācu ie-

stāžu rīkojumiem, kas bija vērsti pret latv.

tautas interesēm, sniedza pārskatu par oku-

pantu rīcību unnolūkiemunpubl. britu BBC

raidītāja ziņas. Tautas Balss iznākšanu izbei-

dza SD aresti 1942. X, 1943 pavasarī iznāca

vairāki pretestības kustības biļeteni un uz-

saukumi. Lielākais bija Pērkoņkrusta vad.

Gustava Celmiņa izdotais laikr. BrīvāLatvija,
kas ar 2 ned. atstarpi iznāca 2 000 eks., katrs

nr. 12 —
46 lpp. biezs. Iznāca pavisam 14 nr.

Laikr. informēja par apstākļiem Ljā un vācu

okup. rīcību un mērķiem. Tur publ. arī R.

sabiedroto un neitrālo valstu ziņas par stāvokli

frontē un šo zemju nostāju pret nac. soc.

Vāciju. Laikr. pavairojavairākos konspiratīvos

dzīvokļos, kurus nepārtraukti mainīja pie-
sardzības nolūkos, jolatv. vidū bija labs skaits

nodevēju. 1943. radās sakars ar Zviedr. prof.

Ēriksenu, kas bija zin. nolūkos ieradies Ljā.
Ēriksens informēja zv. presi par notikumiem

Ljā. Laikr. sniedza arī padomus latv. kā

rīkoties nac. soc. iestāžu vardarbības gadī-

jumos. Pastiprinoties nac. soc. terroram Rīgā,
laikr. izdošanu pārcēla uz Jelgavu, kur apcie-

tināja vairākus laikr. darbiniekus. Pēc laikr.

pārcelšanas atpakaļ uz Rīgu, tur 1944. 9. II

apcietināja laikr. darb. D. Pūriņu, fotogrāfu

Ķimeni, Krastiņu v.c, un deportēja laikr.

iniciatoru un izd. G. Celmiņu. Brīvībā palikušie
darb. sāka gatavotlaikr. nr. 15, bet tos (mag.
iur. Ozoliņu, Laupaci, Cedriņu, Bīviņu un

Sokolovski) apcietināja tāsagatavošanas laikā.

Viņus izsūtīja uz Salaspils unVāc. koncentrā-

cijas nometnēm. Drīz iznāca jauns laikr.
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Lāčplēsis, kas aicināja latv. cīņāpret nac. soc.

viltu un meliem. Šis laikr. ilgi nepastāvēja.

Radās vairāki citi nelegāli izd., piem. VEF

darbinieku Latviešu ceļš, Mežu dept. techn.

daļas Tālavas taurētājs unvirkne proklamā-

ciju. Jelgavā iznāca Brīvais vanags, Tukumā

Vērtētājs unvairāki hektografēti vai ar roku

novilkti izd. Bauskā, Aucē un dažos Zemg.

pagastos, piem. Melnā čūska. Kā papīra

~piegādātāji" SD aģenti atmaskoja vairākus

nelegālolaikr. izd. unpavairotājus. Šie laikr.

atmaskoja ne tikai Gestapo aģentu un mii.

slepenpolicijas darbinieku izrīcības, bet arī latv.

spec.komandu,piem. Arāja vienības, darbību.

1944 lielākā skaitā Ljā noZviedr. nonāca sūtņa
V. Salnā izd. NeatkarīgāLatvija, ko atveda zv.

jūrnieki, kas aizveda aprakstus par stāvokli

Ljā. Kā pad., tā nac. soc. aģenti mēģināja
infiltrēt latv. nac. pretestības kustību unizdot

proklamācijas un ..nelegālus" laikr. ar itkā nac.

saturu, bet viņu nodomi neizdevās.

Neogēns — Fanerozoija eonas, Kainzoi-

jas ēras periods pirms apm. 25 000 000
—

1 000 000 g., kad Ljas territorijā pastāvēja
kontinentāli apstākļi.

Neolīts — jaunākais akmens laikmets,

senākās vēstures posms Ljā no 4. gadu

tūkstoša vidus līdz 2. gadu tūkstoša vidum.

Salīdzinot ar vidējā akmens laikmeta — mezo-

līta —kultūru, tam raksturīga lielāka akmens,

krama, kaulu un raga izstrādājumu daudz-

veidība, labāks to apstrādāšanas (slīpēšanas,

urbšanas, zāģēšanas) veids un keramikas

parādīšanās lipinātu māla trauku veidā. Ljā

līdz 19800 g.
sākumam atklātas jau apm. 50

n. cilvēku apmetnes nelielās grupās lielāku ez.

un upju krastos. Samērā biezi apdzīvots

apvidus bija Lubāna līdzenums, Lielā Ludzas

un Burtnieku ez. apkārtne. Atklāti agrā n.

pieminekļi (4. gadu tūkstoša vidus —
3. gadu

tūkstoša vidus) — Osas, Zvidzes, Zvejsaluun

Sārnātes apmetnes un Zvejnieku kapulauks.
Izrakumi liecina, ka apmetņu apdzīvotāji
traukus gatavojuši no māliem ar augu vai

saberztu gliemežvāku piejaukumu, kas ap-

dedzināšanas procesā traukus padarījaporai-

nus. A. Ljā raksturīgs Osas tipaķemmveida
zobiņu, seklu bedrīšu vai svītru iespieduma

ornaments gar trauku augšmalu. R. Ljā rak-

sturīgi bijuši Sārnātes tipa podi ar reljefu,

viļņotu virsmu. Trauku formas labi veidotas

untie labiapdedzināti. Ēdienu gatavošanaiun

Neolīta laikmeta cilvēka (elka) seja
Malmutes grīvā (kokgriezums).

uzglabāšanai lietoti smaildibena podi un ovālas

bļodiņas. Šķēpi, bultas un makšķerāķi neat-

šķīrās no vidējā akmens laikmeta zvejas un

medīburīku paraugiem. Kā to liecina Sārnātes

apmetne, cilvēki dzīvojuši četrstūrīgās, 16 —

35 m 2vientelpas mītnēs,kuru sienas veidojuši

zemē iedzīti koka mieti, kuru starpas aizpītas

ar žagariem. Telpu apsildīšanai izbūvēti pa-

vardi. Apmetnē atrasti arī koka bumerangi,

kapļi, airi, unriekstu laužamās vālītes. Grem-

di unpriežu mizupludiņi liecina,ka iedzīvotāji

lietojuši zvejas tīklus. Cilvēki nēsājuši šīfera

aplīšus un dzīvnieku zobu piekariņus kā rotas

lietas un amuletus. Zvejnieku kapulaukā at-

rasta nokaula plāksnītes izgatavota sievietes

skulptūriņa. Sārnātes apmetnēar ūdensputnu
vai zvēru galvām rotātas koka karotes. Kara-

laukā mirušie guldīti dziļās bedrēs dažādos

virzienos uz muguras vai vēdera, bez vērtīgām

piedevām. R. Ljas iedz. acīmredzot ietilpa Balt.

d.a. piekrastei raksturīgam kult. ielokam, bet

A. Ljai raksturīgas Narvas kult. iezīmes.

Vidējā neolītā (3. gadutūkstoša IIpusēpirms

mūsu ēras) ieviesās dzintars un krams, kas
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liecina par maiņas tirdzniecību. Augstāku
līmeni bija sasniegusi šo materiālu un kera-

mikas apdare. Plaši izplatīta bija ķemmes-
bedrīšu keramika. Līdz šim atklātas apmetnes

Ičā, Piestiņā, Budjankā, Jurisdikā, Kreičos,

Līčagalā, Nainiekstē, Suļkā, Zvejsalā, Kaulēn-

kalnā, Dzvietē un Purciemā. Cilvēki šajā laikā

dzīvojuši virszemes stabukonstrukciju mītnēs,

apkurei un ēdienu gatavošanai izmantojot

virszemes vai nedaudz iedziļinātus vaļējus

pavardus. Katlveida trauki bija gatavoti no

mālaar smilšu vai drupinātagranitazvirgzdu

piejaukumu, vai arī ar zāļu vai gliemežvāku

piejaukumu. Lietoti akmens cirvji un kalti,

krama un kaula šķēpi, kaula harpūnas, salie-

kami un viengabalamakšķerāķi, krama bultu

gali, naži, kasīkļi v.c. priekšmeti. Dzintara

krelles, piekariņi un pogas lietotaskā rotas un

amuleti. Dažādi priekšmeti rotāti ar dzīvnieku

un ūdensputnufigūriņām. Mirušie izstiepti uz

muguras, retāk uz vēdera bedrēs, gan bez

kādām piedevām, gan ar bagātīgāmpiedevām.

Vēlajā neolitā 2. gadutūkstoša I pusē pirms
mūsu ēras bija izplatīta auklaskeramikas jeb

kaujas cirvju kult., kas toreiz bija izplatīta visā

Eiropā. Tad arī sāka darināt plakandibena
māla traukus ar auklas iespiedumu vai skujiņu

ornamentu,tie bija labāk apdedzināti un ūdeni

cauri nelaidoši. Šajā laika posmā cilvēki jau

nodarbojās ar lopkopībuun zemkopību, turot

liellopus, kazas uncūkas. Galv. iztikas avots

tomēr vēl joprojām bija meža cūkas, aļņi,

brieži, bebri, zaķi v.c. meža dzīvnieki, līdakas,

sami, līņi v.c. zivis, sēnes, ogas, ēdamās saknes,

lazdu riekstiunezerrieksti. Medībās ieguva arī

ādas apģērbiem, dzīvokļu izklāšanai un tirdzn.,

un kaulus darbarīku un iedzīves priekšmetu

darināšanai.Mītnes vairs necēlapie ūdeņiem,

bet gan zemienēs,kur lopiem bija labas ganī-

bas. Mītnes bija virszemes stabu četrstūrīgas

konstrukcijas ar akmeņiem izklātiem pavar-

diem. Jaunums bija gludi laivascirvji. Vēlajā
akmens laikmetā mirušie guldīti kapos iz-

stiepti, saliekti vai sēdus, ar krama, šīfera,

dzintara, kaula rotu un dzīvnieku zobu pie-

kariņu piedevām. Atrasti mālā atveidoti cil-

vēku tēli. Izrakumi liecina, ka cilvēku mūža

ilgums toreiz bija apm. 30 g. Cilvēki bijuši

fiziski ļoti spēcīgi, bet sliktie dzīves apstākļi,

trūcīgie apģērbi un nepietiekami apsildītas

telpas veicinājušas chroniskus locītavu iekai-

sumus. Sākotnēji sievietēm kā pastāvīgajām

Neolīta laikmeta vīrieša figūra Aboras

apmetnē Lubānas klāņos (aļņa rags).

apmetņuapdzīvotājām, vietējo darbu veicējām
unbērnu audzinātājām bijusi lielāka nozīme,

bet vīriešu, sākotnējo klejotāju — mednieku,

nozīme pieaugusi, ieviešoties lopkopībai un

zemkopībai. Sākotnējie akmens laikmeta iedz.

bijuši eiropeīdi ar gareniem galvaskausiem,

vidēji platu un augstu seju. 7. — 5. gadu
tūkstotī pirms mūsu ēras Ljā no a. ienāca

mongoloīdi cilvēki ar vidēji garu galvaskausu,

platu, zemu un ieplakanu seju. Vēlāk šie abi

antropoloģiskie tipi asimilējās. Vidējāakmens

laikmeta ķemmes kult. ļaudis bijuši vēlāko

somu —

ugru priekšteči, bet neolīta auklas

keramikas kult. ļaudis bijuši baltu, slāvu un

ģermāņupriekšteči un Balt. ienākušie šīskult.

ļaudis būs bijuši pirmbalti.
N. pētniecība ievērojamudarbu veikusi Ilze
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Loze (dz. 1936), kas publ. arī grām. Akmens

laikmets Lubāna klānos (1979).Lūcija Vankina

(dz. 1908)unFrancis Zagorskis (dz. 1922).Ljas
neatkarības laikā akmens laikmeta atradnes

pētījis Eduards Šturms (1895-1959).

Neorganiskā ķīmija — zinātne par ķīm.
elementu un to savienojumu (tiklab tīru sa-

vienojumu, kā arī šķīdumos) fiz. un ķīm.

īpašībām, par īpašību salīdzināšanu starp

elementiem, kas pieder pie periodiskās sis-

tēmas vienas vai dažādām grupām,par sistēmu

sintēzi.

Neorg. ķim. Lja saka pētīt 1919 LU ķim.
fak. M. Centneršvērs (1874-1944) un viņa

skolnieks J. Krustiņsons (1892-1946,sk. 1084).

Viņi sarakstīja pirmo neorg. ķīm. grām. latv.

vai. — Neorganiskās ķīmijas kurss (1-2 (1922-

-24) un pētīja sāļu termisko disociāciju. le-

vērojami bija M. Straumaņa (1898-1973, sk.

2361) un viņa skolnieka N. Brakša (dz. 1905)

rentgenanalitiskiepētījumi par metallu eutēk-

tisko šķīdumu struktūru. LU sintezēja daudz

jaunu savienojumu, noskaidroja to īpašības,

piem., S
2
F

2
—M. Centneršvērs unK. Štrenks

(1886-1958), dažādus vara, dzīvsudraba, cinka,

kadmija v.c. metallukompleksos savienojumus
— M. Straumanis ar savu skolnieku A. Cīruli

(dz. 1904, sk. 404), A. Tauriņš (dz. 1904, sk.

2423), V. Štāls (dz. 1889,sk. 2400). Neorg. ķīm.

pētīja arī A. Ķešāns (1881-1954, sk. 1191).

Liekas, ka neviens no minētajiem ķīm. neuz-

skatīja pētn. neorg. ķīm. par savamūža galv.
darbības lauku.

Pēc 1944 Ljā pētījumi neorg. ķīm. ir l.t.

veikti 3 iestādēs: LVU darb. pētnieki — A.

Apsitis, R. Būmanis, H. Gode, A. leviņš, A.

Ķešāns, J. Sauka, A. Veiss v.c; RPI
— A.

leviņš, J. Sauka, A. Veiss, V. Brunnere v.c;

LPSR ZA Neorg. ķīm. I (dib. 1946, līdz 1966

tā nosaukums bija Ķīm. I) —
U. Cielēns, A.

Dzene, A. leviņš, A. Ķešāns, Z. Konstants, L.

Krimova, T. Millers, J. Ozols, A. Stūris, E.

Švarce, A. Vaivade, S. Vimba, I. Zviedre v.c.

Šīs iestādes visplašākos pētījumus veica bo-

rātu (borskābes, H
3
B0

3, sāļu), iesk. poliborā-

tus, sintezē, izgulsnēšanā, kristallstruktūras

v.c. īpašību noteikšanā. 1946-54 A. Ķešāns ar

līdz-kiem
— H. Godi, L. Krimovu, E. Švarci,

S. Vimbu v.c, lietojot jaunatrastas metodes,

sintezēja ap 30 jaunusvina, barij a, mangāna,

dzelzs(ll), kobalta, niķeļa, vara, cinka, kadmija

un divkārša tipa borātus. A. Ķešāns izstrādāja

svarīgāko borātu (minerālu un sintētisko)

klasifikācijas sistēmu. Atklāja, ka eksistē

ūdenī šķīstoši smago metallu borāti unka no

ūdens šķīdumiem izgulsnēto borātu sastāvu

visvairāk noteic pH vērtība: jo augstāks pH,

jovienkāršāka sastāva ir izgulsnētieborāti. H.

Gode turpinapētījumus par borātu sintēzi un

borātu šķīdumiem. E. Švarce sintezē borātu un

borskābes kompleksus ar org. skābēm, piem.,

vīnskābēm, gļotskābēm un alkoholiem. Rent-

genanalitiski ir noteiktas kristallstruktūras

dažiem niķeļa, mangāna,sārmu (I. Zviedre v.c.)

un sārmzemju borātiem (A. leviņš, J. Ozols,

arīA. Dzene un S. Vimba)un borātu komplek-
siem ar org. skābēm (E. Švarce v.c). Sārm-

zemju borātu struktūra liecina, ka borāti ir

kompleksi sārmi. A. leviņš unE. Švarce, kā

arī K. Bambergs, kas darb. LLA, pierādījuši,
ka vara borāti ir labs kombinēts mikroelementu

mēslojums dārzeņiem, augļu krūmiem un

kokiem, tauriņziežiem uncukurbietēm. Ūdenī

nešķīstošie borātu kompleksie sārmi noder

mazu borātu daudzumu izgulsnēšanai noūdens

(E. Švarce v.c). Jaunākajālaikā svarīgspētn.

lauks Neorg. ķīm. ir neorg. savienojumu

sintezē, lietojot plazmas (jonizētas gāzes)
strūklu. Sintēzei nozīmīgās plazmas īpašības
ir tās parasti augsta t°, lielais enerģijas saturs,

sastāvs — neparastas molekulas un joni. Ar

plazmas strūklas palīdzību mēģina iegūt ķīm.

un termiski izturīgas aizsargplēves, pirolizes

produktus, neorg. nitrīdus v.c. savienojumus.

T. Millera vad. Neorg. ķīm. I eksperimentāli

un ar teorētiskiem, elektronisko skaitļotāju

aprēķiniem derīgiem modeļiem pētī pulveru

daļiņu un plazmas strūklas mijiedirbes liku-

mus, izstrādā technoloģiskos sintezēs procesus,

kasoptimāli ražo savienojumus, pārklājumus

v.c. veida materiālus ar dotām īpašībām, un

noteic iegūto materiālu fiz. un ķīm. īpašības.

Piem., J. Grābis un M. Raitis teorētiski un

eksperimentālipierādījuši, ka homogenus ma-

teriālus var iegūt tikai gadījumā, ja plazmas
strūkla izejvielas pilnīgi iztvaiko un ja pro-

duktus ātri kondensē. V. Krasovskis un T.

Kujanovaelementārdaļiņu uzvedību plazmas
strūklās pētī ar lāzeru stariem. J. Grābis, V.

Dombrovska un G. Heidemane sintezējuši

dažādumetallu nitrīdu monokristalliskos pul-

verus, kam liela ķīm. aktivitāte un vienlaicīgi

augsta mechaniskā izturība. U. Cielēns sin-

tezējis ZrN, V. Ritenbergs un I. Zviedre
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pētījuši apstākļus unpiedevas — retzemjuun

reto metallu oksidus, kas uzlabo stiklveida

aizsargpārklājumus. Neorg. ķīm. I diezgan

plaši pētīti svarīgu analitisku reaģentu (sk.

Analītiskā ķīm.) —
tiooksīna (8-merkaptohi-

nolīna) un tā atvasinājumu kompleksi ar

metallu katjoniem, piem., platīna, niķeļa,

antimonija. Piem., A. Stūris pētījis tiooksīna

atvasinājumu sintēzi un to komplekso savie-

nojumu īpašības. A. leviņš, J. Ozols, A. Ozols,

L. Pečs pētījuši dažu komplekso savienojumu

kristallstruktūras, kā arī sēra un slāpekļa

atomu saites ar metalla atomu. Mazāku ap-

mēru pētījumi pēc 1944 ir par aluminija

savienojumiem (R. Būmanis, A. Veiss), par

magnēzija savienojumiem (Z. Konstants, A.

Vaivade), par svina chloridu, fluoridu, par

kālija peroksidīnu (J. Sauka unV. Brunnere)

un par organometalliskiem savienojumiem (A.

Apsitis).
Pēc 1944 R. zemēsnokļuvušie latv. zin. par

neorg. ķīm. ir interesējušies maz. Pētījumus

par neorg. monokristallu audzēšanu ir publ.bij.
LU vec. asist. J. Kalnājs, kā arī 3 zin., kas

augstāko izgl. sākuši Ljā un to beiguši R.

zemēs, —
V. Belruss, V. Sils un J. Smiltēns.

Arī starp jaunākiemlatv. ķīm., kas augstāko

izgl. guvuši unpētniecībuveic R. zemēs,neorg.

ķīm. ir ieinteresējusi samērā nedaudzus. Pir-

majā vietā starp tiem ir P. Legzdiņš ar

pētījumu klāstu par metallu, it sev. lantanīdu

kompleksiem savienojumiem un ar svarīgu

atklājumu par jauna veida organometalliska

kompleksa savienojuma homogeni katalizētu

hidrogenācijas reakciju. Inf. par rentgenana-

litiski noteiktām neorg. kristallu struktūrām

ir publ. M. Šterna un M. Veidis. Pētījumus

neorg. ķīm. publ. arī D. Dakternieks, J. Gulēns,

I.Kalniņš, I.Ogriņa, A. Spilnere, T. Sveķe, J.

Vasilevskis v.c.

Nav zināms, ka latv. ķim., neorganiskas

ķīm. zinātnieki, darbotos PSRS.

R. zemēs dzīvojošie latv. ķīm., neorganiskās

ķīm. speciālisti, pētījumu rezultātus parasti

publ. angliski pasaules galv. neorg. ķīm.
žurnālos. Okup. Ljā dzīvojošie ķīm. savus

rakstus publ. kr.unretāk latv. vai. l.t. (1966-75

caurmērā 25 rakstus g.) vietējos žurn. —
Lat-

vijas PSR ZA Vēstis, Ķīmijas Sērija, arī citos

vietējos izd. un Vissav-bas mēroga PSRS

neorg. ķīm. žurnālos. Starp neorg. ķīmijā
vislabāk pazīstamiem latv. ķīmiķu pētījumiem

brīvajāpasaulē ir daži M. Straumaņaun arī P.

Legzdiņaveiktie. Okup. Ljasķīmiķu svarīgākie
veikumi

—
borātu ķīm. ir maz pazīstami.

U. Bluķis

Neredzīgais Indriķis (1783. 15. X Maz-

dzērves pag. Elkalejās — 1828. 24. I turpat)
— pirmais latv. dzejnieks, kura darbi publicēti.

N. I. bija dzimtcilvēks, 5 g. vecumā zaudēja acu

gaismu, vēlāk strādājapar drēbnieku unkurp-

nieku. Dziesmu grām. un Vecā Stendera dar-

bu ietekmē N. I. sāka dzejot un mēģināja
izteikt savupasaules izjūtu ar mākslas līdzek-

ļiem, tā atšķirdamies no saviem laikabiedriem.

Neredzīgais Indriķis.

Jāņa Strupuļa medaļa.

Viņa dzejā neparasti liela subjektīvā pārdzī-

vojuma deva. Savas garīgās bagātības apzi-
nāšanās viņamdeva drošības sajūtu. Kaut gan

N. I. dzeja stipri reliģioza, tajā lielu lomu spēlē

mīlestība,draudzība, dabas izjūta unracionā-

lisma laikmetam neparasta emociju plūsma,

tur atspoguļojas viņa bēdu pilnā dzīve. Viņu

atbalstīja Apriķu draudzes māc. Kārlis Got-

hards Elverfelds (1756-1819), kas pats kļuva
pazīstams ar pirmo latv.oriģināllugu v.c. dar-

biem savā Līksmības grāmatā (1804). Elver-

felds pierakstīja N. I. dzejoļus un izdeva Tā

neredzīgā Indriķa dziesmas (1806), kas bija

pirmā dzej. grām., kuras autors bija latvietis.

Grām. 1 200 eks. nopirka subskribenti, tā

sāgādājotN. I. iespēju nodibināt ģimenesdzīvi

arkalponi Annu. Laulībā radās 4 bērni. Otru
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Dzeesmas.

mūzejs „Riekstiņos". Apvidūir senču pilskalns

pie Muldeniekiem, 3 atklātas jaunā akmens

laikmeta apmetnesun 1584-93 celtā N. b-ca.

Neretnieks Ivars Ansis (dz. 1939 Rīgā) —

ķīmijas inženieris. 1962 b. Stokholmas TAsk

Zviedr. un 1967 ieguvis lic. grāduķīm. inž. zin.

turpat. Kopš 1960 bijis šīs Ask asist., vēlāk

māc. spēks. Piedalījies vairākās zin. kon-

ferencēs unpubl. rakstus profes. žurnālos.

Neretnieks Kārlis (dz. 1894. 1. XI Daugav-

pilī) — inženieris (1916). leradās 1944 Zviedr.,
kur sākumā darb. Stokholmas TeChn. Ask.

Elektromašīnumācību I, pēc tam Linhamnas

kokrūpn. firmā. Kopš 1949 Stokholmā vad.

Strembergaplastikas ražojumu f-ku, ko 1961

ieguva savā īpašumā, tādējādi pēc f-kas no-

saukuma maiņas kļuva uzņēmuma „Nerefa"

īpašnieks. (Dēls —
IvarsAnsis Neretnieks,inž.)

Nermans (NermanBirger, 1888. 6. X Nor-

čēpingā [Norrkoping], Zviedrijā — 1971. 22.

Selgamd, 1806.

pn 3. ©. ©tefferibagtn un bchla.

Pirmā latviešu oriģinaldzejas sējuma

titullapa.

pusi metiena (arī 1 200 eks.) bija grūti pārdot,

tādēļ paredzēto N. I. dzej. otru krāj. vairs

neizdeva. N. I. dzejošanu tomēr turpināja, kā

to liecinaLatviešuAvīzēs v.c. publ. viņa dar-

bi. No tiem ievērojamākais ir drām. allegorija
~Brīvestības precības" ar dziedamāmlomām

sakarā ar zemnieku brīvlaišanu Kurz. 1818.

Nereta (1775) — pilsētciema tag. Stučkas

raj. d. daļā, pie Susejas upes. Kopā ar tam

pakļauto lauku territoriju, tā platība — 119,5

km2, iedz. skaits 1967 — 3 300. 1298 N.

minēta kā Nirica, 1564 kā Narite. 1596 tur

nodib. īslaicīga latīņu sk., un 1607 t.s. Ķesteres
sk. zemnieku bērniem. 1828 iekārtota pirmā
bibl., 1950 tā ieguvusi pilsētciema ties. un

1950-55 bijusi arī raj. centrs. Tur darbojas

slimn., ambulance, soc. nodrošināšanas pan-

sionāts, bērnudārzs, vidsk., kult. nams, kino-

t-ris, 2 bibl., grāmatnīca, stadions, mežizstrā-

dāšanas iecirknis, 7 veikali, tirgus, 2 ēdnīcas

un Jāņa Jaunsudrabiņa memoriālā māja — Prof. Dr. Birger Nerman's.
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VIII Stokholmā, Zviedr.) —
zviedru archaio-

logs un senatnes pētnieks, Balt. tautu draugs.

Zviedr. stud. Upsalas U, kur 1913 ieguva Dr.

phil. grādu, pēc tam bija turpat docents,

1923-25 archaiol. prof. Tartu U Ig., piedalījās
vairākos archaiol. izrakumos Balt. — 1929-30

Grobiņā v.c, 1938-55 bijis Zviedr. Valsts vēst.

mūzeja direktors. Publ. vairāk nekā 350 zin.

rakstu; plašākaspubl. —
Studier over Sveriges

hedna literatur (1913), Ynglingasagani arkeolo-

gisk beljsning (1917), Den svenska rikets

uppkomst (1925), Die Verbindungen zwischen

Skandinavien und dem Ostbaltikum m der

jūngerenEisenzeit (1929), Die Volkerioande-

rungszeit Gotlands (1935), Svenskarna i Ost-

baltiska lānder och Ryssland i formtiden (1936),

Sveriges forsta storhetstid (1942), Grobin-

Seeburg,Ausgrabungen und Funde (1958),Die

Vendelzeit Gotlands (1969) v.c. N. aktīvi darb.

zv.unbalt. sadarbības org., 25 g. vad. 1943 dib.

Balt. kom. Stokholmā, bija Jūnija kom. pr.

kopš 1959,Mare Balticum s-bas dib., Pasaules

pretkornūnisma līgas Zviedr. nod. vad. un

Kristīgās kult. aizsardzības kom. Skandinā-

vijasnod. priekšnieks. Viņš II Pas. kara laikā

publ. un izdeva ievērojamugrām.Balt. valstu

aizstāvēšanai Ha dc rātt at leva, vēlāk Bal-

ticum skali leva (1956)unFor Balticums frihet
(1969)un ar rakstiem piedal. vairākos citos nac.

polīt. izdevumos.

Nerova
— senoletgaļu apdzīvots apg. uz d.

no Bērzenes un Ābeles (vēlākajā Rēzeknes

apr.).
Nesaule Pēteris Voldemārs (dz. 1907. 9. XII

Mangaļupag.) — mācītājs. B. LU ar lic. theol.

grādu 1935. Bijis Nītaures un Zaubes cv. lut.

draudzes māc. un skol. 1935-44, Vāc. b-cas

iekšmisijas iestādes darbā Betzlē, māc. un skol.

latv. bēgļu nometnēs Z. Vācijā. Darb. ASV par

māc. Indianapoles latv. cv. lut. draudzē kopš
1950. Kopš jaunības bijis aktīvs draudzes un

cv. lut. b-cas jaunatnesdarbā, jaunatnes dar-

bapārzinis britu joslā Vāc,kopš 1958 atkārtoti

LELDAA Jaunatnes noz. vad., Pārvaldes

sekr., LELBA Ārmisijas noz. vad. 1975-79 un

ārmisijas referents pie B-cas Virsvaldes. N.

raksti iespiesti dažādos žurn. un grām., bijis
tic. mācības skolotāju biļetena red. 1968-72.

Nesaule Valda (dz. Kness-Kņezinska, 1905.

14. IPetropavlovskā, Krievijā - 1978. 12. XII

Indianapolē, Indiānā, ASV) —
literātūrzināt-

niece. (T. —
virsmežzinis Jēkabs X.-X., v. —

mac. Pēteris N.) Sākusi stud. Lja un strādājusi

par skol. kopš 1928. Pēc ierašanās ASV 1950

turpinājusi stud. Indiānas U, kur ieguvusiB.A.

grāduslavu vai. 1962,M.A. grādu salīdzināmā

lit. 1966 unDr. grādu lit. 1975 par disertāciju
The Christ Figurē and the Idea ofSacrifice m

Herman Meluille's Billy Bud, m Graham

Greene's The Potting Shed, and m Fedor

Dostoevskij's TheDream of aßidiculous Man.

N. ilgus g. bija Indianapoles latv. cv. lut.

draudzes svētdienas sk.un latv. sestd. sk. skol.,

kopš 1970 darb. par mācībspēku Indianapoles
Marianas kolledžā.

Nesēju amata brālība — vecākā latv. Rīgas

transportstrādnieku apvienība, dib. 1450. 19.

IV, lai gan tās statūti (šrāgas) dokumentēti jau
1425. Rīgas latv. transportstrādn. (Lostrāger)

bija apvienojušies, lai aizstāvētu savas in-

tereses un organizētu sadzīvi. Paplašinoties
tirdzn. unpieaugot tirdzn. nodarbināto tran-

sportstrādn. skaitam, notika viņu speciāli-

zēšanās unorganizēšanās atsev. amatos. Vis-

pirms nodalījās alus unvīna nesēji, tad liģeri,

kas nogādājalabību v.c. preces noliktavās, pēc

tam kaņepju kulstītāji, preču mērītāji (Messer)

v.c. Atsev. brālību jeb amatu starpā bieži

norisinājās asi strīdi savstarpējās konkurences

dēļ. Nesēji bija brīvi algota darba strādn., kas

vienojās ar tirgotājiem par darba noteikumiem

un maksu pēc saviem ieskatiem. Viņi organi-

zēja transporta darbus un izmantoja arī

sezonas strādnieku algoto darbaspēku. Sākot-

nēji viņi paši veica smago darbu, bet 16. g.s.

beigās vadīja darbu organizēšanu, uzraudzīja

algādžus, šķiroja preces unveica uzdevumus,

kas prasīja zināšanas un izmaņu. Nesēju amata

brālība bija ieguvusi cieņu pilsētā un arī

zināmas kontroles iespējas par tirgotāju izrī-

cību, vēršoties pret krāpniekiem, kā to liecina

sāls nesēju zvēresta tekstslatv. vai. 1689. 29.

IVprotokolā Ķemerejas tiesā. Sākotnēji brā-

lībā uzņēmakatru latv., kam bija Rīgas nam-

nieka ties., bet 16. g.s. brālībā uzņēma vairs

tikai personas, kas 4 g. bija nostrādājušas pie
kāda namnieka. Brālībai bija pienākums obli-

gāti piedalīties ugunsgrēku likvidēšanā un

aizstāvēt Rīgu dumpja vai uzbrukuma gadī-

jumā. Brālības locekļiem bija jāpiedalās arī

nakts patruļās, sardzes dienestā nocietinā-

jumos, jāapkalpo artilērija, jāpiedalās pils

nocietinājumu un ostas izbūvē, jāpadziļina

ūdensceļi un 2 reizes g. jāpiedalās pils. vārtu
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Tipiska viduslaiku noliktava Rīgā.

apkaimes tīrīšanā. 18. g.s. nesēju brālības loc.

jau lielā mērā bija kļuvuši par darba uzņē-

mējiem, ieguvuši zināmu turību unpašapziņu

un spēja izturēt pieaugušos Rīgas vācu virs-

kungu spaidus. Šī brālība 19. g.s. izbeiza savu

darbību.Ljas neatkarības laikā nesēji bija dzc.

kalpotāji, kas par normētu atlīdzību palīdzēja

pasažieriemnogādātrokas bagāžuvilcienā vai

no vilcienalīdz citam satiksmes līdzeklim vai

tuvākai viesnīcai. Nesējiem bija cepure ar

uzrakstu „Nesējs" un attiecīgs nr., kā arī zils

darba krekls. Rīgas pasažieru stacijā bija 42

nesēji, tādi bija arī Liepājas, Daugavpils,

JelgavasunZemgales dzc. stacijās.
Nestora chronika — Krievijas pirmchronika

no 9. gs. līdz 12. gs., ko starp 1113 un 1125

laikam sakompilējis sv. Miķeļa klostera abāts

Silvestrs Kijevā, bet ko agrāk piedēvēja

Kijevas Peščeras klostera mūkam Nestoram

(mir. 1110), kas sarakstījis tikai vienu pirm-
chronikas daļu. Pirmchronika ietver Pagājušo

gadu vēsturi, kas sarakstīta pirms 1054 pēc
Bizantijas vēst. Georgija Hamartoles Pasaules

chronikas parauga un ietver agrīnākās Kriev.

vēst. ziņas līdz 882; kr. kristīšanas aprakstu

sv. Vladimira laikos 986-988 un sarakstīta 12.

gs. sākumā; mūka Nestora sāktās uncita mūka

pabeigtās Kijevas Peščeras klostera annāles

1044-1110. Pirmchronikas teksts nav sagla-

bājies, bet saglabājies dažādās vēlāk papil-

dinātās un līdz 16. gs. beigām paplašinātās

redakcijās. No tām divas ir vistuvāk oriģi-
nālam

— visvecākā, bet ne pareizākā, Vladi-

miras-Suzdaļas mūka Lavrentija 1377 sarak-

stītā redakcija arKriev. vēst. turpinājumulīdz

1305;visumā pilnīgāka un dramatiskākaIpati-

ja chronika, kas sarakstīta 14. gs. beigās vai

15. gs. sākumā un papildināta ar Kijevas,

Volinijas un Galičas vēst. 1201-92,atrasta sv.

Ipatija klosterī Kostromā. N. chronika sniedz

svarīgas ziņas agrīnajā Ljas vēsturē.

Neuhausen
—

sk. Neihauzens.

Neulande Liene (dz. 1921. 29. 111 Majoros,

Rīgas Jūrmalā) — folkloriste, skolu adrninistrā-

tore. Stud. LU 1943-44. Kopš 1944 Zviedr.,

stud. Upsalas U, ieguvafil. kand. grādu 1957,

Dr. grādu 1977, b. Valsts bibliot. sk. Stok-

holmā 1959. Darb. par Terbijas pils. skolu

pārvaldes intendanti,bijusi aktīva latv. kult.

dzīvē. Publ. grām. Jumis, die Fruchtbarkeits-

gottheitder alten Letten (PBLA godadiploms

1978), piedalījusies ar rakstu par Teodora

Celma publikācijām krāj. leskatītais un atzī-

tais (1963), red. grām.Eiropas latviešu kultūras

darbinieku kongress Stokholmā 1966. g. 28. —

30. maijam (1967),piedalījusies Pētera Šmita

Latviešu tautas teiku unpasaku 3. — 15. sēj.
sakārtošanā.

Neumann — sk. Neimans.

Neuri
— varbūtējaaustrumbaltucilts, kas

pēc Herodota ziņām (Historiarum lib. IV, 17

n.) figūrējuši 515 pr. Kr. Persijas karaļaDārija
kara gājienāpret skitiem. N. dzīvojušiuz z.no

skitiem un skitu „zemniekiem" (Skythai ard-

tēres), ko uzskata par pakļautiem slāviem,un

uz r. no ~cilvēkēdājiem" (androfagiem) resp.

somugru mordviniem. Herodots raksta, ka n.
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dzīvojuši r. noDņepras pie D. Bugas uz z. no

alazoniem, nolielā ez., kas šķīris skitu zemi no

n. zemes, kur, plūzdama no z., iesākas arī

Dņestra (IV, 51). Viņš rakstījis, ka skitu zemi

ierobežojuši vispirms agatirsi, pie traķiešiem

piederīga cilts, tad n. un tālāk citi (IV, 100).

N. navpalīdzējuši skitiem. Bēgdaminopersie-

šiem, skiti iekļuvuši n. zemē un viņus stipri

nobaidījuši. N. devušies tālu uz z. (IV, 125).

Herodots liecina,ka n. zemē bijis daudz čūsku,

kādēļ n. bijuši spiesti doties pie būdīniem

Donas augšgalabaseinā vai pat Volgas vidie-

nes apgabalā.N. esot bijuši burvji. Katrs n. ik

gadudažas dienas skraidījis par vilkaci unpēc

tam atkal pieņēmis parasto izskatu (IV, 105).

1. g.s. Plīnijs pieminējis n., pasvītrodams, ka

n. zemē izceļoties Dņepras upe. Amiāns Mar-

selīns 4 g.s. pieminējis, ka Dņepraizceļoties n.

zemes kalnos. Agrīnieapraksti rada grūtības
n. dzīves telpas noteikšanā. Dņestra, piem.,

neiztecēja no kāda ez., bet radās Karpatu
kalnos Galicijā. Šķiet, ka n. dzīvojuši plašā

telpā gar Dņepras un Ņemunas augšgalu un

atdalījuši senos slāvus no somugru ciltīmtālāk

ziemeļos. Daži pētn.n. uzskata par slāviem, citi

par somugriem, vēl citi par baltiem (Dr. Pēteris

Šmits, Dr. Edgars Dunsdorfs, Dr. Marija Gim-

butas). Šmits pieņem, ka jau Herodota laikos

n. dzīvojuši Ņemunas, Dņepras, Okas un

Daugavas augšgalā. Viņu mītnesa. sniegušās
līdz mordvinu (androfagu) zemei. Mordvinu

valodā atrodam aizguvumus nobaltu valodām.

Vēl 12. g.s. baltiskie galindi dzīvojuši vēlāko

Maskavas un Smoļenskas guberņu robežu

territorija. Par n. zemes d. robežu Šmits

uzskatīja Pripetes purvāju, kur pagātnē varēja
būt arī lielāks ez. vai pat vairāki ezeri. Z.

robežas līnija varēja būt Daugavas upe. Pēc

Herodota ziņām šajā apvidū viņalaikā cilvēki

nav dzīvojuši. N. vai pat vispār baltu pirm-
mītnes tātad varēja atrasties plašāčetrstūrī no

Pripetes d. līdz Daugavai z. unno Vislas r. līdz

Okai austrumos. Pagājušo laiku chronika (pa-
zīstama arīkā Nestora chronika) piemin blakus

vietvārdam Latgola arī Neroma vai Noroma,
kas varētu būt n. zemes nosaukuma palieka.
N. vārdam tomēr ir vairāk līdzības ar slavu

upju Nira, Nureca un Nirča nosaukumiem, ar

ko daži pētn. mēģina pierādīt n. slaviskumu.
Šmits Vecpiebalgā atradis māju nosaukumu

Naurēni un Ādažu pag. Nurnieku mājas, bet

no tā secinājumus nevar izdarīt. Saknes nar-,

ner- unnur- atrodamas slavu unbaltu vai. ne

tikai Ljā, bet arī Liet., Austrumprūsijā un

Baltkriev., kādreizējā baltu zemē, atrodams

krietns skaits vietu nosaukumu ar saknēm ner-

un nar-. Nirt, nertiunnardvti nozīmē iegrimt
visās baltu valodās. Dņestras z. krastā ap

Tarnopoli atklātā Čechi-Visockas kultūra, kas

datējama no 5. līdz 1. g.s. pr. Kr., nav ne

ģermāņu, ne skitu izcelsmes, bet tai nav arī

slavisku pazīmju.
E. Andersons

Neurochirurģija — nodarbojās ar centrālās

perifērās nervu sistēmas slimībām un bojā-

jumu operātīvo ārstēšanu. Ljā Dr. Pauls

Stradiņš (1896-1958)bija aktīvsperifērās nervu

sistēmas chirurģijā un izdarīja arī galvas

smadzeņu traumu unaudzēju operācijas. 19300

g. otrā pusēšajā nozarē darbojās arī Dr. Kārlis

Dolietis (dz. 1900) un Dr. Artūrs Rocēns (dz.

1907). Pirmo patstāvīgon. nod. Ljā 1946 nodib.

Dr. Aleksandrs Liepukalns (1892-1966)un lielu

darbu veica arī Dr. Jānis Bune (dz. 1891). 1967

radīts Republikāniskais n. centrs, kas veic arī

organizatoriski metodisko darbu republikas

apmērā. N. operācijas izdara arī Rīgas trauma-

toloģijas unortopēdijas zin. pētn. Iun vairākās

pils. un rajonu slimnīcās. Nopietnuspētījumus
dažādās n. nozarēs veikuši Ilmārs Pūriņš (dz.

1928), Edgars Brēmanis (dz. 1935), Artūrs

Grīslītis (dz. 1933), Tālivaldis Apinis (dz. 1937),

Jānis Kupčs (dz. 1940),Valts Raits (dz. 1928)

v.c.

Neuropatoloģija —
zinātne par nervu sli-

mībām. Ljā pirmā n. nodaļa atvērta 1875 Rīgas

pils. 1. slimnīcā. Ar n. LU Mcd. fak. Nervu

slimību katedrā nodarbojās Dr. Edvards Kal-

niņš (1869-1949),Dr. Teodors Upners (dz. 1898)

un Dr. Jānis Vilde (1900-71). Pēc kara Ljā

pilnīgi likvidēts poliomielīts, panākumi bijuši
izkaisītās sklerozes, smadzeņu asinsrites trau-

cējumu un perifērās nervu sistēmas slimību

ārstēšanā. Jau 1967 Ljā strādāja 218 neuro-

patalogi. Dažās n. nozarēs zin. pētījumus
veikuši T. Upners, J. Vilde,Mērija Lūre (vēlāk

Zīle, dz. 1919), Rita Kukaine (dz. 1922),

Aleksandrs Penciks (dz. 1903), Irma Blažko (dz.

1910), Romēna Švarce (dz. 1932), Ruta Marga

(1934-67), Ģertrūde Eniņa (dz. 1926), Kārlis

Arājs (dz. 1915), Juris Bērziņš (dz. 1925),

Ģedimins Kalvelis (dz. 1939), Imants Detlavs

(dz. 1930), Antoniņa Elviha (dz. 1914), Mirjama

Klingmane(1918-69), Daina Liepiņa (dz. 1924),
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Rita Prince (dz. 1923), Vitālijs Spektors (dz.

1923), Jānis Šusters (dz. 1927) v.c.

Neuschaffer — sk. Neišefers.

Newman
—

sk. Ņumens.

Newsome —
sk. Nūsome.

New Word (The New Word
—

Latvian

Monthlv Magazine for Literature and Art) —

period. il. izdevums angļu vai. latv. lit. un

mākslai, domāts l.t. Vāc. stacionētā amer. un

angļu okup. karaspēka un polīt. vad. iepa-
zīstināšanai ar latv. kultūru. Žurn. iznāca

Mērbekā (Vāc. britu zonā), izd. HugoSkrastiņš,
galv. red. bija A. Švābe, vēlāk H. Skrastiņš,

red. P. Kundziņš, J. Poruks v.c; 1946 iznāca

2 nr. un 1947 arī 2 nr.

Nīca (1778) — Liepājas raj. d.r. daļā pie
Balt. jūras. Ciema platība tagad 137,4 km2,
iedz. skaits 1967 — 1 756. Lielākās apdz. vietas

— Nīca (213 iedz.) 23 km no Liepājas, Jūr-

malciems, Lauciņciems, Sīkie, Sējuciems. Ķupa

kāpa (32 m vjl) ir dabas aizsardzības objekts.
Lielākaispurvs

— Sūnakšņu (Slamstes) — 198

ha. Pie Liepājas ez. d. gala,bij. Mēķes ez. un

purvainajās pļavās iekārtoti polderi un ūde-

ņiematkarots 3 600 ha auglīgas zemes. Vairāk

nekā 1/3 ciema territorijas klāj meži. Pad.

saimn. Nīca specializējusies piena, olu un zāles

miltu ražošanā un dārzeņu audzēšanā. Dar-

bojas krejotava, zivju pieņemšanas punkts,

ķiegeļnīca, mech. un galdnieku darbnīcas,
mežizstrādāšanas iecirknis, 2 bibl., 5 vei-

kali, ēdnīca, ambulance, feldšeru un vecmāšu

punkts, aptieka, veterinārais iecirknis un 2

sakaru nodaļas. Territoriju šķērso Bārtas un

Toseles upes unLiepājas — Klaipēdas šoseja.
N. slavena ar saviem tautas tērpiem, folkl. un

senām paražām. N. darbojas arī vidsk. un

pamatskola.
Nīcas Svita

—
karbona sistēmas augšējā (5.)

slāņkopa, raksturīga ar pelēka un iesarkana

irdena smilšakmena un māla slāņiem.

Nīcgale (1779) — ciems unapdzīvota vieta

Daugavpils raj. z. daļā. N. platība 104,5km 2,
iedz. skaits 1967 — 2 208. Lielākās apdzīvotās
vietas — Aizpurieši ar Nīcgali (253 iedz. 1967),

Jaunā, Dreiski, Kalnišķi, Mīšteļi, Muncišķi,

Ķirupe, Samagole,Tenisi unVingri. Territori-

ja r. robežojas 20 km garumāar Daugavu, kas

turuzņem Jāņupi.Tur ir arī vairāki lieli purvi
— Nīcgales (1 007 ha), Greivas (450 ha),

Ķirupes (308 ha) un Ganiņu (126 ha). Lielākais

ez. — Kāša (Koša, 56 ha). N. māla atradne

(895 900 m 3koptilpumā) nodarbina ķieģelnlcu.

Darbojas Nīcgales astoņgadīgāpamsk., Dau-

gavas unĶirupes pamsk., bibl., 2 feldšeru un

vecmāšu punkti, 3 sakaru nod., kokzāģētava,

krejotava, šūšanas darbn., 4 veikali. Apvidū ir

senspilskalns („Vecie kapi") Bulvīšos. Apvidu

šķērso Rīgas-Daugavpils dzc. (2 stacijas) un

Rīgas-Daugavpils šoseja un Nīcgales — Višķu-
Dagdas ceļš.

Kārlis Nīcis 1928. g. Rigapirms došanas

uz Austrāliju.

Nīcis Kārlis (1888. 18. VII Viesītes pag. —

1985. 28. V Sidnejā, Austrālijā) — dziedātājs

un sabiedrisks darbinieks (1779). N. mācījies
Gižicka mūz. sk. Rīgā pie Paula Sakša. I

Pasaules karā iesaukts kara dienestā,pēc revol.

nokļuvis Vladivostokā, kur māc. dziedāšanu

pie prof. Lugarti, ar Imantas pulku atgriezies

Ljā, 1920-25 stud. LX, kur b. E. Vitinga
dziedāšanas klasi, pēc kam bijis solists NO līdz

1928. Izceļojis uz Austrāl., N. tur dziedāja

tenora partijas 3 ital. un 1 angļu trupā,

radiofonā unkoncertos. Kopš 1930 N. bija arī

ilggadīgs Ljas goda konsulāta Sidnejā sekre-

tārs. Latv. trimdiniekiem ierodoties Austrāl.

pēc II Pasauleskara, N. daudz darījis viņulabā

un sniedzis koncertus latv. sabiedrībā.
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Nicis Žanis (1912. 14. X Kursīšu pag.) —

sabiedrisks darbinieks, sporta mednieks un

zvejnieks. Kopš bērnības dzīvoja Liepājā, kur

strādāja Tosmares kuģu būvētavā. 1953. 20.

I ar ģimeni dramatiskos apstākļos zvejas
kuterī izbēga no Liepājas un pāri Balt. jūrai
sasniedza Gotlandi Zviedrijā. 1953 pavasarī

devās priekšlasījumu un preses konf. turnejā

uz ASV un 1953. 5. V Kongresaizmeklēšanas

kom. Vašingtonā liecināja par apstākļiem

okup. Ljā. Apmetās uz dzīviBruklinā, Ņujor-

kā, kur strādāja par mech. Nodarb. ar sportu

— medniecību,burāšanu un zvejošanu, ieguvis

daudz godalgu šaušanas, bumbošanasunno-

vusa sacīkstēs. N. dzīvesbiedre Lidija N. (dz.
1925. 2. VIII) ASV atjaunojamodistesdarbu,

1961 Rokviles Centrā pie Ņujorkas atklāja
modes salonu un darbn., kas ar labo gaumiun

rūpīgo darbu drīz ieguva plašu klientūru.

Niedra Aīda (īst. v. Ida Niedra, prec.

Salmiņa, 1899. 23. 111 Tirzas pag. — 1972. 23.

XI Losandželosā,Kalifornijā, ASV) —
rakst-

niece (1780). 1949 ieradās Sēlemā, Oregonā,

ASV, no kurienes drīz pārcēlās uz Korvalisu

(Corvallis) un vēlāk uz universitātes pils.
Judžinu (Eugene). Tad pusgadu nodzīvoja

Sanfrancisko, Kalifornijā, pēc tam devās uz

Holivudu un pēdējos mūža g. dzīvoja Santa

Monikā. N. bija viena no visražīgākajām latv.

rakstn. trimdā, bet viņas romānu kvalitāte

bijusi dažāda,brīžiem noslīdot bulvārromānu

līmēm. N. tematus atrada savasapkārtnes latv.

trimdinieku dzīvē, atmiņā restaurētās latv.

inteliģences gaitās 1930 osg. un iztēlē skatītos

apstākļos tagd. Ljā. N. nemīlēja parasto sa-

runu valodu, bet izveidoja savu īpatu stilu,

savus teikumus bieži sākot novidus, stāstāmo

pārtraucotpusvārdā vai nobeidzot ar izteiku,
ko var dažādi tulkot. Viņaibija izsmalcināta

ritma sajūta, un savam personāžam viņa

izvēlējās krāsainus vārdus. Daba un ainavas

N. neinteresēja. Viņas vide bija latv. s-ba ar tās

pozitīvām un negātīvām īpašībām. S-bā sa-

vākto inf. un novērotos tēlus viņa savos

romānos ievietoja savā īpatnējā skatījumā.
Trimdā N. 2. izd. publ. arī agrāk izdotus dar-

bus, bet lielais vairums šajāposmābijuši jaun-
darbi.Debiju trimdā N. sāka ar romānuRožu

pelni (1947),kam sekojaagrāk izdotais romāns

Sieva, viens no viņas labākajiem darbiem

(1938, 1947), pēc tam romāni Kārdinātāja
(1942, 1949), Katrīna Ābele (1950), Maija

Purene (2. izd. 1951-53), Anna Dzilna (1936,

1954), Pie Azandas upes (1933, 1954), Trīs

Caunu sievietes (1954), Rūžu Kristīne, arī iz-

cils darbs (1939, 1954),Pilsēta pie Daugavas

(1955),Melnā magone (1956),Piektais bauslis

(1956), Miera ielas cepurniece (1957), Mūžīgā
leva (1958), Pērles Magones draugs (1958),

Uguns pār Rata kalnu (1959), Zelta Vārtu

pilsēta, vienīgais romāns viņas Sanfrancisko

dzīves posmā (1959), Bulvāru čigāni (1960),

Sieviete ar sarkaniem ērkšķiem (1961), Tas

trakais kavalieru gads . . . (1962), Līgava un

sieva (1963),Holivudas klauns (1963),Indrānes

ozoli šalc (1965), Trīs laimes meklētāji (1966),

Ugunī (1940, 1966), Sastapšanās pie operas

kafejnīcas (1967),AtkalEiropā (1968), Grēka

ābols (1931, 1968), Varavīksnes pār Rīgu

(1969), un Rīga dienās, nedienās (1970). N.

trimdā publ. arī 3 stāstu un noveļu krāj. —

Pasaules plauksta (1952),Melnās plūmes pie
sarkanām lūpām (1964), kur ievietoti N. un

viņas dēla Andrieva Salmiņa stāsti, un Meža

jaunava (1966), (šī grām. veidota pēc agrākā
izd. ar nosaukumu Pasaules plauksta).

Niedra Jānis (1887. 26. IXRīgā -
1956. 9.

X Londonā, Kanādā) — operdziedonis (1781,

P. 165).Toronto O festivālā dziedāja grāfudc

Grijē operāManona. 1953 Toronto spoži dzie-

dājis 40 g. skatuves darba atceres koncertā.

Niedra Jānis (1908. 21. XII Balvu pag.
—

1969. 31. VIII Toronto, Ontārio, Kanādā) —

sabiedrisks darbinieks (1782). No Vāc. 1951

ieradās Kanādā, kur pusgadu vad. laikr.

apgāduLatvija, pēc tam blakus maizesdarbam

aktīvi piedalījies Kanādas latv. sab. darbā.

Kopš 1951 bija Kanādas Latv. Katoļu apv.

valdes loc, 1953-56 tās valdes pr., kopš 1956

LNAK deleģēts pad. loc, pēc tam ik gadu
ievēlēts pad. un valdē. 1962 ievēlēts par LNAK

valdes pr., šo uzdevumu ar labām sekmēm

veica līdz mūža beigām. N. līdztekus bija
valdes pr vietn. ZAL KF unvaldes loc. BPLA,

vēlākajā PBLA, kuras organizēšanāviņš aktīvi

piedalījās. Jau kopš Ljas laikiem N. nepār-

traukti bijis aktīvs latv. period. izdevumu

līdz-ks.

Niedra-Bārene Lūcija (dz. Bārene, 1904. 8.

IIKuldīgā) —
rakstniece unskolotāja. Tēvs

—

Juris 8., mūz. instrumentu tirgotājs un labo-

tājs. N. uzaugusi Ventspilī, vēlāk dzīvojusi

Jelgavā,kur b. Skl 1925, strādājusi par skol.

Džūkstē, vēlāk Jelgavāunpapildinājusi izgl.
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Lūcija Bārene-Niedra.

Rīgā. II Pas. kara beigu daļu pavadījusiLeipā,
Čechoslovākij ā, pēc kara pārcēlusies uz Vāc.

un 1949uz ASV, kur dzīvojaŅudžersij ā,vēlāk

Floridā. Rakstn. gaitas sākusi 1934 ar dzimto

vārdu — Lūcija Bārene. Latv. publ. īsus apce-

rējumus žurn. Sievietes Pasaule un laikr.

Zemgalietis un Zemgale. Vāc. publ. īsstāstus

Ikdienas mirkli (1947). Pēc daudziem smagiem

pārdzīvojumiem viņas talants izplauka liela

apjoma darbos: romānā Ardievas . . . (1973),

kas ir viens no labākajiem latv. tautas ciešanu

tēlojumiem pārdzīvotā kara beigās un bēgu-
lības posmā; romānā Dzīves straumē (1975),

kas tēlo cerīgu cilvēku nevarību likteņapriekšā;
romānā Svešajā zemē (1978), kur tēlota latv.

jaunekļacīņa par izgl. un latviskumasaglabā-
šanu ASV; un divos stāstu un noveļu krāj.
Miera pēc (1976) unAtvasara (1984).

Niedre Jānis (dz. 1909. 24. V Tihvinā,

Novgorodas guberņā, Krievijā) — rakstnieks,

folklorists, literātūras zinātnieks (1916). Stud.

vēst. un tauts. LU 1928-30 un Rīgas Kom. I.

1931-33; strādājis Valsts vēst. muzejā 1928-34,

par revolūc. darbību bijis apcietinājumā 1934-

-37, V. Ķuzes fabr. dir. privātbibliot. un Vese-

lības aizsardzības b-bas darb. 1938-39; 1940-41

Preses un b-bu dept. dir., Izd. un preses galv.

pārvaldes pr., Valsts apgādniecības un poli-

grafisko uzņ. pārvaldes pr., žurn. Sovetskaja

Latvija atb. red., Latv. pad. rakstn. sav. org.

pr. un 1. valdes sekr. līdz 1943. Kara laikā N.

darb. Maskavas radiokom. unpad. inf. biroja
dienestā. Pēc kara N. pievērsās zin. darbam.

Viņš bija ZA Folkl, vēlāk Etnogr. unfolkl. I.

dir. vietnieks un sektora vad. 1946-52, Skl

katedras vad. 1946-48, LVU Fil. fak. dekāna

vietas izpildītājs 1948-49 un latv. lit. vēst. un

folkl. māc. spēks 1948-53. N. 1948 aizstāvēja
kand. disertāciju — ~Latviešu folklora" un

ieguva doc. pakāpi. Ljas neatkarības laikā N.

publ. vēst. romānus Vikingi (1931), Uz Dau-

gavas viesulis (1932) un Putni vētrā (1940),

stāstu krāj. Ķeceris Latgalē (1932), 1941 arī

cietumnieku stāstus Piecu korpusu kamerās.

Par saviem folkl. pētījumiem N. 1933 saņēma
Kr. Barona prēmiju. Viņa sākotnējie pēckara
stāsti ir ideoloģiski iekrāsoti un lit. bez lielas

vērtības. Liela apjoma ir romānu triloģiju
Puškānu sala (1961) par vecās Latg. ļaudīm.

Neparasti atklāti N. tēlojis Pētera Stučkas

dzīvi triloģijā Veterāns (Katrs ar savu laimi

dzimst, 1968; Saliņa bangojošāokeānā, 1970;

Es biju, esmu, būšu drīz, 1972). Interesanti

tverti ir viņa vēst. romāni Un vēji triec nodegu

pelnus (Jersikas zemē, 1978) un Kur zemes

robežas, tur dzērves maldās (1982), kas attēlo

notikumus Ljā 13. gs. un vēlāk. Romāns Tai

rītā mazā gaismiņā (1975) attēloti Krustpils

novada zemn. nemieri. Diena dienu māca (1965,

1969, 1972-74) ir N. lit. atmiņu grāmata. N.

publ. ari Krustpils apvidus jostas (1930),

Sievietes apģērbs Latvijas atsevišķos novados

(1931),Latviešu cimdi (1931)unplaša apmēra

darbu Latviešu folklora (1948). N. publ. arī 2

sēj. Latviešu literātūra (1952-53), sakopojis
vairākus latv. pasaku krāj. latv. un kr. vai.,

sakārtojis Zeiboltu Jēkaba Rakstus (3 sēj.,

1956), Apsīšu Jēkaba stāstu izlasi Iz tautas

bilžu galerijas (1958), Linarda Laicēna Rakstus

(9 sēj., 1958-60),Pāvila Rozīša Rakstus (5 sēj.,

1961-62), JāņaRaiņa daiļrade (1954), unpubl.

monogrāfijuPāvils Rozītis (1962). 5 sēj. publ.

viņaRaksti (1978-79), izslēdzot vēst. romānus.

Niedrīšu Vidvuds jeb Varenu vīru darbi

Latvijas senatnē — Jēkaba Lautenbacha (1847-

--1928) 1891 izd. saistītā valodā sacerēts eps 24

dziedājumos ar 11491 rindām. Autors bijis

pārliecināts, ka latv. tautas tradicijas ir tikai

fragmenti no kādas lielākas vienības, un uz-

skatījis par savu uzdevumu,savirknēt izirušos
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gabalustautas epā. N. V. īstenībā ir tikai paša
Lautenbacha eps. To par tautas epu var

uzskatīt tikai tajā nozīmē, ka autors, savu

plānu īstenodams,izmantojis tautas tradiciju

vielu t.dz. formās. Viņš lietojis t.dz. daktiļus,
kas bieži pāriet trochajos, vietumis vairāk vai

mazāk atkāpjoties no t.dz. stingrās formas.

Viņadomu gājiens vaļīgs, brīžiem pat zaudējot
notikumu pavedienu.Epa galv. persona N. V.

ir dievišķa dzimuma varonis, kas, norūdī-

damies cīņās un apstaigādams pasauli, pat

nonākdams Dieva tuvumā, kļūst atziņām

bagātsun spēj savai tautai nodrošināt valsti,

kult., likumus un reliģiju. Darbu beidzis, viņš

mirst brīvprātīgi uz Rāmavas sārta. N. V.

darbība attiecināta uz visām baltu tautām. Jau

1869 Baltijas Vēstnesī Kārlis Kundziņš latv.

lasītājus pirmo reizi iepazīstinājis ar vēlāk

Lautenbacha izmantoto N. V. teiku, kurā viņš
saskata latv. Mozus darbību. V., stāvēdams

augstu uz Austrumu jūras krasta, tautu radījis
kā no jauna, devis tai likumus un dibinājis

reliģiju. Tāpat kā Mozus, arī V. izvilkts no

niedrēm, kādēļ dabūjis N. V. vārdu. V. vai

Videvuta teikas avoti meklējami senprūšu
vēst. avotos. Rāmava domāta par visu baltu

cilšu kopīgo svētnīcu unkrīvs par visu baltu

cilšu garīgo un laicīgo vadītāju. N. V. pašos

pamatos ir latv. tautas gara mantu kom-

pendijs.
Niedrītis Ēriks (dz. 1926. 18. VII Ābeļu

pag.) — būvuzņēmējs. 1954 izveidojis savu

būvniecības
uzņ.

„Ēriks Niedritis Construc-

tion" unvēl apm. 30 citussavas ģimenesbūvn.

uzņ. Ņujorkas unŅudžersijas pavalstīs, Vaš-

ingtonā, Konektikatā, Merilandēun St. Mār-

tenā Karaibu jūrā— Holandei piederošā salā;

E. Niedrīša celta dzīvojamā māja

Sv. Mārtena salā.

Dīrfīlda Parkā, Ņudžersijā, būvn. uzņ. iekārto

golfa laukumus, privātas pludmales, jachtu
klubus un ostas, dzīvokļu mājas un tirdzn.

centrus; Koolbai villas uzņ. St. Mārtena salā

būvē un iekārto dzīvojamās mājas unpeld-

baseinus; daļu būvmateriālu piegādā jūras

transporta ceļā —
konteineros

—
kastēs no

ASV.

Niedru cāli (Porzana Vieill, arīOrtygometra)
— putnu ģints raļļu dzimtā (Rallidae) ar mazu

galvu, kam knābja augstums lielāks nekā

platums, īsiem spārniem, mīkstu spalvu, spē-

cīgām, iedzeltenizaļām kājām. Ljā sastopamas

2 sugas. 1) Niedru cālis jebormanītis (P. Por-

zana L.) ir ar tumši olīvbrūnu virsuun baltiem

plankumiem, olīvbrūniem sāniem ar melnām

un baltām šķērssvītrām, baltganu apakšu,

gaišpelēkupieri unrīkli, brūnganusvītru starp

knābjapamatuun aci. Tas ir perētājs gājputns,
kas dzīvo niedrainās purvainu ez., upju un

atteku malās un lielākos pļavu grāvjos, pārtiek

no ūdens kukaiņiem, vabolēm, gliemjiem un

sienāžiem, grīšļu un niedru ceros veido labi

noslēptas lizdas, veikls tecētājs, kas dzied tikai

vakaros un naktīs. 2) Mazais n. c. (P. parva

scop.) ir retāk izplatīts. Sastopams l.t. Kurz.,

tēviņš ar gaišpelēkukaklu unkrūti, pelnpelēku

apakšu, sīkāks par ormanīti,perētājs gājputns.
Niedru lijas (C. aeruginosus L.) — plēsīga

putnu suga ērgļveidīgo dzimtas liju ģintī. N.

1. ir vanagi ar samērā garām kājām, brūnā

krāsā ar gredzenveidīguspalvu kārtojumu ap

acīm. Tās dzīvo aizaugušos ez., tagad samērā

retas. N. 1. pārtiek no citiem ūdensputniem,

zivīm, abiniekiem,kukaiņiem un sīkiem zīdī-

tājiem, posta citu savvaļas putnu lizdas.

Niels (agrāk Robežgruntnieks) Imants (dz.

1918. 28. IV Rīgā) — zobārsts. Stud. LU mcd.

fak. unstud. b. 1959 Minesotas U Mineapolē,

ASV, ar Dr. grādu zobārstniecībā. Darb.

privātpraksē, 1959-71 protētikas doc. Mine-

sotas U.

Nienstede (Nvenstede) Francis (1540 Vest-

fālē,Vācijā — 1622. Rīgā) — vācu chronists un

Rīgas birģermeistars. leceļojis 1554 Tērbatā

unkā tirgotājs ceļojis uz Pliskavu, Novgorodu,

Maskavu, Narvu, Somiju un Vāc, iemācījies
kr. vai., 1571 pārcēlies uz Rīgu un nodib. tur

savu tirdz. uzņēmumu. Nopircis Suntažu mui-

žu, 1583 ievēlēts par Rīgas pils. rātes loc. un

1585 par vienu nobirģermeistariem, 1590, 1594

un 1598 arī veicis burggrāfa pienākumus.
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Niedru lija ar mazuli.

Kalendāra nemieru laikā N. pretojies dumpi-
niekiem un centies paglābtnonāves soda dažus

savus kollēgas. Pēc viņu sodīšanas N. devās

uz Poliju un Kurz. hercoga Gotharda Ketlera

aicināts 1586 mēģināja samierināt Rīgas nam-

niekus ar rāti. Atgriezies Rīgā, viņš 1590 devās

uz Poliju pārstāvēt Rīgas pils. intereses.

Nesaskaņu dēļ viņš drīz atteicās no visiem

amatiem Rīgā, bet 1605 rāte viņu atkal ievēlēja
visos augstajos amatos, 1611 arī par rātes

runas vīru. Šajos amatos N. palika līdz savai

nāvei. N. pazīstams arī kā vēsturnieks. Viņš

sacerējis piezīmes Lorenča Milleragrām.Sep-
tentrionalische Historien un savā ~rokas grā-
matā" (apm. 1600-1609) sniedzis ziņas par savu

ģimeni, kult. vēst. materiālus un informāciju

par Kalendāra nemieriem. Viņa galv. darbs ir

Denkiuūrdige Sachen (1604-1609),kas sākas ar

leģendāru Ljas priekšvēst., kurā ir arīpareizas

ziņas par Ljas ģeogr., kuršu un lībiešu ķoni-

ņiem, kļūdainu viduslaiku nod., neapskatot
notikumus 1330 līdz Pletenberga laikam, bet

vērtīgas ziņas par laiku no 1554, iepazīstinot
kā laika biedrs arnotikumiem Livonijas karā,

Kalendāra nemieros un poļupārvaldē Vidz.un

Rīgā, nobeidzot chroniku ar paša atklājumiem

lībiešu kapu laukos Ādažos, arko viņš uzska-

tāms par pirmo Ljas archaiologu. Oriģināls

pazudis. Monumenta Livoniae antiquae 1839

ievietoti tā ļoti kļūdaini noraksti. 1873 Ed.

Pabsts laidis klajā tekstu par 1556-58 pēc

labāka noraksta.

Niessel — sk. Nīsels.

Nlgals Uģis (dz. 1948. 17. VII Augsburgā,

Vācijā) — gleznotājs, dekorātors, ilustrētājs.
ASV b. Kūpera Ūnijas Mākslas sk. Ņujorkā.
Darb. gan abstrakta konstruktīvisma, gan

jaundadaismaievirzē. Piedalījies amer. un latv.

grupu izstādēs, arī Jauno latv. mākslin. izstādē

Jonkeros pie Ņujorkas 1968, kur guvis balvu

glezn., piedalījies dz. sv. unPBLA KF izstādē

Bostonā 1978. Ilustrējis K. Ķezbera grām.

Takšelis Makšelis, darinājis skatuves ietērpus
ALT Ņujorkas ans. izrādēm—

L. Auzānes SOS

1967, Blaumaņa No saldenās pudeles 1968,

Longvjū latv. izrādeiPauks unŠmauks 1972,

B. Rubesas un D. Štauveres-Aperānes dziesmu

spēlei Varoņdarbi 1979.

Nīgranda(1782) —
ciems Saldus raj., Ventas

kr. krastā uz Liet. robežām ar 82,8 km2
pla-

tību un 1 153 iedz. 1967. Tā lielākās apdzīvotās
vietas — Nīgranda, Alši, Rātnieki, Dziras,

Meldzere un Grieze. N. pazīstama ar augstas

kvalitātes augšperma (cechšteina) kaļķakmeņu

Kaļķakmens atradne Nīgrandā.
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Administrātīvs un kultūras komplekss Nīgrandā.

slāņiem, kuru biezums sasniedz 25 m, unkvan-

tums apm. 2,9 milj. t. Lētīžas krastā pie
Meldzeres jau vairāk kā pirms 1 gs. atrada

brūnogles. Ljas neatkarības laikā 1940 īslaicīgi
sāka izmantot Strēļu-Meldzeres brūnogļu slāni

pie Loses. N. ir astoņgadīga pamsk., mežiz-

strādāšanas iecirknis, kaļķu ceplis, 2 mech.

darbnīcas, 2 zāģētavas, dārzeņu konservu

cechs, 2 krējotavas, 2 feldšeru un vecmāšu

punkti, 2 sakaru nod., 4 veikali un 2 ēdnīcas.

Tur atrodas arīseni nocietinājumi — ~Zviedru

skanstis".

Nikaragvas latvieši Centr. Amer. republikā

Nikaragvā pēc II Pas. kara apmetās uz dzīvi

vismaz 6 latv. No tiem Boriss Rozenbergs

Dānijā ieguvis inž. grāduKopenhāgenastechn.

A, pēc tam ieradās Nikaragvā. 1957-71 bija tur

lopkautuves dir., bet kopš 1971 liela f-ku un

rūpn. plānošanas un iekārtošanas uzņ. īpaš-
nieks. Arī latv. Valdis Zirnis ar ģimeniapmetās

uz dzīvi N. Kopš komūnistiski noskaņotā
~Sandinistu" vaid. pārņēma varu N. 1979,

jaunāku ziņu par N. latviešiem vairs nav.

Nikona Chronika
— plašākāKrievijas vēs-

tures avotu kompilācija, kas aptver periodu no

9. gs. līdz cara Ivana IV (1533-84) valdīšanas

laikam. Tās sākums radies Maskavas metro-

politanakancelejā, bet tānobeigtacaraIvana

IV pārvaldē. Tā nosaukta pirmā īpašnieka

patriarcha Nikona (1605-81) vārdā. Tās pamatā

ir prinča M. A. Oboļenska īpašumā bijušais

ms., kas ietver laikmetu līdz 1520, un vēlāko

laiku aprakstītājs — Patriašaja Letopisms. N.

chronika sniedz daudz svarīgu liecību ari Ljas

vēsturē.

Nīkrāce (1782) —
ciems unapdzīvota vieta

Kuldīgas raj. d. daļā ar 176,4 km2
platību un

1 155 iedz. 1967. Lielākās apdzīvotās vietas:

Dzelde, Nīkrāce (91 iedz.), Vormsāti, Lēnas un

Tūkumi. Ventas upe no kr. krasta te uzņem

Lētīžu, Šķērveli ar Dzeldu, Lēnupi un Koju.

Šķerveļa unLētīžas krastos atklājas karbona

sistēmas lētīžas, šķerveļa un ķetleru svitu

slāņkopas. Šie atsegumi un2 lieli laukakmeņi
ir dabas aizsardzības objekti. Apvidū ir arī

māla, kvarca smilts, dolomita un daudzas

nelielas saldūdens kaļķu atradnes (Tunēnu—

8 000 m3, Rūšu
-

6 000, Briņķu -
6 000 m 3).

Darbojas 2 krējotavas, kokzāģētava, mech.

darbn., 3 veikali,ēdnīca, astoņgad. sk., bērnu-

dārzs, bibl., feldšeru un vecmāšu punkts, 2

sakaru nodaļas. Apvidu šķērso Rīgas-Liepājas

šoseja un Kuldīgas-Vaiņodes ceļš. Tur atrodas

arī 3 pilskalni — Vormsātes, Nīkrāces un

Lēnas.

Nīkurs Roberts (1903. 19. VII Višķu pag.

-
1985. 30. X Čikāgā, Ilinojā, ASV) -

būv-

inženieris,sabiedrisks darbinieks (1783). Vāc.

kādu laiku bija vada kom-ris 8253. darba rotā

un kā inž. vadīja būvdarbus ASV bruņoto

spēku galv. mītnē Heidelbergā. 1953 precējies
ar Dr. mcd.Lidiju MarijuSofiju Haldenu. 1956

pārcēlās uz Čikāgu ASVunlīdz 1977 strādāja

par būvinž. Ilinojaspavalsts eksprešaautoceļu

projektēšanas darbos. Bijis 5 g. Čikāgas Latv.

Inž. b-bas priekšnieks.
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Nirstošās salas
— ar īpatnēju dabas pa-

rādību saistītas salas Ilziņezerā (Vidzemes

centrālās augstienes zr.). Šīs salas uzpeld ez.

z. galā sevišķi siltās vasarās un nogrimst,
sākoties pirmajām salnām. N.s. pirmo reizi

minētas 1780. Ilziņezerā parasti konstatētas 1,

2 vai pat 5 n.s., bet atsevišķos g. tās vispār

neparādās. Pieņem, ka, organiskajām vielām

sadaloties, salu apakšējā daļā attīstījušies

gāzes burbuļi stipri pazemina zem ūdens

līmeņa esošo kūdras slāņu īpatnējo masu.

Aktīvāks šis process ir siltās vasarās, tāpēc

salas paceļas virs ūdens. Tās atkal nogrimst,
sākoties pirmajām salnām, kad gāzes pūslīši

vairs neizdalās intensīvi.

Nīsels (Niessel)Anri Albers (Henri Albert)

(1866. 24. X
- 1955. 28. XII) -

franču mili-

tārists un diplomāts. B. Sensīras krsk. 1886,

bijis kājn. virsn. (visvairāk Alžīrijā un Marokā),

piedalījies cīņās I Pas. karā, kopš 1915 bija

brigādes kom-ris un ģen., 1917-18 fr. milit.

misijas pr. Kriev.,kur iepazinies ar latv. strēl-

niekiem. lecelts 1918. IV par div. ģen.,pēc tam

komandēja IX fr. korpusu. 1919 pavasarībija
fr. milit. misijas pr. Polijā, 1919. 24. X iecelts

par Sabiedroto milit. kontroles kom. pr. ar

uzdevumu pārraudzīt un veicināt vācu kara-

spēka evakuāciju no Balt. valstīm, pie viena

nepieļaujot vācu un kr. pretkomūn. spēku

pilnīgu iziucināšanu Baltijā. lespēju robežās N.

atbalstījis Balt. valstis, apbalvots ar LKO.

Publ. grām.L'Evacuation des pays Baltiques

par les Allemands (1935), sniedzot atmiņas par

savām gaitām Balt. valstīs.

J. S.

Nītaure (1784) — ciems unapdzīvota vieta

Cēsu raj. d. daļā. Platība
— 171,4 km2, iedz.

skaits 1967
— 1 504. Lielākās apdzīvotās

vietas
—

Nītaure (190 iedz.), Merķeļi, Ķēči,

Viļumi, Lakši un Slīpē. Augstākās vietas

Lazdukalna (247 m) un Ozolkalns (246 m). Te

sākas Amata, MergupeunLīgatne. Lielākie ez.

— Asaru (22 ha) un Rezguļu (12 ha). Uz z.

plešas lielaisN. mežu masīvs. Tur ir arī Cirīšu

saldūdens kaļķu (3 000 m 3) un limonita at-

radnes un Jaunļubu māla atradne. Darbojas

ķieģeļu un podiņu cechs, zāģētava, galdnieku

un mech. darbnīcas, dzirnavas, 3 krējotavas,
8 veikali, ēdnīca, astoņgadīgapamsk., 3 bibl.,

ambulance, feldšeru un vecmāšu punkts, ap-

tieka, 3 sakaru nod. unbērnudārzs. Apvidu

šķērso Līgatnes-Skrīveru un Garkalnes-Ces-

vaines ceļš. Tur ir ari Vaļņa, Ķeču un Nītaures

pilskalns un 1769 celtā N. b-ca.

Nodels (Nodel Emanuel, dz. 1920. 22. I

Varšavā, Polijā) — ebrēju tautības amerikāņu
vēsturnieks. Jaunību pavadījis unpirmo izgl.

ieguvis Liet., Ljā un Ig., 7 vai. pratējs. Stud.

Tartu U Ig., bija ltn. Ig. armijā. levietots pad.

koncentrācijas nometnē Sibirijā, izbēdzis un

nokļuvis ASV. leguvis Bruklinas kol. Ņujorkā
1953 B.A. grādu, Indiānas U 1954 M.A. grādu
un 1956 Dr. grādu. Bijis kr. vai. lekt. Indiānas

U 1954-55, pētn. darbā Žīdu pētn. I 1955-56,

vēst. doc. Alianses kol. 1956-58 unMerilandes

valsts kol. 1958-61, ārk. prof. un prof. R.

Mičiganas U kopš 1961. leguvis Centrāleiropas
stud. stipendiju 1954-55, Kolumbijas U pētn.

stipendiju 1956-57, vairāku profes. org-ju
biedrs. Specializējies Eiropas jaunāko laiku

vēst., sev. Kriev. un Baltijas. Grām. Estonia

—
Nation on theAnvil (1963),raksti izdevumos

—
Russian and Souiet Encyclopedia (1961)un

Baltie History (1974). Mācījis Balt. vēst. R.

Mičiganas U kopš 1966, arī latv. stud. kursos

turpat. Referējis starpt. slavu un gandrīzvisās

Balt. studiju konferencēs.

Nogailene — sena Zemgales zeme starp

Mūsas un Mēmelesupēmtagd. Liet. territorijā.
Tatulas un Smārdenes upes bijušas tās a.

robeža un Apaščas upe a. robeža starp Biržiem

unRadvilišķiem. N. pilskalns bijis pie Auzeļu

mājām Brunavas tuvumā.

NogueiraMargarīda Elena (dz. 1950. 18. VI

Sao Paulo,Brazilijā) — Brazīlijas dzejniece. (T.

— braziliešu adv. Armando Nogueira, m.

izceļotaja no Ljas, šuvējaEmma Kārkliņa-N.),
stud. Sao Paulo Rūzevelta kol. klasiskās vai.

un literātūru. Agri pievērsusies dzejai, N. jau

1966 publ.pirmo dzej. krāj. Zero Hora (Sākuma

stunda). N. dzejā tēlus bieži aizstāj abstrak-

cijas.

Nokrišņi (1354) — Ljā valdošā R. gaisa

plūsma, kas zemē iepludina jūras mitrās gaisa

masas, sagādā lielu n. daudzumu — 175-185

dienas gadā, sev. rudenī un ziemā (17-20 dienu

mēnesī), mazāk pavasarī un vasarā (10-14

dienas). Vidējais n. daudzums Ljā —
600-650

mm, bet Vidz. centrālajā augstienē un Kurz.

augstienē —
800-850 mm. Zemg. un Lubāna

līdzenumā un Rīgas jūras līča piekrastē n.

daudzums ir tikai 550 mm. N. rekords kon-

statēts Priekuļos 1928 — 1007 mm,
bet vis-

mazāk n. konstatēti Ainažos 1939 — 384 mm.
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N. 70-75% ir lietus, 15% — sniega, 10-15%

sniega un lietus. Lielākais n. daudzums ir VII

un VIII mēn. (90-100 mm mēnesī), bieži

gāzienveidīgi un ar pērkona negaisiem. Vis-

mazāk n. ir II un 111 mēn. (20-25 mm). Aug-
stienēs dažkārt vienā laikā nolīst 90-100 mm

nokrišņu.
Nolle Haralds (dz. 1933. 11. II Rīgā) -

inženierzinātnieks. Austrāl. b. Melburnas U,

1956 ieguvis B.M.E. grādu, 1959 M.E.Sc.un

1971 Monaša U Melburnā Dr. grādu. Bijis

1957 lekt. Melburnas U, vēlāk inž. Austrāl.

Atomenerģijaspārvaldē Sidnejā,pēc tamdoc.

Monaša U, konsultants mašīnu dinamikā v.c.

Sarakstījis vairāk nekā 20 publ. mech., kinē-

matikā, fizikālajā metallurģijā un dinamikā.

Nollendorfs Valters (dz. 1931. 22. 111 Rīgā)
- filologs (P. 165). Kopš 1961 N. darb. par

mācībspēku Viskonsinas U Madisonā, kopš
1974 bijis prof., daudzu U kom. loc. unpr.,

1975-80 vācu nod. pr., 1972-79. ģermānistikas

žurn. Monatshefte izd., redaktors. Viņam

19700s g. bija vadītāja loma ASV ģermānis-
tikas pašizvērtēšanas centienos un jaunu
mācības ieviržu iedzīvināšanā. Publ. pētījumu

par Gētes Fausta pirmo versiju —
Der Streit

um den Urfaust (1967). Kopā arLonesu (W. F.

W. Lohnes) N. red. r. krāj. Gerrnan Studies m

the United States: Assessment and Outlook

(1976). Turpinājis šo darbu kā Monatshefte

gadskārtējā „Personāliju" numura redaktors.

Darb. par pad. loc. Moderno Valodu apvienībā

—
18. un 19. gs. vācu lit. nozarē. Rediģējis 1.

biogrāfisko ASV ģermānistusarakstu (1980).

Bijis 1974-80 AABS valdes loc, 1976-78 pr.,

pēc tam pētn. kom. priekšsēdis. Vadījis pro-

jektu pētn. materiālu vajadzību apzināšanai
Balt. studijām, referējis par latv. lit. zin.

konferencēs, publ. apcerējumus un recenzijas

par latv. lit. zin. periodikā. Piedal. Latv.

Rakstnieku apv. (LARA) dib. unbijis tās pr.

1973-81.

Nomals Pēteris (1876. 5. VIII Sēlpils pag.

— 1949. 8. VIII Rīgā) — inženieris technologs
(1787).Bijis 1944-46 LVUprorektors unPurvu

I dir., 1944-46 arī Purvu mācības unpurvu

ekspluatācijas katedras vad., 1946-49 ZA

Purvu zin. I direktors. Publ. vairāk nekā 40 zin.

darbu,piem., Kurzemes purvu apskats (1937),

Zemgales purvu apskats (1939), Vidzemes un

Latgales purvu apskats (1943).

Nonācs Oto (1880. 12. 111 Bērzaunes pag.

— 1942. Sibirijā) — publicists (1788). Miris

deportācijā.
Noonan

—
sk. Nūnans.

Nora-Curišķis Harijs (dz. 1919. 23. V Beb-

renes pag.) — technol. inženieris. Pēc Štut-

gartes-Hohenheimas Lauksaimn. U beigšanas
Vāc. izceļojauz ASV 1949 un 1950 iesaistījās

pētn. darbā pārtikas rūpn.Pillsbury koncernā.

N. piedalījies pārtikas vielu attīstīšanas pro-

cesā astronautiem izplatījuma lidojumos. le-

guvis vairākus patentusunpar sekmīgu pētn.

darbu atzinībasrakstus, aktīvi darb. latv. sab.

dzīvē.

Nordische Miscellaneen — tipisks apgais-

mes laikmeta žurnāls, kas izd. Rīgā 1781-91 28

daļās, un tā turpinājums Neue Nordische

Miscellaneen 18 daļās 1792-97 Augusta Vil-

helma Hupela (1737-1819) redakcijā, saturā

savienojot antikvārisko un praktisko Utili-

tārisma virzienus. Rakstu saturs daudzpusīgs,

ar joprojām derīgiem materiāliem par vidus-

laiku Livonijas, Vidz. un Ig. guberņuunKurz.

hercogistes vēst., statistiku, satversmi, saimn.,

muižu unbruņniecībasvēst., latv. unig. folkl.

un zemnieku stāvokli, iesk. tautas ticējumus

Latgalē. Autoru vidū mināmi Johans Broce

(1742-1823),grāfs A. Melīns, J. Kr. Svarcs, V.

K. Frībe v.c.

Noritis/lrufds (1902. 23. XIIRīgā— 1981.

2. VIIVesterosā, Zviedr.) — vijolnieks (1788).

Vesterosas simfoniskā orķestra diriģ. unvad.

Zviedr. 1950-61,īslaicīgi diriģ. arīReitera kori

Stokholmā; bija Hanoveras unVisbijas latv.

dz. sv. virsdiriģents.
Norītis Haralds (dz. 1927. 8. VII Rīgā) —

gleznotājs. Devās uz Vāc. 1944 unŠtutgartes
U stud. architektūru. leradās 1951 Austrāl. un

Sidnejāb. Nac. māksi. sk. 1954,līdz 1956 darb.

par mācībspēku. Kopš 1956 N. piedalījies
austrāl. grupu izstādēs, 1969 starpt. izstādē

Japānā, 1970 ceļojošā izlases skatē, kas iz-

stādījās Austrāl. lielāko pils. mākslas mūzejos.

Sarīkojis 3 individuālas izstādes Sidnejā un

piedal. latv. KD izstādē 1968,Sidnejas mākslas

studijas — Institute of Contemporarv Artgalv.

īpašnieks un vadītājs. Stud. nolūkos 1970

apceļoja okup. Lju, Zviedr., Vāc, Angl.,

Dāniju, Beļģiju, Franc. un Ameriku. Kritiķu

vērtējumāN. ir viens noizcilākajiem Austrāl.

gleznotājiem abstraktās cietlīnijas technikā ar

noslieci uz liriski teiksmaino. N. darbi mākslas

galerijās un privātās kollekcijās Austrāl.,
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Amer. unLja.

NorltisRūdolfs Pauls (dz. 1920. 6. V Rīgā)

—
žurnālists unsabiedrisks darbinieks. Ljāl.t.

rakstījis par dārzk. jautājumiemlauks, presē,

bet kopš ieceļošanas Kanādā pievērsies avīž-

niecībai, rakstot laikr.
— Latvija, Laiks un

Latvija Amerikā, DV Mēnešrakstā, Latviešu

Filatēlistā (arī red.) v.c. Bijis vairākus g. laikr.

Latvija Amerikā red. Kanādas ziņu nodaļā. Ar

ps. Jānis Traips rakstījis feļetonus lit. vai. un

ar parakstu Krišs Ķepals tāmnieku izloksnē,

lietojis arī ps. Runo unšifras -tis unR. N. Ljā
darb. skautu org-jā un b-bā Latvijas Vanagi.
Darb. Kanādā Bramptonas Latv. b-bā, LNAK

palīdzības noz., pad. un valdē, DV org-jā,
Latviešu Filatēlistu apv. valdē, LPB Kanādas

kopas valdē, Kanādas Etniskās preses feder.

valdē un Ontārio Etniskās preses apv. prezi-

dijā. Apbalvots ar Ontārio Etniskās preses

apv. balvu 1970 par rakstu sēriju un ar Z.

Amer. Latv. t-ra apv. atzinības rakstu.

Rūdolfs Norītis.

Norvēģija —
N. sakari ar Lju sākās jau

vikingu laikos. Karalis Hokons (Haakon) I

Labais (934-961?) jaunekļa gados bija cīnījies

Kurz., gan bez sevišķiem panākumiem. Karalis

Ūlavs (Olaf) I Trigvasons (995-1000) jaunības
dienas bija pavadījis nelabprātīgātrimdā Ig.
unvēlāk izdarījis vairākus iebrukumus Balt.

zemēs. Arīkaralis Ūlavs II Svētais (1015-1030)

jaunības dienāsbijacīnījies Balt. zemēs.N. un

Ljas attiecības atjaunojās 17. gs., kad N.

piederēja Dānijai, bet R. Ljābija izveidojusies
Kurz. un Zemg. hercogiste, kas 1650 sāka

sarunas ar Dāniju par atbalsta punktu ie-

gūšanuKurz. flotei N. piekrastē. Dānija 1651

iznomāja Kurz. nelielu klinšu salu Flekerē

(Flekkerov) uz d. no Kristiansandas, ko Kurz.

kuģi rēgulāri izmantoja līdz 1661 un vēlāk, un

vēl 1711 Kurz. hercogisteto uzskatīja par savu

īpašumu. Lai iegūtu dzelzi rūpn. un flotes

apbruņošanai, Kurz. hercogs Jēkabs parakstīja

līgumus ar Dānijas karali Frederiku 111 1662.

12. VIIun 1664. 13. V par Eidsvolas, Kungs-

bergas, Julsrūdas un Vikas dzelzs rūdas ie-

cirkņu izmantošanu, izveidojot Ziemeļu uz-

ņēmumus (Nordische VVerke), sākumā Frīd-

richa fon Felkerzāma (Folckersahmb), vēlāk

Magnusa Gotfrīda fon Korfa (Korff) vadībā.

Uzņēmumi aktīvidarbojās 1665-88, ikg. ieve-

dot Ventspilī lielu daudzumu N. metallu. No

N. 1682 vien izveda 640 birkavu dzelzs, (apm.
106 t), 6 birkavus svina un alvas. Uz N. izveda

lielu skaitu kurz. klaušu ļaužu. Viņu pirmais

māc. bija Johans Rautenbergs. Daļu kurz.

izvietoja kā lauksaimniekus Eidsvolā unHur-

tenā (Horten).Daļu izraktās rūdas pārdevaarī

N. Ap 1700 dzelzs rūdas raktuves pārtrauca

savu darb., bet kurz. palika N. Vēl 1792

norvēģu zinātnieks K. Legangers rakstīja, ka

1767-92 no Kurz. uz Eidsvolu aizvestas vairā-

kas kurz. ģimenes. Eidsvolā 1792 dzīvojušas

vēl 48 kurz. ģimenes ar 355 locekļiem. Tās

apkalpojis māc. Johans Rozenbergs no Jel-

gavas. Šajā vietā 1814 proklamēja N. neat-

Kurzemes hercogistes okeana stacija

Flekerejā.
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Skats kādreizējā Kurzemes hercogistes flotes bāzē Flekerejas salā Norvēģijā.

Skats uz ieeju galvenajā ostā senajā Kurzemes hercogistes flotes bāzē Flekerejas

(Flekkeroy) salā.

kārību. Kad Ljā notika lielā revolūcija un N.

atbrīvojās noZviedr. virskundzības, tur 1905

patvērumu atrada liels skaits latv. revolū-

cionāru. Tur dzimis arī J. Akurāteradaiļdarbs
~Kalpa zēna vasara". Kad britu vaid. 1918. X

un XI centās pierunāt Skandināvijas valstis

atbalstīt Balt. tautu neatkarības centienus un

jaunās Balt. republikas, N. āri. min. Nīlss

Klauss īlens (Ihlen) pauda personīgas sim-

pātijas brituplānam 1918. 16.XI, betpaziņoja,
ka N. parlamenta vairākums, sev. sociālisti, ir

pret palīdzībuBalt. nac. valstīm. N. tomēr bija

pirmā valsts, kas Ljai izsniedza kreditu —

5 694 000 Ls apmērāuz 5 g., siļķu unzivju eļļas
iegādei.Britu vaid. vēlāk piespiedaLju pirkt

dārgākās skotu siļķes norvēģu siļķu vietā. Ljā
1923. VII viesojās norvēģu bruņu kuģis

Tordenskjold, bet tā kā Ljas kara flote N.

nekad neviesojās, norvēģi tālākas N. kara

flotes vizītes pārtrauca. N. āri. min. Ivars Like

(Lykke) 1926. 25. IX ierosināja Ljas un N.

sadarbību TS. Ljas-N. sadarbības labā daudz

darba veica ģen. konsuls Artūrs Vanags.

Norvēģu lit.Ljā bijapopulārajaupirms I Pas.
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kara, bet neatkarības laikā to ļoti popularizēja
Grāmatu Draugaapgāds. Tāpatpopulārabija

norvēģumūzika. N. Min. prez. JohansLudvigs

Mūvinkels (Mowinckel) 1930 tomēr neiekļāva
Balt. valstis t.s. Oslo grupā, kas apvienoja

neitrālās mazās valstis — N., Zviedr., Dāniju,

Somiju, Holandi, BeļģijuunLuksemburgu. Arī

N. āri. min. Dr. Halvdans Kūts (Koht) 1937 bija

pret jebkādupolīt. sadarbību ar Balt. valstīm,

atzīstot tikai kult. sakarus. Sākoties II Pas.

karam, Ljas spec. pilnvarotajam A. Blanken-

šteinam izdevās Oslo noorganizētLjas preču

transportuuz R. zemēm pa N. territonālajiem

ūdeņiem, kā arī uz Zviedr. ostu Sundsvāluun

pa dzelzceļu uz N. ostu Trondheimu,vai arī uz

Zviedr. ostu Luleo unno turienes pa dzelzceļu

uz N. ostu Narviku, unno turienes tālāk uz R.

zemēm. Somu-pad. karš un ārkārtīgi bargā
1939/40 ziema pārtrauca šīs operācijas. N. arī

piesavinājās vienu uz Lju braucošu tankkuģi

ar abām zemēm ārkārtīgi nepieciešamajām

degvielām. Kamēr Ljavēl skaitījās neatkarīga,
N. okupēja vācu karaspēks 1940. IV-VI. Pēc

kara N. savu viedokliBalt. valstu neatkarības

jautājumā navdeklarējusi, kas nozīmē, ka tā

šo valstu okup. nav vismaz dc jure atzinusi.

Norvēģijas latvieši (1274).Norvēģijā 1977

dzīvoja apm. 60 latviešu. Gandrīz 50 no tiem

uzturēja sakarus ar latv. s-bu, apmeklēja latv.

dievkalpojumusv.c. sarīkojumus, abonēja latv.

laikr. un atbalstīja dažādas latv. rosmes.

Pārējie sakarus ar latv. s-bu pārtraukuši. Te

varbūtējidaļēji vainojams mazais latv. skaits,

dažos gadījumos arī lielie attālumi, jauktas

laulības v.c. apstākļi. Latv. 1977 pēc vecuma

sadalījās šādi: 3 bērni zem 10 g. vecuma, 1

jaunietis 10
—

20 g. vecs, 17 pieaugušie 21
—

50 g. vecumā, 24 pieaugšie 50
—

70 g. vecumā,

11 tautieši vecāki par 70 gadiem. Pārskatā

minēti tikai tie bērni un jaunieši, kas runāja
latv. valodu; 62,5% no latviski runājošiem
tautiešiem Norvēģijā bija vecāki par 50 ga-

diem. Lielākā daļa Norvēģijas latv. tur ieradās

19400 g. beigās un 19500 g. sākumā. Nepilni
10 ir ieradušies 19500 g. otrā pusē un vēlāk.

Norvēģijā ieceļojanelielas grupas noteiktiem

darbiem un atsev.ieceļotāji. Norvēģijā uzņēma
arī t.s. ~minusbēgļus" — plaušu slimniekus,

neredzīgosun vecos ļaudis. Pēdējos izvietoja
veco ļaužu mītnēs pa visu D. Norvēģiju. Starp
tiem bija ap 10 latviešu. levērojot lielo caur-

mēra vecumu, latv. mirstība Norvēģijā ir

Norvēģijas latviešu ev.-lut. draudzes

priekšnieks Harijs Valdmanis (1. no

labās puses) pie Kurzemes ceļa Oslo

tuvumā, kas norāda virzienu uz Kur-

zemes ciemu.

samērā augsta; 1967-1977 miruši apm. 30

latviešu. Lielākā daļa latv. dzīvo Oslo un tās

apkārtnē. 50-60 km apkaimē ap Oslo dzīvo

45-50 latv., citās pils. tikai nedaudzi— Bergenā

2, Trondheimā 3-4, bez tam 2-3 vietās pa

vienam latvietim. Aiz polārāloka Vesterolenas

(VVesteralen) salās, kas iruz z. noLofotusalām,

Melbū pils. dzīvo Margarita Reneslāce-Ribe.

Starp Norvēģijas latv. ir vairākas zobārstes,

2 ārsti, 2 mūz. skol., 1 kuģu būves inž. un 1

agronoms. Inž. A. Priedkalna ierosmē 19500

g. sāk. nodib. Latv. Palīdzībasb-bu Norvēģijā,
kas bija Norvēģijas latv. centr. org-ja. un aktīvi

darb. līdz 1970. Pēc tam darbība apsīka un

pārtrūka sakari arī ar LAK EC. Kopš 19500

g. sākuma Norvēģijā notiek latv. ev.-lut.

dievkalpojumi — parasti 4reizes gadā.Sākumā

dievkalpojumus vad. māc. A. Treus no Gēte-

borgas, Zviedr., reizēm arī citi mācītāji. Latv.

ev.-lut. draudze Norvēģijā nodib. 1957. V un

ievēlējapar māc. Leonu Čuibi, kas no Upsalas,

Zviedr., ierodas Oslo 4 reizes g. vadīt diev-

kalpojumus. Reizēm draudzē viesojas arī citi

latv. māc. no Zviedrijas. Draudzē 19700 g.

beigās bija 37 locekli. Pēc dievkalpojuma
tautieši kopā ar māc. dažas stundas pakavējas

pie kafijas un līdzņemtiem „groziņiem". Ik g.

notiek arī 18. XI atceres akts, tāpat arī Līgo

vakara svinēšana. Kopš 1960 sab. aktivitātes
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sev. veicina draudzes pr. Harijs Valdmanis

(sk.). Ar baltu vai. un kult. problēmām daudz

nodarbojušies Oslo U prof. Dr. Chr. Stange
(sk.), Dr. Terje Matiāsens (Matthiassen,sk.) un

Stokholmas U. prof. Dr. Helge Ringholms.
Latv. gaitām Norvēģijā izsekojis Ljas ģen.
konsuls Arturs Vanags (1882-1970) un 1950,

1975 un 1977 plašākus pētījumus senajās 17.

un 18. gs. kurz. apmetnēsizdarījis Dr. Edgars

Andersons, izdarot arī filmējumus.
H. Valdmanis

Norvelis Kārlis (1906. 13. V Kokmuižas pag.

- 1973. 5. II Klīvlandē, Ohaio, ASV) -

sabiedrisks un saimniecisks darbinieks. Ljā N.

darb. Lj as Kredītbankā un Lauksaimn. bankā,

rakstīja laikr. Brīvā Zeme un mēnešr. Zemes

Spēks. Vāc. papildinājās tauts. Heidelbergas

U, ASV — R. Rezerves (VVestern Reserve) U

Klīvlandē, Ohaio. Vāc. N. bija latv. pārstāvis

Zaksijā unTīringā, ASV piedalījās Sinsinati

Latv. b-bas un draudzes dib., vēlāk dib.

Klīvlandes Latv. kredits-bu un bija Latv.

kredits-bu apv. vicepriekšsēdis. Viņa vadībā

jau 1966 Klīvlandes Latv. kredits-bas nogul-

dījumukopsumma pārsniedza 250 000 dolāru.

Komp. Jānis Norvilis.

N. darb. arī Latv. PalīdzībasF rev. kom., bija
Ohaio nod.pilnvarnieks un aktīvs arī vairākās

citās latv. org-jās un draudzē.

Norvilis Jānis (dz. 1906. 25. I Praulienas

pag.) — komponists (1789). Trimdā N. kom-

ponējis operu Kurbads. DV 1968 rīkotajā
sacensībā saņēmis godalgu par 38 sabalso-

jumiem jauktam korim — Senā gadskārta
latviešu tautas dziesmās, ko 1973 grām. izdeva

DV kopā arLatv. dz. sv. b-bu Kanādā. Sakarā

ar komp. N. 70 gadiem sarīkoti viņa kora

kompozicijām veltīti koncerti. N. 1962 — 67

bijis Latv. dz. sv. b-bas Kanādā pad. priekš-
sēdis.

Norvilis Pēteris (dz. 1902. 25. VIII Prau-

lienas pag.) — psīchologs, sabiedrisks darbi-

nieks (P. 165). 1950 ieceļojis ASV,kur blakus

Vāc. iegūtajam Dr. phil. grādam ieguvis

Kolumbijas U (Ņujorkā) M.S. grādu bibl.

zinībās. Strādājis Fordhama U Ņujorkā, kur

turpināja psīcholoģijas pētījumus plašākam
darbam par apziņas straumi un uzmanību.Sev.

nozīmīgabijusi N. loma ASV latv. kult. dzīvē,

kad viņš 1959 ievēlēts par ALA vicepr. un 10

g. vad. ALA Kult. biroju (KB). Aptverot

Dr. Pēteris Norvilis.
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dažādās noz., birojs sazarojās 16 sekc. un

pasākumos ar pāri par 100 brīvprātīgiem
darbiniekiem. Sāktas Centr. KD, lielās KF

izstādes, izveidots īpašs biroja žurn. (ALA

Kultūras Biroja Biļetens, 1959-66, sk.). N. vad.

arī Latv. dienas Pasaules izstādē (1964) kār-

tojis Ljas 50 g. ceļojošo izstādi un daudzus

citus lielākus sarīkojumus. Biroja darbībā N.

sev. pievērsies skolām un izgl.; 1962-65 vad.

KB Izgl. sekc. (vēlāko atsev. biroju), 1957-77

darb. ALA, ZAL unPBLA KF par referentu,
valdes vicepr. vai Humanitāro un soc. zin. kom.

priekšsēdi. Darb. zin. org-jās: 1970 ievēlēts
par

LAMSA valdes vicepr. un red. apv. žurn.

Latviešu Akadēmiskās Ziņas (sk.), un apv. r.

krājumu. lerosinājis Latv. vai. kom. (sk.)

izveidošanu, ir tās pr., tā gatavo jaunu latv.

vai. vārdnīcu. Kopš dib. darb. LHZA (sk.)

valdē, ir pr. vietn.; kārtojis LHZA sociāl-

psīcholoģisko pētījumupar trimdasdzīvi (1957,

1979, 1987). Par latvietībasuzturēšanu N. ref.

latv. centros, AABS konf. (1976, 1978), arī

rakstījis žurnālos. Piedalījies Latv. I dibinā-

šanā, ir pad. loc. un 2 projektu vadītājs. Par

rosmēm kult. un izgl. laukā saņēmis PBLA KF

goda balvu.

Nostāja okupētajā Latvijā pret latviešu

kultūru un literātūru trimdā.Okup. Ljā vado-

šās instances līdz šim navvēl nobriedušas, lai

ķertos pie nopietnas ārpus Ljas publicētās

daiļlit. apgūšanas un pētīšanas. īstas lit.

vērtību apmaiņas un sadarbības kult. jomā

starp ārzemēs mītošajiem latv. un viņu tautas

brāļiem okup. Ljā nav. Pēdējie dzīvo slēgtā

s-bā, kas dara visu iespējamo, lai izolētu

pilsoņus no režīmam nelabvēlīgām vēsmām.

Rīgas ideologi terminu ~kult. sakari" dogma-
tiski izprot kā atļauto materiālu plūsmu tikai

no Pad. Sav-bas uz R. valstīm. No aizrobežas

legāliuz okup. Lju izsūtītas publ. parasti mērķi
nesasniedz un bieži tiek iznīcinātas, kā par to

liecina, piem., LPSR Glavlita Protokols Nr. 8

(3. 9. 1974.) jeb pavēle iznīcināt 19 publ., to

starpā E. Dunsdorfa Latvijas vēsturi 1710-

--1800, A. Eglīša dzej. krāj. Audiet mani karogā
sarkanbaltisarkanāun bībeli. Dokumentupa-

rakstījuši LPSR Glavlita pr. A. A. Aucevičs,

vec. red. V. Zīle un ~Spec. daļas" pr. V. I.

Bogoļanova. Okup. Ljas apciemotājiem ie-

spiedumdarbusneļauj ievest, tos konfiscē un

dažkārt iznīcina, kā tas, piem., bija 1977. IX,
kad stud. L. Puķīte unV. Zaļkalns mēģināja

ievest ap 20 Ljas kult. darbin. pieprasītus

publ.; to starpā bija A. Johansona Latvijas
Kultūras vēst. 1710-1800,A. Platbārzda Lat-

vijas nauda, U. ĢērmaņaOberst Vācietis und

die lettischen Schūtzen im Weltkrieg und m der

Oktoberrevolution, Tā lieta pati nekritīs, Tālu

tālumā, lielā plašumā, Dž. Džoisa (Joyce) Uliss,

P. Johansona dzej. krāj. Patskaņi, līdzskaņi,
A. Lejiņaaprakstu grām. Gorkija iela 11a, K.

Tucholska Von Gestern durch Morgen, Ālant

Viļa Poem par kulšen, M. ZandbergaMārtiņa
dziesmu grām., Jaunās Gaitas 4 eks. v.c.

Pārskati par emigr. lit. netiek doti, lielāko daļu
trimdas autoru noklusē

— pat tos, kuru darbi

ir bez jebkāda sab. polīt. rakstura. Oficiālo

„noklusēšanas sazvērestību" 60 os g. nomai-

nīja 70 os g. pastiprināti uzbrukumi tām

personām okup. Ljā, kas pārliecinātas, ka

nepieciešama objektīva inf. par lit. dzīvi

trimdā. LKP CX Kult. nod. vad. A. Goris,

piem., izsacīdams augstāko viedokli, vēršas asi

pret jebkādusadarb. kult. jomā,brīdinādams,
ka runas par vienu latv. tautu un vienotu latv.

kult. „nav nekas vairāk kā varizejiska Uekulība,

kuras īstais mērķis — deideoloģizēt soc. re-

ālisma mākslu, sakonstruētārpusšķiru latvie-

tības tiltiņu reakcionāro buržuāziski nacionā-

listisko koncepciju transportēšanai uz Pad.

Latviju soc. ideoloģijas atmiekšķēšanai, ero-

zijai, nac. recidīvu atdzīvināšanai(...), ekvi-

valenta kult. vērtībuapmaiņa (nozīmētu) lega-

lizēt buržuāziskās ideoloģijas propagandu Pad.

Latvijā." Tikai retos gadījumos lit. politiķi
devuši atļaujupieskarties — parasti nievājoši
— polīt. emigrācijā esošo rakstn. daiļradei.
1960 os un 1970 os g. okup. Ljā lasītāji iepa-

zīstināti arpavisam nedaudzu trimdiniekuļoti

niecīgu daiļrades daļu.Dzej. minigrām. izdota

R. Dambītim (Zem dienvidu krusta, 1964),M.

Zariņai (Prievīšu raksti, 1965) un V. Tomai

(Maize no mājām, 1980);periodikā iespiests I.

Grebzdes stāsts „Sarkaniejūras zirdziņi" (Lit.

unMāksla, 13. 1. 1968 un 11. 12. 1981),kā arī

nedaudzi dzejoļi —
O. Stumbra (Lit. unMāksla,

13. 7. 1968), J. Kronberga un O. Rozīša

(Liesma, 1976,2), G. Saliņa (Karogs, 1977,2),

D. Raunas (Lit. unMāksla, 25. 11. 1977), V.

Krāslavieša (Karogs, 1977, 12); 1982 Karogā
(2. nr.) iespiests Mārtiņa ZīvertalugasKopen-

hāgenas dialogs pirmpublicējums. No trimdā

mir. rakstn. daļēji rehabilitētiK. Skalbe, J.

Jaunsudrabiņš,M. Liepa. No Skalbes darbiem
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publ. Kaķīša dzirnavas (1960, 1975), Kā es

braucu Ziemeļmeitas lūkoties (1958), Pasaka

par vērdiņu (1958), Izlase (1957), Pasakas

(1957, 1982), Saules vārdi (1969, dzej. izlase)

un vēl dažas grām. bērniem. Pārpubl. Jaun-

sudrabiņaAija (1957, Vēja ziedi (1959), Baltā

grāmata (1957, 1971), Zaļā grāmata (1959,

1965, 1973), Tā pasaulē iet.. . (1977, stāstu

krāj.). 1981 aizsākti Jaunsudrabiņa .Ra&sti 15

sējumos. Varavīksnē 1974 publ. neliels Dānijā
mir. M. Liepas (1874-1973) darbs.

R. Ekmanis

Noticiero Dc Los Paises Balticos — LNF

pārstāvības Argentīnā, Liet. Augstākās at-

brīvošanas kom. un Ig. Nac. F kopīgs period.

izd. 4 reizes g. Buenos Airesā, Argentīnā,
1960-77. Red. Visvaldis L. Gusts, izdots 500

eks. spāņu vai., veltīts balt. polīt. jautājumiem

un kult. dzīvei.

Noulens
—

sk. Nulānss.

Novadpētniecība —
Pirmie novadpētnieki

Ljā bija baltvācu intelliģencespārstāvji, kuri

bija ieinteresēti savas dzimtenes vēst., iedz.,

kult. un tradicijās. N. atbalstīja viņu org-jas
— Vidz. vispārderīgāunekonomiskā b-ba (Die

Livlāndische Gemeinnūtzigeund Okonomische

Sozietāt, 1792-1939),Rīgas ķīmiski-farmacei-
tiskā b-ba (dib. 1803), Kurz. literatūras un

mākslas b-ba Jelgavā (1815), Kriev. Balt.

provinču senatnes pētītāju b-ba Rīgā (1834),

Rīgas Dabas pētn. b-ba (1845), vēlāk arī pašu
latv. org-jas, sev.Rīgas Latviešu B-ba. Kriev.

Ģeogr. b-bas (dib. 1845)Etnogr. sekcija 1846

noorg. pirmo zin. ekspedīciju uz Vidz. un

Kurzemi. Šīs b-bas darbā Ljas izpētē vēlāk

piedalījās Krišjānis Barons, J. Kalējs-Kuzņe-

covs, Krišjānis Valdemārs un Jānis Rainis-

Pliekšāns. Maskavas U Dabaszin., antropolo-

ģijasunetnogrāfijas draugub-ba 1869 pieņēma
lēmumu par latv. etnogr. pētniecību. N.p.

iesaistījās izcili latv. sab. un kult. darb. — Juris

Alunāns, Fricis Brīvzemnieks, Ernests Dins-

berģis, brāli Kaudzītes, Atis Kronvalds, An-

drejs Pumpurs v.c. Izcila loma bija balt-

vācietim Aleksandram Veberam (Varaidošu

Sanderim), kas latv. kult. vērtības pētīdams

pilnīgipārlatviskojās. Viņa vadībā Rīgas latv.

b-bas Zinību komisija 1896 nodib. sekciju latv.

lit., vai., folkl. un vēst. pētniecībai unpopula-
rizēšanai un 1896 izveidoja stimulējošu latv.

etnogr. un archaiol. izstādi 10. Viskriev.

archaiol. kongresā Rīgā 1896. Latv. , Jaunā

strāva" un sociālisti n. toreiz ļoti apkaroja un

centās padarīt smieklīgu. Jaunus impulsus šī

nozareguva Ljas neatkarības laikā. Lieludar-

bu veica Kārlis Baltgalvis (dz. 1893), Jānis

Greste (1876-1951), Zelmars Lancmanis (1883-

--1935), Indriķis Saule-Sleinis (1888-1953),Jānis

Sudmalis (dz. 1887), Arnolds Štokmanis (1895-

--1970), Mārtiņš Sams (1892-dep. 1941), Kārlis

Vanags (dz. 1907), rakstnieks Ādolfs Erss

(Rūniks, 1885-1945),komponists Emīls Meln-

gailis (1874-1954),rakstnieki Vilis Veldre (īstā

vārdā Fricis Gulbis, 1908-40) un Kārlis Stu-

dents (1892-1947) v.c. Sev. uzplaukums n.

sākās autoritārā režīma laikā. Pirmajos pēc-
kara g. Lja smagi cieta no sovjetizācijas unkr.

okupantu bieži bezjēdzīgām izdarībām. N.

ideālisti uz privātas iniciatīvas pamatacentās

saglābt vēst., kult. un dabas retumus un

mazināt bezjēdzīgo rīkojumu radīto postu, kā

arī apkarot vandaļu, huligānu un alkoholiķu

izrīcības. Okupanti iznīcināja daudz ievērojamu

architektūras, archaiol., sab, kulturālus un

dabas pieminekļus, bet citus vēl varējasaglābt
un restaurēt. Tā kā arī pašā Kriev. sākās

restaurācijas un kult. un dabas pieminekļu
saglabāšanas akcijas pēc Staļina nāves, Ljas

n. entuziasti drīz guva zināmu atbalstu noLjas

unarī PSRS vaid. iestādēm.N. darbā sākotnēji

bija zināma nozīme LPSR Ģeogr. b-bai, ko

nodib. 1950. Jau lielāka nozīme bija 1959 dib.

LPSR Dabas unvēst. b-bai (kopš 1970 - Lat-

vijas dabas unpieminekļu aizsardzības b-ba),

kas ātri izvērta darbību visā Ljā 39 rajonuun

pilsētu nodaļās. Atjaunojās arī neatkarīgajā

Ljā pupulārā tūrisma kustība (Apceļo savu

Dzimto Zemi). Saulkrastos 1956 notika 1.

jauno tūristu salidojums. Novadpētnieku dar-

bu atbalstīja ZA Vēst. I un Valodas un lit.

Institūts. N. darbību ZA iztirzā rakstu krāj.

Arheoloģijaunetnogrāfija (kopš 1957)unKult.

M izd. Mūzeji un kultūras pieminekli (kopš

1967). Liela nozīme ir Dabas un vēstures

kalendāram (kopš 1962). Izcila nozīme ir

novadpētniecībasvalsts mūzejiem, kuru kop-

skaits 1983 bija jau 24 un apm. 60 sab.

mūzejiem, nokuriem apm. 40 ir skolu mūzeji.
N. liels atbalsts bija likumi par Ljas dabas

aizsardzību 1957 un 1968, 1978 lēmums par

aizsargājamo dabas objektu sistēmu, kā arī

likums par vēst. un kult. pieminekļu aizsar-

dzību. Vēl joprojām notiek vandaliskas izrī-

cības pret kult. un dabas pieminekļiem, bet
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Ljas presē tagadbieži parādās nosodoši raksti

par šādām izrīcībām, šad un tad notiek arī

vaininieku tiesāšanas vai publiskas izbāršanas

un ir veikts nozīmīgs darbs šo pieminekļu

saglabāšanāunnovadpētniecības turpināšanā
dažādos interešu laukos — valodniecībā un

dialektu pētniecībā, vēsturē, etnogrāfijā, dabas

zinātnēs, folklorā, literātūrā, mākslā un daiļ-

amatniecībā, archaioloģij ā v.c. Arī R. zemēs

dažas latv. org-jas, sev. Daugavas Vanadzes

un ats. jauniešu grupas, dažkārt velta sab.

literārus un muzikālus sarīkojumus unsaietus

ats. Ljas novadiem.

Novgorodas chronikas — radušās Novgo-
rodā 12. gs. beigās un saglabājušās vēlākās

redakcijās no 13. gs., kam sekoja vēlāku

notikumu aprakstītāju teksti. Saglabājušās 4

N. chronikas. Pirmā, aptverot notikumus

1016-1442 periodā, ir vērtīgākā un ticamākā.

Otra (911-1587) un trešā (998-1716) ir lieto-

jamas, bet ceturtā (113-1496) ir mazvērtīgāka

kompilācija. Pastāv 4 edicijas. N. chronikas ir

svarīgs avots arī Ljas vēsturē, sniedzot bagā-

tīgākas ziņas nekā t.s. Nestora chronika.

Novickis Georgs (1908. 6. 111 Kijevā,
Ukrainā — 1985. 13. VI Santarozā,Kahfomijā,

ASV) — inženieris, lidmašīnu konstruktors.

Strādājis 1925-29 Kara av. diviziona hdmašīnu

remontdarbnīcās, 1929-33 stud. LU mech. fak.,

iegūstot inž. grādu,LU zeltamedaļuunA. fon

Humbolta stipendiju papildus studijām Šar-

lotenburgas techn. Ask. Vāc. lidmašīnuprojek-
tēšanas unkonstruēšanas fakultātē. N. 1935-39

bija Liepājas kara ostas darbnīcu (KOD) av.

nod. vadītājs. KOD uzbūvēja vairāk nekā 20

dažādas lidmašīnas, iesk. N. paša projektēto
KOD-2 militāros divvietīgos divplākšņus ar

240 ZS motoru, 2 ložmetējiem un 8 vieglām

aerobumbām bruņotus, spējot pacelties no

nelieliem lidlaukiem. N. 1939 uzņēmāsRīgas

gaisa ostas Spilvē inž. pienākumus. N. bija arī

lekt. Kara av. sk. lidotāju-novērotāju kur-

santiem un Rīgas pils. technikuma av. teori-

jas skolotājs. Vācu okup. laikā N. strādāja

EspenlaubFlugzeugbaufirmā, bet kopš 1944.

IIMeseršmita lidmašīnu f-kā Vācijā; 1947-60

darbojāsBrazīlijā Saopaulo gaismasenerģijas

dept., kur pēc viņa plāniem uzbūvēja 5 spēk-

stacijas unRiodežaneiro apkārtnē vēl 6 spēk-

stacijas. N. 1960-74 bija galv. inž. Franklina

Ipētniecības laboratorijās Filadelfijā, Pensil-

vēnijā, ASV, kodolu enerģijas izmantošanas

Inž. Georgs Novickis.

nozarē, kur viņš sagatavoja 4 projektus un

Aidaho nukleārai firmai vēl 10 projektus. N.

1974 pārcēlās uz dzīvi Santarozā, Kalifornijā.
Nulānss Zozefs (NoulensJoseph, 1864. 29.

111 — 1944. 9. IX) — franču diplomāts un

senātors. Bijis Franc. vēstnieks Kriev. 1918-19

unpirmais ārz. diplomāts, kas atbalstījis Ljas

cīņupar neatkarību gan morāliski, gan finan-

ciāli. Uzrakstījis atmiņas par Balt. valstīmun

piedzīvojumiem Kriev.
—

Mon ambassade en

Russie sovietique 1917-1919 (2 sēj., 1933).

J. S.

Nulītis Arnolds (dz. 1896. 30. VII Codes

pag.) — gleznotājs (1792). Izceļoja 1950 uz

Kanādu, tur kļuvis Latv. mākslin. vienības

Latvis unToronto Colour and Form Societv of

Artists biedrs. Piedalījies latv. unkanādiešu

grupu izstādēs (arī ASV rīkotajās KF un dz.

sv. izstādēs), saņēmis ZAL KF balvu 1970,

LNAK KF balvu 1975. No savavecuma līdz-

gaitniekiem vienīgais, kas eļļas un akrilika

gleznojumos pilnīgi pievērsies tīri bezpriekš-
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Arnolds Nulītis.

metīgaimākslai, virzoties abstraktā ekspresijā

starp brīvā dinamiskā triepumaunstrukturālu

režģu un tīklojumu poliem. N. tieksme uz

simbolisko (Uguns un nakts) un tieksme uz

emocionālo dabas pārdzīvojumupārtransponē-

šanu (Pavasara vēsmas,, Skarbā vējā, Vasaras

dārzi) viņu pietuvina latv. izjūtu un tradiciju

ceļiem. N. 50 g. darb. atskates izstāde rīkota

Toronto 1976.

Numismātika (latīņu numisma — monēta)

— vēst. palīgzin., kas pētī monētas, medaļas
un papīra naudas zīmes. Pēc kalšanas tech-

nikas, uzrakstiem, svara, metalla sastāva

nosaka monētu vecumu, ja tās navdatētas ar

gadu kalumā. Sev. svarīgi monētu kopat-
radumi (depoziti), jo tie rāda naudas apgrozību

attiecīgajā laikmetā. Vēstures gaitā Ljas terri-

torijai monētas kala Rīgas archibīskapi un

Rīgas pils. gan atsev., gan kopā ar ordeņa
mestriem, Livonijas ordenis, Polija, Rīgas

brīvpils., Zviedr., Kurz. un Zemg. hercogvalsts,
Kriev. (ķeizariene Elizabete).Livonij ai kaltajās
monētās ir liela dažādība, jo katra valsts tās

kala savas valsts monētu vienībās, kas ap-

grūtina to savstarpējo attiecību un vērtības

izpēti. Ljas territorijā kaltās monētas aprak-

Latvijas valsts 20 latu naudas zīme

43% no parastā lieluma.

Latvijas valsts 50 latu naudas zīme

40% noparastā lieluma.

Latvijas valsts 100 latu naudas zīme

38% noparastā lieluma.

stījuši J. Arnts (Arndt) 1753 un B. Kēne

(Kehne) 1842. Praktiska nozīme monētu no-

teikšanā sākās tikai ar J. Zaksendāla (Sachsen-

dahl)un R. Tolla publicētiem Livonijas ordeņa

laika kalumiem (1887). Ar šo darbu īsteni sākās

Ljas territorijā kalto naudu pētniecība. Par

monētu kalšanas techniku Rīgā XV gs. rak-

stījis A. Bulmerings(Bulmeringk) 1926, bet R.

Zengbušs (Sengbusch) sakārtojis un 1928 izd.

H. Johumsena savāktos datus par naudas

kalšanu Ljas un Ig. territorijā līdz 1780. Par

Ljas territorijā atrastajiem monētu depozitiem

rakstījuši —
A. Frīdentāls (1936),Hugo Riek-

stiņš (1936)un Rauls Šņore (1973). Vislielākais
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nopietnupētījumu klāsts ir Rasmai Ceplītei.

Viņas monogrāfiskaispētījums Numismātika

(1968) pieder pie labākajiem darbiem šajā

nozarē. Monētu kollekcijas glabājas Valsts

vēst. muzejā unRīgas pils. vēst. muzejā. Valsts

vēst. mūzeja kollekciju papildināja monētu

depozitu atradumi un vairāki pirkumi no

numismata V. Miesiņa. Rīgas pils. vēst.

mūzejam savu rūpīgi savākto un aprakstīto

kollekciju dāvinājaA. Buchholcs. Vācu okup.
laikā daļa monētu zudusi, kollekcijas izvedot

uz Vāciju. ParLivonijas numismatiskām probl.

nopietni raksti ig. numismatam A. Molvigi-

nam. Par Ig. un Ljas territorijā kaltajām

monētām publ. 2 katalogi — G. Matto Nu-

mismaatik Baltimail (1931) igauniski un D.

Federova MoņetiPribalkii XIII-XVIIIstoļetij

(1966) kr. valodā.

H. Riekstiņš

Numismats — monētu un medaļu kollek-

cionārs vai pazinējs, persona, kas nodarb. ar

numismātiku.

Nunans (Noonan Thomas Schaub, dz. 1938.

20. I Ņujorkā, ASV) — vēsturnieks. B. Dart-

mutas kol. ar B.A. grādu1959, Indiānas U ar

M.A. grādu 1962 unar Dr. grāduvēst. 1965.

Bijis Oterbeinas kol. doc. 1965-66, Minesotas

U doc. 1966-74, ārk. prof. kopš 1974,vairāku

pētn. org-ju biedrs. Specializējies Kijevas
Kriev. tirdzn., grieķu unskitu aktivitātēs pie
Melnās jūras, dirhama(arābunaudas vienības)

cirkulācijā A. Eiropā 9. — 11. gs., seno baltu

cilšu attiecībās ar slāviem. Publ. vairākus

rakstus žurn. un grām. — ~The Origins of the

Greek Colonv at Panticapacum" (Am. J. of

Archaeology, 1973), „The Grain Trade of

Northern Black Sea m Antiquity" (Am. J. of

Philology, 1973), „The Nature of Russian
—

Estonian Relations, 850-1015" (BaltieHistory,
1974), ~Medieval Islamic Copper Coins from

European Russia and Surrounding Reģions"
Ļī. ofAmer. Oriental Society, 1974), „Medieval

Russia, the Mongols, and the VVest" (Media-

eval Studies, 1975), „Dirham Hoardes from

Latvia and Estonia I" (J. Balt. Studies, 1977),

„DirhamHoard fromTartu m Estonia" (Am.

Numism. Soc. Mus. Notēs, 1977).N. piedalījies
vairākās Balt. stud. konf. ar referātiem, bijis

sesiju vadītājs.
Nuroks Mordechajs Markss (1879. 23. X

Tukumā — 1962. Israēlā) —
žīdu politisks un

sabiedrisks darbinieks,rabīns, (T. — arī rabīns.)

N. bijis Jelgavas žīdupārstāvis Kriev. žīdu 2.

cionistu konf. 1902. Viņš I Pas. kara laikā

devās bēgļu gaitās uz lekškrieviju. Atgriezās

Ljā 1921,vad. rel. cionistu org-ju Mizrachi un

bija tās frakcijas loc. visās 4 Saeimās. Bija Ljas

pārstāvis Starpt. parlamentāriešu sav-bā un

Eiropas mazākuma tautību kongresa sesijās,

sadarbojās arī ar kr. polīt. aprindām. NKVD

apcietināts 1941 unpēc 14mēn. cietuma režīma

izsūtīts uz Taškentu. N. sievu un 2 dēlus

iznīcināja vācu okup. varaRīgas geto.Pēc ārz.

sabiedrisko aprindu spiedienaN. 1945 izlaists

no PSRS un nosūtīts uz Zviedr., pēc tam

Norvēģiju un 1947 uz ŅujorkuASV, kur viņam

bija liela loma s-bas noskaņošanai par labu žīdu

valsts radīšanai. leradies Israēlā 1948, bija
Kneseta (parlamenta) loc, pārstāvot Mizrachi

partiju, neilgu laiku arī pasta min., izraudzīts

par Israēlas valsts prez. amata kandidātu. Bijis
vairāku Israēlas institūtu vad. un daudzu

rakstu autors Israēlas un ārz. presē.

Ņirga — (Humoristiski satīriski pipari) —

il. humoristiski satīrisks žurnāls 1905. — 1906.

Izdots arī 1908-1909, 1911, 1913-14, 1500 -

7000 eksemplāros. Red. un izd. bija Kārlis

Mačernieks (Reķu Viesonis, 1864-?).

Ņudžersijas latvieši — Ņudžersijā (New

Jersey) ir viena nomazākajām ASVpavalstīm

pie Atlantijas okeāna starp Ņujorkas, Pensil-

vēnijasunDelaveras pavalstīm, tipiska rūpn.

zeme, kurā liela loma tūrismam piekrastes

kūrvietās, kā arī dārzk. un transportam.

Ņujorkaspievārtē Ņ. pilsētiņās pie Hudzonas

upes latv. apmetušies jau 19. gs. ar lielākiem

uzplūdiempēc 1905 revolūcijas un IIPas.kara.

Tā 1927. latv. Lavaletes kūrvietā irpiederējuši

ap 50 zemes gabali un vasarnīcas pils. centrā,

bet 1931 jau ap 500 māju, krogu, citu pasā-

kumu, un tie redzami darbojušies pils. valdē

(Blūms). Pastāvīgi tur gan dzīvojuši tikai ap

80 latv.,l.t. amatn. un tirgotāji.Aktīva bijusi

latv. baptistu grupa J. Kvietiņa, J. Daugmaņa,
V. Vaska un Dr. A. Freija vadībā. Jāņosun

„piknikos" irpulcējušies vairāki simti latv., bet

oficiālas b-bas nav pastāvējušas. Ņ. 1940

dzīvoja 2493 latv., 1960 viņu skaits sasniedza

jau 5924, no kuriem 2954 nebija dz. ASV, bet

2970 dz. ASV. Pēc ASV tautas skaitīšanas

ziņām 1970 latv. skaits Ņ. bija jūtami sama-

zinājies — 5164 (2247 dz. ārpus ASV un 2917

dz. ASV). Pēc tautas skaitīšanas ziņām 1960

Nuarkā (Newark) dzīvoja 1592 latv., Patersonā

232Numismats Ņudžersijas latvieši



(Paterson) 1005, Džersijsitijā (Jersev City) 343

un galvaspils. Trentonā (Trenton) 287; 1970

atzīmēts tikai Elizabetes (Elizabeth) latv.

skaits 144 (no tiem 59 dz. ārpus ASV, 85 dz.

ASV). Starp abiem Pas. kariem nelielas latv.

grupas vai uzņēmumi ir darbojušies Nuarkā

(brāļu Ernesta un Roberta Šmitu metallap-

strādāšanas uzņēmumi), Rosellē, Laureltonā,

Belmārā, Lavaletē, v.c. Pēc II Pas. kara latv.

bēgļu ierašanās Ņ. ir devusi Nuarkas ev.-lut.

draudzi (māc. K. Briedis), Elizabetes draudzi

(māc. A. Zuzāns), Ņubransvikas (New Bruns-

wick) unLeikvudas (Lakewood) draudzi (māc.

Ž. Kristbergs), Ziemeļņudžersij as latv. b-bu,

Ņudžersijas latv. b-bu, Slbrukas latv. kopu

(māc. J. Šiliņš noFiladelfijas) un Ņudžersijas
DV nodaļu.Bez tam Ņujorkas latv. ev.-lut. dr.

māc. R. Zariņš 1950 sāka noturēt dievkalpo-

jumus īstoranžā (EastOrange). Gaduplūsmā
Nuarkas draudze ir apvienojusies ar Elizabetes

draudziunkļuvusi par Elīzabetes-Nuarkas ev.-

lut. dr. ar māc. Ansi Kiršfeldu sākumā, māc.

T. Vēdzeli pēc tamun vikārmāc. I.Kuģu tagad.

Draudzē ap 200 loc, kas dievkalp. b-cu īrē, bet

pašiem pieder draudzes māja ar zemi. Par

draudzes pr. darb. Jēkabs A. Mednis, Valdis

Lejnieks unpēdējos 15 g. Edgars Krūmiņš.

Ilgg. dāmukom. pr. Hilda Briedē. Ņubransvi-
kas unLeikvudas ev.-lut. draudze darb. kopš
1950. 27. XI māc. Žaņa Kristberga vadībā. Tā

1963. 13. IX iegādājās zemes gabalu īst-

bransvikā (East Brunswick) unuzcēla tur savu

dievnamu ar skolas telpām. Bez tam dievkalp.
notiek arī Leikvudā unAsburi parkā (Asbury

Park), jo 450 draudzes locekļu izkliede ir liela.

Māc. Ž. Kristbergs pensionējās 1980.1. X, bet

1982. 16. V ordinēts un ievests amatā māc.

Ņubransvikas-Leikvudas latv. ev.-lut.

draudzes baznīca 1967. gadā.

Imants Kuģa (dz. 1937. 8. XI Rīgā, 1960 b.

Rutgers U. ar 8.A., 1980 b. Argentīnas teol.

sem. —
bakalaura grādu teoloģijā). Par drau-

dzes pr. darb. A. Ernstsons, D. Muižnieks, P.

Tīvumnieks,A. Richters,E. Donis, D. Hāzners,

Dzidra Kreilis, E. Freibergs, E. Eversons un

A. Jansons. II Pas. kara bēgļi un daži agrā-

kajos g. ieceļojušie veclatv. 1950. Ņ. vidienē

nodib. Ņudžersijas latv. b-bu, inkorporētu,

apolīt. bezpeļņasorg-ju ar apm. 300 biedriem.

Tai 1964 pievienojās Ziemeļņudžersij as latv.

b-ba. Pie b-bas darb.: dāmu kom., kā autonoma

vienība Ņudžersijas latv. fed. kredits-ba, sporta

kopa KURSA, deju kopa Dzintars un drām.

kopa. B-ba 1956 nopirka 8,5 akru lielu zemes

gabalunetālu no Monmuta (Monmouth) apr.

pils. Frīholdas (Freehold). Tas apbūvēts un

izveidots par latv. kult. centru Priedaini (sk.),

kur brīvdabas izrādēm terasēs vietas ir vairāk

nekā 1,000 personām. 1964 nobeidza būvēt

galv. namu. Pēc tam vēl ir piebūvētas sk.

telpas, iekārtoti tenisa unbasketbola laukumi

un asfaltēts auto novietošanas laukums. B-bas

pirmie celmlauži 1950 bija Kārlis Karogs

(Charles Carol), Ēvalds Lejiņš, Pēteris Kaupe

un Kārlis Dikerts, bet par pr. darb. Ēvalds

Lejiņš, Kārlis Dikerts, Ansis Lāma, Valdis

Landsmanis (1958-65),Leonīds Pogainis, Jānis

Drulle, Leonīds Ozoliņš un Indulis Gabliks.

Sībrukas latv. kopas vadību noA. Sietiņsona

pārņēmis Valdis Bašēns. Dievkalp. notiek

īrētās telpās māc. M. Ķirsona vadībā. DV nod.

dibināta 1961. 7. I Elizabetē, J.A. Medņa
ierosmē ar 70 biedriem. Par pr. darbojušies

Vilis Zutis, Alfons Bārs, Gastons Millers,

Friedrichs Lucis un pēdējos 10 g. Valfreds

Spuntelis. Vanadžu darbu ar sekmēm vadī-

jušas Elza Plēpe, Teofilija Jaunzeme, Irma

Millere un Anna Jansone. Apvienībai izcila

sadarbība ar Ņudžersijas latv. b-bu, kuras

īpašumā Priedainē notiek DV sarīkojumi.
No Ņujorkas latv. ev.-lut. draudzes māc. R.

Zariņa īstoranžāvadītajiem dievkalpojumiem

1963. 20. I dib. Ņujorkas dr. Ņudžersijas
novads ar 260 draudzes loc, bet 1986 toskaits

jaubija tuvu 500. Dievkalp. notiek īrētās telpās
īstoranžā. Par novada pr. darb. Tālivaldis

Grinbergs (1963-68) un Arvīds Bļodnieks

(1968-). Dāmu kom. pr. bijušas Ida Grinberga,

Anna Garokalna, IrmaBierne, Lilija Krūmiņa,
Valda Forrere un Maija Baumane. Notiek

regulāras vecākās paaudzes sanāksmes J.
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Priedaines biedrības nams un skatītāju terases Ņudžersijā.

Priedaines brīvdabas skatuve Ņudžersijā.

Ņudžersijas pamatskolas skolnieki, beidzēji, skolotāji un viesi 22. izlaidumā 1986. VI.

4. nokr.
—

skolas pārzineZelmaLapiņa, aizmugurē no l.
— 1. novada vec. ArvīdsBļodnieks,

2. — draudzes pr. Georgs Ivanovs un 3. — māc. Richards Zariņš.
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Priedaines darbinieki, apsveicēji un jaunievēlētie goda biedri 35 gadujubilejā 1986. g.

22. februārī: 1. rindā no kr. — A. Birznieks, L. Pogainis, A. Lambergs, V. Īzaka,

I. Gabliks un A. Smildziņš. Aizmugurē no kr.
—

J. Drulle, Z. Lieljuris, R. Bērziņš,

I. Gabliks, H. Tauriņš, J. Ģiga, J. Kārnītis, V. Neimanis, A. Bļodnieks, P. Blumbergs,
U. Klauss un V. Spuntelis.

Ņudžersijas latviešu biedrības sporta kopas KURSA basketbola komanda 1981. g.:

1. rindā no kr. — A. Krūmiņš, I. Raņķis, J. Bašēns, J. Ģiga un J. Zālītis.

Aizmugurē no kr. — M. Kļaviņš, R. Brutāns, R. Dombrovskis un U. Jansons.
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Rozenberga vadībā. Kopš 1952. 24. II darb.

Nuarkas latv. psk. — sākumā pie Ziemeļ-

ņudžersijas latv. b-bas, bet kopš 1957 pie

Ņujorkas latv. ev.-lut. dr. Ņudžersijas novada

Zelmas Lapiņasvadībā (pārzine kopš 1952).To

līdz 1986. g. pavasarim (ieskaitot)ir beiguši 112

skolēni (54 zēni un 58 meit.).Skolā darb. 8 kl.,

pirmsk. unbērnu dārzs. Skolu 1985/86 māc. g.

apmeklēja 35 skolēni, strādāja 10 skol. un

izpalīgi. Skolēnu koris darb. A. Baumanes un

M. Blumbergas vad., bet t.d. grupa Zaglītis
Zelmas Lapiņasvadībā. Gunta Bierne vada Lt.

no sk. absolventiem sastāvošo t. deju kopu
Dzintars. Tie piedalījušies dz. sv. un jaunatnes
dz. svētkos. Par sk. vecāku pad. pr. darb.: Pauls

Bernhards, Aleksandrs Jansons, Kārlis Bun-

dža, Arvīds Bļodnieks, Ervīns Pilmanis, Re-

nāte Grāvere unAiva Drukovska. Kopš 1968

iznāk 3 apkārtraksti g. un skolnieku žurn.

VĀCELĪTE - reizi gadā. Skola 1982. 4. IX

pārcēlās no Oranžas (Orange) uz Morispleins

(Morris Plains) un pārdevējās par Ņujorkas
latv. ev.-lut. draudzes Ņudžersij aspamatskolu.

Ilggadīgi skolotāji: Z. Lapiņa 35, A. Baumane

26, H. Bierne 24 un M. Strausa 21 gadu. Ņ.

novads 1986. 22. VIII saņēma 2 akru zemes

gab. dāvinājumu sk. unb-cai no Dr. V. Dzeņa

ģimenes. Patstāvīgi uzņēmumi pieder Dr. V.

Dzenim, E. Bāram, E. Lācim, K. Štegeram, P.

Miesniekam, J. Kraucim, Dz. Ābelītēm, R. un

E. Šmitu mantiniekiem uncitiem. Privātprak-
ses ir Dr. E. Blumbergam, Dr. U. Jansonam,
zobārstēm Maigai Kalns-Jurkai, Veltai Kalvei,

Ilzei Lakstīgalei, Sandrai Ķilkutai, advokātam

I. Šturmam, A. Miesniekam v.c.

Arvīds Bļodnieks

Ņujorkas (New York) pavalsts latvieši.

Pavalsts galvaspils. Albānijā (Albanv) Hud-

sonas upes krastos un apkārtnē latv. sāka

ierasties ap 1949. Tur 1960 dzīvoja ap 300 latv.,

bet 1978 — ap 200. Albānijā 1958. 5. X

dibinātajāLatv. klubā darb. apm. 60 biedru,

slēpotāju un fotogr. grupas, t.d. kopas Sud-

maliņas un Mazās sudmaliņas. Darb. arī latv.

katoļu draudze (dib. 1952) ar 50 loc. un māc.

Juri Pudānu. — Arī netālu no Albānijas

Skenektedijā (Schenectadv) unapk. latv. sāka

ierasties 1949 — pavisam ap 100,pēdējos g.

to skaits stipri samazinājies. Albānijas, Ske-

nektedijas un apk. luterticīgie latv. pieder pie

Skenektedijas ev.-lut. draudzes (apm. 100 loc.)

prāv. Kristapa Valtera aprūpē. — Binghamp-

tonā latv. ieradās ap 1950. Tur 1978 bija 25

latv., kas iesaistījušies Sirakūzu latv. ev.-lut.

Kristus draudzē.
— Bafalo(Buffalo) pilsētā īrī

(Erie) ez. krastā netālu no Niagaras ūdens-

krituma,kā arī Niagaraspilsētā (Niagara Fails)

un apk. latv. sāka ierasties ap 1950. Tur 1960

dzīv. 405 latv., 1970 dzīv. 138, 1978
- ap 200.

Bafalo pilsētā darb. Latv. klubs (1958-68) un

1969 dib.DV apv., kas dažusg. uzturēja svētd.

skolu. 1952 dib. Bafalo latv. ev.-lut. Mārtiņa
draudze (māc. Jūlijs Vējiņš). 1950 dib. latv.

katoļu kopa, kas Bafalo katoļu katedrālē

novietoja Aglonas Dievmātes svētbildes kopi-

ju. Bafalo X orķestrī ilgus g. spēlēja čellists

prof. Alfrēds Ozoliņš (sk.). Ņujorkas valsts U

Bafalo Dr. grādumcd. ķīm. ieguva Dr. Vitauts

Alks (sk.). Vēlāk viņš un Dr. Aldonis Lūsis

darb. Vēža pētn. I Bafalo. — Itakā (Ithaca)

latv. skaits 20 g.
laikā samazinājies no 30 līdz

20. Itakas kol. strādā vēst. prof. Andrievs

Ezergailis (sk.) un netālajā Kornela U viņa
dzīvesbiedre prof. Inta Ezergaile (sk.). —

Hudsonas pilsētā ap 1949 apmetāsuz dzīviap

200 latviešu. Tur 19500s g. darb.Latv. klubs

ar grām. krātuvi, bet pēc 10 g. tā darbība

izbeidzās. Lielākā daļa latv. darbatrūkuma dēļ
Hudsonu atstāja, bet tur vēl joprojām darb.

Kr. Valtera dib. ev.-lut. dievkalpojumu kopa

ar apm. 40 locekļiem. — Pokipsijā (Pough-

keepsie) 1949-50 izvietojās ar 150 latv. un darb.

būvniecībā, piensaimn., sēņu audzēšanā, elek-

tronikas rūpn., slimnīcās v.c. Jau 1951 tur dib.

ev.-lut. draudzes kopa, kas 1960 kļuva piln-

tiesīga draudze. Dievkalpojumus sākumā tur

vad. prāv. Jēkabs Ķullītis, tad māc. Arvīds

Anševics (sk.), pēc tam prāv. Kr. Valters.

Sākumā draudzē bija ap 100 loc, vēlāk to

skaits bija mazāks. Vairākus g. draudze

uzturējalatv. psk. unvēl joprojāmizdod žurn.

Avots. Pokipsijas latv. 1968 noorg. Vasara

(Vassar) kolledžā plašu Ljas 50 g. atceri, kurā

piedalījās ap 600 cilvēku. 1969. 17. Idib. Pokip-

sijas unapk. latv. b-ba arkādiem 120 loc,kas

aktīvi darb. sab. laukā: rīkoti dzeju vakari,

filmu izrādes, koncerti un referātu vakari,

pulcinot 100-200 apmeklētāju. Agrāk darb. arī

siev. un jauktais koris un bērnu t.d. grupa

Jumis. Aktīvipolīt. darbin. bijuši Gunārs Ozols

(sk.) un Andris Padegs (sk.). — Ročesterā un

tās apk. (pie Ontārioez.) latv. sāka ierasties ap

1949. Tur 1960 bija 453 latv., 1970 bija 362,

un 1978 tur vēl dzīvoja ap 300 latviešu. Jau
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1952. 27. IVdib. DV apv. (68 biedri), un 1962

pie tās sāka darb. t.d. kopa Vanadziņš. 1952

dib. jauktais koris Līga diriģ. AugustaDzeņa
vadībā. 1951-56 aktīva bija mazskautu org-ja,

1962 dib. Rīgas (28.) gaidu vien., pie kuras

darb. arī koklētāju grupa. Ar pārtraukumiem

darb. Ročesteras Latv. jaunatnespulciņš. 1951

dib. Ročesteras latv. ev.-lut. Krusta draudze

ar apm. 200 locekļiem. Tur 1982 bija 160 loc.

māc. Teodora Zīraka vadībā;pie draudzes darb.

1951 dib. svētd. skola. Ročesteras tuvumā ir

1809 dib. pilsētiņa Rīga. Nav noskaidrota

Rīgas vārda izcelsme, bet šis vārds bijis tajā

apk. pazīstams jaupirms pilsētiņas dib. (sk.).
— Sirakūzās (Svracuse) latv. skaits 1949 bija

300-500, 1960 tas bija 398, bet pēdējā laikā

vairs tikai 126. Turienes latv. 1950 dib.

Sirakūzu Latv. b-bu (150 biedru), darb. arī

Sirakūzu un apk. Korporāciju kopa un Stu-

denšu Korp. kopa (abas dib. 1952). Noorg. arī

Sirakūzu dziedātāju vien. Ainas Sanderes

vadībā. 1950 dib. Sirakūzu latv. ev.-lut. Kristus

draudze ar 250 loc. (1982 bija 120 loc.) māc.

T. Zīrakaaprūpē. 1951 dib. Sirakūzu latv. ev.-

lut. draudze (apm. 100 loc.) māc. J. Vējiņa

vadībā, kopš 1982 draudzes 50 loc. apkalpo

viesmācītājs. — Jutikā (Utica) 19500s g. bija

ap 50 latv., bet 1978 vairs tikai dažas ģimenes.
Pēc tam kad māc. T. Zīraks tur izbeidza diev-

kalpojumus, tautieši pievienojās latv. draudzei

Sirakūzās.

R. Kalva-Aistrauta

Latviešu kara invalīdu apvienības Brāļu

kapi Elka parkā Katskiļu kalnos, Ņu-

jorkas pavalstī.

Ņujorkas latviešu ev.-lut. draudzes lau-

ku īpašuma (Elka Park, NY) vasaras

nometnes dievkalpojumavieta uncitas

ēkas:

Birojs, virtuve un ēdamzāle.

Sarīkojumu zāle un daļa mītņu.

Ezermāja un ezers.
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Latviešu stends Pokipsijas tautību festivālā 1982. XI.

Stāv no kr.: Z. Baumane, R. Ronis, A. Upītis, V. Ronis, B. Ozola un H. Kraule.

B.

Rozīša

mākslas

fotografija.

Ņujorkas skats (1982).

Ņujorkas pilsētas un apkārtnes latvieši
—

Ņ. (New York City) līci atrada Džiovani da

Verrazano (G. da Verazano) 1524. Daudzus

gadus holandiešu kuģi ieradās un tirgojās ar

indiāņiem. Jau 1600 gadu beigās angļi sāka

pārņemt pilsētu un 1700 gados pilsēta bija

pilnīgi angļu rokās. Ņujorka bija pirmā ASV

galvas pilsētaun tur 1789. ieveda amatā pirmo
ASV prezidentu Vašingtonu (VVashington).
Vēlāk tomēr galvaspilsētu pārcēlauz Vašing-
tonu. Plašās ostas dēļ Ņujorka ātri izveidojās

par tirdzniecības centru, pievilkdama lielu

ļaužu masu. Šodien Ņ. pils. nav tikai lielākā

pils. ASViedzīvoju skaitā (1984 — 7,164,742),
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bet viena nogalveniemtirdzniecības centriem

pasaulē. Klimata ziņā Ņ. pils. ir atkarīga no

Atlantijas okeāna: vasarasnav sevišķi karstas,

ne ziemas sevišķi aukstas. Ņ. pils. robežās

atrodas ASV Brīvības statuja (Statue of

Liberty, 1886).

Holandiešu kolonijas laikā (1609-64, 1673-

-74) pirmās Ņuamsterdamas (vēlākās Ņujorkas

pils.) vidsk. 1. dir.bijaDr. Aleksandrs Karolus

Kursiuss (Cursius), liet. prof. ar latv. vārdu

(1659-61). Tikai 1850'o gadu vidū mēs varam

dokumentēt latv. buru kuģu ierašanos Ņu-

jorkas ostā un latv. apmešanos uz dzīvi.

Simtiem latv. sajūsmā apsveica Brīvības

statuju Ņujorkas ostākā jaunasbrīvas dzīves

un labklājības simbolu. Ap 1900 Ņ. pils.

dzīvojuši apm. 400 latviešu. Pēc pašu aplēses

1931 latv. skaits Ņujorkā bijis ap 8,000. ASV

1940 tautas skaitīšanas dati liecina par 8,951

latv. Ņujorkā. Ņujorkas-Ņudžersijas rajonā
1960 latv. kopskaits bijis jau25,603,bet 1970

šīs ziņas liecina viņu samazināšanos
—

vairs

tikai 24,158. Ņujorkas pavalstī 1960 dzīvoja,

pēc ASV tautas skaitīšanas ziņām, 19,671latv.

(10,629 dzim. ārpusASV un9,042 ASV); 1970

dati liecina par 16,433latv. (7,580 dzim. ārpus
ASV un 8,853 ASV). Ņujorkas apkārtnē, ie-

skaitot Ņujorkas un Ņudžersijas piepilsētas,
latv. skaits 1960 sasniedzis 20,694 (pašā

Ņujorkā 16,688). Ņujorkas pils. 1970 uzdoti

vairs tikai 8,885 latv., bet priekšpilsētā Jon-

keros, piem. minēti 146 latv. u.t.t.

Sākotnēji latv. vairums bija strādn., amat-

nieki, arī jūrnieki. Minēti vismaz 200 latv.

drēbnieku1929,vairāk nekā 20 māju pārvald-
nieku u.t.t. Daudzi strādājuši f-kās unbūvju
darbos.LielāHudzonas upes tilta cēlēju vidū

bijis latv. inž. Emīls Graudiņš; Maksis Meijers

un Jēkabs Graudiņš būvējuši augstceltnes.
Veselus kvartālus Ņujorkas pils. uzbūvējuši P.

unA. Kājiņi v.c. Dažiem latv. bijuši uzņēmu-
mi, piem., Andersonam piederējusi klavieru

būvētava, P. Dancim
—

tērauda apstrādes
uzņēmums v.c. Derīgi atzīmēt, ka lielajā izgl.
centrā Ņujorkā, salīdzinot ar citiem centriem,
latv. zin. un intelektuāļu skaits nekad nav bijis
liels. Arīpubl. ziņā līdzvisjaunākajiem laikiem

Ņujorkas latv. nebijaliela loma. Jāatzīmē: K.

Honolda red. klajā nākušais laikr. Brīvā Tri-

būna (1907-1908), anarchistu mēnešr. Brīvība

(1908-1913,vēlāk Parīzē, J. Līdumnieka red.),
mēnešr. Proletārietis(1914-17) JāņaKundziņa,

JūlijaBēsona unKārļa Viļmaņared., unAmer.

latv. baptistu lit. b-bas il. laikr. DraugaBalss

(1918-20, 1945-48) P. Bušmaņaun JāņaBlum-

berga, vēlāk Kārļa Purgaiļa red.; nac. laikr.

Amerikas Atbalss (1920-1922),Kr. Rūšared.,
Mēneša Apskats (1923) JāņaLenova vad.; nac.

mēnr. Amerikas Latvju Ziņas (1926-27) Gus-

tava Danča red., komūnistu laikr. Amerikas

Cīņa (1928),Latvijas brīvības draugubiletēns

(1938), Dzimtene (1940-41). Ņujorkā notika

pirmie 3 Amer. latv. kongresi — 1919. 3. — 5.

I, 1919. 14. - 16. IX un 1920. 4. - 6. IX. Tur

1926-31 darb. latv. komp. Jānis Vītoliņš, kas

līdz 1930 vad. arī Ņujorkas latv. bibl. b-bu,un

1927-33 komp. Alfrēds Kalniņš. Lielu darbu

L-jas interesēs veica L-jas ģen. kons. Dr.

Artūrs Ļūļe (1882-1941), kas ASV darb. 1926-

-35. Latv. t-ra dzīvi izveidoja 1906 uzŅujorku

emigrējuse aktrise Mīce Niedze, kas jau 1906

uzveda Aspazijas Nebēdni meiteni un R.

Blaumaņa Zagļus un vēlāk spēlēja apm. 400

dažādās lomās. Mūz. dzīvē lomabija Čikāgas
K. beigušam Augustam Pinepukam (1876-

-1942).

Pirmais latv. dievk. Ņujorkā noticis 1896.

5. I. To vadījis māc. Ansis (Hans) Rebane, kas

bija ieceļojis decembrī no Vāc. ar nolūku

aprūpēt latviešus un igauņus. Viņš dzimis

Valkas tuvumā, tēvs ig., māte latviete. Beidzis

Valkas skol. semināru un teol. sem. Šlezvig-
Holšteinā, ordinēts par ev.-lut. māc. un 33 g.

vecumā sācis misijas darbu. Pirmajā dievkal-

pojumā jaunie iebraucēji pulcējušies Man-

hatenas lejas galā vācu Pilger Haus kapellā.
Nākamā reizē dib. Ņujorkas latv. ev.-lut. Sv.

Mateus draudze ar 37 vīriešiem un 10 sievie-

tēm; draudzes pr. Jānis Arks, vēlāk Vilhelms

Rolmans. Māc. drīz pārcēlās uz Bostonu,

pārņēma tur jau agrāk dib. draudzi, darbojās
ar Mizuri sinodes atbalstu, brauca uz citām

pils., kur bija latv. grupas un dib. latv.

draudzes. Māc. nomira 1911.18. XII.Pēc māc.

H. Rebanes uz Bostonu pārcēlās māc. Ed.

Jurevics (Yurawitz), brauca arīuz Ņujorku, bet

dažu g. laikā viņa darbībaizbeidzās, un tā arī

minētā dr. Ņujorkā.

Amerika 1905. g. ieradāsmac. Jānis Steiks

(sk.), kas teol. studijas bija beidzis Tērbatas U.,

ordinēts Valmierā, bijis Kaukāza kara apg.

māc. Tiflisā. Viņu izsauca brālis Kārlis Steiks,
Harvardas U. beidzis ķīmiķis. Jānis Steiks

apmetās Bostonā, no kurienes brauca uz
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Ņujorkas latviešu kultūras un sabiedriskās dzīves atspoguļojums programmās.

Augšējā rindā labā pusē Alīda Vāne un komp. Alfrēds Kalniņš, apakšējā rindā kr.

pusē Elza Žebranska un prof. Pauls Sakss (1920os un 1930os gados).

Ņujorku unpulcināja latv. dievkalpojumiem

pils. z. daļā; savu draudzi nodib. 1914. un

darbojās ar vēlākās Apv. lut. b-bas Amerikā

(ULCA) atbalstu. J. Steiks 1921 pārcēlās uz

Ņujorku, noturēja dievkalpojumusreizi mēn.

Emanuēla lut. b-cā, vēlāk Sv. Matejalut. b-cā

Bronksā, bet ar 1922 katru svētd. Sv. Marka

b-cā Manhatenā. 1923. g. atgriezies L-jā,

kalpoja Limbažos un 1932. nomira Rīgā.

Ņujorkas draudzes tiešais turpinājums
sākās ar māc Kārļa Podiņa (sk.) darbību. Arī

viņš bija vidzemnieks, 16 g. vecumā kļuvis

jūrnieks, vēlāk misionārs Angl., 1894 VIII

iebraucis Ņujorkā vēl pirms Rebanes, b. Ūnijas
teol. sem., 1898 ordinēts par māc; darbojies

jūrnieku misijāunpulcinājis latv. lut. dievkal-

pojumos Jūrniekukapellā (Seaman's Church

Institute)unno 1930. g. vidus līdz II Pas. kara

beigām Metodistu b-cā Grīničas ciemā (Green-

wich Village) Manhatenā. Viņš 1919. VIII

piedalījies kopīgā delegācijā Vašingtonā un

teicis runu kongresā, prasot L-jai dc jure

atzīšanu.

Māc. K. Podiņš 1933 vasarā otrreiz bijis
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Ņujorkas latviešu bibliotēkas biedrības teātra mākslinieki 1928. g.

Priekšā no kr. pirmā Mīce Niedze.

Modernākais neatkarīgās Latvijas tirdzniecības kuģis Hercogs Jēkabs Ņujorkas ostā

1930to gadu beigās. Latvijas konsuls Rūdolfs Šillers (priekšā ar platmali) sarunājas

ar kuģa komandas locekļiem.
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Ņujorkas latviešu ev.-lut. draudzes koncerta grupa Pasaules izstādē 1939. g. 26.VIII.

Priekšā no kr.
— priekšnieks Gustavs Dancis, māc. Kārlis Podiņš un kora diriģ.

Osvalds Blumbergs. 2. r. no kr. — 3. komp. Augusts Pinepuks.

Ņujorkas latviešu ev.-lut. draudzes valde un dāmu komiteja 1944. gada 11. jūnijā.

L-jā, VIII Vispārējo dz. sv. laikā, sprediķojis

Archibīskapa katedrālēRīgā unLiepājas Sv.

Annas b-cā. Valstsprezidents A. Kviesis viņu

apbalvojis arTrijuzvaigžņu ordeni. P. ierosmē

Ņujorkā nodib. kori, kas vēlāk savus ziedu

laikus sasniedza Bruno Skultes vadībā. Ar

1935 draudze pieņēmusi stingrāku org-ju.
Draudzes pr. 1935-43 Gustavs Dancis (Danzi,
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MācītājaRicharda Zariņa ievešana amatā Ņujorkas draudzē 1946. g. 15. XIISv. Trīs-

vienības baznīcā Manhatenā. Pirmā rindā no kreisās: G. Truce (dr. pr.), māc. K. Podiņš,

māc. H. Kreiders (Kreider, sinodes pārst.), konsuls R. Šillers un H. Lielnors (LatvianRelief

pārst). 2. r. no kr. — Dr. E. F. Reinarcs (Reinartz, Sv. Trīsvienības dr. māc), Dr. Fr. Knubels

(Knubel, sinodes prez.), māc. R. Zariņš un māc. K. Selmers (Selmer — Celms, Bostonas

latv. dr. māc).

mir. 1953), 1944-45 Nikolajs Grietēns (Greten,
mir. 1951), bet ar 1946 Gvido Truce (mir. 1982).

Draudzē bija ap 200 locekļu. Pasaules izstādes

laikā 1939-40 latv. piedalījušies ar koncertu.

Draudze 1944 atzīmēja sava māc. 50 gadus
Amerikā un izd. brošūru ar ill. (Austra Truce,
32 lpp.). 1946 māc. aizgāja emeritūrā un nomira

1951. VI.

Ņujorkas draudze 1946 I sāka pārorgani-

zēšanos, nolēma pievienoties UCLA Ņujorkas

sinodei, aicināja jaunu māc. un IV pieņēma

jaunu satversmi. Kandidātusmeklēja neitrā-

lajā Zviedr., kur bija nokļuvuši 14 mācītāji. VI

draudzi uzņēma sinodē un par māc. ievēlēja
Richardu Zariņu (sk.). Viņš ieradās ar kuģi no

Zviedr. 1946. 18. XI un 15. XIIievests amatā.

Dievkalpojumu kuplināja operdziedone Elza

Žebranska, vijolniece Norma Auziņa un dr.

koris, bija ap 350 apmeklētāju. Dievkalpo-

jumus uz 4 g. pārcēlauz Sv. Trīsvienības(Holy

Trinity) baznīcu Manhatenā. Pārkārtojumu
rosinātāji bija Harijs Lielnors (1941. dib.

Latvian Relief, Inc. org-ju) un bij. kons. R.

Šillers.

Pirmais kuģis 1946. V ieradās ar 37 jauniem
latv. ieceļotājiem noVācijas. Lielā ieceļošana

atraisījās 1948 ar DP imigrācijas likumu,ko

veicināja Latvian Relief, Inc. 1950. Ņujorkas
ostā ieradušies 60 kuģi ar mūsu tautiešiem;

1951 278 kuģi un 86 lidmašīnas.Tas izskaidro

pieaugumu.Draudzes namuBruklinā nopirka
1947

— māc. dzīves vietai, draudzes kancele-

jai un aktivitātēm. lemaksu deva brāļi Ernests

un Roberts Šmiti no Ņudžersijas. Draudze
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Ņujorkas latv. ev.-lut. draudzes koris 1949. g. 19. martā.

5 g. laikā pieauga uz 2,000 locekļiem.

Kā otru māc. 1951.1 aicināja AlbertuOzolu

(sk.). Viņš darb. uzsāka 16. 111 Betlēmesb-cā,

bet dzīvojaBronksā. Dievkalpojumus sadalīja

uz 2 vietām: no Manhatenas 1951.1 pārcēlauz

zviedru Betlemes b-cu Bruklinā, turpinot katru

svētdienu. Ņujorkādarbojās arī archibīskapa
vietn. Jēkabs Ķullītis (mir. 1957). Ar māc. A.

Ozola ienākšanu izveidojās otra dievkalpojuma
vieta Bronksā unskolu tīkls, sākumā 2, bet drīz

jau 5 vietās. Šīm 5 pamatskolām sekoja
vidussk. mācības Bruklinā, Bronksā un Salā.

Ar 1951 sākās arī bērnu nometņošana un

jauniešu nodarbības, sākumā īrētās telpās, bet

ar 1956 pašu nopirktā dr. lauku īpašumā

Katskiļu kalnos pie Tanersviles.

Draudzes Palīdzības F dib. 1951 Ērikas

Švūkstes ierosmē, viņa to vadīja 10 g., šai laikā

palīdzībai savācot $46,890. Palīdzības darbu

pirms tam veikusi Olga Ķivule-Lorberga. Pēc

1957 F pr.: J. Bērziņš, H. Kļaviņa (7 g.), māc.

R. Zariņš un kopš 1978 G. Ivanovs.

Ar 1961. darbojas Marta Lucāne kā darb-

vedeun grāmatvede; kopš 1951. iznāk drau-

dzes Baznīcas Ziņas. Pirmos 10 g. iznākuši 100

nr.; ar 1961 numerācija pārdēvēta par gada

gājumiem, 1986 pārsniedzot 36. gadagājumu.
Publ. pārzina māc. R. Zariņš.

Draudzes adm. vada draudzes pr. ar 9

valdes locekļiem. Draudzes pr.: 1946-47 Gvīdo

Truce (mir. 1982), Harijs Grūbe 1948-49 (mir.

1970), Kārlis (Charles) Stankevics 1950-1955

(mir. 1979), Jūlijs Pelše 1956-57 (mir. 1982),

Voldemārs Gobiņš 1958-59, 1963-64, Kārlis

Biernis 1960-62 (mir. 1965), Ādolfs Lejiņš
1965-66 (mir. 1977),Magnuss Kļaviņš 1967-69

(mir. 1971), Jānis Riekstiņš 1970-i971 (mir.

1983), Alfrēds Trautmanis 1972-77, Imants

Vijums 1978-83,Valters Zālīte 1984, Georgs
Ivanovs 1985 un V. Zālīte 1986. Draudzes

valdē 40 g. laikā ievēlēti 86 darbinieki. Valdes

sastāvu papildina rajonu pārstāvji, vēlāk

izveidotas novadu komitejas ar 1967 izstrādā-

tiem darbībasnoteikumiem.Nostabilizējušās
5 novadu komitejas, to vecākie pārstāvēti
draudzes valdē ar balss tiesībām. Ar 1955.

darbojas revizijas komisija. Pārvaldē piedalās
citu komiteju vadītāji bez balss tiesībām.

lekšpilsētas novads dib. 1968. Novada

vecākie bijuši J. Riekstiņš, I. Bošs, A. Millers

(10 g.), 1986. I Vijums.
Bronksā kārtējie latv. dievkalpojumi sākti

1951. 20. V Sv. Jāņab-cā, bet ar 1953. 27. IX

pārcelti uz Sv. Toma b-cu. Tagadējā Jonkeru

b-ca iegādāta 1965. 13. V par $96,300, no

kuriem $61,300samaksāja tūliņ, bet atlikumu

uzņēma draudzes budžetā uz 10 gadiemar 5%

augļiem. Svinīgs ieiešanas dievk. notika Liel-

dienās 1965.18. IV. Bronksas rajons dib. 1954.

Tā pr. bijuši T. Pētersons unV. Irbe. Rajons

pārdēvēts par novadu 1968. 4. 11. Novada

vecākie: J. Spirģis, V. Zālīte, M. Stūrāns, L.

Ansons, G. Ziediņš un I. Zariņš.
Džamaika pirmais dievkalpojums noturēts

1953. 22. 111 Sv. Paula lut. b-cā, Ričmondhilā,

N.V. Ar 1954. IX dievkalpojumiun sk. pārcelta

uz MūsuPestītāja lut. b-cu, bet ar 1965. IX uz

Hillside presbiteriešu b-cu. Kopš 1965. XII
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tagadējā Metodistu b-cā. Novada vecākie

bijuši: V. Zālīte, M. Kļaviņš, E. Ramanis, A.

Timbra (7 g.), J. Upmanis, A. Kūlītis un O.

Baumanis.

Longailendājau 1951. VI sākti dievk. Port

Vašingtonā,kurus vadījis māc. F. Treus (mir.

1958. VIII) un māc. D. Grauds Hempstedā

1957-1972 (mir. 1980. 13. V).Draudzei virzoties

uz a., sakarā ar būvniecību Longailendā, par

draudzes trešo māc. 1959. 1. II sapulce ievēlēja

māc. O. Gulbi (sk.). Viņš ieradās martā un

pārņēma dievkalpojumus Frīportā, Beišorā,

Hiksvilē, HempstedēunFarmingdeilē. Drau-

dze 1964 saņēma 7 akru zemes dāvinājumu
(sakarā ar J. Rīsbergha —

General Builders500

akru apbūves gabalaattīstību Mellville,N.V.).

Jaunai Salas(nosaukumu devis māc. O. Gulbis)
b-cai un skolas ēkai pamati likti 1967. 11. VI

(Būvplānus zīmējuši architekti A. Laiviņš un

Ž. Zariņš). Māc. 20 g. darbību Ņujorkas
draudzēpārtrauca viņa pēkšņā nāve 1979. 2.

X. (Viņa svētrunas un apceres izdotas grāmatā

Sekot Kristum 1981. LELBA apg.). Amatā

1980. 7. IX ieveda māc. Laumu Lagzdiņu-
Zušēvicu, bet viņai 1984. VI pārceļoties uz

Čikāgu, 1984. 9. IX amatā ieveda māc. Lari

Saliņu. Novada vecākie ar 1965 bijuši: M.

Kļaviņš, A. Trautmanis, I. Bērziņš, A. Traut-

manis, H. Lediņš, A. Trautmanis. Rajona
vecākie pirms 1965: P. Spīdainis un M.

Kļaviņš. Ņudžersijas novads (skat. Ņudžersijas
latv.) dib. 1963. 20. I. Pirms tam rajona piln-
varnieki bija K. Biernis un J. Eklons.

Draudzes dāmu komitejas darbs 1947. II

pārkārtots. levēlēta komiteja ar 14 darbinie-

cēm. Pirmās priekšnieces M. Grūbe un M.

Ruņģe. Ar 1951 dāmu kom. sākās dalīti

uzdevumi — turpinājums Bruklinā un no jauna

Bronksā, pr. Bruklinā: E. Švūksta, M. Ser-

moliņa, M. Banga, I.Krieviņa, E. Druva un E.

Vītola. Ar 1963. 1. II nodibinājās jaunadāmu

kom. Bronksā M. Bangas vad., kas ar 1968.

pārdēvēta par Ziemeļu nov. dāmu komiteju, pr.

M. Banga (15 g.) unV. Skrodele (8 g.), ar 1986

V. Dāle-Kleedorfera.Dāmu kom. Bruklinā ar

1968 pārdēvēta par lekšpilsētas dāmu kom. pr.

M. Bogdanovica,A. Audriņa (12 g.) un ar 1985

S. Riekstiņa.
Džamaika damu kom. dib. 1961. Pr: O.

Sprince, A. Rasmane (6 g.), V. Zute, S. Zārda

un E. Timbra (7 g.), O. Pavula, ar 1986 E.

Timbra. Ilggadīgakasiere S. Barona.

Longailendā dāmu komitejas darbojušās
Port Vašingtonā ar 1951 (pr.: I. Liepiņa, E.

Martinsone, V. Beķere unV. Rozenšteina)un

Frīportā ar 1959 (pr.: T. Mieme,L. Štemme un

S. Trautmane).Kopš 1966 dāmu kom. apvie-

nojās, pr.: V. Beķere, S. Trautmane, A.

Lagzdiņa, I. Budkēvica, H. Sprukta, E. Lapiņa,

M. Pastore, O. Bužermane un I. Lediņa.
Draudzes uzticības F. dib. 1966. 8. VI un

darbojas māc. A. Ozola vadībā (prāv. 1982).

Ērģelnieks Bruklinā un dr. kora diriģents
Bruno Skulte 1949-1976 (mir. 1976. 19. V) bijis

ērģeln. arī Salā (Long Island) un citās dievk.

vietās; 70 gadusuminājumu saņēmis 1975 ar

plašu viņaskaņdarbukoncertu Linkolnā centrā

Manhatenā. Kopš 1977 ērģelniece Bruklinā un

Salā bija Ilze Akerberga, bet 1979. XIBruklinā

I. Šturma-Steele un Salā kopš 1978. I. Upe-
niece-Jasuta. Ērģelniece Bronksā kopš 1951 R.

Pētersone, bet kopš 1954 arī kora diriģ. līdz

1977, pēc tam M. Laķe un E. Zālīte. M.

Grasmane-Millere (mir. 1984. 14. IV) ērģelniece

Ņudžersijā 1962-1974, betpēc tam M. Jurjāne-
Lauzuma. Par ērģelniekiem vēl kalpojuši V.

Anševica (mir. 1973),prof. A. Bērzkalns un citi.

R. Balodis (mir. 1985. X) kora diriģents Longai-
lendā 1967-85 (vadīja sieviešu ansambli). Viņa
darbu turpina I. Upeniece-Jasuta. Par dr.kora

dir. 1948 un 1949 kalpojuši V. Stots un E.

Žebranska.Dievkalpojumuskuplinājuši mūziķi

unvokālisti: V. Stots, I. Muntere, K. Munters,

I. Nāruns, M. Grasmane-Millere, N. Auziņa,
Dz. Treimanis, K. Treimane, A. Kellijs, V.

Ģedulis, S. Prince, L. Saliņa, B. Ozola un

daudzi citi.

Metriskie dati sakopoti 2 krājumos. (Viens

no 1947-60 un otrs 1961-85, ar turpinājumu
vēlāk. Kopš 1947 (38 g.) reģistrētas 1040

kristības, 1312 jauniešu iesvētes, 729 laulības

un 1677 bēres (I sēj. 335, IIsēj. 1362 mirušie).

Dr. skolas darbojassaskaņā ar ALA-s skolu

programmu un psk. māca ticības māc, latv.

valodu, L-jas vēsturi, L-jas ģeogrāfiju, dzie-

dāšanu, tautas dejas un rotaļas. Kopš 1966

skolām ir 10 g. kurss
— bērnu dārzs, pirmskola

un 8 klases. Mācības notiek sestdienās 4 st.,

36 reizes māc. gadā. Vidsk. māca tic. māc,

b-cas vēsturi, latv. vai. un latv. lit., L-jas

vēsturi un dziedāšanu. Sākumā kurss bija 2 g.,

tad 3 g., betkopš 1984 — 4-gadīgs. Bruklinas

psk. dib. 1947 un darbību izbeiguši 1978. VI.

To beiguši 104 absolventi 15 izlaidumos.
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Ņujorkas latviešu ev.-lut. draudzes Ziemeļu novada baznīca un nams Jonkeros.

Ņujorkas latviešu ev.-lut. draudzes pašu celta Salas novada baznīca (Melville, NY) ar

sabiedriskajām un skolas telpāmLongailendā.

Pārziņi: Zinaida Gotharde, Milda Grīnupe,

Kristofers Karlovics (14 g.), AntonijaRusleja

(6) un Irēne Eilande(7). Ilggadīgi skolotāji māc.

Richards Zariņš (31), A. Rusleja (21) un I.

Eilande (19).

Bruklinas vidsk. dib. 1954undarb. izbeiguši
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1979. VI. Sk. beiguši 39 absolventi 9 izlaidu-

mos. Pārzinis visu laiku māc. Richards Zariņš.
11 g. skol. I. Vijums.

Bronksas psk. dib. 1951. 5. V. To 34

pastāvēšanas g. beiguši (30. izlaidumu 1985.

g. jūnijā ieskaitot) 222 skolnieki. Pārziņi: Fricis

Kurāts 20 g. un Milda Pētersone kopš 1971.

g. Ilggadīgi skolotāji māc. Alberts Ozols (34

g.), Milda Pētersone (34), Asja Lejiņa (29),

Nikolajs Kalniņš (28), Fricis Kurāts (28), Aija
Blūmfelde (24) unHerta Braunfelde (21) v.c.

Bronksas vidsk. dib. 1953. gadā. Tobeiguši

172 absolventi 23 izlaidumos. Pārzinis visu

laiku māc. A. Ozols. Ilggadīgi skolotāji N.

Kalniņš, R. Uibo, Z. Gaujeniece. Mācības

notiek piektdienas vakaros.

Džamaikas psk. dib. 1952. rudenī (1959 tai

pievienojās Beisaida (Long Island)psk., bet tā

darbību izbeidza 1975. VI. Sk. beiguši 47

absolventi 13 izlaidumos. Ilggadīgi pārziņi un

skolotāji: Elza Izande, M. Ērgle, I. Liepa, E.

Račevska un V. Eglīte (15 g.).

Longailendaspsk. Beišorā 1955-64 pārzine
Gaida Rīsberga. Sk. beiguši 23 absolventi 4

izlaidumos. Hiksvilē 1953-54. Hempstedē 1955-

-57. Pārzinis māc. Didriķis Grauds. Frīportā
1957-64. Pārziņi Visvaldis Klīve, O. Zubkins,

Tālivaldis Dukāts unSilvija Trautmane. Ar

1964 visas Longailendas psk. apvienojās.

Pārziņi T. Dukāts (10 g.), S. Trautmane,Lūcija

Kalnāja un kopš 1982 Astrīda Stale. Sk.

beiguši 186 absolventi 25 izlaidumos. Ilggadīgi
skol.: Tamāra Mieme (25), G. Rīsberga (18),

Anna Rumaka (18), S. Trautmane, T. Dukāts

(15), L. Kalnāja (21) unA. Stale (17).

Ņudžersijas pamatskola (skat. Ņudžersijas

latvieši).

Longailendas vidsk. dib. 1959. Brentvuda

(Brentwood). To līdz 1985. VI beiguši 111

absolventi 18 izlaidumos. Pārziņi: Māc. Os-

valds Gulbis 1959-60, TālivaldisDukāts 1960-

-73, 0. Gulbis 1973-79,Lūcija Kalnāja 1979-82

un kopš 1982 Astrīda Stale. Ilggadīgi skol.:

LudmillaTurka un Raimonds Dzelzkalns.

Draudzes mājas bibl. Bruklinā reģistrētas
3818 grām., bet Jonkeru baznīcas bibl. 3650

grāmatu.

Par bērnu vasaras koloniju dr. sāka domāt

jau 1952, kad Ņujorkas latv. org. padome

piešķīra $500.- šādam pasākumam. Pēc daudzu

objektu apskates un izvērtēšanas dr. izšķīrās

pirkt, A. un O. Sprinču atrasto, 74 akru

saimniecību ar ēkām unnelielu ezeru Katskiļu
kalnos Elka Parkapilsētiņā netāluno Taners-

viles. Noprasītiem $18,500 iemaksāja $11,000,

augustā iesvētīja un sāka cirst mežu, līdzināt

laukumus un ar talku palīdzību piemērot

īpašumunometņošanai.Galveno ēkuunpiecas

mītnes cēla pēc arch. V. Vītola projekta. Ar

līdzekļiem atbalstīja Amerikas latv. pal. fonds.

Izbūve turpināta. Vasaras nometni izmanto

bērni noASV, Kanādas, Venecuēlas un Eiro-

pas. Ar būvfirmas Vilis Ansis Vītols un

Celoven C.A. Venecuēlā ievērojamiem ziedo-

jumiem 1977 uzcēla jaunu devīto mītni. Ir

sarīkojumu zāle 300 personām; 1977 nobeidza

iekārtot dr. atpūtas namu, kur jūnijā un

septembrī notiek pensionāru nometnes K.

Bundžas vadībā. Šādanamabūvi 1971 ierosi-

nājaHelēna Kļaviņa un īstenojaAlfrēds Traut-

manis. īpašuma izbūvē un vadībā darbojušies

Pauls E. Irbe, Jūlijs Pelše, Kārlis Balodis,

Eduards Strazdiņš, Valters Zālīte (visilgāk) un

kopš 1985 Ilmārs Bošs. Sakarā ar nometnes 30

g. jubileju izd. broš. Katskiļu aizvējā Veras

Kļaviņas-Siliņas un māc. Richarda Zariņared.

(1986)'.
Skauti ungaidas. Rīgas 90. skautu vien. dib.

Manhatenā 1949 15. V. unZilā kalna 4. gaidu

vien. 1949. 28. X. Skautu vien. pr. ir bijuši
Alfrēds Gaujenieks (1949-70,mir. 1980. 14. V),

Jānis Šķiņķis (1970-74, 1981-82),Ints Rupners

(1974-80),' Jānis Šūlmeisters (1980-81) un Pē-

teris Aivars (kopš 1982). Gaidu vien. pr-ces

bijušas: Mirta Volrāte (1949-50, mir. 1954. 9.

VI), Zigrīda Gaujeniece (1950-64), Maija Lai-

viņa (1949-70), Maija Šķiņķe (1970-74), Ilze

Rupnere (1970-80), Lidija Kampa (1980-82)un

Nora Aivara (kopš 1982). Pie vienībām visus

gadus darbojusies tautas deju grupa „Trej-
deksnis" Zigrīdas Gaujenieces vadībā. Sākumā

nodarbības notika Bruklinā, Bronksā unLong-
ailendā dievkalpojumuvietās vai citās īrētās

telpās, bet vēlāk dr. Jonkeru un Salas īpašumos
2 reizes mēnesī. Dalībnieku skaits sešdesmitos

gadosbija ap 200 abās vienībās, bet kopš 1982

nostabilizējies uz 100.

Pie dr. darbojasLatviešu kredits-ba (Lat-

vian Federal Credit Union). Tā dib. 1967. 8. XI,

bet darb. uzsākusi 1968. 1. I ar 13 biedriem.

Pirmajā darb. g. biedru skaits 116, nogul-

dījumu kopsumma — 50,306 dol., aizdevumi

36,121 dol. un bilance 51,415 dolāru; 1985

biedru skaits 529, noguldījumi 1,172,817dol.,
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aizdevumi 736,250un bilance 1,252,672 dolāri.

Darbības laikā biedriem izsniegti 1023 aiz-

devumi 3,340,620 dol. kopsummā un 1985

noslēdzies ar 75,528 dol. operatīvu atlikumu,

nokā 69,120 dol. izmaksāti procentēs, 1486 dol.

pieskaitīti rez. kapitālam unno 4992 dol. tīrā

atlikuma 4110 dol. ziedoti nac. mērķiem un

kultūrai. Pēdējiem darbības laikā kopā zied.

25,200 dolāru. Par kredits-bas valdes pr.

darbojušies Jūlijs Pelše (skat.), Bernhards

Epermanis, Edgars Pētersons (mir. 1987. 10.

IV) un tagad Uldis Klauss.

Ņujorkas Latv. katoļu draudze. Dibināta

1949 rudenī prelātaEduarda Stukuļa vad., kas

tai laikā strādāja arīpie bēgļu izvietošanas org.

Catholic Relief Services, bet rosīga darbība

sākās ar 1950pavasari. Sākumā dievk. notika

liet. b-cā Manhatenā,bet kopš 1963 Bronksā

Sv. Frances dc Santai b-cā un pēdējos 10. g.

Sv. Klāras kapellā. Dr. vadījuši prelāts E.

Stukuls, prelāts D. Mūrnieks (1951-61), prā-

vests Norberts Trepša (1962-72, mir. 1972. 8.

XII) unprelāts Leons Vārna (1972-). Pastorālā

darbā palīdz dekāns A. Justs un tēvs B.

Romanauskas. Prāvesta N. Trepšas laika

(1963) dr. iegādājāsplašu 3 stāvu ķieģeļu namu

īstriveras (East River) malā Bronksā, kur māj-
vieta ir arī ÜBA-BATUN org-jai un ilgu laiku

arī žurn. Gaisma redakcijai. Dr. padomespr-ki
ir bijuši: P. Kravalis, B. Maikovskis, V.

Jerumanis, O. Balodis, K. Justs, B. Žilinskis,

unpatreizējais VI. Vanaģelis. Dāmu kom. vad.

bijušas: J. Maikovska, A. Balode, J. Poča un

patreizējās — R. BalodeunV. Komlačeva. Dr.

loc. skaits 1950-o g. vidū pārsniedza 200, bet

tagad ir ap 70. Draudze 1986. VI aktīvi

piedalījās L-jas 800 g. kristiānizēšanas svinībās

Romā. Draudzeir arī ALA-s un Ņujorkas latv.

org. pad. locekle.

Ņujorka darbojas ari latv. baptistu draudze

(The First Latvian Baptist Church of New

York) māc. A. Eglīša, bet ar 1980. XI. Mārtiņa
A. Jansona vadībā.

Daugavas Vanagu(DV) Ņujorkas apv. dib.

1950. 6. I Arvīda Līdača ierosmē. Sākumā

darb. iezīmējās labi apmeklētās mēn. sanāk-

smēs un debatēs par trimdas problēmām.
Dažādos publ. sarīkojumos iegūtos līdzekļus

Daugavas Vanagu apvienības nams Ņujorkā (1974).
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ieguldīja Neaizskaramā fondā. Apv. 1965. II

ar šī F. un ziedotiem līdzekļiem ieguva pirmo

īp. Kvīnsā. Vēlāk 1974. II nolēma pirkt otru

plašākunamu Bronksā, kas tagadizvērties par

visas Ņujorkas latv. sab. namusarīkojumiem,

izstādēm, priekšlasījumiem, studentiem un

jaunatnei.Lielu atbalstu Apv. sniegušas vana-

dzes kā materiāli, tā sab. darbā. Darbības

noteikumi pieņemti un Daugavas Vanadžu

kopa dib. 1955. 17. IV. Par priekšniecēm

darbojušāsEllija Druva (1955), Irēne Nadziņa

(1955, 56, mir. 1986. III), Verēna Freija

(1957-59), Antonija Skulte (1960-63), Anna

Skara (1964-65), Marta Kica (1966-67), Ilga

Upmane(1968-69),Anna Skara (1970-75),Lilija
Tomasa (1976-78)Verēna Freija (1979),Anna

Auzere (1980), Irēne Puķīte (1981-82), L.

Tomasa (1983-). Līdz 1980 apv. darbojas DV

vīru koris diriģ. Eduarda Stota vad., futbola

kopa — J. Šķiņķa vad., Tēlotāju mākslu sekcija
— māksi. A. Treibergavad., koncertu apv. A.

Valtera vad., šacha un novusakopas.

Ar sarīkojumiem un ziedojumu vākšanu

iegūti līdzekļi palīdzībai tautiešiem trimdā,

dzimtenēun tālos izsūtījumos. Latviskās izgl.

paplašināšanai jaunatnei atvēl līdzekļus un

piešķir dažādas balvas.

Apv. pr. 25 g. bijuši — Arvīds Lidacis

(1950), M. Kārkliņš (1951), Alfrēds Puķīte
(1952), Henrijs Bagātais (1953,55, 56), Rūdolfs

Turks (1954), Artūrs Valters (1957-60), Jānis

Lācis (1961-69), Kārlis Kitners (1970-77), Jā-

nis Baltiņš (1978-80), un Alfrēds Braunfelds

(1981-).

Ņujorkas latviešu biedrība. Dib. 1893. 7. I

17 kurzemnieku vad. ar devīzi: ~Draudzība,

labdarība unvienība". Ņujorkā toreiz navbijis
vairāk par 100 latviešiem. B-ba ir viena no

visvecākajām latv. org-jām ASVun labu laiku

arī vienīgā latv. org-ja Ņujorkā. Tā dib. kā

savstarpējas palīdzības b-ba, lai saviem bied-

riem sniegtu palīdzībuslimībās, darbanespējas

un nāves gadījumos, jo toreiz nebijanekādas

soc. apdrošināšanas. Darbu dabūt bija grūti.

Latvijas sūtņaJūlijaFeldmaņa viesošanās Ņujorkas latviešu biedrībā 1951. gadā. Pirmā

rindā no kr.: Gvīdo Truce, Jūlijs Feldmanis,Alma Blūma (Blum),Kārlis Stankevics. Aiz-

mugurē no kr.: John Lenavs (Lenow), Robert Ebens (Eben), Edward Persons (Pehrson),

Harijs Lielnors un Michael Doms (Dome).
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B-bas sapulces notika reizi mēnesī. Tajās

centās arī „paplašināt gara izgl.", lasot refe-

rātus, rīkojot jautājumuvakarus unizbrauku-

mus. Pielāgojoties apstākļiem, b-bas statūti

vairākkārt grozīti, pēdējoreizi 1971. Jau 1910

sāka uzņemt arī sievietes. B-bas statūti ir

īpatnēji —
b-bas jautājumusizlemj ne valde,

bet biedru sapulce. Šīkārtība pastāvvēl šodien.

Trauksmainais posms b-bā sākās ar 1905

emigrantu ierašanos. Viņi bija polīt. orientēti

un daudzi arī aktīvi sab. darbinieki. Ņujorkā

ap 1910 darbojās 22 b-bas, koris, t-ra grupas,

orķestri (1907-17) v.c. pasākumi. Latv. b-ba

turējās savrūp mēreni apolīt. noskaņā.

B-ba 1914-18 org. palīdzības saiņu sūtīšanu

I Pasaules kara bēgļiem. L-jas valstij dibi-

noties, b-ba mēģināja uzturēt ar to sakarus.

Latv. org-jas Ņujorkā 1919-20 sarīkoja pirmos
Amer. latv. kongresus, kuros lēma atbalstīt

L-jas valdību. Kongresa mottobija — „Latvieši

par Latviju"; ievēlēja oficiālos pārstāvjus —

Kalniņu par kons. un J. Ozolu (vēlāko sūtni)

par ASVlatv. pārstāvi Miera konferencē. Vāca

ziedojumus, pat diezganprāvus; izveidoja arī

Latv. tirdzn. sav., lai veicinātu saimn. darī-

jumus ar L-ju. B-bas pārstāvji arī piedalījās

delegācijā pie ASV prezidenta Hārdinga,

prasot L-jas dc jure atzīšanu. Bibl. dib. 1931,

kas kļuva ļoti populāra. B-ba 1926, kopā ar

pārējām A. piekrastes latv. b-bām dib. Ap-
vienoto Pad., kas tomēr jau 1933 izbeidza

darb., jo apv. nebija vienotas domas un mērķu.
B-ba 1935. I pieņēmaL-jas karogu un par pr.

ievēlēja J. Lenovu (skat.). Lenovs darbojās līdz

1947. L-jas konsulātu 1937 pārņēma Rūdolfs

Šillers unnodib. labas attiecības ar b-bu un

draudzēm. B-ba rīkoja valsts sv. ar sūtņa Dr.

A. Bīlmaņapiedalīšanos. IIPasaules karā b-bā

uzņēma ASVkara transportā iekļāvušos latv.

jūrniekus, godināja 5 torpedētu L-jas kuģu

komandas, pirka ASV aizsardzības zīmes un

ziedoja Sarkanam krustam. B-bas aprindās,
H. Lielnora ierosmē, II Pas. kara laikā radās

ideja par L-jas Palīdzības org-ju (Latvian

Relief) dibināšanu. Tāspr. bija H.Lielnors un

valdes vairākumā Latv. b-bas biedri. Tā

sagādāja 17.000 galvojumu II Pas. kara

bēgļiem no komūn. — t.s. Pārvietotām per-

sonām (D.P.). Šie jaunie iebraucējicentās b-bā

ievest jaunu garu. Sākumā vecie biedri jau-

najiem iebraucējiem neuzticējās. Pagāja ilgi

gadi, līdz domstarpības izlīdzinājās. B-bas

biedru skaits 1940's g. pieaugano 200 līdz 311

un 1950's vidū jau 367. Pamazām jaunie-

braucēji pārņēma b-bas vadību.B-bas noveco-

jušos statūtus 1971 radikāli pārgrozīja — b-bu

atraisīja no līdzšinējā obligātā Bēru fonda,

atcēla iestāšanās vecuma (45, vēlāk 55 g.)

ierobežojumus, noteica, ka b-bā var iestāties

ikviens bez vecuma ierobežojuma.Ar to b-ba

kļuva par īstu latv. b-bu. Tajā pašreiz 180

biedru, bet vairums vecāki gados. B-bas fin.

stāvoklis ir labs — Bēru fondā $12,000un īpašā
Nama iegādes fondā$26,000. Biedram mirstot

viņapiederīgiem izmaksā $300 bēru naudu,ja

viņš bijis šī fonda loceklis. Bēru fondu papil-
dina pārējie fonda biedri ar $1 iemaksu par

katru mirušo biedri.

Visilgāk un aktīvāk b-bas darbā bijuši
Eduards Pīrsons (Pearson), J. Lenovs, E.

Pilsums, G. Dancis, O. Jordans, K. Stankevics,

R. Ebens, jaunākā laikā
—

Richards Egle

(1952-56), A. Homičs (1956-75), J. Straume,

Marija Zaueršteina, Antonija Restberga, J.

Lācis, N. Grava unpēdējos 10 g. atkal R. Egle.
Pie b-bas pastāv nodarbību un sarīkojumu

kopas un organizējas pensionāru kopa; rīko

referātu vakarus, filmu izrādes un pa retam

gleznu izstādes. B-ba aktīvi piedalāsALA-ā un

Ņujorkas latv. org-ju padomē. B-bā 1985 bija
107 biedri; A. Homičs (mir. 1982) izd. grām.

Ņujorkas latviešu biedrības 70 gadi (ill., 1963).

Ņujorkas latv. koris uzsācis darb. ar 54

dziedātājiem 1975; diriģ. Andrejs Jansons; 6.

Kanādas latv. dz. sv. 1976 ieguva balvu par

visvairāk gados jaunu dziedātājupiesaistīšanu

(koristuvid. vecums 21 g.); kopā arRotas kori

(diriģ. Valdis Aldiņš, Conn.) iestudēja Bruno

Skultes simfonisko poēmu Daugava, kuras

pirmatskaņojums ar Ņujorkas pils. operas un

Ņujorkas filharmonijas orķestra mūziķiem
notika 1977. 5. VI Ņujorkas Linkolnā centrā,

gūstot Ņujorkas lielo laikr. The New York

Times unDaily Neivs atzinīgas kritikas.

Ņujorkā 1950-os g. bija ieplūduši ap 10,000

latv., kā II Pas. kara bēgļi. Drīz nodib. ap 30

latv. org., draudzes kori, t-raunmāksi, kopas,

sporta grupas, skautu un gaidu vienības un

citas org-jas. Lai šo daudzo org-ju darbu

saskaņotu radās doma par kopējas centrālas

org-jas izveidošanu,kas pārstāvētu Ņujorkas
latv. sab. uz ārieni, vadītu un organizētu

kopējus lielāka apmērapasākumus. Tā 1953.

19. 111 nodib. Ņujorkas Latv. org-ju padome.
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Sanāksme D. P. ieceļošanas veicināšanai 1949. g. Ņujorkā. Pirmā rindā no kr. —

Alise Freija, Austra Truce, Olga Kiwul-Lorberga un Austra Rudzīte. Aizmugurē stāv

no kr. — H. Tauriņš, J. Zalcmanis, P. Sakss, veclatv. Dr. Rūsis (Roos) no Filadelfijas,
0. Uršteins, J. Lenovs, C. Carol (Kārlis Karogs), prelāts E. Stukulis, K. Stankēvics,

H. Vītols, H. Rudzītis, Katoļu palīdzības vad., amer., J. Eglītis, P. Eglītis, H. Lielnors,

R. Šillers un R. Pētersons.

Kultūras dienu atklāšana Ņujorkā Komodora viesnīcā 1977. gadā.
Runātāja tribīnē Latvijas Kultūras fondaun Draudzīgāaicinājuma darbinieks Arvīds

Šnornieks. Pirmā rindā no labās: M. Grīns (Kult. biroja vad.), Dr. P. Norvilis, Dr. E.

Andersons, māc. R. Zariņš, M. Bogdanovica, N. Grava (ŅLOP-es pr-dis), Sk. Prince,
J. Princis, J. Riekstiņš (ALA-s valdes pr-dis) un I. Spilners (PBLA-s valdes pr-dis).
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Ņujorkas latv. organizāciju padome 1973. gadā.
Pirmā r. no kr.: J. Straume, M. Bogdanovica, priekšsēdis Nikolajs Grava, sekretārs

Dr. A. Bogdanovics, J. Ozoliņš, V. Vanaģelis. Aizmugurē no kr: I. Lagzdiņš, kasieris

K. Kitners, Dr. J. Skrundēns.

Latvijas valsts 60 gadudibināšanas atceres svētku akta dalībnieki 1978. 18.XIŅujorkā (High
School of Arts and Sciences telpās). RunātājaDr. Vaira Freiberga. No vidus ejas pirmais
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Draudzes priekšnieks K. Stankevics ar mācītājiem un māksliniekiem gleznu izstādes

laikā 1950os gadosŅujorkā. Pirmā r. nokr:S. Vidbergs, A. Annus, J. Cielava, J. Šāberts,

L. Liberts un E. Freivalds. Aizmugurē no kr: Šaumanis, M. Krūmiņš, J. Krastiņš,

māc. R. Zariņš, J. Vecrumba, 0. Grunde, K. Stankevics, E. Šveies un māc. A. Ozols.

Katra Ņujorkas b-ba vai draudze sūta Pad.

savuspārstāvjus. Tie izvēl uz 1 g. 9. loc. Pad.

prezidiju unpriekšsēdi. Katra b-ba rīkoun veic

savas b-bas pasākumus, bet kopējos lielākos

sarīkojumos un pasākumus veic Pad.: L-jas
valsts svētku aktu, Apspiesto tautuunLojāli-

tātes parādes, 14. VI sēru aktuunKult. dienas.

Pad. ir noorg. Ņujorkā arī dažus visas trimdas

apjoma pasākumus: 1958. — II Vispārējos
latv. dz. sv., 1964 — Latv. tautas festivālu

Pasaules izstādes paviljonā, 1968 — Ljas 50

g. atceres izstādi, kas apceļoja arī daudzus latv.

centrus, 1975 — vēstuļurakstīšanas akciju un

braucienu uz VašingtonuBrīvības sardzē, kopā

pa kreisi Ņujorkas latv. org. padomespriekšsēdis Uldis Grava. Pirms šīsarīkojuma notika

oikūmēnisks dievkalpojums Sv. Pētera lut. baznīcā, bet vakarā balle Rūzvelta viesnīcā.
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ar liet. un igauņiem.Atkārtoti Pad. noorg. arī

ALA-as kongresus Ņujorkā, pēdējo 1975. V.

Tās ierosmē radikāli uzlabots Ljas stends

Imigrācijas muzejā unkopējā darbā izveidotas

labas attiecības ar liet. un ig. viet. vadošām

org-jām. Par pr. darbojušies: Pauls Irbe,prof.

Pēteris Starcs, Kārlis Balodis, Arnolds Kop-

manis, Kārlis Stankēvics, Jānis Lācis, Rein-

holds Beķeris, Nikolajs Grava, SarmīteGrava,

Uldis Klauss unkopš 1986 Māra Buka. Valdē

visilgāk darbojušies K. Kitners, Dr. Aurēlijs

Bogdanovics un A. Valters.

Komiteja Latvijas Brīvībai — darb.

Ņujorkāiesāka 1951, veidojotciešu sadarb. ar

Ig. un Liet. komitejām, kā arī citu apspiesto

tautu nac. pārstāvībām. Žurn. „Latvijas
Brīvībai" izd. 1952. Šinī laikā darb. uzsāka

~Amerikas Balss" raidītājs, informējot tautu

dzimtenē. KLB atbalstīja tautu morāli unarī

materiāli piešķirot latv. jaunatnes org-jām:

LSCS (Latv. Stud. Centr. Sav-bai) un Latv.

Skautu centr. org-jai pabalstus. Tautas inf.

dzimtenē izd. mazformāta laikr. „Latvijas

Brīvībai, izd. angļu vai. vadoni par Rīgu, sag.

Alfr. Bērziņš, izd. Ād. Klīves brošūru „Latvi-

jas 40 gadi" 1958, iesūtot arī Latvijā; izd. 1960

broš. „Latv. okupācija 20 gados.
"

Sekmīga sadarb. visu Balt. valstu starpā

attīstījās, kadkom. rīcībā Leksingtonaavēnijā

pie 68. ielas Ņujorkā nodeva t.s. Baltijas
Brīvības namu, ko izlietoja daudzas baltiešu,

sev. jaunatnes, org-jas. Šo namu slēdza 1966

līdzekļu trūkuma dēļ. Balt. Brīvības namā

notika Balt. valstu dib. sv. atceres pieņem-

šanas, kur piedal. ASVprese, sab. unpolīt., kā

arī AN (Apv. Nāc.) delegāciju locekļi. Notika

14. jūnijā Aizvesto piemiņas akti, Ņujorkas

Org-ju Pad. sēdes unciti sarīkojumi. Izd. Alfr.

Bērziņa brošūras par apstākļiem okupētajā

Latvijā arābu un angļu valodās. KLB darbu

turpināja līdz 1972, kad bija norādījums no

Brīvās Eiropas Komitejas seniorvice-prezi-
denta B. Jarova (Bernard Yarrow),ka materiāls

atbalsts vairs netiks piešķirts. Biroju likvidēja

jau 1972. IV, bet darbība tomēr turpinājās līdz

1976,kad dokumentus nodeva Latviešu Insti-

tūta rīcībā Vašingtonā. KLB darbojās ņujor-
kieši: Benno Ābers, Alfrēds Bērziņš, Ādolfs

Bļodnieks, Rūdolfs Drillis, Vilis Hāzners,

Ādolfs Klīve un Pauls Ramans.

ACEN — Apspiesto Eiropas Tautu Asam-

bleja (sk.) (Assemblv of Captive European

1950's gados Apspiesto Eiropas tautu

Asamblejas namā iepretim Apvienoto

Nāciju celtnei Ņujorkā šis plakāts pa-

saules tautām nepārtraukti atgādināja
šo tautu likteni. Pēc gadiemilga PSRS

spiediena Asambleju piespieda atstāt

šo namu un noņemtšo plakātu.

Nations) darbojās Ņujorkas pilsētā. To izvei-

doja 16 loc. delegācijas no sekojošiem brīvībā

izkļuvušiem, pēc II Pasaules kara Padomju
Savienības okupēto valstu pilsoņiem: Albāni-

jas, Bulgārijas, Čechoslovākijas, Igaunijas,

Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas un

Ungārijas. Latviešu delegācija sastādījās no

Komitejas Latvijas Brīvībai locekļiem uncitu

latviešu trimdas zemju unsūtniecībupārstāv-

jiem. Padomdevēji — ņujorkieši bija: Ilga

Kundziņa, sen. Augusts Rumpēters, Ērika

Švūkste, Dr. Jānis Volmārs, māc. Richards

Zariņš un Antons Znotiņš. Apvienotajām

Nācijām pretīm ACEN īrēja telpas, kur vien-

mēr bija pieejamas ziņas par Eiropas jaunā-

kajiem notikumiem. Šai ēkaiuz jumtaplīvoja
visu apspiestotautu karogi pusmastā. Pie ēkas

rīkoja demonstrācijas.

Sports — Ņujorkas latviešu sports ir bal-

stījies uz pašiniciātīvu. DV basketbola vienība

darb. sākusi 1951 Edvīna Groskopa vadībā.

Basketbola vienība Rakte dib. 1952 un tās

pirmais sastāvs bija Ivars Eichvalds, Juris

Ulmanis, Valentīns Veide, Uldis Vipulis un
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Ņujorkas basketbola komanda RAKTE

1952. gadā.Pirmā rindā no kreisās: Ivars

Eichvalds, Uldis Raiskums, Uldis Vipu-
lis. Aizmugurē no kr.: Valdis Vipulis,
Ivars Zemītis, Ojārs Ozols, Juris Ul-

manis un Gregors Grauds.

Valdis Vipulis. Ņ. latv. sp. biedrība dib. 1957.

ar Jāni Dikmani priekšgalā. Aktīvi vēl pie-

dalījās Valdemārs Cerbulis, Boriss Budkēvičs,

Edvīns Groskops, Arnolds Lezdkalns unJuris

Ulmanis. Rakte pieslēdzās Ņ. latv. sp. biedr.,

piedalījās 30 ASV latv. finālspēlēsun 12 reizes

izcīnija ASV latv. meistarnosaukumu basket-

bolā. Vīriešu volejbola vienība Vitauta Grīn-

valda vadībā pied. 31 ASV latv. finālspēlēun

4 reizes izcīnīja meistarnosaukumu. Piedalīju-
sies arī amerikāņu turnīros. Ņujorkas latv. sp.

b-bas sieviešu volejbola vienība izcīnījusi 10

reizes meistarnosaukumu unjaunatnes vienība

bijusi 6 reizes labākā ASV latv. mērogā.

Latv. Stud. Centr. Sav. 13.kongress notika

1952. g. 7./8. jūnijā Ņujorkā. Šeit šo org.

pārorganizēja un piemēroja trimdas apstāk-

ļiem. Prezidijā ievēlēja Akseli Manguli, Frici

Bērziņu un Andreju Grotu. NodibinājaLSCS

ApgāduF. Bērziņa vad. un izdevamēnešrakstu

Vārti, kas iznāca līdz 1956. Aktīvs bija sti-

pendiju fonds.

Ņujorka darbojas ari Baltijas studentu

padome, kuru 1953. g. 31. okt. kongresā

Ņujorkas latv. sieviešu volejbola vienība pēc ASV latv. sieviešu meistarvienības tituļa

iegūšanas 1982. 30. VMineāpolē. Pirmā r. no kr.: Helēna Povela, Jāna Budkēviča (kapt.)
un Iveta Trautmane. Aizmugurēno kr.: Laila Trautmane, Vija Grīnvalde, Vita Grīnvalde,

Zenta Bataraga un Gunta Bierne.
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pārdēvēja par Baltijas Studentu Federāciju.
Tās izveidošanā noLSCS lieli nopelni Jānim

Celinskim unMirtai Volrātei, bet vēlāk Rutai

Priedkalnei — kongress notika 1984.

Stops — Ņujorkas latv. jaunatnes pulciņš

apvienoja Ņujorkas pilsētāunapkārtnēdzīvo-

jošos latv. jauniešus. Darbību sāka 1950,

sākumā nerēgulāri, bet 1970-o gadu sākumā

pieņēma statūtus, sāka regulāras, protokolētas
sēdes un pieņēmanosaukumuSTOPS. Rīkoja

polīt. seminārus, Minsteres vīru kora koncertu,

Pūt, vējiņi filmas izrādi, saviesīgus vakarus un

Jaungada sagaidīšanas balles. Par priekš-
niekiem darbojušies Raimonds Kerno, Aija

Spirģe, Dzidra Liepiņa, Annele Gaigule, Gun-

tars Ģedulis, Marģeris Pinnis unAija Abene.

Ar 1980 darbība apsīka, bet 1984pavasarī tika

dib. skolu beigušo latv. jauniešu org. Jaunais

Vilnis MārtiņaPuteņa vadībā. Darbojās arī DV

jaunatnes pulciņš Daumas Gravas vadībā.

Patstāvīgi uzņēmumi pieder J. Risbergam

~General Builders" (ar 1970tiem g. Floridā),
H. un L. Rudzīšiem izdevniecība ~Grāmatu

Draugs" un laikraksts LAIKS. V. Štālam

spiestuve (līdz 1984), E. Niedrītim un H.

Lediņambūvfirmas, R. Kalniņambūvfirmaun

kokmateriālu tirgotava, L. Nīcei modes salons

un citādi uzņēmumi daudziem citiem. Līdz

1987 aktīvi darbojās grāmatnieksL. Rumaks.

Privātprakses ir Dr. P. Riekstiņam (kopš 1950)

un citiem ārstiem, zobārstiem, advokātiem,

architektiem v.c.

R. Turks, māc. R. Zariņš un A. Bļodnieks

Ņujorkas Skaņu mākslinieku kopa — dib.

1959. 26. VIIkā bezpeļņas org-ja, lai veicinātu

latv. mūz. attīstību unar latv. mūz. iepazīs-
tinātu latv. sab. un arī cittautiešus. Kopa

sarīkojusi daudzus koncertus unpriekšlasīju-

mus, kas gandrīz visi veltīti latv. komponis-
tiem. Par tāspr. 1959-66 bijaprof. Pauls Sakss,

pēc viņa nāves Kārlis Munters, vietn. Elija

Druva, sekr. no 1959 — Mirdza Nāruna-

Ņujorkas koklētāju un dziedātāju ansamblis (Latvian Folk Ensemble).

Pirmā r. no kr: Ilga Upmane, Mirdza Balode, Andrējs Jansons (vad.), Biruta Sūrmane

un Alda Tālberga. 2. r. no kr: Alma Eglīte, Austra Baumane, Tabita Jaunzeme,

Arvīds Līdacis, Vita Ramane un Valentīna Tropa.
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Pec sarīkojuma Ņujorkā 1961. g.
— no kr. operdziedone Herta Lūse, dzejniece Elza

Ķezbere, Ņ. org. pad. pr-ks Kārlis Stankēvics un komp. Arnolds Šturms.

Bogdanoviča. Kopa par godabiedriemievēlē-

jusi Jāni Mediņu, ĀdolfuKaktiņu, Hertu Lūsi,

Anniju Vītolu, LeonīduSlaucītāju un Arvīdu

Norīti.

Ņūmens (Newman, Bernard, 1897. 8. V

Ibstokā, Lesteršairā, Anglijā — 1968. 19. II)

— angļu rakstnieks, lektors un izlūkošanas

dienesta darbinieks. B. Bosvorta skolu. Pie-

dalījies 1915-19 I Pas. karā angļu bruņotajos
spēkos, kopš 1920 civilajā dienestā;kopš 1924

ceļotājs, lekt. un izlūkošanas dienesta darbi-

nieks. Bijis 1940 britu bruņoto spēku lekt.

Franc, 1940-45 Inf. M dienestā — 1942. Z.

Amer., 1945-46 Eiropā un Vid. austrumos,

1947 Indijā, Za. Āzijā un Japānā, 1948

Vidusjūras un Z. Āfrikas zemēs. Apceļojis

pavisam 60 zemes, vairākkārt darb. Balt.

valstīs, bijis draudzīgs Ljai. Kopš 1928 publ.
daudz grām., starp tām minamas — Baltie

Roundabout (1939) un Baltie Background

(1947).

Ņūsome(Newsome) Māra (dz. Sātiņa, 1939.

25. iii Rīgā) —
arehitekte. (T. — archit. Kārlis

S.; m. — zobārste Nora Pīpiņa-S.). Kopā ar

piederīgiem 1944. VIII atstāja dzimteni un

kara beigu posmu pavadīja Vācijā. Ģimene
1949 izceļoja uz Austrāl. un apmetās Mel-

burnā. Ņ. sāka 1957 stud. archit. Melburnas

U, 1961 ieguvaB. Arch. grādu. Vidsk.un stud.

laikā darb. gaidu org-jā, latv. korī unsporta
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kopā. Pēc stud. beigšanas palika pie fak. par

asist. archit. darbnīcā. Izstrādājaun iesniedza

darbu BrituArchit. I sacensībā, kur ieguva 1.

godalgu. Stud. 2 g. Britu A. Romā, šai laikā

stud. ceļojumā apmeklēja Itāliju, Franc, Vāc,

Holandi, Dāniju, Zviedr. unSomiju. Apprec.

ar angļu ārstu 1964 un apmetās Angl., kur

1965 ieguvaprofesijas ties. unstrādāja archit.

birojā, bet 1966 pavadīja Kongo, 1971 pārcēlās

uz dzīviVašingtonā,ASV, kur darb. par archit.

privātā birojā, līdztekus papildinoties grafikā

un glezn. vietējās studijās.

258Nusome Nusome



O

Observātorijas (astronomiskās) — ar īpa-

šiem instrumentiem iekārtotas iestādes, kuru

uzdevums ir izdarīt astronomiskus novēro-

jumus un mērījumus. Kaut gan Ljas terri-

torija ir Balt. telpas vidū un Rīga ir vislie-

lākā pils., ilgstoši pastāvošas o. vispirms
nodib. Viļņā (1753) unTartu (Tērbatā, 1809).

īslaicīga zin. o. tomēr Ljā parādījās daudz

agrāk. Pēc senās Domsk. darb. izbeigšanas,
1631 Rīgā nodib. Akadēmisko ģm. un 1686

Johans Mellers (Moller) tur izveidoja o. ar

9 un 12 pēdu gariem teleskopiem unsvārsta

pulksteni, ko tikai 1658 bija izgudrojis holan-

dietisKristjānis Heigenss (Huvgens). Mellers

1697 novēroja mēness aptumsumu un publ.
rezultātus. Par o. novietojumu un tālāko

likteni trūkst ziņu. Pēc achromatisko objek-
tīvu izgudrošanas 18. gs. minētie teleskopi
tik un tā būtu bijuši nevērtīgi. Arī Kurz.

jau agrīni darb. vairāki astronomi. Par her-

coga Frīdricha Kazimira galma astron. 1686

sāka darboties Georgs Krīgers (Krūger, 1642?-

--1707), kas bija stud. astron. un mat. Viten-

bergas U, un 1680-1707 sagatavoja herco-

gistei kalendārus, bet 1690 kļuva Bārtas

mācītājs. Arī viņa dēls Georgs Vilhelms

Krīgers (16877-1758) stud. astron. Rostokas

U un kādu laiku bija hercoga Ferdinanda

galma astronoms, klajā laižot Kurz. kalen-

dāru. Vilhelms Beitlers (Beitler, 1754-1811)
nodib. o. Jelgavas Pētera A 1783, kad 1778-

--79 tur ieradās Angl. pasūtinātatie un her-

coga Pētera dāvinātie instrumenti. Beitlers

noteica un publ. ģeogr. koordinātes. Viņa
tuvākais palīgs o. bija latv. Ernests Johans

Bīnemanis (1753-1806). Beitlera pēcnācējs

Georgs Paukers (Paucker, 1787-1855)pieda-

lījās Tartu U dir. V. Struves meridiāna

garumu mērīšanā ar triangulācijas palīdzību.

Beitlera un Paukera darbus publ. Pēterbur-

gas, Berlīnes un Parīzes ZA izdevumos. Pēc

Paukera pensionēšanās 1846 o. darb. apsīka.

Viņapēcnācējam AugustamNapjerskim (Na-

pierskv, 1823-1885) izdevās vēlāk iegūt lī-

dzekļus jaunu instrumentu iegādei unuzcelt

ats. o. mājiņu, bet o. darb. izbeidzās, viņam

atstājot Jelgavu 1877, o. mājiņu nojauca
1901 un instrumenti gāja bojā kara darb.

1919. Rīgā 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā

astron. novērojumus izdarīja Johans Dāvīds

Zands (1748-1834). Rīgas guberņas ģm. dir.

Vilhelms Frīdrichs Keslers (1777-1828) ar

ģen. gub. marķīza Filipa dcl Ronkole Pauluči

atbalstu nodib. o. Rīgas pils z. tornī 19. gs.

sākumā, ar pasāžu instrumentu, vertikāl-

loku, 2 pulksteņiem un daudziem mazākiem

instrumentiem. Keslers 1818-1828 noteica

ģeogr. koordinātes, piedalījās Struves tri-

angulācijā, novēroja komētas un saules ap-

tumsumu, un popularizēja astron. ar priekš-

lasījumiem. Pēc viņa nāves pasāžu instru-

mentu nopirka Maskavas U, bet pārējos
instrumentus neapsargātajāo. sabojājabērni

rotaļājoties. Drīz pēc Balt. politechnikuma

(vēlāk RPI) dib. Rīgā 1862, tur iekārtoja

o. ar 4 collu refraktoru, pasāžu instrumentu,

2 astron. pulksteņiem un mazākiem instru-

mentiem. Pēdējo vidū bija prof. Aleksandra

Beka izgudrotie un lietotie nadīrinstrumenti

ģeogr. platuma un laika noteikšanai. Beks

publ. savas instrumentu idejas un novēro-

jumus Vāc. zin. žurnālos. Viņa pēcnācējs

prof. Ērenfeichts lietoja pasāžu instrumentu

laika noteikšanai. I Pas. kara laikā gandrīz
visus instrumentus evakuēja uz Kriev. un

tos nekad vairs neatguva. Rīgā palika un

vēl tagad tur ir tikai 2 astron. pulksteņi.

Navigācijai bija nepieciešami pareiza laika
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Baldones observatorija.

Šmita teleskops Baldonē.

signāli, ko Rīgas ostai deva Mangaļu jūr-
skola. Sākot ar 19. gs. beigām tos jūrskolai

piegādāja Ādolfs Richters, kas Pārdaugavā

bija iekārtojis privātu o. ar reflektoru, refrak-

toru, pasāžu instrumentu, astron. pulkste-

ņiemun mazākiem instrumentiem,kas I Pas.

karā pa daļai bija pārdoti, pa daļai pazu-

duši. Jelgavā privātu o. bija iekārtojis Vla-

dimirs Zlatinskis (1884-1921) unSlokā ārsts

Kārlis Žiglevics. O. 1907 iekārtoja arī Man-

gaļu jūrsk., kur mācību un laika dienesta

vajadzībām bija pasāžu instruments un mo-

derni Rīflera pulksteņi, kas precizitātē pa-

lika nepārspēti līdz 1930iem g. kad o. iekār-

toja un novērojumus izdarīja skol. Alfrēds

Žaggers (1878-1956),vēlākais LU māc. spēks.
Kara laikā o. kopā ar jūrsk. evakuēja uz

Krieviju. Neliela o. bija arī Liepājas jūr-
skolā.

LU 1920 ievēlēja A. Žaggeru par lekt.,

vēlāk doc. un prof. astronomijā. Darbu 1921

sāka Astron. kabinets, ko 1922 pārdēvēja

par Astron. 0., kuras dir. bija A. Žaggers.

O. steidzamākie uzdevumi bija jaunās Ljas
valsts pasākumu atbalstīšanai, tādēļ instru-

mentu sagāde un novērojumi bija g. k. ģeo-
dētiskās astronomijas un laika dienesta no-

zarēs. Pirmos instrumentus un bibliot. no-

pirka no ārsta K. Žiglevica. Vēlāk moder-

nākus instrumentus iegādājās Vācijā. Pētī-

jumus astrometrijā izdarīja A. Žaggers un

Staņislavs Vasiļevskis, (dz. 1907). Ar astron.

problēmām 1925-44 nodarbojās arī LU teorē-

tiskās astron. un mech. katedra, kur Alfrēds

Kloze (1895-1944) un Eduards Gēliņš (1883-

-1978) veikuši mazo planētu kustību pētīju-

mus. Darbus publ. A. Žaggers, S. Vasiļev-

skis, Sergejs Slaucītājs (1902-1982), Indriķis
Arturs Brikmanis, (1911-1945) un Jēkabs

Videnieks (1908-1964). O. 1939. galv. instru-

menti bija 110 mm refraktors, 3 pasāžu

instrumenti, 2 universālinstrumenti, 4 mo-

derniRīflera pulksteņi un 2 agrāk saglabātie

astron. pulksteņi, inž. Aleksandra Akmen-

tiņa (dz. 1904) Rīgā konstruētais kvarca

pulkstenis un daudzi sīkāki instrumenti. Starp-
tautiski o. piedalījās Balt. ģeodētiskās kom.

ģeogrāfiskā garuma noteikšanā ap Balt. jūru

pētn. darbā (1929-33). Bija izstrādāti arī

plāni jaunas o. celšanai ārpus Rīgas pie

Brīvdabas mūzeja Juglas ez. krastā. O. darb.

pārtrauca II Pas. karš.

Pēc II Pas. kara LU o. darbojas LVU

ietvaros (I, 96-97), kur pētījumus astrono-

metrijā, debess mech. un instrumentu kon-

strukcijā veikuši Māris Ābele (dz. 1937),

Matīss Dīriķis (dz. 1923), Kazimirs Lapuška

(dz. 1936) un Kārlis Šteins (1911-1983), kuri
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bija tās zin. vad. kopš 1959. O. 1969. ieguva
zin. iestādes statusu. Kopš 1951 tur regu-

lārus novērojumus izdarīja laika dienests,

ko 1957 pārcēla uz LVU Botānisko dārzu

Āgenskalnā.Tur noorg. Zemes mākslīgo pava-

doņu novērošanas staciju. Rīflera sistēmas

svārsta astron. pulksteni 1957 atvietoja ar

kvarca pulksteni. Konstruēti jauni astron.

instrumenti — zemes mākslīgo pavadoņu
novērošanas kamera, lāzeru tālmēri, zenīt-

teleskops ar fotoelektrisko reģistrāciju vie-

tas platuma un laika noteikšanai, kā arī

pasāžinstruments ar objektīva diametru 10

cm un fokusa attālumu 100 cm. ZA 1967

izveidoja Radioastrofiz. 0., kurā darbojas

apm. 50 astron. un techn. darbinieku astro-

fizikā un radioastronomijā — Andrejs Alk-

snis (dz. 1928), Arturs Balklavs (dz. 1933),

Jānis Ikaunieks (1912-1969) v.c.

S. Vasiļevskis

Observatorijas (meteoroloģiskās) —
sk.

Meteoroloģiskās stacijas.

Odiņš Pauls (dz. 1905. 28. II Rīgā) -

baptistu mācītājs. B. 1928 Angļu-amer. Mi-

siones sk. Rīgā, 1932-34 stud. Misionāru

apmācības sk. Londonā (Angl.). Starplaikā

bija palīgmāc. Liepājas 2. baptistu draudzē

un Jelgavas bapt. draudzē, 1935-38 bapt.

Mācītājs Pauls Odiņš.

māc. Saldū, 1938-44 Grobiņā. Vāc. bija bēgļu
nometnes māc. Eslingenā. leradās 1948 ASV

un uzņēmās Filadelfijas latv. bapt. drau-

dzes māc. pienākumus, kopš 1950 Amer.

Latv. Bapt. apv. kasieris, bijis viens no

apv. bērnu vasaras nometnes organizētājiem

un vadītājiem. Kā Amer. Latv. Bapt. apv.

pārstāvis vairākkārt apmeklējis latv. bapt.
draudzes Brazilijā, kopš 1970 darb. atkal

par Filadelfijas latv. bapt. draudzes mācī-

tāju.

Ogre (1796) — vasarnīcu pilsēta un rūpn.

centrs ar 22 200 iedzīvotājiem. Tur 19600s g.

uzcelta viena no lielākajām trikotāžas f-kām

Eiropā, kas 1973 ražoja ap 9,5 milj. dažādu

džemperu, siev. kostīmu, bērnu uzvalciņu

v.c. izstrādājumu. Paplašināta agrākā O.

papes f-ka, bet nojaunauzcelta būvmateriālu

un plākšņu f-ka, kas cita starpā ražo krāsainā

dolomītaplāksnes ēku apšuvumiem. Ogrē ir

asfaltbetona rūpn., dažādas darbn. apkārt-

nes apkalpošanai, desu f-ka, maizes kombi-

nāts un spiestuve, kur iespiež raj. laikr.

Padomju Ceļš. Uzcelts lielāks skaits daudz-

stāvu dzīvokļu namu, otra vidsk., sporta

Senā Ogre ar īpatnējiem namujumtiem.

Skats uz moderno Ogri.
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Ogres upe pavasarī.

zāle, universālveikals, kafejnīca. Pilsētā ir

2 tbc sanatorijas — Ogre ar 225 vietām un

Saulstari ar 150 vietām, slimn. ar 150 vie-

tām, veco ļaužu mītne, 2 vidsk., bērnu mūz.

sk., sporta sk., techniskā sk. trikotāžas f-kas

techn. personāla sagatavošanai, kult. nams,

tautas t-ris, estrādes orķestris, t.d. ans.,

mūzejs unkino. Pārogrē iekārtota plaša dz.

sv. estrāde.

O. Celle

Ogres rajons — viens no 26 Ljas lauku

rajoniem. Tā platība — 1 843,2 km2, 1967

tur dzīvoja 44 400 iedzīvotāju. Tajā ietilpst

Ogres pils., Ķeguma un Lielvārdes pilsēt-
ciemi un Birzgales, Daugaviešu, Ikšķiles,
Jumpravas, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Lēd-

manes, Madlienas,Mazozolu, Ogresgala, Og-

reslīču, Plāteres, Rembates, Suntažu, Taur-

upes un Tīnūžu ciemi. Tur atrodas arī Ķe-

guma hidroelektrostacija (sk.). O. r. attīstīta

pārtikas, būvmateriālu, kokapstrādes, papīra

un vieglā rūpniecība. Darbojas 2 pienotavas
Tīnūžos un Krapē, maizes kombināts Liel-

vārdē, Ogrē un Taurupē, augļu un dārzeņu
pārstrādes cechi, dzelzsbetona konstrukcijas
cechs Ogrē, Ogres mežrūpn. saimn. unRīgas

Cūkkopības lielferma Ogrē.

tekstīlf-kas „Sadarbs" piena filtru cechs Tīnū-

žos. Attīstītapiena, kartupeļu, dārzeņu ražo-

šana, cūkkopība un putnkopība. Darbojas 3

slimn., prettuberkulozes dispensers, 13 feld-

šeru un vecmāšu punkti, 2 tbc sanatorijas,

3 kult. nami, 35 bibl. un 3 kinot-ri. O. r. ir

daudz vēst. vietu un pieminekļu.

Ogriņa Elvira (dz. 1893. 28. XII Pen-

kules pag.) — keramiķe un gleznotāja (1799).

B. Augstākos sieviešu kursus Maskavā (Kriev.)

unLMA prof. R. Pelšes keramikas darbnīcu.

Devās 1944 uz Zviedr., darb. Stokholmā.

Piedalījusies izstādēs Ljā, Zviedr. v.c. zemēs,
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darbi Ljas provinces muzejos. Trimdā iz-

stādījusi tikai gleznas.

Ogriņš Emils (1897. 15. IX Rīgā — 1980.

26. XIIStokholmā, Zviedrijā) — ārsts (1799).

Devās 1944 uz Zviedr., kur strādāja par

virsārstu tbc sanatorijā, kopš 1957 privāt-

praksē iekšķīgajās slimībās. Bija LSD SP

Ārzemju kom. loc, mēnešr. Brīvība izd., arī

vairāku grām. izd. un autors, Zviedr. Latv.

Palīdzības kom. dib. 1945 un tās pr. vietn.,

Zviedr. Ārstu un zobārstu apv. pr., darb.

arī citos amatos.

Ogriņš Sigurds (dz. 1929. 3. X Gostiņos)
— fizikālās izglītības direktors un koordina-

tors visās cīņu mākslās. O. trimdā pievēr-
sies cīņu mākslām, Jaunanglijā, ASV, dib.

Jaunanglijas roku cīņas (džiu-džitsu) apvie-
nību un ir bijis tās prezidents. Būdams

pats aktīvs cīņu mākslās, viņš ieguvis Sar-

kano jostudžiu-dzitsu cīņās unCeturtā grāda
Melno jostu džūdo cīņās.

Ogu īve — skaistākais un retākais skuju
koks Ljā. īve sastopama Kurz. r. un Vidz.

jūrmalā, pieder pie visā Eiropā izmirstošas

sugas, aug lēni, var sasniegt 2 000 g. vecumu.

Tās koksne ir brūni sarkana, ļoti cieta, ar

skaistu tekstūru, smaga un izturīga, labs

materiāls koktēln. darbiem. Vislielākā o. ī.

atrasta Tukuma raj. Zentenes parkā ar 2 m

stumbra apmēru, 10 m augtumuun 10 / 8 m

vainaga projekciju. Slīteres rezervātā lie-

lākā atrastā o. ī. ir 8 m augsta un 1,7 m

resna.

Ohaio (Ohio) latvieši. Ohaio ir rūpn. un

lauksaimn. valsts. Lielākās rūpn. pils.

Klīvlandē, Kolumbusā, Sinsinati, Deitona,

Akrona, Kantona, Jangstauna un Toledo,

kurās attīstītatērauda,dzelzs, gumijas, auto,

kuģu, ķīm. vielu, elektronisko mašīnu v.c.

priekšmetu ražošana. Lauksaimn. lielākoties

nodarbojas ar graudkopību, dārzkopību, lop-

kopību un putnkopību. Pirmie latv. ieradās

Ohaio jau 19. gs. un apmetās Klīvlandē. Tie

nodibināja latv. b-bu un draudzi, bet gadu

gājumā sab. darb. apsīka, jo ieceļotāji kļuva
veci un nespēja sagatavot jaunas audzes

sab. darbam. leceļojot lielākam skaitam latv.

Ohaio pēc II Pasaules kara, latv. centrs

izveidojās Klīvlandē, bet latv. dzīvo arī Ko-

lumbusā, Sinsinatos, Akronā, Jangstaunā,

Kantonā, Deitonā, Toledo v.c pilsētās. Viņi
strādā dažādās rūpn. nozarēs, tirdzn., brīva-

jās profes. un arī lauksaimniecībā. ASV cenza

ziņas sniedz nepilnīgu un pat aplamu inf.

par
latv. skaitu. Labākā gadījumā tās sniedz

tikai aptuvenu ieskatu. Pēc šīm ziņām 1893

Klīvlandē dzīvojuši 25 latv., 1897 — 50,

1930
— jau ap 1 000, 1960 — 4 069 (2 632

jauniebraucēji un 1 437 ASV dzim.). Pēc

šiem visumā aplamiem datiem visvairāk latv.

dzīvojuši Klīvlandē (Cleveland), kur 1960

minēti 2 222 latv., Kolumbusā (Columbus)

— 1960 — 287, 1970
— 207; Sinsinati 1960

- 260, 1970 - 110; Toledo 1960
- 167,

1970 — 154 un Pannā 1970
—

120. No agrī-

najiem latv. ieceļotājiem izcilākais ir bijis

Augusts Krastiņš. Viņš 1896 uzbūvējis Klīv-

landē vienu nopirmajiem automobīļiem ASV,

un 1901-42 viņa Krastin Automobile Co.

būvēja gazolīna un cl. automobiļus, saldē-

tavu ierīces, lauks, mašīnas un dažādas cl.

mašīnas. Klīvlandē ir kļuvusi viens no lielā-

Vispārējos latviešu dziesmu svētkos

Klīvlandē 1963. gadāpasniegtais dzies-

mu svētku karogs, kas darināts par

ALAs kongresa delegātu saziedotiem

līdzekļiem un tagad ceļo no vieniem

dziesmu svētkiem uz otriem kā tautas

vienības simbols. Priekšplānā prof. Pēte-

ris Lejiņš, toreizējais ALAspriekšsēdis.
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Klīvlandes latviešu mācītājamāja, sabiedriskais centrs un baznīca.

kajiem latv. centriem ASV vidienē. Tur pa-

stāv Latv. b-ba, DV apvienība, krājaizdevu

sab-ba, koncertapvienība, draudzes, akadē-

miskās v.c. org-jas, gaidu un skautu vienī-

bas. Jau 1904 dib. Klīvlandes latv. izgl. un

dziedāšans b-ba un vēlāk rosīgi darb. arī

Amer. latv. tautiskās sav-bas Klīvlandes nod.,
bet 19200s g. tās savu darbību izbeidza.

Klīvlandes latv. b-ba dib. 1950. 16. I. Tā

rīko Latv. valsts dib. dienas aktus, kultūras

dienas, Jāņu svinības v.c. sarīkojumus, uztur

kori, sporta kopu un šacha sekciju, bibl. ar

3 000 sēj., izsniedz stipendijas latv. jaunie-

šiem, kursu un vasaras nometņu apmeklē-

tājiem, atbalsta ALA darbu. Rosīgi darb.

arī tās dāmu komiteja. B-bā 1977 bija ap

310 biedru. Rosīgākie darb.bijuši Ch. Vīburs,

R. Vilumsons, A. Piterāns, J. Ūdris, K.

Karnītis, I. Šalme, E. leviņš, K. Avens v.c.

Nodib. 1960. 14. IX Amerikas latv. apv.

IIIVispārējo dziesmu svētkuAmerikas Savienotās Valstīs svētku koncerta arkopkori kop-
skats Klīvlandē 1963. gadāsakarā ar Latviešu dziesmu svētku 90 gadujubilejas atceri.
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Austrumu un Vidienes apg. skolotāju apspriede Klīvlandē, Ohaijo — 1975. gadā.
Galda galā —

Ed. Avots, prof. U. Inveiss un J. Riekstiņš.

Klīvlandē K. Norviļa, V. Rūtenberga, A.

Pētersona, R. Krūmiņa unJ. Mileiko ierosmē.

Pie tās sāka darb. pirmā latv. naudas ie-

stāde ASV
—

Latv. kreditsab-ba. B-bā 1977

bija 501 biedrs. Apv. atbalsta ALA pasāku-

mus un iesaistījusies sab. darbā. M. Bras-

tiņas ierosmē 1952. 18. V dib. Jangstaunas

unapkārtnes latv. vien., kas sākumā apvieno

ja 42 biedrus. Tās pr. bijuši: A. Pūriņš,
P. Rozenbergs, V. Dārznieks, V. Kāposts,
M. Brastiņa un J. Kochs. Apv. uztur latv.

sk. Brastiņas vad. un rīko vēst. notikumu

atceres sarīkojumus, atbalsta ALA pasā-

kumus. DV kopu 1951. 28. X dib. Klīvlandē,

1952. 27. I pārveidoja par apv.; 1977 tajā

bija 231 biedrs. Apv. nodib. t-ra kopu, sporta

vien. un jaunatnes pulciņu, atbalsta latv.

sk., jaunatnesun bērnu nometnes,latv. kult.

rosmes un org. mākslas izstādes un citus

sarīkojumus. Dib. arī 1958. VIII Latv. Kara

Invalīdu apv. Klīvlandes kopa, kas
pr. J.

Zikmaņa vadībā apvienoja 15 locekļus. Dib.

1954. 19. IX arī Latv. veco strēlnieku Klīv-

landes kopa, kurā bija 44 biedri un veicinā-

tāji. Klīvlandē nodib. 1965. 16. IX pirmo
latv. pensionāru apv. veco ļaužu pulcēšanai

kopējam garīgam un sab. darbam. Apv. iz-

veidojusi padomdošanas centru. Tajā 1977

bija 126 biedri.

Nodib. 1955. 17. VI arī Klīvlandes latv.

koncertapv., lai sekmētu latv. mūz. attīstību

un jaunradi, sniedzot koncertus latv. sabied-

rībai. Līdz 1978 tā bija noorg. jau 93 kon-

certus, piedaloties māksi, no ASV, Kanādas,

Eiropas, Austrāl. v.c. zemēm. Apv. darbu

atbalstīja 278 abonenti; vad. bijuši J. Kļa-
viņš, V. Aigara-Übelīte, Torilds Barbins un

Z. Kēlere. Nodib. 1957. 29. XII Klīvlandes

latv. folkloras klubu, lai apzinātu latv. folkl.

un senmantas. Tas iekārtojis latv. senmantu

krātuvi Klīvlandes pils. centr. bibl., savācis

grām. latv. kara invalīdu bibl. Vāc, rīkojis

koncertus, atbalstījis t.d. kopu Jautrais pāris
O. Krūmiņa vad.,pārstāvējis latviešus etnis-

kās izstādēs un festivālos, ierīkojis O. Krū-

miņas unE. Pavāra vad. latv. lietiskās māk-

slas novietnes. Dib. 1952. 20. 111 Klīvlandes

latv. korporāciju kopa, kurā 1977 bija ap 60

loc; 1956. 5. II dib. Klīvlandes latv. stu-

denšu korp. kopa, kurā bija 73 locekles.

Austruma, Dziesmuvaras, Šalkones un Zel-

meņa biedru iniciatīvā 1956. 26. I dib. Klīv-

landes latv. akadēmiskā kopa, lai izveidotu

ciešāku sadarbību šo uncitu radniecīgo aka-

dēmisko org-ju starpā. Tā 1977 apvienoja
40 biedrus. Visas šīs org-jas ļoti abalsta

latv. nac. pasākumus, akadēmiskās tradīci-

jas un latv. akadēmisko jaunatni. Klīvlan-

des latv. skautu (51.) vien. Daugava dib.

1955. X, bet 1954. V latv. gaidu (27.) vien.
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Klīvlandes DV teātra kopa pec G. Alchimoviča lugas Dāvana izrādes 1979. gadā.

4. Latviešu jaunatnes dziesmu svētki Klīvlandē 1982. g. oktobrī.

Venta, kurā bija 34 meitenes. Ats. latv.

bērnu grupas apgūst latv. vai. mājmācībā

un neklātienes skolā. Ļoti liels skaits latv

jauniešu studē.

Jau 1897. 13. VI nodib. Klīvlandes latv.

lut. Emanuēla draudzi. Draudzes pr. sākumā

bija Juris Cecers, bet māc. — Hans Rebane.

No 1912-17 darb. māc. E. Jurevics, bet

kopš 1918 kādu laiku vācu māc. Buchrots.

lerodoties latv. jauniebraucējiempēc II Pa-

saules kara, izveidojās arī 2 jaunas drau-

dzes
— Mārtiņa Lutera un Miera ev.-lut.

draudze. Visas 3 draudzes 1963 apvienojās

kopējā Klīvlandes latv. apvienotā luterāņu

draudzē ar 1 000 locekļiem. Šī draudze ie-

gādājās savu b-cu, pastorātu un uzcēla sa-

biedrisko namu. Draudzes īpašumu kopvēr-

tība 1982 bija 1 000 000.- dolāru. Apvieno-
tās draudzes māc. bijuši K. Briedis, I. Gaide

un L. Grendze. Draudze uztur arī lielāko

latv. pamsk. ASV vidienē un vidsk., kas

dib. 1950. Pamsk. ir 8 klases, 1 latv. vai.

spec. klase, pirmsk. un bērndārzs. Ir arī

latv. vai. kursi jaukto laulību partneriem

(13 kursanti). Sk. pārziņi bijuši K. Purviņš

un M. Grendze, bērndārzu pārzina Z. Vīķe.
Šo sk. atbalsta visas latv. org-jas. Tur 1977./78.

māc. g. bija 94 skolēni, 21 skol. un 2 palī-
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dzes. Mazākas latv. sk. ir ari citas vietas

Ohaio.

Sāka darb. jauna Kolumbusas un apkārt-

nes latv. cv. lut. draudze 1950, ko oficiāli

dib. 1953. 22. 11. Tās māc bijuši: J. Osis,

A. Dūmiņš, E. Rūsa, Izaks un T. Gulbis,

bet kopš 1966 prof. Dr. Visvaldis Klīve; pr.

bijuši —
Ēriks Roga, Jānis Osis un Pēteris

Priede. Draudze izdod biļ. Atbalss unpubl.
V. Klīves grām. Church m Chains. Kopš

1960. V darb. arī Sinsinati latv. cv. lut.

Miera draudze, kur par māc. ilgāku laiku

darbojās Tālivaldis Gulbis, bet vēlāk māc.

H. Jurjāns.

Kopš 1906 veselus 30 g. sludinātājs J.

Grundmanis vad. Klīvlandes latv. baptistu

draudzi. leceļojot latv. baptistiem pēc II

Pas. kara, draudze paplašināja rosmes. Tur

darbojušies māc. J. Vītols, J. Barbins, A.

Ūsis un vēlāk māc. U. Ukstiņš. Klīvlandes

latv. katoļu kopa dib. 1951, kas sākumā

apvienoja ap 70 loc, bet 1977 vairs tikai

40. Kopas pr. bijuši J. Mileiko, K. Petrov-

skis, A Piterāns un H. Gžibovskis, 1977

— J. Gercāns; garīgo aprūpi vad. prāv. A.

Goldikovskis.

Jānis Ladusans

Ohaio galvas pils. Kolumbusāpirmie latv.

ieceļotāji ieradušies jau 1948. Tad arī prof.
Dr.Pēteris Krūmiņš sācis darbu Ohaio valsts

U. Nodib. 1950. V Kolumbusas latv. b-ba,

kad latv. skaits pils. un apm. 25 jūdžu

rādiusā ap to bija apm. 100. Skaits 1985

pieaudzis uz apm. 300. Visā 35 g. laikā

b-bu vadījuši Aleksandrs Raudseps, Andrejs

Zaķis, Visvaldis Dzelzītis, Ludvigs Ģermā-

nis, Pēteris Priede, Jānis Osis, Rolands Vi-

ļums, Ināra Apine un Maija Bērziņa-Mies-
niece. Vietējo latv. ev.-lut. draudzi nodib.

1951, ko ilgu laiku aprūpēja māc. prof. Dr.

Visvaldis Klīve, pēc tam māc. Herberts Jur-

jāns. Draudzes pr. bijuši Erichs Roga, Jānis

Osis, Pēteris Priede, Ludvigs Ģermānis. Pa-

stāv arī lit. kopa mag. phil. JāņaOša vadībā.

Kolumbusā darbojušies prof. Jānis un Irma

Eglīši, Dr. Kārlis Švanks un archit. Juris

Dambrāns, kult. vēst. Kārlis Dzirkalis, māk-

slas prof. Juris Kaķis, pianiste Verēna Dam-

brāne. Ilgāku laiku darbojusies arī latv. skola,

sākumā Līvijas Raudsepas un vēlāk J. Oša

un Validas Viļumas vadībā. Ohaio valsts U

beiguši liels skaits latv., bet latv. jaunatnes

org-ju Kolumbusā nav.

Jānis Osis

Ap 150 latv. dievlūdzēju pirmo reizi sa-

nāca Deitonā 1950. 1. X latv. ev.-lut. diev-

kalpojumā prāv. Kārļa Arnolda Birznieka

vadībā. Nodib. 1951. 21. I Ljas ev.-lut b-cas

kopu ar Aleksandru Dzimi kā valdes priekš-
sēdi. Māc. amatu 1952 uzņēmās Jēkabs Osis

un pēc viņa aiziešanas pensijā 1974 — māc.

Tālivaldis Gulbis. Kopa 1955 pārdēvējās par

Deitonas cv. lut. draudzi, kas 1966. 30.

VIII inkorporēta. Līdz savai nāvei 1968

ērģelnieka pienākumus veica komp. Alek-

sandrs Melli, pēc viņa — Vija Vurstnere-

Deitonas latviešu ev.-luteriskās draudzes locekļi ar viesiem draudzes 25 g. svētkos

1975. g. Deitonā, Ohaijo.
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Ābele, un kopš 1980 — Erīna Lapsiņa; 35 g.

draudzes pr. bijis Aleksandrs Dzirne. Aktīva

bijusi arī dāmu komiteja. Līdz 1984. 31.

XII draudzē bija 127 kristīti loc, no kuriem

21 bija neiesvētīts. Kopš 1980 māc. ir Her-

berts Jurjāns. No 1950-76 (ar 5 g. pārtrau-

kumu) draudzē darbojāsarī latv. skola. Kopš

1984 latv. bērni apmeklē latv. sk. Sinsināti

pilsētā. Kopš 1952 klajā nāk Draudzes Vēs-

tis A. Dzirnes redakcijā. 1954 darb. sāka

sporta kopa Deitonā — Rīga, arī ar t.d.

ansambli, bet, jauniešiem izklīstot, šie pasā-

kumi ātri apsīka. Deitonas latv. financiāli

atbalstījuši dažādus pasākumus unkopš 1974

piedalās Deitonas starptaut. festivālā, popu-

larizējot latv. vārdu. Kad 1969 izbeidza darb.

Sinsināti latv. draudze, puse no tās 40 loc.

pievienojās Deitonas draudzei. Kā draudzes

pr. vietn. 10 g. darbojās rakstn. Ģirts Sal-

nais (m. 1974. 17. IV). Aktīvs bijis arī

rakstn. Hugo Pūriņš (m. 1977. 10. III).
Kādu laiku Deitonā darb. arī rakstn. un

žurnālists Ilmārs Krasts (Bastjānis), kā arī

lugu rakstn. Gunārs Grieze, kas abi vēlāk

pārcēlās uz Kakforniju. Deitonā miris tēl-

nieks un prof. Burkards Dzenis (1966. 17.

VIII) un komp. Aleksandrs MeUi (1968. 22.

VIII). Aktīvi bijuši arī prof. Ernests Ābele

un Jānis Filips. Deitonas U kā doc. darboju-
sies Liliana Dervija (Dervy, dz. Rameika)

un Reinis Miesnieks (mir. 1970. 6. IX). Vraita

valsts U daudzus g. darbojies fr. vai. prof.
Dr. Kārlis Račevskis un Sinsināti U kā

mat. prof. strādā Ērika Truksone. ASVVraita-

Patersona gaisa spēku bazē darbojas latv.

pulkv. Markus Straume un Kārlis Druva.

Turpat darbojas arī vairāki latv. av. inže-

nieri. Deitonas latv. lit. kopa nodib. 1965,

sākumā Birutas Abulas, bet kopš 1975 Dr.

Verēnas Dzenes vadībā. Apskatīti un iztir-

zāti vairāk nekā 90 latv. autoru 155 darbi

20 gados. Latv. korporāciju kopa dib. 1952

un 1969. Amer. Latv. Republikāņu apv. Dei-

tonas nod. ar 25 locekļiem.
Aleksandrs Dzirne

Toledo apkaimē pirmie latv. ieradās ap

1950, drīzā laikā viņu skaitam pieaugot uz

80. Nodib. arī latv. ev.-lut. kopa, ko kopš

1967 līdz savai nāvei vadīja māc. Tālivaldis

Gulbis. Kopai izbeidzot darb., mazā skaita

dēļ, tautieši tagad parasti sapulcējas gads-

kārtējās 18. XI svinībās. Toledo latv. lit.

kopa nodib. 1972 Mālijas Krancas (Kranz)
vadībā. Līdz 1985 tās loc. izlasījuši 100 latv.

autoru darbus. Aktīvākās vad. bijušas Irēne

Briga, Irma Daiga, Ruta Kļaviņa-Bergmane.

Tonijas Līdumas vad. latv. jaunieši mācīju-
šies latv. t.d. un piedalījušies Internac. I

un Internac. festivāla sarīkojumos.
Irene Briga

Toledo latv. literārā kopa 10 g. darbības jubilejā 1982. g. 1. r. no l. — dib. Mālija Kranza,
4.

—
Irēne Briga, 2. r. no l.

— 6. —
Ruta Kļaviņa-Bergmane, 7. —

Irma Daiga.
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Zivju apstrādes peldošā bāze Vilis Lācis, kas pārstrādā 250 t zivju diennaktī.

Okeāna zvejas flotes bāze — okup. Ljā

dib. 1964 Liepājā, pārorganizējot Rīgas sal-

dētājkuģu zvejas floti. Bāzes kuģi l.t. zvejo

siļķes, arī plekstes, skumbrijas, asarus, men-

cas v.c. zivis Ziemeļu jūrā, Atlantijas okeānā

un gar Kanādas, Norvēģijas, Islandes, ASV

un Angl. krastiem; 1967 izzvejotas 62 100 t

zivju (32 600 t siļķu, 10 300 t jūras asaru

v.c). Bazē 1968 bija 82 vidējie zvejas sal-

dētājtrāleri, 16 zvejas saldētājkuģi, 2 peldo-
šās remontdarb., 1 peldošais kuģu remonta

doks, 1 velkonis un 2 kuteri. Vēlākos g. o.

z. f. b. stipri paplašināja ar 1. t. lielajiem
Atlantikas un Superatlantikas tipa kuģiem,

kur izzvejotās zivis arī apstrādā, ražojot

fileju, zivju konservjus, zivju eļļu, zivju mil-

tus lopbarībai utt. Floti apkalpo saldētavu

kuģi, peldošās bāzes un tankkuģi. Ražoša-

nas saldētavu kuģi pārstrādā no zvejas ku-

ģiem pārņemtās zivis unpusfabrikātus. Bā-

zes kuģi piegādā pārtiku, dzeramo ūdeni,

degvielas, sāli v.c. nepieciešamas mantas.

Transporta saldētavu kuģi noved zivju pro-

duktus uz ostām. Zvejas kuģi tagad nodar-

bināti arī Atlantijas okeāna d. a. pie Āfri-

kas krastiem v.c. Zvejošana okeānā notiek

visu gadu. Zvejošana Atlantijas okeānā no-

tika jau Kurz. hercogistes laikā un atjau-

nojās neatkarīgajā Ljā 1933, kad uz Islandi

sāka braukt pirmais Ljas tāljūras zvejas

kuģis Bru.

A.

Okolo-Kulaks Aleksandrs (dz. 1906. 1.

IX Liepājā) — komponists, mūziķis (P. 166).

Kopš 1952 Ņujorkā (ASV) darb. par aranžē-

tājuun red. vienā no lielākajiem amer. mūz.

apgādiem. Rīkojis vairākus savu skaņdarbu
koncertus. Komp. simfoniskās poēmas —

Pavasaris un Daugava,kantāti Spīdolas vēs-

tījums, koncertmūziku
— Četras gleznas čel-

lam un klavierēm, Sonata breve klavierēm,

Četri fragmenti elektroniskai lentei, balsij,
čellam un klavierēm, solo un kora dziesmas

gan ar latv., gan angļu tekstiem v.c. Aran-

žējis 25 meksikāņu dziesmas, kas ieskaņotas
Meksikā skaņu platē. Kanādas II latv. dz.

sv. Toronto 1957 kordziesmu sacensībā O.

saņēmis 2. godalgu; Kanādas 111 latv. dz.

sv. Toronto 1961 instrumentāldarbu kon-

kursā saņēmis 1. godalgu par kompoziciju
Četras gleznas (skaņu platē iespēlējusi Dz.

Treimanis un M. Nāruna), 19 dziedājumus
Balāde (P. Aigara teksts) skaņu platē iedzie-

dājis Jānis Kļaviņš autora klavierpavadī-

jumā (1979).

Okše (Oksche) Andrejs (dz. 1926. 27. VII

Rīgā) — anatoms. B. Fīlipsa U Mārburgā,
Vāc. 1952 ar Dr. mcd. grādu, darb. par

asist. Fīlipsa U, no 1961 Kristiāna Albrechta

U Ķīlē priv. doc. unpēc tam Justus Lībiga
U Gīsenē prof. anatomijā. Publ. lielākuskaitu

rakstu savā profesijā.

Okupētā Latvija — informācijas biļetens.
Izd. ietvēra pad. radiofonu ziņas un izvil-

kumus no pad. periodikas; 1948. XII
—

1952. 29. X izd. ar nosaukumu Latvija aiz

Dzelzs Priekškara, 1954. IV — 1964 ar no-

saukumu O. L. Red. Alfonss Lauris (dz.

1903), sākumā ar segvārdu A. Ansons.

Olaine (1799) — pilsēta ar 12 200 iedz.;

pils. ties. piešķirtas 1967. Tā izveidota par

vienu no lielākajiem Ljas ķīm. rūpn. centriem

ar plastmasu pārstrādes un ķīm. reaktīvu

rūpniecībām. Tur ir arī kūdras f-ka, līmes

f-ka un ķīm. farmac. rūpnīca. Pie ķīm. reak-

tīvu rūpn. darb. ķīm. reaktīvu un sev. ķīm.
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vielu izpētes I ar laboratorijām. Pilsētā ir

ķīm. techn., vidsk., universālveikals, kino,

poliklīnika, 3 bērnudārzi, bibl., siltumcen-

trāle. Pēc neoficiāliem avotiem no pils. iedz.

44,6% ir krievi.

O. C.

Olava Frīda (dz. Eizenberga, 1878. 13.

IV Smiltenē
— 1971. 24. V Mineapolē, Mine-

sotā, ASV) —
sabiedriska darbiniece. (Vīrs

—
Vilis 0., teol., tauts., red. un sab. darbin.

[1800].) B. privātu meiteņu sk. Valkā, bijusi
V. Olava komercsk. skol., darb. Rīgas Latv.

b-bā, Latv. Izgl. b-bā, Sieviešu palīdzības

korpusā, Latv. Siev. Nac. līgā, Olava fondā,

Bērnu veselības kopšanas b-bā Māte unbērns

(20 g. bijusi pr.) v.c. Devās uz Vāc. 1944,

bija 1945-50 Eslingenā, 1950-57 Berchtes-

gādenes Insulas nometnē, kopš 1957 dzīvoja

Mineapolē.

Oldenburgas Latviešu opera un teātris.

Priekšdarbus tā organizēšanaiveica jau 1945

vasarā Jānis Auniņš, Lidija Maršalka un

Paula Brīvkalne ar UNRRA un britu milit.

pārvaldes atbalstu. Oldenburgas Latv. O un

t-rī sākumā darb. 25 personas, vēlāk to

skaits pieauga līdz 60. Viņu rīcībā nodeva

2 namus, studijas, instrumentus, tērpus, pa-

rūkas, nošu papīrus v.c. nepieciešamās man-

tas. Daudzas no tām ieguva arī apmaiņas

Latviešu operas mākslinieku māja 0l-

denburgā, Donnerschweer ielā 215.

Oldenburgas latviešu operas un teātra

skatuves priekškars 1946. — 1947. g.

Arnolds Obšteins, Alma Skudra un Paula Brīvkalne Latviešu operā Oldenburgā
Zemnieku godaizrādē 1946. g.
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Oldenburgas latviešu
operas un teātra dalībnieki pēc pirmās Zemnieku goda izrādes

1946. g. 2. r. no labās
— 2. Voldemārs Pūce, 3. Jānis Auniņš, 4. —Annija Vītola, 5. — prof.

Jāzeps Vītols, 6. — Bruno Skulte, 7. — Bierants Ķuņkis, 8. — Felicita Maizīte-Kalēja.

ceļā pret pašu mākslin. pārtikas līdzekļiem

un kafiju. Tekstus l.t. tulkoja Latv. t-ra

aktrise Tonija Kalve. Pasākuma techn. un

saimn. vadītājs bija NT un NO apgaismo-
šanas meistars J. Auniņš, galv. techn. or-

ganizatoreL. Maršalka, skatuves glezn. Ēvalds

Dajevskis. Solisti
— soprāns P. Brīvkalne,

koloratūrsoprāns Ligita Caunīte, tenors Ar-

nolds Obšteins, baritons Edgars Petrēvics,

alts Mirdza Piekalnīte, bass Boriss Piekal-

nītis, soprāni Alma Skudra un Izolde Pul-

ciņa-Salnāja. Baleta solisti — Pauls Fībigs,

Ņina Hartmane-Fībiga, Helēna Pakule; pia-
nisti

—
Viktors Kviesis Felicita Maizīte-

Kaleja un Edīte Timmermane-Ozola; vijol-
nieki — Jānis Kalējs, Andrejs Lindbergs,

Roberts Michelsons (dz. 1895. 30. XII Rīgā),
Rūdolfs Mikelsons (dz. 1905. 11. VIII Rīgā)

un Voldemārs Skulte, komponists un diriģ.
Bruno Skulte, kormeistars Bierands Ķuņķis,
rež. Voldemārs Pūce, dziedāšanas skol. Niko-

lajs Druvkalns. OldenburgasLatv. O. paguva

izrādīt Zemnieka godu un Madame Butter-

fly. Sākoties izceļošanai, 1947 beigās pasā-
kums beidza darboties.

Olekšs Kazimirs (1886. 26. VII Bērzpils

pag.
- 1970. 2. II Rīgā) - ģenerālis (1801).

Olimpiskas sacīkstes (grieķiski taOlympid)

— starptautiskas sporta sacensības. Senajiem

grieķiem o. s. bija nac. svētki, ko ik pēc 4 g.

svinēja par godu dievam Zevam Olimpijas

pilsētā, Peleponesā (senajā Grieķijā) no776 pr.

Kr. (pēc dažām ziņām 1370 pr. Kr.) līdz 349

(369?) pēc Kr. Pirms svētkiem visā Grieķijā

izsludināja svēto pamieru, izbeidza grieķu

pilsētu savstarpējās ķildas un garantēja ceļa
brīvību. Svētkos ieradās viesi ne tikai no

Grieķijas, bet arī no vistālākajām kolonijām.
Svētkus rīkojavasarasvidū (pilnā mēnesī), un

tie ilga 7 dienas; 5 dienas notika dažādas

sacīkstes. Uzvarētāji saņēma olīvas vainagu.
O. s. atjaunot pasaules mērogā ierosināja fr.

sportists un izgl. darbin. barons Pjērs dc

Kubertēns (Coubertin). Parīzē nodib. Starpt.

Olimpisko komiteju 1894,kuras ierosmē atkal

ik pēc 4 g. rīko o. s.; kom. centrs ir Lozannā,

Šveicē. O. s. tagadizveidojušās par grandiozu
unsvinīgu vispasaulespasākumu. I o. s. notika

Atēnās (Grieķijā) 1896, tur piedalījās 311

dalībn. no 13 valstīm, II o. s. Parīzē (Franc.)

1900 piedal. jau 1 330 dalībn. no 22 valstīm,

111 o. s. Sentluisā (ASV) 1904 piedal. 625

dalībn. no 13 valstīm, 1906 notika arī starp-

olimpiada. IV o. s. Londonā (Angl.) 1908 piedal.

2 056 dalībn. no 22 valstīm, V o. s. Stokholmā

(Zviedr.) 1912 piedal. 2 546 dalībn. no 28
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valstīm; to vidū bija arīpirmais latv. Haralds

Bļaus, kas šaušanas sacensībās aizstāvēja
Kriev. krāsas un ieguva bronzas medaļu.

Nākamās — VI 0.5.,kas bijaparedzētas Berlīnē

(Vāc.) 1916,nenotika I Pas. kara dēļ. Pēckara

pirmās, t.i., VII o. s. notika Antverpenē

(Beļģijā) 1920, kur piedal. 2 692 dalībn. no 29

valstīm. VIII o. s. Parīzē 1924 to 44 valstu

vidū, kas piedal. sacīkstēs, pirmo reizi bija

neatkarīgā Lja, un 3 092 dalībn. vidū bija 4

latv. svaru cēlāji, 2 bokseri, 10 vieglatlēti, kā

arī futbola komanda. IX o. s. Amsterdamā

(Holandē) 1928,kur piedal. 44 valstis ar 3.014

dalībn., Lju pārstāvēja 6 vieglatlēti (2 sie-

vietes), 4 riteņbraucēji, 2 grieķu-romiešu cīņu

dalībn., 1 svaru cēlājs un 1 burātājs. X o. s.

Losandželosā (ASV) 1932 piedal. 37 valstis ar

1 408 dalībn. Neraugoties uz lielo attālumu,

Lju tur pārstāvēja 2 sportisti, no tiem Jānis

Daliņš soļošanā izcīnīja sudraba medaļu. Tā

bija pirmā reize, kad Ljas karogs pacēlās

olimpisko uzvarētāju mastā. XI o. s. Berlīnē

1936 piedal. 49 valstis ar 4 066 dalībn.;Lju tur

pārstāvēja 7 vieglatlēti, 12 basketbolisti, 3

grieķu-romiešu cīņu dalībn.un 3 šāvēji. Edvīns

Bietags grieķu-romiešu cīņā izcīnīja sudraba

medaļu, un Adalberts Bubenko soļošanā ie-

guva bronzas medaļu. IIPas. kara dēļXII un

XIII o. s. Helsinkos (Somijā) unLondonā 1944

nenotika. Latv. sportistiem vairs nebija lemts

pārstāvēt savas dzimtenes krāsas o. s., bet viņi

ieguva starpt. ievērībuPSRS, Austrāl. un ASV

komandu sastāvos. 1948 notikapēc kara pir-

mās, t.i., XIV o. s. Londonā, piedaloties 59

valstīm ar 4099 dalībn.,bet latv. viņu vidū vēl

nebija. XV o. s. Helsinkos 1952,kur piedal. 69

valstis ar 4 925 dalībn., no latv. piedalījās 1

basketbolists, 2 riteņbraucēji, 1 paukotājs un

2 vieglatlēti, pārstāvot PSRS. Izcilus panāku-
mus latv. guva XVI o. s. Melburnā(Austrāl.)

1956, kur piedal. 67 valstis ar 3 184 dalīb-

niekiem. Tur, pārstāvot PSRS, Inese Jaunzeme

šķēpa mešanā ieguva pirmo zelta medaļu, ko

izcīnīja latv. sportiste o. s., uzstādot arī jaunu

olimpisko rekordu, sudraba medaļas ieguva
PSRS basketbola komandas dalībn. Jānis

Killmiņš, Maigonis ValdmanisunValdisMuiž-

nieks, bez tam Vasilijs Stepanovs svaru

celšanā. Vēl izcilāki bija latv. sportistu pa-

nākumi XVII o. s. Romā (Itālijā) 1960, kur

piedal. 83 valstis ar 5 346 dalībniekiem. Pār-

stāvot Austrāl., Jānis Konrāds peldēšanā

ieguva zeltaunbronzas medaļu, bet viņa māsa

Ilza Konrāde — sudrabu medaļu. Pārstāvot

PSRS, Elvīra Ozoliņa-Lūse šķēpa mešanā arī

ieguva zelta medaļu, bet Edvīns Ozoliņš
sudraba medaļu 4 x 100 m stafetē. Sudraba

medaļas ieguva arī PSRS basketbola koman-

das dalībn. Maigonis Valdmanis, Jānis Krū-

miņš, Valdis Muižnieks un Cēzars Ozers, 2

bronzas medaļas ieguva Bruno Habārovs

paukošanā gan individuāli, gan vienībā. XVIII

o. s. Tokio (Japānā) 1964 piedal. 93 valstis ar

5 140 dalībniekiem. Tur zelta medaļas ieguva
latv. sportisti Ivans Bugajenkovs un Staņis-
lavs Lugailo, kas spēlēja PSRS volejbola
komandā. Sudrabamedaļas, pārstāvot PSRS,

ieguva latv. sportisti Astra Biltauere bas-

ketbolā, Imants Bodnieks riteņbraukšanā un

Pāvels Seničevs stenda šaušanā, bet bronzas

medaļas ieguva Jānis Lūsis šķēpa mešanā un

Arons Bogoļubovs džudo cīņā. Bronzas medaļu
džudo cīņā, pārstāvot Austrāl., ieguva arī latv.

Teodors Boronovskis. Jau mazāki, bet spilg-
tāki bija latv. sportistu panākumi XIX o. s.

Meksiko pilsētā (Meksikā) 1968,kur piedal. jau
112 valstis ar 5 530 dalībniekiem. Tur, pār-

stāvot PSRS, zelta medaļu izcīnīja Jānis Lūsis

šķēpa mešanā un Tatjana Veinberga siev.

volejbolakomandā. XX o. s. Minchenē(Vāc.)

1972 piedal. 122 valstis ar 7 156 dalībniekiem.

Tur J. Lūsis izcīnīja sudraba medaļu šķēpa
mešanā,untādu pašumedaļu ieguvaarī Juris

Silovs 4 x 100 m. stafetesskrējienā. O. s. sāka

negātīvi ietekmēt polīt. saspriegums un ter-

rorisms: arābu terroristi Minchenēnogalināja
11 žīdu sportistus. XXI o. s. Montreālā (Ka-

nādā) 1976piedal. vairs tikai 92 valstis ar 6 085

dalībniekiem.Pārstāvot PSRS latv. sportiste

Juliāna Semjonova Montreālā ieguva zelta

medaļu basketbolā, bet sudrabamedaļu ieguva
Aivars Lazdenieks akadēmiskā airēšanā un

Pāvels Seļivānovs volejbolakomandā, bronzas

medaļu — Juris Silovs 4 x 100 m stafetē un

Inta Klimoviča arī 4 x 400 m stafetē. XXII o.

s. Maskavā (PSRS) 1980 boikotēja ASV un

vairums tās sabiedroto sakarā ar PSRS in-

vāziju Afganistānā. O. s. tomēr notika, pie-
saistot 81 valsti ar 5 326 dalībniekiem. Pār-

stāvot PSRS, zelta medaļas tur izcīnīja latv.

sportisti — Dainis Kuls šķēpamešanā, Pāvels

Seļivānovs volejbolā un Juliāna Semjonova

basketbolā, sudraba medaļas akadēmiskā airē-

šanā izcīnīja ArtursGaronskis, Žoržs Tikmers,
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Moments 50 km soļojumā 1932. gadāLosandželosā. Vadības grupā no kreisās redzam

soļojam latvieti Jāni Daliņu, angli Tomasu Grīnu (vidū) un italieti Ugo Fridžērio.

Uzvarētāji Berlīnes olimpiskajās spēlēs 50 km soļojumā sakārtojušies apbalvošanas
ceremoniālam. No kreisās latvietis Adalberts Bubenko (bronza), anglis Harolds Vitloks

(zelts) un šveicietis Arturs Švābs (sudrabs). (Uzņēmums no J. Dikmaņa arch.).
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Sudraba medaļas ieguvējs 1936. gadaBerlīnes olimpiskajās spēlēs grieku-romiešu cīņā

pussmagajā svarā Edvīns Bietags (pa labi), spēkojoties ar turku Avdžioglu, tulkojumā

— „Mednieka dēlu". Latviešu cīkstonis viņu meta uz pleciem. Bietags tagad atrodas

Latvijā. (Otto Sprūdes uzņēmums.)

Dzintars Krišjānis, Dimants Krišjānis un Juris

Bērziņš. Polīt. saspriegums negātīvi ietekmēja

XXIII o. s. Losandželosā 1984, ko boikotēja

PSRS untās sabiedroto lielākā dala. Tur zelta

medaļu ixcīnīja latv. Aldis Bērziņš ASV volej-

bola komandas sastāvā. Kopš 1924 attiecīgajos

o. s. gados rīko arī ziemas o. s. Tādas 1924 I

notika Šamonī (Chamonix, Franc), kur piedal.
16 valstis ar 294 dalībn., latv. ātrslidotājam
Albertam Rumbām iegūstot 7. vietu; IIziemas

o. s. Sanktmoricā (Šveicē) 1928 piedal. 25

valstis ar 495 dalībn., 111 z. o. s. Leikplasidā

(ASV) 1932piedal. 17 valstis ar 306 dalībn., un

IVz. o. s. Garmišā-Partenkirchenā(Vāc.) 1936

piedal. 28 valstis ar 755 dalībniekiem.

Neatkarīgā Lja bija pārstāvēta I, II un IV

ziemas o. s. ātrslidošanā, slēpošanā, hokejāun

daiļslidošanā, bet latv. sportisti nespēja izcīnīt

godalgas. Agrīnajās pēckara V z. o. s. Sant-

moricā 1948 unVI z.o. s. Oslo (Norvēģijā) 1952

latv. sportisti nepiedalījās. PSRS sportisti

pirmoreizi piedalījās VII z. o. s. 1956 Kortīnā

(Cortina, Itālijā), kas piesaistīja 32 valstis ar

819 dalībniekiem. Nākamajās —
VIII z. o. s.

Skvovelijā (Squaw Valley, ASV) 1960 piedal.

30 valstis ar 665 dalībn., IX z. o. s. Insbrukā

(Austrijā) 1964 piedal. 36 valstis ar 1 093

dalībn., X z. o. s. Grenoblē (Franc.) 1968,kur

piedal. 37 valstis ar 1 293 dalībn.,latv. Lāsma

Avotiņa-Kauniste, kas pārstāvēja PSRS, iz-

cīnīja 5. vietu 1 500 m ātrslidošanā. XI z. o.

s. Saporo (Japānā) 1972 piesaistīja 35 valstis

ar 1 232 dalībn., XII z. o. s. Insbrukā 1976

piesaistīja 37 valstis ar 1 121 dalībn.,XIII z.

o. s. Leikplasidā 1980 piedal. 81 valstsar 5 326

dalībniekiem. Pārstāvot PSRS, Vēra Zosuļatur

izcīnīja zeltamedaļukamaniņu sportā, Ingrīda
Amantova ieguva bronzas medaļu tajā pašā

disciplīnā, bet Helmūts Balderis ieguva sud-

raba medaļu ledushokeja vienībā.XIV z. o. s.

Sarājevā (Dienvidslāvijā) 1984 Zintis Ekmanis,

pārstāvot PSRS, izcīnīja bronzas medaļu

bobsleja divniekā. Kopsummā latv. sportisti

ziemas unvasaraso.s. izcīnījuši 55 medaļas —
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13 zelta, 28 sudrabaun 14 bronzas. Sievietes

izcīnījušas 10medaļas
—

6 zelta, 2 sudraba un

2 bronzas, vīrieši — 7 zelta, 26 sudraba un

12 bronzas.

R. Bluķis,
G. Grieze

Oliņa
— senoletgaļu apg., kas kopā ar Ces-

vaini, Negesti un Mārcienu veidojaLetiju. Tās

centrs bija Oliņas jeb Alenes pils tagd. Oliņ-
kalnā (sk.).

Olingerasai&a (dz. Robiņa, 1950. 28. XI St.

Polā, Minesotā, ASV) — režisore. T. — Dr.

Jānis R., ķīmiķis; māsas — Daina R., režisore

(sk.), Laila R., aktrise (sk.), ZaigaR., sab. darb.

O. b. Minesotas U ar B.A. grādu drāmā 1973;

darb. par rež. DV Minesotas apv. unjaunatnes

t-rī, sākot ar 1978.

Oliņkalns —
viens no vislielākajiem Ljas

pilskalniem (20 m augstā Daugavas labajā

krastā, 6 km r. no Pļaviņām). Tas ir 2,3 ha

platībā, trīsstūra veidā ar 220 m garāmsānu

malām, ko nor. ietver 175 m garš un līdz 7 m

augsts zemes valnis, bet no z. — Daugavas
sena Dūņulejas atteka un 70 m garš, 1 m

augsts akmens valnis. Izrakumi 1959-62 Ēval-

da Mugureviča vad. liecina, ka pilskalns

bijis apdzīvots noVIIIlīdz XIII g.s. sākumam

3 periodos unpie tānavbijusi senpilsēta, bet

amatn. koncentrēta pašā pils territorijā. Ne-

raugotiesuz pilskalna lieloapmežotību, izpētīta

Oliņkalna pilsnovads ar apkārtējām

latgaļuun sēļu zemēm. 1 —pilskalni, kas

nav identificējami ar 13. gs. rakstītajos
avotos minētajāmpilīm; 2 — pilis, kas

minētas 13. gs. sākuma rakstītājos

avotos; 3 — Oliņkalna pilsnovads; 4 —

zemju robežas. (E. Mugureviča karti.)

4 500 m 2liela territorija, atrastas 16 celtņu

vietas, 10 krāsnis un 13 pavardi, dzelzs ieguves

un rotkaļu darbn. un tirdzn. vieta. Oliņkalnā
caurmērā varētu būt dzīvojuši 75-100 cilvēki,

betvislielākā uzplaukumalaikā —XI g.s. otrā

pusē — tur būs uzturējušies 300-350 cilvēki.

Pieņem, ka tur meklējama 1211 un vēlāk

minētā Alene un 1371 un vēlāk minētā Oliņa.
Pilskalns bijis Oliņas zemju centrs. Pēc Pļaviņu
HES uzcelšanas Oliņkalns kļuvis par nelielu

saliņu Daugavā.

OUņš Alfrēds (dz. 1911. 20. XIIRūjienā)-

mācītājs, 1934. b. LU teol. fak. un 1935.

ordinēts par mācītāju. Darb. Liezēres cv. lut.

draudzē līdz 1944. IX, bija arī Madonas aiz-

sargu pulka mācītājs. Pēc tam Vāc. bija māc.

un skol. vairākās bēgļu nometnēs, visilgāk

Rēgensburgā,kur darb. arī nometnes komitejā.

Izceļoja 1950 uz Austrāliju. Kopš 1951 darb.

par Brisbenas latv. cv. lut. Māras draudzes

māc. unvairāk nekā 20 g. par skol K. Skalbes

latv. sestdienas skolā. B. Kvīnslandes U ar

B.A. grādu humanitārās zin. 1972.

Oliņš Pēteris Ziedonis (1890. 3. IV Bauņu

pag. — 1962. 27. VIII Riodežaneiro,Brazīlijā)

— diplomāts un vēsturnieks (1802). Stud.

1910-14 filoz. Pēterburgas U, 1918. XII vltn.

Ljas armijas štābā, 1918. 15. XII sācis darbu

Valsts kancelejā, 1919.16. XI Ljas sūtniecības

Varšavā 1. sekr., 1921. 1. X padomnieks tur-

pat, 1922 1. II Āri. M Rietumu nod. vad.,
1922-25 stud. filoz. LU, 1923. 1. IV Ljas
sūtniecībasLondonā2. sekr., 1923. 16. X Āri.

M Rietumu nod. sekr., 6. XI nod. vad., 1925.

21. VLjas sūtniecības Vašingtonāpadomnieks,
1926 ieguvis M.A. grādu Amerikāņu (Ameri-

can) U Vašingtonāpar darbu—
The Teutonic

Knights m Latvia un 1927 Dr. grādu par

disertāciju —
The Principle of the Equality of

Men m the Movement forInternational Peace.

O. pārcelts 1927. 5.XI uz RīguĀri.min. rīcībā,

1927. 5. XI iecelts par min. Rietumu nod. vad.,

1929. 15. I par Ljas sūtniecības padomnieku

Maskavā, 1930. 20. 111 kļuvis Āri. min.

Austrumu nod. vad., 1933. 1. 111 Ljas ģen.
kons. Riodežaneiro, Brazīlijā, 1934. 24. VII

kļuvis Ljas Finanču M.Tirdzn. unrūpn. dept.

dir., bet 1935. 3. II aktal Ljas ģen. kons.

Riodežaneiro, 1935. 1. IVpārcelts uz Buenos-

airesu, Argentīnā, par lietvedi Argentīnāun

Brazīlijā. O. 1940. 23. VIIprotestēja pret Ljas

iekļaušanu PSRS un VIII panāca Ljas lielā
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Dr. Pēteris Oliņš.

motorkuģaHercogs Jēkabs aizturēšanu Peru,

betkuģa komanda 17. XII kuģi slepeniaizveda

uz PSRS. 0.1940. 29. VII ieteica dib. Ljas Nac.

Kom. vai vaid. un kuģniecības pārvaldi pēc

Norvēģijas trimdas vaid. parauga. O. 1941.

VIII bija dipi. misijā Brazilijā. Pēc Ljas dipi.

pārstāvības likvidēšanas Argentīnā 1946. 30.

XI, O. 5. XII paziņoja savu pārcelšanos uz

Riodežaneiro, Brazilijā. Kad Brazīlijas vaid.

1961. 11. 111 likvidēja Ljas dipi. pārstāvību

Brazīlijā, O. atstāja dipi. sarakstos un atļāva
viņam kārtot Ljas pilsoņu lietas Brazīlijā. O.

mēģinājums atjaunot Ljas dipi. pārstāvnie-
cības darb. Argentīnā 1956. 111 palika bez

panākumiem, tāpat pūles panākt Ljas dipi.

pārstāvniecības atjaunošanu Brazīlijā 1962.

111,kautgan vēl 1962. 23. Xviņšbija atzīmēts

diplomātusarakstos. Tajā laikāO. bija jau ļoti

slims. O. publ. — „Džordano Bruno" (Ritums,

1923), „Imanuels Kants" (Ritums, 1924), The

Teutonic Knights mLatvia (grām. 1928),kā arī

daudz publ. par Lju unBalt. valstīm portugāļu
un spāņu valodās.

Olte Andrejs (dz. 1927. 17. XI Skujenes

pag.) — elektroinženieris(P. 166). leguvis Dr.

grāduKalifornijas U Berklejā (ASV) 1959;Dr.

disertācija — Precision Measurement ofScat-

tering fromFigurēs of Revolution. Bijis asist.

Kalifornijas U Berklejā 1954-59, doc. Miči-

ganas U Annārborā 1959-61,ārk. prof. 1961-66

un prof. kopš 1966. Specializējies astrofizikā

un elektromagnētismā, lielāks skaits publ.

šajās specialitātēs. Kopš 1960 apgādaCeļinieks
pad. priekšsēdis.

Omnibuss
—

ērti divasu rati, zirgiem

velkami, daudzvietīgi, ar slēgtu virsbūvi un

soliem regulārai satiksmei. Pirmie o. radās

Parīzē 1828. Rīgā o. satiksmi noorganizēja

pastastacijas turētājs T. Kazaks 1874, omni-

busus iegādājoties Vīnē, bet jau 1882. sāka

operēt pirmās 3 zirgu tramvaja līnijas. O. arī

pēc tam vēlkādu laiku turpinājadarboties.Arī

Ķemeros 1896 iekārtoja diližansa satiksmi ar

Jaunķemeru jūrmalu, ko 1912 atvietoja cl.

tramvajs.

Onate — sk. Bluķe-Onate.
Opera — ar bagātīgu izteiksmes līdzekļu

kopumuuzskatāma mūsu dienās par varenāko

skatuves mākslas paudēju.Tajāapvienots sim-

foniskais orķestris, koris, dziedoņi, solisti,

balets, skatuve un dekorācijas; mūzika, dzeja,

drāma, dejaunglezniecība. Jau Kurz. hercoga

Frīdricha Kazimira (1682-98) laikā Jelgavātika

uzvestas itāliešu0., bet Rīgā Čezari itāliešuo.

ansamblis sniedza virkni izrāžu 1777. Rīgā

1782 nodib. pastāvīgs vācu o. undrāmas t-ris,

kur bieži notika vācu, kr., itāliešu,poļu v.c. o.

andambļu viesizrādes. O. izrādes sāka uzvest

arī pats t-ris. T-ra diriģ. 1837-38 bija Richards

Vāgners (1813-83),kas tur iestudējaVolfganga

A. Mocarta un Vičenca Bellīni o.unkomponēja

savu pirmo o. Rienci, bet braucienā no Rīgas

uzNorvēģiju guva ierosmi o.Klīstošais holan-

dietis komponēšanai. Blakus vācu v.c. māksi,

uzRīgas vācu t-ra skatuves o. izrādēs viesojās

arī latv. māksi. Jēkabs Duburs (1866-1916)un

Malvīne Vīgnere-Grīnberga (1873-1949).Rīgas

latv. b-bas Māmuļas t-ris nodib. 1868, kas

turpinājamūz. tradicijas. Tajā darbojās neliels

koris, orķestris un dejotāju pulciņš. Kapel-
meistari bija Nikolajs Allunāns (1859-1919)un

Jēkabs Ozols (1863-1902). Lielu popularitāti
1876 ieguva Pija Aleksandra Volfa luga Pre-

cioza ar Kārļa M. Vēbera mūziku. Cēsīs un

Rīgā 1885un 1886 uzvedaMichaila Gļinkas o.

Dzīvību priekš cara HermaņaRodes-Ēbelinga

(1846-1903) iestudējumā; 1893. 27. X notika

pirmās latv. o. izrāde — Jēkaba Ozola Spoku
stundā ar J. Dubura libretu. Ārpus Ljas —
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KomponistsJēkabs Ozols un viņapirmā
latviešu opera „Spoku stundā".

Berlīnē, Štutgartē, Leipcigā, Tallinā unOdesā

1899-1902 ar panākumiem uzvesta Ādama

Ores (1853-1927) o. Gunda ar Aleksandra

FreitagaLoringhofenatekstu, bet Ljā tā nekad

nav uzvesta. Maskavā darbojās Eižens Buke

(1877-1919), kura o. Liktenis tur piedzīvoja
uzvedumu 1903, bet viņa o. Cara Fjodora
Ivanoviča nāve (pēc Alekseja Tolstoja lugas)

caraiestādes aizliedza uzvestun arīo. Mīla un

Nolijs (pēc A. Tolstoja lugas) nepiedzīvoja

uzvedumu. Emīls Dārziņš (1875-1910) nepa-

spēja nobeigt o. Rožainās dienas ar Kārļa
Jēkabsona libretu pēc Eduarda Vulfa lugas.
Arī Alfrēds Kalniņš (1879-1951) kara laikā

nepaspējanobeigt savu o. Indulis unĀrija (pēc

Jāņa Raiņa teksta). Jaunais Latviešu Teātris

1902 sāka darboties dir. Frīdricha Podnieka

vadībā. Būdams operdziedonis, viņš ar pa-

nākumiem uzveda vairākas 0., iesk. Šarla Guno

Faustu. Viņš strādāja 1905-13 par operdziedoni

un režisoru Vāc, kur viņš uzrakstīja pats savu

o. Indulis un Ārija, kas 1914. 26. IV piedzīvoja

pirmizrādi uz Rīgas Latv. T-ra skatuves. Jau

1912 beigās izveidojās latv. o. trupa Pāvila

Jurjāna (1866-1948) vad., kas 1912. 27. XII

uzveda Pētera Čaikovska o. Jevgeņijs Oņegins,
kurai sekoja Antona Rubinšteina o. Dēmons

uzvedums. Bet 1913. tapa Latviešu O. kā

patstāvīga mākslas iestāde. O. 1913. 8. IX

notikaJevgeņijs Oņegins pirmizrāde, ko varam

uzskatīt par patstāvīgas latv. o. sākumu, P.

Jurjāna vadībā. Par režisoru pieaicināja J.

Duburu, par diriģ. Jāni Mediņu (1890-1966).O.

drīzbija apm. 12 solisti, orķestrī 32 mūziķi, korī

36 dziedātāji.Repertuārs straujipieaugaun o.

sniedza caurmērā 2 izrādes ned., vēlāk arī 1

svētdienas izrādi. Līdz 1916,kad kara darb. dēļ
o. pārstāja darboties,Latv. O. bija iestudējusi

jau 11 operas.

Vācu okup. varas laikā Rīgā VII radās org.

kom. Andreja Frīdenberga vad., kas panāca

Kriev. izklīdušās skaņu māksi, saimes atgrie-
šanos Ljā, kur nodib. Latvju O.; tā apvienoja

ap 90 personu Jāzepa Vītola (1863-1948)vad.

ar Paulu Jozuus (1873-1937) kā kora diriģ. un

atjaunoja darb. 1918. 15. X. uzvedot Klīstošo

holandieti, Jevgeņiju Oņeginu, Faustu un

Traviatu. Sākoties pad. okup. 1919 I, Vītols

atteicās no dir. pienākumiem. O. atsāka dar-

boties TeodoraReitera (1884-1956) vad. 23. I

ar Klīstošā holandieša izrādi. Kara darb.

pārtrauca o. aktivitātes. Ljas Pagaidu vaid.,
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Nacionālā opera, tagad Valsts akadē-

miskais operas un baleta teātris.

ierodoties Rīgā 1919. vasarā, o. darbiniekus

ieskaitīja pulkv. J. Baloža komandētajāIKurz.

divīzijā, lai viņiem dotu iespējas eksistēt.

Mākslinieki rīkoja koncertus un izrādes kara-

vīriem un uzveda arī o. I pils. t-rī.

Izgl. M. 1919. VIIInolēma Latvju O. vietā

dib. Ljas Nacionālo Operu kā valsts iestādi

(1753). NO sāka darb. 1919. 2. XIIbij. 1860-62

būvētā Rīgas 1. vācu t-ra namā(1240 sēd- un

stāvvietām) arR. Vāgnerao. Tanheizers izrādi.

O. dir. bija komp. Jānis Zālītis (1884-1943). Par

diriģ. darbojās Bernhards Valle (1888-1924)un

T. Reiters. Pirmajā sezonā notika pavisam 122

izrādes, nākošajā sezonā izrāžu skaitspieauga

uz 198 un vēlākos g. pārsniedza 200. O.

dibinoties, sanāca kopā labākie latv. dziedoņi

un mūziķi, bet šī saime vēl nebija viengaba-
laina. O. pirmajos pastāvēšanas g. tur darbojās

arī daži sveštautieši kā rež., baletmeistari un

mūziķi. Turpmāko 20 g. darba rezultāts bija
darba tradiciju izveidošana, atbrīvošanās no

sveštautiešu iespaida, jo Ljāauga jaunidaudz-

sološi talanti. O. tomēr ir skatuves māksla,

kurai savu izteiksmes hdzekļu dēļ ir visvieglāk

sniegties pāri tautu unvalstu robežām. Nor-

mālā attīstības gaitaprasīja, lai sakari ar ārz.

opermākslu pastāvētu arī turpmāk. Lai ne-

zaudētu kontaktu ar R. Eiropas mākslas

tradicijām un sasniegumiem, arī NO aicināja

talkā uz ilgāku laiku izcilus ārz. operdiriģentus.

No diriģ. visilgāk darbojās T. Reiters (1919-44),

kas vēlāk Zviedr. atjaunoja sava izcilā kora

darbību.Cittautiešu viesdiriģ., kas bija saistīti

ilgākiem darba posmiem: Emīls Kūpers (1926-

J. Kalniņa HAMLETS 1936. g.
Skats.
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29), Georgs Šnēfogts (1929-31), Ignacs Vāg-
halters, Dāvīds Jākobsons, Salvatore Indovino,

NapoleoneAnnovaci, Mišels Šteirnanis un Leo

Blechs (1937-41). No tiem augstāko meistarību

savā darbā pārstāvēja Emīls Kūpers (1877-

----1960), kas vēlāk kļuva par Ņujorkas Metro-

politēna O. diriģentu, un Leo Blechs (1871-

----1958), Berlīnes valsts O. diriģ., kas vēlāk bija
Stokholmas karaliskās O. un R. Berlines pils.

O. diriģents. Režisoru
— inscenētāju vidū

jāminbij. Maskavas Lielā t-ra Petrogradas O.

rež. Pēteris Meļņikovs (1867-1940),kas 1922-40

Ljā iestudēja 35 operas. No latv. rež. vislielākie

nopelnibija Jānim Zariņam(1893-1979). Izcils

notikums bija kr. slavenā operdziedoņa Fjo-
dora Šaļāpina (1873-1938) viesošanās NO un

NO kora piedalīšanās Šaļāpina viesizrādēs

Berlinē 1928 pēc viņa vēlēšanās Modesta

Musorgska o. Boris Gudonovs un Šarla Guno

o. Fausts uzdevumos. NO korī bija apm. 35

dziedātāji. Jaunus koristus piesaistīja no

Liepājas O. Dažkārt O. kori papildināja ar

korporāciju Prez. konventa un studenšu pre-

zidiju konventa koriem. NO orķestrī bija 60-70

mūziķu, bet simf. koncertos šim orķestrim pie-

vienoja arī Rīgas radiofona orķestri. Pamatu

NO klasiskajam baletam deva bij. Pēterpils

Marijas t-ra primabalerīnaAleksandra Fjodo-
rova (dz. 1884). Balets ar laiku sāka sniegt

patstāvīgus klasiskos un modernos baleta

uzvedumus un tajābija apm. 60-70 dejotāju.

Kopš 1934 O. galv. baletmeistas bija Osvalds

Lēmanis (1903-65).O. balets 1934 viesojās ar

J. Mediņa baletu Mīlas uzvara Stokholmas

Karaliskā O. un ats. solisti un solistu grupas

ar panākumiemviesojās Berlinē,Briselē, Buda-

peštā, Helsinkos, Tallinā,Kauņā v.c. Vairāk

nekā 20 patstāvēšanas g. NO bija veikusi ap

160 dažādu darbu uzvedumu
— pāri par 90

operu, ap 40 baletu un 15 operešu. To skaitā

bija 11 latv. oriģināloperuun 5 latv. oriģināl-
baletu. Sīku pārskatu par latv. o. dziedātājiem

un diriģ. sniedz LE 1753-55. No O. dekorā-

toriem Jānis Kuģa sniedza monumentālas,

plašu līniju dekorācijas, Eduards Vītols ie-

zīmēja reālismu un vienkāršību hdzekļu izvēlē,

Lūdolfs Liberts demonstrējaspožumu, greznu

teātrālismu un krāsainību, Pēteris Rožlapa

demonstrējamodernu,celtniecisku monumen-

tālitāti. NO kopumā nodarbināja ap 500

cilvēku. NO budžetam valsts piemaksāja g.

apm. 350 000 latu, bet ats. pabalstus sniedza

arī KF. No 11 latv. komp. operām 10 ir divu

ģimeņu komponistu nopelns. Brāļi Mediņi

komp. 5 operas — Jāzeps 1 unJānis 4. Kalniņi
— tēvs un dēls — komp. 5 operas

— Alfrēds

2 un dēls Jānis 3. Viņu operas ar bagātīgu,

skanīgu orķestra vai. unmelodisku vai drām.

izteiskmi atspoguļoja vidus ceļu starp itāļu
melodiskām o.unVāgneramūz. drāmām. Kaut

gan. Alfrēda Kalniņa (1879-1951) Baņuta

(Artura Krūmiņa librets) bija pirmā latv.

A. Kalniņa BAŅUTA 1940. g. Dekorācija izrādes pirmajam cēlienam.
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oriģinālopera, ko uzveda 1920. 29. V, Jānis

Mediņš (1890-1966) o. Uguns unnakts (Jāņa

Raiņa librets) bija pabeidzis komponēt jau
1916-19. Baņutas vēlāki iestudējumi notika

1937, 1941, 1945, 1953 un 1968. Koncertat-

skaņojumā Ņujorkā tā dzirdēta 1982. 6. VI un

dz. sv. Milvokos 1983. 30. VI. A. Kalniņa otra

o. Salinieki (ArturaKrūmiņa librets) ar sim-

boliski patriotisku saturu piedzīvoja pirm-
uzvedumu 1926. 10. 11, kam sekoja jauns

inscenējums 1933. 9. IX, ar nosaukumu Dzim-

tenes atmoda. Šī o. tomēr nepiedzīvoja tādu

atsaucību kā Baņuta, kas piedzīvoja arī kla-

vierizvilkuma publ. ar traģiskām un laimīgām

(1940/41 iestudējums) beigāmun teksta tulk.

kr., fr. un vācu vai. 1968. Jāņa Mediņa
monumentālā o. sākumā bija veidota 2 daļās
kā diloģija. Pirmizrādes I daļa notika 1921. 26.

V, un 2. daļa uzvesta 1921. 8. XII, 1924. 2. II

notika saīsināta varianta pirmizrāde o. izrādei

vienā vakarā. Komp. 1927 izdarīja 3. redakciju,

kas piedzīvoja jaunuzvedumu tikai pēc viņa
nāves — 1966. 3. IX.JāņaMediņaotrā o.Dievi

un cilvēki (Leona Paegles librets) ar seno

ēģiptiešu tematiku piedzīvojapirmizrādi 1922.

23. V. O. toreiz neieguva plašākas publikas
atsaucību. Tās īstāvērtība atklājās tikai 1968.

XII, kad telev. tika iestudēti vairāki šīs o.

fragmenti. Pirmizrādi 1927. 22. I piedzīvoja

Jāņa Mediņabērnu o. Sprīdītis (Annas Briga-
deres librets).Šo o. laiku pa laikam izrādīja līdz

1939. XII. No jauna skatuves gaismu o.

piedzīvoja 1956. 29. 111. Pēc pirmā klasiskā

latv. oriģinālbaleta Mīlas uzvara radīšanas

1935, Jānis Mediņš komp. jaunubērnu operu

Luteklīte (AlvīnaOzola librets), kas piedzīvoja

pirmizrādi 1939. 21. XII.Neraugotiesuz savu

vērtību, šī o. līdz šim nav iemantojusi publ.
atsaucību. JāņaMediņa vecākais brālis Jāzeps

Mediņš (1877-1947)komp. o. Vaidelote (Aspazi-

jas librets), kas piedzīvojapirmizrādi 1927. 18.

XI. Romantiskā, konservatīvi veidotā o. ar

savu pievilcību uz NO skatuves piedzīvoja

pavisam 24 izrādes līdz 1933. I, bet pēc tam

vairs nav izrādīta. Par NO diriģ. 1933. sāka

strādāt Alfrēda Kalniņa dēls Jānis Kalniņš(dz.

1904), kura pirmā o. Lolitas brīnumputns

(Annas Brigaderes librets) piedzīvoja pirm-
izrādi 1934. 6. XII.O. iemantojaskatītāju lielu

atzinību unto izrādīja līdz 1941,kad topēc 40.

izrādes noņēmanorepertuāra.Pirmizrādi 1936.

17. IIpiedzīvoja JāņaKalniņaotrā o.Hamlets,

kas bija pirmā latv. komp. opera, kuras sižeta

pamatāklasiskā rakstnieka Viljama Šēkspira
fundamentāls darbs. Kamēr pirmajai J. Kal-

niņa o. bija atjautīga instrumentācija, kas

nenosedza dziedājumus, Hamlets mūzikālā

ziņā bija modernāka 0., ar laikmetīgu harmo-

niju, asiem akcentiem, vadmotīviempersonu

darbības raksturojumam un dramatiskiem

izteiksmes uzliesmojumiem, radot pārsteigumu

latv. mūz. dzīvē. Hamlets 1936-41 piedzīvoja

39 izrādes. īslaicīgi to atjaunoja II Pas. karā,

bet pēc kara šī 0., kuras uzvešanai izmantota

moderna grozāmāskatuve, vairs nav uzvesta.

J. Kalniņa trešā o. Ugunī ir mūzikāli vien-

kāršāks, betpēc apjoma viņaplašākais darbs,

pēc pašakomp. libreta, kas balstīts uz Rūdolfa

Blaumaņalugu Ugunīun noveli Purva bridējs.
Tā bija pirmā latv. 0., kurā nav teiksmainas

vai simboliskas gaisotnes, bet reāli cilvēki.

Komp. izseko savu tēlu darbības un jūtu

niansēm, ar melodisku rečitatīvu, sarunas

valodā, veigli uztveramu romantisku mūz. ats.

dziedājumos. O. Ugunīpirmizrāde notika 1937.

20. 111 un līdz 1937./38. sezonas beigām tā

izrādīta 24 reizes, iegūstot lielu skatītāju

atzinību. To 1959 iestudēja Liepājas O. teātrī.

Tā viesizrāžu laikā Ugunī izrādīja arī Rīgā.
Pirmizrādi 1939. 2. II piedzīvoja Mārtiņa

Jansona o. Tobago pēc Aleksandra Grīna

populārā romāna, bet ar savu eklektisko stilu

un lētasgaumes melodijām o. neieguvakritikas

atzinību. M. Jansons (1899-1972)bija studējis

komp. LX un darbojās kā vijolnieks. Uz NO

skatuves uzvesti arī Jāņa Kalniņa baleti

Rudens un Lakstīgala un roze (1938), Jāņa

Vītoliņa (1886-1955) baleti Uga (1937) un

Turaidas roze (1940) un Alfrēda Kalniņa

Staburags (1943).Karš izjauca JāņaKalniņa
nodomukomp. JāņaRaiņaluguJāzeps un viņa

brāļi operā ar Knuta Lesiņa libretu. Jāatzīmē

arī 1922 dib. LiepājasO. ar diriģ. Oto Vilhelmu

Kārlu (1886-1944),kormeistaru Bierantu Ķuņķi

(1877-1970)unbaletmeistaruAlbertu Kozlov-

ski (1902-74),kas 1934 apvienojās ar Liepājas
Jauno t-rikā Liepājas pilsētas drāmaunopera.

Tā 1940 kļuva Rīgas Operas un baleta t-ra

filiāle, 1941 ietilpa LiepājasDrāmas, operas un

baleta t-rī, 1945-50 un 1957-62 darbojās kā

Liepājas mūzikāli dramatiskais t-ris. Jau darb.

sākuma posmā Liepājas O uzveda ap 60 operu,

operešu un baletu, izaudzinotlieluskaitu vēlāk

slavenu operdziedoņu.Neilgi pastāvēja Emīla
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Mauriņa (1888-1965)unOskara Žubīša (1882-

----1973) dib. Ceļošā O ar 16 un 16 koristiem,

pirmo 2 sezonulaikā sniedzot 6 o. 53 izrādes

provinces pilsētās un uz laukiem, pat vistā-

lākajos novados. Nacionālo o 1940 pārdēvēja

par LPSR Operas un baleta t-ri, bet 1941 vācu

okup. vara atjaunoja O nama oriģinālno-
saukumu Die Stadtder darstellenden Kuensten

pēc 1782. dib. Rīgas vācu o. un drāmas t-ra

nosaukuma un NO nosauca par Rīgas O. Pad.

varai atjaunojoties, NO ieguva pad. apzī-

mējumu — LPSRValsts Akadēmiskais Operas
un baleta teātris.

Pad. okup, laika pec IIPas. kara ir radusies

rinda jaunu latv. oriģināloperu, bet to lielāks

skaits pēc režīma prasībāmir polīt. rakstura

un vājas kvalitātes, bez paliekošas vērtības.

Pat Jāzeps Mediņš juties spiests komp. sliktu

pad. o. Zemdegi (Pāvila Vīlipa librets), ko

pārtrauca viņa nāve. O. klavierizvilkumā pa-

beidza M. Zariņš (1960 uzvedums telev.). Tad

1945 Lauma Reinholde (dz. 1906)pabeidza o.

Krauklītis (pēc J. Raiņa lugas ar līdzīgu

nosaukumu), bet nepieredzēja tās uzvedumu.

Tad pat Jānis Ķepītis (dz. 1908)pabeidza savu

komisko o. Minhauzena precības (uz Mārtiņa
Zīverta lugas pamata). Tā piedzīvoja pirm-
uzvedumu Liepājas t-rī un telev. 1960. Jauni,

bet polīt. iekrāsoti meklējumi ir Marģera

Zariņa (dz. 1910)komiskajās o. Zaļās dzirnavas

Oldenburgas latviešu operas Zemnieka godauzvedumā 1946
g.

Arnolds Obšteins ar kori.

Oldenburgas latviešu operas Butterfly uzvedumā 1946. g. priekšplānā Jānis Franks

un Izolde Pulciņa-Salnāja.
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BAŅUTASatskaņojums Ņujorkā Carnegie Hall zālē 1982. 5. VI. Dir. Andrējs Jansons.

(balstīta Jēkaba Janševska romānā Dzimtene,

komp. 1957, uzvesta 1958), Nabagu opera

(Beggars' Story) ar paša komp. libretu, kas

balstīts uz Žaņa Grīvas noveles Zilās mošejas

ēnā (komp. 1964, uzvesta 1965) un Svētā

Mauricija brīnumdarbs ar paša komp. libretu

(komp. 1964,uzvesta 1974). O. un orātorijas
sintezē ir viņa o. Opera uz laukuma (1969).

Arvīds Žilinskis (dz. 1905) ir komp. o. Zelta

zirgs (ar J. Raiņa sižetu, komp. 1958, telev.

1959 un o. uzvedumā 1965), baletu Sprīdītis

(1968) un o. Pūt, vējiņi! (uz J. Raiņa lugas

pamata, komp. 1969,uzvesta 1977). Jāatzīmē,

ka jau 1960 citu o. Pūt, vējiņi! pēc J. Raiņa

lugas sižeta komp. Felicita Tomsone (1901-60),

bet tās pirmizrāde ieguva asaskritikas, kaut

gan vēlāk mūz. literatūrā ir atzīmētas tās

pozitīvās vērtības. Ādolfs Skulte ir komp. o.

Princese Gundega(pēc Annas Brigaderes lugas
ir līdzīgu nosaukumu). O. uzvesta 1971. Skulte

komp. arī baletu Brīvības sakta 2 variantos

(sic!) 1951 un 1955 (pēc J. Raiņa lugas Spēlēju,

dancoju motīviem), kas ir polīt. iekrāsots.

Pēdējos gados Rīgā o.komponēšanaipievērsu-
šies mūz. novatori Imants Kalniņš (dz. 1941)

un Pēteris Dambis (dz. 1936). I. Kalniņškomp.

o.Spēlēju, dancojupēc. J. Raiņa motīviem ar

Imanta Ziedoņa libretu 1976 un Ifigēnija

Aulīdā uz sengrieķurakstn. Eiripīda traģēdijas

pamatiem ar V. Kalniņa libretu 1982. P.

Dambis komp. monooperu Vēstules nākamībai,

kas iestudēta 1974, un o. Spārni, kas komp.

1970 un iestudēta 1976.

Trimdā 1945-47 darb.Latvju Opera Olden-

burgā,Vāc. (sk.), unOskara Žubīša Vircburgā

noorg. Latv. o.ansamblis 1947-48 (sk.). Bruno

Skulte (1905-76)komp. o. Vilkaču mantiniece

(pēc Ilonas Leimanes romāna), bet tānekad nav

uzvesta, kaut gan ats. dziedājumi ir atskaņoti
koncertos. Pateicoties Andreja Jansona (dz.

1938) pūlēm, trimdā ASV
— Ņujorkā un

Milvokos — atskaņotaA. KalniņaBaņuta 1982

un 1983.

Atmiņas sniegušikomp. Jānis Mediņš [Toņi

unpustoņi 1964), Jēkabs Poruks (1895-1963,

Ciemošanās, 1963), Jānis Cīrulis (1897-1962,

Mūzikanta piezīmes, 1961); dziedoņi Ādolfs

Kaktiņš (1885-1965,Dzīves opera, 1965), Ma-

riss Vētra (1901-1965,Mans baltais nams, 1954,

Rīga toreiz, 1955); Dr. Ansis Karps red.

piemiņasgrāmatusavai dzīves biedrei
—

Adele

Pulciņa-Karpa 1902-1957, dzīve, sapņos un
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draugu atmiņās (1953). Vērtīgi materiāli sa-

kopoti arīsekojošos izdevumos — LonginaAp-
kalna Lettische Musik (1977), Vilmas Briedes-

Bulāvinovas Latviešu opera līdz 1940. g. (1975),

periodiskā rakstu krājumāLatvju mūzika (14

nr., 1968-85), Knuta Lesiņa Sejas unproblēmas

latviešu mūzikā (1939), Ligitas Vidulejas

Latviešu padomju opera (1973), Jēkaba Vīto-

liņa un Lijas Krasinskas Latviešu mūzikas

vēsture I (1972), Jāzepa Vītola red. Mūzikas

vēsturē VII (1938) un Mildas Zālītes sast.

kopojumā Jānis Zālītis: Raksti (1960).

Knuts Lesiņš.

(Raksta pamats Universitas nr. 53, 1984).

Operas un Baleta teātris (1919-40Nacionālā

O, 1941-44 Rīgas Opert-ris, 1940-41 unno 1944

Latvijas PSR Operas unbaleta t-ris). (1753).
O. b. t. ir 1 240 sēd- un stāvvietas. Celtne

būvēta pēc Ludviga Bonšteta (1822-85) meta

1860-62,pārbūvēta 1885-87 un pēdējos g. tiek

renovēta un modernizēta. Agrīnajā pēckara

posmālieli nopelniO atjaunošanābija O. b. t.

mākslinieciskajam vad. Rūdolfam Bērziņam

(1881-1949). O. b. t. galv. diriģenti bijuši

Leonīds Vīgners (dz. 1906) 1944-49, Mihails

Žukovs (1901-60) 1949-51, Edgars Tons (1917-

--67) 1954-67,Rihards Glāzups (dz. 1920) 1967-76

un pēc viņa Aleksandrs Viļumanis (dz. 1910).

Tur kā viesdiriģ. darbojies arī Arvīds Jansons

(1914- 84) 1944-52. Kā galv. režisori darbojušies
Kārlis Liepa (dz. 1905) 1946-80)unO. Šalkonis.

Nozīmīgs bijis arīrež. JāņaZariņa (1893-1979)

darbs 1963-79. No diriģentiem izcilākie panā-

kumi bijuši Tonam, Glāzupamun Viļumanim.
O. b. t. darbojušies izcili soprāniMilda Brech-

mane-Štengele (1893-1981), Žermēna Heine-

Vāgnere (dz. 1923), RegīnaFrinberga-Maliņa

(dz. 1928), Solveiga Raja, E. Brahmane un

Lilija Greidāne, arī Elfrīda Pakule (dz. 1912)

un Vera Dāvidone (dz. 1923); mecosoprāni
Helēna Cinka-Berzinska (1892-1956), Anna

Ludiņa (dz. 1906), Lauma Andersone-Silāre (dz.

1929); tenori Rūdolfs Bērziņš, ArtūrsFrinbergs

(dz. 1916), Miķelis Fišers (dz. 1915), Kārlis

Zariņš (dramatiskais tenors, dz. 1930), Jānis

Zābers (liriskais tenors, 1935-73), J. Sproģis;
baritoni A. Viļumanis, Pēteris Grāvelis (dz.

1918), Maigurs Andermanis (dz. 1922) un A.

Poļakovs; basi Aleksandrs Daškovs (dz. 1914),

Gurijs Antipovs (dz. 1935)un S. Martinovs. No

latv. komponistu O. b. t. darbiem jāatzīmē

Alfrēda KalniņaBaņuta (1953, 1955), Marģera

Zariņa (dz. 1910) Zaļās dzirnavas unNabagu

opera, Arvīda Žilinska (dz. 1905)Zelta zirgs un

Pūt vējiņi, JāņaMediņa (1890-1906)Sprīdītis

(1957) un Uguns un nakts (1966), Imanta

Kalniņa (dz. 1941) Spēlēju, dancojuunIfiģēnija
Taurīdā (1982), un Pētera Dambja Spārni

(1976). No uzvestiem latv. baletiem jāatzīmē
A. ŽilinskaSprīdītisč (1968)unLolitas brīnum-

putns(1979), ĀdolfaSkultes (dz. 1909)Brīvības

sakta unNegaiss pavasarī (1967), Romualda

Grīnbalta (dz. 1930) Rigonda (1959), Jāņa

Ķepīša(dz. 1908)Turaidas Roze (1959), Alfrēda

Kalniņa (1979-1951) Staburadze (1957), Mar-

ģera Zariņa Svētā Mauricija brīnumdarbi

(1964), Valtera Kaminska (dz. 1929) Mana

pilsēta un Jāņa MediņaMīlas uzvara (1970).

Operetes un dziesmu spēles — mūzikāli

skatuves darbi ardaļēji dziedātu, daļējirunātu

dialogu,pārsvarā komisku darbību un vieglu
mūziku, kura savā melodikā, harmonijā un

formālā uzbūvē ir uzskatāma
par jautrāku

operas mūziku. Dz. sp. izveidojās kā tautas

sadzīves atspoguļotājas —
komiskās operas

— paveids Itālijā, Franc, Austrijā un Vāc. 18.

gs. 19. gs. no komiskās operas un dziesmu

spēlēm izveidojās jauns žanrs
— operete, kas

savu nosaukumu ieguva ap 1860 Parīzē. Ap
1875 o. ieviesās arī Vīnē un Budapeštā un

saplūda ar vietējo sentimentālo joku spēli. Ap
1900 Berlinē radās t.s. Schlager-Revue (grā-

vējskate) un angļu dz. sp., kas īstu uzplau-
kumu ieguva amer. muzikālos 20. gsimtenī. Ljā

par o.pirmsākumu var uzskatīt 19. gs. 2. pusē

uzvestās lugas ar dziedāšanu, sev. Ādolfa

Alunāna (1848-1912)joku lugas —
dz. sp., piem.

Priekos un bēdās (1871), Mucenieks un muce-

niece (1872, uzvesta arī trimdā Austrāl.),

Bagātabrūte (1874),Icigs Mozes (1874),Džons

Neilands (1881) v.c. Dažās dz. sp. atplaiksnījās
arī traģiski motīvi, piem. Kas tie tādi, kas

dziedāja (1888, ar folkloras motīviem un

AndrejaJurjāna mūziku), bet Seši mazi bun-

dzinieki (1889) v.c. turpinājaierastās tradīci-

jas. Lielu popularitāti ieguva Rūdolfa Blau-

maņa dz. sp. Skroderdienas Silmačos (1902).20.

gs. pirmajos 20 g. o.un dz. sp. savā repertuārā

uzņēma Jaunais t-ris (pirms I Pas. kara) un

Dailes t-ris (pēc I Pas. kara), kur bija vairāki

o. un dz. sp. piemēroti aktieri un aktrises ar

spējāmdziedāt. NO pirmajos 10 pastāvēšanas
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g. uzveda 1. t. visā pasaulē pazīstamu komp.

operas un jaunradītās latv. operas. 19300 g.

sākumā NO repertuārā sāka iekļaut arī ope-

retes skatītāju izklaidēšanai. Dz. sp. sāka

iekļaut arī NT programmās. Johana Strausa

klasiskā stila operetes bija augstā mūz. līmēm

un jau sen iecienītas R. Eiropas operu namos.

NO 1929 uzveda Johana Štrausa opereti

Čigānu barons un pāris vājākas kvalitātes

darbus. Johana ŠtrausaSikspārņi uzveda 1931,

režiju vadot slavenajam vācu rež. Maksim

Reinhardam (1873-1943). Operetēs pirmoreizi

lietoja grozāmo skatuvi, kas ļoti noderēja ātrai

dekorāciju maiņaiunraitai skatuves darbībai.

To vēlāk izmantoja arī operu uzvedumiem.

Saimnieciskāskrizes gados NO tālākā darbība

bija smagi apdraudēta.Lai saglabātu NO, tās

vadība centās piesaistīt arī tādu publiku, kas

meklēja vieglākas izklaidēšanās iespējas. Tādēļ

ļoti pieaugauzvedamo operešu skaits. Jau 1932

notika 120 operešu izrādes, konkurējot ar operu

uzvedumiem,pret ko protestēja mūz. kritiķi un

nopietnākie operu apmeklētāji. Dažas operetes

greznoja Ludolfa Liberta (1895-1959) ļoti

krāšņie skatuves ietērpi, viņam pašam bieži

uzņemoties arī rež. lomu. Operetes sāka pa-

pildināt ar interesantiem baleta iespraudu-
miem. Operešu mūz. izvēles vērtībasāka slīdēt,

kaut gan uzveda arī operetes, kas ilgus g.

palika NO repertuārā, piem. 1932 PaulaAbra-

hamsa Havajas puķe, Žaka Ofenbacha Orfejs

pazemē, Abrahamsa Pavasara mīla un R.

Benacka Pie balto āzi, 1933 Imres Kalmana

Silva, Franča Lehāra Jautrā atraitne, Abra-

hamsa Balle Savojā utt. Pirmajos g. operetēs

dziedāja nopietni operdziedātāji, bet vēlāk

operešu uzdevumiempieņēmaoperetei vairāk

piesaistījušās personas, piem. Lidiju Blūmen-

tāli unPaulu Brīvkalni (dz. 1907), kas bija arī

labadejotāja, noKrievu drāmas t-ra pārņēma
latv. dziedoni un aktieri Voldemāru Kadiķi-
Ančarovu (1902-82) v.c. Par izcilu komiķi
izvērtās baletdejotājs V. Leonaitis. Balerīna

Edīte Pfeifere (dz. 1914)operetēs pat dziedāja.
NO vadību 19300 g. vidū pārņēma Jēkabs

Poruks unLjas vaid. vairāk rūpējās par operas

atbalstu,operešu skaitu sezonā samazinājauz

pāris uzvedumiem. Kalmana Grāfiene Marica

uzveda 1935, 1936 SigmundaRomberga Tuk-

sneša dziesma, 1937 Kalmana Velna jātnieks,
1938 Rūdolfa Frimla Rozmarija, 1939 Lehāra

Grāfs Luksemburgs v.c. mazāk ievērojamas

operetes. Bija pārsteigums, ka neveicās ar ASV

un Franc. iecienīto Frimla Rozmariju, kaut

dekorācijas taibija darinājis iecienītais grafiķis

Oskars Norītis, un tautā populāras bija šīs

operetes melodijas. Operešu uzvedumi bija

dažādi kā mākslinieciskā, tāsekmju ziņā. NO

vadībai bija jācenšās uzturēt zināmu līdzsvaru

starp operu uzvedumiemun operetēm,kuras

g.k. piedāvāja sestdienuun svētdienupublikai.

Daži populāri operu dziedoņibija arī populāri

operešu dziedoņi, piem. Amanda Liberte-

Rebane, Mariss Vētra, Arturs Priednieks-

Kavara un Ādolfs Kaktiņš.
Rīgā 1945 nodib. ats. Operešu t-ri, kas

turpināja vācu okup. laikā sāktā ansambļa
tradicijas. Pirmajiem latv. oriģināloperešu

radīšanas mēģinājumiembija polīt. piegarša,

jau sākot ar Arvīda Žilinska unElmas Zālītes

(1898-1955)Zilo ezeru zemi (1954). Nepolīt. ir

Žilinska otrā o. Seši mazi bundzinieki (1955),

kas veidota pēc. Ā. Alunānalugas unatspoguļo
19. gs. sadzīves tēmas. Trešajā o. — Dzintar-

krasta puiši (1964) — Ž. atspoguļo mūsdienu

zvejnieku dzīvi. Spraiga ir Elgas Igenbergas
(dz. 1921) o.Annele, tēlojot studentu sadzīves

ainas, 1. redakcijā 1963, 2. redakcijā 1967. O.

komponējis arī Jānis Kaijaks (dz. 1931) — Ceļš
uz sirdi (1955)un Ģederts Ramans (dz. 1927)

— Kaijas bez jūras (1959). Amer. tipa mūzi-

kālim pievērsies RaimondsPauls (dz. 1936)ar

savuMāsa Kerija (1979).

Arī r. zemēs daži jaunie latv. komp. pie-

vērsušies dz.
sp. žanram. Dace Štauvere-

Aperāne (dz. 1953)komp. dz. sp. Varoņdarbi

(BaņutasRubesas librets) un Andrejs Jansons

(1938) komp. mūz. Annas Brigaderes pasaku

lugāmLolitas brīnumputns; unMaija unPaija

un dz. sp. jaunatnei Meža teika un Sarkan-

galvīte.
Kn. Lesiņš

Operetes teātris (Rīgas Operetes teātris,

agrāk Strādnieku teātris) —
dib. 1945, ieguva

tagadējo nosaukumu 1964. T-rī 800 vietu. To

izveidojuši galv. diriģenti Teodors Vējš (1902-

--65) 1945-72,MendelisBašs (dz. 1919) 1963-74

un Jānis Kaijaks (dz. 1931)kopš 1974; un galv.
režisori Arnolds Stemps (dz. 1909) 1945-47,

Aleksandrs Leimanis (dz. 1913) 1948-50, Boris

Roščins (1897-1963)1952-55,Boriss Praudiņš
(dz. 1908) 1954-63, Voldemārs Pūce (1906-82)

1963-82. Tur iestudētivairāki latv. jaundarbi

— A. Žilinska un E. Zālītes Zilo ezeru zeme
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(1954), A. Žilinska Seši mazi bundzinieki (1955)

unDzintarzemespuiši (1964), NikolajaZoloto-

nosa Kad Ādams atvaļinājumā (1958), Elgas

Igenbergas (dz. 1921)' Annele (1963, 1967),

Ģederta Ramana (dz. 1927)estrādes hiperbola

Sālsmaize Kartupeļu ielā,Gunāra Ordelovska

(dz. 1927)operetePeldētāja Zuzanna, M.Baša

tautas mūz. komēdija Trīnes grēki, J. Kaijaka

mūz.pasaka Trešais tēva dēls, ImantaKalniņa
dziesmu spēle No saldenās pudeles, Raimonda

Paula mūzikālis Māsa Kerijaun diskomūzikālis

Nāc piepuikām v.c. TrimdāAustrālijā daudzus

gadus darbojasMelburnas latviešu operetes
teātris (sk. V sēj.).

Opeskins Marks (dz. 1953. 23. X Rīgā) —

diriģents. Stud. LVK Rīgāpie I. Kokara diriģ.
klasē. leradies Rietumvācijā 1973,kopš 1974

stud. Frankfurtes (R. Vāc.) Mūz. Ask. paid.

fak., kur b. klavieru un kompozicijas klasi.

Stud. izpildītāju fak. diriģ. kl. pie H. Rillinga.

Darb. par klavierskol. mūz. sk.un mācībspēku
mūz. teorijā mūz. Ask., par 5 vācu jauktukoru

un Frankfurtes latv. kora diriģ., piedal. latv.

jaunatnes„pop" ansamblī. Bijis diriģ. 1. Vāc.

latv. dziesmu dienās, IVun V Eiropas latv. dz.

sv., 1. Pasaules brīvo latv. dz. dienās Gotlandē

(Zviedr.), kā arī 1984 Pasaules brīvo latv. dz.

Marks Opeskins.

dienas Minstere (Vac), kur atskaņota O.

komponētā dziesma Piemini Latviju.

Orchidejas (Orchidaceae) — viendīgļlapju
augu dzimta, kurā pārsvarā tropu virsaudži,
kas pazīstami ar ziedu veidu dažādību un

gandrīz fantastisku izskatu un krāšņumu.

Sugu skaits šajā dzimtā ir vairāk nekā 20 000.

Ljā savvaļā augu 30 zemes o. sugas. Krāšņākās
ir dzegūžkurpes(Cypripedilum Calceolus), kas

sastopamas lapu mežos ar dzelteni brūniem

ziediem,kam liela uzpūsta kurpes veida lūpa.

īpatnējas ir trūdēžu (saprofitiskās) o. —

lidzenes (Neottia nidus avis), retās bezlapu

epipogijas (Epipogon aphyllus) egļu un jauktos

mežos un koraļļsaknes (Coralliorrhiza innata)

skuju mežos purvaināsvietās. Tām nav chloro-

fīla, stumbrs ir brūngans vai dzeltenīgs bez

lapām. LielākāLjas o. dzimta ir dzegužpuķes
(Orchis) ar 9 sugām. No tām O. incarnata

sastopama mitrās pļavās. Jau retākas ir O.

latifolia un O. cruenta. R. Ljā, sev. Kurz.,

pļavās diezganparastair O. mascula unarī O.

militaris šeit sastopamabiežāk nekā citur Ljā.
Gandrīz tikai d. r. Ljā sastopama O. morio,bet

Ventas, Daugavas, un Aiviekstes ielejā un

Latvijas krāšņākā savvaļas orchideja —

dzeltenā dzegūžkurpīte. (C. calceolus).
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Allažos sastopama retā kaļķmīle O. ustulata.

Ēnainos mežos unkrūmājos diezganparasta

ir O. maculata, bet O. angus aug kūdras sūnās.

Kopā ar dzegužpuķēm pļavās sastop odu

ģimnadēnijas(Gjmnadenia conopea)ar krāš-

ņiem ziediem. Otra šīs dzimts suga G. cu-

cullata, kas bija atrodama Zemg., tagad iz-

skausta. Naktsvijoļu dzimtā (Platanthera)

parastā naktsvijole ir iecienīta arī dzīvokļos,

aug skābā augsnēpļavās, krūmājos un mežos

unvakaros smaržo. Jau retāka ir otra suga Pl.

chlorantha. Arī divlapu dzimtā (Listera) ir 2

sugas
— pamitrās meža pļavās kūdrainā

augsnē ovālā divlape (L. ovata) un tās mi-

niatūra,retāk sastopamā sirdsveida divlape(L.

cordata), g. k. skuju mežos vairāk Ljas r. daļā.

Ljā sastopama arī vienguma hermīnija (Her-

minium monorchis). Dzegužlapu (Epipactis)
dzimtā Ljā ir 3 sugas — zāļainās, avoksnējās

vietās E. palustris, lapu mežos E. latifolia un

jūrmalas kāpās uncitur smilšainās vietās E.

atropurpurea. Sarkanā cefalantēra (Cepha-

lantera rubra) atrasta Ovišu jūrmalāun Dau-

gavas ielejā. Mušu ofrīda (Ophris musficera)

atrasta Kandavas rajonā. Skuju koku un

jauktu mežu sūnu segā bieži aug ložņu sau-

lenīte (goodherarepens), kas zied vasaras otrā

pusē. Purvos unpurvainās pļavās aug sīkā pur-

vu sūnene (Malaxis paludosa), kas, izņemot

ziedkopu, parasti apslēpta kūdras sūnās. Lē-

zeļa lipare (Liparis loeselii) atrodama aizaugušo

ez. krastos, sev. ap Kaņiera ezeru. Purva

vienlape (Microstylis monophylos) atrodams

alkšņu audzēs. Reti sastopamā zaļā dobziede

(Coeglossum viride) atrodama zaļās pļavās.
Atzīmējama arī cepurainā neotiante (Neottian-

the cucullata), kas Ljā ir ļoti reta.

Ordelovskis Gunārs (dz. 1927. 28. 111

Jelgavā) — diriģents, komponists. B. 1949

LVK bazūnes kl., 1959-68 mc. Ā. Skultes

komp. klasē. Darb. Radiofona simfoniskā

orķestrī, 1950-52 un 1960-63 bija ansambļa
Saktamākslin. vad. undiriģ., kopš 1962 LVK

paidag., kopš 1963 Rīgas Operetes t-ra diri-

ģents. Stud. folkl., aranžējis vismaz 150 t.dz.

un dejas, komp. dziesmu spēli Barons Bundulis

(1959) un mūz. komēdiju Peldētāja Zuzanna

(1968), sonātas bazūnei (1963)un čellam (1965)

v.c. Bija 1965 dz. sv. pūtēju orķestru virsdiriģ.,

iespēlējisLauku kappelas, pūtēju orķestra latv.

tautas mūziku.

Ordovika sistēma (Ordoviks) — otra vecāka

Ordovika periodāpirms 500 miljoniem

gadujūra pārklāja tagadējo Latviju.

palaiozoja (sk.) grupas iežu sistēma,kas veido-

jusies pirms apm. 500-440 milj. g. (1803 —

daļēji nepareiza inf.). To parasti iedala 3

nodaļās, kuras savukārt sadala 6 stāvos.

Katram stāvam ir savs īpatnējs dzīvnieku

atlieku komplekss. O. sistēmas nogulumiklāj

kembrij a nogulumusvisāLj ā, atsk. Valmieras-

Lokno izcilni. Ljā konstatētas visas 3. o.

nodaļasun6. stāvi, atsk. A. Lju unLjas centr.

daļu, kur nav konstatēti apakšordovika Tre-

madokas unArenigas stāvi, bet Ljas z. r. un

a. daļā navpilnīgs augšordovika Ašgilas stāva

nogulumu griezums. Z. Ljā o. s. biezums

parasti nepārsniedz 40 m, bet Skrundas rajonā

Kurz. tas sasniedz 249,5 m. O. s. nogulumu

virsa visaugstāko līmeni sasniedz Daugavpils

apkārtnē — 200 m zem jūras līmeņa, bet

visdziļāko līmeni D. R. Kurz.
—

1700 m zem

jūras līmeņa. R. Ljā un Ljas centr. daļā o.

nogulumos ir zaļganpelēki un sarkanbrūni

merģeļi un kaļķakmeņi, kuros ir melnu un

zaļganpelēkumālu unargilītu starpkārtas. A.

Ljā raksturīgi pelēcīgikaļķakmeņi unmergeļi.

Apakšordovika senākajos nogulumos dominē

smilšakmeņi, bet d.r. arī māli un aleiroeīti,

0,3-11 m biezumā no r. uz austrumiem. O.

periodānotika plaša Zemes garozas iegrimšana

unjūras ieplūdums. Jūras nogulumi pārklāja

kembrij a slāņus. Jūras plašums unkontūras

Skandināvijas - Balt. reģionā vairākkārt mai-

nījās. Krasti aizstiepās līdz Somijai un Balt-

krievijai. Lielākā daļa Ljas bija pārklāta ar

jūru.Bija laikmets, kad visa Balt. territorija
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bija jūras pārklāta. Seklākajā jūras joslā,
tuvāk piekrastei, bija bagātīga bentosa fauna

— pleckāji (Brachiopodi), sev. Obulus apollinis,

kā arī kononditi — Cordylodus angulatus un

Crotundatus, sūneņi (briozoiji), koraļļi, jūras

lilijas, aļģes v.c. Jelgavas raj. zaļganpelēkosun

sarkanīgi brūnos o. nogulumamālos atrasti arī

trilobīti (Ceratopyga forficula), graptolīti (Cla-

nograptuscf. tenellus,Bryograptus aff. ramo-

sus) v.c. tam laikmetam tipiskas faunas at-

liekas. Augstākos apakšordovikanogulumos,

sev. Cieceres raj. līdz 35 m biezoszaļganpelēku
un sarkanbrūnu mālu nogulumos atrasti tri-

lobīti Borogothus stenorhacis, Megalaspidescf.

dalecarlicus,Megistaspis scutata, M. estonica,

M. planilimbata v.c, ostrakodi unkonondoti.

Ljas centr., z. a. un a. daļas merģeļu un

kaļķakmeņu nogulumos atrodam graptolītus
— Phyllograptus angustifolius un Glyptograp-
tus cx gr. austrodentatus, trilobītus Megi-

staspis limbata, ostrakodus Tallinelinna pri-
maria un konodontus Cordylodus perlongus.

Apakšordovika visaugstākajos nogulumos at-

rod gliemeņvēžus —
ostrakodus Pinnatulites

procera, Conchoprimitiagammae, Primitiella

fastidiosa, kā arī trilobītu
— Asaphus cx, gr.

expansus, A. raniceps, Megistaspis giges, M.

obtusciauda un Pseidasphus peristratus at-

liekas. Vidusordovika apakšējā Azeri horizonta

sarkanbrūnā kaļķakmeņa nogulumos (2-4 m

biezumā) atrasti gleimeņvēži — ostrakodi

(Piratellatridactyla, Piretia geniculata, Chilo-

bolbina lativelata). Augstāko horizontu nogu-

lumos (9-42 m biezumā no r. uz a.) raibos,

sarkanbrūnos un pelēkos kaļķakmeņos atro-

dam trilobītus (Pseudasaphus aciculatus, il-

laenus intermedius,1. schroeteri) unostrakodus

(Euprimites effusus, Steusloffia linnarssoni,

Uhakiella coelodesma U. kohtlensis). Tālākā —

Kukruzes horizonta pelēkajoskaļķakmeņos un

A. Ljas zaļganpelēkos merģeļos (apm. 5-20 m

nor. uz a.) atrasti trilobītiAsaphus ludibundus,

A. lepidus, Ogmasaphus praetextus v.c, kā arī

gliemeņvēži Steuslofia costata, Euprimites
locknensis un Carinobolbina kuckersiana. Jau-

nākos vidusordovika nogulumos atrasti glie-

meņvēži Pedomphalellaegregia, Bichilina pri-

ma, Tallinopsis iewica, Tetradella consona,

kā arī graptolīti Dicranograptus clingani un

Climacograptus diplacanthus. Augšordovika

kaļķakmeņu un merģeļu nogulumos atrasti

trilobīti Tretaspis latilimba, T. granulata,

Dalmanitina mucrolataunBrongiarttellapla-

tinota, gliemeņvēži Leperditella globosa, Ar-

cuaria monoclivula, Uhakiella magnifica, Platy-

bolbina orbiculata un Foramenella parķis,

kā arī pleckāji (Brachiopodi) —
Dalmanella

testudinaria, Leptaena rugosa un Meristella

cassidea. Seklākajā jūras joslāo. s. dzīvoja arī

sūneņi (briozoiji), koraļļi, jūras lilijas, aļģes
u.t.t. Pa laikam no d. r. Ljā iesniedzās arī

dziļākas jūras joslas, kurās bentosa faunas

pārstāvju, atsk. trilobītu, bija maz, bet tur

varēja konstatēt planktonaorganismus (grap-
tolītus) un nektona organismus (galvkājus).

Tur nogulsnējās ar organiskām vielām bagātas
melnās dūņasun mālaini kaļķaini nogulumi. Ig.
ieži atsedzas zemes virsū un to vidū izceļas

vērtīgais degakmens (kukersits). O. s. beigu

posmā sākas pakāpeniski jūras atplūdi.

OreHarijs (1885. 21. IXPēterpilī, Krievijā
— 1972. IV Hongkongā) — komponists un

pianists (1804).Kopš 1936 dzīvoja Hongkongā.

Koncertējis Austrāl., Indoķīnā (Saigonā),

Japānāv.c. Pēc J. VītolaO. ir otrs latv. komp.,
kam vislielākais darbu skaits. Viņadarbi izdoti

starptautiskos, sev. angļuapgādos (Lengnick,

Curwen, King's Paxron v.c). Londonas Trini-

ty kol. 1965 piešķīra viņam goda biedra

diplomupar izcilu darb. mūzikā. O. komponējis
1.1. klavierām (Variācijas divām klavierēm par

L. Bēthovena temu, 2 latv. rapsodijas, A

Message from Latvia, Two Latvian Bagatelles

v.c), arīčellam v.c. instrumentiem,apstrādājis

arī orientālas tēmas, komp. skaņdarbus jau-

natnes mūz. sacensībām. Daži O. darbi pazu-

duši, sev. uz Lju sūtītie, piem., Četras dzies-

mas, Trio o. 24 vijolei, čellam un klavierēm,

Koncerts klavierēm unorģestrim, Staburags un

Saules meitiņa. Kompozicijām ir akadēmiska

izteiksme ar noslieci uz impresionismu un

krāsainu harmoniju, modālumelodikua.kult.

ietekmē (ķīniešu un indonēziešu elementi).

Pēdējais zināmais O. darbs
—

Mini-čakonna

par t. dz. Stādīju ieviņu. Dzīvespēdējos 5-6 g.

O. pavadīja slimnīcā.

Ore Lelde (dz. Vintere, 1937. 26. XII) -

gleznotāja.ASV stud. Čikāgas U un Čikāgas
Mākslas I, 1959 ieguvusi B.F.A.grādu. Izstā-

dījusi darbus Čikāgā, Milvokos, Kalamazū,

Grandrapidos, Detroitā, Vašingtonā, Kolam-

busā, Montreālā v.c. Gleznas pastāvīgi iz-

stādītas Stokbridža galerijāČikāgā. O. glezno

gan abstrakti ekspresioniskā, gan impresio-
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niskā stilā — 1. t. dabas skatus un ūdeņus,
lietojot krāsas lielos, biezos triepienos, domi-

nējot sarkanām, dzeltenām unbaltām krāsām.

Trešo dimensiju O. izsaka ar siltiem un

aukstiem toņiem, pelēkos toņus lieto spilgto
krāsu izcelšanai.

Ore Ringolds (1931. 13. I Jelgavā - 1968.

7. VI Rīgā) — komponists. B. LVK kompo-

zīcijas klasi 1957, bijis Radiokomitejas toņ-
meistars 1951-57, Rīgas estrādes orķestra

Māksi. vad. un diriģents 1957-59, Rīgas ska-

ņuplašuf-kas „Melodija" māksi. vad. 1951-61,

LVK māc. spēks 1962-66 un Radio un telev.

estrādes un vieglās mūz. orķestra diriģents
1966-68. Viņš komponējis Sonāti čellam un

klavierēm 1955, simfonisko poēmu Tīreļa
noslēpums 1957, viencēliena baletuVaravīksne

1963,mūz. kinofilmām unt-ra izrādēm, kā arī

vieglās mūz. (džeza v.c.) skaņdarbus.
OreZenta (dz. Lazdiņa, 1915. 23. VI Somijā

Gamla Karlebī, Vasā, prec. Zommere) —

aktrise. T. — tālbraucējs kapt., m. — koncert-

pianiste. O. b. Viļa Olava komsk. Rīgā, 1936

sākusi strādāt Rīgas radiofonā, kopš 1944

darbojas Zviedrijā. O. spēlējusi galv. lomu

(leviņa) latv. lielfilmā Aizsprosts 1939/40,

1947-56 dziedājusi Teodora Reitera korī Stok-

Zenta Ore Ieviņas lomā filmāAizsprosts
1940. g.

Lielfilmas Aizsprosts (1939/40) afiša.

Augšgalā — galvenās lomas tēlotāja
Zenta Zommere, lejpusē nokr. — Rich-

ards Zandersons un Jānis Osis.

holmā un spēlējusi latv. t-ros galv. lomās

Mārtiņa Zīverta lugā Tvans (1950) un Rū-

dolfa Blaumaņa, M. Teteres lugāBrīnumzālīte

(1951). O. 1945-46 publ. savā apgādāSaulorā

Upsalā R. Blaumaņa Trīnes grēki (1945),

Latviešu pasakas un teikas P. Smita sakār-

tojumā (1945) un Zviedru tautas pasakas (no

Jērāna Sālgrēna krājuma, 1946). O. 1949-60

piedalījusies arī zv. filmās mazākās lomās —

Hon dansade en sommar un Hard klang

(Nordisk Tonfilm), Nār dimma dolj, Kvin-

nornasvāntan (IngemāraBergmaņarežijā) un

Kungenav Dalarna (Svenska Filmindustri)un

I dur och skur (TerraFilm). O. piedalījusies arī

telev. filmās (EuropaFilm) unreklāmas filmās

(KinoCentralen). 1951-61 O. aktīvidarbojusies

Kunstnērskretsenā(Konstnārskretsen) un kopš

1976 spēlē zv. rēvijas t-ra trupāNojes Patrull,

ar to viesojoties dažādās pilsētās. O. 1980

tēlojusi arī Frosīni lomu Moljēra lugāSkopulis

turnejās zv. skolās.

Oregonas latvieši — pēc ASV tautu skai-

tīšanas ziņām 1960 ASV Klusā okeāna pie-
krastes pavalstī Oregonādzīvoja 807 latv., no

kuriem 262 nebija dz. ASV. PēcOregonas latv.
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Oregonas latviešu centrs — pa kr. Sabiedriskais nams, pa labi
—

ev.-lut. draudzes baznīca.

b-bas ziņām 1983. g. saskaitīti 351 latv., no

tiem lielākā daļa dzīvo O. lielākajā pils.

Portlandē. Aktīvi apm. puse. Jau 1949 dib.

Oregonas latv. b-ba, kas rosīgi rīkojusi kon-

certus, referātu vakarus v.c. sarīkojumus,

sastāv ALA un PBLA,atbalsta ar stipendijām

un ziedojumiem latv. nac.-kultūrālus pasāku-

musun jauniešu izglītību. B-bas
pr. kopš 1949

bijuši Dr. Teodors Staprāns, Juris Krīgens,

Arkādijs Petrevics, Harijs Saukents, Dr.

Andris Ritmanis, Jānis Kurmiņš, Jānis Zom-

mers, Biruta Zommere un Kārlis Kalniņš.

Oregonas latv. ev.-lut. draudze dib. 1952 un

apkalpo ne tikai O. latv., bet arīVašingtonas

pavalstī Longvjū dzīv. latviešus. Māc. kopš
dib. ir Jānis Cilnis. Draudze rīkojusi garīgus

koncertus, priekšlasījumus, bībeles stundas, kā

arī atbalsta baznīcas un latv. okup. Ljā un

piešķir stipendijas centīgiem latv. jauniešiem,
ziedo latv. kult. un sab. mērķiem. B-ba un

draudze 1976 ieguva Portlandē īpašumu un

b-cu, kam piebūvēja palielu sarīkojumu zāli,

visu veicot bez parādiem, pašiem būvējot un

ziedojot līdzekļus. Turnotiek dievkalpojumi 3

reizes mēn., rēgulāri latv. kora mēģinājumi

(pirmais diriģ. Arvīds Berķis, kopš 1974

Brigita Ritmane-Ose), t.d. mēģinājumi, sa-

nāksmes v.c. sarīkojumi. No 1972-79 Port-

landes vārdu visā pasaulē nesa jauniešu
mūzikālais ans. Dzintars, kas ieskaņojis 5

ilgspēlējošās skaņu plates. Mūz. vad. bija

Brigita Ritmane-Ose. Portlandes latv. noorga-

nizēja arī II un IX Rietumu krasta latv. dz.

svētkus. II svētkus 1965 vad. Juris Krīgens,
Dr. Andris Ritmanis un Eduards Skudra. IX

svētkus 1982. 1-5. VII vad. Dr. Andris Rit-

manis, Juris Jurisons un Jānis Zommers. Pie

Oregonas latv. draudzes pastāv latv. nedēļas
nogales sk., (pārz. sākumā JurisOrle, pēc tam

Dace Garūta un Dr. Rita Grīsle-Sēja).

Zigurds Ritmanis

Organiskā ķīmija — zin., kas pētī oglekļa
savienojumus ar ūdeņradi, skābekli, slāpekli,

sēru, fosforu, chloru, floru v.c. ķīm. elementiem,

ko sauc par organiskiem savienojumiem un

kuru skaits tagadir tuvu 8 miljoniem. Orga-
niskie savienojumi ar vienkāršo sastāvu ir

ogļūdeņraži, kas ir naftā (eļļā) un dabīgā

deggāzē, ko lietone tikai enerģijas iegūšanai,
bet arī par sākuma materiālu simtiem citu vielu

gatavošanai ikdienas un techn. vajadzībām

(etanols, sintētiskās šķiedrvielas, plastmasas,

gumija, vainils, krāsošanas un mazgāšanas

hdzekļi, antifrīzes,refridžeranti v.c.) Organiskie

savienojumi proteini, tauki, nukleīnskābes,

ogļhidrāti ir visu dzīvnieku un augu sastāv-

daļasunenerģijas avoti, tie veido arīpārtikas

līdzekļus. Lielu skaitu organisko savienojumu

pagatavo ķīm. f-kās mcd., lauksaimn. un
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dārzkopības (pesticīdi un insekticīdi), kā arī

pārtikas rūpn. vajadzībām (vitamīni, konser-

vēšanas līdzekļi, antioksidanti, garšas vielas,

emulsifētāji, stabilizētāji v.c). Org. ķīm. ir

viens no balstiem cilvēces pašreizējai civili-

zācijai. Org. ķīm. sāk. meklējami 18. gs. b.

posmā un 19. gs. pirmajā ceturksnī. Pēc tam,

kad no augu un dzīvnieku valsts bija izolētas

dažas vielas tīrāveidā, J. Lībigs (Liebig) ieveda

organisko elementāranalizi un līdz ar L. Vēleru

(Wohler)pierādīja, ka organiskos savienojumos
ir nemainīgas grupas jeb radikāli. Lietojot
vienkāršākas pieejamās organiskās vielas,

atklāja jaunas reakcijas unsavienojumus, un

radās pirmās hipotēzes par organisko savie-

nojumu tipiem. Pēc 1860 atklāja, ka ogleklis
ir četrvērtīgs elements unvar radīt virknes jev

ciklus, kas ir pamatā organisko vielu mole-

kulās. Organisko vielu molekulām piemīt
noteikta struktūra. Atklāj ās molekulu stēriskā

jeb telpiskā uzbūve. Sākās akmeņogļu darvas

destilācijas produktu (benzola, naftalīna, an-

tracēna, piridina) intensīva lietošana organisko

savienojumu sintezēs. Tās bija vadlīnijas, kas,
racionāli lietotas ķīm. eksperimentos un to

rezultātu interpretācijā, atklāja jaunas me-

todes, reakcijas un desmitiem tūkstošu jaunu

savienojumu. Šie atklājumi revolūcionēja mcd.,

fizioloģijas, farmakoloģijas un bioķīm. pro-

gresu. Tika izpētīta arī daudzu dabas vielu

(steroīdu, chlorofila, hemīna, alkaloīdu, pro-

teīnu v.c.)uzbūve. Jauns attīstībasposms org.

ķīm. sākās 20. gs. otrā dekadā, saņemot
ierosinājumus no fiz. teorijas par atomu

struktūru. Radās hipotēzespar elektronu lomu

ķīm. saistības radīšanā starp atomiem, kā arī

par to līdzdalību ķīm. procesos. Kvantu ķīm.

un molekulāro orbitālu metožu ievešana, kā arī

aplēsumi ar elektronisko skaitļotāju palīdzību

bija atkal jaunspagrieziens. Arī ķīm. eksperi-
mentēšana laboratorijās pilnīgi pārveidojās. M.

Cveta chromatografij as metode vielu atšķir-
šanai tika atkal atdzīvināta un modificēta. īstu

apvērsumuorg. ķīm. radīja ģeniālaisamer. zin.

R. Vudvords (Woodward) ar savu likumību,

kas radīja iespēju izskaidrot daudzu reakciju
mechanismus. V. panāca arī vissarežģītākās
sintezēs (chlorofila, vitamīna 812,B 12, steroīdu,

alkaloīdu v.c. eksperimentos). Darbs org. ķīm.
lab. kopš 1950 ir pilnīgi pārveidojies, jo org.

savienojumu identificēšanai tagadlieto spek-

trografijas metodes (infrasarkanās absorbā-

cijas, nukleārmagnētiskās rezonancesun masu

spektru). Vadošie zinātnieki org. ķīm. ir amer.,

bet šajā noz. darbojas arī ļoti daudz latv.

zinātnieku.

Alfrēds Tauriņš

Organiska ķīmija Latvijas Universitātē

1919-1941 - Org. ķīm. pētn. LU ievadīja

Valdemārs Fišers (1881-1934) ar darbiempar

1,3-indandiona un bindona daudzveidīgajām

reakcijām kopā ar Arvīdu Cīruli (dz. 1904)un

Gustavu Vanagu (1891-1965). Ar to Fišers

norādījauzplašu pētn. lauku,ko pēc viņanāves

Vanags turpinājaunpaplašināja 1935.
— 44.

Vanagaievērojamākiedarbi šai laikābija par

2-arnmo-1,3-indandionupārgrupēšanos; 2-nitro-

-1,3-indandiona struktūru, reakcijām un lieto-

šanu organisko bažu analizē un amīnu analizē

ar bindonu palīdzību. LU org. ķīm. strādāja arī

Oskars Lucs (1871-1950), kas kopā ar Br.

Jirgensonu(dz. 1904)veica darbus par optiski
aktīvām aminoskābēmun ar Arnoldu Jirgen-

sonu (dz. 1906) — par halogenkarboksilskābju

reakcijām. Pauls Kalniņš (1886-1955) deva

darbus par Perkina reakcijas mechanismu,

karboksilskābju anhidrīdu kondensēšanos un

enolizēšanos unacetonanīla struktūru. Alek-

sandrs Liepiņš (dz. 1880) pētīja simenetrisko

dialkil-difenil-etānustereoizomēriju, Jānis Mai-

zīte (1883-1950) — terpēnus Ljas skuju eļļās.
Alfrēds Tauriņš (dz. 1904) atklāja jaunu sa-

vienojumu grupu
— difenonus, kā arī publ.

darbus par organomagnēzija savienojumu

iedarbību ar p-hidroksi-azobenzolu. Vanags ir

sarakstījis pirmās māc. grām. org. ķīm. latv.

vai., kā arī licis pamatus org. ķīm. terminolo-

ģijai. Viņa grām.Organiskā ķīmija iesācējiem

iznāca 2 izd. (1922, 1925) un otra kopā ar O.

Lucu — Organiskā ķīmija (1925).

Alfrēds Tauriņš

Organiskā ķīmija Latvijā 1945-1980— Pēc

kara org. ķīm. mācīšanu atjaunoja LVU, no

kuras 1958 atdalījaķīm. fak. unkopā ar citām

techn. zin. fak. apvienoja RPI, bet 1964 LVU

nodib. pati savuķīm. fak., kurā par org. ķīm.

katedras vad. iecēla Dr.Voldemāru Grīnšteinu

(dz. 1911). ZA 1946 dib. Ķīmijas I, kurā org.

ķīm. lab. vadījaprof. G. Vanagsparallēli savam

darbamLVU. Šī lab. kļuva par ZA Organiskās
sintezēs I (OSI) sastāvdaļu, kad šo I dib. 1957.

OSI uzdevums bija pētīt zin. pamatus ārstn.

vielu v.c. fizioloģiski aktīvu savienojumu

sintēzei. OSI dir. 1957-75 bija Dr. Solomons
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Hillers (1915-75), bet pēc viņa nāves —
Dr.

Gunārs Čipēns (dz. 1933). I vajadzībām iz-

būvēja īpašas lab., un 1976 tur strādāja 12

prof. un zin. Dr., 100 zin. kand. un 450 techn.

darbinieku. OSI darb. 1970-75 publicējuši 42

monogrāfijasar rakstukrāj., kā arī 100 rakstu

ķīm. žurnālos un ieguvuši 40 patentus. I ir

atklājis un ievedis lietošanā rindu jaunu

medikamentu — ftorafuru,solafuru, furaginu,

letilanu, diksoniju, nitrofurilenu, metindionu

v.c. Sākot ar 1946,Rīgāpar vad. zin. un paidag.

org. ķīm. izvirzījās G. Vanags, strādādamsar

daudziem līdz-kiem LVU (vēlāk RPI) unZA

Ķīm. I.Līdz 1956 viņš turpinājaagrāk iesāktos

pētījumus par 2-nitro-1,3-indandionu un ie-

gūtosrezultātus sakopoja īpašā monogrāfijā.

Pēc tam viņš pievērsās citiem indandiona

atvasinājumiemun dažādiem bēta-diketoniem.

Rinda viņa darbu (kopā ar 1921 dzim. Laimu

Geitu) bija par indandiona kondensāciju ar

aldehidiem,ketoniem unchinoniem. Pētījumi

kopā ar Augustu Ārenu (dz. 1928) un Rai-

mondu Valteru (dz. 1938) deva fizioloģiski
aktīvus savienojumus, kas darbojas kā nar-

kotiskās vielas unpretkrampju līdzekļi. Dar-

bi par ftālskābju anhidrīdu un feniletiķskābes

kondensāciju (kopā ar 1924 dzim.Valdi Oškāju)

bija nozīmīgi arī indandionu iegūšanai. Vēl

jāpieminarī G. Vanagaun V. Oškāja darbība

techn. rūpn. paņēmiena izstrādāšanā asins-

koagulanta, 2 fenilindandiona jeb fenilina

iegūšanai. Kopā arGunāru Duburu (dz. 1934)

G. Vanagspublicē]apētījumus par acilindand-

ioniem, heterociklisko savienojumu iegūšanu
un amīnu ķīm. analizi. Kaut gan prof. G.

Vanags ir minēts kā viens no līdzautoriem

vairāk nekā 500 publ., jāatzīmē, ka viņa tiešā

vadībā ir izstrādāti 150 darbi 1947-65,kamēr

pārējos 350 darbus ir neatkarīgiveikuši LVU,

RPI un ZA OSI darbinieki. Savas darb. laikā

Vanags ir izaudzinājis veselu rindu jaunu zin.

org. ķīm., kas tagad strādā pētn. institūtos,

augstākās māc. iestādēs unķīm. rūpniecībā.G.

Vanagaun viņask. interese l.t. bija sintētiskā

org. ķīm., pie tam koncentrējoties uz vienu

šauru savienojumu grupu
— bēta-diketoniem

un indandioniem.Novārtā viņš atstāja teorē-

tiskāsprobl. par reakciju mechamsmiem,kas

irpašreizējās modernās org. ķīm. vadošie prin-

cipiunmugurkauls. Par Vanagapēcnācēju un

RPI org. ķīm. katedras vad. 1965 iecēla Dr.

Ojāru Neilandu (dz. 1932), kas sāk. nodevās

indandiona jodonijaatvasinājumiem. Vēlāk O.

Neilands pētīja indandionuunbēta-diketonu

struktūru ar ultravioleto un infrasarkano

spektroskopiju un aplēsaminēto savienojumu

struktūras parametrus ar molekulāro orbitālu

unkvantu mech. teoriju palīdzību. Viņš ir arī

sarakstījis latv. vai. ievērojamu org. ķīm. māc.

grām. (1977).RPI smalkās org. ģīm. technol.

katedras vad. ir Dr. Emīlija Gudriniece (dz.

1920),kas savas darb. sāk. pētīja indandionu

sulfurēšanu, bet vēlāk pievērsās heterociklisko

savienojumu sintēzei, kā arī pirnonskābes

atvasinājumu gatavošanai. Dr. Voldemārs

Grīnšteins (prof. P. Kalniņa skolnieks) sāk.

strādāja ZA OSI par ārstn. vielu sintezēs lab.

vad., bet kopš 1964 par LVU org.ķīm. katedras

vadītāju. Viņš publicējis darbus par hidrazidu,

tiokarbonalidu v.c. savienojumu sintēzi, lai

meklētu jaunus līdzekļus tuberkulozes un

psīchisku slimību ārstēšanai. Rīgā org. ķīm.

nozarē strādā liels skaits latv. ķīm., nokuriem

sevišķi jāmin Iraīda Romadane (dz. 1909)

aromātisko savienojumualkilēšanā, Eva Stan-

kēvica, (dz. 1934)heterociklisko savienojumu

sintezē, Marija Šimanska (dz. 1922)organisko

savienojumukatalitiskās reakcijās, Elga Va-

naga (dz. 1915) potenciālu prettuberkulozes
medikamentu sintezē, VeltaZelmene (dz. 1915)

indandionasavienojumos, Dzintra Muceniece

dihidropiridmusintezē un ftālskābes anhidrīda

reakcijās, Ervīns Baumanis (dz. 1929) medika-

mentu sintezē, Teodors Dumpis (dz. 1932)

indandiona atvasinājumos, Edvards Lavrino-

vičs (dz. 1940)medikamentu sintezē, Valentīna

Slavinska (dz. 1932) heterocikliskos savieno-

jumos un Kārlis Venters (dz. 1930) medika-

mentu sintezē. Sākot ar 1970iem g., latv.ķīmiķi

RPI, LVU unZA OSI ir pievērsušies jaunam,

daudz aktuālākām probl. pielietodami arī

modernās spektroskopij as metodes. Čipēns
pētīpeptidu sintēzi unElmārs Grēns (dz. 1935)

risina probl. par proteīnubiosintezi. Edmunds

Lukēvics (dz. 1936)pētīorganosikcij a savieno-

jumus. Raimonds Valters (dz. 1938) ir veicis

plašus darbus par heterociklisko savienojumu
virknes — cikla tautomerijuun publ. mono-

grāfiju par šo jautājumu. J. Freimanis pētī

organiskokompleksu savienojumus. M. Līdaks

turpina pētījumus par purina un pirimidina

savienojumiem un Gunārs Duburs (dz. 1934)

pētī savienojumus, kas aktīvi membrānās.

Raimunds Žagata (dz. 1931)pētī asparaginazes
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struktūru un funkcijas. Jānis Stradiņš (dz.

1933) veic plašus pētījumus par piroftalonu

polārografiju. Inf. trūkuma dēļ, šajā pārskatā
ir bijis iespējams minēt ikai daļu latv. zin. org.

ķīm., kas strādā Ljā. Plašāku ieskatu viņu
darb. var iegūt Chemical Abstracts referātu

atreferējumos.
Alfrēds Tauriņš.

Orkāns
— viesuļvētra, kuras stiprums

pārsniedz 12 balles (ātrums vairāk nekā 30 m

sek.). Orkāns Ljā piedzīvots ārkārtīgi reti, bet

1967. 18. X un1969. 2. XI tas plosījās 2 reizes

pēc kārtas, izdarot lielus zaudējumus taut-

saimn.: nopostīja mežus, pārrāva elektrības

vadus un telefona līnijas, sagrāva pludmales

būves un ierīces. Orkāna laikā noBalt. jūras

Rīgas jūras līcī bija sadzītas milzīgas ūdens

masas — vairāk nekā 26 km
3

ūdens, kas

aptuveni līdzinās ūdens kopmasai, ko g. laikā

līcī ieplūdina visas līča baseina upes. Viļņu

augstums sasniedza 7 m.

Orle Valdemārs (1889. 9. IX Mazzalves pag.

- 1970 18. V Portlandē, Oregonā, ASV) -

jūras tālbraucējs kapteinis. Mc. Blūma zīmē-

šanas sk. Rīgā; pēc Mangaļu jūrsk. beigšanas

1911 saņēmis tālbraucējakapt. diplomu; 1922

iestājies Jūrniecības dept. dienestā, izstrādājis

Ljas flotes dienestakarogu un tirdzn. flotes

virsn. tērpuprojektus, ko pieņēma Ljas val-

dība. Orli 1926 iecēla par Ljas flotes sev.

uzdevumu kuģa Hidrografs kapt., 1940 pa-

vasarī par Rīgas ostas loču pārzini. Trimdā

Vāc. viņš bija mācībspēks Balt. jūrsk. Flens-

burgā, mācījakosmografiju, meteoroloģijuun

okeanogrāfiju. ASV dzīvoja Portlandē, Ore-

gonā, bija aktīvs latv. sab. dzīvē.

Ormanis (arī važonis) —

persona, kas

nodarbojas arcilvēku unmantu pārvadāšanu

zirgu pajūgos. Pilsētās ormaņus pārraugapils.

pašvaldības, izsniedzot reģistra nr., noteicot

vešanas maksu utt. Pirms II Pas. kara o.

pajūgi bija parasts transporta līdzeklis Ljas

Rīgas ormanis uniformā

un pajūgos.
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Populārais Rīgas ormanis ar kamaniņām sniegotāRīgas ielā.

pils., sev. Rīgā. Vieglie 0., tērpti īpašos formas

tērpos, atsperu ratos (vasarā) vai kamanās

(ziemā) pārvadāja pasažierus ar vieglākām
mantām. Smagie o. transportējaizturīgos ratos

(orēs) malku,būvmateriālus, dzīvokļu iekārtas

v.c. Rīgā 1937. I bija reģistrēti 1556 smagie

ormaņi un 601 vieglais ormanis.

Ornitoloģija (1807) —
zinātne par putniem,

kur neatkarīgajā Ljā sev. nozīme bijaNikolaja
Tranzē (Transehe) nodib. Ljas ornitoloģijas
centrālei 1925 un viņa kopā ar Reini Sinātu

(1910-1964) sarakstītai grām. Latvijas putni

(1936). Pēc kara šajā noz. pētījumus turpina
ZA, Biol. I, LVU Biol. fak. un LLA. Harija
Mihelsona (dz. 1930) vadībā turpināts darbs

putnu migrācijas pētīšanā un izstrādāta oriģi-
nāla metode ligzdbēgļu apgredzenošanai. leva

Vilka (dz. 1932), J. Kacs un V. Liepanoskaid-

rojuši dažādu faktoru nozīmi putnuorientācijā;

Egons Tauriņš (dz. 1907) izstrādājis metodes

dobumperētāju putnu piesaistīšanai mežau-

dzēm un Kārlis Vilks (dz. 1900) un I. Vilka

pētījuši šoputnuetoloģiju. Pēteris Blūms (dz.

1938), Jānis Vīksne (dz. 1936) unA. Mednis

izstrādājuši metodes medījamo ūdensputnu
skaita pavairošanai. Mihelsons izstrādājis

teoriju par putnu skaita pašregulāciju. Latv.

ornitologipiedalās arī pētījumos starpt. mono-

grāfiju sērijai Austrumeiropas un Ziemeļei-

ropas putnu migrācija. Ljā iznākuši arī vairāki

rakstu krāj. unmonografijas kr. valodā. Latv.

unkr. vai. iznākusi ZandaSpures(dz. 1923)un

Viktora Šmita (dz. 1912) monogrāfijaPutnu

rezervāts (1962), aprakstot Engures ez. rezer-

vātu, un tikai latv. v. J. Baumaņa un Pētera

Blūma (dz. 1928)Latvijasputni(1970un 1972).

Ortopēdija —
medicīnas nozare un mācība

par kustību un balstu orgānu slimībām un

deformācijām, to ārstēšanu unprofilaksi. Ljā

pirmā o. iestāde darbojusies Rīgā 1843-50.

Vēlāk darbojušās vairākas privātas o. dzied-

niecības iestādes. Ljas neatkarības laikā 1938

noorg.
Veselības veicināšanas b-bas ķermeņa

labošanas sekcija, kas pārzināja poliklīniku, o.

vingrotavuuno. darbnīcu. Pēc kara darb. sāka

Rīgas Traumatoloģijas un ortopēdijas zin.

pētn. I. RMI darbojas Traumatoloģijas un

ortopēdijas katedra, ko vadaViktors Kalnbērzs

(dz. 1928).Zin. pētījumus veikuši Aleksandrs

Bieziņš (1897-1975), Jānis Kalniņš (dz. 1929),

Kārlis Krūmiņš (dz. 1919),A. Bļaus, I. Detlavs,

L. Ozoliņš, A. Muižulis, E. Žeidurs, Vestarts

Sosars (dz. 1929), J. Veismanis, J. Matisons,

I. Vilka, H. Jansons v.c.

Osas Apmetne — vēlā mezolīta un agrā

neolīta, V/IV g.
tūkstoša

—
111 g. tūkstoša

vidum pirms mūsu ēras archaiol. piemineklis
Balvu raj. Lieparuciemā, Lubānas līdzenumā,
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Piestiņas upes
labā krastā pie Osas, atsegts

1964. Šo apmetni pētījis Francis Zagorskis (dz.

1929). Kult. slānis ir līdz 85 cm biezs. Turpirmo
reizi Ljā konstatēts vēlā mezolīta (vidējā
akmens laikmeta) slānis ar raga un kaula

kaltiem, harpūnām, šķēpu galiem, 2,1 m garu

ragavu slieci (pirmo tāda veida atradumu

Balt.). Agrā jaunā akmens laikmeta (neolita)

slānī atrasta tipisa Osas tipakeramika, kas

radniecīgaatrastajai Narvas keramikai Ig. ar

liela izmēra traukiem ar smailu dibenu un

ovālām māla bļodiņām ar sīku ķemmes vai

bedrīšu ornamentu. Apmetnē atrasti arī raga

unkaula kalti, bultu gali, dunči, naži,koka vāle

un rotas lietas — nelielipiekariņi.

Ose-Ziemiņa Biruta (dz. 1918. 30. IX Sara-

tovā, Krievijā) — bibliotekāre. Stud. LU

1938-40 un 1942-44 ģeogr.un dabas zin. (cand.

rer. nat. grāds). Vāc. papildinājusies Ham-

burgas U 1946-49 ģeogr. unASV Mičiganas
U

-
bibl. zin. (M.A.L.S. grāds 1965). O.

strādājusipar grāmatvediKalamazū 1953-55,

Annarborā 1955-56 un Kolumbusā, Ohaio,

1960-64. Pēc tam bijusi kataloģizētāja Ohaio

valsts U 1965-66, Kapitola U 1967 un atkal

Ohaio valsts U 1968-71. Kopš 1972 katalogu

nod. vad. pal. un no 1975 nod. vadītāja.

Osipovs Leonīds (dz. 1917. 10. IV Pēterpilī,

Krievijā) — ķīmiķis technologs. B. 1944 LVU

ķīm. fak., 1955 ieguvisķīm. zin. kand. grādu.

Strādājis par mācībspēku LVU, vēlāk RPI,

kopš 1955 Vispārīgās ķīm. technoloģijas ka-

tedras vad., kopš 1957 — docents. Publ. pāri

par 30 zin. darbu, grām.Ķīmijas tehnoloģijas

pamatprocesi un aparāti (1-2, Rīgā, 1962-68).

Osis (1807) — piederpie olīvkoku dzimtas.

Tā vērtīgā koksne ir cieta un ar skaistu

zīmējumu, tādēļ to lieto parketu un mēbeļu
ražošanai,kā arī vagonu rūpniecībā. O. ir jūtīgs
pret bargām ziemām. Ar savām spēcīgajām
saknēm tasir nevēlams kaimiņš citiem kokiem

un dārziem. O. mūža ilgums 250-300 g. Aug-
stākais o. (40 m) Ljāatrasts Talsuraj. Slīteres

mežsaimn., dižākais — Jelgavas raj. Platones

ciematā ar 5,5 m stumbra apkārtmēru, 18 m

augstumu un25/18 m vainagaprojekciju.
Osis Jānis (1895. 6. VII Rīgā - 1973. XI

Rīgā) aktieris (1807). Darbojās NT (vēlākajā
Drāmas t-rī) no 1919 līdz 19600 g. beigām, kad

slimībapārtrauca viņa karjēru. O. bija viens

no latv. visu laiku labākajiem aktieriem ar

ārkārtīgi plašu spēlētolomu skaitu un daudz-

veidību, krāšņu vai. unprecizitāti visniecīgā-

kajās detaļās. Ar monumentālitātirakstura

veidojumā, allaž spēcīgi ietveroties ans. ko-

painā, izceļas O. tēli klasiskajā drāmaturģijā.
Arī nelielos epizodos viņa sniegums cēla visu

izrādi. O. spēlējis arī filmās, piem., Meijendorfu

(filmā Rainis, 1949), Sviki (Kā gulbji balti

padebeši iet, 1956), Garozu (Zvejnieka dēlā,

1957) v.c.

Osis Jānis Arturs (dz. 1906. 1. V Garozes

pag.) — bibliotēkārs, sabiedrisks darbinieks. B.

1939 LU klasiskās fil. nod. ar mag.phil. grādu

unASV 1957 MičiganasU arM.A.L.S. grādu.

Strād. par skol. Hercoga Pētera ģm. Jelgavā

1930-44,Vāc. NirnbergasDP nometnē 1945-49.

ASV 1950-55 strād. rūpn., bet sākot ar 1957,

bijis bibliogrāfs — galv. kataloģizētājs Kapi-

tola U Kolambusā, Ohaio; 1976 pensionējies.

O. bijis aktīvsKolambusas Latv. b-bas, ev.-lut.

draudzes unLELBA darbin., Kalamazū latv.

kora Dziesmu Vairogspr. un turienes latv. sk.

vadītājs. Rakstījis presē.

Osis Jēkabs (dz. 1894. 29. VI Limbažos
—

1982. 17. X Oxford, Ohio, ASV) - mācītājs.
Ar pārtraukumiem kopš 1913 stud. teol.

Tērbatas U Igaunijāun 1920-22 LU. Bijis latv.

strēln. pulkos un Rīgas garnizonamāc. palīgs.
Ordinēts par māc. 1922. 23. VII, pēc tam

darbojies Rubenes ev.-lut. draudzē 1922-28,

Kalsnavas-Vietalvas draudzē 1928-41. Vāc.

bijis māc, skolu organizētājs un ģm. dir.

Insulas nometnē Berchtesgādenē līdz 1949.

Kopš 1951 ASV bija Sinsinati (Cincinnati) un

Deitonas (Davton) latv. ev.-lut. draudzes māc,

pēc tam pensionējies. Mācījis valodas, pētījis

garīgo mūziku un liturģiju.

Osis Kārlis (dz. 1893. 24. XI Vecpils pag.)
— radiotelegrafists, publicists. B. Jelgavas

lauks. sk. unBalt. flotes radiosk. Kronštatē,

Krievijā. Bijis radio instruktors Kriev. kara

flotē I Pas. karā. Piedalījies Ljas Atbrīvošanas

karā Kalpaka bat., pēc tam 2. Ventspils kājn.

pulkā un Armijas radiotelegrafā (ltn.) O. bijis

Liepājas radiost. izbūvētājs un ilgg. vadītājs.
Trimdā ASV publ. grām. Cilvēks cilvēkos un

Man Among His Peers, publ. rakstus un

dzejoļus žurn. Zeme un Tauta, Treji Vārti.

Osis Kārlis (dz. 1917. 26. XII Rīgā) -

parapsīchologs. Stud. LU filoz., psīchol. un lit.;

Vāc. ieguvis Dr. grādu psīchol. par ārpusju-
teklisko apjautu tēzēm, aizstāvot 1950 diser-

tāciju Minchenes U par tematu — Ārpusju-
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Dr. Kārlis Osis eksperimentu laikā.

teklisko apjautu teorētiskās problēmas. ASV

bija Djūka (Duke) U parapsīcholoģijas pēt-
nieks. Savos celmlauža eksperimentos ar dzīv-

niekiem un cilvēkiem O. pētījis ārpusjutek-
liskās apjautas pāri laika un telpas dimensijām.

Lai paplašinātu pētījumu mērķus, O. kļuva

Ņujorkas „Parapsychology Foundation" zin.

dir. un 1957-62 vadīja neparastus eksperi-

mentus ar medijiemunplašus pētījumus par

ārstu un mcd. māsu novērojumiem miršanas

gadījumos. O. 1962-75 bija „American Society
for Psychical Research", pēc tam ~Chester F.

Carlson" pētnieks. Šai laikā viņš vadīja un

veica līdumnieka darbu parapsīcholoģijā, iz-

darīja salīdzināmos pētījumus par ārstu un

mcd. māsu novērojumiem miršanas gadījumos
ASV un Indijā, vācot datus, kas norādītu uz

dzīvi pēc nāves. Intervijā ar radošiem mākslin.

O. atrada pārveidotus apziņas stāvokļus, kas

bija radniecīgi ar ārpusjuteklisko apjautu

stāvokļiem. Pārveidotus apziņas stāvokļus O.

pētījis 4 g. Viņš izpētīja arī attiecības starp

medijiem unārpusjutekliskām apjautāmlabo-

ratorijā ar mazām, rūpīgi izmeklētāmmediju

grupām.Meditācijas eksperimenti norādīja šo

pārdzīvojumu pamata dimensijas, lietojot fak-

toru analizi. O. ir pazīstams ar saviem garo

distanču ārpusjuteklisko apjautu eksperimen-

tiem
—

līdz 10 000 j. Viņš pētījis arī faktorus,

kas pārnes ārpusjuteklisko informāciju. Kopš

1970 O. vadīja plašus laboratorijas eksperi-
mentus par pārdzīvojumiem, kuros cilvēks

šķiet esam ārpus savaķermeņa. Lai pārbau-

dītu,vai miršanas brīžos redzētie fainomeni ir

ticējumu projekcijas (hallucinācijas), jeb vai

tiem ir objektīvs pamats,O. izdarīja pētījumus

arī zemeslodes otrā pusē — Indijā. Tur viņš

pētījumus veica kopā ar islandiešupsīchologu
Erlenduru Haraldsonu (Haraldsson) unpubl.

grām. At the Hour of Death (1977), kas ir

pirmais zin. pētījums starpt. mērogā par

vīzijām, cilvēkam mirstot. Šī grām. iznākusi

ne tikai ASV, bet arī 10 citās zemēs. O. publ.

arī grām. Deathbed Observations by Physi-
cians and Nurses (1961), Channel Character-

istics ofESP (1976), The-Out-of-Body Hypo-

thesis (1977) un Deathbed Visions and the

Afterlife Hypothesis (1977).Daudzi O. raksti

publ. žurn. — Journal of the American Society

for Psychical Research, A.S.P.R., Journal of

Parapsychology, The New York Statistician,

Pastoral Psychology, Journal of Transpersonal

Psychology, Proceedings of the Academy of

Religion and Psychical Research. O. raksti

publ. arī dažādos kollektīvos izdevumos.

Osis Roberts (1900. 18. IXRīgā- 1973. 9.

IV Berdžeshillā,Anglijā) — pulkvedis, vēstur-

Pulkvedis Roberts Osis.
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nieks (1808). B. LU vēst. studijas 1944,mag.

darbs veltīts senlatv. piļu un nocietinājumu
sistēmai territorij āstarp tagad. Ljasa.robežu

un Veļikajas upi. O. 1941. 7. VIIkļuva Rīgas

pašaizsardzības dept. pr. pal., 1941. XII

lekšējās drošības dept. vad. pal., Ljas aiz-

sardzības vienību štāba pr. un Rīgas kārtības

dienesta pr.; 1942. XII Latv. aizsardzības

vienību sakaru virsn. pie vācu virspavēlnie-
cības. O. 1943. VIIbija 1. Rīgas latv. policijas

pulka kom-ris, piedalījās kaujās a. frontē —

sev. pie Nēveles okt., smagi ievainots decembri.

Bija 1944. VII kaujas grupas kom-ris d. no

Daugavpils, sakaru virsn. pie vācu 215. div.,

1944. VIII kaujas vien. pr., 1944. IX
- 1945.

111 latv. 43. (2.) Imantas pulka kom-ris 19.latv.

div. Kurz. frontē. Organizētajā 1945. 2. V Ljas

Pagaidu vaid. unKurz. Zemespad. O. uzņēmās

min. prez. amatu, 8. V. izbrauca uz Vāc,

nokļuva sabiedroto gūstā, 1945 rudenī uz savu

atbildību „demobilizēja" 4 000 latv. kara gūs-

tekņus Vesterbūras gūstekņu nometnē; vēlāk

darbojāsVāc. LCP unLNK, pēc tampārcēlās

uz dzīvi Anglijā.

Ostas (1809) — Padomju režīms okup. Ljas
ostas izmanto g.k. savaeksporta un importa
kravu pārvadājumiem. Tāpēc ostu, tāpat kā

dzc. funkcijas ir kalpot Pad. Sav. preču tran-

sitam, kamēr vietējās saimnieciskās intereses

tiek ignorētas. Ljas ostu nosūtīto unsaņemto
kravu attiecībās dominē eksports, it sevišķi
nafta un naftas produkti, kurus izved caur

Ventspili kopš 1959,bet gāzi — kopš 1967.

Rīgas ostas kravu apgrozībā dominē pār-

tika, metalli un akmeņogles. Galv. eksport-

preces ir akmeņogles, metalli un mašīnas, bet

importpreces — labība un metalli. Ostu ap-

kalpo spec. krasta dzc. stacija. Pēckara Rīgā

paplašinātas kuģu piestātnes, atjaunotas un

paplašinātas noliktavas, saldētavas unkrau-

šanas mechaniskās iekārtas. Kundziņsalā uz-

būvēta jaunaosta konteineru (iesaiņotu preču)

kuģu apkalpošanai.

Ventspils ir pirmajāvietā kravu apgrozībā

starp Pad. Sav-bas kontrolētajām Balt. jūras

ostām. Ventspils ir lielākā Pad. Sav-bas naf-

tas eksportosta. No sauskravām ieved dažādas

ķīm. preces, metallus, augļus, mašīnas. Vents-

pils ostu turpinapaplašināt un izveidot dažādu

šķidro ķīm. vielu eksportam, kas saistīts ar

Ventspils ķīm. rūpn. izveidošanu. No Ventspils

ostas 1981 izveda27,3 milj. t naftas unnaftas

produktu.

Liepājas osta lietota l.t. militārām vaja-
dzībām un tā Ljas jūras transportā nozīmīgu

vietu neieņem.
No Ljas ostam 1981 nosūtīja 31 milj. t.

kravas, kas sadalījās (tūkst, t) šādi: nafta un

Skats Liepājas ostāpirms IPasaules kara. Pa kr. Liepājas-Amerikas kuģniecības līnijas
okeāna kuģis, kas pārvadāja latviešu emigrantus un bēgļus uz Ameriku.
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Skats Rīgas ostā 1930os gados.

Skats Rīgas ostā 1970os gados.
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Rīgas pasažieru osta naktī.

Skats Rīgas ostā.

Rīgas Jūras pasažieru stacija.

naftas produkti— 27 301, akmeņogles — 1 006,

metalli
— 462, ķīm. izstrādājumi — 802,

minerālie buvprodukti — 44, labība un labības

prod. — 54, kokmateriāli — 2 un mašīnas un
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metallizstrad. — 49.

Ljas ostas 1975 saņēma 3 129 tūkst. t.

kravas, kas sadalījās šādi (1 000 t): labībaun

labības produkti — 1 629, cukurs
— 422,

metalli
— 404, ķīm. izstrādājumi — 130,

minerālie būvmateriāli — 129, mašīnas un

metallizstrādājumi — 79 un akmeņogles — 53.

Rīga ir viena no galv. Kubas apgādes ostām,

bet statistika par šo preču sūtījumiem nav

detaļās zināma. Pasažieru satiksme nopietnu

lomu neieņem, kaut Rīgā piestāj vairākas

tūristu kuģu līnijas unkopš 1965 ir atvērta

Rīgas jūras pasažieru stacija. No Ljas ostām

braucienos dodas arī PSRS tūristu kuģi.

Ojārs Celle

Ostlande (Austrumzeme, I, 170). Lju un

pārējās Balt. zemes, līdzīgi daudzām citām

Eiropas valstīm, Vāc. nac. soc.partijas vadoņa
ĀdolfaHitlera unpartijas ideologabaltvācieša

Alfrēda Rozenberga (1893-1946) sākotnējās

koncepcijāsbija paredzēts iekļaut vācu tautas

paplašinājamā dzīves telpā. Lai ar mazāku

risku varētu sākt Polijas iekarošanu, Vāc.

valsts kanclers Hitlers un viņa Āri. min.

Joachims fon Ribentrops 1939. 23. VIII

nodrošināja PSRS neitralitāti, sadalot A.

Eiropas neatkarīgās zemes PSRS un Vāc.

ietekmes sfairās. Balt. reģionā vāc. sev. gribēja

paturēt zemes r. no Daugavas līnijas, kas

nozīmētu Ljas pārdalīšanuuz pusēm, bet bija

spiesti nodot PSRS visu Ig. un Lju, paturot
sev Liet., kobija savukārt spiesti nodot PSRS

28. IX, paturot sevnelielu territoriju Liet. d.r.

daļā, ko PSRS okupēja 1940. 15. VI, Vācijai
kā kompensāciju samaksājot 7,5 milj. zelta

dolārus. Kaut gan Vāc. un PSRS bijakļuvušas
sabiedrotās, tās plānoja viena otras iznīcinā-

šanu. Hitlers 1940. 21. VIIpavēlēja gatavoties

ne tikai desanta operācijām Angl., bet arī

uzbrukumam PSRS. Tā kā 1940. 15. - 17. VI

PSRS jaubija pilnīgi okupējusi Balt. valstis,

Hitlers 22. VIIpieņēma varbūtību par Ukrai-

nas valstsun Balt.valstu federācijas radīšanu

Kriev. decentralizācijas nolūkos. Viņš jau 31.

VIIparedzēja Balt. valstis kā Lielvāc. sastāv-

daļu,un 18. XII viņš parakstīja direktīvu Nr.

21 — Barbarosas operācijai — kara gājienam

pret PSRS, ko bijaparedzēts sākt 1941.15. V.

Hitlers 1941. 3. II apstiprināja ģen.feldmar-

šala Valtera fon Brauchiča (Brauchitsch) iz-

strādātos kara operāciju plānus.

Hitlers 1941. 3. 111 plānoja iekarojamās
Balt. valstis pakļaut vācu valsts komisāram.

Vāc. 1939-41 bija nokļuvuši liels skaits latv.,

iesk. 300 virsnieku. Pēc. pulkv. Aleksandra

Plensnera inf., viņu vairums bija sadalījies 3

grupās. Neliela grupa ar plkv.-ltn. Arturu

Freimani priekšgalā uzsāka sakarus ar A.

Rozenbergu. Daļa Pērkoņkrustiešu (sk.) iz-

veidoja sakarus arnac. soc. drošības dienestu

(SS unSD), vēl citi centās palikt nogaidītāju
lomā vai uzsākt sakarus ar Vāc. bruņoto spēku
izlūkošanas dienestu (Abwehr), ar ko sadarbo-

jās plkv. AI. Plensners, viņa palīgs plkv.-ltn.
Viktors Deglavs un zināms skaits citu virs-

nieku unpolīt. darbinieku. Daļa vācu bruņoto

spēku vadītāju, iesk. Abwehr vadītāju adm.

Vilhelmu Kanārisu (Canaris), nebijasaindēti ar

nac. soc. ideoloģiju un vēlējās godīgi sadar-

boties ar kr. okupētozemju iedz., lai sāktu liela

apjoma atbrīvošanas karu no PSRS, kas

vienīgais varēja radīt panākumus. Vāc. bru-

ņoto spēku virspavēlniecības štāba pr. ģen.

feldmaršals Vilhelms Keitels 1941. 13. 111

tomēr jutās spiests parakstīt sevišķu sadar-

bības līgumu PSRS iekarošanas kampaņas
laikā ar nac. soc. partijas Aizsardzības spēku

(SS) un Slepenpolicijas (Gestapo) vad. Hein-

richu Himleru. Hitlers 30. 111 paziņoja pare-

dzamās Armijas grupas Ziemeli kom. ģen.
feldmaršalam Vilhelmam fon Lēbam un viņa

palīgiem, ka kampaņa pret PSRS būs iznī-

cināšanas karš, kam jālikvidē arī jaunas

intelliģences rašanās iespējas okup. apgabalos.

Bruņoto spēku augstākā vadība 28. IV vie-

nojās ar Valsts drošības galv. pārvaldi (RSHA)

par drošības dienesta un drošības policijas

spec.vienību (Einsatzgruppen des SD und der

Sipo) operātīvogrupu darb. okup. apgabalos.

A grupa darbotosBalt. valstīsunBaltkrievijā.
Tās uzdevumos ietilpažīdu, čigānu, vājprātīgo

un „pretsabiedrisko elementu" (nac. soc. nai-

dīgoaprindu) fiziska iznīcināšana. Hitlers 29.

IV radīja vadības štābu ~01denburg" okup.

apgabalusaimn. Vāc. unvācu

bruņoto spēku labā.

Attiecībā uz Balt. valstīm Hitlers 30. 111

izlēma, ka tām jābūt zināma veida Vāc.

prorektorāta zemēm. A. Rozenbergs 2. IV

paziņoja, jagadījumāBalt. valstis nozīmēs par

vācu kolonizācijas zemi, piemērotākos šo zemju
iedz. asimilētu, bet pamatīgu skaitu intelli-

ģences, sevišķi latv., evakuētu uz Krieviju.
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Ostlandes valsts komisariāts —

pa kr. plānotās robežas, pa labi — faktiskajās robežās

1941. - 44. g.

Balt. būtu jāizvieto liels daudzums vācu lauku

iedz., varbūt arī lielāks skaits Volgas vāc, un

iespējama arī dāņu, norvēģu, holandiešu un,

pēc uzvaraskara noslēgumā, arī angļu, lai 1-2

paaudžu laikā tovarētupieslēgt Vāc. kodolam

kā jaunu, ģermanizētu territoriju. Viņš pare-

dzēja arī liela skaita lietuviešu, kā ~rasiski

mazvērtīgāku", deportāciju. A. Rozenbergs 7.

IV lūdza Hitleru iecelt Šlēzvigas-Holšteinas
provinces vad. (Gauleiter) Hinrichu Lozi par

Balt. jūras „provinču" un Baltkriev. valsts

komisāru (Reichskommissar). Baltkriev. pare-

dzēja kā aizmugureszemi Balt. iedz. ~nederīgo
elementu" izvietošanai. Hitlers 20. IV A.

Rozenbergu iecēla par Centr. stud. grupas

komisāru jautājumos par A. Eiropas apg.

nākotni. A. Rozenbergs 25. IV izdeva rīkojumu

propagandistiem rakstīt par ukraiņu tautas

~neatkarību",kaukāziešu tautu ~brīvību" un

latv., ig. un liet. tautu ~glābšanu" kā Vāc.

mērķiem. Instrukcijā 8. V vēl neieceltajam
valsts komisāram Rozenbergs Balt. valstis un

Baltkriev. jauapzīmēja par Ostlandi (Austrum-

zemi). Valsts komisāra mērķim bija jābūt

Ostlandes izveidošanaipar Vāc. protektorātu,

ģermanizējot ~rasiski piemērotos" vietējos

iedz., kolonizējot zemi ar vāc. un aizvācot

~nederīgos elementus", lai pārveidotu šo ter-

ritoriju par Lielvāc. daļuun Balt. jūru par Vāc.

ezeru. A. Rozenbergs pieņēma, ka līdz 50% ig.

jau „ģermanizēti" un uzskatāmi par radniecīgu

tautu, bet var sagaidīt intensību pretestību

ģermanizārijai Ljā unLiet., kādēļ tur jāveic
liela vēriena emigrācija. Abvēra dienesta plkv.
ltn. Kurta Grēbes uzdevumā plkv. Aleksandrs

Plensners un viņa palīgs plkv. ltn. Viktors

Deglavs organizēja latv. virsniekus Ljas at-

brīvošanai un 1941. 1. V Marienburgā atjau-

noja 1917 dib. Latvju Kareivju Nac. Ap-
vienību. Tākā Rozenbergam vajadzēja arī latv.

darbiniekus, viņš organizēja latv. uzticības

pad., kurā sākotnēji bija paredzēti ģen. Oskars

Dankers, Dr. Visvaldis Zanders, Aleksandrs

Plensners un Viktors Deglavs. Kara darb.

sākoties, Ljā sākumā varēja atgriezties tikai

A. Plensners unV. Deglavs. A. Rozenbergam
13. VI bija sadursme ar āri. min. fon Riben-

tropu, kas uz Balt. gribēja sūtītpats savus
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No kr. A. Rozenbergs un H. Loze.

pārstāvjus. Arī Himlera drošības dienesta

ļaudis sev paredzēja lielu lomu Baltijā, bet 20.

VIRozenbergs paziņoja, ka Eiropapavirzīsies
A virzienā ar 4 milžu blokiem — Lielsomiju,

Baltiju, Ukrainu unKaukāziju, kuras izgriezīs
no Pad. Sav. ķermeņa. Viņš arīparedzēja ig.,
latv. un liet.polīt. darbības nepielaišanu. Balt.

zemes bijaparedzēts paplašinātuz Kriev. lēses

līdz zināmam punktamr. noĻeņingradas, tālāk

no Gačinas līdz līmeņa ez. un d.r. 250 km no

Maskavas līdz Ukrainai. R. Balt. bija paredzēts

ģermanizētunkolonizēt, bet pievienotajās kr.

zemēs izvietot ig. un latv., kas savās dzīvības

interesēs būtu spiesti sadarboties ar vāciešiem.

Ukraina unTurkestana būtu neatkarīga, bet

Kaukāzija būtu federātīva valsts ar vācu

pilnvarnieku. Sākoties karam, 1941. 22. VIfon

Ribentrops paziņoja, ka PSRS lauzusi vieno-

šanos ar Vāc. boļševizējot unpievienojot Balt.

valstis, kaut gan apsolījusies to nedarīt. Hitlers

paziņoja, ka izvācis Balt. vāc. noBalt. valstīm,

lai viņinenokļūtu tāda režīma rokās, kas viņus
iznīcinātu. Vāc. nāca klajā ar propagandupar

boļševiku apspiesto tautu ~atbrīvošanu", rie-

tumu civīl. pasargāšanu un cīņu pret žīdiem

austrumnieciskajiem ~zemcilvēkiem", ignorē-

jot faktu, ka Japāna bija viņu sabiedrotā.

Vēlāk vāc. bija spiesti organizēt bašķīru,

uzbeku, tatāru, kalmiku v.c. tautu leģionus

cīņai pret krieviem. Staļina režīmā smagi
cietušās un izvārdzinātās Balt. tautas, poļi un

ukraiņi jūsmīgi apsveica vācu karaspēku.
Vēlāk vāc. ar savu ~zemcilvēku" teoriju

padarījapoļus un ukraiņus par saviem ienaid-

niekiem. Tad 22. VI sākās 35 000 organizētu

un 90 000 neorganizētu liet. sacelšanās pret

pad. režīmu. Liet. valdību Dr. Jozefa Ambra-

zēviča pagaidu vadībā nodib. 23. VI, bet vāc.

nepieļāvaparedzētajamMin. prez. —
Liet. bij.

sūtnim Vāc. pulkv. Kazim Šķirpam atstāt

Vāciju. Vāc. 24. VI ieņēmaKaunu unMinsku,

25. VI Liepāju, 30. VI Daugavpili un 1. VII

Rīgu. Latv.nacionālistu kustība Rīgā sākās 28.

VI.

Rīgā spontāni noorg. Latv. Organizāciju
Centrs. Bij. ministrs Bernhards Einbergs 4.

VII ar brīvprātīgiem sāka izveidot pārvaldes

aparātu. Spontāni bija veidojušās arī nac.

partizānu vienības dažādās vietās Ljā, kas

iesaistījās cīņās pret PSRS karaspēku un

NKVD vienībām. Plkv. A. Plensners bija

piekomandēts Vāc. kara flotes Balt. jūras A.

daļas „C" grupas kom. adm. Francim Klā-

senam (1881-1942)kā spec. uzdevumu virsn.

(Sonderfūhrer). Fr. Klāsens 3. VII viņu piln-

varoja organizēt latv. pašaizsardzības spēkus

piekrastes apgabalos. V. Deglavs būtu viņa
štāba priekšnieks. Vāc. bruņoto spēku pār-

stāvis plkv. ltn. Althofs 4. VII atļāvās paziņot,
ka latv. pašaizsardzības dienests nav uz-

skatāms par karaspēka daļu, bet tikai kā

palīgpolicija vācu karaspēka atbalstīšanai,

nepārsniedzot 2% iedz. skaita. Tā kā Latv.

org-ju centrā dominēja bij. Ljas vaid. dar-

binieki, A. Rozenbergs nolēmaaktivizēt latv.

uzticības pad. Dr. Pētera Kleista virsuzrau-

dzībā kā Generaldirektorium Lettland un 6.

VII A. Plensners saņēma plkv. ltn. Vintera

(baltvāc.) nodoto pilnvaru organizēt arī civ.

pārvaldi Ljā, līdz ieradīsies ģen. O. Dankers.

A. Plensners tomēr nolēma sadarboties ar

pārvaldes darbus jau sākušiem latv. nac. dar-

biniekiem Rīgā. Rīgā 7. VII ieradās bij. min.

Alfrēds Valdmanis un radās pirmā latv. paš-

pārvalde, kurā darb. Teodors Zvejnieks, Alek-

sandrs Bulle, Aleksandrs Ķuze, Juris Zan-

kevics, Oskars Sīlis, T. Šteinbergs, JūlijsCelms

un Pēteris Vanags, visi bij. darbinieki Ulmaņa
valdībā.
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Valsts galv. drošības pārvaldes vad. Rein-

hards Heidrichs 1941. 17. VI savu darbinieku

apspriedē paziņoja, ka iekarotajos apg. komu-

nistu un žīdu iznīcināšanas darbā jāiesaista

vietējie antikomūnistiskie un antisemītiskie

iedz., kas cietuši nokomūnistu vajāšanāmvai

citādā veidā ieinteresēti atbalstīt nac. soc.

akcijas. Viņi jāievirza ~pareizāssliedēs" tādā

veidā, lai viņi vēlāk nevarētu atsaukties uz

vācu iniciātīvu. Viņu izrīcības nedrīkstēja

traucēt. Baigās Operātīvās grupas A pirmā

priekšgrupaDr. MārtiņaZandberga(Sandberg)
vadībā ieradās Rīgas tuvumā plkv. Oto Laša

(Lasch), Rīgas ieņēmēja, komandpunktā jau 29.

VI. Arno Bezekovs Rīgā pārraudzīja žīdu,

komūnistu un aizdomās turēto nošaušanu.

Operātīvās grupas A vad. Ostlandē bija Dr.

Valters Štālekers (Stahleker, 1900-42),pēc viņa
nošaušanas Dr. Heincs Josts (1904-64)unDr.

Humberts Āhamers-Pifrāders (Achamer-Pif-

rader, 1900-44).Operātīvo grupu A 2 Ljāvadīja
Rūdolfs Bacs (1903-61),pēc viņa Dr. Eduards

Štrauchs (1906-55) un Dr. Rūdolfs Lange

(1910-45).Nelielās latv. atriebēju, mantraušu

vai piedzīvojumu meklētāju grupiņas, sev.

Viktora Arāja vien. locekļus, bieži apdzirdīja,

uneksekūciju laikā filmējavai fotografēja, lai

paliktu ~dokumentāli pierādījumi", ka vāci

pasākumos nav bijuši vainīgi. Birokrātu-

vāciešu saglabātās pavēles un nošauto personu

~grāmatvedība" tomēr saglabājusies un sniedz

liecībupar īstajiem vainīgajiem. Nevarēdami

atrast,,izpalīgus", šīs vienības pašas izdarīja

eksekūcijas, bieži iesaistot arīarmijas vienības.

Pirms Balt. telpā varēja izveidoties civīlā

pārvalde, tur jau nostiprinājās policijas iestāžu

vara. Tāpraktiski pakļāva civīlo pārvaldi savai

kontrolei, piespiežot to sekmēt policijas iestāžu

vadības mērķus. Okup. apgabalos teorētiski

pakļauta mii. pārvaldei, tā praktiski bija

neatkarīga un dominēja visu jautājumu iz-

šķiršanā. Stāvoklis Balt. zemēs nekļuva labāks

kā PSRS okup. laikā, kad tās bija pakļautas
NKVD terroram. Pirmais SS un policijas

augstākais vad. Ostlandē bija Hanss Ādolfs

Pricmans (Prūzmann, 1901-45),bet no 1941. XI

līdz 1945. I policijas ģen. Frīdrichs Jekelns

(1895-1946),arogantsunnegodīgs cilvēks. SS

un policijas vad. Ljā bija ģen. maj. Valters

Šrēders (Schroder, 1902-73), kas bija kautcik

cilvēcīgāks. Bruņoto spēku Abwehr vad. Ost-

landē bija fregātes kapt. Lībenšics. SS un

policijas uzdevums bija ne tikai iznīdēt komu-

nistusun žīdus, bet arī gādātpar to, laiokup.

territorijās neveidotos neatkarīgasnac. valstis.

Papēdāmarmijai sekoja Propagandasmin.

Dr. Jozefa Gebelsa (Goebbels) propagandas

grupa, ko vadīja zonderfīrersbaltvāc. Hanss

E. Dresslers un kurā ietilpa Dr. Nīlss fon

Holsts undaudzi citibaltvācieši. Viņipanāca,

ka bruņoto spēku vadība 8. VIIlikvidēja latv.

unliet. pašaizsardzības spēkus, to starpā latv.

46 strēln., 6 ložm. un 1 jātn. grupu ar 6000

vīriem; 11. VII aizliedza valkāt Ljas armijas

unaizsargu formas tērpus un lietotLjas nac.

karogu. Daļu latv. pašaizsardzībnieku pār-

skaitīja vācu spec. uzdevumu komandās vai

palīgpolicijā. Latviešiem 11. VII aizliedza arī

pēc savas inciātīvas pārņemtamatus. Baltvācu

spec. uzdevumu virsnieki pārdēvēja Ljas pils.
ielas vācu ģenerāļu,zinātniekuunvēst.personu

vārdos, pārņēma latv. archīvus un kult. ie-

stādes un pavēlēja iznīcināt komūn., žīdu,

angļu, amer.unpašulatv. vāciešiem vai Vāc.

nelabvēlīgu literātūru. Vācu SD (drošības

dienests) 8. VII faktiski pārņēma adm. varu.

Šie notikumi baltiešiem atgādinājapad. okup.
laikā piedzīvoto. No vietām atlaida ne tikai

pad. varai simpatizējošās personas, bet arī

stingrus latv. nacionālistus. Vācu 16. un 18.

armijas laikrakstos parādījās raksti, kas ap-

galvoja, ka Balt. reģions ir sena vācu zeme ar

ģermāņupirmiedzīvotājiem. Līdz 11. VII Rīgā

bija nogalināti jau 9 000 žīdi un Jelgavā —

6 000, pa lielākai daļai nevienam neko ļaunu
nedarījuši cilvēki, iesk. sievietes, bērnus un

zīdaiņus, kamēr pad. režīma atbalstītāji bija

aizbēguši uz PSRS. SD un propagandas ie-

stādes atbalstīja pirmais Rīgas komandants

pulkv. Vilhelms Ulleršpergers (Ullersperger, dz.

1894); 11. VII A. Valdmaņa ierosmē 34 per-

sonas parakstīja pateicības telegrammu Hit-

leram par Ljas atbrīvošanu, cerot, ka latv.

tauta varēs piedalīties Eiropas atbrīvošanas

cīņāsunvēlāk Eiropas jaunuzbūvē, bet SD šo

telegrammu pārķēra un nepieļāva A. Vald-

manim,Pērkonkrusta vadonim Gustavam Cel-

miņam un plkv. ltn. V. Deglavam doties uz

Berlīni pārrunāmpar Ljas nākotni. V. Deglavu

18. VII mistiski nošāva pie A. Plensnera

dzīvokļa durvīm.

Hitlers 1941. 16. VII paziņoja, ka visas

Balt. zemes iekļaus Vāc. unka tikai vāc. drīkst

nēsāt ieročus. Viņš 17. VII atļāva dib. Minis-
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trijuokupētām austrumu territorijām un iecēla

Alfrēdu Rozenbergu par valsts ministri. Par

Ostlandes (apv. Balt. valstu un Baltkriev.)

valsts komisāru viņš iecēla Slēzvig-Holšteinas

provinces vad. Hinrichu Lozi (1898-1964),

arogantu, bet ierobežotu birokrātu, un par

Ukrainas valsts komisāru varaskāres apsēstu,

brutālounneģēlīgo A. Prūsijas provinces vad.

Ērichu Kochu, kas ar savu ~zemcilvēku"

iedeoloģijas attiecināšanu uz ukraiņiem at-

baidīja stingrāko vācu balstuA. Eiropā. J. fon

Ribentropam atļāva organizēt Austrumu komi-

teju unsūtīt savuspārstāvjus uz Balt. zemēm,

kas parasti sūtīja balt. samērā labvēlīgus

ziņojumus uz Berlīni. Vēl pilnīgi neiekaroto

Ostlandi paredzēja 512 000 km
2

apmērā ar

19 200 000 iedz.,iekļaujot arīKriev. territorijas
līdz Ļeņingradai(Ingermanlandi), līmeņa ez.,

Holmai un Ukrainai. Ig. territoriju 47 500 km
2

plānoja paplašināt 112 550 km2
apjomā, pie-

vienojot Ig. 1 100 000 iedz. vēl 1 700 000 iedz.

Ingermanlandēun Ļeņingradas apg. r. daļā
(65 000 km2

). Ljas 65 800 km2
territorijai ar

2 000 000 iedz. paredzēja pievienot Kaļiņ-

gradas apg. r. daļas 45 000 km2
ar 1 500 000

iedz., tā izveidojot 110 800 km2
territoriju ar

3 500 000 iedzīvotājiem. Šo territoriju sadalītu

Rīgas pils., Rīgas lauku, Liepājas, Jelgavas,

Valmieras, Daugavpils, Veļikijeluku v.c. a.

apriņķos. Liet. 59 500 km2
territorijai un

2 900 000 iedz.paredzēja piedalīt Viļeikas apg.

z. r. daļu — 4 000 km2
ar 140 000 iedz., pa-

plašinotLiet. 63 500 km2 apjomā ar 3 000 000

iedzīvotājiem. Baltkriev. 191 000 km 2 terri-

torijai ar 8 450 000 iedz. pieskaitītu Orlas apg.

z. r. daļu — 10 000 km
2

ar 500 000 iedz. un

Smoļenskas apg. r. daļu — 24 300 km
2

ar

900 000 iedz., padarot Baltkriev. platību
225 300 km2

ar 9 850 000 iedzīvotājiem. Ig.

bija nākotnē paredzēts saukt par Peipuslandi

unLju par Dīnālandi(Dūna — Daugava vācu

vai.). Par Ig. ģen. komisāru iecēla Dr. Kārli

Sigismundu Licmani (1893-1945),par Ljas ģen.
komisāru Lībekas pils. lielvecāko Dr. Oto

Heinrichu Drechsleri (1895-1945), latv. ietekmē

esošo, bet neuzņēmīgucilvēku. Par Liet. ģen.

komisāru iecēla Dr. Adrianu Teodoru fon

Rentelnu (dz. 1897)unBaltkriev. ģen.komisāru

— VilhelmuKubi (Kube). Vienīgā simpātiskā

persona bija K. Licmanis, kas uzdrošinājās
cīnīties ar saviem priekšniekiem ig. tautas labā.

A. Rozenbergs bija spiests nepārtraukti cīnī-

ties ar visvareno Vāc. policijas šefu Heinrichu

Himleru, propagandas min. Jozefu Gebelsu,

Āri. min. Joachimu fonRibentropu, iekšl. min.

Valteru Funku un rupjo un robusto Hitlera

vietnieku MārtiņuBormaņi, kā arī ar saviem

padotajiemH. Lozi unĒ. Kochu. Rīguizdalīja

no Ljas ģen. apg. kā ats. territoriju ar Hugo
Vitroku (VVittrock, 1873-1958)kā lielvecāko.

Kamer vel veidojas vācu civ. adm., Riga

1941. 17. VII - 10. VIII faktiski valdīja

karaspēka aizmugures raj. 101 pavēlnieks ģen.
Francis fon Roks (Roques, 1877-1967),kam bija

plašas pilnvaras. Kaut gan 5. VIII likvidēja Dr.

Aņbraževiča vadīto Liet. nac. vaid., sakrītot

vācu unliet. fašistisko Dzelzs vilku interesēm,

Fr. fon Roks bez kādas atļaujas prasīšanas 21.

VIII atļāva darboties ģen. Oskara Dankera

pašpārvaldei, kur bija iesaistīti arī Dr. Vis-

valdis Sanders, plkv. ltn. Arturs Freimanis un

Ēvalds Andersons. Fr. fon RokamnepatikaA.

Rozenberga Austrumu M vīri un pašu A.

Rozenberguviņš atklāti apzīmējapar „idiotu".

Austrumu M savukārt apsūdzēja bruņoto
spēkupārstāvjus pārliecīgas tolerances demon-

strēšanā pret balt. polīt. grupām. Mii. pārvalde
25. VII gan paziņoja latv. toreiz aktīvajai

pirmajai pašpārvaldei, ka tās resori navminis-

trijasun to vad. nav ministri. Kādu laiku Ljā

darbojās veselas 2 latv. pašpārvaldes. Dr.

Georgs Leibbrants, A. Rozenberga M polīt.

galv. daļas vad., 12. VIIIun26. IX atzīmējis,
ka Hitlers uz A. Rozenberga lūgumapamata
ir apstiprinājis ~iedzimto padomnieku pa-

domju" dibināšanu 3 Balt. ģen.komisariātos.

A. RozenbergaOstlandes daļas vad. Dr. Pēteris

Kleists (dz. 1904) bija arī J. fon Ribentropa

pārstāvis un sadarbojās arSD, pēckara tikpat
veikli sadarbojoties ar angļu un amer. spec.

dienestiem. Kaut gan A. Rozenbergs bija

paredzējis likvidēt universitātes Ljā, Liet. un

Baltkriev.,F. fon Roks 1941.15. IX atļāvasākt

darbu Rīgas (agrāk Ljas) U un pašai ievadīt arī

~iekšējo tīrīšanu"; 1941. 25. VII par bruņoto
spēku pavēlnieku Ostlandē arplašām tiesībām

iecēla kavalērijas ģen.ValteruBrēmeru (1883-

--1955), kas darbu sāka 27. VIII, bet viņš

nespēja vai nevēlējās cīnīties ar SD un

Ostlandes valsts komisariāta intrigantiem.
Latv. intereses kādu laiku veikli aizstāvēja
tiesl. ģen.dir. Alfrēds Valdmanis,kas paguva

iemantot ģen. fon Roka, Ziemeļu saimn. in-

spekcijas šefa viceadm. HeinrichaAnkera, Dr.
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Drechslera un zināmā mērā arī H. Lozes sim-

pātijas, bet viņa ienaidniekiA. Rozenbergs, P.

Kleists, Lange, Šrēders, v.c. viņu ar laiku

apklusināja. H. Loze 28. VII oficiāli paslu-

dināja pārvaldes pārņemšanu Ostlandē.

Valsts maršals 1941. 27. VII, kara av. kom.

un kara saimn. četrgades pilnvarnieks Her-

manis Gērings paziņoja, ka pēc Hitlera dekrēta

29. VI vācu okup. iestādēm nav jānodibina

kārtība okup. apgabalu saimn. dzīvē, bet

jāizmanto tie resursi, kas noder Vāc. kara

saimniecībai. Visa manta Balt. zemēs uncitur

bija uzskatāma par kara laupījumu, ignorējot

to agrākos privātīpašniekus. H. Gēringambija

padots Saimn. vadības štābs austrumos. Viņš

uzdeva saviem darbiniekiem efektīvi „laupīt"

visu, kas noder vācu karaspēkam.
H. Loze paziņoja 1941. 18. VIII, ka oficiālā

dienestavai. Ostlandē būs vācu vai., pieļaujot
arī vietējo vai. lietošanu ģen. apgabalos.Viņš

pasludināja 19. VIII, ka visi nac. uzņēmumiun

lauksaimn. Ostlandē pāriet Ostlandes valsts

komisariāta īpašumā unuzskatāmi par Vāc.

īpašumiem, bet paredzēts atjaunot privāt-

īpašumus, nepieminot, ka pēc kara ar tiem

rīkotos vācu kolonizācijas interesēs. Tos pa-

gaidāmnodeva uzticības personu pārzināšanā

(Treuhandverwaltung) un monopolizētu sab.

(Ostlandgesellschaften) saimniekošanā. Promi-

nentākās bija Hermann Goring VVerke, Man-

nesmann, Siemen-Schuckert, Ostland-Faser un

Austrumu centr. tirdzn. sab., kurai bija pa-

kļauti lauksaimn. ražojumi. Pēc tam, kad

Tallina nokļuva vācu rokās 28. VIII, Hitlers

1. IX nodeva visas Balt. zemes H. Lozes

pārziņā. Hitlers 17. IX paziņoja, ka Vāc.

interesēs nav neatkarīgas Balt. valstis un

Ukraina, un tur nevajadzētu pat atjaunot

~kristietību", ar to domājot šo valstu nac.

b-cas. Ostlandē 6. X ievedavācu tiesu sistēmu

un1941. 1. XII radījapat ārkārtējās tiesas, kas

drīkstēja piespriest nāves sodus un spaidu

darbus. Vācu rokās 20. X nonāca pēdējāBalt.

territorija —
Hīumā (Dago) sala. Ja līdz šim

vācieši bija apsvēruši iespēju nodot Inger-
manlandi Somijai, tagad A. Rozenbergs no-

lēmato iekļaut vācu kolonizējamo zemju vidū.

Lai netraucētu vācu plānus, SD 1941.17. VIII

likvidēja arī Pērkonkrustu org-ju un liet.

aktīvistu fronti, apcietinot daudzus liet. nac.

Rets dokuments: Vācu pavēle par Pērkoņkrusta organizācijas dalībnieku atklātas vai

aizklātas darbības aizliegšanu 1941. g. 17. augustā.
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darbiniekus. Lai mazinātu latv. nacionālistu

pretestību pārvācošanas un saimn. izmanto-

šanas politikai, valsts komisariāts plānoja

izspēlēt latv. vienu pret otru, paši paturot

~draudzīgu distanci" no latviešiem.

Izmantojot tikkonoStaļina terrora režīma

atbrīvoto neapbruņoto balt. beztiesību un

nevarību, SD un drošības policija Balt. zemēs

turpināja iznīcināt žīdus, pad. režīmam lab-

vēlīgus balt. un terrorizēja arī aktīvākus

nacionālistus.Rīgā 1941. 25. X iekārtoja getto,

kur savāca 29 602 žīdus. Getto bija arī Liepājā

un Daugavpilī. Jaukto laulību nežīdu part-
neriem pieļāva šķiršanos. Ljā 1941. VIIbija
vēl 70 000 žīdu, nokuriem līdz X beigāmbija
fiziski iznīcināti 30 000 žīdu, kobija izdarījušas

vācu operātīvās vienības. Rīgā XI un XII

nogalināja vēl 27 800 žīdu, Daugavpilī vienā

dienā 11 034 unLiepājā2350. Rīgā palika tikai

2 500 dzīvi,Daugavpilī950unLiepājā300, kas

visi bija ievērojami speciālisti — nepieciešami
kara saimniecībai. Ljā sāka ievest žīdus arī no

Vāc, Franc, Holandes v.c, lai tos iznīcinātu

tālu nor. eiropiešu redzes loka. Liet. jau līdz

15.X bija iznīcināti 71 105 žīdi, bet Ig. pa visu

kara laiku iznīcināja tikai 4 500 žīdus, jo visi

tur dzīvojošie 5 000 žīdi bija izvietojušies visā

zemē un ig. viņus centās paglābt. Pēc nepil-

nīgas inf., Ljā kara laikā nogalināti pavisam

apm. 83 000 žīduunLiet. patap 135 000. Ģen.
V. Brēmers 1941.1.XII asiprotestēja pret žīdu

speciālistu izslepkavošanu, bet neuzdrošinājās

neko iebilst pret masu slepkavībām vispār.

Ljas cietumos bija 1941. 30. XI ieslodzītas

6 265 polīt. nodarījumos apvainotas un 533

lmminālnodarījumos apvainotas personas. Sa-

laspilī 1941. X sāka būvēt lielo koncentrācijas

nometni, kurā vēlāk ieslodzīja tūkstošiem

cilvēku, iesk. nac. darbiniekus un arī speku-

lantus. Audriņu ciemā Rēzeknes apr. 1941. 18.

XII atklājabruņotu pad. vienību,kas turbija

slēpušies vairākus mēnešus. Sekoja sadursme

ar latv. policijas vien., pēc kam pad. vien.

atkāpās mežos, kur to 21.
—

22. XII vajāja

vācu karaspēks. Drošības policijas II operā-

tīvās grupas kom. Dr. Eduards Štrauchs

(1906-55) 1941. 8. I pavēlēja nolīdzinātciemu

ar zemi. Jau 22. XII visi ciema iedz. bija

apcietināti un 4. I Rēzeknē 30 vīrieši bija

publiski nošauti.

Pēc tam, kad 1941. 7. XII no Vāc. bija
ieradies Dr. Mārtiņš Prīmanis, arkompromisu

palīdzību abas latv. pašpārvaldes apvienoja.

Jaunajā pašpārvaldē ietilpa O. Dankers, M.

Prīmanis un A. Valdmanis,pēc kam radījavēl

vairākus citus ģen. direktoru posteņus. Pēc

sakāves pie Maskavas vāc. centās būt uz-

manīgāki. Kad sašutumu radīja Rīgas sa-

tiksmes pārvaldes kom. Balkes pavēle sodīt

novēlojušos vai iereibušos darbiniekus —
latv.

arpātagas cirtieniem pa kailu sēdvietu 1942.

20. 11, H. Loze 23. IIun ģen.V. Šrēders ieteica

ar latv. apieties pieklājīgi unneiejauktiesviņu

dzīvē, bet tas viss bija tikai vācu īsto mērķu

Latvijas ģenerālapgabalapašpārvaldes ģenerāldirektoru ievešana amatā 1942. 9. V:

no kr. 1. ģen. Oskars Dankers, 2. Pēteris Vanags,3. Alfrēds Valdmanis,4. JānisSkujevics,
5. Voldemārs Zāgars, 6. Oskars Leimanis, 7. Dr. Mārtiņš Prīmanis, 8. Latvijas

ģenerālkomisārsDr. Otto Heinrichs Drechslers.
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slēpšanai. Sākotnējās jūsmasunpateicības par

atbrīvošanuvietā balt. sāka ilgotiespēc angļu
un amer. uzvaras. Propagandas nolūkos A.

Rozenbergs 1942. 7. 111 apstiprināja Ig., Ljas

unLiet. vietējās pašpārvaldes. Lēmumu balt.

paziņoja tikai 18. 111 un vācu prese to publicēja
19. un 20. 111. A. Rozenbergs 13. 111 arī

nedaudzpaplašināja vietējo balt. tiesurīcības

iespējas. Deutsche Zeitung im Ostland tajā

pašā dienā publ. rakstu, ka balt. ir rasiski

piemēroti precībām ar vāciešiem. Ljas paš-

pārvaldes vadībā tagad bija O. Dankers, A.

Valdmanis, J. Skujevics, V. Zāgars, M. Prī-

manis, O. Lēmanis, P. VanagsunA. Skrēbers.

Ģen. direktorus varējaieceltunatcelt tikai ģen.
komisārs Drechslers, un tikai O. Dankeram

bija tiesības ar viņu runāt. Tajā pašā laikā 5.

111 bija izdoti noteikumi, ka nekur nedrīkst

runās un rakstos pieminēt terminus Balt.

valstis un nomaļuvalstis, bet tās jāapzīmē par

balt. tautu novadiem. Kaut gan balt. bija

pārtikas producētāji, viņu pārtikas devas bija

daudz zemākas par vācu devām. Pat vilcienos

vāc. bija ats. kupejas vai vagoniun tikai vāc.

bijarezervēti labākie restorāni, kafejnīcas un

labākās vietas operu izrādēs. Kopš 1942. 17.

IInāves sodi bija paredzēti vietējiem iedz. par

jebkādu vardarbībupret Lielvāc. vai vāciešiem,

par nepaklausību,musināšanu, sabotāžu, ārz.

ziņu klausīšanos un baumu izplatīšanu.
Vācu a. frontes uzplūdu laikos atkal tur-

pinājās Balt. zemju kolonizācijas plānošana.
Vēl 1941. 27. VII Hitlers plānoja šīs zemes

kolonizēt ne tikai ar vāc, bet arī ar holan-

diešiem, norvēģiemun zviedriem. Šajā sakarā

1941. 29. XI A. Rozenbergs apspriedās ar

Dānijas āri. min. Ēriku Skavēniusu, bet vācu

valsts komisāri Holandē un Norvēģijā Dr.

Artūrs Zeiss-Inkvarts (Seyss-Inquart) un Jo-

zefs Terbovens ar ieinteresētām personām

Ostlandes kolonizācijas un saimn. izmanto-

šanas jautājumos; 1942. 3. I A. Rozenbergam

bija pirmā apspriede ar holandiešu nac. soc.

vadoni Antonu Mussertu par holandiešu kolo-

nistu unkapitālistu iesaistīšanu vācu koloni-

zācijas pasākumos Ostlandē. Jau 8. V bija
nodib. dāņu Ostkompanie, bet 6. VI holandiešu

NederlandscheOst Compagnie,bet 8.
—

18. VI

Balt. zemes apciemoja holandiešu pārstāvis
Rosts vanToningens un redzēja, ka balt. nav

draudzīgi. Pāris simtu holandiešu lauksaimn.

speciālistu tomēr ieradās Balt. zemēs un

1942-44 veica labu darbu. Ar pārvācošanas

plāniem nodarbojāsDr. Erichs Vecels (VVetzel)
Austrumu M un Dr. Konrāds Meijers-Hetlings
Himlera vadītajā Vācu tautas stiprināšanas
komisariātā. Hitlers 5. IVpaziņoja, ka Ņēvas

upei jābūt par robežu starp Somiju un Liel-

vāciju. E. Vecels 17. II ieteica pakāpeniskuun

uzmanīgu balt. izsūtīšanas programmu, pār-

vācošanai piemērotās personas atstājot Balt.

zemēs. Dr. K. Meijers-Hetlings 19. II iz-

strādāja25 g. plānu, kura laikā Balt. telpaibija

jābūt 50% vāciskai, uz a. esošiem vācu

priekšposteņiem — 25% vāciskiem. Balt. telpā
28. V vācu apmetņu punktus paredzēja Ples-

kavā, Lugā, Narvā, Tallinā, Tartu, Viljandos,

Valkā, Rīgā, Abrenē, Rēzeknē, Daugavpilī,

Šauļos un Viļņā. Ja 25 g. laikā varētupārvācot
50% latv. un ig. un 15% liet, kas būtu 650 000

—
750 000 personu ieguvums, tos papildinātu

520 000 vācu ieceļotāji. Vāciskotu arīČechoslo-

vākiju, Elzasu-Lotringenu, Krimu, kas kopā ar

Chersonu sauktos Gotu zeme v.c. apgabalus.
Himlers 12. VIpieprasīja, lai pārvācošanu Ljā

un Liet. izdarītu 20 gados; 20 VIII Himlers

rakstīja Das Schwarze Korps, ka A. iedz.

faktiskinevajadzētupārvācot,bet panākt, lai

Balt.būtu tīras vācu asinis. A. Meijers 28. VIII

paredzēja 36 ģermanizācijas atbalsta punktus
A. okup. territorijās, iesk. 14 Baltijā, kas caur

Liet. virzītosuz JelgavuunRīgu unnoturienes

tālāk uz ziemeļiem. Rīgā 1942. 14. X sāka dar-

boties rasespārbaudeskomitejapārvācošanai

derīgiem kandidātiem.

Neraugoties uz visiem pārvācošanas plā-
niem, A. Rozenbergam 1942. 8. V vajadzēja

taisnoties Hitleram par balt. pašpārvalžu

atzīšanu. A. Rozenbergs pasvītroja, ka 7. 111

dekrēts nav bijis likums, bet tikai direktīva

valsts komisāram ar daudzām drošības klau-

zulām. Nākotnē šo dekrētu varētu atsaukt.

Vērojot balt. politiķu augošo ietekmi uz H.

Lozi, Drechsleru, K. Licmani v.c. Ostlandes

vadītājiem, feldmaršals H. Gērings 1942. 6.

VIII atļāvās H. Lozi nosaukt par gļēvuli un

neprašuorg-jas lietās. Censdamies izcelties, H.

Lozes valsts komisariāta nod. vad. Frīdrichs

Tampedachs 19. IX ieteica balt. pašpārvaldēm
nedot pārāk lielas pilnvaras, bet drīzāk pa-

lielināt pārtikas devas Balt. iedz. un pahehnāt

vācu apr. komisāru pilnvaras. Jau 26. 111 A.

Rozenberga vietnieks Dr. Alfrēds Meijers

norādīja, ka vācu civilās pārvaldes darbinie-
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kiem Ostlandē navjāmācās vietējās vai., jodrīz

vietējo iedz. lielākā dala runās vāciski. Sākās

25. IX uzbrukumi pret ~kosmopolitāniskii-

nternacionāli" noskaņotiem vāc, kas bija

draudzīgi vietējiem iedz., ar norādījumiem

viņus atlaist no amatiem. Hitlers 23. IX

brīdināja vācu amatpersonas a. apgabalos
nedot nekādus solījumus vietējiem iedz. at-

tiecībā uz viņu zemju polīt. nākotni.

Jau 1941. 19. XIIpasludināja dekrētu, ka

a. apgabalos visas 18-45 g. vecas personas

automātiski pakļautas darba pienākumiem,

nepaklausīgajiemdraudot ar cietuma sodiem

unkoncentrācijas nometnēm. Balt. iedz. bija

paredzētas augstākas atalgojumulikmes nekā

citiem ~ostarbeiteriem". Nordmarkas un Pome-

rānijas akcijās meklēja brīvprātīgos. Kāds

vācu dokuments šīs akcijas atklāti apzīmēja

par „muļķu ķeršanas" akcijām. Kad tāsnedeva

vēlamos rezultātus, 1942. 4. V sākās varmā-

cīgas kr. vecticībnieku un poļu darbaspēka

ķeršanas akcijas Latgalē. Gintera Tāberta

(Tabbert) unKurta Krauzes vadīto piedzērušos

ķērāju brutālās akcijas Daugavpilī 4. VI8 000

personu savākšanā izraisīja pat vācu vadības

protestus. Tajāpašālaikā sākās t.s.Lipmaņa

akcija 42 000 latgaliešu pārcelšanai uz Kur-

zemi. Līdz 1943. 1. IX uz Vāc. bija nosūtīti

23 705 cilvēki darbā. Viņudzīves apstākļi bija

ļoti smagi. Rīgā un Strenčos 1942. 111-V

nogalinājavairākus simtus gara slimniekupēc

vācu norādījumiem. Sākās arī čigānu iznīci-

nāšanas akcijas. Viņuskaits nebijapārāk liels

un tie dzīvoja visā Ljā; latviešiem izdevās labu

daļuno viņiem paglābt.
Tā kā vācu iestādes bez latv. palīdzības

nevarējaiztikt, jau 1941. 20. VII nodib. Rīgas
kārtības palīgpoliciju, 28. VIII jau visas Ljas

apjomā. Tad 20. VII sāka organizēt latv.

~rekrūtēšanas rezervi"; 21. X pirmo (19.) latv.

bat. izsūtīja uz Ļeņingradesfronti,kam seko-

ja citi bataljoni. SS vad. un policijas pr.

Himlera uzdevumā 1941. 6. XI radīja vietējo
Kārtības policiju, kurai 6. XI Ostlandē atļāva
izveidot 50 bat. (Ljai 13). Hitleram 1941. 11.

IV vēl joprojāmbija iebildumipret. nac. vietējo
vienību izmantošanu karalaukā. Viņš 8. V

nevēlējāspiešķirt Dzelzs krustu varonīgiem ig.

un latv. cīnītājiem frontē, jo viņus varbūt

nākotnē būšot jāsoda (par pretošanos viņu
zemespārvāciskošanai). Tā kā vācu bruņotie

spēki cieta lielus zaudējumus a. frontē, bija

nepieciešamipapildspēki. Tādus 1942. 6. 111

pieprasījaHimlers visās „ģermāņu" zemēs. Ig.
frontē cīnījās jau 12 600 brīvprātīgie. No latv.

neoficiāli pieprasīja 15 000 — 20 000 vīrus, bet

noraidīja O. Dankera prasības pēc ~citu jau-

tājumukārtošanas", resp. lielākas Ljas neat-

karības. Hitlers 12. IV bija pret jebkādiem

~kompromisiem" un topašu atkārtoja 1. VII.

Negodīgs bija ģen. Fr. Jekelna solījums par

neatkarību Ljai un Ig., ko itkāpaudis Hitlers.

Latv. „policijas" bataljonus sāka izvietot visā

a. frontē. Latv. jaubijazaudējusi uzticību vāc.

un pateicības jūtu vietā bija radies rūgtums,

kamdēļ brīvprātīgo pieplūdums sāka mazi-

nāties. Kad policijas ģen.V. Srēdersierosināja
latv. slēgtu karaspēka vienīburadīšanu 1942.

3. XI, Dr. O. Drechslers atbildēja, ka bez

zināmām polīt. un saimn. koncesijām latvie-

šiem latv. atbalss vairs nav gaidāma. Dr. A.

Valdmanis 16. XIvāciešiem solīja 100 000 latv.

karavīrus, ja atjaunotu Ljas neatkarību. Dr.

O. Drechslers 7. XII ieteica Ljai protektorātu

pēc Bohemijasvai Slovākijas parauga. H. Loze

23. XII to noraidīja un brīdināja, ka Holandē

jau nošauti 80 prominentipilsoņiun līdzīgi var

izrīkoties arīLjā, ja latv. uzstāsies ar prasībām

pēc neatkarības.

Kamēr A. Rozenbergs turpināja nodarbo-

ties ar vācu kolonizācijas jautājumiem Ost-

landē un 1943. I pieprasīja tikai vienu U

Ostlandē — Tērbatā, kas būtu kult. pārvāco-

šanas centrs, Himlera pārstāvis viņa ministrijā
Gotlobs Bergers 12. I Himleram ieteica atļaut

Latv. Leģiona dib.un 24.1 saņēmaviņa atbildi,

ka Hitlers šo idejuatbalsta. Vāc. bija ārkārtīgi

vajadzīgs ne tikai darbaspēks, bet arīcīnītāji

frontē.Par leģiona dib. 27. I latv. pašpārvaldi

informēja SS un polic. ģen. V.Šrēders, pie-

prasot brīvprātīgo organizēšanu. Pašpārvalde
29. I paziņoja, ka akcija nedos nekādus rezul-

tātus, ja neatjaunos neatkarīguLju, ja neat-

dosprivātīpašumus unnepārtrauks latv. pat-
riotu vajāšanas. To 26. I. apzinājās arī A.

Rozenbergs un 8. II Hitlers pieļāva privāt-

īpašuma daļēju atdošanu un pārtikas devu

palielināšanu balt., bet nac. soc. partijas

kancelejas šefa Martina Bormaņa ietekmē

paziņoja, ka autonomijas jautājumus kārtos

pēc kara. Viņš 10. II pavēlēja Latv. leģionu

dibināt SS karaspēka ietvaros. SS vienības

teorētiski bija brīvprātīgas, kamēr Vāc. bru-

ņotie spēki bija mobilizēti. Okup. territoriju
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Ādolfa Hitlera pavēlepar Latviešu SS

„brīvprātīgo"Leģionadibināšanu 1943.

10. februārī. Tā lielums un veids atka-

rātos no rīcībā esošo latviešu vīriešu

skaita.

iedzīvotājus arī nevarējamobilizētcitu valstu

armijas, tāpēc 18. IIpasludināja, kabalt. sāks

atdot viņu privātīpašumus. Latv. zemes paš-

pārvaldei 23. 111 piešķīra nedaudz lielākas

tiesības. Atsaucoties uz A. Rozenberga rīko-

jumu 1941. 19. XII par obligātu darba die-

nestu, Drechslers 23. II pavēlēja darba pār-

valdēm iesaukt 1919-24 dzimušos —
25 000

vīrus armijas izpalīgos, 16 000 — 17 000

leģionā, 10 000 militarizētāsdarba vienībāsun

Latviešu Leģiona ģenerālinspektors

un Latvijas Nacionālās Komitejas

prezidents ģen.Rūdolfs Bangerskis

(1878-1958).

6 000 palīgpolicijas bataljonupapildināšanai.

Tā bija segta mobilizācija. Ģen. Rūdolfu

Bangerski bija paredzēts iecelt par leģiona

kom., bet 31. 111 viņam paskaidroja, ka viņš

No l. puses: Dr. Alfrēds Rozenbergs, ģen. Oskars Dankers, Dr. Mārtiņš Prīmanis,

plkv. Aleksandrs Plensners un ģen.Rūdolfs Bangerskis.
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būs tikai ģen. inspektors un par divīziju
komandieriem būs vācu ģenerāli. Viņu arī

pakļāva SS un policijas ģen. Fr. Jekelnam.

Neapmācītus jauniešus nosūtīja uz fronti,

izpalīgus un darba vienību vīrus izkaisīja visā

a. frontē. Savu vietu 1943. VI pazaudējaOkup.

a. apgabalu M. galv. polīt. daļas vad. Dr.

Georgs Leibbrants kā balt. pārāk draudzīgi

noskaņota persona.

Latviešiem bija smaga dilemma. Viņibija

pateicīgi vāc. par atbrīvošanu no viena, uz

meliem un terroru balstītasdiktatūras, režīma,

bet jau drīz atskārta, ka nonākuši otra līdzīga

režīma varā, kas draudēja ar latv. tautas

pilnīgu fizisku iznīcināšanu. Vienu apdullinošu

propagandubija nomainījusi otra. Viņi nevē-

lējās otrreizēju pad. okup. un bija gatavi

cīnīties, lai aizstāvētu Lju un latv. ties., bet

nevēlējās bez jēgas atdot savas dzīvības

aizstāvēdami režīmu, kas viņus nicināja un

izmantoja. Latv. iestādes bija bezspēcīgas
atklāti aizstāvēt tautas intereses. Pretestība

un latv. interešu aizstāvēšana notika slepeni.
Pad.unnac. soc. režīmos zināms skaits cilvēku

arībija kļuvuši morāli nestabili unbijanepār-

traukti jābaidās no denunciācijām un node-

vības. Latv. vēl cerēja uz britu unamerikāņu

eventuālupalīdzību kara beigās. Veidojāsnac.

pretestības kustība, kas caur Zviedr. mēģināja

gūtatbalstu R. zemēs. To paredzēja arī vācu

slepenie dienesti.

SD terrors Balt. zemēs turpinājās, bet

slēptākā veidā. Pēc rīkojuma 1943. 18. II

eksekūcijām bija jānotiek tādā veidā, ka

nepaliktu nekādas pēdas. Neskaitotžīdus, vācu

okup. laikā nogalinājaapm. 30 000 latv.,poļu,

vietējo kr. v.c. tautību locekļus. Daudzus

tūkstošus ievietoja koncentrācijas nometnēs.

Vācu dokumenti liecina, ka 1945. I Štuthofas

koncentrācijas nometnē bijuši 6 000 latv., 1944

vasarā Salaspils nometnē ap 7 000, Flosen-

burgas nometnē krematorijā sadedzināti 1 123

latv., R. Vāc. nometnēs saglabātajosdokumen-

tos redzami ap 2 000 nogalinātu latv. pretes-

tības kustības darbinieku vārdi. H. Himlera

pārstāvis Gotlobs Bergers 1943. 9. II sāka

plānot A. Rozenberga M pārņemšanu H.

Himlera pārziņā. Lai uzlabotu latv. garastā-

vokli, Himlers 1943. IX izmeta teikumus par

paredzamuautonomijuLjai. R. Bangerskis šo

domutālāk attīstīja radio runā 6. X. Zināmām

vācu aprindām tas ļoti nepatika un SD

vairākkārt pārrunāja varbūtēju R. Bangerska,
O. Dankera v.c. atbildīgāko personu ~likvid-

ēšanu", ja tās turpinātuvācu iestādestraucēt

ar savām prasībām. A. Valdmani izsūtīja uz

Vāciju. Kad 1943.11. X okup. Austrumu apg.

M sākās pārrunaspar Balt. zemju autonomiju
Gotloba Bergera atbalstā, A. Rozenbergs

pasvītroja, ka šādai autonomijai būtu jābūt

nenozīmīgai. Aizsardzībai, ārlietām, policijai,
sakariem un satiksmei unmuitai būtu jāpaliek

vācu rokās. Hitlers 1943. 16. XI pieprasīja visu

1904-24 dzimušo balt. mobilizāciju un 17. XI

solīja tikai
par

Balt. zemju „kult." autonomiju

pārdomātpēc kara. Augstākajam SS unpoli-

cijas vad. Dr. Ernestam Kaltenbrunneram tas

nepatika. Viņa intereses 1943. 12. XII bija
nodrošināt panākumiem bagātu Balt. tautu

mobilizāciju un krietnas kaujas spējas. Bez

jebkādiemsolījumiem tasnebija iespējams. Arī

Bergers turpinājaatbalstīt Balt. zemju auto-

nomijas ideju. R. Bangerskis 1944. 6. 111

brīnījās atklāti, kādēļ Slovākijai un Kroatijai
dotaneatkarība kara laikā, kautgantās agrāk
nav bijušas neatkarīgas, bet Latvijai, kas

agrākbijusi neatkarīga, tās suverenitāti neat-

jauno.Viņš pasvītroja, ka latv. vēlas zināt,par

ko viņi cīnās. Jaunā Eiropā bijapārāk miglains

jēdziens. Tāpēc 189 latv. politiķu prasību pēc

Ljas Republikas atjaunošanas 1944. 22. 111 R.

Bangerskis 6. IV nosūtīja Himleram.Atbildes

nebija.

Vāc. 1944. 17. IV sāka akciju 7 000 latv.

zēnuun 400 meiteņumobilizēšanaigaisa spēku

palīgdienestā, un piespieda O. Dankeru to

izsludināt. Hitlers 12. VII piešķīra Fr. Jekel-

nam diktatoriskas pilnvaras noturēt Lju par

katru cenu unmobilizēt visus vīriešus Balt.

telpā. H. Lozēm nepatika, ka policijapārņēma
visu varu un viņu ~vazāja aiz deguna". Fr.

Jekelns 15. VII izsludinājaBalt. zemēs totālu

mobilizāciju, kurā pieprasīja 50% visu 16-55

g. veco vīriešu nozīmēšanu iesaukšanai.

Balt. valstīm nonākot pad. uzbrukumu tiešā

apdraudētībā, R. Bangerskis 1944. 2. II ap-

vaicājās Drechsleram par eventuālu latv.

evakuāciju, bet atbildi nesaņēma. A. Rozen-

bergs 16. II arī sāka prātot par
Balt. zemju

evakuāciju, paredzot 2 milj. cilvēku aizvāk-

šanu; 19. IV Ostlandes valsts komisariāta

~darba štābs" sāka evakuācijas plānošanu.

Paredzēja evakuēt 508 000 personas. Latg.,
Ilūkstes un Jēkabpils apr. bija paredzēta ats.
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evakuācijas programma, t.s. Lipmaņaakcija,

vietējo iedz. izvešanai uz Lietuvu. No Ost-

landes vācu kontrolē 1. V bija vairs tikai

234 201 km2
ar 8 030 000 iedzīvotājiem. Līdz

ar to samazinājaevakuējamo skaitu. NoKurz.

bija paredzēts evakuēt kopā ar pusi Jelgavas,
Tukuma un Bauskas apr. iedz. 493 000 cil-

vēkus, 98 000 zirgus, 245 000 liellopus.Tad 4.

VIII Ziemeļu grupas kom. ģen. plkv. Georgu
Lindemani atcēla no posteņa par ieteikumu

pamest visu Ostlandiunatkāpties uz Vāciju.
Notika vāc. savstarpējās izrēķināšanās. Uz

Liepājuun Libeku 28. VIIaizbēga Dr. Drech-

slers; VIII otrā pusē viņam sekoja H. Loze,

atstājot savā vietā galv. daļas vad. vietn.

Mārtiņu Matīzenu. Aizbrauca arī O. Dankers,

savā vietā Kurz. atstājot Dr. M. Prīmani.

Fronti kādu laiku noturēja ar savu nežēlību

pazīstamais ģen. plkv. Ferdinands Šerners

(1892-1973); 26. IX Ukrainas bendi Erichu

Kochu (1896-1959?) iecēla H. Lozes vietā. E.

Kochs ieradās Rīgā 3. X, izlamāja vietējos vācu

ierēdņus par pārāk lielu pretimnācībuvietējām

pašpārvaldēm, paziņoja, ka Austrumos ir tikai

kungi un kalpi, vāc. ir kungi un iedzimtie ir

kalpi. Arpašpārvaldēm viņšnevēlējās ielaisties

nekādās darīšanās. Nākamā dienā viņš aiz-

brauca uz Vāciju. Viņambijavislielākie nopelni
A. Eiropas iedz. pretestības kustības izbeig-
šanā pret PSRS un pad. sistēmu, ievadot ter-

rora sistēmupret vāc. draudzīgajiemukraiņiem
v.c. Poļi viņu pēc viņa atklāšanas 1950 zem

sveša vārda notiesāja uz nāvi 1959,betkr. viņu
aizveda uz PSRS. Uz Vāc. 1945. I aizbēga arī

Fr. Jekelns, bet 1946 viņupubliski pakāra Rīgā

par kara noziegumiem. Visus latv. ģen. dir.

aizveda uz Vāc. un 1944. 27. IX paziņoja, ka

latv. pašpārvalde ir likvidēta. A. Rozenbergs

X Berlinē noorg. Lettische Leitstelle, kuras

latv. vad. bija A. Roja.Danziger Vorpostenvēl

1944. 21. VIII rakstīja, ka Balt. telpa pa-

redzēta vācu zemnieku kolonizācijas vajadzī-

bām, kautganvisa Balt., atsk.Kurz. unRīgu,

jauatradāspad. karaspēka okupācijā. Pēc vācu

inf. no Ljas uz Vāc. izsūtīja pavisam 279 615

iedzīvotājus. SS valsts vad. Himlers uzdeva

1945. 2. II Ē. Kocha vietā civ. pārvaldi Kurz.

vadīt SS ģen.Bērendsam (Behrends),kas tika

informēts, ka Vāc. nevar atteikties no Balt.

zemēm unnevarbūt runas par to autonomiju

Ģen. Rūdolfs Bangerskis un ģen. Oskars Dankers apciemojumā pie armiju grupas

Ziemeļi virspavēlnieka ģen. plkv. (vēlāk ģenerālfeldmaršāla) Ferdinanda Šernera.

Aizmugurē štāba virsnieki.
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Rets uzņēmums —
Vācu smagais kreiseris Prinz Eugen (10 000 t, 1940), kas ar saviem

20,3 cm lielgabaliem (25 km sniedzamība)palīdzēja izdzīt krievus no Tukuma 1944. g.

20. augustā.

Pēdējais Kurzemes frontes virspavēl-
nieks ģenerālpulkvedisKārlis Hilperts
latviešu vienības apciemojumā. Junda.

vai patstāvību.
Pēc R. Bangerska atkārtotiem protestiem,

Gotlobs Bergers 1944. 8. XI viņam paziņoja,
ka ierosinās Himleram dibināt Ljas Nac.

Komiteju. To pašu ierosināja O. Dankers un

viņa ģen. dir., vispirms izveidojot Ljas Nac.

Pad., kas dib.Ljas Nac. Kom. ar vaid. tiesībām.

LNP izraudzītu LNK prez., kas ieceltu pārējos
LNK locekļus. LNP ar0. Dankeru priekšgalā

darbotos kā LNK padomnieki. Projektu iz-

strādāja Jānis Miezis (1884-50).Himlers 1945.

6. II uzdeva dib. LNK, ko pats vēlāk nosauca

par Ljas Brīvības komiteju. SS vadība 7. II

piespiedanoraidīgoA. Rozenberguatbalstītšo

ideju. J. fonRibentrops par LNK dib. paziņoja
Hitleram 8. 11, kas atbildēja, ka viņam tas

neinteresē. Nac. kom. nebijaparedzētas ne ig.,

ne liet., jo viņu zemes jau bija pilnīgā pad.

okupācijā. Neokup. palika 14 208 km
2

terri-

torija Kurz. ar apm. 230 000 vietējiem iedz.,

150 000 bēgļiem un vācu 16. un 18. armiju,
latv. 19. div. un daudzām vācu iestādēm.

Bēgļiem atņēma pases, pārtikas kartiņas un

mantu, lai piespiestu viņus doties uz Vāciju.
1944. 9., 16. un 25. X, 11., 18., 20., 23., 26. un

28. XI, 5. XII un atkal 1945. 9., 18., 19., 20.,

22. un 28 I Hitlers atkārtoti noraidījabruņoto

spēku virspavēlniecības prasību atstātKurz.,

jo viņš cerēja ar Kurz. kautcik nosargāt Vāc.

Balt. jūras piekrasti un apdraudētpad. armiju
1. flanku. Hitlers 1945. 15. un 17. IInoraidīja
lieladm. Kārļa Dēnica piedāvātos 35 transporta

311Ostlande Ostlande



Akts Liepājā 1945. 19. III. No kr. 1. Teodors Zvejnieks, 3. pulkv. Roberts Osis, 5.

Jānis Andersons, 6. X armijas korpusa kom. ģen. Tomaški, 7. ģen.Rūdolfs Bangerskis,
8. ģen. Bērends, 10. pulkv. ltn. Rūdolfs Kociņš.

līdzekļus, 25 000 vīru, 5 600 zirgu un 3 500

smago automobiļu aizvešanai. Arī 18. 111

Hitlers noraidīja 28 kuģus, 23 250 vīru, 4 520

zirgu un 3 610 braucamo līdzekļuevakuācijai.
Pēc tam jau bija par vēlu Kurz. evakuēt.

Leģendārais Kurz. cietoksnis, izturējis 6 pad.

lieluzbrukumus, palika neieņemts līdz kara

beigām!

Potsdamā 1945. 20. II nodib. Ljas Nac.

Kom. ar ģen. Rūdolfu Bangerskikā prez., bet

vācu iestādes un prese to apzīmēja tikai kā

bēgļu Brīvības komiteju. Kad. R. Bangerskis
ieradās Kurz. pārņemt zemes pašpārvaldi, SS

Valsts vad. pilnvarotais SS-grupenfīrers Bē-

rendss 1945. 10. un 12. 111 viņampaziņoja, ka

Ljas neatkarība nav atjaunota, LNK nav

valdība, bet Brīvības kom. un notikušais

uzskatāms par propagandaskļūmi. Pēc Hitlera

pavēles Kurz. pārvaldi jāpārņem Bērendsam

un latviešiem jāapmierinājas ar nelieliem

pašpārvaldes piešķīrumiem.
Vāc. vēstnieks Zviedr. grāfs Kroizings 1945.

111 mēģināja noskaidrot, vai ASV un Liel-

britānija atbalstītu Ljas vaid., jatāda rastos

un lūgtu palīdzību. Tajāpašā mēn. no frontes

Kurz. atsauca plkv. Robertu Osi uniecēla par

sakarnieku starp LNK unVI SSkorpusu, kurā'

Latvijas Tautas Padomes deputātaman-

dāts 1945. g. 8. maijā Liepājā.

ietilpa 19. latv. div. un ko komandēja latv.

draudzīgais ģen. Vilhelms Krīgers. Lieladmir.

Dēnicam uzņemoties Vāc. valsts kanclera

pienākumus 1945. 2. V, notika latv. patriotu

apspriedeLiepājā, kur atzina,ka pienācis laiks

dib.Ljas Tautas Padomi Ljas valsts atjauno-
šanai. Tā 3. V nolēma, ka plkv. R. Osis vadīs

Ljas vaid., kurā būs arī J. Andersons, R.

Kociņš, A. Bulle, T. Zvejnieks, E. Stīpnieks,
A. Skrēbers, L. Klarks unA. Kroders. Pirmā

vaid. sēde notika 4. V, kur nolēma sasaukt

Tautas Padomi 73 personu sastāvā (12 kara-
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vīru, 21 brīvo profesiju, 26 lauksaimn.,strādn.,

amatnieku un kooperātoru un 14 valsts un

pašvald. darbiniekupārstāvjus). Tautas Pad.

bija jāsanāk 8. V, Liepājas apg. komandants

un SS unpolicijas ģen. Mellers (Moller) 5. V

bija labvēlīgi noskaņots topošaiLjas vaid. un

pieņēma, ka vācu karaspēks Kurz. turpinās

cīņas kā brīvkorpuss. Kurz. armiju grupas

virspavēlnieks ģen.plkv. Kārlis Hilperts (1888-

--1946)bija skeptiski noskaņots, bet telegrafēja

bruņoto spēku štāba pr. ģen.feldmaršalam V.

Keitelim, ka R. Oša vaid. ir pretboļševistiska
un vēlas noturēt Kurz. cietoksni. V. Keitels

atbildēja, ka reālā situācijā šim manevrim

nebūs nozīmes un ka jāmēģina evakuēt iespē-

jami liels skaits karaspēka uz Vāciju. Ar to

Ljas vaid. liktenis bija apzīmogots. Vāc. 8. V

Ezeres pagasta Ezermaļu mājas, kur

1945. 8. V. Kurzemes grupējumavirspa-
vēlniecība parakstīja kapitulācijas aktu.

kapitulēja. Latv. arī nevarēja cerēt uz britu,

amerikāņu vai pat zv. atbalstu. Vācieši bija
Kurz. aizsargājuši ar 2 armijām, kurās bija 8

korpusi, 21 divīzija, kara flotes un av. vienības.

Latv. bija tikai 1 div. un policijas vienības.

Ģen. Fr. Jekelns bijapaguvis jau 1944. XI-XII

iznīcināt ģen.J. Kureļa nac. pretestības kara-

spēku. Daļa latv. devās partizānu gaitās, citi

padevās krieviem. Gūstāpadevās pavisam 42

vācu ģen., 8 038 virsn., 181 032 instr. un

kareivji. 25 700 vīri izglābās pa jūru uz Vāc,

apm. 450 nokļuva Zviedrijā.

Ostlande Ljai bija maksājusi ļoti daudz.

Vāc.bija mobilizējuši apm. 146 610 vīriešusun

meitenes. Bojāaizgāja 50 000 — 60 000 vīru.

Neviens nav skaitījis civīliedz. zaudējumus.

Cilvēki dzīvoja pusbadāun cieta pazemojumus.
lerobežotā veidā latv. tomēr varēja turpināt

savu kult. unrel. dzīvi. Karā gandrīz pilnīgi

iznīcināja Jelgavu, Daugavpili, Rēzekni, Bal-

vus, Valmieru v.daudzas citas vietas, sagrāva

1 990 km dzc. sliežu ceļu, 556 tiltus, Rīgas ostu

un 386 rūpn. uzņ., aizveda vai iznīcināja
802 000 liellopus, 504 000 cūku, 461 000 aitas

unkazas, 108 000 zirgus, gandrīz visus sakaru

un satiksmes līdzekļus. Nac. soc. režīms

nogalinājaapm. 83 000 žīdu, apm. 30 000 latv.

v.c. unārkārtīgi lielu skaitu kr. gūstekņu, kas

nomira badā, salā unno slimībām. Kara vētras

uz r. aizrāva ap 200 000 latv., nokuriem pēc
kara R. Eiropā palika apm. 120 000. Pēc kara

Staļina režīms Ljā bija vēl bargāks nekā

1940/41. Latv. tauta cieta no vēl plašākām

deportācijām nekā 1940.13./14.VI, bet tautas

kodols tomēr palika dzimtenē.

E. Andersons

Ostvalds Vilhelms (Ostmalā Wilhelm Fried-

rich, 1853. 2. IX Rīgā - 1932. 4. IV Gros-

botenē, Vācijā) — ķīmiķis, Nobela prēmijas
laureāts.Stud. Tērbatas U ķīm. 1872-75, bija
tur asist., ieguva 1877 mag. chem. grādu,
1877-81 bija privātdoc, ieguva 1878 Dr. chem.

grādu.Strādāja 1881-87 par mācībspēku Rīgas

politechnikumā, bija tur ķīm. prof., iekārtoja

ķīm. laborat.; 1887-1906 Vāc. bija LeipcigasU

ķīm. prof., 1897-1906 arī Fiz. ķīm. I dir.,
1905-06 Harvarda U ASV viesprof., kopš 1906

neatkarīgs pētnieks. Nobela prēmiju ieguva
1909. Jau darbības laikā Rīgā O. izstrādāja

apm. 30 zin. darbu — l.t. ķīm. afinitātes un

eklektroķīm. laukā. Ķīm. jaunais fizikālais

novirziens prasīja īpašasmetodesunaparātus.
Metodes O. atrada un aparātus bieži pats

pagatavoja. O. grāmLehrbuch der allgemeinen

Chemie (2 sēj., 1885-87)kļuva pazīstama visā

pasaulē. O. 1887 dib. žurn. Zeitschrift fūr

physikalische Chemie. Leipcigas U viņš dib.

pirmofiz. ķīm. sk., kurā saplūda stud.no visas

pasaules un O. vadībā strādāja gandrīz visās

fiz. ķīm. nozarēs, sev. elektrolītiskā šķidrumu

teorijā, kurā O. deva savu „atšķaidīšanas
likumu", ko pārbaudīja pie 242 organiskām

skābēm. O. 1894 publ. Die missenshaftlichen

Grundlagen der analjtischen Chemie, 1894

deva arī jaunuprecīzu katalizes definējumuun,

pamatojotiesuz tā, panāca amonjaka sadedzi-

nāšanu par slāpekļskābi katalizātora klāt-

būtnē. Šī metodevēlāk dominējaslāpekļskābes
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Prof. Dr. Wilhelm Ostvald.

Klamrota glezna.

techn. iegūšanā. O. publ. arī Grundriss der

allegemeinen Chemie (1889), Handbuch zur

Ausfūhrung physico-chemischer Messungen

(1893), Grundlinien deranorganischenChemie

(1900) un 1911 ierosinājaorganizēt starpt. ķīm.

b-bu, ko īstenojapēc I Pas. kara. O. 1889 dib.

un līdz 1893 izd. rakstu virkni Klassiker der

exakten Wissenschaft, kas aptvēranevien ķīm.,
bet arī rnat., fiz., astron., mineraloģiju, bo-

tāniku un fizioloģiju. Viņš 1902 publ. Vor-

lesungen ūber Naturphilosophieun dib. Anna-

len der Naturphilosophie, pēc tam sarakstīja

ievērojamoEinfūhrung m der Chemie. Uz O.

vēst. studiju pamata radās Grosse Mānner;

vēlāk viņš radīja jaunukrāsu mācību unpubl.
Die Farbenfibel (1917), Die Harmonie der

Farben (1918) unDer Farbenatlas (1917), O.

1911-13 bija arī garīgā darba starpt. org-jas
(Brūcke) pirmais prezidents. O. zin. darbs

sākās norvēģu zinātnieku GuldbergaunVāges

(Vaage) afinitātes teorijas (G. un V. darbīgo

masu likuma) ietekmē. O. atzina, ka afīnitāšu

mērīšana ir viens nosvarīgākajiem ķīm. uzde-

vumiem. Šim nolūkam O. attīstīja metodes,kas

afīnitātes mērīja netieši,mērījot no afīnitātes

atkarīgās fiz. īpašības, piem., tilpuma vai

elektrolitiskās vadītspējas maiņas, kas sais-

tītas ar afīnitāšu izrasītām reakcijām. Tagad

līdzīgas metodes lieto reakciju līdzsvara un

ātruma konstanšu noteikšanai. Fiz. īpašību
mērīšanas metodēm O. pievērsa lielu uzma-

nību. Vēl šodien pazīstami viņa viskozimetri

un piknometri. Afīnitātes mērījumi viņam

palīdzēja izprast homogenāsskābju-bažu kata-

lizes likumus uneksperimentāli-teorētiski pa-

matotArēniusa elektrolītisko šķīdumu teoriju.

Leipcigā O. formulēja teorētiskos pamatus

analitiskai ķīm., radīja jaunukatalizes izpratni,

izveidoja rūpn. plaši lietotu amonjaka katali-

tiskās oksidācij asmetodi, kļuva par slavenāko

atomu teorijas pretinieku (līdz 1908), formulēja

savu ~enerģētikas" filoz., kas, balstoties uz

līdzsvara termodinamiku un uz enerģiju kā

universa pamatvielu, bija spējīga pat atvasināt

„laimes formulu". Vēlāk O. izveidoja krāsu

teorijas mācību, interesējās arī par jaunradības

psīcholoģiju unuzstājās pret karu un reliģiju

un par starpt. valodu. Viņa Grosbotenes lauku

mājās „Energie" pie Leipcigas iekārtots O.

mūzejs un O. krāsu mācības pētn. I.

Osvalds Aivars (dz. 1949. 7. IX Neištatē

[Neustadt-Holstein], Vācijā) — psīchologs,

sabiedrisks darbinieks. ASV b.Virdžīnijas U,

ieguvis M.A. grādu padomdošanas psīcholo-

ģijā.Darb. Henriko apr. (Virdžīnijā) par „Crisis
Intervention Program" vadītāju. Darb. arī

ALJA, bijis 1977-78 ALA valdes vicepr.

jaunatneslietu unspec. uzdevumu kārtošanā,

1974, 1975 un divreiz 1976 Divreizdivi no-

metnes vadītājs, 1979 Divreizdivi padomes

priekšsēdis.
Osvalds Valfrīds (1916. 23. XII Dauguļu

pag. — 1982. 26. II Šarlotesvilē, Virdžīnijā,

ASV) - astronoms (P. 166).ASVno 1957 līdz

mūža beigām strādāja par mācībspēku Vir-

džīnijas U. Rosīgi darb. latv. s-bā, kopš 1976

bija LAMZA valdes priekšsēdis.
Osvas (Asvas) ezersir Latg. augstienē 168,3

m vjl., Krāslavas raj. a. daļā. Tā platība 0,5

km
2, garums 1,4 km, lielākais dziļums 12 m,

baseina platība 1,9 km2. No ez. iztek strauts

uz Asūnīcas pieteku Aktīcu.

Osvejas ezers — Baltkrievijas territorijā

iepretim Šķaunei Ljā; platība 52,8 km2, tas ir

ieapaļš, 12 km. garš, ez. vidū 30 m. augsta, 3

km. gara, 2 km. platasala; baseina platība259

km2. R. krastam pieguļpurvs, z. krastā meži,
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d. krasts paugurains. No purva, kas ir ez. z.r.,

iztek Zilupe. Līdz Osvejas ez. senāk dzīv.

latvieši. Ez. nosaukums ir balt.
— Osivēji (Asa

Vēja); 13. g.s. letgaļu a. robeža, paredzēta kā

Ljas robežjosla arī 1919-20; 1920 I līdz ez.

aizvirzījās Ljas nac. armija; II Pasaules karā

latv. vienību cīņu vieta; 1920 un 1941 O. ez.

uzskatīts par iespējamu Ljas robežu.

Ošinš Vitālijs (dz. 1921. 10. VI Rīgā) -

baletdejotājs,paidagogs(1812). Angl. 1947-52

dejojasolo un vad. lomās Metropolitanabaletā.

Papildinājās Parīzē, dejoja turienes baletos (Le

Ballets dc Champs Elvsee un La Ballets

Russes dc Colonel dc Basil), kā arī Holandes

Nac. baletā. Bija 1952-73 dažādu baletu grupu

choreografs, 1952 sagatavoja Manuela dc Faila

Amor Brujo HamburgasbaletamVācijā; 1955-

-58 ASV un Japānas vaid. uzdevumā izveido-

jis un vad. Klasiskā baleta sk. Japānā, iestu-

dējis Villa Lobos-Štrausa Lost Waltz un

Valtera Pistona Incredible Flutist (1955, 1957,

pēd. arī filmā). ASV 1958 mācīja baletu

Losandželosā kopā ar D. Lišinu (Lichine) un

1959-61 Dalasā ar A. Daņilovu. Bija 1962-63

baleta prof. Karaliskajā Holandes Nac. X un

Holandes Nac. baletā, 1963 iestudēja Holandes

festivālam van Bāreņa (Kees van Baaren)
Variations Dodecaphoniques, 1962-73 bija arī

Romā Nac. deju A (Accademia Nazionale di

Danza) baleta prof., producēja Bāreņa un

TondeLēva (Leeuvv)Mouvements Retrogades
baletus. Vāc. 1967 Hanoveras valsts X ie-

studējaProkofjeva v.c. baletus. Valsts deju A

Antverpenē(Beļģijā) 1970 O. bijaFlāmu baleta

mākslin. palīgdir.un viesis lekt.; 1966-68 San

Carlo t-rī Neapolē(Itālijā) iestudēja M. Ravela

L'usignolo c la Rosa, E. Šabriē (Chabrier)
Classico ma non troppo v.c. Ar Flāmubaletu

1973. O. iestudēja E. Gistelnika Les Abeilles

(arī Eurovision telev. beļģu, fr. un šveiciešu

kopuzvedumā). lestudējis arī Fokina-Šopēna
Les Sylphides ar Holandes Nac. baletu un Nac.

deju A Romā, Fokina-Šūmaņa Karnevālu ar

Hanoveras, Flāmu unTeatro Bellini baletu un

Lišina-Štrausa Graduation Bail ar Holandes

Nac, Hanoveras, Gelzenkirchenas operas v.c.

baletiem. Kopš 1974 ASV darb. par mācīb-

spēku Bostonas Mūz. X un t-ra skolā VValnut

Hill School of the Performing Arts.

Ošs Jānis (1890. 6. X Galgauskā — 1937.

31. 111 Rīgā) —
rakstnieks un žurnālists,

latviešu tautas deju vācējs (1812). Bijis Ljas

Kapt. Jānis Ošs.

armijas kapt., Tautas U lekt., žurnālists

Latvijas Kareivja redakcijā, skol. fiz. audzināš.

kursos un Fiz. audzināš. I. Kopš 1928 O. un

Johanna Rinka vāca latv. t.d. un to meldijas

un aprakstus publ. t.d. krāj. Latvju tautas

dejas (1. un 2. burtn. 1934, 3.un 4. burtn. 1936,

jaunāizd. 1938-39).O. kopā ar J. Rinku un J.

Slaviešu 1937 izdeva rotaļu krāj. Rotaļnieks.
Izdoti arī O. stāsti — Mans talismans, Zelta

drudzī, Juris Mežmalis karaļa dienestā, Jura

Mežmala atgriešanās.

Otlijs Kārltons Ronalds (Ottley Carlton

Ronald 1914.14. XPlimutā,Lielajā Kurzemes

līcī, Tobago — 1985. 6. VI Portofspeinā,

Trinidadē) — Trinidades un Tobago vēstur-

nieks, folklorists, sociologs. B. Bišopa vidsk.

Tobago, Sv. Marijas kol. Trinidadē, ar britu

vaid. stipendiju stud. un b. Liverpūles U

Anglijā. Bijis 1949-68 Sab. dzīves izveidošanas
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K. R. Otlijs (Ottley) pie Kurzemnieku

pieminekļa Tobāgo.

dept. dir. Trindidadē unTobago, 1956-66 AN

padomn. sab. dzīves izveidošanas jautājumos

Klusā okeāna d. salās — Papua, Jaungvinejā,

Fidžī, Samoas,Kuka un Solomonu salās. Publ.

18. grām., iesk. History of Tobago (1945),

Spanish Trinidad (1970), Slavery Days m

Trinidad (1972), Creole Talk, TobagoLegends
and West Indian Lore (1950), The Trinidad

Callaloo (1978), Folk Beliefs and Customs of
Trinidad and Tobago (1979), kopā ar Dr.

Edgaru Andersonu sagatavojis grām. The

History of Tobago(1985).Publ. daudzrakstu

period., pievērsis lielu uzmanību Kurz. perio-
dam Tobagovēst., stud. latv. vai. unLjas vēst.,

bijis internac. vēst. un archaiol. ekspedīciju loc.

Trinidadē un Tobago 1960 v.c, latv. tūristu

uzņemšanaskom. pr. 1978, liels latv. draugs.

Bijis arī sk. inspektors, viņa grāmatas lieto

Trinidades un Tobagoskolās.

Otorinolaringoloģija —
medicīnas nozare,

kas pētī ausu, kakla un deguna shmības, to

ārstēšanu unprofilaksi. Pirmie o. speicālisti Ljā
sāka darboties Rīgā XIX gs. beigās. O.

shmības XX gs. sākumā ārstēja jau vairākās

slimn.unambulancēs. Rīgas 1. pils. slimn. 1926

atvēra o. nodalu.LU 1935 nodib. Mcd. fak. O.

katedru, ko vadīja Dr. Pēteris Sniķeris (1875-

-1944). Neatkarīgajā Ljā darbojās 34 o. spe-

ciālisti, no tiem 8 laukos. O. nodaļās bija 74

vietas. Ljā 1967 darbojāsjau 171 o. speciālists

unvietu skaits bija pieaudzisuz 306. Zin. darbs

koncentrēts RMI Ausu, kakla un deguna sli-

mību katedrā, ko kopš 1947 vad. Nikolajs

Hodjakovs (1898-1970). No pētn. jāatzīmē
Ernests Gaudiņš (dz. 1922).

Ovišu-Serves slieksnis — bīstamu sēkļu
rajons Kurz. piekrastē Balt. jūrā no Ovīšiem

līdz Serves (Svorbes) pussalai Sāmsalā, apm.

60 km plats, Rīgas jūras līča un Balt. jūras

Ovīšu bāka, vecākā saglabātā bākas

celtne Latvijā, būvēta 1814. g., moder-

nizēta 1961. g., 38,1 m augsta, ar sig-
nālu redzamību 18 j.j. attālumā.

dabiskā robeža. Sēkļu raj. dziļums ir apm. 10

m. Tikai sliekšņa vidū ir 20-22 m dziļa grava

virzienā uz Miķeļbāku, kas veido kuģu ceļu. Uz

a. no O. — S. s. atrodas Irbes (Irves) jūras
šauruma dziļūdens raj., ko robežo Kurz. pie-

kraste no Lielirbes līdz Kolkas ragam d. un

Sāmsala z. Tā dziļums sniedzas līdz 35 m.,

garums — ap 60 km, platums — ap 30 km.

OzereMārīte (prec. Lipski, dz. 1944. 9. IV

Rīgā) —
ASV skaistumkarahene (Miss USA)

1963. gadā (sk. LE 1962-82 1. sēj. 51. lpp.).
Trešā atvase 9 bērnu ģimenē; 6 mēn. vecumā

ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāc, no
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Mārīte Ozere.

turienes ieradās ASV. Čikāgā līdztekus amer.

sk. b. arī latv. Kr. Barona vidsk., kā arī

piedalījās V. un E. Dzelmes t.d. kopā. ASV

skaistumkaralienes tituls 1963 deva O. iespēju
studēt vai. un drāmu Montičello kol. un

Ziemeļrietumu (Northwestern) U Čikāgā. O.

ieguvusi arī vairākus skaistumkaralienes ti-

tulus gan latv., gan amer. s-bā (piem., Miss

Chicago un Miss Illinois). Kā Miss USA viņa

pārstāvējaASV pasaules skaistuma karalienes

(Miss Universe) vēlēšanās, kur bija fināliste.

Būdama Miss USA, O. daudzceļoja Z. Amer.,

Kolombij ā, kā arī Brazilij ā, kur viņa iekaroja

ļaužu sirdis ar uzrunu portugāļu vai. un bija

prez. Joao Goulart viešņa. O. bija pirmā ārze-

mes dzim. ASV pilsone, kam piešķīra Miss

USA titulu.Ar savušarmu un izpratni viņa gu-

va draudzību un darīja godu savai dzimtenei

Ljai. Pēc oficiālā karalienes gadaO. aktīvi pie-

dalījās Čikāgas latv. sab. dzīvē,Apspiesto tau-

tu ned. sarīkojumos unparādēs, bija arīpeldē-
šanas instr. Garezerā. O. prec. arEduardu R.

Lipski. Pārcēlusies uz Detroitu, darb. par mo-

delētāju lielajā preču namā „Bonwit Teller"un

par modes izstāžu iekārtotāju unkomentātori.

Ozola Ārija (dz. 1930. 15. VI Rīgā) -

gleznotāja. Nokļuvusi Venezuelā 1948, mc.

Estibas Prias MAun Los Andes U. Kopš 1960

piedalījusies grupu izstādēs un kopš 1962

rīkojusi virkni individuālu izstāžu. Glezno

figūrālus, ainavu unklusās dabas motīvus —

sākumā reāli, tad ģeometriski stilizētos krās-

zieda laukumos dienvidamerikāņu sienas glezn.

gaumē. Pārcēlusies uz Kanādu, piedalījusies
Latv. mākslin. apv. Latvis, DV v.c. izstādēs,

sarīkojusi 1973, 1978 un 1982 individuālas

izstādes. O. mainījusi stilu: mutuļaini saplu-
dinot krāsu, nejaušībās veidojas pusfantas-
tiskas ainavas

— pilnīgi pretējā uztverē ie-

priekšējam dekorātīvam posmam.

Ozola Baiba (dz. Šinte, 1945. 30. V Štol-

bergā, Vācijā) — radiožurnāliste. ASV stud.

Mičiganas valstsU polīt. zin. unieguvusi B.S.

grādu. Bija 1973-74 ALA valdes sekr. vietn.;

kopš 1969 darb. Amerikas Balss latv. vai.

raidījumu redakcijā.
Ozolaine (1814) —

ciemsun apdzīvotavieta

Rēzeknes rajonā. Platība
— 68,3 km2, iedz.

skaits 1967
—

1 528. Lielākās apdzīvotās
vietas

— Ozolaine (67 iedz.), Bekši, Losi,

Kampišķi, Laizāni, Andronova unPauliņi. Tur

darbojas 2 astoņgadīgas sk., 2 bibl., ambu-

lance, sakaru nod., 2 veikali. Apvidu šķērso

Daugavpils-Abrenes (Pītalovas) dzc. un Kau-

ņas-Ļeņingradas šoseja. Losu ez. ieplakā Kam-

pišķu purvā (375 ha) iegūst kurināmo kūdru.

Lielākais ez. — Gaiduļu (64 ha). Kad vāc. okup.
vara sākaLatg. jauniešu varmācīguizsūtīšanu

darbos uz Vāc, Losu jaunieši pretojās. Vācu

drošībasdienests 1942. 14. V apcietināja visus

260 Losu sādžas iedz., no kuriem daudzus

nošāva, 40 izsūtīja uz Vāc. unmājasizlaupīja.
Ozola Ita(dz. Vilmane, 1931. 4. IXRīgā) —

architekte, gleznotāja-grafiķe. Argentīnā 1962

b. Buenos Airesas U archit. un pils. būvn.

fakultāti. Par archit. darb. Argentīnā un

Brazilijā, radot pilnīgi jaunu,praksē pieņemtu
unarpanākumiemlietotu celtņu konstrukciju

sēriju sistēmu izstrādāšanu cementā un ar

stiklšķiedru pastiprinātā plastikā. O. pat-

stāvīgi projektējusi unvad. daudzu dzīvojamo

ēku, rūpn., klubu v.c. būves, Brazilijā pro-

jektējusi latv. draudzes dievnamu un tā 10

krāsaino stiklu logus ar Jaunās Derības tema-

tiem, kā arī altāra gleznu. Kā gleznotāja-

grafiķe D. Amer. reprezentējusies individuālās

izstādēs Argentīnā 1957, Brazilijā 1969 un

vairākās kopizstādēs. Ar ģimeni 1976 pārcēlās
uz dzīvi Toronto (Kanādā),kur darb. par archi-

tekti. Individuālas izstādes Kanādā bijušas
1976 Montreālā, Toronto un Otavā, pirmā
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individuālā izstāde ASV
—

dz. sv. laikā

Bostonā 1978. O. mākslas darbu pamattēma
— latvju dainas latviskā skatījumā. O. ir Latv.

mākslin. apv. Latvis biedre.

Ozola-Stjuarte(Stevvart) Velta (dz. 1911. 4.

IX Rīgā) — operu un koncertu dziedātāja,

soprāns. O. jau sk. g. dziedāja ģm. sarīko-

jumos; 1927 ieguva Aug. Dombrovska stipen-

diju studijām Alīdes Valmanes-Kīnmiņas dzie-

dāšanas studijā, 1941 b. LX prof. Paula Sakša

dziedāšanas kl. ar brīvmākslin. grādu.Dziedāja

Rīgas radiofona Bērnu rītu programmās,Sab.

lietu M atbalstītajos koncertos visā Ljā un

Ljas sūtniecību sarīkojumos Liet. un Igaunijā.

ledziedājuši skaņu plates (Bellacord) kopā ar

tenoriem T. Matīsu unA. Poriņu unar baritonu

A. Kortānu, parallēli papildinājās dziedāš.

studijās pie ievērojamās kr. dziedātājas Ma-

riannas Čerkaskajas. Vēl būdama LX pēdējā
kursa studente, angažēta par solisti Liepājas

O, sev. panākumus guva Bizē Karmenā (Kar-

mena), Čaikovska Pīka dāmā (Līza) un D'Al-

bēra lelejā (Marta); dziedāja galv. lomu arī

Smetanas operā Pārdotā līgavā, pāžu duetā

Mocarta Figaro kāzās, R. Štrausa Rožu kava-

lierī un operetē Dolāru princese. O. daudz

dziedājusipatstāvīgos koncertos Rīgā. IIPas.

kara laikā izceļoja uz Vāc, kur daudz kon-

certēja. Dziedājusi arī Stokholmā (Zviedr.)
koncertos un Stokholmas ceļojošā O. Devās

1950 uz ASV, kur papildinājās pie Mirdzas

Vīnertes (sk.), dziedāja Sanfrancisko O, daudz

koncertēja amer. un latv. publikai un bija
soliste VIII R. krasta dz. sv. Sanfrancisko.

Ozoliņa Dzidra (dz. 1933. 24. IX) — vēstur-

niece. B. LVU vēst. un fil. fak. vēst. nod. 1957,

kopš 1958 ZAVēst. I jaunākā zin. līdz-ce, vēst.

zin. kand. 1969. Pētījusi Rīgas pils. komunālo

saimn. unpašvaldības polīt. jaunākajos laikos.

Publ. grām. — Rīgas ~pilsētas tēvi" un viņu
komunālā politika 1877-1913 (1976).

Ozoliņa Elza (dz. Toma, 1903. 12. VIII

Vecgulbenē)— veterinārārste. B. LU, pēc tam

1944 ieguvusi Dr. mcd. vet. grādu Frīdricha

Vilhelma U Berlīnē, darb. Freiburgas veteri-

nārhigiēnasI kā asist. no 1943,vēlāk nod. vad.

turpat, pensijā aizgājusi 1968, 4 publ. viņas

specialitātē.

Ozoliņa Lilita (dz. 1947. 19. XI Rīgā) -

aktrise. B. LVK T-ra fak. 1971, Dailes t-ra

aktrise kopš 1966;spēlējusi filmās: Ceļa zīmes

(1969),Stari stiklā (1970),Klāvs-Mārtiņa dēls

Skatuves un filmas māksliniece

Lilita Ozoliņa.

(1971), Uzbērums (1970),Šahs briljantu kara-

lienei (1973),Oļegs unAina (1973),Dunduriņš
(1974),Melnā vēža spīlēs (1975), Ezera sonāte

(1976)v.c, spēlējusi galv. lomu pirmajā latv.

7 sēriju telev. filmā Ilgais ceļš kāpās (1984).

Ozoliņa Sulamite (dz. Ivaska, 1923. 30. IV

Rīgā) — bibliotēkāre. Stud. LU fil. 1943-44 un

Mārburgas U 1946-49 vācu, fr. un angļu vai.

un lit., ieguvusi 2 mag. grādus Minesotas U

1965 fr. un vācu lit. un 1969 bibl. zin.;

strādājusi par vai. skol. Augsburgas kol.

Mineapolē 1959-65 un Taipejas Amer. sk.

Taivanā 1963-64, 1966-67 strādājusi kā asist.

grām. komplektēšanas nod., 1969-71 Lutera

Teol. sem. un 1971-73 Ilinojas valsts U kā

kataloģizētāj a, 1973-78 Mankato valsts U un

no 1978 Lutera Northwest sem. kā katalo-

ģizētāja; pied. Balt. stud. konf.; sagatavojusi
Jaunā Gaita 1-100 satura rādītāju (1980).

Ozoliņš Ādolfs (1902. 20. XIIRīgā - 1964.

30. XI Čikāgā, ASV) —
žurnālists unjurists.

B. LU jur. fak., strādājis Latvja red., kopš 1935

bija Kara M juriskonsults. Trimdā darb. Vāc.

unASV.

Ozoliņš Adrians (dz. 1912. 19. IISaukā) —
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tautsaimnieks. B. Johana VolfgangaGētes U

Frankfurtē pie Mainas, Vāc, ar dipi. taut-

saimn. grādu 1949 un Dr. oec grādu 1960,

pārcēlies uz ASV, kur bijis ārk. prof. Lok-

hēvenas valstskol. Pensilvēnij āno 1962,prof.

no 1970 un emeritus prof. kopš 1977, 1 publ.

viņa nozarē.

Ozoliņš Aleksandrs (1903. 17. I Liepājā —

1975. 12. VIII Bruklinā, Ņujorkā, ASV) —

tiesu eksperts, policijas darbinieks un politiķis

(P. 167). leradies ASV, O. 1952 sāka darb.

Jaunsaimn. un sīkgruntn. partijas prezidijā.

Ozoliņš Alfrēds (dz. 1895. 1. IX Rembates

pag. -
1986. 2. VI) - čelhnieks (1815). ASV

ieradās 1950 un 1951-55 bija Sirakūzu U

(Ņujorkas pavalstī) mācībspēks kr. vai. un čella

spēlē. Bija 1955-65 čelhnieks Bafalo (Buffalo)

pilsētas simfoniskajā orķestrī. LAMZA dibi-

nātājs un godabiedrs.

Ozoliņš Andrejs Valdis (dz. 1935. 21. X

Rīgā) — matēmatiķis. O. stud. St. Lūkas kol.

Ekseterā, Angl., Skl 1955-58, ieguvis B.Sc

grādu mat. un fiz. Londonas U 1962 un

diplomu skaitļu analizē Bātas U 1969. O. ir

māc. spēks Lesteres pils. poktechnikumā, bijis
Lesteres latv. sk. vad., Almēlijas vasaras

nometnes vad. un Vidusangl. bērnu svētku

vadītājs. Viņa sieva — angliete Dulcie (dz.

Allen) ir skolotāja un ērģelniece Vidusangl.
latv. ev.-lut. draudzē un Lesteres latv. kok-

lētāju grupas vadītāja.

Ozoliņš Arturs (dz. 1946. 7. II Libekā,

Vācijā) — koncertpianists (P. 167). (Vecmāte

un m. Silvija 0., dz. Bertolde, pianistes). O.

1962-63 papildinājāspieNadjas Bulanžē (Bou-

langer) Parīzē, 1963-67 stud. Mannesa mūz. kol.

Ņujorkāpie NadjasRaizenbergas (Reisenberg)

un kol. b. kā izcilākais students kol. vēsturē.

Papildinājās 1968-69 pie Vlado Perlemutera

Parīzē. Spēlējis daudzās koncertu turnejās

Kanādā, ASV, daudzās Eiropas zemēs, iesk.

Lielbritāniju, Zviedr., Norvēģiju un Poliju,

koncertējis arīD. Amer., PSRS un okup. Ljā.

lespēlējis vairākas skaņu plates. O. ir starpt.

atzīts koncertpianists.

Ozoliņš Eduards (1881. 11. IV Zaubē

1960. okup. Latvijā ?) — skolotājs (1816).

Ozoliņš Eduards (1895. 24. II Latvijā —

1968. 2l! XII Čikāgā, Ilinojā, ASV) - pulk-
vedis leitnants. Karavīra gaitas sācis I Pas.

karā, 1919 bija vltn., iestājās 8. Daugavpils

kājn. pulkā un piedalījās kaujās pret ber-

montiešiem unLatg. atbrīvošanas cīņās. Ljas

armijā vēlāk bija plkv. leitnants. Vācu okup.
laikā darbojās Ljas pašpārvaldes iekšlietu

resorā, Kurz. cietoksnī vadījakārtībaspoliciju.
Vāc. kapitulācijas dienā zvejnieka laivā no-

kļuva Zviedr., pēc tam Vācijā. leceļojis ASV,

O. Čikāgā nodib. un sākumā vad. DV nodaļu.

Ozoliņš Egils (dz. 1945. 20. V Peisenbergā,

Rietumvācij ā) — mūzikologs, pianists. (T. un

m. — Žanis O. un Marija Vīdnere-O. bijuši

Liepājas t-ra aktieri). O. ar vecākiemnokļuva
ASV 1949, sākumā Grandrapidos, Mičiganā.

Klavierspēli sāka mc. 7 g. vecumā, 1963 sāka

stud. D. Kalifornijas U un 1964 Kalifornijas
U Losandželosā, kur ieguva B.A. grādu kla-

vierspēlē 1967,M.A. grādumūzikoloģijā 1967

(teze — The Cantatas of Andre Campra,

1660-1744)unDr. grādu 1983 (disertācija —
The

Oratorios of Bernardo Pasquini, 1637-1710).Jau

1962 O. piedalījās jauno pianistu parādē

Čikāgā, 1965 koncertēja II R. krasta dz. sv.

Portlandē,Oregonā,koncertējis Kakfornijas U

un latv. s-bā, piedalījies IV R. krasta dz. sv.

Losandželosā un darb. par ērģelnieku Miera

draudzē Losandželosā un par mācībspēku

mūzikoloģijā Kahfornijas U.

Artūrs Ozoliņš.
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Ozoliņš Ēriks (dz. 1923. 16. IX Jaunsaules

pag.) — diriģents. Ljā mc. ērģeļuspēli unbijis

ērģelnieks, kopš 1941 koru diriģents. Pēc kara

Vāc. unAngl. diriģējis jauktus unvīru korus.

Izceļoja uzAustrāl., kopš 1953 Brisbenas Latv.

b-bas jauktā kora diriģents. Vairākos KD

koncertos bijis kopkoru virsdiriģents.

Ozoliņš Juris Gundars (dz. 1946. 20. VIII)

— mācītājs. Zviedr. b. UpsalasU ar cand. theol.

grādu 1974,Stokholmasbīskaps viņu ordinējis

par māc. 1974. 15. XII.Uzņemts Ljas Ev.-lut.

b-cā 1975. 13. XII.Darb. par māc. Eskilstunas

latv. ev.-lut. draudzē, izraudzīts par Ljas Ev.-

lut. b-cas pārvaldes loc. Zviedrijā.

Ozoliņš Kārlis L. (dz. 1923. 11. 111 Rīgā) -

bibliotēkārs un mācītājs. Vāc. stud. teol.

Mārburgas U 1946-49,ASV Augsburgas kol.

vai. unvēst. 1949-51 (B.A. grāds), Augsburgas
Teol. seminārā stud. teol. 1949-52 (B.Th.

grāds), pēc tam Minesotas U ieguvabibl. zin.

M.A. grādu 1961, paid. M.A. grādu 1966 un

Lutera Teol. seminārā M.Div. grādu 1970.

Studijas turpināja MičiganasU, kur ieguvaDr.

grādu 1972. Darb. par māc. Baronetā (Vis-

konsinā) 1952-55, bija instr. Augsburgas kol.

1955-59, bibliotēkārs 1960-70, bibl. zin. nod.

vad. Ilinojas valsts U 1970-73, bibl. vad.

Gustava Ādolfakol. kopš 1973. Bijis Fulbraita

stipendiāts 1963-64 un mācījis bibl. zin. Tai-

vanasNac. U Taipejā (Taivanā). Mācījis bibl.

zin. arī Mičiganas U 1966-67 unMinesotas U

1961-65,1968-69.lepazinies ar okup. Ljas bibl.

1977. Sv. Toma kol. bibl. dir. kopš 1980,

vairāku profes. org-ju biedrs, AABS Balt.

kollekciju apzināšanas koordinators, referējis

vairākās Balt. stud. konferencēs. Sastādījis
1978-80 latv. period. inventūru Z. Amer.

bibliotēkās, kopš 1980 ALA LI pad. loceklis.

Ozoliņš Konstantīns (dz. 1902. 28. VI

Rugāju pag.
— 1987. 16. IIVesterosā, Zvied-

rijā) — tiesībnieks. B. jur. fak. LU 1932. Pēc

cand. iur. grāda iegūšanas 1928 bijis mier-

tiesnesis Daugavpils apgabaltiesā, 1929-30

Grīvas iecirkņa miertiesn., 1930-37 Daugavpils,

1937-40 Rīgas apgabaltiesas loc, 1941-43

Daugavpils apgabaltiesas pr., bet no amata

atbrīvots pēc vācu okup. varas pieprasījuma.
Pēc tam bijis zvēr. adv. Rīgā un Liepājā;
1944-45 bija Karavīru palīdzības vad. Kurz.

cietoksnī; 1945. IV LNK iecēla O. par Tiesu

palātas loc, bet 1945. V viņš devās trimdā uz

Zviedriju. Tur 1967-70 bija arch. darbin.

Konstantīns Ozoliņš latviešu grāmatu

nodaļā Vesterosas pilsētas bibliotēkā.

Stāv Miķelis Bukšs.

Vesterosas pils. bibl., 1969 sakārtoja šīs bibl.

Latv. grām.undokumentukrāj., kur jau vairāk

nekā 4 000 grām. un brošūru, vairāki simti

period. izdevumupilni vai daļējikomplekti un

lielāks skaits dokumentu. O. 1949-51 bija
Vesterosas latv. papildsk. pārzinis, 1959-73

Latv. Juristu Rakstu redaktors.

Ozoliņš Laimonis (1925. 8. IIKopenhāgenā,

Dānijā — 1979. 4. IVLondonā, Anglijā) — ar-

chitekts (T. — diplomāts Teodots O.) O. 1939

kopā ar vecākiem pārcēlās uz dzīvi Anglijā.

Stud. archit. 1949-54 Bartleta Archit. sk.,
Londonas unKembridžas U, ieguva B. Archit.

grādu. Darb. par lekt. 1956-64 Voltamstovas

Techn. kol., 1964-65 bijis LondonasMidlesek-

sas (Middlesex) pašvald. dienestāarchit. gru-

pas vad. vietn., 1965-71 Londonas Ņūhema
pašvald. grupas archit., 1971-73 pils. archit.

palīgs un 1973-79 pils. galv. architekts. O.

pievērsis lieluuzmanību ainavām, celtņu gais-

mām un ēnām, projektu kontūrām pret debe-

sīmunkoku apveidiempret sienām. Viņastils

moderns unizsmalcināts, rūpīgi detalizēts. O.

vārdā nosaukta Londonas iela 1980.

Ozoliņš Mārtiņš Vilhelms (dz. 1919. 1. X

Salacas pag.) — mācītājs. Stud. LU inženier-

zin., iesaukts armijā. Pēc II Pas. kara Vāc.

stud. teol. Getingenas U 1946-49. Devās uz

ASV, strādājis auto rūpniecībā Saginavā

(Mičiganā). Turpinājis teol. studijas pašmāc.

ceļā, bijis evaņģēlists kopš 1968. Ordinēts par

māc. 1971. 7. XI. Bijis Mineapoles-Sentpolas

latv. ev.-lut. draudzes māc. 1972-82, pēc tam

pensionējies.

Ozoliņš Pāvils (dz. 1895. 20. XI Praulienas

pag.) —
veterinārārsts (1817).Kopš 1944 LLA
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vet. fak. mācībspēks (kopš 1959prof.), Lauks,

dzīvnieku anatomijas unfizioloģijas katedras

vad. 1956-66. Pētījis lauks, dzīvn. orgānu

embrionālu attīstību un filoģenēzi. Publ. Māj-
dzīvnieku anatomiju (1956).

Ozoliņš Pēteris (1896. 17. V Grostonas pag.

- 1973. 4. VII Čikāgā, Ilinojā, ASV) - DV

darbinieks,kapteinis. B. krsk. Maskavā, cīnī-

jies pretboļševikiem un 1920 ar Troickas pulku

atgriezies Ljā. Līdz 1940 dienējisLjas armijā.

leradies ASV 1951, kur tūlīt sācis darboties

DV org-jā: DV ASV valdē 1956-73 bija kasieris,

fin. noz. vad., 1963-66 DV CV loceklis. Ap-

balvots ar DV nozīmi zeltā 1960. Darb. arī

Latv. Palīdzības F v.c.

Ozoliņš Pēteris (1911. 7. IX Rīgā - 1971.

8. X Rīgā) — gleznotājs. Mc. LMA prof. J.

Kugas dekorātīvās glezn. meistardarbnīcā.

Darbojies monum. dekor. glezn., darinājis

plakātus, 1944-54, 1957-60 darb. LVMA. Iz-

stādēs piedalījies kopš 1931.

Ozoliņš Pēteris (dz. 1923. 9. IIRīgā — 1985.

22. V Gārvudā, Ņudžersijā, ASV) — latviešu

tautas deju kopu vadītājs, sabiedrisks dar-

binieks. Sācis dejot t.d. Rīgā. Trimdā Vāc. b.

Mērbekas latv. ģm., t-ra mākslu mc. pie K.

Veica, J. Zaķa, J. Zariņa, O. Uršteina un R.

Mucenieka. Spēlējis Mērbekas Latv. t-rī, vad.

latv. t.d. kopu bēgļu nometnē Mērbekā, arī

ZengvardenāunVolterdingenā.ASV 1959 dib.

un līdz 1970 vad. latv. t.d. kopu ~Dzintars"

Ņudžersijā, iestudējis dejas vairākām t-ra

izrādēm. Organizējis un vad. latv. t.d. priekš-

nesumus Ņujorkas Pasaules izstādē 1964 un

1965. Bijis ALA Kult. biroja t.d. referents,

rakstījis un referējis par latv. t. dejām.

Ozoliņš Teodors (dz. 1919. 7. XI Mēdzūlas

pag.) — skolotājs, diriģents. B. Jelgavas Skl

un Jelgavas Tautas X, specializējoties mūz.

teorijāundiriģēšanā. Bijis skol. Rendā unsk.

pārzinis Liezeres psk., Liezeres draudzes ērģel-
nieks unkora diriģents. IIPas. karā mobilizēts

Latv. leģionā, nokļuvis gūstā Putlosā un

Zedelhemā, Vācijā. No Vāc. ieceļojis ASV,

uzņēmās Čikāgā Daugavas kora diriģēšanu

pensijā aizgājušā diriģ. Ed. Ramata vietā;kādu

laiku bija arī Amer. Latv. koru apv. vice-

priekšsēdis. Noorg.unvad. Čikāgas Daugavas

vanadžu dubultkvartetu, DV 25 g. jubilejas
svinībās bija vanadžu apvienoto koru virs-

diriģents. lestudējis un vad. dziesmas siev.

ansambļiem Kokļu dienās Čikāgā, vadījis

kopkorus vairākos dz. sv. un dziesmu dienas

Garezerā, Mičiganā.

Ozoliņš Teodots Visvaldis (1899. 20. XI

Mangaļupag. —
1981. 29. IX Londonā, Angli-

jā) — diplomāts (P. 167). Devās 1919 uz Lie-

pāju, pēc tam dipi. dienestā uz Berlīni unKo-

penhāgenu,kur 1919-21 bija Ljas sūtniecības,

vēlāk ģenerālkonsulāta darbin., stud. valsts

zin. KopenhāgenasU. Bija 1921-22 Ljas Āri.

Mkurjēru nod. darbin., 1922-23 ģenerālkonsu-
lāta 2. sekr. Londonā, 1924-28 Ljas ģenerālkon-

sulāta, vēlāk sūtniecības sekr. Dānijā, turpi-

nāja stud. KopenhāgenasU. Pēc tam 1929-30

bija Ljas sūtniecības konsulārās nod. sekr.

Maskavā, 1930-36 ģenerālkonsulātasekr., vē-

lāk sūtniecības 1. sekr. Stokholmā, 1936-39 Āri.

Mkonsulārās, vēlāk saimn. nod. vad. un 1939

Juridiskā dept. dir. v.i., 1939. IV
- 1963. IV

Ljas sūtniecības Londonā padomnieks, 1963.

IV
—

1981. X Ljas dipi. pārstāvis Lielbritānijā.
O. cieši sadarbojās arLNPL unDVF, būdams

abu šo org-ju godapriekšnieks. Kopš 1950 bija
Londonas Avīzes izdevēju kopas pr., daudz

rakstījis latv. presē.

Latvijas lietvedis Londonā

Teodots V. Ozoliņš.

Ozoliņš Uldis Egils (dz. 1948. 5. IV Bādrē-

burgā, Vācijā) — politiskais zinātnieks. Izce-
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ļojis uz Austrāliju. B. Melburnas U Austrāl.

1972 arB.A. grādu filoz. unpolīt. zin. unM.A.

grādu 1975,bijis MelburnasU vec. asist., vēlāk

pētn. Austr. valsts iestādē, bijis ļoti aktīvs

latv. jaunatnes organizācijās.

Ozoliņš Valdemārs (1896. 5. XI Vestienas

pag.
- 1973. 15. II Pueblo,Kolorādo, ASV) -

komponists (1818). O. dziesmas bija ļoti iecie-

nītas koru programmāskopš triumfālās debi-

jas IV Visp. dz. sv. Rīgā 1926. Pēc kara O.

skaņraksta chromatiskā struktūra jūtami sa-

biezinājās, taču formas veidojumi palika pie-

ticīgi. Varbūt tādēļ mūža beigās O. trimdas

mūz. dzīvē netika sev. ievērots, kaut gan viņš

komponēja visai daudz. Publicētas O. instru-

mentālkompozicijas — Stīgu kvartets (1954-

-58), Klavieru trio v.c, kantātes
—

Svētā naktī

unDziesmu Daugava. Trimdā radušās apm. 70

kora dziesmas. Solo dziesmas publ. krāj. —

Sarmotā dvēsele (1959), Miglā asaro logs

(1963), Dziedošā smeldze (1965). O. bija virs-

diriģ. I Vispārīgoslatv. dz. sv.ASV, I R.krasta

dz. sv., Indianapoles novada dz. dienās, ASV

Vidienes dz. dienās Milvokos unDV dz. dienās.

Ozoliņš Viktors (dz. 1907. 25. 111 Rīgā) —

okupētās Latvijas Ev.-lut. baznīcas archi-

bīskapa vietnieks, teologs. B. LU teol. fak.,

kandidāta
g. nokalpojis Jaunpiebalgas drau-

dzē, vēlāk bijis māc. Umurgas, Trikātas,

Jelgavas Sv. Annas b-cā un Archibīskapa
katedrālē(Domab-cā). Kopš 1959 darb. Rīgas
Sv. Pāvila draudzē, kopš 1969 Rīgas pils.

iecirkņa prāv. un archibīskapa vietnieks.

Ozoliņš Voldemārs (Voldo) (dz. 1906. 24. VII

Rīgā) —
architekts. Stud. LU archit. 1927-39,

diplomdarbs—
Kara mūzejs Rīgā. Stud. laikā

strād. arīPolijā un Ungārijāunstud. nolūkos

apceļojis Eiropu. Bijis Ljas Zemkopības M

Lauks. būvn. nod. archit., Vāc. 1945-47 ASV

armijas 343. inž. pulka archit., armijas būv-

darbu vad., aktīvs latv. bēgļu kom. Baireitā,

Heidelbergā un Hanavā. Venezuelā 1947-50

bija Karakasas pils. valdes galv. archit., pro-

jektējis pils. būvvaldes un loterijas namu,

Satiksmes M un policijas centrāli, Plaza

Venezuelā centr. laukumu, centr. tirgu Quinta

Crespo, veicis Karakasas pils. t-ra, Simona

Bokvara mūzejaun Centr. Universitātes pār-

būvi. Bijis Karakasas pils. liceja mācībspēks,
1950-60 savaprojektēšanasunbūvdarbu uzņ.

vadītājs. Karakasāun tās apkārtnēprojektējis
un uzcēlis ap 200 dažāda rakstura celtnes —

skolas,b-cas, pieminekļus, tirgus, dzīvokļu un

savrupmājas unTruhiļļo pils. centru, par ko

saņēmis vaid. uzslavu. Kopš 1960 darb. Los-

anželosā, Kalifornijā (ASV), projektējis skolas,

katoļu konventu un dzīvokļu namus, vēlāk

darb. Kalifornijas valsts būvbirojā. Bijis aktīvs

latv. sab. darbā.

Ozolkalne Leonija (prec. Skujeniece, dz.

1902. 24. II Jaunsvirlaukas pag.) — rakstniece

un sabiedriska darbiniece. B. vidsk., darbo-

jusies par valsts ierēdni; dzejoļus, stāstus,

esejas un kritikas sākusi publ. laikrakstos,

sākot ar 1923, vispirms Zemgalietī. Publ. 1927

dzejukrāj. Zemes dziesmas. 1948 izceļojusi uz

Kanādu, dzīvo Britu Kolumbijā. Publ. 1960

dzeju krāj. Pēterīša sapnis (bēgļu bērna sap-

nis DP nometnē), 1979 — romāns Ugunī (par

Jelgavasbojā eju), 1982
— romāns Pavasaris

(Rīgas skolu jaunatneuz Torņkalna fona divu

okupāciju žņaugos), 1983 — romāns Pār-

nākšana (iecere par atgriešanos brīvā Ljā),

fragmentos ~Kur tu esi" (aizsākts 1946).

Ozolnieki
— apdzīvota vieta ar 1 397 iedz.

(7 km no Jelgavas). Pad. varas gados tur

izveidojies rūpn. centrs. Turienes mākslīgās
ādas rūpn. ražo 2/3 no PSRS vajadzīgā apavu

oderu materiāla,ko izsūta 35 apavu f-kām. O.

ir arī dažādas mazākas f-kas un darbn., tur

izbūvētsviens nolabākajiemprovinces sporta

stadioniem, uzcelts tirdzn. centrs un kult.

nams.

Ozolnieks Pēteris (1874. 15. IX Salas pag.

— ? Solikamskā, Sibirijā) — rūpnieks. Pēc

aroda izgl. iegūšanasTukumā O. 1894kopā ar

Sievu Sofiju atvēris velosipēdu darbnīcuRīgā

Pēteris Ozolnieks.
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un 1909 iekārtojis pirmo latv. velosipēdu f-ku,

kas darbojās līdz 1940. I Pas. kara laikā f-ka

bija Maskavā un tur gatavoja bumbmetējus.

O. noorg. Apdrošināšanas s-bu strādnieku

nelaimes gadījumos, kurā bija valdes pr. līdz

tās likvidēšanai. Bijis ilgus g. Rūpn. un amatn.

b-bas valdē, Ljas bankas diskonta komisijā
v.d.c. org-jās.

Dzejnieka Imanta Ziedoņa atrasts diž-

ozols Madlienā pie Zežām. Viņš un

viņa iejūsmināto brīvprātīgo entuziastu

saime daudzus gadus cenšas atklāt,

saglābt un saglabāt retus vai bojā ejai

padotusdabas un vēsturiskos objektus.

Viņa palīga Gunta Eniņa fotogrāfijā
Ziedonis ir 3. no labās puses pie ozola.

Ozols (1819) —
dižākais un viens no vērtī-

gākajiemkokiem Ljā. Tākā Ljāozolutīraudžu

gandrīz vairs nemaz nav, 5 ozolu audzes 104

ha kopplatībā (Pededzes un Pahatnieku pus-

salas, Piloru, Barkavas unSeldžu) irpārņemtas
valsts aizsardzībā. Valsts aizsardzībā pārņemti
arī 485 dižozoli. Vislielākais dižozolu grupē-

jums (42) ir Cēsu raj. Unguru parkā, bet

dižozolu visvairāk ir Kurz., Tukuma rajonā.
Kaives slejas Senču o. ir visplašākā apjoma(9,7

m apkārtmērs), bet Moricsalā (Usmas ez.)

atrodams visaugstākais o. (42 m). O. mūža

ilgums apm. 1 000 g. Ļoti vērtīgo o. koksni

izmanto mēbeļrūpniecībā,parketiem v.c, mizu

— miecvielu iegūšanai.
Ozols Alberts Georgs (dz. 1915. 20. I

Valmierā) — mācītājs un skolu darbinieks. B.

Ozolu gāršapie Ugāles.

LU teol. fak. 1940, ordinēts par māc. 1940. 4

11. Bijis Valmieras apr.
Rubenes ev.-lut

draudzes māc. 1941-44,mācījis Rubenes psk

Prāvests Alberts Georgs Ozols.
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ticības mācību. Vadījis 1944-45 latv. garīgo

aprūpiReichenbergā, Sudetijā, Čechoslovākijā;
1945-49 bija māc. Vircburgas Z. nometnē un

skol. latv. psk. (Vāc). leceļojis ASV 1949.

Pitsburgas latv. ev.-lut. dr. dib. unmācītājs.

Kopš 1951 māc. Ņujorkas latv. ev.-lut. dr. Z.

novadā, 1958-63 LELDAA pārvaldes loc,

sekr., āri. un sk. lietu referents. Ņujorkas latv.

ev.-lut. draudzes Bronksas psk. skol. kopš 1951

un vidsk. skol. unpārzinis kopš 1953. levēlēts

par ASV A. apg. prāvestu 1982. Referējis latv.

dr. sanāksmēs, sem. par teol., paid. un nacio-

nālpolītiskiem jaut. un publ. rakstus presē.

Vad. bērnuvasarasnometnes. B-cas Virsvaldes

uzd. sast. lūgšanu grām. — Stāsti par
Jēzu

(1952, 1971), Ticības mācība trimdas skolām

unpašmācībai (1959, 1965, 1970, 1973), Viņa
vārdi bija vareni (1964, 1973),Latvijas vēsture

(2 d., 1967, 1979, 1981) un sprediķu grām.Ej

un dari! (1969). Sakārtojis garīgo dziesmu

grām. jaunatnei Paceliet balsis! Slavējiet!

(1972). Rediģējis Ticības māc. skolotāju biļ.
(1960-64) un sprediķu grām.Es ticu (1979).

Ozols Arnolds (dz. 1922. 24. XI Vildogas

pag.) — aktieris unrežisors. T-rim pievērsies,
mācoties Siguldas ģm., Vildogas pag. vadījis

pirmo režiju. Pēc kara gaitām Latv. leģionā
1945 Memingā, Vāc, piedalījies J. Richtera

vad. t-ra izrādēs. Izceļoja uz Austrāl. 1951.

Kopš 1953 Brisbenā darb. latv. t-rī, bijis galv.
lomu tēlotājs, rež. un jauno aktieru audzinā-

tājs. O. 1954 kopā ar J. Zolti nodib.Brisbenas

DV drām. kopu un ar to sagatavojis lugas

vietējām izrādēm, KD un t-ru festivāliem.

OzolsArturs (1890. 25. VIIIDzērbenes pag.

-
1969. 24. XII Gēteborgā, Zviedrijā) -

inženieris technologs (1820). Bijis Ljas Satver-

smes sapulces loc, 1927-36 Jūrniecības dept.
direktors.

Ozols Arturs (dz. 1905. 1. XII Rīgā) -

farmaceits (1820). Kopā ar vēcākiem 1906

izceļojis ASV; 1928-75 bijis Filadelfijas Farm.

kol. mācībspēks, kopš 1943 ķīm. fak. dekāns.

Ārkārtīgi daudz darījiskol. modernizēšanaiun

paplašināšanai. Publ. 50 zin. pētījumus unred.

U.S. Dispensatory unPractice of Pharmacy.

OzolsArturs (1912. 18. 111 Rīgā - 1964. 29.

VI Rīgā) — valodnieks, folklorists. B. Rīgas
Skl 1931, bijis skol., 1933-45 ar pārtrauku-
miem stud. baltu fil. LU unstudijas b. LVU.

Publ. 1938 grām. Tautasdziesmu literātūras

bibliogrāfija, lasījis lekc. Rīgas Skl, Latvijas

Valodnieks-folklorists Arturs Ozols.

Valsts Paid. IunLVU fil. fakultātē. Kopš 1946

strādāja ZA Folkl. I, 1952-55 bija I dir. vietn.,

1950-64 LVU Latv. vai. katedras vad. (kopš
1962 prof.). leguva 1961 Dr. grādu. Dr. diser-

tācija — Latviešu klasisko tautasdziesmu

sintakses jautājumi. Bija 1963 ZA korespon-

dējošais loc, 1958-63 LVU zin. prorektors.
Galv. O darbi

—
Latviešu tautasdziesmu

valoda (1961), Veclatviešu rakstu valoda (1965),

raksti
— „Latviešu tautas poētiskās daiļrades

vēstures problēmas" (Žurn. Karogs, 1952),

~Par latviešu tautasdziesmām"(krāj. Latviešu

tautas dziesmas, I, 1955)un apm. 70 citi raksti.

O. bijis viens no vispusīgākajiem latv. vai.

zinātniekiem un vai. izveidotājiem, radījis

patstāvīgu latv. lit. vai. vēst. koncepciju,

piedalījies latv. vai. sintakses teorijas attīstī-

šanā un latv. lit. vai. normu problēmas pētī-
šanā, darb. leksikoloģijas, leksikogrāfijas, fra-

zeoloģijas, stilistikas v.c. vai. nozarēs, kā arī

etnogrāfijā un folklorā.

Ozols Arturs (1913. 12. IX Dzērbenē —

1984. 8. IX Dandijā, Skotijā) — tālbraucējs

kapteinis. B. Kr. Valdemāra jūrsk. Rīgā ar

tālbraucēju kapt. grādu 1940. 0- 1945 devās
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trimdāuz Zviedr. un 1946 uz Angl., kur ieguva

britu tirdzn. flotes tālbraucējakapt. diplomu,

sākumā kalpoja uz Ljas kuģiem Elizabete,

Rāmava unKaupo,kas pēckara palikaAngl.,
vēlāk vadīja britu kuģus.

Ozols Augusts Voldemārs (1899. 7. XI

Stalbes pag.
— 1968. 8. V Sirakūzās, Ņujorkas

pavalstī, ASV) — tautsaimnieks. Stud. Tēr-

batas U,piedal. Ljas Atbrīvošanas karā, b. LU

ar mag. oec grādu. O. bija Fin. M adm. nod.

vad., 1935-40 Amatn. kameras ģenerālsekr.un

žurn. Amatnieks red., piedalījās starpt. kon-

ferencēs. Viņadarbības laikā izstrādāti hkumi

par amatniecību, kamera veidota par amatn.

pārstāvību, arodizgl. veicinātāju, jur. palī-

dzības un grāmatvedībaspadomdevēju, amatn.

kooperātīvu tīklu un ražojumu noieta org-ju.

Vāc. O. strādāja UNRRA un IROdienestā un

bija Oldenburgaslatv. nometnes komandants.

ASV stud. SirakūzuU unbija tās darbinieks.

Ozols Auseklis (dz. 1941. 22. IX Strenčos)

— gleznotājs. B. Pensilvēnijas U ar B.A. grādu

1965 unTempļa U Tailera mākslas sk. 1966 ar

M.A. grādu, b. arī Pensilvēnijas Mākslas A,

bijis A. V. Štumpfiga unFranklina Votkinsa

skoln., 1967-70 bija Tempļa U Tailera Mākslas

sk. mācībspēks, pēc tam Ņuorknsas mākslas

A dir. Luizianā. O. piedalījies izstādēs Vendo

Nubes galerijāFiladelfijā kopš 1969,piedalījies

arī latv. ALA,KF, Filadelfijas latv. kopas v.c.

izstādēs. Viņadarbi atrodami Trentonas māk-

slas mūz. un privātās kolekcijās.
Ozols Edgars (1899. 4. IV Priekuļos - 1967.

23. I Rīgā) — entomologs. Stud. LU Mat. un

dabas zin. fak., ieguvis biol. Dr. grādu 1966.

O. bijis Ljas Augu aizsardzības I dir. 1929-44

unBalt. augu aizsardzības st. dir 1944-60,LLA

māc. spēks no 1944 un prof. 1959-67. Viņš

pētījis kultūraugu kaitēkļu biol., ekoloģiju,

biocenoloģiju un izplatību Ljā, kaitēkļu vai-

rošanās dinamikuun kaitīgokukaiņu enomo-

fagus, sev. jātnieciņu dzimtu (Ichenumonidae).

Viņš publ. vairāk nekā 140 zin. darbu latv., kr.,

vācu un angļu vai. un piedalījies starpt.

entomologu kongresā Berlinē 1938 un Vīnē

1960.

Ozols Elmārs (dz . 1915. 20. IV Rīgā) -

kartogrāfs un sabiedrisks darbinieks. Ljā

strādājis Satiksmes M, 1944 iesaukts Latv.

leģionā, piedalījies cīņās a. frontē un Vācijā.
Pēc gūsta darb. Ljas S. Kr. Libekā (Vāc),kopš
1948 kartogrāfs Beļģijā. Bijis Beļģijas LNK

pr. un loc, ilgg. DV Beļģijas nod. valdes pr.,

Ljas S. Kr. pārstāvis Beļģijā un pārstāvis
Latv. liberāļu apv., tās internacionālās un LAK

EC sanāksmēs.

Ozols (OHSOL) Ernests (dz. 1916. 28. V

Vašingtonā, Kolumbijas distriktā, ASV) —

inženieris-ķīmiķis. B. Ņujorkas pils. U arB.S.

grādu 1936un Masačusetsas technol. I Kem-

bridžā arDr. grāduķīmijas inž. zin.,bijis instr.

Stīvensa technol. I Hobokenā, Ņudžersijā,
1947-49, pēc tam pētn. darbā privātuzņ.,

publikācijas inženierzin. ķīmijā.

Ozols Gunārs Miervaldis (dz. 1933. 20. IX

Liepājā) — jūras inženieris, politisks darbi-

nieks. B. kol. Venezuelā un ieguvis jūras inž.

grādu. Pārcēlies uz ASV, darb. par inž. IBM

koncernā Ņujorkas pavalstī. Bija 8 g. Pokip-

sijas latv. ev.-lut. draudzes pr., kopš 1969

aktīvi darb. Amer. demokrātu part., kopš 1975

Latv. demokr. apv. vad. unkopš 1976 Amer.

demokr. part. Nac. kom. latv. nod. vadītājs.

Ozols Jānis (1878. 8. XI Platones pag. —

1968. 30. VI Vilmingtonā, Delaverā, ASV) —

tautsaimnieks, sabiedrisks darbinieks (1820).

Bijis viens no LSD SP dib. Ljā, emigrēja uz

ASV 1907. Kopš 1921 darb. tirdzn. firmā Pro-

dexco, kopš 1924 Armtorg (PSRS tirdzn.

pārstāvniecības ASV) darbinieks. Organizēja
ASVun PSRS tirdzn., vairākkārt bijis dienesta

darīšanās Maskavā. Guvis atziņu, ka Ljai
nekas labs no PSRS nav gaidāms, sāka

atraisīties no saitēm ar komūnistiem. Pēc II

Pas. kara pensionējās un nodevās vai. un

saimn. jautājumu studijām. Ap 1950 sāka

aktīvi piedalīties latv. jauniebraucēju kult.

dzīvē, bija LHZA rev. kom. loc. un ACEN

konsultants saimn. jautājumos.Rakstīja latv.

trimdas presē, 1917 publ. LSD SP vēsturiun

1960 monogrāfiju par savu dzīvesbiedri
—

Klāras Elizabetes Ozolas piemiņai — ar vēr-

tīgiem kultūrvēst. materiāliem.

Ozols Jānis (1890. 31.1 Blomes pag. —
1941.

26. X Soļikamskā, Sibirijā) — mežkopis (1821).

Miris pad. deportācijā.
Ozols Jānis (1910. 29. X Dzērbenē — 1985.

21. XI Toronto,Ontārio, Kanādā) — skolotājs,

žurnālists. O. mācījies Rīgas Skl 1924-29 un

pēc tā beigšanas 1930 iestājies LU tauts. un

ties. zin. fak. tauts. nod. un sācis darbu Rīgas

pils. 1. pamatskolā. O. iesaistījies arī Pērkoņ-
krusta org-jā unpēc K. Ulmaņa apvērsuma

polīt. policijas apcietināts un 1934-38 atradies
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izsūtījumā ārpus Rīgas. Atjaunojis stud.

1938-40 LU, kas bija jāpārtrauc pad. okup.
laikā. Bija 1941-43 Brandenburgas div., bet

1943-45 latv. 19.div. dienestā.Naktī 1945. 8./9.

V devies no Liepājas uz Zviedr., kur dzīvojis
līdz 1946, pēc kam pārcēlies uz Angl. un no

turienes 1951 uz Kanādu. Strādājis 9 g. par

jūrnieku, 1957 kļuvis Kanādas pasta dar-

binieks. No 1960 bijis skol. Toronto Sv. Jāņa
ev.-lut. draudzes svētdienas sk. un jauniešu

grupas vad.; no 1968 latv. vai. skol. Toronto

Latv. TA ģm.; no 1976 Toronto Latv. b-bas

sestdienas sk. pārzinis. No 1974 O. bijis PBLA

KF paid. nod. valdes loc. un 1976 ievēlēts

LNAK padomē. O. bija arī laikr. Latvija
Amerikā red. loceklis.

Ozols Jānis Edgars (dz. 1887. 8. VII

Saikavā) —pulkvedis. O. 1914 iesaukts 1. Preo-

braženskas gvardu pulkā, 1915 b. Oranien-

baumas kara skolu. Piedalījies cīņās 191. kājn.

pulkā un 4. Vidz. latv. strēln. pulkā, pēc tam

Latv. strēln. rezervespulkā. Kopš 1918. 18. XI

piedalījies Ljas Atbrīvošanas karā. Bijis Lie-

pājasaizsargu rotas dib., Kalpakabat. sakaru

nod. pr., apbalvots ar LKO.Vēlāk O. bijis Ljas

armijas štāba gāzu lietuspec, stud. ķīm. LU,

pēdējos Ljas neatkarības g. Pasīvās gaisa
aizsardzības priekšnieks.

Ozols Jēkabs (dz. 1922. 27. XI Rīgā) -

archaiologs (P. 167). Pēc karavīra gaitām sāka

Vāc. 1948. stud. vēst. Freiburgas U, 1956

ieguva Dr. hist. grādu Minsteres U, 1967

ieguva turpat Dr.phil. grādu. Bijis 1960-62 un

1967-77 Balt. Pētn. I. vad. Bonnā, kopš 1970

archaiol. prof. Bonnas U, piedalījies archaiol.

izrakumos Reinzemē. O. red. iznākuši vairāki

CommentationesBalticae sēj.; publ. —
Die

Herkunft der Fatjanowokultur (disertācija,

1962), Die baltische Steinkistengrāberkultur

(1969), Die vorgeschichtlichen Burgen Sem-

gallens, Die Bootaxt und die spāte kammkera-

mische Kultur des baltischen Gebietes, kā arī

desmitiem rakstu cittautu periodikā. Piedalī-

jies ar referātiem zin. kongresos Hamburgā,

Romā, Belgradā, Stokholmā, Ņujorkā, Toronto

v.c.

Ozols Juris (dz. 1940. 24. 111 Rīgā) —

bioķīmiķis. (T. — Arnolds 0., inž.) ASV

Vašingtonas valsts U ieguvis B.S. grādu 1957

unDr. grādu bioķīm. 1961. Bijis 1961-70 pētn.
asist. un vēlāk zin. līdz-ks Vašingtonas U Mcd.

sk., kopš 1970 mācībspēks bioķīm. Konekti-

katas U Fārmingtonā (kopš 1977 ārk. prof.).

Strād. l.t. proteīnu bioķīm., specializējies

aminoskābju secības noteikšanā — sākumā ar

cietas fāzes, vēlāk ar šķidras fāzes metožu

palīdzību; plašāki darbi citochroma b
5
un P

4SQ

struktūras noteikšanā. O. kopā ar saviem

kollēgām bija pirmais, kas noteicis kāda

membrānu proteīna aminoskābju secību. Publ.

vairāk nekā 50 darbu žurn. — J. Biol. Chem.,

Biochemistry, Proc. Nati. Acad. Sci. USA v.c.

Referējis vairākās starpt. konf. ASV, vairāku

profes. org-ju biedrs.

Ozols Knuts (dz. 1944. 10. VIIIValmierā)

—
vēsturnieks un radiožurnālists. (T. —

Al-

berts 0., prāv.) ASV 1969 ieguva B.A. grādu

vēst. Ņujorkas pils. kol., pēc tam M.A. grādu

un diplomu A. un Vidus Eiropas vēst. I,

Kolumbijas U. Kopš 1972 Amer. Balss latv.

vai. radio raidījumuredakcijas loc., bet no 1986

VI vadītājs.

Ozols Leo (1926. 25. 111 Rīgā -
1974. 4. I

Toronto, Ontārio, Kanādā) —
filmu darbinieks,

režisors. Filmu noz. sāka darb. Venezuelā, kur

nodib. filmu produkcijas uzņēmumu —
Leo G.

OzolsOrganization. O. uzņēma vairākasfilmas

un popularitāti ieguva ar vairākām filmu

ekspedīcijām, sev. ar ekspedīcijām uz grūti

Prof. Dr. Jēkabs Ozols.
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Lāčplēša kara ordeņa kavalieru ģimene — Arturs, Oskars, Aleksandrs un Markus

Ozoli — 3 pēdējie bija LKOK.

pieejamopasaules augstāko ūdenskritumu—

Salto Angel. Vēlāk O. pārcēlās uz Kanādu,kur

darbojāsCanadian Broadcasting Corp. valsts

raidījumu s-bā, nodib. arī sava Venezuelas

uzņēmumaKanādas nodaļu. Viņš 1973 pieteica

paša izveidoto jaunu filmu uzņemšanas un

izrādīšanas techniku — ~Vibravision" un

nodib. Vibravision Cinemas-bu, plānojot ie-

kārtot jaunukinot-ru tīklu. Pašam šķiroties no

dzīves, plāni palika nerealizēti.

Ozols (Ozol) Maikls (Michael) (dz. 1934. 27.

XI Ņujorkā, ASV) — ģeoķīmiķis. B. Ņujorkas

pils. U ASVar B.S. grādu 1957, Pitsburgas U

ar M.S. grādu 1958 un Renselēra politechn. I

Troijā 1963 ar Dr. grādu ģeoķīmijā, 1960-63

bijis pētn. darbā Renselēra politechn. I, pēc

tam privātuzņ., specializējies ceļu būvē un

ģeol., lielāks skaits publikāciju.
OzolsMarkus (1895. 23. II Dzērbenes pag.

- 1942. 6. VIIISoļiļeckā, Orenburgā, Sibirijā)
— sabiedrisks darbinieks (1821). Miris padomju

deportācijā bada nāvē cietumā.

Ozols Nikolajs (1910. 8. XII Lugā,Krievijā
— 1980. 25. I Bostonā, ASV) — mācītājs. B.

LU teol. fak. 1940, ordinēts 1940. 4. 11. Strād.

1940-44 Sv. Ģertrūdes 1. draudzē par māc.

adjunktu un par skol. Rīgas vidusskolās. Vāc.

1945-49 bija māc. un skol. Lejaszaksijas z.

daļas nometnēs, ~Oksfordas" nometnes latv.

ģm. dir., skautu vad., angļu zonas B-cas

Virsvaldesnod. loceklis. Cīnījies pret latv. kara

gūstekņu diskrimināciju angļu zonā. ASV

1950-52 bija Augustānas sinodes latv. ieceļo-

tāju māc. Jaunanglijā. No sinodes darba

aizgāja, nevēlēdamiesbūt par latv. asimilācijas

veicinātāju. Ilgus g. bija Harvarda U juris-

prud. fak. bibl. darbin., 1950 nodib. neatkarīgu
Bostonas latv. ev.-lut. Misijas draudzi. Pēdējos
3 g. bija Bostonas latv. ev.-lut. Trīsvienības

Misijas draudzes mācītājs.
Ozols Ojārs K. (dz. 1929. 21. VIII Liepājā)

—
ASV artilērijas un izplētņu lēcēju karaspēka

pulkvedis-leitnants. O. mācījies Rīgas valsts

techn. un b. latv. ģm. Neištatē, Vāc, pēc kam

strādājis ASVdarba rotā. leceļojis ASV 1952,

O. b. arīartil. virsn. kand. sk. un izplētņu lēcēju
kursus 1954 unnodienesta vietas Vāc. ar 187.

izplētņu lēcēju kaujas grupu piedalījies Leba-

nonas(Tuvajos austrumos) desanta operācijās
1958. Pēc Augstākās artil. sk. beigšanas O. kā
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Pulkvedis-leitnants Ojārs Ozols

ar dzīves biedri Astru.

labākais absolvents dienējis Korejā kā artil.

brigādes štāba
pr., vēlākcitās dienesta vietās

ASV artil. vienībās. O. b. arī Komandas un

ģenerālštāba kol. un apbalvots ar Nopelnu
krustu. Pēc atvaļināšanas 1973 O. strādā

Veterāņu administrācijā. Viņa 2 dēli ir kapt.
ASV bruņotos spēkos.

Ozols Pēteris (1893. 22. IX Cēsīs - 1983.

11. XII Milvokos, Viskonsinā, ASV) —
ak-

tieris, režisors (1822).ASVieradās 1951. Vad.

Viskonsinas Latv. b-bas t-ra ans. 1951-56,

inscenējis 9 lugas, tās izrādītas Viskonsinā un

apkārtnē 26 reizes. Vēlāk ans. iekļāvās Milvoku

aktieru kopas ansamblī (1956). Ar apvienoto
ans.O. iestudēja 10 lugas, nokurām A. Voitkus

Jūdass piedzīvoja 10 izrādes unizpelnījās KF

godarakstu. O. 1954-60 vad. rež. arī Milvoku

Vācu t-ra b-bā. Bija 1954-72 KF t-ra lietu

mākslas referents, aktīvs arī Milvoku latv.

nama valdē un ev.-lut. draudzē. Līdz 1968

Milvokos pavadītajos 17 g. O bija inscenējis

pavisam 37 lugas latv. unvācu s-bai. Smaga

trieka 1977 atrāva viņu no t-ra dzīves.

Ozols Roberts (dz. 1944. 26. VII Ērgļos) -

bioķīmiķis unārsts. ASV stud. Ročesteras U,

ieguvis B.S. grādu ķīm. 1966, Dr. grādu

bioķīm. 1971 un M.D. grādu 1974. Darb.

1974-76 Dartmutas (Dartmouth) kol. slimn.,

kopš 1976 zin. līdz-ks Nac. vēža pētn. I mcd.

un klīniskās farmakoloģijas nod., kopš 1979

vec. zin. līdz-ks. Pētījis taukvielu metabolismu,

vēlāk pievērsies vēža slimību probl. —
l.t.

farmakokinētikai un chemoterapijai. Salīdzi-

nājis dažādus veidus, kā ievadīt chemotera-

pijas līdzekļus ķermenī, izstrādājis rutīnas

uzlabotai vēža slimnieku ārstēšanai. Publ.

vairāk nekā 10 pētījumu žurn. —
Biochem.

Biophys. Res. Commun., Biochem. Biophys.

Acta, Lancet, Cancer Treat. Rep., Cancer Res.

Referējis vairākās starpt. konf. ASV.

Ozols Rolands (dz. 1917. 27. VIII Kubaņā,

Krievijā) — žurnālistsunredaktors. B. Angļu
I Rīgā, 1932-40 darb. laikr. Jaunākās Ziņas
(kopš 1938 par nod. red.); 1945-46 laikr. Jaunās

Ziņas izd. unred. Ansbachā, Vāc, laikr. slēdza

ASV mii.pārvalde par tānelabvēlīgunostāju

pret PSRS. Pēc ierašanās ASV, O pievērsās
saimn. darb.,bet kopš 1979 darb. laikr. Laiks

redakcijā. O. publ. grām. Kāds nepabeigts

stāsts (1945),Fragmenti unminiatūras (1946),

Noveles, Noueletes, Miniatūras (1947), Vilis

Valis (Ironijas romāns, 1947),Mēness cilvēks,

Ellē, Ķeceris (nereālis stāsti, 1945, izd. 1948),

Mozaika (1948) un Barbaru triumfs (1982). O.

publ. arīmāc. grām.Runāsim angliski, Let us

speak English (1946).

Ozols Sigurds (dz. 1942. 30. X Rīgā) -

valodnieksun literātūraszinātnieks. ASV stud.

Sanfrancisko valsts U Kalifornijā, ieguvis B.A.

grādu angļu vai. 1967 un M.A. grādu salīdzi-

nāmā lit. 1971, arī kolledžu mācībspēka dip-

lomuangļu vai. un lit. no Kalifornijas valsts

pārvaldes 1971. Specializējies uzskates priekš-

metu izmantošanā vai. studijās Bārnfīldas kol.

Angl. 1967. Bijis 1967-70 rakstn. (štata darbin.)

Dodsmith Publications apgādā Sausalito, Kali-

fornijā, ASV, Angļu vai. lekt. 1973-75 vācu

vidsk. Dorstenā unVeizenheimā,Vāc; 1975 arī

vācu vai. instr. ASV armijas 8. kājn. div.

Bādkreicnachā, Vāc; 1975-77 vācu vai. instr.

Bārnfīldas kol. un Līlendas vidsk. Latonā,

Anglijā. Darb. 1977-80 par angļu vai. lekt.

Tripoles U Libijā, org. angļu vai. studijas zin.,

mcd., farm. un vet. mcd. fak. studentiem,
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1980-82 bijis angļu vai. lekt. Mohameda

Ben Abdalas U Fezā, Marokā, pasniedzis

arī kursus amer. kult., 19. g.s. angļu un

amer. lit., pētn. metodoloģijā un rakstnie-

cībā, 1982-84 bija angļu vai. instr. Karaļa

Šauda U Rij ādā, Šaudi Arabijā, kopš 1984

Kalifornijā, ASV, papildinājies Kalifornijas
U Berklejā.

Ozols Vilis (dz. 1929. 3. V Naukšēnos) —

gleznotājs. B. 1958 LVMA. Darbību sāka ar

Rīgas sk. tradīcijā gleznotāmsaulainām aina-

vām, piem., Dārzā (1960) v.c, betpēc kritikas

uzbrukumiem sāka gleznot cietākā, stilizētā

formā, ietverdams zvejnieku un sportistu
dzīves tēlojumos ~idejisku" tematiku. Kopš
1968 O. darb. par mācībspēku LVMA.
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P

Pabaži (1823) —
ciems un apdzīvota vieta

Rīgas raj. z. daļā. Tā platība 155 km
2, iedz.

skaits 1967 — 1 342. Lielākās apdzīvotās
vietas

— Līlaste, Pabaži unGāršas. P. robe-

žojas ar Rīgas jūras līci un Saulkrastu pil-
sētciemu. Pie Līlastes ir augstākās kāpas

(30 m) Vidz. piekrastē. Ceriņu atradņu grupā

saldūdenskaļķu krājumi pārsniedz 10 000 m 3.
Klajajā purvā rok pakaišu kūdru, Jurku un

Drušku purvos
— mēslojumukūdru. Lielākais

ez. — Pabažu (36 ha). A. daļā izmanto grants

paugurus. Apvidukrusto Rīgas-Alojas dzc,

Rīgas-Tallinas šoseja, Saulkrastu-Bīriņu un

Saulkrastu-Murjāņu ceļi. Darbojas pamsk.,

bibl., feldšeru un vecmāšu punkts, vet. iecirk-

nis, sakaru nod., 2 veikali, vairāki gateri un

mech. darbnīcas.

Pabērzu dzimta (Rhamnaceae) — nelieli

koki, krūmi, dažas liānas un lakstaugi div-

dīgļlapjuklasē. Pasaulē sastopamas 60 ģintis

un apm. 900 sugas. Ljā sastopamas 2 ģintis,
kas pārstāvētas katra ar 1 sugu: pabērzs (1824)

unkrūklis (1082).

Pabērzs Juris (1891. 30. VII Kalupes pag.

— 1961. 22. IV Rīgā) — padomju politiķis,
jurists, rakstnieks (1824). P. 1940.19. VIkļuva
tiesl. min. A. Kirchenšteina min. kabinetā. II

Pas. kara laikā evakuējās uz Saratovas apg.

PSRS. Pēc kara 1944-55 bija adv. un juris-

konsults Rīgā. Rakstījis stāstus un garākus

liroepiskus dzejojumus.
Pabriks Kārlis (1898. 13. IV Valmierā -

1977. 20.1 Rīgā) - aktieris (1824). Kopš 1922

strādāja Dailes teātrī.

Paceplīšu dzimta (Troglodytidae) —
nelieli

putni dziedātājputnuapakškārtā. Sastopamas

14 ģintis, 59 sugas. Ljā sastopams tikai

parastais paceplitis vai ceplītis (Troglodytes

troglodytes) (384), 10-12 cm garš, sver 8-11 gr,

mīt vecos egļu mežos, īsu astīti, pazīstams ar

ļoti skaļu un dzidru dziesmiņu.

Jānis Svilāns

Pa Dejas Ceļu — Austrālijas latv. tautas

deju kopas izdevums. Red. Juris Ruņģis,
iznākušas 39 burtnīcas.

Padegs Andris (dz. 1929. 27. 111 Rīgā) -

datoru konstruēšanas inženieris. ASV ieguvis

A.B. grāduDartmutas (Dartmouth) kol. 1953,

M.S. grādu Teiera (Thaver) inž. zin. sk. 1954
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Dr. Andris Padegs

un Dr. grādu Karnegija Technol. I Pitsburgā
1958. Bijis pētn. asist. un inž. Karnegija

Technol. I 1954-58, kopš 1958 International

Business Machines (IBM) koncerna dienestā

Pokipsijā — sākumā kā inž., vēlāk datoru

sistēmu plānošanas vad. un architektūras

izveidotājs, kopš 1971 programmu vad. un

vēlāk centrālo sistēmu archit. vadītājs. P. bija
viens no diviem pazīstamās IBM 360 datoru

sistēmas archit. autoriem, 1968-72 vadījaIBM

370 datoru sistēmas izveidošanu, kopš 1972

vada archit. izveidošanu jaunām datoru sis-

tēmām. leguvis vairākus patentus. Publ. 10

zin. rakstus angļu vai. par datoru sistēmām,

ieguvis vairākas godalgas, piedalījies ar refe-

rātiem Balt. stud. konferencēs. Publ. zin.

rakstus un referējis arī latv. vai., bijis Pokip-

sijas Latv. b-bas pr., Latv. F valdes loc. un

1980-82 tā priekšnieks.
Padēls Arvids Jēkabs (1899. 25. IX Jelgavā

- 1983. 24. II Stokholmā, Zviedrijā) -

inženieris mežkopis (1825). Zviedr. kopš 1944.

VIII bija mežu taksācijas grupas vad., 1947

saistījās darbā pie Valsts ūdenskritumu pār-

valdes, 1955-67 mežu un pludināšanas nod.

vad. Lules upes (Luleālven) izbūves rajonā.
Darb. sab. unpolīt. org-jās. Trimdā piedalījās
Inž. mežkopju b-bas Šalkone un Latv. Mež-

kopju un mežu darbin. b-bas organizācijās.

Bijis 1950-72 žurn. Meža Vēstis red. un Latv.

Arvīds Jēkabs Padēls

Mežkopju un mežu darbin. b-bas prezidējošās

kopas valdes pr., kopš 1959 Zviedr. LCP prez.

pr.unkopš 1968 Latv. Palīdzības kom. valdes

priekšsēdis.
Padēls (Padel)Jurgens (Jurģis) (1505 Rīgā

— 1571 Rīgā) — Rīgas birģermeistars. Dz. kā

Rīgas tirg. dēls, varbūtēji latv. izcelsmes.

Immatrikulēts 1523 VitenbergasU, bijis starp-
nieks starp Rīgas luterāņiem un Luteru,

1536-46 Rīgas rātskungs, 1541 viens no 2

superintendantiemRīgas b-cas pārvaldē; 1547

Rīgas birģermeistars, 1551 rātes runas vīrs

(wortfūhrenderBūrgermeister), Rīgas deputāts
vairākos landtāgos un 1541 Hanzas pilsētu

apspriedē Lībekā; 1561 Rīgaspils. delegācijas
vad. Viļņā sarunās par Rīgas padošanos Poli-

jai, vēlāk vadījis pretpoļu grupu Rīgā. P.

atstājis interesantu dienas grām.vai piezīmes

(Notata) par notikumiemRīgas vēst., sev. par

pils. pārvaldes rīkojumiem par latv. zemn.

bēgļiem, par latv. karavīriem, b-cas un sk.

lietām, dabasparādībām, ievērojamupersonu

biogrāfijām u.t.t., kas saglabājušies kopā ar

viņa dēla, Rīgas rātskunga Kaspara P. pie-

zīmēm par 1562-93 notikumiem.

Padomju SociālistiskoRepubliku Savienība

(PSRS) — lielākā Ljas kaimiņvalsts un ari

lielākā valsts pasaulē — ar 22 402 200 km2

aptverot 1/6 zemes lodes zemes masas, iesk.

pusiEiropas. Tās territorija 75% ir Āzijā, 25%
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Eiropā. ledz. skaita ziņā (1984 - 274 492 000)

tā ir 3. vietā pasaulē. PSRS ir seno a. slavu

cilšu konglomerātaun Kriev. impērijas man-

tiniece. Puse tās iedz. ir kr., bet otra puse —

apm. 130 tautu untautībupiederīgo. Ap 9. gs.

slāvi sāka iespiesties baltuterritorijās. Vairāku

gs. laikā viņiem izdevās iznīcināt neuru,

galindu un jatvingu tautas 11.
—

13. gs.

Ķījevas, Novgorodas, Pleskavas un Polockas

valdnieki atkārtoti centās pakļaut ig. un latv.

zemes. Slavu rokās 1030-61 atradās Tartu, ko

viņi nosaucapar Jurjevu. Zemg. 1107 iznīci-

nāja Polockas karaspēku; 1111 notika smagas

latg. unslavu kaujas Adzelē. Slavu valdnieki

centās ievākt meslus un atbalstīja arī krist,

ticības ieviešanos Ig. unA. Ljā. Latv. un ig.
savukārt centās slavu meslu virskundzību

nokratīt unlaiku pa laikam iebruka arī slavu

territorijās. Ig. 1177 un 1211 izdarīja postošus
iebrukumusPleskavas territorijā, 1216 Tālava

padzina kr. meslu vācējus un 1218 sakāva kr.

karaspēku pie Inciema,kurkrita latv. varonis

Veko. Latg. valdnieki Meluķis un Vargribis

1219 izdarīja postošu iebrukumu Pleskavas

zemēs. Arvācu un dāņupalīdzību ig. un latv.

izdevās atbrīvoties nokr. kņazu virskundzības,
bet viņuzemes pakāpeniski pārņēma vācu un

dāņu ienācēji. Kari ar kr. zemēm turpinājās.
Kr. pamazāmpārkrievināj a latg. zemes starp

Veļikaju (Mudi) unvēlāko Ljas a. robežu, bet

1268-69 un 1241-43 Livonijas valdniekiembija

jākaro ar Novgorodu un Pleskavu. Pēc tam

vairākkārt kr. iebruka Kacenu un Augšpils

novados; 1368 noslēdzapamieru, bet 1431 kr.

atkal iebruka Latgalē. Pleskava 1461-62 pār-

ņēma Purnavas apg. z.a. daļu, Kacenus un

Upmali, 1476 arī Augšpili. No 1480-81 kara

darb. atjaunojās un izbeidzās ar 10 g. miera

līgumu. Abrenes apg. lielāko daļupārņēmakr.;
1491-93 notika jaunas cīņas, kuras noslēdza

pamiers ar Novgorodu un Pleskavu. Tālāk

sekoja karš ar Maskavas lielkņazisti — 1501-

---1503 un kr. sakāve pie Smoļinas ezera. Pēc

vairākkārt atjaunotiem pamiera līgumiem,

1558 Maskavas karaspēks iebrukaLivonijā un

sākaLivonijas karu, kas ilgalīdz 1583 unbija

visbriesmīgākais Ljas vēst., iejaucot arī Pol.

unLiet., Dāniju un Zviedriju. Krievus izdevās

izspiest no Livonijas, bet to savā starpā

sadalīja Liet.-Pol., Zviedr. un Dānija. Kr.

Krievu karaspēka izrīcības Livonijas kara laikā. Miniatūras Nikona chronikā.

332PSRS PSRS



Krievu karaspēka briesmu darbi Livo-

nijaskara laikā GeorgaKreidleina Nīrn-

bergā izdotā laikrakstā 1561. gadā.

karaspēks 1654 okup. Latg. z. daļu, 1656 arī

Daugavpili un aizvirzījās līdz Rīgai, ko nespēja

ieņemt. Kriev. 1661 atteicāsno iekarojumiem

zv. Vidzemēun 1667 atteicās arī noLatgales,
bet 1700-21 Ziemeļu kara laikā kr. karaspēks
līdz 1710 bija ieņēmis visu Vidz. un Rīgu, kas

palika pēc miera līguma Krievijai. Kriev. 1772

ieguvaLatg., 1783 Rīgas Jūrmalas,Slokas un

Ķemeruraj. un 1795 Kurz. un Zemg. hercogisti.
Latv. tauta zem Kriev. gan pirmo reizi bija

apvienota zem vienas varas, bet Latg. pie-

vienojaPleskavas, vēlāk Vitebskas guberņai,

Roņu salu Sāmsalai, Vidz. apvienoja ar D. Ig.,
bet dažas Kurz. un Zemg. territorijās pievie-

noja Kaunas guberņai. Latv. zemnieku stā-

voklis katastrofālipasliktinājās un iepriekšējos

g.s. izveidojusies dzimtbuve dažos apvidos jau

līdzinājās verdzībai. Fr. revolūcijas un Napo-
leona karu ietekmē Kriev. cars Aleksandrs I

1816 atcēla dzimtbuviIg., 1818 Kurz. un 1819

Vidzemē.Latg. kr. varā cieta vissmagāk un tur

dzimtbuvi atcēla tikai 1861. Latv. stāvoklis

pamazām uzlabojās, sev. pēc Krimas kara

1854-56. Nozīme bijaari latv. zemnieku dump-

jiem 1771, 1784, 1802, 1812, 1840, 1844 un

1863. Šiem dumpjiem sekoja lielā 1905. g.

revolūcija, kas turpinājās arī 1906 un 1907.

Šiem dumpjiem un revolūcijai bija kā saim-

nieciski tā nac. iemesli.

Revolūcijā 1905 latv. tauta smagi cieta, bet

ieguva lielākas ties. laukuunpils. pašvaldībās

un sūtīja savus pārstāvjus uz Kriev. tautas

pārstāvniecību — Domi. Drīz tomēr sākās

iegūto ties. ierobežošana. I Pas. karam sāko-

ties, Kriev. vaid. solīja atbalstītvienīgiPolijas
neatkarības centienus. Kara vadības nemāku-

lības dēļ, pa lielākai daļai nobalt. sastādītais,
XX armijas korpuss tika iznīcināts un kr.

izpostīja unpametaKurz. unZemg., ar pro-

pagandu un draudiem aizraujot uz Kriev. ap

850 000 cilvēku, iesk. arī iedz. no Vidz. un

Latgales. Latviešiem pirmo reizi atļāva dibināt

savas nac. vienības latv. virsnieku vadībā.

Latv. strēlnieki demonstrēja lielu varonībuun

kaujas izmaņu cerībā atbrīvot Zemg.unKurz.,

bet kr.karaspēka augstākās vadībasnemāku-

lības dēļ un mēģinājumos iznīcināt viņiem
nepatīkamās latv. karaspēka vienības tas

neizdevās. Revolūcijas laikā latv. 1917 ieguva
zināmus panākumus. Vidz. ig. daļupievienoja

Igaunijai, bet Vidz. latv. ieguva Vidz. pagaidu
Zemes pad., iesk. komisāra unvicekomisāra

amatus, un Rīga, kā arī citas vēl vācu neoku-

pētās pilsētas, ieguva latv. pārvaldi un pils.

galvu posteņus. Zemes pad. ievēlēja arī bēgļu
gaitās esošie Kurz. provinces iedzīvotāji. Vidz.

un Kurz. tomēr neapvienoja vienotā Ljā un

Latg. nepievienoja pārējām latv. provincēm.

Latgalieši 1917. 10. V pieprasīja viņu zemes

pievienošanupārējai Ljai un nevēlējās palikt
kr. guberņasrobežās. Tāpatkā cara vaid., arī

demokrātiskās Kriev. vaid. atteicās dot latv.

tautai autonomijuviņu apdzīvoto zemju robe-

žās. Vienīgi kr. soc. dem. boļševiku spārna

vadoņi atzina Kriev. dažādo tautību ties.

izveidot savasnac. valstis, izsakot cerības,ka

tās paliks Kriev. soc. pad. republikas ietvaros.

Tādēļ kr. boļševiki (vēlākie komūnisti) dažām

latv. tautas aprindāmkļuva pievilcīgāki par kr.

monarchistiem un t.s. demokrātiem.

Situācija strauji mainījās, kad vācu kara-

spēks I Pas. karā 1915-18 iekaroja visu Balt.

zemju territoriju. Vācu ietekmē 1917. 11. XII

proklamēja Liet. karaļvalsti, 1918. 6. 111 Kurz.

hercogisti un 19. — 20. X radīja pamatuBalt.
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valstij. Liet. 1918. 16. II proklamēja Liet.

valsti, neatkarīgi no saistībām arvāc. un 24.

II ig. proklamēja savu Ig. valsti. Vācieši

aizliedza šo valstu valdībām darboties. Ar

Brest-Ļitovskas miera līgumu 1918. 3. 111 Pad.

Kriev. atteicās no Kurz. unLiet. unnodeva Ig.
un Vidz. vācu policejiskā uzraudzībā. Nodo-

tajās zemēs neiekļāva Latg. un Ilūkstes ap-

riņķi. Ar Berlīnes līgumu 1918. 27. VIII Pad.

Kriev. atteicās no suverenitātes Ig., Vidz.,

Kurz. unLiet., bet Vāc. solīja Kriev. atdot jau

okupētoLatg. un daļu Ilūkstes apriņķa. Vācu

okup. territorijā 1917. 23. IX nodib. latv.

Demokrātiskais bloks un 1917. 30. XI Latviešu

Pagaidu Nac. Pad., bet 1918. 18. XI prokla-

mēja neatkarīgu Ljas republiku.
Vāc. sabrūkot, 1918.16. XI Sarkanās armi-

jas kom.pulkv. JukumsVācietis sāka ofensīvu

pret jaunajām Balt. valstīm. Pad. Kriev.

vadonis Ļeņins 28. XI informēja Vācieti, ka

dibinās Ljas, Liet. un Ig. pad. valdības, lai pad.
ofensīvu nevarētu uzskatīt par Balt. valstu

okup. aktu. Ig. robežpils. Narvā 29. XI dib. Ig.
darba komūnu,ko 7. XII Pad. Kriev. valdība

~atzina" par pad. republiku. Ārpus Liet. ter-

ritorijās 15. XII nodib. Liet. pad. republiku, un

4. XII latv. komūnistu pagrīdes vad. Jānis

Šilfs-Jaunzems saņēma Pad. Kriev. vaid. pra-

sību atzīt vēl dibināmo Pētera Stučkas Ljas

pad. valdību. Pret savu gribu 14. XII inter-

nacionālists Stučka Maskavā sagatavojama-

nifestu par pad. Ljas republikas dib., ko

vajadzēja publicēt 17. XII, bet kas faktiski

notika 25. XII. Jau 22. XII Pad. Kriev. vaid.

bija atzinusi pad. Lju, bet 25. XIIpad. oficiozs

Izvestija paziņoja, kapad. karaspēkam jāieņem
Balt. valstisun jānoārdašis šķērslis sadarbībai

starp revol. Kriev.un Vāc. un jāpārvērš Balt.

jūra pasaules revol. jūrā. Stučka 27. XII

rakstīja: „Mēs būtu utopisti, ja ticētu, ka tāda

rotaļlieta — Latvijas Padomju Republika
varētu pastāvēt kā neatkarīga sociālistiska

formācija." Pad. armiju komandieriizmantoja

latv. strēlnieku vienības bīstamākajos frontes

sektorosun radīja šķēršļus strēlnieku sūtīšanai

uz Ljas fronti.Tikai 28. XII radīja Ljas armi-

jas grupu pad.VII armijā unnovēloti 1919. 5.

I nodib. Pad. Ljas armiju. Pad. Ljas valdībai

nenodeva arī pieprasītās kara flotes vienības.

Arī Pad. Kriev. saimn. atbalsts bija niecīgs.

Ignorējot Pad.Kriev. vaid.solījumus 1918.14.

un 24. XII, Latg. nepievienoja Pad. Ljai, pret

ko Stučkaprotestēja. Stučku uztrauca arīPad.

Kriev. atbalsta trūkumspret ig. territoriālajām

prasībām. Pēc Pad. Ljas sabrukuma Pad.

Kriev. mii. vadība 1919. 26. VI likvidēja Pad.

Ljas armiju un 8. VIIpārvērta atlikušo Pad.

Ljas strēln. divīziju pad. 53. divīzijā. Pad.

Kriev. vaid. 1920.13.1 likvidēja Ljaspad. vaid.

un to pārvērta25.1 par LKPCentr. komitejas

Ārz. biroju, kura uzdevums pagrīdesapstākļos
bija sabotētun labvēlīgos apstākļos iznīcināt

Ljas nac. vaid., arkuru Pad. Kriev. vaid. 1920.

1. II noslēdza slepenupamiera līgumu un 11.

VIII miera līgumu, oficiāli atzīstot Lju par

suverēnu republiku „uz mūžīgiemlaikiem". Lja

Latvijas neatkarības atzinējs PSRS

Ārlietu komisārs Georgijs V. Čičerins,

kas labu daļu savasjaunībasbija pava-

dījis savasmātes Karolīnas fon Meien-

dorfas īpašumos Vidzemē un labipazina

Baltijas zemes.

bija karā zaudējusi vērtības 1 281 milj. zelta

rubļu apmērā. Kriev. Ljai samaksāja 4 milj.

zelta rbļ., atdeva 110 lokomotīves, 150 pasa-

žieru un 1 600 preču vagonu, citus dzc. mate-

riālus 29 milj. rbļ. apm., 6 tvaikoņus v. 32 c.

vienības 2 660 000 rbļ. vērtībā,samaksāja par

citiem zaudētiem materiāliem 20 milj. rbļ., bet

neatdeva noguldījumus 80 464 000 zelta rbļ.
apmērā, kā arīpadarījaneiespējamupiešķirto
100 000 desatinumeža cirsmju izmantošanu.
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Latvijas — Padomju Krievijas miera līguma parakstīšana 1920. g. 11. VIII.

Padomju iestāžu atbrīvotie latviešu ķīlnieki atgriežas pāri robežai brīvajā Latvijā

1920. g. rudenī.

No kara laika bēgļiem (jau 1916 sākumā

reģistrēti 736 000) līdz 1928 spēja atgriezties
tikai 230 000 bēgļu, 7 000 optantu, vairāk nekā

12 000 karavīru, ap 200 ķīlnieku un 200

cietumos ieslodzīto.Pieņem, ka I Pas. karā un

sekojošā Kriev. pilsoņu karā bojā aizgāja ap

300 000 latviešu. Tautu skaitīšanā PSRS 1926

par latv. uzdevās vēl 151 400 personas, kurām

jāpieskaita vēl ap 35 000 Sibirijā nometušos

latgaļu. Netieši dati 1927 liecinapar 202 000
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Novārgušo latviešu bēgļu pārnākšanaLatvijā no Padomju Krievijas 1920. gadā.

latv. PSRS, jo6,6% no viņiembijuši kom. part.
biedri. Latv. PSRS bijuši tikai 0,15% no iedz.

kopskaita, bet viņu loma PSRS vaid. un

bruņotajos spēkos bijusi ļoti liela līdz Josifa

Staļina ievadītajām „tīrīšanām" 1937 lielā

apjomā.
Pad. Kriev. (no 1922. 30. XII Pad. Soc.

Republiku Sav. — PSRS) atklāti sadarbojās un

tirgojās ar Balt. valstīm, slepšus atbalstīja
balt. kom. kustību Balt. valstu nac. vaid.

iznīcināšanai un Balt. zemju pievienošanai
PSRS. Oficiāli PSRS bijapirmā valsts, kas bija
atzinusi Balt. valstis un Balt. valstis bija

pirmās, kas bija atzinušas PSRS (toreiz vēl kā

Kriev. PSFR) dc jure. Balt. valstis cerēja būt

par starpniecēmstarp rietumupasauli unPad.

Sav., pateicoties balt. neitralitātei, labākai

Kriev. apstākļu unkr. tautas pazīšanai unkr.

vai. prasmei. Pirms kara 20,6% Kriev. importa

un 28% eksporta bijaplūduši caurLjas ostām.

Ļeņina pasludinātāJaunā Ekonomiskā politika

(NEP) 1921. 18. 111 radīja lielas cerības

apstākļu normālizēšanaiunBalt. valstu izvei-

došanaipar tiltu starp PSRS unpārējo pasauli

līdzšinējā barjeras stāvokļa vietā. NEP bija

daļējaatgriešanās kapitālistiskās saimn. sis-

tēmā, lai mazinātu sākotnējā „kara komū-

nisma"radītopostuun badu. Ar Ljas Āri.min.

Z. Meierovica starpniecību pad. āri. viceko-

misārs Maksīms Ļitvinovs un amer. Palīdzības

adm. Eiropas dir. Hermans Brauns 1921. 20.

VIIIRīgā parakstīja līgumu amer. palīdzības

sniegšanaiKriev. bada cietējiem. Uz šī līguma

pamata amerikāņi pad. valdībai piegādāja

pārtikas līdzekļus 72 000 000 dol. apmērā. Pad.

bada cietējiem palīdzēja arī Ljas Sarkanais

Krusts spec. akcijā VoldemāraSalnāvaldībā,

bet kad Lja un Ig. vēlējās veikt starpnieka

lomu Pad. Kriev. un Somijas domstarpībās

sakarā ar somisko A. Karēlijas iedz. sacelšanos

pret pad. varu, Viskriev. pad. XX kongress
1922. 1. I Lju un Ig. asi nosodīja. Ljas vaid.

1920-23 atļāva uz Kriev. izbraukt 60 — 70 000

personām ģimeņu apvienošanasun ideoloģisku

iemeslu dēļ, bet atļāva Ljāpalikt 16 — 17 000

kr. un žīdu bēgļiem no Pad. Krievijas.
Balt. valstis, Pol. un Pad. Kriev. 1922 IV

Dženovaskonferencē kopīgi noraidījaR. valstu

prasību šīmvalstīm atmaksāt Kriev. cara vaid.

parādus. Balt.valstīm ar šiem parādiemnebija

nekāda sakara, atsk. 1914brituLazard Broth-

ers & Co. aizdevumu Rīgas pilsētai. Balt.

valstīm un pārējai pasaulei nepatīkamupār-

steigumu sagādājaPad.Kriev. un Vāc. Rapallo
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slepeni parakstītais sadarbības un tirdzn.

līgums, kas iznīcinājaLjas cerības uz vidutāja
lomu Kriev. tirdzniecībā ar ārz. un nopietni

apdraudēja Ljas neatkarību. Vāc. un kr.

tirgojās tieši caur Petrogradu (vēlāko Ļeņin-

gradu) uncaurPoliju. Ljas brīvostu un spec.

privilēģiju piedāvājums Pad. Krievijai bija

veltīgs. Pad. vaid. sāka izmantot transita

tirdzn. caur Balt. valstīm naidacelšanai starp

Ig. un Lju, pārmaiņus izmantojot transita

ceļus, vainu caur vienu vai otrunošīmvalstīm,
tā radot šo valstu konkurenci un mazinot to

ienākumus.Lai mazinātu jaunakara draudus,

Ljas vaid. centās likvidētantikomūn. kr. mii.

org-jas savā territorijā. Nepatīkamu iespaidu

radīja baltkrievu prasības pēc Latgales. Latg.

figurēja arīPol. un Liet. ekspansionistuplānos.

Lja, Ig., Liet., Somija un Pol. piedalījās
Maskavas atbruņošanās konferencē 1922. 2. —

12.XII, bettākā Pad. Kriev. atteicās ar savām

kaimiņvalstīm parakstīt neuzbrukšanas un

šķīrējtiesu līgumus unparedzēja tikai daļēji

atbruņoties, kamēr kaimiņvalstīm bija jāat-

bruņojas gandrīz pilnīgi, bez tam Pol. operēja
ar nepareiziemdatiem, konference beidzās bez

panākumiem. Sekojaplašākas latv. vajāšanas
PSRS 1923 II un 111. Ljas neatkarībunepār-

traukti apdraudēja pad. Ārkārtējā komisija

cīņaipret kontrrevolūciju unsabotāžu („čeka"),
kas 1922 kļuva Valsts polīt. pārvalde (GPU),
1923 — Apvienotā valsts polīt. pārvalde

(OGPU) un lekšlietu tautas komisariāts

(NKVD), kur šopārvaldi iekļāva 1934,bez tam

arī Sarkanās armijas Galv. izlūkošanas pār-
valde (GRU), kur visur darbojās daudz latv.

komūnistu. Arī pad. bruņoto spēku augstākā
vadībā bija nesamērīgi liels skaits latv. virs-

nieku. Ar Balt. valstu iznīcināšanas plāniem

nodarbojās arīpad. vaid. uzturētā Komūnistu

internacionāle (Kominterns),kas kopā ar pad.
vaid. uzturējaLjas kom.part. centrālkom. un

tās Ārz. birojuMaskavā, kas savukārt uzturēja
komūn. pagrīdi un tās t.s.Kara org-ju Ljā. Šo

iestāžu aģentu darb. Ljā radīja pastāvīgu

saspriegumu starpLjuun PSRS, kas savukārt

izpaudās latv. nacionālistu un rel. uzskatu

cilvēku vajāšanās PSRS.

Ljai briesmasradīja arī PSRS diplomātija.
Vācukomūn. sacelšanās laikā, sakarā ar franču

Rūras apg. mii. okup. un Vāc. saimn. sabru-

kumu,pad. diplomāts Vigdors Kops 1923. 23.

— 27. X centās pierunātLjas vaid. izlaist caur

savu territoriju pad. karaspēku uz Vāc. tran-

sportos „palīdzības sūtījumiem". V. Kops arī

pieprasīja Ljas neitralitātiVāc. iekšējo pār-

maiņu gadījumā, rīcības brīvību PSRS tran-

sitam uz trešajām valstīm, neitralitāti trešo

valstu uzbrukuma gadījumālīgumslēdzējām

un Ljas robežu nemainību.Ljaun Ig. no pad.
slazdiem izvairījās un 1923.1. XI noslēdzamii.

savienību. Pēc Staļina iniciātīvas 1924.1. XII

Grigorijs Zinovjevs, Michails Korbecijs, Ar-

vīds Zeibolts unHaralds Tumeltavs noorg. Ig.

komūnistu sacelšanos, ko Ig. vaid.apspieda 9

st. laikā. Briesmas Ig. radījavaid. krizi arīLjā.
Voldemāra Zāmuelakabinets 2. XII atkāpās
un tā vietā 19. XII sāka darboties jaunacen-

traun labā spārna vaid. HugoCelmiņa vadībā.

Staļins 1925. 18. V paskaidroja, ka ig. komūn.

sacelšanās bijusi Ig. provokācija un PSRS

apvainošana, uzbrukuma gatavošanai Pad.

Savienībai. No 1925 nepārtraukti turpinājās
PSRS kaimiņvalstu — Somijas, Ig., Ljas, Liet.

un Pol. sarunas ar PSRS par neuzbrukšanas

līgumu noslēgšanu. PSRS atteicās slēgt līgu-

mus ar šīm valstīm kā ar bloku, pieprasīja to

izstāšanos noT.S.unnevēlējās starpt. šķīrēj-
tiesas klauzulu. PSRS 1925. 17. XII noslēdza

draudzībasunneitralitātes līgumu arTurciju,

1926. 24. IV ar Vāc, 31.VIII arAfganistānu,

28. IX ar Liet. un1927. 1. X ar Persiju. PSRS

līgums ar Liet. iznīcināja Balt. valstu kopējo

dipi. fronti. Lja 1927. 9. 111 parafēja, bet

neparakstīja neitralitātes unneuzbrukšanas

līgumu ar PSRSbritu spiediena dēļ, sakarāar

kara briesmām starp Lielbritāniju un PSRS.

Bet 1927. 2. VI parakstīja Ljas-PSRS tirdzn.

līgumu, kas Ljai sākumā šķita ļoti labvēlīgs.

PSRS nebija ieinteresēta Ljas lauksaimn. pro-

duktos, bet rūpn. precēs, kādēļ Ljai bijapad.
interesēs jābūvē jaunas f-kas. Uzlabojoties

PSRS-Lielbritānijas un Franc. attiecībām,
PSRS pārtrauca daļu preču iegādi Ljā un

uzstādījaneīstenojamas prasības, kādēļ darbs

bija jāzaudēdaudziemstrādniekiem,kas varēja
radīt saimn. krizi Ljā un tās ekon. spēku

vājināšanu. Līgumatermiņš 1932. XI izbeidzās

unjaunulīgumu nenoslēdza. I Pas.kara beigās
Kriev. bija ap 1 000 000 latv., no kuriem daļa

jau iepriekšējo 50 g. laikābija asimilējušies kr.

masā. Pirms kara izveidotās latv. kolonijas ar

laiku izira un latv. bija izklīdušivisā Pad. Sav.

PSRS 1923 darbojās 150 latv. sk., 70 bibl., 60

lasītavu un 60klubu, 1933
—

188 latv. un latg.
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sk. un vēl 1934 — vairāk nekā 200 dažādu

klubu. Maskavā Centr. latv. klubs apvienoja

ap 12 000 biedru. 111 Maskavas tautas izgl.

praktiskajā I kopš 1923 darbojāslatv. strādn.

fak. un latv. paidag. technikums. Kopš 1925

latv. skolotājus sagatavoja Ļeņingradas pai-

dag. I un kopš 1930 latg. skol. — Ačinskas

paidag. technikums. Ļeņingradas U un Her-

cena I darbojās latv. strādn. fak.,Ļeņingradas
latv. izgl. namā pulcējās ap 1 000 latviešu.

Baltkriev. ZA Minskā bija latv. nodaļa. Pe-

riodiski notika latv. kult. un izgl. darbinieku

konferences. No 1923-37 darbojās latv. izgl.

b-ba Prometējs un 1923-36 izd. Spartaks.

Prometējs izd. apm. 250 grām. un brošūru;

1918-31 Maskavā iznāca dienas, vēlāk ned.

laikr. Krievijas Cīņa un 1925-31 Zemnieku

Cīņa. Abiem apvienojoties, izn. Komunāru Cīņa
10 000 eks., ko apstādināja 1937. Izn. arī 5 citi

laikr. un latg. izloksnē laikr. Taisneiba (1926-

--1936), 1929-37 arī žurn. Celtneun latg. lit.žurn.

Ceiņas Karūgs 1933-37. Celtne iznāca 1 000 —

2 500 eks., sākumā 6 reizes g., vēlāk kā

mēnešraksts. Darbojās arī skaņu un krāsu

māksi.; 1919-37 darbojās arī Latv. t-ra studija

(kopš 1932 t-ris Skatuve). Staļina terrora

sistēmā 1935-38 iznīcināja bez izņēmuma visas

latv. kult. iestādesun pasākumus, latv.komūn.

polīt. vadību, vairāk nekā 70 ievērojamāko

latv. kult. darbinieku, vairāk nekā 40 augstāko

virsn., vairāk nekā 30 augstāko pad. vaid.

locekļu, kom. part. funkcionāru, diplomātuun

čekistu, neminot tūkstošiem zemāko darbi-

nieku. Tas PSRS latviešiem bija drausmīgs
trieciens. Jau pirms Staļina terrora sistēmas

sākšanās arī latv. kom. vadonis Pēteris Stučka

1932 kļuva Staļina personības kulta upuris.
Josifa Staļina varaspārņemšanu PSRS Ljā

sākumā iztulkoja par pozitīvu parādību. Viņš
PSRS stiprināšanas nolūkos sākumā atteicās

no pasaules revolūcijas atbalstīšanas un pa-

sludināja ~sociālismu vienā zemē", cenšoties

izveidot PSRS par rūpn. valsti unkolektivizēt

lauku saimniecības. Tā kā viņš bija gruzīns,

daudzi cerēja, ka viņam būs simpātijas pret
mazāko tautu neatkarības centieniem. Tādēļ
pārsteigumu radījaviņapasāktā internacionā-

lizētās PSRS krieviskošana. Staļina laikā

atjaunoja sevišķas privilēģijas birokrātiem,

technokratiem, virsniekiem, čekistiem, normu

pārsniedzējiem saimn. pasākumos un kult.

darbiniekiem, kas gluži nepieredzētā un ne-

dabīgāveidā slavēja „vadoni" Staļinu unjauno

pad. sistēmu. Staļina ierosmē 1936. 5. XII

pieņēma arī jaunu, šķietami demokrātisku

konstitūciju, kur Tautību Pad. bija paredzēta
loma arīPSRS apvienotajām sav. republikām.

PSRS biedējavācu nac. soc. kustībaunviņu

pakāpeniski izveidotā Lielvācija, kā arī Liel-

britānijas, Franc, ASV un Itālijas joprojām
noraidošā nostāja pret PSRS un Japānas

agresija Ķīnā. Tā kā Rietumu valstis nerati-

ficēja pašu parakstīto Kelloga-Briāna paktu
1928. 27. VIII, kas noraidīja karu kā polīt.

mērķu sasniegšanas līdzekli, Ļitvinovs to

izmantoja propagandas nolūkos, uzaicinot

PSRS, Pol., Lju, Ig. un Rumāniju parakstīt

protokolu tūlītējai pakta ratificēšanai, kas

notika 1929. 9. 11. Paktu parakstīja arī Liet.,

Turcija, Danciga unPersija. Tad 1929. 25. IV

sāka darboties Ljas-PSRStautu kult. tuvinā-

šanas b-ba. Ljā sāka ieplūst pad. grām., filmas

un izstādes, notika pad. koncerti un referātu

vakari. Latv. māksliniekikoncertēja PSRS, bet

latv. izstādes unreferentusPSRS neielaida.Tā

kā Liet. jau bija parakstījusi neuzbrukšanas

līgumu ar PSRS 1926. 28. IX, Ljaun Ig. tādu

parakstīja 1932. 5. 11, bet 1932. 16. un 18. VI

līgumu par šķīrējtiesām. Parakstīja arī jaunu

Ljas-PSRS saimn. līgumu 1933. 4. XII uz

vislielākās labvēlības principiem, bet mazāka

apjomaunievērojot Ljas lauksaimn. produktu

izvietošanas intereses.

Radikāli mainot agrāko nostāju, PSRS

1933. XII nolēma iestāties TS un noslēgt

reģionālus paktusA. Eiropas nodrošināšanai,

ja tiem pievienotos arī Franc. un Polija. Lai,

bailēs no nac. soc. Vāc, Balt. valstis atklāti

nenostātos PSRS pusē, PSRS vaid. centās

Balt. valstis pakļaut savai ietekmei, 1933. 13.

XII ierosinot slepeni PSRS-Pol. kopīgu šo

valstu pasargāšanu bez viņu piekrišanas un

uzskatotkatru aizdomīgupārmaiņu to iekšējā
dzīvē par ieganstu to okupācijai un „pasar-

gāšanai". Kad Balt. valstis to uzzināja un

protestēja, Pol. atteicās no kopējā garantiju

projekta ar PSRS. To pašu 1934. 28. 111 PSRS

atkārtoja ar Vāciju. Tā kā Vāc. uz šo ierosi-

nājumunereaģējaun 9. IV noraidīja, jau 4. IV

PSRS ar Balt. valstīmparakstīja jaunu neuz-

brukšanas līgumu, kaut agrākā termiņš vēl

nebija notecējis. Vēl pirms tam, 1934. 21. II

PSRS ierosināja Franc. unLielbritānijas vaid.

kolektīvu garantijuprojektu Balt. valstīm, kur
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piedalītos PSRS, Vāc, Pol, Čechoslovākija un

vēlāk arī Francija. Francija 1934. 28. IV

iepazīstināja PSRS ar 2 paktu projektu, no

kuriem viens, vēlāk pazīstams kā Austrumu

paktaprojekts, paredzējaPSRS, Vāc, Čechos-

lovākijas, Pol. un Balt. valstu savstarpēju

palīdzības paktu. Otrs paredzēja PSRS un

Franc. divpusīgu savstarpējaspalīdzības pak-

tu. Franc. nevēlējās tieši sniegtpalīdzību Balt.

valstīm. Austrumu paktu noraidīja arī Pol.,
Vāc. un Somija. Sākumā ieinteresētās Balt.

valstis, Vāc. nelabvēlīgās nostājas dēļ, nolēma

neriskēt un nepiedalīties paktā. Pēc pad.

ielūguma 1935. 1. V svinībās piedalījās Balt.

valstu mii. delegācijas. Kad Balt. valstis

turpināja atturību, pad. Komūn. part. sekr.

Andrejs Ždanovs 1936. 29. XI draudējatām

ar Sarkanās armijas iejaukšanos. Balt.valstīs

1937. 16. — 25. II viesojās pad. Sarkanās

armijas ģen. štāba pr. maršals Aleksandrs

Jegorovs un 15. — 22. VI Ljas āri. min.

Vilhelms Munters viesojās PSRS. Kamēr Lja
unLiet. turpinājauzmanīgupolīt. pret PSRS,

vācu ietekmē nokļuvušie Ig. bruņoto spēku

vadītāji un to pavadā strādājošie jaunās Ig.
vaid. locekļi ieturēja krasi nelabvēlīgu polīt.

pret. PSRS un draudzībupret Vāc. unPoliju.

Draudēja Balt. antantes iziršana. PSRS savu-

kārt neatbalstīja Liet. Viļņas un Klaipēdas
krīžu laikā. Pad. vaid. 1939. 17. IV ierosināja

Angl., Franc. un PSRS savstarpējas mii.

palīdzības paktu unkopēju aizsardzībuvisām

A. Eiropas valstīm. Somija atteicās no garan-

tijām. Lielbritānija unFranc. nevēlējās garan-

tēt Balt. valstis. Britu Min. prez. Nevils

Čemberlens uzskatīja Balt. valstis par labu

kara laukuVāc.un PSRS starpā.Britu valdībai

bija patīkama Ig. un Ljas pretošanās ierosi-

nātajam garantiju līgumam. Pol. un Balt.

valstis vēlējās garantijas tikai noLielbritānijas

unFranc, bet noPSRS tikai ieroču un degvielu

sūtījumus. Sarunas 15. VI sākās Maskavā

starp britu, fr. un pad. diplomātiem,kam 12.

VIII sekojasarunasstarp britu, fr.unpad. mii.

delegācijām. Pad. Sav. pieprasīja sev ties.

izšķirt, kad un kā kāda no garantijās pare-

dzētām zemēm būtu apdraudēta, kam sekotu

tās aizstāvēšana ar vai pret tās gribu. Tajā

pašā laikā notika slepenas pad. un nac. soc.

sarunas Berlīnē. Jo vairāk piekāpās britu un

fr. delegācijas, ignorējot Pol. unBalt. valstu

intereses, jo sekmīgāk risinājās vācu-kr. sa-

runas.Vāc. 1939. 23. VIIIun PSRS parakstīja

neuzbrukšanas līgumu un slepenu protokolu,
kas atstāja Somiju, Ig. unLju, kā arī daluPol.

unBesarabijuRumānijā PSRS ietekmes sfairā,
bet pārējo Pol. daļu un Liet. Vāc. sfairā.

Pateicoties šim līgumam, Hitlers 1. IX sāka

karu pret Pol. un 3. IX pret Lielbritāniju un

Franciju. Pol. sabruka 35 dienās. Balt. valstis

palika absolūti bez kādiem sabiedrotiem, izo-

lētas uz sauszemes unjūras. Pad. karaspēks
1939.17. IX okupējalīgumā arVāc. paredzēto
Pol. daļu. Vāc. 28. IX parakstīja jaunuvieno-

šanos ar PSRS, nododot tās interešu sfairā arī

Liet. bez nelielas territorijās Liet. d.r. daļāun

saņemot vēl dažus Pol. apgabalus.
PSRS 1939. 29. IX ar viltu un draudiem

piespieda Ig. parakstīt savstarpējas palīdzības

līgumu uz 10 g., piespiežot ig. nodot pad.

armijai, floteiungaisa spēkiem zināmas bāzes

unpieļaujot 25 000 vīru sauszemeskaraspēku
savā territorijā. Līdzīgu līgumu 5. X parakstīja

Lja, arī pieļaujot 25 000 pad. karavīru iera-

šanos savā territorijā. Ljas bruņotā neitralitāte

bija ilgusi tikai 34 dienas. Līdzīgulīgumu 10.

Ministru kabineta sēdes protokols 1940.

gada 17. jūnijā.
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Xparakstīja arī Liet., gan uz 20 g. unielaižot

tikai 20 000 vīrus. Liet. no PSRS saņēma tās

iekarotoViļņas apgabalu.Tā kā pad. okupācijā

nonāca tikai Kurz. piekraste ar bāzēm netālā

aizmugurē, bet Liet. un Ig. pad. bāzes bija

izkaisītas visā zemē, Lja bija vislabākajā

stāvoklī, jo pad. bāzes atradās tikai Kurz.

piekrastē un nedaudz zemes iekšienē. PSRS

sākot karu ar Somiju, Balt. valstis palika
neitrālas unpat turpinājauzturēt sakarus ar

Somiju, bet atturējās no balsošanas par PSRS

izstumšanu noTS 1939. 14. XII.Dažas aprin-
das plānoja Balt. zemju piedalīšanoskarā pret

PSRS 1939/40 ziemas vidū, bet Balt. valstu

vaid. uzskatīja šos plānuspar neīstenojamiem.

Somija pēc 105 dienu ilgām kaujām zaudēja
23 000 kritušo, 43 500 ievainoto, 1 600 gūs-

tekņu, 800 bez vēsts pazudušokaravīru, 2 000

nogalinātucivīliedz., iesk. 200 jūrniekus, 10%

territorijās, iesk. otru lielākopils., 12% saimn.

resursu un 12% iedz., unbija spiesta rūpēties

par 400 000 bēgļiem, kā arī iznomāt PSRS

Hanko ostu un pussalu uz 30 g. Līdz kara

beigām PSRS vaid. un karaspēks pret Balt.

valstīm izturējās solīdi, bet pēc somu Ziemas

kara sāka izdarīt spiedienu pret daļēji oku-

pētajāmunizolētajāmzemēm. Ljas vaid. 1940.

18. V izdeva spec. ārkārtējas, bet visai nepil-

nīgas, pilnvaras Ljas sūtņiem Londonā un

Vašingtonā —
Kārlim Zariņam unDr. Alfrē-

dam Bīlmanim neatkarīgai rīcībai Ljas interešu

labā, gadījumā,ja Ljas vaid.pazaudēturīcības

brīvību. Ljas vaid. tomēr nenosūtīja šīm

sūtniecībām nepieciešamos līdzekļus un arī

negatavojās eventuālai darbībai ārzemēs. Pēc

tam, kad vācu karaspēks iesoļoja Parīzē un

sabruka SabiedrotofronteEiropas kontinentā

1940. 14. VI, tāspašas dienasnaktī PSRS vaid.

ar ultimātu Liet. vaid. pieprasīja tās pilnīgu

okup. un izdarīja uzbrukumu Masļenku un

Blonturobežu sardzēm Ljas territorijā. Tūliņ
16. VI sekoja PSRS ultimāti Ljas un Ig.

valdībām, pārkāpjot Parīzes 1928 līgumu un

Ļitvinova 1929 protokolu, 1920 miera līgumu,

1932 un 1934 neuzbrukšanas līgumus, 1932

agresijas līgumu un 1939 savstarpējās palī-

dzības līgumu. PSRS pret Balt. valstīm bija

koncentrējusi 20 — 25 divīzijas, vairāk nekā

1 000 tanku, līdz 2 000 lidmašmu, pāri par

6 000 lielgabalu un 300 000 — 500 000 karavīru

laikā, kad liela daļa Eiropas atradās vācu

okup., tur saistot vācu karaspēku, un Sabied-

Latviešu karavīri pēdējā apciemojumā Brāļu kapos.
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Latvijas pārņemšanas vietējie režisori: no kr. PSRS sūtniecības 1. sekretārs, NKVD

darbinieks Mihails Vetrovs, ģen.pulkv. Aleksandrs Loktionovs unNKVD sūtnis, NKVD

darbinieks Vladimirs Dekanozovs. Pēdējie divi paši pazaudēja dzīvības padomju varas

terrora sistēmā.

Skats Latvijas „Tautas Saeimā" 1940. g. 22. VII.Deputāti balsoja atklāti par Latvijas

pievienošanuPSRS,paceļot rokas, un viņulēmumu parLatvijas suverēnitātes likvidēšanu

neapstiprināja tautas nobalsošanā.

rotie šķita pilnīga sabrukuma priekšvakarā.
Balt. valstu karaspēka lielums šajā laikābija

apm. 80 000 vīru ar 860 lielg., 118 tankiem,390

pa lielākai daļai nederīgāmlidmašīnām un 12

karakuģiem, nokuriem vairums jau bija pad.

kontrolē unar spējām operēt bija vairs tikai

4 latv. un liet. divīzijas valstu a. daļā. Balt.

valstis bija spiestas ultimātus pieņemt. Pad.

Sav. spec. emisāri — Aleksandrs Ždanovs,

Andrejs Višinskis un Vladimirs Dekanozovs
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Latvijaspārejas valdības ministru prezi-
dents prof. Augusts Kirchenšteins.

izveidoja pārejas vaid., kuru uzdevums bija

sagatavot Balt. valstis iekļaušanai PSRS.

Ignorējot Balt. valstu konstitūcijas un ap-

cietinot opozīcijas grupu pārstāvjus, viltus

vēlēšanās radīja jaunus viena bloka — komūn.

un ..bezpartejisko" — parlamentus, kuru vie-

nīgais uzdevums bija pasludināt Balt. valstu

~vēlēšanos" pievienoties PSRS un izdarītBalt.

valstu saimn. nacionalizāciju. Liet. 1940. 3.

VIII, Lju 5. VIII unIg. 6. VIII iekļāva PSRS

kā 14., 15. un 16. sav. republiku. Vēl pirms šo

republiku iekļaušanas PSRS, pad. vaid. 13. VII

pieprasīja noLielbritānijas unASV vaid. tur

deponēto Balt. līdzekļu un zelta nodošanu

PSRS Valsts bankai (sic!) unLjas kuģu, kas

atradās ārz. ostās, nosūtīšanu uz pad. ostām.

Britu unamer. vaid. šīs pad. prasības ignorēja.
Jau 27. VII pad. vara pārņēma Balt. valstu

kara flotes un 27. VIII beidza pastāvēt Ljas

armija, to samazinot unpārveidojot par 24.

territoriālostrēln. korpusu Sarkanajā armijā.

Draudot vācu-pad. karam, 1941. 13. VI naktī

uz pad. rīkojumu Nr. 001223 1939. 11. X un

Nr. 2192 1941. 21.1 pamatano Ljas uz PSRS

deportēja 14 693 personas (pieaugušos un

bērnus), no Liet. apm. 21 000 un no Ig. apm.

11 000,kopā ap 48 000 personas. Visāpirmajā

pad. okup. gadāLjābija apcietināti, nogalināti
vai pazuduši apm. 34 250 cilvēki. Kaut gan

PSRS bija oficiālipārņēmusiBalt. valstis, lai

tās „aizsargātu" un „uzlabotu to dzīves

apstākļus", tā faktiski bija iznīcinājusi to

augsto dzīves standartu un nebija spējīga

aizsargāt pati sevi, nemaz nedomājotpar Balt.

valstīm, sākoties vācuuzbrukumam 1941. 22.

VI. Sekojošā vācu okup. laikā un saskarsmē

ar saviem sabiedrotajiem — Lielbritāniju un

vēlāk arī ASV
—

PSRS kategoriski atteicās

diskutēt Balt. valstu nākotnes jautājumu,

uzskatot tāspar permanentiiekļautām PSRS.

Kara beigās PSRS iedzina ķīli starpLju unIg.,

pārņemot Petseru (Pečoru) unAbrenes (Pita-

lovo) apg. un atdalīja Balt. valstis no ārpa-

saules, pārņemotA. Prūsijas z. daļu (Kaļiņigra-
das apg.). Kaut gan lielākā daļa pasaulesvalstu

nav formāli atzinušas Balt. valstu iekļaušanu
PSRS un sagādā dipi. grūtības pad. sūtītiem

Balt. pad. republiku pārstāvjiem ārz., PSRS

vaid. nepieļauj nekādas diskusijas par var-

būtēju Balt. zemju atdalīšanu no PSRS un to

neatkarības atjaunošanu.

PaegleJānis (dz. 1905. 9. VIISmiltenē) —

baznīcas darbinieks, valodu lektors. B. Angļu
vai. I Rīgā. ASV 1931-34 bija sūtniecības

darbin., 1934-40 Garīgo lietu pārvaldes (Kon-

fesiju dept.) Konfesiju nod. vadītājs. Vāc. II

Pas. kara beigās P. Harcā paglābanopadomju

gūstavairāk nekā 100 ievainotu latv. leģionāru

un rūpējās par Rīgas, Majoru un Liepājas

zīdaiņu namu evakuētajiem bērniem. Vēlāk

izceļoja uz Angl., kur darb.par svešval. lekt.

Aviācijas M un Kranvelas Karalisko gaisa

spēku kolledžā. Kopš 1964 bijis Ljas Ev.-Lut.

B-cas Virsvaldes laicīgais loc, tās Pārvaldes

pr. Lielbritānijā.

Paegle Spricis (1876. 9. 111 Ķoņu pag. —

1962. 1. XII Berchtesgādenē, Vācijā) — sa-

biedrisks darbinieks(1826). Bijis 1918-19 Ljas

Pagaidu valdības min., ilgg. Ljas S. Kr.

darbinieks. Kopš 1944 dzīvoja Vācijā.

Paegle Visvaldis (dz. 1906. 29. IXAleksan-

drovā,Polijā) —-architekts. B.archit. stud. LU

1935,bijis archit. valsts iestādēs. Patstāvīgi

projektējis VEF dzīvokļu namuRīgā, jaunat-

nes atpūtas namu Daugavpilī, b-cu Indrā,

ģimenesmājas Rīgā v.c. P. projekti sacensībās

godalgoti. Darb. Adisababā, Etiopijā.

Paeglis jebkadiķis (1819) — ass, žuburains

skuju koks, kas parasti aug krūmveidīgi. Tā
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Kokveida paeglis Tukuma apkārtnē.

koksne ir ļoti sīksta un cieta. P. satur fiton-

cīdus, vielas, kas spēj nomākt un iznīcināt

baktērijas, sēnītes un vienšūnu organismus,

kuri izraisa slimības, pūšanuunpelējumus. P.

diennaktīatmosfairā izdala apm. 40 g. fiton-

cīdu. P. ogas lieto kā asins tīrītāju līdzekli,

žultspūšļa iekaisuma, reumatisma, saaukstē-

šanās gadījumos, apetīta veicināšanai, pret
vēdersāpēmun kā sviedrēšanās līdzekli. P. ir

ļoti jūtīgs pret atmosfairas piesārņojumiem.
Gulbenes raj. Rankas ciemā atrastais Pakal-

niešu p. ir garākais Ljā (12 m). Ljā atrodams

arī visvecākais unresnākais p. visā A. Eiropā
— Valmieras raj. pie Melnupītes (2,55 m

apkārtmērs, 8,8 m augstums, 5 m vainaga

apmērs).

Pagalms — pirmais latviešu ilustrētais

žurnāls (1828 — nepilnīga inf.). To izd. vācu

grāmatrūpn. Eduards Zīslaks (1850-88) un

red. Jēkabs Lautenbachs-Jūsmiņš (1847-1928).
Žurn. ārējais ietērps bija glīts un reizēm pat

krāšņs. To sākumā izd. 2 reizes mēn., vēlāk

katru ned., bet 1883 un 1884 vairs tikai reizi

gadā —- pavisam 50 nr. Līdz-ku vidū bija

Apsīšu Jēkabs (1858-1929), Pēteris Bļaus

(1856-1930),Jānis Sanders (1858-1951),komp.

un lit. Jānis Straume (1861-1929), Kārlis

Stālbergs (1837-95), Jānis Steiks (1855-1932),

Vensku Edvarts (Edvarts Skujenieks, 1856-

-1897), prāv. Kārlis Kundziņš (1850-1937),

Laubes Indriķis (1841-89),Krišjānis Valdemārs

(1825-92), Fricis Brīvzemnieks (1846-1907),Ošu

Jānis, Minna Freimane, Marija Naumane v.c.

Žurn. publicēja pat latv. komp. nošu rakstus

—- Jurjānu Andreja (1856-1932) dziesmiņu no

operetes Latviešu švīti, JāņaStraumes popu-

lāro dziesmu „Ūdens meita" un Oskara Šepska
(1850-1914) dziesmiņu. Aktuālu rakstu par

latv. sab. unpolīt. tematiem bija samērā maz,

kas bija galv. iemesls abonentu nelielajam

skaitam (maksimālais skaits — 2 200). Domi-

nējošā tematika— daile, māksla un zinātnība

—- nespējatoreiz vēl piesaistīt plašāku lasītāju
skaitu.

A. Johansons

Page — sk. Peidžs

Pagude (Pogesania, Terra Pagudensis) —-
viena no Dusburgas Pētera minētām 11 seno

prūšu zemēm XIV gs. starp Ņemunas un

Vislas upēmA. Prūsijas r. starp Pamēdi d. un

r., Galinduun Bārtu a., Vārmi z.a.unAismari

(Frisches Haff) ziemeļos. Vācu ordeniskopā ar

Meisenes markgrāfa Indriķa 500 bruņiniekiem
1237 iebruka Pagudē, devās lejup pa Nogates

upi un mēģinājaaplenkt P. arī no rietumiem.

Ordenim izdevās atgriezt P. nojūras unuzcelt

Elbingas pili. Pagudi 1243 kopā ar Nātangu,
Bārtu un Sembu pakļāva Vārmas bīskapijai.

Pagudieši drīz Elbingu iznīcināja, bet vāc.

uzbūvēja tur jaunu atbalsta punktu un pēc

terrora akcijām 1251-52 atkal pakļāva Pagudi.

Lielajā sacelšanās kustībā 1260-74 pagudieši

Auktumavadībā atkalizkaroja neatkarību.Pie

Žirgunes upes 1271 Auktuma, Lirika unKalta

vad. pagudiešiiznīcināja 20 bruņiniekus un 500

citus karavīrus. Ordenis 1273 pārņēma P.

sabiedroto Nātangas un Vārmes zemes, bet

pagudieši varonīgi turpināja aizstāvēties, ie-

ņemot Svētkalna pili un smagi sakaujot

elbingiešus. Tikai 1274 ordeņa mestram Tīr-

bergas Konrādam izdevās smagās kaujās

pārņemtPagudi. Liet. armijai tuvojoties Vislas

upei, P. sacēlās atkal 1277, bet vācu ordeņa
mestrs Konrāds sacelšanos apspieda, nogali-

nāja milzu skaitu pagudiešu un atlikušos

izvietoja Marienburgā.Daudzi pagudiešibēga

uz Galindu un Sudāviju un apmetās žemaišu
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vidū Grodņas apkaimē. P. 1282plānojapakļau-
ties Pomerānijas hercogamMestvinamRīgenā,
lai iegūtu viņa atbalstupret vāc, bet plānus

atklāja un P. vadoņus sodīja. Atlikušos pagu-

diešus vāc. padarījapar dzimtļaudīm kopā ar

P. novietotajiem bārtiešiem v.c. un sāka apg.

kolonizēt ar vāciešiem.

E. A.

Paidagoģija — audzināšanas teorija, zinātne

par audzināšanu, mācīšanu unizglītību. Latv.

tautas izgl. jautājumi pirmoreizi atrodami 17.

g.s. literātūrā.Kā to liecina Paula Einhorna

(1597-1655) Historia Lettica, šie jautājumi

apskatīti no vācu iekarotāju kult. „nesēju"

viedokļa. Ar sk. saistīta leksika parādījās

1586/87 un 1615 bez kopēja nosaukuma un

1631 un 1642 ar nosaukumu Lettisch Vade-

mecum HandbucĶ kurām sekoja citi izdevumi.

Jāmin arī Georga Manceļa (1593-1654) vārd-

nīca Lettus (1638). Bībeles tulk. latv. vai.

Ernsts Gliks (1652-1705), strādājot Alūksnē,
sāka īstenot čechu paidagoga Jana Amosa

Komenska (1592-1670) principus mācību pro-

cesaorganizēšanāun skol. sagatavošanā.Klajā

nāca Latviska Baznicas-Schkolas un Sehtas-

Grahmata 1703, kurai sekoja vairāki citi

izdevumi.Lielanozīme bija GotfrīdaFrīdricha

Stendera (1714-96) latv. sk. grāmatām. Sk.

grāmatāspasvītroja rel. un samierināšanos ar

pastāvošo iekārtu. Šo pieeju audzināšanā

kritizēja Garlībs Merķelis (1769-1850) savos

darbos. Audzināšanas darbu 19. g.s. sāka

pārņemt paši latvieši. Jānis Cimze (1814-81)

populārizēja Šveices paidagogaJohanaHein-

richa Pestalocija (1746-1827)un vācu audzi-

nātājaĀdolfaDīstervēga (1790-1866)atziņas.
Juris Alunāns, Auseklis, Krišjānis Barons,

Kārlis Biezbārdis, Atis Kronvalds, Andrejs

Spāģis un Krišjānis Valdemārs 1850os gados

un vēlāk pieprasīja latv. ties. uz vispārēju
bezmaksas izgl. un laicīgu sk. mātes vai.,

cīnījās pret pārvācošanas tendencēm, nac.

pašapziņasun laikmeta izpratnes stiprināšanu

skolās, kā arī piedalījās māc. grāmatu sastā-

dīšanā un citu māc. līdzekļu gādāšanā. Jau

1876 iznāca pirmais nopietnais paid. rakstu

krāj. Paidagoģiska gadagrāmata; 1873 un 1874

notika pirmās vispārējās latv. skol. konfe-

rences. Liela nozīme bija skol. semināriem.

Plaši pazīstams ar savām idejām par darba

lomu personības attīstībāun oriģinālas rok-

darbusistēmas izveidošanukļuva Kārlis Cīru-

lis (1857-1924)—-
nevien Ljā, bet arī Krievijā.

Bet 1890os g. un 20. g.s. sākumā jaunolatv.

marksistu uzskati sadūrās ar liberālismaideo-

logu Jāņa Kriškāna (1863-1916), Aša Ķēniņa

(1874-1961)unViļa Olava (1867-1917)idejām.
Demokrātiskas p. idejas popularizēja žurn. Iz-

glītība (1909-11) red. Ermaņa Pīpiņa (1873-

-1927) vad. unSkola unMāja (1914)red. Kārļa
Dēķena (1866-1942) vadībā. Ljas neatkarības

laikā liela nozīme bija žurn. Izglītības Minis-

trijas Mēnešraksts (1920-39)Teodora Zeiferta

(1865-1929), Ernesta Bleses (1892-1964) v.c

vad. un Audzinātājs (1925-39) AndrejaViča

(1879-1943) v.c. vadībā. Izdevumi pasvītroja

GeorgaKeršenšteinera (1854-1932)pilsoniskās

audzināšanas un darba sk. paidagoģiju, Vil-

helma AugustaLaja (1862-1926)darbības p.,

Ernsta Meimaņa (1862-1915)eksperimentālās

p. principus, Džona Djūija (1859-1952)prag-

matisma koncepciju audzināšanā v.c. moder-

nas p. idejas. Aleksandrs Dauge (1868-1937),

Eduards Pētersons (1882-1958), A. Vičs v.c.

balstīja nac. un individuāhsmafilos. uz ideā-

lismu. Ludvigs Adamovičs (1884-dep. 1940),

Jūlijs Students (1898-1964) un Miķelis Štāls

(1874-1947) morālo audzināšanu pakļāva rel.

audzināšanai. Ljas skol. sav-bas laikr. Mūsu

Nākotne (1922-31, vēlāk 1931-34 žurn.) Mārtiņa

Liepas (1874-1953) un Reiņa Liepiņa (1885-

-1949) vad. nodarbojāsar mācību unaudzinā-

šanas pilnveidošanas jautājumiemunārpussk.
darba izvēršanas problēmām. Jūlijs Flugins

(dz. 1898), Jānis Greste (1876-1951), Jānis

Ģirupnieks (1887-1964), Zelmars Lancmanis

(1883-1935),Leons Paegle(1890-1926)v.c. publ.

vairākus darbus priekšmetu mācīšanas meto-

dikā.K. Dēķens jau 1919 publ. pirmo sistēma-

tiski izstrādāto p. kursu — Rokasgrāmata

pedagoģijā (1919). Rīgā 1917-21 iznāca Ljas
skol. sav-bas žurn. Latvijas Skola K. Dēķena
un vēlāk Pētera Ozoliņa (1886-1923) vadībā.

Tāpat saucās Z. Landava red. žurn., kura 13

nr. paspējaiznākt 1939-40, pirms to pārņēma

pad. vara unnosaucapar Padomju Latvijas
Skolu. Okup. Ljā p. pakļāva marksisma-

ļeņinisma ideoloģijai un iedz. audzināšanai

komūn. garā. R. zemēs latv. nac. audzināšanas

tradīcijas turpina latv. sestdienas un svēt-

dienas skolās, Divreizdivi un Trīsreiztrīs no-

metnēs un vasaras skolās. Šajās skolās un

kursos izaugusi arī jauna latv. audzinātāju

saime,bieži araugstāko p. izgl. arī savu zemju

augstākajās māc. iestādēs.

344Paidagoģija Paidagoģija



Paidagoģiskie institūti okupētajā Latvijā —-

augstākās mācību iestādes skolotāju sagata-

vošanai pamat-, vidus- un speciālām skolām

agrāko Sk. I vietā. Pirmo p. I nodibRīgā 1940.

Tas atjaunojadarb. 1944 kā LPSR Valsts Paid.

valoduunliterātūras 1,1946 topārveidojapar

Latvijas Valsts Paid. I, 1954 pārdēvēja par

Rīgas Paid. I un 1958 pievienojaLVU. Agrāko

Daugavpils Skl pārorganizēja 1952 par Dau-

gavpils Paid. I, un Liepājas Skl pārveidoja

1954 par Liepājas Paid. I. Tiem ir 4 —- 5 g.

programma, mācību priekšmetiparasti ir: fiz.,

mat.,kr. vai. unlit., latv. vai.un lit., svešval.,

biol.unķīm., ģeogr., vēst., fiz. audzināšana,

paid. un psīchol., psk. paid. un metodika,

defektoloģija, mūz. undziedāšana,rasēšana un

zīmēšana un pēc vajadzības arī citi mācību

priekšmeti. Pie p. I darbojas arī neklātienes

nodaļas. Dib. 1952 Izgl. M. Skolu zin. pētn. I,

ko 1972 pārvērta par Paidagoģijas zinātniskās

pētn. I, 1969 radīja Paidagoģisko pētījumu

koordinācijas pad., un 1974 nodib. Ljas Pai-

dagogub-bu. Daugavpils Paid. I 1980/81 bija
2 579 stud. (1 530 klātienes nod., 1 049 neklā-

tienes nod.), 17 katedrās bija 164 mācībspēki

(no tiem 4 zin. Dr., prof., 44 zin. kand., 27

docenti). Liepājas Paid. 1 1966/67 mācījās 1 690

stud., strādāja 63 mācībspēki.
Pakalna Antra (dz. Jansone, 1941. 28. IX

Ropažos) — gleznotāja, tēlniece. ASV stud.

Mineapoles Mākslas kol., ieguvusi 1965 B.F.A.

grādumākslā un skulptūrā. Stud. turpinājusi

Minesotas U, kur ieguvusi 1972 M.S. grādu

mākslas paidagoģijā. Darb. par skol. amer.

ģm., gleznas un skulptūras izstādījusi kopš
1965 MineapolesMākslas I, MineapolesZv. I,

Sv. Toma kol. v.c. Piedal. vairākās latv. grupu

izstādēs, kopš 1978 gleznas pastāvīgi izstā-

dījusi Zilā Putna mākslas salonā Mineapolē,

Gleznojusi dabu un cilvēkus eļļas un ūdens-

krāsu techn., vēsos unpelēcīgos toņos.

Pakalniņš Andrejs (dz. 1915. 19. XI Val-

dajā, Krievijā) — būvinženieris (1838). P. ir

Mekgila U Montreālā,Kvebekā, Kanādā,prof.

pilsētu būvniecībā, sanitārzinātnēs, piesār-

ņojumu novēršanā, ūdens apgādē un pils.

plānošanā; vairākas publikācijas.

Paklons Leons (dz. 1924. 22. VI Rēzeknē)
—- bibliotēkārs. Stud. Luvēnas katoļu U Beļģijā
1947-53,ieguvis lic. polīt. un soc. zin. 1952, lic.

filoz. 1953. Bija 1954 asist., 1956 galv. bib-

liotēkārs, 1958 adm. dir. Eiropaskolledžā Brigē

(Briigge), Beļģijā. Eiropas kol. ir internac.

pēcuniversitātes institūts kopējā tirgus stu-

dijām. Publ. darbus:La notion dc fonction chez

E. Durkhein, Le type ideal Max Weber,

Elements d'une bibliographieatlantique, Bib-

liographie europeenne v.c. P. zina latv., fr.,

vācu, angļu, flāmu, kr. vai., ir biedrs dažādās

internac. un Eiropas org-jās.
Pakule Elfrīda (dz. 1912. 2. VI Rīgā) -

operdziedātāja,koloratūrsoprāns. Dziedāšanu

mācījusies pie Paula Sakša Rīgā 1931-40.

BijusiOperas un baleta t-ra soliste 1940-41 un

1944-56,pēc tamValsts filharmonijas soliste.

Koncertējusi PSRS un ārzemēs.

Pakule-Vanaģele Helēne (dz. Novikova,
atraitne Upe, 1923. 5. IX Tartū, Igaunijā —

1986. 30. XI Oušensaidā, Ņujorkā, ASV) -

baletdejotāja, paidagoģe (1839). Mācījusies
1934-39 baletdejošanu pie H. Tangijevas-
Birznieces un NO baleta skolās; 1939-44 dejo-

jusi NO; galv. lomas —- Odilija Gulbju ezerā,

Zarema Bachčisarajas strūklakā, Paskuala

Laurencijā v.c. P. 1944 emigrēja uz Vāc, kur

dejojapatstāvīgos deju vakaros latv. nomet-

nēs, 1950 sākumā angažēta Hamburgas t-rī

galv. lomā Die Puppen-Fee, ar ko viesojās

Diseldorfā, Hanoverā v.c; 1950. VIizceļoja uz

Ņujorku, ASV, kur sākumā dejojaRadio City
Music Hall'a baletā, vēlāk bija Radio City un

Columbia Broadcasting Service Radio t-ra

choreografeunbaletavadītāja. Metropolitēna

O baleta sk. eksaminācijas pad. loc. un daudzu

deju speciālistu konferenču lektrise; 1958 sāka

vadītpati savu baletsk. Rūzeveltā, vēlāk Bol-

dvinā, Longailendā, Ņujorkas tuvumā; izvei-

dojusi arī savu baleta repertuāra trupu, kas

sniedza regulāras izrādes.

Palaiobotānika —-palaiontoloģijas nozare,

kas pētī senos augus, to uzbūvi, attīstībuun

ģeogr.izplatību dažādos ģeol.periodos,pētīju-
miem izmantojot augu atliekas, to pārakme-

ņojumus, pārogļojumus unnospiedumus,kas

saglabājušies nogulumuiežos. Šainoz. svarīga

nozīme ģeoloģijā, palaioģeografijā, palaiokli-

matoloģijā unarchaioloģijā. Alfrēds Gabriels

Nathorsts (1850-1962) un Vilnis Stellē (dz.

1929)plaši pētījuši ledus laikmeta beigu posma

triasa floras, Marija Galeniece (dz. 1890) —

pēcledus laikmeta mežu un purvu attīstības

vēsturi. P. Galenieks pētījis jūras perioda

brūnogļu floru,VilmaOzoliņa (dz. 1911) devona
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floru, P. Galenieks unV. Stellē
— starpledus

laikmetu floras.

Palaiogena periods —
senākais periods

Zemes ģeol.vēstures jaunākajā, t.s.kainozoja

ērā, kas aptvēra pēdējo 67 milj. g. sākuma

laiku. Šajā laikā jūra no Angl. gar Dāniju, Z.

Vāc.un Poliju sasniedza D. Liet. un turpinājās

Baltkriev., tālāk savienojoties ar jūras baseinu

Ukrainā. Jūra uzplūda gan no r., gan no d.

austrumiem. Abi šie baseini savienojās Balt.

territorijās d. daļā. Jūrā nogulsnējās irdeni

drupu ieži —- aleirīti,kuros atrasti haizivju zobi.

Uz sauszemes (visvairāk Skandināvijā) auga

skujukoku meži. Tajos bija arīdzintarapriedes

(Pinus reichiana), viendienītes (Cronicus ano-

mālus), gandreņu dzimtas Connaracanthium

roureoides v.c. augi unkoki. No šiem mežiem

upes skaloja dzintaru uz piekrasti Balt. d. daļā.
Tur upju smilšainos nogulumos izveidojās

dzintara atradnes — sev. Sembu pussalā (A.

Prūsijā). Ljas territorijā pastāvēja kontinentāli

apstākļi. P. p. beigu posmājūra atstāja Baltiju.

Palaiogenaperiods Baltijā.

Palaioģeografija —
zin. nozare, kas no-

skaidro sauszemesunjūru izvietojumu, zemes

reljefu, jūras baseinu dziļumu, ūdens minerā-

lizācijas un gāzu režīmu, klimatiskos apstākļus
v.c. fiziski ģeogr. parādības senos ģeol. laik-

metos. Tā pētī arī ģeogr. vides izmaiņas,
mainoties ģeol. laikmetiem, un noskaidro šo

izmaiņu cēloņus. Ljā šai noz. pievērsušies
Konstantīns Grēvinks (1819-1887), Ernsts

Krauss (1889-1970),Nikolajs Delle (1899-1946),

Eduards Grīnbergs (dz. 1906),Atis Indāns (dz.

1929) un Rita Ulste (dz. 1931).

Palaiontoloģija —
zin. nozare, kas petisen

pagājušu laiku dzīvniekuun augu formas un

attīstību.Tā iedalās palaiobotanikāunpalaio-

zooloģijā. Tā rekonstruē dzīvo organismu

attīstības posmus senajos ģeol. periodos,

noskaidro to filoģenetiskās saknes un pētī

jaunuformu veidošanosmainīgopalaioģeogr.

apstākļu ietekmē. Uz p. datiem balstās slāņ-
kopu sadalījums dažāda ģeol. vecumakomplek-

sosun to iedalījums stratigrafiskās vienībās.

P. dati rada arī iespēju salīdzināt vecuma ziņā
dažādus iežu kompleksus no dažādiem rajo-

niem. Ljā p. pētījumus izdarījuši —- Konstan-

tins Grēvinks, Leopolds Buchs (1774-1853),

Eduards Eichvalds (1795-1876), Raimunds

Pachts (1822-54), Kristiāns Panders (1794-

-1865), Ernsts Krauss, Nikolajs Delle, Pēteris

Liepiņš (1907-64), Rita Ulste v.c.

Palaiotektonika — pētījumi par Zemes

garozas slāņu sagulumaapstākļu izmaiņām,
tektonisko kustībuveidotām struktūrām un šo

struktūru attīstību noteiktā ģeol. laikposmāun

noteiktā territorijā. Pētījumi Ljā liecina par

vairākkārtējām zemes garozas uzbūves pār-

veidībām —-l.t. intensīvu svārstību kustību

rezultātā.

Palaiozoja grupa (palaiozojs) apvieno visus

iežus, kas veidojušies p. ērā apm. pirms 570

milj. — 240 milj. gadiem. Tāsadalītakembrija,

ordovika, silūra, devona, karbona un perma

sistēmās, un tai raksturīga strauja faunas un

floras attīstība. Ljā atrasti visi p. g. sistēmu

nogulumi.Kembrija sistēmā dominēsmilšak-

mens, aleirolīti unmāls, kuri guļ 992 m (Adzē)
līdz 1 563 m (Priekulē) dziļumā. Ordovika

sistēmu veido l.t.karbonātu ieži — kaļķakmens
un merģelis. Silūra sistēmā dominēmerģelis,

mālainskaļķakmens, kaļķakmens, māls. Ļoti
plaši izplatītie devona sistēmas nogulumi guļ

tieši zem kvartāra segas, atsegdamies upju

ielejās. Šo sistēmu veido smilšakmens, aleiro-

līti, māls, merģelis, dolomīts,kaļķakmens un

ģipšakmens. Karbona sistēmas komplekss

atrasts Ljas dr. daļā, tas sastāv no karbonā-

tisko un drupu iežu slāņu mijas. Arī perma

sistēmas nogulumi atrasti Ljas dr., un tos

veido l.t. kaļķakmens, mazāk dolomīts. P. g.

nogulumu kopbiezums Ljā —- 350-1900 m.

Palaiozooloģija — zin. nozare, kas pētī senos

dzīvniekus, izmantojot pētījumiem šo dzīvn.

atliekas, fragmentus, nospiedumusunkustību

pēdas, kas saglabājušāsnogulumuiežos. Šiem

pētījumiem ļoti svarīga nozīme dzīvn. valsts

evolūcijas noskaidrošanā,bet it sev. ģeol.slāņu
secības izpētē. Katrā ģeol. laika posmā dzīvo-
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jušas atšķirīgas sugas. Pēc to atliekām var

izsekot nogulumuiežu slāņiem lielos attālumos,

kaut arīvienā laikā dažādos apg. izveidojušies

ļoti atšķirīga sastāva nogulumi. P. pētījumus
izmanto arī ģeol. šķērsgriezumu un karšu

sagatavošanā, derīgo izrakteņu meklēšanā. Ljā
konstatēti vairāki simti seno dzīvn. sugu. Ljā

nozīmīguspētījumus veikuši
—

Eduards Eich-

valds, LeopoldsBuchs, Konstantīns Grēvinks,

Nikolajs Delle, Pēteris Liepiņš, Raimunds

Pachts, Kristiāns Panders, Rita Ulste v.c.

Palanga — ievērojama kūrvieta Liet. pie
Balt. jūras, kādreizējā kuršu zemē Pilsātā. Pēc

dāņu archīvu materiāliem 1161. 15. VI dāņu
princis Ābels uzbrucis Palangas pilij unkaujā

iznīcinājis 3 000 kuršu, pēc tam 24. VI dib.

Kurz. bīskapiju ar Lundas katedrāles scholastu

unkanonu Ernemordu(arī Ernemundu)kā 1.

Kurz. bīskapu. P. 1253 minēta Kurz. bīskapa

līgumāar Livonijas ordeni.Vēlāk P. kļuva Liet.

sastāvdaļa, bet 1819 to pievienoja Kurz.

apgabalam. Ljas armija 1919. XI ieņēma P.,

padzenot Bermonta armiju, bet 1921. 26. 111

nodeva to Lietuvai. Tur toreiz vēl joprojām

dzīvoja ap 4000 latviešu.

Paleči (Poleksi — Pollexiani) —- Palēkās

novadā (tagadPoļesje) pieĻekas (agrāk Elkas)

upes un Narevas (agrāk Nauras) upes, pie baltu

tautām piederošās jātvingu tautas grupa,

kuras dzīves telpu 1283 iekarojavācu krustneši

unkas vēlākiekļāvās liet. tautā. Līdz šim bija
zināmi tikai nedaudzi jātvingu vietvārdi un

personu vārdi (1285 minētais virsaiša dēls

Galms v.c). Belovežas gāršas z. 1978 netālu

no Novijdvoras atklāta kāda sena Varšavā

izdota lūgšanu grām., kurai bija pievienota
neliela Narevas apg. dzīvojošas sentautas

vārdnīca. Tā nedaudz vēlāk iznīcināta, bet

saglabājušies 205 vārdi, kas 1983 identificēti

kā jātvingu cilts paleču vai. paraugi, piem.

tuolis (velns), Perkus (Pjarkus, Pērkons), gudi

(vācieši — goti),drigai (krievi, dregoviči), Naura

(sk. neuri), lausa (griba, vēlēšanās), pagis (labs),

pikra (krūtis), rada (darbs), svorstis (nazis),

virba (sieviete, vērpēja?), kraugis (krauķis,
sējas vārna), spila (spilva, spalviņa), sula

(caurums, pakuru iztek sula), smakra (bārzda
senākā nozīmē), ārs(dūmi), dumo (tumsa), veda

(ceļš), serpine (čūska), valtide(veselība), ziro

(ezers), as irm (es esmu), irmi (ir), arhika

(varavīksne, dardedze) v.c. Pilnīgs vārdnīcas

teksts publ. Baltistica (1985).

Paledes (Alosa) — siļķu dzimtas ģints.Ljā

Rīgas jūras līcī pareti sastopama tikai 1

paledes pasuga (A. fallax fallax), līdz 45 cm

gara, līdz 400 gr smaga.

Palejs Andris (dz. 1933. 11. IV Rīgā) -

būvinženieris. Kanādā b. Makgila U inženier-

zinātņu fakultāti. Strādājis projektēšanasbiro-

jos Montreālā un Ņujorkā. Kopš 1975 darb.

firmā Multiple Access Computer Group Mon-

treālā. Līdztekus darbam izveidojis datoru

programmu sistēmu AMECO (Automated

Design m Metals and Concrete), kas pēc

uzdotajiem datiem izveido betona un arī

tērauda augstbūvju konstrukcijas ģeometriju

un izvēlas būvelementu samērus, drastiski

samazinot datoruaprēķinu laiku un izdevumus.

P. programmu veidojis kopā ar datoru speciā-
listu I. Freibergu (sk.), ir LTTV techn. red.,
Latv. Inž. apv. viceprez. un 1975 prezidents.

Palestīna — latviešiem pazīstama arī kā

Svētā Zeme. Pēc II Pas. kara daļa P. ir apvie-
nota neatkarīgāžīdu Israēlas republikā, pārē-

jās — l.t. arābu zemes — tagadir Israēlas oku-

pētas. Atsev. latv. svētceļnieki P. ieradās jau
19. g.s. beigās, bet 1. organizētais latv. svētce-

ļojums uz Golgātu noticis 1913, vairāki citi

grupu ceļojumi notikuši pēc IunIIPas. kara.

Ljas žīdu cionisti v.c. grupas daudz darījazau-

dētās žīdu dzimtenesatgūšanai. Grupa Rīgas
žīdu 1891 kopāar citām grupāmdibinājaHede-

ras koloniju P., bet 1901 grupa ~Zeirei Zion"

loc, noDaugavpils izceļoja uz Palestīnu. Ljas

žīdiem liela loma 12 kollektīvu lielsaimn.

izveidošanā,kā arī tirdzn.unrūpn. pasākumu

noorganizēšanā.Viņi daudzdarījuši arī Israēlas

vaid. aparāta, bruņoto spēku undipi. dienesta

izveidošanā, žurnālistikā un zin. darbā. Ljas
vaid. atbalstīja žīdu tieksmes izceļot uz savu

senču izcelsmes zemi un izveidot tur savus

pasākumus. Uz P. 1919-41 izceļoja 4 547 Ljas

žīdi, 1936 P. dzīvoja arī vairāk nekā 20 latv.,
l.t. ar žīdiemprecējušās latvietes. Jeruzalemē

dzīvoja arī apm. 10 latv. sabatistu, kas uz

turieni izceļoja rel. iemeslu dēļ. Kāds latv.

Jeruzalemē latv. vai. izdeva savu dzej. krāj.,

Ljas žīdi ģimenēsbieži lietoja latv. valodu. P.

un Ēģipti 1981. 16. - 28. 111 apmeklēja 78

latv. noASV un Kanādas cv. lut. unkatoļu
draudzēm,iesk. 6 māc. — Modri Gulbi, I. Gaidi,

U. Cepuri, A. Rautenšildu, J. Cālīti un M.

Ozoliņu. Olīvu kalnā 22. 111 Pater Noster b-cā

pie Jeruzalemes LELBA pārvaldes pr. Viet-
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nieka Dr. J. Robiņa un M. Gulbja vadībā

iesvētīja un atklāja plāksni ar tēvreizi latv.

valodā. Šī plāksne ir 63. blakus tēvreizes

plāksnēm citās pasaules valodās.

Paleviča Milda (1889. 5. II Lielezeres pag.

— 1972. 10. VIII Rīgā) — latviešu filozofē.

Stud. Strasburgas (1909-10) un Parīzes U

(1911-15),mācījusi Vladivostokas U 1918-20 un

LX kopš 1920, ieguvusi Dr. grādu 1925, pēc

II Pas. kara bijusi doc. arī LVU un LVMA,

pārstāvējusi ideālistisko filoz., publ. darbus

estētikā.

Pali — ilgstošs ikggadējs vislielākais upes

ūdenīgums ar augstu līmeņa pacēlumu un

appludinājumiem, ko Ljā pavasaros rada

sniega un ledus kušana, bieži radot 60-80%

upes gadanoteces.

Pālītis Imants (1916. 12. IXTomes pag. —

1984. 26. XII Korbijā, Anglijā) — sabiedrisks

darbinieks. P. izglītojies piensaimn. noz., cīnī-

jies II Pasaules karā Latv. Leģionā, 1947

ieradies Anglijā. B. techn. kol. un strādājis par

metalurģijas ķīmiķi. Bijis ilgg. DVF Korbijas
nod. valdes loc., DVF valdesaprūpes noz. vad.,
LNPL revīzijas kom. pr., 111 GlobāloDV dienu

rīc.kom. pr. 1976,1973apbalvots ar DV nozīmi

zeltā, iedzīvinājis Angl. latv. rosmes filmā, LE

līdz-ks.

I. Pālītis darba vietā Korbijā.

Palsmane (1840) —- ciemsunapdzīvota vieta

Valkas rajonā. Platība
— 147,8 km

2, iedz.

skaits 1967 — 1 931. Lielākās apdzīvotās
vietas —-Palsmane (596 iedz.), Variņi, Ķempes,

Ķeņģi unŪdrupji. Vilciņos ir saldūdenskaļķu
atradne (156 000 m 3). P. ir arī mežu masīvi

Palsmanes un Medņu mežizstrādes iecirkņu
pārziņāunpurvi — Ragu (386 ha), Lielais (205

ha) v.c. Darbojas zivsaimn., putnu ferma, 2

mech. darbn., 2 krējotavas, 5 veikali, 2 ēdnīcas,
2 astoņgadīgas sk., intemātpalīgsk., 2 bibl., 2

bērnudārzi, ambulance, feldšeru un vecmāšu

punkts, vet. iecirknis, aptieka, 2 sakaru no-

daļas. Apvidu šķērso Smiltenes-Rankas ceļš.

Paļeckis Justs (Justas) (1899. 22. I Telšos,
Lietuvā

— 1980. 26. I Viļņā, Lietuvā) —

lietuvju politiķis, žurnālists un rakstnieks.

Bērnību un jaunību pavadījis Rīgā, 1926-28

stud. fil. (žurnālistiku) Kaunas U. Bijis liet. psk.

skol., 1921-23 darb. liet. demokrātiskā ned.

laikr. Rvgos Baisas (RīgasBalss) unpubl. pats

savu žurn. NaujasŽodis (Jaunais Vārds) Rīgā

1925-27, Kaunā 1927-33. Vad. 1926-27 Liet.

Telegrāfaaģentūru (ELTA), 1927-39 bija Jau-

nāko Ziņu v.c. laikr. Kaunas korespondents. P.

1938 publ. liet. vai. Ljai ļoti labvēlīgu grām.

Latvija, kurā izsekojis Ljas vēst. unkultūru.

Pēc PSRS apmeklējuma 1933 publ. grām.

S.S.S.R. mūsu akimis (Pad. Sav-ba mūsu

uztverē), kurā plaši kritizēja negātīvās parā-

dības pad. dzīvē. Vēlāk P. kļuva pret PSRS

labvēlīgāk noskaņots un atbalstīja Populārās

frontes dib. 1937. Atbalstīja 1939 sadarbību

ar PSRS, nokļuva apcietinājumā; 1940. 17. VI

kļuva pad. organizētās Tautas valdības min.

prez., paklausīgi īstenoja Maskavas instruk-

cijas. P. 1940. 3. VIII kļuva Liet. PSR AP

prezidija priekšēdis. Viņš 1941-44 uzturējās

Maskavā un pēc tam okup. Liet. turpināja

polīt. darb. līdz 1967. Bijis arī Tautībupad. pr.,

vadījis vairākas PSRS delegācijas starpt.

parlamentārāskonferencēs. Publ. lielu skaitu

brošūru liet., kr. un vācu valodās. Sarakstījis

vairākas prozas un dzej. grām. liet. vai.,

tulkojis lietuviski Raiņa, E. Veidenbauma

Aspazijas, J. Sudrabkalna v.c. dzejoļus, R.

Blaumaņa stāstus un lugu Skroderdienas

Silmačos, V. Plūdoņa Rekviēmu.

Pamatu Ciems — Madonas raj. d. daļā.
Platība

— 108,7 km2, iedz. skaits 1967 -

1 127. Lielākās apdzīvotās vietas
—

Pamati (63

iedz.), Ķimstnieki, Ļumam, Odziena,Raksala,
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Jurjāni, un Lielnieki. Apvidū tek Aiviekste.

Tur sākas Islienas un Odzes tecējums. Lielākie

ez. — Kurtavas (72 ha), Odzienas (44 ha),

Šūmaņu v.c. Lielākiepurvi — Islienas (500 ha),

Runču I (130 ha) un II (540 ha). Darbojas

astoņgadīga sk., bibl., dzirnavas, mech. un

galdnieku darbn., kokzāģētava, linu pirmap-
strādes cechs, 2 krējotavas, 3 veikali, feldšeru,
vecmāšu unvet. punkts un2 sakaru nodaļas.

Pamede (Pomesania, Pomezania, Pomesan,

Pomedian) —- viena no Dusburgas Pētera

minētajām seno prūšu zemēm, kas atradās

vistālāk r. un izpletās līdz Drusenas ez. un

Paserijas upei pie Pagudes zemes, bet d. līdz

Uosas upei unpoļu Mazūrijai. Pamedes 3 d.

pavalstu vid. lielums bija apm. 700 km2, bet

9z. pavalstu vid. lielums —
220 km2. Apg.

XIII g.s. sākumā bija ap 16 000 — 20 000

iedzīvotāju. Pamede robežojās ar Vārmi un

Pagudi z., ar Galinduun Sasu a.unar Kulmu

unDobžinuMazovijā d., r. izpletās Pomerānija.
Pamedieši 997. 23. IV pie Nogatas upes

nogalināja čechu misionāru — bīskapu Adal-

bertu (Vojtechu), kas bija aizvainojis pame-

diešurel. jūtas. P. unKulmas territorijās 1215

misijas darbu sāka bīskaps Christians. Viņam

bija labi panākumi vietējo dižciltīgo vidū,bet

saniknotā tauta padzina misionārus 1224 un

iebruka Kulmas, Mazūrijas un Kujavijas

novados, tos izpostot. Kulmas zemē viņi

uzbūvēja 2 pilis netālu no Vislas upes (viena

saucās Ragava). Mazūru princis Konrāds tikai

ar pūlēm noturējās savā galvas pils. Plockā.

Viņš 1226 lūdza palīgā Vācu ordeni, apsolot

tam prūšu pārvaldē esošo Kulmas apgabalu.
Vācu ordenis 1231-32 ar ārkārtīgi nežēlīgiem

līdzekļiem iznīcināja abas P. bāzes, sagūstīja

unnomocījavienu noP. vadoņiem, Pipinu, kas

agrāk bija uzbrucis vācu tikko uzbūvētajai
bāzei Toruņai, un terrorizēja vietējos iedz.,

uzbūvējotuzbrukumabāzes p. territorijā, kuru

garnizoni iznīcināja vietējo iedz. laukus un

saimn., lai radītubadu. Pāvests 1233 pavēlēja

dominikāņu ordeņa misionāriem ar dažādiem

sohjumiem iesaistīt vietējos iedz. piļu celšanas

darbos. Pamedieši pārņēma uzcelto Ragavas

pili un ielenca krustnešus, kurus bija nodevis

viņu pašu sagūstītais komandieris. Tikai ar

pūlēm ordeņa mestram Hermanim Balkem

izdevās atgūt Ragavas un Kulmas pilis. Pēc

tam ordeņa spēki ielauzās Pamedē un tur

uzcēla spēcīgo Marienverderas pili, kur atstāja

garnizonu. Pamedieši smagi cieta 1233 kaujā

pie Zirgūnes, kur pret pamediešiem cīnījās

ordeņa spēki: Mazūrijas princis Konrāds un

viņa dēls Kujavijas kņazs Kazimirs, Gņeznas

kņazs Vladislavs, Silēzijas kņazs Heinrichs un

Pomerānijas kņazs Svantopolksar savu brāli

Samboru. P. tomēr paturēja gūstā Prūsijas

bīskapu Christianu, kas faktiski varēja būt

vienīgais viņu aizstāvis pret ordeņu neliku-

mībām.Prūši zaudēja ap 5 000 cilvēku, betvāc.

sāka ievest Kulmā un Pamedē savus kolo-

nistus. Vācu ordeņa virsmestrs Zalcas Her-

manis 1233 ar Kulmas derību (Kulmische

Handfeste) radīja pamatu Vācu ordeņa valsts

satversmei. Vāc. 1234-37 pakļāva visu P., bet

nespējaapslāpēt pamediešu pretestību, kaut

arīordeni atbalstīja Meisenes markgrāfs Hein-

richs ar 500 bruņiniekiem. Apvienotie spēki
devās lejup pa Nogates upi, lai pilnīgiaplenktu

P. un 1237 aizturēja uz Livoniju dodošos

krusta karotājus, iesaistot arī viņus cīņās.

Kopējie spēki nogrieza P. no jūras, uzbūvēja

Elbingaspils. un uz laiku neitralizēja Pamēdi.

Nesaskaņas 1239-41 sākās starp Prūsijas

bīskapu Christianuun Vācu ordeni par sada-

lāmajāmprūšu zemēm. Kriev. iebrukamongoļi,
Novgorodas kņazs Aleksandrs Ņevskis 1242

sakāva vācu iebrucējus. Līdz šim vāciem

draudzīgais Pomerānijas slavu kņazs Svan-

topolks nobloķēja Vislas grīvu un uzņēmās
sacēlušos prūšu vadību, īsā laikā ieņemot lielu

skaitu vācu piļu 1242. Pie Rēzavas ez. 1243

smagi sakāva vācu spēkus, bet 1247 vāc.

sakāva Svantopolkuunprūšus 2 kaujās. Svan-

topolks 1248 noslēdzamieru un 1249. 7. II P.,

Vārme unNātanga ar pāvesta legāta Ljēžas

archidiakona Jēkaba starpniecību noslēdza

mieru ar Vācu ordeni. Pamediešiem bija jāuzceļ
13 b-cas. Svantopolks 1249 atkal iebruka P.,

bet 1253 ordenim izdevās atjaunot agrāko

stāvokli. P. izveidoja bīskapiju. P. bija smagi
cietuši kaujās un cieta arī prūšu 1260-74

sacelšanās laikā. Vāc. sāka strauju pārvāco-

šanas akciju, betpomesāņu vai. bija dzīvavēl

XV g. simtenī. Tur XVI g.s. novietoja lielā

skaitā poļu kolonistus. Pamazām pamedieši

(pomesieši) izmira vai pārtautojās.

Pampāļi (1884) — ciems un apdzīvotavieta

Saldus raj. d.r. daļā. Lielākās apdzīvotās vietas

— Pampāļi (179 iedz.), Auniņi un Veldres.

Platība- 120,2km
2, iedz. skaits 1967 - 994.

P. robežojas ar Ventu. Tīreļu purvā(120 ha)ir
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kūdras atradne. Lielu dalu territorijās klāj
meži. Darbojas 2 mežizstrādes iecirkņi, krejo-

tava, 2 veikali, astoņgadīga sk., bibl., ambu-

lance, aptieka un sakaru nodala.

Panātru dzimta (Lamiaceae) lakstaugi un

puskrūmi, retumis krūmi un koki divdīgļlapju
klasē. Visā pasaulē atrastas ap 200 ģintis, ap

3500 sugu. Ljā atrastas 24 ģintis, no kurām

lielākās ir akli, mētras un panātres (1845).

Ārstniecībā izmanto māteres, mārsilus, pipar-

mētras, raudenes un salvijas, kā krāšņumaugus
—- kolejas, monardas, spilgtās salvijas un

dzeltenās zeltnātrītes. Valsts aizsardzībā pār-

ņemta lielziedubrūngalvīte, piramidālais ceku-

liņš un Ruiša pūķgalve.
Panders (PanderChristian, 1794. 23. VII

Rīgā -
1865. 22. IXPēterpilī, Krievijā) - vācu

embriologs, paleontologs un anatoms. Stud.

Tērbatas,Berlīnes, GetingenasunVircburgas
U. Darb. Pēterpils ZA 1821-27, kā privātzin.

Carnikavas muižā 1827-42, Pēterpils Kalnu

dept. dienestā 1842-65. Izpētījis cāļa embrio-

nālo attīstību olā, pirmais aprakstījis senu

dzīvnieku atliekas —- konodontus un īpaši

pazīstams ar silūra un devona pārakmeņoto
zivju pētījumiem Balt. unPēterpils rajonos.
Uzskatāms par

Čārlza Darvina evolūcijas
mācības priekšteci.

Pangērces (Eriophydae, Phyllocoptidae) —

2 ērču kārtas dzimtu kopīgs nosaukums. Sīkās

ērces, kas dzīvo uz dažādiem augiem, 0,1-0,6

mm garas ar 2 pāriem kāju. Ljā ap 50 sugu,

nokurām sevišķi kaitīgas ir upenājupumpuru

p. (Eriophyes ribis), plūmju lapu p. (Phyllo-

coptes fockeui) un alkšņu lapu p. (E. laevis).

Panglapseņu dzimta (Cynipidae) —- nelieli

plēvspārņi parazītlapseņu apakškārtā, Lj ā ap

25 sugu (sk. 1846).

Pangodiņu dzimta (Cecidomidae, Itonidi-

dae) —- sīki, trausli laikaiņi odveidīgo divspārņu
apakškārtā, Ljāap 300 sugu (1846).Kaitīgākie
ir labību p. (Mayetiola destructor)unbumbieru

p. (Contariniapyrivora).

Panteļejevs Andrejs (dz. 1942. 11. IVRīgā)
— ģeologs.(T. — ķīmiķis Apolons P.) Kanādā

b. Britu Kolumbijas U 1964 ar B.Sc. grādu,
1969 ar M. Sc. grādu, 1976 ieguvis Dr. grādu;
stud. arī Kvīnsas U Kingstonā, Ontārio.

leguvisprofes. inž. ties. 1972 Britu Kolumbijā.
Darb. par projektu ģeologu Kanādas Britu

Kolumbijas provinces vaid.Kalnraktuvju un

naftas līdzekļu dept. kopš 1972. Kanādas

Kalnraktuvju un metallurģij as I biedrs. Sa-

ņēmis KanādasĢeol. I zeltamedaļu par labāko

publ. ģeol. 1973. Bijis līdzstrādnieks vairāk

nekā 6 publ. par derīgominerālu (ieskaitot varu

un molibdenu) rašanos, to nogulšņiem un

iežiem un iežu stratigrafiju Kanādas Kordiljēru

apgabalos. Sev. atzīmējams P. darbs kopā ar

R. I. Tompsonu(Thompson) —- ~Stratabound

Mineral Deposits of the Canadian Cordillera"

(5. sēj., Handbook ofStratabound and Strati-

form Ore Deposits, 1976).

Panteļejevs Apolons (dz. 1908. 14. I Pļa-

viņās) —-buru lidotājs, ķīmiķis. LU 1927 sāka

stud. ķīmiju. Stud. laikā strādāja saplākšņu
f-kas Furniers laboratorijā ar sev. uzdevumu

—- pētīt un attīstīt av. saplākšņu ražošanu.

Buru lidošanu 1932 sāka mācīties Ljas Av.

b-bā. Pēc Ljas Aeroklubanodib. 1935 iecelts

par tā buru lidošanas sekc. un Rīgas buru

lidotāju sk. priekšnieku. Tanī pašā laikā vad.

arī Aizsargu av. buru lidošanas nozari. Lai

iepazītos ar buru lidošanu ārz., vaid. uzdevumā

komandēts uz Polijas unLiet. buru lidotāju sk.,

Lidotājs Apolons Panteļejevs
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1936 b. Nidas buru lidotāju sk., 1937-38 bija

Av. pulka dienestā. Stud. 1940 atjaunoja LU

un līdz 1944 turpināja strādāt saplākšņu

rūpniecībā. leceļoja Kanādā 1948,uzņemts par

pētn. unpārbaudesnod. vad. Britu Kolumbijas

lielākajā šķiedru plākšņu un saplākšņu f-kā

Canadian Forest Products, Ltd. Pensionējies
1974 un saistījies par firmas Canadian Exe-

cutive Service Overseas konsultantu Brazilijā,

Irānā v.c. valstīs.

Panteļejevs Vasilijs (1904. 6. XII Rīgā —

1968.14.1 Rīgā) — metallurgs. B. 1934 Sibīri-

jas Metallurģisko Iun 1938 turpat kļuva doc.,

1942 ieguva zin. kand. grādu. Bijis 1947-68 doc.

LVU, pēc tam RPI doc. un Metallu technol.

katedras vadītājs. Publ. 14 darbumetaUurģijā

un metallmācībā.

Pantēnijs (Pantenius Theodor Hermann,

1843. 10. X Jelgavā — 1915. 16. XI Leipcigā,

Vācijā) —- baltvācu rakstnieks. Vāc. 1862-65

stud. teol. Berlīnes U un 1865-66 Erlangenas
U. Bijis mājskol. Pēterpilī un 1870-76 Rīgā,
1876-86 laikr. Daheim red. Leipcigā, 1891-1909

Berlīnē. P. bija draudzīginoskaņots pret latv.

tautu un asi uzbrukavācu valdītājšķirai, kādēļ
baltvācu vadība dzimtenē viņu necieta. Kā

rakstnieks un žurn. Vāc. viņš bija ieguvis lielu

ievērību,unarī dzimtenē viņalit. darbi bija ļoti

populāri. P. bija vairāku balt. org-ju loceklis.

Publ. romānus — Vilhelm Wolfschild (1872,

1875) un Allein und Frei (2 sēj., 1875) ar asi

raksturotiem, reāliem tēliem (publ. ar ps.).

Augstas kvalitātes ir viņa stāsti Im Gottes-

lāndischen (1880; stāsts „Umein Ei" tulk. latv.

— „01as dēļ" 1882). No latv. viedokļa intere-

sants ir romāns Im Banne der Vergangenheit

(latv. Pagātnes valgos, 1891, 1923); romāns

Das rote Gold (1881) dzīvos tēlos rāda bagā-
tības daimonisko varukā pretstatu klusa darba

svētībai; vēst. romāns Die von Ķelles (1885,

latv. Kelieši, 1887) tēlo vācu laikus Livonijā

gan karabriesmās, gan nevaldāmās dzīrēs. Citi

P. darbi: Kurlāndische Geschichten (1892,

1893), monogrāfija Der falsche Demetrius

(1904), vēst. atskats GeschichteRusslands von

derEntstehungdes russischen Reiches bis zur

Gegenvoart (1908, 1917), autobiogrāfija Aus

meinen Jugendjahren (1908). Visu romānu

darbība notiekLjā. P. kopoti raksti — Gesam-

melte Romane izd. 9 sēj. 1898-99.

Pantēnijs {Pantenius Wilhelm Christian,
1806. 23. IIZaļeniekos - 1849. 8. VII Jelgavā)

—- liberāls baltvācu mācītājs un žurnālists.

Stud. teol. Tērbatas U 1823-29, ieguva 1830

cand. theol. grādu, pēc tam bija skol. unlatv.

draudžumācītājs. Bija 1835-49 Latviešu Avī-

zes red., 1839-49 arī Latv. Lit. Draugu b-bas

priekšnieks. Kritizēja muižnieku rīcību pret
latv. zemniekiem un prasīja uzmanības pie-

vēršanu latv. skolām. Publ. grām.: Pirmais

solis uz laimi (1838),Pirmā nieku grāmatiņa,
kurnav nieki iekšā (1846) v.c. (P. dēls Teodors

Hermanis kļuva ievērojams rakstn. unredak-

tors.)

Pantomīma
—- skatuves mākslas veids, kurā

māksi, tēlu veido bez runas —- tikai ar izteik-

smīgiem žestiem, ar mīmiku un ķermeņakus-

tībām. P. ir arī viens no baleta un cirkus

mākslas elementiem. P. izveidojās senajā

Grieķijā un Romā un tās elementi sastopami

arī senajās latv. rotaļu spēlēs, vēlāk baletāun

cirkū, bet par patstāvīgu mākslas formu tā

sāka izveidoties tikai 1956 Dailes teātraaktiera

Roberta Ligera vadībā. Kopš 1967 darbojas

Tautas ansamblis Rīgas pantomīma. Augsti

profes. līmēm veidoti iestudējumi —- Ideja (pēc

Fr. Mazerela grafiku motīviem), Umurkumurs

(A. Čakapoēmasietekmē), Ceļš (pēc I. Ziedoņa

dzejas),Histrionu mistērijas, Hirošima, Kurpe,
Trakietis Kilons (pēc A. Upīša motīviem),

Simfonija (ar Imanta Kalniņa Ceturtās sim-

fonijas mūz.), Jautrais Olimps (~modernizēti"

grieķu un romiešu leģendu varoņi) v.c. An-

samblis viesojies arī ārzemēs.

Papardes (Filices) (1846) — paparžaugu
klase,kurā apzinātasvairāk nekā 10 000 sugas;

no tām Ljā sastopamas tikai 24 sugas, visas

ilggadīgi lakstaugi, kas pieder 2 dzimtām—

primitīvo čūskmēlīšu (Ophioglossaceae) un

saldsaknīšu (Polypodiaceae). Pie pirmās pieder

parastāčūskmēlīte (Ophioglossum vulgatum),

kas aug pļavās, un 5 ķekarpaparžu (Botri-

chium) sugas, kas atrodamas smilšainās aug-

snēs, norās un mežmalās. Pārējās 18 sugas

pieder 9 dažādām ģintīm. Visvairāk izplatīta
ir parātā ērģļpaparde vai Jāņpaparde (Pteri-

dium aquilinum). Izplatīta arī mīkstā vai siev-

paparde (Athyrium filix-femina), 8 sugas pieder

ozolpaparžu (Drjopteris) ģintij. No tām vis-

biežāk sastopama dzeloņaināozolpaparde (D.

spinulosa). No šīs sugas, Valmieras apkaimē

augošāspasugas, iegūtoekstraktu (Extractum

Filcis moris Volmarense)kopš 1825 izmanto kā

ārstn. līdzekli pret lenteņiem. Tādam nolūkam
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Strauspapardes (Struthiopteris filicas-

trum) Slīteres rezervātā.

Strauspapardes (Struthiopteris filicas-

trum) — krāšņākās papardes Latvijā,
kas Slīteres rezervātā sasniedz cilvēka

augumu.

izmanto arīmitros lapukoku unjauktos mežos

atradāmo melno ozolpapardi (D. filix-mas).
Mitrās vietās mežos unupju ielejās aug lielā

strauspaparde (Meteuccia struthipteris fili-

castrum), ko kultivē arī dārzos kā krāšņum-

augu. DundagasZilokalnunogāzē atrodamas

Polystichum ģints 2 kalnu paparžusugas —-
P.

aculeatum un P. Braunii cietpapardes. Lielā

Poljpodium ģints visā Eiropā, iesk. Lju,

reprezentēta tikai ar 1 sugu
— P. vulgare. Ir

ziņas, ka senākos laikos Aiviekstas krastos

atrasta arī ūdens papardes Marsilia dzimtas 1

suga — P. globulifera. P. atrastas jau vidus-

devona periodā pirms apm. 380 milj. gadu.
Dažu izmirušu p. atliekas atrastas Kurz.

brūnoglē. P. figurē arī latv. tautas ticējumos
kā brīnumaugs, kas ziedtikai Jāņunaktī zelta,

baltiem, sidrabotiemvai dimantaziediem.

Papīraun cellulozas rūpniecība (1848) — pēc

otrās pad. okup. iesāka darbu uz ļoti zemas

bāzes, jo f-ku iekārtas bija karā smagi izpos-

tītas.Papīra produktu kopprodukcija 1975 bija

173 603 tpapīra, 19 300 t kartona (papes) un

46 400 t cellulozas.Ljas meži sen vairs nespēj

apgādātpapīra v.c. rūpniecībuun65% izejvielu

ir jāieved no citām zemēm.

Papīra produkturažošanā 1976 galv. vietu

ieņēma(tonnās): perfokartītes —
48 092, ieti-

namais papīrs — 22 313, paciņu unkārbiņu
kastes — 16 255, tapešu papīrs — 14 084,

spolīšupapīrs —
9 589, rakstāmpapīrs —

8 143,

kartīšupapīrs — 7 224, papirosu čaulīšu papīrs

- 5 474 v.c.

Galv.papīra un cellulozas uzņēmumi un to

produkti Ljāir Slokas papīraunceli. f-ka (1973

— 2 054 strādn.), kas ražo perfokartes, cellulozi,
koka masu, papīru unlopbarības raugu; Līgat-

nes papīra f-ka (785) ražo tipogrāfijas papīru,

rakstāmpapīru, apvākojamop., cigarešu p. v.c;

Juglas papīrf-ka (577) ražo rakstāmp.; Jaun-

ciema papīrf-ka (440) ražo rakstāmp. un papes

kārbiņu un čemodānu materiālu; Staiceles

papīrf-ka (313) ražo sērkociņu un līmlentu p.,

pergamentu v.c. Vēl darbojas Ogres (144) un

Rankas (135) papes f-kas, „Latvijas Papīrs"

(462 Rīgā, 216 Liepājā) un Rīgas kartonažas

f-ka (682).
Lielu daļu no Ljas papīrrūpn. ražojumiem

izved noLjas; 1981 produkcijas dati liecina, ka

cellulozes produkcija pieaugusi uz 61 000 t,

papīra produktu produkcija stipri samazinā-

jusies — uz 145 100 t, un tas pats attiecas uz

kartona rūpn. (10 700 t).

O. Celle

Papirosi — baudu līdzeklis pīpēšanai, ko

gatavonosmalki sagrieztas tabakas, to iepil-

dot caurulīšu veida zīda papīra čaulītēs, kam

pievienotas biezāka papīra iemutes, tādejādi

atšķiroties no cigaretēm, kam nav papīra
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iemušu. Kamēr R. pasaulē p. vispār nepazīst,

A. Eiropā p. bija parastie smēķējamie līdzekļi.
Ljā p. rūpniecībā lietoja g.k. Maķedonijas,
Bulgārijas, Turcijas un D. Kriev. tabaku, kas

nesatur tik daudz nikotīna kā t.s. melnā

Amerikas (Kubas, Virdžinijas) tabaka. Parasti

viena p.markai sajauca kopā 10 —- 20 tabakas

šķirnes. Pīpētāji varēja pagatavot p. arī paši,

nopērkotgatavas čaulītesun grieztotabaku un

ar īpašu ierīci to iepildotčaulītē. Ljā 1936 bija
13 p. un tabakas f-kas, kas nodarbināja 919

personas. Lielākā p. ražotāja bija 1887. dib.A.

S. Maikapara rūpn., kas tad nodarbināja ap

3000 strādn., dienāražoja apm. 2,5 milj. p. un

gadā —
vismaz 700 milj. papirosu. Tiem

izmantojaMaķedonijas, Mazāzijas, Krimas un

D. Kaukāzas tabaku. Populārākās šķirnas bija

„Rīga", „Mokka" un„Ekstra Mokka", lētāka

bija „Sports".

Pārakmeņojumi —-organismu vai to daļu
atliekas, kas saglabājušās iežos pilnīgi vai

daļēji minerālizētā veidā. To pētījumi dod

ieskatu par dažādu ģeol.periodu dzīvniekuun

augu valsti, par tās attīstību, par ģeol.periodu

ģeogr.,ldimatiskajiemv.c. apstākļiem. P. rada

iespējunoteikt dažādu rajonu zemes slāņu ģeol.

vecumu. ležos atrod saglabātus arī vēlāk

pilnīgi izzudušu organismu nospiedumus.Ljā

atrastajos pārakmeņojumoskonstatētas: fora-

miniferas — kembrij a, silūra, devona,perma

un juras sistēmās; sūkļi —- devona sistēmā;

hidrozoji — silūra, devona un karbona sis-

tēmās; konulārijas —
devona sistēmā; koraļļ-

polipi — ordovika, silūra undevona sistēmās;

tārpi — kembrij a, ordovika, silūra, devona,

karbona un perma sistēmās; sūndzīvnieki —

ordovika, silūra un devona sistēmās; pleckāji
—- kembrija, ordovika, silūra, devona unjuras

sistēmās; gliemenes — silūra, devona, perma,

juras un kvartāra sistēmās; gliemeži — ordo-

vika, silūra, devona, triasa, juras unkvartāra

sistēmās; galvkāji —- kembrija, ordovika,

silūra, devonaunjuras sistēmās; žaunkāji —

devona un triasa sistēmās; gliemeņvēži —-
ordovika, silūra, devona, perma, triasaun juras

sistēmās; trilobīti — kembrij a, ordovika, silūra

sistēmās; vēžskorpioni —- devona sistēmā;

jūras lilijas — ordovika, silūra, devona unjuras

sistēmās; jūras eži
— juras sistēmā; graptolīti

— ordovika un silūra sistēmās; vairodži
—-

silūra un devona sistēmās; zivis —- devona,

karbona, perma, triasa unkvartāra sistēmās;

pliozauri — juras sistēmā; mamuti — kvartāra

sistēmā; aļģes — kembrija, ordovika, silūra un

devona sistēmās; sūnauguunpaparžaugu spo-

ras —- devona, karbona, un juras sistēmās;

kailsēkļu putekšņi — devona, karbona, juras

unkvartāra sistēmās.

Parazitoloģija —-
biol. nozare, kas pētī

parazītus un parazītiskās attiecības starp

organismiem. Šai nozarei sāka pievērst uz-

manību jau Ljas neatkarības laikā. Parādījās
vairāki Viktora Šķiltera (dz. 1896) v.c. darbi

medicīniskajā un veterinārajāparazitoloģijā.

TagadLjā turpinājās parazītisko tārpu (sūcēj-

tārpu, lenteņu, nematožu, kāšgalvju v.c.) iz-

pēte, kā arī sastādīts putnuparazītisko tārpu

katalogs. Noskaidroti arī helrnintukompleksi

zivīs, abiniekos, rāpuļos, savvaļas putnos,

mājputnos, mājlopos, uncilvēkā. Anna Jurjāne

(dz. Reinsone, 1922-69), Maiga Lazdiņa (dz.

1924), Vija Mihelsone (dz. Dumpe, 1919) un

Hermīne Vaivariņa (dz. 1911) sagatavojušas

rekomendācijas kaitīgo sugu apkarošanai.

Regīna Zariņa (dz. 1929) noskaidrojusi vistu

kokcīdiju apkarošanas iespējas. Pētīti arī

ektoparazītiskie kukaiņiun ērcesun to epide-

mioloģiskā nozīme. Te jāatzīmē AndrejaGrīn-

berga (dz. 1916) pētījumi.
Par Brīvo Latviju — Valkas latv. sabied-

risko org-ju laikraksts. 3 nr. iznāca Valkā 1917.

23. XI - 2. XII., red. J. Melderis.

Pārdaugavas hercogiste (Ducatus Ultra-

dunensis) —- agrākās Livonijas daļa uz z. no

Daugavas, apvienojot sākotnējiVidzemi,Latg.
unDienvidigauniju,kuru 1561. 28. XIpārņēma

Polijas-Lietuvas karaļvalsts. To 1566. 25. —
26.

XII iekļāva Liet. lielhercogistē, bet 1569. 3.

VIII Lublinas ūnijas radītajā Polijas-Liet.

apvienotajāvalstī (Rzecz Pospolita). Pirmajos

g. karaļa Sigismunda IIAugustauzdevumā šo

territoriju pārvaldīja Kurz. unZemg. hercogs
Gothards Ketlers, bet 1566 par hercogistes

ģenerāladministrātoruiecēla Liet. lielmaršalu

Janušu Hieronīmu Chodkieviču-Boreiku (Chod-

kiewicz-Boreika), kas Žemaitijā bija pazīstams
kā Katkus. Hercogiste saņēma ģerboni —- uz

sarkana vairoga sudraba grifu pusstāvus,

pagriezušos pa labi, ar zelta zobenu labajā

ķetnā, ar karaļa iniciāļiem (SA) uz krūtīm ar

zeltaburtiem un kroni virs tiem. Šo ģerboni

drīkstēja lietotzemeskarogā, iestāžu zīmogos

un monētās. P. h. Ljas daļusadalīja 4 apriņķos
jeb vojevodistēs (praesidiatus, districtus) —-
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Rīgas, Turaidas, Cēsu un Daugavpils. Katra

apr. priekšgalābija vācu dižciltīgo senātors un

3 tiesneši ar 2 piesēdētājiemunnotāru civilās

unkriminālās lietās. Bijaparedzēta arīkopēja

Saeima (Seimeks) ar Lietuvu. Ig. daļā bija

Tērbatas (Tartu) un Pērnavas (Pērnu)apriņķi.

Karalis Stefans Batorijs par P. h. (Inflantijas)
admin. 1578 iecēla liet. dižciltīgo Georgu
Radivilu (sk.). Viņš 1582-1600 turpinājaaclmin.

darbu, jau būdams katoļu bīskaps. P. h. 1582

ieguva satversmi (Constitutiones Livoniae,

Konstytucye Inflantskie). Ar Cēsu bīskapijas

palīdzību karalis cerēja atgriezt katoļticībā

Vidzemes un Dienvidig. luterāņus. Tādēļ dib.

arī katoļu draudzesun sk. pilsētās, ciemos un

miestos. Tās bija pakļautas Cēsu bīskapam.

Luterāņiem tomēr bija garantēta ticības brī-

vība. P. h. jeb Inflantiju sāka dēvēt par Aiz-

daugavas Livonijas provinci (Provincia Li-

voniae Transdunensis).Tā bija tad pakļauta ne

tikai Liet., bet arī Polijai. Provinces augstākā

amatpersonabijakaraļa iecelts gubernators jeb

administrators (Gubernator, Administrator,

Staatshalter). Karalis iecēla arī nodokļu un

valsts ienākumu lietu pārzini —- provinces
kvestoru (Quaestor provincialis, Provinzial-

Schatzmeister). Provinci sadalīja 3 prezidiātos

(Praesidiatus, Die Presidentschaften) — Cēsu,

Tērbatas un Pērnavas, pie tam pēdējiem
diviem bija pakļauti arī latv. apdzīvoti novadi.

Prezidiātu pārzināja prezidents. Katrā prezi-
diātā bija arī kancelejas pārzinis —- subka-

merārijs (Subcamerarius, Podkamorii, Unter-

kāmmerer), bet milit. kom-ris bija karodznieks

(vexilliferus). PirmoLivonijas ordināciju izdeva

1589. 4. VII
— likumdošanasaktu (Ordinatio

Livoniae). Pēc tā Inflantijā izšķīra 4 pārvaldes:

karaļa ekonomijas stārastijās, lēņus (dziežawy)

un mazās muižas. Prezidiātus sadalīja 29

stārastijās (Capitanealia, Starosteien), kuru

priekšgalā bija kapitāni jeb stārasti (Capitanei,
die Staroste). Cēsu prezidiātā bija 16 stāras-

tijās — Rīgas, Daugavgrīvas, Kokneses, Sigul-

das, Cēsu, Daugavpils, Aizkraukles, Rēzeknes,

Gaujienas, Lielvārdes, Smiltenes, Raunas,

Mālpils, Skujenes, Viļakas un Ludzas. Pēr-

navas prezidiātā bija 8 stārastijās — Turaidas,

Rūjienas, Krimuldas, Limbažu, Viljandes,

Pērnavas, Peltsames (Oberpales) un Helmas.

Tērbatas prezidiātā bija 5 stārastijās —- Alūk-

snes,Tērbatas, Laijuses, Vastselinas (Neuhau-

zenas) unKirumpejas. Saskaņā ar otro Livo-

nijas ordināciju (OrdinatioLivoniae secunda)

poļiem, liet. unvāc. piešķīra vienādas tiesības.

Prezidiātus pārdēvēja par vojevodistēm jeb

palatinātiem(die Woiewodschaften, Palatini),

unprezidentuvietā nāca vojevodi. Katrā voje-

vodistē bija arī milit. kom-ris —- kastellāns

(castellanus), kas pārzināja muižnieku jātn.
dienestu. Rīgai palika pašai savapārvalde ar

rāti, kurā bija 4 birģermeistari un 16 rātskungi.
Liet. lielmaršals Janušs Kārlis Chodkievičs-

Boreiks, saukts Katkus, P. h. pārvaldīja
1603-21. Zviedr.-Polijas kara laikā (1600-29)

Zviedr. okup. visu Dienvidig. un Vidz. (Rīga

kapitulēja 1621) un formāli pakļāva šīs ter-

ritorijās sev ar Altmarkas pamiera līgumu

1629, Olīvas (1660)unKardisas (1661) miera

līgumiem. Polijas pārvaldē palika tikai Latg.,

kas toreiz veidoja vienu vojevodisti, kurai

piešķīra Inflantijas kņazistes (Ksiestwo In-

flantkie) nosaukumu.Kņazistei palikaP. h. ģer-

bonis, bet zeltakronis tajā tad bija grifam uz

galvas. Kņazisti sadalīja 4 stārastijās jeb

traktos — Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas un

Viļakas. lekārtu formalizēja ar 1677 ordināciju

(Ordinatio Livoniae). Stārastus iecēlaPolijas

karalis. Daugavpils stārasts veica arī vojevoda

uzdevumus visā Latgalē (Inflantijā). Daugav-

pih darbojās arī kastellāns, kas bija visu Latg.

piļu pārvaldnieku priekšnieks. Muižniekirei-

zēmsanāca vietējālandtāgā—- Seimikā. Zemes

tiesa (iudicium terrestre) sanāca 3 reizes gadā.
Lietas izsprieda Daugavpils stārasts ar 3

piesēdētājiem. Muižnieku robežu strīdus iz-

šķīra karaļa iecelts Daugavpils subkamerārijs.

Izciliem muižniekiem bija iespējaspriedumus

pārsūdzētaugstākajā instancē
— Polijas karaļa

tiesā (Assesorva Koronna) Varšavā. Cēsu

bīskapijas vietā nodib. Poļu Livonijas jeb

Inflantijas bīskapiju (Episcopatus Livoniae),

kuras miteklis sākumā bija Varšavā, vēlāk

Daugavpilī. Latgali 1772. 5. VIII (25. VII v.

st.) pārņēma Krievija. Latg. kr. pārvaldē

zaudēja savuautonomiju. Sākumā to piedalīja

Pliskavas guberņai; 1796 to piedalījaBaltkriev.

guberņai, bet 1802, nodibinot Vitebskas gu-

berņu, Latg. ieskaitīja tās sastāvā.

Pārdaugavas (Vidzemes un Latgales) her-

cogistes ģerbonis— sarkans vairogs, uz kura

sudraba grifspusstāvus, pagriezies pa labi, ar

zelta zobenu labajā ķetnā. Polijas karalis

ZigmundsIIAugustspiešķīra šo ģerboniVidz.

unLatg. gubernatoram Chodkēvičam 15600s

gados.

354Pārdaugavas hercogiste Pārdaugavas hercogistes ģerbonis



Pareizticīgo baznīca Latvijā (1856). P. b.

sākumi Ljā datējami 11. —
13. g.s., g.k. A. un

Z. Ljā. Jersikas, Tālavas un daļa lībiešu

valdnieku bija pareizticīgie. Vēl pirms vācu

ienākšanas JersikāunKoknesē konstatētas p.

b-cas. Arī b-cas terminoloģijā vairums aiz-

guvumu ir no slavu un grieķu valodām. Pēc

Vidz. pievienošanasKriev. un vēlākāsLatg. un

Kurz.-Zemg. iekļaušanas Kriev. impērijā, Ljā
sāka ieplūst lielāks skaits pareizticīgo. Starp
latv. 1841 sākās Kriev. vaid.atbalstītapareiz-

ticīgo misijas darbība. Maskavas patriarchs
Tichons 1921. 19. VII atzina Ljas p. b. neat-

karību izgl., saimn. un aclmin. jautājumos,bet

paturēja to savā jurisdikcijā. Archibīskaps
Jānis (Pommers) 1921. 24. VII pārņēmaLjas

p. b. vadību. Viņu 1934. 12. X nogalināja

mīklainos apstākļos. Pēc. L. p. b. sinodes

līguma Konstantinopolespatriarchs pārņēma

p. b. Ljāsavā jurisdikcijā 1936. 4. IIun 9. 111

par Ljas metropolītu ievēlēja Augustīnu (Pē-

tersonu). Par Jelgavas vikarbīskapu 14. VII

ievēlējaJēkabu (Karpu, 1865-1943,bīskaps līdz

1940),bet 1937 par Jersikas bīskapu ievēlēja

Aleksandru (Ādamu Vītolu, 1876-1942), kas

1942 pēc vācu pavēles īslaicīgi veica arī

metropolītauzdevumus. Pie LU teol. fak. 1937.

2. IV atvēra p. teol. nodaļu. Ljā 1935 bija
174 389 pareizticīgo. Pēc Ljas okup. 1940. 20.

XII uz Rīgu nosūtīja Maskavas patriarcha

Sergeja spec. sūtni archibīskapu Sergeju Vos-

kreseņskiju, kas pavēlēja sasaukt Ljas p. b.

sinodi, kuru 1941. 4. I piespieda ~lūgt"
Maskavas patriarchu uzņemt Ljas p. b. atkal

Kriev. ~mātes" b-cas ~klēpī". Metropolītam

Augustīnam 1941. 28. 111 Maskavas katedrālē

bija .Jāatzīst savakļūda"; 11. IV likvidēja Ljas

p. b. sinodi. Bet 24. IV no Ljas metropolīta

Augustīnaun Ig. patriarcha Aleksandra Čer-

nija apvienoto Ljas un Ig. p. b. eksarchiātu

pārņēma Viļņas metropolīts archibīskaps Ser-

gejs (Voskreseņskijs). Pēc vācu okup. sākšanās

1941. 20. VII metropolīta Augustīna vadībā

notika Ljas p. b. sinodes sēde, kurā nolēma

Ljas p. b. atstāt Konstantinopolespatriarcha

jurisdikcijā. Vācu okup. vara atzina eksarchu

Sergeju un pakļāva Ig., Liet. un Ljas p. b.

Maskavas patriachatam (sic!). Ljas p. b.

Baltijas valstupareizticīgo baznīcu galvusanāksme 1937. gadaaugustāSomijā, 1. rindā

no kreisās — Igaunijas metropolītsAleksandrs, Somijas archibīskaps Hermanis,Latvijas

metropolītsAugustīns un Petseru archibīskaps Nikolajs, 2. rindā 2. nokreisās Helsinku

bīskaps Aleksandrs, 3. — Jelgavas bīskaps Jēkabs (Karps).
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Baltijas apgabalapareizticīgo bīskapu

pēdējās konferences dalībnieku gājiens
1944. gada 9. aprīlī Rīgā no Sv. Trīs-

vienības katedrāles uz konferences tel-

pām. Priekšgalā Igaunijas, Latvijas un

Lietuvas eksarchs, Viļņas metropolīts

Sergejs, 2. no labās — Rīgas bīskaps
Jānis Garklāvs. Sv. Trīsvienības kated-

rāle unpie tās esošais klosteris arī vēl

tagad ir Rīgas diocēzes archibīskapa
Leonīda oficiālā mītne.

sinodei aizliedza darboties. Ostlandes (sk.)

reichskomisārs Loze 1942. 23. II uzdeva

Augustīnam nodot p.b. vadību Madonas un

Jersikas bīskapam Aleksandram (Vītolam), kas

to vadīja līdz savai nāvei 1942. VII,sadarbībā

ar eksarchu Sergeju. Par Rīgas bīskapu 1943.

28. II iesvētīja Dundagaspriesteri Jāni Gar-

klāvu (sk.). Mīklainos apstākļos 1944. 28. II

netāluno Viļņas vācu vai pad. aģenti nošāva

eksarchu Sergeju. Uz Vāc. 3. VIII aizveda

metropolītu Augustīnuun 10. X arī bīskapu
Jāni. Pēc pad. okup. p. b. draudzes Ljā apvie-

nojaRīgas eparchijā, kas ietilpinātaMaskavas

patriarchātā. Kopš 1966 to vadaRīgas unvisas

Ljas archibīskaps Leonīds (Poļakovs). B-cas

pamatā ir draudze ar ticīgo ievēlētu pad. un

revīzijas komisiju. Rel. dzīvi vada draudzes

aicināti garīdznieki, parasti prāv. un diakons.

Ticīgo skaita ziņā p. b. Ljā ir 3. vietā pēc ev.-

lut. un katoļiem. Archibīskapa Kristus pie-

dzimšanas katedrāli kopš 1964 izveidoja par

planetāriju un mūzeju. Vaid. atsavināja arī

vairākas citas p. b-cas. Rīgā 1985 bija vairs

tikai 6 p. b. unpa vienai Dubultos, Ķemeros,
Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī un Jersikā.

Archibīskapa rezidence ir Svētās Trīsvienības

katedrāle Rīgā.

Pareizticīgo baznīca trimdā (1856) — Ag-

rīnās trimdas posmā Vāc. darbojās vairākas

latv. pareizticīgo draudzes —- Ambergā, Ans-

bachā, Augsburgā,Hersbrukā, Karlsruē, Klein-

kecā, Valkā pie Nirnbergas, Vircburgā v.c.

Trimdā apzināti 23 Ljas pareizticīgo garīdz-

nieki —- metropolīts Augustīns (Pētersons,

1873-1955),mir. Vāc; Rīgas bīskaps, vēlāk arī

Čikāgas un Minneapoles archibīskaps Jānis

(Garklāvs, 1898-1982),pensionējies Trevorā,

Viskonsinā, ASV; virspriesteris Pēteris Bar-

bans, mir. ASV; virspr. Georgijs Benigsens,

tagad darb. Saratogas draudzē Kahfornijā,

ASV, un ir arī Kahfornijas U. Santa Krūzā

māc. spēks; virspr. Jānis Briedis, mir. Vāc;

virspr. Jānis Baumanis, darb. Karakasas

draudzē Venezuēlā; priesteris Aleksandrs Dri-

bincevs, tagad izstājies no priestera kārtas;

virspr. Sergejs Garklāvs, darb. Argo draudzē

Ilinojā, ASV; priesteris Nikolajs Jagodkins,
mir. Vāc; virspr. Aleksejs Jonovs, mir. Kak-

fornijā, ASV; virspr. Vitālijs Koļiberskis, mir.

ASV; virspr. Arsenijs Koļiberskis, mir. ASV;

virspr. Pēteris Kurzemnieks, mir. Kanādā;

virspr. Leonīds Ladinskis, mir. ASV; virspr.

Nikolajs Lapikens no Sudētijas, Čechoslovā-

kijā, atgriezies Ljā; virspr. Jānis Liepiņš, dzīvo

Sanfrancisko, Kahfornijā, ASV; virspr. Jānis

Ļogkijs, darb. Patersonas draudzē Ņudžersijā,

ASV; virspr. Nikolajs Perechevaļskis, mir.

ASV; virspr. Voldemārs Škiliņš (1902-63),rel.

rakstu autors un publ., mir. ASV; virspr.
Vladimirs Tolstouchovs, mir. ASV; virspr.

Nikolajs Vieglais, darb. Berklejas draudzē

Kahfornijā, ASV; priesteris Leonīds Zuments,

mir. Vāc; virspr. Michails Žeļņeronoks, darb.

San Diego draudzē, Kahfornijā, ASV. Kad

sākās DP nometņu likvidēšanaun ļaudīm ra-
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dās iespēja izceļot, tie latv. pareizticīgie, kas

bija saglabājuši savu ticību, iekļāvās viņu

emigrācijas zemēs pastāvošās vietējās b-cas

jurisdikcijā. ASV viņi iestājās Pareizticīgās

b-cas (American Russian Orthodox Church)

jurisdikcijā. Lielās izklaides dēļ latv. pareiz-

ticīgiem nebijanekādas iespējas nodib. ats. tīri

latviskas draudzes. Tā Ljas p. b. emigrācijā

bija spiesta izbeigt savu darb. kā ats. vienība.

Vācu okup. iestādes uz Vāc.bija izsūtījušas kā

metropolītu Augustīnu, tā bīskapu Jāni. Trim-

dā latv. pareizticīgiebija sašķēlušies 2 grupās.

Viena atzina Augustīna virsvadību, otra —-

Jāņa.Kad Jānis paziņoja savu izstāšanos no

Maskavas jurisdikcijas, 1946. 20. X notika

latv. pareizticīgo vienošanās, atzīstot Augus-
tīnu par Ljas p. b. trimdā vadītājuunJāni par

viņa vietnieku. Vāc. izveidojās 17 latv. p. b.

draudzes un darbību atjaunoja p. b. sinode.

Bīskaps Jānis 1949 ar 17 priesteriem aizbrauca

uz ASV un atkal pārgājaMaskavas jurisdik-

cijā, kurai pakļauta p. b. Amerikā. Bīskapu

Jāni 1952. 12. XII ievēlēja par Amer. kr.

metropolītapalīgu unDetroitas unKlīvlandes

bīskapu. Tādēļ 1951. 30. X Augustīns anulēja

agrāko vienošanos un par savu palīgu iecēla

virspriesteri Antonu Grāmatiņu (1891-1969)
Londonā. To apstiprināja Konstantinopoles

patriarchs. Pēc Augustīna nāves 1955 Grāma-

tiņš sevi uzskatīja par Ljas p. b. galvu, betpēc

viņa nāves 1969 viņa pienākumus Londonā

pārņēma priesteris Aleksandrs Černijs, kas

publ. grām. The Latvian Orthodox Church

(1985).

Parisa (Paīris)Ruta (dz. Bogdanova, 1926.

2. IX Bauņupagastā) —- sabiedriskadarbiniece,

žēlsirdīgā māsa, skolotāja. B. Grēvenes latv.

ģm., Vāc. 1947 unžēlsirdīgo māsu sk. Angl.

(1952). Strādājusi Glosterširas mentāli shmo

bērnu sk. un Oksfordas nervu slimn., kopš 1966

Oudbijā, Lesterširā. P. bijusi Londonas latv.

sk. skolotāja 1964-66, no 1966 darbojusies
DVF Lesteras nod., kopš 1980 DVF valdē kā

Arējās inf. daļas vad., European Freedom

Council loc., 1986 — pr. vietniece Lesteras nod.,

pārstāvējusi latv. EFC trijās konferencēs,

ieguvusi Association of Speakers Clubdiplomu

1986, daudz referējusi par latv. un Lju angļu

org-jās, sanāksmēs un konferencēs, rīkojusi

Starpt. daiļamatniecības izstādes, kurās pati

piedalījusies; rakstījusi par sab. un kult.

jautājumiemLondonas Avīzē, Latvijā Vācija
unDV Mēnešrakstā.

Pārkrievošana (1860) — politika, kas ar kr.

vai. un visa krieviskā uzspiešanu pūlas cittau-

tībniekus pārvērst par krieviem. Vēl pirms

austrumslavu ciltis bija apvienojušāskr. tautā,

tās 6. g.s. beigās sāka spiesties baltuapdzīvotā

territorijā, kas aizņēma plašus apg. tagd.

Kriev., kuri bija reti apdzīvoti. Kijevas kņazs

Izjaslavs 1058 smagi sakāva galindus un

pakļāva viņus savai varai. Galindi (kr. goļādi)
palika savās dzīvesvietās un saglabāja savu

vai. un tautību vēl 14. un 15. g.s., betpamazām

zaudēja savu identitāti. Visā Kriev. centrālajā

daļā palikuši daudzi seno baltu vietu nosau-

kumi un archaiol. liecības. Jātvingi turpināja

cīņas arpolockiešiem, volīniešiem un mazūriem

līdz 1382. Vēl 1861 saskaitīti 30 927 jātvingi,
bet tagadvairs nav neviena jātvinga. Tagadējo
latv. priekšteči spēja noturēties pret polockiešu
un pliskaviešu iebrukumiem, bet grūtības

sagādāja Smoļenska, kas pamazām pārņēma
baltu zemesuz a. no tagd.Lj asrobežām. Latg.
vēl vest. laikos dzīvoja ārpus Ljas robežām

—

Latviešu vietu vārdi Ostrovas, Sebežas

un Drisas apriņķos liecina par
to pie-

derību pie Latvijas.
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a. līdz Veļikajas upei (13. — 16. g.s. doku-

mentos pazīstama kā Mude jeb Mudve),

Opočkai unOsvejai. Slāvi sāka iebrukt Adzeles

valstī (Očela, terra Adzelle) jau 11. g.s., bet

viņus padzina. Maskavieši 14. g.s. beigās un

15. g.s. pēc vairākkārtējiem iebrukumiem

pārņēma Abrenes apg. Adzeles valsti. Apg.

sāka sistēmatiski pārkrievot, bet vietu nosau-

kumi atgādina apg. baltisko izcelsmi vēl

visjaunākajos laikos. Latg. a. apgabali d.

nonāca Liet. pārvaldē, atskaitot Sebežu, ko

pievienoja Kriev. jau 1582,kamēr pārējie apg.

nonāca Kriev. pārvaldē tikai 1772. Arī Latgali

atšķēla no pārējās Ljas un iekļāva Kriev.

guberņās. Vēl kdz 1582 Latg. bija tīri latviska

zeme, bet nākamajos g.s. latgaļiembija jāiztur

tādsspiediens, kādu nebijapiedzīvojuši pārējie

latv., atskaitot dienvidkuršus. Poļu pārvalde

centās latg. pārpoļot, saņemot atbalstu no

vietējiem poļu un pārpoļotiem Het. muižnie-

kiem. Pēc dzimtniecības atcelšanas Kriev. vaid.

centās latg. pārkrievot, izmantojot arī rekģ.

vajāšanas. Par Vitebskas-Polockas bīskapu
iecēlalatv. Aleksandru (īst. v. Zaķi), kas Tilžā

unVarakļānos iecēla latv. tautībaspriesterus,
Kārsavā ierīkoja misionāru centru un dažas

katoļu b-cas pārvērta par pareizticīgo b-cām.

Līdz 20. g.s. sākumamLatg. bija jau 50 000

pareizticīgo latv., neskaitot jau pa lielākai daļai

pārkrievotos Abrenes-Ostrovas novada lat-

viešus. Lai paātrinātu procesu, no Pliskavas,
Ostrovas un Opočkas apr. uz Kriev. valsts

bankas atpirktajām Balvu, Liepnas, Rugāju,

Viļakas, Vīksnas v.c. muižām pārcēla plašas

pareizticīgo kr. masas. Apm. 20 000
—-

30 000

latg., sev. no Ludzas apr., pārcēlauz Sibiriju,
dodotviņiem tur zemi. Tur izveidojāspalielas

latg. kolonijas — sev. Barkavas draudzē,

Tomskas guberņā, kur vienkopus bija apm.

4 000 latgaļu. Latg. izceļoja arī uz Veļižas apr.

Vitebskas guberņā (2 000 — 2 300 katoļu),
Petrikovas draudziMinskas gub.un Babinovas

draudzi Mohiļevas guberņā. Aizliedza 1864

iespiest grām. ar latīņu burtiem. Aizliegums

stājās spēkā 1871. I. Par ietekmīgāko pār-

krievošanas līdzekli Kriev. vaid. uzskatīja
skolas. Lai cīnītos pret kr. tendencēm,

apzinīgākie latg. pasvītroja mājmācības nozīmi

unpavairoja grām. rokrakstos. Kr. aprindas

centās apgrūtināt latv. vai. lietošanu un

ietekmēt arī apģērba stilu un tautas paražas.
Sāka izskaust arī viensētas, atvietojot tās ar

krieviskām sādžām Pret šīmparādībām centās

cīnīties latv. katoļu garīdznieki v.c. latg.

inteliģences pārstāvji. Pret pārkrievošanu

nebija immūni arī pārējie Ljas apgabali.

Ljas un Ig. vēsturē par pārkrievošanumēdz

dēvēt arī centienus likvidēt Balt. vācisko

autonomiju un pakļaut šo zemju iekārtu

vispārīgiem Kriev. likumiem. Tādi centieni

parādījās jau 18. g.s. otrā pusē, kad Kriev.

ķeizarvalsts politika teicās likvidēt te kopš

pievienošanas Krievijai (1710) pastāvējušo

provinču autonomiju. P. pirmais program-

matiskais formulējums izteikts ķeizarienes
Katrīnas IIslepenā instrukcijā ģenerālproku-

roram Vjazemskim (1764): „Mazkrievija, Vidz.

unSomija ir provinces, ko pārvalda saskaņā

ar tām apstiprinātām privilēģijām; pārkāpt šīs

privilēģijas un tās pēkšņi atcelt nebūtu labi.

Šīs provinces vienkāršiem līdzekļiem jāpār-

veido tā, lai tās kļūtu krieviskākas unneskai-

tītos kā vilki mežā." Pēc lielākiem priekšdar-

biem šīs programmas reālizēšanu iesāka 1783,

kad atcēla Vidz. autonomiju un uzdeva re-

formēt pārvaldi un tiesas saskaņā ar 1775

Ukumu par guberņu iekārtu. Guberņas pār-

valdes amatos un prokurātūrāiecēla vairākus

kr. ierēdņus, oficiālā darbvedībā pastiprinājās

kr. vai. ketošana, lai ganjoprojām valdīja vācu

valoda. 1785 visas Kriev. muižniekiem izdeva

vienādasprivilēģijas, un 1786 tam sekojaVidz.

muižniekukārtas augstākās iestādes landrātu

kollēģijas (1215) likvidēšana. Šai pašā laikā

sašaurināja plašās pilsētu autonomijas ap-

mērus. Jaunā admimstrātīvā un tiesu iekārta

paplašināja latv. tiesības: policijas un tiesu

iestādēs par piesēdētājiemnāca latv. zemnieku

priekšstāvji nokroņa muižām,Rīgas namnieku

tiesības pēc 100 g. pārtraukuma sāka atkal

iegūt turīgākie Rīgas latv. u.t.t.Vidz. vāci —-

muižn. un daļanamnieku
— 900 g. vidū uzsāka

enerģisku cīņu par vecās iekārtas atjaunošanu.
Pēc 1795 Kurz. hercogvalsts pievienošanas
Kriev. arī tursāka organizētpārvaldiun tiesu

pēc Vidz. parauga.
Šai

p. poktikai pienāca

negaidīts gals. 1796 beigās, kad pēc ķeizarienes
Katrīnas II nāves ķeizars Pāvils I pavēlēja

atjaunot Vidz. unKurz. agrākās iestādes un

kkumus, atceļot Katrīnas II reformas. Šīs

poktikas maiņas iemeslinav zināmi, iespējams,
ka Pāvila I izdarītā restaurācija ir saistāma ar

Vidz. muižniecības kukuk kādam augstam

valstsvīram (35 000 rubļu 1796),kas, kļūdams
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par Pāvila I padomdevēju, panācamuižniecībai

vēlamo lēmumu. Tomēr Vidz. pārvaldē bija

notikusi krieviskā gara nostiprināšanās, un 19.

g.s. sākumā pat vācietis Bukshēvdens, būdams

Rīgas ģenerālgubernātors,polemizēja arVidz.

landrātukollēģiju par savām tiesībām sūtīttai

oficiālus rakstus kr. valodā. Ķeizara Aleksan-

dra I laikā pret Balt. vācisko partikulārismu

vadījacīņu tiesketu min. Troščinskis; arīBalt.

ģenerālgub. F. Pauluči enerģiski aizstāvēja

centralizācijas poktiku. īstas p. poktikas 19.

g. s. 1. trešdaļā vēl nebija, lai gan jaupat s-bā

bija dzirdama prasībapēc pastiprinātaskr. vai.

mācīšanas Baltijā, ko uzsvēra arī ķeizars

Nikolajs I kādā uzrunā (1827). Aktīva rīcība

sākās 1836, kad tautas apgaismošanas min.

Uvarovs izdeva rīkojumu, ka visi Tērbatas U

diplomandipārbaudāmikr. vai. zināšanās. Tam

sekoja tālāki Uvarova rīkojumi par kr. vai.

mācīšanu ģimnāzijās. Tad 1845 Balt. provinču

likumuI dala noteica, kādas iestādes uzska-

tāmas par valsts un kādas par pašvaldības

orgāniem; tādā kārtā partikulārismam no-

sprauda zināmas robežas. Ģenerālgub. Golo-

vins (1845-48) sāka enerģiski nostiprināt kr.

vai. Uetošanu šejienes valsts iestādēs un

rūpēties, lai ierēdņu kadruspapUdinātu ar kr.

vai. pratējiem. lesāka arī Balt. pilsētu sat-

versmes un saimniecības revīziju 1842,kuras

rezultātam vajadzēja būt komūnālās saim-

niecības reformai vispārīgo valsts interešu

garā.Stipri jūtamsp. poktikas akts bijaRīgas

pareizticīgās bīskapijas nodibināšana 1836,

kam 40os g. sekoja konversijas masu kustība

—- zemnieku atkrišana no vācu mācītāju
vadītā luterānismaunpāriešana kr. sludinātā

pareizticībā. P. poktikā iestājās atslābums

1848, jo par Balt. ģenerālgub.iecēla vāciem

labvēkgo kņazu Suvorovu; 1850. 3. I ķeizars

Nikolajs I apstiprinājamin. komitejas lēmumu

par valsts iestāžu darbvedībukr. valodā, bet

Suvorova pretestības dēļ lēmumaizpildīšanu
atlika sākumā kdz 1858, vēlāk uz nenoteiktu

laiku. Apspriežot tiesu iekārtas Ukumu pro-

jektus, valsts padome 1862. 28. IX atzina, ka

šai reformaipakļaujama ari Baltija. Tai pašā
laikā (1862/63) Kr. Valdemāra vadīto Pēter-

burgasAvīžu ietekmē vairākuVidz. latv. pag.

tiesneši un vecākie iesniedza petīcijas, lai arī

uz latv. attiecinaKrievijā ievestos likumus, ar

to domājot nevien agrāro reformu, bet arī

pārvaldes un tiesu reformu. Šādos apstākļos

Balt. muižniecība uzsāka pārvācošanas (sk.)

politiku, lai mazinātu latv. un ig. nacionālās

atmodas iespējas, bez tam muižniecība visiem

spēkiem centās novilcināt reformu attiecinā-

šanu uz Baltiju. Šie nolūki izpaudās, piem.,
1864 rekonversijas kustībā un sevišķas ko-

misijas nodibināšanāTērbatā,kurā vācu juristi
centās tiesu reformu projektos paturēt vecās

vāciskās īpatnības. Poļu sacelšanās 1863 pa-

mudinājakr. valdību pievērst Uelāku uzmanību

nacionālo separātistu darbībai,un Kriev. iek-

šējāpoktikā radās spēcīgs šovinisma virziens,

kas prasīja poļu un leišu pārkrievošanu.

Attiecībāpret Balt. kr. nacionākstuaktivitātei

šai laikā bija citāds raksturs: tautas atmodas

vadoņi ar Kr. Valdemāru priekšgalā kr. na-

cionālā partijā (slavofilos) atrada sev sabied-

rotos, kas vērsās vienīgi pret vācu privilēģijām

un prasīja latv. un ig. tiesībupaplašināšanu.

Bet 1867. 15. VI ķeizars Aleksandrs IIsvinīgā
uzrunā Rīgā deklarēja, ka neatlaidīgi realizēs

reformas, lai ciešāk piesaistītu Baltiju Kriev.

impērijai. Tam sekoja kopš 1850 novilcinātā

darvedības iekārtošana valsts iestādēs kr.

valodā,un 1877. izdevalikumu par 1870Kriev.

pilsētu likuma attiecināšanu arīuz Balt., arko

atcēla rātes, ievedot tai vietāpilsētu domes un

valdes. Sadarbībāar slavofiliemlatv. nacionā-

Usti mudināja vaid. uz reformām, par kuru

nepieciešamību valdība sevišķi pārkecinājās

1882-83 Manaseina revizijā (1620). P. poktikā

jauns vilnis sākās 1885, un šīs politikas

izveidošanādiezgankela nozīme bija Vidz. gub.

Zinovjeva ziņojumiem. Jau 1888 notika poUci-

jas reformaBaltijāun 1889 tiesu reforma, ieve-

dotLjā unIg. Kriev. 1864. 20. XI tiesu iekārtas

un procesa likumus, lai gan ar svarīgiem

grozījumiem. Senātors M. Manaseins bija

prasījis arī šejienes agrāro apstākļu refor-

mēšanu, bet vaid. tam nepiekrita. No 800 g.

reformāmievērojamākābija tiesu reforma, ko

1889 sāka reālizēttiesketu min. N. Manaseina

vadībā. Bet jautājums par tiesas valodubija

izšķirts plašām tautas masām nelabvēlīgā

garā, tiesu darbiniekus pieņēma gandrīz vai

vienīgi no kr. juristiem u.t.t. Pēc 1905. g.

revolūcijas vaid. apsvēra pašvaldību un ag-

rārās reformas vajadzību pēc Kriev. likumu

parauga. Šos jautājumus 1906apspriedaRīgā
sasauktas komisijas, kurās piedakjās arī latv.

priekšstāvji, bet muižniecība prata projektu

apspriešanu pārņemt pilnīgi savās rokās.
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Pārkrievošana skolās. Jau 1841 Tērbatas

mācību apgabalask.komisija pie universitātes

ar apkārtrakstu prasīja, lai skol., kas izglīto-

jušies skolotāju semināros, cītīgi mācītu sko-

lēniem kr. valodu. Pareizticībai izplatoties, pie-

auga arī krieviskās tieksmes skolās, bet tām

neļāva ietplašumāBalt. luteriskā garīdzniecība

un muižniecība, kaspilnīgi pārvaldījašejienes

sk. politiku. Tikai tad, kad 19. g.s. 60os g. Bal-

tijā atklāti tika deklarētipārvācošanas (1865)

nolūki, kr. valdībā par p. pacēlās noteiktas

balsis. Tādēļ 1870 sākumā Kriev. Tautas

apgaismības ministrijā notika vairākas ap-

spriedes par cittautiešu izgl. jautājumu. Tika

pieņemts atzinums: Krievijā dzīvojošo cit-

tautiešu izgl. mērķim neapšaubāmijābūt šo

tautupārkrievošanai unsaplūšanai kopā ar kr.

tautu. Lai cittautiešiem atviegknātu pāreju uz

kr. vai. iemācīšanu, atzina, ka sk. grāmatas

jāiespiež šo tautu valodā, bet kr. burtiem.

Vispirms to izmēģināja Viļņas mācību apga-

balā (Staņislavs Mikuckis v.c. 1865)unpēc tam

domājaievest arī latv. rakstos. Rīgā 1870.12.

IX atvēra krievisku skol. semināru. Tai pašā
laikā (1869) ģenerālgub. Albedinskis ziņoja

ķeizaram, ka dažilatv. pag. izteikuši vēlēšanos,
lai skolās mācot kr. valodu. Zīmīgi, ka pēc

visiem šiem Kriev. Izgl. M plāniem ķeizars
1875. 25. IV apstiprināja Kurz. un Ig. taut-

skolu reglamentu,kas noteica,ka šejienes taut-

skolas joprojām atrodas lekšlietu M virsuz-

raudzībā un vietējo vācisko skolu valžu tiešā

vadībā. Arī Vidz. tautskolām ar vaid. pie-
krišanu deva īpašu reglamentu, kas līdzīgs
1875 ķeizara apstiprinātam. Bet pēc ķeizara
Aleksandra II nāves (1881) Kriev. valdībā

noteiktipastiprinājās p. nolūki.Ķeizars Alek-

sandrs 111 1885. 28. XI piekrita iekšketu min.

priekšlikumam nodotBalt. tautskolas Izgl. M

virsuzraudzībā, ar ko šejienes skolu pārrau-

dzībānotika radikālas pārgrozības. Visu Balt.

sk. tiešā uzraudzība tagadpiekrita Tērbatas

mācībuapgabalakurātoram arviņam pakļau-
tiem tautsk. direktoriem un inspektoriem.
Vidz. un Kurz. guberņu skolu virskomisij as

gan neatcēla, bet ļoti sašaurināja to funkcijas.
P. iesākās, kad Tērbatas māc. apg.kurātors

M. Kapustins pieprasīja, lai muižniecība reor-

ganizē viņas uzturētos skolotāju seminārus.

Pēc veltīgiem mēģinājumiem uzturēt tajos

agrāko vācisko garu, Vidz. muižniecība at-

zina par labāku tos slēgt (1887). Kurz. muiž-

niecība savu Irlavas semināru slēdza vis-

pirms 1893, bet 1899, gakgi. Ķeizars 17. V.

1887 apstiprināja pagaidu noteikumus par

Balt. guberņu tautskolupārvaldīšanu, kas tika

ietilpināti vispārējā Krievijas skolu kkumā.

Vidz. muižniecība 1887, negribēdama nodot

draudzes skolas vaid. orgānu ciešā uzraudzībā,

mēģinājapat tās slēgtun draudzes skolu zemi

un ēkas nodot draudžuķesteru izmantošanai.

To novērsa māc. apgabalakurātora un guber-

nātora rīkojums. Kurātors Kapustins iecēla

tautskolu inspektoru amatos arī dažus latv.:

Kr. Treilandu-Brīvzemnieku, E. Grāvīti, Vem-

beru, I. Dadzīti, Fricsonu. Tākā vāciskās skolu

valdes un muižniecība bija pilnīgi zaudējušas
latv. zemniekuunintelliģences uzticību, latv.

un arī ig. uzņēma labvēlīgi Kriev. vaid. un

sevišķi kurātora Kapustinarīcību kā glābiņu

no vācu spaidiem. Latv. iecelšana inspektoru

amatos vēl vairāk nostiprināja kr. stāvokk.

Pirmās 2 ziemas pag. skolās mācība notika

latv. valodā, bet krievu vai. mācīja kā ats.

priekšmetu. Stiprākai kr. vai. mācībai vaja-

dzēja notikt ministrijas un draudzes skolās.

PretKapustina darbību cīnījās gandrīz vienīgi

vācu muižniecība,garīdzniecība unnamnieki

(Rīgā, Jelgavā). Bet Pēterburgā valdīja vēl

noteiktākas p-as tieksmes, un sakarā ar tām

Kapustinu 1890 atvietoja cits kurātors —-
N.

Lavrovskis: arī tautskolu inspektoru amatos

iecēla tādus pašuspārkrievotājus. Kad. 18. 11.

1895 kurātors Lavrovskis bija sasaucis taut-

skolu direktoru un inspektoru konferenci,

izrādījās, ka pārkrievotāju tieksmes jaupilnīgi
nobriedušas. No pirmām dienām vajadzēja
iekalt kr. vai. pēc t.s. naturālās metodes.

Dedzīgākie pārkrievotāji bija aprēķinājuši, ka

50 gadoslatv. un ig.būšot pārkrievoti. Bet viņi
bija nepareizi novērtējuši latv. un ig. taut-

skolotājus. Tie gan pietiekami mācīja sko-

lēniem kr. vai., betkdztekus arī uzturējadzīvu

nacionālo garu. Tāpēcpanākumi neattaisnoja

lielās cerības. Pēc kurātora Lavrovska nāves

1899 viņavietā nāca Švarcs, tad 1902 Izvoļskis

un 1904 Uļjanovs. Visi tie bija vājāki admin.

un nepadziļināja Lavrovska uzsākto stingro
kursu. Revolūcijā 1905. g. pret p. poktiku
atklāti nostājās kā latv. skolotāji, tā s-ba.

Skolu statistika rādīja, ka vispārīgā izgl.

Baltijā skdējusi uz leju. Arī Ministru komiteja
1905. 10. V atzina, ka p. darbības iznākumā

Balt. skolu stāvoklis kļuvis neapmierinošs.
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Sākot ar 1906 Rīgas mācību apgabalamiecēla

jaunukurātoru—
D. Ļovšinu. Revolūcija bija

pilnīgi pārtraukusi pārkrievotāju darbību,un

kurātoram Ļovšinam vajadzēja rēķināties ar

faktisko stāvokk. Bez tam ar ķeizara rīkojumu

pie Balt. ģenerālgub. nodib. īpašu padomi,
kurai vajadzēja izstrādāt Balt. guberņāmskolu

reformas projektu. Šai padomēpiedakjās kā

vaid.unmuižniecības, tā arī zemniekupriekš-

stāvji. Padomes projekta 18. un 19. pants
noteica, ka pirmsk. un tautskolās mācībām

jānotiek mātes valodā, bet kr. vai. mācāma kā

atsevišķs priekšmets. Bez tamtautskolās (ne

pirmmācības skolās) Kriev. ģeogrāfija un

vēsture arī jāmāca kr. valodā. Kurātors Ļov-
šins 1906. 9. X pubkcēja rīkojumu (nr. 8649),

ar ko noteica, ka pag. skolās pirmos 2 g.

(ziemās)visām mācībām jānotiek mātes valodā,

bet kr. vai. jāmāca kā atsevišķs priekšmets.

Trešajāg. visi priekšmeti, izņemot rekģiju un

mātes vai., mācāmi kr. valodā. Kad Krievijā

revolūcijas vietā iestājās reakcija, Ļovšina
vietā par kurātoru iecēla S. Prutčenko, kam

bijauzdots pamazām ievirzīt sk. darbību 1885

nodomātāsgaitās. Ļovšina 1906. 9. Xrīkojumu

gan pagaidām neatcēla, bet tautsk. inspek-
toriem bija dots rīkojums stingri spiestkr. vai.

mācību. Pastiprinājās arī kr. skol. iepludinā-

šana Baltijā. Pilsētāsunbiežāk apdzīvotās vie-

tās atvēra t.s. kroņa elementārskolas, kur visus

priekšmetus mācīja kr. valodā. Prutčenko

darbojāsno 1908. VI kdz 1913. IIun, p. darbā

veikk rīkodamies, ieguva apm. tādas pašas

simpātijas kā Kapustins. Prutčenko pēctecis
A. Ščerbakovs (Rīgas mācību apg. kurātors

1913-17) 1913. 27. VIII atcēla Ļovšina 1906

rīkojumu un uzsāka p. Lavrovska garā. Šāda

kurātora Ščerbakova rīcība jau 1913 sacēla

kelu pretestību latv. s-bā unpresē. Valsts domē

Balt. deputātipar
Ščerbakova rīcību iesniedza

pieprasījumu, un deputāts J. Zāktis domē starp
citu teica: ..Visbeidzot manjāsaka, ka jaunais

p. vilnis būs tikpat nesekmīgs kā iepriekšējais,
kas pastāvēja kdz 1906. Ar spaidukdzekkem

nevar likt piesavināties kr. kultūru. Šādi

paņēmienitikai modina nacionālu pašapziņu un

pastiprinacittautiešos kulturālās pašaizsargā-
šanās spējas." Bet tautas izgl. min. Kaso

NouojeVremja1913.15. XI paziņoja, ka atzīst

Ščerbakova rīkojumu par likumīgu un pa-

reizu. Tomēr pārkrievotāji paši saprata, ka

gājuši par tālu, vēl vairāk tāpēc, ka kberālā kr.

intekģence un prese neatbalstīja šo kursu.

Sakarā ar visu to pārkrievotāju darbība iz-

rādīja jūtamu gļēvumu, kam sekoja enerģiska

mūsu tautskol. pretošanās katram pārkrie-

votāju solim; 1913-14 liktenīgi ievadīja lat-

viešus un arī ig. stiprā gribā gūtpatstāvīgas

skolas pašiem savā valstī.

Vēl pēdējos g. pirms I Pas. kara Kriev. vaid.

mērķtiecīgi turpinājasekmētlatv. pārcelšanos

uz Sibiriju, Dienvidkriev. un kr. zemnieku

ievietošanu Ljā. Sevišķu banku zemes pirkša-
nai 1906 nodib. Kurz., lai zemi pārdotu kr.

zemniekiem par daļu no tās īstās vērtības.

Tādā veidā radīja kr. zemniekiem ideālus

apstākļus arī citās vietās. Lielu skaitu kr.

zemn. izvietoja ne tikai Kurz., bet arī Latg.,
Liet. un Petsuru (Pečoru) apg. (Igaunijā), un

1908 Balt. provinču ģenerālgub. barons A.

Mellers-Zakomeļskis saņēma pavēk visiem

kdzekļiem pavairot kr. skaitu ne tikai starp

zemkopjiem, bet arī starp ierēdņiem un iecelt

tikai krievus augstākos amatos vietējās pār-

valdēs. Kriev. vaid. 1911 pieņēma lēmumu

pārdot 191 kroņa muižu 1 138 137 akru kop-

platībākr. zemniekiem līdz 1914 beigām. Tas

būtu bijis tikai sākums daudz plašākiem

Eiropas Krievijas karte ar ziemeļrie-

tumu guberņām. Izdevniecība Fisch,

Ķijevā 1912. gadā.
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pasākumiem. Sākoties vācu invāzijai Balt.

zemēs, kr. iestādes ar varuun viltucentās no

Ljas evakuēt gandrīz visus iedz., tos izklīdinot

pa visu Kriev. impēriju un apgrūtinot bēgļu

org-ju darbībuun cenšanos bēgļus apzināt un

atvieglināt viņu ciešanas. Kr. iestādes aizliedza

bēgļu reģistrēšanu pēc tautībām un sākot-

nējām dzīves vietām, sajauca savā starpā

dažādu tautību bēgļu grupas un centās tās

izkliedēt iespējami tālu Dienvidkriev., Cen-

trālāzijā un Sibirijā. Radītajā chaosā bija
saskatāma zināma mērķtiecība. Kā cara, tā

boļševiku vaid.Kriev. centās arī izmantot latv.

karaspēka vienības visbīstamāko uzdevumu

veikšanai unfiziskai iznīcināšanai. Pad. Kriev.

vaid. savās interesēs radīja Balt. pad. repub-
likas 1918 beigas, bet, kad tās starptaut.

politikas interesēs bija kļuvušas par apgrūti-

nājumu,pad. vaid. tāsnolikvidēja 1920.13.1.

IgnorējotĻeņina 1918. 14. XII solījumu nodot

Ljai Latgali, ko bija apsolījis arī pad. āri.

komisārs Georgijs Čičērins 24. XII, Pad. Kriev.

r. frontes komisārs Alibāgovs iekļāva Latg.
Kriev. rietumu apgabalā. Veltīgi Pad. Ljas
vaid. galva Pēteris Stučka pūlējās pieprasīt

Ljai Latg., Valku un Roņu salu. Kr. ignorēja

arī viņa prasības ievērot Ljas nac. īpatnības.
Stučka nespēja arī mazināt kr. iejaukšanos

Ljas iekšējos jautājumos.
K. Stalšans, A. Altements, E. Andersons

Parku architektūra (dārzumāksla) — archi-

tektūras nozare, kas veido parku, dārzu v.c.

apstādījumu un telpisko plāna kompoziciju

atbilstoši cilvēku sadzīves, kult. un aistētis-

kajām prasībām. Koki, krūmi, puķes un zālāji

ir p. a.pamatelementi,bet tiem pēc vajadzības

un gaumes pievieno arī citus elementus —

cekņus, alejas, laukumus, kāpnes, terases,

nogāzes, atbalstsienas, dīķus, mākskgus eze-

riņus,baseinus, strautus, strūklakas, kaskādes,

solus, paviljonus,estrādes, kioskus, apgaismes

ķermeņus, vāzes, skulptūras, rotaļu laukumus,

stadionus, mūzejus, restorānus u.t.t.Vecākie

parki Ljā veidoti jau XVII g.s. vai vēl agrāk.

Dokumentos minēti medību parki un zvēru-

dārzi, bet bijuši arī rēgulāri parki pēc itakešu

vai fr. parauga. Senākais ir itakešu jeb archi-

tektoniskais (renesanses) parku stils. To sim-

metrijas ass sakrita ar kalna galā vai nogāzē

uzceltas pils asi. Uz assparasti atradās kāpnes
vai bija izveidotas tekoša ūdens kaskādes, un

no pils pavērās tāls skats uz jūru, ez., kdze-

numu vai mežu masīviem. Parkos bija daudz

atbalstsienu arbalustrādēm, nišām,mākskgām

alām (grotām), skulptūrām, meckaniskām spē-

lēm (dažreiz ar mūz. vai ūdensstrūklām), ap-

cirptu krūmu unkoku stādījumiem. Fr. ģeo-

metriskie jebbarokaparki irkdzeni, neveduz

pili, bet sākās aiz pils, kas nedaudz paceltauz

terases. Arī fr. parkiem ir ar pik kopīga sim-

metrijas ass — to izceļ slejas un gari kanāli.

Aiz pils ir kela, kdzena territorija —- parters,

Vērmaņaparks Rīgā ap 1830. gadu.
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Laivu piestātne Rīgas kanālī.

Viens no pilsētas parkiem Liepājā.

kas veido sarežģītu ģeometrisku ornamentu no

ķieģeļiem, smiltīm, stikla un ogļu drumslām.

Izmantoti tikai nedaudzi zemi, cirpti augi —

bieži fantastiskās formās. Daudzas slejas veido

zaļus tuneļus, kuru krustojumos ir laukumi ar

tēkem, baseiniem, labirintiemv.c. atrakcijām.
Laukumos starp alejām ir paviljoni, mazi

ģeometrisku formu dārzi, pat putnu mājas;
XVIII g.s. radās angļu, ainaviskais jeb brīvais

parku stils, kam nav simmetrijas ass. Centrālā

ēka var atrasties jebkurāparka vietā. Šāda
p.

uzdevums ir radīt netraucētas dabas dabisku

iespaidu. Sākotnēji gan tajosbija daudz mazās

arckit. elementu —- mākskgas pilsdrupas,

akmeņi ar uzrakstiem,velves, pat saimn. ēkas,
arīzivju un dzirnavu dīķi, nolauztas kolonnas

utt. Ainavu p. pamatā ir pļavas ar gleznainām

neapcirptukoku un krūmu grupāmun ūdens

baseini ar dabiskas formas krastiem. Regulāro

p. Ljā saglabājies maz, untie parasti ir stipri

pārauguši un pārveidoti, piem., Rundāles

parks, Kuldīgas un Kroņvircavas XVII g.s.,

Dundagasun Vecpienavas(Lustes) XVIIIg.s.,

Mežaparks Rīgā u.t.t. Laimiņos, Zvārtē, Nī-

taurē un Odzienā saglabājušies tikai to frag-
menti. Atsev. elementi saglabājušies Svēt-

ciema, Vietalvas, Pastendes, Naglas, Unguru,

Augstrozes, Zemītes, Labvāržu, Lindes, Kat-

varu, Krāslavas un Mazsalacas parkos. No

ainavu p. jāatzīmē Cēsu pils, Kazdangas,

Mežotnes, Pilsbkdenes, Ānes, Gelenovas, Beb-

renes, Lielelejas, Vandzenes, Ārlavas, Skrīveru,

Durbes, Akmenstakas, Nogales, Rāmuļu, īves,

Oleru, Krūškalnu v.c. parki. Vēlāk XIX g.s.

beigās un XX g.s. izmantoja kā rēgulāro, tā

ainavu p. un dārzukompozicijas paņēmienus.

Pilsētu p. kopplatībaLjā 1939 bija 100 ka,
1967 — vairāk nekā 500 ha. Rēgulāro p. stilā

1721 Rīgā atklāts pirmais p. (tagd. Viestura

p.
— 7,6 ha).Tur 1873 notika I Latv. vispārīgie

dz. svētki. Jau 1813 sāka izveidot Esplanādes

joslu ar dārziem unkoku apstādījumiem, un

1817-63 izveidoja Vērmanes dārzu (5 ha), kur

1899 iekārtoja pirmo rozāriju Ljā. Šo
p. stipri

uzlaboja ievērojamākais latv. dārzu archit.

Andrejs Zeidaks (1874-1964,sk.). Arkādijas p.

1896-1911 izveidots ar dīķiem, ūdenskritu-

miem, tiltiņiem un kājceliņiem (6 ha). Vēlāk to

apvienoja arMazo Arkādijas dārzuunMāras

dīķi. No 1901-11 izveidoja Grīziņkalnu, vēlāko

1905. gada parku (10,3 ha). Tad 1900 sāka

izveidot Dzegužkalnu (6,4 ka), kas iraugstākā
vieta Rīgā (28 m vjl.). Ljas neatkarības laikā

to ievērojami izskaistināja A. Zeidaks. Meža-

parku (Ķeizardārzu) sāka izveidot 1901, kam

tagad ir 358 ka platība. Tur 1955 iekārtoja
dziesmu un deju sv. estrādi, arī bērnu dzc. v.c.

atrakcijas; 1912 sāka veidotZooloģiskodārzu,

1913 — Meža kapus, pēc kara Brāļu kapus, kas

arī parkveidīgi. Slēgtas kapsētas vietā 1905-08

izbūvēja Miera dārzu (5,5 ka). Pamatu 1863

radīja Strēlnieku, vēlākajam Kronvalda par-

kam,ko izskaistināja Zeidaks 19300s g. (13 ka).

Šo parku 1965 paplašināja; 1937-39 Zeidaks

izveidoja moderno Ziedoņa dārzu (6,4 ha) ar

bradājamobaseinu bērniem, 1945-63 izbūvēja

Saules dārzu bērniem Ķīšezera krastā (12 ha).
Jāatzīmē arī Kojusalas un Torņakalna dārzi.

Liepājākelākais ir Jūrmalasparks (19,5 ha) 3
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km garumā, sākts 1870, rekonstruēts 1930

(pils. dārznieka A. Leimaņa projekts). Tur ir

stadions, tenisa laukums, kino unkoncertes-

trāde. XIX g.s. beigās sāka izveidot vēlāko

(1925)Raiņa parku (12 ha). Izbūvēti vēl 4 jauni
— Vienības, Varoņu birzs, Pērkones un Up-
males parki. Parki radās Ljas neatkarības laikā

arī Daugavpilī — Vienības (1 ka), Dubrovinas

(3 ha), 15. maija dārzs v.c. Jelgavā bija 1817

sāktais Pilsdārzs (3 ha), XIX g.s. sākumā

radītais vēlākais Vienības parks (2,1 ka) ar

estrādi. Vēlākradās vēlciti p. — 15. maija birzs

(1,5 ha), Vašingtona laukums (0,6 ha), Brīvības

pieminekļa laukums (1,5 ha), Tēviņu kapu p.

(0,5 ha). Cēsīs ir 1812 sāktais Pils p. ar dīķi,
fontānu, terasēm unkāpnēm. Tur izveidoja arī

15. maija p. ar fontānu un terasēm v.c.

apstādījumus. Pēc II Pas. kara daudzas

izbumbotāsvietas pilsētās pārvērta skvēros un

apstādījumu joslās. Izveidots jauns pilsētas

parku tips — kult. un atpūtas parki.

Ljas laukos 1974 bija 754 p. vienības ar

4 476 ka kopplatību, nokuriem 3,409 ha bija

pakļauti valsts iestāžu aizsardzībai (76%).

Skaita ziņā visvairāk parku ir ar 4 —- 9 ha

platību (gandrīz 1/3 visu p. territorijās). Lie-

lākie 35 parki ar vairāk nekā 20 ka aizņem
vairāk nekā 1 100 ha Vislielākais irKazdangas

Latvijas pilsētu parkus bagātina liels

skaits skulptūru un citu figurālu vei-

dojumu.

p. (136 ka), kam seko Skrīveru (136 ha), Avotu

(60), Valdgales (58,5), Alūksnes (50), F. Vāgnera

dendrārija Tukumā (47), Rundāles (47), Reņģes
Saldū (45,2), Bauņu (41,7), Preiļu (41,2), Ces-

vaines (33), Durbes (30), Jaunkārķu (30), Zaļe-
nieku (27,7), Zaķu (27,5), Burtnieku (27,1),

Varakļānu (27), Lūznavas (26,5) v.c. parki. To

vairums ir stipri nolaisti vai arī nemaz nav

kopti. Gandrīz visi lauku p. ir mantojums no

muižu laikiem. Pēdējos g. lauku p. uzlabošanai

un izveidošanai sāk pievērst keluuzmanību, l.t.

sagaidot pašiniciatīvu unpašdarbību. Tērvetē

1958 sāka veidotpirmo mežu ainavu parku Ljā

(7,5 ka) pēc Miķeļa Kļaviņa (dz. 1907) ieceres

un viņa vadībā ar Kalnamuižas silu pamatā,

takām, skatu punktu sistēmu un Tērvetes

pilskalniem unAnnas Brigaderes memoriālo

māju „Sprīdīši". Šai mežu ainavu parkā
iekārtoti soli, tiltiņi, ketus nojumes, meža

dzīvnieku barošanas vietas, skulptūras ar

Brigaderes pasaku tēkem v.c. Botānisko dārzu

sāka ierīkot 1956 Salaspik 208 kakopplatībā.

Pārlielupe —- sk. Jelgava.

Parmēhjas (Parmelia) —- lekanoru rindas

ķērpju ģints ar lapveidīgu sūnu. Pasaulē

atrastas ap 800 p. sugas, Ljā —- 21 suga,

visbiežākP. sulcata —- gaišpelēkasūna un P.

olivacea —- okvzaļa sūna uz kokiem; P. con-

spersa — dzeltenzaļa sūna, un P. sazatilis
—

pelēka sūna uz akmeņiem.

Pārnadži (Artiodactyla) — zīdītāju dzīvnieki

slaidāmkājām, kurāmlabi attīstīti tikai 3. un

4. pirksts. Visā pasaulē sastopamas 2 apakš-

kārtas, 9 dzimtas, 75 ģintis, ap 170 sugu un

830 pasugu; notām Ljā — 2 dzimtas, 4 ģintis,

4 sugas. P. medījamie dzīvnieki Ljā ir: meža

cūkas (Sus scrofa), stirnas (Capreolus cap-

reolus), staltbrieži (Cervus elaphus) un aļņi
(Alces alces). No šiem, laika plūsmē, izauguši
vairums mājlopu: cūkas (Sus), aitas (Ovinae),

kazas (Caprae)un govis (Taurus). Par šī govs

priekšteča dzīvi Ljā kecina izrakumi un vietu

nosaukumi, piem., Taurupe, Taurkalne. Mēģi-

nājumi Ljā akhmatizēt dambriedi (Cervus

dama), vēl nav devuši cerētos rezultātus.

Parnickis Oļģerts (1921. 16. IIRīgā - 1977.

19. IV Vašingtonā, D.C-, ASV) - aktieris un

radiožurnāksts (1862). Bija Amerikas Balss

latv. vai. radio raidījumu red. loc, ALT

Vašingtonas ans. dakbn. kopš 1951. P. tēlotie

raksturi bija rūpīgi izstrādāti ar tieksmi uz

artistisku grotesku.
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Pārots (pareizāizzruna Paro) (Parrot) Georg

Friedrich (1767. 5. VII Monbokārā, Francijā
— 1852. 20. VII Helsinkos, Somijā) — franču

fiziķis, Tērbatas U rektors. P. b. 1786 Štut-

gartes U (Vāc.) un pēc tam strādājis par

māj skol. Franc. un Vāc, 1795-1801 Vidz.

Vispārderīgās un ekon. b-bas sekr. Rīgā,

izstrādājis uzlabotas lauksaimn. darbu me-

todes un plānojis jaunas lauksaimn.mašīnas,

izdarījis plašuspētījumus dažādās fiz., ķīm. un

mcd. nozarēs. P. 1802 noorg. atjaunoto Tēr-

batas (Tartu) U unbijis tās pirmais rektors,

1802-26 fiz. prof. un vēl vairākkārt rektors.

Viņš jau 1802 deklarēja, ka latv. un ig. ties.

baudīt tikpat augstu garīgu labklājību kā

visizgktokajām tautām pasaulē. P. 1826 kļuva
Pēterpils ZA loc. un 1840 godalocekks. Viņš

pētījis kapillaritāti, orgānisko membrānu dar-

bību — osmozi, konstruējis mcd. termometru

un vairākus jaunus ģeofiz. instrumentus,publ.

vairākas grām. v.c. darbus; aizstāvējis Kau-

guru nemieru dalībn.— latv. 1802 pret izrēķi-
nāšanos.

Pārtikas un baudvielu rūpniecība(1863), kas

neatkarīgās Ljas laikā bija labi attīstīta, okup.

Ljā ir tālāk paplašinājusies pēc Maskavas

centr. saimn. plāna prasībām, lai ne tikai

apmierinātu pieaugušā vietējo iedz. skaita

vajadzības, bet lai ražotu arī eksportam uz

citām PSRS daļāmun ārzemēm. Neskatoties

uz lielo lauks, koncentrāciju sovkozos un

kolkozos, piemāju zemes vēl joprojām ražo

nozīmīgu daļu no okup. Ljas pārtikas pro-

duktiem. Pārtikas ražošana okup. Ljā ir

koncentrētakelākos uzņ., unražošanas procesi
ir pa daļai mechanizēti. Pārtikas produkcija uz

1 iedz. tālu pārsniedz PSRS caurmēru visās

nozīmīgākās produkcijas nozarēs. Galv. pro-

duktu ražošana 1981 bija šāda: gaļa 253 200

t (kautsvarā), sviests 32 500 t, siers 17 700 t,

olas 582,2 milj., smalkais cukurs 254 100 t

(29 000 tnocukurbietēm) un dažādu konservu

431 milj. kārbu. Stipri uzplaukusi alkokoksko

dzērienurūpn.; 1981 ražoti šādi produkti: etila

jēlspirts 19,36 milj. ktru (nopārtikas izejvielām
16,45 milj. 1), vīnogu vīns 35,96 milj. 1, augļu
un ogu vīns 33,07 milj. 1 un alus 94,55 milj.
ktru. Bezalkohoksko dzērienu produkcija sa-

sniedza tikai 37,21 milj. ktru. Papirosu un

cigarešu produkcija sasniedza 5 121 milj.

gabalu. Pēc nodarbinātoskaita 1. vietā izvir-

zījusies zivjrūpn., pēc produkcijas vērtības —-

gaļas un piena rūpniecība. Pārtikas rūpn.

nodarbināja 12% no strādātājiem, tā ražoja

24,4% no produkcijas kopvērtības.

Gaļas rūpniecība. Lielākie gaļas rūpn. uzņ.

ir Rīgas gaļas unkonservu kombināts (agrāk
Bēkona Eksports), Valmieras gaļas kombināts,

Daugavpilsgaļas kombināts v.c. Apm. 18% no

produkcijas izved uz PSRS, nedaudz arī

eksportē. Gaļas rūpn. visumā ir uzturējusi

augstu kvaktāti, tādēļ pēc okup. Ljas gaļas
ražojumiem ir kels pieprasījums.

Piena rūpniecība. Lielāko dalupiena (70%)

pārstrādā sviestā. Apm. 20 000 t sviesta izved

no okup. Ljas, kas ir nedaudz mazāk nekā

pēdējos neatkarības gados. Sviestu ražo 80

uzņ., sieru — 34. Pienrūpn. ir sadalīta 7

kombinātos ar 60 pienotavām un 280 krejo-

tavām. Ljas da. daļā ražo pienapulveri. Sausā

vājpiena f-ka ir arī Aizputē, bet Valmierā

uzcelta saldētava un siera noliktava.

Cukura rūpniecība. Okup. Ljā joprojām
darb. Jelgavas, Jēkabpils (agrākāKrustpils) un

Liepājas cukurf-kas, kas pēckara g. paplaši-

nātas un modernizētas. No kopējās smalkā

cukura produkcijas lielāko daļu dod Jelgavas

cukurf-ka. Vairāk nekā 80% no produkcijas

iegūst no ievestā cukurniedru jēlcukura, 41,5%

produkcijas izved uz Ig., Z. Kriev., Zviedr.,

Somiju, Nigeriju v.c. No Ukrainas savukārt

ieved graudu cukuru. Kopš 1972 Liepājas
cukurf-ka ražo arī pulverkafiju.

Konditorejas rūpniecība. Turpina darb.

neatkarīgās Ljas laikā izveidotās saldumu

f-kas, kuru augstāskvalitātes produkti iecienīti

PSRS un ārzemēs. Konditorejasizstrādājumu

kopprodukcija 1981 sasniedza 47.500 t.

Maizes un maizes izstrādājumu rūpniecība.
Maizes rūpn. koncentrēta lielākās pils., kur

darb. mechanizētas maizes f-kas, kas dod

gandrīz pusi no kopprodukcijas. Pārējo pro-

dukc. dod ap 80 mechanizētas vai daļēji
mechaniz. ceptuves mazākos centros. Pakāpe-

niski uzlabojoties pārtikas sastāva kvalitātei,

maizes patēriņš okup. Ljā kopš 1967 ir skdējis.

Makaronu izstrād. kopprodukc. (ap 11 800 t.)

un maizes rauga produkc. (ap 6 500 t) nav

pēdējos 20 g. daudz mainījusies. Miltu un

putraimu rūpn. koncentrēta Rīgā, Daugavpilī,

Liepājā, Jelgavā v.c. Mazākas dzirnavas (ap

800) darb.kolhozos un apdzīvotās vietās. Ap

70-75% labības ieved no Ukrainas, Kazackijas

un Kriev. melnzemes apg., bet miltus arī no
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Maizes fabrikas transportsRīgā 1928. gadā.

Ļeņingradas un Kaļiņingradas.
Augļu un dārzeņu pārstrādes rūpniecība

paplašināta, izveidojot konservu f-kas Bauskā,

Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Rēzeknē un

Sabilē. Tās pārstrādāne tikai Ljā audzēto ražu,

bet 1/3 importē no Liet., Baltkriev., Moldā-

vijas, Bulgārijas un Rumānijas. Daudzos

kolhozos un sovhozos darb. augļu un dārzeņu
pārstrādes unkonservēšanas uzņēmumi; 1981

Ljā ražoja 102 milj. kārbu augļu un dārzeņu
konservu, daļu no produkcijas izveda uz Z.

Krieviju.

Cietes ražošana ir svārstījusies starp 3 un

7 tūkst, t, bet 1981 nokritusies līdz 2 343

(atkarībānokartupeļu ražas). Cietes f-kas darb.

Lizumā, Preiļos, Talsos v.c. Dažas f-kas blakus

cietei ražo arī bezalkohokskos dzērienus, augļu
sulas un krējuma konfektes ~Gotiņa".

Spirta, vīnaun alus rūpniecība. Spirtu ražo

Talsos, Alojā, Rīgā, lecavā, Mīlgrāvī, Dagdā,
Kalkūnē un Kalsnavā. Spirtu iegūst l.t. no

kartupeļiem, bet lieto arī nedaudz labības.

Mīlgrāvja unKalkūnes spirta f-ka spirtā pār-

strādā melasi. Etilspirta produkcija svārstīga,

19,4 — 19,36milj. 1 (1981); 80% nospirta nodod

Rīgas liķieru un degvīna rūpn., bet pārējo

eksportē, nedaudz patērē arī Bauskas etiķa
rūpniecība.Stipro alkohoksko dzērienu (17-45%

alkohola)ražo l.t.Rīgas liķieru un degvīnaf-ka.

Populārākie dzērieni ir Rīgas ~Melnais bal-

zams" (produkc. 1,2 milj. 1), „Lāsīte", „Allažu

ķimelis". Saldus f-kā ražo kalvadosu ~Dzint-

arlāse" (42% alkohola). Konjaku ražo Rīgas

vīna un šampanieša f-ka. Vidēji stipro alko-

holisko 7,5-16% alkohola) un mazalkoholisko

(1,7-7,5% alkohola) dzērienu ražošana koncen-

trēta Rīgas vīna un šampanieša f-kā, kas kopā
ar mazākām vīna darītavām 1981 ražoja 36

milj. 1 vīnogu vīna un 33 milj. 1 augļu un ogu

vīna. No ogu unaugļu vīniem pazīstamākie ir

~Latvijas vīns" un „Melnāaronija". „Padomju

šampanieti" izved arī uz satelītvalstīm. Vīna

ražošana okup. Ljā pēd. 10 g. ir vairāk nekā

trīskāršojusies.
Alus rūpniecībakoncentrēta jauLjas neat-

karības laikā pazīstamās alus darītavās. Lie-

lākā alus darītavaAldaris Rīgā ražo ~Aldara
alus" un ~Rīgas alus" šķirnes, kā arī karbo-

nizēto ~Veldzi" un bezalkoholiskosdzērienus.

Iļģuciema alus darītava bez alus ražo arī iesalu,

iesala ekstraktu unbezalkoholiskos dzērienus.

Vēl darb. alus darītavas Vārpa un Rīga, bet

provincē alus darītavas ir Cēsu, Daugavpils,

Gulbenes, Liepājas, Rēzeknes v.c. pilsētās. Alu

ražo arī kolhozi Lāčplēsis, Ķekava, Abula,

Tērvete v.c. Alus ražošana nemitīgi pieaug

(57,4 milj. ktru 1965, 67 milj. 11970,83,35 milj.
1 1975 un94,55 milj. 11981).Alus darītavas ir

modernizētas ar automātisku pudeļu pildī-
šanu. Noguldītavu tvertnēm lieto aluminiju.

Produkcijai izmanto vietējos miežus un arī no

Kriev., Ukrainas unKazachijas ievestos. Apī-
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ņus ieved no Čechoslovakij as un Ukrainas.

Bezalkoholisko dzērienu produkcijā lielākā

loma ir Rīgas f-kām, kas apkalpo Rīgu, bet

vasarās arī Jūrmalu, Jelgavu,Ogri. Ljā ražo

ap 20 dažādu bezalkoholisko dzērienu šķirņu

un 3 krievu iecienītos kvasus. Šos dzērienus

parasti ražo kā blakus produktus alus darī-

tavās v.c. alkoholisko dzērienu ražošanas

uzņēmumos.

Augu eļļas un taukvielu ražošana koncen-

trēta Rīgā un Liepājā. Rīgā ražo tualetes un

veļas ziepes, glicerīnu un majonēzi un kopš

1972 arī šķidrās ziepes un šampūnus. Augu

eļļas f-ka Liepājā, kas rekonstruēta 1970,ražo

eļļas ekstraktu
—

l.t. no Ukrainas un Mol-

dāvijas saulespuķu sēklām, Tālo A. sojas

pupāmunĀfrikas zemesriekstiem. Izmanto arī

vietējāslinsēklas. 1981 okup. Ljā ražoja 13 700

t augu eļļas un 21 200 t ziepju produktu.
Tabakas izstrādājumu ražošana koncentrēta

Rīgas tabakas f-kā, kas 1981 ražoja 5 121 milj.

gab. papirosu un cigarešu, starp tām labas

kvalitātes cigaretes ~Rīga" un~Elita",kā arī

pīpes tabaku. Lielāko daļu tabakas (60%) Lja

saņem no PSRS dienvidiem,bet 40% ieved no

Bulgārijas, Dienvidslāvijas, Rumānijas, Tur-

cijas v.c. valstīm. Daļu cigarešu izved uz

Kriev., Baltkriev., Ukrainu v.c.

Kosmētikas unparfirmerijas izstrādājumu
ražošana koncentrēta f-kā Dzintars un Ljas
T-rab-bas grimaunkosmētiku uzņēmumā,kas

ražo lūpu krāsu, krēmus, pūderi un grimu.
F-kas Dzintars filiāles izkaisītas pa visu Lju.
Dzintaru nodib. 1958, apvienojot virkni sīku

uzņēmumu. Tas ražo smaržas, odekolonus,

krēmus, pūderi, zobu pastu v.c. — kopā ap 200

dažādu izstrādājumu. Kopš 1971 ražo arī

aerosola kārbas. Apm. 3/4 noprodukcijas izved

uz PSRS un 15 citām valstīm. Samērā laba

kvalitāte smaržām ~Mīla un viltus", ~Vecr-

īga", „Jolanta", odekoloniem „Lavanda",

~Antejs" v.c.

O. Celle

Pārupe Gunta (dz. 1931. 3. VIIVietalvā) —

gleznotāja. Vāc. mc. gleznotVircburgas Māk-

slas studijā pie M. Stīpnieces, P. Rožlapas,

prof. J. Šiliņa, turpinājusi Austrāl.
— Pērtas

Techn. kol. glezn. klasē. Piedalījusies kopš
1966 austrāliešu grupu izstādēs, kopš 1968

sarīkojusi 10 individuālas izstādes Pērtā,

Melburnā, Adelaidē, piedal. arī daudzās latv.

KD izstādēs. Savos darbos P. vienmēr meklē-

jusi jaunus veidus un izteiksmes līdzekļus,
stilā mainījusies no pusabstraktā līdz galēji

abstraktam bezpersonismam. Viņas dekorātīvā

krāsu un gaismēnu laukumu rotaļā pavīd sejas

unstāvi, izteicot ne tik daudz notikumus, cik

dvēselisku stāvokli kultivētā apdarē.

Pārups Arvīds (1890. 31. VIII Auru pag.
—

1946. Latvijā) — diriģents (1865).

Pārups Edvins (1919. 31. 111 Tērvetē -

1985. 6. II Otavā, Kanādā) —- augu fiziologs,

lauksaimniecības zinātņu doktors. B. LA

Jelgavāar agr. grādu 1944, ieguvis M.S. grādu

Toronto U 1953 unDr. grāduMičiganas valsts

U īstlansingā 1955. P. strādājis par augu

aizsardzības inspektoru 1950-55 un 1955-84

bijis augu fiziologs Kanādas Lauks. M, kopš

1975 kā nod. vadītājs. M. bijis vairāku ASV,

Kanādas un Skandināvijas valstu augu fizio-

logub-bu aktīvs biedrsun KanādasLatv. Nac.

Pad. loceklis. P. specializējies augu kormonu

anakzēs un noteicis dažādu augu kormonu

ietekmi uz augu attīstību, sev. uzmanību

pievēršotetilina iedarbībai uz šūnu membrānu

caurlaišanas spējām. P. atradis līdzekļus un

metodes etikna iespaida samazināšanai un

šūnas pretošanās spēju paaugstināšanai.Viņš

publ. 87 zin. darbus par augu hormoniem un

to ietekmi uz augiem, iesk. nodaļu grām.

Physiology and Biochemistry of Plant Hor-

mones (1980),kā arī ieguvis 4 patentēs. Viņš

piedalījies vairākās Kanādas un starpt. zin.

konferencēs un 9. Balt. stud. konferencē Mon-

treālā, Kanādā. P. saņēmis Kanādas Lauks,

dept. stipendiju 1953-55, Kanādas puķu in-

dustrijas diplomuunkarakenes Elizabetes II

medaļu.

Pārvācošana (1865) — vietējovācu poktiska

kustība, mēģinot latv. iekļaut vācu kult. un

vācu tautas sastāvā. P. sākās 17. g.s.un l.t.

nodarbojās ar latv. izgl. un saimn. jautājumu
atrisināšanu vācu garā.Vācu muižniecība ilgus

g. uzlūkojalatv. pārvācošanu par saimnieciski

neizdevīgu, tikai reti pieskaroties šim jautā-

jumam. Liberālā garīdzniecības daļa, vēlāk arī

vācu pilsoņi uzskatīja latv. p. par nepieciešamu

kult. darbu. Kurz. superintendentsH. Ādolfi

1685 kecināja, ka latv. mācoties ar kelāku

patiku lasīt vāciski nekā latviski, kas izskaid-

rojams ar vācu privileģēto stāvokk. Tā radās

vācu mācītāju atzinumi,ka latviešus viegkvar

pārvācot. Ja vācu muižniekiun garīdzn. tad

būtu gādājuši latv. par vācisku izgl., p. būtu
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kļuvusi bīstama latv. tautai. Bet domas šai

jautājumākrasi dakjās. 1805 Sunākstes māc.

Jaunais Stenders savu dziesmu ievadvārdos

rakstīja: „Še, mīļielatvieši, atkal kāda grāma-

tiņajūsu valodā,kdz kamēr jūs jelejūsu bērni

vācu valodu iemācīsies.
— Ak, kauču mīļais

Dievs mums to laiku liktu sadzīvot, ka pa visu

Kurzemi un Vidzemi viena pati tauta, viena

vācu valoda un viena vienīga skubināšana uz

godabūšanu būtu! Dodaties uz vācu valodas

mācīšanos — kā citkārt prūšu tauta darīja, kas

caur to vācu tautas un visas gudrības pieņē-

mēja tapa." Ap to pašu laiku Vidz. landtāgā

ierosināja jautājumupar latv. p., bet muižnieki

izteicās,ka vāci negribot ar latv. vāciski runāt.

To apkecina arī Irlavas Skol. semināra dir. K.

Zadovskis, kam kāds muižnieksteicis: „Es taču

neierādīšu šim muļķa jaunekkm (semināris-

tam), ka es ar viņu sarunājos vāciski." Muiž-

nieki ar p. baidījās zaudēt savus kalpus un

strādniekus. Gan Zlēku draudzes māc. G. Bit-

ners (Būttner) apgalvoja, ka ~pārvācotie lat-

vieši ir pazemīgi ļaudis, unvācu valodu iemā-

cījušies, viņi joprojām ir visdarbīgākie cilvēki."

TālākBitners norādīja, ka vācu muižnieki nein-

teresējas par vācu sk. ierīkošanu —- svarīgāko

p. faktoru. Arī tie muižn., kas nepretojāsp.,

tomēr bija skopi kdzekļu atvēlēvācu sk. ierīko-

šanai latviešiem. Par latv. p. 1819 vairākās sē-

dēs sprieda Kurz. Lit. un mākslas b-ba (Kur-

lānd. GeseUsckaft f. Lit. und Kunst), bet bez

rezultātiem. Šo tikai tīri idejisko cīņu laikā

pilsētās, Lt. Rīgā, attīstījās jau reālsp. process.

Tam labi panākumi bija 18. g.s. beigās, kad

latviešiem Rīgā izdevās tikt pie turības, kad

tiekopš 1784 varēja iestāties namniekukārtā.

Vāci labprāt uzņēmasavā vidū bagātos latv.,

un tā radās daudzas jauktas laukbas. Jāņa

b-cas admin. 1819 lūdza Rīgas pilsētas kon-

sistoriju ierīkot latviešu Jāņa b-cā vācu diev-

kalpojumus tiem draudzes locekļiem latv., kas

runājot vāciski un savus bērnus iesvētījot

vāciski, jocitādi tiepāriešot uz vācu draudzēm,

kā to vairāki jau darījuši. Konsistorija šo

lūgumunoraidījaunlūdza arīrāti to noraidīt.

Neskatoties uz šo noraidījumu, Jāņa b-ca

iesniedzakonsistorijai vienu lūgumupēc otra

par vācu vai. Jāņa b-cā. Tad 1804 radās

jautājums par Ģertrūdes latv. draudzes likvi-

dēšanu un b-cas nodošanu vācu draudzei, lai

gan vēl 1645 tur bija tikai latv. draudze. Jau

minētās muižniecības pasīvās rīcības dēļp. uz

laukiem tādu panākumu nebija. Visumā p.

neskāra kelās latv. tautas masas. Jaunu spēku

p. ieguva, kad 1840 sākās latv. pāriešana

pareizticībā. Bīdamās zaudēt savu ietekmi,

Vidz. unKurz. luteriskāgarīdzniecībaattīstīja

kelu aktivitāti. P. jautājumu 1842 pārrunāja

sinodēs Kurz. unVidz. draudžu mācītāji. Par

p. jautājumu runājuši Kurz. sinodē Cīravas

māc. J. Volters, Liepājas E. Rotermunds,

Valtaiķu J. Katerfeldsv.c. Sinodesprotokolos

par to ziņu nav, bet Dr. A. Bīlenšteins raksta

(Die lettisch-nationale Bevoegung und die

kurlāndische Geistlichkeit, 1886), ka šīm pār-

runām bijis akadēmisku disertāciju raksturs

bez reālaskustības spēka.Tas tomēr bija „vācu

dabiskais dzenuks sava mazā skaita dēļ gūt

Krievijā kelāku dzīvības spēku, pievienojot sev

latviešu tautas masas." Vidz. mācītājusinodē

par p. runājisĀdažu māc. A. Dēbners, ieteicot

rūpēties par
labām sk. un grāmatām. Vidz.

muižniekos šinī laikā bija 2 grupas: viena par,

otra pret latv. pārvācošanu. Barons Nolkens

Vidz. landtāgā 1844 ieteica Cimzes Skol. semi-

nārā vācu vai. nemācīt. Barona Nolkena prasī-

bu gan neizpildīja, bet semināra programmu

sašaurināja. Tāpatdarīja ari Kurzemē, Irlavas

Skolotāju seminārā. Turaidā Vidzemes skol.

konferencē 1849 p. jautājumupārsprieda saka-

rā ar draudžu skolu iekārtošanu unreorganizā-

ciju. Skol. konferencē 1851 notika p. jautājumā

cīņa starp J. Caunīti unF. Neikenu. Pirmais

nostājās pret, otrais par latviešu p.; Caunītis

p. nosauca par latv. garīguslepkavošanu (der

Mord eines Volkes), Neikens par paša Dieva

padomu laicīgai un mūžīgai svētībai tautas

brāļiem. Disputa vadītājs skolu padomnieks

Ulmans bij Neikena pusē, tomēr atturējās

savas domas izteikt, jo zināja, ka muižniecība

nav izšķīrusies kā rīkoties. Apstākļi spieda

Vidzemesmuižniecību grozītsavas pozīcijas un

piekrist latv. pārvācošanai. Rīgā 29. XI 1861

notika vēsturiskāVidz. skolu virsvaldessēde,

kurpiedakjās: landrāti fon Strīks, fon Tranzē,

barons Kampenbauzens, ģenerālsuperinten-

dents Dr. Valters un skolu padomnieks fon

Klots. Protokolēts šāds lēmums: „Tākā laika

apstākļi mūs jo dienas,jo vairāk spiež izdarīt

p.,un aripašas šīs tautas izrāda kelu vēlēšanos

sakust ar vācu tautu, tad šī vairāk un vairāk

uzstādītā prasībavismaz visās draudzes skolās

jāņem vērā." Tālāk protokolā doti arī norādī-

jumi, ka jāprasa, lai draudzes skolās sākot ar
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otro mācības gaduskolēniem būtu vācu saru-

nas valoda. Arī ticības māc. stundās varpāriet

uz vācu valodu. Bet ģenerālsuperintendents

Valters ar notikušo vien neapmierinājās. Tā

radās 9. 111 1864 viņa landtāgasprediķis, kurā

starp citu teikts: ~Vidzemes bruņniecība un

namnieki ir vāci, bet mūsu vainas dēļ mēs

nevaramteikt, ka visa Vidzeme ir vāciska."

Valters aicināja, lai tagadcenšoties nokavēto

vēlpaveikt. Bet, kaut arīmuižniecība piekrita

p., izrādījās, ka bija jau par vēlu. Krievijas
valdība nostājās pret p. nodomiem. Valteru

piespieda atteikties no amata. Sākās latv.

tautas atmodas kustība, undrīz vien p. idejiski

sabrukakā laukos, tāpilsētās, atskaitot dažus

individuālusgadījumus. Vislielākie nopelni p.

centienu apkarošanā pieder A. Kronvaldam,

kurš ar saviem Nationale Bestrebungen(1872)

deklarēja šejienes vācu sabiedrībai,ka latv. ir

ties. radīt savu kultūru nepārtautojoties. Par

p. kustības neveiksmi Balt. vācu publicists

Jūlijs Ekarts teica: ~Neprātīgi lepnā apziņā,
ka latviešu zemē jēdzieni,vācietis' un .kungs'
ir identiski, šie kungi neķērās pie zemes

pirmiedzīvotāju pārvācošanas, bet tos atstāja

neizkoptus un nospieda viszemākajā verdzības

stāvoklī."

A. Altements.

Pēc asiņainās 1905 revolūcijas daļabaltvācu

vadoņu sāka plānot plašu Ljas apgabalu

kolonizēšanu ar vāc. noVolgas apg., Volīnijas

un Polijas. Daļa vācu muižnieku ziedoja vai

pārdeva daļu savas zemes vācu sīksaimn.

iekārtošanai. Viņi 1908-12 izvietoja Ljā, sev.

Kurz., ap 20 000 vācu kolonistu, bet daļa šo

ļaužu pameta iedalītās saimn. un meklēja sev

labākus dzīves apstākļus citur un pēc I Pas.

kara to lielākā daļa atgriezās agrākās dzīves

vietās Vāc, Polijā vai Krievijā.
P. polīt. atjaunoja Vāc. karaspēkam pār-

ņemotKurz. un Zemg.un vēlāk visu Lju I Pas.

kara laikā 1915-18. Pārvaldē bija tikai valsts-

vāc. un vietējie vāc, tiesas bija pilīgā vācu

kontrolēun to darb. bijavācu vai., pilsētu pad.

latv. bija mazākumā, visiem bērniem skolās

bija jāmācās vācu vai., vidsk. un augstsk.
mācību vai. bija vācu valoda. Berlīnē 1915

nodib. Die Landesgesellsckaft Kurland, kas

plānojapārņemt 1,5 milj. ka zemn. un 1 milj.
ha muižn. zemes vācu karavīru —-kolonizatoru

novietošanai. Kurz. muižnieki 1917. 22. IX

nolēma nodot 1/3 savas derīgās zemes vācu

kolonizācijas vajadzībām. Kurz. mii. apg.

pārvaldes pr. Dr. Alfrēds fon Gosslers plānoja

uz 300 000 — 400 000 ha zemesizvietot 50 000

ģimeņu. Pavasarī 1916 no Volīnijas ieradās

pirmās vācu kolonistu ģimenes Kuldīgas un

Aizputes apriņķos. Radās rinda vācu koloni-

zācijas biedrību 1916 un žurn. Der Osten

kolonizācijas un vietējo iedz. p. propagandē-
šanai un sekmēšanai. Vāc. bruņoto spēku

virspavēlniecības štāba pr. ģen.Ērichs Luden-

dorfs 1916. 27. IVtieši iesaistījās kolonizācijas

org. darbā, radot sevišķu iestādi Ostland

GmbH, kas sagatavoja statistiskos materiālus

unplānus Balt. zemju pievienošanai Vāc, to

kolonizēšanai unpārvācošanai —- Vereinigung

fūr deutsche Siedlung und "VVanderung und

Gesellschaft fūr Forderung der inneren Kolo-

nisation. Vācu kolonizācijas, ceļošanas un

iekšējās kolonizācijas atbalstīšanas apv. pro-

jektēja 3 Balt. provincēs, nemaz neskaitot

Liet., uzturēt 4 500 000 iedz., atņemot latv.

zemniekiem 1/3 viņuzemju. Jau 1918. V nodib.

Valsts biroju vāc. atpakaķeceļošanai un izce-

ļošanai (Reichsstelle fūr deutsche Rūckwander-

ung und Auswanderung),50 000 valstsvācu un

1 000 000 ārz. vāciešu izvietošanai. Vidz. un Ig.

vācu muižnieki pretojās Vāc. mii. vadības un

lielkapitālistu centieniem atņemt 1/3 viņu

zemju kolonizācijas vajadzībām. Vāc. mii.

sabrukums uz laiku apstādināja tālākus vācu

kolonizācijas plānus.
Tos atjaunoja 1919 sākumā, vervējot vācu

brīvprātīgos boļševiku ofensīvas apstādinā-
šanai unpiedāvājot vācu karavīriem zemiLjā.

Organizātori plānoja piešķirt 20 ha zemes

katram ieinteresētam karavīram, paredzot, ka

tādu būs apm. 80 000. Vācu zemessargu

(Landeswehr) karaspēka sakaušana uz laiku

pārtrauca šos plānus, bet tos vēkeiz atjaunoja,

organizējot pulkv. Pāvela Bermonta vācu-

krievu „ZiemeļrietumuKrievijas" armiju 1919

vasarā un rudenī ģen.Ridigera fon der Golca

(Goltz) pārziņā. Bermonta armijas sakāve

likvidēja arī šo nodomu.

P. plānus pārņēma Vāc. nac. soc. partijas

vadoņi — Ādolfs Hitlers, Alfrēds Rozenbergs,

Heinrichs Himlers v.c, kas ietilpināja Balt.

zemes vācu tautas ~dzīves telpā" vēl Balt.

valstu neatkarības laikā. Vēl pirms ~kara

gājiena" sākšanas pret PSRS, Hitlers 1940.

31. VII paredzēja Balt. valstis kā Lielvāc.

sastāvdaļu. Jau 1941. 2. IVRozenbergs plā-
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noja Balt. zemju iedz. lielāko daļu evakuēšanu

uz Kriev. un vācu, arī dāņu, norvēģu, holan-

diešu un pat angļu izvietošanu Balt. zemēs

kolonizācijas un p. nolūkos. Balt. valstis 8. V

apzīmēja ar kopīgu vārdu par Ostlandi kā

Lielvāc. protektorātu, kur rasiski ..piemērotu"

iedz. daļupārvācotu, zemi kolonizētu ar vācie-

šiem un~nederīgos elementus" aizvāktu no

Balt. zemēm. Tad 16. VII sāka plānot Ljas

palielināšanu līdz Veļikajas upei un tās no-

saukumu mainīt uz Dīnālandi (Daugavas zemi).

Oficiālai vai. Ljā bija jābūt vācu vai., bet

vietējās iestādēs un skolās pieļāva arī latv.

valodu. Visu valsts saimn. pārņēma vācu

iestādes, bet baltiešus nospieda zemākas pa-

kāpes iedz. līmenī. Izdeva rīkojumu 1942. 5.

111,ka nedrīkst nekādos apstākļos lietot Balt.

valstu
— Ig., Ijas unLiet. vārdus, bet zemes

visur jāapzīmē par baltu tautu novadiem.

Sākot ar 1941. 27. VII Rozenbergs lekaroto

apg. M sāka plānot Balt. zemju kolonizāciju

ar vāc, holandiešiem, norvēģiem unpat zvied-

riem. Izstrādāja 25 g. plānu 19. 11, pēc kura

Balt. valstīm līdz 1967 bija jābūt 50% vācis-

kotām un zināmām territorij ām uz a.no vācis-

kajiem ~priekšposteņiem" —- 25% vāciskotiem.

Bija paredzēts pārvācot 50% latv. un ig. un

15% liet. un Balt. valstīs iepludināt 520 000

vāciešu. Lielu skaitu latg. sāka pārsūtīt uz

Vāciju. Balt. valstīs 1943. I paredzēja tikai

vienu U
—

Tartū. Vēl 1943. 15. II izdarīja

papildinājumus Balt. valstu pārvācošanas

plānos. Līdz pat kara beigām nac. soc. Vāc.

augstākā vadība katēgoriski neatzina Balt.

valstu ties. uz neatkarībuvai pat protektorātu

un aizliedza oficiāk publ. jebkādus solījumus

Ljas vai latv. tautas interešu labā. Privāti

izteiktie mājieni un solījumi aizstāvēt latv.

intereses bija izdarītitikai latv. krāpšanai. To

sāpīgi izjuta nedaudzi vācu augstāki ierēdņiun

virsn., kam bija zināmi Vāc. augstākās vadības

plāni, bet kas simpatizēja balt. tautām un

apzinājās, ka Vāc. vadoņi iznīcina paši savu

zemi un rok sev unvācu tautai kapu.

Edg. Andersons

Pasakas (1865) - Līdz 1983 ZA Vai. unlit.

I Folkloras daļas fondos savākti jau 35 915

pasaku un 19 226 teiku varianti. Pēc II Pas.

kara Ljā nav bijuši izcili latv. t. pasaku un

teiku kopojumu izdevumi. JāņaNiedres red.

izdotas Latviešu pasakas 4 sēj. 1946-50,

Latviešu tautas pasaku izlase 1956, Kārļa

Arāja sast.Latviešu tautaspasakas: Pasakas

par dzīvniekiem,Brīnumu pasakas unSadzīves

pasakas (1964-67); 1980 iznāca Anša Lercha-

Puškaiša 1891-1903 izdoto Latviešu tautas

pasaku izvilkums Džūkstes pasakas — 132

Džūkstes un Pienavas pag. pierakstītās pa-

sakas. ZAVai. un lit. I 1977 izdevis arī Kārļa

Arāja un Almas Mednes zin. pētījumu Lat-

viešu pasaku tipu rādītājs. Trimdā no jauna

publ. prof. Pētera Šmita kop. Latv. tautas

teikas unpasakas 15 sēj. 1962-70.

Pasaule — nedēļaslaikraksts Austrālijā. To

1954 sāka izdot žurnālists Alberts Priedītis.

Nepaguvis nostiprināties, pēc 4 nr. laikr.

apstājās.

Pasaule un Daba (1867) — pirmais populāri-

zinātniskais preses izdevums latviešu valodā

— nedēļas laikraksts. Iznāca pavisam 39 nr. —

1875. 5. VII - 27. XII - 26. nr. un 1876. 7.

I
—

20. 111 — 11 nr. unpēc vietējās admin.

pretspiediena atslābuma vēl 2 nr. 1876. 13. V

un 7. VIII. Laikr. izd. Kaspars Biezbārdis un

Kārlis Stalberģis, kas bija pirmais latv. grām.

izd., kurš izdeva grām.ar latīņuburtiemun bez

dubultzīmēm. Laikr. sniedza ned. ziņas, stās-

tus, aprakstus, dziesmiņas un populārzin.

rakstus, kas bija veltīti biol., ģeogr., fiz.,

astron., evolūcijas teorijai, latv. vai. attīstībai

v.c. jautājumiem. Pats Biezbārdis sniedza 44

rakstus. Rakstiem bieži bijapievienotas illus-

trācijas.
Pasaules Baltiešu apvienība latviešu ini-

ciatīvā dibināta PBLA-s valdes sēžu laikā

1972. 18. XI. To veido ig., latv. un liet. 3

delegātinokatras tautības. Valdes pr. rotācijas

kārtībā ik g. pārvēlami, mainoties ig., latv. un

lietuviešiem. Pēdējā laikā (1980) valdes pr.

pārvēl katru otru gadu.
Pasaules BrīvoLatviešu Apvienība(PBLA)

— World Federation of Free Latvians (VVFFL)

— brīvāspasaules latv. centr. org-ja,kas apvie-

novisus latv. cīņai par Ljas brīvību un valsts

neatkarības atjaunošanu. Lai to sasniegtu,
PBLA-a organizē un vada darbus informācijas,

izgl., kult. un palīdzības nozarēs. Kā latv.

augstākā pārstāvība PBLA-a aizstāv latv.

tautas intereses starptaut. forumos, piem.
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Eiropas drošībasun sadarbības konferencēs (šo

konferenču darbība atbalsta cīņu pret perso-

nīgās brīvības un pilsonisko ties. ierobežoju-
miem) un Eiropas Parlamentā (kas 1983. 13.

I pieņēma rezolūciju, nosodot PSRS izdarīto

Balt. valstu okup. un ierosinot Balt. valstu

jautājuma iztirzāšanu AN). Sākumā PBLA-s

nosaukums bija Brīvās Pasaules Latviešu

Apvienība (BPLA) (P. 28). Kad Amerikas

Latviešu Ap-ba (ALA)bija nodib. 1951,radās

domapar brīvās pasaules latv. apzināšanas un

apvienošanas nepieciešamību. ALA-s valde

1956. 7. I izraudzīja savuspirmos pārstāvjus
BPLA-ā. Pēc iepriekšējas vienošanās ar citām

latv. centr. org-jām, ALA-s valdepar BPLA-s

pr. izraudzīja savu valdes pr. prof. Dr. Pēteri

Lejiņu. ALA-s valde 1956. 25. II konstatēja,
ka BPLA-s darb. uzskatāma par uzsāktu uz

statūtu projekta pamata,kam pievienojās latv.

centr. org-ju vairākums. Pirmie BPLA-s darb.

Foto:

Bruno

Rozītis

Trīs baltiešu pasaules apvienību vadītāji
sadodas rokās pēc Pasaules baltiešu

apvienības nodibināšanas 1972. g. 18.

novembrī Ņujorkā. No kr. Dr. Josefs

Valiunas, Augstākā padome Lietuvas

atbrīvošanai (VLIKAS), Uldis Grava,
Pasaules brīvo latviešu apvienība, Al-

freds Andersons (Anderson), Pasaules

igauņupadome.

Prezidents Rēgens Baltajā namāparaksta Baltiešu Brīvības dienas rezolūciju.
No kr:Apvienotās Baltiešu komitejaspriekšsēdis Jonas Valaitis, Baltiešu Amerikāņu
Brīvības līgas priekšsēdis Avo Pirisiild, Lietuviešu Amerikāņu apvienības priekšsēdis
Dr. T. Blinstrubas, PBLA priekšsēdis Oļģerts Pavlovskis, Lietuviešu Amerikāņu
apvienības priekšsēdis Stanley Gecys, Igauņu Amerikāņu apvienības priekšsēdis
Juhan Simonson, Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis Aristīds Lambergs,

senātors Don Riegle, kongresmans William Carney.
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Brīvās Pasaules Latviešu Apvienības valdes sēde 1966. g. 10. sept. Vašingtonā.
Pirmā rindā no kreisās: S. Rudzītis, B. Albats, V. Hāzners, J. Mazulāns, P. Lejiņš,

V. Janums, J. Niedra, A. Dinbergs un A. Bērziņš. Stāv no kreisās: Dz. Bērziņš,
A. Zāģeris, I. Bērziņš, Z. Levenšteins, R. Kiršteins, J. Blumbergs, A. Puķīte, K. Balodis,

P. Norvilis, V. Klīve, A. Lejiņš un L. Bērziņš.

noteikumi apstiprināti org-jas valdes sede

1968. 15. X Vašingtonā, D.C., ASV. Ar 1972

lēmumu PBLA-s pr. ievēlēja no valdes loc.

vidus. Kopš 1981 PLBA-a ir inkorporēta kā

bezpeļņas org-ja saskaņā ar Merilendas pa-

valsts likumiem. Inkorporēšana notikusi uz

visu PBLA-s centr. org-ju 1980 apstiprināto
noteikumu pamata. PBLA-s galv. miteklis ir

Merilendā, ASV. PBLA-s biedri ir latv. centr.

or-jas brīvās pasaules kontinentos un zemēs:

Amerikas Latviešu Apvienība(ALA), Latviešu

ApvienībaAustrālijāun Jaunzēlandē (LAAJ),

Latvijas Atjaunošanas Komitejas Eiropas
Centrs (LAK EC), Latviešu Nacionālā Ap-
vienība Kanādā (LNAK) unDienvidamerikas

Latviešu Apvienība(DALA). Tās deleģēsavus

pārstāvjus PBLA-s 14 loc. valdē statūtos

noteiktākārtībā: ALA-s 5 valdes loc, LAAJ

- 3, LAK EC - 3, LNAK
-

2 unDALA
-

1. Katrs valdes loc. ir atbildīgs org-jai, kas to

ievēlējusi un kas arīnoteic ievēlētā valdes loc.

darb. laiku. Valde izvēlē no savavidus pr. un

pr. vietnieku uz 2 g. ar valdes loc. balsu

vairākumu. PLBA-s adm. darbu vada valdes

ievēlēts ģen. sekretārs/re saskaņā ar pr. norā-

dījumiem. PBLA-s dažādos darba pasākumus
vada valdes apstiprināti darb. —- fin. vad.,KF

pr., Izgl. pad. pr., Inf. biroja vadītājs. Ģen.
sekr. un Inf. biroja vad. amatos irpilna laika

atalgotas personas.

Pirmais BPLA-s, vēlāk PBLA-s pr. prof. P.

Lejiņš bija amatā 1956-69,Uldis Grava 1970-

75, Dr. Ilgvars Spilners 1975-82,bet kopš 1982

ir Dr. Oļģerts Pavlovskis. Pēdējā laikā kā

PLBA-s valdes pr. vietnieks darbojas Dr.

Linards Lukss, pirms viņa šai amatā bija O.

Pavlovskis un pirms tam Imants Freimanis.

Par PBLA-s ģen. sekr. kopš 1983 darbojas Tija

Krūmiņa, pirms viņas bija Laima Kalniņa, bet

visilgāko laiku — noorg-jas sākuma līdz 1978

ģen. sekr. bija Bruno Albats. PBLA-s valdes

locekļi ir arī Ljas Brīvības F (LBF) pad. loc,

un PBLA-s valdes pr. un pr. vietnieks ir

savukārt LBF pad. pr. un pr. vietnieks.

PBLA-a iegūst līdzekļus savai darb. no LBF

piešķīrumiem, biedru (centr. org-ju) iemaksām

un vispārējiem ziedojumiem. PBLA-s valdes

sēdes ir notikušas Vašingtonā, ASV (1962,

1966, 1968), nedēļu ilga PBLA-s sēde, kurā

piedalījās visi 14 valdes loc, Katskiļos un

Ņujorkā, ASV(1972),Toronto, Kanādā(1970,

1976), Klīvlandē, ASV (1973), Visbijā, Zviedr.

(1979), Straumēnos, Angl. (1981), Karakasā,

Venezuēlā (1983), Minsterē, Vāc. (1984) un

Dzintaros, Austrālijā (1986). Neklātienes („rak-

stiskas") valdes sēdes notiek daudz biežāk.

Valde izlemj apv. darbību. Katram valdes loc.

ir 1 balss. Kā inf. biroja vad. 1980-85 darbojas

Jūlijs Kadelis (mira 1986. I). Viņš vāca ziņas

par dzīvi okup. Ljā, analizējot turienes ap-

stākļus, informējot par tiem un par latv. nac.

centieniem pasaules presi, uzturot sakarus ar

R. valstu polīt. vadītājiem, informējot brīvās

pasaules latviešus. Viņš arī centās izmantot
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Foto:

Bruno

Rozītis

PBLA valdes locekļi un viesi valdes sēdē 1972. g. novembrī Katskiļos piemiņas brīdī

Brāļu kapos, no kr: J. Zommers, A. Puķīte, V. Upeslācis (LNAK), PBLA priekšsēdis

U. Grava (ALA), V. Eglīte (LAAJ), G. Bračs (LAAJ), T. Kronbergs (LNAK), D. Rudzītis,

V. Kārklis (ALA), P. Reinhards (LAK-EC), I. Spilners (ALA), A. Ozoliņš, A. Šilde

(LAK-EC), PBLA priekšsēža vietnieks I. Freimanis (LAK-EC), A. Dzirkalis, J. Ritenis

(LAAJ), A. Bļodnieks, A. Lejiņš (ALA), V. Klīve (ALA), A. Abakuks (LAK-EC),

PBLA ģenerālsekretārsB. Albats, H. Mindenbergs, māc. A. Gulbis (Dienvidamerika).

visas iespējas, lai latv. dzimtenē saņemtu

pareizu inf. par apstākļiem brīvajā pasaulē.
PBLA-a publ. gadskārtēju il. izd. Latvija
Šodien, kurā ievieto rakstus par apstākļiem un

notikumiem gan polīt., kult., saimn., gan

cilvēku ikdienas dzīvē okup. Ljā. Šis izd. ir

domāts latv. informēšanai brīvajāpasaulē. Lai

informētulatv. okup. tēvzemē, PBLA-a publ.

brošūru Pasaule un Mēs, kam ir vēstules

formātsunkas iznāk vairākas reizes gadā. Bez

tam PBLA-a publ. dažādas grām.,brošūras v.c.

latv. un citās vai., lai informētu latv. un

cittautiešusbrīvajāpasaulē, kā arī okup. Ljā.
Kā Izgl. pad. pr. pēdējā laikā darbojasDr. Līga

Ruperte. Pr. uzdevums irkoordinētunveicināt

latv. sk. unlatviskās audzināšanas darbuārpus

Ljas. Izgl. pad. izdod žurn. lerosmei. Pr. aiz-

bildībānotiek 3x3 latv. izgl. nometnes dažādās

valstīs ārpus Ljas. KF piešķir KF balvas un

Krišjāņa Barona prēmijas par labākajiem

sasniegumiem kult. darbā, kā arī financiāli

atbalsta dažādus kult. pasākumus, tā veicinot

latv. kult. saglabāšanuun jaunradi.KF valde

savus pārstāvjus sūta visu zemju centr.

org-jas. KF darbojas pēc noteikumiem, ko

apstiprinājusi PBLA-s valde. KFpie PBLA-s

dib. 1972 (sk.). Kopš 1984 par KF valdes pr.

darbojas Dr. Tālivaldis Bērziņš. PBLA-s valde

katru g. piešķir Tautas balvu kādai personai,

org-jai vai institūtam par izciliempanākumiem
PBLA-s mērķu veicināšanā. Apbalvotais sa-

ņem diplomu un naudasbalvu, kas sākotnēji

bija 1 000 ASV dol., bet vēlāk 2 000 dolāru.

Kandidātus Tautas balvai iesaka PBLA-s

biedruorg-jas, un balvu piešķir, ja par to balso

vismaz 3 no tām. Balsojot par Tautas balvu,

katrai biedru org-jai ir 1 balss. Balt. kopīgo
brīvības mērķu sasniegšanai PBLA-a sadar-

bojas ar Igauņu Pasaules Padomi un Augstāko

Komiteju Lietuvas Atbrīvošanai. Šim nolūkam

1972. 18. XI Ņujorkā dib. Pasaules Baltiešu

Apvienību — PBA (Baltie VVorld Conference

— BWC). PBA-s valdē ir 3 delegātinokatras

tautības, un prezidēšanas pienākumi starp 3

373Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība



PBLA valdes sēdes dalībnieki "Straumēnos", Anglijā, 1981. g. jūnijā, no kr. LAAJ

vicepriekšsēdis E. Voitkuns, LNAKpriekšsēža vietnieks Dr. L. Lukss, DLA priekšsēdis
V. A. Vītols, IB darbiniece M. Krasta, PBLA priekšsēdis Dr. I. Spilners, PBLA

ģenerālsekretāreL. Kalniņa, Laika redaktors A. Strautmanis, ALA priekšsēdis J.Riekstiņš,
LNAK priekšsēdis T. Kronbergs, IP priekšsēde Dr. L. Ruperte, LNPL priekšsēdis
A. Abakuks, LAAJpriekšsēdis V. Rolavs, PBLA priekšsēža vietnieks Dr. O. Pavlovskis,

ZLCPpriekšsēdis I. Freimanis, LCKpriekšsēdis A. Cipulis, LBFpārvaldes priekšsēdis
V. Kārklis, KFpriekšsēdis L. Reiters.

PBLA valde 1984. g. jūlijasēdē Minsterē, no

kr. ALA priekšsēdis A. Lambergs, DLA

priekšsēdis A. Bērziņš, LNPL priekšsēdis A.

Abakuks, PBLA priekšsēža vietnieks Dr. L.

Lukss, PBLA priekšsēdis Dr. O. Pavlovskis,
LNAKpriekšsēdis T. Kronbergs, LCKpriekš-

sēdis A. Cipulis, ALA vicepriekšsēdis A.

Braunfelds, LAAJ vicepriekšsēdis E. Voit-

kuns, ALA vicepriekšsēdis G. Meierovics,
ZLCPpriekšsēdis I.Freimanis, LAAJpriekš-

sēdis J. Ritenis.

tautībām mainās rotācijas kārtībā katru g. —

pēdējā laikā katru otru gadu.

Ilgvars Spilners

Pasaules Brīvo Latviešu ApvienībaEiropas
Drošības Konferencēs —

II Pas. karam bei-

dzoties PSRS paplašinājasavas robežas, okup.
arī Balt. valstis. Šīs robežas nekad nebija

apstiprinātas miera līgumos. PSRS 1966 pro-

ponējaEiropas valstu konferenci, kas aizstātu

šādu miera līgumu. lespējamībasanākt šādai

konferencei radās tikai 1973, kad pēc R.

Eiropas zemju pieprasījuma detantes garā

konferencē piedalīties aicināja arīASV (1972.

11.
—

18. XI) un Kanādu. Gaidāmās konfe-

rencesatmosfairā 1972.11. — 18. XI Katskiļos
un Ņujorkā PBLA-s valdes sēdē pirmo reizi

sapulcējās visu centr. org-ju pārstāvji pilnā
skaitā Ulža Gravas vadībā. Galv. sarunu

tematsbija gaidāmādrošības konference, kurā

varētu formalizēt un starpt. atzītBalt. valstu

inkorporāciju PSRS. Valde nolēma,ka Eiropas
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drošības konferencē unvisur nākotnē, kur lems

par jautājumiem, kas skar latv. unLjas likteni,
PBLA-s pārstāvjiem jābūtklāt, aizstāvotLjas
intereses. Šāduakciju veikšanai PBLA-s valde

nolēma kopā ar liet. un ig. centr. org-jām
dibināt Pasaules Baltiešu Apvienību (Baltie

World Conference) -
PBA-u (BWC), ko fak-

tiski nodib. 1972. 18. XI Ņujorkā.

Šo lēmumu rezultātā Helsinkos uz Eiropas
drošības konferenci, kur piedalījās 35 valstu

āri. ministri 1973. 3.
—

7. VI, piedalījās arī 10

PBA-s pārstāvji. PSRS āri. min. Andrejs
Gromiko vēlējās, laikonferencē pieņem dekla-

rāciju, ka visas Eiropas valstu robežas ir

neaizskaramas pašreizējā stāvoklī. Taču šajā

konferencē Somijā āri. ministriem bija pare-

dzēts tikai izteikt savus uzskatus un vienoties

par tālākas darbībaskārtību. PBA-s pārstāvju

nolūks bijanovērot konferences gaitu, satikties

ar riet. valstu delegātiem, paskaidrot balt.

viedokli un pieprasīt PSRS izvākšanos no

okup. Balt. valstīm. PBLA-a šādai darbībai

bijasagatavojusi un izplatījusi „Memorandum

onReestablishingFreedomand Independence
mConnection VVith the EuropeanSecuritv and

CooperationConference",kas apskatīja legālos

unpolīt. jautājumus. Baltieši izziņoja preses

konferenci. Dienu pirms tās, PBLA-s pr. U.

Grava, ar viņam izdotu preses karti, ieradās

kā lūgts viesis —- preses loc. A. Vāc. sūtniecības

pieņemšanā. Tur viņš uzrunāja PSRS āri. min.

Gromiko unpateica, ka arī latv. grib būt brīvi

savā zemē. Gromiko atbilde bija negatīva.

Somijas vaid., kuru PSRS spieda baltiešus

izraidīt,pēc šī incidenta vienlaicīgi un pēkšņi
apcietinājabalt. pārstāvjus, iesk. Uldi Gravu,

Pauli Reinharduun Ainu Teivenu,kā arī balt.

delegācijas vad. Dr. J. Valiunas. Apcietinā-

tajam ig. pārstāvim Ilmāram Plēram pēc
apcietināšanas viesnīcā izdevās satiktASV āri.

min. Viljamu Rodžeru un informēt viņu par

ASV balt. apcietināšanu. Pēc 1 nakts pava-

dīšanas Espo cietumā un bada streika sāk-

šanas, apcietinātos, ASVvaid. pārstāvju pro-

testa rezultātā, atlaida brīvībā. Līdz ar šo

incidentu un tā publicitāti presē balt. bija

pieteikuši pasaulei savas prasības.
Konferences talaka darbība norisinājās

spec. komitejās Ženēvā, Šveicē, 1973. IX —

1975. VII, lai sagatavotu konferences dalīb-

nieku vienošanās tekstu, ko bija paredzēts

parakstīt Helsinkos 1975. Šīs darba kom.

apmeklēja vairākas balt. delegācijas,lai, seko-

jotvienošanās dokumentu sagatavošanai, dotu

savus ieteikumus Balt. valstu unbalt. interešu

labā. Šādi apciemojumi balt. interešu aizstā-

vēšanai bija savienoti ar demonstrātīvu dar-

bību. Ženēvā 1973. XII ieradās PBLA-s pār-

stāvji Imants Freimanis (pr. vietnieks), Ādolfs

Šilde un P. Reinhards. Pie Ljas valsts iekār-

totās latviskās konferences telpas TS pilī, kas

tagadir AN īpašumā, viņi izlika Ljasun Kriev.

1920. 11. VIIImiera līguma teksta plakātus.
Šī notikuma fotogrāfijas publicēja R. presē.
Ženēvā 1974. II ieradās PBA-s delegācija —-

Dr. Ilgvars Spilners, P. Reinhards un ig.

pārstāvis Joonsons. Šajā gadījumāALA-s pr.

Spilners pieLjas ozola Internac. Darba Org-jas
dārzā pielika jaunu bronzas plāksni. Šo ozolu

1924 bija stādījis Ljas Darba min. Roberts

Dukurs, bet Ljas piemiņas plāksne pie ozola

bija pēdējā laikā pazudusi. Dr. Spilners izkāra

arī Kriev. unBalt.valstu miera līgumu tekstus

pie PSRS misijas vārtiem. Šī misija bija iekār-

tojusies Ljas sūtniecības namā, ko Šveice vēl

šodien atzīst par Ljas neatkarīgās republikas

īpašumu. Šajā akcijā Spilneram bija fiziska

sadursme ar pad. sargu. Vēlāk 1974 Ženēvā

ieradās PBLA-s valdes loc. Tālivaldis Kron-

bergs un Augusts Abakuks. Ženēvas apsprie-

ALA valdes priekšsēdis Dr. I. Spilners

piestiprinapiemiņasplāksni pieLatvijas

ozola Internacionālās darba organizā-

cijas dārzā Žeņēvā 1973. g. decembrī.
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PBLApriekšsēža vietn. I. Freimanis (pa l.) un valdes loceklis Ā. Šilde piestiprinaplakātu

pieLatvijas zāles durvīm TautuSavienības pilī Žeņēvā, Šveicē 1973. g.
decembrī. Plakātā

norādīts uz 1920. g. parakstīto Latvijas unPadomju Savienības līgumu, kurā Padomju
Savienība atzīst Latvijas neatkarību unsuverenitāti. . .bet 1945. g. Latvija ir okupēta

noPadomju Savienības.

des izdevās izveidot labus sakarus ar r. zemju

diplomātiem.

Eiropas drošībasun sadarbības konferences

vienošanās dokuments (FinalAct) 1975 vasarā,

pēc ilgas cīnīšanās r. valstu un pad. valstu

starpā, bija sagatavots parakstīšanai. Tas

ietver visus cēlos pašnoteikšanās, brīvības un

cilvēku ties. principus, ko agrāk definējušas
AN

— robežu neaizskaramību ar ieročiem,

neiejaukšanos citas valsts iekšējās lietās, tautu

pašnoteikšanās principu, okup. nelegālitāti,

cilv. ties., kustības un sazināšanās brīvību.

Dokuments pasvītro mii. konfliktu iespējas
samazināšanu valstu starpā unsakaru izvei-

došanukult. un zin. laukos. Tākā balt. pauda
nemieru par Balt. valstu nākotni, ASV prez.

Džeralds Fords 1975. 27. IIbijapieņēmis balt.

delegāciju un paskaidrojis, ka ASV turpinās

neatzīt pad. okup. legalitāti Balt. valstīs. Arī

īsi pirms došanās uz Helsinkiem parakstīt
vienošanās dokumentu, prez. Fords pieņēma
dažādu nac. vadītājus 25. VII, iesk. PBLA-s

pr. Uldi Gravu unpaziņoja, ka ASV neatzīst

Balt. valstu inkorporāciju PSRS, unHelsinku

vienošanās šo polīt. nemainīs, bet 26. VII

paziņojumā presei Fords nolasīja vispārējo

deklarāciju, bet Balt. valstis vairs neminēja.

Balt. protestēja un PBA-a ievietoja The

Washington Post sludinājumu: ~Thank you,

Mr. President, but no tkanks!" Preses kon-

ferencē Helsinkos prezidents Fords, atbildot

uz jautājumu par Balt. valstu stāvokli, pa-

skaidroja, ka PSRS ir vismaz atzinusi, ka

pašreizējās robežas var mainīt miera ceļā.

Parakstītajā vienošanās dokumentā 1. VIII,

baltiešiem svarīgākais bija 1. daļas (~1. groza")

8. princips, kas nosaka,ka visām tautāmir ties.

brīvi noteikt savu polīt. stāvokli un polīt. un

saimn. attīstību. Somupokcija balt. pārstāvjus
šoreiz netraucēja. Latv. grupu vadīja PBLA-s

pr. U. Grava. Latv. jaunieši, g.k. no Zviedr.,

demonstrējaarplakātiem un karogiem. Māra

Mediņa no Zviedr. un Imants Purvs no

Kanādas pieķēdējās pie somu nac. dzejniekaJ.
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L. Runebergapieminekļa. RuneberguXIX g.s.

kr. vaid. bija izsūtījusi uz Sibiriju. Eiropas
drošības konferences vienošanās dokuments

radīja PSRS kustību, kas kritizēja pad. varas

nelikumības un varmācīgas izrīcības. Sākotnēji
dokumenta tekstu PSRS publicēja, bet drīz

izņēma no apgrozības kā valstij kaitīgu lite-

ratūru. Pretestība sāka augt arīokup. Ljā, kur

notika atklātiprotesti pret pad. varu.Pēc laika

tos apspiedaunprotestētājus iedzina pagrīdē.

Toties ASV prez. Džeimss Kārters uzskatīja
ties. jautājumu par vienu no svarīgākajiem

ASV ārpolitikā.
Helsinku vienošanas paredzēja Eiropas

drošības konferences dokumenta īstenošanu

izvērtēt 1977 Belgradē, Dienvidslāvijā. Gata-

Baltiešu delegācijaBelgrādēEiropasdrošības

konferences laikā 1977. gadanovembrī. No kr.

J. Bolšteins, PBLA priekšsēža vietnieks I.

Freimanis, PBA pārstāve J. Virkma, PBLA

priekšsēdis Dr. I Spilners, un valdes loceklis

J. Kadelis.

vojoties šai konferencei, PBLA sagatavoja

dokumentācijupar pašnoteikšanās prasībām,
cilvēku ties. pārkāpumiemLjā un pārkrievo-
šanas polīt., iepludinot Ljā krievus. Tā kā D.

Slavija ir komūn. zeme, kur runas, preses un

pulcēšanās brīvību nepieļauj, Kom. valdības

nevēlējās pieļaut arī ārpus vaid. esošo org-ju

piedalīšanos. PBLA-a paredzēja Belgrades

akciju vairākos apmeklējumos. Tur 1977. 20.

X ieradās Dr. Oļģerts Pavlovskis un Mudīte

Krasta. Pēc 3 dienu darbības, tiekoties ar

delegācijām un presi, viņus apcietināja un

izraidījanoDienvidslāvijas, nepatiesi apvaino-

jot skrejlapiņu izdalīšanā. Belgradē 28. X —

5. XI darbojās 2. PBLA-s delegācija —
I.

Spilners, I. Freimanis, Jūkjs Kadelis, J. Bol-

šteins un PBA-s pārstāve ig. Juta Virkma.

Jugoslāvu slepenpolicija viņus novēroja, bet

delegātiemneuzkrītoši izdevās veikt diplomātu

apmeklējumus un plānot preses konferenci.

ASV sūtnis D. Slavijā Šērers (Sherer) brīdināja
PBLA-s pārstāvjus, ka jugoslavi tādu konfe-

renci nepieļaus un apcietināšanu gadījumos

viņš nevarēs palīdzēt. Toties ASV delegācijas

vad. Arturs Goldbergs (ASV Augstākāstiesas

bij. tiesnesis) uzmundrināja balt., pasvītro-

dams,ka PBLA-s un PBA-s kecības ir vēlamas

un noderīgas konferences darb. mērķiem.

Goldbergs arī protestēja pret Pavlovska un

Krastas izraidīšanu. PBLA-s pēdējā uzturēša-

nās dienā Belgradē PBLA-s delegāti tomēr

sasauca preses konferenci jugoslāvu slepen-

pokcijas klātienē. Pēc konferences Dr. Spilners

devās uz PSRS vēstniecību, lai nodotu pad.
vadonim Leonidam Brežņevam vēstuli, kurā

pieprasīja pad. izvākšanos no Ljas. Vēstnie-

cības sekretārs pieņēma Spilneru, jo domāja,
ka viņam vajadzīga steidzama vīza braukšanai

uz PSRS. Vīzu Brežņeva satikšanai viņš tomēr

atteicās dot. lepazinies ar vēstules saturu, viņš

to gribēja atdot Spilneram atpakaļ un izraidīja

viņu no vēstniecības. 3. PBLA-s delegācijā

ieradās Gunārs Meierovics un liet. pasaules

org-jas vad. Dr. K. Bobelis, kopā ar ASV

senātoru RobertuDolu un viņa latv. asistenti

Aldu Tālbergu-Vitti.Konferencē Dols nolasīja

runu par balt. neatkarības centieniem unASV

polīt. —- neatzīt pad. okup. legālitāti Balt.

zemēs. Līdzīgi runāja arī ASV delegāts R.

Freviks. Belgrades konferencē cilvēku ties. bija

kļuvušas internac. jautājumsun balt. klātiene

bija gaidītaun neaizstājama.
Nākošā izvērtēšanas konference sākās 1980.

11. XI Madridē, Spānijā. PBLA-a šai konfe-

rencei bija atkal sagatavojusikecības un doku-

mentācijuiesniegšanai delegācijām, pasvītro-

jot jaunākospad. pārkāpumus. PBLA-a bija

arī noorganizējusiuz vairākām ned. Inf. biroju

Jūlija Kadeļa vadībā. PBLA-s delegācijā pie-

dalījāspr. Dr. I. Spilners, pr. vietnieks Dr. O.

Pavlovskis, valdes loc. I. Freimanis, A. Aba-

kuks, Vilis A. Vītols un Dr. Linards Lukss,

ALJA-s vicepr. Māris Graudiņš, PBLA-s Inf.

biroja vad. J. Kadelis, Venezuēlas latv. b-bas

pārstāvis A. Bērziņš, Argentīnaspārstāve S.

Zalta un inf. darbinieki J. Bolšteins un M.

Krasta. Sev. nozīmīgabija spāniski runājošo

PBLA-s pārstāvju piedalīšanās V. A. Vītola

vadībā. Demonstrācijās piedalījās arī lielāka

tautiešu grupa no ASV ALA-s pr. JāņaRiek-

stiņavad.un jauniešino Kanādas, Vāc, Zviedr.

v.c. Basku terroristu dēļkonferences nams un
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PBA un PBLA priekšsēdis Dr. I. Spil-

ners sasveicinās ar ASV delegācijas

vadītāja vietnieku sūtni Maksi Kam-

pelmani Eiropas drošības konferencē
Madridē. Pa l. Pasaules igauņu apvie-
nības pārstāve Eneri Taul, 1980. gada

novembrī.

ASV delegācijas vadītājs Griffins Bells

Eiropas drošības konferencē Madridē

1980. gada novembrī sarunā ar PBLA

priekšsēdi Dr. I. Spilneru (pa l.) un viņa
vietnieku Dr. O. Pavlovski.

apkārtne bijapārvērsts mii. zonā. Konferences

atklāšanas dienā māc. Māris Ķirsons drāma-

tiski protestēja pret PSRS apspiedējām ak-

cijām Ljā, tecinot savas asinis uz pad. karoga.
Par fotografēšanu aizliegtā vietā spāņu nac.

gvardes karavīri apcietināja Dr. L. Luksu, I.

Grossu, Berndtu Sandoru un Kārli Cerbuli.

īslaicīgi apcietināja unievietoja slimnīcā māc.

Ķirsonu. Par lielaplakāta Ljas nac.krāsās ar

uzrakstu „LettoniaLibre" pakāršanupie fut-

bola stadiona sienas apcietināja jauniešus
Annu Muchku, A. Bobkovu un A. Neimani.

Apcietinātos drīz atbrīvoja. Neatļautām de-

monstrācijām drīz sekoja balt., g.k. latv. (ap

70) atļauta pulcēšanās ar plakātiem unkaro-

giemMadridesPuerta dcl Moro laukumā,kur

Māc. Māris Ķirsons demonstrējotMad-

ridē Eiropas drošības konferences nama

priekšā 1980. g. 11. novembrī tecināja

savas asinis uz PSRS karoga.

preses un telev. klātienā sapulcējušos uzrunāja

PBA-s pr. Dr. I.Spilners, klāt esot Ig. nac. apv.

ASV pr. J. Simonsonam un Augstākās kom.

Liet. atbrīvošanai (VLIKA) pr. Dr. K. Bobelim.

Demonstrācijas noslēdza pad. karoga sadedzi-

nāšana un gājiens pa Madrides ielām, ko

vairākkārt pārtrauca policija. Vakarā 10. XI

Madrides Operas namā notika koncerts brī-

vībai,ko bija noorg. pad. disidentaDr. Andreja
Sacharova kom. un kurā piedalījās vairāki

slaveni noPSRS izkļuvuši māksi., ieks. Rasmu

Lielmani, latv. vijolnieci. Koncertā piedalījās

ap 1 000 klausītāju, bet Spān. vaid. nepieļāva

tajā piedalīties Valsts simfoniskajam orķes-
trim. Latv. kā viesi apmeklēja arī konferences

atklāšanas aktu, kurā sev. atzinību izpelnījās
ASV delegācijas vad. Grifina Bella uzruna.

Četras Kanādas latv. tautietes latv. tautas

tērpos —- Dace Veinberga,Aija Abene, Ingrīda

Mukāne un Dace Parupe — izraisīja delegātu

un preses sev. uzmanību. PBA-s dal. satikās

ar R. valstu delegāciju vadītājiemun izveidoja
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Jauniešu izliktais plakāts „BrīvībuLat-

vijai" Madrides futbolastadionā Eiro-

pas drošības konferences laikā 1980.

gada 11. novembrī.

labas attiecības ar ASV delegācijas faktiska-

jiem vad. sūtni Maksi Kampelmani un dir.

Spenseru Oliveru. Latv. delegācijupieņēma arī

viens no Zviedr. delegācijas vad. — latv. Ilmārs

Beķeris. PBLA-s delegācija 18. XI sarīkoja
preses konferenci, svētku aktu unpieņemšanu
konferences delegātiemun viesiem, kur ieradās

ap 150 latv. drauguun laba vēlētāju, iesk. ASV

delegācijas vad. sūtni Grifinu Bellu, Spānijas
min. Don Pablo dc Benavides Salas, Kanādas

delegāciju ar deputātu Flisu priekšgalā, Dā-

nijas, Šveices, unZviedr. delegācijas locekļus

un viesus — cilvēku ties. cīnītājus Vladi Šakāli,

ukraiņu ģen. Grigorenko, L. Plušču v.c. Ļoti
aktīvi darbojās PBLA-s Inf. birojs. ASV

delegāts Zimmermans pasvītroja, ka konfe-

rencē vieta pienākas 38 valstīm, iesk. Balt.

valstis unka to okup. ir pretrunāar Helsinku

vienošanās dokumenta 4. un 8. principu, kas

definē, ka territoriju okup. nav tiesisks akts,

un atgādināja, ka pad. vaid. vajā tos, kas

aizstāv etniskās un nac. tiesības.

Viens no Madrides konferences lēmumiem

bija rīkot 1985 starpkonferences starpt. dro-

šības jautājumos Stokholmā,Zviedr., izvērtēt

cilvēku ties. Otavā, Kanādā,unapskatīt kult.

jautājumusBudapeštā, Ungārijā. Sarunas ilga

no 1984. I
-

1986. IX.

I. Spilners

Stokholmas konferences laikā ar lieliem panā-

kumiem tomēr darbojās PBLA-s Inf. birojs

Jūlija Kadeļa vadībā, bet balt. delegāti tur

nepiedalījās.

Otavas konference
Otavas konference notika 1985. 7. V — 16.

VI, ietverot 13 dažādas lietpratēju sanāksmes,

piedaloties aktu parakstījušo valstu delegā-

cijām. Tās nevarēja laikus vienoties par darba

kārtību un to sēdes bija bieži vētrainas.

Sanāksmes noslēgumādelegācijas arīnevarēja
vienoties par kopēju, visiem pieņemamu, gala

dokumentu. Nozīmīgākais panākums bija ie-

spēja starptautiskā forumā atklāt, iztirzātun

nosodīt cilvēku ties. pārkāpumus. Latv. dele-

gāciju vadīja Dr. Linards Lukss. Latv. kopā

ar citāmapspiestajām tautām bija iekārtojuši

inf. centru, kur varēja noorganizēt arī preses

konferences. PBLA-s iesniegumus par cilvēku

ties. pārkāpumiemokup. Ljā iesniedza vairu-

mam delegāciju, iesk. PSRS. LNAK bija noorg.

arī vairākas demonstrācijas Otavā. Pie PSRS

sūtniecības demonstrācijās 8. V piedalījās arī

ig. un liet. un pat citu tautību demonstranti.

Trīs balt. sievietes pienesa brīvo Balt. valstu

karogus un pieprasīja, lai tos pievienotu 35

karogu rindai pie sanāksmes ēkas. Konferences

admin. vadītāji —
kanādieši norādīja, ka bez

visu piedalošos 35 valstu piekrišanas un

Helsinkos pieņemtā akta grozīšanas nevar

pieņemt jaunus locekļus šajā konferencē un

izstādīt tokarogus. Incidents tomēr pievērsa

uzmanību Balt. valstu beztiesiskajam stā-

voklim.

Linards Lukss

Budapeštas konference
Galv. kārtākult. jautājumiemveltītā Buda-

peštas konference notika 1985. X — XI. Tā arī

bija pirmā Eiropas drošības un sadarbības

veicināšanas konference, kas notika aiz ~dzelzs

aizkara", jo Dienvidslāvija atrodas ārpus tā.

ASV kongresa kom. panāca,ka Ungārijas vaid.

akreditēja PBLA-s pārstāvju Dr. Oļģerta
Pavlovska un Gunāra Meierovica piedalīšanos

konferencē. ASV kongresa kom. izkārtoja arī

PBLA-s pārstāvju tikšanos ar 14 valstu

delegāciju vad. un locekļiem. Nekad iepriekš
PBLA pārstāvjiem nebijabijusi iespēja tikties

unpārrunātBalt. problēmas,īpaši Ljas likteni,

ar tik daudziem un tik augsta ranga valdību

pārstāvjiem. Viens nosvarīgākajiem panāku-
miem bijaVāc. Federālās republikaspārstāvja

Ekeharda Eikhofa (Eickhoff) deklarācija, ka

Vāc. jūtas līdzatbildīga par Balt. valstu

pašreizējo likteni. Dr. Eikhofs apliecināja arī,

ka šī ir Vāc. vaid. oficiālā nostāja. Šāda
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deklarācija no Bonnas (R. Vāc.) vaid. bija

saņemtapirmo reizi. Otra nozīmīga satikšanās

bija pusotras st. gara saruna ar Somijas

delegātuArto Mansalu,kas uzsvēra, ka balt.

pag. g. aktivitātes
— Kopenhāgenastribunāls

un demonstrācijas Helsinkos — bijaatstājušas

neizdzēšamas pēdas, kas ietekmējušas Somijas

vaid. lēmumu: turpmāk neizdot PSRS pārbē-

dzējus. Sarunā, kas bija patiesi sirsnīga un

draudzīga, PBLA-s pārstāvji atcerējās Balt.

valstu, Somijas un Pol. sadarbību 19200s g. un

Ljas vaid. ierosinājumus tās paplašināšanai.

Sarunas ar Franc. delegācijas loc, Franc. bij.

dipi. pārstāvja Rīgā dēlu, Žaku dc Bosu

(Beausse) veicināja viņa personīgās atmiņas

par Ljas okup. 1940 vasarā. PBLA-s pārstāvji
lūdza Franc. vaid. ierosināt Balt. valstu pašno-
teikšanās jautājumuEiropas forumos. PBLA-s

pārstāvji vairākās sarunās ar Itālijas dele-

gācijas locekļiem atgādināja, ka Itālija kā

pirmā bija atzinusi Ljas dc jure 1921 unizteica

cerību, ka Itālija iestāsies par Balt. valstu

pašnoteikšanās tiesībām. Itālijas delegācijas

loc. Margarita Kosta (Costa) apsolīja par šīm

sarunām informēt savas vaid. attiecīgās ie-

stādes. Līdzīgas sarunas risinājās ar Lielbri-

tānijas, Spānijas, Īrijas un Beneluksa vaid.

delegātiem.
Gunārs Meierovics

Bernes konference
Helsinku sanāksmē 1985. VIII, kad notika

Eiropas drošībasun sadarbības konferences 10

g. jubileja, Balt. delegāti nepiedalījās. Toties

balt. piedalījās Bernes konferencē, kas sākās

1986. 15. IV un bija aprakstīta kā lietpratēju
sanāksme par cilvēku sakaru iespējām. Tā

turpinājās 6 nedēļas. Jau savlaicīgi PBA-s

valdes pr. Dr. O. Pavlovska vadībā spec.

uzdevumu darbiniece pie PBLA Ingrida Kal-

niņasagatavoja dok. krāj.Report to the CSCE

— Experts Meeting on Human Contacts, kur

apgaismoja traucējumus sakaros ģimenes lo-

cekļu starpā, ģimeņu apvienošanā, laulībās

starp pilsoņiem no dažādām valstīm, polīt.

apcietināto tiesībās, pasta satiksmē un radio

raidījumos. Min. ziņojumu ats. PBLA-s loc.

iesniedza savuzemju valdībām un konferences

laikā Bernē arī citu valstu delegācijuvad. un

preses pārstāvjiem. Arī ig. un liet. bija savi

materiāli. Balt. delegācija Bernē ieradās 14. 111

un darb. turpināja līdz 19. IV, apmeklējot 25

valstu delegācijas, sarīkojot preses konferenci

un ieludemonstrācijas. Balt. delegātipiedalījās

ari Bernē noorganizētajā „Līdztekus konfe-

rencē", kurā piedalījās oficiāli pārstāvji no

dažām r. zemju vaid. un apspiesto tautu

pārstāvji. Šīs konferences rezolūcijas, ar kon-

statējumiem par PSRS cilvēku ties. neievēro-

šanu, nodeva atklātībai. Bernē notika arī

organizētas debatespar PSRS dezinformācijas

mēģinājumiemunpar demokrātiskuprincipu

pielietošanas vajadzību miera saglabāšanai
diktatorisku draudu vietā. Balt. delegāciju

vadīja PBA-spr. lietuvietis Dr. K. Bobelis. No

PBLA-s piedalījās valdes pr. vietnieks Dr. L.

Lukss un valdes loc. Imants Freimanis. Dar-

bojās arī Inf.biroja darb. V. Puķīte unvairāki

ig. un liet. delegāti. Par cilvēku kontaktu

traucējumiem un humāno ties. neievērošanu

PSRS liecināja V. Lasmane, L. Velmere unV.

Rampere. Bernē ieradās arī PBLA-s Sab. zin.

I 6 audzēkņi I vad. Gunta Priedīša vadībā.

Septiņi balt. delegāti saņēma (NGO) Observer

statusu no Šveices vaid. kā valdības nepārstā-
vošo org-ju pārstāvji. Ar ASV delegātu A.

Sēmjuela Vaiza (Wise) un Okesi Daičuka

(Davchuk) atbalstu balt. pārstāvjiem bija

iespējams runāt ar daudzu valstu delegātiem,

iesk. PSRS delegācijas šefu J. Kačlevu un

delegātu V. Šikalovu, mēģinot viņiem nodot

BWC memorandus unpieteikt balt. prasības.
PSRS delegāti pasvītroja, ka viņi nevarpie-

ņemt dokumentus no org-jām, kas neatzīst

Balt. valstu piederību PSRS. A. Klimaitis

viņiem atgādināja, ka PSRS pārstāvji paši

pasvītrojuši, ka miera saglabāšanai ir jārunā

ar visiem. PSRS pārstāvji to tomēr negribēja

attiecinātuz balt. pārstāvjiem. Latv. jaunieši

noorganizēja 2 st. demonstrācijas Bernes

dzīvākajā satiksmes vietā. Balt. delegācijas

pieņēma ASV, Kanādas un Zviedr. delegāciju

vadītāji unASV sūtne Šveicē. Balt. aktivitātes

atspoguļojās telev. un lielajos vācu, šveiciešu

un amer. laikrakstos.

Kopenhāgenas tribunāls.

Dānijas galvas pils. 1985. 25. — 26. VII

norisinājās vienreizējs notikums balt. vēst. —

Malt ijas Tribunāls — apsūdzību izvērtēšanai

pret PSRS pārkāpumiem Balt. valstīs, ko bija

ierosinājusi PBLA-s valdeKarakasā 1983,un

ko noorg. PBA-a. Tribunālu ievadījaPBA-s un

PBLA-s valdespr. Dr. Oļģerts Pavlovskis, kas

nolasīja apsūdzību pret PSRS pārkāpumiem

pret Balt. valstīm — šo valstu nelegāluokup.,
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KOPENHĀGENAS MANIFESTS

Baltijas tribunāls Kopenhāgenā atzīst, ka reiz neatkarīgās Igaunijas,

Latvijas un Lietuvas okupācija un pievienošana ir spilgtākais piemērs tam, kā

Padomju savienība pārkāpj straptautiskos likumus un lauz līgumus, ko tā pati

ratificējusi.

Krievu masu ieceļošana ir nopietni iedragājusi baltiešu indentitāti un

politisko struktūru; valoda, kultūra, reliģija, pat vēstures mācīšana skolās

cieš
zem padomju varas. Baltijas valstu militārizēsana kalpo kā nemitīgs at-

gādinājums, ka pasaules miers ir apdraudēts.

Baltiešu tautu tiesības uz pasnoteiksanos viņu senču zemē ir jāatjauno,

un jāizbeidz iejaukšanās šo tautu dzīvē.

Uzklausījis lietpratēju liecības par daudzām dzīves nozarēm, likumiem

un apstākļiem okupētajā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, Baltijas tribunāls at-

zīst, ka Padomju savienība ir nodarījusi sīm tautām un turpina nodarīt smagu

netaisnību.

Visu trīs Baltijas valstu liktenis ir vēl nepiedzīvots cilvēces vēsturē.

Nekur citur pasaulē līdz šim kāda okupētāja vara nav ieņēmusi, pievienojusi

un kolonizējusi eksistējošas parlamentāras demokrātijas. Šis vienreizējais

Baltijas valstu liktenis prasa arī vienreizēju politiku no pasaules demokrā-

tiskām valdībām. Mēs aicinām, lai tās visos pasaules forumos paceltu padomju

okupācijas jautājumuBaltijas valstīs, un lai prasītu brīvību un neatkarību

Igaunijai, Latvijai un Lietuvai.

Ar šo Kopenhāgenas manifestu mes deklarējam, ka pašreizējā situācija

Baltijas zemēs apdraud miera un brīvības iespējas Eiropā un visā pasaulē.

Theodor Veiter Per Ahlmark

Michael Bourdeatuc Jean-Marie Daillet

James Favcett

balt. vai. ties. ierobežošanu, admin. unkult.

pārkrievošanu, cilvēku ties. un brīvību ap-

spiešanu, Balt. valstu iedz. izsūtīšanu noviņu

dzimtenes, kr. v.c. tautībuiepludināšanuBalt.

valstīs. Tribunālā liecināja 17 liecinieki, no

kuriem 14 liecināja atklāti — bij. britu vice-

konsuls Rīgā Kenets Bentons, pad. sportiste
Rita Brūvere, bij. polīt. ieslodzītā Helēna

Celmiņa, polīt. ieslodzītais Kestutis Jokubinas,

ig. dziedoneLeila Millere, bij. Ig. PSR Tiesl.

augsta ranga darbinieksValdoRandpere,bij.

polīt. ieslodzītaisGunārs Rode,prof. untiesīb-

nieks Aleksandrs Štromas, liet. dziedoneVio-

leta Štromas, bij. pagrīdes Ig, demokrātiskās

kustības dib. un pagrīdes nac. izdevumu red.

Sergejs Soldātovs, bij. Liet. PSR saimn.

eksperts un dipi. Bronius Venclova, dzejnieks

un Liet. Helsinku grupas aktīvists Tomas

Venclova, bij. polīt. ieslodzītais Boriss Veils

(Weil) un bij. Komūn. jaunatnes org-jas sekr.

Jūrmalā,Ljā, SergejsZamaščikovs. Tribunālā

darbojās 5 starp. ties. speciālisti — Pērs

Almarks (Ahlmark, Zviedr.), Maikls Bordo

(Bourdeaux, Angl.), Žan-Marī Daijē (Daillet,
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Franc.) unDr. Teodors Feiters (Veiter, Austri-

ja). PSRSbija dota iespējapiedalīties tribunālā

ar saviem lieciniekiem, bet tā atteicās to darīt.

PSRS ziņu aģentūra TASS 1985. 15. VII ap-

sūdzēja tribunālavadību,ka tā sazinājusies ar

Eiropas valdībām, lai„nomelnotu Pad. Sav. tās

miera politikā." Pad. prese vairākkārt uzbruka

tribunāla organizētājiem, bet tomēr nosūtīja

2 žurnālistus, kas ziņoja par tribunāla norisi

PSRS iestādēm. Tiesnešu kollēģija tribunāla

noslēgumā publ. atzinumu, ko nosaucapar

Kopenhāgenasmanifestu (sk.). Tribunāls plaši

atspoguļojās pasaules presē apm. 1 000 rakstos

Eiropas, ASV, Kanādas, Japānas, Panamas un

Saudiarabijas presē, par ko gādāja 133 klāte-

sošie žurnālisti no visas pasaules.

Ingrida Kalniņa

Baltiešu Brīvības unmiera kuģa brauciens

(BBMK) —
PBLA-s atbalstīts balt. jauniešu

pasākums, kas bija saskaņots ar PBLA-s Balt.

tribunālu Kopenhāgenāun ar Helsinku kon-

ferences 10 g. atzīmēšanu Somijā. BBMK

idejas iniciātors bijaVilnis Zaļkalns Zviedr. un

latv. nod. organizators bija Māris Graudiņš

ASV. Liela loma bija arī kasierim Mārcim

Štālam un preses organizatoriem Baibai Ru-

besai un Jurim Kažam. Brauciens notika īrētā

zv. pasažieru kuģī Baltie Star un braucienā

piedalījās 206 latv., 40 ig., 55 liet, 12 citu tautu

piederīgie un 45 starptaut. preses pārstāvji.
Brauciens un ar to saistītie sarīkojumi ilga
1985. 25. VII - 1. VIII. BBMK programma

sākās Kopenhāgenāardemonstrāciju, turpinā-

jās ar kuģa braucienu no Stokholmas garām

Ljas un Ig. krastiem ar referātiem, mūz. sarī-

kojumiem un vaiņaga iemešanu Balt. jūrā,

pieminot neskaitāmās balt. bēgļu zaudētās

dzīvības, veltēm Balt. valstīs nebrīvībā smo-

košajiem liet., latv. un ig., pēc tam ar demon-

strāciju Somijas galvaspils. Helsinkos un ar

kult. un akadēm. sarīkojumiem BBMK pro-

grammas nobeigumā, atgriežoties Zviedr. gal-

vaspils. Stokholmā. Kuģa braucienu pavadīja
PSRS draudi unkarakuģu mēģinājumi radīt

incidentu. Vienbalsīgi pieņemtā deklarācija28.

VII BBMK dalībnieki, vairumā jaunieši, pie-

prasīja PSRS mii. spēku izvākšanu no Balt.

valstīm un tautu plebiscītu par neatkarības

atjaunošanu. Viņi atbalstīja arī ieslodzīto Balt.

brīvības cīnītāju prasību radītno atomieročiem

brīvu zonuZ.Eiropā, ietverot tajā Balt. valstis

un Balt. jūru. Helsinkos BBMK dalībnieki

Baltijas brīvības kuģis.

The Baltie Star 1985. g. VII.

izveidoja pirmo pretpad. demonstrāciju Somijā

pēc II Pas. kara, ja neskaita somu paustās

simpātijas ungāru brīvības cīnītājiem 1956

revolūcijas laikā. Demonstrācija izraisīja somu

spontānu līdzjūtību. Tūkstošiem somu skatī-

tāju aplausi, uzmundrinājuma saucieni un

asaras apliecināja somu tautas īstās jūtas un

savu dienvidukaimiņu situācijas izpratni. Bija

pazīmes, ka Somijas vaid. turpmākvairs neiz-

dos bēgļus no Balt. valstīm PSRS iestādēm.

BBMK programma Stokholmābijapulcinājusi

ideoloģisku dažādību,kas bijavienots cīņāpar

cilvēku un nāciju brīvību un par patiesi

taisnīgu mieru. Notika pokt., kult. un akadē-

miski sarīkojumi. Akadēmisks seminārs notika

Stokholmas U Ata Lejiņa vadībā. Sarīkojumos

piedalījās kr. disidents un rakstn. Vladimirs

Bukovskis, bij. Lietuvas komūn. part. 1.

sekretāra audžu dēls Dr. Aleksandrs Štromas,

Dr. Džeimss DerDerians, Dr. Christians Ger-

ners, Dr. Terēze Rakovska-Harmstone, bij.
Zviedr. min. prez. vietnieks Pērs Ālmarks,

Zviedr. miera kom. bij. pr.Tomass Magnusons,

Polijas Solidaritātes (Sokdarnoszcz) kustības

pārstāvis Andriežs Zvanieckis, bij. pad. dro-

šības dienesta un propagandas ilggadīgais

darb. Imants Leščinskis, latv. soc. dem.part.

vad. Dr. Bruno Kalniņš, zv. liberālās partijas

vad. B. Vesterbergs, bij. polīt. ieslodzītais

Gunārs Rode v.c. Kult. sarīkojumos piedakjās

dziedoņiNikolais Gedda, Leila Mikere, popan-

sambks Sol, dzejniekiTomas VenclovaunJuris

Kronbergs, vairāki Zviedr. „Akadēmijas" dzej-
nieki, kā arī t.d. ansamblis Viktora Griguļa
vadībā. BBMK budžets pārsniedza $200 000,

no kā $30 000 ziedoja PBLA-a, $10 000 liet.

org-jas un $4 000 ig. org.-jas. Par BBMK

programmu presē parādījās ap 2 000 rakstu

Eiropas un PSRS presē, arī Japānā, Brazīlijā
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un vairākās arābu zemēs. Tā mazāk atspogu-

ļojās ASV un Kanādas presē. Angl. (BBC),

Zviedr., Vāc. Federālās Republikas un Holan-

des telev. stacijas pārraidīja balt. dokumen-

tālfilmas,bet ziņu pārraides BBMKprogram-

mas kadrus sniedza arī vairāku citu R. Eiropas

unASV telev. stacijas. letekmīgais Londonas

laikr. The Times rakstīja, ka Balt. valstu

jautājumāne tikai vajadzētukautko darīt,bet

arī var ko darīt. Demonstrācijās Stokholmā

balt. jaunieši simboliski pieķēdējās pie PSRS

vēstniecības vārtiem, neraugoties uz visiem

pad. un zv. piesardzības soļiem. Visas demon-

strācijas notikadisciplinēti un civilizētā veidā.

Māris Graudiņš

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienībasizdevumi.

Kopš 1980 PBLA-a izdod arī grām., žurn.,

brošūras, sienas plakātus un dokumentu ko-

pojumus latv. unangl. vai. PBLA-a izdevusi

grām. — Latvian Dissent (Case Histories of
the 1983 Soviet Campaign to Silence Dissidents

m Occupied Latvia), (1985), Baltie Tribunal

Against the Soviet Union July 25
— 26, 1985,

Copenhagen(1985),Latvian Deportations: 1940

— Present ĻThese Names Accuse" Analvsis)

(1986); žurn.
— gadskārtēju izd.Latvija Šodien

(kopš 1972),OccupiedLatvia Today (kopš 1986

— Latvija Šodien angļu vai.), lerosmei (raksti

par audzināšanu, kopš 1982);mazgrāmatiņas
— Aleksandra Čaka Mūžības skartie (1981),

Agņa Baloža Baltijas republikas lielā tēvijas
kara priekšvakarā (1980), Ulža Ģērmaņa Lat-

vijas tauta cīņā un darbā 19. un 20. gadu
simtenī (1982-86 3 izd.), Induļa Kažociņa
Tēvzemei un brīvībai (1986)unvairāki Viktora

Kalniņa informatīvi izd.; brošūra Latvia (ne

tikai angļu, bet arī fr., sp. unvācu ved., kopš

1984); iesniegumi Eiropas drošības un sadar-

bības konferencei
— Report onthe Implemen-

tation of the Helsinki Final Act of August 1,

1975 m Soviet Occupied Latvia (Madridē,

1980), Report on the Implementation of the

Helsinki Final Actm Soviet OccupiedLatvia:

1982 (Madridē, 1982),Report onthe Implemen-
tation of the Helsinki Final Act m Soviet

Occupied Latvia 1985 (Otavā, 1985), Report

of the World Federation of Free Latvians to

the CSCE Cultural Forum October, 1985, m

Budapest (Budapeštā, 1985), Report to the

CSCE Experts Meeting onHuman Contacts,

April 1986 m Bern (Bernē, 1985); Latviešu

brīvības cīnītāju sienas plakāti (G. Astras, I.

Cālīša, L. Lasmanes-Doroņinas un G. Frei-

maņa). PBLA-a atbalsta arī prof. Dr. Edgara

Dunsdorfa un Kārļa Zariņa F izdoto un Dr.

Dunsdorfa rediģ. rakstu krāj. par latviskām

problēmām — Archīvu.

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Izglī-
tības Padome - PBLA-s valde 1976. 1. VII

sēdē Toronto, Kanādā nolēma, ka latviskās

izgl. darba koordinēšanai un veicināšanai

dažādajās trimdas zemēs — Austrālijā, Amer.,

Kanādā, Vāc, Angl. Zviedr., Venecuēlā,v.c. —

radāma PBLA-s Izgl. Padome. Tās loc. ir

dažādozemju izgl. noz. vadītāji, kas no sava

vidus izrauga pr., kuru ievēl uz 2 g. (līdzīgi
PBLA-s valdes pr.), un viņa amatam posmu

skaits nav ierobežots. Pr. vismaz reizi g. ziņo

par Izgl. pad. darbu PBLA-s valdes pr. un

valdei. Pr. uzdevumos ietilpst informēt visu

zemju izgl. noz. par dažādo zemju darbību,

problēmām un iespējām, tā sekmējot un

koordinējotlatviskās izgl. darbu visās zemēs.

Pad. adm. izdevums financē zemju izgl. nozares

ar apv. vai pārstāvību akceptu. Par specifisko

pad. darb. veidu un apjomu pr. vadībā vieno-

jas pad. locekļi. Par pirmo IP pr. 1976 ievēlēja

Gunāru Pāvulu no Zviedr., kuru 1978 pārvēlēja

vēl uz 2 gadiem. Pēc tam vadību pārņēma Dr.

L. Ruperte ASV. Aizvadītā darb. periodā Izgl.

pad. irplānojusi vairākus pasākumus, piem.,
izdot Trimdaslatv. sk. vēst., skolotāju žurnālu,

piemērotas latv. vai. māc. grāmatasu.t.t. Izgl.

pad. loc. 1979: noASVALA-s Izgl. biroja vad.

A. Lejiņa, noAngl. —
LNPL Izgl. noz. vad. Dz.

Purmale,noAustrālijas —
LAAJ Sk. noz. vad.

O. Aizstrauts, noD. Amer.
—

DALA Izgl. noz.

vad. G. Ģedulis, no Kanādas
—

LNAK Izgl.

noz.vad. J. Mežaks, no Vāc.
—

LCK Izgl. noz.

vad. M. Lizdiks unnoZviedr.
—

ZLCP Izgl.

noz. vad. G. Pāvuls.

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Kul-

tūras Fonds —
Z. Amerikas latv. kult. fonda

(P205) funkcijas 1973 pārņēma PBLA-s KF.

ALA-s valde savā 1954. 25. IX sēdē, kad bija

panākta vienošanās ar LNAK par ZALKF

darb. uzsākšanu, nolēma, ka tas ir solis uz

vienu kopēju F. pasaules brīvo latv. apjomā.
Par šāda kopēja F. vēlamību iestājās arīpirmā
valdes sēde Vašingtonā, D.C. 1962. Beidzot

1972. 16. XI PBLA-s valdes sēdē Katskiļos
ASV nodib. PBLA-s KF, kas stājās ZALKF

vietā. Līdz ar to iestājās 3. posms KF uzbūvē

brīvajā pasaulē. Tajā piedalās pēc PBLA-s
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Agrākā Ziemeļamerikas latviešu Kultūras Fonda sēde.

No kr. Tālivaldis Bērziņš, J. Mežaks, T. Kronbergs, Uldis Grava, Ingrīda Vīksna,

Visvaldis Klīve un B. Albats.

Pasaules Brīvo Latviešu ApvienībasKultūras Fonda valdes sēde 1980. g. 20. IXŅujorkā
- nokr. Dr. N. Veidis, E. Šturma, O. Jēgens, J. Ozols (LNAK), J. Purva (LNAK),

I. Plostniece, J. Riekstiņš, L. Reiters (KF valdes pr.), L. Rumaks, M. Pētersone,

A. Lejiņa, A. Graudiņa, A. Ģeriņa, L. Zariņa, K. Sventeckis.

valdes noteiktas kārtības valdes loc. unrefe-

renti no visām 5 latv. centr. org-jām brīvajā

pasaulē: ALA-a, LAAJ, LNAK, LAK-EC un

LADA. Pamatā KFir veidots pēc kult. nozaru

principa. Tajā ir nozares, nodaļas vai sekcijas,
kas atspoguļosvarīgākās kult. dzīves nozares.

Ikvienā nozarē darb. valdes loc. ar vairākiem

referentiem, pēc valdes noteikta skaita. KF

nozaru skaits ir nepārtraukti paplašinājies. Zin.

noz. tagadir sadakta: humanitāroun soc. zin.

un techn. un dabas zin. nodaļās. No rakstn.

nozares tagadir izdakta ats. preses nodaļa. No

jauna radīta paid. nod. un 1978 darbojās 9

nodaļas. Ir bijušas pārrunas par jaunatnes

darba, dejuun folkl. nod. radīšanu. Savā 6 g.

pastāvēšanas laikā PBLA-s KF ir sadalījis
latv. kult. dzīves atbalstiem un balvām latv.

centr. org-ju iemaksātus $69 395. Parallēli ik

g. centr. org-ju KF ir sadalījuši ievērojamas

summas savām lokālām kult. dzīves vajadzī-
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bām. PBLA-s KF valdes 1. pr. bija prof. Dr.

Visvaldis Klīve, 1977 pr.bija Arvēds Bolšteins,

no 1978 Ludvigs Reiters, betkopš 1984 Dr. T.

Bērziņš.

PBLA-s KF no saviem ierobežotajiem

līdzekļiem ir centies vismaz simboliski izteikt

latv. saimes pateicību rosīgākajiem darbin.

dažādās nozarēs par veikto darbu visas latv.

saimes interesēs un par kult. vērtību bagāti-

nāšanu, arpateicību ierosinot viņus v.c. trim-

das saimes darbin. turpināt grūtodarbu bieži

pavisam nepiemērotos dzīves un darba ap-

stākļos latv. tautas un Ljas labā. lerobežots

un nepilnīgs ieskats par KF laureātiem ir

sniegts LE 1962-82, 11, 224-25. Šeit ievietots

pilnīgs pārskats par 1952-85 apbalvotajiem
visās nozarēs:

Humanitāro un soc. zin. noz. godabalvas —

prof. Dr. Arnolds Spekke (1952), prof. Dr.

Kārlis Straubergs (1953), prof. Dr. Kārks

Kundziņš (1954), prof. Dr. Velta Rūķe-Draviņa
(1955), prof. Dr. Pauls Jurevičs (1957, 1974),

prof. Dr. Ernests Blese (1958),prof. Dr. Arveds

Švābe (1959), prof. Dr. Edgars Dunsdorfs

(1963, 1975), brīvmāksl. Valentīns Bērzkalns

(1966), mag. iur. Ādolfs Šilde (1966, 1977),prof.
Arnolds Aizsilnieks (1968), prof. Dr. Edgars
Andersons (1971, 1984), prof. Dr. Benjamiņš

Jēgers (1973), doc. Dr. Andrejs Jokansons

(1976) ,Dr. Pēteris Norviks (1977), prof. Dr.

Heronims Tichovskis (1978), maj. Viks Hāz-

ners (1979),prof. Dr. Jānis Šiliņš (1980); goda

diplomi — Alfrēds Bērziņš (1964), Ādolfs Kkve

(1970), mag. phil. Valerija Baltiņa-Bērziņa
(1977),Dr. Liene Neulande(1978), Dr.Alfrēds

Gāters (1978), Aleksandrs Sprūdžs (1979),prof.
Dr. Pauls Kundziņš (1980), prof. Dr. Valdis

Zeps (1985); Krišjāņa Barona prēmijas —

Aleksandrs Platbārzdis (1960), Dr. Benjamiņš
Jēgers (1960),prof. Dr. Haralds Biezais (1961),

Dr. Kārks Draviņš (1961),plkv. Arturs Silgaiks

(1962),prof. Dr. Rūķe-Draviņa (1963), doc. Dr.

Andrejs Johansons (1964), mag. kist. Viks

Biļķins (1968), prof. Dr. Jēkabs Ozols (1970),
red. Biruta Senkēviča (1970), red. Dr. Andrīvs

Namsons (1972), mag. kist. Jānis Samts (1975),

prof. Dr. RolfsEkmanis (1978),Līvija Vītokņa
(1979),prāv. Aleksandrs Veinbergs (1980), Dr.

Liene Neulande(1982),prof. Dr. Edgars Duns-

dorfs (1984); atzinības raksti
—

Dr. Pēteris

Babris (1980), žurn. Architekts (1981), Dr.

Irēna Dunkele (1985).

Techn. un dabas zin. noz.: godabalvas
— mag.

rer. nat. Jānis Rutkis (1960); inž. Antons

Kroms (1960), doc. Dr. Aleksandrs Melderis

(1979); goda diplomi —
inž. Nikolajs Bredžs

(1955),prof. Jānis Akermans (1956),prof. Dr.

Mārtiņš Straumanis (1957), prof. Dr. Egons

Dārziņš (1958), prof. Dr. Bruno Jirgensons

(1958, 1974), ārk. prof. Dr. Alfrēds Jumiķis
(1962, 1970),prof. Dr. Pēteris Krūmiņš (1963),

Dr. Rūdolfs Drillis (1964), doc. Ausekks Veģis

(1965), doc. Vilis Eiche (1965),prof. Dr. Pauls

Kundziņš (1973),prof. Staņislavs Vasiļevskis
(1975), Dr. Andrejs Dravnieks (1975), mag.

ckem. Eduards Mazūrs (1976),prof. Dr. Alfrēds

Tauriņš (1976), prof. Dr. Aleksis Dreimanis

(1977)', inž. Aleksandrs Spūrmanis (1978),Dr.

Ernests Voldemārs Dravnieks (1979), prof. Dr.

Ernests Reinbergs (1980), prof. Jānis Lielmežs

(1981), Dr. Edvins Pārups (1982), doc. Dr.

Nikodēms Bojars (1983), Dr. Jānis Robiņš
(1984), prof. Dr. Jānis Gabliks (1985);Krišjāņa
Barona prēmija — arck. Roberts Legzdiņš
(1960); atzinības raksts

—
inž. Jānis Stakle

(1981), Dr. Sigurds Arājs (1982).

Rakstniecība: goda balvas —
Jānis Jaunsud-

rabiņš (1952), Jānis Veseks (1953), Andrejs

Eglītis (1954, 1984), Anšlavs Eglītis (1955,

1969, 1977), Pēteris Ērmanis (1956), Zinaīda

Lazda (1957),Mārtiņš Zīverts (1959), Teodors

Zeltiņš (1960), Irma Grebzde (1961),Veronika

Strēlerte (1962, 1983), Guntis Zariņš (1963),

Jānis Kkdzējs (1964),Alfrēds Dziļums (1965),

Dr. Zenta Mauriņa (1966),Gunārs Janovskis

(1967), Gunārs Sakņš (1968, 1980), Dr. Hugo

Vītols (1970), Ilze Šķipsna (1971), Astride

Ivaska (1974), Aina Kraujiete (1975), Zenta

Liepa (1975), Arturs Voitkus (1978), Ernests

Aistars (1979), Kārlis Ķezbers (1980),Henrijs

Moors (1981), Mirdza Čuibe (1982), Ingrida

Vīksna (1985); godadiplomi —
Helmārs Ru-

dzītis (1976, 1985),Gunārs Janovskis (1978),

red. Dagnija Šleiere (1983); Krišjāņa Barona

prēmija — Paula Jēger-Freimane(1964), Biruta

Senkēviča (1970), Andrejs Jokansons (1971),

Lidija Auzāne-Tīcmane (1972), Nikolajs Kal-

niņš (1974), Arturs Baumanis (1976), Mirdza

Čuibe (1976), Oļģerts Liepiņš (1978), Janīna

Babre (1979), Spodris Klauverts (1979), Jānis

Kkdzējs (1980,1985),EdmundsZirnītis (1981);

atzinības raksti — Egils Kalme (1979), Ilze

Skalbe-Legzdiņa un Andris Legzdiņš (1980),
Hugo Kaupmanis (1981), Nikolajs Kalniņš
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(1982).

Mūzikas nozarē: godabalvas — Bruno Skulte

(1952), VolfgangsDārziņš (1953, 1962), Jānis

Mediņš (1954, 1960), Tālivaldis Ķēniņš (1955,

1963, 1969, 1984),Ādolfs Ābele(1956),' Arnolds

Šturms (1964, 1975), Jānis Norvilis (1965),

JānisKalniņš (1966, 1974),Helmers Pavasars

(1970), Arvīds Purvs (1977),Longins Apkalns
(1978), Valdis Treimanis (1979), Viktors Baš-

tiks (1980), Aleksandrs Okolo-Kulaks (1981),

Andris Vītoliņš (1982); godadiplomi —
Jānis

Kļaviņš (1976), Jānis Kalniņš (1978), Arturs

Ozoliņš (1978), DV Toronto sieviešu koris Zīle

(1980), Arnolds Šturms (1981); Krišjāņa Ba-

ronaprēmija —
Andris Vītoliņš (1973), Alberts

Jerums (1975),Andrejs Jansons (1976),Ēriks

Biezaitis (1979), Anda Zirnīte (1980), Dace

Stauere — Aperāne(1981), ansamblis Tridek-

snis (1984), Rasma Lielmane(1985);atzinības

raksti — Roberts Zuika (1975), Ēriks Biezaitis

(1975), Rita Dzilna-Zaprauska (1977), Vol-

demārs Aparjods (1981), Viktors Bendrups

(1984),LolitaRitmane (1984), Imants Ramiņš

(1985) .

Tēlotāju mākslu nozarē: godabalvas
—

Ludolfs

Liberts (1952), Sigismunds Vidbergs (1953),

Jānis Kuģa (1954), Anna Dārziņa (1955),

Augusts Annuss (1956), Vilis Krūmiņš (1957),

Niklāvs Strunke (1958), Voldemārs Jansons

(1959) , Frīdrichs Milts (1960), Jānis Gailis

(1960), Mārtiņš Krūmiņš (1962), Oskars Skuš-

ķis (1963), Nora Drapče (1964), Jānis Kalmīte

(1966), Eduards Dzenis (1967),Ēvalds Dajev-
skis (1968), Jūlijs Matisons (1968), Augusts

Kopmanis (1969), Arnolds Nulītis(1970), Jānis

Annuss (1971), Laimons Eglītis (1973), Jānis

Mintiks (1975), Vilnis Strazdiņš (1976), Vol-

demārsAvens (1978), Arnolds Treibergs (1979),

Arnolds Sildegs (1980), Visvaldis Reinholds

(1981), Leonids Linauts (1983); goda diploms
— Ēvalds Dajevskis (1975), Juris Soikāns

(1981), Jānis Cīrulis (1984); Krišjāņa Barona

prēmija — Arnolds Mazītis (1977),Normunds

Hartmanis (1981), Miķelis Gopers (1982), Ansis

Bērziņš (1981), Bruno Rozītis (1985); atzinības

raksts — Visvaldis Reinholds (1970, 1976),

Zigfrīds Jurševskis (1970), Kārlis Kronbergs

(1970, 1976, 1981), Alfrēds Krūkliņš (1973),

Nikolajs Riške (1975), Daina Dagnija (1975),

Astra Kleinhofa-Strobele (1975), Harijs Gri-

cevičs (1977), Lilita Riekstiņa (1977), Olivers

Rodums (1977), Laimonis Mieriņš (1978), Aija

Šterna (1978), Uģis Nīgals (1978), Maira

Reinberga (1981), Vigeo Saule (1981), Lelda

Kalmīte (1983), Ilga Reke-Andersone (1983).

Paidagoģija: goda balvas — Elza Klaustiņa
(1968), Arturs Liepkalns (1969), Eduards Avots

(1970), Laimonis un Līga Streipi (1971), Lud-

vigs Vīks (1972),MirdzaPaudrupe (1973), Dr.

Valdis Muižnieks (1974), māc. Alberts Ozols

(1975), Olga Rituma (1977), Dr. Austra Rudzīte

(1978), Ilga Grava (1980), Arvids Bolšteins

(1985); goda diplomi - Lilija Blūma (1973),

Elfrīda Karlsone-Bērziņa (1978); Krišjāņa Ba-

ronaprēmijas —
Hermanis Kreicers, Teodors

Sīlis un Vera Slavieša (1966), Austra Mar-

tinsone (1967), māc. Alberts Ozols un Elza

Gulbe (1969), Elza Zante unEduards Šmugajs
(1970), Tālivaldis Dukāts (1972), māc. Gustavs

Kness-Kņezinskis (1973),Lidija Ziemele (1974),

Kazimirs Deksnis (1975), Gerhards Brēmanis

un Lūcija Bērziņa-Felsberga (1976), Irma

Reinfelde (1979), māc. Arturs Briedis (1980),

Milda Nadija Pētersone (1981), Milda Veide

(1982), ValentīnaLasmane (1983),VeltaDelle-

Grāvīte (1984); atzinības raksti
—

Kārlis

Baltiņš, Dr. Zigurds Vitens un Andrejs Ban-

kovičs (1975), Dr. Lidija Budule un Milda

Miezīte (1978), Irma Ķēniņa (1979), prof. Dr.

Jāzeps Lēlis (1980), Zenta Dunse, Kārlis

Nabadziņš un Arvīds Memenis (1981), Mirdza

Rinkusa (1984), Jānis Ozols (1985).

Teātra mākslas: godabalvas — LilijaŠtengele
(1958), ALTBostonas ansamblis (1959, 1968),

ALTVašingtonasansamblis (1961,1964,1969,

1972),ALT Ņujorkas ansamblis(1969), Ziemeļ-
amerikas Latviešu Teātra apvienība un Sid-

nejas Latviešu Teātra ansamblis (1974), rež.

Osvalds. Uršteins (1976), Lija Veikina (1977),

prof. Māris Übāns (1978), rež. Reinis Birzgalis

(1982), rež. Gustavs Vērenieks (1985); goda

diplomi — Kanādas ansamblis (1976), Got-

landes dz. sv. uzvedums ~Daugava" (1979);

Krišjāņa Barona prēmijas —
L. Gleškes an-

samblis (1964), Toronto latv. ģm. drāmas

pulciņa (1975), Uldis Šiliņš (1976), Kārlim

Gulbergs (1979), Roberts Vanags (1980), Ed-

gars Šulcs (1981), rež. Jēkabs Vērenieks (1982),

Elza Tauriņa-Mintika (1883); atzinības raksti

—
Jaunatnes teātris Minesotā (1977), Indiana-

poles drāmatiskais ansamblis (1978), Biruta

Senkēviča (1979), Stokholmas latv. t-ris (1979),

Egīls Ķipste (1981), Elza Pūce (1982), Stok-

holmas latv. t-ris (1984).
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Prese: goda balvas
—

Emīls Dēliņš (1973),

Maksis Čulītis (1974), Artūrs Strautmanis

(1975), Jānis Andrups (1976), Krišs Sidars

(1977), Austra Liepiņa (1978), Rita Liepa

(1979), Viktors Irbe (1980),Vilis Čika (1981),

Ādolfs Šilde (1982), Aleksandrs Zariņš (1983),

Vilis Hāzners (1985); goda diplomi — Volde-

mārs Dulmanis (1978), Arnolds Šmits (1978);

Krišjāņa Barona prēmijas — Jānis Ladusāns

(1977),' Voldemārs Dulmanis (1978), Oskars

Kalējs (1979), Valters Zirnītis (1980), Raimonds

Čaks (1981),Viktors Kalniņš (1983); atzinības

raksti
—

Osvalds Akmentiņš (1978), Nora

Valtere (1979), Mintauts Eglītis (1980), Jānis

Liģers (1981), Eduards Tūters (1983), Velta

Namatēva unArturs Reinvalds (1984), Elmārs

Dambergs („Dadzis") (1985).

Tautas un mākslas deju nozare: goda balvas

— Austrālijas dejukopas Sprigulītis un Jaut-

rais pāris (1976), ansambks Saules josta(1980);

godadiploms — Arnolds Bāliņš (1975); Kriš-

jāņa Barona prēmijas — Lidija Zariņa (1977),

Lidija Āboliņa (1978, 1985), Zigurds Miezītis

(1981), Skaidrīte Dariusa (1982), Aleksandrs

Grimms (1983); atzinības raksti
— Ingrīda

Leimane unAijaTuraida(1979), Ildze Rudzīte

un Ernests Brusubārda (1983), Dr. Viktors

Grigulis (1985).

Daiļamatniecības nozare:godabalvas —
Pau-

līne Skrupšķele (1967), HugoMercsunVelta

Vilsone (1970), Lidija Beklešova un Emma

Kesnere (1971), Jānis Riduss unMikja Ābokņa

(1973), Aleksandra Dzērvīte (1975), Osvalds

Grīns (1976), Erna Pūriņa-Jansone (1981),

Anna Graudiņa-Zadiņa (1983), Lidija un Ser-

gejs Beklešovs (1984); godadiploms —
Alek-

sandra Dzērvīte (1970); Krišjāņa Barona prē-

mijas — Austrālijas Latviešu Daiļamatnieku

apvienība (1977), Otīlija Mežule (1978), Juris

Kļaviņš (1979), Aleksandrs Gugāns (1981),

Tālivaldis Dukāts (1983), Marģers un Māra

Grīni (1984); atzinības raksti: A. Telle, L.

Klucis, Z. Ģiga, A. Graudiņa, T. Puciriuss, L.

Bruniņš (1961), E.Pūriņa, O. Mežule,J. Riduss,

K. Dravnieks (1962), A. Dzērvīte, O. Kutcers,
J.Kļaviņš (1963),Auguste Belte, Lidija Bek-

lešova, Olga Ozoliņa, Edmunds Mednis (1965),

A. Gugans, D. Neimars (1966), Ilmārs Grau-

diņš, Jānis Ladusāns, Jānis Riduss (1971),

Krišjānis Allers (1973), Lilija Treimane (1976),
Alda Avena (1979), Agnis Šiliņš (1979), Velta

Vilsone (1983), Vita Plūme (1984), Rasma

Būdiņa (1984).
PBLA Sabiedrisko zinātņu institūts —

Jaunākā PBLA-s patstāvīgā institūcija ir Sab.

zin. I (SZI), kas savu darbu uzsāka ar 9 stud.

Minsterē, Vācijā. Atklāšana notika 1985. 19.

X, piedaloties PBLA-s valdes pr.Dr. Oļģertam
Pavlovskim unprojekta vad. ArturamCipulim.
I darbu vada dipi. rer. pol. Guntis P. Priedītis.

SZImērķis ir izglītot spējīgus latv. jauniešus

nac. polīt., sab. un kult. darbam Ljas labā.

Stud. gads aptver 2 sēmestrus. Māc. pro-

grammā:Ljas vēst., latv. vai. un lit., sab. zin.,

žurnālistiskas pamatprincipi, kā arī ievads

citās latv. kult. nozarēs (mākslā, mūz., rel.

u.t.t.). Studentus SZI-amizvēlpatvēruma zem-

ju centr. org-jas. Tās sedz arīdaļu I izdevumu.

Vielu lekcijās un semināros pasniedz ievēro-

jami latv. akadēmiķi, sab. darb. un laikmeta

liecinieki. Pirmā māc. g. piedalījās 37 lekt. un

referenti novairākām Eiropas zemēm unASV.

Stud. izdod savupubl. „SAZIŅA". Bez nepie-

ciešamo zināšanu apgūšanas, jauniešiem pa-

redzētas nodarbības un ekskursijas, kā arī

iepazīšanās ar citu latv. org-ju uzbūvi un to

aktivitātēm. Internac. laukā stud. piedalās
PBLA-s delegāciju darbāEiropas drošības un

sadarbībaskonferenču ietvaros (piem., 1986.

VI Bernē), demonstrācijās, iepazīstas ar Eiro-

pas parlamentu Strāsburgā, vācu ~Bundest-

āgu" Bonnā, Eiropas koptirgu, sašķeltās

Vācijasproblēmām v.c. Sākot ar 1986. X SZI-s

darbosies Latv. Centrā Minsterē.

G. Priedītis

PBLA Sabiedrisko Zinātņu Institūta

studenti arEiropas Parlamenta delegāti
Dr. G. Peusu Strāsburgā 1986. g.
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Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Tautas

Balva. Dib. 1963. TB noteikumu 1. pants

nosaka: „Lai apliecinātu cieņuun izteiktu brīvā

pasaulē dzīvojošo latviešu pateicību izciliem

zinātnes, nacionāli-polītiskiem, sabiedriskiem

un mākslas darbiniekiem,jaunatnes audzinā-

tājiem un izciliem fiziskās kultūras reprezen-

tantiem,kuri ar saviem darbiemun sasniegu-
miem palīdzējuši izprast cittautiešiem latviešu

tautas brīvības centienus, cēluši godā un

popularizējuši latviešu vārdu, stiprinājuši lat-

visko atziņu unneatlaidību cīņā par brīvības

un valsts neatkarības atgūšanu unkuri snie-

guši paliekamas mākslas vērtības, Pasaules

BrīvoLatviešu ApvienībanodibinaTAUTAS

BALVU, kas ir piešķirama kā fiziskām, tā

juridiskām personām vai institūcijām." Balvas

apmērs bija ASV $1 000, bet ar 1981 (Strau-

mēnos) $2 000 un diploms, kas pasniedzami

apbalvotamLjas neatkarības pasludināšanas

svinīgā atceres aktā 18. XI. Līdz 1985 Tautas

Balvu saņēmuši sekojoši laureāti:

1. 1963. - Prof. Jānis Kuģa, ASV, Bostonā.

2. 1964. — Prof. Ludis Bērziņš, ASV, Denverā, Kolorādo.

3. 1965. — Rakstnieks Jānis Sarma, Austrālijā.

4. 1966. — Bīskaps Jezups Rancāns, ASV, Grandrapidos, Mičiganā.

5. 1967. -
Sūtnis Dr. Arnolds Spekke, ASV, Vašingtonā, D.C.

6. 1968. — ALA-s Goda priekšsēdis Alfrēds Bērziņš, ASV, Ņujorkā.
7. 1968. —

Prof. Dr. Edgars Dunsdorfs, Austrālijā.
8. 1968. — Rakstnieks Mārtiņš Zīverts, Zviedrijā.
9. 1969. —

Rakstniece Dr. Zenta Mauriņa, Vācijā.

10. 1970. — Pulkvedis Vilis Janums, Vācijā.
11. 1971. — Dr. math. Leonīds Slaucītājs, Austrālijā.
12. 1972. — Dzejnieks Andrejs Eglītis, Zviedrijā.
13. 1973. — Latviešu ģimnāzija Minsterē, Vācijā.
14. 1974. — Prof. Dr. arch. Pauls Kundziņš, Kanādā.

15. 1975. — Prof. Dr. Pauls Jurevičs, Austrālijā.
16. 1976. — Ruta Šmite, Vācijā.
17. 1977. - Prof. Augusts Annus, ASV, Ņujorkā.
18. 1978. —

Gunārs Rode, Zviedrijā.
19. 1979. — Izglītības darbniece Anna Ziedare, Austrālijā.
20. 1980. —

Rakstnieks Anšlavs Eglītis, Kalifornijā, ASV.

21. 1981. - Mag. iur. Bruno Albats, Vašingtonā, D.C, ASV.

22. 1982. — Pulkvedis Aleksandrs Plensners, Zviedrijā.

23. 1983. — Komponists Helmers Pavasars, Anglijā.
24. 1984. — Archibīskaps Arnolds Lūsis, Kanādā.

25. 1985. —
Mūzikas krātuves vadītājs Ēriks Biezaitis, Austrālijā.

26. 1986. - Majors Vilis Hāzners, ASV.

27. 1987.
-

Helsinki 86 grupa Latvijā.

Pasaules Brīvo Latviešu dziesmu dienas

pirmo reizi notika Visbijā, Gotlandē (Zviedr.)
1979. 19.

- 22. VI. To idejiskais autors bija

komp. Alberts Jerums. Plānošana sākās 1977

Briselē (Beļģijā) org-jas LAK EC sēdē, bet tā

dziesmu dienurīkošanu neuzņēmās. Dz. dienas

rīkoja sev. rīcības kom., ko vadīja pr. Jānis

Muchks un pr. biedrs Jānis Ritums. Dz. dienas

notika PBLA-s protektorātā. Motīvs to rīko-

šanai Visbijā bija tās tikai ~150 000 soļu at-

tālumsnoLjas." Dzimtenes tuvums simbokski

nozīmēja tuvināšanos tautai un tās liktenim

okup. varā. Tautai Ljāpar šiem svētkiem bija
liela interese. Tā reaģēja pozitīvi, tādēļ PSRS

vaid. iesniedzaprotestus Zviedr. vaid. par šādu

dz. dienu plānošanu. Ljas tuvuma noskaņa

dominēja svētku programmā un dalībnieku

personīgās izjūtās. PBLA-s pr. Dr. Ilgvars

Spilners, svētkus atklājot, teica: „Pāri jūrai ir

mūsu zeme Latvija. Tik tuvu, ka no turienes

baltajiem liedagiem, vētras nestas, atlido

kaijas. Latvija, tuvu mūsu domās — netāluno

šejienes, bet tomēr tāla unkegta, svešas varas

atņemta un gūstā turēta. Mēs esam braukuši

uz Gotlandes salu Pasaules Brīvo Latviešu

dziesmu dienās, lai izjustu Latvijas tuvumu.

Mēs esam nākuši uz Baltijas jūras krastiem,

lai dziedātu brīvības dziesmu un nestu vēsti
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Dzejnieks Andrejs Eglītis teic atklā-

šanas runu Visbijā Gotlandes dziesmu

dienās 1979. g. jūnijā.

latviešu tautai un visām tautām Baltijas jūras

krastos, ka Latvijas brīvības stunda nāks."

Dzejn. Andrejs Eglītis skandēja savupatrio-
tisko dzeju —

uzsaukumu latv.: ~Mumsjātiek
ir pāri, mēs gaidām brīvības laivu." Mākslin.

Lilija Zobena ar solo dziesmu Dzegūze kūko,

dzied lakstīgala, raud mūsu māsiņa svešāi

zemē izraisīja dz. dienu neaizmirstamākobrīdi.

Atklāšanas koncertā brīvdabas estrādē izcils

kora sniegums bija Andreja Jurjānakantāte

Tēvijai diriģ. LongīnaApkalna vad. ar Ileānas

Pētersones solo. Dz. dienāmvēst. saišu rak-

sturu deva Visbijas pils., kurai bijuši seni

sakari ar Lju. Vēst. mūzejā notika latv. vēst.

materiālu skate. Notika arī Niklāva un Lara

Strunkes mākslas izstāde. Latvisku kolorītu

pilsētai deva krāšņajos latv. tautastērpos

ģērbtie dz. dienu dalībnieki. Svētku koncerta

kalngals bija meistarīgi nodziedātā Jāzepa
Vītola Gaismas pils diriģ. Arvida Norīša

Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu

laikā Gotlandē 1979. gadāvirs Visbijas

mūriem plīvoja Latvijas karogs.

vadībā. Nobeigumānopiejūrasparkapāri Balt.

jūrai atskanēja 3 500 balsu dziedātāLatvijas

himna. Dz. dienu programmādziedāja, spēlēja

undejojaansambķ novisas pasaules: Ņujorkas
Latv. koris, Zīles koris noToronto, Bostonas

Kolibri, Portlandes Dzintars, Stokholmas un

Austrāl. t-ri, t.d. dejotāji no dažādāmzemēm,

ASV Latv. t-ris Osvalda Uršteina vad., kas

Seši simti balsu lielo kopkori 1979. gadā
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienās Visbijā diriģē Lilija Zobena.
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Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu Gotlandē gājiens Visbijā 1979. g.
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izrādīja J. Raiņa Daugavu, Austrāl. Saules

jostas ans., kas viesojās arMārietas dziesmu

Skaidrītes Dariusas un Jura Ruņģa vad., un

Austrāl. Ulža Šiliņa grupa, kas piedalījās ar

komēdiju Tu esi Gotlandē, mans draugs. . .
Viens no „dzejas brīžiem" notika pie Bēgļu
avota, Katmarsvikā (Kattmarsvik), kur kara

beigās pienāca bēgļu laivas no Kurzemes.

Ticības apliecinājums notika kopīgā dievkal-

pojumā. Dz. dienu nobeigumā bija Jāņu
svinēšana ar MLĢ audzēkņu uzvedumu un

jāņugunīmBalt. jūras krastā. Gotlandes jāņu-

gunīm atbildēja ugunskuriKurz. krastā. Virs

Visbijas vecajiemmūriem plīvoja Ljas karogi,

un tādu uzvilka arīAustrumu tornī, kur drīkst

atrasties tikai Visbijas karogs.
Nākošas dz. dienas PBLA-s protektorata

notika Minsterē (Vāc.) 1984. 31. VII
- 5. VIII

JāņaMuchka vadībā. Arī tajās dominēja ideol.

tema
— jaunatne kā latviskās dzīves turpi-

nājums cauri paaudzēm — ar Jāņa Jaunsud-

rabiņamudi ~Piemini Latviju," atgādinot arī

ievērojamā latv. rakstn. pēdējās gaitas Min-

steres apkārtnē. Dz. dienu pulcēšanās un

satikšanās centrs bija MLĢ un milzu telts

„Jautrais Ods" tās pagalmā. Dz. dienas

Minsteres hallēatklāja PBLA-s pr. Dr. Oļģerts

Pavlovskis: ~Šīs dziesmu dienas ir latviešu

tautas spēka un vienotības apliecinājums.
Mūsu spēks ir tautas dzīvotgriba, ticība cilvēka

tiesībām,pārliecība, ka izturēsim līdz brīvības

rītam." Svētku atklāšanas programma un

pārējās norises bija jaunās paaudzes rokās.

levadā aktrise Ērika Gekiša, skandējot Jāņa
JaunsudrabiņaPiemini Latviju, deva svētku

noskaņu, aizvedot klausītājus Ljā dažādos

gadalaikos, saulainās dienās un vētrās. Pro-

grammas vadmotīvu„Tēvu tēvi laipu meta"

ievadīja bērnudārza audzēkņi, teicot t. dzies-

mas. Sekojajauniešukora unorķestra priekš-

nesumi, ko vad. Eiropas latv. jaunie mūz.

darbin.
— Andris Mantinieks, LīgaPuķīte un

Gaida Ruke. Pēc atklāšanas koncerta dz. dienu

4 000 dalībn. izveidojot 2 km garu gājienu ar

karogiem unbrīvības saukļu plakātiem, devās

pa senās Hanzas pils. ielām uz Minsteres domu,

kur piedalījās oikūmeniskā dievkalpojumā.

Apvienotokoru dižuzvedumu NoDikļiem līdz

Minsterei diriģēja jaunie diriģ. — Guntars

Ģedulis, Lilija Zobena, Imants Mežaraups,
Marks Opeskins unV. Maksiņa. Pirmo reizi

kopkoru koncerta programmābija ietverta arī

vēst. latv. dz. svētku atcere, ko dzejas formā

ar Valdas Dreimanes tekstu skandēja jaunie
Stokholmas aktieri Jānis un Kristīne Berg-
holci. Programma sākās ar Rīga dimd, at-

gādinot latv. pašapziņas augšanu ar latv. dz.

sv. rašanos. Pirmā dižuzveduma daļanobeidzās

ar Aiz azaraaugsti kalni, ko dziedājapēdējos
dz. sv. neatkarīgajāLjā 1940. VI Daugavpilī.
Otrā koncerta daļa ietvēra trimdas dz. svētkos

dziedātās dziesmas. Koncerts beidzās ar Marka

Opeskina Piemini Latviju pirmatskaņojumu.
Arī t.d. lieluzvedums ar etnogr., jaunradesun

pāru dejām un rotaļām liecināja par jaunu

pieeju programmai. MLĢ skolēni izrādīja
Annas Brigaderes Sprīdīti ar Andreja Jansona

mūziku. MLĢ daudzinājumu sarīkojumā iz-

pildīja bij. un tagd. ģm. audzēkņi Mārtiņa

Zandbergavadībā. No Austrāl. Saules jostas

Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu gājiens

Minsterē 1984. g., no kr. komponistsH. Pava-

sars, Minsteres latviešu ģimnāzijasdirektore

I. Grava, dziesmu dienu rīcības komitejas

priekšsēdis J. Muchks, PBLA priekšsēdis O.

Pavlovskis unrīcības komitejas administrā-

tore A. Muchka.

Dziesmu dienu gājiena noslēgumā dalībnieki

un viesi pulcējās Minsteres Doma laukumā, pa

kr. uz tribīnes diriģents M. Opeskins vada

demonstrantus dziesmā.
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ans. Skaidrītes Dariusas un Jura Ruņģa vad.

dejās un dziesmās izrādīja Mārpuķīti, ar šīs

ziemcietes izturību simbolizējot latv. tautas

likteni. Eiropas latviešiem bija iespēja pirmo
reizi dzirdēt ASV diriģ. Andreja Jansona

vadībā iestudēto Alfrēda Kalniņa operas Ba-

ņuta koncertuzvedumu. Svētku programmā ar

dziesmāmpiedakjās arīZīles koris noToronto,

SolārisnoLosandželosas, Kokbri no Bostonas

unAtbalss noLondonas. No Austrāl. viesojās

Sidnejas t-ris, kas izrādīja Mārtiņa Zīverta

Kurrpurrū, un aktieris Uldis Šiliņš ar saviem

aktieriem smīdināja skatītājus kumoreskā Tu

esi Minsterē, mans draugs. . . Notika arī dzej-

nieku cēkens un
~

dzejnotikums" Atmoda,kas

interesantā veidā iepazīstināja ar latv. kte-

rātūras un vai. attīstību. FinanciākMinsteres

dz. dienās radās 200 000 DM atkkums, ko

izmantojaMLĢ vajadzībām. Dz. dienunobei-

gumā700 dalībn. speciālvilcienā ~Mūrlauzis"

devāsdienas izbraukumāuz dzelzs aizkaru pie

Duderštates, lai demonstrētu pret pad. varu.

Pie šī pad. varas garīgā un morālā vājuma

pieminekļa demonstrantus uzrunāja Uldis

Grava: ~Latvieti, neskaties uz karakalpiem

sargtornī un nenobīsties! Skaties uz savas

tautas vēsturiunstiprinies apziņā, ka latviešu

tauta ir spējusi pārdzīvot visus draudus

briesmu laikos." Dzejn. AndrejsEglītis skan-

dējapatriotisku dzeju, dziedājaToronto Kal-

vis. Dažu simtu m attālumā šīs norises skaņu
un skatu lentē uzņēma Austrumvāc. robež-

Foto I.Spilners
DemonstrācijapieDzelzs aizkara Dūder-

štatē Pasaules brīvo latviešu dziesmu

dienu Minsterē noslēgumā. No kr.Dzies-

mu dienu rīcības komitejas priekšsēdis
Jānis Muchks un demonstrācijas runā-

tājs Uldis Grava.

sargi. Demonstrācijas laikā godasardzē arLjas

karogiem stāvēja gara jauniešu ierinda.

I. Spilners

Pasaules latviešu dienas notika 1976. 21. VI

— 2. VIIToronto,Ontārio, Kanādā, vienlaicīgi

ar VI Latv. dz. sv. Kanādā.

Pasiene (1867) —
ciems unapdzīvota vieta

Ludzas raj. d.a. daļā. Platība — 120,2 km
2,

iedz. skaits — 1 493 (1967). Lielākās apdzīvotās
vietas

—
Pasiene (321), Grišina, Konovalova,

Osinovka, Pricenova, Garani, Katolova un

Beļajeva. Lielākie ez. —
Garais (Ilzes, 82 ha),

Pricenovas (40 ha) un Šaurais (20 ha). Uz

robežas ir plašie Šķaunes un Plisūna ezeri.

Lielākais purvs
— Mudovkas (425 ha). Caur P.

plūst Zilupeun Plisūna. Darbojas astoņgadīga
psk., Baltiņu psk., 3 bibl., ambulance,aptieka,

vet. iecirknis, 2 sakaru nod., krejotava, 4

veikali unēdnīca. Apvidu šķērso Zilupes-Šķau-
nes ceļš. Dominikāņu mūki 1694 P. uzbūvēja

klosteri unb-cu, kuras vietā 1761 uzcēlajaunu
b-cu baroka stilā, kas ir viena noskaistākajām

Ljā. Pie Sapatņiem bija Ljas valsts tālākā

robeža austrumos.

Pasienes baznīca (būv. 1761. g.).

Paskvilas — sk. Satīra.

Pasta spiedogi — 1936 rudenī Ljas pasts
sāka iekšzemes sūtījumiem ar rokas spiedo-
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Latvijas pasta spiedoguparaugi.

giemuzspiest dažādus aicinājumuunatgādi-

nājumu spiedogus, piem. ~Apariet zemi ru-

denī", ~Pošaties Dziesmu svētkiem", „Tautas

vienība
— tautas spēks" un~Atbalstiet savu

pirmo skolu". Netika aizmirsta neviena dzīves

nozare — lauksaimn., izgl., kult., veselībaun

sports, praktiski padomiunvalsts ideoloģija.

Nepilnu 4 g. laikā pasts lietoja pavisam 55

dažādus p. spiedogus. Daži atkārtoti ikgadus,
citi bija vienreizēji — parasti kādu svētku

atzīmēšanai. Parasti p. s. forma bija neliels

līmenisks taisnstūris ar tekstu vidū. Daudz

pievilcīgāki bija nedaudzie izzīmētie p. s., piem.

„

Jūra
— mūsu otrā druva" ar burenieka attēlu.

„Atpūtaziemā
— divkārša atpūta" — ar eglītes

zīmējumu. Lielākās pasta iestādes uzspieda

apkārtrakstos norādītos laika periodos p. s.

visiem iekšzemes sūtījumiem. Tos uzspieda

sūtījuma priekšpusē, bet pastmarkas ar tiem

nedzēsa. P. s. bija izgatavoti nocitas gumijas

masas. Uzspieduma krāsa bijaviolēta un dažos

gadījumos sarkana. Šādu
p. s. ilgstošai lieto-

šanai tikplašā apmērānebijaprecedentapasta

vēsturē. Tie nebija filatēliski ietekmēti, bet

pasta artava pilsoņu valstiskai audzināšanai.

P. s. lietošanu izbeidza 1940. V Pad. varai

pārņemot Lju. P. s. vēl lietoja t.s. Tautas

Saeimas vēlēšanām: „Visi kā viens piedalieties
Saeimas vēlēšanās balsojotpar Latvijas darba

tautas bloku. Par mieru, par maizi, par tautas

brīvību." Pad. vaid. pilnīgi pārņemot varu,

p. s. lietošanu izbeidza.

Pastende
—

ciemats tag. Talsu raj. r. daļā
(1870). Ģibuļu ciema centrs ar 468 iedz. 1979,

pirmo reizi minēts 1288. Turatrodas astoņgad.

sk., kult. nams, krejotava, bibl., sakaru nod.

un mech. darbnīcas.

Pastmarkas (Latvijas republikas) (1870) —

Pirmo Ljas pastmarku izlaida 1918. 19. XII,

mēnesi pēc valsts nodibināšanas. Markas metu

darinājamāksi. A. Cīrulis. Tās centrā uzlecoša

saule, kuras vidū 3 vārpas staru vainagā.
Markas bija 5 kapeiku vērtībāun tās iespieda

uz neizlietotām vācu ģen.-štabakaršu mugur-

pusēm. Jaunajai Ljas valstij bija vajadzības
visās valsts dzīves nozarēs un bija jāizmanto

dažādas taupīšanas iespējas. Šīs markas mets

piedzīvoja vairākus iespiedumus uz dažāda

veida papīriem —
vērtībās no 5 kap. līdz 5

rubļiem. Uz Lju 1919. no Kriev. pārnāca gra-

fiķis R. Zariņš, kurš vadījaKriev. valsts papīru

spiestuvi Pēterburgā. Viņam uzticēja Ljas

valsts papīru spiestuves vadību Rīgā. Viņš bija

tās direktors līdz 1933 un šajā laikā bija galv.

p. metu autors. Pēc viņa Valsts papīru spies-

tuves unnaudaskaltuves vadībuuzticēja prof.

L. Libertam. Ljas patstāvības laika
p.

izlaida

71 reizi jauniespiedumos un pārspiedumos.

Tajās, lielos vilcienos, atainojās valsts kult.

dzīve, polīt. notikumi, daba, vēst. celtnes,

pieminekļi v.c. Pirmos 26 iespiedumos 4 g. laikā

p. iespiedarubļu vērtībās, no 5 kap. līdz 100

rubļiem. Atlikušos valsts patstāvības 18 g.

markas iespieda 45 reizes, latu vērtībās no 1

sant. līdz 10 latiem. P. iedalāmas rēgulārās,

piemiņas unpiemaksas. Rēgulārop. metsbija
valsts mazais un lielais ģerbonis,piemiņas —

personu vai ar piemiņas notikumu saistītie

attēli,piemaksas — attēli saistīti ar svarīgiem
tautas vai sab. atzītiem notikumiem,kuriem

vajadzīga atzinība vaipalīdzība. Attēli Ljas p.

ir ļoti daudzpusīgi. Prof. R. Zariņš, būdams

izcils grafiķis ar lielu pieredzi iespiedumu

technikā, metu sacensībās gandrīz vienmēr

guva 1. vietu. Metus p. zīmējuši vairāki desmiti

labāko Ljas vidējās un jaunākās paaudzes
mākslinieku. Viņu vidū atzīmējami grafiķi A.

Apinis, K. Krauze un J. Šteinbergs. VisasLjas

p. iespiestas Valsts papīru spiestuvēRīgā, kuru
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1. — Latvijas pirmā pastmarka — 1918. 17. XII; 2. — Rīgas atbrīvošanas p.
— 1919.

24 VII; 3. — Ziemeļlatvijas (Smiltenes) — 1919. 31. V; 4. — Ziemeļlatvijas (Valmieras)

— 1919. 1. VII; 5. — Kurzemes atbrīvošanas — 1919. 23. XII; 6. — Latvijas valsts

proklamēšanas atceres — 1919. 18. XI; 7. — Latgales atbrīvošanas; 8. —
Satversmes

sapulces atklāšanas atceres —
1920. 30. IV; 9. —

Gaisa pasta —
1921. 20. VII; 10. —

Latvijas SarkanāKrusta
—

1920. 18. VIII; 11. — Ģērboņa — 1921. 12. X; 12.
— Ģērboņa

— 1923; 13.
—

Kara invalīdiem pārdrukātā ģērboņa — 1923. 10. XI; 14. — Latvijas

ražojumu izstādes Rīgā — 1932. 21. VIII.
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15. —Latvijas valsts 10 g. jubilejasp.
— 1928.18. XI; 16. —Liepājas pilsētas 300 g. jubilejas

— 1925. 23. VII; 17. — Brīvības pieminekļa fonda — 1928. 18. XI; 18. —
Pirmā valsts

prezidents J. Čakstes piemiņas —
1928. 18. IV; 19.

—
J. Raiņa piemiņas —

1930. 23. V;
20. — Z. A. Meierovica piemiņas —

1929. 22. VIII; 21.
—Aizsargu organizācijas — 1931.

5. XIII; 22. — N. Pūliņa lidojumaLatvija — Āfrika 1933. 26. V; 23. — Aviācijas pulka
cietušo lidotāju fonda gaisapasta — 1932. 7. XII— 1933. 5. IX; 24. — 1934. 15. maija
atceres — 1934. 5. XII; 25. — Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības — 1930. 4. XII;

26. — Latvijas preses — 1936. 4. I; 27. — Latvijas BaltāKrusta
— 1936. 28. XIII; 28. —

Latvijas atbrīvošanas pieminekļu —
1937. 12. VII; 29.

—
Tēvzemes balvas — 1937. 4. IX.
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Latvijas gaisapastmarkas.

prof. R. Zariņš izveidoja par labāko šādaveida

iestādi Balt. valstīs. Nopietnā saturā un

skaistā izpildījumā, Ljas p. pasaules filatēlistu

miljoniem liek atcerēties kādreiz ziedošomazo

valsti, kuras patstāvību iznīcināja PSRS.

H. Riekstiņš

Pastmarku vēsture Latvijā (1870) datējama,
sākot ar 1857, kad Kriev. sāka lietot past-

markas. Kriev. periods turpinājās Vidz. līdz

1917, Kurz. līdz 1915 unLatg. līdz 1917. Cēsu

apr. 1862. 19. VII - 1903. 23. IV (v. st.) bija

pašamsavas pastmarkas (sk.). I Pas. kara laikā

p.v. Ljā izšķiram vairākus periodus: Vidzemē

— cariskās Kriev. 1914-17, demokr. Kriev.

1917, Pad. Kriev. 1917-18 un vācu okup.

1917-18;Kurz. — cariskās Kriev. 1914-15,vācu

okup. 1915-18;Latg. — cariskās Kriev. 1914-

----17, demokr. Kriev. 1917 unPad. Kriev. 1917-

----18. Ljas Atbrīvošanas kara laikā izšķiram:
Vidz. — Ljas periodu 1918-19, Pad. Ljas 1919,

Z.Ljas 1919 unSmiltenes 1919;Kurz. — Ljas

periodu 1918-19, Pad. Ljas 1919, Liepājas

(Libau) 1919, Bermonta 1919, Elejas 1919;

Latg. - Pad. Ljas 1918-20 un Ljas 1919-20.

Ljas republ. laikābijis Atbrīvošanas kara pe-

riods 1918-20, parlamentārāsdemokr. 1918-34,

autoritārās iekārtas 1934-40. Valūtas atšķi-
rībās bijis rubļuperiods 1918-22 un latu periods

1922-40. II Pas. kara laikā izšķiram Ljas

periodu 1940, Pad. Ljas 1940-41, Ljas paš-

pārvaldes 1941, Ostlandes 1941-45 un Kūr-

landes 1945. Pēckara laikā PSRS periods sācies

Vidz. un Latg. 1944, Kurz. 1945. Stingri

norobežot vienu pastmarkuperiodu nootranav

iespējams, jo, piem., nodibinoties pad. varai

Ljā, tur vēl līdz 1941. IV lietoja Ljas neat-

karības laika markas, tāpatPad. Ljas markas

varējalietot vēl vācu okup. laika sākumā 1941.

Pavisam Ljā 1918. XII - 1940. VIII bija

izdots apm. 300 dažādu marku. 1941 izdeva

LPSR pastmarku sēriju ar LPSR ģerboniun

3 markas laikr. sūtījumu apmaksai. PēcIIPas.

kara Ljai un tās darbin. veltītas tikai atsev.

markas, sākot ar 1947.

A. Petrevics

Pastors Alfons (1890. 15. V Jāsmuižas pag.

— 1968. I Rīgā) — katoļu garīdznieks un

politisks darbinieks (1872).Bijis Kristīgo zem-

niekuunkatoļu part. līderis. Viņš 1944 palika

Ljā, pildīja savus garīdzn. pienākumus.

Pastors Arvīds (dz. 1908. 7. I Rīgā) —

okeanologs, hidrologs. Stud. LU 1925-33,

ieguvis LU ģeogr.zin. kand. grādu 1957. Bijis

Ljas Jūrn. dept. hidrologs 1928-40,kopš 1944

Hidrometeoroloģijas dienestapārvaldes Jūras

un upju prognožu daļas vad. un Hidrotechn.
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un melior. zin. pētn. I daļas vad. 1958-60.

Pētījis Rīgas jūras līča, Ljas upju un ez.

hidroloģisko režīmu, izstrādājis hidrol. prog-

nožu metodiku Ljas apstākļiem un risinājis
hidrol.elementurajonēšanasproblēmas. Publ.

vairāk nekā 30 zin. rakstu un 3 atlantus.

Pastors Mārtiņš (18. g.s. Pabažos) — lat-

viešu nemiernieku atbalstītājs Vidzemē. P. bija

Pabažu muižas saimnieks, 1783 izraudzīts par

Augstākās kroņa zemnieku tiesas piesēdētāju

civīldept. Rīgā; 1784 atbalstīja Aizkraukles

muižas zemnieku vadoņus viņu centienos

mazināt fiziskās un saimn. pārestības. Ap-
cietināts 7. VI un 11. VI nodots tiesu palātas

kriminālnodaļai, kur attaisnots pierādījumu

trūkuma dēļ; ar padomiempalīdzējis arī citu

novadu zemniekiem.

Pasts (1872) — Pasta satiksme Ljā izvei-

dojās Livonijas ordeņa laikā. Tā pirmo reizi

minēta 1360.To uzturējapasta zēni (brvffjon-

gen), kas bija labi atalgoti un ļoti disciplinēti.
Pasta sūtījumus reģistrēja spec. grāmatās,

atzīmējot izsūtīšanas un ienākšanas vietas,

datumus un stundas. No Vāc vēstules ieradās

Dancigā, tālāk pasts virzījās uz Karaļaučiem,
Klaipēdu,Liepāju, JelgavuunRīgu. Līdz 1549

pasta ceļi bija nodibināti arī uz Rēzekni, Aiz-

puti, Cēsīm, ValmieruunTallinu. Ats. pasta

ceļš veda no Rīgas uz Pērnavu caur Valmieru

un Rūjienu. Zviedr. pārņemot Vidz., 1625

Rīgas tirgonis Jākobs Bekers noorg. korres-

pondencespārsūtīšanu. Rēgulāras p. satiksmes

sākumu var skaitīt ar 1632. 28. IX,kad Bekers

Tartu (Tērbatā) publ. Pasta noteikumus un

izveidoja pirmo zirgu p. līniju starp Rīgu,
Alūksni un Pleskavu. Rīgas p. kantoris 17. g.s.

vidū bija izejaspunkts jau 7 p. ceļiem. Zv. laikā

izveidojās ne tikai sauszemes p. dienests, bet

radās arī jūras p. satiksme starp Rīgu un

Stokkolmu unStrālzundu toreiz zv. piederošā
vācu Pomerānijā. Ar Stokholmu satiksmi

uzturēja 3 p. kuģīši. Zviedr. un Kriev. 1664

noslēdza līgumu par tiešu Rīgas-Maskavas p.

satiksmi. P. satiksme izveidojās arī Kurz.

kercogistē, un Kurz. kuģi uzturēja pasta

satiksmi arī ar Gambiju un Tobāgo. Kriev.,

pārņemot Vidz. un vēlāk Latg. un Kurz.,

p. satiksmi pagarināja uz Ņižņijnovgorodu,

Archanģeļsku, Smoļensku un Varšavu. Vēs-

tules no Rīgas uz Maskavu bija ceļā 10-12

dienas. Ljā un Ig. 18. g.s. vidū bija 6 galv. p.

līnijas, 43 p. stacijas un 900 p. zirgi. Pastnieku

darbs bija grūts un pat bīstams, ar ko iz-

skaidrojami Kriev. ķeizarienes draudiar sma-

giem sodiem pastnieku aizskārējiem, kas publ.

Rīgā 1756. 20. I. Rīgā 1843 izveidoja galv. p.

Pirmā Rīgas pasta iestāde 1632. gadā, V. Grinera gleznas reprodukcija.
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Krievijas ķeizarienes Elizabetes dro-

šības rakstspastniekiem, publicēts lat-

viešu valodā 1756. 20. I.

centrak visam Balt. zemēm. Sakara ar 1849un

1860 likumiem par p. namu celšanu un to

remontiem bija jāgādāvietējiem muižniekiem

un zemniekiem. Ūnikums bija Cēsu apr., kam

1861. 19. VII
-

1903. 23. IV bija pašam sava

noKriev. vaid. neatkarīga p. pārvalde ar savām

pastmarkām (sk. I, 264). Rīgā 1902 uzbūvēja
skaistu galv. p. centrāli (arch. Novikovs) ar

telpām arī telegrāfam. Ljas neatkarības laikā

ēkai uzbūvēja arī 3. stāvu, kur atradās Rīgas

radiofons un koncertzāle. Ljas neatkarības

laikā p. iestādes sāka darb. 1918. 26. XII, bet

kara darb. dēļ 1919. I — VIIbija spiestas to

pārtraukt; 1920. 2.1 radīja Pasta untelegrāfa

virsvaldi, ko 1927. 20. IX atvietoja Satiksmes

M Pasta un telegrāfa departaments. Lja 1922.

1. X iestājās Pasaules pasta apv-bā. Ljā

izveidoja ne tikai sauszemes, betarī jūrasgaisa
pastu. Ljas dz.c. pastu pārvadāja sev. pasta

Pasta un telegrafa kantoris Ķemeros
(arch. Dāvīds Zariņš). Tipiska Latvijas

neatkarības laika celtne.

vagonos. P. izmantoja anLjas gaisa satiksmes

lidmašīnas. Sauszemes ceļos p. pārvadāja ar p.

automobīļiem vai šai vajadzībaialgoja privātus

uzņēmējus. Ats. vietās p. pārvadāja arī ar

zirgiem. P. čeku unžiro operācijas sāka 1924.

P. krājkase darbībusāka 1927.10. III; 1935-40

iznāca arī ned. izd. Pasta un Telegrāfa Vēst-

nesis O. Matisona redakcijā. Ljā 1940 bija jau
1566 p., telegrāfa un telefona iestādes, no

kurām 1352 darbojās laukos. Tās 1940 nosūtīja
51 milj. vēstuļu, 29 milj. laikr. unžurn., 600 000

paku, 1 200 000 telegramuun900 000 naudas

pārvedumu unpensiju. Ljas neatkarības laikā

no jauna uzcēla lielāku skaitu modernu, glītu

un funkcionālu p., telegrāfa un telefona ēku.

1939 caurmērā 45 km
2

territorijā 1 p. iestāde

apkalpoja 1 300 iedzīvotājus.

E. Dzelzkalejs

IIPasaules karā kelāko daļu p. iestāžukara

darbībaiznīcināja. Okup. Ljāieviesa sarežģītu

p. pārvadāšanas sistēmu. No Rīgas p. nosūtīja

uz raj. centriem,kuratradās raj. sakaru mezgk,

unno tiem uz sakaru mezgkempakļautāmpils.
un lauku sakaru nodaļām, unno turienes bei-

dzot adresātiem.Pēdējos gados p. sakaros lēni

sāka ieviest mechānizāciju unautomātizāciju.

1983 visā Ljā bija tikai 1148 p., telegrāfaun

telefona uzņēmumi, g. nosūtot 129 milj. vēs-

tuļu, 459,7 milj. laikr. unžurn., 2,6 milj. paku

un8,1 milj. naudas pārvedumu, iesk. pensiju

maksājumus Rīgā vien darbojas 79 sakaru

nod. un 1 automātiskaissakaru punkts. Rīgas
lidostā 1965 sāka darboties dzc. galv. pasta

vēstuļu apstrādes cecks ar automātizētu vēs-

tuļu šķirošanas mašīnu,kurai pastu sagatavo

zīmogošanas mašīna, kas st. laikā apzīmogo

apm. 17 000 vēstuļu. Visumā automātizācijas

trūkumaun strauji pieaugušop. sūtījumu dēļ

p. satiksme vēl arvien ir ļoti lēna, ko vēl

palēnina cenzūras unvēstuļu fotografēšanasun

lasīšanas iestādes pad. vaid.pokt. un ideolo-

ģiskās interesēs.

Pašgājējas lokomobiles — ar tvaika katlu

savienotas pārvietojamas tvaika mašīnas dar-

ba mašīnu dzīšanai. Tvaika katlus izvietoja
horizontāli uz riteņiem unvirs tvaikakatliem

mašīnas. Sākumā lokomobiles pārvietoja ar

zirgiem, bet vēlāk pašbraucējām lokomobilēm

izmantoja 1. mašīnu, kuras vārpstu ar īpašu

pārvadu grieza 1. pakaļējos riteņus. Tvaika

iegūšanai1. apkurināja ar dažādāmkurināmām

vielām,Ljā parasti ar malku. Pirmās 1. būvēja
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Pašgājēja lokomobīle.

ar 40 ZS jaudu, vēlāk ar 30
—

40 ZS, bet

stacionārajām 1. jaudapārsniedza pat 800 ZS.

P. 1. izmantojag.k. lauksaimn. unbūvniecībā,

bet stacionārās 1. arī rūpniecībā.Ljā 1922 bija

2 581 1., 1930 - 2 988 un 1934 - 2 915 (Rīgā

- 57, Vidz.
- 1 025, Zemg. - 902, Kurz.

-

822, Latg. — 109). Tagad p. 1. pa lielākai daļai
atvietotas ar traktoriem, kombainiem v.c.

pašgājējiem.
Patkuls Patkul Johann Reinhold von(1660.

27. VII Stokholmā, Zviedrijā - 1707. 11. X

Kazmieržā,Polijā) — Vidzemes vācu muižnieks

unkontroversiāls Eiropas mēroga diplomāts.
T. - Frīdrichs Vilhelms fon P. (1604-1666),

Vidzemes landrātspoļu dienestā. P. bija izcili

apdāvināts, izglītots, vairāku vai. pratējs, hela

mēroga plānotājs, labs runātājs, personīgi

drošsirdīgs, betpaštaisnīgs, stūrgalvīgs, karst-

asinīgs un nepacietīgscilvēks. P. stud.vairākās

U, sev.Ķīlē (1677-80), 1680 ieradās Vidz., kur

pārzināja tēva atstātās muižas, 1687 iestājās
zv. dienestā un bija gvardes kapt. Rīgas

garnizonā. P. 1690. 26. II ievēlēja Vidz.

landtāgā muižnieku privilēģiju sakopošanas

komitejā. P. 1690. X - 1691. XI bija Vidz.

muižn. delegācijas loc. Vidz. muižn. autono-

mijas un privilēģiju aizstāvēšanai un muižu

atsavināšanas apturēšanai Stokholmā, bet

neko nepanāca.Vidz. atgriezies, P. sāka orga-

nizēt vietējo muižn. pretestību Zviedr. karaļa

Kārļa XI absolūtisma centieniem,uzskatot tos

kā ieganstu Zviedr.-Livonijas personālūnijas

likvidēšanai.Viņš nostājās arīpret. zv. Livoni-

jas ģen. gubernatoruJokanuJākobu Hastferu.

Zemes pamatiedz. — ig. unlatv. — intereses

viņš neaizstāvēja, jo viņi jau baudīja Zviedr.

vaid. aizstāvību pretneierobežoto Vidz. muižn.

patvaļu unguva zināmus labumus — sk. izgl.,

atvieglotas klaušas u.t.t. Tomēr arī baltvācu

muižn. vairums, būdami luterāņi un saska-

tīdami sev briesmas katoļticīgajā Polijā un

barbariskajā, pareizticīgajā Kriev., kā arī

bažīdamies par savu muižu nākotni, ignorēja
P. aicinājumus nostāties pret zviedriem. P.

rakstu Zviedr. karalim 1692. 30. V Kārlis XI

uzskatīja par apvainojumu sev un draudu

Zviedrijai. Zviedr. 1694. 29. 111 sākās valsts

pad. sanāksme, kurā nolēma sodīt dumpīgos
Vidz. muižniekus. P. noStokholmasaizbēga uz

Kurz., nenogaidot aizmuguriski piespriesto
nāves sodu 12. XII. Viņš slēpās Vāc, Itakjā,

Franc. un Šveicē. P. 1698. X iestājās Saksijas
kūrfirsta unPolijas karaļa Augusta II Stiprā
dienestā. Izmantojot Dānijas, Pokjas un Kriev.

naidīgo nostāju pret Zviedr.,P. sāka organizēt

šo valstu koaliciju pret jauno Zviedr. karali

Kārli XII, kas nebija viņu apžēlojis. P. 1699.

II slepus ieradās Rīgā un panāca 12 Ig. un

Vidz. muižnieku vienošanos rīcībai pret Zvied-

riju. Uz šīs vājās bāzes pamata P. 1699. 24.

VIII parakstīja aktu par Vidz. padošanos

Pokj askarakm, nodrošinot muižniekiem plašas

tiesības. Pēc tam viņš devās uz Kopenkāgenu

un 1699 IX panāca Dānijas karaļa Fredrika IV

slepenu akansi ar SaksijuunPokju pret Zvied-

riju. P. 1699. X kā Augustapilnvarnieka ģen.

maj. Georga fon Karlovica palīgs (ar segvārdu

Kinders) devās uz Maskavu 27. XI, panāca

Augusta II un Pētera I slepenu aliansi pret

Zviedriju. P. 1699. XII ieteica AugustamIIbez

kara pieteikšanas ar sakšu karaspēku iebrukt

zv. Vidzemē un ieņemt Rīgu. P. gādātu par

Vidz. muižnieku pievienošanos Augustam 11.

Viņš arī brīdinājaAugustu IInodrošināt Bal-

tijas bastionupret kr. iebrukuma briesmām.

Dānija 1700. I formāli iesaistījās aliansē pret

Zviedriju. Sakši 21. II izprovocēja sadursmi ar

zv., bet nespējaRīgu ieņemt. Vidz. muižnieku

lielākā daļa palika uzticīga Zviedr. un kels

skaits muižn. dienējazv. armijā. P. 111 izdevās

tikai sakūdīt latv. zemniekus Cēsu apkārtnēun

citur sākt sacelšanos, bet cieta tikai baltvācu

muižas. Muižnieku pārstāvji unRīgas pils. pad.
oficiāk nosodīja P. kā nodevēju. P. bija izdevies

izprovocēt Lielo Ziemeļu karu (1700-21), bet

viņšpiedzīvoja tikai sarūgtinājumus. Kā ģen.

sakšu karaspēkā viņš nespēja izcelties.Dāniju

Kārlis XII ātri sakāva un piespieda noslēgt
Travendālesmiera līgumu 1700. 18. VIII, pēc

tam sakāva piecas reizes lielākus Pētera I
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spēkus pie Narvas 1700. 19. XI un zv.

karaspēks sakāvu sakšus pie Rīgas 1701. 8.

VIII.P. iemantojaAugusta II dusmas un 1702

devās uz Krieviju. Viņš 1703 jau bija Pētera

1 slepenpadomnieks un vervēja r. virsn., inž.

v.c. techn. darb. Kriev. bruņotajiem spēkiem.

Viņu nosūtīja kā Kriev. pilnvarotu sūtni uz

Poliju, pārraudzīt subsidiju sadali un atturēt

Augustu II no separāta līguma ar Zviedriju.
Asā rakstura dēļ P. drīz iemantoja Saksijas
vaid. unKriev. sūtņu Hāgā, Vīnē unVaršavā

naidu. Pēteris I 1704, iecēla P. par ģen.ltn. un

Saksijā esošā kr. palīgkorpusa komandieri.

Sakši kr. karaspēku pametapostā un P. bija

spiests karavīrus glābt nobada nāves, uz 1 g.

iznomājot Austrijai 1705. XII. Viņš pats
gatavojās atstāt dipi. dienestu, apprecēt ba-

gātu atraitni, nopirkt muižu Šveicē un pār-

celties tur privātā dzīvē. Neraugoties uz

vairāku valstu vaid. protestiem, sakši P. vēl

1705. 19. XII apcietināja. Pēc Saksijas un

Zviedr. separātā miera līguma Altranštetē

1706. 24. IX, sakši, saskaņā ar līguma§ 11

1707. 27. 111 izdeva P. zviedriem, kas viņu
iekala dzelzīs Altranštetes cietumā. Pēc P.

tiesāšanas kara tiesā 1707. X viņu pārvietoja

uz Kazmieržu, Pokjā, kur 1707. 11. X zv. ar

viņu drausmīgi izrēķinājās, ar 15 āmura sitie-

niem salaužot P. rokas, kājas unkrūšu kurvi,

stiepjot viņu uz rata, nocērtot viņa galvu un

sacērtot ķermeni 4 daļās. Latv. un ig. P. uz-

skata
par Zviedr. nodevēju, kas sekmēja Balt.

ieraušanuKriev. jūgā.Daļa vācu vēst. uzskata,

ka P. veicināja Balt. muižnieku autonomijas
un ties. pasargāšanuKriev. protektorātāuz vēl

2 g.s. unKriev. rietumnieciskošanuun moder-

nizēšanu, iesaistot Kriev. dienestā baltvācu

muižniekus un literātus.

Patoloģiskā anatomija — medicīnas nozare,

kas pētī slima organisma morfoloģiskās iz-

maiņas. Tā ir saistīta arbiol., histoloģiju, biol.

ķīm., patoloģisko fizioloģiju, mikrobiol. un

klīniskām disciplīnām. NeatkarīgajāLjā p. a.

katedra sāka darbībuLU Mcd. fak. jau 1920,

bet 19300s g. galv. uzmanībupievērsa plaušu
vēža stud., sev. Maksis Brants (1890-1972).P.

a. katedra darbojas arīRMIunpētījumus veic

arī Rīgas Traumatoloģijasun ortopēdijaszin.

pētn. I. Pētījumus izdarījuši Staņislavs Silkāns

(1919-60), Ērika Tipaine (dz. 1923), Bernhards

Press (dz. 1917), E. Apse-Apsītis un kr.

zinātnieki. Paleopatologs Vilis Derums (dz.

1899) publ. Tautas veselība un dziedniecība

senajā Baltijā (1978) uz archaiol. atklājumu

pamata.

Patria — studentu organizācija (2373).

Līdzīgi vairākām citām latv. akadēmiskām

org-jām, Patrias pirmsākumi vēst. secībā at-

rodami RPI, kura dir. prof. vonKnīrima vadītā

māc. kom. sēdē 1907. 28. XI apstiprināti Rīgas
latv. Stud. sav. noteikumi. Org-ja atklāta 1908.

25. I. Sav. mērķis bija — brīvā, idejiskā garā

veidot savus biedrus latv. tautas saimn. un

kult. dzīves celšanai. Kara apstākļos, RPI 1915

pārvietoja uz Maskavu untur Sav.pirmo reizi

ārpus dzimtenes atjaunoja darb. uzņemot

jaunus biedrus. Tanī pašā laikā Rīgā Sav.

biedrs stud. Kr. Glizdiņš kļuva izcik pazīstams

ar savu līdzdarbību Latv. strēlnieku org-jas

komitejā. Sav. 1919atjaunojaaktīvu darb.LU

kā stud. b-ba Patria ar oranžas un zaļas krāsas

lenti, un iekārtoja īpašas telpas sanāksmēm.

Bēgļuunkara gaitās iegūtāspazīšanās ietekmē

daudzi jauniestud.
—

atbrīvošanas kara dal.,

pievienojās Sav., klusībā cerēdami, to pār-

veidot par korporāciju. Pavasarī 1922 Rīgā
daži desmiti Sav. biedri vienojās par priekš-

darbu ievadīšanu Sav. pārveidošanai, bet radās

iekšēji konfkkti, un no Sav. aizgājušie stud.

organizējās stud. b-bā Patria, kura 1926. 20.

IX pārkārtojās korp. Patria, reģistrēta 1927.

9. V. Krāsas: gaiši oranžs-zaļš-zelts; devīzes:

Par draudzību un darbu; Par tēvijas brīvību;

Fidei et veritati. Apvienoto korp. komānu P.

garantēja pie korp. Talavija. Prez. X! P.

uzņemta 1928. 20. XI. Ljas neatkarības laikā

P. loc. skaits bija ap 260, pad. okup. laikā

daudzipatrieši deportētiunnogalināti, trimdā

izkļuva ap 130 patriešu. 1986 patriešu skaits

10 kopās bija 237, izdod žurn. Patria s Vēst-

nesis.

Patvaldnieks (Patvalds) Eduards (dz. 1901.

26. IX Liepājā) —
tiesībnieks undzejnieks. B.

LU ar mag. iur. grādu 1929, Filoteckn. U

Briselē (Beļģijā) ar Dr. grādu (disertācija par

pils. pašvaldību Ljā). Izd. dzej. krāj. Mirkļu

melodijas (1928), Trauslā lokā (1931), Bārā

gaita (1949) un dzeju izlasi Gadu atspulgos

(1976). P. dzejai sākumā bija romantiska, vēlāk

intelektuāla ievirze, stingra forma, koncentrēta

izteiksme. ASV 1949-77 P. dzīvoja Sanhozē

(Kalifornijā),pēc tam Kalamazū (Mičiganā). P.

darb. arīmūz. laukā. Mc. teoriju un kora diriģ.

pie prof. Ā. Ābeles, vijoļspēk pie prof. V.
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Ruševica. Bijis 1949-55 vijolnieks Sanhoze

simf. orķestrī, 1951-56 Z. Kalifornijas vīru kora

Dziesmu draugs diriģents. Komp. kora un solo

dziesmas, izdota skaņu plate Ar zelta saules

stariem (1981, iedziedājuši Emma Saulīte-

Patvaldniece, soprāns, Zaiga Ore, klavieres).

Paucītis Jūlijs (1901. 12. IIDikļos - 1965.

24. IX Vašingtonā, D.C, ASV) — grāmatu

apgādnieks. T. — Kārlis, grāmatu veikala un

spiestuves dib. Limbažos. P. 1946-49 Hanavā,

Vāc, vadīja grām. apg. ~Gaismas pils", kas

izdeva augstvērtīgas kvalitātes lit. un lit. vēst.

darbus. P. ieceļoja ASV 1949.

PaucītisKārlis (1891.23. VII Cēsīs - 1967.)

— klarnetists, diriģents, mūzikas kritiķis
(1882).

Pauders-PaudrupsAleksandrs (dz. 1916. 4.

I Valkas apr.) — kartogrāfs. Strādājis P. Mant-

niekakartogrāfijas I Rīgā. Vāc. 1945-48 bija
UNRRA un IRO dienestākartogrāfs un sta-

tistiķis. No 1948-75 darb. P. Mantniekakarto-

grāfijas I Briselē (Beļģijā) unkopš 1975 beļģu

kartografij as apgādāDc Rouck Briselē piepils.

plānu izgatavošanas.

Paudrupe Mirdza (dz. Renebuša, 1915. 25.

II Rīgā) — skolotāja. B. Jelgavas Skl 1935,

ASV stud. R. Mičiganas U. Bijusi skol. Rīgas

psk. un Vāc. latv. sk., ASV vai. skol. amer.

elementārāsk. un latv. sk. Kalamazū, grama-

tikas skol. Garezerā vasaras vidsk., lekt. skol.

kursos, 2x2 nometnēs un R. Mičiganas latv.

vai. kursos. leguvusi KF goda balvu paid.
1972. Bijusi gaiduvad. un t.d. instruktore. Dib.

1957 Kalamazū t.d. grupu „Dzintars"un 1969

Kalamazū jauniešu kopu, vad. dz. sv. tautas

deju lieluzvedumus ASV un Kanādā.

Paugurknabja gulbis (Cygnus olor Gm.) —

lielākais Ljā sastopamais putns, pieder pīļu
dzimtas zosu apakšdzimtai, gājputns, kas

pārziemo Balt. jūras R. daļā, unligzdo Ljas R.

daļākādās 30 vietās, sev. seklos aizaugušosez.

un zivju dīķos, kā Engures un Tāšu ezeros.

Manīts vēl vismaz 30 vietās, dzīvo Ljā līdz

vēlam rudenim. P. g. ligzdas sasniedz līdz 4 m

garumu un 1 m augstumu.Mātīte V unVI sāk

perēt 2 — 9 olas, kamēr tēviņš viņu aizsargā.
P. g. barojas seklā ūdenī g.k. ar ūdensaugu
zemūdens daļām. P. g. tagadir liels retums Ljā
un atrodas valsts aizsardzībā.

Paukošana (1882)okup. Latvijā atjaunojās

pēc II Pas. kara Rīgā, Liepājā unDaugavpilī.
Jau 1945 Jānis Gremzde izcīnīja PSRS čem-

Paugurknābja gulbis — tagadretums

Latvijā.

piona nosaukumu. Sergejs Habarovs izcīnīja

PSRS čempiona nosaukumu 1958 un 1960,

kļuva pasaules jaunatnes čempions 1959, pēc

tam pasaules čempions ar špagu. Viņš XVII

olimpiādā Romā ieguvabronzas medaļasindi-

viduālās un komandu cīņās, kļuva pasaules

čempions komandu cīņās 1961 meistarsacīk-

stēs Turīnā. Okup. Ljā 1967 ar paukošanu

organizēti nodarb. 742 personas un75 tiesneši,

paukotājus sagatavoja 17 treneri un 51 sab.

instruktori.

Paukošana trimda (1882). Trimda pauko-

tājus apzināja Ljas paukošanas meistari Zi-

gurds Kaktiņš un Aleksandrs Aistrauts. Pir-

mās trimdas paukošanas sacīkstes notika 1946.

24. XI Eslingenā, Vācijā. Tur rīkoja arī

paukošanas kursus — arī dāmām ar floreti.

Pirmās trimdas juniorupaukošanas sacīkstes

notika 1947. 14. XII Eslingenā. Paukotāju
saimei augot, notika Eslingenas apg. Vāc.

amer. joslas trimdas meistarsacīkstēs, kā arī

starpt. trimdiniekusacīkstes. Trimdā pauko-

tāju sportā iesaistīja daudzusentuziastus, un

paukotāju skaits tuvojās simtam. Pēdējās
trimdas sacīkstes Vāc. notika 1950, bet nā-

košās jauASV — Bostonā (Masačusetsā) 1950.

11. XI. ASV A. apg. latv. sporta pārvaldes

paukošanas noz. vad. uzņēmās Z. Kaktiņš.
Notika trimdas meistarības sacīkstesBostonā,

Detroitā, Filadelfijā, Ročesterā un Toronto.

Bostonā DV dib. paukošanas sekc. Z.Kaktiņa
vadībā. Latv. paukotāji piedalījās arī amer.

Jaunangkjasmeistarsacīkstēs, iegūstot vairā-

kas pirmās vietas. Bostonas kopa izbeidza
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Foto V.Grāvītis

Latviešu paukotāji (treneris Zigurds Kaktiņš 1. no kr.).

darb. ap 1963. Trimdā darb. vēl dažipaukotāji,
kas piedalās sacīkstēs dažādās amer. org-jās,

bfet pēc Z. Kaktiņa nāves 1976 paukošanas

sporta aktivitātes trimdas saimē faktiski

izbeigušās.

A. Aistrauts

Paukšēns Jānis (dz. 1915. 8. VI Vaives pag.)
— agronoms, biologs, specializējies sēklu bio-

loģijā un šķirņu noteikšanā. B. JLA ar agr.

grādu 1941. Mag. grāduieguvis 1957 Toronto

U Kanādā. P. 1939 bija laboratorijas vad. a/s

Centr. Sēklu Eksports, 1940 Kurz. apg. augu

aizsardzības inspektors, 1941-44 asist. unlab.

vad. pie Augu slimību katedras JLA. Stud.

Vāc. pie vīrusologa Dr. E. Kēlera (Koeler)

Berlīnē-Dālemā (Biologische Reichsanstalt).

Kanādā 1957-59 bijis augu aizsardz. inspektors

unkopš 1959biologs Kanādas Zemk. M, vadot

kultūraugu šķirņu pārbaudes nodaļu.
Paukšens Jānis (dz. 1944) — elektroinže-

nieris. Kanādā kopš 1963 stud. Karltonas

(Carleton) U Otavā, kur ieguvis 1966 B.E.

grādu, 1968 M.E. grādu turpat un 1973 Dr.

grādu Toronto U par disertāciju Analysis of
Nonlinear Stochastic Systems — A Banach

Space Approach. Vēlāk ASV Harvarda U

Bostonā P. turpinājapēcdoktorālās studijas,
darb. zin. pētniecībā.

PaukulisArvids (1904. 29. 111 Cēsīs - 1983.

6. XI Bradfordā, Anglijā) —
žurnālists. Stud.

tautsaimn. LU. Žurnālista gaitas sācis laikr.

Latvijas Kareivis 1924, velak līdz 1934 bijis

Saeimas referents Latvī, tad Jaunāko Ziņu
korespondents Cēsīs līdz 1940, pēc tam 1941-44

Cēsu Ziņu atb. red., izveidodams šo laikr. par

vienu no labākajiem provinces laikrakstiem.

Trimdā P. kādu laiku red. laikr. Latvija Vāc,

Raimonds Pauls.
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pēc tam Angl. 1947-66 strādāja tekstilf-kā

Bradfordā.Bija viens noLondonas Avīzes līdz-

kiem, rakstīja arīcitiem laikr.un 1968 saņēma
KF balvu par izcilu darbu latv. presē.

Pauls Raimonds (dz. 1936. 12. I Rīgā) —

komponists, pianists. Pēdējos g. kļuvis vis-

populārākais vieglās mūz. komponists okup.

Ljā. Karjēras sākumā bija autodidakts, vēlāk

stud. LVK, b. H. Brauna klavierkl. 1958, stud.

arī J. Ivanova kompozīcijas kl. 1962-65. P.

kompozīcijas: operetes Pāri, kas dabonas (1976)

un Māsa Kerija (1977), svīta Portreti (1961),

Rapsodija klavierēm, baleta viencēliensKubas

melodijas, Klavieru variācijas (visi 1963) v.c.

Bija 1957-58 Rīgas estrādes orķestra pianists,

kopš 1964 tā mākslin. vad. un diriģents. Komp.
daudz dažādu estrādes skaņdarbu, dziesmas,

arī mūz. t-ra izrādēm un filmām. Izdotas

daudzas P. skaņu plates. Viņamelodijas nav

visai oriģinālas, taču tām labs izpildījuma
ansamblis.

Pauls Rolfs Andrejs (dz. 1924. 9. V Dau-

gavpilī) — terminologs. Trimdā R. Vāc. stud.

mcd., informātiku un valodniecību Tībingenas,

Frankfurtes unManheimas U un ieguvis zin.

dokumentāra grādu (doc. sci.). P. 1956-57

darbojies Austrālijā, 1957-59 — Tibingenas U

transurānu I un Hamburgas U fiz. ķīm. I.

1960-68 Jīliches kodolpētn. centrā. Kopš 1968

P. strādā Ķīmijas lielkoncerna BASF farm.

pētn. centrā Ludvigsburgāunvadavalsts pro-

jektu zin. terminoloģijas normēšanā un ir doc.

Karlsrues kodolpētn. centrā. P. sakārtojis un

publicē zin. bibliogrāfijas un bijis arī Latv.

techn. terminoloģijas vārdnīcas līdz-ks. Ir

rosīgs latv. org-ju darbinieks.

Pauluči fPaulucciFilippodelßoncole)(1779

Modenā — 1849 Nicā Maritimā, Itālijā) —

itakešu marķīzs, miktārists un administrators.

P. jaunībā dienējisPjemontas, Austrijas, Itāli-

jasun Franc. bruņotos spēkos un 1807 iestājies
Kriev. kara dienestā, piedaloties kr.-turku un

kr.-zv. karā 1808-1809,pēc tam cīnījies Gruzijā

pret turkiem un persiešiem 1810-11,kļūstot kr.

karaspēka virspavēlnieks. P. 1812 karā pret

NapoleonuIbijaviens no galv. Kriev. vaid. mii.

padomniekiem.Viņu 1812. 17. X Aleksandrs

I iecēla par Rīgas kara gubernatoruunVidz.

un Kurz. civīlpārvaldnieku, un tā pārvaldē
1819 iekļāvaarī Ig. un 1823 Pleskavas guber-

ņu. Līdz 1827 P. bija šo guberņu augstākais
mii. un civīlās varaspārstāvis. P. demonstrēja

Marķīzs Filipo Pauluči del Ronkole.

lielas karavadoņa un administratora spējas.

Rīgu apjoza ar vienu no varenākajām un mo-

dernākajāmnocietinājumusistēmām Z.Eiropā

unpasargāja nokrišanas prūšu un fr. rokās.

P. vadībā kr. karaspēks padzina prūšu un fr.

karaspēku no Kurz. un Zemg. un panāca

Taurāģes konvencijas noslēgšanu ar prūšu
komandieri, vēlāko feldmaršalu grāfu Johanu

Dāvidu Ludvigu Korķu fon Vartenburgu 1812.

30. XII. P. augsti vērtēja Garlību Merķeli,
cīnītāju par Balt. iedz. stāvokļa uzlabošanu,un

stud. viņa rakstus. Viņš 1812. X iesāka sava

priekšgājēja ģenerālgubernatoraJ. M. Esena

daļēji nodedzinātāsRīgasatjaunošanu, izstrā-

dājot būvniecības ģenerālplānu,Rīgu moder-

nizējot un iekārtojot arīparkus. P. ierobežoja
Vidz. muižniecības privilēģijas un atbalstīja

Vidz., Kurz. un Ig. zemnieku brīvlaišanu. P.

bija apgaismotā absolūtisma ideju piekritējs

unenerģiski cīnījās par latv. un ig. stāvokļa
uzlabošanu, kā arī vietējās likumdošanas

modernizēšanu. Pēc viņa iniciatīvas pieņēma
likumu par latv. un ig. tautskolām 1819. 26.

111, atdalot tās no b-cas un nodrošinot tām

saimn. eksistenci. P. plānoja arī 2 skolotāju

seminārus, kā arī centās izveidot un uzlabot

zemesceļus. Tirāniskie Balt. muižnieki apsū-

dzēja P. tirānismā. P. 1830 atgriezās savā

dzimtenē ģen.pakāpēunkļuva Dženovas pro-

vinces ģen. gubernators un Sardīnijas karaļa
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ministrs. Neraugoties uz savu liberālismu P.

tomēr bija piedalījies Kurz. unVidz. zemnieku

dumpju apspiešanā 1819-22, kā arī brāļu
draudžu darb. ierobežošanā. P. likvidēja iero-

bežojumus, kas apgrūtināja latv. nodarbošanos

amatniecībā, bet nepieļāva ārz. notikumu

pārskatu iespiešanu Latviešu Avīzēs.

Pauluks Jānis (1906. 2. IXRīgā - 1984. 23.

I Rīgā) - gleznotājs. Stud. 1938-42 LMA. P.,

būdams temperamentīgsun nemierīgs, eksperi-

mentējis ar stāj gleznā neparastiem (PoUaka

ievestiem) paņēmieniem: krāsu piknāšanu,

tecinājumiem, smidzinājumiem, tos ketodams

īstenības motīvu brīvā traktējumā, tēlojot

futbolistus, bērnus saulē, jūrmalas ainavā ar

figūrām, gaišo svēdru vijumā v. tml., lai gūtu

īpatus kustību un gaismojumaefektus, kādu

izteiksmes dinamiku un līksmu pacilātību.

Apdares īpatā rotaļā abstraktās ekspresijas

sastāvdaļas te savijas ar priekšmetisku tēlo-

jumu. P. stils ietekmējis latv. glezn. jaunāko

paaudzi.
Pauluks Kārlis (1870. 24. V Sesavas pag.

—

1945. 21. I Bauskas pag.) — tiesībnieks,

valstsvīrs (1883).

Paupe Ilga Zenta (dz. 1953. 11. V Vili-

mantikā, Konektikatā, ASV) — dziedātāja. B.

1976 mūz.kol. (HarttCoUege of Music). Kopš

1974 dziedājusi Konektikatasoperāaltalomas

un piedalījusies baznīckoncertos Hartfordā

(Konektikatā). Koncertējusi latv. b-cās v.c.

Konektikatā, Masačusetsā, Ņujorkā, Ņudžer-
sijā. Dziedājusi solo partiju Br. Skultes kantātē

Daugava kopā ar Ņujorkas latv. kori, piedal.
arī solo dziedājumiemASV VI Vispārīgolatv.

dz. sv. un 1. Pasaules brīvo latv. dz. dienu

koncertos un A. Kalniņa operas Baņuta kon-

certuzvedumā Ņujorkā 1982.

Pauzers Verners (dz. 1921. 6. X Liepāja) —

virsnieks. II Pas. karā 1941 iestājies brīvprā-
tīgi cīņāpret boļševikiem 16. bataljonā. Cīnījies

pie Ļeņingradas, Volchovā, Opočkā un Kur-

zemē. Daudzreiz ievainots, apbalvots ar 1. un

2. šķiras Dzelzs krustu. Vāc. bijis DV amer.

zonasvaldē, DV Vircburgasnod. valdes loc. un

pr., kopš 1958 invakdu mītnes pārvaldnieks.

Apbalvots ar DV nozīmi zeltā 1960.

Pavasara Daina (dz. Kārkliņa, 1909. 19. IX

Jēkabpik — 1984. 16. IX Londonā,Angkjā)
pianiste. Stud. LU tautsaimn. unties. zin. fak.,

1927-33 stud. LX, kur ieguvusi brīvmāksli-

nieces grādu klavieru spēlē. Vadījusi klavieru

klasi Cēsu Tautas Konservatorijā 1937-44.

Devusies 1944 trimdā uzVāc, vispirms Ham-

burgā, pēc tam Pinebergā, 1954 pārcēlusiesuz

dzīvi Londonā, Anglijā. Sniegusi pirmo kon-

certu MelngalvjuzālēRīgā 1938. Trimdas laikā

koncertējusi kā pianiste — soliste un arī kā

pavadītāja daudzos latv. centros Vāc. unAngl,

piedalījusies kā pianiste Angl. latv. dz. dienās

1958 Lesterē. Precējusies 1938 ar komp.

Helmeru Pavasari (sk.). Kā māksi. P. ketoja

vārda formu
—

Pavasars.

Pavasars Bruno (1896. 1. VIII Saikavas

pag. —
1978. 10. VIIIHāgā, Holandē) — taut-

saimnieks, diplomāts (1884). Bijis Ljas ģene-

rālkons. Hāgā, Holandē,Ljas cv. lut. draudzes

pr. Holandē,Ljas Ev. lut. b-cas pārvaldes loc.

R. Vācijā. Sav-bā Pulkv. Kalpaka bataljons

bija valdes pr. kopš 1968, Holandē izveidoto

A. Eiropas bēgļu org-ju feder. valdespr. vietn.,

vairāku holandiešuorg-ju loc, LE līdz-ks.

Pavasars, Eduards (1906. 14. 111 Valmierā

— 1975. 6. X Hamiltonā, Ontārio, Kanādā) —

luterāņu mācītājs. (T. — Eduards P., sen.,

Valmieras iecirkņa prāv.; brāļadēls Viesturs P.,

misionārs Kolombijā.) LU 1929 ieguvis kc.

theol. grādu. Māc. kand. gadu nokalpojis pie

prāv. K. Kundziņa, sen. Smiltenē. Par māc.

1930. 13.X ordinēts Valmieras-Veidesdraudzē,

kur kalpojis līdz 1944. Kopš 1945 Vāc. bija

Hūzuma, Flensburgas un Augustdorfas latv.

bēgļu nometņu māc, Kanādā 1949-51 Vini-

pegas latv. cv. lut. draudzes māc, pēc tam

Hamiltonas latv. cv. lut. draudzes māc, kopš
1957 Hamiltonaslatv. cv. lut.Kristus draudzes

mācītājs. Publ. daudzrel. un rel. vēst. rakstu

Ceļā, Ceļa Biedrā,Baznīcas Kalendārā v.c. par

Valmieras b-cu, māc. J. Neulandu, Jāni Ēr-

mani, doc. F. Treuu,māc. Eduardu Pavasaru,

sen.unprāv. JāniOzolu. P. bijaDziesmu grām.

emendācijas kom. loc, apbalvots ar B-cas

Virsvaldes Nopelnukrustu.

Pavasars Helmers (dz. 1904. 19. V Lejas-
ciemā) — komponists, diriģents, paidagogs

(1884). P. mācījies Valmierasmūz. sk. 1920-21

un LX 1921-30 (vijoļklasē pie prof. E. Lučīni

un A. Meca, diriģentu klasē pie prof. Jāņa

Mediņa, spec. teoriju pie prof. Jāzepa Vītola

unĀdolfaĀbelesunpraktisko kompozīciju pie

J. Vītola). P. bijis skol. Valmierasun Cēsu mūz.

sk. 1931-32, skol. un dir. Cēsumūz. sk. (vēlākā
Tautas Konservatorijā) 1933-40,skol. Cēsu Skl

1938-40 un doc. LX 1940-44. Viņš 1944
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nokļuvis Berlīnē, kur bijis ērģelnieks latv.

dievkalpojumos. Pēc IIPas. kara P. Neištatē

org. latv. kult. sarīkojumus, vēlāk pārcēlies uz

BU Pinebergā, kur bijis māc. spēks un stud.

kora diriģents. Kopš 1954 P. dzīvo Londonā,

Angl., kur ir ērģelnieks Londonas latv. Miera

draudzē, 1957-58 bijis Bredfordas latv. kora

diriģents, dz. svētku kom. pr. unvirsdiriģents

Angl. latv. dz. dienāsLesterā 1958un 1967 un

Bredfordā 1961 un 1. Eiropaslatv. dz. svētkos

Hamburgā 1964. P. komponējis orķestrim
Patētisko uvertīru, svītu Mazi baleta skati,

variācijas par temu Tev mūžam dzīvot, Latvija,

elēģiju končertīno vijolei, kamermūz. 2 stīgu

kvartetus, arī Duetu flautai un vijolei (1968),

kas atskaņota 2. Eiropas latv. dz. sv.; vismaz

80 kora dz. un 40 dz. solo balsij, skaņdarbus
vijolei, flautai, ērģelēm, stīgu kvintetam v.c.

Viņa kantātes — Tautas karogs (1966), Atzī-

šana (1970),Sasauc dziesma (1971)un Tēvzeme

sauc jaunu dziesmu (1979) iecienītas lielajos
latv. dziesmu svētkos. P. ieguvis ZAKF god-

algu 1970 un bijis PBLA Tautas balvas

laureāts 1983.

Pavasars Klauss (dz. 1926. 19. VI Rīgā) -

mūziķis. Stud. mūz. LX, 1940 Lodzā un

1943-44 Berlīnē, pievēršoties diriģēšanai; 1949

papildinājies Detmoldas Mūz. A. Bijis Vāc.

1950-63 diriģ. Hāgenā, Augsburgā un Vīs-

bādenē,kopš 1964 diriģ. unstudiju vad. Ķelnes
O unkopš 1966 doc. Ķelnes Valsts mūz. Ask.

(kopš 1972 prof.). Visus trimdas g. piedalījies
latv. un balt. koncertos, atskaņodams latv.

skaņdarbus. RadioAudizioni Itaka Romā 1956

atskaņoja Mediņa jaundarbus. P. 1973 palī-

dzēja izveidot mūz. programmu Eiropas dz. sv.

Ķelnē.
Pavasars Raimunds (1902. 10.V Lejasciema

-
1984. 27. IV Tomakā, Viskonsinā, ASV) -

ārsts ortopēds, specializējies fiziskā medicīnā

un rehabilitācijā (1884). B. LU mcd. fak. 1927,

1929 sāka darbu Vispārējās apdrošināšanas

sab. nelaimes gadījumos un izveidoja nelaimes

gadījumos cietušo ārstēšanu. Kļuva asist. 1932

prof. Strādina klīnikā, apmācīja studentus

kaulu lauzumu ārstēšanā, 1934 pārņēmaLjas
Sarkanā krusta skmnīcas Rīgā ortopēdiskās
darbnīcas vadību. P. 1938 ieguva Dr. grādupar

disertāciju „Amputācijas stumbrs unprotēze"

un 1942 habiii tējās LU mcd. fak. ar darbu

„Cīpslu plastika un to nozīme ortopēdijā";

1942-43 bija LU mcd. fak.privātdoc, 1943-45

Docents Dr. Raimunds Pavasars.

Latv. aizsardzības vienību staba vecākais ārsts

un 1945 vadīja Latv. Leģiona slimn. Libekā,

Vācijā. P. 1946-50 bija Mēzenes bēgļu no-

metnes ārsts un 1951 bija IROkomandējumā

Londonāiepazīties arangļu protēžu teckniku.

P. 1951 pārcēlās uz dzīvi ASVkā ārsts; 1959-74

viņš darbojās Veterāņu adm. slimnīcā Bāsā,

Ņujorkā un pēc tam kā fizikālās mcd. un

rehabilitācijas nod. vad. Veterāņuadm. slim-

nīcā Tomakā, Viskonsinā. Viņš publ. 52 zin. un

populārzin. rakstu un apceru Ljā, Vāc.unASV;

1969-80 red. arī Latv. ārstu un zobārstu apv.

žurn. Apkārtraksts.

Viesturs Pavasars.
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Pavasars Viesturs (dz. 1936. 25. IV Rīgā)

— cv.-luterāņu teologs. B. Konektikatas U ar

B.A. grādu 1961 un Lutera teol. semināru

Sentpolā, Minesotā, ASV, ar M. teol. grādu

1965,ordinēts 1966. 5. VI Mineapolē,ASV. Pēc

tam darbojies Amer. Lut. b-cas (ALC) misijas
draudzēs Kolumbijā, D. Amer., 1967-71 Kalī,

Valē,pēc tam māc. Sagānošo v.c. pils., no 1978

Bukaramangā, Santanderdelsurā, vēlāk lute-

rāņu bīskaps Kolumbijā. P. bijis māc. spēks

Kolumbijas ev.-lut. b-cas neklātienes teol.

seminārā 1972-77,kopš 1978 semināra dir., ir

arī skol. lut. vidsk. Bogotā, D. Amerikā.

Pāvels Richards (1877. 8. V Talsos
- 1958.

3. XII Ņujorkā, ASV) - būvinženieris (1885).

ASV strādāja savā profes. kā pilntiesīgs
inženieris. Bija Latv. Inž. b-bas ASV dib.,

aktīvs Ņujorkas latv. cv. lut. draudzes darbā.

Pāvilosta (1885) — kopš 1951 pilsētciemats
ar 1 300 iedz. (1969), platība 6 km2, atrodas

pie Sakas (Durbes) ietekas Balt. jūrā —
58 km

noLiepājas. P., senuzvejniekuunjūrn. ciemu,

agrāk sauca par Sakasgrīvu jeb Āķagalu. P.

oficiāli dib. 1879, osta kopš 1890. Blakus

vecajam ciemam 19600s g. uzcelts jauns

savrupmāju ciemats. Pāvilostā ir Liepājas

zivju konservu kombināta nod. un zvejn.
artelis Dzintarjūra, kam jau 1969 piederēja 1

okeāna un 18 piekrastes zvejas kuģi, zvejas

osta, mech., remonta un tīklu darbnīcas. Tur

ir slimn. ar 25 vietām, astoņg. sk., kult. nams,

3 bibl., grāmatnīca, ambulance, šūšanas, apavu

v.c. darbn., 6 veikali unēdnīca. Satiksmē arP.

nozīmīga ir dzc. st. Kursa uz Liepājas-Vents-

pils dz. līnijas, kā arī Liepājas-Ventspils un

Aizputes-Pāvilostas autoceļš.
Pavlovskis Agris Uldis (dz. 1947. 5. VIII

Eslingenā, Vācijā) — tautsaimnieks, polīt.
zinātnieks unredaktors. P. 1972 ieguvis B.S.

grādu polīt. zin. OregonasU, M.S. grādu taut-

saimn. 1976 Portlandes valsts U. Bijis taut-

saimn. instr. Portlandes s-bas kol. 1977-78,

Portlandes pils. vadības un budžeta biroja
analists 1977-78, Continental TelephoneCor-

poration vadošos amatos kopš 1978, Balt.

amer. brīvības līgas dir. pad. loc, Baltie

Bulletin red. 1982-85, kopš 1982 Latvian Neivs

Digest red. Brāļi — Oļģerts P. (sk.), Valdis P.

(sk.).
Pavlovskis Oļģerts (dz. 1934. 29. IVRīgā)

— mikrobiologs un sabiedrisks darbinieks.

Stud. Oregonas valsts U ASV 1953-59 un

Dr. Oļģerts Pavlovskis.

ieguvis B.S. grāduķim., Vašingtonas U 1961

ieguvis B.S. un M.S. grādu mikrobioloģ. un

Ziemeļrietumu (Northwestern) U Mcd. sk.

Čikāgā stud. 1967-70, ieguvis Dr. grādu mi-

krobiol. par disertāciju — The Study of the

Absorption of Fatty Acid Esters of Strepto-
coccal Group A and Group E Celi WallPoly-
saceharide Antigens by Red Blood Celis and

the Use of the AbsorbedAntigens inDetecting

Antigens mDetectingAntibodiesto GroupA

and Group E Streptococci. P. 1958-61 bija
vecākais lab. techniķis ģenētikāVašingtonas

U, 1964-66 kvalitāteskontrolieris ķīm. un bak-

terioloģijā privātā uzņēmumāSietlā (Vašing-

tonas pavalstī), 1966-68 zin. līdz-ks mikrobiol.

Evanstonas slimn. Evanstonā (Ilinojā), kopš

1970 strādājis Nac. Pētn. pad. dienestā ASV

Kara flotes pētn. I par mikrobiol. Betezdā

(Merilandē). Viņšpētījis mikroorganismu tok-

sīnus, sev. pievēršoties pseudomonas ekso-

toksīnalomaiapdegumuun ievainojumu infek-

cijas un šoka gadījumos. Izmeklējis eksotok-

sīna biosintezes kinētikum vitro unpacientos,

kā arī noteicis tā iedirbes veidu,profilaksi un

ārstēšanas veidu. P. ir pētījis arī attiecīgo

antibodiju un vakcīnu ražošanu. Publicējis

vairāk nekā 50 zin. pētījumu žurn. — J.

Bacteriol, J. Inf. Dis., Infect. Immun., Micro-
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biology, Transplantation, Int. Arch. Allergy

Appl. Immunol. v.c, kā arī nod. grām.Protides

of the Biological Fluids (1975). P. piedalījies
vairākās starpt. zin. konferencēs ar referātiem

ASV, Austrijā, Vāc. unZviedrijā. Bijis ALJA

valdes loc. 1961-64, ALJA pad. loc. 1965-68,

Sešu ned. nogaļu kursu vad. R. piekrastē 1966,

žurn. Mazputniņš izplatīšanas daļas vad.

1966-68, kopš 1976 ALA Ārējās inf. biroja

vad., kopš 1977 PBLA valdesloc. un kopš 1981

PBLA valdes priekšsēdis.
Pavlovskis Valdis V. (dz. 1934. 29. IVRīgā)

— pilsētu plānotājs, ASV jūras desanta kor-

pusa virsnieks, sabiedrisks darbinieks. P.

ieradies ASV 1949, 1958 b. Portlandes valsts

U Oregonāar B.S. grādu sabiedriskās zinātnēs

unKalifornijas valsts politechnisko U Pomonā

ar M.A. grādu pils. plānošanā 1972. P. bijis
1957-68 ASVjūras desanta korpusa dienestā,

ieguvis kapt. pakāpi, bijis taktikas instr. Jūras

desanta korpusa virsn. sk. Kvantiko, Virdži-

nijā, unrotas kom. pakāpē cīnījies Vietnamā.

P. 1973-81 bijis Santamonikas pilsētā Kali-

fornijā galv. pils. attīstības plānotājsunkopš
1981 Sautgeitas pils. Kalifornijā pils. plāno-
šanas daļas vadītājs. P. ir bijis ļoti aktīvs sab.

darbā — 1954-56 Oregonas jauno republ.
koledžu līgas pr., 1977-79 Amer. plānošanas
sab. D. Kakfornijas sekcijas pr., 1979-82 Amer.

plānošanas sab. Kalifornijas daļas saimn.

pārzinis, 1982-83 Balt. amer. brīvības līgas

viceprez. unRietumu krasta pārstāvis ALA,

1983-85 Balt. amer. Brīvības līgas prez., no

1985 ALA Ārējās inf. biroja vadītājs. Bijis arī

D. Kalifornijas latv. apv. vicepr. un D. Kali-

fornijas latv. sab. centra pad. loc, D. Kali-

fornijas DV inf. noz. vad. un aktieris Los-

andželosas latv. teātrī.

Pavulane Anna Valija (dz. Ozoliņa, 1915. 23.

V Rīgā) - ārste. B. 1939 LU mcd. fak. un

1948-50 Zviedr. papildinājusies Lundas U zv.

ārsta grāda iegūšanai. Ljā 1939-44 darb.

Saulstaru sanatorijā Ogrē. Zviedr. 1947-59

strādājusi skmn. Upsalā, Kārlskūgāun Lundā.

Kopš 1960 psīckiatrijas virsārste Nurras klī-

nikā Vēnersborgā. Publ. rakstus periodikā.
Pāvulāns Fricis (dz. 1918. 4. V Krievijā) —

DV darbinieks. Cīnījies 19. divīzijā. Pēc kara

1949 dib. DV Argentīnas nod.,bija tās pr. līdz

likvidācijai 1955. Pēc tam 1958 dib. unvad. DV

Buenos Airesas nodaļu.Apbalvots 1962 ar DV

nozīmi zeltā.

Jānis Pāvulāns.

Pāvulāns Jānis (dz. 1905. 25. VII Bebrenes

pag.) — dabas zinātnieks (2863). leguvis skol.

tiesības Jelgavas Skl, strādājis Jelgavas 2.

vidsk. 1928-29,Rīgas pils. Meža sk. 1929-34.

Par piederībupie LSD SP 1934 atlaists no skol.

darba. P. 1940-41 atkal bijis skol, strād. Rīgas

pils. 2 vidsk., stud. LU dabas zin; kopš 1936

P. bija subasist., tad asist. pie prof. K. Ābeles

Auguanatomijas un fizioloģijas I. Viņadarbs

— Feulgena reakcijas pielietošana augu em-

brioloģijā 1939 godalgots. leguvis 1940 mag.

rer. nat. grādu, ievēlētspar asist. un lekt. dabas

zin. metodikā LU fil. un filoz. fakultātē.

Nonācis Zviedr. 1944, strādājis Stokholmas

Ask. Botānikas Ipie prof. Fagerknda, 1947 pie
Alfa-Lavala. Pārskolojies par technologu un

strād. nepārtraukto procesu izmēģinājumu
nod. līdz aiziešanai pensijā 1975. Vairākkārt

bijis komandējumos iedarbināt nepārtraukto

procesu iekārtas un apmācīt apkalpes. Publ.

darbus augu anatomijā — citoloģijā un em-

brioloģijā.
Pāvulāns Pāvils (1883. 15. XII Seces pag.

— 1953. 19. XI Išingā, Anglijā) — būvinže-

nieris (1886).

Pāvulāns Vilnis (dz. 1938. 9. IV) - vēstur-

nieks. B. LVU vēst. un fil. fak. vēst. nod. 1962.

Bijis 1962-65 aspirants (vēst zin. kand.),
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1965-69 Vēst. I jaun. zin. līdz-ks, kopš 1969

paid. darbā LVU. Pētījis transporta un sa-

tiksmes ceļu vēst. Ljā XIII-XVII g.s. Grām.

- Satiksmes celi LatvijāXIII-XVIIg.s. (1971),

raksti periodikā.
Pāvuls Eduards (dz. 1929. 7. VII Valteros,

Rīgas Jūrmalā) — aktieris. B. Dailes t-ra

studiju 1949, kopš 1950 darb. Dailes t-rī.

Tēlojis varoņus, kas saista ar dziļu cilvēcis-

kumu un vienkāršību, bet izcēlies arīkomiskās

lomās unkļuvis populārs kino aktieris Rīgas,
Minskas un Tallinas kino studiju filmās, sākot

ar 1956. Galv. lomas: Oskars (Zvejnieka dēlā,

1957), Sutka (Purva bridējā, 1966), Prātnieks

(Mērnieku laikos, 1968),Ērmanis ( Vella kalpos,
1970), Grīntāls (Nāves ēnā, 1971), Ermanis

(filmā Vella kalpi vella dzirnavās, 1972),Kadru

daļas priekšnieks (lugā Mans draugs neno-

pietns cilvēks, 1975), Mūks Tuks (filmā Robiņa

Huda bultas, 1975), Kolhozapriekšnieks (Moto-

cikla vasarā, 1975) v.c.

Pāvuls Gunārs (dz. 1930. 8. 111 Rīgā) -

dekorātors (P. 168). Zviedr. kopš 1961 darb. par

profes. dekorātoru (scēnografu) Gēteborgas
pils. t-rī, kopš 1964 galv. dekorātors Helsing-

borgas pils. t-rī. P. izgatavojispāri par 100 lugu
metu zv. skatuvēm un zīmējis kostīmu metus,

arī gleznojisun referējis zv. s-bai par skatuves

glezn. un t-ra vēsturi. Vadījis kursus un

gatavojis metus 1. Pasaulesbrīvo latv. dziesmu

dienām Gotlandē 1979.

Pax Romāna
— latviešu Romas katoļu

studentuapvienības žurnāls. Izn. Pineburgā,

Vāc, 1947-1948, 9 nr., red. Jāzeps Trizna,

Benedikts Laupacis, K. Brunaus un J. Melnis.

Pazemes gāze (dabasgāze, dabiskā deggāze)
— līdz 99% gāzveida ogļūdeņražu maisījums,
kas sastāv no metāna, etāna, propāna un

butāna ar šķidro ogļūdeņražu piemaisījumu. P.

g. veidojas unuzkrājas zemes dzīlēs— dažreiz

arī kopā ar naftu. No urbumiemar lieluspie-
dienuizplūstošās p. g. atbrīvono sērūdeņraža,
smilšu un mitruma piejaukumiem un pa

speciāliem gāzes vadiem nogādāpatērētājiem
vai iesūknē gāzes krātuvēs. Okup. Lja 1962

sāka saņemt p. g. no Ukrainas pa Dašavas-

Rīgas gāzes vadu un pārtrauca ražot daudz

dārgākomākslīgo deggāzi.Gāzes izmantošana

straujipieaugapēc gāzes vada „Ziemeļblāzma"
(Uhta-Toržoka) atzara izbūves no Toržokas līdz

Rīgai. Okup. Ljā 1980 patērētājiempiegādāts
1 552,8 milj. m 3p. g. un61,7 tūkst. t. sašķid-

Skati Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.

rinātas gāzes. Inčukalnā (40 km no Rīgas)
izbūvēta gāzes krātuve visa Balt. reģiona gāzes

patēriņa svārstību kompensēšanai. Krātuves

kupolveida apakšordovika un viduskembrija

smalkgraudaina smilšakmens slāni, kura vi-

dējais biezums ir 50 m, sedz blīvs māla un

mālaina kaļķakmens slānis, kura biezums ir

līdz 190 m. Tur gāzi uzkrāj jau kopš 1980.

Krātuves aktīvais tilpums 1983 bija 2,2 mil-

jardi m 3.
Pazemes ūdeņi.Ljas territorijā, kas ietilpst
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Balt. artēziskajā baseinā, p. ū. atrodas kristal-

liskā pamatklintājā sadēdējušā daļā un nogu-

lumiežos. Tie atrodami 350 — 550 m dziļumā

Ljas za. daļāun 1700 —
1800 m dziļumā Ljas

dr.stūrī —
l.t. nogulumiežos,bet kristalliskajās

pamatklintājā platformās tie sastopami tikai

virsējā, sadēdējušā slānī, kas ir 30
—

50 m

biezs. P. ū. sadalagruntsūdeņos un starpslāņu

ūdeņos. Gruntsūdeņi ir nozemes virsas pirmā

patstāvīgā ūdenshorizonta ūdeņi ar brīvu

virsmu un vāju ūdenscaurlaidīguslāni pamatā,

bet starpslāņu ūdeņi atrodami starp 2 ūdens-

necaurlaidīgiemslāņiem unparasti ir artēziskie

jeb spiedienūdeņi.Vertikālajāgriezienā izšķir

3 hidroķīmiskās zonas —
saldūdeni (sāļi līdz 1

g/1), sāļūdeni (līdz 35 g/1) un sālsūdeni. Z. Ljā

sastopamas tikai 2 augšējās zonas, bet dr.

vidusdaļā, kur ir ģipšakmens, sāļūdens daļēji
iespiežas saldūdenī. Saldūdens zonā pārsvarā

ir hidrogēnkarbonātu ūdeņi. Tā sākas ar

gruntsūdeņiem unLjas dr.daļāiesniedzas 250

— 650 m dziļumā. Sāļūdeņi ir sulfātu vai

sulfātu-chloridu ūdeņi ar broma piejaukumu.

Sālsūdeņu zonā ir tikai chlorida ūdeņi ar

palielinātu broma, kālija, stroncija v.c. ele-

mentu daudzumu. Z. Ljā p. ū. temperātūra

nepārsniedz10 — 12 C°, bet dr. daļā paaug-

stinās līdz 62,5° 1750 m dziļumā. Saldūdens

zonair visumā labi izolēta ar 80 — 100 m biezu,

vāji ūdenscaurlaidīgu slāni. A. Ljā izplatītie

kalcija un magnēzija hidrogēnkarbonātuūdeņi
R. Ljāpakāpeniski pāriet palielinātas minerā-

lizācij ashidrogēnkarbonātu-sulfātuunkalcij a-

sulfāta ūdeņos. Ķemeros, Baldonē,Kandavas

apkārtnē, Siguldā (Zušu-Staiņu avotos) un

Bārbelē šā kompleksa ūdeņos radies sērūdeņ-
radis. Sērūdeņus izmanto ārstniecībā. Visā Ljā

izplatītā Sventojas-Arukilas kompleksa ūdeņus
saturošo aleirolītu unsmilšakmens nogulumi

sastopami visāLjā, untobiezums sniedzas no

dažiem desmit m līdz 329 m. Šim ūdeņu kom-

pleksam ir vislielākā nozīme Ljas apdzīvoto
vietu ūdens apgādē.Vairumā tie ir kalcija un

magnijahidrogēnkarbonātu ūdeņi, bet Rīgas

jūraslīčapiekrastē unLjas dr. daļā tie ir kalcija

sulfāta, nātrija chlorida un nātrija sulfāta

ūdeņi. Visā Ljā izplatīts arī vidusdevona un

apakšdevona pazemes ūdeņu komplekss 102 —

200 m biezumā. Uz z. no Valmieras izplatīts

kalcija unmagnija hidrokarbonātaūdens, citur

kalcij a-nātrija un nātrij a-chlorida ūdeņi. Ķe-
meros, Līčosun Valmierā nātrijachloridaūdeni

izmanto dziedniecībai un Valmierā arī kā

minerālūdeni. Visā Ljā sastopamā ordovikaun

kembrijap. ū. sastopami 26 —86 m.biezumā.

Tie ir nātrija chlorida unnātrija-kalcija chlo-

rida ūdeņi,kuros ir līdz 650 mg/1 broma, līdz

400 mg/1 stroncija un citu elementu pie-

jaukums. Liepājā tos izmanto ārstniecībai, bet

tos var izmantot arībroma ieguvei. No kopējo
aktīvop. ū. cirkulācijas zonassaldūdens resur-

siem (apm. 4,6 milj. m 3diennaktī) Ljā 1982

izmantoti apm. 810 000 m 3diennaktī. Atsev.

Ljas apgabalosp. ū. izmantošanas apmēri jau

pārsniedz ūdens resursus.

Pededze (1888) —
ciems unapdzīvota vieta

Alūksnes raj. z.a. daļā, tagadrobežojoties ar

Krieviju. Platība 142 km
2, iedz. skaits 1967 —

1 780. Lielākās apdzīvotās vietas — Stuberova,

Ķurši, Čistigi, Fiki, Zabolova, Zaiceva, Jase-

ņeca, Naumova, Pededze (65 iedz.), Kalna

Pededze un Kūdupe. Pētīta Lūkumiešu sald-

ūdens kaļķu atradne (20 000 m 3), atrasts arī

māls un dolomits. Ponkoļos izdarīts 625 m

dziļurbums un atklāti ģeoloģiski vecākie iežu

kompleksi pirmskembrij a pamatklintājā. Ap-
vidū irplaši meži unpurvi — Zvanaru (160 ha),

Norietņu (165 ha) v.c. Gar r. robežu tek

Pededze, a. daļā ir Kūdupe. Darbojas astoņ-

gadīgask., 2 bibl., ambulance, aptieka, sakaru

nod., krejotava un 2 veikali. Apvidu šķērso
Lauru-Balvu un Zaicevas-Alūksnes ceļš.

Pēdējie Āksti
— Toronto latviešu teātra

ansamblis, vieglā žanra, Kanādā, dib. 1973.

Ansamblis uzstājies Toronto, Bostonā, Mil-

vokos, Garezerā, Londonā,Niagarā, Boltonā,

Anarborā, Montreālā unVilj amstaunā. Pirmo

6 g. laikā ansamblī darb. ap 20 dalībnieku. P.

Ā. iestudējumi — Sirsniņu vakars, Emigrācijas

apskaidrošana (dzeju antoloģija), Zilonis un

latviešu jautājums (dzeju ant.), Zelta zirgs un

zaļā zoss (~happenings"), Centra naudas vācēju

murgs (kabarē) v.c.

Peders (Podder Ernest, 1879. 10. II Alot-

skivi pag., Tartu apr., Igaunijā — 1932. 24. VI

Igaunijā) — igauņu ģenerālis.B. 1900 Viļņas
karaskolu. Būdams virsn., piedalījās Kr.-

japāņukarā unI Pas. karā. P. 1917. bija 1. ig.

kājn. pulka kom-ra pal.,plkv., pēc tam Tallinas

atsev. ig. bat. kom-ris, 1917-18 bija 1. ig.

kājn. p. kom-ris, kopš 1918 ģenerālmajors.Ig.
Atbrīvošanas kara sākumā P. org. karaspēka
vien. Tallinas un Jervas apr., kļuva Ig. lekšējās

apsardzības pr., 1919 bija 3. div. kom-ris. P.
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Igauņu ģen. Ernsts Peders.

19. IV pārņēma d. frontes vad. no Ainažiem

līdz Apei, sāka Ljas atbrīvošanas operācijas.

Jau V beigās atbrīvoja Valmieras, Limbažu un

Smiltenes raj. nopad. karaspēka; 6. VI
— 3.

VII vad. ig. pastiprināto 3. div., latv. 2. Cēsu

kājn. p. un 2 baterijas kaujās pret baltvācu

zemessargiem (Landeswehr) un vācu Dzelzs

diviziju. P. uzvarēja Cēsu kaujās 19. — 22. VI

un Juglas kaujās 27. VI — 3. VII. R. valstu

sabiedrotie nepieļāvaviņa karaspēkam iesoļot

Rīgā. P. vienības VII-XII aizstāvēja Ljas
frontino Lubānas ez. līdz Ig.robežām pret pad.

karaspēku, pēc tam P. vadīja cīņas pret pad.

karaspēku no Peipusa ez. līdz Narvai. Viņš

izvairījās no sadursmes ar Ljas armiju Valkas

dēļ 1920. P. 1920-26 bija 2. ig. div. kom-ris, pēc

tam Ig. kara pad. loceklis.

Peidžs (Page, Stanley W., dz. 1913. 18. XI

Čikāgā, Ilinojā, ASV) — amerikāņu vēstur-

nieks. B. 1935 Ņujorkas pils. kol. ar B.S. grādu,
1947 Harvarda U ar Dr. grādu vēsturē. Bijis
1945-46 instr. Simonsa kol., 1947 instr. Har-

varda U, kopš 1947 Ņujorkas pils. kol. mācīb-

spēks (kopš 1966 prof.). SaņēmisAmer. Filoz.

apv. stipendiju 1966, vairāku profes. org-ju

loceklis. Publ.
— ~Lenin's Assumption of

International Proletarian Leadership" (J. Mod.

Hist., 1954), Lenin and World Revolution

(gram., 1950), The Formation of the Baltie

States (grām., 1959), Russia m Revolution

(grām., 1965); red. Lenin, Dedicated Marxist

or Revolutionarj Pragmatist? (grām., 1970);

~Lenin and Peasant Bolshevism m Latvia,

1903-1915" (J. Balt. Studies, 1972), „The Year

of 1919 m the Baltie" (J. Balt. Studies, 1972).

Piedalījies vairākās Balt. stud. konf. ar refe-

rātiem un bijis sesiju vadītājs.
Peiross Miķelis (dz. 1928. 29. IV Rīgā) -

mācību metožu speciālists. B. 1956, Rīgas
Paid. I, speciālizējoties fiz., ieguvis paid. zin.

kand. grādu 1970 Maskavas Paid. zin. A

Politechn. izgl. unmācību metožu zin. pētn. I.

Darb. 1965-79 pētniecībā Maskavas Paid. zin.

A, kopš 1979 ASV mācībspēks Roklandes kol.

Safernā (Suffern), Ņujorkas pavalstī, speciali-

zējies paid. metodikā, publ. 48 rakstus un

grām. latv., kr. un ukraiņu valodās.

Peitāns Jānis (1801-1859Vidzemē) — gald-

nieks, tulkotājs. P. jau agri sācis galdnieka

gaitas Dikļu muižā. Prazdams labi vācu vai.,

viņš latv. iztulkojis Frīdricha Sillera drāmu

Laupītāji, ko 1818 Dikļos uzveda pirmajā latv.

t-ra izrādē. Kādu laiku par varbūtējo tulkotāju

uzskatīja Džonu Gotlību Sila-Miķīti (John

Gottlieb Silla-Miķķiht), kura vārds atradās uz

lugas tulkojuma manuskripta. P. 1820pārtul-

kojis kādalīdz šim nenoskaidrotavācu autora

jauniešiem domātu~Stāstu no Fridelīna" ar

zin. pamācīgu un audzinošu, piedzīvojumu

apraksta formā veidotu saturu.

Peive Aleksandrs (dz. 1909. 9. IIPliskavas

apg., Krievijā) — ģeologs. B. Maskavas Ģeol.

pētn. I 1930, ieguvis ģeol. zin. Dr. grādu 1946,

PSRS ZAakadēmiķis kopš 1964. Darb. PSRS

ZA Ģeol. I Maskavā: 1935-40 bijis zin. līdz-ks,

1940-52 nod. vad., 1952-60 dir. vietn. zin. darbā,

kopš 1960 direktors. Publicēti apm. 60 zin.

darbi ģeotektonikā un struktūrālā ģeoloģijā.
Peive Jānis (1906. 3. VIII Semincevā,

Veļikije Luki raj., Pliskavas apg., Krievijā —

1976. 13. IX Maskavā, Krievijā) — agroķīmiķis

unpadomjupolitisks darbinieks. B. LA Mas-

kavā. Bija 1944-50 LLA rektors, LPSR ZA

prez., Biol. I Augsnes bioķīm. un mikroelemen-

tu laborat. vad. 1946-66,LPSRMP pr. 1959-62,

PSRS AP Tautību pad. pr. 1958-66, PSRS ZA

prezidija galv. zin. sekr. kopš 1966. Publ.

vairāk nekā 250 zin. darbu par linkopību,

agroķīm., mikroelementu bioķīmisko, agroķīm.

un lauksaimniecisko nozīmi. Pētījis mikro-
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elementu iedirbi uz fermentiem untosistēmām

augos, izstrādājis zin. pamatus mikroelementu

diferencētai lietošanai lauksaimniecībā.Aktīvi

piedalījies 111, IV un V starpt. bioķīmiķu
kongresā Briselē, Vīnē un Maskavā, augsnes

zinātnieku kongresos un agroķīm. konf. Parīzē

1955, Belgradā 1956 unKrakovā 1963. Kopš

1952 bijis PSRS Mikroelementupētn. koordi-

nācijas zin. padomes pr., PSRS delegācijas loc.,

AN 12. sesijā 1957 unStarpt. parlamentu apv.

Izpildu kom. loc. kopš 1963.

Peka Lūcija (dz. 1917. 30. 111 Umurgā) —

gleznotāja. Mc. pie Fr. Milta un Karnegija
mākslas I Ņujorkā, ASV. Piedalījusies grupu

izstādēs, arīKF un dz. svētku izstādēs.Strādā-

jusi Norfolkas mūzejā Virdžīnijā. Glezno eļļā
ekspresīvi reāli ainavas un puķes, dzīvo At-

lantā, Džordžijā, ASV.

Pelcis Pēteris (1864. 6. VIII Smiltenes

pag. — 1957. 2. VII Milvokos, Viskonsinā,

ASV) — sabiedrisks darbinieks, lauksaimnieks,

pomologs. Rakstījis par dārzk. un lauks,

periodikā, daudzu Smiltenes kult. un saimn.

org-ju dibinātājs. Bija 1898-1908 Smiltenes

Mūz. un dziedāšanasb-bas pr., 1910-40 Smil-

tenes, Palsmanes, Aumeisteru un Gaujienas
Lauks, b-bas priekšnieks. Darb. dažādos valdes

un pad. amatos — Ljas Lauks, centrālb-bā,

Konzumā (vēlākajā Turībā), Ljas Lauks, cen-

trālb-bas kreditbankā, Uguns apdrošināšanas
centr. sav-bā, Ljas Piensaimn. centr. sav-bā.

Lai pārstrādātu sava plašā dārza augļus, P.

1905. dib. vienu no pirmajām latv. augļu un

ogu vīnu darītavām. Dzīves beigu posmu

pavadīja ASV.

Peldēšana(1889). 19400 g. beigās Austrijā
tuvu starpt. klasei peldēšanā bija Tatjana

Plūme, tāpat 19500s g. Valda Freivalde Zviedr,
bet īstu apvērsumu starpt. peldēšanā 19500 g.

beigās radīja Austrāl. latv. Jānis un Ilze

Konrādi. Savās samērā īsajās karjērās (1958-

-1960) Jānis pasaules rekordus laboja 26 reizes

individuāliun 5 reizes stafetēs, Ilze 12 reizes

individuāliun 3reizes stafetēs. Viņi abi startēja
1960 olimpiskās spēlēs Romā unJānis arī 1964

Tokio. JāņaKonrāda visu laiku labākie sasnie-

gumibrīvajā stilā ir: 220 jardi 2 min.01,6 sek.

(1959); 440 j - 4:15,9(1960); 880 j - 8:59,6;

1650 j - 17:11 (1960). Ilzes Konrādes sasnie-

gumi: 440 jardi - 4:45,4 (1960);880 j - 10:11,8

(1958); 1650 j - 19:25,11. Šie rezultāti bija

pasaules rekordi arī attiecīgajās metriskās

distancēs. Konrādu rezultāti pasaules peldē-
šanas sportā ievadīja jaunu ēru, no kuras

pasaules rekordu labošana nemitīgi turpinā-

jusies. 1974-75 Austrāl. mērogā panākumus
sāka gūt Rita Saiva (dz. 1960), viņas rezul-

tātiem aizsniedzot starpt. klasi. R. Saivas

labākie rezultāti brīvajā stilā ir: 100 m —

1:00,3; 200 m - 2:07,2; 400 m - 4:20,3; 800 m

- 9:01,94 un 1500 m - 17:43,5. Viņa ir

Austrāl. rekordiste 4 x 100 m brīvā stila

stafetas vienībā.

Peldkājvēži (Copepoda) — žokļkāju kārta,

minēta arī kā airkāji, 1-2 mm gari, atrodami

jūrāsun saldūdeņos, vērtīgazivju barība. Visā

pasaulēir ap 10 000 sugu, Ljā - 4 apakškārtas,
ap 50 sugu: Calanoida (19 sugas, no tām 10

jūrā), Cjclopoida (27 sugas saldūdeņos), Har-

pacticoida, Lernaeoida (2 sugas
— zivju para-

zīti) v.c.

Pelēcis Aleksandrs (dz. 1920. 10. IV Māl-

upes pag.) — dzejnieks. P. tēvs kritis Ljas
atbrīvošanas karā, dēluuzaudzinājusi māte —

laukstrādniece. Pārvarot lielas dzīves grūtības.
P. nobeidza Alūksnes ģm.un 1939-43 stud. LU

baltu fil., bija skol. Rīgas pils. bērnu namos.

Publ. 1943 dzejoļuun balāžu krāj. Aizsapņo-
šanās. P. 1943 iesaukts Latv. leģionā, palicis

dzimtenē, 1944-45 bijis skol. Valkas vidssk.,

pēc tam iesaistījies nac. pagrīdē Rīgā. Apcie-
tināts 1947 un nosūtīts uz Amūras novadu

Aleksandrs Pelēcis ciemos pie dzejnieces

Vilmas Delles 1979. gadavasarā Rendas

„Dzelzsāmuros"
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Sibirijā, kur pavadīja ilgus g. koncentrācijas

nometnēs undarbā. Pēc atgriešanās dzimtenē,
P. darbojas Talsos,publ. latv. laikrakstos. Viņa
dzejukrāj. iznāca 1977 Lapegle,pēc tam tapa

jauns krāj. Talsu leģendas. Dzejā dominē

dzimtenesmīlestība, lirisms, dabas skaistuma

suminājums un liela smeldze. P. paļaujas
mākslinieciskai sūtībai

— pacelties pāri dzīves

nedienai rītdienas vārdā.

Pelēcis Valentīns (dz. 1908. 14. VIII Māl-

upes pag.) — žurnālists unrakstnieks (1890).

Viņš 1927 iespieda pirmo feļetonu Svaros;
19500 g. otrā pusē sāka pievērsties rakstniecī-

bai. Publ. tēlojumu un miniātūru krāj. Ap-

vāršņi (1957), noveļu unstāstu krāj. Sieksta

(1965), dzej. krāj. Rietā (1963), atmiņas Malē-

nieša pasaule (3. sēj., 1967-71) unMalēnietis

karā (1974), dzej. krāj. Naktī(l976). P. rediģējis

žurn. Laikmets. Lit. darbos izpaužas viņa
malēniešu zemn. neatkarība, ass prāts, kumors

unzināma rezignācijapar pasaulesnotikumiem

un ideoloģisko kustību aplamībām.

Pelede (Coregonuspeled) — sīgu ģints zivju

suga, līdz 55 cm gara, līdz 3 kg smaga, saimn.

nozīmīga un ātraudzīga, Ljā ievesta kulti-

vēšanai 1954, nav sakara ar paledēm.

Pekkānveidīgie putni (Pelecaniformes) —

lieli ūdens putni, kam peldplēve starp visiem

4 pirkstiem. Ljā samērā reti ieklīst jūras

krauklis (Phalacrocorax carbo), starptautiski

pazīstams kā kormorāns, ar taisnu, vidēji garu

knābi un āķi galā,mazu galvu, slaidu kaklu,
veltenisku vidukk, cietām spalvām, garu apaļu
asti un vidēji gariem spārniem, soļo neveikli,
lido līdzīgi pīlēm, teicami peld un nirst zem

ūdens, pieveic diezgan lielas zivis, ar kelu

ēstgribu, perē uz klintīm un kokos. Ļoti rets

viesis ir sulla (oluša, Sula bassana) unsārtais

pelikāns (Pelecanus onocrotalus).
Pelle Richards (1893. 24. IV Lielplatones

pag. —
1969. 22. V Kuldīgā) — operdziedonis

(2863). Pēc II Pas. kara darb.par dziedāšanas

skol. Kuldīgā.
Pelnu diena, kas ir tūkņ aiz Meteņiem,

minēta 11 dainās. Ar Pelnu dienu, kas senajā

gadskārtāir pirmdiena,īsti sācies jaunais gads.
Tautā Pelnu dienu uzskatīja par jaunusaimn.

dib. dienu,kad no tēva sētas aiziet dēk jaunos
līdumosun ņemlīdz pavarda uguni, ko senāk

uzturēja dzīvu, ierušinot pelnos. Tā bijusi arī

gājējumaiņas diena. Pelnu dienā dzer,lai aug

gari kni (D 32209). Ēdieni: karašas, plāceņi,

taukotņi. Pelnu dienamaz cilvēkota, tā tikai

nāk, iet, ved, un tai ir kumeļi. Arī Pelnu dienai

dziļākas saknes Eiropas tautās. Pelnu dienai

katoļu b-ca ielikusi savu nozīmi: 8. g.s. tā

ieviesta kā pirmā gavēņa diena, kad grēku
nožēlotājiem kaisīti pelni uz galvas. ~Nāc,

māsiņa, cik nākdama, nāc Meteņa vakarā!

Pelnu dienu pārtecēsi, plācenīša paēdusi."

(D 32226)

A. Brastiņš

Pelše Arvīds (1899. 7. II Grīnvaldes [vēlā-

kajā Zālītes] pag. — 1983. 10. IX Maskavā,

Krievijā) — padomju politisks darbinieks,

Politbiroja loceklis. P. 1915 iestājās komūn.

(boļševiku)part. un evakuējās uz Kriev., 1918

strādāja čekā(VČK — Viskrievijas Ārkārtējā
komisijā) Maskavā, bet pēc ASV izdotajiem

biogrāfiskiem datiem
— vēlāk arī soda ekspe-

dīcijās, īsu laiku bija polīt. darbin. latv.

strēlniekupad. div., bet pēc tam atturējās no

latv. komūn. emigrantu aprindām, darboda-

mies propagandasiestādēs. 1929 papildinājās
Sarkanās profesūras I Maskavā. Nosūtīts 1933

uz Kazachiju polīt. darbā pad. saimniecībās,

bet 1937 pārcelts vadošā darbā PSRS Pad.

saimniecībutautas komisāriāta Pokt. pārvaldē.

Pelši 1940 nosūtīja uz Lju, 1941-59 viņš bija
LKP CX sekr. propagandaiun aģitācijai. LKP

aprindās viņu uzskatīja par servīli veiklu

poktiķi, un par tādu,nokā jāsargās. P. II Pas.

kara laikā evakuējās uz PSRS, kur gatavoja

part. kadrus un org. radio raidījumus Ljas

iedz., bet 1944 rudenī atgriezās Rīgā ar

uzdevumu vadītcīņu pretnacionāksmu — īpaši

intekģencē. leskaitītspar biedruLjas Rakstn.

sav-bā, viņš tur 1946 izvērsa Ždanovaakciju,

kā arīvispār vad.ideoloģisko pāraudzināšanu,

1949 vad. arīkolhozu propagandu,prasīdams

„likvidēt budžus kā šķiru". Ceļu uz augšu

viņam pavēra nac.komūn. parādīšanās LKP.

Jau 1959pavasarī brīdinājis no kaitīgām pokt.
tendencēm okup. Ljā, P. 1959 rudenī saņēma
uzdevumu veikt nac.komūn. tīrīšanasunkļuva
LKPCX 1. sekretārs. Deklarējis, ka „nacionā-

ksma inde nav viegkapkarojama", P. tīrīšanas

izvērsa visā part. un valsts aparātā. Šie

notikumi (1959-62) iezīmēja lūzuma brīdiLjas

pēckara vēsturē. Pēc tīrīšanām P. kļuva par

rusifikācijas ideologu, iestājās par jaunurūpn.

izbūvi, prasīdams „masveidā pārcelt kadrus"

nocitām PSRS territorijamuz Lju, samazināja
latv. kumānitāro zin. stud. skaitu LU, aizke-
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Arvīds Pelše.

dza svinēt Jāņusu.t.t. lecelts 1966 par Polit-

biroja loc. Maskavā,vad. Part.kontroles kom.,

kas cīnās pret ierēdņu dienesta pārkāpumiem,
bez tam skaitījies simboksks ~vecais boļše-
viks" un lietpratējs nac. jautājumā. Acīm

redzot, kā tāds viņš piedalījās jaunas PSRS

konstitūcijas projekta izstrādāšanā, bet šo

projektu Pad. Sav-bas KP 1976 kongress

atstāja nepubkcētuun atlika. Šajā kongresā 77

g. vecumā P. par jaunutika apstiprināts par

Politbiroja locekk.

A. T.

Pelše Jūlijs (1894. 27. IV Zālītes pag.,

lecavas draudzē — 1982. 13. II Hiksvilē,

Ņujorkā, ASV) — sabiedrisks un baznīcas

darbinieks. (Arvīda P. brālis). Garozas pag.

vecākais, ~PLĀŅU" saimnieks, Lauks, b-bas

pr-ks, Patērētājub-bas pr-ks un Latv. Lauks.

Kameras locekks, Jelgavas savst. kredītsav.

revidents. Izveidojis Plāņus par priekšzīm.
saimn. ar pienotavu un sierotavu. Ražojumi
iecienīti Jelgavas tirgū, Armijas ekonom.

veikalā Rīgā un godalgotiizstādēs. Devies uz

Vāc. 1944. Augsburgas un Hochfeldas latv.

nometnēs noorganizējis kooperātīvu un daļu

Jūlijs Pelše.

peļņas nodevis Latviešu Centrālkomitejai un

nometnes adm. skolu vajadzībām. leceļojis

Ņujorkā, ASV 1949. 11. 11. Izveidojis savu

būvniec. uzņēm. Longailendā. levēlēts 12 g.

Ņujorkas latv. ev.-lut. dr. valdē. No tiem 6 g.

pr-vietn. un 2 priekšnieks. Pēc tam 9 g.

revidents. Daudz darījis dr. lauku īpašuma

Katskiļos (N.V.) izveidošanāun Salas b-cas un

sk. celšanā. Liels kdzekļu ziedotājs un labdaris

latv. pasākumiem. Apbalvots ar ALA-s un

Baznīcas virsvaldes atzinības rakstiem. P. bija

vairāk kā 10 gadusLatviešu kredītsab-as (dib.

1967.) valdes pr.; aktīvs DV Ņujorkas nodaļā.
PelšeRūdolfs (1890. 6. XII Ceraukstes pag.

—
1942. 30. X Petropavlovskā, Sibirijā) —

keramiķis (1891). Miris deportācijā.

Peltigeras (Peltigera) — cianofīlu rindas

ķērpju ģints, lapveidīgi, ar lieliem lapoņiem,

aug uz augsnes un apsūnojošiem celmiem.

Pasaulē atrastas ap 50 sugas, Ljā — 15 sugas.

Mitrās, ēnainās vietās aug suņu p. (P. canina),

sausākās unsaulainākās vietās
— rūsganā p.

(P. rufescens), priežu mežos — P. aphthosa

(sausā laikā pelēka, mitrā laikā
— spilgti zaļa).

Pence-Neimane Skaidrīte (1901. 21. XII
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Siguldā - 1976. 12. IV Ņujorkā, ASV) -

aktrise (1892). (Vīrs — aktieris Jānis Neimanis.)

Aktrises gaitas turpināja ASV; sarakstījusi

laikmetīgu lugu Vai Tobijam patiks?
Penčuks Pēteris (1896. 15. I Krustpilī —

1965. 10. IV Sakramento,Kalifornijā, ASV) -

pulkvedis leitnants. B. 1916. Gori krsk. Gruzijā

(PSRS), cīnījies 7. Kaukāza strēln. pulkā

Kaukāza frontē; 1918 devās uz Lju, iestājās
Virsn. rezervē, piedalījās Lielauces, Bataru un

Kalnciema kaujās, apbalvots ar LKO. lecelts

1919 par Armijas virspavēlnieka štāba operā-

tīvās nod. pr. palīgu. B. 1932 Kara A Prāgā

(Čechoslovakijā). Bijis 1932-34 rotas kom-ris

5. Cēsu kājn. pulkā, 1934-37 Armijas štāba

operātīvās daļas priekšnieks. Paaugstināts

plkv. ltn. pakāpē.Bija 1937-39 bat. kom-ris 5.

Cēsu kājn. pulkā, 1939-41 Armijas štāba

Organizācijas — mobilizācijas daļas nod. vad.,

1941-43 Bauskas unvēlāk Jelgavas policijas

biroja pārzinis. P. 1943. XII - 1944. 111 bija
321.-F Abrenes robežsargu bat. kom-ris. Pēc

sadursmes ar vācu sakaru virsn. aizgāja no

formējamā 3. Cēsupolicijas pulka un 1944. 111

— IX bija 1. Rīgas policijas pulka 2. bat.

kom-ris. Piedalījās cīņās Nēveles raj., vēlāk

izdarījaapmācības Subates rajonā. Kopš 1956

dzīvoja ASV.

PeniķeMaija (dz. 1940. 4. IX Jerupag.) —

žurnāliste. B. 1963 Viskonsinas U Milvokos,

ASV, ar B.Sc. grādu, darbojusies par žurnālisti

Z. Viskonsinas lielākajā laikr. Post Crescent,

tāuzdevumā daudz ceļo unraksta par dzīves

apstākļiem Eiropā. P. vairākus g. bijusi DV

apv. tautas dejukopas dal. un vad., tēlojusi DV

t-rī Milvokos un kādu laiku bijusi ASV Latv.

stud. apv. valdes locekle.

Penikis ris Edgars (dz. 1938. 23. 111 Jeru

pag.) — gleznotājs. B. Viskonsinas U Milvokos,

ASV, 1961 ar B.F.A. grādu mākslās, glezno
ainavas un figurālus darbus nolatv. teiksmām

un dziesmām, darbojieskā skatuves dekorātors

ungatavo viņjetes grāmatām.P. ir ļoti aktīvs

latv. sab., kopš 1952 dzied Milvoku DV korī

un vēlākos g. bijis tā pr., bijis ļoti aktīvs DV

org-jā Milvoku apv., darbojies tās valdē kopš
1970 unir pr. vietnieks un sakarnieks ar citām

nācijām, apbalvots ar DV nozīmi zeltā.

Penikis Edgars (dz. 1906. 21. IV Misas pag.)
— mežkopis, preses darbinieks. Bijis Rūjienas
iec. mežzinis un atzītspar vienu noizcilākajiem

Ljas mežziņiem, aktīvi piedalījies vietējā sab.

Edgars Penikis.

dzīvē. Vāc. darb. Ljas S. Kr. Flensburgā, bija
Latv. kom. pr. Hanoverā 1946-49,kopš 1948

darb. DV org-jā. Izceļoja uz ASV 1949. Kopš

1951 bijis DV apv. Milvokos valdes vicepr., 12

g. darb.DV ASV valdē 1956-61, 1970-76) par

inf. noz. vadītāju. Apbalvots ar DV nozīmi

zeltā 1961. Daudz rakstījis presē, sev. Meža

Vēstīs. P. dēli — Jānis P. (sk.), polīt. zin.prof.,

un Āris P. (sk.), glezn., meita Maija P.,

žurnāliste (sk.).

Penikis Jānis (dz. 1933. 29. VII Cēsīs) —

politikas zinātnieks. NoLjas 1944. X devās uz

Vāc, kur dzīv. Flensburgā un Hanoverā līdz

1949. XI, pēc tam ASV. Stud. Viskonsinas U,

kur 1956 ieguvis BA grādutauts., 1964
—

MA

un 1974 Dr. grādu polīt. zinātnēs. Dr. diser-

tācija — Foreign Opinion and American

Foreign Policy: The Orientations ofAmerican

Foreign Policy Makers tovoard Non-gouern-
mental OpinionAbroad. Bijis asist. polīt. zin.

Viskonsinas U 1960-63, lekt. un doc. polīt. zin.

Minesotas U 1964-70, doc. un ārk. prof.
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Prof. Dr. Jānis Peniķis.

Indiānas U Sautbendā (South Bend)kopš 1970,

polīt. zin. dept. vad. turpat kopš 1977. Spec.
P. interešu lauki polīt. zin. — starpt. attiecības,

ASV ārpolitika, A. Eiropas polīt. sistēmas.

Bijis viesprof. R. Mičiganas U 1975, 1976,1977

un 1979 vasaras semestros un 1981-83 latv.

akadēmiskā g. programmā, lasot kursu par

Ljaspolīt. unvēsturi.Referējis vairākās starpt.

konf.kopš 1968;„Latvian Nationalism: Preface

to a Dissenting View" grām.Nationalism m

the U.S.S.R. and Eastern Europe (1977).Bijis
ALJA vicepr., valdes loc. un rev. kom. loc.

1953-58,Jaunās Gaitas red. loc. 1955-58,LSCS

vicepr. 1960-63, DV ASV zemes valdes loc.

1960-70, programmas vad. latv. jaunatnes
Divreizdivi kursos 1973 un lekt. turpat kopš

1965, skol. Garezerā vasaras vidsk. 1971-74,

Latv. Centra Garezers rev. kom. pr. 1973-76,

Latv. F pad. pr. 1976-78. P. referējis par sab.,

kult. un polīt. jautājumiem ASV, Kanādā,

Vāc, Venezuelā un Zviedr., vairāku profes.

org-ju loceklis.

Penikis Mārtiņš (1874. 6. XI Turlavas pag.

- 1964. 18. II Rīgā) — ģenerālis(1892).Ķoniņu

pēctecis, 1900-02 mācījies Čugujevas krsk., pēc

tās beigšanas virsn. Kriev. armijā. Piedalījies

Kr.-japāņu karā 1904-05, 121. pulkā, 1913-14

mācījies Nikolaja ķeizariskā Kara A, to ne-

Latvijas armijas komandieris

ģen. Mārtiņš Peniķis.

beidzis nosūtīts uz fronti I Pas. karā, kur

smagi ievainots, 1915 paaugstināts par pulkv.,
1916. 16. XI iecelts par 2. Rīgas latv. strēln.

pulka kom., piedalījies Ziemssvētku kaujās. P.

1918. XIbeigās iestājies Ljas bruņotos spēkos,

1918. 8. XIIKurz. kara iecirkņa pr., 1919. 27.

VI Liepājas latv. karaspēka pr. ar divīzijas
kom. ties., 1919. 1. IX kara māc. iestāžu pr.,

1919. 12. X Vidz. divīzijas kom. und. frontes

pavēlnieks, 1920. 13. VIII Galv. štāba pr.,

paaugstināts par ģen., 1921. 26. IV — 1924.

23. IILjas karaspēka inspektors, 1928. 21. IV

—
1934. 14. XI Ljas armijas kom., pēc tam

atvaļināts. P. sevišķi nopelni kā mii. vēstur-

niekam; viņš publ. Pasaules karš 1914-1918

Austrumu frontē (1929), Latvijas nacionālās

armijas cīņas 1919. g. vasarā unrudenī (1931),

Latvijas armijas sākums un cīņasLatvijā līdz

1919. gadajūlijam (1932),Pasaules karš 1914.,

1915. un 1916. gadā un Latviešu strēlnieku

bataljonu-pulku cīņas (I — 1935, II — 1939),

arīLekcijas pārkāra vēsturi (1925). Pēc II Pas.

kara P. Rīgā turpināja pētīt mii. vēsturi.

Peniķu dzimta — senakuršu ķoniņu (Curse

konvgh) dzimta.Līdz šim konstatēti Livonijas

ordeņa lēņi šai dzimtai 1439, 1454, 1456 un

1500, piešķirot tai 4 arklus zemes. Mestrs

Volters fon Pletenbergs 1504, cīņāspret kr. iz-

cilu ievērību guvušam jātn. vien. kom. An-
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Kuršu ķoniņu Peniķu dzimtas ģērbonis

ar standartu.

drejam Peniķim, piešķīra vēl 1 arklu zemes,

plašas ganību territorijās, dzirnavas unbišu

dravas Kuldīgas draudzē. Kāds cits kaujas

grupas kom. 1559. X cīnījies pie Tērbatas.

Vēlāk 1576 kāda Peniķu ģimene atzīmēta kā

Kurz. un Zemg. kercoga galmam piederīga.
Kāds P. dzimtas loc. 17. g.s. Eiropas armijās

ieguvis pulkv. pakāpi. Arī ģen.Mārtiņš Peniķis

pieder P. dzimtai. Trimdā vairāki P. dzimtas

loc. ir aktīvi latv. sab. un kult. darbinieki.

Pen klubs — angļu rakstn. K. A. Doson-

Skotas (Dawson-Scott) 1921 Londonā dib. in-

ternac, no dažādutautību centriem sastāvoša

literātu un izdevēju savienība. Nosaukumā,

ietverot spalvas (pen) simboliku, izmantoti

angļu vārdu poets, essavists, novelists (dzej-

nieki,esejisti, prozisti) iniciāļi. Vēlāk P papil-

dināja ar playwrigkts and publiskers (lugu
rakstn. un izd.), bet E grupa ar editors (red.).

Sav-bas galv. centrs atrodas Londonā; aug-

stākais lēmējorgāns ir eksekūtīvā kom., pēd.
laikā pārdēv. par delegātusanāksmi, uzkuras

sēdēm, kas parasti notiek 3 reizes g., katrs

centrs var sūtīt 2 oficiālus delegātus. Starpt.

kongresos, kas notiek ik pārgadus, par kādu

iepriekš nolemtu lit. tēmu, bez oficiālajiem

delegātiem, kuriem ir tiesības piedalīties ek-

sekūtīvās sēdēs, var ar sava centra ziņu kā

delegāts piedalīties kurš katrs PEN kluba

biedrs. Lai kādu rakstn. uzņemtu par biedru

mēdz prasīt, lai viņš būtupublicējis vismaz 1

lit. vērtīgu grāmatu, bez tam viņam vai viņai

jāatzīst 1937 Parīzes kongresā apstiprinātā
PEN charta. Tā noteic, ka PEN mērķis ir

sekmēt visas pasaules rakstn. draudzību neat-

karīgi no tautības, rases, ādas krāsas unrel.,

kā arī radošā darba brīvību. Mākslas darbi

kopēji visai cilvēcei, tādēļ pat kara laikā

nepieciešamaabsolūta izvairīšanās no pol. un

nac. kaiskbām. Pēc IIPasaules kara izrādījies,
ka praksē šie chartas ideāk ļoti grūtiīstenojami

un, balsojot par iesniegtām rezolūcijām, vēro-

jama delegātunoformēšanās tīri pol. interešu

blokos. Lai apkarotu rakstn. fizisku vajāšanu

pol. iemeslu dēļ,dib. Kom. apcietināto rakstn.

labā,kas sadarbojas ar org-ju Amnestv Inter-

national. Spec. rakstn. ģimeņuatbalstam dib.

Palīdzības fonds. Pirmais ilgg. starpt. PEN

kluba prez. bija angļurakstn. Dž. Golsvorsijs

(Galsworthy), tālāk sekoja B. Kroče (Croce), Č.

Morgans, A. Sansons (Chamson), A. Moravija

(Moravie), A. MiUers, P. Emanuēls, H. BeUs

(Bolīs), V. S. Pričets (Pritckett), N. V. Ljosa
(Llosa), P. Vestbergs. Svarīga loma bijusi

org-jas ģen.sekr. H. Ouldam un D. Kārveram.

Pēc pēdējānāves šai postenī bijuši P. Elstobs

un B. Bloks.

Ljas PEN klubu 1928 dib. toreizējais āri.

min. preses šefs Alfrēds Bīlmanis,ko ievēlēja

par 1. valdes priekšsēdētāju. Viņam sekoja
Jānis Akurāters (1932-37), pēc tam Augusts

Kirchenšteins, kas 1940 org-ju likvidēja. Neat-

karības laikā par Londonas resp. galv. centra

goda biedriem bija uzņemti J. Akurāters un

Kārks Skalbe. Ljas PEN kluba darbība iz-

paudās internās sanāksmēs, kā arī piedaloties

starpt. kongresos. Ljas PEN klubs atjaunoja
darb. trimdā 1947 Stokholmā, kad Artūrs

Bērziņš bija saņēmis eksekūtīvās kom. lēmu-

mu, ka 1940 izdarītā likvidācija nav likumīga.
Par Ljas centra atjaunošanu bija interesējies

arī Jānis Porietis Vācijā. Viņš saņēmaH. Oulda

norādījumus, ka var būt tikai 1 Ljas PEN

klubacentrs. Vienojās, ka kopējais centrs būs

Stokkolmā, bet valdēdarbosies 4 Zviedr.un 3

Vāc. dzīvojošiebiedri. Vāc. reģistrētie 32 biedri

par valdes loc. izraudzīja Jāni Jaunsudrabiņu,
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Kārli Dziļleju un Helmāru Rudzīti, bet 33

Zviedr. biedri 1947. 25. V sapulcē ievēlēja
valdes galv. daļu ar pr. A. Bērziņu, ģen. sekr.

ArnolduSkrēberu, valdes loc. Fēliksu Cielēnu

unJāni Grīnu. Masu izceļošanas dēļVāc. kopa
ātri likvidējās. Pēc vairākkārtējiemnoraidīju-
miem, 1954 J. Porieša ierosmē ar ģen.sekr. D.

Kārvera akceptu sāka darbotis Ljas PEN

kluba centrs ASV kā Stokholmā rezidējošā

centra nodaļa. Tās valdē bija H. Rudzītis

(pr.), J. Porietis (sekr.) un Karola Dāle. ASV

nod. likvidējās 1958. Ljas PEN klubā arvaldes

sēdekli Stokholmā ir apm. 50 aktīvu biedru,
kas dzīvo dažādās patvēruma zemēs. Kopš
1947 Ljas PEN kluba oficiālie delegāti pie-

dalījušies gandrīz visās eksekūtīvās sēdēs un

starpt. kongresos. Trimdas laikā valdes pr.

bijuši A. Bērziņš (1947-50), Arvēds Švābe

(1950-52, 1956-57),Aleksandrs Plensners(1952-

--56, 1957-67),Mārtiņš Zīverts (1967-69,unkopš

1970), Jānis Rudzītis (1969-70). Starpt. sa-

nāksmēs latv. PEN visbiežāk pārstāvējuši
P. Aigars, A. Skrēbers, M. Ausalaun V. Sni-

ķere. Ljas PEN kluba delegātu sūtīšanu uz

starpt. sanāksmēm, kas prasa lielus līdzekļus,
materiāli atbalstījis LNF Skandināvijā, kā

arī ZLCP.

R. Johansone

Penkule (1893) — ciems unapdzīvota vieta

Dobeles raj. vidusdaļā, a.noBēnes pilsētciema.
Platība 73,1 km

2, iedz. skaits 1967 - 1 808.

Lielākās apdzīvotās vietas — Penkule (172

iedz.) un Skujaine. Apvidū tekAuces, Skujai-

nes unĀlavas upes. Territoriju šķērso Rīgas-

Mažeiķu-Liepājas dzc, Jelgavas-Ezeres-Gro-

biņas ceļš, darbojaskrejotava, 2 veikak, ēdnīca,

astoņgadīga sk., Zemgalas pamsk., kultūras

nams, bibl, ambulance, vet. iecirknis un sakaru

nodaļa.

Pensilvānijas latvieši. Pensilvānija (Penn-

svlvania) ir viens no ievēr. ASV rūpn., lauks,

un tirdzn. centriem Atlantijas okeāna pie-
krastē. Filadelfijā, tās ievēr. pils., 1776. 4. VII

dzima ASV. Pensilvānijā 1801-14 darb.pazīs-

tamsvācu izcelsmes latv. garīgais dziesminieks

Georgs H. Loskīls (Loskiel, 1740-1814). Viņš

bijakernhūtiešu bīskaps. P. izveidojusies viena

no vecākajām un lielākajām latv. kolonijām.

Jaunākajos laikos latv. ieplūda P., sākot ar

1888. Latv. kopskaits 1938 P. pavalstī bija
3 000-4 000, no kuriem laba daļa bija ameri-

kanizējušies. P. 1960 pēc amer. cenza ziņām

dzīv. 5 808 latv., no kuriem 2 872 dz. ārpus

ASV, 2 936 dz. ASV; 1970 cenza ziņas norāda

latv. skaita samazināšanos par862; latv. kop-
skaits 1970 bija 4 946, no kuriem 2 080 dz.

ārpus ASV, 2 866 dz. ASV. P. lielākajā pils.

Filadelfijā 1960 atzīmēti 4 298 latv. (2 070 dz.

ārpus ASV, 2 228 dz.ASV), bet 1970 vairs tikai

1 572 (689 ārpus ASV un 886 dz. ASV). Šeit

gan jāatzīmē,ka, turībai vairojoties, kels skaits

latv. nedzīvo vairs nepievilcīgajos kelpils.
centr. raj., bet pārceļas dzīvot piepilsētās.

Pitsburgā, otrākelākajā centrā, 1960 dzīv. 548

latv. (200 ārpus ASV dz.), bet 1970 vairs tikai

246 (113 ārpus ASV dz.). Atzīmēts arī, ka 1960

Altūnā (Altoona) dzīv. 289 latv. (137 ārpus

ASV dz.), Redingā 189 (119 ārpus ASV dz.) un

pavalsts galvaspils. Harisburgā 178 (79 ārpus

ASV dz.). Latv. dzīv. arī Lankasterā, Baks-

kauntijā, Allentaunā, Betlekemē, Jorkā v.c.

Visā P. un Delaveras apg. 1970 dzīv. 5 283

latviešu. P. 1950-os g. ieradās ap 4 500 latv.

ieceļotāju — II Pas. kara bēgļi no Vāc.

nometnēm. Pils. un to apkaimē izveidojās latv.

apmetnes, kur sākās arī latv. sab. kult. dzīve.

Filadelfijā šinī laikā bija labas darba un

apmešanās iespējas, kas pievilka apm. 1 200

jaunoieceļotāju f-kās, celtniecībā unmājsaim-
niecībā. Jau kopš veclatv. laikiem Filadelfijā

risinājās latv. sab. kult. un draudžu garīgā

dzīve. Savu darbu 1. Latv. baptistu draudze

bija sākusi jau 1891 ar 11 draudzes loc,

Filadelfijas Brīvo Latvjub-badarb.kopš 1892.

22. 11. Filadelfijas latv. ev.-lut. Sv. Jāņa
draudze darb. kopš 1893. 20. X. Tā ir vecākā

latv. lut. draudze ASV, tā dib. pie tāda paša
nosaukumavācu draudzesFiladelfijā. Vācu dr.

māc. Šrēders (Sckroeder) bija latv. draudzīgs,

veicināja dr.dib.un atbalstīja topirmajā laikā.

Līdz 1931,kad dr. nopirka savu īp., visa darb.

notika vācu dr. b-cā. Dr. dibinoties, ASV nebija
neviena latv. māc, tādēļ svētbrīžus vadīja paši
dr. locekļi. T.s. ~priekšā lasīšanas" dievkalp.

no sāk. vad. Oto Lūsis. Amer. 1896. ieradās

māc. Ansis Rebane (t. — ig., m. — latv.). Misūri

sinode saistīja R. par latv. misijas mācītāju.

Viņš rēgulāri vadījalatv. dievkalp. Bostonas,

Baltimoras, Filadelfijas un Ņujorkas latv.

draudzēs. Visās 4 dr. ieveda viena veida

konstitūciju. Filadelfiju Rebāne apmeklēja 2

reizes mēnesī. Vasaras mēn. viņš devās misijas

ceļojumos ASV vidienē, pat r. krastā unKa-

nādā. Māc. prombūtnes laikā notika dr. darb.
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vadīti svētbrīži. Pie dr. darb. kori, svētd. sk.

un orķestris. Draudzē 1912 sāka darbu māc.

Eduards Jurēvics. Jau pēc pāris g. viņš zaudēja

interesi par savu darbu, dr. sāka nīkuļot, un

1917 viņš no draudzes aizgāja. Draudzē 1918

sāka darb. baltvācu māc. Kārlis Buchrots. Viņš

mēģināja vācu un latv. dr. apvienot vienā

kopējā dr., kas radīja konfliktu, unjau 1921-22

dr. dievkalp. vadīja teol. stud. Jēkabs Grau-

diņš. Gr. stud. beidza 1923 un uzņēmās dr.māc.

pienākumus. Draudzes darb. ļoti strauji uz-

plauka, dievkalp. notika katru svētd., auga arī

dr. loc. skaits. Ļoti sekmīgais dr. darb. periods
izbeidzās 1928, kad Graudiņš pārcēlās uz

Bostonu par māc. turienes latv. draudzē. Māc.

amatu 1930 uzņēmās Fridrichs Pudzelis. Viņa
darbība ievadīja jaunu dr. uzplaukumu. Jau

1931 dr. iepirka savu īp. unno vācu dr. aizgāja,

īp. pirkšanas parāds, saimn. krize v.c. apstākļi
savukārt radīja krizi dr., un 1933 Pudzelis

pārcēlās uz Baltimoru. No šī laika līdz 1949 dr.

pastāvīga māc. nebija. Notika atkal pašu vad.

~priekšā lasīšanas" dievkalp., māc. Pudzeļaun

Filadelfijas latviešu ev.-lut. Svēta Jāņa

draudzes nams 1930. gadā.

Graudiņavad. neregulāri viesmāc. dievkalp. un

rēgulāri dievkalp. angļu vai. māc. Fišera

(Fisher) unLangesvadībā. Draudzē 1949 sāka

darb. māc. Jānis Šiliņš. Šajā laikā pils. ieplūda
II Pas. kara latv. bēgļi un dr. sākās jauns

uzplaukumaperiods. Pie dr. izveidojās latv. sk.,

kas uzņēma visus pils. un apkārtnes latv.

bērnus. Draudze 1967 nopirka plašu b-cu ar

blakus esošām sarīkojumu telpām, 1970-71 arī

māc. māju blakus b-cai unpārdeva 1931 iegūto
dr. īpašumu. Māc. J. Šiliņa rosīgā darb. dr.

beidzās traģiski. Vietējai policijai 1973. 14. 111

gūstot noziedznieku,policista raidītais šāviens

nonāvēja māc. J. Šiliņu. Pēc viņa nāves dr.

apkalpoja vikār-māc. prāv. Kārlis Birznieks.

Par draudzes māc. 1974 ievēlēja Uldi Cepuri,
kas dr. darb. tikai 1 g. unpārcēlās uz Čikāgu.
Māc. darbu dr. 1976 sāka māc. Māris Ķir-

sons. Draudzes laicīgie darbin. spējuši dr.

izvadīt cauri visām krizēm. No dr. dib. līdz 1949

izmanāma draudzes dib., pirmā pr. un vēlāk

godapr. Dāvida Križas ietekme. Draudzes pr.

AugustaGreiža laikā 1960-70 notika dr. b-cas

v.c. īpaš. iegāde. Lielu atbalstu dr. saimn.

devusi dāmu kom., agrākā „sieviešu b-ba".

Sībrukas dr. nod. pr. ir Valdis Bašēns. Visā dr.

pastāvēšanas laikā vienmēr darb.kori un arī

svētd. skola. Filadelfijā 1921-26 darb.arī latv.

ev.-lut. Sv. Marka dr. māc. Pētera Steika

vadībā; 1951. 29. X nodib. Filadelfijas un

apkārtnes latv. ev.-lut. draudze. Tās loc. sk.

sasniedzis 180, tā inkorporēta 1956. 9. 111.

Māc. Edvards Zvirbulis bija dr. māc. 1 g., līdz

1955 rudenim dr. aprūpējis prāv. Kristaps

Valters, 1956 dr. kalpojuši viesmāc, 1957-78

dr. māc. bija prāv. Kārlis Birznieks, pēc tam

Dr. Arvīds Ziedonis. Draudzes 1. pr. bijis S.

Dzintars, pēc tam Aleksis Kleinhofs un Alek-

sandrs Līcis. Ar 1982 dr. pr-ce ir Melita Būčus

un dr. apkalpo māc. Žanis Kristbergs. Baks-

kauntijas un apkārtnes latv. ev.-lut. dr. 1949.

20. X dib. 11 latv. ieceļotāji. Draudze inkor-

porēta 1957. 13. XI ar mitekli Kvēkertaunā.

Draudzes māc. dievkalp. vad. arī tautiešiem

Lankasterā un Redingā; 1959. 20. I dr. iepirka

dievnamupar $17 000. Svētd. sk. darbu sākusi

1951. 17. VI ar 16 skolēniem, bet 1978 tas

izbeidzies skolēnu trūkuma dēļ. Kopš 1954

darb. dr. dāmukom. (1. pr. A. Šulce), kas savā

darbā ietver sarīkojumu izkārtošanu, trūcīgo

atbalstīšanu un līdzekļu sagādi. Pie dr. darb.

jauktskoris, kas piedalījies visos visp. dz. sv.
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Filadelfijas latviešu ev.-lut. Svēta Jāņa draudzes dievnams 1967. gadā.

ASV unKanādā. Kora diriģ. Ārija Šulce ir arī

dr. ērģelniece. lesvētīto dr. loc. skaits 1979 I

bija 250, puse pensionāri. Strādājošie l.t. no-

darbināti vietējā rūpniecībā. Draudzes budžets

1979 bija $14 147. Draudzē par māc. darb.:

Valdis Mežezers, J. Dzimis, Arvīds Reinsons,

pēc tam Dr. Arvīds Ziedonis. Draudzes pr.

amatu veikuši: K. Igalis, M. Rēvalds, A. Bergs,
V. Gerliņš, A. Reinis, Fr. Danga un Jānis

Kraševskis. Kopš 1949. 19. XI darb. arī

Pitsburgas latv. ev.-lut. draudze. Sāk. g.

dievkalp. vadīja māc. Alberts Ozols, vēlāk māc.

D. Grauds un māc. P. Jaunzemis. Dievkalp.
notikuši ungārub-cā Heizelvudā. Pirmais dr.

pr. bija Jānis Imenickis. Kopš 1953 dievkalp.

vadīja māc: F. Freijs, J. Osis, K. Sautiņš un

A. Skrodelis. Draudzē 1955-57 par māc. darb.

A. Dūmiņš, tad K. Briedis līdz 1976,pēc viņa
— māc. H. Jurjāns. Draudzē 53 loc. un ikmēn.

dievkalp. notiek Labā Gana ev.-lut. dr. diev-

namā O'Hara pilsētiņā. Redingas latv. grupā

pēdējā laikā tikai 26 tautieši. Šeit 1950-78

notika ev.-lut. dievkalp., ko ik
pa 2 mēn. vadīja

Bakskauntijas dr. māc. Arvīds Reinsons.

Tagad tie izbeigušies, un kolonijas tautiešu

pulciņš apmeklē latv. dievkalp. tuvējā Lan-

kasterā. Baptistu kopas, kas Filadelfijā darb.

jaukopš 1891,apvienojās 1895 ar nosaukumu

Filadelfijas latv. baptistu sapulce. Draudze ar

47 loc. nodib. 1900, bet jau 1907 dr. loc. sk.

Bakskauntijas un apkārtnes Latviešu

ev.-lut. draudzes dievnams Kveikertau-

nā, Pensilvānijā.
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Filadelfijas latviešu baptistu draudzes

dievnams.

sasniedza 220. Draudze 1910 nopirka namu,

kura dievkalp. telpā 170 sēdvietu. Šīs dr. māc.

rēgulāri vad. dievkalp. arī baptistu kopām

Virdžinijas latv. kolonijā, Lavaletē, Ņudžersijā

unBakskauntijā, Pensilvānijā.Bakskauntijas

kopa 1913 kļuva par patstāvīgu draudzi. Pēc

I Pas. kara dr. materiāli atbalstīja baptistu

darbu Ljā, iesāka 2 g. vakarsk. pieaugušiem

unsest. sk. bērniem. Nodib. arī latv. baptistu
lit. b-ba un māc. Bušmaņa red. izdeva žurn.

Drauga Balss. Pēckara dr. daudz darījabēgļu

aprūpē un ieceļošanas lietu izkārtošanā. Kad

ieradās IIPas. kara bēgļi, dr. loc. skaits strauji

pieauga. Draudze 1961 uzcēla jaunu dievnamu.

Pie dr. darb. koris un Māsu misiones b-ba. Kori

vad. Viljams Konsuls unkopš 1952 komp. un

diriģ. Viktors Baštiks. Draudzes dzīvē rosīgi

jauniešu pulciņi un svētd. skola. Laika tecē-

jumā dr. ir kalpojuši māc: Fricis Hūns

(1900-03), Jānis Neibuks (1904-09un 1913-14),

Jānis Kvietiņš (1909-13), Pēteris Bušmanis

(1915-28), Jānis Daugmanis (1929-37), Viks

Vasks (1937-44), Rūdolfs Libeks (1944-46),

Pauks Odiņš (1947-48unkopš 1978), Augusts
Šverns (1948-74)un Leonards Krūmiņš (1974-

-----------77). Kora diriģ. —
Viktors Baštiks, jaunatnes

kora diriģ. —
Gunta Plostniece. Bakskauntijas

latv. baptistu dr. izveidojusies ap 50 km no

Filadelfijas, kur 1. latv. baptistu ģimene —

lauksaimn. Juris unJūlija Burses apmetušies
1907. Tur 1909 dzīv. jau 11 latv. lauks,

ģimenes,kas svētd. pulcējās baptistu dievkalp.

privātās mājās. Vairums no apm. 40 tautie-

šiem, kas toreiz dzīv. Bakskauntijā, piederējuši

pieFiladelfijas latv. baptistu dr., unreizi mēn.

viņus apciemojis šīs dr.māc. J. Neibuks. Sākot

ar 1909, šīs grupas garīgo aprūpi pārņēmis

māc. J. Kvietiņš. Šis dievlūdzējupulciņš 1913.

31. VIII kļuva par Bakskauntijas latv. bap-
tistu draudzi. Jau 1918 radās doma par diev-

nama iegādi, un V dr. nopirka lielāku zemes

gabalu ar ēkām. Vienā no šīm ēkām 12 g.

notika dievkalp. un sanāksmes. So īp. dr. tomēr

pārdeva 1930 un 1933. 23. I nopirka zemes

gabalu Aplbakvilē (Applebachvike), kur paši

uzcēla skaistu dievnamu.Līdz 1948 dr. apkal-

pojuši viesmācītāji. Par pirmo draudzes māc.

aicināja J. Zeltiņu no Vāc. bēgļu nometnes,un

viņš dr. kalpoja līdz 1950. Sākot ar 1950, dr.

Bakskauntijas latviešu baptistu draudzes dievnams Aplbakvilē, Pensilvānijā. Celts

1933. gadā.
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kalpojis mac. Fridrichs Čukurs, kas veicis ari

Amer. Latv. Baptistu apv. pr. amatu. Sākot

ar 1948,ASVieceļo IIPas. kara bēgļi. Tovidū

bija daži simti baptistu. Lielākā daļano tiem

pievienojās baptistu draudzēm.Bakskauntijas
dr. jau agrāk bija sniegusi bēgļiem palīdzību.
Tā sagādāja galvojumus, uzņēma iebraucējus

un rūpējās par darba sagādi. Draudzei radās

labs kontakts ar ieceļotājiem. Šai akcijai bei-

dzoties, dr. loc. skaits jau sniedzās pie 150,no

tiem ap 70 bija jaunie ieceļotāji. Draudzei

paplašinoties, radās jaunas iespējas un vaja-
dzības. Pie dievnama 1952 uzcēla piebūvi, kur

iekārtoja lielu zāli, virtuvi un priekšnamu.
Būvdarbus projektējis inž. V. Stūrmanis,

darbus veicis būvuzņēmējs J. Jaunzemis. Pie

dievnama auto novietne,zālāji un apstādījumi.
Dievnamā 1957 iebūvēja jaunas Hammonda

ērģeles. Bakskauntijas dr. savā dievnamā

uzņēmadaudzus g. Amer. Latv. Baptistu apv.

kongresu delegātusun viesus. Bakskauntijas
dr. izveidojusies par lielāko latv. baptistu dr.

ASV ar visplašāko darbību,un tās loc. skaits

turpinaaugt. Draudze 1961. 3. IX atzīmēja 50

g. pastāvēšanas jubileju ar 169 aktīviem

locekļiem. Pie dr. darb. svētd. sk. bērniemun

pieaugušiem, koris, māsu pulciņš, jaunatnes

pulciņš. Bez dr. māc. Fr. ČukuraBakskauntijas
dr.vēl darb. māc: A. Mēters, J. Dubelzars, A.

Klaupiks, R. Ukstiņš un J. Zeltiņš. Kora

dziedāšana sākusies ar draudzes dib., unkori

vad.: K. Stefonovics, P. Neibuks, N. Aldiņš, D.

Jansons un R. Ormanis, kas kori vad. 20 gadu.

Kopš 1950 kora vad. E. Ķēris. Pie dr. 1954-60

darb. arī latv. sk. V. Stūrmaņa un T. Arāja
vadībā. Bakskauntijas dr. tuvumā un pārziņā
ir Amer. Latv. Baptistu apv. nometne — 17

akru liela parkveida platība ar sanāksmju

ēkām, sporta laukumu, peldbaseinu un kabī-

nēm. Bez ikvasaras nometnes nodarbēm jau-

natnei un bērniem, tur darb. arī latv. A. apg.

vasaras vidsk. Beverīna. Filadelfijas un ap-

kārtnes katoļticīgie latv. pulcējas Filadelfijas

katoļu kopā, ko apkalpodekāns Antons Justs.

Šī kopa darb. kopš 1950-iem g., pulcina 30

tautiešus. To vada Pāvels Rasimenoks. Fila-

Brīvdabas skatuve Beverīnā.

Latviešu skolnieki ar audzinātajiem Beverīnā Pensilvānijā.
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Filadelfijas Brīvo Latvju biedrības 1910. gada iegādātais nams pirms pārbūves.

delfijas Brīvo Latvju Biedrība (The Phila-

delphiaSociety of Free Letts) dib. 1892. 22. 11.

Tā ir visvecākā latv. b-ba ASV. B-bas dib.

dokumentus 1894. 3. IIparakstījuši 9 latv.
—

kurz., kas toreiz dzīv.Filadelfijā. Pirmais b-bas

pr. bija Fricis Lešinskis, kas šo amatu veica 11

gadus. B-bas mērķis — savstarpēja palīdzība,
labdarība un izgl. — turpmākajos g. desmitos

ievērojami paplašinājies sab. kult. laukā. Pir-

majos g. b-ba mitinājusies īrētās telpās, bet jau
1904. 4. VI pārgājusi nopirktā un pārbūvētā

namā. B-bas rosmēm un biedru skaitam pie-

augot, b-ba 1910. 19. II nopirka jaunu namu.

Nams pārbūvēts 1965-66 b-bas pr. JāņaŠmit-

chena laikā. Abu b-bas namu iegūšanu izkār-

tojis b-bas pirmais pr.
Lešinskis. Pie b-bas

darb. jaukts koris, sk., drāmatiskais pulciņš un

lit. kopa. B-ba I unII Pas. kara laikā ļoti daudz

darījusi svešumā izkaisīto latv. bēgļuunkarā

izpostītās dzimtenes atbalstam. B-bas biedri

aktīvi atbalstīja Ljas valsts neatkarības cen-

tienus unpiedalījās latv. delegācijā,kas griezās

pie ASV prez. Hārdinga, prasot Ljas dc iure

atzīšanu. B-bas vadību 1950-os g. no veclatv.

pakāpeniski pārņēmajaunieceļotāji. Pie b-bas

darb. drāmatiskais pulciņš, šacha sekc, t.d. un

jauniešumūziķu grupa v.c. Tās pajumtērisinās

Nams pēc pārbūves 1965. gadā.
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Vīru dubultkvartets Filadelfijā 1953. gadā. No kr. 1. — diriģ. Jānis Ūdris.

gandrīz visa Filadelfijas latv. sab. kult. dzīve

— koncerti, t-ra izrādes, sapulces, saieti un

izstādes. B-bas telpas izmanto jaunatnespul-

ciņš, DV v.c. latv. org-jas un privātpersonas.

Kopš 1965 rosīgi darb. b-bas dāmukom., kas

atvieglojusi b-bas materiālās problēmas. B-bas

darbā atsaucīgi piedalās jaunālatv. paaudze.
B-bā 1976. 1. I bija 6 godabiedri, 161 aktīvais

biedrs, 54 mūža biedri un 15 pasīvie biedri.

B-bas pr. 1956-57 bija Staņislavs Jaundzems

(m. 1982. 29. XI), 1958-66 Jānis Šmitchens,

1967-72 Andrejs Rūdzis (m. 1984. 24. VII),

kopš 1973 — Roberts Līdums. Sākot ar 1982

b-ba Nodokļu departamentā ir ieskaitīta kā

bezpeļņas labdarības org-ja, kas b-bai dod

nodokļu atvieglojumu. B-ba 1982. 16. X ar

Brīvo Latvju Biedrības reprezentatīva Latviešu mākslas un etnogrāfijas izstāde

1979. 14. IX
- 9. X Filadelfijā.
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plašāku sarīkojumu atzīmēja 90 gkārtu. B-bai

ir viena no plašākajām latv. bibkotekām

brīvajāpasaulē, kas aptver vairāk kā 8 100 sēj.,
daudzus retumus. B-ba pārstāvēja Filadelfijas

un apkārtnes latv. ASV 200 g. jubilejas

svinībās 1976,veicot plašu programmu saga-

tavošanu un izpildīšanu. No 1924-34 Filadelfijā
darb. arī latv. izgl. b-ba Prometejs Džona

Gravas vad. ar t-ra pulciņu, orķestri, kori,

angļu vai. studijām unsporta kopām. Kādu

laiku darb. arī Filadelfijas latv. mūzikas klubs

Dr. Džona Eimaņa vad., kas 1928 pav. sarīkoja

komp. Alfrēda Kalniņa koncertu. Latv. pul-
cēšanos un sab. darbu sekmēja Brīvo Latvju

B-bas un ev.-lut. dr. iegādātie nami. Lan-

kasteras latv. kolonijas pamatusradīja pulciņš
latv. ieceļotāju, kas ASV ieradās no Vāc. pēc

II Pas. kara. lebraucēji pirmo g. pavadīja
darbā pie galvojumu devējiem —

laukos. Vēlāk

pārgājuši labāk atalgotos darbos rūpniecībā.
Jau 1950 vasarā LKOK Arvēds Lauris ierosi-

nājis dib. Latv. b-bu. Izraudzītapagaiduvalde,

un tā paša g. 18. XI sākusi darb.Latv. b-bas

1. valde A. Laura vadībā. B-ba ir vienīgā latv.

org-ja Lankasterā. Tā rīkojusi koncertus,

priekšlas., gleznuunrokdarbu izstādes un t-ra

izrādes, ko vad. rež. Alberts Reķis. Darbojas

latv. sk. Klāras Plakanas vadībā. Sāk. g.

koloniju garīgi aprūpēja māc. Ansis Kiršfelds,

bet, kopš nodib. Bakskauntijas latv. ev.-lut. dr.,

par to rūpējās šīs dr. mācītājs. Kolonijas 25

jaunieši beiguši kol. undarb. savās profesijās.
Lankasterā 30 latv. ģimenesiepirkušas ģime-

nes mājas. Latv. b-bā pēdējā laikā 72 biedri,

b-bas pr.
— Alberts Reķis, kopš 1984

— Dzidra

Ziedone.Pitsburgas latv. kolonijādzīvo ap 85

tautieši,kas l.t. darbuatraduši šīs pils. rūpn.

uzņēmumos. Darb. Pitsburgas un apkārtnes
latv. b-ba, kopš 1950. 17. XII dib. 27 biedri,

par pr. izraugot prof. Jēkabu Prīmani. Par

valdes pr. 1962 ievēlēts Edmunds Vilpors, 1963

— Artūrs Felzenbergs, 1972 — Ingrīda Stra-

vinska. Rīkoti koncerti, lekc. un t-ra izrādes,
svinēti Jāņi, 18. XI v.c. sarīkojumi. Kopš 1963

b-bapiedalījusies Pitsburgas tautībufestivālā

katru gadu. B-bā 52 biedri un 2 goda biedri.

Filadelfijā 1951 18. XI sāka darb. DV ap-

vienība. Tās 1. pr. bija Andrejs Rūdzis,

vēlākos g. E. Mangulsons, P. Pupurs, A.

Mauriņš, Viks Ābrams, V. Šmitckens, G.

Foldāts, E. Broks, Arnolds Trūcis (m. 1981. 6.

XII), J. Odumiņš (1982-84) un Mārtiņš

Kruvesis (kopš 1984).Pie DV darb. sportakopa

v.c. sekcijas. Kopš 1950iem g. darb. arī

Filadelfijas latv. jaunatnes pulciņš, ko pēd.
laikā vadīja Kārlis Cerbulis. levērību pelna

Amerikas Latviešu Palīdzības Fonds ar sēdekli

Filadelfijas priekšpilsētā Elkina Parkā. No

šejienes F ar savām 16 apg. nodaļām risina

savu darbību Amer. l.t. savstarpējā palīdzībā

unlabdarībā. Visos 30 darba g. A.L.P.F.savu

dalībnieku ārstēšanai, pabalstiem nelaimes,

nāves v.c. gadījumosir izmaksājis vairāk nekā

12 milj. dolāru. F viena g. budžets pārsniedz

1,6 milj. dolāru un bilance sniedzas pāri 3 milj.
dolāru. F. valdi vada tās pr. Ludvigs Bērziņš

ar valdes loc: Dr. Andreju Rudzi (m. 1984. 24.

VII), Jāni Kraševski, Arvīdu Zāģeri (m. 1984.

20. VII)unGunāru Bērziņu. Brīvo Latvjub-bā

darbojas virkne sab. kult. pasākumu, kā arī

vairāki saimn. rakstura uzņēmumi. Polīt.

ievirzēs darbojas: Republikāņu kopa (vad.
Toms Šulcs) unBaltiešu — latv., liet. un ig.

jauniešu sadarbība; rīkoja kongresu 1982. VIII

igauņu nometnē. Filadelfijā 1902-05 iznāca

latv. bapt. žurn. Amerikas Latvietis F. Hūna

un J. Kalises vad., polīt. un mākslas žurn.

Pērkons (1909-11, Ņujorkā 1911), K. Rāviņa,
J. Lejenieša(J. Līdumnieka)v.c. red., baptistu

žurn. Jaunā Tēvija (1913-17)AndrejaFūrmaņa

red., laikr. Amerikas Atbalss (1920-22, ar

pielikumuangļu vai. American Echo) Ckristo-

fera Rūsa unKārļa Rāviņa red. unlaikr. Tālos

Krastos (1948-50)Edgara Brūvera unEdgara

Andersona redakcijā. Darb. ~mazā prese"

Brīvo Latvju b-bas biļetens Svešos Krastos,

t.d. kopa..Dzirkstele" Maijas Mednes un Viļņa
Ores vadībā. Filadelfijas draudzes un org-jas

1976 ciešā sadarbībā piedalījās ASV 200 g.

svinībās un veica teicamu darbu latv. vārda

daudzināšanāstarp citāmetniskām vienībām.

Plašos sagat. darbus 2 g. laikā veica rīcības

kom. R. Līdumavadībā. Projekta īstenošanai

saņēma vaid. piešķīrumu — $10,000.Filadelfijā

1974 un 1979 notikaALAs Centr. KD; 1977

notika prez. K. Ulmaņa 100 g. jubilejas

sarīkojums unik g. 18. XI sarīkojumi. Filadel-

fijas koncertapv. komp. V. Baštika vad. ik g.

rīko vērtīgus koncertus. Brīvo Latvju B-bas

jaukts koris JāņaŪdravad. 1956-59,piedakjās

Vispārējos dz. sv. Ņujorkā 1958. Dainuvīte,

siev. ans., Edītes Zeiles vad. 19700s g. dziedājis

vietējos sarīkojumos Filadelfijā un'koncertējis

arī citās latv. kolonijāskdz 1977. Filadelfijas
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latv. vīru dubultkv., ko dib. Jānis Ūdris, darb.

Ojāra Jurjāna vad., palīdzAgita Abene. Melo-

dija, meiteņu ans., dib. ValentīnaBērzkalna

ierosmē; to vada Gunta Plostniece. Melodija

darb. uzsāka 1974 unar saviem mūz. priekš-

nesumiem izpelnījusies ievērību kā latv., tā arī

amer. sab., koncertējot dz. sv. Toronto un

Bostonā unsniedzot ats. koncertus ASV un

Kanādā. M. ir izd. skaņu plati The Melodia

Ensamble m Concert, kurā iedziedātas latv.

oriģināldz. un t. dziesmas. Vilmingtonaslatv.

siev. ans. Maigas Kramas vad. dib. 1962; tas

turpina dziedāt vietējos sarīkojumos unkup-

lina dievkalpojumus.Bakskauntijas latv. bap-

tistu dr. koris E. Ķeravad. dzied. dr.dievk. un

baptistu dz. dienās. Bakskauntijas latv. ev.-lut.

dr. koris Veltas Liepiņas vad. dzied vietējos

dievkalp., koncertos unir pied. visos ASV un

Kanādas dz. svētkos. Filadelfijas latv. baptistu
dr. koris V. Baštika vad. ir spēcīgākais jauktais
koris šai apgabalā. Tas dzied dr. dievkalp., bap-
tistu dz. dienās unpied. kopkoru koncertos un

dz. svētkos. Filadelfijas latv. ev.-lut. Sv. Jāņa
dr. jauktskoris darb. ĀrijasŠulcas vadībā. To

1950-os g. vad. Pēteris Banders, Jānis Ūdris,
Monvids Rimbenieks, Aelita Reisa, pēc tam I.

Mežaraups. Koris dzied dievkalp., koru kop-
koncertos un dz. svētkos. Ir arī mūz. ans.-

kamerkoris Auseklis, vad.: Imants Mežaraups

unRalfs Augstroze; solistes: Silvija Erdmane-

Augstroze, Dagnija Bērziņa v.c, kā arī Deju

kapella, kur darb.: Imants Mežaraups, Andrejs

Liziņš, Arnolds Kārklis, Gatis Gaujenieks,

Mārtiņš Zālīte, Aivars Šmits v.c. Tempļa U

kori vada Aelita Reisa. Koncertap-bā darb.:

Viktors Baštiks, Ojārs Jurjāns, Gunta Plost-

niece, Valija Briedē,Mirdza Ūdre un Roberts

Ķirsons. Linda Aļļe, čelliste (8.A., M.A.), kon-

certējusi lielākās latv. kolonijās, dziedājusi
koros un ans., pianiste un pavadītāja. V.

Baštiks, skaņradis un diriģ., vada dr. kori, ir

virsdiriģ. kopkoru koncertos, darb. par mūz.

kritiķi. Filadelfijas koncertapv. vad. Valentīns

Bērzkalns (m. 1975. II), skaņradis un mūz.

vēsturnieks, darb. mūz. laukā, vadīdams radio

raidījuma „Latviešu Balss Filadelfijā" mūz.

daļu, rīkojis latv. skaņražu darbu un latv. dz.

koncertus. Viņadarbi latv. dz. sv. vēst. pieder

pie nozīmīgākajiem latv. kult. pieminekļiem.
V.B. dib. mūz. žurn. Latvju Mūzika, kas

turpina iznākt. Silvija Erdmane-Augstroze,

soprāns, jaunāspaaudzes soliste, dzied. latv.

kolonijās, arī soliste visp. dz. svētkos. Edgars

Erdmanis, baritons, dzied solo Filadelfijas latv.

baptistu dr. jauktā korī. Uga Grants, pianists

(M.A.), Daina Jaunākā, pianiste, darb. mūz.

laukā, pavadītāja un dievkalp. ērģelniece.
Jasmīne Stouta Jaunākais-Šumeikere (Shoe-

maker, Dainas māsa), pianiste, darb. par ērģel-
nieci Vilmingtonasunapkārtnes latv. ev.-lut.

draudzē. I. Mežaraups, skaņradis, pianists,

ērģelnieks unkora diriģ., turpina mūz. un inž.

zin. stud. un ir Pensilvanijas latv. s-bas

~nākotnes lielākā cerība." Melita Mičule,

mecosoprāns, mc. Filadelfijā, dzied. R. krasta

dz. sv., dzied. Vāc. opert-ros (Oldenburgā).
Gunta Plostniece (M.A.), soprāns, pianiste, ans.

vad. un mūz. kritiķe, diriģ., referente. Aelita

Reisa (M.A.), pianiste, diriģ., dr. ērģelniece un

kora vad. Filadelfijas latv. ev.-lut. Sv. Jāņa

draudzē. Pieņemta darbā 1970-o g. b. Tempļa
U Filadelfijā. Anita Rubene, (8.A., M.A.),

soprāns, diriģ., mūz. paidag.; Elizabete Rutēna,

pianiste, darb.par dr. ērģelnieci. Olita Strazda

mc. bračas spēli, pianiste un pavadītāja.
Dace Treimane čello spēli mc. Filadelfijā. Vaida

(Plūdone) Sīle pianiste, brīvmaksl., dib. un

joprojām vada savu klavierstudiju. Viņasvad.

pirmo mūz. izgl. klavierspēlē guvuši vairāki

latv. jauniemūziķi. Irēne Upeniece,kora diriģ.,
dz. un uzaugusi Filadelfijā, kopš 1970-o g.

beigām darb. par ērģelnieci un kora diriģ.
latv. draudzēLongailendā. Edīte Zeile-Annusa,

soprāns, pianiste, mūz. skol., diriģ., 1970-o g.

darb. Filadelfijā mūz. laukā, dib.un vad. siev.

ans. Dainuvīte. Kopš 1970-o g. beigām darb.

Minsteres latv. ģm. Vācijā. Operdziedātāja,

soprāns Rita Dzilna Zaprauska dzirdama

gan vietējos, gan citu novadu koncertos.

Pensilvanijas baletā dejo Ilze Kļaviņa. Rit-

misko vingrinājumu studiju atvērusi Aina

Ozola. Telev. 12. stacjas studijā strādā Rasma

Nariņa-Kariņa un leva Jūrmala. Franklina I

darb. Zenons Zudāns. Brīvo Latvju b-bas

teātris — nodib. 1981. Rež. Uldis Kariņš. Mūz.

vad. AndrejsLiziņš. Pirmā izrāde ar Blaumaņa

lugu ~Skroderdienas Silmačos" notika 1982.

15. V b-bas namā. Mārtiņš Zālīte to uzņēma
~video" lentā. Filadelfijas latv. māksi, kopai,
kurā darb. 14-15 latv. glezn. un tēlnieki, ir iz-

cila nozīme latv. mākslas attīstībā un latv.

mākslas popularizēšanā, rīkojot izstādes. Šai

kopādarbojāslatv. trimdasekspresionists, KF

laureāts Oskars Skušķis (m. 1978. 14. VI),
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kopas pavēnī izauga māksi. Laimons Eglītis,
ierosmi te saņēmis Olivers Rodums. Filadel-

fijas latv. māksi, kopas pamatsastāvā darb.

Arnolds Treibergs, O. Skušķis, Voldemārs

Jansons un L. Eglītis — visi KF laureāti. Šai

kopai bija izcili liela nozīme KF izstāžu

attīstībā un latv. mākslas popularizēšanā

Redingas un apkārtējos U mūzejos. Jānis

Annus, glezn., KF laureāts, 1977-os g. dzīv.

Filadelfijā, pied. vairākās izstādēs, arī gandrīz

katrā dz. sv. un KF rīkotā izstādē. Aija

Bērziņa, vēl 1960-os g. pied. kopējās izstādēs.

Māra Grīnberga darb. dekorātīvā laukā. Harijs
Gricēvičs rosīgi darb. dekorātīvā mākslā,

portretu gleznošanā, grām. il. un vāku zīmē-

šanā. Paveicis daudzus lielu apmēru sienas

gleznojumus, galvenokārt mūzejiem, kā arī

vairākas gleznas eļļā un akrilikā. Gleznojis
dekorātīvos motīvus Franc, It. un Angl.
izstādēm Tirdzn. mūzejā unvadījis šo izstāžu

iekārtošanu. Saņēmis Franc. Tirdzn. dept.

godalgu. Angl. prinča Čarla un princeses
Annas viesošanās laikā Vašingtonā Baltajā

namāveicis telpudekorēšanu. Darb. 3 g. Moora

Mākslas kol. par konsultantu. Sacensībā par

Arābijuno 65 šīs zemes labākajiemglezn. Gr.

ieguvis 1. vietu, 7 kela formāta gleznās ietvēris

dažādus sporta paveidus un tās tagad grezno

Šaudi Arābijas Jūras A. Dace Marga, glezn.,

piedakjusieskopējās un dz. sv. izstādēs. Noorg.
Centr. KD jauno māksi, gleznu izstādi un

iekārt. Brīvo Latvju B-bā 1979. 111. Leonids

Linauts, stiklu gleznotājs, izveidojis pats savu

stikla glezn. stud., devis b-cu un dzīvokļu logu

gleznojumus, rīk. izstādes. Strādā par prof.
Ročesteras Mākslas koledžā. Viesturs Osvalds

mc. L. Linauta stikla glezn. studijā. Jānis

Pontags, stikla glezn., Redingā izst. ar skaldītā

stikla skulptūrām. Olivers Rodums, glezn.,

(M.A.), KF laureāts. Pēteris Daumants Šņore
(M.A.) pied. kopējās izstādēs. Darb. par glezn.
skol. kolledžās. Arnolds Treibergs, KF lau-

reāts, darb. gan pats savu, gan kopēju mākslas

izstāžu rīkošanā kā Filadelfijā, tā Ņujorkā. A.

Treibergs darb. arī stikla glezniecībā. Viņš
strādā lielākajā ASV stikla glezn uzņēmumā,

gleznodams iespaidīgus katedrāļu un b-cu

logus — arī poļu Čenstockovas katedrālē

Doilestaunā, kur Tannenbergaskaujas ainā

redzams arī zemgaļu karavīrs. Voldemārs

Jansons, tēlnieks, KF laureāts (m. 1980. 29. II),

pied. kopējās izstādēs unrīk. arī patstāvīgas

savu darbu skates. Par ievērojamu rūpn.

izvērtusies (Rīgas pils. tecrmikuma absolventa)

Elmāra Vītola 1950-o g. sākumā nodib. precī-

zijas mašīnu un instrumentu darbnīca. Vītola

rūpn. izpelnījusies arī federālās vaid. atzinību.

Te darinātaspat dažas ārkārtīgi precīzi izstrā-

dātas daļas ASV izplatījuma kuģiem, īpaši

ūdenslīdēju tērpi. V. rūpn. gatavo arī dzied-

niecības līdzekļu iesaiņojamās mašīnas —

automātus, kā arī precīzijas darba rīkus.

Eduards Brokāns jau kopš vairākiem g. ie-

saistījies moteļu pasākumā (L & M Motel)

Harisburgā. GunāraRamiņa nodib. būvdarbu

un celtn. materiālu apgādes uzņēmums ar

divām nodaļām ~Ramins and Sons, Inc." un

~V —
Not Supplv, Inc." Stanlejs Misjūns

1960-o g. sāk. Filadelfijā nodib. īpašu labie-

kārtojumu sab., kas rosīgi darb., sniedzot

savus pakalpojumus pasūtinātājiem mazum-

tirdzn. veikalu iekārtošanā jau 21 gadu.V. Ores

Celtniecības Sabiedrība Spinnertaunā veic

mūrnieku, namdaru un cl. iekārtošanas darbus.

Viļņa Ores dažāda veida grīdas segumu tirdzn.

uzņēmumā— Rīga Decors Soudertonā. Imanta

Kalniņa spiestuve uzsākusi darb. 1973. Spies-

tuvē strādā 25 darbinieki. Edgars Brolis

iesaistījies pārtikas tirdzn. ar ceļojošupārtikas

piegādes pasākumu (EB Distributors).

Lit.: Roberts Līdums, Latvieši — brīvības

meklētāji (1973).
R. Līdums

N. Lazdiņš

Pensionāru biedrības radītas, lai vienotu

latv. vecos ļaudis, pārrunātuviņu problēmas,

veicinātu sab., kult. un rel. dzīvi, atbalstītunac.

pasākumus un atvieglinātu to personu dzīvi,

kas nonākušas grūtībās. Pie dažām centr. latv.

org-jām bija un ir aprūpes biroji, piem., pie

ALA; tie var vienot izkaisīto veco latv.

saimi konferencēs, bet pārrunu vakariem ir

nepieciešamas vietējas org-jas. Pensionāru

b-bās var iestāties abu dzimumupersonas,
kas

sasniegušas pensijas vecumu, sākot ar 55 g.,

un sanāksmēs var piedalīties arīviņu ģimeņu

locekļi. Organizēšanās sākās 19600s g. Klīv-

landes Latv. p.
b. dib. 1965. 23. X, tajā ap 130

biedru un savs karogs. Aktīva ir arī Indiana-

poles Latv. p. b.;Milvoku Latv. p. b. ir ap 112

biedru,kas ir ļoti rosīgi. Rosīgi darbojas arī p.

b. Grandrapidos,kā arī Z. Kalifornijas Latv.

p. b., kas dib. 1975 un kurā ir pāri par 60

biedru. Pensionāru b-bas ir arī daudzās citās
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vietās ASV, bet tās aptver tikai apm. 1/3

vietējo veco ļaužu. Sevišķi izvairīgi ir akadē-

miskās saimes loc, kas labākajā gadījumā
ierodas tikai nolasīt kādu referātu. Jau 1979

radās jautājums par veco ļaužu konferencēm,

bet ASV pirmā šāda konf. notika tikai 1985.

24.-25. VIII Garezerā. ASVlatv. pensionāriem

nav savabiļetena. Tikai daži vietējie period.
izd. dod telpupensionāru vajadzībām, piem.,

te sev. jāmin. Z.Kalifornijas Zelta Vārtu Vēstis

Artūra Reinvalda red., kas dod pensionāriem
atsev. nodaļu. ASV nav arī latv. veco ļaužu

māju un aprūpes slimnīcu. Archit. Staņislavs

un Milda Borbali plāno mobilo ēku Mildas

ciemu pusceļā starp Sandiegoun Losandželosu

Palmspringsas tuvumā (D. Kalifornijā). Tam

pamatu devis Dr. Alfrēds Rimša ar $1 000 000

dol. ziedojumu. Mildas ciemā būtu arī kult.

centrs, mcd. centrs, viesnīca v.c. pasākumi.
Mildas ciems (Mildas Town) aizņem 330 akru

800 pēdu v.j.l. pie Paļas strauta Palomāra

(observatorijas) kalnāja tuvumā. Ciema tu-

vumā ir Paļas miestiņš ar vēst. San Antonio

dc la Paļas misiju, Temeculas pils., Eskondido

slim. un profes. t-ris. Vudbridžā, Ontārio,

Kanādā, 30 j. z. noToronto, 1985. 9. XI atklāja

plašu veco ļaužu centru ~Kristus dārzs"
—

vairāku ēku kompleksu 3 stāvos, kas spēj

uzņemt 100 iemītniekus. Tā admin. ir Māra

Zariņa; mcd. aprūpi vada Dr. Eduards Upe-

nieks, kas bija arīpasākumapirmais valdes pr.

(1979-85). Komplekss izmaksājis 5 000 000

dol., tas atrodas uz 10 akru Vilmas unLaimoņa
Kinstleru dāvāta zemes gabala. Toronto at-

rodas arī lielākā latv. pensionāru b-ba trimdā.

Labi organizēti ir Zviedr. latv. pensionāri,
kuriem vienīgajiem ir savs period. izd. Svei-

ciens. Latv. veco ļaužu mītne ir arī Austrālijā.
P. b. rodas arī lielākos latv. centros dažās citās

latv. patvēruma zemēs.

Peridiniju rinda (Peridiniales) — pirofītaļģu

dinoficejuklase, kas vairojas daloties, retumis

dzimumiski. Lielākā ģints ir peridīnijas (Peri-

dinium), no kurām Ljā visbiežāk sastop P.

bipes. Ezeru unupjuplanktonam raksturīgas
ir ceratijas (Ceratium). C. tripos kopā arcitām

aļģu sugāmRīgas jūras līcī rada ūdens spīdē-
šanu.

Pērkona negaiss —
laika parādībaarzibeni,

pērkonu, stipru lietu, dažreiz pat ar krusu un

vētru. P. n. visbiežāk plosās siltā laikā, kad

apvidu šķērso auksta gaisa fronte. Ljā p. n.

visbiežāk virzās no d., d.r. vai r. puses, visretāk

piekrastē (vidēji 12-14 dienas g.), visbiežāk

Vidz. centrālā augstienē (24 dienas g.), vis-

biežāk novērojams VII un VIII. Lielākais

skaits Ljas r. daļā — 25, a. daļā — 35-40. P.

troksnis dzirdams 15-20 km tālu.

Pērkone (1895) —
ciems unapdzīvota vieta

Liepājas raj. d. daļā starp Balt. jūru un

Liepājas ezeru. Platība 26,8 km2, iedz. skaits

1967 — 920. Lielākās apdzīvotās vietas —

Bernāti un Pērkone. Bernātu jūrmalas kāpas

un mežs ir dabas aizsardzības objekts. Pēr-

kones smilšu atradni (2 021 700 m 3) izmanto

Liepājas būvmateriālu rūpniecībā. Pērkones

vecupe atdala P. no Liepājas. Apvidu šķērso
Liepājas-Klaipēdas ceļš. Darbojas astoņgadīga
sk., bibl., feldšeru un vecmāšu punkts un

sakaru nodaļa.

Pērkons (1897) minēts 226 dainās, 24

mīklās, 15 parunās un pa daļai ieražās. Pēr-

kons, Pērkontēvs, Vecaistēvs ir viens no vārdā

sauktajiem Dievadēliem (D 34047 v.c), kas

saukts arī saīsināti par Dieviņu (D 54875 v.c).

Pērkonam ir sieva
—

Pērkonmāte un 3, 4, 5,

6, 7 vai 9 dēli, 3 meitas un vedekla. Pērkons

dievestības teikās minēts kopāar Dievu, Māru

— arī kā Jūras Māti,Vēja Māti un Joda meitu

(D 34002).Pērkons ir cīņā ar velnu (8 dainas),

unraganas bīstasno Pērkona. Pērkons Saules

teiksmā jāj Saulesmeitas precībās, vedībās,

kāzās, arīpanākstos, kur sasper zeltaozolu, kas

ir gada simbols. Rudenī Pērkons sper avotā,

kur noslīkst Saulesmeita. Pērkons irKalējs, kaļ
rotasunpiešus Saulesmeitām un Dievadēliem.

Pērkons ļaužu dzīvē minēts pavasarī, vasarā,

Jāņos, Apjumībās, Apkūlībās, dzīrēs, jauniešu
sadzīvē unprecībās, ir darbinieku aizstāvis pret

kungiem un tēvuzemes sargs. Pret Pērkona

spērieniem krustās ar dasu (plaukstu) Latg.,
Pērkona lodi un šķembas lieto burvībās.

Pērkons ir cilvēku vārdos, vietu vārdos, augu

un dzīvnieku nosaukumos.

A. Brastiņš

Pērkons Auseklis (dz. 1932. 13. 111 Rīgā) —

inženieris ķīmiķis. Stud. Toronto U Kanādā,

kur ieguvis B.A.Sc. grādu 1958,M.A.Sc. grādu

radioķīm. 1960 unDr. grādukodolķīm. 1965,

bez tam diplomukriminoloģijā 1971. Speciali-

zējies neitronu aktīvācijas analizēs lietošanā

kriminoloģijā. Kopš 1960 P. strādājaOntārio

kriminālzin. centrā, 1969 AN Internac. atome-
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nerģijas aģentūras uzdevumā bijis padom-

nieks Srī Lankā, Indijā un Venezuelā. Bijis

viesprof. Toronto U 1968-69 un Ceilonas U

1969-70,pēc tam Venezuelāķīm. prof. Simona

Bolivara U Karakasā 1973-75 un noorg. ķīm.

nod. Tačīras U 1975-76, kur bijis arī fak.

dekāns. Kopš 1976 beigām P. darb. par doc.

Toronto U kodolķīm. nozarē apvidus piesār-

ņošanas jautājumos un par konsultantu savā

uzņēmumā A.K. Pērkons and Associates. P.

publ. grām.Nuclear Methods m CrimeDetec-

tion un 41 rakstu zin. žurnālos. Viņš aktīvi

darb. latv. s-bā un skautu org-jā, ir Latvju

dievturu sadraudzes Burtnieku dr. vadītājs.
Pērkonkrusts (1896) — radikāli nacionāla

poktiska cīņas organizācija. To dib. 1930 Jānis

Greble un tās sākotnējais nosaukums bija

Ugunskrusts. To 1932. XI pārņēma Gustavs

Celmiņš unpārvērta cīņas org-jā. Org-jā 1932

bija tikai 100 biedru, bet gada laikā tās loc.

skaits pieaugauz 12 000
— 15 000 pēc Celmiņa

inf., 5 000
—

6 000 pēc vācu izlūku dienesta

ziņām. leinteresētās personas uzņēma kā

kandidātusuz dažiem mēn., pa 10 — 15 vienā

~iesaukumā", pēc kam viņi kļuva aktīvi 20 —

25 personu ~laidumos" un visbeidzot tika

uzņemtipar „kadriniekiem" vai „īstajiem cīņas

biedriem". Gandrīz katrā sab., kult., arodu, rel.

un sporta org-jā, draudzēs un stud. org-jās

izveidojās P. šūniņas. P. simpatizēja itāliešu

fašismam,betbija arī antisemitisks un sākuma

periodā arī antivācisks. Sākotnējo Uguns-
krusta darb. 1933. 7. IV apturēja Ljas vaid.,

bet 1933. 12. V org-ja atjaunojāskā 2 org-jas
— Pērkonkrusts un Tēvijas Sargs. P. loc. pēc

itakešu fašistu parauga staigāja tumši pelēkos
kreklos ar krūšu nozīmi, un biksēs, ar stul-

meņiemkājās. Sevišķās nometnēs viņi nodevās

fiz. audzināšanasunvienkāršotām mii. apmā-

cībām. P. vadība uzturēja sakarus ar radniecīgo

Pērkoņkrusta vadonis Gustavs Celmiņš.

Pērkoņkrustieši gājienā.
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Pērkoņkrustieši apmācības nometnē.

ig. Vabudussojalaste Liit (VABS — Brīvības

cīnītāju apv.) un rumāņu Dzelzs gvardi. Ljas
vaid. 1934. 30.1 slēdza arī P. org-ju, apcietinot
35 vad. un izkratot 300 citu p. vai dzīvokļus.
P. 1934. 31. V sākās liela prāva, 33 personām

piespriežot ilgus cietuma sodus vai spaidu
darbus. Pērkoņkrustieši turpināja darbību

pagrīdē devītnieku un trejdevītnieku (27 per-

sonas) grupās. Ljas vaid. 1934. 13. VI ap-

cietināja 107 pērkoņkrustiešus ar G. Celmiņu

priekšgalā un apvainoja viņus apvērsuma

organizēšanā; 102 personām piesprieda cie-

tuma sodus unCelmiņu 1937 izraidījanoLjas.
Četros gados apcietināja pavisam ap 800

pērkoņkrustiešus un 2 000 atlaida no darba. P.

savā darb. laikā nekad nekļuva nozīmīgs mii.

faktors. Pad. režīms 1940. 5. VII apcietināja
lielu skaitu pērkoņkrustiešu un nosūtīja uz

Komi republiku spaidu darbos. Pārējo vairums

iesaistījās pretestībaskutībā undaļa nokļuva
Vācijā. Sākoties vācu okup. 1941. VI P. at-

jaunojasavu darbību, bet vācu mii. pārvalde

org-jas darb. aizliedza 1941. 17. VIII.Pēc tam

daļa pērkoņkrustiešu aktīvi iesaistījās vācu

dienestā, kamēr lielākā daļa iesaistījās pre-

testības kustībā un daļa P. biedru 1942 no

org-jas izstājās. Vācu drošības iestādes 1943.

14. 111 apcietināja G. Celmiņu un nosūtījauz

koncentrācijas nometni Vācijā.
Perlamutrenes (Unio) — dižgliemeņu dzim-

tas ģints ar biezu, ovālu čaulu unslēdzējmalu

ar zobiem; dzīvo parasti upēs uz smilšainas

grunts.To čaulas izmanto perlamutra ieguvei.
Pasaulē ir ap 20 sugu, Ljā — 3 sugas: U.

crassus, U. pictorum un U. tumidus.

Pērlene — senais nosaukums tagaddažkārt

sauktaiVaidavas upei (2546), vienīgai upei, kas

iztek no Vaidavas ez. (sk.) un pēc km 10

tecējuma caur Vaidavas (sk.) un Lenču (sk.)

pag.
ietek Gaujā (sk.) pie Baķiem netālu no

Lenču pag. valdes
— za. no Cēsīm (sk.). Pirmo

2 km posmā noV. ez upe ir lēna un mierīga,

veidoūdens krātuvi dzirnavām. Nākošajos 8

km tā ir līkumota, strauja un dažkārt tek dziļās

gravās —
it īpaši pie ietekas Gaujā. Senatnē

P. bija slavena ar sev. lielām un vērtīgām

pērlēm tās gliemežos. Tas deva upei sākotnējo

un īstonosaukumu.Lai nepievilktu legālus un

nelegāluspērļu zvejniekus, vietējie iedzīvotāji

to sāka saukt par Vaidavas upi, un g.s.

tecējumā tā arī ieguva tagad dažkārt vairāk

pazīstamo Vaidavas upes nosaukumu — līdzī-

gu daudz garākajai Vaidavas upei (2544) za.no

Alūksnes (sk.).
A. Ķeksis

PērļgUemeņu dzimta (Margaritiferidae) —

divpusēji simmetriski gkemji ar divvāku čaulu

lapžaunukārtā. Perlamutraslānī iekšpusē bieži

veidojas pērles. P. dzīvo tekošos.ar skābekli

bagātos saldūdeņos — upēs un strautos.

Nozīmīga suga ir upju pērļgliemene (Marga-

ritifera margaritifera). Margaritana margariti-

fera atrodama dažās Ljas upītēs. Tikai vienā

no katrām 3000 — 4000 pērlenēm var atrast

pērk zirņakelumā, parasti tumšā krāsā (1898).

Tās ir tik ļoti izskaustas, ka tagad atrodas

valsts aizsardzībā.
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Pērļupe Lidija (agrāk Perlbacha, 1904. 16.

IIRīgā - 1962. 8. VIIIČikāgā, Ilinojā, ASV)

— rakstniece (1899). Publ. apceres ~Par Jāņa

Ezeriņa stilu" un ~Atturības princips literā-

tūrā". leguvusi popularitāti ar grām.jaunatnei

—Ludis dodas pasaulē (1937)unPriekšpilsētas

noslēpums (1939), kur ar spraigu fābulu bēr-

niem saprotamāvai. notikumi skatīti ar bērna

acīm. Trimdā Priekšpilsētas noslēpums iznāca

2 jaunos izd. (1948, 1954), kam pievienojās

lugas Liesmiņa (1954) un Uz mājām (1955),

vēst. romāns par senās Romas laikiem —

Zaļojošais zars (1961) un stāstu krāj. Putns

čaulā (1962).

Perma sistēma (perms) — palaiozoja ēras

jaunākālaikmeta iežu sistēma (1899 — neat-

bilst jaunākopētījumu rezultātiem).Šī sistēma

radusies pims apm. 285 — 240 milj. gadu.Tās

sākuma periodā Balt. bija izveidojies sauss

klimats un tuksneša ainava. Šī perioda vidus

posmā no dr. sāka ieplūst jūra, kas sasniedza

D. Liet un D. Kurzemi. Tajā dzīvoja gliemji,

zivis, koraļļi (kas veidojapat koraļļu rifus) v.c.

organismi, kuru atliekas palika jūras kaļķa

dūņās unnokurām veidojās kaļķakmens slāņi,

piem., Brocēnos. Vēlāk jūra sašaurinājās un

jūras ūdens kļuva pārāk sāļš, kas bija orga-

nismiem nelabvēlīgs. Šajā ūdenīvecokoraļļu

rifu ielokā nogulsnējās ģipsis, anhidrīti un

akmeņsāls. Beidzot jūra izžuva pavisam, tās

vietā palika dūņu un sāls purvājs, unar laiku

izveidojās tuksnešains apvidus.
Pērnava Nora (dz. 1915. 6. IV Seces pag.)

— matēmatiķe. Mag. math. grādu 1938 iegu-
vusi LU, ASV 1955 M.A. grādu Veines

(Wayne) valsts U Detroitā un 1964 Dr. grādu

turpat. No 1938-44 skol Pļaviņu valsts ģm.,
Vāc. 1945-46 skol. latv. bēgļu nometnē Kemp-

tenē, 1946-50 Ausekļa ģm. un Tautas Ask.

Augsburgā;ASV 1955-61 instr., 1961-66 doc.,
1966-76 ārk. prof. Detroitas U. Publ. rakstus

par harmonisko funkciju robežvērtību probl. un

n-dimensionālo Helmholca parciālo diferenciāl-

vienādojumu (Proc. Amer. Math. Soc., Duke

Math. Journ.).

Peronosporu rinda (Peronosporales) —
ie-

tilpst aļģsēņu oomicēšu klasē, vairāk uz saus-

zemes nekā ūdenī. Ljā atrastas apm. 1110

sugas. Rindā ir 3 dzimtas
— baltkrevju sēņu

(Albuginaceae), nokurām Ljā ir 3 sugas,pitiju

un peronosporu dzimtas.

Perro Oskars (dz. 1918. 26. IX Mazsalacā)

Oskars Perro.

—
virsnieks unpolitisks darbinieks. P. bijis

Latvijas Vanaguorg-jas loc, stud. mcd. LU.

Ar pirmajām latv. karavīru vien. 1941 rudenī

devies uz Ļeņingradasfronti, 1942. 16.1— 17.

V cīnījies Holmas ielenkumā, kur kā pirmais
latvietis II Pas. karā apbalvots ar Dzelzs

krusta II šķiras ord., I šķiras Holmas vairogu

v.c. godazīmēm,vairākkārtīgi ievainots; 1942.

12. VIII iecelts par sakaru virsn. starp Latv.

Leģiona štābu un Rīgas radiofonu, 1943. IV

iecelts par sakaru virsn. starp Latv. Leģiona

ģen.inspekcijas štābuun6. SS-Korpusaštābu.

Izraudzīts par korpusa kom. personīgo adju-

tantu, bijis arī korpusa pretizlūkošanas daļas

pr. pal., 19. Latv. div. kom. adjutants v.c.

amatos. Kara beigu posmā komandējis rotu

Kurz. cietoksnī 19. Latv. div., 1945. 27. IV

ievainots un 8. V no Ventspils evakuēts uz

Vāc, kur pēc kara pievērsies skautu kustībai.

P. 1946 atsācis stud. Hamburgas U, vēlāk

Johana Volfganga Gētes U Frankfurtē pie

Mainas,kurbijis Frankfurtes latv. stud.b-bas

pr. unLSCS prez. loceklis. P. 1948pārcēlies uz

Kanādu, kur turpinājis stud., piedalījies Sv.
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Andreja ev.-lut. draudzes dib. Toronto, bijis
Latv. virsn. apv. unLatv. Dzelzs krusta ordeņa
kavalieru b-bas līdzdib. un pēdējās ilggadīgs

vad., Kritušo karavīru pieminekļa Saulainē

celšanas idejas īstenotājs un Pieminekļu pār-

valdes pr. vietnieks. P. bijis arī LNAK pad.

loc, Kanādas Balt tautu federācijas un Ap-

spiesto Nāciju pretkomūn. demonstrāciju org.

un vad., Balt. veterānu korpusa dib. un

ilggadīgs kom-ris, Kanādas lielākā laikr. To-

ronto Daily Star korespondents. P. publ.

atmiņu grām.Holmas cietoksnis (1981), Vēs-

tures veidotāji (1985)unNeuzvarēto traģēdija

(1987), sniedzis arī rakstus žurnālos un laik-

rakstos.

Pērtas Latviešu drāmatiskā kopa — dib.

1950. X Pērtā, R. Austrai, pie Indijas okeāna;

dib. Dailonis Ormanis, Babete Blicava, Verners

Skābe unMarta Vecumniece. Ansamblībija 8

dal,pirmā izrāde notika „Patch" t-rī 1951. 2.

II (Babetes Blicavas Antons ķezā un diver-

tisments). Līdz 1985 sagatavotas 65 lugas,

notikušas 130 izrādes (47 latv.), galv. autori
—

M. Zīverts (11 lugas), R.Blaumanis (7), Anšlavs

Eglītis (4), L. Auzāne-Vītoliņa (4), E. Vulfs (3),

V. Kārkliņš (2), G. Grieze (2), J. Rainis (1) un

A. Brigadere (1), no cittautiešiem — Sartrs,

Lorka, Fodors, Ratigans unGoldoni. Arvīds

Zīle iestudējis 35 lugas, Dailonis Olmanis
— 8,

Anita Vaļikova — 7 un Anna Lanske
— 5.

Anna Lanske spēlējusi 40 lugās, Jūlijs Bern-

šteins
— 35, Romāns Sivalops — 31, Jānis

Pelše — 27 lugās. Izcilākās izrādes bijušas —

Skroderdienas Silmačos, Vecais Pilskungs,

Tvans, Bernardas Albas mājaun Ferdinands

un Sibila. PLDK 1985. 21. VII pilnsapulcē

piedalījušies 17 dalībnieki. T-ra valdes pr.bijuši
—

Leonīds Geidāns (2 g.), Ivars Lindbergs (4),

Juris Pārups (18), Alberts Vaļikovs (3) un

Gunārs Sarkans (8 gadus).

Pērtnieku dolomīta atradne
— atrasta

Rēzeknes raj., 7 km no Sakstagala dzc. staci-

jas, pieder pie augšdevona semilku-buregi
horizonta. Tās krājumi aplēsti 4 208 500 m 3

apmērā.

PestmalisHerberts (1891. 29. VIIRūjienas

pag.
— 1962 1. XIIStokholmā, Zviedrijā) —

in-

ženieris (1902). Pēc IIPas. kara strādāja Parīzē

(Franc.) dažādās techn. iestādēs un bēgļu
palīdzības org-jās. Kopš 1955 dzīvoja Zviedr.

un strād. Stokholmas U Fizikālās kīm. I.

Pēšs Heinrichs Gotlībs (1817. 30. V Piņķu

pag.
— 1849. 16. V Rīgā) — teologs (T. — Piņķu

muižas vagars un b-cas krodzinieks.) Ar sava

krusttēva, muižas nomnieka Krēgera, atbalstu

P. mc. Aleksandra sk. Rīgā. Ar virsmāc.

Johana Hermaņa Treija (Treu) palīdzību P.

1830 iekļuva Rīgas Doma sk. (sk.) un 1832

Rīgas ģm. (sk.), kur par centību ik g. saņēma

Rīgasrātes stipendijas. Viņš 1838-42 stud. teol.

Tērbatas U, pēc tam bija mājskol. Rīgā. P.

1847 iecēla par jaunākomāc. Rīgas Jāņab-cā

un 1848 par virsmāc. turpat. P. 1847 apprecēja

Treija meitu Hermīni,kas 1848 nomira chole-

ras sērgā. Viņu saistīja filoz., vēst., grieķu un

romiešu, kā arī vācu klasiķi. Viņš pats bija

sarakstījis traktātu ~Inwiefern ist es Hegel

gelungen, sein Svstem mit den Lekren des

Christentums m Einklangzu bringen." P. mira

sērgā, vēl būdams jauns. Viņa ģimenesdraugs
Ansis Leitāns publ. CienīgsRīgas Jāņa drau-

dzes vecākā mācītāja Heinrich Gotlīb Pēš

dzīves gājums un bēru diena (1849). Par viņu

rakstījis arī b-cas vēsturn. Edgars Ķiploks.
Pēteri (Pēterdiena, Lapu diena) dainās se-

najā gadskārtā seko aiz Jāņiempēc 5 dienām,

bet dziļākā senatnē, šķiet, tūliņ aiz Jāņiem

(1904).Ar P. sākas vasaras otrāpuse, brieduma

laiks augiem. P. cilvēkojums ir Pēteris, saukts

par lapaini. Pēterim Dievadēla pazīmes. Minēta

sieva, augsti zirgi, vainags. Pēteris vienmēr

minētskopā arJāni un Jēkabu, tādēļ it kā Jāņa
blakus tēls. Pēteris, Jānis un Jēkabs ir Dieva

zvejnieki, Dieva sulaiņi, kuri iezīmē labāko

zvejas laiku Ljas dabā. Arī Māra šai laikā zvejo
ezerā (D 54850). Pēteris tāpatkā Jānis minēts

daudzās tautās. Senākā Pētera nozīme — tēvs

(sanskritā pitri, pitaras — tēvs) saistīta ar

debesīm. Vēl sanskritā nosaukums Pitri-janā

(ceļš), kam tuvība ar Jāni. Latīņu vārds Petrus

cēlies no grieķu Petros.

A. Brastiņš

Pēteris (PeterBiron vonKurland, 1724. 14.

II Jelgavā — 1800. 13. I Gellenavā, Glacas

grāfistē, Silēzijā) —
Bīronu dinastijas pēdējais

Kurzemes un Zemgales hercogs. Kopš 1730

viņš bija grāfs, kopš 1737 princis. Ap 1732 P.

sācis virsn. karjeru Kriev. armijā, 1740 bija

jaugvardes kavalerijas plkv. ltn., bet tajā pašā

g. arestēts un deportēts, 1762 apžēlots un

iecelts par ģenerālmajoru. 1763-69 P. bija

hercogistes troņmantnieks, 1769-95 hercogs.
Laulības dzīvē viņam nelaimējās. P. 1765
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Hercogs Pēteris (1769-1795).

precējis princesi Karolīnu Luīzi fon Valdeku

(VValdeck), bet šķīries; 1774 precējis princesi

Jevdokiju Borisovnu Jūzupovu, 1778 šķīries;
1779 precējis grāfieni Doroteju fon Medemu

(Medem). P. ļoti interesējāspar zin., rakstn. un

mākslām, 1775 dib. Academia Petrina Jelgavā,

nobeidzistēva Ernsta Jokana sākto piļu būvi

un licis uzbūvēt arī Svētes un Vircavas piks.
Pēc Kriev. spiedienaP. bija jāatsakās noker-

cogistes. Par to viņš noKriev. valdības saņēma
mūža pensijuun 2 milj. rubļu. Dzīvespēdējos

g. P. pavadīja VartenbergāunZāganā(Silēzijā)
unNachodā (Bohēmijā). Viņamnebija vīriešu

kārtas pēcnācēju, bet viņu pārdzīvoja brālis

Kārlis, kura pēcteči tagad dzīvo Minckenē. P.

atraitne hercogieneDoroteja (1761-1821)un 2

no viņas 4 meitām
—

Vilhelmīne (1781-1839)

unDorotejajun. (1793-1862)spēlēja helulomu

Eiropas sab. dzīvē unpolitikā. Dorotejām —

mātei un meitai — bija visciešākās intimās

attiecības ar Franc. āri. min. Šarlu Morisu dc

Talejrāndu-Perigoru(Takevrand), Beneventas

princi, unmeita bija precējusi viņa dēlu grāfu
Edmondudc Talejrāndu-Perigoru. Šīs dāmas

ir daudzu romānu unbiogrāfiju objekti.

Pēterkops Raimonds (dz. 1930. 24. 111 Rīgā)
— fiziķis. B. 1956 Rīgas Paid. I fiz.-mat. fak.,
1961 ieguva fiz.-mat. zin. kand. grādu. Kopš

1959 ZA Fiz. I zin. Udz-ks, kopš 1967 Teorē-

tiskās fiz. nod. vadītājs. Darb. atomu sa-

dursmju teorijā, publ. apm. 40 zin. darbu,kopā

ar V. Veldri rakstu ~Elektronu-atomu sa-

dursmju teorija" grām. Advances and Mole-

cular Physics (1966).

Pēternieki
— ciems un apdzīvota vieta

Preiļu raj. r. daļā, a.noLīvānu pilsētas. Platība

95,5 km , iedz. skaits 1967 — 1 018. Lielākās

apdzīvotās vietas
—

Pēternieki (121. iedz.),

Jaujas, Gercāni, Mežancāni,Štikāni, Mālnieki

unŠvirksti. P. atrodas uz r. no Ošas upes un

tās pietekas Borovkas un tālāk aizņem Dub-

nas abus krastus. Tur atrodas lielais Skrebeļu-

Skrūzmaņu purvs (3 768 ha), Govjupurvs (98

ha) v.c. Lielās kūdras bagātības izmanto

Līvānu kūdras f-ka. Dubnas krastā atklāta

māla atradne ar 6,9 milj. m 3krājumiem. Dar-

bojas krejotava, 2 veikali, astoņgadīgask., 2

pamsk., 2 bibl., feldšeru un vecmāšu punkts.

Apvidu šķērso Līvānu-Preiļu ceļš.
Peters Jānis (dz. 1939. 30. VI Priekulē) —

dzejnieks unpublicists. B. Liepājas 6. vidsk.

1958. Strādājis par skatuves strādn. un rež.

palīgu; 1967-72 bijis žurn. Zvaigzne dzejas un

prozas nod. red., pēc tam Rakstn. Sav. kon-

sultants-referents. P. 1968 uzņemts Rakstn.

Sav., 1973
— arī Kom. partijā. Bijis Ljas Pad.

Jānis Peters.
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Rakstn. Sav. valdes pirmais sekr., bet 1986. 4.

IV Latv. Rakstn. Sav. 9. kongresā ievēlēts par

Ljas PSR Rakstnieku Sav. valdes priekšsēdi.
Pirmais dzejoļukrāj. Dzirnakmens izd. 1968,

kam sekoja krāj. Asinszāle (1970),Mans bišu

koks (1973), Ceturtā grāmata (1975), Priekš-

nojautas (1979), Tautas skaitīšana (1984).

Izlase jaunatneiModinātājuremonts izd. 1980.

Publicistika sakopota grām.: Baltijas toverī

sālīti (ar Dainu Avotiņu, 1973), Kalējs kala

debesīs (1981) un Raimonds Pauls (1982). Kopā

ar Ildzi Krontu sastādījis Ojāra Vācieša

Piemiņas grāmatu (1984), devis libretu Paula

Dambja operai Ikars (1970). Kā dzejā, tā arī

publicistiskajos rakstos P. ar intensīvu iekš-

dedzi unpārliecībupasvītrojis, ka vajag atmest

~bēdīgi slaveno domu,ka Latvija ir mazmazī-

tiņa zemīte, kurā mēskautkā kuļamies". Dzejā
izcilu vietu ieņem latv., arī armēņu un gruzīnu,

vēst. un tautas tradiciju motīvi,izpaužas ticība

tautas kult. kodola nesadrupināmībai — arī

ārējiem priekšnosacījumiem mainoties. Daudz

spēka avotu P. saskatījis latv. tautas dzejā,
tautas dziesmās. Izvērst jo plaši Krišjāņa
Barona 150-gadiLjā un ārpus tās 1985 bijusi
P. sirdslieta. Viņš pievērsies arī vieglāka žanra

dziesmu vārdu sacerēšanai Raimonda Paula

dziesmām, atdzejojis latviski armēņu un gru-

zīnu dzeju, kā arīpopulārākr. dzejnieka (daļēji
latv. izcelsmes) JevģēnijaJevtušenko (dz. 1933)

dzejas izlasi Sloku pārlidojums (1968). P. darbi

tulkoti vairākās valodās. Viņš arī daudz darījis
Latv. valodas svētku izveidošanai republikas

apjomā.

G. I.

Peters Rita — sk. Pītersa Rita.

Pētersone Ileāna (dz. Tepfere, 1934. 23. XI

Rīgā) — operdziedātāja, mecosoprāns. (T. —

Jānis Tepfers, dipi.; v. — Pauls Pētersons,

jurists). B. 1964 Zviedr. Mūz. A operas klasi.

Kopš 1965 angažētaKaraliskajāO par pastā-

vīgu solisti. Galv. lomas —
Ortrūde (Loen-

grīnā), Azucena (Trubadūrā), Ulrika (Masku

ballē), Erda(Zigfrīdā), dāmaKviklija (Falstafā),
Marselīna (Figaro kāzās) v.c. Ar Karalisko O

viesojusies Kopenhāgenā, Hamburgā, Berlīnē,

Vīsbādenē, Ēdinburgā un Maskavā. Vieso-

jusies 1975 Oslo O Norvēģijā, viesojusies arī

ar solo koncertiem ASV unKanādā. Piedalīju-
sies telev.un radio raidījumos,kā arī dziedājusi
alta partijas orātorijās un simfoniskos uz-

Ileāna Pētersone.

vedumos
—

Verdi Rekviēmā, Bēthovena 9.

simfonijā, HendeļaMesijāv.c. Dziedājusi latv.

dz. sv. Hanoverā 1968, Lesterē 1971, Ķelnē

1973, Toronto 1976, Londonā 1977, Sanfran-

cisko 1979 un 1. Pasaules brīvo latv. dz. dienās

Visbijā 1979.

Pētersone Lija (dz. Beimane, 1932. 5. VI

Līvbērzē) —
latv. tautas deju kopas vadītāja.

Vāc. 1944-47 dejojaZ. Zemītesvadībā Ausmas

nometnē Kleinkecā; ASV vad. Milvokos 1955

dib. DV t.d. kopu ~Metieniņš'' unbērnu grupu.

P. vad. t.d. 1959 DV dienās,piedalījusies ASV

un Kanādas latv. t.d. lieluzvedumos.

Pētersone Maija (dz. 1945. 17. VII Grēvenē,

Vācijā) — barības zinātņu speciāliste. P. 1951

ieceļojusi ASV, 1967 ieguvusi B.S. grādu

Stauta valsts U Menomonijā (Viskonsinā) un

1969 M.S. grāduViskonsinas U Madisonā. Pēc

tam darb. Ohaio valsts U, veicot pētījumus

ķermeņa taukvielu metabolismā, 1976 tur

ieguva Dr. grādu par disertāciju Subcellular

Distribution and Submitochondrial Location of

3-hydroxy-3-methylglutaryl Coenzyme — A

Cleavage Enzyme m Rat Liver. P. pēc stud.

beigšanas iesaistījās zin. darbā, turpinot pē-

tījumus barības zinātnēs. Šajā nozarē viņai
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vairākas individuālaspubl. un dažas kopā ar

citiem autoriem. P. ir R.Mičiganas U prof. un

Latv. Stud.centra Kalamazū akadēmiskās pad.

locekle.

Pētersone Milda (dz. 1910. 1. VI Alojas

pag.) — bioķīmiķe. B. LU 1939, ieguvusi

Dr. grādu bioķīmijā 1966, LLA māc. spēks

1944-48. Prof. no 1967,Ljas Eksperimentālās

un klīn. mcd. ZPI zin. līdz-ce 1946-67, LVU

māc. spēks kopš 1975. P. pētījusi olbaltumvielu

maiņuorganismāun tonozīmi cilvēku uzturā,

publ. grām. Garšīgi un veselīgi ēdieni (1966.

kopā ar citiem autoriem) un levads pārtikas

preču prečzinībā (1984). Viņas darbu saraksts

ir L. Erdmanes grām. Profesore Milda Pēter-

sone (1980).

Pētersone Rita (dz. Medne, 1913. 29. IV

Praulienas pag.) — pianiste, mūzikas paida-

goģe, ērģelniece, kordiriģente. LU stud. dabas

zin., b. LX klavieru kl. ar brīvmakslin. grādu

1938, ieguvusi vidsk. dziedāšanas skol. tiesī-

bas. Spēlējusi solo koncertos, kamermūz.

sarīkojumos un bijusi soliste simfonisko or-

ķestru koncertos LIT aulā un Ķemeros. Kla-

vierspēlē papildinājusies pie prof. Pembauera

Vāc, ērģeļu spēlē unkora diriģ. — Kolumbijas
U Ņujorkā, ASV. Bijusi koncertpianiste un

pavadītāja Vāc. unASV, 26 g. Ņujorkas latv.

ev.-lut. draudzesērģelniece unkordiriģ. Bronk-

sas unJonkeru b-cā, mūz. paidag. kopš 1938,

Ņujorkas latv. Bronksas psk. un vidsk. mūz.

skol. un kordiriģ., 13 g. mūz. daļas vad. un

kordiriģ. draudzes bērnu vasaras nometnē

Katskilos. Ar draudzes Bronksas kori un

Ņujorkas Jaunatnes kori piedalījusies latv. dz.

sv. Toronto (Kanādā) un Klīvlandē (ASV); 1977

pārcēlusies uz Losandželosu Kalifornijā, kur

darb. savā mūz. studijā un piedal. mūz.

sarīkojumos latv. draudzē v.c. org-jās.
Pētersons Arturs (dz. 1912. 4. 111 Rīgas

apr.) — jurists, žurnālists, sabiedrisks darbi-

nieks. B. LU ar mag. iur. grādu. Ljā bijis

Latvijas Kareivja unRīta korespondents, ASV

— Linkolnas Vēstneša red. un latv. svētd. sk.

vecāku pad. pr., Klīvlandes Apvienotās latv.

ev.-lut. draudzes padomes loc. un jur. kom.

priekšsēdis. Izstrādājis draudzes satversmi un

tās org-ju darb. noteikumus, palīdzējis noorg.

Latv. draudzes kredits-bu, sākumā būdams tās

pr. vietn., bet kopš 1972 valdes priekšsēdis.

Rakstījis period. izd. par jur. problēmām.
Pētersons Eduards (dz. 1919. 24. 111 Krie-

vijā) —

agronoms, augu selekcionārs. B. JLA

ar agr. grādu 1943, Kanādā b. Toronto U ar

mag. grādu 1964unGvelfas (Guelph) U ar Dr.

grādu 1975. Kopš 1970 „Funk Seeds" kuku-

rūzas selekcijas st. vadītājs.
Pētersons Jānis (1775-1836) — gleznotājs

(1907). Bijis viens no pirmajiem latv. profes.

gleznotājiem. Stud. Pēterpils MA vēst. glezn.
klasē 1801-14. Gleznojis vēst. sižetus.

Pētersons Kārlis (1836-1908)— gleznotājs

(1907). (T. - glezn. Jānis P.) P. 1860-o g.

sākumā piedalījās izstādēs ar sadzīves žanra

gleznām.
Pētersons Kārlis (1828. 25. V Rīgā -

1881.

1.V Maskavā, Krievijā) — matēmatiķis (1907).

(T. Miķelis bijis dzimtcilvēks, vēlāk algādzis

unkaņepāju šķirotājs.) P. 1847.-52 stud. mat.

Tērbatas U, ieguvis 1853 kand. grādu. Pēc tam

bijis mājskol. un kopš 1865 Pētropavlovskas

ģm. skol. Maskavā. Kaut P. ļoti sekmīgi beidza

U un pēc tam turpināja zin. pētniecību, viņš
nekādu akadēmisku amatu neieņēma. Viņš
aktīvi piedalījās vietējo matēmatiķu sanāk-

smēs un 1867 bija viens no Maskavas Mat.

sav-bas dibinātājiem. Šīs b-bas iniciātori jau
1866 sāka izdot savu žurn. Matematičeskij

Sborņik, kurapirmajos 10 sēj. publ. 6 P. darbi.

Odesas U 1879 piešķīra viņam mat. goda Dr.

grādu par viņa darbiem parciālo diferenciāl-

vienādojumu teorijā. P. galv. nopelni ir dife-

renciālģeometrij ā. Liektu virsu teorija rakstu-

rojas ar 3 fundamentālformulām,no kurām

vienu atrada jau C. F. Gauss 1828, bet 2

pārējās Mainardi 1857 un Kodači (Codazzi)

1868. Pēdējās tagadpazīstamas ar šo 2 autoru

vārdiem. Pad. matēmatiķi lieto apzīmējumu
Pētersona-Kodači vienādojumi. Pēc būtības

visas šīs 3 formulas atrodamas jau P. kand.

disertācijā Ūber die Biegung der Flāchen

(1853), bet tikai citā analītiskā ietērpā. Šī

disertācija glabājās ms. Tartu (bij. Tērbatas)

U kdz 1952,kad to pārtulkojakr. vai. (Istoriko-

matematičeskije issledovanija, 5 [1952], 87-112)

unkomentēja Rosinskis (turpat, 113-33). Bez

minētajiem P. darbiem viens viņa darbs vēl

publ. 1878 atsev. brošūrā un 1868 iznāca

Maskavā un Leipcigā nekela grām. Ūber

Kurven und Flāchen. Vēlāk P. darbus pār-

tulkoja fr. vai. unpubl. Annales dc la Faculte

des Sciences dc Toulouse (2c sērie, 7[1905],

5-263). P. laikabiedri un daži vēlākie autori

uzskatīja viņu par nopietnu zin. ar radošu

434Pētersone Petersons



fantāziju un labu analitisku skolojumu, kas

bija toreizējās Tērbatas U nopelns.
Pētersons Kārlis Pauls (dz. 1917.13. X Rīgā)

— rakstnieks, evaņģēlists. Stud. tautsaimn. LU

un vēlāk ASV, strādājis ASV viesnīcu un

ceļojumu nozarē. P. apceļojis Z., Vidus un D.

Amer., pēc kam devies pasaules ceļojumos,
trīskārt apkārt zemes lodei, aptverot visus

kontinentus. Viņš iepazinies ar 70 valstīm.

Ceļojumu novērojumus P. ietvēris 5 grām. —

Tāles tuvina (1964), Apvāršņi aicina (1966),

Pasaules paveras (1968), Uz dzimtenes pusi

(1970) un Turies, Amerika, latvieši nāk (1976).

Šo sēj. 2 050 lpp. un 500 illustr. ir bagātinā-

jušas latv. ceļojumu literātūru. Saskaroties ar

lielajām pasaules reliģijām un apmeklējot
Jeruzālemiun Betlēmi, P. nolēma nodoties rel.

darbam. Viņš stud. Ņujorkas teol. seminārā un

b-cas darbu mācījās Ņujorkas latv. ev.-lut.

draudzē. Pēc pārcelšanās uz dzīvi Vāc. P. stud.

Ludviga Maksimiliāna U Minchenē; 1980

archibīskaps A. Lūsis Eslingenā iesvētīja P.

par evaņģēlistu. P. 1982publ. pirmo rel. grām.

Dieva meklētāji un 1986 —Kungs, māci mums

Dievu lūgt. P. piedalās draudžu darbā Ba-

vārijā, sagatavo un ierunā svētrunas rel.

raidījumiemnoMontekarlo, Monako uz dzim-

teni, kas notiek 6 reizes ned.,unraksta par rel.

tēmām latv. presē.

Pētersons Konrāds (1888. 15. X Rīgā —

1981. 16.1 Atijā [Athy], Īrijā) —
būvinženieris.

Piedalījies 1905 revolūcijā, bija spiests meklēt

patvērumu Angl. un Īrijā, kur viņa tēvbrālis

Dablinā bija izveidojis plašipazīstamu Pēter-

sona pīpju f-ku. P. 1913 b. Dablinas U ar

būvinž. grāduun sāka darbu pie Īrijas ūdens

spēkstaciju būvēm. Viņš 1919 atgriezās Ljāun

līdz 1921 firmas Daugbūve uzdevumā pētīja

Daugavas ūdensspēka izmantošanas iespējas.

Bija 1921-28 Darba M (vēlākajā Tautas lab-

klājības M) sab. darbu vad., 1928-37 Tautas

labklāj. M Kūdras pārvaldes vad. (izbūvēja

pakaišukūdras f-kas Ploču purvā pieLiepājas,

Salaspils purvā un Pētermuižas purvā pie
Līvāniem), 1937-40 autonomā valsts uzņ.

Kūdra techn. dir.,pārņemotvisas Ljas kūdras

f-kas un izbūvējot jaunas rūpnīcas. Būdams

zemk. M pārstāvis, piedalījās Ljas lielo purvu

pētīšanā un izmantošanas projektu izstrādā-

šanā. No 1941-44 bija a/s Kūdra dir., nodar-

binot vairāk nekā duci kūdras f-ku un ražojot
200 000 t kūdras gadā. P. 1944 devās trimdā

uz Zviedr., kur kļuva Zviedr. valsts kūdras

rūpn. konsultants un inspektors; 1948 devās

uz Īriju, tur projektēja unuzbūvēja pirmās īru

pakaišu kūdras f-kas Kilberri unKodnamona

purvā, pēc tam pārņēmaKilberri f-ku un vadīja
līdz aiziešanai pensijā. P. 1960 devās uz

Kanādu unpāris g. bija konsultants pie Nu-

faundlandes valdības. Atgriezās 1980 iemīļo-

tajā Īrijā, kur miris un apglabāts netālu no

Kilberri kūdras f-kas.

Pētersons Laimons (1912. 1. I Bakū, Azer-

baidžāņa — 1974. 22. II Rīgā) — fitopatologs,

augu virusoloģijas pamatlicējs Ljā. P. b.

Kēnigsbergas (Karaļauču) U Vāc. 1934 unLU

1938, ieguvis biol. zin. kand. grādu 1954;

ar pārtraukumiem bijis LLA katedras vad.

1944-70 un prorektors 1944-53, dib. augu un

kukaiņu vīrusslimību problēmu lab. unbijis tās

vad. kopš 1961. P. pētījis kultūraugu vīrus-

slimības un izstrādājis to diagnostikas un

apkarošanas metodes, publ. grām. Kartupeļu
slimības unkaitēkļi (kopā ar citiem autoriem,

1959).

Pētersons Pauls (dz. 1910. 15. IXSmiltenē)

— jurists, sabiedrisks darbinieks. (T. — Dr.

paid. Eduards P. [1906].) LU ieguvis mag. iur.

grādu 1933. Bija 1934-38 izmeklēšanas tiesn.

Talsos, pēc tam Tukumā,kopš 1938 Jelgavas

apr. izmeklēšanas tiesn., 1944 Talsu iecirkņa

Pauls Pētersons.
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miertiesnesis. Trimdā Zviedr. 1945-46 strād.

arch. darbos Stokholmā, pēc tam apdrošinā-

šanas koncernā. Bija 1944-56 Reitera kora pr.,

Latv. Jur. kopas Zviedr. vad., Stokholmas latv.

ev.-lut. Sv. Jāņadraudzes pr., Zviedr. LCP dib.

1953, ilgg. pad. un valdes vicepr., LAK EC

delegāts. Pubhcējies Latviešu juristu rakstos.

Pētersons Pēteris (dz. 1909. 1. 111 Turaidā)

— skolotājsunkordiriģents. B. Jelgavas Skl

1928, bijis skol. Kalnciemā un Salaspilī, sk.

pārzinis Katlakalna pamatskolā. Pēc II Pas.

kara bija skol. Mērbekā (Vāc.) un Sietlā (ASV).
Vad. korus Ljā unASV, bija I Rietumkrasta

dz. sv. rīc. kom. pr., valdes loc. Sietlas Latv.

b-bā un vasaras vidsk. Kursa org. komitejā.

Pētersons Pēteris (dz. 1923. 24. V Bulduros)

— dramaturgs, kritiķis un dzejnieks (T. —

rakstn. Jūkjs P.) P. sācis t-ra stud. Drāmas t-ra

aktierukursos Rīgā 1943; 1945-50 bija īsu laiku

stud. romāņu fil. LVU, pēc tam režiju LVK t-ra

fak., ko b. 1953. P. bija 1953-64 Dailes t-rarež.

un 1964-71 galv. rež.; kopš 1965 VLK t-ra fak.

māc. spēks, kopš 1971 arī Rakstn. Sav. dra-

maturģijas konsultants. P. režijai raksturīgi

ekspresīvas skatuviskas izteiksmes meklējumi

un intellektuāli piesātināta interpretācija. P.

kt.darbība sākās 1947. Viņa drāma Balto torņu
ēnā(1959) izrādīta arī Ig., saistītāvai. rakstītā

lugaMan trīsdesmit gadu(1962) iztirzā dzīves

vērtību problēmu. 1972 parādījās P. dzejoļu

krāj. Kad esamklusējuši. P. nodib. latv. dzejas

t-ra tradīciju ar Imanta Ziedoņu dzejoļu kopas

Motocikls uzvedumu Dailes t-rī 1967, kam

sekoja Aleksandra Čaka Spēlē, spēlmani!

(1972), Vladimira Majakovska Mistērija par

cilvēku (1973)v.c. uzvedumi. P. tulk. arī Žana

Anuija (Anouilk), Prospēra Merimē (Mērimēe),

BertoldaBreckta, Heinara Kipkardav.c. lugas.
Pētersons Viesturs (dz. 1943. 26. VI Rīgā)

— ārsts nervu chirurgs. (T. — zvēr. adv.

Teodors P., m - pianiste Rita Medne-P.) ASV

ieradās 1950. B. 1965 Ņujorkas U ar B.A.

grādubiol., 1969 Ņujorkas Mcd. kol. arārsta

grādu; 1969-70 strādāja D. Kakfornijas U Mcd.

centra Losandželosas apr. visp. slimn., 1970-75

turpat rezidents nervu ckirurģijā. P. 1975

ieguva amer. nervu chirurga spec. tiesības.

Darb. privātpraksē Losandželosā un D. Kak-

fornijas U ckirurģijas dept. par mācībspēku.
Vairāku profes. org-ju biedrs, publ. vairākus

zin. darbus. Sekmīgi veicis 1976 „Siāmas

dvīņu" galvuatvienojumu.

Pētersons Vladimirs (dz. 1924. 6.1 Liepājā)

— gleznotājs. Vāc. pēc kara Hamburgas un

Erlangenas U stud. archit. un mākslas vēsturi.

Glezn. mc. prof. Ivanova studijā Bavārijā.Bijis

Bavārijas Māksim, apv. biedrs un piedalījies
latv. un vācu mākslas izstādēs. P. 1949 izceļoja
uz Austrāl., kur Pērtā 1951-53 stud. Techn. kol.

glezn. klasē un 1974-75 papildinājās grafikas

nodaļā. Piedalījies daudzās austrāl. grupu un

latv. KD izstādēs. Individuālas izstādes biju-
šas Pērtas mākslas galerijā 1970 un 1973.

Darbi mākslas galerijās unprivātās kollekcijās

Austrāl., Jaunzēlandē, Eiropā, Amer., Kanādā;

ir Austrāl. Modernās mākslas apv. biedrs un

Austrāl. Latv. Mākslin. apv. pārstāvis R.

Austrālijā. P. gleznol.t. ainavas unpils. skatus

modernizētā, stilizētā veidā, nenonākot līdz

abstraktam vai pusabstraktam stilam.

Petričeks Jānis (dz. 1923. 22. VIIIPededzes

pag.) — mežkopis. Vāc. b. AlbertaLudviga U

Freiburgā ar mežkopja grādu 1950, Amer.

Starpt. lauksaimn. I ar M.S. grādu lauksaimn.

1956. un Sirakūzu U ieguva Dr. grādu mež-

kopības zin. par disertāciju Shifting Cultiva-

tion m Venezuelā, P. bijis doc. Andu U (Los

Andes) Venezuelā 1956-68 unārk. prof. turpat

1968-77, kopš 1977 prof. Sirakūzu U ASV.

Petričeks Juris (dz. 1936. 5. V Pededzes

pag.) — elektroteclmikas inženieris. ASV 1957

ieguva B.S. grādu, 1959. grādu elektrotechnikā

Stanforda U Kakfornijā. 1959-64 bija inž.

Linkolnālaboratorijās Masačusetsas Technol.

I Leksingtonā;kopš 1964 inž. un vēlāk vec. pro-

jektu inž. SRI firmā Menloparkā,Kakfornijā.

Kopš 1977 Latv. F. pad. loc., aktīvs latv.

draudžu un jaunatnes audzin. darbinieks.

Petrikalns Alfrēds (1887. 7. IX Rīgā -

1948. 4. VIII Hēckstā [Hochst], Vācijā) -

ķīmiķis (1908). Pēc ierašanās Vāc. 1941 P.

Hēckstā iesaistījās I.G. Farbenindustrie uz-

ņēmumājaunuražošanas metožu izveidošanas

darbā, kur strādāja kdz 1945 vasarai. Viņa

galv. zin. darbi
—

Par virsmas un tilpuma
luminiscences spektranalizi, Piezīmes pie dar-

ba gaitas fotoelektriskā fotometrijā, Fosfora

oksidācijas luminiscence v.c.

Petrovskis Kārlis (dz. 1909. 3. X Liepājā)

— inženieris unsabiedrisks darbinieks.B. 1937.

Ljas krsk. unpaaugstināts par ltn., 1937-41

virsn. 1. Liepājas kājn. pulkā, 1940 uzņemts

Augstākajā krsk. un paaugstināts vltn. pa-

kāpē. Stud. 1941-44 LU meck., 1944 emigrēja
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uz Zviedriju. B. 1951 Karalisko Techn. Ask.

Stokholmā ar civīlinž. grādu, pēc tam vad.

konsultācijas biroju Upsalā. P. 1952 ieradās

ASV, strādāja par vec. konstruktoru pie

siltumtechn. sistēmām. leguva profes. inž.

tiesības Ohaio pavalstī 1961,Kahfornijā 1973.

Pārcēlās 1962 uz Kahforniju, kur strādāja par

vec. konstrukcijas inženieri. Jau no jaunības

dienām aktīvi piedalījies sab. darbā: 1929-33

bijis Sporta b-bas Olimpija valdes loc.un sekc.

vad., 1934 KatoļuJaunatnes b-bas pr.Liepājā,

1946-48 Zviedr. Latv. stud. novada pr., 1951

Zviedr. Latv. apv.pr., 1957-58 Klīvlandes Latv.

b-bas pr., 1964-69 un 1976 D. KahfornijasLatv.

b-bas rev. kom. pr., kopš 1975 D. Kahfornijas

DV valdē. P. daudz rakstījis par Ljas un latv.

probl, kopš 1977 red. D. Kahfornijas DV apv.

Vēstnesi.

Philvronia (tulk. Liepu Zeme) — latv. stud.

korporācija (2372). Dib. 1924. 7. VIILiepājā,

jotās 17 dibinātājivisi bijakepājnieki. Lai dib.

datums nebūtuakadēmiskā māc. g. brīvlaikā,

arkonventa lēmumu to pārcēlauz 11. V. Ap-
vienoto Korporāciju Komānu P. garantējapie

Lettonias. Prezidiju Konventā P. uzņēma 1926.

11. V. P. krāsas: brūns-zaļš-zelts, simbolizējot

Kurz. brūno zemi, zaļās ķepas un zeltmirdzošo

sauk. Devīzes —
Vera Amicitia —

Decus Vitae

(Patiesa draudzība
—

Dzīves krāšņums un

darbs, griba,pienākums). Korporācijas ģerbonī
iestrādāts Liepājas pils. ģerbonis — liepa un

lauva. Pirmo komeršu P. svinēja tuvu Liepājai
— Durbē. P. filistru pakdzības b-ba dib. 1925

arī Liepājā. Tā bija Fikstru B-bu Sav. locekle.

P. 1939 bija vairāknekā 200 locekļu, bet IIPas.

karā daudzus P. loc. deportējaun daudzikrita

kaujas laukos. Pirmā boļševiku okup. g.

darbojās t.s.,,Mazaiskonvents" pagrīdē — 22

jaunāko sēmestru P. locekļi. Čeka šo grupu

atklājaun kādā naktīvisus apcietināja. Tikai

1 paguva izbēgt. Divi P. loc. apbalvoti ar LKO

111 šķ., 2 ar I šķ. un 1 ar II šķ. Dzelzs krustu.

P. saimē bija 3 ievērojami zinātnieki
— ar-

ckaiologs Dr. Voldemārs Ģinters, fiz. Dr.

Reinkards Siksna un inž. zin. Dr. Nikolajs
Rozenauers. TrimdāP. darb. atsāka 1950,kad

nodib. pirmo kopuŅujorkā, ASV. Vēlāk nodib.

5 citas kopas. Lielākā un aktīvākā kopa

izveidojās Brisbanē, Austrālijā, kur 19600 g.

sākumā uz dāvāta zemes gabala ar Globālā

prezidija atbalstu uzcēla konventa dzīvokli.

Globālais prezidijs un kopas darbojas pēc

Internā komāna noteikumiem,kas izstrādāti

ārpus Ljas. Trimdā P. pievienojušies 34 jauni

studenti. 1968./69. māc. g. P. prezidēja LKA.

P. 1974 iestājās Latvijas Brīvības Fondā.

Korporācija ziedojusi latv. org-jām kopsummā

$17 000. P. 1985 bija 50 locekļu. Vienreiz g.P.

izdod internu ziņuun rakstu žurn. Philyronias

Vēstnesis un 1985. publ. 28. numurs.

E. Sproģis

Pīčs Rūdolfs (1889. 15. I Mālupes pag.
-

1961. 16. VII Čikāgā, Ilinojā, ASV) - pulk-
vedis. Stud. 1910-15 RPI, 1916 b. Aleksandra

krsk. Maskavā (Kriev.), 1917 iestājās Latv.

strēln. rezerves pulkā. P. 1919. VI sāka strādāt

Z.Ljas dzc. pārvaldē, bet VII pārgāja Āri. M

Inf. dept. rīcībā un sadarbībā arArmijas štābu

veica polīt. izlūkošanas darbu par Bermonta

karaspēku. Piedalījās Stud. bat. Rīgas aiz-

stāvēšanas kaujās, pēc tam pārgāja Kara M

Apgādespārvaldes dienestā,vēlāk darb. Kara

M. B. 1922 LU ar cand. rer. merc. grādu.

Bruņotajos spēkos sasniedza plkv. pakāpi 1939

unbija Kara M Fin. daļas priekšnieks. Paglā-

bās 1941 nodeport., vācu okup. laikā bija dzc.

saimn. dienestā. Bēgļu gaitās nokļuva Eslin-

genā (Vāc), no turienes 1951 Čikāgā (ASV).

Strādāja 1951-61 Nīlsena (A. C. Nielsen) tirgus

unkonjunktūras pētīšanas firmas dienestā.

Piebalga —
latv. valodas un skolotāju

seminārs ASV. Pirmais sem. notika 1979. 26.

XII — 1980. 3. I Ilgas Gravas vad. Rentonā

(Vašingtonas pavalstī), piedaloties 7 vad. un

lekt., 12kursantiem. Otrs sem. notika 1980. 27.

XII
— 1981. 3.11. Gravas vad. Rainiera kalna

pakājē (Vašingtonas pavalstī), tajāpiedal. 7

lekt. un 20 kursanti.

Piebalgasaudēji — latv. zemniekiPiebalgā,

kas kopš XVII g.s. ražoja linu audumus

tirgum. Radās profes. linaudēju dzimtas, kas

blakus zemkopības darbiem auda palagus,

kreklaudeklu, dvieļus un galdautus ar rak-

stiem. Sākumā tos pārdeva paši saimnieki,bet

sākot ar XIX g.s. viduuzņēmēji viņu vidū,kas

preces pārdevane tikai Ljā, bet arī Liet., Ig.,

Somijā, Vāc. (Tilzītē) un Kriev. (Pēterburgā,

Smoļenskā, Vitebskā, Polockā v. citur). Vis-

augstāko līmeni P. a. ražošanā un peļņā
sasniedza XIX 60os un 70os gados. Attīstoties

tekstīlrūpn., P. a. darbība pakāpeniski iz-

beidzās XX g.s. sākuma posmā.

Piebalgs Arturs (dz. 1908. 29. VIII Bud-

bergas pag.) — cv.-luterāņu mācītājs. B. LU
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teol. fak. 1932, ordinēts par ev.-lut. māc. 1933.

18. VI, strādājis par Rīgas pils. vikāru, 1933-44

Cēsu pils. draudzes mācītājs. Viņa ierosmē

1935-40 atjaunota 1284 iesvētītā Cēsu Sv. Jāņa

b-ca. P. bijis arī skol. un aizsargu mācītājs.
1944 nokļuva Tīringenā, pēc tam Virtembergā,
kur stud. Tībingenas U filoz. un paidag. un

aprūpēja D. Vāc. latv. lut. draudzes, vēlāk

Pasaules lut. pad. garīgolietu kārtotājs Vāc.

fr. joslā. Kopš 1952 P. aprūpē Kalamazū latv.

ev.-lut. un arī Saginavas latv. lut. draudzi,

izcilu uzmanību pievēršot jaunatnesaudzinā-

šanas darbam, atbalstījis skautu un gaidu

darbu un latv. skolu. P. bijis arī Ljas ev.-lut.

b-cas pārstāvis starpt. b-cu konferencē Angkjā.

Piedruja (agrāk Daugavieši, Daugavīši,

Pīdruja, 457) — ciems un apdzīvota vieta

Krāslavas raj. d.a. pie Baltkriev. robežas,

Daugavas 1. krastā. Pārceltuve to savieno ar

Drujas pilsētu. Viduslaikos Paterniekos at-

radās latg. pils, kas kādu laiku bija Polockas

kņazu varā. Poļu valstsvīrs Jans Sapieha 1618

pie pils nodib. ciemu. Te 1632-1759 atradās kat.

koka b-ca, bet 1774 uzbūvēja jaunu ķieģeļu
b-cu, kas tagadir arckit. piemineklis. Platība

— 64,5 km
2, iedz. skaits 1969

—
1 271. Lielā-

kās apdzīvotās vietas — Piedruja (Daugavieši,
159 iedz.), Lupandi, Aleksandrova, Berjozki,

Tolojevci, Dvorčani unKuļbova. Indras upe ir

P. r. robeža. Darbojas 2 krējotavas, dzirnavas,

kokzāģētava, vilnas kārstuve, mechn. darbnīca,

2 veikali, astoņgadīga sk., bibl., feldšeru un

vecmāšu punkts, vet. iecirknis un soc. nodro-

šināšanas pansionāts, arī sakaru nodaļa. Ap-
vidu šķērso Rīgas-Orlas ceļš.

Piekalnītis Boriss (dz. 1910. 2. IV Litenes

pag.) — operdziedonis, basbaritons (1930). P.

1949 izceļoja uz ASV un apmetās Ņujorkā.

lestājās toreiz slavenajā ŽarovaDonas kazaku

korī, ar kuru apbraukāja visu Eiropu un

Ameriku. Vēlāk atgriezās Vāc,viesojās Beļģijā

Antverpenes O, dziedāja Amsterdamas un

Briseles radiofonā. Vāc. apmetās uz dzīvi

Stutgartē un koncertēja latv. centros.

Piekrastes aizsardzības spēki — Kriev.

bruņoto spēku izveidotas latv., ig. un somu

palīgspēku vienības piekrastes aizsardzībai

pret britu un fr. karakuģu un desanta vienību

uzbrukumiemKrimas kara laikā 1854-56. Kā

pirmās Kurz. piekrastē izvietoja mežsargu
vienības. Kara stāvokk 1854. 5. 111 izsludināja
arīVidzemē. No Rīgaspilsoņiem izveidoja spec.

Boriss Piekalnītis.

drošības un ugunsdzēsēju rotas. Pilsoņus

apmācīja rīkoties ar ieročiem, iesk. kelgabalus.

Vēl 1854. 111 visus Rīgas latv. nesēju (liģeru)
amata locekļus iesaistīja artil. dienestā.Viņus

apmācīja Daugavgrivas cietokšņapersonālsun

tie palika kara dienestā līdz Parīzes miera

līgumam 1856. 31. 111. Divu mēn. laikā

Lielgaballaivas tips latviešu lielgabal-
laivu bataljonāDaugavgrīvā 1854. gadā.
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Piekrastes aizsardzības spēku dalībnieks

Krimas kara laikā.

uzbūvēja arī 16 lielgaballaivas (100 t), ar 60

vīru komandu un 2-6 lielgabaliemun miezeriem

katrā. Lielgaballaivu flotiles kom. kapt.-ltn.
Vladimira Istomina rīcībā bija nogremdētā

kaujas kuģa Navarin 800 vīri un 900 latv. un

ig. jūrnieki, zemnieki un zvejnieki. Pēdējie

nebijakrieviem draudzīgi, bet nopietni veica

savus pienākumus. Vidzemē pašaizsardzības
vienībās iesaistīja pavisam 3 202 pilsoņus.

Lielgaballaivas stacionēja Daugavgrīvas cie-

toksnīunkomandas apmācīja Komētas fortā.

Latv. lielgaballaivas 1855. 15. un 16. VII

atvairīja britu fregates Basilisk unDesperate

no Daugavgrīvas; 9. VIII 12 latv. lielgabal-
laivas atvairīja kapt. ErasmaOmaneja eskadru

— līnijkuģi Hamke un fregatiDesperate. Kaujā
cieta lielgaballaivas Nr. 15 un Nr. 9, bet

lielgaballaivai Nr. 19 izdevās savainot fregati

Desperate. Latv. jūrniekukomanda latv. kapt.
vadībā 19. IX atvairīja britu desantu pie
Vecākiem, saņemot desanta komandu gūstā.

Vēl 27. IX latv. lielgaballaivas un Daugav-

grīvas cietoksnis atvairīja britu eskadru (fre-

gates Archer, Conflict, Gorgon unDesperate)

nouzbrukuma Rīgai. Latv. piekrastes aizsar-

dzības vienību dalībnieki izpelnījās sev. at-

zinību un medaļas, bet, sakarā ar fr. plānoto

invāziju Balt. zemju atbrīvošanai, kr. vaid.

nesāka plaša vēriena latv. mobilizāciju un

atbruņojajau sagatavotās artil. vienības. Britu

flotē jau darbojās latv. aģenti, kas centās

pierunāt latv. jūrniekus pārietbritu kara flotes

dienestā.

E. A.

Piekūnveidīgie (FALCONIFORMES) -

Ljā konstatētas 25 putnu sugas, nokurām 21

suga tur ligzdo. P. gadu desmitiem ilgi uz-

skatīja par kaitīgiem, iznīcināmiem putniem.
P. iznīcināšanu veicināja arī barību indējošas

kaitēkļu iznīcinātājas ķīm. vielas, mežsaimn.

racionalizācija, tūristu traucējumi u.t.t.Tikai

tagad ir apzināta šo putnu vērtība. Vēl

joprojām lielā skaitā sastopami peļu klijāni

(Buteo buteo), zvirbuļu vanagi (Accipiter ni-

sus), vistu vanagi (Accipiter gentilis) unniedru

lijas (Circus aeruginosus). Pavisam reti palikuši

ērgļi. Vēl 19800 g. sākumā konstatēti vairs

tikai 200 pāru mazoērgļu (Aquila pomarina),

apm. 30 pāru zivjērgļu (Pandionhaliaetus) un

tikai dažas ligzdas,kur vēl uzturas jūras ērgļi

(Haliaeetus albicilla), vidējais ērglis (Aquila

clanga), klinšu ērglis (A. chrisaetos) un čūsku

ērglis (Circaetus gallicus).

Piemāju zemes — kolhoznieku, sovhozu

strādnieku un pārējo Ljas iedz. privāti apstrā-

dātā zeme, 1972 sastādīja 4,9%no lauksaimn.

izmantojamās zemes kopplatības, 6,3% no

kopējās sējumu platības un deva Ljas lauk-

saimn. 26,7% liellopu, 32,4% slaucamo govju,

17,4% cūku, 83,7% aitu un 35% putnu.

Piemāju z. loma ir nozīmīga arī dārzāju

ražošanā. Pad. rež. politikas rezultātā lauku

iedz. pakāpeniski tiek koncentrēti ciematos,
kur samazinās iespēja apstrādāt savus dār-

ziņusun turēt savuslopus. Līdz ar to cieš Lj as

iedz. apgādearpārtikas ražojumiem, jozināms

procents no kolhozos un sovhozos saražotā

aiziet eksportam uz PSRS vai ārzemēm, kamēr

piemāju z. ražotā pārtika kalpo Ljas iedz.

vajadzībām un vairo personīgo labklājību.

Piemāju zeme 1981 sastādīja vairs tikai 4,6%

no lauks, zemes un 4,9% no sējumu kop-

platības, un deva Ljas lauksaimn. 20,5%

liellopu, 27,2% slaucamo govju, 10,6% cūku,

72,1% aitu un 19,1% putnu.

O. Celle
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Piemare (Bihavelanc, Bihavelank) — senās

Kursas zeme starp Bandavu, Duvzari unBalt.

jūru, minēta 1253 dokumentā. Minēti šādi P.

apgabali: Vārtaja, Tadaiķi, Ūsaiķi, Ilgi, Līpa,

Gavieze, Vārva, Padone, Pene (a. noDurbes),

Okte, Ģelži (Vārves pag.), Lindale (Vecpils),

Troista (Krotes apvidū), levadeByrsegalewe

(starp levadi un Līpu), Dzēre, Boja, Droga,
Krote, Apriķi, Ilmede, Diždupļi, Mazdupļi,
Grobiņa, Neres (?), Stroķi Tāši, Aistere, Vēr-

gale, Rīva, Medze, Līva (tagd. Liepāja), Razge

(Treknu un Birkstales novada tuvumā), Pēr-

kone, Dunalka, Prūši, Karkele (viena noDzēres

muižām), Dzintere, Salienaun Saka. Pēc kuršu

sacelšanās 1261 Dzinteres pils apkaimē notika

smagas cīņas ar vācu karaspēku, kuru rezul-

tātā nodedzinājaDzinteres pili ar tās kuršu un

algoto žemaišu aizstāvjiem, tikai sievietes,

bērnus un zēnus, kas bija jaunāki par 11 g.,

atstāja dzīvus.
E. A.

Pienēnu ciems (Pieneni, Pīneņi) — Preiļu
raj. vidusdaļā, z. noPreiļu pilsētas. Platība —

37,9 km
2, 705 iedz. 1969. Lielākās apdzīvotās

vietas
— Pieniņi (Pienēni, 135 iedz.), Lielie

Rumpi, Kokorieši, Babri, Rucavnieki un Sauna.

Apvidū plūst Feimankas un Saunes (Savankas)

upes. Darbojaskokzāģētava, dzirnavas, mech.

darbn., veikals, astoņgadīga sk., bibl., feldšeru

un vecmāšu punkts unsakaru nodaļa. Gar P.

c. d.a. robežu ved Gaigalavas-Preiļu-Višķu ceļš.
PiensaimniecībaLatvijā (sk. arīGovkopība).

Ljā XIX g.s. beigās sāka no ārz. ievest R.

Eiropas sugas govis — Angelnas,Dānijas un

Ostfrīzu, kuras sāka krustot ar vietējām

govīm. No Dānijas sarkanajām govīm, krus-

tojot tās ar vietējām govīm, radās Latvijas

brūnaļas (sk.), kas bija labas piena devējas —

ar 4000-4500 kg izslaukumu gadā. To rekords

bijis 10 911 kgpiena un 491,4kgpiena tauku.

Ljā 1970 sāka atjaunot arī melnraibo govju

audzēšanu. Visražīgākās ir Holšteinas-Frīzijas

govis. Melnraibogovju caurmēra izslaukums

ir ap 5500 kg, rekords bijis 12 130 kgpienaun

418,4 kg piena tauku. NeatkarīgajāLjā 1938

saražoja 1 770 000 tpiena. Apm. 1/3patērēja

svaigā veidā, 2/3 pārstrādāja sviestā un ne-

daudz arī sierā. Siera raža 1938 sasniedza

1289 t, nokurām 140 t eksportēja. Pienotavās

ražoja arī kafijas krējumu, saldo krējumu,

skābo krējumu un biezpienu, pils. arī pa-

sterizēto pienu, rūgušpienu,kefīruunpaniņas.
Uz ārz. 1938 (Angl., Vāc, nedaudz arī uz

Beļģiju, Franc, Čechoslovakiju, Poliju, Dāniju

un Šveici) eksportēja 23 463 t sviesta, 1 390 t

Emmentāles siera un nedaudzbiezpiena. No

biezpiena ražoja arī kazeīnu.

Piena produkcijaokup. Ljā 1982 sasniedza

416 000 tonnu. No kopprodukcijas pilnpiena

bija 185 900 t, kefīra 28 100t, rūgušpiena 200

t, saldākrējuma 2 000 t, skābākrējuma 29 200

t, pilnpiena biezpiena 5 000 t, vājpiena biez-

piena 17 900 t, sieriņu un sieriņu masas 1 400

tonnu. Sieru 1982 saražoja 17 500 tonnu. Piena

konservus sāka ražot 1960. Kopš 1982 ražo

iebiezinātonesaldinātopienu, kā arī ar cukuru

unpildvielām (kafiju, kakao u.t.t.)iebiezināto

pienu. Aizputē un Krāslavā ražo arī sauso

vājpienu, bet Trikātā,Preiļos unJaunpiebalgā

arīpiena cukuru. Septiņiem piena kombinātiem

Latvijas neatkarības laikā 1927. gadā būvētā Vietalvas-Odzienas pienotava.
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Moderns automātisks govju slaukšanas karuselis Krimuldas pētniecības saimniecībā

„Putniņos".

— Rīgā, Valmierā, Jelgavā, Liepājā, Daugav-

pilī, Rēzeknē unBauskā pakļautas 47 pieno-

tavas, 142 krej otavas un daudzas citaspiena

pārstrādes iestādes.

Piepju dzimta (Polyporaceae) — augļķer-

meņu himēnija sēņu klasē (1937). Pasaulē

atrastas apm. 1 200 p. dz. sugas, no tām Ljā

— 130, visas parazītaugi. Medicīnā izmanto

čagu, kas ir sterili piepju sēnes Inonotus

obliquus izaugumi.
Pierobežas dragūnukorpuss — radās 1648,

kad kr. deportētos latv. un latg. Oloncā,

Pietālavas (krieviski Pitalovo), agrāk Jaunlatgales unAbrenes pilsētas ielas skats.
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Beļozerskā un Aizoņegas iecirknī kr. mii.

vadība iesaistīja spec. Pierobežas dragūnu

korpusā, kam bija jāsargā Kriev. robeža pret
zv. noLadogasez. līdz Daugavas upei. Korpusā

sākumā bija 2 pulki, kas piedalījās kaujās

1656-61. Kr. saformēja arī vēl 3. pulku. Sajās

vienībās bija apm. 2 500 latv. dragūnuunapm.

2 500 zemessargu, kopā 5 000 vīru.

Pietālava (kr. Pytolovo) — pils. 1944. 6. X

Krievijas PSR Ljas republikai atsavinātajā bij.
Abrenes (latgaliski Abrines) apr. z. daļā,
kādreizējā latgaļu Atzeles valsts Abrenes

novadā. P. 1224 nokļuva Rīgas archibīskapa

pārvaldē. Novadā 1431 iebruka kr., kas 1476

netālās, pašu 1218 nodedzinātās, Abrenes pils
vietā Augšpilī uzbūvēja spēcīgo Višgorodas

cietoksni, ko 1581 iznīcināja Polijas un Liet.

karaļa Stefana Batorija karaspēks. Jau g.s.

iepriekš — 1480 to bija sapostījis Livonijas

ordeņa karaspēks. Pirms Ljas dib. tā atradās

kr. Pliskavas (Pskov) guberņas Āstravas ap-

riņķī. Pēc 1920 centrs ap seno Abrenes pils-
kalnu vairs neveidojās, bet ļaudis sāka iz-

vietoties 6 km uz r. pie Pietālavas dzc. staci-

jas. Tur 1925 izveidoja no Ludzas apr. atdaktā

Jaunlatgalesapr. admin. centru,kam 1933. 1.

VII deva pils. tiesības un to nosauca par

Jaunlatgali. Šaipils. un apr. 1938. 1. IVdeva

senās Abrenes nosaukumu,bet 1944. 6. Xpils.

nosauca par Pitalovo, neapzināti tai atdodot

Pietālavaspareizticīgo baznīca.

Pietālavas (Abrenes) latviešu ev.-lute-

rāņu baznīca (prof. Paula Kundziņa
mets).

seno latg. nosaukumu.Pils. ir 270km noRīgas,
86 km no Rēzeknesun 49kmnoBalviem. Ljas

neatkarības laikā tā kļuva rosīgs linu un

labības tirdzn. centrs. Pils. 1935bija 1 242 iedz.

(52%kr., 39% latv. un5% žīdu). levērojamākās

celtnes pēc prof. P. Kundziņa meta būvētā ev.-

lut. b-ca, pareizticīgo unkatoļu b-cas, aizsargu

nams un sporta paviljons, valsts ģm.unpils.

pamsk., bez tam 2 restorāni, 2 viesnīcas un

dzirnavas. P. 1970 dzīvoja 3 500 iedzīvotāji,
bet 1985

— jau 10 000. Tur tagad iekārtota

linu, šūšanas un galantērijas f-kaunpienotava.

Pīgoznis Jāzeps (dz. 1934. 15. IX Ružinas

pag.) — gleznotājs. B. LVMA 1959 un ir tās

māc. spēks kopš 1972. Gleznojis g.k. ainavas,

darbos dominē lirisks dabas tēla interpretē-

jums. P. bijis aktīvs arī grām. grafikā, radot

poētiski izjustas illustrācijas; veidojis arī

medaļas. Izstādēs piedalījies kopš 1958.

Piip — sk. Pīps
PikaEduards (1895. 30. 111 Lestenē - 1960.

Latvijā) — gleznotājs, paidagogs (1938). Pēc

II Pas. kara bija J. Rozentāla Rīgas mākslas

vidsk. paidagogs.
Piksis Arturs (dz. 1928. 16. X Sērmūkšu

pag.) — fiziķis. ASV 1954 ieguva B.Sc. grādu

Kolorādo valsts U Fortkollinsā (FortCollins),
1962 Dr. grāduDžonsa Hopkinsa U Baltimorā,

Merilandē. No 1954-62 strādāja privātās firmās
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un Džonsa Hopkinsa U par mācībspēku un

pētn. asist., kopš 1962 fiz. pētn.turpat,pētījot

organisko molekulu kristallus. Publ. vairākus

darbus.

PīlādzisRūdolfs (1910. 24. IVRīgā - 1969.

8. 111 Rīgā) — skatuves gleznotājs. Mc. ar

pārtraukumiem LMA. Strādājis par dekora-

tora pal. NO 1929-39, darb. Jelgavas un

Liepājas t-ros 1939-52, bijis Valmieras t-ra

galv. dekorators 1952-59. Sarīkojis 19600s g.

vairākas individuālas izstādes.

Pilāts Hermanis (Hermannus dietus Pi-

latus, 13. g.s.) —
kuršu lēņukungs. Viņš 1253.

4. IV ieguva lēņos no Rīgas bīskapa pārņem-

tajām zemēm Skrundas novada Lēņus.
Pilda (1939) —

ciems un apdzīvota vieta

Ludzas raj. d.r. daļā. Platība 172 km2, iedz.

skaits 1969
—

1 665. Lielākās apdzīvotās
vietas

—
Pilda (2020 iedz.), Gajeva, Boldani,

Kurma un Brodaiži. Apvidūdaudz ez. — Lielais

Kurmas (80 ha), Mazais Kurmas (56 ha),

Rogaižu (55 ha), Porkaļu (42 ha), Brodaižu (27

ha), Orca (23 ha), Rancānu v.c. P. šķērso Ilža

un tās pietekas. Darbojas 2 astoņgadīgas
sk., 3 bibl., ambulance, feldšeru un vecmāšu

punkts, aptieka, 3 sakaru nod., krejotava, 5

veikali, ēdnīca, mech. darbn. un garāža. P.

ciemā atrodas Porkaļu pilskalns un senkapi

Brodaižos, Rogaižos un Meirānos.

Pilene — sena kuršu un vēlāk liet. pils.

kādreizējā Cekļa (sk.) territorijā. Vācu ordenis

1336. 25. II ar papildspēkiem no vairākām

R. Eiropas zemēm, ieskaitot Brandenburgas
markgrāfu un Hennenburgas un Namīras

grāfus, sāka uzbrukumu Pilenes pilij, ko it kā

apsargāja 4 000 vīru un kurā novietojās arī

apkārtnes apdraudētie iedz. ar saviem lopiem

unmantām. Pēc vairāku dienusmagāmcīņām
vācu spēkiem lielmestra Dītricha fon Alten-

burga vad. izdevās pārvarēt pils pretestību,
radot tajā ugunsgrēkus. Vāci pili izpostīja un

nogalinājagandrīz visus pilī patvērušos ļaudis.
Pils kom-ris Marģeris (Margiris), kas aprakstīts
kā neparasti varonīgskaravīrs, kaujasbeigās

nogalināja savu sievu un pats sevi. P. kauju

aprakstījuši Mārburgas Vīgandsrakstā Chro-

nica novaprutenica un Kaspars Šics (Schūtz)
— Historia rerum Prussicarum (1592). Liet.

uzskata Marģeri par žemaiti, Dr. A. Bīlmanis

— par kursi.

Pīles (1940). Mājas pīles (anas platyrhyn-
ehos f domestica) kā mājputnus audzē l.t.

Meža pīle ligzdā.

gaļas, mazāk olu ieguvei. Gaļas p., sev. Pekinas

p., tagadieņem 2. vietu pēc vistām Ljas saim-

niecībā.Lielākās pīļu audzētavas Ljā ir Preiļu

raj. Aglonas, Ludzas raj. Komunāra unBalvu

raj. Viļakas pad. saimniecības. Aglonā 1968

vien izaudzēja 295 000 jaunputnu ar vid.

dzīvsvaru 2,08 kg. un no 1 putna ieguva

caurmērā 118 olu. Meža p. (mercenes), no

kurām cēlusies mājas pīle, Ljā 1980'o g.

sākumā bija apm. 35 000 pāru, no kuriem

8 000-12 000 p. ik gadu pārziemoja neaizsal-

stošās ūdenstilpnēs. Nopīļu dzimtas (Anas)Ljā

ūzturas un ligzdo 7 p. sugas — blakus meža p.

arīkriķītis, prīkšķe, laucis, platknābis, retāk
—

pelēkāp. (A. penelope)un garkaklis (A. acuta).

Pilis
— monumentālasreprezentatīvarak-

stura celtnes cietokšņu veidā vai kā bagātīgi
izbūvēti mājokļi. Senās latv. p. bija nocieti-

nātas vietējo valdn. mītnes un patvēruma
vietas apkārtnes iedz. briesmu gadījumā. Tās

parasti bija celtas uzkalnos, kas robežojās ar

upēm, ez., purviem ungravām. Atsev. vietās

tās celtas arī uz ez. salām vai pussalām. Tākā

tās bija koka konstrukcijas un bieži pat

vairākkārt nodedzinātas, aptuveni var rekon-

struēt tikai atsev. to fragmentus, balstoties uz

arckaiol. atklājumiem. Piks l.t. bijušas necilas,

nelielas celtnes vai celtņu kompleksi. Pirmās

latv. p. sastopamas jau bronzas un agrajā
dzelzs laikmetā (1500 g. pirms Kr. līdz I g.s.
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Senlatviešu pils un apkārtnes rekonstrukcija. Gvido Augusts.

pēc Kr.). Atsev. pilskalnos atrastas arī vēlā

akmens laikmeta(4000-1500 g. pr. Kr.) kult.

paliekas, bet tur nav novērojamiplānveidīgi

celtiunpārdomāti izveidotinocietinājumi vai

pilis. Daļa p. celtas gar dabiskas aizsardzības

joslām (upēm), daļai bijuši tikai vaļņi. Celtnes

būvētas gar vaļņu jeb aizsargsienu iekšpusi.

Pilīs bijušas arī ieroču v.c. darbnīcas un

noliktavas. Vidējādzelzs laikmeta (400-800g.

pēc Kr.) piks ir labāknodrošinātas ar augstiem

vaļņiem un akmens klāstiem. Vēlā dzelzs

laikmeta(800-1250)pikm ir divkāršas aizsarg-

sienas, kas pārsniedz cilvēka augumu. To

ārpuse bieži apmesta mākem, tā pasargājot tās

no aizdedzināšanas. Stāvās pakalnes ziemā

nolietasar ūdeni, lai tās noledotu.leejas p. ir

asprātīgi nosargātas. Atrastas arī celtnes ar

pagrabiemundivstāvu celtnes. Ap p. izveido-

jušās nelielas pilsētas.
Vāciem iebrūkotLjā, citādarakstura p. lika

celt vietējie bīskapi, Zobenbrāļu un Livonijas

ordenis, vēlāk arī daži vasaļi ar lēņu kungu

atļauju. To mērķis bija nodrošināt zemes

iekarošanai un iedz. apspiešanai svarīgus

stratēģiskus punktus, ceļus, upjubraslus un

pārceltuves (Kuldīgā, Valmierā, Salaspilī v.c.)

un vēlāk arī robežas (Daugavpilī, Rēzeknē,

Bauskā, Ludzā v.c). Tās visas bija nocieti-

nājumujeb cietokšņu tipa (castellum, Burg) —

vienkāršas, funkcionālas, l.t. bez jebkādiem

izdaiļojumiem, atskaitot to kapellas un sa-

nāksmju zāles. Kaut arī tās bija mūra kon-

strukcijas, vēlākajos g.s. attīstoties artilērijai

un spridzināšanas tecknikai, arī no tām pa-

likušas tikai drupas un tikai atsev. vietās ir

iespējama to rekonstrukcija. Tā kā Lja ir

cietusi g.s. ilgi atkārtotos karos, tā ir zaudējusi

lielākodaļu vēst. celtņu. Šī iemesla dēļpēdējos

g. desmitosnotiek seno celtņu rekonstruēšana

pastiprinātā mērogā. Ljā biežāk sastopamie

seno mūra p. tipi ir torņveida jeb donžonap.,

~konventa ēkas" un ceļa pilis. Raksturīga

Tērvetes zemgaļupils rekonstrukcija.
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1. att. Arheoloģiskipētītās Latvijas pilis. 1
— senpilsēta vai ciems, 2— vietējo iedzīvotāju

13. — 14. gs. pilis, 3 — krustnešu uz laiku iekarotās vietējo iedzīvotāju pilis, kuras vēlāk

tiek atkal atgūtas, 4 — vācu pilis vietējo iedzīvotājupilskalnos, 5 — vācu pilis vietējo

iedzīvotāju pamestajospilskalnos, 6 — vācu pilis vietējo iedzīvotāju ciemu vietās, 7 —

vācu pilis vietējo iedzīvotāju pamestu apmetņu vietās, 8 — vācu pilis jaunās, agrāk

neapdzīvotās vietās. Ēvalds Mugurevičs.

donžona tipa p. ir Turaidā (1214). Rekons-

truētais donžons ir 32 m augsts, sadalīts 7

stāvos, galv. ieeja 2. stāva līmenī, dzīvojamā

telpa 4. stāvā. Logu vietā ir šaujamās lūkas.

Vēlāk būvētās torņa p. ieguvabagātamājokļa
iezīmes (piem., LudzāunDobelē). „Konventa

ēkas" tipa p. būvēja visvairāk Livonijas

ordenis. Centrā tam bija četrstūra pagalms,
kuru no visām pusēm ieslēdza masīvi 2-3 stāvu

ēku bloki, kam bija arī aizsargmūru loma.Ēkas

stūrus nostiprināja ar torņiem. Apaļais galv.
tornis saucās Stock jebGarais Hermanis. Pilīm

bija viena vai vairākas priekšpilis ar saimn.

ēkām. Tādas p. bija Ventspilī, Jelgavā, Kul-

dīgā, Gaujienā,Rīgā, Alūksnē, Siguldā, Cēsīs

v.c. Ceļa p. cēlapie Livonijas ordeņa pasta ceļa
no Rīgas uz A. Prūsiju. To pamatāčetrstūra

pagalms tikai no 2 pusēm bija apbūvēts ar

dzīvojamoun saimn. ēku blokiem, betpārējās
2 puses norobežojaaizsargmūri. Tādas p. bija

Aizputē, Kandavā, Grobiņā, Tukumāv.c. Pie

p. pieskaitāmi arī apcietinātie lauku klosteri,

piem., Daugavgrīvas cisterciešu klosteris. Ljā

sastopamaskā ūdens, tākalnapilis. Ir arī t.s.

krasta p., kas dažkārt atradās zema vieta, lai

gan tuvumābija paaugstinājums (piem., Sabilē

unAizkrauklē). Samērāreti vāci cēla savas p.

agrāko latv. p. vietā, biežāk to tuvumā

(Tērvetē, Svētais kalns). Galv. vācu p. mate-

riāls bija akmens vai ķieģeļi. Visā Livonijā
XII-XVg.s. uzbūvēja ap 150 p., Ljā vien apm.

100. Vecākās p. bija Ikšķilē (1185) un Mār-

tiņsalā (Holmā) pie Salaspils (1186). Dažviet

p. priekšpilsētas kļuva pilsētas vai miesti

(Flecken, Hakelwerk, Weichbild), piem., Kok-

nese, Valmiera, Cēsis, Kuldīga, Rūjiena, Tu-

kums, Piltenev.c. Daudzas vācu p. sākumābija

atbalstapunkti Ljas iekarošanai.Lībiešuzemi

iekaroja noRīgas, Z. Lju un D. Ig. no Cēsīm,

A. Lju noKokneses, Z. Kurz. no Kuldīgas un

Ventspils, A. Zemg. no Jelgavas u.t.t.Dažas

p. pēc attiecīgā apg. ieņemšanas zaudējasavu

nozīmi. Ljas vācu p. vēst. unckronoloģija vēl

ir maz pētīta un nedroša. Dažas p. vēst. avotos

iekļuva tikai pēc ilgapastāvēšanas laika, citas

pēkšņi pazuda, piem., Vārtāja, Talsi, Tērvete,

Tukums, Salaspils, Gaujiena. Savu nozīmi

zaudējaarī lielākup. tuvumā esošās mazākās

445 Pilis
Pilis



p. (piem., ap Siguldu — Nītaure, Skujene,

Mālpils, Zaube [Jaunpils]), vai arī tāskļuva par

blakus p. — papilīm. Āraiši kļuva par Cēsu

papili, Gaujiena par Alūksnes, Volkenberga

(Padebešu kalna p.) par Daugavpils papik,
Ludzapar Rēzeknes unAltene par Aizkraukles

papili. Dažu p. stratēģiskā un polīt. nozīme ar

laiku pieauga; tādas bija, piem., Ikšķile (kopš

1380) un Salaspils (kopš 1452). Sākumā XIII

g.s. celtajām un 1201-09 vasaļiem izlēņotām

Ikšķiles, Lielvārdes, Doles unKokneses p. 1214

sekoja Turaida, pēc tam nezināmā kārtībā

Krimulda, Limbaži, Rauna,Smiltene, Altiena

(pie Ogres), Dzērbene, Tirza, Salaca, Suntaži,

Lubāna, Krustpils, Cesvaine, Gulbene, Pie-

balga, Ļaudona, Vainiži un XV g.s. Viļaka.
Rīgas bīskapamkdz 1234 blakus Sv. Jāņab-cai

bija sava pils. Krimuldu un Doli bīskaps

piešķīra Rīgas domkapitulam.Apm. kopš 1420

Rīgas archibīskapu galv. rezidence bija Raunas

un Kokneses pilis. Likvidētajās Sēlijas un

Zemg. bīskapijās cēla Sēlpili, Mežotni un

Babīti,bet šīs p. nepastāvējailgi. Zobenbrāļu
ordenimpirmā p. bija Rīgas Sv. Garakonventa

vietā celtā Sv. Jura p. (Jūrgenshof, Witten-

stein). Pēc tam cēla apcietinājumus t.s. Brāļa

Bērtuļa dzirnavās augšpus Rīgas, vēl vēlāk

Siguldas, Cēsu unAizkraukles pilis. Pēc 1297

pilsoņu kara Vācu ordenis 1330 cēla Rīgā jaunu

p. toreizējās p. vietā, ko rīdzinieki sagrāva

1484, bet bija spiesti 1492-1515 celt jaunu

(tagd.). Līdz 1481, atskaitot starpbrīžus 1297-

---1330, 1429-34 un 1470-71, Zobenbrāļu un

Livonijas ordeņa mestru rezidence bija Rīgas

p., bet 1481-1560 Cēsis. Vācu ordeņa yill g.s.

dib. pilis bija: Kuldīga (1242), Vārtāja, Klai-

pēda (Memelburg, 1252), Volkenberga (Pade-

bešu kalna p.), Grobiņa, Tukums, Sabile,Talsi,

Daugavpils (1277), Ventspils (starp 1290-92),

Kandava, Jelgava (1265). Ordenis savas p.

būvējaKurz. agrāknekā Zemgalē. Vidzemēun

Latg. p. būvētas nenosakāmā laikā — Val-

miera, Gaujiena un Rēzekne ar Ludzu, bet

Kurz. — Durbe un Jaunpils. Aizputes pilī
ordenis dalījās ar Kurz. bīskapiju. Ordenis XIV

g.s. cēla Daugavgrīvas komtūra p. 1305,

Mežotni 1321, Dobeli 1335, Tērveti 1339,

Alūksni 1342, Sēļpik 1377, Skrundu 1398 un

vēl XIV g.s. — Alteni pretim Koknesei. Vis-

vēlāk būvētā ordeņa p. Ljā bija Bauskas p.

(1443). Kurz. bīskapi cēla savas senākās p. ar

Vācu ordeņa pakdzību: Klaipēdu (Memelburg),

kas 1252-1328 un 1457-73 piederējaLivonijas
ordenim,bet līdz 1392 Kurz. bīskapa diocēzei;

Embūti, Valtaiķus un Aizputi, kur apmetās

domkapituls. Domkapitula p. XIIIg.s. bijusi

Lyva (ap tagd.Liepāju), ko vēlāk piesavinājās
ordenis. Kurz. bīskapu rezidence Piltenē ra-

dusies tikai ap 1300. Vēlāk celtas p. ir Ēdole,

Arlava, Cīrava, Saka, Dzintare un Rinda.

Dundagavēl XIV g.s. bija Rīgas domkapitula

īpašums un tikai 1433 piešķirta Kurz. bīs-

kapam.

Nocietinājumupilis (b. — bīskapu un archi-

bīskapa, o. — ZobenbrāļuunLivonijas ordeņa,
b.v. — bīskapa vasāļa, *

— būvēta):

Aizkraukle, *
starp 1213-34, o. kom-

tura p.

Aizpute,
*

1249, Kurz. domkapitula p.,

Tebras labajākrastā.

Aizpute, * 13. g.s., o. p., piederēja pie Kul-

dīgas komturijas, Tebras kreisajā krastā.

Alšvanga,* 1341, o. p., piederēja pie

Kuldīgas komturijas.

Allen c (Haltenois), Secespag.,
* 14. g.s. o.

p., piederēja pie Aizkraukles komturijas.
All ie n a (Baitovu), Iršu pag.,

* pirms 1375,

Rīgas b. p.

Alūksne (Marienburg), * 1342, o. kom-

tura p.

Augstroza, * pirms 1350,Rīgas b. v. p.,

Rozēnu lēnis.

Ādaži (Neuermūhlen), * 13. g.s., o. p.

Ārai ši, *?,o. p.

Ā r 1 a v a , * pirms 1497, Kurz. b. p.

Babīte, * pirms 1225, Zemg. b. p., atstāta.

Bauska, * 1443, o. fogta p.

Bērtuļa dzirnavas, *ap 1208, o.

apcietinājumi pie Rīgas, atstāti apm. 13.

g.s. beigās.

Bērzaune, * pirms 1382, Rīgas b.v. p.,

Tīzenhauzenu lēnis.

Burtnieki, *
starp 1305-66 o. p.

Cēsis, *
starp 1207-09, o. mestru rezidence

1297-1330, 1429-34, 1470-71, 1481-1560.

Cesvaine, * pirms 1420, Rīgas b. p.

Cīrava, * ?, Kurz. b. p.

Daugavgrīva, *
1305, o. p., 1205 (?)

—
1305 bij. cisterciešu klosteris.

Daugavpils I, *
1277, o. komtura p.

Daugavpils 11, (Dimbork), * 1563,

poļu p. 2 jūdzes no Daugapvils I.

Dignā ja (Dubena), * pirms 1366, o. p.

Dobele, * 1335, o. komtura p.
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Dobene, *ap 1260, o. p., drīz atstata.

Dole I, * pirms 1226, * sākumā b. v.,

vēlāk Rīgas domkapitula p.

Dole 11, * pirms 1359, Rīgas domkapi-

tula p.

Dundaga, * pirms 1318, sākumā Rīgas

domkapitula, no 1434 Kurz. b. p.

Durbe, Liepājas apr.,
* pirms 1397 (13.

g.s.?), o. p.

Dzērbene, *pēc 1361 (?), Rīgas b. p.

D z i n t ar c , Dzērves pag.,
* ?, Kurz. b. p.

Embūte, * 1265. o. celta Kurz. b. p.

Ēdole, * 13. g.s. (?), Kurz. b. p.

Ērgļi, * pirms 1365, Rīgas b. v. p.,

Tīzenhauzenu lēnis.

Ērģeme, * 1320, o. p.

Gaujiena (Adsel), * 13. g.s., o. kom-

tura p., pēc 1342 piederēja pie Alūksnes

komturijas.

Grobiņa, * pirms 1253, o. fogta p.

Gulbene (Schivanenburg), pirms 1340 (?)

Rīgas b. p.

Ikšķile, *
apm. 1185, Ikšķiles b., no

1201 v., 1388-1420 0., no 15. g.s. atkal

Rīgas b. p.

Jaunpils (Jurgensburg), sk. Zaube.

Jaunpils Neuenburg), Zemgalē, *
1301,

o. p., piederējapie Dobeles komturijas.

Jelgava (Mitau), *
1265, o. komtura p.

Kalsnava, * pirms 1543, Rīgas b. v. p.,

Tīzenhauzenu lēnis.

Kandava, * 13. g.s. (pirms 1312), o.

fogta p.

Klaipēda (Memelburg), * 1254, o. kom-

tura p., 1254-1328 un 1457-73 piederēja
Livonijas, pēc tam Prūsijas ordenim.

Koknese, *
1209, Rīgas b. p., 1269-1395

b. v. p., tad atkal b.
p.

Krimulda, *
pirms 1312, Rīgas dom-

kapitula p.

Krustpils, * pirms 1297, Rīgas b. p.

Kuldīga (Jesusburg, Goldingen), * starp

1242-44, galvenāo. p. Kurzemē; komturija.

Lakstene, Pļaviņu pag.,
* pirms 1354,

Rīgas b. p.

Lielstraupe, *13. g.s.?, Rīgas b. v. p.,

Rozēnu lēnis.

Lielvārde, * pirms 1201?,no 1201 Rīgas

b. v., 15. g.s. atkal b. p.

Limbaži, * pirms 1318, Rīgas b. p.

Lubāna, * 14. g.s. (?), Rīgas b. p.

Ludza, * pirms 1433, o. p., piederējapie

Rēzeknes fogtijas.

Lugaži (Luhde), * pirms 1431?, o. v. p.

Lyva, Liepājas tuvumā. 13. g.s., Kurz. dom-

kapitula p., vēlāk o. īpašums.

Ļaudona, * pirms 1375, Rīgas b. p.

Mālpils (Lemburg), * pirms 1413, o. p.

Mazstraupe, * 1378, Rīgas b. v. p.

Mežotne, * 1321, o. p., sagrauta 1346.

Mujāni, * pirms 1578, Rīgas b. v. p.

N a bc , * pirms 1318, Rīgas b. p.

Nītaure,, * 13. vai 14. g.s., o. p.

Nu r m v i ža , ?, o. v. p.

Padebešu kalns (Wolkenburg), *
ap

1263, vēlāk piederējapie Daugavpils kom-

turijas.
P i c b a 1 g a , * pirms 1318, Rīgas b. p.

Piltene, * pirms 1309,Kurz. b. rezidence.

Rauna, * pirms 1381,b. p., no 1420 Rīgas

b. rezidence.

Rēzekne, *
starp 1263-1324, o. fogta p.

Rīga I (Jūrgenshof, VVittenstein),
*

starp

1202-09, o. p., sagrauta 1297.

Rīga 11, * 1330, o. p., sagrauta 1484.

Rīga 111, * starp 1492-1515,o. p.

Rinda (Angermūnde), Ances pag., * ?,

Kurz. b. p.

Ropaži, * 14. g.s.?, o. p.

Rozula (Rosenbeck), * pirms 1395, Rīgas
b. v. p.

Rūjiena, * 14. g.s.?, o. p.

Sabile, *pirms 1282, o. fogta p.

Saka, *
pēc 1386, Kurz. b. v. p.

S a 1 a c a , * pirms 1479, Rīgas b. p., pēc

1330 vienīgāb. osta.

Salaspils I (Holme), *
apm. 1187,Rīgas

b. p., sagrauta 1298.

Salaspils II(Kirchholm), * pirms 1380?,

o. p., sagrauta 1577.

Saldus (Frauenburg), * pirms 1506. o. p.,

piederējapie Kuldīgas komturijas.

Sēlpils , 1373, o. p.

Sigulda, * starp 1207-09, o. p., no 1405

o. maršala miteklis.

Skrunda, * pirms 1398, o. p.

Skujene, * pirms 1440?, o. p.

Smiltene, * pirms 1359, Rīgas b. p.

Suntaži (Sunzel), * pirms 1318, Rīgas b.,

no 1436 Rīgas domkapitula p.

Svētaiskalns, Tērvetes pag,
*

ap 1286,

o. p., drīz atstāta.

Šlokenbeka, Milzkalnes pag,
* ?, o. v. p.

Talsi, *
pirms 1434, o. p.
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Tērvete, * 1336, o. p., sagrauta 1345.

Tirza, * ?, Rīgas b.v.p.?

Trikāta, * pirms 1429?, o. p.

Tukums, *
pēc 1253, piederēja pie o.

mestra apgabala.

Turaida (Fredeland), * 1214, Rīgas b. p.

Ungurpils (Pūrkeln), Alojaspag.,
*pirms

1326, Rīgas b. v. p.

Vainiži, * pirms 1359, Rīgas b. p.

Valmiera, *
pēc 1224, o. p.

Valtaiķi (Neuhausen), * 13. g.s. beigās,

sākumā o. p., no 1392 Kurz. b. p.

Vārtāja, Asītes pag.,
*

starp 1253-58,

o. p., atstāta jau 13. g. s.

Ventspils, *
starp 1242-90, o. komtura p.

Viļaka, (Marienhausen),
*

starp 1489-1509,

akmens p. starp 1509-24,Rīgas b. p.

Volkenberga, sk. Padebešu

kalns.

Zaube (Jaunpils, Jūrgensburg), * pirms

1437, o. p.

Livonijas konfederācijas valstiņām sabrū-

kot Livonijas kara laikā, izbeidzās nocietināto

p. būve. Radās jauna nenocietināto p. celt-

niecība. Vienkāršākās kungu mājas bija fak-

tiski ar mansardujumtiem, kolonnuportikiem
vai sānu flīģeļiemuzlabotas parastās zemnieku

mājas. Vēlāk XVIII g.s. radās palasta veida

(palatium) greznas dzīvojamās ēkas, sākumā

Mežotnes pils, būvēta XIXgs. sākumā

pēc Džakomo Kvarengi (Quarenghi,

1744-1817)projekta unJohanna Georga
Berlica (Berlitz)plāniem klasicisma stilā.

Viena no spēcīgākajām pilīm Ziemeļ-

eiropā — dāņu 1219 būvētā, vēlāk

paplašinātā un 1346 Livonijas ordeņa

pārņemtāDompils (Domburg, Toompea)

Tallinā, Igaunijā.

Rīgas Ordeņapils (Latvijas neatkarības laika Valsts prezidentapils) ziemā.
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Rīgas pils „latviskošana". Prof. Eižena Laubes planotājaunā svētku zāle 1938. g.

Vācu Egestes pils Visagala latviešu

pilskalnā Meirānu tuvumā, pirmo reizi

minēta 1213. g. 1304. g. zīmējums.

tikai valdniekumītnes, vēlāk ari labāk situēto

muižnieku rezidences. Pēc itakešu arckit.

Bartolomeo Rastrelk (sk.) plāniem būvētas

Kurz. unZemg.kercogupiks Rundālē (1736-80)

un Jelgavā(1738-70). Abu p. telpas grupējas

ap vaļēju godapagalmu. Telpas izdaiļotas ar

mākskgamarmora apšuvumiem, stuka rotāju-
miemun sienu apgleznojumiem. Pēc Džakomo

Kvarengi (Quarengi, 1744-1817)projekta celtā

Elejas p. (1800) kļuva par paraugu Kazdangas,
Durbes un Mežotnes pikm. Tām ir kupolu

Ievērojamākais piļu būvētājs Latvijā,
Kurzemes unZemgales hercogistes Biro-

nu dinastijas ciltstēvs hercogs Ernsts

Johans (1737-1769), kas ierosināja arī

citusKurzemes unZemgales muižniekus

sekot viņapriekšzīmei.

zāles, svinīgas kāpnes un patīkama eku sais-

tība ar plašiem parkiem.
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Eleja (Elley) 1800 (Džakomo Kvarengi plāni)

Ērgļi (Erlaa) 1365, vēlāk pārbūvēta

Ērģeme (Ermes) 1320, vēlāk pārbūvēta
Īle (Ihlen) 1530

Jelgava(Mitau) 1738-70 (BartolomeoRastrelli

plāni)

Jamurda (Jummerdehn) 1523

Kazdanga (Katzdangen) 1533, 1800 (J. G.

Berlica plāni)

Kerkliņi (Kerklingen) 1575

Laidze (Laidsen) 1288, 1439

Lāzberģe (Fianden) 1550

Lielborne (Grossborn) 1824

Lieldzelde (Grossdselden) 1563

Lielstraupe (Grossrop) 1500, 1750
Jaunpils (1301)pils pagalms ar arkādi.

Ernsta Johana Bīrona pilis —
Rundāles pils skats nopiebrauktuves (1736. g. skice) un

no parka puses Latvijas neatkarības laikā.

Daļējspiļuunkungu majusaraksts (iekavas

pirmās dokumentālās ziņas):

Briņģi (Brinckenhof) XV g.s.

Cīrava (Zierau) 1602

Durbe (Durben) 1789, 1820 (Johana Gotfrīda

Berlica plāni)

Līvbērze (Lievenberten) 1521

Mārciena (Martzen) 1753

Mežotne (Mesothen) 1799 (J. G. Berlicaplāni)

Nūrmuiža (Nurmhusen) 1561

Pantene (Panten) 1588

Pasta muiža (Klauenstein) 1451
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Jelgavaspils — skats nopiebrauktuves (1738. g. skice) un skats uz pils kompleksu Lat-

vijas neatkarības laikā.

Elejas pils, celta ap 1800 pec Džakomo

Kvarengi (Quarenghi, 1744-1817) pro-
jekta.

Hercogu guļamistaba Jelgavaspilī.

Tašu-Padures pils (18. gs. otra puse).
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Nogalespils Kurzemē, celta ap 1880. g.,

klasiskā stilā romantizētā vidē.

Stāmerienas pils.

Pastende (Postenden) 1288, 1780, 1800

Pūre (Puhren) 1407

Rauda (Raudenhof) pirms 1618

Rauna (Ronnenberg) pirms 1762

Rundāle (Ruhenthal) 1736-80 (B. Rastrelli

plāni)
Šāviena (Sawensee) 1590

Strante (Strandhof) pirms 1846

Stroķi (Stroken) 1550

Šķēde(Scheden) 1729

Upesmuiža (Bāckhof) XIII g.s., XV g.s.

Vecauce (Alt-Autz) 1672, XIX g.s. (Frīdricha

Augusta Štīlera [Stūler] plāni)

Vecgulbene (Alt-Schwanenburg) pirms 1763

Veclaši (Festen) 1452

Vilzene (VViesenhof) 1756

Zentene (Senten) 1540, 1850

Pilsāts — sena kuršu valstiņa tagadējās

Liet. r. daļānokuršu Megavas valstiņas z. ap

Palangu līdz Minijas upei d., kur sākās prūšu

Skalvas valstiņa, kuršu valstij Ceklim a. un

robežojotiesr. ar Balt. jūru. Vāc. 1253 pārņēma
Pilsātu un Pilsātapils vietā uzcēla Mummel-

bergu (vēlāko Mēmeli, tagd. Klaipēdu) pie
Kuršu jomas ietekas Balt. jūrā. Apg. ietilpa

Drevena, Ākete (ar 1 ha plašu pilskalnu),

Kalate, Mutene, Piltina,Aarde (tag. Žarde no

Dangas grīvas uz d.) unPopys (uz z. no tagd.

Klaipēdas). P. minēts arī dāņu archīvos.

Pilsētas (1942). Kopš 1935 pils. skaits Ljā

samazinājies no 60 līdz 56. Pils. tiesības

pazaudējis Lejasciems, Grīva apvienota ar

Daugavpili, KrustpUs apvienota ar Jēkabpili,

Rīgas Jūrmala, Sloka un Ķemeri apvienoti

Jūrmalas pilsētā, Gostiņi apvienoti ar Pļa-
viņām, betAbrene pievienota PSRS. Pils. ties.

ieguvušas — Olaine, Stučka un Viļaka. Pad.

režīma gadospils. iedz. skaits straujipieaudzis.

Pils. iedz. kopskaits 1935 bija 710 583, 1959

tas sasniedza 1,114 milj., 1970 tas bija 1,477

milj., bet 1982 jau 1,781 milj. jeb 70% no Ljas

iedz. kopskaita. Ljā 1976 sākumābija 17 pils.

ar vairāk nekā 10 000 iedz. (Daugavpils iedzī-

votājiem pieskaitīti Grīvas iedz., Jēkabpils

iedzīvotājiem — Krustpils iedz.). Straujaispils.

iedz. pieaugums ir sasniegts Lt. ar iebraucēju-

sveštautiešu ierašanos. Tas padarījis krievis-

kas Daugavpili un Rīgu.
O. CeUe

Pilsētciemati — padomju režīma laikā

izveidojušies lauku rūpn. centri, kurus okup.

sakuma gadoskdz 1961 sauca par strādnieku

ciematiem. Kopš 1979 pastāv 37 pilsētciemati:

Aknīstes (1950), Alojas (1950), Alsunga (1950),

Baldone (1950), Baloži (1958), Bēne (1958),

Brocēni (1950), Cesvaine (1950),Dagda (1950),

Dundaga (1950), Eleja (1950), Ērgļi (1950),

lecava (1958), Ikšķile (1968), Jaunpiebalga

(1950), Kalnciems (1949), Koknese (1958),

Kuprava(1974),Ķegums (1949),Līgatne (1949),

Lielvārde (1949), Lubāna(1958), Malta (1950),
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Latvijas pilsētu iedz. skaits (tūkstošos):

* Novērtējums.
** 1935 dati

— novērtējums tagd. Jūrmalas robežās.

Nereta (1950), Ozolnieki (1979), Pāvilosta

(1951), Roja (1969), Saulkrasti (1950), Seda

(1954), Skrīveri (1958), Skrunda (1950), Staicele

(1950), Stende (1949), Vaiņode (1954), Vangaži

(1961), Zilaiskalns (1961)unŽīguri (1958). ledz.

skaita ziņā lielākie p.c. 1976bija — Saulkrasti

(4 000), Lielvārde (2 600), Dagda (3 600), Bro-

cēni (3 500), Vaiņode (3 500), Skrunda (3 300),

Vangaži (3 300), lecava (2 900), Kalnciems

(2 900), Malta (2 800), Roja (2 600), Baloži

(2 500), Ikšķile (2 300) unĒrgļi (2 300). Daļai
šo p.c. ir sena rūpn. izcelsme — lecavai,

Neretai,Līgatnei un Staicelei.Bēne unEleja

veidojušās piedzc, Pāvilosta unRoja ir zvejas
ostu vietas. Saulkrasti, BaldoneunVaiņode ir

kūrvietas. Kalnciems, Brocēni, Vangaži un

Kuprava balstītas vietējos rūpn. materiālu

resursos. Baloži, SedaunZilaiskalns ir kūdras

ieguves centri. Lubāna,Dundaga un Žīguri ir

mežrūpn. centri. Dagda, Malta, Lielvārde,

Alsunga v.c. iesaistīti lauks, ražošanā un

apkalpo palielus lauks, apvidus. Cesvainē,

Skrīveros, lecavā unAlojā ir techn. remonta

bāzes, pārtikas v.c. rūpn. uzņēmumi. Daudziem

p.c. ir pakļauta lauku territorijaun to iedz. vidū

ir arīkolhoznieki. Ljā 1981 p. c. dzīvoja 4,7%

visu iedzīvotāju.
O. Celle

Pilskalnes ciems (1953) — tagadDaugav-

pils raj. z. r. daļā, z. un r. ap Ilūkstes pilsētu.

Platība 137,3km
2, iedz. skaits 1969

— 1 996.

Lielākās apdzīvotās vietas
— Dolnāja, Pils-

kalne, Padomnieki unKazimirišķi. Augstākā
vieta

— Bezdelīgu kalns (192 m). Caur apvidu
tek Dvietes un Ilūkstes upes. Tur ir Dvietes-

Skušķu purvs (700 ha) unvirkne ez. — Sabaļu
(Kokinu, 20 ha), Stelmaka,Pastarīša, Kalnišķu
un Dubezers. P. c. ir arī Tutānu saldūdens

kaļķu iegula (13 800 m 3), grants atradnes,

kūdrāji — Zamečeka (115 ha) un Baltais (110

ha), 5 veikali, pamsk., 3 bibl., feldšeru un

vecmāšu punkts, vairāki pilskalni — Melnais-

kalns, Šanteskalns, Baterijas un Palazdiņu
kalns. Apvidu šķērso Daugavpils-Subates-

Palangas un Ilūkstes-Biržu ceļš.
Pilskalnes ciems — tagd. Stučkas raj. d.a.

daļā pie Liet. robežas. Platība— 124,4 km
2,

iedz. skaits 1969 — 1 025. Lielākās apdzīvotās
vietas

— Silavēveri, Gricgale un Pilkalne.Gar

ciema r. robežutek Mēmele, gar d. tās pieteka

Neretiņaun z.a. — Lielā Susēja. Apvidū daudz

mežuunpurvāji, nokuriemlielākais — Salgaļu

(171 ha). Atrasts arī māls. Darbojas pamsk. un

bērnudārzs, mech. darbn., dzirnavas, 3 veikali,
ēdnīca, bibl., feldšeru un vecmāšu punkts un

sakaru nodaļa. Apvidūir arī Strobupilskalns.
Pilskalni (1954) — senās nocietinātās dzīves

vietas Ljā. Līdz 1970 Ljā bija reģistrēti 394 un

lielāks skaits varbūtēju p., kas visi (kopā 470)

pārņemti valsts aizsardzībā. Ljas p. mēģinājuši
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vads

līga 385,1 580,4 731,8 806,3 852,8 866/

)augavpils 51,7 65,5 100,4 112,4 120,4 121/

iepaja 57,1 71,5 92,9 102,6 108,9 109/

elgava 34,1 36,3 55,3 63,7 69,6 70,(

urmala** 13,7 38,0 53,8 58,8 62,4 62/

fentspils 15,7 27,4 40,5 45,3 50,0 50/

tezekne 13,1 21,4 30,8 35,7 Nav publicētu datu

ekabpils 9,5 16,7 22,4 25,3 Nav publicētu datu

)gre
1almiera

1,7

8,5

7,5

11,6

15,7

20,3

23,9

23,3

Nav publicētu datu

Nav publicētu datu

"esis 8,7 13,8 17,7 19,4 Nav publicētu datu

\ikums 8,1 10,8 14,8 17,4 Nav publicētu datu

[uldiga 7,2 10,5 12,3 13,5 Nav publicētu datu

)laine 9,2 13,0 Nav publicētu datu

)obele 2,5 6,2 10,1 11,8 Nav publicētu datu

laidus 4,4 7,8 10,0 11,3 Nav publicētu datu

'alsi 4,1 6,1 8,5 10,1 Nav publicētu datu



Neatkarīgās
Latvijas
pilsētu

ģerboņi.
Vidū

Latvijas
valsts

ģērbonis.
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Pilskalns. Oskara Norīša oriģināllito-

grafija.

klasificēt AugustsBīlenšteins, Francis Balodis,

Vladislavs Urtans un Hari Mora, bet vispre-

cīzākoklasifikāciju veicis Ādolfs Stubavs (dz.

1913). Galv. faktors p. tipoloģijā ir p. ārējā

forma— aizsargsistēmas sastāvdaļas (vaļņi,
terases,grāvji, uzejas, priekšpilis, senpilsētas

u.t.t.). Stubavs izšķir 5 galv. pamattipus, kas

dalās variantos: A) pamattips—

savrups apaļš
vai ieapaļš p. ar apļveida nocietinājumu sis-

tēmu. Tā 1.variants ir ar nolīdzinātu plakumu

un pastāvinātām nogāzēm (piem. pie Porma-

ļiem Jēkabpils raj.); 2. variants — ar 1 vai

vairākām terasēm (piem. pie Gauzāniem Stuč-

kas raj.); 3. variants — ar 1 vai vairākiem

vaļņiemun grāvjiem, kaskatrs veido noslēgtu

apļu aizsarglīniju (Podgures p. Daugavpils

raj.); 4. — līdzīgs iepriekšējiem, bet vēl pa-

pildināts ar pilskalnapiekājes lokveida nocie-

tinājumulīniju (Tukuma p.). Neviens no šiem

variantiem nebija derīgs tālāku, stiprāku un

ērtāku nocietinājumu izbūvei. Šie
p. parasti

izvietoti purvos un ez. salās ar neērtu stāvu

uzeju. B) pamattips — kaupres tipap. ar 1 vai

vairākiem vaļņiemun grāvjiemabos galos. Tā

1. variants — ar vaļņiem, kas apvienoti

savstarpēji saistītā aizsardzības sistēmā (piem.

Latvijas pilskalnu tipu nocietinājumu shematiskie attēli.

I
— galvenāaizsarglīnija (no pieejas vai galveno vaļņupuses); II— sānu aizsarglīnija,

terase, papildvaļņi; 111 — apakšējā aizsarglīnija; IV
— aizmugures aizsarglīnija.
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Latvijas pilskalnu izplatības karte.

1 —
A tips; 2 —

B tips; 3 — C tips; 4 — D tips; 5 — E tips; 6 — nenoteikta tipa vai

nenoteicami pilskalni.
Pēc Ādolfa Stubava.

p. pie Ķoderiem, Ogres raj.); 2. — līdzīgs

iepriekšējiem, bet papildinātsar 1-2 priekšpilīm

(Ķentes p.); 3. — ar vaļņiem, grāvjiem un

terasēm, kas 2 līmeņos veidonoslēgtusnocie-

tinājumulokus, kas nav saistīti (Eversmuižas

p. Ludzas raj. un Gorodokas p. Preiļu raj.).

Visiem tiem 2pieejas, galv. aizsargknija īsāka

par augšējās aizsargsistēmas perimetra pusi;

p. parasti četrstūra veidā; apm. 1/9 no visiem

Ljas pilskalniem. C) pamattips — savrupi,

iegarenikalni argalv. valni plakumā un uzeju

gar vaļņa galuvai pa nogāzē izveidotu ceļu. Tā

1. variants
— ar 1 plakumu (Raunas Tanīsap.);

2. — ar 2 plakumiem (Aizkraukles p.) 3.

līdzīgs 1., bet papildināts ar nocietinājumu

līniju kalna piekājē un priekšpilī (Alūksnes

Tempļa p.). Galv. aizsarglīnija veido tikai 1/5

vai 1/4 no centrālā nocietinājuma aizsargsis-

tēmas perimetra. Šādu
p. ar apm. 1/10 no

visiem Ljas p., visvairāk Vidz. un Kurzemē.

Tiem racionālāk atrisinātas uzejas problēmas,

ceļš parasti ved gar galvenā vaļņa vienu galu
vai arī pa nogāzi ieslīpi uz augšu. P. drošību

sekmē vaļņos celtie nocietinājumi, bet nocie-

tinājuminavpapddināmiar augšējopriekšpili.

D) pamattips— kraujas tipa p. arpusloka vai

pakavveidanocietinājumusistēmu unnodabas

labi nodrošinātu aizmugures līniju. Tā 1.

variants
— ar garupusloka veida galvenovalni,

kas pieslēdzas stāvākai un augstākai aiz-

mugures kraujai (Jersikas p.); 2. — papUdināts
ar piekājes priekšvalni vai aizsarggrāvi (Me-

žotnes p.). Varbūtējs 3. variants
— arpriekšpik

(Tērvetes Zviedru kalns). Šī tipa p. galvenā

aizsarglīnija garāka par aizsargsistēmas peri-

metera pusi; aizsargsistēmas vājā vieta
—

garais valnis, kura stiprākai būvei bija nepie-

ciešams daudz darbaspēka. Pretinieks p. varēja

piekļūt garāfrontē,kāpēc galveno vaļņubūvē

ketoja sarežģītus tecnn. paņēmienus ar kamer-

veida v.c. koka konstrukcijām vaļņa zemes

uzbēruma nostiprināšanai,un uzejaparasti bija

gari izstiepta. Šo
p. aizsardzībai bija nepie-

ciešams kels karaspēks, kam tomēr bija kelas

manevrēšanas spējas; p. bija ļoti labi aizsar-

gāta aizmugure (upe, ez.). Šādu
p. bija apm.

1/20novisiem Ljas pilskalniem. E) pamattips

— augstienes stūra nocietinājumi. To 1. va-

riants
— ar 1 vai vairākiem vaļņiem vai

grāvjiem pieejas pusē (lībiešu Satezeles p.

Rīgas raj., Sabilesp.); 2. — līdzīgs pirmajam,

bet ar rezerves ieejuplakuma šaurākajā galā

unpapkdnocietinājumiem(valni, terasi), (piem.,

Kazdangas p.); 3.
—

kā iepriekšējie, bet

papildināts ar priekšpik galv. ieejas pusē

(Kuldīgas, Tērvetes, Lielvārdes, Kokneses p.);
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Valstisko veidojumu karte agrā feodālismaperiodā,
1 — ciems, 2—pilskalns, 3— pilskalns ar senpilsētu, 4 — zemju robežas. BalstītaLatvijas

archaiologujaunākajospētījumos un ietver viņu jaunākās atziņas. Politiska spiediena

dēļ viņi nav varējuši kartē ietvert Latgalei atņemtās territorijas un senās Kursas un

Zemgales zemes tagadējāLietuvā.

4. — ka iepriekšējais, bet ar priekšpik pa-

pildieejas pusē (Turaidas, Matkules p.); 5. —

kā otrais variants, bet ar vairākos līmeņos
novietotiem nocietinājumiem ar sarežģītu vaļ-

ņu un aizsarggrāvju sistēmu (Vecpils p. Lie-

pājas raj.). Šie
p. ir trīsstūra vai nerēgulāra

daudzstūra formā ar šauru pamatniun ar galv.

aizsarglīniju 1/5 — 1/3 no augšējās aizsarg-
sistēmas perimetra. E) tipap. pazīstami visā

Ljā, visvairāk Kurz. (60% no visiem p.),

Zemgalē, mazāk Augšzemē (19%) unLatgalē.
Tiem bijavisvairāk priekšpiks, ērti un droši ceķ
ar uzeju tādā veidā, ka uzbrucēju ar vairogu

neapsargātais plecs būtu pavērsts pret pils

aizstāvjiem. Šo
p. vietās vāc. visvairāk cēla

savaspiks (Tērvetē, Dobelē, Turaidā,Koknesē,
Lokstenē v.c). Senākie p. bija vienkāršu

nocietinātu apmetņuatrašanās vietas (apm. 1.

gadu tūkstotī p. m. ē.). Mūsu ēras 1. gadu
tūkstotī sekoja nocietinātas apmetnes, kas

parasti nebija apdzīvotas vai ar pavisam

nelieliem sargu posteņiem. Jau labāk nocie-

tināti un pastāvīgi apdzīvoti p. bija šķiru
veidošanāsperiodā sākotar mūsu ēras 1. gadu
tūkstoša vidu. Valstiskajiem veidojumiem

rodoties, 1. gadu tūkstoša beigās un vēlāk

radās lieli pārvaldes centri ar sarežģītu nocie-

tinājumu sistēmu. Senajā Kursā atradās arī

nocietinātas p. svētnīcas ar vairākām ieejām
un lokveida valni (Aizvīķos un Dunalkā Liepā-

jas raj. v.c). Bieži tos vēl tagad sauc par Elku

kalniem. Bija arī vēl citi seni nocietinājumi, kas

saucās par Elkam, piem., pie Vārtajas Liepājas

raj., kas bijis viens no grandiozākajiem un

spēcīgākajiemkuršu nocietinājumiem. Sakarā

ar zemju pārvaldes centralizāciju p. skaits

vēlākos laika posmos samazinājāsun atlikušās

pilis bija lielākas un stiprākas.

Ljā līdz 1938 bija reģistrēti sekojoši p.:

Kurzemē

Ventspils apr.

Dundagas: 1. pie Pāces ciema dzirnavu

ezerasalā; 2. pieDundagas, dzirnavu ezera

krastā; 3. pie īveniekiem.

Pi 11 ene s : pieTāšiem (Lagzdenes tuvumā).

Popes: 1 km uz r. no Popes.
Puzes: 1 km uz dr. no Puzes.

Ugāles: 1 km uz z. no Ugāles, pa kreisi
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no Ugales-Puzes ceļa.
Zlēku: pie Paventiem (Zlēku tuvumā).

Talsu apr.

Kandavā.

Kandavas: pie Čapaļiem.
Lībagu: 1. pie Mežītēm; 2. pie Vēveriem.

Nogales: pie Ķirpjiem, 3 km uz zr. no

Nogales.
Nurmuižas: 3 km uz a. no Talsiem,

valsts mežā, pa kreisi noTalsu-Nurmuižas

ceļa.

Sabilē.

Strazdes: pie Dzegužiem (2,5 km uz r.

no Strazdes baznīcas).

Talsos.

V ā 1
g a 1 c s : pie Elciņiem (2 km uz z. no

Vālgales).

Aizputes apr.

Aizputē: baznīcas kalnā.

Alšvangas: starp Alšvangas katoļu baz-

nīcu un ordeņa pili.
Basu: pie Basiem.

Cīravas: 3 km uz d. no Cīravas, pie
Akmenes ietekas Durbē.

Dunalkas: pie Graviņiem (Dunalkas tu-

vumā).

Dzērves: pie Grāvjiem (pie Ilmedes ie-

tekas Tabrā).
Kalvenes: 1. pie Pavāriņiem (Kalves

tuvumā); 2. pie P-iem.

Kazdangas: pie Vāļātiem (3 km uz d.

no Kazdangas).

Lažas: pie Ormakalna.

Nīkrāces: 1.2 km uz z. no Vormsātes,

pie Vormsātes Dzirnupītes un Dzeldas

satekas; 2. pie Jaunzemjiem II (3 km uz

r. no Lieldzeldas); 3. pie Upeniekiem.

Kuldīgas apr.

C i cc c re s : pie P-iem (3 km uz da. no

Lielcieceres).
Ivan d c s: pie Leiškalniem (Tadaiķu tu-

vumā), Kukšu ezera krastā.

Kuldīgas: 2,6 km uz z. no Kuldīgas,
Ventas krastā.

Padures: 1. pie Tigves; 2. pie Beltiem

(Padures tuvumā), Ventas krastā.

Raņķu: pie Plostniekiem.

Re n d a s : pie Valdātiem (Lielrendas mācī-

tāja māju tuvumā), Abavas kreisā krastā.

Saldus: pie Saldus mācītāja mājām (1 km

uz za. no Saldus).

Snēpeles: pie Mazsalijas.

Turlavas: 1. pie Kalnējiem; 2. pie Lipai-

ķiem.
Zvārdes: 1.1 km uz a. no Strīķiem; 2.

1 km uz z. no Koku muižas.

Liepājas apr.

A i zv i ķ v : 1.1 km uz z. no Aizviķiem; 2.

pie Diždāmes.

A s ī te s : 1. pie Tiltniekiem (0,5 km uz a.

no Asītes); 2. pie Elka mājām.
Durbes: pie Silderiem (agrāk Skroderē-

niem).

Embūtes: pie Embūtes muižas.

G a vi c z c s : 0,5 km uz d. no Gaviezes.

Gramzdas: pie Vecvagariem (3 km uz

da. no Trekniem).

Grobiņā: pilsētas Dzirnezera krastā.

Kalētu: Bārtas un Vārtājas satekā.

Medzes: 1 km uz z. no Mātras.

Tadaiķu: starp Kalneniekiem un Znoti-

ņiem.

Vaiņodes: 1. pie Bātes dzirnavām; 2.

pie Vecpakuļiem; 3. 1 km uz a.noKalšiem.

Vecpils: pie Vecpils katoļu baznīcas.

V ē r g a ļ v : pie Elka mājām (1,5 km uz a.

no Vērgales baznīcas).

Virgas: 1 km uz dr. no Paplakas dz. st.,

Vārtājas krastā.

Zemgalē

Tukuma apr.

Gre n č v : pie Ķīšiem (2 km uz za. no

Vecsātiem).

Jaunpils: 1 km uz d. no Jaunpils.

Matkules: 1 km uz z. no Matkules.

Milzkalnes: 6 km uz za. no Tukuma,

valsts mežā.

Pūres: pie Pūres.

Tukumā.

Vecmoku: pie Skamaņiem (1 km uz dr.

no Vecmokām).

Jelgavas apr.

Dobelē: ordeņa pilsdrupu vietā.

Lielauces: pie Incēniem.

Mežmuižas: valsts mežā Sutinu mež-

sarga apgaitas 21. kvartālā.

Naudītes: pie Bļodniekiem, Spārnu ezera

a. krastā.

Tērvetes: 1.1 kmuz zr. noKalnamuižas;
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2. pie Kamradzes mājām.
Vilces: pie Vilces (Vilces un Kukuzes

satekā).

Bauskas apr.

Bārbeles: pie Pilveriem.

Bauskā: ordeņa pils vietā.

Ceraukstes: 1. pie Brūklājiem; 2. pie

Aužeļiem unTurkiem.

Kurmenes: šķietams p-s pie Stūrmaņiem.
Mežotnes: 1. iepretim Mežotnei Liel-

upes kreisā krastā; 2. 0,5 km uz d. no 1.

Jēkabpils apr.

Ābeļu: (Daugavas) Ābeļu salā.

Dignājas: pie Kusiņiem (3 km uz d. no

Dignājas).
Rītes: 1. pie Ziemeļiem; 2. pie Kalna-

Stupeļiem.

Saukas: 1. pie IJelkūTiņiem; 2. pie Skosām;

3. pie Griptāniem (Saukas ezera galā);
4. pie Drizāniem.

Sēlpils: 1. pie Zvejniekiem (1 km uz r.

no Vecsēļpils); 2. pie Babrāniem (2 km

uz a. no Vecsēļpils); 3. pie Pormaļiem.
Sunākstes: 1. pie Gausāniem; 2. pie

Piksteres.

Vārnavas: 1. pie Maizīšiem; 2. pie Sēr-

piņiem.

Ilūkstes apr.

Aknīstes: 1 km uz z. no Aknīstes.

Bebrenes: l.pie Vāveriešiem (pie Kalda-

bruņas kapsētas, 2 km uz da. no Kalda-

bruņas); 2. pie Ilzu muižas.

Dvietes: pie Spākiem.
X ap 1 a v a s : pie Vaskovas ciema (2 km

uz d. no Lielbornas).
Lašu: 1.pie Lagovkaskrogus; 2. pie Lašiem.

Laucesas: pie Baltkājiem.

Pilskalnes: 1. pie Movelišķiem; 2. pie

Driķenišķiem; 3. pie Ozolmuižas (4 km

uz za. no Kazimirišķes); 4. pie Palazdi-

ņiem; 5. pie Pilskalnes.

Sventas: 1. 2 km uz d. no Oļšankas,
Sventas mežniecības mežā; 2. 1 km uz

zr. no Svistopoles; 3. pie Kaķīšiem.

Latgalē

Daugavpils apr.

Asūnes: 1. pie Mizniekiem; 2. pie Kla-

baučiem.

Aulejas: 1. pie Egļiem; 2. Raģeļu baz-

nīcas un kapu kalns; 3. pie Žaunerāniem.

Dagdas: 1 kmuz dr. no Dagdas baznīcas.

Izvaltas: 1. pie Berezauskas; 2. pie
Markavas.

Jāsmuižas: 1. pie Šņopstiem; 2. pie

Katigrades; 3.pie Baraukas; 4.pie Baškiem.

Kapiņu: 1. pie Rušenīcas; 2. pie Blaže-

vičiem; 3. pie Stanovišķiem; 4. pie Goro-

dokas; 5. pie Skuju ciema; 6. pie Madaļā-

niem; 7. pie Grutiņiem.
Krāslavas: 1.2 km uz r. no Krāslavas

katoļu baznīcas; 2. 1 kmuz z.noKrāslavas;

3. pie Bantenišķiem.

Krustpils: 1. pie Grāvāniem; 2. pie

Dzirkaļiem.
Līvānu: 1. pie Ģedušiem; 2. pie P-iem;

3. pie Donām.

Naujenes: 1. pie Lielbaranauskas; 2.

pie Zamkiem.

Preiļu: pie Plūdes.

Pustiņas: 1. pie Gorodiščes; 2. pie Pus-

tiņas.
Skaistas: 1. pie Grundāniem; 2. pie

Indricas.

Ungurmuižas: valsts mežā.

Vārkavas: pie Pilišķiem.

Višķu: 1. pie Zabornajas; 2. pie Skrāma-

ņiem; 3. pie Lauku Leperiem; 4. pie As-

travas.

Ludzas apr.

Ciblas: 1. pie Degteriem; 2. pie Evers-

muižas; 3. pie Selupinkiem (Lielā Ludzas

ezera a. krastā).

I s t r a s : 1. pie Melnikiem; 2. pie Zubravas;

3. pie Rudavas, 4. pie Vecslabadas.

Kārsavas: pie Rogām.
Ludzā: ordeņa pils vietā.

Mērdzenes: pie Sileniekiem.

Nautrēnu: pie Opinkiem.

Nirzas: 1. pie Pentužiem; 2. pie Dūkstiem.

Pasienes: pie Naumkiem.

Pildas: 1. pie Parkaļiem; 2. pie Salomin-

kiem; 3. pie Gorkiem.

Rundēnu: pie Gorodokas.

Šķaunes: l.pie Lielandžāniem;2. pie Po-

ļeščinas; 3. pie Meikšāniem;4. pieMaliņas.

Rēzeknes apr.

Andrupenes: 1. pie Liepuškiem (Pade-
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bešu kalns); 2. pie Dauguļiem; 3. pie Pušas

baznīcas; 4. pie Vāveriņiem; 5. Svilušais

kalns; 6. pie Zeļenopoles.
Atašienes: pie Troškiem.

Barkavas: pie Aizkārkļiem.

Bērzgales: 1. pie Bērzgales miesta; 2.

pie Gribuļiem; 3. pie Tumožiem.

Bukmuižas: 1. pie Bobrovišķiem; 2.

pie Ūdrājiem; 3. 2 km uz z. no Dagdas,
J. Pīzāna jaunsaimniecībā.

D r i c ē nu: pie Kakarviešiem.

Gaigalavas: pie Ūdeņiem.
Kaunatas: l.pie Goveikiem; 2. pie Vec-

slabadas; 3. pie Dzirkaļiem; 4. pie Bal-

teņiem.
Maltas: pie Leimanišķiem (valsts mežā,

J. Kovaļevska saimniecības tuvumā).

Ozolmuižas: pie P-u mazmājām (3 km

uz zr. no Rēzeknes).

R ē z n a s : pie Ladušiem.

Silajāņu: 1. pie Kovališķiem; 2. pie

Krupenišķiem.

Varakļānu: pie Pizičiem.

V i ļ ē nu : 1. pie Pliskavas un P-u ciemiem;

2. šķietams p-s pie Trūpiem.

Jaunlatgales apr.

Baltinavas: 2. p. pie Puncuļevas.
Bērzpils: 1. pie Vecpils; 2. pie P-iem.

X a c ē nu : pie Gorodiščes.

Liepnas: pie Bērziņiem.

Vidzemē

Rīgas apr.

Aizkraukles: 1. pie Aizkraukles baz-

nīcas; 2. pie Kalnziediem.

Birzgales: pie P-iem (3 km uz da. no

Lindes).

Daugmales: 1.pie Tīčiem; 2. pie Sakaiņu
mežsarga mājām, Baldones mežā.

Daugmalespilskalns ar pili.

Satezeles pilskalna plāns.

Asotes pilskalns (virsējā 13. gs. apbūves

slāņa rekonstrukcija pēc mākslinieka

V. Vimbas zīmējuma).

D o 1 c s : 1. pie Kalnaķivutiem; 2. pie Birzu-

ļiem (Klaņģu tuvumā).

Ikšķiles: 1. pie Pienakuņģiem (2 kmuz r.

no Ikšķiles dz. st.); 2.1,5km uz z. noIkšķi-
les dz. st., valsts mežā, pie Kazu krogus.

Kastrānes: pie Kazu krogus.

Kokneses: 1. pie Daudziešāniem; 2. bīs-

kapa pilsdrupu vietā.
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Krimuldas: 1.1 km uz zr. noKrimuldas

pildrupām; 2. pie Kaupiņiem; 3. pie Gavē-

ņiem (1,5 km uz zr. no Ragankrogus).
Lielvārdes: Lielvārdē (vācu pildrupu

vietā).

Līgatnes: 1 km uz za. no Līgatnes

papīra fabrikas.

Madlienas: pie Vecūžāniem.

Nītaures: pie Nītaures mācītāja mājām.
O g re s ga 1 a : 1. pie Pūcēm; 2. 1 km uz z.

noOgres dz. st. (Ogres-Tīnūžu lielceļamalā).

Plāteres: pie Plāteres.

Pļaviņu: 1. pie Avotiņiem; 2. pie Oliņ-
kalniem (pie Dūņuleju pārceltuves); 3.

vācu Lakstenes pilsdrupu vietā (1 km uz

a. no Stukmaņiem).

Salaspils: pie Spolītēm.

Siguldas: 1,5 km uz za. no Siguldas

pilsdrupām.

Skultes: pie Stārastiem.

Slokas: pie Kaņiera ezera.

Suntažu: pie Ķoderiem.

Turaidas: 1. 0,5 km uz dr. noTuraidas

pilsdrupām; 2. pie Viešiem.

Vildogas: Nītaures virsmežniecības Nur-

mīžu mežā 5. apgaitā, 1,5 km uz d. no

Lackavu mežsarga mājām.

Cēsu apr.

Cēsīs.

Dzērbenes: Dzērbenē.

Ērgļu: 1. Ērgļos; 2. pie Kaivēniem; 3.

pie Skudrām.

Jaunpiebalgas: 1. pie Lielmežiem; 2.

pie Vieķiem.
Kosas: pie Doļiem (valsts mežā).

Kūduma: pie Rustēga ezera (1,5 km uz

d. no Unguriem).
Lizuma: valsts mežā (3 km uz zr. no

Lizuma).

Mazstraupes: 1. pie Panūtām (1,5 km

uz r. no Straupes baznīcas); 2. pie Bau-

kalniem; 3. pie Eiķēniem (starp Riebiņu
un Eiķēnu ezeriem).

Ogres: pie P-iem.

Priekuļu: pie Sārumiem.

R a i s k v m a : pie Kvēpēnu mežsarga mā-

jām (valsts mežā).

Rankas: 1. pie Kaudzēm; 2. pie Sila-

ješkām (valsts mežā).

Raunas: 1. Raunā; 2. pie Pikainiem.

Sērmūkšu: pie Upesmuižas.

Vecpiebalgas: pie Griškas kroga (Vel-

kiem).

Madonas apr.

Audulienas: pie Čalpām.
Beļavas: 1 km uz r. no Beļavas.
Bērzaunes: pie Kaņepēniem.
Cesvaines: Cesvainē.

Dzelzavas: pie Griguļiem.

Galgauskas: pie Kropes.

Grostonas: pie Brencēniem.

Iršu: 1. pie Bulandām; 2. pie Luca mājām.

Liepkalnes: pie Lielkalniem.

Liezera: pie Kalna-Vecvēķiem.
Mārcienas: 1. pie P-iem; 2. 1,5 km uz

dr. no Mārcienas (valsts mežā).

Mēdzūlas: 1 km uz a. no Zvejniekiem

(valsts mežā).

M c i r ā nu : pie Brakaļu-Grīvām (pie Visa-

gala kapsētas).
Mētrienas: pie P-iem (Sildu vecsaim-

niecības tuvumā).

Oļu: pie Arnicēniem.

Praulienas: pie Lejasūbāniem.

Sāvienas: 1 km uz dr. no Aizdriķšņu
ezera.

Vecgulbenes: 1. pie Līkaušiem; 2. pie
Blomes.

Vējavas: 1 km uz za. no Vējavas.
Vestienas: pie Kadiķiem.
V i s i c n a s : 1. pie Pupu krogus; 2. 1 km

uz r. no Lauteres.

Vietalvas: pie Puduļiem.
Virānes: pie Kalna-Jāņgribažiem.

Valkas apr.

Alūksnē: ezera pussalā.
Alūksnes: pie Siseņiem.
Ērģemes: pie Ērģemes baznīcas.

Gaujienas: pie Staldiem.

Kalncempju: pie Nāzupjiem.

Smiltenē.

Trikātas: Trikātā, ordeņa pilsdrupu vietā.

Veclaicenes: 1 km uz r. no Komēta

muižas.

Vijciema: pie Vijciema.

Zeltiņu: pie Medņiem.

Valmieras apr.

Dauguļu: pie Jaunlapaiņiem.

Dikļu: divi p. pie Grebjiem.

X a v g v r v : pie Kalneniņiem.
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Ķieģeļu: 1 km uz d. no Rubenes baznīcas

(Vaidavas ezera za. krastā).

Liepupes: pie Liepupes baznīcas.

Limbažos.

Mujānu: pie Cimpēniem.

Naukšēnu: pie Naukšēniem (parkā).

Skaņkalnes: 1. pie Skulberģiem; 2. pie
P-iem (Vecvikšēnu vecsaimniecības tuvu-

mā).

Vainižu: Vainižos.

Pilskalns — grāmatu klubs. Dib. 1959

Linkolnā (ASV) skol. un vēsturnieka Tālivalža

Dukāta ierosmē. Tā mērķis — izdotgrām.par

Ljas vēst. un tautas tradicijām, gan pirm-

iespiedumos, gan pārspiedumos. Kluba pastā-
vēšanas laikā Jāņa Jēkabsona vad. 1959-68 izd.

17 grām. — Atskaņu chronika (1960), J. Seska

Latvijas valsts izcelšanās (1961), A. Švābes

Straumes un avoti I — 111 (1962-65), K. Poļa
Dievs un dvēsele (1962), K. Strauberga Lat-

viešu tautas parašas (1966), senlietu albums

Klusie liecinieki (1964, 1896 Rīgā X archaio-

logu kongresa izd. materiāli), Viļa Biļķina

Zemgaliešu brīvības cīņas (1960) un Kursa un

kuršu cīņas (1967), Latvijas brīvības karš

(1959), E. Dunsdorfa Turība un brīvība (1961),

Latvju varoņu gaitas (1961), K. UpīšaPulkv.

Fr. Briedis Golgātas gaitā (1963), Ž. Unāma

Dzīvā Latvija (1964), A. Spekkes Ķēniņa
Stefana ienākšana Rīgā (1965) un J. Porieša

Strēlnieku leģendārās cīņas (1968).

Pilsrundāle
— apdzīvota vieta un ciems

Bauskas raj. d.r. daļāpie Liet. robežas. Platība

— 86,5 km
2, iedz. skaits 1969

—
2 554. Lielā-

kās apdzīvotās vietas — Saulaine, Pilsrundāle

(130 iedz.), Mazbērstele, Mazsvirkale, Mazrun-

dāle, Ziedoņi, Rundāle unLepšas. Apvidūplūst
vairākas upes

— Īslīce, Bērstele, Dzirnupīte,

Melnupīte, Svirkale unKauce, gar z.a. robežu

arī Lielupe. P. slavena ar Rundālas pik un

parku (sk.). Dabas pieminekļi ir Saulaines un

Ziedoņa parki. Darbojas Saulaines sovhoz-

tecknikums (1 306 ha), Bauskas augļu koku un

ogulāju šķirņu izmēģinājumu iecirknis Lepšas
(75 ka), 8 veikali, kafejnīca, ēdnīca, 2 astoņ-

gadīgas sk., 3 bibl., prettuberkulozes aptieka,

ambulance, 3 sakaru nod., feldšeruunvecmāšu

punkts. Apvidu šķērso Bauskas-Dobeles ceļš.

Pilsudskis (Pilsudski Jozef, 1867. 5. V

Zulavas muižā, Švenčonē, Lietuvā
— 1935.12.

V Varšavā, Polijā) — poļu maršals un valsts-

vīrs. Stud. mcd. Harkovas U (Ukrainā), aktīvi

piedalījās soc. kustībā, tādēļ 1887-92 bija

deportācijā Sibirijā. Kļuva poļu slepenā soc.

part. izdevumaRobotņik red. Viļņā. Arestēts

1900, izbēga, slapstījās dažādāspils. un orga-

nizēja bruņotas rev. nod., pārcēlās no Kriev.

uz Austriju, kur org. strēln. grupas. Noorg. I

Pas. karā poļu leģionus, kas cīnījās vācu un

austriešu pusē pret kr., bet vēlāk vērsās pret
vāc, kas 1917. P. internēja Magdeburgas
cietoksnī. Viņu 1918. XI atbrīvoja un viņš

kļuva Polijas reģents, pēc tam valsts šefs un

bruņoto spēku komandieris. Lai būtu pretspēks
Kriev. un Vāc, P. centās izveidot lieluPolijas

federāciju, kā autonomus apg. inkorporējot

Polijā Liet., Baltkriev., Ukrainu un, ja iespē-

jams, arī Lju. Lauzdams pamieru ar Liet., P.

panāca savas dzimtās vietas — Viļņas apg.

iekļaušanu Polijā, radot nepārvaramu šķērsk
A. Eiropas valstu sadarbībai pret Kriev. un

Vāciju. Vērsdamies pret neatkarīgo Liet., P.

kultivēja labas attiecības ar Lju un aktīvi

palīdzēja Latg. atbrīvošanas karā. P. 1922

aizgāja privātā dzīvē un rakstīja memuārus,

bet, būdamsneapmierinātsar Saeimas unpokt.

part. darb., viņš 1926. 12. — 15. V izdarīja

apvērsumu, pēc tam līdz savai nāvei faktiski

bija Polijas diktators, pieļaudams tomēr iero-

bežotu demokrātisku iekārtu. P. 1926-35 bija

armijas inspektors unvairākkārt kara min.,un

min. prezidents. Publ. atmiņas par Polijas

atbrīvošanas karu.

Piltene (1957) — Ventspils raj. d. daļā

pilsēta ar piedalītu lauku territoriju, platība
202 km

2, iedz. skaits 1969 — 1 700 (pils. —

700 iedz.). Šeit atrodas kuršu Lagzdenespils-

kalns, 1234-1583 te bija Kurz. bīskapijas centrs

ar 1259 celtu pili un 1330 dib. miestiņu, kas

vēlāk izveidojās par pils. (pirmo reizi minēta

1425). Pils. ties. 1557 apstiprinātas no jauna.
Archit. piemineklis ir 1709-19 celtā P. b-ca.

Ārpus pils. kelākās apdzīvotās vietas tagadir

Udrande, Gārdze, Lagzdene, Branči, Dziļģu-
ciems, Karaļciems, Landze un Vecmuiža. Ap-

vidū ir Piltenes purvs (465 ha). Tur tek arī

Venta, Vecventa un Varžupīte. Darbojas krejo-

tava, maizes ceptuve, ~Rīgas adītājs" triko-

tāžas filiāle,sadzīves pakalpojumupaviljons,

8 veikak, ēdnīca, skmn., poliklīnika, bērnu-

dārzs, vidsk., kult. nams, bibl., 2 mežizstrādes

iecirkņi, mech. un galdn. darbn., soc. apdro-
šināšanas pansionāts u.t.t. Apvidu šķērso
Ventspils-Piltenes-Ugāles un Piltenes-Zlēku

ceļš. P. ir kuģu satiksme ar Ventspik pa

Ventas upi.
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Piltenes apgabals (1559) — agrākā Kur-

zemes bīskapija (sk.). To 1585. 10. IV no

Dānijas arKroneborgas miera līgumu ieguva

Polija. Kurz. un Zemg. hercogi to centās

pievienot hercogistei, bet 1617 to pārvērta
autonomā P. apgabalā.Hercogs Jēkabs 1656

P. a. ieguva savā pārziņā, bet 1717 P. a.atkal

atdalīts no hercogistes. To 1795 kopāar Kurz.

un Zemg. hercogisti ieguvaKriev., kas 1819 to

ietilpināja Ventspils-Aizputes apriņķī. P. a.bija

pašam savslikumuun ties. krājums — Piltenes

statūti,kurus 1611. 28. X tam piešķīra karalis

Sigismunds 111. Statūtuautors bija muižnieks

K. Zakens. Statūti visumā palika spēkā P. a.

līdz 1938. 1. I.

Piltenes latviešu karavīri. Livonijas kara

nobeiguma periodā Dānijas dienestā esošā

Piltenes karaspēkā Hermana fon Sakena va-

dībā pret poļu karaspēku plkv. A. Oborska

vadībā pieEmbūtes 1583 cīnījās 80 vācu jātn.,

30 vācu kājn. un 400 latv. karavīri, kas bija

bruņoti ar pīķiem un bisēm. Kaujākrita abi

kom-riun ap 200 latv.karavīru
— puse sastāva.

Reģistrs 1601 liecina,ka gandrīzvisos Piltenes

ciemos — Sūkavā, Stoitē, Sisē, Tārgalē, Vāverē

un Pasilciemā bruņotibija visi latv. saimnieki.

Izņēmumsbija Pankšu ciems, kur bruņota bija
tikai puse latv. saimnieku.

Piltenes prāģeri —
dib. 1918, populārs

sekstets pirmajos Ljas pastāvēšanas gados —

NO dziedoņi RobertsVizbulis (Zemgales Ņirga,

oriģināldziesmiņu tekstu autors), Kārlis Jan-

sons,Augusts Krauklis, VilisKušķis, Roberts

Lagzda un Voldemārs Miesiņš (seksteta

komp.). P. p. sākumā koncertēja Rīgas ielās,

ģērbušiesfrakās, svītrainās biksēs, parūkāsun

cilindros, ar krizantēmu ziediem pogcaurumos,

ziņģes un t.dz. pavadot ar ģitāru, kontrbasu,

vijoli, plēšenēmunbungām. Vēlāk koncertēja

arīkinot-ros, karaspēka daļās, preses unlauku

sarīkojumos, viesojās arī Vāc, Franc. un

Šveicē, iedziedāja skaņu plates un uzstājās

filmā.

Pīļu dzimta (Anatidae) —zosveidīgo kārtas

putni, arplakaniemknābjiem, blīvu apspalvo-

jumu ar biezām dūnām unkājām ar peldplēvi,

labi lidotāji, peldētāji un nirēji. Visā pasaulē

p. dz. pieder 3 apakšdzimtas, 43 ģintis un ap

150 sugu, no tām Ljā sastopamas 2 apakš-

dzimtas, 12 ģintisun 33 sugas. Pie zosu apakš-
dzimtas (Anserinae)pieder zosis, tumšzosisun

gulbji; pie pīļu apakšdzimtas (Antinae) —

Piltenes prāģeri 1918. gadā.

dižpiles, piles, ezerpiles, gauras, kakulis, gai-

galas, tumšpīles, pūkpīles, mandarīnpīles.
Pinnis Rūdolfs (dz. 1902. 11. X Lubānas

pag.) — gleznotājs (1960). Mācījies V. Tonēs

studijā 1919-20 unLMA 1921-22,papildinājies

Itālijā 1927-29 un Parīzē 1929-39. Glezno g.k.
ainavas spilgtās krāsās, aroptimistisku, emo-

cionālu noskaņu. Personālās izstādes kopš
1946 bijušas Ljā un Maskavā. Reprodukciju
albums

— Rūdolfs Pinnis (A. Ambulta ievads,

1970).

Pīpiņš Jānis (1923. 12. XIRīgā - 1975. 13.

111 Lježā, Beļģijā) — redaktors un sabiedrisks

darbinieks. (T. — Ērmanis Pīpiņš-Vizuks,

literāts, red.; m. — Berta Ziemele-P., sab.

darbin., Ljas Saeimas deputāte.) lesaukts 1943

darba dienestā,pēc tam vācu armijā. Pēckara

dzīv. Vāc, 1947 izceļoja uz Beļģiju. Kad bija

nokalpoti līgumā paredzētie g. ogļraktuvēs,

sāka strādātLježas U zin. rakstu apgādā, vēlāk

kļuva nod. vad. un redaktors. Līdzās savam

maizesdarbam aktīvi darb.Beļģijas latv. sab.

dzīvē, bijaBeļģijas LNK loc, sev. rosīgs ELJA

darbā. Bija BLNK Informācijas Biļetena,
ELJA Informācijas unRūgtā Apīņa red. un
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izdevējs. Rakstīja arīcitos latv. un beļģu preses

izdevumos. Kā fr. vai. pratējs un Eiropas

korespondents strādāja arī BATUN darbā.

Pīpkalējs Pēteris (1866. 19. VII Dzērbenes

pag.
— 1913. 30. V Tiflisā,Gruzijā) — teologs

un sabiedrisks darbinieks. Stud. teol. Tērbatas

U 1889-95. Stud. laikā piedalījies latv. Lite-

ratūras un zinātnes b-bas dib. un kļuva tās

vad., tādēļ b-bu iesauca par „Pīpkaloniju"
(1962 — aplams nosaukums un Pīpkalējam

aplams priekšvārda iniciālis);b-bu saucaarī par

~Augusta b-bu". B-ba izd. 3 rakstu krāj. un4

atsev. tematiskas burtnīcas Pūrs (1891-97).

B-ba pastāvēja 1889-1904 un ievadīja Jauno

strāvu. Tajā aktīvi darb. Aleksandrs Dauge,
Eduards Veidenbaums, Fricis Roziņš, Pauls

Kalniņš, Jānis Jansons-Brauns, Jānis Kova-

ļevskis, Jēkabs Alksnis, Kārlis Kasparsons,
Ādolfs Hertelis v.c. pazīstami izgl. un sab.

darbin., rakstn. un ārsti. Pēc stud. beigšanas

P. darbu dzimtenē nedabūja, tādēļ strādāja

sākumā Saratovā, kopš 1903 par māc. vācu

kolonijā Marienfeldē (Tiflisas apkārtnē) un

1905-13 bija Kaukāza kara apg. ev.-lut. mācī-

tājs. Kopāarvet. ārstu Kārli Ātrenuunfarm.

Jāni Kupci 1909 nodib. Tiflisas Latv. b-bu.

A. J.

Pīps (Piip) Ants (1884. 28. II Tuhalānē,

Igaunijā —
1942. 1. X ?) — igauņu jurists,

valstsvīrs, diplomāts. B. Pēterpils U (Kriev.)

1913,sagatavojās zin. karjērai tieslietās.Bija
1918-20 Ig. dipi. pārstāvis Londonā, 1919-20

arī Ig. pārstāvis miera sarunās ar Pad. Kriev.,

1920. X
- 1921. VI Ig. valsts vecākais unāri.

min., 1923-26 Ig. sūtnis ASV, 1926 un 1933 Ig.
āri. min., 1939 atkalāri. min. un 1940 īslaicīgi
min. prezidents. Bijis 1919-40 arī TartuU tiesl.

unstarpt. ties. prof., 1932-33 ASV Kakfornijas
U Losandželosāviesprofesors. Bijis TSdarbin.

starpt. likumu kodificēšanā, Ig. TS apv. unIg.
Juristu sav-bas priekšnieks. Publ. vairākus

darbus, bija sirsnīgs Ljas draugs un karsts

Balt. apv. aizstāvis. Sakarā ar to P. zaudēja

savus posteņus 1934 unvarējaatgriezties dipi.
dienestāvienīgi 1939. X pēc āri. min. Seltera

rezignācijas. (Selters simpatizēja Vācijai un

pretBalt. antanti bija nelabvēlīgi noskaņots.)
P. 1939-40 centās kaut cik saglābt Balt.

antanti. Deportēts uz PSRS.

Pīrāgs (no kr. vai. pirog) (ari Speķa rausis)

— no rauga vai sviesta mīklas pagatavots

cepums, ko pilda ar gaļu, zivīm, olām, sēnēm,

rīsiem un dažādiem dārzājiem, bet parasti ar

bekonu un sīpoliem. P. pasniedz kā piedevas

pie buljona, šķidrām virām, pie pēcpusdienas

tējas, kafejas vai uz aukstā galda.

Pīrāgs Dzintars (dz. 1933. 4. XI Rīgā) —

mežzinātnieks. B. LLA 1957,Dr. grādu ieguvis

1983; kopš 1957 Ljas Mežsaimn. problēmu I

darbinieks, ar 1973 lab. vadītājs. Pētījis koku

sugu ieviešanu Ljā, sv. priežu šķirni duglāziju.

Publ.Duglāzija (1968)un paplašinātuizd. kr.

valodā (1979).

Piramidalais cekuliņš (Ajugapiramidalis) —

tikai R. Ljā sastopams augs.

Pirofītaļģes (Pyrrophytae) — mikroskopis-

kas, kustīgas vai nekustīgas, vienšūnas,koloni-

juvai pavedienveidaaļģes, kuru šūnas ir kailas

vai divdaļīgās bruņās, ar primitīvu kodolu,
dzīvo saldūdeņosunjūrās. Masveidīgi savairo-

joties rada ūdens „ziedēšanu", ir zooplanktona

dzīvnieku barība. Pasaulē konstatētas apm.

130 ģintis un apm. 1 070 sugas, no tām Ljāap

60 sugu.

Pīrsons (Pehrson) Eduards (1882. 2. VII

Rīgā - 1971. 5. IV Bronksā, Ņujorkā, ASV)

Sirsnīgs Baltijas valstu sadarbības vei-

cinātājs un vairākkārtējais Igaunijas

Ārlietu ministrs prof. Ants Pīps (Piip).
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— sabiedrisks darbinieks. Jaunībā bijis jūr-

nieks. leradies ASV 1907. Mācījies navigācijas

kursos, lai kļūtu par stūrmani. Braucis uz

miljonāraAstora jachtas. Darbojies Ņujorkas
latviešu biedr. valdē 36 gadus no vietas.

Sekretārs 19 gadus 5 pr-ku laikā. Pēc tam

priekšnieks. Apbalvots arLjas Triju zvaigžņu

ordeni.

Pirvics Juris (dz. 1939. 13. VIII Rīgā) -

fiziķis. ASV ieguvis Kolumbijas U Ņujorkā
1961 B.A. grādu, 1962 B.S. grādu, 1964 M.S.

grādu mech. inž. zin. un 1971 Dr. grādu

elektroinž. zinātnēs. Darb. par fiziķi Kolum-

bijas U, sarakstījis vairākas publikācijas.
Pistolkorss (Gert 0. von Pistohlkors, dz.

1935. 17. XIINarvā, Igaunijā) — vācu vēstur-

nieks. Vāc. stud. vēst., vācu un angļu fil.

Getingenas un Minckenes U. Bija ģm. skol.

Minchenēun Rozenheimā 1963-67, kopš 1967

mācībspēks Getingenas U, sākumā prof. R.

Vitrama (VVittram) asistents. leguva 1974 Dr.

grādupar disertācijuRittershaftliche Reform-

politik zwischen Russifizierung und Revolu-

tion: Historische Studien zum Problem der

politischen Selbsteinschātzung der deutschen

Oberschicht m denOstseeprovinzenRusslands

im Kriesenjahr 1905 (Publ. 1978). Kopš 1974

mācībspēks Getingenas U. vēst. dept.un Bal-

tische Historische Kommission vad., Johann-

Gottfried-Herder pētn. pad. loc. Mārburgā.

Specializējies Balt. vēst. 1800-1914, Balt. un

Vāc.agrārāpoktikā 20. g.s. unhistoriogrāfijā.
MācaEiropas unAmer. jaunolaiku vēst., ļoti
aktīvs Balt. stud. konf. ASV, Kanādā un

Zviedrijā. Bijis 1. Mārburgas simpozija orga-

nizators 1979, pārstāv kberālo virzienu Balt.

vēst. interpretācijā, kritizējot baltvācu virs-

kungu darbību un ievērojot latv., ig. un ket.

centienus un sasniegumus.
Pitāns Arvīds (1923. 11. IV Lodes pag.

—

1984. 7. IV Londonā, Angkjā) - ev.-lut.

teologs. IIPas. karā iesauktskara dienestā, pēc
kara dzīvoja Blombergā, angļu joslā.Vāc. stud.

BU teol., bet jau 1947 ieradās Angl., kur

strādāja slimnīcāBirmingkamā, 1951 pārcēlās
uz Londonu; 1958-61 stud. teol. un filoz.

Londonas U. Pēc diploma iegūšanas, stud.

turpinājadažādospriekšmetos kdz 1981. Kopš
1963 bija Londonas latv. draudzes pr., 1977

LELBA piešķīra viņam māc. kand. tiesības.

Pītersa (Peters) Rita (dz. Putina, 1938. 13.

VI Rēzeknē) — poktiskā zinātniece.B. Konekti-

katas U. (B.A. grāds 1961) un Bostonas U.

(M.A. grāds 1965 un Dr. grāds 1973). Dr.

distertācija — The Politics of Nonaligned
States and the Nuclear Test Ban Treaty. P.

specializējusies PSRS, Āfrikas unASVārpolīt.

studijās, strādājusi Bostonas ārz. stud. semi-

nārā 1964, bijusi lektore Simonsa kol. 1973,
Bostonas U 1968-70 un 1979-80, Bostonas

valsts kol. 1973-79 un 1981 un Masačūsetsas

U Bostonā kopš 1982, ieguvusi Bostonas U

pētn. stipendiju 1969 un Viljama Džoinera

centra kara un soc. konsekvenču stipendiju

1986; palīgred. žurn. Žurnāls 1981-85; ms.

lasītāja Sv. Martin's Press apgādam kopš

1985; publ. rakstus žurn. Journal of Baltie

Studies (1979, 1983) un American Political

Science Reviem (1985). Piedalījusies ar referā-

tiem Ņūinglendas (New England) slavu asociā-

cijās, 4. Balt. stud. Skandināvijā, 11. Amer.

slavu stud. veicināšanas apv. un 25. Internac.

stud. apv., 9. Balt. stud. veicināšanas apv.

konferencēs unsimpozijā — Baltijas reģions

starptaut. attiecībās starp I un II Pas. karu

Stokholmas U 1986.

Pitka Johans (1872. 19. IIVohmutā, Igau-
nijā — 1944. ?) — igauņu admirālis. Bijis
1889-1907 jūrnieks, kuģukapt. un Jokn Pitka

& Co. kuģniecības s-bas direktors. Org. 1917.

Ig. aizsardzības spēkus, 1918 izveidoja Ig. kara

floti unbruņoto vilcienu vienības. P. 1919. 30.

VI koncentrēja savas eskadras 7 kara kuģus

Gaujas grīvā Z. Ljas brigādes atbalstīšanai

cīņā pret vācu vienībām.Ar kara kuģiem Len-

nuk, Vambola un Lembit 2. VII uzbruka

Daugavgrīvaiunsagūstīja vācu kara flotik, tā

veicinot Rīgas krišanu ig. un z. latv. rokās. Bija
1918-20 Ig. kara flotes komandadmirālis,

1924-30 darb. Kanādā. Noorg. 1944 nac.

pagrīdes bruņotos spēkus un atbalstīja prof.
J. Uluotsavaid. dib. 1944. 19. IX.Cīnījās pret

vācu vien., pazuda bez vēsts.

Pitkanena Anna Inese (dz. Eglīte, 1936. 2.

VII Rīgā) - bioķīmiķe. ASV 1958 ieguvusi
B.A. grādu bioķīm., 1965 Dr. grādu vīrusu

pētn. un molekulārā biol. Kalifornijas U

Berklejā. Bija 1958-60 asist. vēža pētn. Stan-

forda U Mcd. sk., 1961-65 pētn. asist. Kakfor-

nijas U, 1965-67 asist. vēža pētn. Helsinku U

Mcd. sk. vīrusu pētn. nodaļā. Ar ASV Nac.

Vesekbas I stipendiju 1967-70 papildinājusies

mikrobiol.Kakfornijas U Sanfrancisko. Kopš
1970 zin. kdz-ce bioķīmijā Helsinku U Somijā.
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P. strādājusi vīrusuun vēža pētniecībā, vīrusu

mikrobiol., vīrusu izolēšanā, attīrīs,unrakstu-

rošanā. Publ. vairāk nekā 10 darbu zin. žur-

nālos.Referējusi starpt. konf. ASV un Somijā.

Pitkejāņi — Salaspils novada latv. brīv-

nieku dzimta 15. un 16. gs., kuras locekļi vēlāk

pārdēvējās par Vedmeriem.

Pius II (Enea Silvio Dc Piccolo Mini) (1405.

18. X Korsiņano, Itālijā -
1464. 14. VIII

Ankonā, Itakjā) — diplomāts,kterāts, pāvests.

P. dzimtā pils. netālu no Sjenas tagad saucas

Pienca viņam par godu. Stud. laikā Sjenā viņš

pievērsās humānismam un kļuva par tā de-

dzīgu sludinātāju. Kā Fermo bīskapasekr. viņš

dzīvoja Bāzelē, Šveicē, 1431-35. Kardināla

Kapranikas pavadonībā viņš 1432 ieradās

Bāzeles koncilā unar laiku ieguva tur ievēro-

jamu lomu ar savāmrunas dāvanām. P. kļuva
arīpretpāvesta Fēliksa V sekretārs. Viņš devās

arī vairākās slepenās dipi. misijās uz Franc,

Angl.unSkotiju kat. b-cas uzdevumā. P. 1442

nosūtījauz Frankfurtes pie Mainas reichstāga

sēdēm,kur viņšpārgāja Vāc. ķeizara Frīdricka

111 dienestā kā privātsekr., kronēts par dzej-
nieku laureātu(Poet laureātus) unkā Aeneus

Svlvius sarakstīja vairākus asprātīgus kt.

Pāvests Pius II.

darbus, iesk. noveli Džovani Bokačio stila.

Drīz P. atteicās no vieglprātīgā dzīves veida,

1446 kļuva svētnieks un tuvojās Romas kūrijai

1447-48. Kā atalgojumu viņš ieguva augstus
bazn. amatus, 1447 kļuva bīskaps Triestā un

1450 Sjenā, bet 1456 viņu iesvētīja par kar-

dinālu. P., domājams, devies arī dipi. misijās

uz Balt. zemēm. P. atteicās no agrāk paustā

konciliārisma uzskata, ka augstākā b-cas in-

stance ir garīdznieku koncils (apspriede), un

pievērsās uzskatam, ka augstākā instance ir

pats pāvests. Viņu 1458. 3. IX kronēja par

pāvestu. P. sekmīgi pieveica opozīciju pret

Svēto Krēslu un 1463 atsauca savus jaunības

maldus. P. veltīgi centās pierunāt Eiropas
valdniekus doties krusta karā pret Otomaņu

turkiem un, organizēdams pats krusta karu,
nomira Ankonā ceļojuma laikā. P. atstājis

daudz vēst., ģeogr.,rētorisku, paidag. un dzejas
darbu. No tiem ievērojamākie ir Epistolae,

Historia Friderici imperatoris 111, Commentarii

rerum memorabilium (autobiogrāfija humā-

nisma garā), Libri 111 dc concilio Basiliensi,

Descriptio dc situ, moribus et conditione Ger-

maniae un 1450-57 nepabeigtāCosmographia.
Baltiešiem svarīga viņa sarakstītāEuropa ar

Nod. —Dc Prussia, Dc Livonia, Dc Lithuania.

Nod. par Livoniju ir nepilnīga,bet svarīgasun

ziņām bagātasir nod.par Prūsiju unLiet.,kur

viņš apraksta arī šo tautu ticējumus un

tikumus, balstoties uz 1440 Venēcijā mirušā

mūka Prāgas Hieronīma ziņojumiem, kas bija

radušies 1409-15 Vitauta Dižā atbalstītajās

misionāra gaitās. P. bija Hieronīmu saticis

1431 Bāzelē. P. slavens ar savuelegantolatīņu
stilu un humānista daudzpusību.

E. A.

Pius XI (Achille AmbrogioDamiano Ratti)

(1857. 31. V Desio, Itakjā - 1939. 10. IIRomā,

Itālijā) — pāvests un zinātnieks. P. dzimis

Milānas tuvumā Lombardijā fabrikas ierēdņa
ģimenē. Viņš stud. Lombardu kol. un Grego-

riāņu U Romā, kļuvis svētnieks 1879; 1882-88

dogmātiskās teol. prof. teol. seminārā Milānā,

1888-1910 Abrozija bibl. darb.undir. Milānā,
1910-18 Vatikānabibl. Romā subprefekts un

vēlāk prefekts. Viņš 1918 bija kat. b-cas

vizitātors Pol., 1919 kļuvaLepantas titulārais

bīskaps unnuncijs Varšavā, pēc tam 1920. 111

viņu iecēla par katoļu b-cas vizitātoru Ljā.

Viņu 1921. V iecēla par kardinālu unMilānas

arcnibīskapu. Darb. laikā Ljā P. kļuva noteikts
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Pāvests Pius XI.

latv. tautas draugs un labvēlis. Viņš ir dek-

larējis, ka latv. ~tautas vēsture ir spilgts

piemērs, ka tautas ir nemirstīgas". Latv.

tautas stāvokli viņš labi saprata un attiecīgi

informēja pāvestu Benediktu XV. Vatikāns

1921. 10. VI atzina Lju dc jure. Jau 22. IV

AntonijuSpringoviču iecēla par bīskapuun 9.

VI Rīgas bīskapijai pievienoja arī Kurz. un

Zemg.kat. apgabalus,kas agrāk bijapakļauti
Kaunas bīskapijai Lietuvā. Jau 1921. 16. VI

bija sagatavots konkordāta līgums starp Lju

unVatikānu. To parakstīja 1922. 30. V., 1921

6. XI par apustulisko vizitātoru Ljā iecēla

Antonīno Cekīni un Akik Rati 1922. 6. II

ievēlēja par pāvestu mirušā Benedikta XV

vietā. Rati izvēlējās Pija XI vārdu. īsā laikā

viņš pacēlakat. b-cas autoritāti tādāaugstumā,

kā to nebijavarējis neviens no viņa priekšgā-

jējiem. Vatikāns 1922-36 noslēdza konkordātus

ar 13 valstīm, nokārtojot tur kat. b-cas

stāvokk. Laterāna kgums 1929. 11. II izbeidza
strīdus stāvokli ar Itāliju kopš 1870,padarīja
kat. b-cu par Itakjas valsts b-cu un nodib.

Vatikānu kā neatkarīguvalsti. Konkordāts arī

Vāc. pastiprināja kat. b-cas stāvokli nac. soc.

režīmā. P. mēģinājapanākt attiecību uzlabo-

šanos ar a. b-cu (1928 encikkkals Rerum

Orientalium), pievērsa uzmanībukristīgai lau-

libai un ģimenesdzīvei (enciklikals Casti Con-

nubii, 1930), uzstājās par strādnieku dzīves

uzlabošanuun sab. kārtības maiņu(enciklikals

Quadragesimo Anno, 1931), iztirzāja pasaules
saimn. krizi (enciklikals Nova impendet, 1931),

atbalstīja t.s. Oksfordas kustību kat. un

anglikāņu b-cu tuvināšanai, asi nostājās pret

komūn. unnac. soc. kustību unkopš 1938 arī

pret fašismu, cīnijās pret antisemītismu un

mēģināja mazināt žīduvajāšanas. No P. XIzin.

darbiemjāmin ActaEcclesiae Mediolanensis

(4 sēj., 1890-99) un Missale Ambrosianum

duplex (1913).

Pladars Zigurds (dz. 1930. 19. X Rīgā) -

ASV aviācijas pulkvedis-leitnants. P. b. Okaio

valsts U ar bak. grādu mech. inž. zin. 1956 un

vēlāk mag. grādu inž. zin. Ņubempširas valsts

U. Pēc lidotāju sk. beigšanas 1957, P. bijis

Stratēģisko gaisa spēku komandas B-47 bumb-

vedējupilots, bet no 1965 kdojis ar C-130 kau-

jas transportkdmašīnām. Viņš nokdojisvairāk

nekā 4 500 st., no tām labu daļu kaujas

apstākļos un ieguvis komandierpilota nozīmi.

Atvaļinājies nokara dienesta 1977 un dzīvo

Kalifornijā.

Zigurds Pladars.

Pladers Oto (1897. 7. 111 Bulduros, Rīgas

jūrmalā -1970. 2. V Rīgā) — gleznotājs (1964).
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P. 1945-48 bija J. Rozentala Rīgas mākslas

vidsk. zīmēš. skol. un 1948-56 kombināta

Mākslaportretu gleznotājs. Piedakjās daudzās

izstādēs, bet vēlāk slimības dēļvairs nevarēja
aktīvi darboties.

Plakane Lidija (dz. 1922. 13. IVPuškinā,

PSRS) - architekte. B. 1951 LVU inž. zin. fak.

arckit. nodaļu. Kopš 1954 Ljas Valsts Pilsētu

celtn.projektēšanas I darbin.,kopš 1961 pro-

jektu galv. architekte. Kopā ar citiem izstrā-

dājusi projektus vairākām Rīgas rūpn. uzņ.

ēkām, piedalījusies tipveida projektu izstrā-

dāšanā gandrīz visiem pēckara gados Ljā cel-

tajiem lielpaneļu dzīvojamiem namiem, kopš
1961 projektu izstrādāšanas vadītāja.

Plakans Andrejs (dz. 1940. 31. XIIRīgā) -

vēsturnieks. B. Franklina un Maršala kol.

Lankasterā, Pensilvānijā, ASV, 1963 ar B.A.

grādu, Harvarda U ar M.A. grādu 1964 unDr.

grādu vēst. 1969. Dr. disertācija — The

National Aivakening m Latvia, 1850-1900. P.

bija vēst. instr. Bostonas kol. 1968-69, doc.

turpat 1969-74 unviesis — prof. Franklina un

Maršala kol. 1972, pētn. antropoloģijas dept.
Masačūsetsas U Amherstā 1972-73,māc. spēks

Aijovasvalsts U vēst. dept.kopš 1975 (no 1982

prof.), 1985 viesis — prof. Kalifornijas U

Riversaidā. P. bijis daudzuprof. kom. loc, vēst.

dept. vad. v.i. 1985-86, Fulbraita stipendiāts

Helsinkos, Somijā 1966-67,ASV Nac. huma-

nitāro zin. F stipendiāts 1970-71, Nac. zin.

pētn. F pētnieks 1974-76, Nac. vesekbas pētn.

I pētn. 1974-77, Forda F A. Eiropas pro-

grammas pētn. 1975-77,Aijovas valsts U pētn.
vad. 1978-79, Nac humanitāro zin. pētn. F

programmas galv.pētn. 1978-80, PSRS Zin. A

vecāko zin. apmaiņas programmas zinātnieks

RīgāunTallinā 1981 (2 mēn.), Amer. apv. slavu

stud. veicināšanai spec. programmu pētn.
1981-82 unNac. zin. pētniecības F antropolo-

ģijas programmas galv. pētn. 1980-84. P.

piedakjies Amer. vēst. apv. organizētā ap-

spriedē arpad. vēsturniekiemMaskavā, Tallinā

un Ļeņingradā 1978. V, Somu-amer. akad.

apmaiņas programmas kom loc. 1983, Balt.

vēst. kom. R. Vāc. korespondējošais loc, 2.

Mārburgas Balt. stud. simpozija amer. organi-
zators 1985, IX Balt. stud konferences vēst.

sesiju organizators Viskonsinas U 1986. Re-

ferējis: 11, 111, IV, V, VI, VII, IX Balt. stud.

konferencē; Eiropas stud. pad. diskusiju grupā

par Eiropas zemniekiemKembridžā, Masačū-

setsā, 1971;Eiropas antropoloģijas konsortijā

Amkerstā, Masačusetsā, 1973. ledz. soc. struk-

tūras grupā,Kembridžas U, Angl., 1973, 1975,

1980; Amer vēst. apv. konferencē San Fran-

cisko 1973 unVašingtonā1980; Prinstonas U

Kr. un pad. demogrāfijas konferencē 1974;

Internac. pad. un slavu konferencē Benfā,

Kanādā, 1974 un Garmišā, R. Vāc. 1980;

Modernās soc. vēst. darba grupāHeidelbergas

U, Vāc, 1975; Upsalas U seminārā Zviedr.

1975, 1977; Vid. Rietumu slavu konferencē

1976, 1977; Amer. apv. slavu stud. veicināšanai

konferencē 1976, 1981; Pirmsrevolūcionārās

Kriev. ģimenesdzīveskolokvijā 1976;Soc. zin.

vēst. apv. konferencē 1976, 1978, 1979, 1982,

1983, 1985; Iknoijas Upad. unA. Eiropas vēst.

programmā 1978; Laukbas un ģimenes vēst.

perspektīvas konferencē Brigama Janga U

1978;Berlīnes Brīvās U Frīdricha Meinekas I

Vāc. 1979; Zemnieku produkcijas un soc.

sistēmu attīstībaskonferencē 1980; Pasaules

dokumentācijas konferencē 1980; Ljas PSR

Zin. ARīgāun Ig. PSR Zin. A 1981; Moderno

laiku ģimeņu struktūras un attiecību kon-

ferencē Triestā, Itakjā, 1983;Somijas unBalt.

provinču internac kolokvijā Montreālā 1984;

II Balt. stud. kolokvijā Herdera I Vāc. 1985,

Pitsburgas U Kriev. unA. Eiropas stud. centrā

1985 v.c. P. publ. grām. Kinship m the Past:

Dr. Andrejs Plakans.
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An Anthropology of European Family Life

1500-1900 (1984); nod. vairāku autoru kop-
darbos

—„Social Structure, Modernization and

tke Latvians m Nineteentk Centurv Balti-

kum," Baltie History (1973), „Famikal Struk-

turē m tke Russian Baltie Provinces," Sozial-

geschichte derFamilie m der Neuzeit Europas

(1976), ~New Directions m Researck on tke

Baltie Area," Papērs Presented at the Third

Conference on Baltie Studies (1977), "I Ost-

europa levde flera familjer samnn,"Forksning

och Framsteg, V-VI (1977), „Parentless Ckild-

ren m tke Soul Revisions: A Study ofMetkod-

ology and Social Fact," The Family m Imperial
Russia (1978), „Eastern Europe, Russia, and

the Soviet Union," History of the Family and

Kinship:A Select International Bibliography

(1980), World Conference on Records, Pro-

ceedings, Sēries 522 — „The People of the

Baltie: Sources That Tek the Story of Their

Lives" (1980) un Series 533 — „Life m the

Baltie Before the Twentieth Century" (1980),

„An Historical Perspective on Eighteenth

Century Jewish Family Households m Eastern

Europe," Modern JevoishFertility (1981), „Tke

Reaction of Latvians to Russification Pokcy

1855-1914,"Russification m the Baltie Pro-

vinces and Finland 1855-1914 (1981), „Tke
Famikal Contexts of Early Cnildkood m Baltie

Serf Society," Familial Forms m Historic

Europe (1983), ~Serf Emancipation and tke

ChangingStructure of Rural Domestic Groups
m the Russian BaltieProvinces," Households:

Comparative and Historical Studies of the Do-

mestic Group (1984), „Genealogiesas Sources

for Kinskip Studies m the Eighteenth and

Nineteenth Centuries: A German Example,"

Generations and Change: Genealogical Per-

spectives m Social History (1986); ~Latvian

Students m Russian Universities: An Ex-

ploratory Quantitative Study," Baltische Uni-

versitāten im Neunzehnten Jahrhundert (1986);

raksti žurn. — Bulletin of Baltie Studies

(1971), Peasant Studies Nemsletter (1973),

Journal ofModern History (1974),Comparative

Studies m Society and History (1975), Journal

ofInterdisciplinary History (1975),Journal of

Family History (1977, 1979, 1982),Ethnologia

Europea (1981),Journal ofBaltie Studies (1981,

1984), Journal ofComparativeFamily Studies

(1986), P. ir arīžurn Journal ofFamilyHistory
red. loc. kopš 1976.

Plakantārpi (Plathelminthes)— Ljā sasto-

pami skropstiņtārpi (Turbellaria), sūcēj tārpi

(Trematoda)unlenteņi (Cestoda). Sūcējtārpiun

lenteņi irplaši izplatīti parazīti. Divpiesūcekņu
sūcējtārpi (Digenea) uzturas savvaļas putnuun

mājputnu orgānos dzimumgatavības stadijā.

Sugukopskaits apm. 200. Arī lenteņu vairums

dzimumgatavību sasniedz g.k. putnu tievajā
zarnā. Šie parazīti sastopami arī citos mugur-

kaulainos dzīvniekos. Arī cilvēkā pa laikam kā

parazīti ieviešas platais lentenis (Diphyllobo-

thrium latum),vērša lentenis (Taeniarhynchus

saginatus) un cūkas lentenis (Taenia solium).

Ljākonstatētas apm. 120 lenteņu sugas. Apm.
38 vienpiesūcekņa sūcēj tārpu sugas (Mono-

genea) kā parazīti konstatēti g.k. zivīs.

Plakāts (fr.Placard, vācu plakat, kolandiešu

plakāt) — apzīmē iespiestu,rakstītu jeb zīmētu

paziņojumu, sludinājumu uz papīra, papes,

metaka, stikla, plastikas, kas izkārts pubkskā
vietā. P. uzdevums ir pievērst pubkkas uz-

manību kādam īpašam sarīkojumam, pakal-

pojumam, produktam, pokt. notikumam, iz-

raisīt par to interesi un vēlamu rīcību. Senos

laikos p. izmantoja papirusu. Tēbās, Ēģiptē,

atrasts p., kas rakstīts pirms 5 000 g. un

piedāvā atlīdzību par aizbēgušu vergu. Sen-

grieķu unromiešu pilsētās bija īpašas sienas,

kur izlikt paziņojumus. Papīra p. parādījās
tikai pēc 1450, kad J. Gutenberga izgudrotā

iespieduma teckn. īsā laikā izplatījās visā

Rīgas pilsētasplakāts ar rātes rīkojumu

par ielu tīrīšanu (1691).
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Jānis

Šternbergs.
Latvju lietišķās mākslas izstādes Fiš-

bachā, Vācijā, 1945. g. 12. - 19. VIII

plakāts.

Ansis

Cīrulis.
Eiropā. Tipogrāfisko p. bieži rotāja ar kokā

grieztām un metallā grebtām viņjetēm un

ilustrācijām. Ljā vecākie saglabājušies p. ir

Rīgas rātes rīkojumi no XVII g.s. beigām.
Tikai XVIII g.s. beigās Ljā parādījās t-ra un

cirkus plakāti. Modernās p. mākslas sākumi

meklējami Franc. 1830os g., kad litogrāfijas
techn. sāka eksperimentēt Luī Bualī (Boilly,

1761-1845), Pols Gavarnī (1804-66) un Honorē

Domjē (Daumier, 1808-79). Latv. p. mākslas

sākumi saistāmi ar XIXg.s. beigām. Sākotnēji

popularitāti guva suvenīrplakāti, piem. Jāņa

Laksmaņa (Lakšes, 1851-85) IIVispārējos dz.

sv. 1880,Richarda Zarriņa (1869-1939)IVVisp.

dz. sv. 1895. v.c. XX g.s. sākumā mināmi

JāzepaGrosvalda (1891-1920), JāņaRozentāla

(1866-1916) un Aleksandra Romāna (1878-

-1911) zīmētie plakāti. Sākot ar 1920 līdzās

reklāmu p. ievērojamu vietu ieņem polīt.

partiju aģitācijas plakāti. Pēc 1934. V autori-

tārās vaid. iestādes pasūtināja sab. propa-

gandas, sportaun tūrisma plakātus. Līdz II

Pas. kara sākumam p. darinājuši vairums

grafiķuunkrietns skaits gleznotāju. lespiestie

p. bieži bija neparakstīti undaudziemp. autori

navzināmi. P. ir darinājuši Aleksandrs Apsitis

(1880-1943),Kārlis Baltgailis (1893-1979), An-

sis Cīrulis (1883-1942),Arnolds Dimiņš (1911-

Anša Cīruļa mākslas izstādes Rīgā
1920. g. 2. — 31. I plakāts.

Alfrēds

Švedrevics
(dz.

1887—miris
Latvijā.).

Tūrisma plakāts (ap 1936. g.).
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Eduarda
Dzeņa

litografija.

R.

Bērziņa

litografija.
6. Latviešu dziesmu svētki un latviešu

kultūras dienas Kanadā 1976. g. 21.
VI - 4. VII.

VI-4. VII.

1959),Vilis Krūmiņš (1891-1959),Jānis Liepiņš
(1894-1964), Jūlijs Madernieks (1870-1955),

Oskars Norītis (1909-42), Niklāvs Strunke

(1894-1966), R. Šiško (1894-?), A. Švedrevics,
Jānis Roberts Tillbergs (1880-1970), Sigis-
munds Vidbergs (1890-1970) v.c. Izstāžu un

mākslas salonu p. bieži zīmēti 1 jebnedaudzos

eks. (Kārlis Padegs, 1911-40;Alberts Prande

(1893-1957), Romāns Suta (1896-1944) v.c).

Linogriezuma technikā īpatnus p. darinājis A.

Cīrulis un J.Liepiņš. Starptautisku ievērību ar

saviem foto montāžas p. ir izpelnījies Gustavs

Klucis (1895-1944),kas aktīvi darbojies PSRS

19200s un 19300s gados.

ILatviešu dziesmu svētki Amerikā

Čikāgā 1953. g. 30. - 31. V.

Trimdā p. darinājuši gandrīz visi latv.

māksi., bet visbiežāk tie bijuši ar roku zīmēti

eksemplāri dažādiem sarīkojumiem. Šeit jāpie-
min Anna Dārziņa (1911),Arturs Langmanis

(1921), Jānis Šternbergs (1900-81) v.c. Lielā

metienā darinātidz. sv. unkult. dienuplakāti.
Autoru vidū jāmin R.Bērziņš, Arturs Damroze

(1910), Eduards Dzenis, Jānis Gorsvāns (1930),

Gunārs Jurjāns (1922), Arnolds Mazītis (1913),

Maira Reinberga (1935), Raimonds Slaidiņš

(1927), Juris Soikāns (1920), N. Strunke, V.

Krūmiņš, Gvīdo Augusts (1932) v.c.

Pēc pad. armijas ienākšanas Ljā 1940

vasarā pirmos polīt. plakātus zīmēja Kārlis

Meija (1911), Verners Piesis (1903-miris 19400s

g.), Augusts Pupa(1907-45). P. darināja arīpēc

A. Apiņa, V. Griķa, R. Kasparsona,O. Norīša,

Arvēda Segliņa (1909), N. Strunkesv.c. zīmē-

jumiem. Vācu okup. laikā iestādes izdeva p.

Tautas Palīdzībai, Latv. Leģiona vervēšanai,

pretkomūn. un antisemītisma propagandai.

Dažus mākslinieciski interesantus p.
izdeva arī

23. Austrālijas latviešu kultūras dienas

Sidnejā 1973. gadā. Litografija.

1965),Eduards Dzenis (1907), Reinholds Kas-

parsons (1889-1966),Kārlis Krauze (1904-dep.
1941,miris),V. Krēgere, Ludolfs Liberts(1895-
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Gvido

Augusta

litografija.

Trīsreiztrīs Garezerā, Mičiganā, ASV,
1980. gadā.

Egila

Hermanovska
litografija.

Alfrēds Kalniņa operas Baņuta izrāde

Karnegīzālē, Ņujorkā, ASV, 1982. g.

5. VI.

Rīgas mūzeji. Pēc 1944 līdz Staļinanāvei p.

māksla nespēja attīstīties. P. veidoja grafiķi
un glezn. A. Dimiņš, Tenis Grasis (1925),
Rūdolfs Jansons (1911), Arvīds Jēgers (1922),

Eduards Kalniņš (1904), Jānis Osis (1926),

Pēteris Ozoliņš (1911-71), V. Petraškevics,

VoldemārsVaidmanis (1905-66), K. Vidiņš v.c.

Pēc 1955, atmetot soc. reālismaunždanovisma

metodes unsekojotpoļu, čechu un R. Eiropas

paraugiem, latv. p. māksla strauji uzplauka.
Līdzās propagandasp. parādījās arī p. ikdienas

precēm un pakalpojumiem Izcili p. meistari

Ljā ir I. Blumbergs, J. Dimiters (1947), Gunārs

Kirke (1926), Arturs Mucenieks (1912), J.

Putrāms, Juris Riņķis (1931), G. Smelters

(1942), L. Šēnbergs (1947), R. Zaķe (1935),

GunārsZemgals (1934),Lolita Zikmane (1941),

v.c. Daudz māksi. 1980os g. pievērsās foto

plakātiem.
G. Augusts

Plākšņtaustekleņu dzimta (Scarabaeidae) —

ietilpst vaboļu kārtā, sīkas (no 2,5 mm) līdz

vidēja lieluma (līdz 15 cm) vaboles, kuru

taustekļu galaposmi plākšņveidīgi. Ēd augu

saknes, augu atliekas un mēslus, kādēļ to

vairums ir kaitēkli. Pasaulē atrastas apm. 16

apakšdzimtas unap 20 000 sugu. No tām Ljā
— 87 sugas: mēslu vaboles, skarabeji, maij-

vaboles, degunradžvaboles, rožvaboles, labīb-

vaboles (Anisoplia),, jūnijvaboles (Anphimallon

solstitialis), dārzvaboles (Phyllapertha horti-

cola) v.c.

Plāķis Ernests (1897. 5. IIDignājas pag.
—

1972. 22. XII Rīgā) — ārsts, politiskais dar-

binieks. (T. — valodn. Juris Pl. [1965].) Stud.

mcd. LU, tad Monpeljē (Montpellier) U Franc,

kur ieguvis Dr. mcd. grādu. Pēc tam vēl 1 g.

stud. LU, lai iegūtuprakses tiesības. Bijis ārsts

Sarkankalna psīchiatriskā slimn. Rīgā, viens

no Pērkonkrusta vadītājiem darbiniekiem.

Polīt. darbības dēļ K. Ulmaņa autoritārās

iekārtas laikā ievietots cietumā. Pad. okupā-

cijas laikābija izsūtījumā Sibirijā 1941-49,pēc

tam drīkstēja atgriezties dzimtenē.

Planārijas (Tricladida) — skropstiņtārpu

kārta (1965). Šie tārpi ir līdz 35 cm gari,

saplacināti unpārklāti ar skropstiņām, dzīvo

saldūdeņos, retāk jūrā un augsnē. Ljā atro-

damas 7 sugas, no kurām lielākā ir Bdello-

cephala punctata un biezākā
— baltā p.

(Dendrocoelum lacteum), bet leduslaikmeta

ēras pārdzīvotajā — Alpup. (Crenobiaalpina).
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Pulkv.-ltn. Eduards Plan-Dubrovskis.

Plan-Dubrovskis Eduards (1890. 21. I Dau-

gavpils apr.
— 1941. deportēts uz PSRS) —

pulkvedis leitnants.B. Polockas kadetu skolu,

sācis stud. Maskavas U, pēc tam dienējis 1.

Sumaskuzāru pulkā. B.Tveras Kavalerijas sk.,

bijis virsn. 1. Maskavas ķeizara Pētera Lielā

Leibdragūnupulkā. P.-D. I Pas. karā koman-

dēja sev. uzdevumu Jura ordeņa kavakeru

eskadronu I un V kr. armijā, 1917 kom. 9.

kavalerijas rezervespulka triecienu divizionu.

Darb. 1918 sev. uzdevumos lekškriev., boļše-
viku apcietināts, notiesāts arnāvi unievietots

Petropavlovskas cietoksnī Pēterpilī, no kura

izbēdzis un X vad. zemnieku sacelšanos Por-

chovas apriņķī. Pēc tam dienējis ģen.Vandāma

Pliskavas ziemeļu korpusā. leradies Rīgā un

iestājies Ljas armijā, kom jātn. eskadronu

plkv. J. Baloža brigādē, bet J. Baloža neitra-

litātes laikā (ig. un latv. Z. Ljas brigādes

sadursmju laikā) 1919. 27. Vpārgājaplkv. ltn.

J. Zemitāna rīcībā. Ar savu eskadronu sāka

cīņas pret vāc. un deva vērtīgas ziņas par ģen.
fon der Golca karaspēku un tāplāniem. P.-D.

eskadronam bija izšķirīga nozīme Straupes

kaujās 1919. 20. VI. Vēlāk ar Ljas Tautaspad.

pr. JāņaČakstes atļauju P.-D. vad. partizānu

grupas Bermonta armijas aizmugurē. Viņa

vadītam 35 partizānuiebrukumam Saldū 1919.

23.-24. XI bija sevišķa loma2 000 bermontiešu

karavīru terrorizēšanā unfrontes vājināšanā.
Par kaujunopelniemP.-D. apbalvots arLKO.

Viņš 1920. IV demobilizējāsunkļuva saimn.

un sab. darbin., vēlāk viņam bija liela loma

plkv. Voldemāra Ozola vad leģiona kustībā.

Par to viņš Ulmaņa režīma laikā kādu laiku

pavadīja trimdā. Pēc atgriešanās Ljā pad.
iestādes viņu apcietināja un deportēja.

Planētārijs — astronomijas sasniegumu

popularizēšanas iestāde un aparāts zvaigžņu,

planētu, komētu v.c. debess ķermeņu demons-

trēšanai. Pirmais p. okup. Lj ā atklāts Rīgaspik

1958, bet daudz kelāks p. iekārtots 1964 bij.

Rīgas pareizticīgo katedrālē, kur novietots

moderns Ceisa p. aparāts, iekārtotas 160

sēdvietas un 2 astr. kosmonautikas izstāžu

telpas.

Plāņi — ciems un apdzīvota vieta Valkas

raj. vidusdaļā (1696). Platība
— 88,8 km2, iedz.

skaits 1969 — 795. Lielākās apdzīvotās vietas

— Plāņi (91 iedz.), Višķi un Knape. Tur

vairākās vietās atrasti V-VIII g.s. senkapi.

Apvidū plūst Vijas upe un Nārvelis. Tur

atrodas vairāki keli purvi — Kačoru (872 ka),

Ģeidas (280 ha) unTaures (816 ka). Darbojas
2 pamsk. un bērnudārzs, bibl., feldšeru un

vecmāšu punkts, sakaru nod., 2 meck. darbn.,

2 veikali un ēdnīca. Apvidu šķērso Smiltenes-

Strenču ceļš.
Plastmasas unstikla šķiedras rūpniecība —

jaunarūpn. nozare, kas radusies Ljā pēc IIPas.

kara. Plastmasas rūpn. izmanto g.k. impor-

tētas izejvielas. Tā koncentrēta Olaines plast-

masaspārstrādes rūpnīcā, plastmasuun gumi-

jas izstrādājumu rūpnīcā ,Ausma" unRīgas

skaņuplašu rūpnīcā, bez tam dažu citu rūpnīcu

nodaļās Rīgā, Daugavpilī un citās pilsētās.
Olaines plastmasas pārstrādes rūpnīca darbu

sāka 1965-67 un ražo plastmasas daļas mā-

siņām, ķīm. un pārtikas rūpniecībai un lauk-

saimn.,poketilēnacaurulesunplēvesun ap 80

citu produktu. ~Ausma" ražo galantērijas,
saimn. unsporta piederumusunbirojupriekš-

metus. Ljas ķīm. tautas patēriņa preču ražo-

šanas apv. ražo somas unspaiņus, bet Rīgas

skaņuplašu rūpnīca izgatavo ilgspēlējošas

skaņuplates unkasetes ar magnētisko skaņu
lenti. Ljā 1983 ražoja pavisam 36 000 t
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plastmasu unsintētisko sveķu. P. rūpn. 1982

ražoja 9,5 milj. skaņuplašuun 1,4 milj. skaņu
lenšu kasetes.

Stikla šķiedru rūpniecībā izmanto kvarca

smiltis un kaļķakmeni. Kvarca smiltis iegūst

g.k. Bālēs smilšu atradnē. Valmieras stikla

šķiedras rūpnīca, kas darbu sāka 1963, ir

vienīgais tāda veida uzņēmums Balt. zemēs. Tā

ražo nepārtraukto stikla šķiedru, stikla au-

dumus, stikla caurulītes, dekorātīvus stikla

audumus,ko lieto iekštelpu apdarei, kuģos un

vagonos, motocikletu braucēju aizsargcepu-

rēm. Nepārtraukto stikla šķiedru un tās

izstrādājumus 1980 saražoja 5 922 000 t un

38 409 000 t ķīmisko šķiedru un diegu; 61%

saražotās plastmasas, stikla šķiedru v.c. pro-

duktu izveda uz PSRS, Bulgāriju, Čeckoslova-

kiju, Kubu, Poliju, Rumāniju, A. Vāc. v.c.

zemēm.

Platais Alfrēds (1897. 13. 111 Jēkabpilī -

1979. 6. VII Pļaviņās) — pulkvedis leitnants.

Kriev. b. Irkutskas krsk., piedakjies I Pas.karā

unLjas Atbrīvošanas karā kopš 1919. 3. VI.

Parkaujas nopelniem, atbrīvojot Pārdaugavu,
1919. 11. XI apbalvots ar LKO. Vēlāk bija

aktīvs virsn. Ljas armijā, 1940 no Armijas

štāba bat. pārcelts par 3. bat. kom-ri jaun-

formētajāLjas territoriālā korpusa 285. strēln.

pulkā.
Platais Jānis Arturs (1905. 8. XII Vec-

piebalgas pag.
— 1965.11. VII Čikāgā, Iknojā,

ASV) — tautsaimnieks, elektrotechmķis (P.

171). 1937 b. LU ar mag. oec. grādu. No Vāc.

1949 ieceļoja ASV. Kopš 1950 strādāja firmā

Allis-Chalmers Milvokos, Viskonsinā, bija

zīmētājs un projektētājs turbīnu nozarē. Sa-

rakstījis vairākas publ., iesk. grām. Ready
Chords (1958).

Platais Jānis (dz. 1921. 19. XII Dobelē) —

ārstsunsabiedrisks darbinieks. Stud. mcd. LU

1941-43,iesaukts Latv. Leģionā, 1946-50 stud.

turpinājis Vircburgas Jukusa-MaksimikanaU,

kur ieguvis ārsta grādu un 1955 arī mcd. Dr.

grādu par disertāciju Praecancerosen der

Mundschleimhaut, b. Kneipa ārstu kursus

Bādverishofenā 1955 un sporta ārstu kursus

Ķelnē arī 1955, stud. psīckoloģiju Heidelbergas
U 1955-60. Kopš 1951 P. ir ASV armijas ārsts

Latv. sardžu vienībās v.c, bijis Latv. sardžu

un darba vienību Sporta kom. dib. un vad.,
Latv. sporta kom. Vāc. līdzdib. un vad.

1951-65,LCP loc. kopš 1958,bijis arī LCPVāc

prez. vicepr.unkopš 1973 arī pr.LCP KF vad.,

LAK-EC loc. kopš 1962 (bijis arī pr.), aktīvs

DV darb. kopš org. dib., 1958-63 R. Vāc. zemes

valdes Jaunatnes noz. vad.,kopš 1974 DV R.

Vāc. valdes vicepr. un vēlāk līdz 1985 arī pr.,

bijis Latv. Stud. centr. sav.prez. loc. unStud.

sporta vad. Vāc. 1948-50 uc. amatos; ieguvis
DV nozīmi zeltā.

Platais Māns (dz. 1936. 4. IX Jelgavā) —

grafiķis. ASV b. Tafta U Medfordā (Masačū-

setsā) un Bostonas Daiļo mākslu muzejaskolu.

lekārtojis pats savu studiju Kārlailā un

Džordžtaunā (Masačūsetsā), ir Konkordas

Mākslas muzeja direktors.Saņēmis augstākās

godalgas(C. Eames Award) Konkordas Māk-

skn. apv. un Ričmondas mākslas festivālā,
vairāku mākslin. ģilžu locekks. P. darbi ir

naturālistiski
— spalvā un tušā ar akrikka

iekrāsojumiem. Gleznojis Lt. Jaunangl. dabu,

sev. iemīļots temats — koki.

Platbārzdis Aleksandrs (1899. 1. XI Balt-

aušu pag. — 1975. 1. VIII Stokkolmā, Zvied-

rijā) — numismats un filateksts (1967). Kopš
1969 bija Zviedr. Karakskās daiļkt., vēst. un

senlietu A korespondētājloceklis. Publ. Die

Mūnzen und das Papiergeld Estlands, Lett-

lands und Litauens (1953; 1957 iznācis 4. izd.),

Latvijas nauda (1960, 1971), Die Zahlungs-
mittel Estlands, Lettlands, Litauens und die

lokalen Ausgaben 1807-1931 (1963), Coins and

Notēs ofEstonia, Latvia, Lithuania (1968). P.

rakstījis zv., kolandiešu un latv. period. izd.,

sev. Ziemeļu numismatu ūnijas mēnešr., publ.

arī Sveriges forsta banksedlar (1960),Sveriges
sedlar I, 11, 111 (1963, 1965, 1969), Die

kdnigliche schmedische Mūnze m Livland

(1968). Rīkojis arī vairākas izstādes 1944-71.

Plāte Jānis R. (dz. 1898. 3. IX Meirānu pag.)
— tēlnieks. Mc. Kriev. dzc. teckniskajos kur-

sos. Strādājispie dzc. celtniecības plānojumiem

Kriev., vēlāk Ljas Dzelzceļu virsvaldē, tad a/s

Būve unKara teckn. pārvaldē. Tēlniecību mc.

Rīgāpie Rikarda Maura unKārļa Zāles. Rīgas

laikr. — Brīvā Zeme,Jaunākās Ziņas v.c. 1930

publicēja avangardiskus P. metus Brīvības

piemineklim. Trimdā P. darb. Angl., darinājis

Raiņa un Aspazijas pieminekli Kastaņolā
(Šveicē) ar Zelta zirga veidojumu unabu dzejn.

portretiem-bareljefiem.

Plātere (1967) — ciems un apdzīvota vieta

Ogres raj. a. daļā. Platība 42,8 km2, iedz.

skaits 1969 — 454. Lielākās apdz. vietas
—

Plātere (25 iedz.), Nākotne un Vērene. Tur

atrastivairāki saldūdens kaļķu krājumi (lielā-
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kais
— Baltiņsalas purva, ar 225 000 m 3

koptilpumu). Tur tek arī vairākas upes — Ogre,

Skala, Lokmene unAbza. Apvidū ir arī plaši
mežu (Vērenes unPlāteres)unpurvu (Vērenes

— 480 ha, Gulbju — 397 ha, Cauļu — 103 ha)

masīvi. Darbojas krejotava, ēdnīca, 3 veikali,
bibl., felšeru un vecmāšu punkts un 2 sakaru

nodaļas. Tur ir arī P. dzc. stac. un cauri ved

Madlienas-Bebruun Aderkašu ceļš. Apvidūir

arī Plāteres pilskalns.

Platkājiņi (Retēji, Potentilla)—
rožu dzim-

tas ģints (1967). Pasaulē atklātas apm. 300

sugas, nokurām Ljāir 17 sugas, kuru vairums

ir krāšņumaugi, bet sudraba p. (P. argentea)

un stāvie jeb meža p. (P. erecta) izmantoti

ārstniecībā.

Platknābis (Anas clypeata) — pīļu ģints

suga ar lielu, galāpaplašinātuknābi, 500-900

gr smagiputni, kas ēd gliemjus unvēžveidīgos

kukaiņus un ir medību objekti. Ljā 19800 g.

sākumā bija ap 400 pāru.

Platlapju bezgale (Laserpitium latifolium)
— tikai R. Ljā raksturīgs augs.

Platlapju cinna (Cinna latifolia) — tikai A.

Ljā raksturīgs augs.

Plato Artis Ingars (dz. 1932. 6. VII Rīgā)
—

ASVpulkvedis leitnants, meckanikas inže-

nieris. (T. — Nikolajs P., būvinž.) ASV stud.

Ņujorkas pils. kol. 1951-56 (B.M.E. diploms).
B. 1957 ASV Armijas inž. sk., ASV Armijas
inž. virsn. sk. 1966, Amerikas U (American

Universitv) Vašingtonā, D.C. 1967-72 (diploms
datoru zin.). B. ASV civīlo lietuvirsn. kursus

1970, ASV Armijas vadības un ģenerālštāba
kol. 1976,darb. ASV Kara floteskol. Ņuportā,
Rodailendā kopš 1977. Bija 1956 mech. inž.

ŅujorkasKara floteskuģu būvētavā, 1956-58

kara dienestā, 1958-61 projektu inž. Ņujorkas
Kara floteskuģu būvētavā, 1961-62 ASVKara

flotes techn. pabalsta noz. vad. ASV Kara

flotes apgādes pētn. un attīstības nozarē

Ņudžersijā. 1962-66 projektu inž. pārtikas

apstrādāšanas telpupētn. nod. turpat; 1966-69

projektu inž. rūpn noz. turpat. P. 1969-1979

bija sekc. vad., kas nosaka kara kuģu apkalpes
kelumu visiem jaunajiemASV kara kuģiemun

risina citas industriālās inž. problēmas. Kopš
1979 darb. ASV kara flotes jūras sistēmu

komandas apkalpes noteikšanas un automāti-

zācijas noz. kom. Vašingtonā, atbildīgs par

visu jauno un pārbūvēto ASV kara kuģu

apkalpes kelumu un automatizāciju. leguvis

ltn. pakāpi 1956, pēc tam ASV armijas inž.

korpusa virsn., 1957-58 stacionēts Vācijā. Kopš
1959 darb. aktīvās rezerves vienības dažādos

posteņos, kopš 1976 pulkv. leitnants. Publ. 5

zin. darbus žurn. un simpoziju techn. publi-

kācijās, piedalījies daudzās starptaut. techn.

konf. un NATO darbu apspriedēs.
Plato Nikolajs (1899. 29. XIIRīgā -

1983.

10. IX Ņujorkā, ASV) — inženieris, sabiedrisks

darbinieks. Brīvprātīgi pieteicās 1919 Ljas

armijā un piedakjās cīņāspret bermontiešiem,
kā arī Latg. atbrīvošanas cīņās. P. 1920 sāka

stud. LU inž. zin., kob. 1933. Bija viens noLU

stud. dziedāšanas b-bas Dziesmuvara dib. 1925

un ilgg. korists. Kopāar tēvu nodib. uzņēmu-
mu Latvju veļas rūpn., papildinājās veļas šū-

šanas unpiegriešanas mākslā Berlīnē. Amatn.

kamerā 1936 ieguvaveļas šuvēju amatmeistara

diplomu; 1941 strādāja Ljas Projektēšanas

trestā par inž. plānotāju-ekonomistu, vācu

okup. laikā strād. Pašpārvaldes būvn. dept. par

inženieri. Izceļoja uz Vāc. 1944 un Veidā

(Weida) strād. par produkcijas inženieri. Darb.

1945-47 latv. bēgļu nometnes kom. Hesenē,

Veilburgā, 1947-49 Latv. darbarotā pie ASV

armijas. P. 1949 izceļoja uz ASV. Korejas
karam sākoties 1951, radās atkal iespējas

darboties savā profesijā. Sākumā bijazīmētājs

privātās firmās, 1954-55 strādāja uzņ. New

York VVater Service Corp. Longailendāūdens

apgādes tīkla projektēšanā; 1955-58 strād.

firmā EBASCO Service Inc. tvaika spēkst.

projektēšanā. P. 1960 ieguva profes. inž. kcensi

Ņujorkas pavalstī; 1960-71 strād. Ņujorkas
pils. ūdens apgādesiestādē — Board of VVater

Supplv. Trimdā 1958-70 bija Dziesmuvaras

globālais pr., 1955-70 Ņujorkas latv. ev.-lut.

draudzes kora pr., darb. LIA.

Platone (1969) —
ciems unapdzīvota vieta

Jelgavas raj. vidusdaļā. Platība
— 68,7 km2,

iedz. skaits 1969 — 1 804. Lielākās apdzīvotās
vietas

—
Platone (Vecplatone, 129 iedz.),

Lielvircava, Pēterlauki, Paitēni unLapas. Caur

apvidu plūst Platone, Vircava, Audruve un

Eleja. Territorijā ir māla atradnes. Darbojas

LLA māc. saimniecība ~Jelgava" (3 306 ka),

Jelgavas lauksaimn. kultūraugu šķirņu sakdzi-

nāšanas iecirknis Paitēnos (158 ha), 2 astoņ-

gadīgas sk., Lielvircavas internātpalīgsk., 2

bibl., feldšeru un vecmāšu punkts, 2 sakaru

nod., dzirnavas, kokzāģētava, 3 meck. darbn.,

2 veikali un ēdnīca
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Platone — upe (1969) — 69 km gara (Liet.

— 20 km, Lj ā49km) ar 434 km2
plašu baseinu

un 76 m kritumu. Tāskelākās pietekas — Reža

(23 km), Sidrabene (13 km). Izveidotas ūdens-

krātuves — Platones(32 ka) unLielplatones (29

ka).

Plaudis Arturs (dz. 1915. 19. VIICēsīs) -

skolotājs un kterāts. B. Rīgas Skl, dzīvo

Austrāl. Melburnas tuvumā, Viktorijā. Red.

kopā arPēteri Ērmaniautobiogrāfijukrājumu
Trimdas rakstnieki I-ĪII(1947). Publ. vairākas

grāmatas — Kaina bērni (1975), to pašu

pārstrādātu divās daļās ar nosaukumu Klie-

dziens tumsā (1983)unAtplūdi (1984), Mirušie

apsūdz (1976), Jānis Alberts Jansons (1977),

Akcenti (1978),Kosas pagasts (1981), Trimdas

rakstnieku vēstules I-111 (1981), Silueti (esejas,

1982).Mirušie apsūdz izd. arī angl. unvāciski.

P. publ. apceres unkritikas arī period. un vada

JāņaAlberta Jansona apg., kas izdod grāmatas

vienkāršā apdarē un nelielā metienā.

Plaudis Jānis (1903. 28. X Lutriņu pag.

- 1952. 31. XII Rīgā) - rakstnieks'(l97o).
P. stud. tiesl. LU 1924-32, strādājis žurn.

Trauksme (1928-30),Domas (1931-32),Atpūta

(1937-41); pēc kara bijis žurn. Bērnība red.

vietn. (1946-48), kt. teorijas māc. spēks Rīgas

Skl, Paidag. IunLVU 1946-52. Žurn.Karogs

kritikas daļas vad. 1952. Pirmos dzejoļus publ.

1924,publ. dzejoļukrāj. Fatamorgāna (1928),
Panama galvā (1930), Putnu ceļš (1939), Laika

lielums (1948), romānus Ložmetēju rota (1934,

trimdā 1965), Ģimnāzisti (1935, trimdā 1961),

Ziemeļnieks (1936, trimdā ar nosaukumu Zilās

puķes dziesminieks, 1959) un leslēgtie (1939,
trimdā 1951).Ljā izd. P. Kopotie raksti (4 sēj.,
1964-66), 1970 trimdā arī romāns Ziemas ziedi.

Plazmas ķīmija — jauna augsto enerģiju

ķīm. noz., kas pētī zemtemperātūrasplazmā

ķīm. norišu procesu likumsakarībasunizstrādā

plazmoķīm. tecknoloģijas pamatprincipus. P.

ķ. par zin. nozari izveidojās 19600s gados.Ljā
p. ķ. problēmas kopš 1965 pēta Tāks MiUers

(dz. 1925) un Bruno Pūriņš (dz. 1928). Galv.

pētījumus veic ZA Neorgan. ķīm. I par

grūtkūstošo savienojumu veidošanos kdzsva-

rotos un nelīdzsvarotos apstākļos — MiUers,
U. Cielēns, J. Grābis, Leonīds Stafeckis (dz.
1935),M. Raicis. Ar. p. ķ. saistītuspētījumus
veic ZAFiz. I Viktors Meļņikovs (dz. 1927)un

Juris Mikailovs (dz. 1927); Fizikāk enerģēt. I

Imants Feltiņš (dz. 1928).

Plechavičus Pavils (Plechavičius Povilas,

1890. 1. II Bukončos, Mažeiku apr., Lietuvā

- 1973. 10. XII Čikāgā, ASV) - ketuviešu

ģenerāks. B. Maskavas Kavalerijas A 1914 un

Prāgas Ģenerālštāba A 1926. Piedakjies I Pas.

karā Kriev. bruņotajos spēkos, 1917 cīnījās

pretboļševikiem D. Kriev., 1918-19 ar paša org.

partizānu vien. unkavalerijas spēkiem cīnījās
Liet. armijā pret sarkanarmiju un Bermonta

vienībām, sadarbojoties ar Ljas armiju. Bija
bat. kom-ris cīņās pret poļiem. Kādu laiku pēc

kara bijahuzārupulka kom-ris. Piedakjās 1926.

17. XIIapvērsumā, 1927-29 bija Liet. bruņoto
spēku štāba kom-ris, pasvītroja sadarbības

nepieciešamību ar Lju. P. 1929 bija spiests

pamest bruņotos spēkus unpolīt. dzīvi. Viņš
1940 devās uz Vāciju. Ar vācu atļauju 1944

izveidoja 12000 vīru kelus ket. pašaizsardzības

spēkus (Vietine, Rinktine), sadarbojās arLiet.,

Ljas un Ig. nac. pagrīdes org-jām. Pretojās

vācu mēģinājumamiedalītket. vienības vācu

bruņoto spēku vienībās, kas beidzās ar ket. un

vācu sadursmēm. Apcietināts un ievietots

Rīgas unSalaspils koncentrāc. nometnēs. Pad.

armijai tuvojoties, deportētsuz Vāc, atbrīvots

1945. leradās ASV 1949 unkļuva ket. veterāņu

org-jas Ramove vadītājs.
Pleistocēns (1971) — Fanerozoijas eonas

Kainozojas ēras Kvartāra periodanodaļa starp
Pliocēna un Holocēna nodaļām, pirms apm.

750 000-10 000 gadiem. Senākajā — apakš-
kvartāra (apakšpleistocēna, eopleistocēna) stā-

Baltijas jūras pirmsākums pleistocēna

beiguposmā.
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vā (pamatvienībā)Ljas vietējā schēmā ietilpst

Žīdiņu un Letižas horizonts. Viduskvartāra

(viduspleistocēna, mezopleistocēna) stāvā ie-

tilpst Pulvernieku unKurz. horizonti. Augš-
kvartārā (augšpleistocēnā, neopleistocēnā) stā-

vā ietilpst Felcianovas un Baltijas horizonti.

P. sauc arī par diluviju un leduslaikmetu.

lepriekšējā — neogēna perioda beigās tek-

tonisko spēku ietekmē zemes reljefs Balt.

ieplakā pazeminājies, radot apstākļus lielas

ūdenskrātuves izveidošanai. Fennoskandinā-

vijā izveidojās milzu ledāji, kuru smaguma

ietekmē zemes garoza Balt. ieplakā noslīdēja

vēl vairāk. Milzīgās ledus masas siltākā kk-

matā pārveidojās ledāju ezeros, kuru apmēri

pieaugaunūdens sāka krāties noledusbrīvajās
vietās Balt. ieplakā, radot Balt. jūras pirm-

sākumu. Leduslaikmetā (1438) faktiski iz-

šķirami vairāki leduslaikmeti,kurus pārtrauca

starpleduslaikmetiunstarpstadiāk, kad ledāji

pilnīgi vai daļējipazuda. Leduslaikmetābeigu

posmā pirms 13 000-14 000 g. radās tagadējā
Balt. jūra.

Plekstveidigās zivis (Pleuronectiformes) (sk.
arīPlekstes, 1971) — augstākokaulzivju kārta,

parasti uzturas jūrās un okeānos uz grunts.Ljā
zināmas 4 ģintis, 4 sugas; plekstu dzimtā

(Pleuronectidae) Ljā ir 3 ģintis un 3 sugas.

Plensners Aleksandrs (1892. 25. IV Grašu

pag. —
1984. 3. IV Stokholmā, Zviedrijā) —

pulkvedis, rakstnieks, pubkcists (1971).Kopš
1950 dzīvoja Zviedrijā. Publ. atmiņu grām.

Divdesmitā gadsimta pārvērtības (1978) un

Pret vētrām un negaisiem (1982), pievērsda-
mies l.t. laikam no 1917. g. — 1920. g.; P. daudz

rakstuunrakstu ser. periodikā. Tautas balvas

laureāts 1982.

Plēsēji (Carnivora) — zīdītāju kārtas dzīv-

nieki (1972),nokuriem Ljāsastopamas 3 suņu

dzimtas (Canidae) sugas
— lapsas (Vulpes

vulpes), vilki(Canis lupus), un jenotsuņi(Nyc-

tereutes procyonoides); lāču dzimtas(Ursidae)

1 suga — brūnie lāči (Ursus arctos), kaķu
dzimtas (Felidae)1 suga — ziemeļu lūsis (Lynx

lynx) un sermuļu dzimtas (Mustelidae)9 sugas

— meža caunas (Martes martes), akmeņu
caunas (M. foina), sermuļi (Mustelaerminaea,

ļoti reti), zebiekstes (M. nivalis), Eiropasūdeles

(M. lutreola), Amerikas ūdeles (M. vison, ļoti

retas savvaļā, bet labipārstāvētas zvēraudzē-

tavās), seski (M. putorius), ūdri (Lutralutra) un

āpši (Meles meles). Ljā ir 4 dzimtas, 10 ģintis

un 14 sugas plēsēju dzīvnieku.

Pleskava (Pliskava, Pskov) — sena krievu

pilsēta latviešu un ig. zemju pierobežā pie

Veļikajas (Mudes) upes (16 km no tās ietekas

P. ezerā un 46 km no agrākās Ljas-Kriev.

robežas). P. kā nometne pastāvējusi jau sen-

vēst. laikos. P. X g.s. un tās novadu apdzī-

vojusi slavu kriviču cilts, nokuras latv. valodā

radies nosaukums krievu tautai. Būdamaslavu

unbaltu tautupierobežā, P. kļuva kr., ig., latg.

unliet. sadursmju vieta, kā arī tirdzn. centrs.

P. XI g.s. bija polīt. patstāvīga, bet XII g.s.

pakļauta Novgorodai, no kuras vēlāk atbrī-

vojusies. Laiku pa laikam P.kņazi nodib. meslu

virskundzību plašākās ig. un latg. territorij ās,

no kuras ig. un latg. atkal atbrīvojās. Imeras

latg. 1208 nebija izšķīrušies, vai kristietību

pieņemt no P. kr. vai Rīgas vāciešiem. Ig.

ievērojamais vadonis Lembits 1211 ieņēmaun

izpostīja P. pils., pēc tam vietējie iedz. padzina

savukņazu Valdemāru,kas bija atdevis savu

meitu par sievu Rīgasbīskapa Alberta brālim

Teodoram. P. karaspēks 1216 postīja ig.zemes

pēc tam, kad ig. bijapieņēmušikristīgo ticību

no vāciem. Tālavieši savukārt padzina P.

karaspēku, kad tas bija ieradies vākt meslus.

P. kņazs Valdemārs 1217 noslēdza mieru ar

vāc. Otepē, bet piekrāpa savu vācu znotu

Teodoru. P. unNovgorodaskaraspēks (16 000

vīru) 1218 iebruka ig. un latg. zemēs, kur

smagās kaujās pret lielupārspēku krita latg.

varonis Veko. Vāci sakāvakr. pie Inciema, un

liet. izlaupīja daļu P. zemju. Latg. kungi

Meluķis unVargribis ar savukaraspēku 1219

iebruka P., pārvērta zemi ap P. tuksnesī,

nogalināja vīriešus un aizveda siev. gūstā.

Sekoja P. kr. pretuzbrukums Meluķa un

Vargribja zemēs. Novgorodas un P. kr. 1221

atkal iebruka ig. un latg. zemēs, kam sekoja

latg. un lībiešu sirojums P. un Novgorodas

zemēs. Ig. 1222 savukārt sabiedrojās arP. kr.

pret vāc.un dāņiem, kam sekoja Novgorodas,

P. unSūzdaļas kr. apvienotākaraspēka(20 000

vīru) iebrukums ig. zemēs. Tas beidzās arvācu

uzvaru. Rīga 1224. VII noslēdza mieru ar

Novgoroduun P., atzīstotkr. ties. uz Tālavas

mesliem, pēc tam Rīgas bīskaps sadalīja

Tālavu, atstājot sev 2/3, bet nododot Zoben-

brāļu ordenim 1/3 Tālavas zemju. Liet. un

zemg. 1236. 22. IX sakāva vācu, ig., lībiešu,

latg. un P. kr. karaspēku pie Saules. P. kr.

pazaudēja 9/10 sava karaspēka. Kad P. iedz.
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bija padzinuši savukņazu Jaroslavu, kas devās

pie savas sievas vācu radiem Tērbatas bīs-

kapijā, Jaroslavs kopā ar vāc, ig., latg. un

lībiešiem iebruka Kriev. 1240. VIII, ap 16. IX

ieņēmaIrbosku (Izborsku) unvēlāk Pleskavu.

Novgorodaskņazs Aleksandrs Ņevskis 1242.

111 padzina vāc. no P. un 5. IV smagi sakāva

vāc, dāņus unig. P. ez. „ledus kaujā." Pēc tam

vāci noslēdza ar viņu mieru un atteicās no P.

unLatgales. Par P. valdnieku 1266 kļuva het.

kņazs Daumants, kas nocietināja pils. un

izveidoja to par ievērojamu tirdzn. centru.

Daumantam izdevās P. pasargāt gan pret

Novgorodas, gan vācu iebrukumiem. P. kļuva

Hanzas tirdzn. sav-bas locekle un izveidoja
demokrātisku vaid. sistēmu. P. uzbūvēja 42

b-cas, vairākus klosterus un daudzus tirdn.

kantorus unpreču noliktavas. Pēc tam, kad

Daumants mira 1299,P. pateicīgie iedz. paslu-

dināja viņu par svēto. Maskavas valsts brutāli

1510 pakļāva P. savai varai. P. 1985 bija
194.000 iedzīvotāju. Pilsētā vēl saglabājusies
Daumanta pils (1266). Valters fonPletenbergs.

Pleskavas chronikas (Pskovskaja letopis)
radušās vēlāk par Novgorodaschronikām (sk.),
bet tomēr jau 13. g.s., kadradās vēst. tēlojums

par liet. kņazu Daumantu, kas ir visas P.

ckronografijas pamats. Pirmā cnronika aptver
laika posmu 859-1609, otra 854-1486. Līdz

Daumanta laikam ckronikās ziņas ir naba-

dzīgas, pēc tam stāstījums kļūst dzīvs un

bagātīgs — sevišķi par P. sab. apstākļiem. Ljas

vēsturei svarīgas ir ziņas par biežiem kara

gājieniemv.c. sadursmēm — l.t. robežu apga-

balos ap Peipusa ez. un Latgak.

E.

Dzelzkalējs.
Livonijas ordeņa mestra Valtera fon

Pletenberga dālderis, kas kalts Cēsīs.

Plēsums Miķelis (1906.Latvijā — 1978. 29.

111 Varšavā, Ņujorkas pavalstī, ASV) — kap-

teinis, Latvijas kara flotes leitnants.Kopā ar

kara flotes instr. Aleksandru Ozoliņu P. 1935

mazā, 9,7 m garāburu laivā Laima devās ceļā
no Rīgas, šķērsoja Balt. un Ziemeļu jūru un

Atlantijas okeānu. Viņi 25. VII ieradās Tobago
Kara kuģu līcī (Man of War Bay) un IX

atgriezās atpakaļ Rīgā, uzstādot rekordu

Atlantijasokeānapārburošanāabos virzienos

tikmazā buru laivā Vēlāk P. bija tirdzn. kuģu

kapt. ASV.

Pletenbergs (VVolter vonPlettenberg, dz. ap

1450 Vestfālē, Vācijā, mir. 1535. 28. II Cēsīs)
— Livonijas ordeņa mestrs 1494-1535. (T. —

muižnieks Zēstas tuvumā.) P. bērna gados

E.

Dzelzkalējs.
Livonijas ordeņa mestra Henrika de

Galena Rīgas dālderis, kalts 1557. g.

ar mestra unRīgas pilsētas ģērboņiem.

ieradies Ig., uzaudzis Narvā, iestājies Livoni-

jas ordenī 14 g. vecumā; 1469,kā kekas, ieguvis
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Aizkraukli kā dāvanu; 1481 kļuva Rīgas pils

pārvaldnieks un drīz pēc tam Rēzeknes pār-

valdnieks. Kopš 1489 bija landmaršals, pie-

dalījies pēdējās cīņās pret Rīgas brīvpilsētu,
1494. 7. VII ievēlēts par Livonijas mestru. P.

nostiprināja lēņu sistēmu, atbalstīja Livonijas

tirgotājus, centās sadarb. arpārējiem Livoni-

jas valdniekiem
— bīskapiem unRīgas pilsētu

Livonijas konfederācijas ietvaros un centās

stiprināt Livonijas iekšējos spēkus, lai zemi

pasargātu no kr. uzmācības. P. 1501. 21. VI

noslēdza 10 g. aliansi ar Liet., 1501. 27. VIII

ar 4 000 jātniekiem, 2 000 algotņiem un des-

mitiem tūkstošiem latv. unig. karavīru Izbor-

skas tuvumā atsita 30 000 kr. jātn., 7. IX

ieņēma Ostrovu, bet, nesagaidījis liet. palīg-

spēkus, 14. IX atkāpās izejas pozīcijās. Tam

sekoja 60 000 kr.un tatāruarmijas iebrukums

Livonijā līdz Cēsīm, ko izdevās apturēt. P.

1502. 13. IX ar 2 500 jātn., 2 500 algotņiemun

latv. un ig. karaspēku sakāva 18 000 kr. pie

Smoļinas ez. d. no Pliskavas. Pēc 2 500 vīru

zaudējuma kr. atkāpās no Smoļinas, kas

piespieda arī otraikr. armijai ar 12 000 kareiv-

jiem atkāpties no Narvas. Karš beidzās 1503

ar pamieru uz 6 g., bet 1507. 25. VII likums

par ieroču atņemšanu latv. unig. zemniekiem

praktiski iznīcināja Livonijas konfederācijas
cerības turpmāk pasargāt zemi no kr. uzbru-

kuma. Ar speciālu atļauju daļa latv. tomēr

turpinājanest ieročus,kā to liecina 1543. 8. 111

dokuments. Vēl 1504-20 vairāki dokumenti

liecina,ka P. piešķīris atsev. latv. karavīriem

lēņus par milit. pienākumiemunkādā konvojā
uz Prūsiju 1520 piedalījušies 500 bruņoti latv.

jātnieki, bet 1538 liels skaits bruņoto kuršu

zemnieku iebrukuši Lietuvā. Sākoties refor-

mācijas kustībai, P. tai nepievienojās, bet

palika katoļu ticībā, tomēr nesagādājot lute-

rāņiem lielus šķēršļus; 1532. 5. X dokuments

dod pamatu secināt, ka P. pratis latv. un ig.
valodas. Viņu var uzskatīt par enerģiskāko,

tālredzīgāko un ievērojamāko Livonijas kon-

federācijas valstsvīru.

Plēvspārņi (Hymenoptera) (1972) — Ljā vēl

maz pētīta,bet svarīga, kukaiņu kārta, apm.

5000 sugas 3 apakškārtās. Auglapseņu (Sym-

phyta, apm. 400 sugas) kāpuri pārtiek no

augiem. Vairākas sugas
— jāņogulāju zāģ-

lapsene (Pteronidea ribesi), priežu rūsganā

zāģlapsene(Neodiprion sertifer), labības stiebr-

lapsene(Cephus pygmaeus)v.c. ir kaitīgas. No

parazītlapsenēm (Parasitica) jātnieciņu dzimtā

(Ichneumonidae)Ljā līdz šim konstatētas jau

apm. 1300 sugas. Spožlapseņu virsdzimtā

(Chalcidoidea)ietilpst citukukaiņu, l.t. tauriņu,

vaboļuun zāģlapseņu parazitoīdi. No dzēlēj-

lapsenēm (Aculeata) jau labi izpētītas biš-

veidīgo (Apoidea) apm. 275 sugas, kam liela

nozīme augu apputekšņošanā. Labi pazīstamas
140 racējlapseņu (Sphecoidae) sugas, lapseņu

(Vespoidea) 26 sugas, kā arī krāšņlapseņu

(Crysidoidea) 39 sugas.
Šo lapseņu kāpuru

barība ir citi kukaiņi. Pie dzēlējlapsenēmpieder

ar apm. 40 skudru (Formicoidea) sugas, no

kurām plaši izplatītas melnās skudras (Lasius

niger) un mežsaimn. ļoti noderīgās lielās

rūsganās meža skudras (Formica), kas veido

lielas virszemes būves un kam ir sanitāri

pozitīva nozīme.

Pliocēns —
Kvartāra perioda senākā apakš-

nodaļa pirms 1 800 000-750 000 g., pie kā

nesenākajā pagātnē Ljā pieskaitāms Latg.
horizonts.

Ploskenes ciems (Ploskīne) Balvu raj. vi-

dienē. Tā platība — 102 km
2, iedz. skaits 1969

— 820. Lielākās apdzīvotās vietas — Taures-

kalns, Brieževa, Lielmežnieki, Vistusala, Ru-

beņi unSilakrogs. P. c. z.a. robežojas ar Lielo

Pokuļevas ez., Balupi, Lauzu kūdrāju (110 ha)

unPērkoņu ezeru. Ploskenes ez. 122.9 m virs

j. līm. ar0,65 km2 platību, 1,1 km garumu un

līdz 5 m dziļumu atrodas Purdas purvā ar

izteku unKuhvas pieteku Riku. P. c. a. malā

no Brūklāju (105 ha) un Siena (295 ha) purva

sākas Vārniene, no Stampaku (Lielā) purva

(1230 ha) — tās pieteka Kārnīte. P. c. ir

Muravas dolomītu atradne un Brūklāju mežu

masīvs. Darbojas psk., bibl., sakaru nod. un

2 veikali. Apvidu šķērso Gulbenes-Balvu-

Vecumu un Dubļevas-Cērpenes ceļi.
Plostniece Gunta (dz. Ķere, 1942. 11. VI

Kalētos) — mūzikoloģe, skaņu māksliniece,

diriģente. ASVb. Filadelfijas Mūz. A arB.M.

grādu 1964unPensilvanijas U ar M.A. grādu

1969; maģistra darbs
—

The Art Songs of

Jāzeps Vītols. Kopš 1970 P. darb. par mācīb-

spēku Setlmenta Mūz. sk. Filadelfijā. Bijusi

soliste gan Filadelfijas Mūz. A, gan Pensil-

vanijas U orķestra koncertos, piedalījusies

FiladelfijasLielās O izrādēs. Bijusi soliste arī

latv. baptistu dz. dienās, kā arī vispārīgos
Amer. latv. dz. sv. Devusies 1967 plašā solo

koncertturnejā ASV vidienes kolledžās, iedzie-
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Gunta Plostniece.

dājusiJ. Vītola v.c latv. autoru solo dziesmas

radio raidījumiem. Bijusi pianiste un dziedā-

tāja koncertos un telev. raidījumos. Vada

vokālu kamermūz. ans. Melodia, diriģē drau-

dzes unjaunatneskorus, raksta kritikas laikr.

Laiks, publ. rakstus par latv. mūziku.

Plostnieks Jānis (dz. 1933. 27. VIIILiepājā)
— ķīmiķis. ASV b. Keisa R. Rezerves (Case

VVestern Reserve) U 1955 ar B.A. grāduķīm.,
Jēla (Yale) U 1957 ar M.S.un 1960 ar Dr. grādu

organiskajā ķīmijā. Saistījās 1959 pētn. darbā

mcd. ķīm nod. Makneila(McNeil) laborat. Fort

Vašingtonā, Pensilvānijā, uzņemoties ķīm.

pētn. grupas vad. pienākumus 1964unbioķīm.
nod. vad. posteni 1971. Publ. vairākus zin.

rakstus, ieguvis ap 20 patentu.P. 1966-75 bija
Amer.Latv. Baptistu apv. pad. loc. un 1967-75

tās sekretārs. Aktīvi piedal. latv. baptistu
draudžu jaunatnes darbā, bijis vairāku jau-
natnes nometņu vadītājs.

Plūcis Andris (dz. 1959. 7. 111 Cīrickē,
Šveicē) — baletdejotājs. BaletmeistaraHarija
Plūča(sk.) dēls. Sācis mc. baletu Vīnes Valsts

O baletsk., kur tēvs bija baletmeistars un

mācībspēks. Pēc tēva nāves ģimeneatgriezās

Londonā,Anglijā. TurP. mc. LondonasKara-

liskajā baletsk., ko b. pēc 4 g. ar uzslavu, pēc

tamvēl 2 g. turpinājapapildstudijas. Angažēts
liriskām lomām Bonnas pils. t-ra baleta trupā

1977. P. 1980 kļuva Frankfurtes O baleta

solists un choreografs, bet 1985 Gīsenes pils.

t-ra baleta direktors, solists unchoreografs.

Plūcis Harijs (1900. 15. VII Rīgā - 1970.

21. II Vīnē, Austrijā) — baletmeistars (1973).

Kopš 1947 bija baletmeistars Londonas sla-

venajā Sadlera Velsa (Sadler VVells) baletā

Anglijā. Ar šo baletu viesojies arī ASV. Bijis

Šveicē 1957-61 mācībspēks Cīriches Baleta A,

Austrijā 1961-70 baleta paidag. Vīnes Valsts

O un Mākslas A (Akademie fūr darstellende

Kūnste). P. pieminēts viņa slavenākās skol-

nieces, balerīnas Mārgotas Fonteinas (Fontevn)

autobiogrāfijā (1976). Apglabāts Londonā,

Anghjā.
Plucis Jānis (dz. 1927. 9. VIII Vildogas

pag.) —
sabiedrisks darbinieks. 1949 izceļoja

uz Austrāliju. Bijis viens no DV Pērtas nod.

dib., valdes loc. (1949 — 52 un 1957—65)un

valdes pr. (1965-74).Darb. draudzes pad., bijis
sk. pad. pr., dejukopas vad.,KD rīc. kom. loc.,

Pērtas latv. centra būves ierosinātājsun būves

atbildīgais techn. vadītājs. Apbalvots 1968 ar

DV nozīmi zeltā.

Plūdone-Sīle Vaida (dz. 1913. 17. 111 Rīgā)

— pianiste. P. S.stud. LU fil. unfiloz. fak. baltu

vai. nod. 1937-40, b. LX klavieru klasi ar

brīvmāksl. grādu 1936,strādājusi E. Vīgnera

fonoloģijas I unRīgas valsts mūz. sk. Ljā un

kā klavieru skol. Vāc. un ASV.

Plūmanis Kārlis (dz. 1892. 20. X Rozēnu

pag.) — pulkvedis leitnants. Piedakjies I Pas.

karā unLjas Atbrīvošanas karā Ig. partizānu

vienībāunpēc tam Valmieraskājn. pulkā. Par

kaujām pie Korvas saņēmis LKO. B. virsn.

kursus, dienējis robežsargos un 7. Siguldas

kājn. pulkā, 1936-40 bijis Cēsu kara apr.

priekšnieks. lestājies 1943 Latv. leģionā, 1944

bija 6. Latv. robežapsardzības pulka 1. bat.

kom-ris. Pēc kara dzīv. Vāc,pēc tam ASV. Bija
aktīvs sab. darbā, apbalvots ar DV nozīmi

zeltā.

Plumbagu dzimta (Plumbaginaceae) —

lakstaugi, puskrūmi unsīkkrūmi divdīgļlapju

klasē. Ljā pareti atrodamasmilšainās jūrmalas

pļavās tikai jūrmalas armērija (Armeria elon-
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Gata) — daudzgadīgs lakstaugs ar bezlapu

ziednesi, šauri lineārām lapām rozetē un

rožainiem,purpursārtiem vai baltiemziediem

galviņās, uzņemta valsts aizsardzībā. Kā krāš-

ņuma augu Ljā audzē kmonijas.
Plūme Arturs (dz. 1893. 19. IX Vārnavas

pag.) — ārsts (1977). Stud. Tērbatas U, 1921

LU ieguvis ārsta grādu. Kopš 1922 P. bija

Rīgas pils. bērnu skmn. ārsts, 1936-40 tās

direktors. Viņš pārkārtoja skmn. pēc moder-

nām prasībām, izstrādāja projektusun ierosi-

nāja izolācijas nod būvi. Publ.pētījumus par

latv. skolēnu svaruunaugumu, par potēšanu

pret skarlatīnu. Rakstījis Pašvaldības Darbi-

niekā v.c. Pēc II Pas. kara emigrējauz ASV,

apmetās uz dzīvi Bangorā, Meinā (Maine).

Plūme Zigurds (1920. 10. XI Liepājā —

1973. 26.1 Rīgā) — matēmatiķis. B. LVU 1946,

ieguvis fiz.-mat. zin. kand. grādu 1952. Bija
1944-49 LVU mācībspēks, 1950-54 LPSR ZA

Fiz. I zin. kdz-ks, 1953-57 Rīgas Paid. I

mācībspēks (kopš 1954 doc), 1957-60 Dau-

gavpils Paid. I Mat. katedras vad., 1960-73

LVU docents. Publ. 9 darbus par potenciāl-

teorijas robežproblēmām un ekptiska tipa
lineārudiferenciālvienādojumurobežprobl. ar

vaļēju kontūru.

Plupiņš Jēkabs (Plupiņu Jēkabs, 18. g.s.

Stukmaņos) —
viens no latviešu zemnieku

nemieru organizētājiem Stukmaņu un Riteru

muižās Vidzemē 1784 pavasarī. Pēc nemieru

salaušanas VI arviltu apcietināts unsodīts ar

20 pārurīkšu cirtieniem un1 g. spaidudarbos.

Pļavas ciems
— Talsu raj. d.austrumos.

Platība
—

56 km2, iedz. skaits 1969 — 575.

Lielākās apdzīvotās vietas
— Nariņciems,

Fridriķi, StrīķiunPļavas (46 iedz.). Pa nogāzi

plūst Jadekša, kas darbina Pļavu dzirnavas.

Darbojas arī pamsk., bibl., 2 veikak, feldšeru

unvecmāšu punkts unmežizstrādes iecirknis.

Pļaviņa Irēna (dz. 1928. 28. II Rīgā) —

fiziķe. B. 1952 LVU, 1959 ieguvusi fiz.-mat.zin.

kand. grādu. Kopš 1958 LPSR Za Fiz. I zin.

līdz-ce, kopš 1968 Jonu kristallu spektrosko-

pijas lab. vadītāja. Pētījusi radiācijas staro-

jumu mijiedirbi cietās vielās, sev. studējot

enerģijas pārneses procesus, piem., aktivizētu

jonu kristallu luminiscences kinētiku. Publ.

vairāk nekā 30 zin. darbu, doc. L. Jansona (sk.)
darba turpinātāja cietviehi optisko īpašību

problēmās, sev. sārmu halogenidos.

Pļaviņas (1980)— pilsēta tag. Stučkas raj.

Interesanta dabas parādība — škīvj-
ledus — virpuļojošā Velna atvarā pie

Pļaviņām.

z.a. daļā. Tās territorija kopā arpiedakto lauku

apg. — 120 km2, iedz. kopskaits 1969 bija

5 400 (pilsētā vien 4 100). P. 1956 pievienoja

Gostiņus (tās bija apvienotas arī 1927-33). P.

r. malai piekļaujas dolomita apstrādes centrs

—
Klintaines ciems ar 500 iedzīvotājiem. P.

iekārtoti mazi šūšanas uzņēmumi, apavu,

daiļamatn., galdniecības v.c. darbn., maizes

ceptuve, vet. lab., universālveikals un 11 citi

veikak, 2 ēdnīcas, 2 sakaru nod., skmn. ar 100

vietām, prettuberkulozes aptieka, 2 ambulan-

ces, vidsk., 2 pamsk, 3 bērnudārzi,kult. nams,

3 bibl., grāmatnīca un kino. P. 1971 sāka

darboties plaša dolomīta lauztuve „Aiviekste",

kas apgādā ar izejvielām Pļaviņu dolomīta

šķembu ražošanas rūpnīcu. P. tuvumā ir arī

nekelas stikla smilšu un labas kvaktātes māla

atradnes. Apkārtnē ir 1600-2 veidotienocieti-

nājumi ~Zviedru skanstis". Pie Odzes ez.

uzbūvēta tūristu bāze un slēpotāju tramplīns.

Pļaviņš Jēkabs (1903. 2.1Skrīveros — 1984.

21. 111 Vilimantikā,Konektikatā) — paidagogs,
sab. darb,, aktieris. B. Rīgas skolot. I 1928.

Bija skolot unpārzinis Gulbenes pils. p-skolā.

Izceļo uzVāciju. Pārzinis Vircburgaslatv. psk.

(1946-1950).Daudz nododas teātrim. Izceļouz

ASV, Vikmantiku Konektikatā 1950, strādā

latv. sk. unpiedalās teātrī.
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Pļaviņu hidroelektriskā spēkstacija — trešā

HES Daugavas cl. st. kaskādē un lielākāLjā,
būvēta 1960-66. Tās brutokritums 40 m, vidējā

caurtece 610 m 3sek., ūdenskrātuves izmanto-

jamais tilpums 200 milj. m 3, projektētā jauda

825 000 kW, elektroenerģijas izstrāde atkarībā

nometeoroloģiskiem apstākļiem 700 — 2 100

KVVh, ar pilnu jaudustrādā tikai plūduperiodā

(apm. 5% no laika). P. HES izbūvēta uz krasta,

nevis upes gultnē. Lai novērstu ūdens filtrāciju

pa augšējiem dolomīta slāņiem, dolomīts ir

cementēts un izbūvēta 2,2 km gara aizsarg-
siena. Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai iz-

būvēta spec. drenāžas sistēma. Galv. ēkā ir 10

kidroagregāti — katrs ar 82 500 kVV jaudu.
Ūdenskrātuves laukums 45 km2, garums apm.

60 km, platums pie aizsargdambja 2 km.

Ūdenskrātuve ievērojami uzlabo ūdens un

ledus režīmu lejpus HES un ir radījusi iespēju

vērtīgai zivkopības attīstībai.

Pļavkalns Gundars (dz. 1931. 9. 111 Rīgā)
— dzejnieks un kritiķis (P. 171). Austrai.

Adelaides U 1969 ieguvis B.A. grādu. P. dzejoļi
1961 publ. Austrai, latv. jauno dzejn. kopējā

dzej. krāj. Kvintets, 1963 publ. P. dzej. krāj.
Divas pilsētas, 1967 — Caurspīdīgās ēnas, 1972

— Juliāns pie Benedikta.

Pļavniece Olga(1893. 27. IX Rīgā - 1943.

Latvijā) — operdziedātāja (1982). Bija precē-

jusies ar plkv. J. Žīdu.

Počs Eižēns (dz. 1932. 20. XI Atašienes

Prof. Eižens Počs.

pag.) — inženieris. P. stud. Herclakol. 1952-53,

Ilinoijas valsts U. 1956-60 (B.S. grāds mech.

inž. zin. 1959, MS grāds 1960), papildinājies
Belota kol. 1961, Z. Ilinoijas U 1967-80,

Bruklinas politechniskā I 1971,R. Ilinoijas U.

1971, Milvoku Inž. Sk. 1980. Strādājis par

pētn. inž. Z. Amer. aviācijas sab. Daunijā,

Kalifornijā 1959, bijis projektu inž. Ingersoll
Milland Machine C. Rokfordā, Ilinoijā 1960-65.

Kopš 1966 māc. spēks. inž. zin. Rokvālejas kol.

Rokfordā (prof. kopš 1974). Privātā praksē ar

1964. P. bijis Latv. kat. stud. apv. Dzintars

prez., vadījis Amer. Latv. kat. apv. jaunatnes

daļu 1959-61, bijis arī kapelāns ASV armijā

1953-55, ieguvis ASV nac. zin. F stipendiju

1971; rakstījis latv. periodikā.
Počs Konstantīns (dz. 1912. 27. II Vara-

kļānu pag.) — fiziķis. B. 1933 Aglonas ģm.,
1940 ieguva mag. rer. nat. grādu LU. Papil-

dinājās meteoroloģijā Getingenas U. Vāc;

Menčesteras un Šefīldas U. Angl. un Toronto

U Kanādā. P. papildinājās atmosfēras fiz. Tek-

sasas U. El Paso, ASV; 1940-44 fiz. skol.

Rēzeknes valsts ģmunRēzeknes valstkomsk.;

1945-47 Hencenasģm. dir. Vāc; 1949-56 Nac.

ogļu pārvaldes centr. lab. zin.-fiz. Angkjā. P.

1956-57 Ontārio pētn. fondakdz-ks Toronto,

Kanādā; 1957-58 Kanādas valsts dienestakom.

meteorologs Toronto; 1958-61 CBS Elektronics

Konstantīns Počs.
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vec. inž. Lovelā, Masačūsetsā, ASV; 1961-62

vec. inž. Klevaira elektronikas firmā Volthemā,

Masačūsetsā unkopš 1962 ASV gaisa spēku

pēt. lab. pētn. fiz. Bostonā. Vairāku org-ju
biedrs. P. 1963 un 1971 saņēma Gaisa spēku
min. godadiplomuun 1966Gaisa spēku izcilas

vien. godalgu.Vairāk nekā 43 izstrādāti pētn.

projektiunpubl. atmosfēras fiz. unpētījumu
instrumentu technikā, piem. instrumentācija

raķešu lidojumu sekošanai augstākos atmosfē-

ras slāņos (30-250 km. zonā), pētījumi at-

mosfēras piesārņošanasunvēju tuneļu instru-

mentu konstruēšanā, mikroviļņu radio uztvē-

rēju konstr., antenu radiācijas lauka pastip-
rināšanā un rubija lāzeru pielietošanā holo-

grafijā. Vairāku patenšu īp., iesk. antenas

radiācijas lauka pastiprināšanai.
Počs Oļģerts (Ollie) (dz. 1931. 4. VI Ata-

šienes pag.) — sociologs, laulību, ģimenes un

seksualitātes problēmu pētnieks. Trimdas sā-

kuma posmu pavadījis Omstedē, Oldenburgā,

Vāc, 1950 devies uz Teksasu, ASV, no

kurienes pārcēlies uz Ilinoiju. Stud. Ilinoijas
U, kur ieguvis B.A. grādu socioloģijā 1958,

M.A. grādu 1960 un 1978 Dr. grādu ģimenes

studijās Perdjū U Indiānā.Papildinājies cil-

Dr. Oļģerts Počs.

vēku seksuālo funkciju seminārā Māstersa un

Džonsones I Misūrī 1974 un ģimenes un

seksuālo stud. centrā Longbīčā, Kalifornijā,
1975. P. ir Ilinoijas valsts U sociol. dept. māc.

spēks kopš 1960. Bijis viesis-prof. arī Perdjū
U 1976, Floridas Atlantijas U 1983 un daudzu

universitāšu, kol. un labklājības org-ju spec.

kursos. P. bijis arī vadošos posteņos dažādu

Ilinoijaspavalsts unfederālo org-ju uniestāžu

padomēs ģimeniskoattiecību, seksuālās izgl.,

ģimenes plānošanas un seksuālās terapijas

nozarēs, 1969-70 bijis arī Ilinoijas ģimenisko
attiecību pad. prez., vadījis konferences ģi-

menes un seksuālo problēmu jautājumos un

ieguvis daudzas atzinības balvas. P. sniedzis

referātus arī latv. sab. Ilinoijā, Indiānā, Miči-

ganā un Kvebekā, Kanādā. Viņš ir bijis

līdzautors vai red. grām. Exploring Human

Sexuality (1977), Psjchologie (fr. vai., 1977),

Psychologie heute (vācu vai., 1977),Readings
m Human Sexuality (1978), Marriage and

Family (1980, arī 1981, 1982, 1984, 1985, 1986),

A Guide forResearching Heterosexual Rela-

tionships (1980),Sexuality (1981, 1982, 1983,

1984, 1985, 1986), Human Sexuality (1982,

1983, 1984, 1985, 1986), viņaraksti ir arī žurn.

The Single Parent (1969), The Family Coor-

dinator (1977),Psychology Today (1977), v.c.

P. ar referātiempiedalījies daudzās ASV un

starptaut.konferencēs, telev., radioun dažādos

institūtos un publ. sanāksmēs, bijis Latv.

katoļu stud. apv. prezidents 1972-73.

Podiņš Kārlis (1872. 26. V Ērģemes pag.
—

1951. 26. VI Ņujorkā, ASV) - mācītājs.
Jaunībājūrnieks (pārdzīvojis vairākas avāri-

jas), apmeties uz dzīvi Londonā,Angkjā 1888

un 1894. 12. VIII iebraucis Ņujorkā, ASV.

Blakus smagam darbamstudējis teoloģiju un

1898. 24. V ieguvis mācītāja tiesības. Kopš
1898 māc. Ņujorkas latv. lut. draudzē,kape-
lāns Jūrnieku I 1917-1933. Vadījis latv. misiju
Eks salas imigr. novietnē Ņujorkā. P. 1919

bijis latv. dcl. locekks uz Vašingtonu, kas

prasīja, lai ASV atzīst Latviju dc jure. Ap-

ciemojis Lju 1922 un aizvedis bojā gājušo

jūrnieku piederīgajiem viņu apdr. naudu.

Otrreiz Ljā 1933,kad apbalvots arLjas Triju

zvaigžņu ordeni. Piedalījies dziesmu svētkos.

Atgriežoties ASV P. ierosmē nodibināts Ņu-

jorkas latv. koris, kas 1940 dziedājisŅujorkas
Pasaules izstādē. P. 50 g. darba atcerē Ņujorkā

saņēmis draudzes suminājumu 1944. Izdota

483Počs Podiņš



brošūra
— Mahcitaja KAHRLA PODIŅA

dzihves gahjums, Austra Truce 1944,Ņujorkā.
Podniece Emilija (dz. 1899. 8. XI Rīgā) —

sabiedriska darbiniece. (V. — kapt. Arsenijs
Podnieks (Artis), žurnālists unpublicists; d.

—

psīchologs IntsPodnieks.) B. Angļu vai. I Rīgā
25 g. strādājusi laikr. Latvijas Kareivis par

tulk., pēc IIPas. kara Vāc. strādājusi trimdas

latv. presē un britu okup. iestādēs, 1948

izceļojusi uz AngL, kur strādājusi Ljas sūt-

niecībā unLondonas Avīzē. P. 1951 izceļojusi

uz Kanādu, kur aktīvi darb. Balt. sieviešu

padomēun 1976 ievēlēta par tās godapriekš-

sēdētāju.
Podniecība

—
lauku amatn. noz., kas Ljā

pazīstama kopš 11., 12. g.s.,kad mālatrauku

darināšanai sāka lietot rotējošuripu un izstrā-

dājumusapdedzinājacepļos. īpaši celtas pod-

nieku darbn. 19. g.s. bija tikai Vidz. lauku

podniekiem.Pārējā Ljā podnieki strādājasavās

dzīvojamāstelpāsun ats. darbn.sāka celt tikai

20. g.s. Podnieki savā arodā strādājano zemk.

darbiem brīvajā laikā, podniecība viņiem bija
lauks, palīgnozare. P. koncentrējās Vidz. ap

Smilteni, Valku, Lejasciemu, Piebalgu; Latg.

ap Silajāņiem, Andrupeni, Ludzu, Krāslavu,

Viļaku; Kurz. ap Rucavu, Skrundu, Kuldīgu;

Zemg. ap Tukumu, Bausku. P. 19. g.s. otrā

pusē un20. g.s. sāk Ljas laukos darbojās apm.

500 podnieku darbnīcas. Savus darinājumus

podnieki pārdeva lauku unpils. tirgos, kā arī

uzpircējiem. Z. Vidz. podnieki savus izstrādā-

jumus pārdevaD. Ig., kurpodniecībabija maz

attīstīta Jau 19. g.s. un 20. g.s. sāk. vairāk

kvalificētie podnieki sāka veidot arī mākslas

keramikas izstrādājumus. Ljāpēc IIPas. kara

podnieku darbn. iekārtotasvairākos kolhozos

un sovhozos. Māla traukus gatavo arī raj.
darbn. un podnieki Latgalē.

V. Sviķis

Podnieks Egons (dz. 1922. 22. VIIRīgā) -

mechanikas inženieris. Vāc. 1946-49 stud. BU

Pinebergā, ASV 1949-50 stud. Ziemeļdakotas
U Fargo, ieguva B.S.M.E. grādu, pēc tam

doktorands Minesotas U Mineapolē. Vāc.

1945-49 P. bija Vēzeres ūdensceļu pārvaldes
inž. konsultants Oldenburgā, ASV 1950-56

asist. unvēlāk pētn. līdz-ks Minesotas U mech.

unmateriālu zin. fak., kopš 1956 instr., tajā

pašā laikā arī uzņ. Litton Industries galv.

pētnieks materiālu īpašību pētn. nozarē un

kopš 1966 ASV lekšlietu M kalnraktuvju

biroja speciālists materiālu īpašību pētn.noz.

unuzņ. Mills, Inc., galv. pētnieks elektroniskās

daļas pētn. centrā. Publ. vairāk nekā 20 rakstu,
aktīvi darb. latv. sab. dzīvē.

Poedder (Podder) — sk. Peders.

Polārlapsas (Alopex lagopus)— suņu dzim-

tas suga, ar 43-73 cm garu ķermeni, astes

garums līdz 52 cm, 2-10 kg svars, ar biezu,

mīkstu, kuplu kažoku. Dzīvo 8-10 g., gadā 2

metiem ar 7-12, kādreiz pat līdz 24 kucēniem.

Ljā kažokādu iegūšanaikultivē sudrabotās un

plīvurainās polārlapsas.
Polderi

— ar dambjiem jūrai, ezeriem un

purviem atkarotas, ar mechanisku ūdens pa-

celšanu (bieži ar nosūknēšanu), nosusinātas

zemes platības. Ljāp. uzbūvētipie Liepājas un

Babītes ez., pie Lielupes un Užavas upes v.c.

P. sadala neapplūstošos ziemas p., ko l.t.

izmanto tīrumu un dārzu ierīkošanai, un

applūstošos vasaras p., kur parasti ierīko

zālājus. No ziemas p. (ar sūkņu stacijām)

sevišķi minami — Babītes (1958 rekonstruēts,
822 ha) unEimura(l963,2 210 ha) Rīgas raj.;

Toseles (1963, 2 210 ha) unMēķes (1963, 2 371

ha) Liepājas raj.; Vecbērzes (1968, 8 900 ha)

Jelgavas raj. v.c. Jāmin arī (bez sūkņu st.)

Meirānu kanāls ar dambi (1960, 22 580 ha)

Madonas raj. (Lubānas zemienē), Užavas p.

(1963, 2 920 ha) Ventspils raj. v.c. Ljā 1969

kopējā p. platība (ar sūkņu stacijām) bija

22 940 ha.

Poligrāfiskā rūpniecība (1985) — viena no

vecākajāmrūpn. nozarēm Ljā. Pirmo tipogrā-

fiju Rīgā nodib. Niklāss MoUīns 1588. Līdz

savai nāvei 1625 viņš bija paguvis iespiest jau

apm. 160 grāmatu. No citiemagrīniem tipo-

grafiem Rīgā jāmin Gerhards Šrēders (mir.

1657).Rīgas pils. spiestuveiblakus 1675 nodib.

zv. karaliskā tipogrāfijaJohanaFišera (1633-

--1705) un Johana Georga Vilkena vadībā. Pēc

zināma uzplaukuma perioda stāvokks abās

spiestuvēs pasliktinājās 17. g.s. beigās. Jelgavā

1666 darbu sāka Kurz. kercogu tipografs
Mickaels Kārnais. Rīgas pils. spiestuves ie-

kārtu unstrādniekus 1714 aizveda uz Pēter-

burgu. Pēc tam Rīgas un Jelgavasspiestuves
kādu laiku nīkuļoja un pēdējām Rīgas pils.

spiestuves vad. Z. L. Frēkckam darbs bija

jāpārtraucuz 10 gadiem.P. r. attīstībakdz 19.

g.s. vidum izveidojās ļoti lēni. Rīgā 1864

darbojās 5 tipogrāfijas, bet 1900 — apm. 20 un

1910 — 45, bet visā Ljā — 70 tipogrāfijas ar
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Burtu lietuve „Gutenberg" 1903. gadā. Firmu dibinājis Ansis Kalniņš 1898. gada.

Skats kantora telpā 1920o gadu beigās iespiedkrāsu rūpnīcā.
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Grāmatu spiestuves„A. S. Golts unJurjāns" automātiskāpašpielicēja — ātrspiedes mašīna

1928. gadā.Rūpnīca dibinātā 1925. g., pārņemot 1848. g. dibināto firmu „A. Schnakenberg".

„A. S. Gutenberg" burtu lietuve 1928. gadā.
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5 208 strādniekiem. Pirmā litografijas mašīna

Rīgā sāka darboties 1824 A. Krēslinga spies-

tuvē, bet pirmais linotips — 1901 A. Groseta

tipogrāfijāunpirmais monotips — 1909 Astras

tipogrāfijā. Jelgavā ievērojamākā p. r. bija

JohanaFrīdrichaStefenhāgena(1744-1812) un

viņa pēcnācēju pasākums. Bet 19. g.s. beigās
Ernesta Plātesa (1821-87)unArnoldaPlātesa

(1852-1915) apg. sāka darbu pirmā rotācijas

mašīna, kas radījaiespēju pavairot laikrakstu

metienus. Rīgā 1898 radās arī burtu lietuve

„Gutenberg" firma (1878-1940), kas nokļuva
latv. Anša Kalniņa (dz. 1862. 7. X Kurz.)

īpašumāunLjas neatkarības laikā ražoja apm.

60 000 kg burtu g. visām Balt. valstīm. Latv.

Augusta Golta (1882-1968), Dāvida Golta-

Zeltiņa (1867-1943)un AugustaJurjāna (1875-

--1942) īpašumā nokļuva Konrāda Edmunda

Heinricha Šnakenberga (1820-94)p. uzņēmums.
Lielākaisp. r. uzņēmumskdz I Pas. karam bija

~Latvija." Ljā 1926 bija jau 121 p. r. uzņē-

mumu ar 3 437 strādniekiem, bet 1938 — 149

ar 3 762 strādniekiem. 1924 Rīgā sāka darbo-

tiespirmā ofseta spiedumamašīna, 1928 pirmā
automātiskā lokāmā mašīna un 1933 pirmā

dobspiedumamašīna. Ljā 19300s g. kelākie p.

r. uzņēmumi bija Valsts papīru spiestuve, 2

Rotas tipogrāfijas, Valters unRapa (sk.) un

Grāmatu Draugs. Ljā 1940 bija 152 uzņēmumi
ar 3 050 strādniekiem. Pēckara g. okup. Ljā
notikusi p.r. uzņēmumu apvienošana, moder-

nizēšana un speciālizēšana. Vēl 1957 bija 67

uzņēmumi, bet 1982 vairs tikai 16. Toties

iespiesto grām.unbrošūru skaits pieaudzisno

1 314 (1950) uz 2 274 (1982) un lokšņu skaits

no 103 300 000 uz 188 300 000. Laikr. skaits

pieaudzis no 53 (1950) ar 195 900 000 eks. uz

106 (1982) ar 321 400 000 eks.; žurn. skaitsno

25 (1950) ar 1 700 000 uz 111 (1982) ar

56 200 000 eksemplāriem. Rīgas paraugtipo-

grāfijā iespiež augstvērtīgas kvalitātes māk-

sknieciskus izdevumus, lietojot augstspiedu-

ma, dobspiedumaun ofseta spiedes, augstra-

žīgas lokšņuunruļļu rotācijas iespiedmašīnas.

Kopš 1982 arī fotosalikuma izgatavošanas
iekārtu un kopš 1983 —

elektronisku ilustr.

oriģinālu krāsu dalīšanas un korrekcijas ie-

kārtu. Uzņēmumā „Cīņa" uzstādītas auto-

mātiskās grām. izgatavošanas mašīnas mīk-

stiem un cietiem iesējumiem. Uzstādītas arī

iekārtas attēlu saņemšanai pa telegrāfa līnijām

un ar lāzeru apgādāta ilustrāciju oriģinālu

krāsu dalīšanas unkorrekcijas iekārta. levesta

arī jauna klišeju vienprocesa bezemulsijas
kodināšanas technoloģija, jaunas ofseta ie-

spiedformas ar iepriekš sagatavotu gaismju-

tīgu slāni v.c. jauninājumi. Neraugoties uz

modernizāciju, ražība faktiski stipri samazi-

nājusies un palēninājusies, jo darbus sadala

dažādos uzņēmumos.

Pokja — otra lielākā Ljas tiešākaimiņiene
Ljas neatkarības laikā (neskaitot Eirāzijas
kolosu PSRS) ar 386 840 km2

platību un 30

milj. iedzīvotāju. P. bija 5. lielākā Eiropas
valsts platības un iedz. skaita ziņā, unpoļi savu

zemi dēvējapar 5. lielvalsti. Tā bija vienīgais

nopietnais spēka faktors starp Kriev. un Vāc.

untādēļ dabisks Balt. valstu balsts unpoten-

ciāla sabiedrotā. lekšēji P. tomēr bija ļoti vāja.
Tā kā P. pēc I Pas. kara ar Sabiedroto valstu

atbalstu unar varu ieguva plašas Ukrainas,

Baltkriev., Vāc. un Liet. territorijās un pre-

tendējaarī uz nozīmīgāmČechoslovakij as un

Ljas territorijām, 95% no tās robežām varēja
uzskatītpar nedrošām. Ar oficiālo sabiedroto

Rumāniju Pokjai bij ai tikai 5% no robežu

kopgaruma. Pagātnē P. bija nopietns drauds

baltu tautām. Ckronikas kecina, ka 1043-1192

poļi atkārtoti iebruka seno prūšu territorijās

un 1192-96 panāca jātvingu bojā eju. Mazo-

vijasprincis Konrāds 1218 sāka krustkaru pret

prūšiem, bet, nespēdams neko panākt, viņš
1230 aicinājapalīgāVācu ordeni kao pārņēma
Balt. zemju iekarošanu. Vācu iesaistīšanu šajās

operācijās poļi dabūjarūgtinožēlot. P. un Liet.

1386 izveidoja personālūniju, unLiet. dižkungs

Jogailakļuva P. karaks Vladislavs V,nodibinot

Jageloņudinastiju. Kopīgiem spēkiempoļi un

ket. tik smagi sakāva Vācu ordeni pie Tan-

nenbergas-Grīnvaldes 1410. 15. VII, ka ordenis

savuspēku un ietekmi vairs nekad neatguva.
Liet. unpoļi kopīgiem spēkiemvērsās pret kr.

un tatāriem unpārņēmakelu daļukr. un baltkr.

zemju. Ar 930 000 km2 territoriju apvienotā
Liet. un P. kļuva lielākā zemeEiropā, snieg-
damās no Balt. līdz Melnajai jūrai. P. kļuva
galv. aizsargs pret turku iebrukumiem Eiropas

vidienē un uz ilgu laiku bija spējīga aizturēt

kr. spiedienur. virzienā. Šajā sakarā Livonijas
ordenis noslēdza līgumu ar Liet. lielkercogu

Aleksandru, bet 1554 kr. noslēdza ar ordeni

pamieru ar noteikumu, ka Livonijas konfede-

rācija neslēgs milit. aliansi ar P. un Lietuvu.

Noslēgusi pamieru ar Maskavu 1556, P. ar
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Polijas un Lietuvas karalis Stefans

Batorijs (1576-1586).

iebrukuma draudiem 1557 centās piespiest

Livonijas ordeniparakstīt akansi pretKrieviju.
Ordenis 1557. IX noslēdza aliansi ar P. karak

Sigismundu II Augustukā Liet. kelkercogu,

praktiski laužot vienošanos arMaskavu. Šajā
sakarā kr. iebruka Livonijā 1558. 27. I, un ar

tosākās Livonijaskarš; 1561. 27. XI Livonijas

valdn.kelākais vairums nodeva sevi P. karaļa
unLiet. kelhercoga žēlastībā. Vidzemi, D. Ig.

unLatg. pievienoja Lietuvai kā Pārdaugavas

kercogisti (sk.), Kurz. un Zemg. apvienoja

kercogistē arpēdējoLivonijas ordeņa mestru

Gothardu Ketlerukā kercogu unkercogisti kā

P. karaļa lēni 1562. 5. 111. Apvienotiem Liet.

un P. spēkiem, Zviedr. un Dānijai izdevās

pasargāt Livoniju no kr. virskundzības, tajā

pašā laikā sadalot to savā starpā. Poļi iespēju

robežās centās noturēt Latg. katoļu b-cas

kontrolēun daļēji atjaunotkatoļticību pārējā

Pārdaugavas kercogistes daļā, izdodot rel.

grām. latv. vai., nodib. Rīgas kol. (sk.), sūtot

uz Lju priesterus, kas bija iemācījušies latv.

vai., ievedot jauno gregoriāņu kalendāru.

Karalis Stefans Batorijs bija arī ieinteresēts

latv. zemnieku stāvokļa uzlabošanā; 1569. 1.

VII Lietuvu pievienoja P. karaļvalstij, atstājot
tai tikai ierobežotu autonomiju. Ar Sigismunda
IInāvi 1572 izbeidzās arīket. Jageloņudinas-

tija. Liet. aristokrāti unintekģence pārpoļojās,
un plašos Liet. d. un a. apgabalos sākās

polonizācija. Drīz sākās arīLielpokjas pakāpe-

nisks sabrukums. Visa D. Ig. un Vidz. 1600

nokļuva zv. varā, atskaitotRīgu; 1621 padevās

arī Rīga. P. zaudēja D. Ig. unvisu Vidz. ar

Rīgu. Notiekot I Pokjas sadalei starp Kriev.,

Prūsiju un Austriju 1772. 5. VIII, Latgak

pievienoja Krievijai, bet 1783 Kriev. pārņēma
arī Slokuun Rīgas Jūrmalu,unpēc 111 Pokjas
sadakšanas 1795. 24. X Kriev. pārņēmaKurz.

unZemg. hercogistiunPiltenesapgabalu. Pēc

Napoleona I spiediena 1807. 7. VII izveidoja
Varšavas hercogisti no Prūsijai atņemtajām

poļu zemēm, 1809. 14. Xtaipievienoja arīdaļu

Austrijai atņemto poļu zemju. Vīneskongresā

1815. 8. VI radīja nekelu P. karaļvalsti ar

Kriev. caru kā karali. Pārējo P. daļu sadakja

starp Prūsiju un Austriju, bet atstāja Kra-

kovas brīvvalsti, ko arīAustrijapievienoja sev

1849. Jau 1830. 29. XI sākās poļu sacelšanās

pret Krieviju; 1831 sākumā nemierniekiem

pievienojās arī ketuvieši. Revolūcijai bija

atbalss arī Latgalē, Kad poļu-ket. karaspēks

ģen. Dembinska vadībā iebruka arī Kurz.,

daudzi latv. zemn. pievienojās revolūcionāriem.

Ar Varšavas krišanu kr. varā 1831. 8. IX

revolūcijabija sagrauta.Revolūcijā noievaino-

jumiemkaujā bojāgājaLatg. grāfieneEmīkja
Plātere (1806-31), latv. un ket. folkl. krājēja.

Krimas kara laikā pēc Napoleona 111 norā-

dījumiem fr. maršals Fransuā Sertēns Kan-

robērs (Canrobert) sagatavoja t.s. Ziemeļu
frontes plānu. Sakarā ar to fr.,briti, skandināvi

unpīdmontieši (itakeši) kopāar somu, poļu un

balt. revolūcionāriem atbrīvotu Somiju, Ig.,

Lju, Liet. un P. no kr. jūga To padzirdējuši,
kr. noslēdzamieru. Poļi 1863. 30. IVsāka jaunu

revolūciju, kurā iesaistījās arī daudzi ket. un

baltkrievi. Cīņas izbeidzās 1864. 23. VI.Kriev.

vaid.revolucionārus smagisodīja unkdz 1904

attiecībā uz kult. unpolīt. apspieda poļus un

ketuviešus. 1905 Pokjā sākās jaunarevolūcija
kas izbeidzās ar koncesijām no kr. valdības.

Krievijā 1915. 5.VIIInodib.poļu centr. nac.

komiteja, un 14. VIII Kriev. vaid. apsokja P.

nac. apvienošanu zem cara sceptera; 16. VIII

nodib.poļu nac.kom. arī Austro-Ungārijā, un

27. VIII tur izveidoja 2 poļu leģionus cīņai

pret krieviem. Ar Vāc. un Austro-Ungārijas
atbalstu 1916. 5. XI proklamēja neatkarīgu
P. karaļvalsti, kurai būtu jābūtciešā atkarībā

no Vāc. unAustro-Ungārijas. Tikai 1918. 12.

X sāka darb. P. reģentu pad., bet 3. XI

proklamēja P. republiku.

488Polija Polija



P. 1919. 22. X atzina Ljas dc facto neat-

karību; 1919. XII maršals Jozefs Pilsudskis

nosūtīja Ljas armijai bez atkdzības 25 000

šauteņu, 1 milj. patronu un 1 artil. bateriju. Lja

un P. 30. XII parakstīja mikt. akansi Latg.

atbrīvošanai,un 1920. 3. I — 1. II poļu ģen.

Eduarda Smigkja-Ridza (Smygly-Rydz) vadī-

tās mikt. operācijas ~Ziema" rezultātā tika

atbrīvota visa Latgale. Ljas vaid. bijapateicīga
P. par palīdzību karā pretPad. Kriev. un par

solīto palīdzību pret Bermonta armiju, bet

Pokjas territoriāloambīciju dēļ poļiem neuz-

ticējās. Jau 1920. 1. 111 poļunac. dem. partija

pieprasīja Pokjai visu Latg. un iespēju iz-

mantot Ljas ostas un dzelzceļu. Pēc tam 3. 111

P. oficiāk pieprasīja 6 Ilūkstes apr. pagastus
unrobežu pieDaugavpils pilsētas; 22. 111 Lja

pieprasīja 20 000 poļu karavīru izvākšanu no

Ljas territorijās. P. vaid to arī izdarīja.

Atbrīvošanas karā smagi cietušās Balt. valstis

— Ig., Ljaun Liet. noslēdza miera līgumusar

Pad. Kriev., betP. turpinājakaru, sakāva pad.

armijas pie Varšavas unokup. plašas Ukrainas

unBaltkrievuterritorijās. Bulduru-Rīgas kon-

ferencē 1920. 6.-30. VIIISomija, Ig., Lja, Liet.

un P. vienojās par plašas pokt., mikt. un saimn.

sav-bas izveidošanu, bet 9. X to izjauca poļu
ģen. Lucjans Žekgovskis, kas ar Pilsudska ziņu

pārņēma Liet. galvaspils. Viļņu, kur dzimis

Pilsudskis, un turpināja iebrukumu Lietuvā.

Ljas armija 14. X ieņēma izejas pozīcijas gar

P. unLiet. robežām un paziņoja P. vaid., ka

Lja uzskata Liet. par nepieciešamu savas

neatkarības nodrošināšanai un izketos visus

kdzekļus tās neatkarības aizstāvēšanai. Poļi

pārtrauca tālāku virzīšanos Lietuvā. P. 1921.

26. I ar atpakaļejošu datumu (sic!) paziņoja,
ka atzīst Lju dc jure, bet nedeva līdzīgu

Melngalvjunama zāle Rīgā, kur parak-
stīts Polijas — Padomju Krievijas miera

līgums 1921. gada martā.

solījumu Lietuvai. P. unFranc. 19. II parak-

stīja mikt. akansi; 3. 111 P. noslēdza līdzīgu
akansi ar Rumāniju un 18. 111 Rīgānoslēdza

mieru ar Pad. Kriev., pārņemotplašas nepoļu

territorijās. Ar ieročiem un apšaubāmiem

plēbiscītiem poļi pārņēma arī plašas vācu

Silēzijas un R. Prūsijas territorijās, kā arī

ieguva izeju uz Balt. jūru (Poļu koridoru) un

kelu noteikšanu no Vāc. atdaktajā Dancigas

brīvpilsētā. Franc. interesēs bija radīt iespē-

jami kelu Pokju kā sabiedroto pret Vāciju
zudušās sabiedrotās Kriev. vietā. Plašas poļu
aprindas sapņoja par P. atjaunošanu 1772

robežās, kas sniedzās tālu Krievijā (tuvu

Maskavai), kā arī pārņemt Pomerāniju v.c.

tagd. vācu zemes, kur pirms 1000 g. bija

dzīvojušas slavu ciltis. Šīs aprindas arīcentās

pakļaut Liet. unlabu daļu Ljas, kā arī izveidot

pret Krieviju plašu akansi P. kēgemonijā no

Somijas līdz Rumānijai. Briti savās interesēs

centās sabotēt Franc. un P. plānus. Kopš P.

iebrukuma Liet. pēdējā bija ar P. pastāvīgā

kara stāvoklī. P. un Liet. konflikta dēļ nebija

iespējams noslēgtnekādas plašākas akanses,

un Ig. unLja nevarēja iesaistīties arī akansē

ar Lietuvu. P. no Ljas 1922. X pieprasīja
brīvostas Rīgā unLiepājā uz 99 g. ar tiesībām

turētpoļu karaspēku brīvostu aizsardzībaiun

ties. izmantot Ljas dzelzceļus. ToLjanoraidīja.

Kad 1923. 16. 111 Sabiedroto vēstnieku kon-

ference atļāva Polijai paturēt Viļņas apg., P.

no Ljas tūdaļ pieprasīja Bornes (Kaplavas),
Borovkas (Silenes), Dēmenes, Kalkūnes (Lau-

ceses), Salānajas (Salienas) un Skrudakenas

pag. starp Polijas-Liet. adm robežu un Dau-

gavpik abpus Daugavpils-Viļņas dzc. līnijai.

Šajā apg. tikai 12,5% iedz. bija poļi. Viļņas

konflikta dēļ nebija iespējams gakgā veidā

noteikt arī Ljas-Pokjas robežlīniju. Latg. poļu
muižnieku vad. DovgeUoun Plāters-Zībergs
atklāti intriģēja pret Ljas valdību agrārās

reformas dēļ, ar kuras palīdzību tūkstošiem

latg. bezzemnieku ieguva zemi atsavinātajās
muižu territorijās. Daži poļu laikr. atklāti

pauda ideju par Latg. pievienošanu Pokjai.
Varšavā ilgus g. darbojās Pokjas Cīņas sa-

vienība par Inflantijas (Latg.) atgūšanu. To

atbalstījapat P. mikt. oficiozs Polska Zbronja,

Ljas iestādes bija spiestas likvidēt vairākas

poļu org-jas, kas nodarbojās ar Ljas valsti

graujošupropagandupoļuunbaltkr. iedz. vidū.

Ljā dzīvoja tikai 51 000 poļu (2,8% no iedz.
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No kr. maršals Jozefs Pilsudskis, Baltijas valstu

draugs Francijas ārlietu ministrs Luis Bartū

(Barthou) un Polijas ārlietu ministrs Jozefs Beks.

kopskaita). Ljas vaid. tomēr uzturēja 34 poļu

psk., 3 vidsk., 1 amatn. sk un skol. sagata-

vošanas kursus. Saeimā darbojās vairāki poļu
deputāti, unvairākos pag. poļiem bija noteik-

šana vietējā administrācijā. Periodiski notika

Ljas un P. milit. pārstāvju apspriedes unno

PSRS iegūtas mikt. inf. apmaiņa. Lielu sašu-

tumu ārz. unplašās latv. aprindās radīja Ljas
āri.min. Antona Baloža nostāšanās pretLiet.

TS ģenerālasamblejā1928. Tas tomēr uzlaboja

Ljas un P. attiecības. P. 1929. 12. II atteicās

no pretenzijām uz Ljas territoriju un Lja

apsokja slepeni atkdzināt Ljas poļu muižnieku

zaudējumus sakarā ar 250 000 ha viņu zemes

atsavināšanu, viņiem vienreizēji izmaksājot 5

milj. latu. Vācu tautības muižnieki nesaņēma
nekādu atlīdzību par agrārās reformas atsa-

vinātām zemēm. Pilsudskim personīgi latv.

tautabija simpātiska, un viņš uzskatīja Pokju

par Ljas dabīgu aizstāvi. Kad. 1933. 13. XII

PSRS ierosināja abām valstīm
—

P. unPSRS

deklarēt Liet., Ljas un Ig. polīt., mikt. un

saimn. neatkarībasgarantēšanu,paturot ties.

noteikt, kad šī neatkarībabūtuapdraudēta, bez

konsultācijas ar Balt. valstīm, P. to noraidīja
15. XII.

Vāc. nacionālsoc. vaid. apmuļķots, jaunais
P. āri. min. Jozefs Beks 1934. 26. I noslēdza

ar Vāc. neuzbrukšanas un saprašanās līgumu

uz 10 gadiem. Sakarā ar to Pokjas sabiedrotā

Franc. sāka meklēt sadarbošanās iespējas ar

Polijai nedraudzīgo PSRS, un Liet. meklēja

pievienošanās iespējas Ig. un Ljai Balt. an-

tantē. Vāc. pavadā P. palīdzēja izjaukt Aus-

trumu Lokarno projektuA. Eiropas pastāvošo
robežu nodrošināšanai un centās izjaukt arī

Balt. antanti. Vācu nacionālsoc.unpoļu aģenti

kurinājanaiduplašākās ig. aprindās pret. Lju
unarī Lietuvu. Stāvokk saasināja P. ultimāts

Liet. 1938. 14. 111 — atjaunot ar P. dipi.

attiecības. Liet. attiecības gan normalizēja,bet

no Viļņas neatteicās. Latv. ļoti nepatika P.

ultimāts Vācijas apdraudētajaiČechoslovakijai
1938. 21. I, pieprasot atdot Polijai Tešinas

(Dečin), Spisas unOravas territorijās ar 1 000

km2 kopplatību un 225 000 iedz., no kuriem

tikai 80 000 bija poļi. Vācu, poļu un ungāru

karaspēks 1. X pārņēma lielu daļu Čechoslo-

vakij as zemju.
Tikai 1939. 5.1 Beks saprata,ka ir iespēlējis

Poliju nepatīkamā situācijā, kad Hitlers pie-

prasīja Dancigu un satiksmes kontroli pāri

Poļu koridoram starp Vāc. unA. Prūsiju. P.

atteicās 26. I pievienoties Vāc. organizētajam
Antikominterna paktam, lai nekļūtu PSRS

upuris. Lielbritānija un Franc. 31. I solīja

Polijai savas garantijas. Kad Vāc. ieņēma

atlikušo Bokēmijas un Morāvijas daļu un

radīja Slovākijas brīvvalsti 15. 111, ar P. ziņu

ungāru karaspēks ieņēma Čechoslovakij as

~asti" — Piekarpatu Ukrainu, lai nosprostotu
Vāc. tālāku ceļu uz Balkānu pussalu. Kad. Vāc.

Lietuvai ar ultimātu20. 111 pieprasīja atdot

Klaipēdas (Mēmeles) apg., P. izvairījās jebkādā
veidā palīdzēt Liet., bet 26. 111 atteicās pie-
vienoties Vāc. organizētajam Antikominterna

paktam. P. saņēma 31. 111britu un fr. garan-

tijupiedāvājumu, ko pieņēma6. IV. Hitlers 11.

IVparakstīja direktīvupārkārasākšanu pret

Pokju 1. IXun 28. IVuzteica kgumu arPokju.

P. neveiksmīgimēģināja iesaistīt Skandināvi-

jas unBalt. valstis kopējā blokā pret Vāciju.
Britu, fr.unpad. sarunu laikā 1939 vasarā P.

atkārtoti atteicās no PSRS garantijām, bet 23.

VIII PSRS unnacionālsoc. Vāc. sadakjaPokju

unBalt. valstis savā starpā. Briti unpoļi 24.

VIII noslēdza slepenu līgumu, kas paredzēja
atbalstu arīLiet., netieši pat Ljai un Igaunijai.
Vāc. bruņotie spēki 1. IX iebruka Pokjā, bet

17. IXPokjai no aizmugures uzbruka arīPSRS

PoļuLOT satiksmes lidmašīna Lockheed „Elec-

tra" 1939. g.septembrīpaglābāsRīgā, bet 72polu
kara lidmašīnas internējāsDaugavpilī.
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karaspēks. Vāc. iekaroja P. 35 dienās. Balt.

valstis bija pazaudējušas savu vienīgo at-

balstu. P. vaid. tomēr turpināja darb. —

sākumā Anžē (Franc.) unpēc tam Londonā

(Angl.). Jaunais P. min. prez., kara min. un

armijas kom-ris ģen. Vladislavs Sikorskis

(Sikorski) 1940-43 atklāti atbalstīja Balt.

valstu neatkarībusarunās ar britu min. prez.

Vinstonu Čerčilu unASV prez. Franklinu D.

Rūzeveltu, lai gan Balt. valstis bija pārtrau-
kušas attiecības arP. 1939. 28. IXun neatzina

P. vaid. trimdā. Balt. valstu sūtņi trimdā toties

pastāvīgi konsultējās ar poļu diplomātiem, un

Liet. vaid. bija atkārtoti noraidījusi 1939. 8.

— 14. IX piedāvāto milit. aliansi pret Poliju.
E. Andersons

Poliklīnikas un ambulances
— Neatkarīgās

Ljas beiguposmā p. un a. kopskaits bija 141,

bet 1981
—

344. To kopskaits 1960 uzdots kā

524, bet to liels skaits vēlāk pārveidots par

feldšeru punktiem un p. apvienotas lielākās

iestādēs. Jaunās Balvu, Bauskas,Daugavpils,

Dobeles, Limbažu,Ogres, SalaspilsunViļānu
lielās p. katra var apkalpot 3 100 cilvēku.

Lauku veselības aizsardzības sistēmā 1982

darbojās 25 raj. centrāloslimnīcu p., 29 zonālo

slimnīcu p., 23 iecirkņu slimnīcu a., 103

patstāvīgas iecirkņu a. un 499 feldšeru un

vecmāšu punkti. Rīgā 1982 ātro mcd. palīdzību
sniedza speciāla ātrās mcd. palīdzības slimnīca

ar 1 100 vietām. Ljā darbojās arī 7 ātrās mcd.

palīdzības stacijas un 54 slimnīcu ātrās mcd.

palīdzības nodaļas. Darbojas apm. 350 sanitāro

automobīļu, kas apgādātiar radiostacijām un

nepieciešamo iekārtu.

Polimēru ķīmija — ķīm nozare, kas pēta

ķīm. norises, piem. destrukciju, sašūšanas un

piepotēšanas reakcijas, fizikālķīm. norises,

piem. slapināšanu, sorbciju un difūziju, un

fizikālas norises, piem. deformācijuun sagrū-

šanu, ka notiek fāžu robežvirsmā starp poli-
mēriem un polimērkompozītmateriālu kom-

ponentiem to robežslāņos. Šajā nozarē Ljā

darbojas Vladimirs Karlivāns(dz. 1928),Mār-

tiņš Kalniņš, A. Kreituss, A. Mētra v.c. Viņu

svarīgākie pētījumu objekti ir heterogēnās

sistēmas, ko veido polimēri ar metallu, ar

neorganiskāmpildvielām vai arpolimēru. Ljā
radīti jaunipanākumus sološi polimērkompo-
zītmateriālu un pret korozijām izturīgu poli-

mērpārklājumu veidi un to ražošanas techno-

loģiskie risinājumi. Izdoti 8 rakstu krājumi

kr. vai. par polimermaterialu modifikāciju

(1967-79).

Polis Kārlis (1876. 26. VI Vilzēnu pag. —

1969. 13. 111 Adelaidē, Austrālijā) —
sabied-

risks darbinieks, reliģiju vēsturnieks (1986).

Vāc. Mārburgas U 1952 ieguva Dr. grādu par

disertāciju Gott und Seele als religidse Vor-

stellung der alten Letten. Darbs publ. latviski

(1962) grām. Dievs un dvēsele kā reliģiozs

priekšstats aizkristietisko latviešu tradicijās.
Polna Pēteris (dz. 1912. 22. 111 Cirgaļupag.)

— tēlnieks. Tēlniecību mc. privāti unOntārio

Mākslas kol. Toronto, Kanādā. Piedalījies

izstādēs Kanādā unASV. P. darbi godalgoti
Kanādas Nac. izstādē Toronto.

Polocka (skandinaviski Paltiska) — sena

pilsēta unapgabals tagd.Baltkrievijā. P. jau
9. g.s. bijusi senslāvu kriviču zemes saimn. un

polīt. centrs pie Daugavas tirdzn. ceļa. (No

krivičiem latv. valodāradieskrievu nosaukums

visām austrumslavu tautām.) P. pilsēta ir ap

90 km no Ljas robežām Pa Daugavu P.

uzturēja tirdzn. sakarus ar latv. zemēm un

Skandināviju. P. lāgiembija gan Novgorodas

(9. g.s.), gan Kijevas (12. g.s.) kņazu varā. Laiku

pa laikam polockieši mēģinājuši pakļaut savai

varai arī latv., lībiešu un zemg. zemes. Ļoti

nepatīkams kaimiņš latviešiem bija Polockas

kņazs Vsevolods Bračislavs. Pēc viņa nāves

1101 zemg. smagi sakāva viņa 7 dēlu kara-

spēku 1106. Tad kr. zaudēja 9 000 kritušo.

Izglābās tikai viens dēls Boriss, kura kara-

spēku zemg. sakāva pa otramlāgam. Ap 1111

polockieši iebruka Adzelē, bet latg. izdevās

viņus padzīt. Vācu ienākšanas laikā poloc-
kiešiem bija jau izdevies panākt daļēju lībiešu

un latg. pakļaušanu meslu kundzībai gar

Daugavas ūdensceļu, kas pa daļai bija savie-

nota ar kristīgās ticības ieviešanu. Bīskaps
Meinhards 1184 jutās spiests lūgt P. kņaza
Vladimira (Voldemāra)atļauju kristīt lībiešus

un latgaļus. P. valdnieks 1203 ar savu kara-

spēkuiebruka lībiešu zemēs, ieņēmaIkšķili, bet

nespēja ieņemt Salaspili. Lībiešu unbīskapa
Alberta pārstāvji 1206 sacentās pēc kņaza
Valdemāra labvēlības. Latg. uzskatīja vāciešus

par mazāk bīstamiem un nevēlējās kriviču

atbalstu, kas bija savienots ar meslu maksā-

jumiem. Kņazs Valdemārs 1210 pieļāva bīs-

kapam Albertam kristīt vietējos iedz., bet

pieprasīja noviņiem vai arī nobīskapa turpināt
meslu maksājumus. Valdemārs 1212 draudēja
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iznīcināt Rīgu ar visiem vāc, bet beidzot

vienojās ar bīskapu Albertu atstātLivoniju

bīskaparīcībāunapmierināties tikaiar netrau-

cētu tirdzn. pa Daugavu. Igauņu sakūdīts,

Valdemārs 1216 nolēma ar polockiešu, ig. un

liet. karaspēku iebrukt latv. unlībiešu zemēs,

bet viņšpēkšņi mira. Jaukopš 12. g.s. beigām
P. bijanepārtraukti jāpiedzīvo arī ket. uzbru-

kumi. Lai varētu sevi pasargāt, polockieši lūdza

ket. kelkungus uzņemties viņu zemespārvaldi.

P. 1307-1563 piederēja Lietuvas kelkercogistei

unbija viena no tās ievērojamākāmpilsētām.

Polockā 1563-79 valdīja kr., 1579-1654 poļi,

1654-67 atkalkr., 1667-1772 poļi un kopš 1772

krievi. P. 1776-96 bija guberņas centrs, bet pēc

tam panīka. Jau ļoti sen P. bija izveidojusi
tirdzn. sakarus arRīgu unGotlandi.P. 15. un

16. g.s. uz Rīgu sūtīja vasku, zvēru un lopu

ādas, degutu, knus unkaņepes izmaiņai pret

sāk, vilnas unkna audumiem, metakaketām,

siļķēm un dzērieniem. Tajā laikā pilsētā bija

ap 100 000 iedz., bet 1780 vairs tikai ap 1 000,

1933 — 25 300 un 1985 — 79 000 iedzīvotāju.

Saglabājusies XI g.s. Sofijas katedrāle ar XI-

XII g.s. freskām un Sv. Eifrazīnijas klosteris

unb-ca (pirms 1159).

Poļi Latvijā (2864).Neatkarīgās Ljas laikā

poļu tautības iedz. skaits samazinājās apm. no

54 500 iedz. 1920 līdz 49 000 iedz. 1935 un

38 000 iedz. 1943. Pad. statistika rāda poļu
skaita pieaugumu. Okup. Ljā 1959 dzīvoja
59 800 poļu, 1970 dzīv. 63 000 un 1979 jau
627 000 poļu. Poļi samērā strauji zaudē savu

identitāti: 55,3% poļu 1959 par savu dzimto

vai. uzskatīja poļu vai., bet 1979 vairs tikai

33,4%; 1970 kr. vai. brīvi runāja 42,6% poļu,
bet latv. vai. — 23,5%.

O. C.

Pomelnieks Vilis (1912. 21. I Rīgā- 1980.

5. IX Ulmā, Vācijā) — žurnālists. Līdztekus

darbam Mežu dept. 1934-44 LU stud. taut-

saimniecību. lesaukts 1944 Latv. leģionā,
1945. IV-V bija amer. gūstā Francijā. Pēc

atbrīvošanas no gūsta dzīv. Vāc.
—

līdz 1950

Eslingenā, pēc tam pārcelts uz IRO nometni

Ulmā, kur vad. DV grāmatnīcu. Strād. 1956-75

AEG-Telefunkentelev. f-kāUlmā. Kopš 1930

rakstījis Latvīunvairākos Vidz. laikr., trimdā

— Nedēļas Apskatā, Latvijā, Londonas Avīzē,
Laikā un vācu izdevumos. Kopš 1962 bija žurn.

Kara Invalids galv. redaktors.

Pomerancis — liķieris, ko gatavonospirta,

kas nostādināts kopā ar apelsīnu mizām,

pieliekot tam cukuru v.c. garšvielas. Ljā
ražotais Dzeltenais p. 42° stiprumā ieguva

starpt. slavu 19. g.s. un 20. g.s. sākumā. Tagad

liķieri Gelbe Pomeranzen ražo Ozoliņa (Hans

Osolin) firma Hamburgā, Vācijā.
R.

Pomeranču augļu miza (Pericarpium Auran-

tii). To iegūst no pomerances (Citrus Auran-

tium L. subsp. amora Engler), kas pieder pie

rūtu dzimtas. Gataviem augļiemnomizo vai nu

tikai augļa apvalka ārējo aromātisko dzelteno

daļu, vai arī nomizo dzelteno daļu kopā ar

apakšējo balto slāni, ko vēlāk, žāvēto apvalku

ūdenī izmiekšķējot, atlobaun lieto tikai dzel-

teno slāni. P. a.m. smaržo aromātiski, tās garša
vircota. P. a. m. satur ēteriskoeļļu, glikozīdus

— hesperidinuun aurantiamarinu,kā arīrūgt-

vielas, to lieto tinktūrās kuņģa darb. ierosi-

nāšanai unp. liķieru (sk.) pagatavošanai.
Pomers Juris (dz. 1916. 11. XIIRucavā) —

diriģents. Bijis Aizputes apr. vet. ārsta pal.,
vēlāk patstāvīgā darbā Nīkrācē. Dziedājis
koros un 1941 vad. vīru dubultkvartetu. Pēc

kara Vāc. 1947-49 bija dubultkvarteta Ausekks

vad. Minckenē. Izceļojis uz Austrāliju. Tur

Tasmānijā 1949 noorg. unvad. vīru dubult-

kvartetu Ausma, kas koncertēja kā latv., tā

austrāl. s-bai. Kopš 1954 P. bijis Melburnas

vīru kora Kokle un jauktā kora Rota dakbn.,

kopš 1959 DV nod. dubultkvarteta Kursa

mākskn. vad. undziesmu sabalsotājs. Dubult-

kvartets dziedājis KD v.c. sarīkojumos, rīko-

jis patstāvīgus koncertus un iedziedājis vai-

rākas skaņu plates, piedakjies ar dziesmām

Melburnas Latv. t-ra izrādēs.

Pommers Andrejs (1904. 22. VII Pēterpik,

Krievijā — 1980. 14. V Boltonā, Angkjā) —

diriģents. Mc. Rīgas tecknikumā, dziedāja
dubultkvartetos un koros, diriģēt mc. pie
Leonida Vīgnera. Pēc II Pas. kara dzīv. Vāc,

kopš 1947 Boltonā, Anglijā. Bija virsdiriģ. V

Angl. latv. dz. dienās, vad. vīru koriDaugava,
sasniegdams ievērojamu koncertu kvalitāti,

apmācīja koklētājus, spēlēja ērģeles latv.

draudzē.

Pommers Pēteris (dz. 1904. 27. IV Saikavas

pag.) —

agronoms, ganību speciāksts, selek-

cionārs. B. LU ar agr. grādu 1931. BijaLaidzes

lopkopības sk. pārzinis un LA Rāmavas

mācību saimn. vad 1936-41, Priekuļu selek-

cijas un izmēģinājumu st. zāļu grupas vad.
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Diriģents Andrejs Pommers.

1946-55, selekc. nod. vad. 1950-53,kopš 1956

okup. Ljas Zemk. zin. pētn. IPļavu un ganību

nod. vadītājs. Izaudzējis daudzgadīgopļavu
auzeni ~Priekuļu 519", ieguvis atzinību par zin.

darb. daudzg.zāļu selekcijā un agrotechn., par

progresīvu kompleksu paņēmienu ieviešanu

augstražīgu kultivēto ganībuiekārtošanā un

zāļu sēklkopībā. Publ. vairāk nekā 40 zin. darbu

par kultivētajām ganībām un daudzg. zāļu

sēklkopību, piem., Daudzgadīgās zāles un to

paātrinātapavairošana (1955), Ilggadīgāsga-

nības, to ierīkošana un izmantošana (1956),

Kultivētās ganības (1966). leguvis 1969 Dr.

agr. grādu.
Pone AgneseEmīlija (1898. 15. V Rīgā —

1977. 18. IVVircburgā, Vācijā) — teoloģe. Sk.

gaitas sākusi Rīgā,kara laikāPēterpilī b. ģm.
1916. Sāka stud. teol. Tērbatas U, studijas b.

1928 LU, stud. tur arī baltu filoloģiju. Archi-

bīskapa Dr. T. Grīnbergauzdevumā 1936 P.

stud. Bāzelē un Cīrichē (Šveicē), arī Berlīnē

(Vāc). Sākot ar stud. laiku, P. strādāja par

skol., sprediķoja Rīgā, Jelgavā,Liepājā v.c,

bija lektore Ljas Tautas U, dib. Sieviešu Teol.

b-bu. Kara apstākļos archib. uzdevumā P. iz-

vedano Čechoslovakij as latv. mātes unbērnus,
1949 sāka darb. bēgļu nometnē Fuldā (Vāc),

kur archib. viņu aicināja uzņemties māc. pie-

nākumus, kaut pilnas māc. darbatiesības ne-

piešķīra. P. 1949-51 bija Šveinfurtes izceļoša-
nas nometnē YWCA vad., dib. latv. draudziun

svētd. skolu. Kā prāv. Sandera vikāre vadīja

dievkalpojumus Vircburgāun arī citās vietās

Bavārijā. ELJAkongresos P. referējapar latv.

rakstniecību. Archib. A. Lūsis 1974. 18. V

Eslingenā (Vāc.) viņu ordinēja par pilntiesīgu

māc, un 1974 P. sāka patstāvīgu māc. darbu

Vircburgā, Memingenā, Minchenē un Rozen-

heimā.

Pone Gundaris (dz. 1932. 17. X Saldū) -

komponists. Stud. ASV mūz. Minesotas U,

ieguvis 1954 B.A. grādu, 1956 M.A., 1962 Dr.

grādu. Mc. arī mūz. teoriju, taču personīgo

komp. stilu izstrādājis autodidaktiski. Darb.

par prof. Ņujorkas valsts U Ņupfalcā (New

Pfalz) mūz. teorijas un komp. dept-ā. Sāka

komp. kompleksas chromatikas stilā, tūlīt

parādot spējas lielajās formās (Čella sonāta,

Vijoļkoncerts — godalgotsglobālajālatv. dz.

sv. konkursā 1968), pēc tamsairdināja skaņu
valodu, sekojot ekstrēmo seriālistu paraugiem,

un partitūrās lietoja visvairāk pašatrastas

grafiskas notācijas (Klaviervoerk I, Allinter-

vallreihe", 1963, atskaņots IV Latv. dz. sv.

Kanādā). Tai pašā laikā publ. vairākus trak-

Prof. Dr. Gundaris Pone.
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tātuspar laikmetīgās komp. teorijām (Perspec-
tives of New Music, Princtonas U ASV; The

Music Review, Angl., v.c). Uzturēdamies

Eiropā, P. ieguva lielu ietekmi no Itālijas

gaisotnes unno komp. Luidži Nono. Itālijas

ietekme vērojama Petrarkas sonetu ciklā
—

San Michele della Lagune (1967) v.c. Itālijano-

veda P. piekatolisma, L. Nono pie sociālisma,

filoz. studijas attīstīja vispārīgu noslieci dia-

lektikā. P. lūko savus skaņdarbus pakļaut

skaitļu rindām un abstraktām struktūrām,

taču spēcīgais skaņraža talants allaž izraisa

partitūrās autora negribētas emocionālas un

aistētiskas atklāsmes (Dc Mundo Maģistri
loanni: echus, voces tintinnabulaquecx anti-

quitate rigensi, 1973, pirmatskaņojums 111

Eiropas latv. dz. sv.). Ar dialektisko askēzi

grūti savienojams P. nodoms skaņdarbā Diletti

Dialettici parādīt „Ričarda Niksona patieso
raksturu". Mazoriģinalitātes P. polemikā, kur

viņš no agrīnāmarksisma tapinātasdialektikas

vārdā noliedz jebkādasnac. identitātes nozīmi

mākslā. P. mūz. 19700 g. sāk. bija visai

aktuāla, unviņš vairākkārt koncertējaar paša
vad. orķestri (Contemporarv Chamber Orches-

tra) Ņujorkā, taču pārslēgšanās uz t.s. post-

seriālo stilu, šķiet, nenorit gludi,unuz 19800

g. sliekšņa P. vairs nav tik aktīvs. Paredzamo

neveiksmi piedzīvoja P. mēģinājumi pavērt
saviem skaņdarbiem ceļu PSRS, pielāgojoties

pad. režīma prasībām savos Rīgas apciemo-

jumos. P. komponē operu Roza Luksemburga

un atskaņo gatavos fragmentus koncertos

(Vivos Voco, Mortuos Piango, 1979 Ļeņin-

gradā). VairākkārtP. skaņdarbi spēlēti instru-

mentālkoncertos: IV Latv. dz. sv. Kanādā, kā

arī II un 111 Eiropas latv. dz. svētkos. Pēc tam

P. skaņdarbi trimdas latv. koncertos nav

dzirdēti. ASV 1980 atskaņota P. kompozicija

orķestrim AvantU, kas 1982 saņēmusi Kene-

dija centra Vašingtonā(D.C.) Frīdheimabalvu.

P. 1981 komp. skaņdarbs La Serenissima

izpelnījies godalgu~Citta dc Trieste", ko pēc

autora diriģētā koncertatskaņojuma piešķīra
Triestaspils. Itālijā 1982. Ikg. P. organizē Ņu-

pfalcas U festivālu ~Musicm the Mountains".

L. Apkalns

Pone Māris (1938. 19. VIII Mazsalacā —

1974. 13. XII Riodežaneiro,Brazīlijā) — taut-

saimnieks. B. ģm. San Paulo, Brazilijā. No

turienes pārcēlies uz Kanādu,bijis aktīvs latv.

jaunatnes pasākumos. Kanādā ieguva B.A.

grādu Toronto U 1963 un M.A. grādu polīt.

ekonomijāLondonasU 1965. Bija Forda auto

rūpn. Oukvilē (Oakville), Ontārio, fin. padom-

nieks un lekt. Raiersona Politechn. I, kopš 1970

sāka mācīt tauts. un polīt. zin. Algomas U

koledžā. Vāca materiālus Dr. disertācij ai D.

Amerikā par Kanādas saimn. ieguldījumiemun

saimn. palīdzību D. Amer. valstīm. Tur miris

traģiskā nāvē.

Pone Valija Valentīne (dz. 1904. 23. II

Rūjienā) — dziedātāja, aktrise. B. 1934. LX

dziedāšanas kl. ar brīvmākslin. grādu. Pieda-

lījās Adas Benefeldesiestudētajā bērnu operas

Ansītis un Grietiņaizrādē NO unCeļojošās O

izrādēs provincē. Devās 1944 uz Vāc, 1945-49

darb. Libekas Latv. t-rī. Izceļoja 1949 uz

Austrai., kopš 1952 aktrise Latv. t-rīMelburnā.

Izcilākās P. lomas — Pindacīša Skroderdienās

Silmačos, Māte lugā Pūt, vējiņi, Horsta ma-

dāma Ugunī, HelēnaGriezes lugā Bez siltām

vakariņām.

Ponto-Baltica — neregulārs gadskārtējs izd.

itāliešu vai., kas pievērš uzmanību balt. kul-

tūrai. To izd. Accademia di Scienze c Lettere

~La Colombaria", Fondazione Europea Dra-

gan, ko vada Karlo Alberto Mastrelli, Džuzepe
Konstantīno Dragans unMaria Teresa Ade-

mallo. Līdz šim iznākuši I sēj. 1981 (180 lpp.)

un 11/111 sēj. 1982/83(136 lpp.). Līdzstrādnieku

vidū bijuši Dr. Marija Gimbutas, Dr. Velta

Rūķe-Draviņa unDr. Alfrēds Gāters.

Pontontilts — balstās uz peldošiem pon-

toniem. Ljā garākais p. bija Rīgāpāri Dauga-

vai (501 m), 1702-1896 uz koka plostiem,
1896-1916 ar dzelzs pontoniemun 1926-81 ar

tērauda pontoniem

Pontuška Roberts (dz. 1926. 11. VII San

Paulo, Brazilijā) — virsnieks, evaņģeksts-
autodidakts. Tirgotāja dēls. P. atvieto māc.

latv. baptistu un lut. draudzēs, Latv. apv.

Brazilijā pr., Latv. Baptistu draudžuapv. pad.
loc. un jaunatnespulciņa koordinētājs, kapt.

Brazilijas armijā.
Pontuška Valters Maigonis (Pontuschka

Walter Maigon, dz. 1939. 11. VII San Paulo,

Brazikjā) — fiziķis (T. — Roberts P., tirgotājs.)

B. San Paulo U Fiz. I, ieguvis bak. grādu 1969,

kc. grādu 1972unmag. grādu 1973. Kopš 1973

darb. San Paulo Fiz. I par mācībspēku.

Sarakstījis vairākas publ. kopā ar A. Piccini.

Specializējies paramagnētiskās elektronikas

rezonances studijās, lai gūtu labāku ieskatu
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Kapt. Roberts Pontuška.

Valters Pontuška.

atomisko interakciju norisēs dažādās vielās. P.

metode palīdz labāk saprast kristallisko elek-

trisko laukumu ietekmi, kā arī materiālu fiz.

un kīm. dabu.

Pope (1990) —
ciems un apdzīvota vieta

Ventspils raj. vidienē. Platība
— 166 km2,

iedz. kopskaits 1969
—

1 106. Lielākās ap-

dzīvotāsvietas
— Pope (248iedz.) unVēde. Pie

Popes ir grants atradne (13 900 000 m 3), un

pie Vēdes-Ciemgalu saldūdens kaļķu atradne

(30 000 m 2), krasta valnī arī laukakmeņi. Ap-
vidū tek Rinda un Zviede. Z.r. ir Klanu ez. ar

Lūžņu (Nobeli). Tur atrodas lielie Popes un

Rindas mežu masīviun 2 palielipurvi — Pūņu

(219 ha) un Uzkūlās (320 ha). Apvidū ir arī

Popes pilskalns ar svētliepu akmens un vidējā
dzelzs laikmeta senvietas, archit. aizsardzības

objekts — Popes muižas pils, dabas aizsar-

dzības piemineklis — pils parks, arī 1770-86

būvētā b-ca. P. darbojaskrejotava, dzirnavas,

astoņgad. sk., bibl., 4 veikali, aptieka, vet.

iecirknis, feldšeru un vecmāšu punkts.

Popelis Jūlijs (dz. 1914. 9. XI Sabilē) —

inženieris un gleznotājs. B. 1940 LU ar

kultūrtechn. inž. grādu, 1936-44 bijis mērnieks

un inž. Zemk. Ministrijā. Strādājis pie foto-

grammetrisko metožu izveidošanas kadastrā-

lās uzmērīšanas darbos. Komandēts 1939 uz

Vāc. iepazīties ar fotogrammetrijas metodēm.

Bēgļu gaitās Vāc. 1946-48 bijis inž. projek-
tēšanas darbos amer. armijai. Kopš 1948 Ka-

nādā,kur darb. par inž. cl. spēkst. projektēšanā

unbūvdarbos Ontārioprovincē. P. 1952-54 bija
Toronto Latv. b-bas pr, kopš 1961 LTTVgalv.
red. vietn., publ. rakstus par latv. techn.

terminoloģijuun ceļojumu aprakstus presē. Ar

19600 g. sāk. intensīvi pievērsās glezn. un

piedalījās kopizstādēs. Kopš 1969 sarīkojis 11

individuālas izstādes. P. glezno impresioniska
reālisma stilā ar izteiktu simbolisku, nac.

iekrāsojumu. Viņagleznu galv. motīvi
— pils.

unlauku ainavas, puķes unklusās dabas,darbi

Ontārio Hydro iestāžu reprezentācijas telpās

un privātās kokekcijās.

Popovs Boriss (1871. 30. VIIRīgā— 1950.

11. V Zviedrijā) — krievu izcelsmes minerālogs,

ģeologs.Fiz. unmat. fak. b. Pēterpils U Kriev.,

papildinājies Greifsvaldes, VīnesunFreiburgas
U. Kopš 1920 bijis LU prof., org. uniekārtojis
LU Mineraloģijas un petroloģijas I. Pirmais

visā pilnībā izskaidrojis jautājumupar sfairo-

kristaku rašanos un toaugšanas meckanismu.

Kopāar priv. doc. I. Kvelbergu pētījis tafonu

sairšanas parādību, sācis plašāka vēriena

petroloģiskos pētījumus. Publ. daudz zin.

darbu Ljāunārz.:Kristallu klases (2 izd.), Op-
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tiskais noteicējs svarīgākiem iežos sastopa-

miem minerāliem (2 izd.), Sphārolithenbauund

Strahlungskristallisation (kopā arKvelbergu),
Die Tafoni — Verwitterungserscheinung, Mik-

roskopische Studien amRapakivi des Wiborger

Verbreitungsgebietes v.c. Mūža vakaru pa-

vadīja Zviedrijā.

Porcelāna un fajansa rūpniecība aptver

uzņēmumus porcelāna un fajansa techn. iz-

strādājumuun trauku,kā arī saimn. keramikas

izstrādājumu izgatavošanai. Ljā podniecība,
kas kādreiz bija viens no plašākajiem amatn.

veidiem, līdz īstairūpn. neizveidojās. Rīgā 1841

nodib. S. Kuzņecova porc. un faj. f-ku,kas sāka

ražošanu 1851, un 1886 J. Jesena porc. f-ku.

Ljas p. un f. rūpn. 1913 nodarb. 3 300 strād-

nieku. Abu šo f-ku iekārtas evakuēja uz Kriev.

I Pas. kara laikā. Neatkarīgajā Ljā šie uz-

ņēmumi tikaatjaunoti, bet strādāja ar mazāku

jaudunekā pirms kara. Pēc II Pas. kara porc.

unfaj. uzņ. okup. Ljā atjaunoti, un lielākie no

tiem ir Rīgas porcelānaun fajansa rūpn. (sk.)

ar apm. 1 908 strādn. unLatvijas keramika ar

apm. 367 strādniekiem. Rīgas porcelāna un

fajansarūpn. apvienoja agrākāsKuzņecova un

Jesena f-kas 1968 ar nosaukumu Rīgas por-

celāna rūpnīca, kas tagad ražo porcelāna

izstrādājumus — smalkporcelāna servīzes,

dekoratīvos un techn. izstrādājumus, piem.,
elektr. izolatorus. Tāsražotuves atrodas Ķen-
garagāun Jaunmilgrāvī. Latvijas keramikas

galv. uzņēmums ir Jelgavā. Tas ražo māla

traukus,suvenīrus v.c. izstrādājumus. Aktīvi

darbojas arīLatg. unTukumakeramiķi; 1975

faj. unporc. trauku kopprodukcija sasniedza

35,2 milj. gab. un no tā laika nav daudz

mainījusies.

V. Sviķis.

Porcelāns
— keramikas izstrādājums, gata-

vots noīpašas baltas masas,pārklāts ar plānu,

caurspīdīgu vāpi (glazūru). P. pirmsākumi

meklējami Ķīnā. Venēcijas tirgotājs Marko

Polo atvedapirmās ziņas par Ķīnas porcelānu.

Vēlāk, kad Ķīnas p. izstrādājumi sasniedza

Eiropu, itālieši tos nosaucapar ~porcellana",
salīdzinot tos ar jūras gliemeža (concha cyp-

raea) vākaperlamutru. Eiropā XVII g.s. sāka

ražot t.s. mīkstop. bez kaolīnapiedevām, bet

1708 Johans Betchers, alķīmiķis, unE. Čirm-

hauzens, fiziķis, Meisenē kopīgi izgatavojat.s.

cieto p., lietojotkaolīnu. Ljā p. sāka izgatavot

Kuzņecova f-kā Rīgā 1851, bet kopš 1886 arī

Jesena f-kā. P. piemīt liela mechaniskā, ter-

miskā unķīm. izturība.Tas ir labs dielektriķis
ar ļoti labām izolācijas īpašībām. No p.

izgatavo dažādus saimn. traukus, vāzes, sīk-

skulptūras v.c. dekoratīvus vai lietiskās māk-

slas izstrādājumus. P. izgatavošanai lieto

plastiskus ugunturīgus mālus, kaolīnu, lauk-

špatu, kvarca smilti v.c. izejvielas. Pēcizej vielu

attiecībāmp. masā izšķir „mīksto" un „cieto"

porcelānu. Pirmajā stipri pakelināts laukšpata

saturs, otrā ir vismaz 50% kaolīna unmāla. P

izstrād. veido no plastiskām, šķidrām vai

pulverveida masām, žāvē, parasti pārklāj ar

glazūruun apdedzina. P. traukus (atšķirībā no

techn. izstrād.) pēc žāvēšanas vispirms apde-

dzina, tad glazē un apdedzina otrreiz. P.

izstrād. bieži dekorē ar virsglazūras vai zem-

glazūras krāsām, ko nostiprina apdedzinot.
Mīksto p. izmanto l.t. mākslas izstrād. un

saimn. traukiem, kamēr cieto p. lieto techn.

materiālu izgatavošanai.
V. Sviķis

Porietis Jānis (1886. 20. II Sēlpils pag.
—

1968. 29. V Bostonā, Masačusetsā, ASV) —

žurnālists (1991). leceļoja ASV 1950. Ljā darb.

žurn. Latviešu Strēlnieki red., ASV Latvju
Žurnāla redakcijā. Nodib. un vad. Latv. māk-

slas salonu Bostonā un publ. atmiņu grām.

Prezidents atbild (1966).

Porietis Kārlis (1900. 9. IX Sunākstes pag.

— 1975. 28. II Adelaidē, Austrālijā) — kap-

teinis, radio speciālists. lestājās Ljas armijā

1919, dienēja 6. Rīgas un 7. Siguldas kājn.

pulkā. Stud. 1920-22 Ljas krsk. inž. nodaļā.

Bija 1922-24 Elektrotechn. diviziona virsn.,

1924 b. spec. virsn. elektrotechn.kursus. Bija
1924-28 Latg. div. štābaradiost. un sakaru pr.,

1928-31 elektrotechn. diviziona virsn., stud.

LU. Pārcelts 1931 uz Ljas armijas inf. daļu.
Stud. 1932 Polijas armijas ģenerālštābaspec.

kursos, bija 1934-37 Ljas armijas štāba radio

nod. pr. pal., atšifrēja pad. milit. radio kodu.

P. 1937-39 stud. Augstākajā krsk., pēc tam

atkal strād. Armijas štābainf. daļas radio nod.,
kur viņambijusi nozīmīgaloma vēst. notikumu

attīstībā. Atcelts no amata 1940. X. Cīnījies
1943 Vitebskas raj. pret partizāniem, 1944

devās uz Poznaņu unBerlīni.P. 1945 nokļuva
Vāc. amer. joslā, 1947-56 dzīv. Angl., 1957-75

Adelaidē, D. Austrai., kur strādāja Phillips

telev. un radio firmas dienestā.

Poriņš,4//reds (1902. 1.1 Koknesē - 1969.
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9. XI Paradisē,KaMornijā, ASV) — dziedātājs.

(1991). Bijis Liepājas O un vēlāk Rīgas O

solists. Kopš 1944 bijis Vāc. trimdā, kur

piedalījies populārasaturakoncertos. P. 1949

izceļojis uz ASV. Viņa tenoram bija itāliešu

dziedāšanas stilsunpriekšnesumābija tieksme

uz bravūru vai sentimentu.

Poruka Nadīne (1895. 7. I Glūdas pag.
—

1966. 7. XI Vuppertālē, Vācijā) — aktrise. B.

ģm., 1912-15 mācījās Dubura-Zeltmata drām.

kursos Rīgā. Maskavā b. bēgļu laikā žēlsirdīgo

māsu kursus, pēc kam strādāja prof. Alkšņa
vad. slimn. Vitebskā; 1918-21 strādāja Rīgas
2. pils. slimn.; 1921-29 darbojāsJelgavas Latv.

b-bas t-rī. No 1929-36 bija Liepājas t-ra aktrise

rež. F. Rodes vad.; 1936-44 Rīgas radiofona

drām. ansamblī. Kādu laiku darbojās arī

Krievu drāmā; 1945-51 darbojāsatkal Jelgavas

t-rī. Spēlējusi vairāk nekā 200 lugās. Izci-

lākās lomas
— Gundega un Paija Briga-

deres lugās, Dagnija Ibsena Ziemeļu varoņos,

ragana Faustā v.c Vēlāk izceļoja uz R. Vāc,

kur darbojās latv. garīgās kult. centrā Anna-

bergā un rakstīja BKSA Vēstnesī.

Poruks Indulis-Sigurds (dz. 1921. 14. IV

Rīgā) — kterāts, žurnāksts. (T.— virsn., žurn.;

m. — Nadīne P. — aktrise). P. mācījies Raiņa
vakara ģm.Rīgā, 1943 iesaukts Latv. Leģionā,
ievainots Kurz. cietoksnī 1944, kļuvis nere-

dzīgs. Trimdā pievērsies kt. un avīžniecībai.

Rakstījis stāstiņus un ludziņas. DV lugu
sacensībā 1966 ieguvis 1. vietu. Bernes rai-

dītājs Šveicē noraidījis viņa sarakstīto raid-

lugu. P. darbi publ. latv. un vācu vai., ar

pārsvarārel. tematiem. Trimdā publ. 5 garīga

satura grāmatiņas — Ticības ceļš (1966),Stiprā
klints (1969), v.c. P. saņēmis Zentas Mauriņas
balvu. Kopš 1977 viņš vada LSK Neredzīgo

kopu un piedakjies skaņu žurn. Dzintars

rediģēšanā.
Poruks Jēkabs (1895. 23. VII Druvienas

pag. — 1963. 19. VIII Kalamazū, Mičiganā,

ASV) - komponists (1992). Kopš 1949 darb.

ASV, sākumā Čikāgā, Iknojā. Publ. 1948eseju

prof. J. Vītola piemiņai — Vientulis burzmā.

1946 komp. Lapas lido soprānamunklavierēm,
1955 Parkatru stundu un 1960 (arī 1968,1974)

Es dziesmu meklēju (arī ar angļu un vācu

tekstiem). Sastādījis 1954 dziesmu kopojumu
Skolēnu kori (2 burtn.), bijis red. loc. žurn.

—

Tilts unNew Word. Interesantas P. atmiņas
—

Ciemošanās (1963).

PoruksRūdolfs (1895. 24.VII Kraukļu pag.

— 1967. 14. Vejauvegā, Viskonsinā, ASV) —

pulkvedis leitnants, žurnāksts. Kriev. 1915 b.

Pēterpils karaskolu Dienēja 1916 Latv. strēln.

rezerves pulkā, pēc tam bija rotas kom-ris 6.

Tukuma strēln. bat., vēlāk pulkā. Piedalījies
1916 Ziemsvētku kaujās Tīreļpurvā un Lož-

metējkalnā, ievainots. Piedal. 1917 Juglas

kaujās. Sadarbojās 1918 arplkv. F. Brieža un

K. Goperaorganizēto Dzimtenes unbrīvības

saglabāšanas org-ju. Rudenī 1918 bija plkv.

Afanasjeva org. vien. Rēzeknē, 31. XII kopā

ar zemessargu (Landeswehr) daļām piedalījās

Inčukalna un Plāņupes raj. kaujās, pēc at-

kāpšanās uz Liepāju stājās plkv. O. Kalpaka
rīcībā. P. 1919. 111 org. latv. vienības Jelgavā,
vēlāk bija rotas kom-ris Stud. bat., pēc tam 4.

Valmieras kājn. pulkā. Darb. Latg. div.štābā,

bija 1919. XI bat. kom-ris 8. Daugavpils kājn.

pulka cīņās pret Bermonta armiju. leņēma
Laiževas pils. Liet, 1920 Latg. atbrīvošanas

kaujās ieņēmaViļaku. P. 1923 atstāja armiju,

darb. žurn. Latvijas Sargs, pēc tam Jaunajā

Zemgalietī Jelgavā, 1929-34 Kurzemes Vārdā

Liepājā. Bija 1934-40 Zemk. M dienestā,
1941-44 Aizputes apr. Amatn. b-bas sekretārs,

Kurzemes Vārda līdz-ks. lesaukts 1944. 111

Latv. leģionā, bija jauniesaucamo karavīru

biroja pr. pal. Liepājā, pēc tam pulku un div.

kom-ru kursos Vācijā. Emigrēja 1950 uz ASV,

dib. DV nod. Misisipi, vēlāk pārcēlās uz

Čikāgu, kur 1957 ievēlēts par DV apv. pr. un

bija šai amatā vairākus gadus.BijaStrēlnieka

red. kollēģijas locekks.

Posmkāji (Arthropoda)(1993) — no šī Ljā
visvairāk pārstāvēts bezmugurkaula tips, kdz

šim konstatētas jau apm. 11 800 sugas. Vēž-

veidīgo (Crustacea)Ljā konstatētas apm. 240

sugas. Zirnekļveidīgo (Arachnida) Ljā ir 4

kārtas — 9 sugas skorpionu (Pseudoscor-

piones), 14 sugas māņzirnekļu (Opiliones), apm.

500 sugu zirnekļu (Aranea)un apm. 1000 sugu

ērču (Acari), kā arī29kukaiņu (Insecta)kārtas,
kas sadalās apm. 10 000 sugās.

Posmtarpi (Annelida) — Ljā sastopamas 3

klases: daudzsareņi (Polychaeta), mazsareņi

(Oligochaeta) un dēles (Hirudinae). No daudz-

sareņiem Ljā konstatētas 4 sugas, kas visas

uzturas jūrā. Daudz plašāk pārstāvēti ir

mazsareņi saldūdeņos unaugsnē — apm. 70

sugas. Pazīstamākās no mazsareņiem ir ske-

kas, 12 sugas, kam pozitīva nozīme augsnes
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struktūras veidošanā, gaisaunorgānisko vielu

piegādē. Saldūdeņumazsareņi ir zivju barība.

Ljāatrastas arī 15 dēļusugas. Pazīstamākā ir

žokļu dēle(Haemopis sanguisuga). Medicīnas

dēlei (Hirudo medicinalis)Ljair tās izplatības

z. robeža. Tādēļ tā sastopama samērā reti

ūdensaugiem bagātos ezeros.

Possevino Antonio (ap 1533/34 Mantovā,

Itālijā —
1611 Ferrārā, Itālijā) — pāvesta

diplomāts. Jaunībā stud. latīņu ungrieķu vai.,

kosmografju un vēst., bijis Mantovas vald-

nieka Gonzagas dēluskolotājs. P. 1559 iestājās

jezuitu ordenīun 1673 kļuva ordeņaaugstākā

ģenerāļa Eberkarda Merkuriāna sekretārs.

Pāvests Gregorijs XIIIpēc Zviedr. karaļa Jāņa

sūtņu ierašanās Romā 1577 nosūtīja P. uz

Zviedr. diplomātiskā misijā, lai panāktu tās

atbalsta atraušanu Holandei, kas cīnījās ar

katoļticīgoSpāniju. P. saņēma arī Vāc. ķeizara

Maksimikāna atraitnes sūtņa diplomu. Viņš arī

pamatīgi izstudēja Zviedr. vēsturi. Pāvesta

kardinālu komisijā 1578 beigās iecēla P. par

Skandināvijas uncitu Z. Eiropas nekatoksko

zemju pāvesta vikāru. P. misija Zviedr. 1580

beidzāsneveiksmīgi; 1581 pēc Kriev. caraJāņa
IV (Briesmīgā) lūguma pāvestam, P. tā g. II

nosūtīja uz Maskavu panākt Livonijas kara

izbeigšanu. Pirms izbraukšanas P. izstudēja
Kriev. vēst. un par palīgiem pieņēmakr. vai.

pratējus. Ceļā uz Kriev. P. apspriedās arVāc.

ķeizaru Rūdolfu un Pokjas karak Stefanu

Batoriju. P. izdevās panākt miera sarunām

labvēlīgu gaisotni. P. 1584 ieradās Rīgā. Pēc

viņaierosinājuma Rīgā nodib. jezuitu kohedžu.

Pēc GregorijaVIIInāves 1585 P. dipi. darbība

izbeidzās un viņš pārņēma Braunsbergas

kollēģijas vadību. Līdz Stefana Batorijanāvei

1586 P. bija arī viņa padomnieks. Kad 1589

Navarras princis Anrī (Henri) kļuva Franc.

karalis, pāvests Klements VIII nosūtīja P.

panākt viņa pāriešanu no hugenotu ticības

katoļu ticībā. Zināma lomaP. bija arī pāvesta
Paula V unVenēcijas konflikta izbeigšanā. P.

atstājis daudzas publ., no kurām latv. var

interesēt Epistolade rebus Sueticis, Livonicis,
Moscoviticis

...
ad Eleonorām Austricam

ducissam (1580),Livoniae commentarius Gre-

gorio XIII pape maximo ab A.P. scriptus
(1582) unMoscovia (1597). P. ir iepazinies ar

balt. valodām un atklājis, ka visā Ljā runā

vienu latv. valodu. Viņš ir arī mēģinājis
aizstāvēt latv. un ig. zemnieku intereses pret

vietējo virskunguun arīgarīdznieku nevīžību

un pārestībām. P. arī cerēja atgriezt Balt.

tautas pie katoļu b-cas ar garīdzn. vietējās
valodas pratēju palīdzību un iespieddarbiem

vietējās valodās.

Pozitīvās novirzes likums
— Rīgā 1928-30

atrastaun formulēta likumība,kas dod iespēju
noteikt aminoskābjuun to atvasinājumukon-

figurāciju, t.i., piederību pie L vai D optisko
izomeru rindas. Zin. lit. tas ir vairāk pazīstams

kā Luca-Jirgensonalikums. P. n. L irbijusi liela

nozīme konfigurācijas jautājuma noskaidro-

šanā, joūdens šķīdumos dažas dabīgās amino-

skābes griež polarizācijas plāksni pa kreisi,

citas pa labi, bet, izpētījot optiskās rotācijas

atkarību no skābuma pakāpes, varēja no-

skaidrot, ka visas no olbaltumvielām iegūtās

dabīgāsaminoskābes pieder pie L rindas. P. n.

1. apstiprinājuši un lietojuši dažādu amino-

skābju unto atvasinājumukonfigurācijas no-

skaidrošanai arī citipētnieki ASV unJapānā.
B. Jirgensons

Praetorius
—

sk. Pretoriuss.

Pramniece Mudīte (dz. Magone, 1932. 22. IV

Dikļos) — skolotājaun grafiķe. ASV ieguvusi
1952 bak. grādukomercmākslā un 1958 B.F.A.

grādu grafiskajā mākslā Kolumbijas U Ņu-

jorkā. Ar M.A. grādu fr. vai. unpaid. 1959 b.

Kolumbijas U Skol. koledžu. Darb. par skol.

amer. Pokipsijas (Poughkeepsie) pils. skolā,

bijusi pārzine Pokipsijas un apk. latv. p. sk.,

arī gaiduun t.d. kopas vadītāja. Kopš 1976

ALA Izgl. biroja A. apg. latv. sk. referente.

Pranka-Vīgnere Helēna (dz. 1902. 12. 111

Rūjienā) — mūzikas paidagoģe.Skol. darbam

sagatavojusies Ernesta Vīgnera vad. Fono-

loģijas I. Sākumā bija skol. laukos, pēc tam

Rīgā. lesaistījās paid. darbā Fonoloģijas I,

apprecējās arkomp. E. Vīgneru. Pēc viņanāves

P.-V. kļuva Fonoloģijas I vadītāja. Institūtu

likvidēja 1944,pievienojot to Rīgas valsts mūz.

sk., P.-V. darbu turpināja dažādās skolās. Viņa
1944 izceļoja uz Vāc., Pinebergā strādāja latv.

skolā. Izceļoja 1949uz Austrāl.,kur pirmos 10

g.
strād. f-kā un tikai pēc tam varējaatjaunot

mūz. paidag. darbu savā privātstudijā. P.-V.

vad. arī MelburnasLatv. b-bas jaunatnesmūz.

noz. un rīkojusi gadskārtējus jaunatneskon-

certus.

PranksEduards (1906. 16. 111 Siguldas pag.

— 1967. 2. V Melburnā, Austrākjā) — žur-

nālists. 1928-34 darb. Pēdējā Brīdī, 1934-40
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Brīvajā Zemē un 1941-44 Tēvijā. Rakstīja l.t.

par saimn. jautājumiem.Pēc ierašanās Austrāl.

darb. par ierēdni.Bijis LAA KF unMelburnas

Latv. b-bas valdes loceklis. Rakstījis laikr.

Austrālijas Latvietis.

Praudinš Gustavs (mir. 1967 Rūjienā) —

majors. Bija Ljas armijā kapt. 5. Cēsu kājn.

pulkā; 1942. 13.1 P. bija 19. Latg. bat. kom-ris

kopš 12.V Ļeņingradas frontē. Parpretvācisku

nostāju denuncēts, vācu kara tiesa Rīgā

piesprieda P. nāves sodu, ko pēc Latv. paš-

pārvaldes protesta atcēla, bet degradējaP. par

kareivi unnosūtījauz fronti 16. Zemg.bat., kas

drīz kļuva Latv. leģiona 1. pulka 111bataljons.
P. 1944 kļuva 44. pulka štāba darbin.,VIIItā

paša pulka bat. kom-ris bez vācu atļaujas,
1945. 24. I

—
8. V pulka kom-ris. Bija izcik

varonīgskaravīrs, ieguvis Dzelzs krusta 1. un

2. šķiru, Vācu krustu zeltāun ierakstu armi-

jas goda sarakstā. Pēc kara bija pad. gūstā,

atgriezies Ljā 1964.

Prauliena (1993) — ciemsunapdzīvotavieta

Madonas raj. vidienē. Platība —63 km2, iedz.

skaits 1969 — 906. Lielākās apdzīvotās vietas

—- Prauliena (76 iedz.), Lūza un Vecpoļi. P.

atrodas Silenieku, Būdami, Velna v.c. kalni,

Salas, Praulīša, Skolas un Dzirnavu ezeri,

Praukenas māla atradne (1 756 000 m 3), ko

izmanto Jēkabpils būvmateriālu rūpnīca. Caur

apvidu plūst Kūja un Ilga. P. ir Ūbānu

pilskalns (I-IV g.s. Upurkalns), arī vairākas

senkapu vietas ar akmenskrāvumiem. Dar-

bojas astoņgadīga sk., bibl., 2 veikak, feldšeru

un vecmāšu punkts un sakaru nodaļa. Apvidu

šķērso Rīgas-Madonas-Rēzeknes unMadonas-

Preiļu-Krāslavas ceļš.

PraukņaMarta (ps. Anda Paegle, dz. 1931.

17. VI Krustpils pag.) —
valodniece unkterāte.

Uz Vāc. izceļojusi 1944 unuz Angl. 1948. Stud.

Londonas U Angl. 1964-68, ieguvusi B.A.un

M.A. grādus vācu vai. unlit., specializējusies
arī filoz. vēsturē. Strādā Londonas U admin.

darbā kopš 1969. Aktīva Trimdas PEN klubā

kopš 1968unLPB kopš 1978. P. publ. dzejoļus
Londonas Avīzē, Latvijā (Vāc.) unCeļa Zīmēs.

Praukņa Rūta (dz. 1928. 14. IX Rīgā) -

skolotāja un bibkotēkare. Vāc. stud. fil. BU.

leguvusi ASV 1954 B.S. grādu vācu vai. Mine-

sotas U un M.A. grādubibl. zin. 1958 turpat.

Bijusi skol. unbibkotēkare Okaio 1954-56 un

Minesotas U eksperimentālā psk. 1956-58.

Kopš 1958 grām. fonda komplektēšanas un

kataloģizēšanas bibliotēkare 1. Mineapoles

spec. sk. iecirknī, Mineapoles sk. valdes bibl.

centra vadītāja. Sākot ar 1968, Mineapoles
latv. sk. pārzine, kopš 1976 ALA Izgl. biroja
Vidienes apg. sk. referente, Garezera vasaras

vidsk. skol., sagatavojusi vairākas skolēnu

izrādes. Publ. rakstus par audzināšanuperiod.,
LE līdz-ce.

Preiļi (1995) — pilsēta, pirmo reizi minēta

1382,pils. ties. ieguvusi 1928, raj. centrs kopš

1950, 204 km no Rīgas un 18 km noAglonas

dzc. stacijas. Platība kopā ar piedalīto lauku

apg. 64,1 km2, iedz. kopskaits 1976 — 6100.

Pad. režīma gados izveidojies jaunspils. centrs

ar sab. ēkām, f-kām, autoostu un daudzstāvu

dzīvojamiem namiem. P. 1972 nobeigtāpiena
f-ka ražo ap 2 000 t siera g., kā arī lielāku

daudzumusviesta unpiena cukura. Preiļos ir

arī linuapstrādes f-ka, šūšanas undaiļamatn.
darbn., cietes (stērķeles) f-ka, maizes ceptuve,

pienotava, tipogrāfija, 18 veikali, 6 ēdnīcas,

slimn. ar 160 vietām, prettuberkulozes aptieka,

poliklīnika, 2 vidsk., vakara vidsk., bērnu mūz.

sk., sporta sk., kult. nams, kino, 2 bibl.,

patīkama atpūtas vieta — Uzvaras parks (33

ha). No pils. 3 km da. ir pa daļai sapostīts
Plivdu pilskalns. Netālu no P. irFreimanka un

Preiļupe, Badeļu (260 ha) unKrapišķu purvs.

Apdzīvotas vietas pils. tuvumā ir Anspaki,
Lielie Leiči un Sondori ar mežizstrādes iecirkni.

Preiļu rajona kolhoza administratīvā un

kultūras centra sienu gleznojumi.
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Preiļos krustojas Madonas-Kraslavas, Viļanu-

Višķu un Līvānu-Preiļu ceļi.
Preiļu rajons —

viens no 26 Ljas lauku

rajoniem, ar 2 042.4 km2
platību un 44 100

iedz. 1983. Tajāietilpst Līvānu unPreiļu pils.,
kā arīAglonas, Aizkalnes, Ārdavas, Bindaru,

Gailīšu, Galēnu, Jersikas, Lomu, Pēternieku,

Pienēnu, Rauniešu, Riebiņu, Rožkalnu, Rož-

upes, Rudzētu, Rušonu, Silajāņu, Sondoru,

Staru,Strādinu, Turku, Upenieku, Vārkavas

un Zaķīšu ciemi. Līvānos darbojas Līvānu

eksperimentālā bioķīmiskā rūpn., stikla f-ka,

kokapstrādes f-ka, ķieģeļu unkūdras apstrādes

f-kas, Rīgas kažokādu apstrādes „Lektra"

filiāle un saliekamo būvju rūpnīca. Rajonā

darbojas arī 4 slimn. — Preiļos, Līvānos,

Aglonāun Galēnos, prettuberkulozes aptieka,

2 poliklīnikas, 4 ambulancesun 25 feldšeru un

vecmāšu punkti, 4 kult. nami, Raiņa mūzejs
Aizkalnē (Jasmuižā) un Silajāņu keramikas

mākslas meistaru daiļrade.
Prese (padomjuokupācijas laika 1940-1941),

(2003). Kad 1940. 17. VI pad. bruņotie spēki

okupēja Lju unuz RīgunoMaskavas atsūtītais

pad. emisārs A. Višinskis 20. VI bija noorg.

okupantiem padevīgu valdību, šīs vaid. sab.

ketu min. P. Blaua viens nopirmajiem darbiem

bija laikr. galv. red. nomaiņa ParJaunāko Ziņu

red., kas kdz tam bija P. Bļaus pats, iecēla

Haroldu Lūkinu, vēlāk Ernestīni Niedru, par

Brīvības Zemes red. Heinricka Zariņa vietā

Valdemāru Strautmani, pēc tam Andreju

Balodi, un par Rītared. ArvīdaKlāvsona vietā

iecēla Valdi Luksu. Kā dienas laikr. atklāti sāka

iznākt, komūn. part. oficiozs Cīņa Andreja

Jablonska, vēlāk Kārļa Ozokņa vadībā. Pie

redakcijām piekomandējapar ~padomniekiem"

sarkanarmijas latv. tautībaspokt. vadītājus,

kas cieši raudzījās, lai laikrakstos neparādītos

okup. nevēlamas ziņas vai komentāri. Visā

savā pastāvēšanas laikā,pat visbargākos svešu

varu apspiestības periodos, latv. prese nebija

piedzīvojusi tik absolūtu cenzūru kā pad. oku-

pācijā. Pēc Ljas inkorporācijas Pad. Sav.-bā

1940. 5. VIIIpresē notikajaunas pārmaiņas.
Jaunākās Ziņas pārdēvēja par Padomju Lat-

viju (red. Ernestīne Niedra)unvēlāk pievienoja

Cīņai (red. Kārks Ozokņš), Brīvo Zemi pār-

dēvēja par Brīvo Zemnieku (red. Andrejs

Balodis) unRītu par Arodb-busav-bas oficiozu

—
Darbs (red. Rūdolfs Lapiņš). Šie laikr.

turpinājaiznākt kdz pad.okup. 1.g. b. — 1941.

VI pēdējai nedēļai. Līdzīgasnorises notika ari

pārējā period. un provinces laikr.: tiem iecēla

Dažu Latvijas neatkarības laika lielāko laikrakstu „galvas".
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jaunus vad., mainīja nosaukumus vai tos

slēdza.

Kārlis Rabacs

Prese (vācu okupācijas laikā 1941-1945).

1941.1.VIIpusdienā, kad vācukaraspēks bija

tikko ienācis Rīgā, pils. ielās parādījās pad.

okup. laikā apturētais laikr. BrīvāZeme. To k/s

Rotas spiestuvē Blaumaņa ielā 38/40 savā

ierosmē un bez jebkādas atļaujas bija sagata-

vojis red. Arturs Strautmanis ar reportieriem
J. Buduli unT. Mežmalieti, par izdevēju minot

agrāko Brīvās Zemes izdevēju k/s Zemi. At-

jaunotālaikr. red. tobrīdpulcējās arīciti pad.

okup. Rīgā pārdzīvojuši žurn.,viņu vidūArturs

Kroders, ko kā senioru A. Strautmanis aicināja

par red. jau iespiešanai sagatavotajam laikr.,

ko A. Kroders arīpieņēma. Dažas st. vēlāk red.

ieradās 3 vācu virsn., pieprasīdami, kas laikr.

publicējis un kas to atļāvis darīt. Kad viņiem

paskaidroja, ka laikr. publicēts žurn. pašie-

rosmē, lai informētu tautu par Rīgas atbrī-

vošanu,unka patlabansagatavošanā ir nāka-

mais laikr. nr., virsn. noteica,ka tas nedrīkst

saukties kādas Ljas neatkarības laika avīzes

vārdā un tā izd. nedrīkst būt kāds Ljas neat-

karības laika apgāds. A. Kroders tad Brīvās

Zemes vietā izvēlējās vārdu Tēvija unpar izd.

— pēc telefoniskas sazināšanās
—

b-bas Kal-

paka bataljonavaldes pr. Ernestu Kreišmani.

Tā, sākot ar 1941. 2. VII Tēvija kļuva par

vienīgolatv. vai. dienas laikr. vācu okup. laikā

Rīgā, drīz vien tam pievienojot arīRīkojumu
Vēstnesi, kas publ. vienīgi okup. iestāžu

rīkojumus un paziņojumus. Tēvijas metiens

vēlākajos g. sasniedza 280 000 eks., un jau

dažas dienaspēc tānodib. ap to sākās dažādu

aprinducīņa, lai dabūtulaikr. savā noteikšanā.

Vispirms to vēlējās pārņemt bij. fin. min. A.

Valdmanis, atsaukdamies, ka no vācu kara-

spēkavaid. Rīgāsaņēmis uzdevumu org. latv.

pašpārvaldi, kurai laikr. nepieciešams. Red.

vadību A. Krodera vietā uzņēmās Andrejs

Rūdzis, bet E. Kreišmanis joprojām palika
nominālais izdevējs. Tēvijas sāk.

posms vispār

atspoguļoja tautā lolotās cerības, ka vācu

ieroču aizsardzībā varēs sākties Ljas neat-

karības atjaunošana.Balt. valstuietilpināšana

kopā ar vācu ieņemtajiem Pad. Sav-bas zr.

apgabaliem Ostlandē šīm cerībām pārvilka
svītru. Visu laikr., grām. apgādu v.c. publ.
koncesionēšanu pārņēma Ostlandes valsts

komisariāts, bet satura noteikšanu un cenzē-

šanu ģen.komisāriātu propagandasun preses

nodaļas. Tās deva redakcijām nevien norādīju-

mus, kādi temati apcerējami unkāds viedokks

paužams, betpiegādājaarī vācu vai. sacerētus

rakstus, kas redakcijām bija jāpārtulko latv.

un jāpubkcē, neko tiem ne atņemot, ne pie-
kekot. Tā vācu cenzūra un preses kontrole

nebija mazāk barga un totāla par cenzūru

iepriekšējāpad. okupācijā. Jaunizdotokonce-

siju formākeīp. gan bija latv. tautības pilsoņi,
bet koncesiju faktiskā īpašniece bija vācu

Ostland Faser s-ba vai vācu okup. iestāžu

pārstāvji. Tie saņēmalaikr. peļņas lauvas tiesu

unšādā veidā varēja noteikt arīapgādusaimn.

unred. personālu. Tēvijas unRīkojumu Vēst-

neša pubkcēšanai Ostlandes valsts komisariāts

formāk nodib. s-bu Tēvija, par tās dir. ieceļot
E. Kreišmani, bet par laikr. galv. red. Latvju
karavīru nac. sav-bas atbalstīto Paulu Kova-

ļevski. Tēvija unRīkojumu Vēstnesis pāris

mēn. laikā faktiskibija kļuvusi par vācu okup.
iestāžu laikr. latv. valodā.Līdzīgi tas notika

arī citāmpublikācijām. Tikai pēc ilgāmpūlēm

vēlāk izveidotajai Latviešu pašpārvaldei 1944.

V izdevās dabūt Rīkojumu Vēstnesi sev

atpakaļ, par to s-bai Tēvija maksājot 50% no

Rīkojumu Vēstneša peļņas. Rīgai par jaunu
krītot pad. rokās 1944. X, Tēvijas izdošanu

pārcēla uz Liepāju, un JāņaVītolared. laikr.

tur iznāca līdz 1945. 1. V, kad Tēvijas vietā

LiepājāAndrejaEglīša red. sāka ienākt LNK

laikr.Laika Balss, kura pēdējais nr. datēts ar

kapitulācijas dienu —
1945. 8. V. Tajā laikā

Liepājā A. Egkša vad. iznāca ari latv. karavīru

frontes laikr. Latvijas Kareivis, sākot ar 1945.

IV daži Rīkojumu Vēstneša nr. V. Bites red.

unV pirmajās dienās Andreja Johansona red.

jaunalaikr.Latvija 2 nummuri. Bez Tēvijas un

Rīkojumu Vēstneša Rīgā vēl iznāca Latv.

leģionaned. laikr.Daugavas Vanagi — sākumā

AloizaKkšāna, pēc tamZiedoņa Krastiņa un

kopš 1944. XI, kad laikr. izdošanu pārcēla uz

Berlīni Vāc, Hugo Vītola redakcijā. Neilgu
laiku iznāca arī Harija Maldoņa red. ned. laikr.

Līdums. No 1942-1944 Kult unsab. ketu dept.
izdeva K. Skalbes red. kt. mēnešr. Latvju
Mēnešraksts. A. Freimaņaun V. Sandera izd.

neilgu laiku iznāca il. žurnāls Laikmets — sāk.

Ed. Tūbeļa, pēc tam K. Krūmāja red. un il.

žurn. Junda (2 reizes mēn.) Aleksandra Lau-

berta red.,ko 1944. X pārcēlauz Haki Vāc, lau-

tām vēl iznāca 4 nummuri. Bez tam Saimn. ģen.
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direkcijas apgādāRīgā reizi mēn. iznāca žurn.

Mana Māja —
sāk. M. Ķeņģes, pēc tam V.

Strēlertes red. un žurn. Lauksaimnieks V.

Straumes redakcijā. Bez Tēvijas Rīgā dienas

laikr. iznāca arī citur. LiepājāKr. Grāmatnieka

apgādāun A. Vindavared. iznāca dienas laikr.

Kurzemes Vārds, s-bas Zemgaleapgādā Jelga-
vā dienas laikr. Zemgale — sākumā R. Čaka,

kopš 1943. IV V. Šmita red. un Daugavpilī

Daugavas Vēstnesis (metiens 33 000), ko izd.

Daugavpils pils. valde, galv. red. bija 1941. XII

- 1942. VII F. Zundāns, 1942. VII - 1943.

111 P. Ducmanis, 1943. IV
- 1944. II J.

Klīdzējs, 1944. II — IX — A. Ancāns. Latg.
izloksnē iznāca ned laikr. Latgolas Bolss, izd.

Vladislavs Locis, galv. red. Norberts Trepša.
Bez šiem dienas laikr. Kuldīgā iznāca ned.

laikr. Kurzemnieks (pēdējais red. P. Ducmanis),

Ventspilī —
Ventas Balss (red. A. Cīrulis),

Talsos Talsu Balss (red. J. Buduls), Bauskā

Bauskas Vēstnesis (red. R. Teivens), Tukumā

Tukuma Ziņas, Jēkabpili Jēkabpils Vēstnesis

(red. A. Ozols), Rēzeknē Rēzeknes Ziņas,
Valmierā Tālavietis (red.J. Vesēts), Cēsīs Cēsu

Vēstis (red. A. Paukulis), Alūksnē Malienas

Ziņas (red. J. Apenītis) v.c. Bija mēģinājumi

publ. arī nelegālus izd., piem., G. Celmiņš

paguva publicēt 14 nr. Brīvās Latvijas. A.

Freimanis 1944. XI vācu apgāda Roland

Verlag G.m.b.H. vārdā Berlīnē ieguva konce-

siju 2 reizes ned. izdot latv. bēgļu informēšanai

laikr. Latviešu Balss viņa pašaredakcijā. 15.

nr. laikr. red. pārņēma P. Kovaļevskis, un 1945

laikr.pārdēvējās par Latvju Balsi. Tā pēdējais

nr. iznāca 1945. 14. IV.

Vācu okup. iestādes laida klajā arī dienas

laikr. Deutsche Zeitung im Ostland (1941-45),

mēnešr. Ostland (1942-44),Mitteilungen des

Berufsverbandes im Generalbezirk Lettland

(1943-44),Arodu Savienības Vēstnesi (1941-44)

unLatvijas Cenu Direktora Vēstnesi (1943-44).

Iznāca arī spec. rakstura izd. — Landvoirt-

schaftliches Wochenblatt (1943-44), Latvijas
Piensaimnieku Centrālās Savienības Apkārt-
raksts (1942-44), Sporta Pasaule (1941-44), Baz-

nīcas Ziņas (1942-44),Lauksaimnieks (1941-44),

Darbs un Zeme (Jelgavā, 1941-44),mēnešr. —

Statistische Berichte fūrdas Ostland (1941-43),

Izglītības Mēnešraksts (1942-44),Satiksme un

Technika (1941-44), bruņoto spēku izd. —

Feldzug von der Maas bis an die Memel

(1941-44), Die Front (1941-44)un Dobrovolec

(Pleskavā un Rīgā, 1943-44).

Kārlis Rabācs

Prese (padomjuokupācijas laikā 1944-1983).

Presei Pad. Sav. ir relatīvi niecīgs sakars ar

objektīvas inf. došanu lasītājiem. Jau pirms
1917 Ļeņins raksturoja presi kā ~varenu

idejiskās ietekmēšanas, sabiedrības politiskās
vadīšanas līdzekli". Arī šodien Ljā nemaz

neslēpj, ka ~latv. pad. period. prese — daudz-

nāciju pad. preses aktīva sastāvdaļa — irKom.

part. ideoloģijas cīņas visasākais, visspēcīgā-
kais ierocis." Jebkurampreses izdevumam esot

jābalstās uz „partijas proletāriskās preses

pamatidejām, kas ietvertas K. Marksa, F.

Engelsa, V. Ļeņina darbos", jābūt veidotam

~kā ideoloģiskam ierocim cīņai par kom., lai

audzinātu sabiedrību, lai aģitētu, lai propagan-

dētu". Krievu 1. okup. g. (1940-41) redakciju

un tipogrāfiju vad. pārņēma okup. varas

iestādes. Priekšpad. laikr. un žurn. iznākšana

tika apstādināta. 1940. 22. VI nāca klajā
laikraksts Cīņa pirmais legālais numurs. Tas

bijaLK(b)P CX unRīgas komitejas izdevums,

bet no 1941. VI — arī LPSR AP izdevums.

Sākumā tāmetiens bija60 000 eks., bet 1. kr.

g. beigās — jau 200 000 eksemplāru. Cīņu red.

A. Jablonskis (no 1940. VI līdz IX) un K.

Ozoliņš (līdz 1941. VII). Pirmajā krievu g.

iznāca arī LPSR AP dienas laikr. Padomju

Latvija (1940. VIII- 1941. V), ko rediģēja E.

Niedra. Lauku lasītājiem bija domāts LK(b)P

CX dienas laikr. Brīvais Zemnieks, ko red.

gandrīz nevienam nezināmais unstipri vidu-

vējais dzej. A. Balodis. LPSR Arodb-bucentr.

pad. izdeva laikr. Darbs R. Lapiņaredakcijā,

Ljas Pad. rakstn. sav. — laikr. Literātūras

Avīze, kored. I. Lēmanis,LĻKJS CXunRīgas

pils. kom.
—

laikr. Jaunais Komunārs (red. A.

Miezis). Provincē iznāca 12 pils. un apr. part.

unpad. laikraksti (Komunists, Zemgales Ko-

munists, Taisneiba,Brīvā Venta v.c). 1941. g.

sākumā iznāca 16 žurn.: 3 no tiem izdeva LKP

CX (arī sab. polīt. žurn. Propagandists un

aģitātors), 2 — Ljas Pad. rakstn. sav. (Karogs

unkr. vai. Sovjetskaja Latvija); savi žurn. bija

arī Izgl. tautas komisariātam, Veselības aiz-

sardzības tautas komisariātam v.c. resoriem.

Vācu-krievu kara laikā Cīņa (pēc 5 mēn.

pārtraukuma) sāka iznākt Kirovā 1941. XII

reizi ned. 1 500 kdz 4 000 eks. kelā metienā. To

rediģēja F. Deglavs (1941.XII - 1942. VII),

tad P. Plēsums(kdz 1944. VIII), kt.daļu vadīja
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rakstn. A. Upīts. No 1941. VIII - 1944. XI

Valdajā iznāca LK(b)P CX laikr. ParPadomju

Latviju, ko red. Ž. Spure un I. Lēmanis. Bez

īpašiempanākumiemvācu okup. Lj ā to centās

izplatīt visvairāk ar krievu lidmašmām Līdzīgs
raksturs bija LK(b)P CX laikrakstam Par

Dzimteni, kas iznāca 1943. 111 — IX. Žurn.

Karogs iznāca almanacha veidā Maskavā

(1942-1943, 1-3). Tā dēvētās Latv. strēln. div.

centr. laikr. bija Latviešu Strēlnieks (1941-

--1946; 1943-45 arī kr. vai.),kas iznāca 3 reizes

nedēļā. To red. M. Zaķis (Krieviņš) un V.

Kalpiņš. Red. strādāja A. Grigulis, V. Lukss,
J. Vanags, F. Rokpelnis, K. Krauliņš v.c. Laikr.

PadomjuStrēlnieks (1942-1946;no 1943 iznāca

arī kr.) bija t.d. Latv. strēln. rezerves pulka,bet

no 1944 — 308. latv. strēln. div. izdevums. Tā

red. bija Ē. Sokols. Bet 1944. g. otrā pusēCīņa
neilgulaiku iznāca Maskavā unDaugavpilī,bet

kopš X Rīgā; 1944. IXDaugavpilī sāka iznākt

LK(b)P CX, LPSR AP un LPSR TKP izdev.

dienas laikr. kr. vai. Sovjetskaja Latvija,

Jēkabpilī — LĻKJS CX izd. dienas laikr.

Padomju Jaunatne. Arī 1945. I Rīgā sāka

iznākt ~radošās inteliģences" org.
laikr. Lite-

ratūra un Māksla. LĻKJS CX 1945. 111 Rīgā
sāka izdot laikr. kr. vai. Sovetskaja molodjož.

Pakāpeniski tika atsākta provinces laikrakstu

*No Lja 1940 iespiesta 21 laikr. tikai 3 bija kr. valoda

LATVIJĀ 1983. GADĀ IZDOTIEŽURNĀLI, TURPINĀJUMU IZDEVUMI UN BIĻETENI
PĒC TIPIEM UN VALODĀM
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'urnalu un citu periodisko izdevumu skaits

no tiem latviešu valodā

88

50

106

55

82

45

105

49

106

49

112

61

āksti

zdevumu skaits 78 82 83 103 103 105

no tiem latviešu valoda 50 53 52 62 62 63

Izdevumu Numuru

Vienreizejais

metiens

Gada

metiens

Iespiedlokšņ
novilkumi

Izdevumu tips un valoda

Žurnāli

skaits

32

skaits

370

(tūkst, eks.)

1729

(tūkst, eks.)

22299

(tūkst.)

114439

Taja skaita

Latviešu valoda 19 248 1455 20359 103179

Krievu valoda 10 98 272 1921 11037

Latviešu un krievu valodas 3 24 2 19 223

Turpinājumuizdevumi

Tajā skaitā

29 46 47 63 708

Latviešu valoda 8 11 28 36 358

Krievu valoda 19 26 17 22 310

Latviešu unkrievu valodas 2 9 2 5 40

Biļeteni

Tajā skaitā

63 702 836 34887 67667

Latviešu valoda 14 157 154 4369 7899

Krievu valoda 32 259 198 5671 9918

Latviešu unkrievu valodas 18 286 484 24847 49850

Kopā 124 1118 2612 57249 182814

Taja skaita

Latviešu valoda 40 416 1637 24764 111436

Krievu valoda 61 383 487 7614 21265

Latviešu un krievu valodas 23 319 488 24871 50113



izdošana. Pavisam 1945. g. iznāca 34 republi-

kāniskie, apr. un uzņēmumu un resoru liel-

metiena laikr. latv. un kr. vai.; iznāca arī 7

žurnāli. Cīņas metiens 1947 bija 170 000 eks.,

laikr. SovetskajaLatvija — 50 000 eksemplāru.

1985. g. Latvijā iznāca šādi galv. žurn.:

satīras un humora žurn. Dadzis (kopš 1957),

Dambrete (1959; arī kr. vai. Šaški), Dārzs un

Drava (1958), il. žurn. skolēniemDraugs (1964;

1945-1964 - Bērnība), sab. pokt. LKP CX izd.

Horizonts (1974; 1968-1974
— Jautājumi un

Atbildes), informatīvi bibkogr. žurn. Jaunās

Grāmatas (1958), kt., mākslas un sab. pokt.

žurn. Karogs (1940), kinobiļetens Kino (1960;

arī kr.), Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas

Vēstis (1947), Lauku Dzīve (1949), LĻKJS CX

sab. polīt. unlit. māksi. žurn. jaunatneiLiesma

(1958), Māksla (1959),Padomju Latvijas Ko-

munists (1952, arī kr.; 1945-1952
— Padomju

Latvijas Boļševiks), Padomju Latvijas Sieviete

(1952),Skola un Ģimene (1964; 1940-1941 un

1945-1963 — PadomjuLatvijas Skola), Šachs

(kr. vai.
— Šahmati), Veselība (1958), bērnu

žurn. Zīlīte (1968), Zinātne un Tehnika (1960;

kr. vai. — Nauka i tehnika), sab. polīt. un lit.

māksi. žurn. Zvaigzne (1950), lit. un mākslai

veltīts žurn. kr. vai. Daugava (1977).

Avīzes iedalītas 3 grupās: (1) republikānis-
kās avīzes — Cīņa, Dzimtenes Balss, Literatūra

un Māksla, Padomju Jaunatne, Pionieris,

LATVIJĀ 1983. GADĀ IZDOTĀS AVĪZES PĒC TIPIEM UN VALODĀM

�Informācija atrodama LSPR Valsts gram. palātas izdotajā brošūra Latvijas PSR Prese.
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Izdevumu Numuru

Vienreizējais

metiens

uada

metiens

Iespiedloksni

novilkumi

lvižu tips un valoda skaits skaits (tūkst eks.) (tūkst, eks.) (tūkst.)

Republikāniskas

Tajā skaitā

9 1564 831 190619 367267

.atviešu valoda 7 1014 647 139422 265866

krievu valoda 2 550 184 51190 102381

Pilsētu 13 2845 426 80210 130306

Taja skaita

.atviešu valoda 6 1320 218 42219 69989

[rievu valoda 7 1525 208 37991 60317

Rajonu 28 3490 322 50795 50795

Taja skaita

.atviešu valoda 23 3615 297 46886 46776

[rievu valoda 5 775 25 3909 3309

Darbvietu un mācību

iestāžu 57 2976 115 6651 5668

Taja skaita

.atviešu valoda 24 1243 39 1950 1684

[rievu valoda 29 1623 69 4451 3774

.atviešu un krievu valodas 4 110 7 210 210

No tam:

Ražošanas apvienību 25 1472 49 3421 2917

Taja skaita

.atviešu valoda 12 710 16 1220 1107

[rievu valoda 13 762 33 2201 1810

[opa 107 11775 1694 328268 555036

Taja skaita

.atviešu valoda 60 7192 1201 230517 381445

[rievu valoda 43 4473 486 97541 170381

„j—■ * i ■ i _i -



Skolotāju Avīze, Sports, Sovetskaja Latvija,

Sovetskaja molodjož (pēdējās divas krievu

valodā); (2) pilsētuun rajonu avīzes —
Darba

Uzvara (Jelgavā; arī kr. vai.
— Trudovaja

pobeda),Jūrmala (arīkr.), Romānists (Liepājā;
kr.

— Kommuņist), Padomju Venta (Ventspik;

kr.
— Sovetskaja Venta),Rīgas Balss (vakara

laikr., arī kr.), Znamja trūda (Rēzeknē; arī kr.

vai.), tikai krieviski Krasnoje znamja (Dau-

gavpik). Pēc rajonu nodib. 1949 izveidoja 33

jaunus rajonu laikrakstus (pārējie tika orga-

nizēti uz apr. laikr. bāzes), piem.: Avangards

(Daugavpik; kr.
— Avangard), Darba Balss

(Rīgā), Darba Karogs (Valkā), Dzirkstele (Gul-

benē), Komūnārs (Dobelē), Komūnisma Ausma

(Krāslavā; kr. vai. — Zarja kommuņizma),
Komūnisma Ceļš (Bauskā), Komūnisma Rīts

(Tukumā), Komūnisma Uzvara (Stučkā),

Liesma (Valmierā, ĻeņinaCeļš (Liepājā), Ļe-

ņinaKarogs (Preiļos; kr.
— Ļeņinskoje znamja),

Oktobra Karogs (Alūksnē), Padomju Ceļš
(Ogrē), Padomju Daugava (Jēkabpik; kr. —

SovetskajaDaugava),PadomjuDruva (Cēsīs),

PadomjuDzimtene (Kuldīgā),PadomjuKarogs

(Talsos), Padomju Zeme (Saldū), Par Komū-

nisma Uzvaru (Ludzā; kr. vai. — Za pobedu

kommuņizma), Progress (Limbažos), Stars

(Madonā), Vaduguns (Balvos).

No iestāžu un uzņēmumu avīzēm piemi-

namas Automobilists (kr- — Automobiļist),
Darba Sardzē (Na trudovoj vahte), Padomju

Students, Plēsums, Radiotehnikis (Radioteh-

ņik), Satiksmes Darbinieks (Rabotņik trans-

porta), VagonuBūvētājs (Vagonostroiteļ), tikai

krievu valodā
— Zeļeznodorožņik Pribaļtiki,

Latvijskij morjak.

Nedēļas laikr. Dzimtenes Balss, ko izdod

Ljas Kult. sakaru kom. ar tautiešiem ārzemēs,

tāpatkā tās priekštecei — kdz 1958. Austrum-

berlīnē čekas izdotajai avīzīteiPar Atgriešanos

Dzimtenē, ilgus g. piemīt „pagrīdes" raksturs.

Kamēr pati Dzimtenes Balss parādījusies

atklātībā, šāds pagrīdes raksturs vēl joprojām

piemīt tās piedēkļizdevumiem, kas nav pat

reģistrēti nevienā padomjubibkog. rādītājā —

Svešuma Atspulgi (vēlāk Atziņas un Pār-

domas), Svešuma Balss, Atbalss, kā arī nere-

gulārs publicējums angļu vai. Latvia Today

(kopš 1981.; 1965-1980
— Amberland).

Krievu imperiālisms kult. jomāvisai spilgti

izpaužas žurn. un laikr. izdošanas poktikā Ljā,

par ko liecību var atrast pat padomju avotos.

Tagadējaispreses nams Rīgā.

LPSR Valsts grām.palātas izdotajābrošūrā

Latvijas PSR Prese: 1983 atrodama šāda

informācija: (sk. pievienotās tabeles 503. un

504. lpp.).
R. Ekmanis

Prese (trimdā), (2003). Kad izceļošana no

Vāc. bija nobeigusies, LCK Vāc. piedzīvoja

vilšanos,cerot, ka Latv. žurn. sadarbības kopas

tai nodotu laikr. Latvija varēs izveidot par

trimdas globāloavīzi. Vilšanās pamatāpa daļai
bija tāda polīt apsvērumu radīta rīcība, kas

kaitēja pašai globālās avīzes idejai un laikr.

saimn., bet jo sev. pārāk ilgais laiks, kamēr

laikr. no Vāc. nokļuva pie lasītājiem aizjūras

zemēs. Tāpēc tur jau 1948 un 1949 parādījās

jauni laikr.: 1948. 23. VI Tālos Krastos

Filadelfijā (izd. Edgars Brūveris), 1949. 9. V

Austrālijas Latvietis Melburnā (izd. Emīls

Dēliņš), 1949. 15. V Brīvā Balss Toronto, no

kuras izveidojās Latvija Amerikā (izd. DV

org-ja Kanādā)un 1949. 8. XI Laiks Bruklinā

(izd. Grāmatu Draugs, īp. Helmārs Rudzītis).

Līdz arto bija radīta reģionāla laikr. sistēma,

kurā katra reģiona lasītāji ir galv. šī reģiona
laikr. uzturētāji. Izņēmums šai sistēmā ir

vienīgi Z. Amerikā, kur ASVpubl. laikr. Laiks

Kanādā ir vairāk lasītāju nekā Toronto publ.
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Laikraksta „LAIKS" redaktori tā pirmajā gadu desmitā, no kr: Arvīds Klāvsons,

Kārlis Rabācs, Boļeslavs Ķīselis un Ēriks Raisters.

laikr. Latvija Amerikā, bet laikr. Latvija
Amerikā uzturēšanā savukārt piedalās arī

zināms skaits lasītāju ASV. Dažādo zemju
laikr. lasītāju kopskaits ārpus patvēruma
zemes tomēr nav liels, un to svars laikr.

uzturēšanā ir niecīgs vai tikpatkā nekāds. No

reģionālās sistēmas cieta Eiropas latv. laikr.,

kas, lasītāju skaitam izceļošanas procesā sa-

mazinoties, bija spiesti vai nu pakāpeniski

sašaurināties, vai pārtraukt iznākšanu, kā to

piedzīvojaLatvjuZiņas (1955)unLatvju Vārds

(1966). ASV 1950 darb. izbeidza Tālos Krastos.

Apmērusbija spiesta samazināt arīLondonas

Avīze Angl. unLatvija Vācijā, pēdējā, sama-

zinot arī iznākšanas biežumu no 2 uz 1 reizi

ned., kaut arī abus šos laikr. — tāpatkāLatviju
Amerikā — fin. atbalsta sab. org-j asunLatviju

Vācijā arī R. Vāc. valdība. Lielākajam vairu-

mam aizjūras zemju jaunajām avīzēm, tur-

pretim, reģionālā sistēma ļāva nostiprināties.

Kopš 1950. IX Laiks sāka iznākt 2 reizes ned.

ar 8 liela formāta lpp. un, izveidodams plašu

korespondentu tīklu nevien ASV unKanādā,
bet arī citās zemēs, par līdz-kiem piesaistot

pazīstamus publicistus rakstn., 19600 g. sāk.

sasniedza 13 000 eks. metienu, kas ir vairāk

nekā visu pārējo laikr.
— Latvijas, Austrālijas

Latvieša, Latvijas Amerikā un Londonas

Avīzes metieni kopā. Gadiem ejot, nac. dzīvei

nelabvēlīgā svešuma iedirbe tomēr ir skārusi

arī šosaizjūras latv. laikrakstus. Vienīgi Laiks

— joprojāmar 12 600 eks. metienu —ir spējis

uzturēt tiklab formātu,kā iznākšanas biežumu

(2 reizes ned.). LatvijaAmerikā no iznākšanas

2 reizes ned. sašaurinājusies uz 1 reizi ned.,

samazinot arī formātu, bet Austrālijas Lat-

vietis samazinājis formātu un lpp. skaitu.

Laikr. redakcijām rūp arī kvakficētu darb.

jautājums. Jaunās paaudzesprofes. izgktotiem

žurnākstiem latv. laikr. nespēj nodrošināt ne

tādas karjēras izredzes, ne materiālostāvokk,

kāds tiem paveras attiecīgās zemes vispārējā

presē. Nereti šķērslis ir arī jauno žurn. nepie-
tiekama latv. vai. pārzināšana. Visumā tomēr

latv. laikr. ārpus Ljas joprojām uzrāda sab.

prasībām atbilstošu profes. līmeni brīvas,
nekontrolētas preses izpratnē. Atspoguļojot

sab. intereses, sagādājot tribīni šo interešu

izpausmei nodrošinot faktuālu inf. par notiku-

miemkā s-bā pašā, tā apkārtējā vidē,okup. Ljā

un visā pasaulē, prese ir daļa no tiem nac,

polīt., saimn. un soc. procesiem kas s-bā nori-
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šinās, un līdz ar to neatdalāmi saistīta ar to

nākotni, kas šajos procesos ir pastāvīgi tap-

šanas stadijā.
K. Rabacs

Latv. prese trimdā 19500s g. vēl bija droša

un cerīga. Šo noskaņojumu uzturēja starpt.

polīt. apstākļi, bet ~aukstajam karam" iz-

plēnot, aktīvie trimdiniekipārdzīvoja vilšanos,

jo zuda cerības drīz atgriezties neatkarīgāLjā.
Sākoties ~sadzīves" poktikai ar PSRS, trimdas

prese kļuva bezcerīgāka un par savu galv.
uzdevumu sāka uzskatīt inf. sniegšanulasītā-

jiem. Reizē ar šīmpārmaiņām,kā arī izmirstot

ketpratējiem, trimdas prese kļuva vienveidīga.
Prese sniedz ziņas par paredzētiemnotikumiem

latv. koloniju dzīvē, kam seko šo notikumu

apraksti, tos atdzīvinot ar foto uzņēmumiem,
bet no slejām gandrīz pilnīgi izzuduši ievad-

raksti, tāpat trūkst t.s. zemsvītras rakstu, kas

bija populāri neatkarīgās Ljaspresē. Ja agrāk

prese par savu uzdevumu uzskatīja lasītājus

arī pamācīt, tagad tā uzskata par savu pie-
nākumu sniegt vienīgi informāciju. Pavisam

maz redzamas oriģinālkarikatūras, kumors un

satira, kaut gan trimdā ir tādi izcik karika-

tūristi kā Eduards Keišs. Izņēmumi ir laikr.

Vēstnesis Bostonā un humora žurn. Rūgtais

Apīnis. Gludenais trimdas preses ceļš pēdējos

g. desmitos ir radījis vēl kādu trūkumu —

kritiku par sab. darbiniekiem, sab. parādībām

un notikumiem, ko nekādi nespēj aizstāt

parasti nekompetentu lasītāju vēstules. Pēc

prof. E. Dunsdorfa savāktajām ziņām 1969-70

iznākuši 318 latv. trimdasperiodiski izdevumi.

Bibliogrāfiskas ziņas par preses stāvokli snie-

dzis Benjamiņš Jēgers 3 sēj. Latviešu trimdas

izdevumu bibliogrāfija 1940-1960 un 1960-1970.

Ap 150 period. izd. iznākuši ASV. Latv. preses

b-bai ir ap 100 biedru, no kuriem preses

korespondentilaikr. ir gandrīz vieni un tiepaši,

žurnakstikai veltījot savu brīvo laiku ārpus

ikdienas maizes darba. Atsk. laikr. Laiks,

neviens cits izd. nespēj maksāt darbiniekiem

algas. Latvija Amerikā, Latvija Vācijā, Lon-

donas Avīze un Austālijas Latvietis spēj
maksāt algas tikai vienam redaktoram un

dažiem teckn. darbiniekiem. Pat Laikam ir

grūtības piesaistīt jaunus red. pensijā aiz-

gājušo (Jānis Vītols) vai mirušo (A. Klāvsons,

B. Ķīselis, Ēriks Raisters, Jānis Grīnblats,

Ervīns Grīns, Kārks Rabācs) vietā. Pēdējie

galv. red. bijuši Arturs Strautmanis un pēc

viņaDr. Ilgvars Spilners. Burtkču trūkuma dēļ

pēc 11 g. (1955-67) gaitas izbeidza Oļģerta
Liepiņa vad. Amerikas Vēstnesis Bostonā.

Viņa iecere, ka ASV var pastāvēt 2 laikr.,

neīstenojās, jo saimn. spēcīgais Laiks saviem

lasītājiempar brīvu sāka dot kalendāruun kt.

mēnešr. (red. Voldemārs Kārkliņš un Kārks

Dziļleja), ar ko Amerikas Vēstneša saimn.

nākotne bija sagrauta. Tas iznāca apm. 30

reizes g., un tam bija diezgan plašs līdz-ku

skaits. Laikr. pauda nesaudzīgu kritiku par

trimdas negātīvām parādībām, bet vairums

lasītāju uzskata, ka zināmas parādības un

probl. trimdā navkritizējamas. T.s. mazajai

presei ir nozīmīgaloma šai laikā, tāpatkā tas

bija ~Mazās Ljas periodā" Vācijā. Klajā nāk

apm. 30 draudžu izd., daudzu b-bu, DV nod.,

sk. un korp. publiski vai interni izdevumi.

Vislielākais metiens (6 000 eks) ir korp. žurn.

Universitas (kopš 1954) Ādolfa Šildes redak-

cijā. Liels metiens ir arī r. kr. žurn.Akadēmiskā

Dzīve (kopš 1958 Mineapolē, red. Magdalēna

Rozentāle). Žurn. Ceļa Biedrs (kopš 1965)red.

māc. JāņaV. Strautnieka vad. apkalpo visas

ev.-lut. draudzes. Saturā vispusīgs ir Ziemeļ-
kakfornijas latv. ev.-lut. draudzes mēnešr. Zelta

Vārtu Vēstis (kopš 1952,700 eks.) pēdējā laikā

Artura Reinvalda redakcijā. Mazos lasītājus

apkalpo mēnešr. Bitīte māc. EduardaPutniņa

redakcijā. Liela apjoma ir Baznīcas Ziņas

Čikāgas Ziņu redaktors Oto Krolls.
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Laikraksta Latvija Amerikā redaktors

Aleksandrs Kundrāts.

Daugavas Vanagu nams Toronto, Ka-

nadā — Latvijas Amerikā redakcija un

spiestuve.

Ņujorkāmāc. Richarda Zariņa redakcijā (kopš

1951). Katoķem klajā nāca mēnešr. Dzimtenes

Balss (1946-66)māc NorbertaTrepšas red., bet

kopš 1968 žurn. Gaisma Briselē Dr. Pētera

Cirša redakcijā. Kopš 1961 Toronto iznāk

baptistu mēnešr. Kristīgā Balss Rūdolfa Ek-

šteina red, 1951-56 Ņujorkā nāca klajā augstas

kvalitātes izd. Latvju Žurnāls Viļa Štāla

apgādā un Oļģerta Liepiņa, vēlāk Teodora

Zeltiņa redakcijā. Tāpat darbībuizbeidzis il.

žurn. Laikmets (1953-68) Arvīda Eglīša red.

Mineapolē, Latvju Sieviete (1952) Arvīda

Eglīša red., Mūsu Ceļš (1956-60) Linkolnā,

Nebraskā, Raksti Ņujorkā, Skatuve unDzīve

(1959-62) Oto Krolla red. Čikāgā un Čikāgas

Ziņas (1956-61) arī O. Krolla redakcijā. Kopš
1975 tās nākušas klajā Ilmāra Bergmaņa, Ilzes

Šīmanes unAlberta Raidoņaredakcijā. Izd. arī

vairāki HugoAtoma (agrākLaimvaldis Jēkab-

sons) publ. — Intelekts, Mūsu domas unLatvju

Jaunatne, kas ietvēra arī tendenciozu pad.

propagandu. Pēc nedaudzu nr. iznākšanas

darbībupārtrauca Ņujorkā izdotais jauno kt.

žurn. Raksti un LPB izd. Raksti pie laikr.

Latvija Amerikā (12 nr. 1973).HugoSkrastiņa
red. žurn. Tilts (kopš 1949)pēdējā laikāiznāca

nerēgulāri, brīžiem ar tendeciozu noskaņu.
Kopš 1976 tasvairs neiznāk. Sākotnējinopiet-
nais žurn. Treji Vārti (kopš 1967) vēlākajos g.

panīka, betkļuva atkal kvalitātīvi augstvērtīgs
red. Viktora Irbes darb. posmā, pēc tam Dr.

N. Bojāra un Dr. E. Andersona.Tas kalpo arī

latv. iepazīstināšanai ar pārējo Balt. tautu

mērķiem un literātūru. Klajā nāca 1957-70

ALJA izd. Brīvības Talcinieks (18 nr.) Aivara

Oša vad., 1961-69 iznāca arī pusaudžu žurn.

Mēs Aivara Ruņģa redakcijā. Vēl joprojām
dinamisks ir bērnu žurn. Mazputniņš (kopš

1959) —
it īpašiLaimoņaun Līgas Streipu red.,

tāpat arī Jaunā Gaita (kopš 1955) Modra

Zandbergared., kas neizvairās arī no kontro-

versijām. Periodiski turpina iznākt Sirakūzu

Vēstis (izd. Sirakūzu latv. b-ba), red. Niklāvs

Balodis, Svešos Krastos (Filadelfijas Brīvo

Latvju B-bas izd.) kopš 1959 —
sāk. Dr. Niko-

lajaVīksniņa, pēc tam NiklāsaLazdiņa redak-

cijā. Augstas kvaktātes ar vispār interesē-

jošiem rakstiem Ziemeļkalifornijas Apskats

(kopš 1959)OjāraCekes red, Oregonietis (kopš

1969), Zinaīdas Lazdas F izd. Oregonā. Pub-

licēti arī vairāki profes. mēnešr. vai r. krāj. —

Dzelzceļnieks Trimdā (kopš 1953) Dr.Ernesta

Dravnieka un Jāņa Stakles red., Strēlnieks

(kopš 1953) plkv. leitn. Pētera Dardzāna red.,

agronomu žurn. Zeme un Tauta (kopš 1955)

Jāņa Mierkalna, pēc tam agr. K. V. Liepiņa

red., filatekstuKollekcionārs (kopš 1960)Kārļa

Ķezberared., LPBBrīvais Vārds (kopš 1949).

PBLA izdod žurn. Latvija Šodien (kopš 1972

- 1984, 12 nr.), ALA
-

ALA Žurnālu (kopš

1970 —
kdz 1981, 29 nr., kad izbeidza darbību)

unLatvju Mākslu (kopš 1975)Arnolda Sildega
red. (1986, 12 nr), bet Latv. koru apv. ASV

un Latv. dz. sv. b-ba Kanādā izd. žurn.

Latvju Mūzika (kopš 1968). 1973-85 Klajā

nāca īpatnējs satīriski kritisks izd. Vēstnesis

Bostonā OļģertaLiepiņa, Osvalda Akmentiņa
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Latviešu preses 150 gadu jubilejas izstāde Bostonā 1972. gadā. Kr. pusē numismāts

Eižens Dzelzkalējs.

Izcilākais latviešu preses darbinieks

ASV— The New York Times reportieris
Pēteris Frederiks Ķīsis (Kiehss, 1912. g.

25. VIIIBruklinā, Ņujorkā — 1984. g.

28. XIIKvīnsā, Ņujorkā, ASV).

unEduarda Keiša vad., kam 1975-83 pievie-

nojās kt. pielikums Apvāršņi (6 reizes g.). Darb.

izbeiguši kelākā daļa kalendāru, piem., LPB

1986. g. 6. Xsāktā laikraksta BrīvāLat-

vija, agrāko laikrakstu Londonas Avīze

unLatvija, redakcijaMinsterē, Vācijā—

no kr. Ligita Janoviča, izdevēju pār-

stāvis Jānis Muchks, Andris Rozītis,

red. Freds Launags un Vaiva Puķīte.

gadagrāmata(1952-53),Amer.Latv. palīdzības
F kalendārs, Banku kalendārs, Jura Kontera

Jauno vārda dienu kalendārs v.c, bet turpina
iznākt Oļģerta Dīka Baznīcas, Raiņa un As-

pazijas F, Latviešu kreditsabiedrību gada

grāmata, kā arī Laika Mākslas unDV sienas

kalendārs. Laika kalendāru rotā krāsaini latv.

gleznu attēk. Angļuvai. cittautiešu inf. darbu

izbeidzis Hugo Atoma red Zintis (1960-65),

Alfrēda Kalnāja izd., Balt. brīvības kom. izd.
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The Baltie Revieiv (1953-71) un vairāki nerē-

gulāri izdevumi. Turpina iznākt Ljas sūtnie-

cības Vašingtonā izd. Latvian Information
Bulletin (kopš 1940) 3-4 reizes g. — agrāk

Rūdolfa Šillera, pēc tam Ināras Rīdas (Reed)

red., UnitedBaltie Appeal turpina izdot savu

inf. biļ. (kopš 1969) Dagmāras Vallenas red.,

un kopš 1965 H. Skrastiņš izdod krāšņu

žurn. amer. tūrisma veicināšanai
— Voyageur.

AABS publicē starpt. akadēmisko aprindu

uzmanību ieguvušoJournal of Baltie Studies

(kopš 1970, līdz 1971
—

Bulletin of Baltie

Studies), kur lieli nopelni Dr. Arvīdam Zie-

donim,pēc tam Dr.Valdim Zepamun vēlāk Dr.

Toivo U. Raunām. Šis apskats nav uzskatāms

par pilnīgu. Period. izdevumi nāca klajā arī

Brazilijā, piem., Zem dienvidus krusta, kas

pārtraucis iznākšanu, Kristīgais Draugs un

Gaismas Stars, ko izd. Kārlis Reķis, Argentīnā

v.c, tādi klajā nākuši arī Jaunzēlandē,Dānijā,

Franc. v.c. zemēs. Daļa šo izd. minēti citās

vietās LE.

O. Akmentiņš

Prestone (Preston) Astrida (dz. Borbale,

1945. 29. IX Stokholmā, Zviedrijā) — angļu lit.

speciāliste, filmu darbiniece, gleznotāja(T. —

Staņislavs 8., m. —
Milda Elizabete Bušmane-

B. — arehitekti.) ASV 1967 b. Kalifornijas U

Losandželosā, speciālizējusies angļu literātūrā.

Kopā ar vīru Dr. H. Prestonu nodib. filmu uzņ.
— H. Preston Films Santa Monikā, Kalifor-

nij ā, kas producē zin. filmas. Nodarb. ar glezn.

laikmetīgā garā,ar sekmēmpiedakjusies amer.

izstādēs.

Pretestības kustība (2010).Pretēji kā 1940

— pad. varas otrreizējā Ljas okup. 1944

izraisīja tūlītēju bruņotu pretestību, kurā

iekļāvās visi tautas slāņi sarkanarmijas jau

ieņemtajos apg., bet, sākot ar 1945. 8. V, visā

Ljā. Pirmajos pēckara g. tāpēc pad. funkcionāri

bieži dēvēja latv. par kontrrevolūcionāru tautu.

Šai laikā vairums latv. neticēja, ka pad. vara

pastāvēs ilgi. Tāpat kā 1940/41 latv. gaidīja

pārmaiņas, kas varētu nākt vai nu ar miera

kgumu, vai ar R.valstu iejaukšanos. Tāda bija

garīgābāze nac. partizāniem unkelajamlatv.

skaitam, kas viņusatbalstīja. Pretestības galv.
dzinulis bija tautas neatkarības griba. Tajā

iesaistījās arī tie, kam draudēja čekas repre-

sijas, kā pokcijas darbin., bij. aizsargi unvācu

okup. laika nedaudzie kokaboranti, kuriem

citas izejas nebija.Šī pretestība partizānu cīņu
veidā okup. Ljā ilga 1944-52,bet vēl 1953 kā

Kurzemē, tā Ziemeļaustrumvidz. darbojās
vairākas partizānu grupas, un atsev. bruņota

pretdarbībaokup. varai notika līdz pat 1956.

Pad. Jaunatnē 1983. X minēts, ka šādas

~buržuāzisko nacionālistu" pretestības grupu

atkekas iznīcinātas 1953/54. Vēl kara darbības

laikā Ljā 1944 vasarā latv. partizāni saņēma
zināmu pakdzību no vācu izlūkošanas dienesta

(Abvvehr), kas bez tam izvietojaLjā 60 slepenas
noliktavas ar kr. sistēmas ieročiem un muni-

ciju. Daļa no tāmvēlāk nonāca nac. partizānu
rokās. Bez tam vācieši 1944. XI Kurz. uz-

stādīja īpašu vienību (SS Jagdverband), kas

apmācīja un apbruņoja latviešus partizānu

darbībai jauokup. Ljā. Šaivācu rīcībai tomēr

lielākas nozīmes nebija, jojau 1944 partizānu

kustība visā kr. okup. Ljā bija radusies

spontāni. Visumā ieroču netrūka — sev. Kur-

zemē. Tie bija iegūti gan 1941 kara darbības

laikā, kad tos vāciem nenodeva, gan vācu okup.

laikā, bet it sev. 1944/45 kara darbības un

kapitulācijas laikā. Grūtāk bija ar municiju,
kas kustībā esošajiem partizāniem bez pie-

gādes no ārpuses bija grūti uzkrājama. Prā-

vākas partizānu vienības šai laikā bija Kurz.

mežos, Augšzemg. ap Taurkalni, ap Lubānas

ez., Madonas apvidū unZiemeļlatvijā. 1945/46

ziemāpartizānu skaits Ljāvērtējams ap 3 000,

bet vēlāk tas svārstījās starp 1 000 un 5 000.

Ventspils, Kuldīgas unTalsu apr. 1945. VIII

bija apzināti 510 cīnītāji, bet tābija tikai kāda

puse nopartizānukopskaita, kas bija Kurzemē.

Visumā viņi Kurz. bija agresīvāki nekā boļ-
ševiku jauagrāk ieņemtajos apg., kurpartizāni
vairāk nodarb. ar varasvīru brīdināšanu un

fizisku pārmācīšanu. Līdz 1979 ir izdevies

konstatēt 162 vietas visos četros Ljas apg., kur

darb. partizāni: Kurz. — Aizpute, Alsunga,

Arlava,Dunalka, Dundaga,Dzedruciems, Ēdo-

le, Engure, Gaiķi, Gavieze, Jūrkalne, Kabile,

Kandava, Kuldīga, Laidze, Lībagi, Liepāja,

Lutriņi, Mērsrags, Nīca, Okte, Planīca, Pope,

Pūņi, Remte, Rēņķi, Roja, Rucava, Sabile,

Saldus, Sārnate, Skrunda, Snēpele, Stende,

Talsi, Ugāle, Valdemārpils, Vāne, Vārme,

Ventspils, Zentene, Zlēkas; Zemg. — Aizupe,

Aknīste, Asare, Bauska, Bebrene, Dignāja,

Dobele, Dviete, Dzirciems, Elkšņi, Gārsene,

lecava, Ilūkste, Irlava, Jaunjelgava, Nereta,

Panemune, Rubene, Sauka, Sece, Subate,
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Latviešu nacionālo partizānu darbības rajoni no 1945. — 1952. gadam.
Pēc dokumentārām liecībām sastādījis Ād. Šilde. Arpunktiemapzīmētipartizānu darbības

centri, ar tīkleni partizānu operatīvie darbības novadi, ar retinātām līnijām īslaicīgas
uzbrukumu vietas.

Sunākste, Šķibe, Taurkalne, Tērvete, Tukums,

Viesīte, Zalve, Zasa, Zemīte; Vidz. — Ādaži,

Aloja, Alūksne, Anna, Ape, Beja, Birzgale,

Burtnieki, Cēsis, Cesvaine, Cirsti, Drusti,

Dzelzava, Ērgļi, Gatarta, Gaujiena, Grundzāle,

Graši, Inčukalns, Jaunpiebalga, Jērcēni, Ju-

murda, Ķemeri, Kosa, Kraukļi, Launkalne,

Līgatne, Liezere, Līlaste, Limbaži, Lizums,

Lubāna, Madona, Mārsnēni, Odziena, Ogre,

Ozoli, Palsmane, Piebalga,Pļaviņas, Puikule,

Rāmuļi, Ranka, Rauna, Rencēni,Rīga, Rūjiena,

Saulkrasti, Sigulda, Sinole, Sloka, Strenči,

Valka, Valmiera, Vestiena, Vijciems; Latg. —

Balvi, Barkava,Cibla, Daugavpils, Gaigalava,

Gostiņi, Krievu purvs, Krustpils, Liepna,

Līksna, Līvāni, Ludza, Makašēni, Pastari,

Polkorona, Preiļi, Rēzekne, Stirniene, Tilža,

Ungurmuiža, Vārkava, Vecumi, Vidsmuiža,

Viļaka, Zilāni,Žīguri. Partizāni ierīkoja mežu

biezokņos unpurvos zemnīcas jeb bunkurus un

skuju būdas, mitinājās siena šķūnīšos un

pamestās mājās, kā arī iekārtoja slēptuves

pilsētu dzīvokļos. Daļa dzīvoja legāli lauku

mājās, partizānu gaitāsdodamies tikai naktīs

vai kad pienākums tos sauca. Partizāni uz-

bruka l.t. čekistiem,retāk armijas vienībām,

visbiežāk vēršoties pret pad. aktīvistiem,

komsorgiem, partorgiem, kas organizējapad.

varuattiecīgās vietās vai bija noziegušies pret

iedzīvotājiem. Pārdrošos uzbrukumos partizāni

pārsteidza ienaidnieku,aizstāvēja lauku iedz.

un ievērojami traucēja režīma centienus no-

stiprināties lauku rajonos. Viņu starpā ar

kauj as pieredzi izcēlās tie latv. leģionāri, kas

Vāc. kapitulācijas dienā pazuda mežos pie

partizāniem. Pēc plkv. A. Silgaiļa aplēses tādu

varēja būt ap 4 000 no 19. div., kurā 1945. V

skaitījās 10 350 karavīru. To apstiprina arī

pad. publ., piem., Pad. Ljas Komunists 1974,

kur 12. numurā teikts: ~Pretpadomju spēku

pamatkodolu veidoja latv. SS leģionaatliekas

unkontrrevolūcionāras fašistu grupas." Par-

tizānu sakarnieces l.t. bija sievietes, arī sk.

jaunatne; zemn. viņus apgādāja ar pārtiku.

Cīņu pret partizāniem vadīja čeka, kuras

vadītājs okupLjā 1944-53 bijaAlfons Noviks,

kas 1941 bija organizējis 14. VI deportācijas.
Savu lomu tajā spēlēja arīKrievijas latv.MVD

(čekas) ģenerālmajors Augusts Eglītis. Viņš

1945. IX Kurz. parakstīja izsludināto amnes-

tiju partizāniem, kas iznāks no meža. Pēc 1945

viņš bija LPSR iekšl. min.,bet drīz iemantoja
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nežēlastību Maskavā. Izlūkošanas operācijas

vadīja MGB (čekas) plkv. Jānis Vēvers, vēlāk

ģenerālmaj.un čekas pr. okup. Ljā. Viņš bija

Kriev. latv.,ko Ņ.S. Chruščovs vēlāk kādā runā

identificēja kā cilvēkšāvēju 1937 tīrīšanās

Krievijā. Pēc kara beigām komūn. drošības

orgāni nekavējoties sāka bēgļu piederīgo reģis-

trāciju, lai uztaustītu eventuālos režīma pre-

tiniekus. Okup. Liet. un Ljābija stacionēts t.s.

sev. uzdevumu karaspēks, kas tur bija vēl

1951. Gar Kurz. piekrasti izvietoja robežsargu

posteņus un ātrlaivu bāzes. No vietējiem
komūn. partijas unkomjaunatnesbiedriem,kā

arī t.s. pad. aktīvistiem saformēja partizānu

apkarošanai t.s. iznīcinātāju (istrebiķeļu) vie-

nības, kam nācās aizstāvēt pagastu centrus,

vēlāk sovhozus, kolhozus un bija jāpiedalās

mežu tīrīšanā, kad mežus ~izsukāja" ar poli-

cijas suņiem un ķērāju ķēdēm. Rosīgākajām

partizānu vienībām bija savi nosaukumi,piem.,
Latv. Nac. Partizānu org-ja(LNPO, dib. 1944.

VIIIRīgā, vēlāk ar centru Kuldīgā, kur izdeva

publikāciju Astoņpadsmitais Novembris), Vies-

tura strēlnieki (1944/45 Kurz.), Tēvzemes Ljas

Aizstāvju apv., Lapsenesv.c. Partizāniem bija

arī savi izdevumi: Mazais Latvis, Zobens,

Tēvzemei un Brīvībai (Kurz. 1945, LNPO

mēnešraksts). Partizāni arī izplatīja uzsau-

kumus, kuros pareģoja pad. varas galu un

brīdināja tās aktīvākos līdzskrējējus. Par

partizānu kustības apjomiem liecina norā-

dījumi, ka vienā pašā Jelgavas apr. nošauti 200

komūn. partijas unpad. aktīvisti, bet Cēsu apr.

1945/46 likvidētas 15 kelākas partizānu grupas,

sagūstīti 300 partizānu, bet 308 padevušies

paši. Piebalgā sev. aktīva bija brāļu Rusovu

grupa, ko vad. skol. Kārlis Rusovs (Rīgas Skl

absolvents)unbij. lēģiona ltn. Kārks Zāmers.

Tai bija laba konspirācija, sava nelegāla

jaunatnesorg-ja laukos unpatsavi izlūki Rīgā.
Tā darb. vēl 1948. Ir ziņas,ka pēc savuvecāko

brāļu (Jāņa unPētera) krišanas cīņā Kārks R.

iznācis nomeža, padevies, sodīts unizsūtīts uz

Sibiriju. Jau par leģendāru cīnītāju kļuva Pauls

Joksts, kura partizānu vien. 1947 ielauzās

Bauskā, nodarot čekistiemprāvus zaudējumus.
Jokstam izdevās legalizēties, kā arī legalizēt

daļu no saviem vīriem, kas pēc tam darb. kā

pilsētu partizāni, braukādamipa okup. Lju un

Ig. ar oficiālām komandējuma apkecībām.

Latgalē slavens kļuva Pēteris Supe, saukts

~Cinītis", bij. mazpulku līdumnieks, LLA

agronomijas students, kas sāka darb.ar prāvu

grupu jau 1944 rudenī pad. okup. Latg.,
Abrenes apriņķī. Par viņu zināms,ka viņšviens

pats nošāvis vairāk nekā 50 okupantu, operē-

dams šādās reizēs viens pats. Pad. publikācijā

minēts, ka viņš nošauts 1946. IV, pēc citām

ziņām — pakārts Rēzeknē 1948. Kurz. Dun-

dagas mežos jau 1945 vasarā darb. ap 60 vīru

liela partizānu vienība bij. Latv. leģiona 19.

prettanku diviziona maj. Otto Akmeņkalēja

vadībā. Tā IX meža kaujā iznīcināja gandrīz
visu viņu gūstītāju grupu no Valdemārpils.

Vēlāk šo vai kādu citu Dundagas mežu grupu

ap 100 vīru sastāvā komandēja pieredzējis

leģionārs Ēvalds Pakuks, iesaukts par ~Šer-

ifu". Arī šai vienībai bija laba konspirācija,

un tā atkārtoti izslīdēja no slazdiem. Visumā

tomēr partizāniemkonspirācija bija vājākapar

viņu kaujas spējām Cīnītāju vidū, sev. Kurz.,

bija daudz leģionāru, kas nevēlējās krist gūstā.

Viņupieredze vairāk noderēja atklātām sadur-

smēm, nevis kustīgai partizānu darbībai ar

labu ziņu dienestu. No mikt. viedokļapartizāni

nevarēja cerēt uz panākumiem, jotrūka drošas

aizmugures, kur atkāpties, kā airī ārējo spēku,
kas viņus atbalstītu, apgādātu. Arī apvidus

Ljā navpiemērots ilgstošampartizānu karam,

jo trūkstkelu mežu masīvuun dabīgušķēršļu,
kā tas irSomijā, Pokjā, Dienvidslāvijāuncitur.

Kaut arī Kurz. partizāni bija daļējiorganizēti

un ar savu pagrīdi pils., centr. partizānu štābu

tur neizdevās izveidot. Tāda nebija arī visas

Ljas mērogā.Vistuvāk vienotai vadībaiKurz.

partizāni bija 1945 rudenī, kad 26. VIIIZlēkās

LNPO ierosmē notika plašāka sanāksme ar

segvārdu„Dziesmusvētki." Tajāpiedakjās ap

30 partizānu grupu vad., kas izvēlēja savu

vadību, apsprieda turpmāko darbību,ieskaitot

legalizāciju dažiem Sanāksmē piedakjās arī

Ventspik organizētās partizānu atbalsta gru-

pas vad.,bij. leģiona 19. div. 1. pulkabaterijas
kom-ra vltn. Miervalža Ziedaina pārstāvis.
Pazīstamais frontinieks tur darb.arpieņemtu
vārdu Pētersons unbija paguvisnoorg. miltu

piegādi partizānu grupām. īsi pēc šīs sanāk-

smes čekai izdevās Ziedaini apcietināt, un

grupu apvienošanās ap kopēju štābu izjuka. Šī

sanāksme daļējipareizi attēlota Arvīda Griguļa
romānā Kad lietus un vēji sitas logā (1964). Pēc

dažiem norādījumiem spriežot, tālāki mēģi-

nājumiapvienot partizānu kustību beidzās ar

neveiksmēm. Atsev. grupas vai grupu apv.

tomēr nākamajos g. lika daudzpar sevi runāt;

1946 partizāni uzbruka un uz 24 st. ieņēma
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Kabili (Kurz.); 1947 Rīgā pils. partizāni Uz-

varas laukumā uzspridzināja Oktobra revolū-

cijas svētku tribīni dažas st. pirms parādes

sākšanās; 1948. Kurz, starp DundaguunKan-

davu pad. karaspēks nosprostoja plašu apvidu,
cenšoties iznīcināt tur esošos partizānus ar

artil., tankiem, lidmašīnām; šīs cīņas esot

ilgušas 7 dienas, un Tukuma slimn. bijusi

pārpildīta ievainotiem. Liels zaudējums orga-

nizētai partizānu kustībai bija LNPO sakaru

grupas vad. Romāna Šternberga apcietināšana

Kuldīgas tuvumā 1947 sākumā; arī viņš bija

Rīgas Skl absolvents un K. Rusova klases

biedrs. No Kurz. pa jūras ceļu, izmantojot

motorlaivas, sporādiski sakari arZviedr. sākās

jau 1943 vasarā, pieauga 1944/45, bet pēc

kapitulācijas kļuva ļoti reti. Rietumos par

partizāniem interesējās angļu izlūkdienests,

vēlāk arī amer., bet būtībā tikai kā par milit.

ziņu vācējiem. Pēckara g. no ātrlaivām Kurz.

krastā izsēdināja dažus apmācītus latv. iz-

lūkus; vienā gadījumā tādu izcēla malā pat
Vidz. krastā (sk. minēto Griguļa romānu).Čeka

visiem spēkiem centās šos sakarus pārķert,

iefiltrējot partizānos savus aģentus. Kāds

partizānu ..pilnvarotais" 1950 esotnonācis pat

Angl., kur viņu pieņēmis 1951. 111 Ljas sūtnis

Kārlis Zariņš un vēlāk arī citas vadītājas latv.

personas. Pēc ilggadīgā Ljas PSR valsts

drošības kom. pr. ģen. maj. JāņaVēvera inf.,

..pilnvarotais" esot bijis čekas darbinieks

Antons Bernis, kas braucis archibīskapa An-

tonija Springoviča un Rīgas katoļu kūrijas

kanclera Valeriāna Zondaka (vēlākā bīskapa)

sagatavotā emisāra Skaistkalnes kat. draudzes

priestera Heinricha Tropavietā. leguvis pie-
tiekamu inf., Bernis atgriezies Ljā, lai efek-

tīvāki grautu latv. nac.pretestības kustību.

19500 g. sākumā amer. okup. Ljā ar iz-

pletņiem nometa vairākus latv. izlūkus —

~Imantu", „Borisu", ~Herbertu",„Lēni" (ar-

chit. LeonīduZariņu), bet tie nodevības dēļvai

nu krita kaujā (Alfrēds Riekstiņš, „Imants",

sk.), jeb tika sagūstīti. Kāpēdējo čekisti ap-

cietināja 1954 Ljāiesūtīto bij. izlases vieglat-
lētu Leonīdu Brombergu, kurš bija apmācījis

iepriekšējos izlūkus. Pēc dažām ziņām viņš
miris Sibirijā 1972. Šī laikmeta gaisotni un

dažas darbības kontūras aprakstījis māksi,

apdarē Anšlavs Eglītis romānā Vai te var

dabūt alu, tikai turminētais gadaskaitlis 1957

navpareizs unnotikumi notikuši agrāk. Par

Kurz. partizānuikdienu 1945 patiesu tēlojumu

sniedzis Alfrēds Dziļums romānā Kurzemes

sirds vēl dzīva. Partizānu cīņas teicami ap-

rakstījis ig. Arveds Vīrlaids (Viirlaid)romānā

Mežos vēl brīvība elpo. No tāspriežams, ka Ig.

cīņas bijušas sīvākas un neatlaidīgākas.

Cīnītāji okup. Ljā izmisīgi cerēja uz R.

demokrātijām.Šīs ilūzijas izpaužas kāda bija
Kurz. partizāna vārdos: ~Dzīvodami dzimtenes

mežos, mēs bijām pilnīgi pārliecināti, ka drīz

tiks reālizēti konferencēs daudzinātie taisnības,

brīvības un tiesību ideāli, kādēļ nerimstoši

gaidījāmkr. izvākšanos." Tomēr Ingo Pēter-

sonaromānā Meža vilki attēlotie notikumi pa

lielākai daļai ir autora fantāzijas augļi. Zināms

tomēr, ka pēc IIPas. kara vācu bruņoto spēku

pretizlūkošanas dienesta vad. ģen. Rūdolfs

Gēlens (Gehlen) padevās gūstā ASV bruņo-

tajiem spēkiem un pēc tam kopā ar ASV

Centrālo Izlūkošanas Aģentūru (CIA) nodib.

t.s. Gēlena org-ju (Org.), ko viņš vadīja līdz

1956, kad tās vietā nodib. R. Vācijā Federālo

slepenodienestu (Bundesnachrichtendienst)—

BND. 1968 Gēlens aizgāja pensijā un publ.

savasatmiņas (angļuvai. 1972
—

The Service).

Gēlenu interesēja notikumi Balt. valstīs un

tādēļ viņš vervēja aģentus bēgļu nometnēs

Vāc. un viņu tālākās patvēruma zemēs, iesūtī-

šanai Ig., Ljā unLietuvā. Aģentus apmācīja
CIA. Viņiem garantēja$100.- dienā,kamēr viņi
atradās pad. territorijā. Pēc misijas beigām

aģenti saņēma $1000.- piemaksu, bet viņu
nāves gadījumā ģimenesvaipiederīgie saņēma
$5000.-. levainotiem aģentiemmcd. aprūpebija

par brīvu. Balt. valstīm domātos aģentus

intervēja Bavārijā, bet apmācības notika

Fortbregā (Fort Bragg) Z. Karolainā ASV. Pēc

apm. 3 mēn. apmācībām ASV, aģenti atgriezās
Vāc, kur Gēlena org-ja apgādāja viņus ar

dokumentiem, segstāstu, darba atļaujām,

pārtikas kartiņām, naudu, Šveices pulksteņiem

kukuļošanai, ieročiem un radio aparātiem.
Nauda bija mazās vienībās — 5 un 10 rubļu.
Sākot ar 1949 britu admiralitātes torpēdlaivas

pavadīja vācu zvejas kuģus Balt. jūrā. Šai

vajadzībai lietoja bij. vācu flotes ~E" tipa

torpēdlaivas, kas nebija apbruņotas un tā-

dēļ ātrākas par parastajām torpēdlaivām.
Viceadm. Hansa Helmūta Klozes (Klose) pār-

raudzībā darbojās 3 torpēdlaivas arBalt. jūru
labi pārzinošiemvācu kara jūrniekiem. Kamēr

divas laivas pavadījaīstosvācu zvejas kuģus,
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trešā noveda balt. aģentus līdz 3 jūdžu attā-

lumam no piekrastes, ko aģenti sasniedza

gumijas motorlaivās. Savus uzdevumus vei-

kušie aģenti atgriezās ar to pašu laivu. Sākumā

Gēlenam bija keli panākumi. 1951 Boļeslavs
Petanskis, kas vēlāk sāka darboties pad. labā,

kopā ar aģentu grupu izcēlās pie Užavas ar 2

radioaparātiem, ieročiem un 80 000 rubļiem.
1952 Sigurds Kumičs ungrupa aģentu uzņēma
sakarus ar R. Kurz. darbojošamies latv. par-

tizāniem. Kumičs pēc tam devās uz Rīgu un

palika tur par rezidentu. Užava (23 km. r. no

Ventspils) bija ideāla izcelšanās vieta, jo tai

tuvu atradās Sārnātes purvs un tālāk zemes

iekšienē bija Piltenes purvu un mežu masīvi,

bet Užavā mežs pietuvojās tieši jūrmalas

kāpām. Kādā operācijā 2 pad. iznīcinātāji, 6

fregates un8 patruļas laivas sāka vajāt aģentu

torpēdlaivu starp Kurz. un Gotlandi, bet

torpēdlaivai izdevās izmukt. Pad. pretizlūko-
šanas dienestavadLjā pulkv. Alberts Balodis

mēģināja sākt infiltrāciju nac. pretestības
vienībās. Šim nolūkamkāds Budris nodib. pats

savu ~partizānu" grupu,
kas ne tikai apkaroja

riet. zemju aģentus, bet arī nac. partizānus.

Viņam bija zināmi panākumi. 1954 viņš uz-

ņēma arī sakarus ar Gēlena štābu R. Vāc. ar

radio palīdzību, bet 1955 Gēlens pārtrauca

operācijas Balt. telpā.
Liet. trimdinieki savus partizānus brīdināja,

ka no R. valstīmpalīdzība vairs nav gaidāma.
Latv. vadība partizānus nebrīdināja, ja ne-

skaita sūtņa V. Salnā vēstījumu no Zviedr.

LCP vadībai Rīgā jau 1943. Ilūzijas veicināja
Amerikas Balss raidījumi, kas sākās 1951 ar

Ljas nimnu, fanfarām un deklarācijām par

ASV ārpolīt. un Ljas juridiskām tiesībām. To

visu klausījās pārgurušie, sadursmēs nokau-

sētie latv. cīnītāji purvos un mežos,pārskaitot

pēdējās patronas. Viņu darbība ilgus g. bija

novilcinājusi pad. režīma nostiprināšanos lau-

kos. Jau 1948. X LCP vad. Zviedr. saņēma

ziņas, ka 1949 pavasarī sāksies lauksaimn.

kollektivizācija. To ievadījaplašas deportācijas
1949. 111. Tās izmcināja partizānupārtikas un

atbalsta bāzes. Partizāni vairs nespēja uzbrukt,

bet tikai slēpties, bet arī tad vēl 1950. II Kurz.

pie Oktes bija notikusi lielākakauj a, kurā ap

50 partizānu saviem gūstītājiem sagādāja

prāvus zaudējumus. Partizānu cīņas okup. Ljā,
sākot ar 1949, apsīka, bet ir ziņas, ka jau 1948

vairākas latv. partizāņu grupas devušās uz

Liet., kur apstākļi darbībai bija ievērojami

izdevīgāki. Šis ceļš piebrāļu tautas cīnītājiem
veda caur Seces-Taurkalnes mežu masīvu. Liet.

partizāniem bija centralizēta vadība. Vēl 1949

pavasarī viņi pārvaldīja plašu novadu Rietum-

lietuvā. Par šīm cīņām 1948. 8. V New York

Herald Tribune ziņoja, ka caurmērā uz vienu

liet. partizānu krituši septiņi okup. karavīri.

Par turienes cīņām zīmīgu kecību 1970 devis

kāds okup. Liet. Augstākās padomes deputāts

un red.: ~Ja Ljā starp nac. partizāniem un to

gūstītājiem notika sadursmes, tad Liet. risi-

nājās brāļu karš." Pēc trimdasket. vērtējuma

tajā krituši 30 000 lietuviešu. Gan amer. vēl

1951 centās šo kustību atbalstīt, nometot ar

izpletņiem okup. Liet. vairākus ket. izlūkus, bet

tie visi tika sagūstīti vai krita, cik spriežams,
britu dubultaģentu nodevības dēļ, kas nāko-

šajos g. piemeklēja latv. izlūkus. 1952 ket. savu

Brīvības armiju (ierindas partizānus) demobi-

lizēja. Partizānu cīņu fāze Baltijas telpā bija

galā. 30 g. vēlāk to garākārunā pieminēja ASV

misijas padomnieks pie AN Kārks Geršmans

(Cari Gershman), 1982. 15. X pirmo reizi šai

forumā oficiākkonstatējot faktu, ka „Padomju

Okupācijas izraisītā (partizānu) pretestība
(Balt. valstīs) turpinājāskdz 1952. g. —

tātad

8 g. pēc padomjuvaras atgriešanās." Pad. vara

no sākta gala ir centusies šo latv. bruņoto un

ilgstošo pretestību noklusēt vai arī attēlotkā

sporādisku banditismu, vai patkā vācu vervēto

grupu diversijas. No otras puses, pad. publi-

kācijas ir izcēlušas pad. partizānu darbību

1943/44 Latg. un 1944-45 Kurzemē. Ne vienā,

ne otrā gadījumā tai nebija latv. tautas at-

balsta. Visspilgtāk tas iezīmējās Kurz., kur t.s.

Sarkanā bulta un tai kdzīgas pad. izpletņu
lēcēju org. grupas neveica savusuzdevumus un

ne mazākā mērā neietekmēja Kurz. fronti:kara

beigās tā vienīgā noturējās nepārrauta līdz

1945. 8. V. Patiesības sagrozīšanai pad. vara

izmantojusi arī vairākus okup. Ljas rakstnie-

kus. Viks Lācis unA. Griguks savosromānos

attēlo nac. partizānus viscaur melni baltā

skatījumā. Šiem kt. mazvērtīgajiem darbiem

tikai retais latv. tic. Jaunās paaudzes rakstn.

—
kā Ojārs Vācietis (Tās dienas acīm} un

Imants Auziņš (Mājas pulcējas baros) —
šo

~pēckara karu" attēlo subjektīvāk un arī

ticamāk, būdami tā laikapartizānu apdraudēto

pad. aktīvistu bērni. Kādēļ latv. partizāni

cīnījās unkas ar viņiem notika, to viņi nemin.
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MiķeļaGaistautaskulptūra.

Pretestības kustības organizētāja pa-

domju soda nometnēs Biruta Blūma.

Sagūstītos partizānus visumā sodīja ar 25 g.

spaidu darbos; daļai piesprieda 10-15 g. — ja
tie bija padevušies vai nebija piedal. eksekū-

cijās. Daudzi no viņiem vēlāk bija dumjuun

nemieru dal. pad. soda nometnēs Nariļskā,
Vorkutā, Džeskasganā, Karagandā v.c. sākot

ar 1953. Pēc 1955. IX izsludinātās daļējāspolīt.

amnestijas vēl atlikušie partizāni Ljā esot

iznākuši nomežiem (Sov. Latvija, 1956. 11.1).

1944-52 cīņās pied latv. sk. nekad nezināsim.

Vēl vienmēr nezināms ir pat aptuvens šajos g.

kritušo partizānu skaits. Zināmu pieturas

punktu šeit dod Pad. Jaunatne 1984. 24. 11,

kurā okup. Ljas vēsturnieks Jānis Dzintars

min kritušo sk. partizānu apkarotāju pusē:

„Diversantu bandu terroram par upuriem un

cīņā ar tām Ljas territorijā krita 1 660 pad.

aktīvistu, partijas, komjaunatnes, padomjuun

saimnieciskie darbinieki." (No raksta
nopro-

tams, ka te ietilpst arīpad. bruņoto spēku loc.).

Vēst. I. dir. V. Karaļuns 1986. 30. I Dzim-

tenesBalss, nr. 5 (1993)publ. jaukonkrētākus

datus par pretestībaskustības iedarbību 1944-

-19500 g. sāk. — 1562 partijas, pad. unkom-

jaunatnesaktīvistiunviņu ģimeņulocekļi, 350

„iznīcinātāju" bat.karavīru, 64 valsts drošības

uniekšl. M darbinieku krituši, tātadpavisam

1 976 cilvēki. Kritušo partizānu skaits varbūt

nepārsniedz800, neskaitot izsūtītos.

No vācu bruņotajos spēkos ieskaitītajiem

apm. 150 000 latv. un viņu zaudējumiem uz

pusi mazākā gadu skaitā — līdz šim apzināti

ap 35 000 kritušu latv.
— arīšis zaudējums ir

sāpīgs, bet latv. dzīvā spēkānav cirtis lielāku

robu. Starptaut. plāksnētoties viņu upurisvar

izrādīties nozīmīgāks, jo tajā izpaudusies ne

vairs pakļautībavācu okup. varai, bet tautas

brīva griba cīnīties par savu brīvību pat

bezcerīgā stāvoklī. Visbezcerīgākā stāvoklī

latv. Ljā nonāca 1950-o g. pirmajā pusē.

Partizānu kustība bija apsīkusi, cerības uz

rietumiem nepiepildījās, un latv. bija padoti

Staļina terroram. Pēc Staļinanāves 1953 tautā

radās rezervētas cerības, kas izrādījās pama-

totas: terrors un masu deportācijas izbeidzās,

noizsūtījuma atgriezās daudzi 1949 deportētie,
čekai atņēma ties. sodīt admin. kārtā, apcie-
tināšanas ierobežoja,bet apcietinātos nodeva

parastajām tiesām Presē uzsvēra t.s. soc.

likumībasprincipu, kas Staļina despotijas laikā

ticis sistēmatiski pārkāpts. Ar to okup. Ljā

radās minimāla drošība un mazket kelāka

brīvība. Tocentās izmantot arī latv. komunisti,

t.s. „berklāvieši", kuru vad. bija LPSR MP pr.

vietn. Edgars Berklavs (P. 23) (sk. arī LE 11,

367-71) 1958/59. Nākamajos g. lēnām uzlabojās
iedz. materiāke apstākļi, parādījās ārz. tūristi,

pieauga sakari ar ārzemēm Šādos apstākļos
radās jaunaveida pretestība, kas sakņojās nac.

neatkarības idejā un cilvēka ties. prasībās,
tiecoties izmantot puslegālas metodes unpad.

konstitūcijā noteikto. Jau ap 1966 Kriev.

parādījās disidentukustība, kas vēlāk sašķēlās
liberālos marksistos (Rojs Medveģevs v.c),

rietumnieciskos reformistos (A. Sacharova

aprindas) unslavofilos (Aleksandrs Solžeņicins

v.c). Tikai Sacharova aprindās bija atbalsts

mazākuma tautību prasībām, kaut arī nepil-

nīgi. Līdz ar to opozicionāriem okup. Balt.

valstīs bija tikai daļēja sadarbība ar kr.,

pārņemot kr. disidentu metodes
— ~samizd-

ata", resp. uz rakstāmmašīnas pavairotu
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rakstu izplatīšana, atklātas vēstules, iesnie-

gumus valdībai. Latv. sadarbojās ar liet. un

igauņiem. Okup. Ljas disidentu sakari ar kr.

Gunāra Rodes vērtējumā bija vāji, tāpat ar

latv. trimdas aprindām. Latv. jaunāopozicija

bija vājāka par līdzīgām kustībām okup. Ig.

un sev. Liet., kur disidentu kustību balstīja

katoļu b-ca un kur tā tāpēc darb. intensīvāk.

Okup. Ljā šī kustība pie tam bija sadrumsta-

lota, jo blakus nac. disidentiem parādījās
minoritāšu un konfesiju grupas, kas cīnījās par

savām interesēm: ebrēji par ties. emigrēt uz

Israēlu, latv. unkr. baptisti par ticīgo ties. un

tml. Tikai 1979 parādījās latv., ig. un liet.

grupveida iesniegums — protests pret 1939

Molotova un Ribentropa paktu un prasība

restaurēt visu 3 tautu tiesības. Jau ap 1960

Liepājā, Cēsīs, Valmierā, Gulbenē,Daugavpilī

unciturskolās parādījās nelegāli nac. pulciņi,

nokuriem daļučeka atklāja. To 1962 piedzīvoja

arī pagrīdes org-ja Balt. federācija, kuras

locekļus tiesāja par pretpadpropagandu,Ljas

un Balt. valstu neatkarības idejas sludināšanu

Latvijas poļu pretestības darbinieks

Ivans Jachimovičs (dz. 1931. gadā

Daugavpilī).

un darb. šai virzienā. Gunāru Rodi, Daili Rij-

nieku, Jāni Rijnieku, Viktoru Kalniņu, Uldi

Ofkantu, Ziedoni Rozenbergu, Knutu Sku-

jenieku un Ainu Zābaku sodīja ar 6-15 g.

stingrā režīma nometnēs, pie kam G. Rodem

un D. Rijniekampiesprieda 15 gadus. Šī
grupa

bija tas kodols, kas arī turpmākajos g. deva

bezbaikgākos Ljas ties. prasītājus. Vēlāk Rode

un Kalniņš izkļuva uz ārz., pēdējais kopā ar

sievu Helēnu Celmiņu. 19600s g. plašāk iz-

paudās gan individuāla, gan grupveida darbība

demonstrācijās ar un pie nac. simbokem.

Vairākus jauniešus notiesāja par sarkanbalt-

sarkanā karogaizkāršanu, dažos gadījumosarī

par pad. karoga dedzināšanu(Bruno Javoišu,

Osvaldu Volkovu, Māri Andžijevski, Igoru
Titovu, Imantu Lietavieti v.c). Nereti tas

notika 18. XI. Simboliska pretestība bija arī

gājieniuz Brāļuun Meža kapiem Rīgā, nokekot

tur ziedus Ljas valsts karoga krāsās vai iede-

dzinot svecītes pieprez. JāņaČakstes, āri. min.

ZigfrīdaMeierovica un ģen. JāņaBaložakapa.
Šādām simboliskām manifestācijām tomēr

trūka dziļāka un mērķtiecīgāka polīt. satura.

1968. 7. XI Gunārs Bērziņš, Laimonis Mar-

kants un Valerijs Lūks izdakja 7 000 skrejlapu,

kurās bija izteikts protests pret pad. iebru-

kumu Čeckoslovākijā, nacionālistu apspiešanu

un tml. Viņus notiesāja par pretpad. propa-

gandu un ieroču glabāšanu. Arī žurnāksts

Ivars Žukovskis kritizēja pad. rīcību Čeckoslo-

vākijā, par ko viņu 1969 notiesāja ar 5 g.

spaidu darbos.Ljas poks Jans Jacnimovičs jau
1968 bija rakstījis vēstuk PSKP poktbiroja loc.

Michailam Suslovam, protestējot pret PSRS

disidentu vajāšanām, norādot arī uz agrāk

notikušajām latv. deportācijāmv.c. Par to viņu
izslēdza no kompart., atlaida no darba un

ievietoja garā vājo slimnīcā, no kuras viņu
izlaida 1971. Bez tam okup. Ljā sevi pieteica

konspirātīva nac.komūn. grupa, kas sacerēja
unizsūtīja uz ārz. t.s. 17 komūn. vēstuk, kuru

1972.1-II ārz. atreferēja ap 100 ārz. laikrakstu.

Šī vēstule bija skarbs protests pret Ljas

rusifikāciju, atklājot tās metodesun aicinot R.

valstu komūn. partijas šopokt. „bez žēlastības

atmaskot unboikotēt." Līdzīga veida indivi-

duāli un grupveida protesti turpinājās arī

nākošajos g., piekam aktīvākā bijask. unstud.

jaunatne.Tā, piem., 1974. V Rīgā apcietināja

brāļus Pāvilu unOlafu Brūverus, inkriminējot

viņiem režīmam nepatīkamas aptaujas lapas
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dalīšanu studentiem. Par to Pāvilu sodīja ar

1 g., Olafu ar 6 mēn. darba namā, pēc tam

atļaujot viņiem emigrēt uz ārzemēm. 1978

Kuldīgas raj. apcietināja brāļus Māri un Jāni

Tilgalus, apvainojot viņus pretpad. propa-

gandā, valstij bīstamu pasākumu organizēšanā

un mēģinājumā nodib. sociāldem. partiju.

Jānim piesprieda 5 un Mārim 3 g. stingrā

režīma nometnē. Okup. Ljā izpaudās arī

minoritāšu unkonfesijuprotesti unprasības.
Turienes ebrēji sāka enerģisku cīņu par ties.

emigrēt uz Israēlu, 19700 g. sākumā izsūtot uz

visām malām petīcijas ar simtiem parakstu.
1969. IV ebrēju students lija Ripss nostājās

pie Brīvības pieminekļa ar plakātu ~Es pro-

testēju pret Čechoslovākijas okupēšanu" un

sevi aizdedzināja. Viņu izglāba, ievietojaslim-

nīcā, tad psīchiatriskā hospitālī, bet 1971

deportēja uz Israēlu. Starp konfesijām sev.

aktīvi darb. baptisti (māc. Jānis Šmits, brāļi
Brūveri v.c). Viņiem sadarbībā ar māc. P.

Kļaviņaorganizētās Gaismas akcijas (sk.) dar-

biniekiem izdevās okup. Ljā nofotografētun

izsūtīt uz ārz. 2 dokumentālas filmas, kurās

redzama soda nometne pie Rīgas. Ārz. tās guva

plašu ievērību. Par katoļiem zināms vienīgi
masveida latv. katoļu protests pret bazn.

slēgšanu Daugavilī. Kr. kā disidentiokup. Ljā

navbijuši aktīvi, kaut arī zināma 1970 okup.

Ig. izdotā kr.unbalt. programma
— manifests,

kas simpatizē baltiešu nac. prasībām. Disi-

dentu kustību čeka (KGB jeb VDK) visumā

apkaroja ar ~profilaktiskiem" pasākumiem —

izsaukšanu uz pārrunām, brīdinājumiem, iebai-

dīšanu un aktīvāko opozicionāru arestiem.

Drošības iestādēm rūpes sagādāja samērā

lielais trimdas tūristu skaits Rīgā(1975 —

ap

2 000), tāpēc tās pastiprināja izspiegošanu.

īpaši uzmanīja latv. tūristus no Zviedr., kur

pēc pad. iestāžu ieskatiem darb. org-jas (LNF

LSD SP), kas spēj īstenot konspirātīvus
sakarus. Jau 1970 apcietināja un tiesāja bij.
sociāldem. līderi Frici Menderu (1666). Viņam

inkriminēja pretpad. propagandu — savu

memuāru izrakstu nodošanu trimdas tūristiem.

Kaut gan Menders neatzinās, viņampiesprieda

nometinājuma sodu. Šī 85 g. v. sirmgalvja

tiesāšana, kaut viņš jau bija izcietis cara un

Staļina Kriev. katorgu, izraisīja starpt. pro-

testus. Menderu atbrīvoja, bet viņa veselība

bija iedragāta, un 1971 viņš mira. Pēdējais
vārds palika spītīgajam Menderam. Savā

kapakmenī viņš licis iekalt: „Es savas tautas

daļa/ unnetapšu tās šķirts—/ tāzaļos mūžam

zaļa,/ un nevaru es mirt." 1971 apcietināja

tulkotāju Maiju Silmali, inkriminējot viņai
sakarus arLidiju Doroņinu, kas jau 1970 bija

apcietināta par pagrīdes lit. pavairošanu un

pēckara g. bija tiesāta un izsūtīta uz Sibiriju

par nac partizānu atbalstīšanu. Doroņinu

sodīja ar 2 g. cietumā. Silmali ievietoja Sar-

kankalna psīchiatriskā slimn., vēlāk atbrīvoja,
bet 1973 viņa mira. 1977 Rīgā apcietināja
mākslin. Jurģi Skulmi unVIII notiesāja ar

2 1/2 g. darba nometnē, apsūdzot viņu nele-

gālos sakaros ar trimdas sociāldemokrātiem.

Bez tam Skulmi izslēdza no Mākslin. sav-bas.

1978. VI Tallinā apcietināja Zviedr. latv.

Laimoni Niedri un kolhoza darbin. Žani Skud-

ru, kurus XI Rīgānotiesāja, piespriežot Nied-

rēm 10 g. par spiegošanuun Skudrām 12 g. par

~dzimtenes nodevību" — slepenas inf. pie-

gādāšanu LNF Zviedrijā. Protesti ārz. presē

1979 panāca to, ka Niedri atbrīvojaun izraidīja

atpakaļ uz Zviedriju. Lai atbaidītuokup. Ljas
iedz. no sakariem ar trimdiniekiem,abas šīs

prāvas plaši atreferēja pad. prese. Pretestību

šādas represijas tomēr nespēja apturēt. Jau

1975/76 ārz. nonāca t.s. Ljas Neatkarības

kustības un Ljas Krist, demokrātu vēstījumi

— gan bez parakstiem un tāpēc bez lielākas

nozīmes. Toties 1979 latv. jau rīkojās atklāti,

kopā ar ig. un liet. publicējot protestu pret

Balt. valstu polīt. iztirgošanu 1939 unprasot

šo tautu ties. atjaunošanu. Šis dokuments

ieguvaplašāku ievērību pasaules presē. Tobija

parakstījuši arī 3 latv.: Ints Cālītis, bij.

partizāns, vēlāk tiesāts arī par pretpad. pro-

pagandu; Juris Ziemelis, kas uzaudzis Sibirijā

un 19 g.v. jau 1960 bija notiesāts par bruņotas

pretestības plānošanu Ljā; Ivars Žukovskis,
žurnālists (sk. iepriekš). Viņu agrākās gaitas
liecina viņu rūdījumu izteikt savas tautas

prasības. 1980. XI drošības iestādes apcieti-

nāja 62 g.v. Juri Būmeisteru, vienu no galv.
elektro nozvejas speciālistiem PSRS. Būdams

rūdīts konspirātors, kam bija sakari ar vadītā-

jiem LPSR kompartijas CX locekļiem, A. Vosu

ieskaitot, Būmeisters kopš 1975 bija darb. kā

LSD SP Ārz. kom. (Zviedr.) pārstāvis un

organizētājs okup. Ljā. Viņapokt. unekon. inf.

gadiemilgi rēgulāri sasniedza Zviedr. pubkcētā
LSD SP izdevuma Brīvība redakciju. Čekai

izdevās daļēji atklāt okup. Ljas sociāldem.
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pagrīdi, kaut tā vēl 1981. 1. V izlaida uz-

saukumu latv. strādniekiem ar ļoti skaidrām

un asāmprasībām pad. varai. 1981. 5. VIRīgā
Būmeisteram piesprieda 15 g. stingrā režīma

labošanas darbu nometnē par „dzimtenes

nodevību" — spiegošanuārvalstu izlūkdienes-

tiemun par inf., kas izsūtīta uz rietumiem un

tur izmantota pret PSRS vērstās publikācijās.
Šai prāvai bija ļoti plaša atbalss ne tikai ārz.

presē, bet par J. Būmeisteru iestājās Zviedr.

un Austrāl. parlamenta loc, ASV arodb-bu

(AFL/CIO) vadība un Sociālistiskās Inter-

nacionālesprez. Vilijs Brants savā Maskavas

apmeklējumā 1981. Līdz ar Būmeisteruarī 10

g. tajā pašā režīma nometnē notiesāja viņa
tuvu kdz-ku Daini Lismani. Blakus šai kustībai

ir kāda cita, ko var apzīmēt par pasīvo

pretestību, bet kas pārsniedz to, kāda bija

pazīstama II Pas. kara laikā. Tā ir latv.

savstarpējā saprašanās bez vārdiemnac. sva-

rīgos jautājumos. Par kādu nac.pokt. darbību

okup. Ljā navko domāt, bet tur ir atkārtoti

izteikta doma, ko var ietvert vārdos: ~Mēs

nespējam būt iespēju radītāji. Mēs varam

pastāvošās iespējas tikai izmantot." Un tādas

iespējas, kaut ierobežotas, atrodamas izgl.,

kult., daļēji saimn. v.c. nozarēs. Latv. tās

izmanto, kaut arī ne tik veiksmīgi kā ket. un

igauņi. Ir arī zināma ticība sev un savai

nākotneiLjā: „Ja tikai mūsu kult. radīšanas

process un tautas intereses par to neapsīks,

mēs kā tauta izturēsim, kaut arī mūsu skaits

saruktu kdz tam,kāds tas tagadir Igaunijā."
A. Trapans, F. Launags, A. Šilde,

G. Rode, A.N., G. Cimbulis

Pretoriuss (Praetorius) Mateuss (1633-1707)

— vācu teologsunvēsturnieks. P. stud. Ros-

tokas unKaraļauču U, bijis protestantu māc.

Insterburgas tuvumā A. Prūsijā, bet 1684

Olīvā pārgājis kat. ticībā un bijis māc. R.

Prūsijā. Kā teol. rakstnieks P. no 1682 pa-

svītrojis protestantu un kat. b-cas apvieno-
šanās nepieciešamību, bet neatradisatzinību

ne vienā,ne otrā pusē. No 1670 P. sācis studēt

Prūsijas unPokjas vēsturi. Uzskatot poļuspar

gotupēctečiem, P. publ. Orbis Gothicus (1688)

unMars Gothicus (1691), bet pēc tam Sjllabus
materiarum m operē intitulato Deliciae anti-

quitatumPrussicarum exponendarum P. 1703

nobeidza grām. Historia Prutenica absolutis-

sima oder Preussische Schaubūhne, kaspalika

neiespiestaPrūsijas valsts bibkot. Berlīnē, betProtesta balss no okupētās Latvijas.
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kopš 1866 atradās Karaļauču valsts archīvā.

Vāc. vai. rakstītais ms. bija iedalīts 18 grām.,

kas bija sadalītas nodalās un paragrāfos,

pavisam 1 529 lpp., kas bija apvienotas 2 sēj.

ar daudziem spalvas zīmējumiem, 2 ar roku

zīmētām senās Prūsijas kartēm un daudziem

akvareļiem, iesk. 102 seno prūšu dižciltīgo

ģimeņu ģērboņu attēliem. Līdz IIPas. karam

izd. tikai dažas nod. M. Lilientāla red. —

Nachtricht von der Littauer Arth, Natur und

Leben (rakstu krāj. Erleutertes Preussen, oder

auserlesene Anmerkungenueber verschiedene

zur Preussischen . . . Historie gehdrige be-

sondere Dinge (I, 1724), Bericht von der

Mūntze m Preussen (turpat, 111, 1726), His-

torische Nachricht von deralten preussischen

Sprache (rakstu krāj. Acta Borussica . . .oder

sorgfāltigeSammlungallerhand zurGeschichte

des Landes Preussen gehbrigerNachrichten . . .

(11, 1731). P. darba tālākais liktenis nav

zināms.

Prezidenta Dr. K. Ulmaņa piemiņas stipen-

diju fonds. Sakarā ar Dr. K. Ulmaņapiemiņas

plāksnes atklāšanu Nebraskas U Linkolnā

(ASV) 1954. 22. V, Linkolnas latv. dr. un org-

jas vienojās dibināt Dr. K. Ulmaņapiemiņas

stipendiju fondu. Šīs org-jas bija: Nebraskas

Latv. palīdzībasb-ba, Linkolnas Latv. ev.-lut.

draudze, DV apv. Linkolnā unLinkolnas ev.-

lut. Sv. Jāņadraudze; tām 1955 pievienojās arī

Linkolnas Korp. kopaunLinkolnas Latv. Stud.

b-ba. F sāka darb. 1954, pirmo iemaksu (100

dol.) tas saņēmanoLSCS. Pirmo stipendiju 160

dol. apmērā 1954. 28. X saņēmaelektromeck.

stud. Oļģerts Štauers. Fondu pārzina kom.,

kurā darb. no katras org-jas viens pārstāvis.
Kom. izvēlē nosava vidus pr. un sekr.-kasieri.

1955. 31. VIIIpar pr. ievēlējaLinkolnas latv.

ev.-lut. draudzespr. Aleksandru Silenieku. F.

kdzekļus iegūst noF. locekļuorg-ju ikgadējām

iemaksām, no citu org-ju vai privātpersonu

labprātīgiem ziedojumiem unno F sarīkoju-
miem. Nebraskas U studējošo latv. atbalstam

F piešķir katru
g. vienu vai vairākas stipen-

dijas atkarībā no līdzekļu daudzuma. Kom.

nosaka stipendiju lielumu. Stipendijas piešķir-
tiem stud., kas studējuši vismaz 1 g., uzrāda

studijās labas sekmes un kuru materiālais

stāvoklis nav nodrošināts. 1972. 4. IV šos

noteikumus papildināja ar norādījumu,ka sti-

pendijas saņēmējam jābūtpilntiesīgam stud.

vismaz ar minimālo kreditu skaitu un pie-

tiekamam sekmēm, jabutlatv. draudzes loc.un

aktīvam latv. s-bā. 1976. 19. II F kom.,

trūkstotpiemērotamkandidātam,nolēma, ka

F stipendiju drīkstpiešķirt arī jauniešiem,kas

mc. MLĢ Vāc, Garezerā vasaras vidsk., 2x2

nometnē vai R. Mičiganas U latv. vai. kursos.

Stipendijas nav piešķiramas stud., kas jau

saņēmuši kādu citu stipendiju. Kopš F dib.

vairākkārt ir mainījies F dalībn. org-ju sastāvs.

1982 tas bija: Linkolnas latv. ev.-lut. draudze,

Linkolnas latv. ev.-lut. Sv. Jāņa draudze,DV

apv. Linkolnā, Linkolnas latv. koris un jau-
natnes pulciņš. 1982. X par F pr. ievēlēts

pulciņa pārstāvis Valdis Ronis. 28 darbības g.

F piešķīris 56 stipendijas 47 stipendiātiem

kopsummā par 7840 dolāriem.

PrībergaAustra (dz. Bulma, 1919.13. VIII

Jaunrozes pag.) — žēlsirdīgā māsa un tēlniece.

Mācījusies Apes lauksaimn. sk. 1934-36 un

Karaliskā Devonas un Ekseteras slimn. žēl-

sirdīgo māsu sk. Angl. 1949-52;trimdā Vāc. —

VolmetshofenāunAugsburgā 1945-47, Angl.

no 1947. P. strādājusi par žēlsirdīgo māsu

Karaliskajā Devonas un Ekseteras slimn.

1949-79, 1975 sākusi interesēties par kok-

griešanuuntēlniecību,zināšanas iegūstot Sv.

Tomasa Ask. Ekseterā 1975-81 un latvisko

Austra Prīberga.
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Priedaines sabiedriskā centra galvenā ēka ar terasēm brīvdabas izrādēm.

stilu pašmācības ceļā, vēlāk papkcknājusies pie

angļu skulptoriem Glinisas Dīnas un Lesa

Dževela (Jewell), pievēršoties figūrāliem un

abstraktiem veidojumiem kokā, kopš 1985

studē keramiku Ekseteras Mākslas centra

skolā. P. ar saviem darbiempiedalījusies visos

Angl. latv. dz. sv. un Kult. dienu un grupu

izstādēs kā latv., tā angļu sab., sākot ar 1981.

arīKanādā, 1983 Milvokos, ASVunMelburnā,

Autrāl. un 1986 Ontārio, Kanādā, ieguvusi

atzinības rakstu par kokgriezumu ~Bēgļu
gaitas"; ir Latv. māksi, un daiļamatnieku

kopas unEkseteras mākslas sab. biedrene.

Priedaine
— Ņudžersijas Latv. b-bas 8,5

akru lielais lauku īpašums (5 jūdzes no Frī-

holdaspils. Monmutas [Monmoutk] apr., ASV).

B-ba tonopirka 1956, lai tur izveidotu mājokk

sarīkojumiem un āra nodarbēm vasarās. P.

izbūvi sāka 1958, un līdz 1960 vasarai bija

uzcelta saimn. ēka, nojume izrādēm un no-

darbēm un amfit-ra terase ar 1 500 sēdvietām.

1962 sāka b-bas nama būvdarbus, namu

iesvētīja 1964. Namā ir zāle ar balkonu (kopā
300 sēdvietu), skatuve, bibl., bārs, saimn. un

b-bas dažādo noz. darba telpas. 1970 sāk. to

paplašināja arpiebūvi latv. skolai un ar telpām

īpašumauzrauga clzīvoklim.īpašumā uzbūvēts

arī sporta laukums, iekārtas ~pkaiikošanai" un

brīvdabas sanāksmēm, ierīkoti īpašuma iek-

šējie ceļi unautomobiļunovietošanas laukumi,

īp. iegādeun izveidošana, neskaitot talcinieku

darbu,izmaksājusi 110 000 dol., kas iegūti no

ziedojumiem, izlozēm un sarīkojumu atliku-

miem. (Pēdējā laikā īp. vērtību lēš pāri par

200 000 dol.) P. izbūves laikā b-bā bija 240

biedru, vēlāk to skaits pārsniedzis 300. Iz-

veidojās un aktīvas bija b-bas pašdarbības

kopas — drām. kopaundejukopa „Dzintars".

Ik vasaru notika brīvdabas t-ra izrādes un

vokāli mūz. sarīkojumi. Pirmā brīvdabas t-ra

izrāde 1960 vasarā bija R. BlaumaņaSkroder-

dienas Silmačos rež. Jēkaba Zaķa iestudējumā.
Izrādi noskatījās 2 000 apmeklētāju. Vēlākajos

g. brīvdabas izrādes samazinājās, bet joprojām
katru vasaruP. notiek latv. bērnu svētki, Jāņu
svinēšana (parasti sarodas ap 1 000 Jāņa

bērnu),sporta kopas „Kursa" izkārtotas sporta

sacensības v.c. sarīkojumi. 1973 P. notika

ALA 22. kongress, 1980 — ALA 29. kongress.
Ziemas sezonā vismaz reizi mēn. notiek t-ra

viesizrādes, koncerti vai citi gan pašas b-bas,

gan citu latv. org-ju sarīkojumi. Ned. nogalēs

P. telpas izmanto arī cittautiešu org-jas saviem

sarīkojumiem un atsev. personas ģimenes

godiem.
K. Rabācs

Priede (2013) — visizplatītākais koks Ljā.
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Priežu audzes Katlakalnā,

Rīgas tuvumā.

P. aizņem 52% novisu valsts mežu koppla-
tības. P. ir ļoti pieticīga, bet necieš citu koku

apēnojumu. Ljas p. savas augstvērtīgās kok-

snes dēļ pazīstama kā Rīgas priede. No. p.

sveķiem iegūst terpentīnu, kolofoniju v.c.

Idmikālijas. P. mūža ilgums —
līdz 500 gadiem.

Augstākā p. Ljā (47,2 m) atrasta Dobeles raj.
Tērvetes ciema Kalnamuižas silā. Visresnākā

ir Kalnieku p. Talsu raj. Ģibuļu ciemā ar 4,4

m stumbraapmēruun 20 m vainagaaugstumu.

Priede Anna (dz. 1920. 11. V Pēterpilī,

Krievijā) — baleta soliste (2864).Dejojusi NO

(vēlākajā O un baleta t-rī) 1937-62, demon-

strējusi spožuklasiku ar lirisku ievirzi. levēro-

jamākās lomas
—

Roze (J. Kalniņa Lakstīgalā
un rozē), Meitene (K. Vēbera Rozes garā),
Aurora, Odeta-Odīlija (P. Čaikovska Apburtajā

princesē, Gulbju ezerā), Lelde (A. Skultes

Brīvībassaktā), Džuljeta (S. Prokofjeva Romeo

unDžuljetā), Žizele (A. Adāna Žizelē), Frīģija
(A. HačaturjanaSpartakā) v.c. P. dejojusi arī

Tallinā, Viļņā, Varšavā, Maskavā, Kijevā,

Ļeņingradāv.c.

Priede Gunārs (dz. 1928. 17. 111 Rīgā) -

dramaturgs. B. LVU būvinž. fak. archit. nod.

1953, strād. LPSR ZA Celtn. un archit. I

1953-55. Bija mācībspēks lauks, un celtn.

technikumosRīgā 1955-60,Rīgas kino studijas

scenāriju daļas vad. 1960-62, scenāriju red. kol-

lēģijas loc. 1964-66, Kinēmatografistu sav-bas

valdes 1. sekr. 1965-68, ievēlēts par Rakstn.

sav-bas valdes sekr. 1972. P. ir populārākais

tagd. laikmeta latv. dramaturgs ar lirisku

tēlojumu,jaunocilvēku audzināšanas un aug-

šanas izpratniundziļu humānismu. Viņš 1955

nāca klāj ā ar pirmo luguJaunākā brāļa vasara,

tai sekojaLai arī rudens (1956), pēc tam Nor-

munda meitene (1958). Šī. P. lugu trijotne
ietver jaunatnes alkas pēc skaistas un piln-

vērtīgas dzīves, īstasdraudzībasun mīlestības.

Nākamajos darbos jau skarbāks tonis, pat

polemika, piem., lugās —Pozitīvais tēls (1959),

Vikas pirmā balle (1960), Trojas zirgs (1961),

Miks unDzilna (1963), Pa valzivju ceļu (1965),

Tava labā slava (1965), Trīspadsmitā (1966),

Otīlija un viņas bērnu bērni (1971), Mācību

trauksme (1980), Zi7ā v.c. Publ. grām.— Lugas

(1963), Septiņas lugas (1968), Piecas lugas

(1973). P. sarakstījis scenārijus mākslas filmām

Kārkli pelēkie zied(l9Ql), Nekur vairs navjāiet

(1963) unPazemē (1963). Viņalugas tulkotas

kr., ig., liet., rumāņu v.c. valodās.

Priede Jānis (1874. 16. VIIIVestienas pag.

— 1969. 26. XI Bostonā, Masačūsetsā, ASV)
— ģenerālis (2013). Mūža pēdējos g. pavadīja

Bostonā, bij. žurn. Lāčplēsis redaktors.

Priede Pēteris (dz. 1910. 21. VI Odzienā,
Madonas apr.) — publicists, topogrāfs un

sabiedrisks darbinieks.Stud. LU, Vāc. Karls-

rūes Techn. Ask. 1947 ieguvis dipi. ing. grādu.
Strād. par topogrāfuLjas armija štāba Ģeodē-
zijas untopogrāfijas nodaļā ASV bijis Kolam-

busā (Ohaio) latv. ev.-lut. draudzes pr. unLatv.

b-bas priekšnieks. Rakstījis par nac. unpolīt.

jautājumiemlaikr. Laiks uc, vairāku profes.

org-ju biedrs. Darb. Ljas krsk. beigušo virsn.

apv., Vāc. bijis Ljas S. Kr. pārstāvis Franku

novadā, dib. Karlsrūes DV nod. un bijis tās

priekšnieks.
Priede Roberts (1907. 21. VI Lejasciema

pag.
— 1980. 23. VIII Rīgā) — mācītājs. B. LU

teol. fak. 1931, ordinēts par māc. 1933,kalpo-

jis Ērģemes latv. ev.-lut. draudzē, bijis arī

aizsargu māc, vikārs Valmieras un Valkas

iecirknī. Pēcbēgļu gaitāmatgriezies dzimtenē,

bijis Valkas-Lugažu draudzes mācītājs. Pēc

arckib. G. Tursa aicinājuma P. 1953 sāka org.

teol. kursus, kopš 1969 bija sinodes nodib.

Akadēmisko teoloģijas kursu vad.; izveidoja
mācību iestādi ar pilnu akadēmisku program-

mu pēc teol. fak. parauga. Kursus 1976 pār-

dēvējapar Teol. A un vēlāk par semināru. P.

vadībā 10 g. seminārā uzņēma 67 stud., no

kuriem stud. beiguši un ordinētivai strādāja
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par palīgmāc. 30. Seminārā 1980bija 40 aktīvu

studentu. Māc. P. sastādīja latv. vai. kompen-

dijus (pamattēžuīsus izklāstus) dažādāmteol.

noz. un rakstīja vienkāršus bībeles komentā-

rus, ko mašīnrakstā pavairoja jaunie teologi.

Viņambija izcila nozīme jaunomāc. sagatavo-

šanā pad. okup. apstākļos.
Priede Teodors (dz. 1920. 3. VIIIRūjienā)

— meckanikas inženieris. 1943. b. LU meck.

fak., Vāc. bija asist. BU Hamburgā un Pine-

bergā 1946-47. Izceļojis uz Angl., kopš 1948

strād. savā arodā. Firma CAVLtd. 1953 iecēla

P. par galv. pētn. inženieri. Viņš izdarījis

pētījumus jauna veida ~kluso" automobiļu
motoru konstrukcijā, 1958 Angl. ieguva Dr.

grādu Londonas U unprofes. inž. tiesības. Par

ievērojamiem sasniegumiemdīzeļmotoru pētī-

jumos iestāde
— Institution of Mechanical

Engineers piešķīra viņam „Stuart Ackroid"

godalgu. Kopš 1966 darb. par. doc. Sautemp-
tonas (Southampton) U Angl., publ. vairāk

nekā 20 zin. rakstu.

Priedīte Ernests (1900. 28. IV Sāvienas pag.

—
1971. 16. IV Takomā, Vašingtonaspavalstī,

ASV) — gleznotājs. Stud. LMA unLX, bijis
skol. Tukuma vidusskolā. Piedalījies Tukuma

māksi, izstādēs, gleznu skatēs Vāc. unASV,

individuālasizstādes rīkojis Takomā un Bos-

tonā. Savu īpatnējo uztveri izveidojis trimdā

— mazāk portretosun ainavās, vairāk sievu un

vīru stāvos, zvejn. unzemn. žanros, P. cilvēki

satrauktās, ritmiskās kustībās vēstī dzīves

nemieru, atgādinot R. Ūdera mākslu. P. uz-

tverei raksturīgs stilizējums un krāszieda

dekorātīvais līdzsvarojums.
Priedītis Alberts (1911. 3. VIII Rīgā -

1973. 9. VI Sidnejā, Austrālijā) — žurnālists.

Bijis laikr Jaunākās Ziņas līdz-ks 1929-40, 1.

latv. brīvprātīgo bat. cīņu dalībn. 1941-42,

laikr. Tēvija līdz-ks līdz 1944, Vāc. 1945-46

laikr. Jaunās Ziņas redaktors. Izdeva Augs-

burgāEd. Virzas Straumēnus. Izceļoja 1948 uz

Austrāl., kurbija LPB Austrāl. kopas pirmais

pr. 1950-53 unKF sekr. 1953. Sastādīja, red.

unizd. grām.Latvieši Austrālijā (1953),kā arī

red. un izd. laikr. Pasaule (1953).

Priedītis Emīls (1896. 9.VIIISāvienas pag.

—
1966. 15. II Babītē) — karavīrs. lestājies

1915 gvardu dienestāPēterpik, Kriev. 1916 b.

Oranienbaumaskrsk., nosūtīts kā virsn. uz kr.

vienībām Orenburgā.Bija 1919 8. latv. strēln.

pulkakom-ris, vēlāk pievienojās pusbrāļa plkv.

ltn. Jūlija Jansona 1. Valmieraskājn. pulkam

un piedalījās Ljas Atbrīvošanas karā. Bija

Liepājas pils. unGrobiņas apr. komandants.

Demobilizējies kapt. pakāpē, vēlāk darb. poli-

cijas dienestā. 1944. IX ar savu vien. pievie-

nojās kurekešiem un iesaistījās cīņās Kurzemē.

Palika Ljā. Pad. iestāžu arestēts, 1955 at-

brīvots. (Brālis — glezn. Ernests Priedīte.)

PriedītisĒriks (Erichs) -
dz. 1925. 3. VII)

— karavīrs, skautu, sporta un sab. darbinieks.

Ljas skautu org. kopš 1932,tad Vācijāunvēlāk

ASV jendā.B. augstākos sk. vad. kursus 1966

Gilvellā, ASV un ieguvis sk. Meža zīmi.

Garezerā (Mičiganā) kursu priekšnieks, Va-

dītāju sag. nozares vadītājs. P. bija 3. Lielās

sk.-gaidu nometnes 1977 Inf. noz. vadītājs.

Latviešu sk.
pr. vietnieks 1977-79, pr. no

1979-80. Etniskās sk. padomes pr. ASV. Dar-

bojies Meža zīmes Gilveka kursu vadībā kopš

1978, ir šo kursu dir. un Meža zīmes Gilvellā

kursu pr. vietn. 1982. Bija 4. Lielās sk.-gaidu

nometnes ~Kāvu gaismā" 1982 priekšnieks.

Kopš 1986 latv. skautu starpt. pārstāvis un

Centrālās godatiesas priekšnieks. Apbalvots

Alberts Priedītis.
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ar Baltās lilijas, Pelēkā vilka unSidraba bebra

(ASV) ordeņiem, gaidupateicības zīmi, ig., liet.,

ung. un amer. skautu-gaidu nopelnumedaļām.

Vairākkārtīgi pārstāvējis latv. skautus starpt.

sanāksmēs. VācijāDV nod. sekr. unpr., JKS

nodaļā valdes loc, pārstāvis starpt. YMCA

org. un Vāc. latv. sporta pārvaldē. Sastādījis

un vadījis Vācijā latv. JKSvolejb. unbasketb.

vienības 1955 Pasaules YMCA sportistu meis-

tarsacīkstēm Parīzē, kur latv. volejb. vienība

izcīnīja meistarnosaukumu. Bijis Vāc. latv.

Sporta pārvaldes (VLSP)un latv. Sardžu rotu

sporta kom. prez. loceklis, sekr., volejb.,
basketb. un galda tenisa noz. vadītājs. Latv.

Eiropas Meistarsacīkšu unbasketb. org. kom.

loc. un sacīkšu kom sekr. 1954 un 1956. P. II

Pas. karā iesaukts Latv. leģionā, apbalvots ar

Dzelzs krustuuncitām nopelnuzīmēm.Kopā

ar dzīves biedri Ingu nodib.un izveidojis 1979

Latv. Virsnieku Apv. ASV krātuvi-skati,,Lat-

vijas karavīrs", kas ir lielākā un plašākā

piemiņlietu ununiformu krātuve pasaulē. Ir

eksponāti no strēlnieku laikiem līdz II Pas.

kara beigām. Bija LVA-as prezidija žurnāla

~Kadets" techn. redaktors. Publicējis rakstus

periodikā par skautu un militārvēsturiskiem

jautājumiem.
Priedītis Jānis (dz. 1857. 14. VIII Vidzemē

— mir. Ziemeļamerikā) — misionārs. Uzņemts
1881 Tērbatas U teol. fak. un piedalījies

Tērbatas latv. lit. vakaros. Vēlāk bijis vergu

farmupārvaldnieks R. Indijas salās, vēl pirms
1888 menonītu sprediķotājs Z. Amer. vidienē.

Priedītis Kārlis (1896. 10. IX Ternejas pag.

— 1975. 18. II Rīgā) — pulkvedis. Kriev. b.

Pāvila krsk. Pēterpilī unmilit. kursus. Pieda-

lījies I Pas. karā unkopš 1919. 14. 111 Ljas
Atbrīvošanas karā bijis 4. Valmieras pulka
rotas kom-ris. Izcilu varonību parādījis 1919.

1. XI cīņās Nāves salā. Apbalvots ar LKO.

Vēlāk bija 7. Siguldaskājn. pulkakom-ra pal.,
1940. 27. IX kļuva 24. territoriālā korpusa 285.

strēln. pulka kom-ris, apvienojot tajā 7. Sigul-
das un 10. Aizputes pulka P. 1941. 14. VI

deportēts uz PSRS.

Priedītis Pauls (dz. 1901. 10. II Sosnovicā,

Polijā) — mechānikas inženieris (P. 173). P.

1960-69 strādāja ASV kara flotes bazē Bos-

tonā, specializējoties jaunā darba laukā —

programmu izstrādāšanāelektroniskiem skait-

ļotājiem. Vairāku viņa pētījumu rezultāti

publicēti.

Priedītis Pēteris (1896. 4. IV Vietalvas pag.

— 1974. 10. VII Londonā, Anglijā) — diplo-

māts, žurnālists (2014). Ljā 1941-44 bijaValsts

bibl. darbinieks. Devās 1944 uz Austriju, 1945

uz Vāc, 1946 divreiz dipi. misijā Šveicē. Kopš

1947 darb. Ljas sūtniecībā Londonā
—

sākumā

konsulārā nod., vēlāk bija sūtn. sekretārs.

levēlēts 1948 par Londonaslatv. ev.-lut. Miera

draudzes pr., 1962-64 bija pr. Ljas Ev.-Lut.

B-cas Pārvaldē Lielbritānijā, kopš 1964 Lon-

donas Avīzes red., daudzurakstu autors (ps.
Indrāns un P. Jelgavietis).

Priedkalns Jānis (dz. 1934. 28. 111 Bārbelē)

— anatomijas un kistoloģijas profesors un

neuroendokrmologs. Bēgļugaitās Vāc.no 1944,

ieceļoja Austrāl. 1949, ar Austrāl. kopvalsts

stipendiju stud. vet. mcd. Melburnas un Sid-

nejas U, ko b. ar B.V.Sc. grādu 1959,kdztekus

stud. ari teol. neklātienes nod.; 1959-61 bijavet.

ārsts D. Austrālijā. P. 1962-67 bija asist., vēlāk

doc. Minesotas U ASV embrioloģijas un

histoloģijas nod.,kur 1966 ieguva Dr. grādu.

P. 1966-67 bija Alexander von Humboldt'a

stipendiāts Minchenes un Gīsenas U Vāc;

1969-70 Franc. vaid. vieszinātnieks un stipen-
diāts Lionas U un Francijas kol. Parizē;

1970- 71 doc. Kembridžas U Angl. anatomijas

sk., kur ieguva mag. grādu 1970 unMRCVS

diplomu1971,bija arī Dauningakol. biedrs. P.

Dr. Jānis Priedkalns.
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1972 sākumā viesprof. Harvarda U mcd. fak.

Bostonā, ASV, bet kopš 1972. IX anatomijas

un histoloģijas prof. un katedras vad. Ade-

laides U mcd. fak. D. Austrālijā. P. veicis

nozīmīgu zin. darbu neuroendokrīnoloģijas

nozarē, pētot smadzeņu centru iedarbību un

endokrīno dziedzeru sistēmu, sev. ovulācijas

kontroli. P. sarakstījis ap 50 zin. publ. un

vairākas nod. grāmatāsangļu, fr., vācu valo-

dās. P. ir arī Nobela prēmijas medicīnas

komitejas konsultants, bijis viesprof. Buenos-

airesas U Argentīnā,Vitvatersranda mcd. Ask.

JohanesburgāD. Āfrikā, Stokholmas Karolinu

mcd. I Zviedr., JaundelijasU mcd. kol. Indijā

unTokio Mcd. un zobārstu U Japānā. P. 1985

izraudzīts par dekānuAdelaides U dabas zin.

fakultātē. P. bijis ļoti aktīvs latv. sab. darbā,

vadījis Austrāl. latv. stud apv., Latv. Stud.

Centr. Sav. (LSCS), Americans for Congres-
sional Action to Free the Baltie States Mine-

sotā,latv. skolu padomes, latv. skautus, latv.

jaunatnes nac. darba
grupu, Vasaras vidsk.

klasi Adelaidē, D. Austrāl. imatrikulācijas
kursa latv. vai. komisiju un LAAJ KF. Viņš
ir arī pārstāvējis latv. studentus starpt. stud.

kongresos, piedalījies BATUN un Gaismas

akcijas darbā, 1985/87 PBLA valdes loc. un

Jāņa Daļiņa piemiņas balvas laureāts 1983.

Priedkalns Juris (dz. 1943. 26. IX Valmierā)

— veterinārārsts, ārsts. JāņaP. brāks. Austrāl.

stud. Melburnasun SidnejasU un 1966 ieguva

vet. ārsta grādu.Bija 1966-67 praksē Varagulā,

Viktorijas pavalstī. P. 1967-71 stud. Minesotas

U ASV, kur ieguva Dr. mcd. grādu, speciali-

zējās internā mcd. Belvjū slimn. Ņujorkā. Viņš
1973-76 turpināja stud. Minesotas U unieguva
M. Sc. grādu,kopš 1977 doc Minesotas U mcd.

fakultātē.Bijis Sidnejas Latv. Stud. apv. vad.,

Melburna Latv. stud. kluba pr. un LSCS

priekšsēdis.
Priednieks Alfrēds (1891. 17. X Sarkaņu

pag.
- 1958. 28. VII Oslo, Norvēģijā) —

inženieris, sabiedrisks darbinieks.B. RPI 1916.

Kara dienestā ieguvis jūras virsn. pakāpi.

Piedalījies Ljas Atbrīvošanas karā, vad. Ar-

mijas meck. darbn. (vēlāko Arsenālu). Pēc

demobilizācijas bijis skol. Rīgas pils. amatn.

sk. un technikumā, kur bija dir., vēlāk — a/s

Vairogs direktors. leradās no Vāc. Norvēģijā
1951 un rosīgi piedal. sab. dzīvē, dib. Latv.

Palīdzības b-bu Norvēģijā un kdz mūža galam

bija tās valdes priekšsēdis. Piedal. arī Norvē-

ģijas latv. ev.-lut. draudzes dib. un bija tās

valdes loceklis. Publ. rakstus norvēģu laikr. par

Lju un latv. problēmām.
Priednieks-Kavara Arturs (1901. 29. VI

Liepājā —
1979. 9. IV Galfportā, Sentpīters-

burgā, Floridā, ASV) — operdziedonis (2014).

ASV ilgus g. darb. par dziedāšanas prof.
Gustava Ādolfakol. Minesotā,pēc tam dzīv.

Sentpītersburgā, Floridā, kur vad. turienes

latv. b-bas kori.

Operdziedonis
Arturs Priednieks-Kavara.

Mikeļa Geistauta, bronzā.

Priekule (2015) — pilsēta Liepājas raj. da.

daļā. Tās platība kopāar pievienoto lauku apg.

181 km2, iedz. kopskaits 1969
—

4 800 (pils.
vien. 3 600). Lielākās apdzīvotās vietas ap-

kārtnē ir Asīte, Mazgramzda, Audari, Saulaine

un Dobeli. Apg.apdzīvots jaujaunajāakmens

laikmetā. Atrasti vairāki I-XII g.s. kapulauki.

Apkārtnē ir Priekules, Elkas, Asītes v.c. kuršu

pilskalni. Asīte pirmo reizi vēst. dokumentos

minēta 1253,P.
— 1483. Neliels centrs ap dzc.

izveidojies 1871, bet 1928 P. ieguva pils.
tiesības. Tā 1945. II kaujās gandrīz pilnīgi

iznīcināta, bet atjaunotaun modernizēta pēc

kara. Saglabājies archit. pieminekks — agrākie
P. pils vārti (1688). Latv. kalējs Zviedris-

Johansons 1670 Priekulē izdarījis pirmo lido-
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Zviedru vārti (1688. g.) Priekules pilī.

Briņku ezerspie Priekules.

juma mēģinājumuLjā ar paša izgatavotiem

„spārniem". Apvidu šķērso 2 dzc. līnijas —

Rīgas-Mažeiķu-Liepājas un Priekules-Klaipē-

das-Kaļiņingradas, kā arī 3 lieli ceļi —
Gro-

biņas-Ezeres, Aizputes-Priekules-Skodas un

Virgas-Priekules-Vaiņodes. P. pilsētā darbojas

pienotava, slimn. ar 145 vietām, bērnudārzs,

2 vidsk., astoņg. sk., bērnu mūz. sk., kult.

nams, 2 bibl.,maizes ceptuve, kino v.c. pasā-

kumi. Pils. daudz dārzu un apstādījumu.
Priekules māla atradnē 797 000 m 3lieli krā-

jumi. Atrasti arī saldūdens kaļķi.

Priekuļi (2016) —
ciems un apdzīvota

vieta Cēsu raj. vidusdaļā. Platība 131,4 km2,
iedz. kopskaits 1969 bijis 4 933. Lielākās

apdzīvotās vietas
— Priekuļi (2 444 iedz.

1980), Jāņamuiža, Dukuri, Vaive, Ģūģeri un

Veismaņi. Jurģukalns d. daļāsasniedz 211m

vjl.; Raunai un tās pietekām Raunim un

Vaivei ir skaisti krasti (sev. Ērgļu klintis

un Paeglīšu (Kazu) iezis). Apvidū ir arī vai-

rāki nelieli ez. (Niniera v.c), Niniera grants

atradne (51 500 m 3) un vairākas saldūdens

kaļķu atradnes
—

Lībānu (51 500 m3, da-

bas aizsardzības piemineklis), Dukurbirzs

(36 900 m 3), Veismaņu (15 900 m 3), Dāvida

dzirnavu, Bušlejas v.c,kā arī māla atradnes.

Vaives purvā iegūstkūdru. Priekuļu apdzīvotā
vieta izveidojusies par ievērojamu lauksaimn.

zin. pētn. centru ar lauksaimn. izmēģinājumu

Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas (tagad technikuma) vecais korpuss (būvēts

1912.
-

1913. g.).
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Priekuļu lauksaimniecības technikuma

jaunais korpuss.

st. unlaboratorijām Tur ir Priekuļu lauksaimn.

mechanizācijas technikums,Priekuļu selekcijas

un izmēģinājumu st. un Baltijas mašīnu

izmēģināšanas stacija. P. ciemā irputnufarma,

krejotava, dzirnavas, stadions, peldētava, feld-

šeru unvecmāšu punkts, vet. iecirknis, meteo-

roloģ. st. un 2 sakaru nodaļas. Apvidu šķērso
Rīgas-Valkas dzc. līnija, Rīgas-Pliskavas un

Cēsu-Valmieras-Vilandes-Imaveres ceļš. Ap-

vidū ir Sāruma(Upuru) pilskalns, vairāki seni

kapulauki un Livonijas kara nocietinājumu
vieta Bateriju lauks.

Prīkšķe (Anas querquedula) — pīļu ģints

suga, ar 300-500 gr svaru, brūnu apspalvojumu

un baltu joslu uz galvas. P. ēd gkemjus,

ūdenskukaiņus unto kāpurus un vēžveidīgos
dzīvniekus. Ljā 1980os g. ligzdoja caurmērā

2 000 pāru, g.k. pļavās un pie ūdenstilpnēm.

Prīkšķe.

Prīkuļs Pāvuls (1910. 29. VI Pēterpilī,

Krievijā — 1966. 15. VI okup. Latvijā) —

latgakešu rakstnieks. P. rakstniecībāizcēlās kā

spēcīgs lauku dzīves tēlotājs. Rakstīja dzejas,

stāstus, balādes un kumoreskas. P. stāsti

apvienoti krāj. Nūsamaļdejuši (1943).

Prīmanis Georgs (dz. 1915. 26. X Maskavā,

Krievijā) — ārsts psīchiatrs. B. 1942 LU ar

ārsta grādu. ASV 1954 ieguva ārsta ties.

Ņujorkā un 1973 Merilandē; psīchiatra un

neurologa ties. ieguva 1969. Darb. par ārstu

slimn. unprivātpraksē kopš 1950. Sāka 1965

strādāt Binghamptonas psīchiatriskā centrā

Ņujorkas pavalstī, kļuvis klīniskais dir.pakgs,

vairāku profes. org-ju locekks. Izd. 3 zin. publ.

atsev. un kopā ar citiem.

Prīmanis Jēkabs (1892. 12. 111 Ādažu pag.

— 1971. 22. XI Pitsburgā, Pensilvānij ā, ASV)

anatoms, antropologs (2018). ASV 1948-64

bijis Pitsburgas U anatomijas prof., publ. ap

30 zin. darbu. Aktīvi darb. latv. sab. dzīvē,bija

LAZA viceprez., Pitsburgas Latv. b-bas un

draudzes vadītājs.

Prīms Viktors (dz. 1925. Rīgā) — kerarruķis,
tēlnieks. Angl. mc. Lāfboro paid. unBraitonas

mākslas koledžā. Darb. par skol. vidsk., kopš

1964 vec. lekt. keramikā untēln. Riponas kol.

mākslas nodaļā. Kopš 1967 l.t. strādājis tēln.-

skulptūrā un dekorātīvākeramikā, veicis arī

metināta tērauda skulptūras. P. keramikas

skulptūras ar modernu tektonisku uztveri

vispiemērotākās pagalmiem, dārziem, ārtelpas

novietnēm; tās veidotas no dažādu formu

ķieģeļblokiem. P. piedal. kopizstādēs, viņa
darbi ārtelpās unpubkskās mākslas krātuvēs

Angl. vidienē.

Prince Hilda (prec. Uršteina, dz. Kokamāgi,
1914. 4. VIII Omuļu pag.) - aktrise (2019).

lebrauca ASV 1949, darb. 1949-55 ALT

Ņujorkas ansamblī.Kopš 1959 spēlējusiALT

Vašingtonas ans., kur guvusi lielākos sasnie-

gumus
lomās

—
Jolanta Durbe un Omartija

kundze (tādapaša nosaukuma Anšlava Egkša

lugās), Zuzanna (Anši. Egkša Bezkaunīgajos

večos), Trīne, leva, Vešeriene, (R. Blaumaņa
Trīnes grēkos, Indrānos, Ugunī), Vecmāmiņa

(J. Raiņa Daugavā) v.c.

Princis Jānis sen. (Prinz, Printz Jaņ, 1796.

15. XI Puzes ciematā — 1868. 4. I Ventspik)

—
senākais zināmais kbiešu rakstnieks. Bija

1826-44 ķesteris Puzes b-cā, pēc tam dzīv.

Ventspilī, kur Ostgalā vēlāk bija viņa vārdā

nosaukta iela. P. publ. Juhrneeku sutehtas

dseesmas un luhgschanas (1845),Kungs Deews

es Tevoimpateikschu (1850), Psalmi lībiešu vai.

(1861), Mateja evaņģekja tulk. rietumkbju vai.

— Pūva Matteus Evangelium (Londonā,1863,

250 eks., varbūt faktiski dēla tulk.) v.c.
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Hilda Prince.

Princis Jānis jun. {Prinz, Princ, 1821. 15. V

Puzes pag. — 1904. 12. II Puzes pag.)— lībiešu

rakstnieks un sabiedrisks darbinieks. (T. —

Jānis P. sen.) P. 1844-47 ar tēvu dzīv. Ventspilī,
bet atgriezās Puzes pag., kur bija ciema

vecākais. Kopā ar tēvu sacerējis Juhrneeku

swehtas dseesmas (1845), publ. stāstus Lat-

viešu Avīžu pielikumos 1854-56, arī mīklas,

parunas; atbalstījis somu zinātniekulībju vai.

pētījumus. Publ. 1880 Ptiva Matteus Evan-

gelium jaunā izd. ar austrumlībiešu ietekmi,

rakstījis PēterburgasAvīzēs (1863 — ~Lībiešu
vaidi jeb zemnieki bez zemes"), Baltijas jūr-
nieku kalendārā (1890 — par vēju un jūras

putnu nosaukumiem lībju vai.).
Princis Jā?us (Prinzis, Printz, 1847. Puzē —

1920. vai 1921. Kūresārē, Igaunijā) — kuģu

kapteinis, paidagogs, Jāņa P. jun. dēls. B.

Ventspils jūrsk. ar tālbraucējastūrmaņa grādu
1874 un tālbraucēja kapt. grādu 1878. Vad.

1888-90 kuģn. s-bas Austra šoneriAustra, 1891

kļuva Kūresāres (Ārensburgas) jūrsk. paidag.
unpriekšnieks. Vasarās vad Kūresāres-Rīgas
satiksmes līnijas kuģus Constantin un Osilia.

Princis Kārlis (1893. 11. X Ovišos
—

1978.

25. 111 Vesterosā, Zviedrijā)— lībiešu izcelsmes

zoologs (2019). P. 1919-20 bija 1. Ljas atbrīvo-

šanas bat. (Troickas pulka) karavīrs, 1921-22

skol. Bauskā, pēc tam Rīgas Jūrmalas ģm.;
stud. 1922-27 LU mat. un dabas zin. fak. dabas

zin. nodaļā. Turpinājis skol. darbu, 1934

ieguvis mag. rer. nat. grādu. P. 1939 habilitā-

cijas darbs — Ueber die Lebenszyklen der

orthopterciden und blattoiden Insekten mLett-

land (publ. 1943).Kopš 1940 privātdoc., 1941-

-44 doc, Sistēmatiskās zooL ī dir., 1942-44 arī

Rīgas dabas zin. muzeja direktors. Devās 1944

uz Zviedr., sāka pētn. darbu Lundas U Zool.

I entomoloģijas nod.,kur speciālizējās prusaku

pētīšanā. Saņēma 1956 komandējumustudēt

Britu muzeja kollekcijas Londonā, 1964 ieguva

Lundas U godaDr. grādu.Ap 1973 pārcēlās

no Lundas uz Surahammaru. P. 1932-74 publ.

ap 80 zin. pētījumu.
Priževeits Pīters (1907. 3. VII Vidsmuižas

pag.
— 1968.1. VII Indianapolē,Indiānā,ASV)

— skolotājs. B.LU ar mag. math. grādu.Strād.

par ģm. skol., vācu okup. laikā bija Aglonas

zēnu unJaunaglonasmeit. ģm. direktors. Bija

Vāc. vidsk. skol. NeuetingenāunErlangenā.
ASV Indianapolēnodib. katoļu b-bu unbijis

tās pirmais pr., strādājis Kara flotes pētn.

centrā par matēmatiķi.
Prods Arvīds (dz. 1911. 1. IV Ļaudonas

pag.) — sabiedrisks darbinieks.Stud. 1929-37

LU inž. zin., 1932-37 un 1939-44 bija Rīgas
adatu f-kas techn. vadītājs. Izceļoja 1944 uz

Vāc, kur bija konstruktors Boša (Robert

Bosch) f-kā, bet 1945-49 lekt. latv. TAsk.

Eslingenā. leradās Austrāl. 1949, līdz 1954

dzīv. Alburijā (Alburv), bija turienes Latv.

b-bas pr., pēc tam pārcēlās uz Melburnu,strād.

parkonstruktoru auto rūpn., kopš 1957 firmā

General Motors Holden. Bijis Austrāl. Latv.

t-ra vad. 1956-57, Melburnas Latv. Savstar-

pējās Palīdzības F pr. 1957-71, Latv. kredit-

kooperātīva Melburnā valdes pr. kopš 1961,

Latv. Savstarp. Palīdz, b-bas pr. kopš 1974,

LAAJ saimn. noz.vad. kopš 1972 unAustrāl.

Balt. pad. prezidija loc. kopš 1974. Rakstījis

period. par sab. un saimn. jautājumiem.

Proza okupētajā Latvijā. Neraugoties uz

kvantitāti, prozisti okup. Ljā nav spējuši
aktivizēties tādā mērā kā dzejnieki. Viņu
vairākumu joprojām savosžņaugos turrutīna.

Sev. lielās prozas darbu saturā aktīvi izpaužas
vecās dogmatiskās tendences. Pārāk daudzi

romānisti vēl vienmēr nespēj aizmest malup
ždanoviskās soc. reālisma siekstas. Samērā

retos gadījumos var nojaust jaunus formas
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meklējumus, jaunupieeju materiālam. Kaut arī

krietna daļa prozistu apguvuši prasmi risināt

stāstījuma pavedienu, viņu darbi ir pelēcīgi,

amatnieciski, tiem pietrūkst dziļuma. Romā-

nistu unstāstnieku bieži mech. imitācijas var

pieskaitīt t.s. ~akadēmiskajam reālismam."

Viņus raksturo vairāk vai mazāk prasmīga
nodarbošanās ar lit., bet trūkst mākslin.

jaunrades.Sakdzinot arokup. Ljas eksakto zin.

pārstāvjiem, prozas rakstn. nav vēl iznākuši

no ~guļbūvē celtās pirtiņas": palikdami pie

priekšā rakstītā, viņi turpinamīt ~mīksto un

drošo ilustrātīvisma un tradicionāksma ta-

ciņu." Lai tikai pieminam tādus otršķirīgus

romānus kā J. Niedres Aiz loga aug dadzis

(1966), Katrs ar savu laimi dzimst (1968),

Saliņa bangojošā okeānā (1970), Es biju, esmu,

būšu drīz (1972), Ne jaukatram uztic visgrū-
tāko (1978), Vai apsteigt laiku (1982), J. Granta

Šalc zilais lauks (1960), Liesmo zilā uguntiņa

(1968), Maijs atnāca janvārī(1969), A. Brodeles

Uzticība (1960-61), J. Sārta Vārti (1966),

Saulgrieži (1969), Aprakti stikli (1974), E.

Andersones Reālisti (1972), V. Bērces Dzīves

labākā daļa (1972), I. Sokolovas īstā, nopietnā
dzīve (1972), R. Akmens Paralēles krustojas
sirdī (1969), Saltās zvaigznes (1973-74), A.

Heniņa Sāls puds (1969),Ž. Grīvas Mīlestība

un naids (1961-62), Zemes bērni (1969), V.

Branka Arlodi sirdī (1969),Puiku gadiAlūksnē

(1973), A. Jansona Es karā aiziedams (1970),

K. Fimbera Viņi atgriezās (1970), A. Dripes

Pēdējā barjēra (1971), A. Imermaņa Viesnīcas

„Holivuda" rēgi (1970) un Nāve zem lietus-

sarga (1982), A. Stankeviča Šuvējiņa (1975), A.

Gromaun L. Vāczemnieka Celmlauži (1975), D.

Avotiņas unA. Šksera Saksiņu vējos, Akmens

enkurs (1976), C. Dineres Ugunsputnamedības

(1976) v.c. Paši okup. Ljas rakstn. atzīst, ka

galv. iemesls biklumam, drosmes trūkumam,

pusparakzei ir bailes nokļūt oficiālās kritikas

krustugunīs.
Redzamākie latv. prozisti diezgan viegk

iedalāspaaudzēs:piecdesmitgadniekos ar M.

Birzi, I. Indrāni, V. Lāmu-Eglonu,E. Līvu, J.

Laganovski, L. Puru, Z. Skujiņu, Ē. Vilku (mir.

1976); četrdesmitgadniekos ar R. Ezeru, Z.

Zigmonti, V. Kaijaku, H. Galiņu. H. Gulbi, S.

Stankeviču, S. Viesi; trīsdesmitgadniekos arA.

Belu,A. Kalvi,A. Jakubānu,E. Lukjanski, R.

Luginsku, A. Kolbergu, J. Maukņu; divdes-

mitgadniekos ar A. Darbiņu, E. Tauriņu, E.

Rudzīti, L. Dumberu, R. Bērziņu, L. Ķuzāni,
A. Pūriņu, A. Rendi. Visvecāko paaudzi pār-

stāv H. Dorbe, E. Salenieks (mir. 1977), M.

Zariņš. Attiecībā pret vecāko paaudžuprozis-
tiem zīmīgi ir L. Pura vārdi: ~Mēs esam pārāk

noguruši. Mūsu labākie g. pagājuši sarežģītā
laikā — karš, pēckarš, bezkonfliktu teorija.
Rakstniekam ārkārtīgi grūti jaupašam atrast

sevi, bet, ja nevietā ,piepakdz', tad cilvēks

beigu beigās nogurst."
Vadoties pēc oficiālās statistikas, prozas

grām. okup. Ljā iznāk parasti 30 000 eks. kelā

metienā, turklāt daudzi stāsti unromāni jau

iepriekš publ. Karogā, ko iespiež 23 000 —

25 000 eks., Zvaigznē, kas iznāk 24 reizes g.

115 000 eks., ned. laikr. Lit. unMāksla, mēnešr.

Liesma unvēl dažā labā publikācijā. Okup. Lja
1972. ieņēma pirmo vietu starp pārējām pad.

repubkkām grām. izplatīšanas ziņā.

Lielajāprozā ar visumā patiesiem pēckara

Ljas reāktātes atainojumiemunar domu pat-

stāvību izceļas vairāki konstroversālārakstn.

Visvalža Lāma (līdz 1968
— Eglons) darbi.

Kopš 19600 g. beigām— pēc vairāku g. spiesta
klusuma — viņšraksta romānu pēc romāna, arī

stāstus. Viņa vārds kt. parādījās 1953. Pēc

garā stāsta „Baltā ūdensroze" [Zvaigzne 1958)

unromāna Kāpj dūmu stabi (1960) pār viņu
pārvēlas tik nežēlīgaoficiālās kritikas lavīna,
ka līdz 1967 rakstn. aiziet garīgā pensijā un

strādā
par mūrnieku, krāsotāju un atslēdz-

nieku. Daļēji autobiogr. romānā Visaugstākais

amats (1968) Lāmu visvairāk nodarbinājusi

doma,ko īstipārdzīvo cilvēks, kam ~satriektas

visas ilūzijas, pazudusi jaunekļa iedomība,

pikiīgi apdzisuši cīņas kvēle", kas uz laiku gūst

jaunas, bet mānīgas cerības, kuras atkal

jāzaudē. Jokdarim un lellei (1971) par moto

varētu izmantot „no manis nav atkarīgs
nekas." Ar filoz. atziņām bagāto daudzplānu
darbu autors sacerējis, domājotpar latv. tau-

tas traģisko likteni kara unpēckara gados. Kr.

žurn. Družba narodov romānu iespiež ideolo-

ģiskiuzfrizētā versijā. Vēst. garajāstāstā „Ar

marmora torņiem, zelta jumoliem" (Draugs

1973) galv. tēli vairāk par visu nicina zemo-

šanos netaisnas varas priekšā, padevību, k-

šķību. ~Sērsnustundās" (Zvaigzne 1973), galv.
tēli atskatās izniekotajā, sakropļotajā dzīvē.

„Mūža guvumā" (Karogs 1973), kas līdzīgi
vairākiem citiem ir divvaroņu centrtieces

romāns, par svarīgāko izpētes objektu nostā-
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dīti divu atšķirīgu paaudžu Rīgas metall-

strādnieki, viņu šķautnainie raksturi. Tava

valstība (1978) risinās Ljā 17. g.s., Trase (1980)

norāda uz veselu rindu dažādām sociālām

pretrunāmun sadzīviskām nelaimēm padomju

~attīstītā sociālisma apstākļos." Ar. V. Lāma

Jokdari un lelli sasaucas Igora Ruņģa ~Nom-

alis" (Karogs 1974), kas veidots kā malā

stāvētāja, savrupceļa gājējaantivaroņa grēk-
sūdze par savu rūgto dzīvi kara un pēckara

gados. Pad. ikdienas reālitātēm cieši piesaistīts

Jāņa Mauliņa nepretenciozi veidotais sociāl-

psīcholoģiskais romāns „Kājāmgājējs" (Ka-

rogs 1974) jeb ~trīs dienas diplomētā jurista

ViļaSvārupa dzīvē," kas izraisīja diskusijas.

Viens no savdabīgākajiem darbiem kompozi-

cijas un jutoņas ziņā ir Aivara Kalves ~Vēja

kaņepes" (Karogs 1972), kur saraustītiem, it

kā nervozā steigā un izmisumā veidotiem

teikumiemsniegts daudzplākšņu vēstījums par

kādu aktieri, kas pārdzīvo ļoti mokošu un

sarežģītu vērtībupārvētēšanas procesu. Im-

presioniskajā, dažviet pagrūti uztveramajā

romānā Atvadas (1976) garīgasunemocionālas

nekontaktēšanās lokā ievietots laulāts pāris;
abi pārvērtē vērtības, cenšas saprast, pārvarēt

atsvešinātības iedīgļus, izkļūt laukā no„Tori-

čelk tukšuma," lai lēni nesapūtu. Par to, kanav

veicies ar pad. ideologupastāvīgipropagandētā

~pad. patriotisma," „soc. internac." iedau-

dzināšanu jauno paaudžuapziņā, uzskatāmi

kecina Harija Gulbjaprofes. teicami veidotais

sociālpaid. romāns Pieneņu laiks (1976). Uz

zināmu pacēlumu okup. Ljas lielajādaiļprozā
ved ZigmundaSlmjiņaKailums (1970), Vīrietis

labākajos gados (1975) un Jauna cilvēka

memuāri (1981), kas ir krietni pārāki par viņa
Kolumba mazdēliem (1961),Fornarīnu (1964),

Sudrabotajiem mākoņiem (1966). Soc. reāksma

rakstniecības pozitīvisma un bieži primitīvisma

apstākļos par Skujiņa panākumu jāuzskata

tas, ka viņš nenoved konfliktu līdz naīvi

nogludinātam standarta atrisinājumam, kdz

tradicionālai urravošanai. Turklāt — aizraujošs
sižets, interesanti veidota kompozicija, īpaši

grūti aprakstāma gaisotne. Kailums līdzinās

viepļa spēlei, kur vai visi atainotie cilvēki savās

savstarpējās atieksmēs, savā eksistencē ir per-

sonas šī vārda senatniskajā latīņu nozīmē.

Vīrietis labākajosgados ir tipisks viena varoņa

romāns, kur 3. personas monoloģiskais vēs-

tījums sadzīvo ar asprātīgiem, ietilpīgiem

dialogiem un mākslin. teicamiem iekšējiem

monologiem. Egīla Lukjanska ~Tev atvēlētais

laiks" (Karogs 1970)veidots kā nepārtraukts

iekšējais monologs. Pēckara g. atainojumos

parādās personībaspretstatījums sistēmai, bet

daudzi priekškara epizodikecina, ka autors nav

iedrīkstējies skatītnesenopagātni tādu,kāda

tā bija īstenībā. Daudzas novazātas, kkšejiskas
domas unainiņas rakstītas, šķiet, pēcV. Lāča

v.c. 19400 g. soc. reālistu ~špikeriem," lai gan

izzīmētas ar lielāku talanta spēku. No Ilzes

Indrānes darbiem izceļas Ūdensnesējs (1971),

kas ierauj lasītāju ~it kā sūcošā, līdzraujošā

palu straumē; un tas, kas pamodinātointeresi

ne tikai notur ,uz kmeņa,' bet kāpina unvairo,

nav intriga, fābulas risinājuma piesaistītājs

,kas nu būs,' bet gan ietiepīgais un visa

izšķīrējs —
ka' (G. Irbe). Pēc vairākām

viduvējām grām. 19600s g. noteiktu rakstības

stilu izveidojusi Regīna Ezera, kuras uzskatā

prozista meistarības pamatā ir psīckoloģij a.

Smeldzīgi liriskā noskaņā veidots ir mīlestības

romāns ~Aka" (Zvaigzne 1971-72). Smalki

niansēti atklāta tēlu psīcholoģija fantasma-

goriskajās ~Zemdegās" (Zvaigzne 1976). Pret

mietpilsonību „jaunās šķiras" aprindās viņa
vēršas ~stāstā ar laimīgāmbeigām" —

Saules

atspulgs (1969). Vienai prozas daļairaksturīgs
ir Duets (1972) —

par ārējiem apstākļiem un

laiku, kurā notiek darbība, nav dota gandrīz
nekāda nojausma. Tā autors Jānis Rasa

(Vitauts Gulbis) ar kinēmatografisku sasprin-
dzinātību mēģina parādīt, kā kādreiz agrā

jaunībāmodinātā jūtu tērcīte pēc daudziem g.

iestrāvojas kādā agronomē un arckitektā.

Vairākos romānos —
bieži skolmeistariskā

intonācijā —
attēloti uzmācīgie mīlas trīsstūri

cilvēku attieksmēs,piem., DagnijasZigmontes

romānā „Zilorūķu gala" (Karogs 1972). Egona
Līva Velnakaula dvīņu (1966) fābula risinās

kara laikā, bet no dežūrromānu vairuma tas

atšķiras ar to, ka ilustrējošā kara dienu

aprakstījuma vietā autors dod augstu ētiskās

probl. pacēlumu, kas iegūst gluži simbolisku

raksturu. Ar kaut ko jaunu gan saturā, gan

izteiksmes meklējumos nākkatra Alberta Bela

grāmata. Viņš l.t. raksta ar lielu ritma izjūtu

rindkopās, kas meistariski saāķētas cita arcitu.

Izmeklētājā (1967) risinātas probl. par māksk-

nieka misiju, cilvēka pašpārbaudi, paaudžu
attiecībām. Dzēkgi ironiskajā Būrī(1972), kas

vispirms saista ar interesanto risinājumu
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formas ziņā, vai visi tēli —

gan ļaunie, gan labie

—
atainoti kā savtīgi, šauri mietpilsoniski

pašlabumnieki, kas aprok sevi būrī — egoisma,
kā arī sociālās vides. Ekspresioniskais vēst.

romāns Saucēja balss (1973), kura darb. noris

Rīgā 1906. 13. — 18. I, ataino revolucionāra

Jāņa Lutera-Bobjaarestēšanu, pratināšanuun

bēgšanu, vienlaikusatklājot 19300s g. čekistu

nomaitātā prototipa bagāto domu un jūtu

pasauli, kas ir gaišs pretstats kr. reakcijas
tumsonībai un nodevībai. Par zināmu atslā-

bumu liecina „Poligons" (Zvaigzne 1975),kurā

rādīts, kā nepārliecinoši korrekto, pozitīvo

varoņu dzīve veidojas harmoniska un laimīga
idilliskā labklājībā, un ~Saknes" (Zvaigzne

1980-81).Arvalstiski plānotās ekonomikas un

tās īstenotāju atmaskošanu izceļas Ainas

Ozoliņas Aculiecinieki (1977),kur stāstītspar

kolhoznieku dzīvi, unRaimondaTrasuna Meža

maize (1980), kur tēloti mežsaimniecības vadī-

tāji unstrādnieki. Autobiogrāfiskie A. Pūriņa
romāni Nevaicājiet man neko (1977)un Zelta

zirneklis smejas (1981) izceļas ar mūsdienīgu

personāžu un tematiku okup. Ljas jauniešu
sadzīves attiecību ietvaros, bet visvairāk ar

relātīvi drosmīgopieskaršanos pad. īstenībai.

Jauni meklējumi žanra iespēju palielināšanas

ziņā pavīd literātūrā vecumdienās spilgti
ienākušā komp. Marģera Zariņa trīsdaļīgajā

groteskajā romānā Viltotais Fausts jebpār-

labota unpapildinātapavārgrāmata(1973),kur

sastopam trakulīgas fantāzijas hdojumus,

savdabīgu kompoziciju, lit. varoņu dubulto-

šanos, hiperbolisku reālā un fantastiskā, tra-

ģiskāunkomiskā elementa savijumu,parodiju,

ironiju, vai. eksperimentus ar senām formām,

izlokšņu vārdiem, aizguvumiemunbieži grūti

saprotamiemsvešvārdu krāvumiem. Cenzoru

apmierināšanai pamatfonā mēģināts iezīmēt

~antagonistisko pasauļu cīņu." Ironiskajā,

groteskajā darbā Autīnas novada princis
Hamlets (1972), kas ir vienas vasaras chronika

divos plānos — mūsdienas unkrustnešu laikos,

Zariņš bezbēdīgirotaļājas ar vēst.faktiem bez

nopietnībaspret dokumentālopatiesību. Tāpat
smalkas ironijas piesātinātās ~Mistērijas un

hepeningi" (Karogs 1975) ir reālistiskā un

fantastiskā, dokumentālā, zin. nopamatotāun

brīvi safantazētā lidojums, kur notikumu, laika

unvietas vienība pārtapusi šo elementu pret-

metos. Zariņa Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi

(1978) ir par slaveno jūras braucēju 19. g.s.

beigās, bet komēdijiskā paradoksā piesātinā-
tais Kapelmeistara Kociņa Kalendārs XXX

(1978) ir par vācu okupācijas laiku, tradicionāh

veidots irLaimoņaPura vēst. romānsDegošais

pilskalns (1962, 1972), kur vēstīts par seno

zemgaļu cīņām pret krustnešiem. Biogr. ro-

mānistikas jomājāmin Antona Stankeviča No

Braku kalna (1973) jeb Stāsts par Rūdolfa

Blaumaņa dzīvi (kur hkts runāt l.t. doku-

mentiem
— pašraksturojumiem Blaumaņa

vēstulēs, laikabiedru liecībām, tā laika preses

materiāliem v.c), stāsts par Emīla Dārziņa

dzīvi —
Dvēseles atbalss (1978) un par Jāni

Rozentālu — Pēc pirmajiem cīruļiem (1981).

Patiesas simpātijas izraisa Saulcerītes Vieses

humānistiska satura un emocionalitātes pie-
sātinātā Pasaules dziesma (1973) — Raiņa
agrās bērnības, psk. un ģm gadu beletrizēts

atstāstījums. Viena no saistošākajām pēdējo

g. grām. ir KP publiski kritizētais Vieses

Raganiezis (1976) — poētisks, impresionisks

bērnības atmiņu, ceļojumu iespaidu, dienas-

grām., piezīmju un grēksūdzes mistrojums.

Jāņa Kalniņa Andrejs Pumpurs (1964, 1972)

sniedz detalizētu ieskatu atmodas laikmeta

rakstn. un viņa laika dzīvē. J. Kalniņš uzrak-

stījis arī plašus darbus
—

Rainis (1976) un

Auseklis (1981),kas ir uz robežas starp romā-

nizētām un dokumentālāmbiogrāfijām. Sava

novada (Ventspils) vēstures fainomenāls pār-

zinātājs Herberts Dorbe izseko Ernesta Dins-

berga dzīves gaitai romānā Uguns logā (1976),

priekšplānā izvirzot autodidakta tieksmi pēc

zināšanām un gribu iegūto nesavtīgi dot citiem

latviešiem. Lit. mazvērtīgāks ir romāns Pie

Ventas grīvas (1971),kur stāstītspar kartupeļu

dumpi Ventspilī 1891. Kultūrvēst. nozīme ir

Dorbes atmiņu cikla grām. — Dienas baltas,

nebaltas (1961), Viņus gaidīja dzīve (1966),

Bērnība, es tevi sveicinu (1968), Vaicāju

jaunībai (1970), Tikai labu (1972),kur parasti
idilliskos toņos tēlota lokālā gaisotne—

it īpaši
Ventas krastos, Ventspilī un Piltenē pirms I

Pas. kara, kā arī kara un bēgļu laikos līdz

boļševiku apvērsumam. Vairākus māksim,

daudzbālākus memuārveidīgus romānus publ.

Roberts Sēhs (mir. 1975),piem., Es stāstu par

sevi (1974) — no skopām ziņām par senčiem

unpirmobērnu dienu atcerēm līdz pat rakstn.

89. vasarai (1973). Vairumu helās prozas darbu

par nesenās pagātnes notikumiem raksturo

autoru voluntārisms, maznozīmīgu faktu uz-
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spīlējums, svarīgu norišu noklusējums un

visbiežāk vēst. neprecizitāte vai nevēsturis-

kums. Mākslin. ziņā lielākā daļanepaceļaspāri
vienkāršiem notikumu pārstāstiem, kam helos

vairumos piebērti ideoloģiskipipari, piem., V.

Branka Ar lodi sirdī (1969) un stāstu grām.

Perekopa velns (1971)Līdzīgs lit. fiksātors ir

J. Niedre, par ko hecinaviņa triloģija par Pēteri

Stučku, kopš atkušņa dienām kanonizēto

..monumentālolatv.", sab. dzīves unvaronības

ideālu. Par Stučkuno viņabērnības līdz brīdim,

kad Ļeņins viņu ieceļ par Pad. Kriev. tiesl.

tautas komisāru, stāstīts grām. — Katrs ar

savu laimi dzimst (1968), Saliņa bangojošā
okeānā (1970), Es biju, esmu, būšu drīz(1972).

Jaunradesmokas nav attaisnojušās arīromānā

par „lielo krizburdziešu bunti" Krustpils-

Jēkabpils novadā 1866 Tai rīta mazā gaismiņā

(1975). J. Grants romānveidīgajā darbā Maijs
atnāca janvārī (1969) vienmuļi vēstī par sar-

kanajiem strēln., kas pilsoņu kara laikā,

Internacionāli dziedādami,sirdīgi cīnās „pret
kontrrev. hidru," kas kopāarārz. interventiem

grib „nožņaugtpad. republ.", pret naidnieku,

„kurš tīko pārkost pad. varai rīkh, nolaist

strādnieku šķirai asinis." Jau kopš 1941

pievēršanās t.s. LielāTēvijas kara tematikai

nav rimusies. Diemžēl, arī pēdējos g. tikai

retais darbs paceļasvirs V. Muižnieka,V. Lāča,

A. Sakses, A. Griguļa v.c. kara unpēckararēgu

stāstiem, kur rakstn. galv. uzdevums apstip-
rināt lit. uzraugu priekšā noliktās gatavās

~patiesības," izcelt Maskavas idejisko domi-

nanti un,,vecāko, gudrākobrāli," t.i., krievus.

Rezultāts
— tikpat nedzīvi un nepatiesi ht.

darbi kā šīs ~patiesības," piem., Roberta

Akmens Aiz pagātnes tilta (1973) un Nere-

dzamās važas (1974). Mazhet ticamāki ir Žaņa
Grīvas darbi,bet arī Degošajāolīvkokā (1974)

kāda frontes meitene drūmos brīžos atgūst

spēku un ticību, apskatot savakabatas spo-

gulīša otru pusi, kur atainots Kremlis. Sar-

kanajā simtā A. Heniņš stāda sev par mērķi
ht. fiksēt nelegālāsSpartaka tipogrāfijas darb.

un laikr. Cīņa rakstītājus, iespiedējus un

izplatītājus 19200s g. Ljā,bet viņa vienmuļās
standartfrazes iedarbojas notrulinoši jau pēc

pirmajām nodaļām Emma Andersone „doku-

mentārajā" jaunatnesromānā Reālisti (1972)

ar enerģisku amatierismu nopūlas atainot

reālsk. audzēkņus Ljā pēc 1934: kā 1. ģm.

komjaunieši pavisam atklāti devušies kara

gājienāpret ~vald. ideoloģiju," kā Rainis un

Aspazija apmeklējuši šos ~cīnītājus" 1920,

kaut arī tad vēl tāda ģm. nav nemaz eksistē-

jusi, utt. Tirleānas meitenēs (1968) VeltaSpāre

apraksta vairāku komjauniešu gaitas Pad.

Sav-bā, uz kurieni viņas aizbēg 1941. VI.

Mākslinieciski darbs ir ļoti neveiksmīgs, bet

vietām tas pārsteidz ar neizskaistinātiem

īstenības atainojumiem. ..Konveijeru" lasām-

vielai pieskaitāmi tādi darbi kā I. Sokolovas

beletrizētā autobiogr. Mana triloģija (1973), D.

Avotiņas garais stāsts „Zuze" {Karogs 1972).

Turpretī gandrīzbez īstenības kosmētikas ir

Avotiņas asarainā, melodrāmatiskā grēksūdze

par savu dzīvi — Nenogalinietstirnu (1970). A.

Stankeviča Šuvējiņa (1975) vietām saucatmiņā
ždanovisma perioda atskaites tipa darbus.

19600 g.
vidū atļauju pubL saņem pirmskara

g. ļoti ražīgais Jānis Sārts, bet viņa Vārti

(1966),Saulgrieži (1969)unAprakti stikli (1974)

navnekas vairāk kā pēc priekšrakstiem veidoti

kolhozu dzīves atainojumi. letiekties pret-

runīgajos pad. īstenības slāņos līdzās savam

galv. uzdevumam — noziegumu samezgloto

pavedienuatšķetināšanai — lielākā vai mazākā

mērā centies latv. vienīgais spējīgais detektīv-

romānists Andris Kolbergs, piem., romānos

Krimināllieta trijām dienām (1975), Cilvēks,

kas skrēja pāri ielai (1978), Fotogrāfija ar

sievieti un meža kuili (1980).

Kvantitātīvi produktīvs ir ~mazais žanrs,"
bet arīvairumu īsā stāsta sacerētāju savā varā

stingri tur vecais šablons. Pēc tradicionālā

stāstu kompozicij as principa viņi ievēro visas

sižeta attīstības pakāpes, betparasti neiznāk

nekas oriģināls: kāda ārēja notikuma virs-

pusīgs, mechanisks atstāstījums, noformēts

paragrāfos, ko apvieno daudzmaz loģiskas

pārejas un pārklāj gramatisks apvalks. Šim

ārējam audumam uzkrītoši cauri spīd kāda

primitīvi izprasta morāle, didaktisks utilitā-

risms ar vienkāršotiem melnbaltiempretsta-

tījumiem: tēvu undēlu, dzērāju unnedzērāju,

laulības pārkāpēju un nepārkāpēju, kolhoza

birokrātu un apzinīgo aktīvistu. Ļaunais tiek

nosodīts, labais sagaidapelnīto gratulējumu.

Bet aplam būtuapgalvot, ka nav nekā ieprie-
cinoša. 19600 g. otrā pusē īsajā prozā ienāk ar

helusparu vairāki meklējoši, domājoši, radoši

jaunākopaaudžurakstn.: A. Bels, E. Lukjan-

skis, J. Mauliņš, A. Jakubāns, O. Gailītis, A.

Kalve, U. Zemzaris, A. Darbiņa, R. Luginska.

531 Proza okupētajā LatvijaProza okupētajā Latvija



Viņiem 19700s g. pievienojas Ē. Kanclers, Ē.

Kūlis, A. Kļāvis, A. Gaspersons, R. Bērziņš,
J.Lapsa v.c. Viņi cenšas ienākt lit. ar saviem

tematiem, saviem sižetiskajiem uzskatiem, viņi
daudz drošāk pievēršas tādām dzīvē notieko-

šām unpēckara lit. gandrīz nemaz neaplūko-

tām parādībām kā dzīvība un nāve, siev. un

vīrieša attiecības un ar tām saistītiem pār-

dzīvojumiem. Neraugoties Uz visādiem oficiā-

liem mudinājumiemrisināt ideoloģiski pareizi

~sab. nozīmīgas mūsdienu probl.", viena no

būtiskākām parādībāmspilgtāko talantu dar-

bos ir pievēršanās psīcholoģiskai un ētiskai

problēmatikai, tāduindividutraktējumam, kas

~pinas paši sevī." Ļoti bieži stāstniecības

centrā ir intimo attieksmju tīri ģimenisku
konfliktu risinājums —bieži gan bez jebkādiem

jaunatklājumiem.Protams, īsti neviltotu jūtu

unpārliecības izteikšana, vaļsirdīga attieksmes

atklāšana ~pret savu laikmetu" vēl joprojām
ir gaužāmbīstama un ne vienu vien ~revolūc-

ionāru" vārda mākslin. novedusi „trako

namā," Potmāvai kādā citā labošanas iestādē.

Bet no soc. reālisma standartprozas latv.

~modernisti" ir ievērojami attālinājušies — ar

pievēršanos jauniemtēliem, jauniemtematiem,

bet it sev. okup. Ljas prozā jaunāmundažkārt

diezgan sarežģītām formām. To viņi dara ar

neparastu intensitāti, šķiet, vairāk nokavētā

atgūšanainekā spriegumakāpināšanai. Nereti

viņu darbi atgādina ~literārizējumus" pēc R.

valstu lit. paraugiem,kur tādi stila paņēmieni
kā plaši iekšējie monologi, laika pretnostatī-

jumi, atmiņu fragmenti, vairāki darb. plāniutt.

pazīstami jau kopš Prūsta (Proust), Džoisa

(Joyce) laikiem un vēl agrāk. īsstāstnieku

..intelektuālajam" stilam raksturīga tiekšanās

pēc maksimāla lakonisma jeb vārdu ekonomi-

jas, tādēļ arī pievēršanās ietilpīgajam īsajam
stāstam un paretam ~mazajam" romānam

plašā epopējiskā soc. reāliskā romāna vietā.

Detaļu un ārējo darb. tikpat kā nav šajos

kompaktajos darbos. Bieži vēstījums, it kā

gabalos saplosīts, sastāv no aprautiem epi-

zodiem un vairākām ~kārtām" vai parallēli
risinātām tēmām. Parādības un cilvēku rak-

sturiaplūkoti „tuvplānā." Vērojama arī vismaz

daļēja tuvošanās modernās lit. dekeroizācijai.
Parasti pozitīvā unnegātīvā pretstats iztrūkst,

ir tikai dažādi cilvēki, ļoti reflektējoši un

domājoši. Viņu iekšējie monologiungaru garie
dialogi piesātināti ar abstraktiem filoz. vis-

pārinājumiem un palaikam ar zinātniskiem

iestarpinājumiem. Vērojama arī pastiprināta
humora, ironijas un satiras līdzekļu ieplūsme.
Andris Jakubāns krāj. Mana baltā ģitāra

(1968), bet īpaši grām. Vakariņas ar klaunu

(1974) cenšas raudzīties uz pad. īstenību unuz

sevi ar klauna patieso un smeldzīgi ironisko

skatienu. Vairāki rakstn. pievērsuši uzmanību

demogrāfijasjautājumiem,it sev. skarot dzim-

stības palielināšanās nepieciešamību.Visražī-

gākais no tiem ir Jānis Mauliņš ar saviem

mēģinājumiemradīt strauju tautas dzimstības

pieaugumu un atklāt cēloņus, kuru dēļ latv.

atsakās no savasun savas tautas nākotnes

(Rītamiglā, 1971,Pelēkais māls, 1975). Interesi

izraisa Regīnas Ezeras Pavasara pērkons

(1973),kur gan vairākus darbus skāruši socio-

loģiskās didaktikas rūsa un propagandiski

sabiezinājumi, un Cilvēkam vajag suni (1976),

ko raksturo maksimāla koncentrētība, izteik-

smes lakonisms, arī raksturu padziļināta psī-

choloģiska izpēte. Mākslin.izpildījumā nevien-

gabalaināki ir Egīla Lukjanska stāstu krāj.
Pieskāriens (1971), Bez žēlastības (1973), Bron-

zas sieviete (1975), kur doti dažviet arī mesli

režīmam. Ērika Kūļa grām Rēķins pavisam
vienkāršs (1971)unSapņotājs nopiektā stāva

(1974) ir stāsti ar čechoviski negaidītiaprautām

notikumubeigām par jauniem ļaudīm, autora

vienaudžiem, kas parasti veltīgi tiecas pēc

mīlestības, īstas draudzības, sevis apliecinā-
šanas darbā. Andra GaspersonaSkābputras un

sapņa (tā saucas viņa 1. krāj. 1970) motīvs

strāvo cauri arī 2. krāj. — Naivās šūpoles

(1974); viņškonfrontē materiālo labklājību un

garīgās vērtības,reāktātiunideālu, dažkārt arī

pad. „jaunās šķiras" pārstāvjus ar ~mazo

cilvēku." NelaiķaĒvalda Vilka 19600 un 19700

g. devumu labi raksturo viņa 50 g. jubilejas
izlase Labs paziņa (1973) —

liriskām noskaņām
un ironiskām intonācijām piesātinātajos stās-

tos atrodam no s-bas izstumtu ~autsaideru,"

~mazo cilvēku," kas cīnās ar vējdzirnavām.
Visādās toņkārtās variēts motīvs par atbil-

dības sajūtu unsavstarpējuuzticēšanos. Krā-

jumos Piejūras dārzi (1968), Griezes bērns

(1970), Pūka galva (1972), Dižā kalve (1974),

Ziemeļzemespasakas (1976) SkaidrīteKaldupe

pierādījusi sevi par apdāvinātu lit. pasaku

autori, kaut arī vēl ir krietnu distanci no K.

Skalbes un J. Vesela. Par labu pasaku meistari

var izveidoties arī Alise Ēka, par ko kecina Soļi
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manā dārzā (1974). Savrupu vietu ieņem ar

apcerīgu domu piesātinātās
*

rianta Ziedoņa
Epifānijas 2 grām. (1971,197.„kas gan vairāk

ir dzejaprozā, dzejas pati mala,kur tāsatiekas

arprozu, garas tēlu virtenes,kur tēls tēlu atrod

asociātīvi, kur tēls ar tēlu sasaistās ritmiskā

skanējumā. Kurzemītes 2 sējumos (1970, 1974)

blakus tīri tūristiskiem aprakstiem autors dod

savas zemtekstapiestrāvotas filoz. atziņas par

cilvēka attieksmi pret dažādām aktuālām

mūsdienu probl. — kult. mantojumu, archit.

pieminekļiem, ekoloģiju, latv. vai., dažādu pr.

un dir. garīgotrulumu unbarbarismu v.c. Šajā

pašā žanrā saistošs ir prof. Alberta Caunes

poētiskais Dialogs ar dabu (1973), kur

akcentēta ētiskā doma, ka cieņa un mīlestība

pret savas dzimtenes floru un faunu izkopj

cilvēku, padara to garīgi skaistāku un bagā-
tāku.

SPILGTĀKĀS LIELĀS PROZAS

GRAM.: 1960 — V. Lāma-EglonaKāpjdūmu

stabi, M. Krieviņa Taurupē— viss kā Latvijā,
D. Zigmontes Jūras vārti; 1961. — D. Zig-
montes ~Dod roku rītausmai" (Karogs); 1962

—
L. Pura Degošais pilskalns; 1963 — I.

Indrānes Lazdu laipa; 1964 —
Z. Skujiņa

~Fornarīna" (Karogs), J. Kalniņa Andrejs

Pumpurs; 1965
—

D. Zigmontes ~Ir jābūt

Hovalingai" (Karogs), L. Pura ~Gaismas staru

lokā" (Karogs), S. Vieses Rendenes vasara;

1966 — H. Dorbes Viņus gaidīja dzīve, I.

Indrānes Cepure arkastaņiem, E. Līva Velna-

kaula dvīņi; 1967
—

A. Bela Izmeklētājs; 1968

—
H. Dorbes Bērnība, es sveicinu tevi, D.

ZigmontesRaganas māju remontē, V. Lāma

~Visaugstākais amats" (Karogs); 1970 —
R.

Ezeras Aka, H. Dorbes Vaicāju jaunībai, Z.

Skujiņa Kailums; 1971 — R. Ezeras Nakts bez

mēnesnīcas, I. Indrānes Ūdensnesējs, V. Lāma

~Jokdaris un lelle" (Karogs), D. Zigmontes

Fragments; 1972
—

A. BelaBūris, H. Dorbes

Tikai labu, A. Kalves ~Vēja kaņepes" (Karogs),
V. Lāma Ar marmora torņiem, ar zelta jumo-
liem, J. Rasas Duets, M. Zariņa ~Autīnas

novada princis Hamlets" (Zvaigzne), D. Zig-
montes Zilo rūku gals; 1973 — A. Bela Saucēja
balss, H. Dorbes Pagātnes vējos unPie Ventas

grīvas, V. Lāma ..Mūža guvums" (Karogs) un

~Sērsnu stundas" (Zvaigzne), S. Vieses Pa-

saules dziesma, M. Zariņa Viltotais Faustsjeb

pārlabotaunpapildinātapavārgrāmata; 1974

— J. Mauliņa „Kājāmgājējs" (Karogs), I.

Ruņģa „Nomalis" (Karogs); 1975
—

A. Kalves

„Atvadas" (Zvaigzne), Z. Skujiņa „Vīrietis

labākajos gados" (Karogs), K. Zariņa Kau-

gurieši (pārstrād. izd.), M. Zariņa „Dēli"

(Zvaigzne); 1976 — H. GulbjaPieneņu laiks, H.

Dorbes Ugunis logā, R. Ezeras ~Zemdegas"

(Zvaigzne), S. Vieses Raganiezis; 1977 — J.

Kalniņa Rainis, A. Pūriņa Nevaicājiet man

neko, D. Zigmontes „Vanagspār Zāģeriešiem"

(Karogs); 1978 —
V. Lāma Tava valstība, E.

Salenieka Vēstures ratu griez arī tu, M. Zariņa

Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi un Kapel-
meistara Kociņa Kalendārs XXX; 1979 — J.

MauliņaRagana; 1980 — V. Lāma Trase, S.

Kaldupes Meža mozaīkas, R. Trasuna Meža

maize, A. Kolberga Fotogrāfija ar sievieti un

meža kuili; 1981 —
J. Kalniņa Auseklis, L. Pura

Tālajos pilskalnos, A. Bela Saknes, Z.Skujiņas
Jauna cilvēka memuāri, A. Pūriņa Zelta zir-

neklis smejas; 1982
—

R. Ezeras paredzētās

tetraloģijas Pati ar savu vēju 1. grām. Var-

mācība; 1983 — 2. grām. Nodevība.

SPILGTĀKĀS ĪSĀS PROZAS GRĀM.:

1963 — M. BendrupesDegošie raksti; 1964 —

A. Brodeles ~Zilais zvirbulis" (Karogs); 1965

— V. Belševicas Ķikuraga stāsti; 1966 — A.

Bela Spēles ar nažiem, E. Lukjanska Izvēle;

1967 — A. Kalves Loma, J. Laganovska Un kā

jūs dzīvojat?; 1968
—

A. Bela „Es pats"

līdzenumā, A. Darbinās Divpadsmit fotogrā-

fijas, O. Gailīša Bez sevis nevar, A. Jakubāna

Mana baltā ģitāra, E. Līva Vecā romantika

pirts, E. Lukjanska Nekad nebeigsies, J.

Mauliņa Minūtēm ritot; 1969 — A. Gaspersona

Skābputra un sapnis, J. Laganovska Ciemos

pie Izidora v.c. stāsti, A. Stankeviča Baltais

jātnieks; 1971 — A. Kalves Sarkans āboliņa
lauks, Ē. Kūļa Rēķins pavisam vienkāršs, E.

Lukj anska Pieskāriens, J. MauliņaRīta migla,
Z. Skujiņa Balzams, I. Ziedoņa Epifānijas I;

1972 — S. Kaldupes Pūka galva, A. Stankeviča

Laimes jumti, T. Vaidara Ragu mūzika; 1973

— A. Caunes Dialogs ar dabu, R. Ezeras

Pavasara pērkons, E. Lukjanska Bez žēlastī-

bas, J. Melbārzda ~Trešais sēkks" (Karogs), Ē.

Vilka Labs paziņa; 1974 — A. ĒkasSoļi manā

dārzā, R. Ezeras Vasara bija tikai vienu dienu,

A. Gaspersona Naivās šūpoles, A. Jakubāna

Vakariņas ar klaunu, S. KaldupesDižā kalve,

Ē. KūļaSapņotājs nopiektā stāva, I. Ziedoņa

Epifānijuas II; 1975 — R. Ezeras Cilvēkam

vajag suni, Ē. Kandera Skrejuguns, E. Luk-

janska Bronzas sieviete, J. Mauliņa Pelēkais

māls, M. Zariņa Vienas vasaras nakts stāsti;
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Teodors
Zeltiņš.

1976
—

S. KaldupesZiemeļzemes pasakas, A.

Kalves Tveice jūlijā, A. Kļavja Kafejnīcās

zagtas karotītes, E. Skujiņa Uzbrukums vēj-

dzirnavām; 1977 — A. Caunes Mazliet sav-

dabji, E. Rudzīša Straupes burtnīcas, A.

Strausa Kārtu kārtām tēvu zeme; 1978 — A.

StankevičaNātnās drānas; 1979 — J. Kalniņa

Savādnieki, V. Belševicas Nelaime mājās, R.

Ezeras Slazds, M. SvīresLimuzīns Jāņu nakts

krāsā, Ē. LarisaAicinājumsciemos; 1980 —
Z.

Skujiņa Sērmuliņš uz asfalta unciti stāsti, A.

BelaSainis, M. Zariņa Dēli unApgaismības

gadsimta ēnā; 1981 — A. Kalves Radu raksti,

Ē. Hānberga Taka rudzu laukā, A. Ēkas

No dzīlēm pasmelties; 1982
—

E. Rudzīša

Straupes burtnīcas 11.

R. Ekmanis

Proza trimdā 1961-1986. Pēc publicēšanas

veida trimdā p. iespējams dalīt vairākās

grupās: 1.) apgāduizdoti jaundarbi, 2.) senāku

darbu pārpublicējumi, 3.) autoru izdevumi, 4.)

Ljas autoru darbu pārpublicējumi. Posmā

tūdaļpēc Ljas atstāšanas aktīvabija lit. darbu

restaurācija, t.i., iespēju robežās notika lit.

mantojuma sniegšana lasītājiem: izdeva gan

latv. klasiķu, gan Ljā palikušu vai uz Sibiriju

izsūtītu aut. darbus. Šai
gr. ieskaitāmi arī

autori,kuri gan bija noLjas aizbraukuši, bet

kuri svešumā aprobežojās g.k. ar agrāk rak-

stītodarbu restaurāciju,piem., Arv. Švābe, K.

leviņš. Pie restaurētiem pieder arī dažādikop.

r. izdevumi, pat jatiem jauns sakārtojums un

jaunikomentāri. Izdoti: Kārļa SkalbesRaksti

(1952-55) 5 sēj., J. Raiņa Raksti (1952-65) 17

sēj., Rūd. BlaumaņaKop. raksti (1952-58) 12

sēj., Aspazijas Raksti (1963-68) 4 sēj., Jāņa
Poruka Kop. raksti (1954-58) 5 sēj., Edvarta

Virzas Raksti (1958-60) 4 sēj., Jāņa Ezeriņa
Raksti (1955) 5 sēj., JāņaZiemeļniekaKopoti
raksti (1959-60) 2 sēj., Ērika Ādamsonaßaksti

(1960) 2 sēj., Viļa Cedriņa ßaksti (1965) 2 sēj.,
Zeiboltu Jēkaba Raksti (1963-69) 5 sēj., kas

reproducēti no 1956. g. Rīgas izd. 19700s un

1980os g. pārpublicēti pirms 20 vai vairāk g.

izdotie trimdas perioda jaundarbi. Trimdas

sāk. posmā v. arīpēd. laikā izceļas autoru pašu

apgādātudarbukelais procents. Kā toreiz, tā

tagadiespējams darbuspubkcēt katram, kam

kdzekļi. Pašreiz autoru izdevumu skaitu noteic

papildu faktori — apgādusašaurināta darbība

un lasītāju gaumes nesaskaņa ar rakstnieka

radīto. Kaut mēdzam pašu autoru financētus

izdevumus uzskatīt ar aizdomām pret to

Latviešu literāti rakstnieku dienās Eslingenā 1947. gadā.
1. r. no kr. — Jānis Porietis,Knuts Lesiņš, Karola Dāle, Anna Dārziņa, Angelika Gailīte,

Kārlis Dziļleja, Jānis Veselis, Arveds Švābe, Zinaīda Lazda, IrmaLiepsala; 2. r. — Jānis

Bičolis, Klāra Zāle, Herta Krauja, Biruta Senkēviča, Velta Toma, Marija Urnežus, Rūta

Skujiņa, Elza Ķezbere, Konstance Miķelsone,Pēteris Aigars; 3. r. — Teodors Zeltiņš,prof.
Pauls Jurevičs, Jānis Rudzītis, Aleksandrs Plensners, Alfrēds Dziļums, Jānis Kadilis,

Edvins Mednis, Anšlavs Eglītis, Valdis Mežezers, Jonass Miesnieks, Arturs Kaugars

un Jānis Klīdzējs.
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Fricis

Forstmanis.
Jānis Jaunsudrabiņš (1. r. pa l.) vieso-

joties pie Zviedrijas latviešu rakstnie-

kiem Arveda Švābes (1. r. pa kr.),

Jāņa Grīna (2. r. pa kr.) un Jāņa

Kārkliņa.

kvalitāti, itin bieži pierādījies, ka tas nav

galvenaiskritērijs par darba mākslin. vērtību.

Dažs t. sāk. posma aut. izdev. vēlāk iznācis otrā

izd. nostabilizētā apg. vai arī ieguvis vērtētāju
atzinību pēc iznākšanas, piem., B. Veisbergas

Brīnumaini,kaut aut. izdots, ieguvaKF 1986.

g. godalgu. Ir atsevišķi mūsu dienu Latvijā

dzīvojošu rakstnieku darbu pārpublic. gan

grāmatās(Kaijaks, Bels,Zigmonte), gan perio-

dikā, bet šai parādībai tikai gadīj. raksturs.

Pēc žanriem t. publicētā p.
dalāma šādi:

Daiļproza — romāns, stāsts, novele,

īsstāsts, tēlojums, humoreska. Pēdējos g. visai

sarucis īsprozas rakstītāju skaits, top g.k.
romāni. Nedaudzievisjaunākās paaudzes au-

tori tomēr atgriežas pie stāstaun tēlojuma, arī

humoreskas. Visai sakuplojis atmiņu klāsts,

pie kam daļa to īstenipievienojamadaiļprozai,
it sev., ja atmiņu rakstītāji bijuši veiksmīgi
vārda mākslas kopēji, jo tad konkrēta atmiņu
viela atkāpusies otrā plānā, par primāro

kļuvusi māksi, apdare. Šai gr. iederas arī

piemiņas grām. par atsevišķiem mākslin. vai

sab. darbiniekiem. Gandrīz izzudušas kādreiz

populārās antoloģijas: 1964 izd. Teodora

Latvijas rakstnieku grupa trimdā: no kr. Olafs Stumbris, Jānis Klīdzejs, Aida Niedra,

Elvīra Kociņa, grāmatnieks Jānis Zītars un Anšlavs Eglītis 1950os gados Kalifornijā.
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Eiropas latviešu rakstnieku grupa ELJA kongresā Gēteborgā, Zviedrijā, 1960. g.: n. kr.

— Dzintars Sodums, Ojārs Jēgens, Jānis Viesiens, Pēteris Aigars, Uldis Ģērmanis,
Velta Sniķere, Andrejs Irbe un Richards Rīdzinieks.

Zeltiņa red. Prozas profili (ar 50 trimdasaut.),

1969 —
Eduarda Dobeļa sakārt. Dzintara

gredzens (ar 20 aut., g.k. klasiķiem). Arvien

publicēti darbi, kas iederas bērnu un

jaunatnes literātūrasžanrā. LE 1962-82

II sēj. ir šķirkks Latgaļu rakstnie-

cībā, kas reģistrē augšzemnieku dialektā

rakstīto kterātūru kdz II Pas. kara beigāmun

okupētajāLjā. Trimdātapušo šīs izloksnes kt.

sk. jaunās LE V sējumā.
Darbu tematikas un arī stila ziņā

latv. daiļprozā t., salīdzinot ar galv. strāvo-

jumiemr. pasaulē pēc IIPas. kara, vērojamas
dažas parallēles, bet visumā trimdinieku darbu

sižeti ir šaurāka loka. Itin bieži, sev. gados
vecāku aut. darbos, vērojama atgriešanās
dzimtenē unpagātnē,kur „burvīgā gaismā viss

zaigo unlaistās". Notiek arī „norēķināšanās"
ar svešo vidi, kur rakstniekam jādzīvo unkas

viņam grūti pieņemamavai izprotama. Līdz ar

to aug skumjas par zaudēto dzimteni. Vēro-

jamakarsta vēlēšanās saglabāt savu latvisko

pasauli. levērojotpārdzīvotās traumas — karu,

dzimteneszaudējumu, totalitāro varunodarīto

postu un apzinoties modernās technoloģij as

draudus cilvēces pastāvēšanai vispār, t. p.

varētu gaidīt darbus,kas spilgti eksponētuun

diskutētu visu šo fainomenu radītās sekas.

Tomēr tānav noticis. Liekas, ka latv. dvēselei

būtusveša, piem., Kafkas uzburtā baiļu sapņu

(Angsttraum) pasaule, pilnīgs atsvešinājums

no pasaules un pašam no sava ~es" neperso-

niskās, modernās birokrātijas rokās, dvēseles

vainas apziņas meklēšana visā šai jūklī un

cerība uz pestīšanu. No otras puses
— ja r.

pasaules lit. pēc kara radītajām jukām vēro-

jama ilgošanās pēc j aunakdzsvara atrašanas,

tad latv. tā varētu būt apgrūtināta, kamēr

pastāv nenolīdzinātais un kara radītais pāri

darījums tautai. Latv. autori, kas raksta par

karu un tā sekām, nes sev līdz šo karu kā

nedzīstošu brūci, kā dziļudvēseles smeldzi, bet

nebiedrojas arīar komūnistu pasaules rakstītā-

jiem, kuri vēl arvien cenšas karu glorificēt. Ja

pasaules lit. izveidojušās veselas soc. prob-
lēmās iesaistītu autoru grupas, tad trimdinieku

vidū tādas neveidojas, jotrūkst nepieciešamā

substrāta — t. sab. komplektējas novisumā

komogenas soc. grupas. Maz ir t. autoru, ko

būtu saistījušas izteikti rel. problēmas, jolatv.
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tās nekadnavbijušas prioritātes pakāpē. T. p.,

kopumā ņemot, ir visai maz dziļi izmisīgas

reakcijas pret kara un bēgļu laika radītajiem

pārdzīvojumiem. Sāpes viegli pārvērtušās

smeldzē, pirmā t. laika izmisuma rēgi zuduši.

Rakstot par tā dēvēto trimdinieku sab., autori

mazāk uzsver šīs sab. traģiku, labprātāk

kavējas piesīkām negātīvajāmparādībāmtās

vidū, lietodami satiras sniegtās iespējas. R.

pasaules mūsdienu lit. pašreiz itin daudzvei-

dīgajā ainavā nav vērojamitik izteikti novir-

zieni,kādi 19. g.s. bijaromantisms unreālisms.

Spilgtākā parādība pēc II Pas. kara bijusi
eksistenciālisms. Lai gan saknes tam 19. g.s.

(Kjērkegors!), visspilgtāk eksistenc. izpaudies
Sartra (Jean Paul Sartre, 1905-80) pasaules

uztverē — viņa varonis, gluži parasts, neievē-

rojams cilvēks, spēj iegūt personīgu brīvību

tādējādi,ka uz apkārtnes absurditāti, ko viņš

nespēj likvidēt, atbild ar ~nekā" ideju, t.i., no

apzināšanās par visa bezjēdzību gan izaug

griba to izturēt, bet ne aktīvi mainīt. Eksis-

tenciālisma iezīmes daži vērtētāji, piem., Jānis

Andrups, saskatījuši arī viena otra t. aut.

darbos (Andreja Irbes, Gunta Zariņa). Tomēr

paliekoši ieinteresēt šis virziens latv. literātus

navspējis, jo liekas pārāk svešs latv. pasaules

uztverei, kas par spīti pārdzīvojamām grū-

tībām arvien sliekusies zemnieka pasaulei

raksturīgā pozitīvāun aktīvā virzienā. T. autori

no jaunajiem strāvojumiem pas. lit. vairāk

aizguvuši tanīs vērojamojaunoformu sniegtās

iespējas, nevis jaunās idejas. Ir radies dažs

gara radinieks Kloda Simona (Claude Simon)

~jaunāromāna" formai,kur atmestaklasiskā

prasība pēc fabulas un raksturu attīstības.

Jaunie strāvojumi, par cik tādi t. latv. p.

darbos eksistē, parādās līdz ar jaunasrakstn.

paaudzes ienākšanu lit. 19600s g., kad sāk

pubkcēties autori, kas, ar dažiem izņēmumiem,
dzimuši 19200s g. unLatvijā vēl nebija darbus

grāmatās izdevuši. Pārskats par t. p. līdz

1960iem g. sniegtsLE sēj. 1962. Pārskatā par

laiku no 1961-86,pievēršoties atsev. daiļprozas
autoriem ar secinājumu, ka izteiktas literāru

novirzienu grupas navizveidojušās, visērtākais

liekas sakārtojums pēc rakstnieku dzimšanas

gadiem.

Kopš 19600 g. sākuma j aundarbus

publicējuši šādi pag. gs. 1880osu. 1890os g.

dzimuši t. autori: Jānis Sarma (1884-1983),īstā

v. Kalniņš, sācispublicēt lit. darbus grāmatās

tikai ar 70 mūža gadu sasniegšanu, darīdams

to intensīvi un ar labām sekmēm. Rakstījis
romānus, stāstus, noveles. Kritiķis Jānis Ru-

dzītis pieskaitījis S. tradicionālā reāksma

pārstāvjiem, bet J. Andrupa domā, ka S.

„veido tiltu uz 19600 g. jaunoepikas stilu". S.

darbutematika visai plaša— tāaptver kā 19.

gs. beiguposmu, tā 20. gs. pirmās puses laiku

Ljā, ietiecas t. dzīves notikumos Vāc. un

tālākajās izceļošanas zemēs. Vides notēlojums

ar teicamu laikmeta izpratni, jo S. saviem kt.

darbiem liek pamatā rūpīgas vēstures mate-

riālu studijas. Dažkārt S. vielu atrod bībeles,

sev. Vecās Derības, motīvos. Liekas, darba

gados Daugavpilī mantotā pieredze ļauj sek-

mīgi tēlot daudzu tautību sabiedrību, jaukto
tautību ģimeņu piederīgos, to īpašās probl.,

mazpilsētu vidē Ljā. Kopš 1962 publicētas
Sarmas grāmatas: īsproza —

Atskatoties

jāpasmaida(1963), Tāda ir dzīve (1963), Upuris

(1964), Trejdeviņi meži (1964), Mīlestības

māksla (1965); romāni — Rotaļa bez noteiku-

miem (1968), Sālemas ķēniņš (1969). Paula

Jēger-Freimane (1886-1975) publicējusi rindu

grāmatu,kam visām autobiogrāfisks saturs,

pat ja tās dēvētas par romāniem. Viņas grā-

matās daudz datu par latv. teātra dzīvi, joviņa,

skolojusies drāmas kursos, ilgus gadusbijusi

ievērojama teātra kritiķe. Darbi: Cilvēks domā

— Dievs dara (1963),Dzīves romāns — ld.Es

atgriežos pie sevis, II d. Es apliecinu tevi

(1966-68), Mainīgā mānīgā dzīve (1973). Ed-

gars Ardenss, īstāv. Edv. Gulbis, (1887-1976)

trimdā turpinājis Ljā tapušajosdarbos pasākto

tematiku,jo bija kādreiz pirmais, kas latv. lit.

ieviesa vispārīgās vēst. vielu. Arī romāna

Svētais un septiņi dēmoni (1966) darbība

risinās renesanses Itālijā, skarot slavenās

Bordžiju dzimtas mīlas intrigas. Vīrieša un

sievietes, bieži vien negātīvi ievirzītas, mīles-

tības attieksmes ir cits A. iemīļots temats.

Reizēm viņa darbos fantastikas motīvi. Rom.

Robi paradīzes vārtos (1963) tēlotas Rīgas

inteliģences aprindas. Grām Serafima spārni

(1967) sakopoti A. darbi, rakstīti p. īsajās
formās. Jānis Kārkliņš (1891-1975)ilgus g. bija
Latv. populārākā laikr. Jaunākās Ziņas redak-

tors.Tāpēc viņa 1962 publ. atmiņāmLatvijas

preses karalis, kur aut. tēlo nevien J.Z. īpašn.

Benjamiņu ģimeni, bet arī plašu rindu laikr.

līdzstr., liela kult. vēst. nozīme. Plašs, kult.

vēst. faktiem bagāts ir K. 3 sēj. romāns
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Latviešu Pūcesspieģelis (1964-69) par Val-

mieras apkārtni periodā ap abiem pas. kariem.

Notikumi skatīti ar tai apkārtnē pazīstama

īpatņa Miķeļa Amālijas dēla Vanaga acīm;

1970. g. iznāca rom Amen. Dievu maiņa I dala.

Darbs, liekas, palika nepabeigts. Hermanis

Kreicers (1885-1978)rakstījis darbus,ko varētu

ierindot kā atmiņu lit., tā daiļprozā, jo viņa

~piezīmes, pārdomas un atziņas" par garajā
mūžāpieredzēto un par sastaptajiem cilvēkiem

rakstītas ar atzīstamu literāru veiksmi. To

diapazons sniedzas no Blaumaņa laika līdz

mūsu dienām. Darbi: Ceļi ungājēji(1960),Logi

(1967),Nu ardievu, Vidzemīte (1969), Atspī-
dumi (1974). Jānis Veselis (1896-1962) 1961

izdeva savu mūža darbu, triloģiju Tērauda

dvēsele kas raksturojas ar autora arī citos

darbos vēroto slieksmi saistīt cilvēka zemes

dzīvi ar pasaules telpu un mūžību. Viens

romāna varonis Rudājs būvē telpas kuģi, bet

līdzās šim zinātniekam darbojas otrs — tautas

dvēseles sargātājs grūtos laikos, gaismas pils

meklētājs, dzejnieks Meiklis, autorakclzuūeks.

Blāzmas staigātājos (1962) gan notēlotas

vairāku jauniešuvienas vasarasmīlestības at-

tiecības, bet par darba galveno motīvu izvērties

Ljas vasaras skaistuma apdziedājums. 1966

vienā kopojumā iznāca visas Vesela rakstītās

Latvju teiksmas. 1983 izdotiV. atstātie darbi

Māras sauciens. Jonāsam Miesniekam (1896-

---1975) 60-jos g. iznākušas 3 grām.: rom.

Dzīvības sapnis (1961), nov. Kviņku kalns

(1963) un rom. Klaucēnu kundzenes meita

(1968). Pirmajai grām. aut. devis apakšvirsr.

~romāns par paša dzīvi". M. darbibieži risinās

viņa dzimtānovada vai tā apkārtnes vidēgan

nesenā pagātnē, gan senākos laikos. Viņam

patīk darbos iepīt mistiski kriminālu elementu

uztēloto personu erotisko attiecībufona. Žanis

Karlsons (1897-1966) reprezentējies tikai ar

vienu rom. 2x2=5 (1966), bet šai plašajā darbā

skarti kultūrvēst., polīt. dzīves temati, sākot

arneatkarīgās Ljas valsts tapšanuunbeidzot

ar tās bojā eju, no mazāk parasta opozīcijas

viedokļa Edvins Mednis (1897-1967)visvairāk

pievērsies latv. karavīru cīņām I Pas. kara

laikā, tēlodams tās visai jūsmīgā stilā, parko

liecina jau viņa darbu virsraksti — 196005. g.

izdoti rom. Zvaigznes stīgo (1963), Dvēseles

dumpo(1964). Zenta Mauriņa(1897-1978),prec.

Raudive, izcila esejiste ar Eiropasslavu. Viņas

eseju grām. iznākušas vairākās svešval., un

Vāc. viņa saņēma Adenauerabalvu. Taču M.

rakstīja arī daiļprozu — rom. unstāstus, šai

novadā gan būdama mazāk veiksmīga. Stāstu

kr.: Sākumā bija prieks (1965), Bērza tāss

(1971); Dzintargraudos (1976) sakopoti stāsti

un esejas. Jaunā izd. 1982. g. iznāca Ljā
rakstītais rom. Trīs brāļi. Visumā M. kt.

darbos, tāpatkā esejās, izpaužas dziļš humā-

nisms unpietāte pret visu cilvēcīgo, bet reizēm

tēlojumammakabrs apakštonis. Aīda Niedra,

prec. Salmiņa (1899-1972) viena no visproduk-

tīvākajām trimdasrakstniecēm. Līdz ar to N.

darbu sižetu diapazons visai plašs. Tas skar

gan Ljā dzīvotu laiku, gan trimdu,gan ietiecas

mūsdienu Ljas ikdienā; N. pieder trimdā pie

pirmajām, kas mēģinājusi skart okup. Ljas

tematiku.Ar pievēršanos pils. dzīves tēlošanai

no N. darbiemzudusi viņas sāk. gadurakstos

vērotā krāšņā dabas poēzija. N. darbu lasīšanu

apgrūtina to visaiīpatnējā stikzētā valoda un

arī it kā stikzētie, raupjas skulptūras atgādi-
nošie cilvēku tēk. Kaut N. rakstījusi arī īsprozu

— Melnās plūmespie sarkanām lūpām (1964)

Meža jaunava (1966), viņas daudzrakstītājas

talants visvairāk izplaucis romānos: Sieviete

ar sarkaniem ērkšķiem (1961), Tas trakais

kavalieru gads (1962), Līgava un sieva, Holi-

vudas klauns (abi 1963), Indrānes ozoli šalc

(1965) Trīs laimes meklētāji (1966), Sastap-

šanās pie operas kafejnīcas (1967), Atkal

Eiropā, Grēka ābols (abi 1968), Varavīksnes pār

Rīgu (1969), Rīga dienās, nedienās (1970).

Ernests Aistars (1899) Latvijā pubkcēja kriti-

kas unesejas par kt., bet trimdāsekmīgi pie-
vērsies daiļprozai, rakstot visvairāk romānus.

Viņa stāsti, atskaitot grām. iznākušo Vēju

saucēju (1946), izkaisīti periodikā. A. darbus

pēc tematikas var iedalīt 2 lielās grupās.

Pirmajā gr. tēloti latv. cilvēki dažādos tautas

dz. krizes laikmetos. Šie romāni, kautrakstīti

kā atsev., noslēgti darbi, kopā veido tautas

vēsturē zīmīgu, svarīgu notikumu virkni.

Agrākajos g. rakstītajiem Plostiem, Sirēnai,

Sapnim saules logā šai gr. sekojuši abi A.

izcilākie darbi Savā zemē (1978), Gaismu

sauca(1980), kas notēlotautas atsvabināšanos

no svešajām virsvarām vispirms mater.,pēc

tam arī garīgajāplāksnē. Rom. Sāksim vēkeiz

(1985) risinās Ljas neatkar, gados. Otrā darbu

grupāA. ar redzīgu vērtētāja aci pievērsies

latv., visvairāk jauniešu, gaitāmuncīņāmpar

pastāvēšanu jaunajāpasaulē — Amerikā. Pie
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šīsgr. pieder:Aiza (1963), Tu nāci naktī (1967),

Evita (1970), Goda diena (1973),Adatas ēnā

(1975).

Visplašākā grupa ir autori, kas dz. šī gs.

pirmajā g. desmitā. Pie tās pieder vairāki

rakstn., kam darbi grāmatās iznākuši tikai

trimdas laikā vai pat kas tikai trimdā pie-
vērsušies rakstn., kaut to vairums sākuši lit.

karjēru Latvijā. &
gr. veido trimdas pirmā

posma aktīvāko daļu. Osvalds Lācis (1901-81)

periodikā stāstus publicējis jauLatvijā. Trim-

dā iznākuši vairāki L. stāstuun nov.krāj.: Mēs

un viņas (1964), Ķīvīte (1968),Rīgaskundziņš

(1973); 1986 izdots L. atstāto darbu krāj. Ak,

pasaulīti L. darbos bieži dramatisks kāda

sākumā neliela sarežģījuma tālāks risinājums;
sievietes un vīrieša attiecību tēlojumos L.

radniecība ar Strindberguun Ardensu, sievietei

bieži piešķirot negātīvulomu. Elvīras Rociņas

(1902-77)romānos sievišķīgi trauslās, bet arī

sīksti izturīgās varones reizēm iet bojā, ne-

spējot pārvarētdzīves uzliktās nastas, reizēm

tās, atrazdamās spēku pienākumāpret citiem

cilvēkiem un pret dzīvi, iztur, kā raksturīgi
izteic K. romāna virsraksts — Jādzīvo vien ir

(1974). Pretstatā Osv. Lācim viņas tēlu rindā

bieži vien prasīgi un pavirši ir vīrieši, kurus

pārvērš sastapto sieviešu morālais unētiskais

spēks. K. savosjaunākajos darbos pieskārusies

arī latv. liktenim okup. gados un trimdā.

Pēdējais viņas rom. ir Skan mantotā stīga

(1974).Pārpublicējumos iznākuši vairāki Lat-

vijā tapušie romāni. Leonija Ozolkalne (1902)

public. vair. rom. gan grāmatās, gan periodikā,
tanīs skartas trimdas dz. probl. un iespējama

atgriešanās Ljā, ja arī tikai pelnu urnā.

Romāni: Pavasaris (1982),Pārnākšana (1983),

Kur tu esi? (1986. Latv. Amer.). Atmiņu grām.

ir Ugunī (1979). Emīls Skujenieks (1903-65),

būdams liet. vai. pratējs, daudz tulkojis liet.

rakstn. darbus latviski. Pats rakstījis īsprozu.

S. 1966 izdots stāstu un noveļu krāj. Atrisis

mezgls. Darbos bieži pieeja dzīves problēmām
humora iekrāsota,sīki epizodi reizēm rada cilv.

dzīvē lielus samezglojumus. VilisLesiņš (1903-

----82) trimdā maz vairs publicējis, visvairāk

pievērsies karavīru tematikai, bet rakstījis arī

par dzīvi trimdā, skāris reliģiskus motīvus.

1972 iznāca L. stāstu, noveļu, leģendukrāj.

Vajātie. Lidijai Pērļupei (1904-62) kas dar-

bojusies arī jaun. lit. žanrā, 1962 iznāca atstāto

stāstu krāj. Putns čaulā. Pēteris Aigars, īstā

v. Herberts Tērmanis, (1904-71) sākumā visai

izteikts prozists, 19600s g. vairāk publicējis

dzej. krāj., bet iznāca vēl arī rom. Atkusnis

sākās oktobrīun tad II d. Nemirstīgais nemiers

(1966-70), kur tēlotinotikumi, kas saistās ar

1956. g. ungārurevolūciju, bet kā atziņas var

attiekties arī uz latviešiem. Elza Ābele (1904)

ilgi publicēja vienīgi īsprozu periodikā, līdz

trimdā iznāca 2 rom:Ar saknēm izrautie (1968)

unMīlestība (1984). Pirmais skar tematu —

trimdinieku pūles iekārtoties Austrālijā. Mī-

lestībā A. atgriežas notikumos ap I Pas. kara

laiku; tēlotajaunas meitenes izaugšanadažādu

mīlestības pārdzīvojumu fonā, pie kam to

norisē sava loma tā laika polīt. notikumiem.

Biruta Senkēviča, prec. Ziemane, (1904) vis-

vairāk rakstījusi dzejoļusun apceres par latv.

tautas tradīcijām. Viņai tomēr viens stāstu

krāj. Ziedošais ērkšķis (1963),kur sakopotajos
darbos daudzināts dzīvības unticības brīnums.

Ilona Leimane,prec. Pārupa, (1905) vācu okup.
laikā Latv. kļuva slavena ar rom. Vilkaču

mantiniece un trimdas sākuma g. publicēja
vairākus spēcīgiun īpatnējirakstītus rom., kur

skāra senus mēra laiku notikumusunSibirij ā,

izsūtījumā nonākušo likteņus. Pēc 1960 L.

iznācis vēl tikai īsprozas krāj. Dūmu topazs

(1965), kur iekļauti arī atmiņu stāstījumi.
Arturs Baumanis (1905) vispirms kļuva pazīs-

tams ar monogrāfijām par tautas atmodas

laikmeta darbiniekiem (Krišj. Baronu, Kron-

valdu Ati), arī ar dzejoļiem periodikā, bet

1973-75 iznāca viņa mūža darbs, rom. Hern-

hutieši 8 sēj., kurā B. raitā stāstījumā, kuplā

tautas valodā ar senlaicīgu pieskaņu, iesais-

tīdams plašu tēlu galeriju —no vācukungiem
līdz latv. zemniekiem — notēlojis laikmeta ainu

par hernhutisma iesakņošanās periodu Vidz. īsi

pēc Lielā Ziemeļu kara beigām, kad latv.

kristīgā ticība vēl arvien bija visai pasveša.

Darbs bāzēts uz rūpīgam vēstures materiālu

studijām unlabu tēlotās apkārtnes pazīšanu.
Guntis Salāts (1905), vairāk pazīstams ar red.

darbuun īsto vārdu Krišs Sidars, publicējis 2

romānus —
Debesis nav tālu (1980) un Aiz

ezerabalti bērzi (1982),kuros izmantojis savus

avīžnieka vērojumuspar trimdas sab. sadzīves

problēmāmunpar attiecībāmartēvzemi untās

ļaudīm. Oļģerts Liepiņš (1906-83) arīpieder pie

rakstniekiem, kas literāta karjēru sākuši žur-

nālisma laukā. Daiļlit. L. intensīvāk pievērsās

pēc kara Vācijas posmā, vispirms publicējot
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īsprozu. Vēlāk rakstījis rom., notēlodams g.k.

plašu latv. kult. dzīves panorāmu, dažādus

sabiedr. un kult. dz. darbiniekus, reizēm

dēvējot tos īstajos vārdos. L. stiprā puse tomēr

nav precizitāte, kāpēc uz viņa sniegtajiem
datiem nevar paļauties, jo kā vienlaikus

notiekošus L. notēlonotikumus,kas laika sekā

piederas dažādiemperiodiem— gadiemvai pat

gadu desmitiem. Viņa pēdējā laika darbi ir

romāni Stirna pār kalniem (1973), Gustavs

Vāza trimdā (1974), kopā ar Pāv. Gruznu

rakstītais Mamona gaitnieki (1978), perio-
dikā publicētie biogrāfiskie Pieci Hermanovski

(1976-79) unPrezidenta krustdēls (1980-83),

stāsts Četras mīlestības (1985). Pie atmiņu lit.

pieder Tālos atspulgos (1982),kur vērojams tas

pats, kas romānos — datuneprecizitāte snieg-

tajā vielā. Ģirts Salnais (1906-74)pēc ražīgās

darbošanās 19400s un 19500s g. vēlāk publi-

cējis tikai rom. Sīpols un orchideja (1965) un

stāstu krāj. Sirds gūstekņi (1968). Pasmagā
stilā rakstītajos darbos darbība tomēr raita,

temati aktuāli, ja arī reizēm skar pagātnes

notikumus. Valdemārs Kārkliņš (1906-64) —

Ljā pazīstams tulkotājs trimdā kļuva par

veiksmīgu p. autoru. Sākdams ar īso p., X

vēlāk rakstīja plašus romānus, bija iecerējis pat
veselu 7 romānu ciklu, no kā paspēja pabeigt

tikai 4 d.: Dieva zeme, Teika par septiņiem

kuģiem Zelta zvans, Romantiski iemesli (1953-

----62). Šai ciklā K. tiecās izsekot latviešu tautas

gaitām dažādos laikmetosundažādos novados,

ietverdams visu vienas plašas dzimtas likteņos.
K. pasāka arī darbu par partizānu kustību

Kurz. pēc II Pas. kara beigām, ko dibinājauz

acu liecinieku sniegtajām ziņām. No tā izdota

I d. Kurzeme (1962).Vairāki K. darbi iznākuši

atkārtotos izd.: Jaunavu iela (1957, 1984),Pie

laika upes (1951, 1980), Vēstule no dzimtenes

(1957, 1983), Vientulības kalns (1951, 1978),K.

romānu Tikai mīlestība (1951) lit. krit. J.

Andrups uzskata par eksistenciālisma priekš-
teci latv. literātūrā Antons Rupamis (1906-76)

rakstījis gan vidus, gan augšzem. dialektā.

Viņaplašo romānu tematika pievērsta Latg.
novada un cilvēku likteņiem ar šīnov.kultūras

unvēstures notikumiem fonā. R. 1966 iznāca

2. izd. 3 daļās rom Māra mostas par Latg.
atmodas laikm. darbiniekiem, sev. Pēteri Mig-

linīku, 1963 romāns Tauta grib dzeivot, kurā

darbojasvesela rinda jaunākolaiku latg. sab.

darbinieku. Anšlavs Eglītis (1906) bijis pats

ražīgākais autors trimdā. Viņš redzīgu aci un

vērīguprātu sekojis tautas likteņgaitām gan

kara g., gan trimdā — kā Vāc, tā ASV, gan

arī pievērsies notikumiem okup. tēvzemē.

Reizēm E. iemaldās pat nākotnes utopiskajos

novados. E. atjautīgi izmanto vielu, ko viņam
sniedz apkārtnes vērošana, itin vienkāršus

notikumus pārvērsdams rūpīgi nostrādātā

mākslas darbā. Rakstnieka karjēras sāk. gados

Eglīti raksturoja spilgts fabulēšanas prieks,

ats. notikumus vai fainomenus ietērpjot spožās

vārdu, metaforu kaskādēs. Vēlāk E. kļuvis
filozofiskāks, raito stāstījumu bieži pārtrauc

apcerīgi traktāti par dzīves norisēm, par

cilvēka iespējamo rīcību. Pakcis Eglītim tik

raksturīgais vielas pārzināšanas moments.

Darbu sižetu fonā bieži Eiropas un Amer. R.

unA. atšķirīgā dzīves uztvere un tās izraisītie

konflikti. E. darbu varoņi nereti ir īpatņi, kas

spītīgi pretojas apkārtējās vides galvenajai

straumei, viduvējībai, ~piegrieztnes" cilvēku

tipam. Ats. minams darbsPansija pilī (1962),

kur E. ar lielu mīlestību tēlo cilvēkus un dabu

Latv. neatkarības gados Inciemā. Tanī Egktim

neparasti daudz dabas poēzijas, mīlestībaspret

vienkāršo cilvēku, mazāk smīna, vairāk sēra

smaida. Kaut E. tagad ilgus gadus dzīvojis

ASV, viņa darbos vēl arvien cīnās eiropietis ar

jaunāspasaules dīvainībām,sev. tas manāms

ieloga technikā darinātajā triloģijā Nav tak

dzimtene (1966), Cilvēks mežā (1970), Vai zini

zemi, citronas kur zied (1980). Rom. Piecas

dienas (1976) E. liek Ljas apciemotājam

sastapt un pārdzīvot dažādus Ljā pakkušo

likteņus svešās varas ēnā. E. kontā ierakstāms

dažs labs jaunvārds latv. valodā. Bez minēta-

jām kopš 1960. g. iznākušas vēl šādas E.

grāmatas: rom. Malachita dievs (1961), Vai te

var dabūt alu (1961),Pēdējais raidījums (1963),

Bezkaunīgie veči (1968), Es nepievienojos

(1971), īsprozas krāj. Divi kāpieni (1961), Tiesa

nāk (1967), Pēdējais mohikānis (1969), Pa-

smaidot (1970),Kas izpostīja Latvijas stūrīti

(1977),Mana banka (1982), ceļoj. piez. Trešais

zvans (1965). Erna Ķikure, īstā v. Dzelme,

(1906) sākusi publicēties vēlu. Viņai izdots

stāstu krāj. Mūsu kaimiņš (1962) un tagad

sakārtots otrs. Ķ. darbos tēlota pieredze

apmetnes zemē, Austrālijā, bet ir arī atgrieša-

nās dzimtajā novadā, Vidzemē. Manāma glez-

notājas (Ķ. ir ar māksi, izgl.) vērīgās acs

ietekme, it sev. Austrāl. dabas notēlojumos.
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Henrijs Moors (1906) ir skops sava talanta

sniedzējs lasītājiem. Kaut sācis rakstīt jau

Latv., trimdā M. devis tikai 2 stāstu krāj.:

Portreja (1949), Rītdiena nekad nenāks (1979).

Rūpīgi nostrādātajiem darbiem pa liel. d.

skumjas rezignācijas apakštonis. Mazāk tēlota

notikumu ārējānorise, vairāk darbība, ja par

tādu var runāt, virzīta ar dvēseles noskaņo-

jumu atplaiksnījumiem. 1986 M. izdod rom.

Viņš neaizmirsa atcerēties. Sandrai Lazdiņai

(1906) 19600s g. iznāca rinda romānu, kuros L.

pievērsās sievietes pārdzīvojumu skālai, no

dzimtenes nokļūstot svešumā un saskaroties

ar tā radītajām komplikācijām ģimenesdzīvē.

Viņarisinājusi arī maz cilāto tematu —
ko mēs

darītu, japienāktubrīdis, kad būtu iespējams

atgriezties mājā. Darbi: Sadegušie spārni— 2

sēj. (1961-62), Ceļa galā (1963), Uz mājām

(1965), Mana vaina (1968), Sirds jaunās gaitās

(Latv. Amer. 1969). Rūtai Skujiņai (1907-64),

prec. Lāce, 1963 iznāca Sirds dzīvo no niekiem,

kas tai pašā gadāpieredzēja vēl 2 izdevumus.

Par impresijām nodēvētais grām. saturs liriskā

stāstījumāskar tā laika aktuālus sabiedriskus

notikumus, cilvēku grupas uncilvēkus. Otrs

īsprozaskrāj. Vējš svaida kaijas (1964) saturā

apstājasarī pie Ljas neatkarības laikā sastap-
tiem cilvēkiem. TālivaldisDangavs (1907-65),

agrāk — Dreimanis, Ljā rakstījis gk. drāmas

darbus, trimdā publicējis īso prozu. Darbi bija

periodikā, bet 1967 Ed. Keiša sakārtojumā

izdots D. darbu kopojums Strandējušo sala,
kurā īpatnējs D. Amer. kolorits, dažādu tautu

cilvēku vide, reizēm satiras pieskaņa, bet arī

kāpinātas alkas pret dzīvi. Arnolds Rasa

(1907-75), īstā v. Skujiņš, rakstījis korrekti

veidotu īsprozu, tamreizēm atgriezdamies Ljā,
reizēm tēlodamsbēgļu gaitas. Viņam stāstu un

nov.krāj.: Nakts drīz būs pagājusi (1962), Uz

ķēniņa zemi (1965), Ta stunda ir jauklat (1973)

unRīgas izd. pārpublicējums Cilvēki un zeme

(1967). Rasām arī 3 romāni: Ceļa meklētāji

(1963), Vēl mēs esam svešumā (1970),Saule pār

pilsētu (1974). Alfrēds Dziļums (1907-76) vis-

labāk raksturojams ar viņa paša 1939 teikta-

jiem vārdiem: „Arājus, viņu dzīvi unpašu zemi

— es to izjūtu. Vienkārši
— es esmu viens un

tas pats, neatdalāma zemes daļa, zemnieku un

viņu pūļu nešķirams kdzgaitnieks." Rakstnie-

cībā Dz. sācis darboties 1926,unviņa izcilākie

darbi saistās ar zemn. sev. jaunsaimnieku,
dzīvesunLjas dabas krāšņu notēlojumu.Daži

viņa tēli, piem., Karstais Maksis, ieguvuši
tautā sakāmvārda vērtību. Trimdā Dz. pievēr-
sies arī citiem sižetiem: trimdinieku dzīves

likstām un ~lustēm", karavīru likteņiem un

pašos pēdējos darbos
—

Kurz. pēc 1945

kapitulācijas. Darbi kopš 1961 g.: romāni

Cilvēki vētrā (2. izd. 1982.),Zeme dzīvo (1962),

Daugavas krāces (1964), Pēdas rīta rasā (1964),

Aklā ezeravelns (1965), Vilka zobs (1967), Vēja
melderis (1969), Tiesas svētdiena (1970), Vienas

vasaras zieds (1971),Lai neaizmirstam (1972),

Mežu aizvējā (1973),Kurzemes sirds vēl dzīva

(1973), Gaidi mani (1975),Kurzemīte, sērdienīte

(1976), Plosti sēklī (1978), cīnītāju atmiņas

Aizaugušās drupās (1968). Liela daļa Dz. dar-

bu iznākuši atkārtotos izdevumos. Eduards

Šmugajs (1907-86) publicējis veikk rakstītas

atmiņu grāmatasNo Rīgas līdz Putlosai (1977)

un No Putlosas līdz Sidnejai (1979), kā arī

kterārizētu darbu Skolotājs Antons (1982),kur

notēlotas jaunaLatg. zēna, varbūtpaša autora,

lielās slāpes pēc izgl. un grūtības, ar kādām

viņam jāsastopas ceļā uz skološanos. Lūcija

Felsberga-Bērziņa (1907) pieder pie autorēm,

kas ar atzīstamām sekmēm pievērsusies lit.

darbu radīšanai tikai mūža otrā pusē. īsā laikā

B. publicējusi 5 romānus, kas iztirzā trimdas

sab. un tās atsevišķu individu problēmas,

nonākot jaunajāspatvērumazemēs Austrāl.un

Angkjā. Viņa labprātpaironizē par trimdinieku

paviršību kult. jautājumos, pieskaras pretiš-

ķībām, kas rodas, sastopoties pēc ilgiem

atšķirības gadiemtrimdiniekiem ar Ljā paliku-

šajiem par spīti ciešām radu saitēm. Pavīd

skaisti Austrāl. dabas notēlojumi. Darbi:

Eingāna (1973),Līdzinieks (1976),Mans draugs
Žanis (1981), Viena nedēļaErnas dzīvē (1984),

Jaunības atblāzmā (1986). Atmiņugrām.Pār-

nākšana (1986) par autores pusaudzes gadu

pieredzi I Pas. kara laikā rakstīta ar lit.

varējumu. Anita Daugule (1908-85) atstājusi

2 rom.: Sadedzinātie tilti (1961), Tantals (1970)

un īsprozas krāj. Viļņu dziesma (1978); darbi

arī periodikā. Valdemārs Rickters (1908-80)

pievērsies savas dzimtās puses, Zemg., un tās

ļaužu tēlošanai gan dzimtenē, gan svešumā,

veidodams itin raibu tēlu galeriju, ieskaitot

latv. lit. mazāk tēlotos čigānus. Darbi: rom.

Klabata (1970), Uz Jelgavas pusi (1978),

Zemgalieši vēl turas (1981), stāstu un tēloj.

krāj. Vakardiena (1975). Konstantins Strods,

pseud. Plencinīks (1908), rakstakā augšzemn.,
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tā vidus dialektā. Rakstījis par bērna unpus-

audža pārdzīvojumiem stāstukrāj. Nedrīkstu

raudāt, nevaru smiet (1976) un Es, mazais

cilvēks, kas publ. jau 1958,bet saturā ir saistīts

ar otrukrājumu. Ella Andersone,pseud. Zane

Zemdega(1908), ir visai ražīga. Laba daļa A.

darbu pieder pie bērnu literātūras. Publicēti

īsprozaskrāj.: Iznīcības cels (1966), Lielā diena

(1966), Zemes spēks (1978),rom. Viss mainās

(1976), Vai darīju pareizi? (1981). Svarīgs

pienesums lit. laukam ir A. toilkojuminoig. vai.

latviski un otrādi. Valentīns Pelēcis (1908)

rakstījis tēlojumus, kam atmiņu substrāts, bet

apstrādājumāun valodaskrāšņumā tīras lit.

kvalitātes. Darbu saturs izteicams 2 vārdos:

zemnieks unkaravīrs, jo P. ar mīlestību tēlojis

savas dzimtās Malienas dabu,cilvēkus, zemes

darbu un ar prasmi sekojis leģionāru gaitām
IIPas. karā: Sieksta (1965), Malēnieša pasaule
3 d. (1967-71),Malēnietis karā (1971). Darbi arī

periodikā. Knuts Lesiņš (1909) sākapublicēties

jau Ljā, bija aktīvs 19400s un 19500s g., pēc

tam apklusis. Iznācis vienīgi 1971 romāns

Janka muzikants atkārtots izdevums. Kon-

stantīns Raudive (1909-74)pirms pievēršanās

parapsīcholoģijai rakstīja visai apjomīgus lit.

darbus, g.k. romānus, kurospār darbībuuntīri

lit. kvalitātēm dominēautora reliģ. un filoz. uz-

skatu iztirzāšana. Reizēm R. par savuvaroņu

darbības vietu izrauga sev mīļo Spāniju un

Parīzi; 19600s g. izdots rom Silvestra Pērkona

memuāri (pkmizd. rotāt, techn. 1946-48) jauns
izd. arnosauk. Gaisma unmijkrēslis (1967) un

nov. krāj. Dzīvības bads (1964). Veronika

Janelsiņa (1910) īsā laikā publicējusi 3 rom.:

Kaki, ja tu būtu cilvēks (1981), Divasjakas un

taksido (1982), Nozagtais eņģelis (1984). Tākā

darbos tēlotās norises skatītas ne no cilvēku,

bet it kā no dzīvn.un lietuviedokļa, tad rodas

iespēja par cilvēku izdarībām visai droši

paironizēt. Pirmie 2 darbi skar dzīvi ASV,

pēdējais pievēršas Ljai. Tā kā aut. ir glezno-

tāja, tad darbos iesprausti pagari, bet visai

saistīgi traktāti par glezniecības problēmām.

No autoriem, kas dzimuši 1911. — 20. g.

posmā, tikai mazākā daļapubkcējusies jauLjā.
Vairums rakstīt sākuši svešumā. Šai gr.

manāmas pirmās iezīmes pārējai uz jaunukt.

stilu, kaut laba daļa šīs gr. autoru raksta kor-

rekta reālisma tradīcijās. EgilsKalme (1911-83)

publicējis savusrom. kā latviski, tā angkski,
cenzdamies iepazīstināt cittautu lasītājus ar

latviešu likteni lielvaru ēnā un pēdējo gadu
desmitu notikumuvirpulī. Rom.: Starp divām

Jāņu naktīm (1967), Pret straumi (1980),

Pasaules vējos (1981), Brīvības ēnā (1985).

Oskars Kalējs (1911) pēdējos pārdesmit g.

strādājis žurnālistikā, no kā cietis Kalējs —

rakstnieks, jo kopš 1960 K. stāstiparādījušies

vairs tikai periodikā. Arturs Voitkus (1911)

kļuvis par čaklu trimdas sadzīves dokumentē-

tāju. V. zin. mērā seko Neikena tradicijai, savos

darbos plaši izmantodams māc. darbānovēroto

cilvēku sāpes, priekus, savstarp. sadzīvi, māc.

profesijas problēmas īpatajā trimdas atmos-

fairā. V. sāka pubkcētiesar īsoprozu, bet drīz

pārgāja uz romāniem. Sākot ar 1960iem g.

pubkcēti: Tev nebūs . . . (1964),Aiz rožainiem

mākoņiem (1965), Mēs gribam būt mājās

(1966),Aiz miglas aust saule (1968), Ceļi tāli,

ceļi tuvi (1970),Četri simti(1974), Vēja nestas

lapas (1977), Svešinieki unpiedzīvotāji (1978),

Ogles pelnos (1978), Redzi, mēs dzīvojam

(1979), Zaudētie gadi (1980),Liekie (1981); 1968

iznāca īsprozas krāj. Dzīvais cilvēks. V., pa kel.

d. ar pseud. rakstījis arī kumoreskas un

feļetonus, tie sakop. krāj. Spogulis (1962).

Nikolajs Kalniņš (1911) 19500s publ. vairākas

grām., kas pieskaitāmas bērnu un jaun. kte-

rātūrai. Plašākais un vērtīgākaisK. pienesums
latv. kt. unreizē arīpieminekks Ljā skolotajai

audzinātājupaaudzeiir viņa3 romāni par dzīvi

skol. institūtos un par to audzēkņu iziešanu

skolot, darbā: Laipu licēji (1965, 2. izd — 1966),

Tikai saulei nav ēnu (1972, 2. izd.
— 1972),

Cēsis nav Rīga (1981). Šiem darbiem K. ilgus

gadus rūpīgi vācis materiālus. K. rakstījis arī

kumoreskas, kas sakopotas izd. Dāvis Diev-

putniņš (1983). Eduards Salna (1911), īstā v.

Mekups, pakcis uzticīgs īsajai p., blakus visai

rēgulārai darbībai periodikā pubkcējis stāstu

unnov.krāj. Ausmas atblāzma (1966),Cerību

cietumā (1968), Horizonta hipotenūza (1981).

Sižetos blakus karavīra pārdzīvojumu notēlo-

jumiem paskumja rezignācija par dzīvi sve-

šumā, aizstaigāšana atmiņās uz dzimteni ar

patīkamiem Ljas dabas gleznojumiem. Mar-

garita Kovaļevska, prec. Videniece, (1911)

ienāca kt. ar darbiem,kas domātibērniem,bet

tad pārsteidza lasītājus ar 2 krāšņiem romā-

niem Postapuķe (1962)unGauru gaiļi (1963).
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To darbība risinās Zemg. laukos un Jelgavā
laikā pēc I Pas. kara. Reāli notikumimijas ar

galv. varones, meitenes Marijas, iztēles pasā-

žām, kam rom. risinājumā tikpat svarīga dala

kā īstenībai. Tīras realitātes robežās K. atgrie-
žas ar jaunības gadu atmiņu notēlojumiem

Astoņpadsmit (1967) un Deviņpadsmit (1973),

kur sastopamies ar dzīvi Liepājā, Jelgavāun

Rīgā, satiekam dažu labu pazīstamu seju, sev.

no māksi, novada. Krāj. Sentiments un mazliet

sniega (1977) K. vairāk pievēršas pārdzīvoj.

skalai svešniecības gados. Mintauts Eglītis

(1911)bija produktīvs 19400s gados. Pēc tam

izdevis īsprozas grām. Rotaļa (1967). E. ir

iejūtīgs vienkāršo cilv. dzīves notēlotājs labās

reālisma tradicijās. Bieži stāstos par vidi

izraudzīts dzimtaisnovads, Vidzemes jūrmala.
Pēd. laikā publ. stāstus periodikā. Daudz

strādājis gar latv. autoru grām. izdošanu

Austrālijā. Pāvils Klāns (1912-79), īstā v.

Pauls Kovaļevskis, pseud. Severīns Dūms,

pēc 19400s g. publicētajām novelēm un minia-

tūrām, 1950t0 g. romāniem ar aktuālo tema-

tiku par konfliktiem, kuru pamatāsvešo varu

ielaušanās un valdīšana Latvijā, rakstot ar

mistikas unkriminālistikas piedevu, 19600s g.

publicējis 2 plašas grām. par ceļojumu piere-
dzi Āfrikā, kurp rakstn. bija novedis maizes

darbs: Sveicināta Āfrika (1963), Safari (1964),

1961 izdotāRīga retour lit. formā tēlo 2 jaunu
latv. apciemojumu tag. Rīgā. Karsta dzelzs

(1968) ir dokumentālsstāstījums par notiku-

miem Eiropā un Ljā laikā starp abiem pas.

kariem. Pēdējā K. grām.Kadet, uguni!(1974)

iepazīstina lasītāju ar Ljas kara skolu. Ar

visiem min. darbiem K. pasāka jaunu lit.

novirzienu trimdā
— t.s. dokumentālstāstu.

Oļģerts Rozītis (1912-84) pieder pie īpatnē-

jākiem latv. Austrālijas grupas rakstniekiem.

Viņaprozā, kas sakop. krāj. Pavedieni (1966),

maz darbības, vairāk emocionālu situāciju

tēlojumi. 1982 izd. nekels p. darbs Mežā Darbi

arī periodikā, sev. JaunajāGaitā IrmaGrebzde

(1912) , īstāv. Rubene,pēc sākuma
g. darbiem,

kas visvairāk ar kelu mīlestību un iejūtību

tēloja dzīvi Ljā, l.t. pievērsās problēmām, ko

radījusi dzīve ārpus tēvzemes, skatīdama tās

g.k. nojaunu sieviešu viedokļa. Pēdējos g. G.

savu talantu iesaistījusi latv. kt. maz cilātā

tematā — cilvēka attiecībās ar rel. pārdzīvo-

jumu. Rakstījusi kā īsprozu, tā romānus.

Vairāki viņas īsprozas darbi iznākuši atkārto-

tos izd.: Sērmūkšļu pagasta ļaudis (1947, 1969),

leva (1948, 1969), ĶēvesmeitaDžiga (1970, bet

1946 ar nosauk.Pazemīgā). Citi stāstu unnov.

krāj.: Ēnas dzeltenā stiklā (1967), Saule manā

logā (1970),Aizdedziet sveces (1974);romāni:

Sveicināta, manazeme (1961), lelejā sagriezās

putenis (1963), Te nu es esmu (1964), Māsas

(1965), Tikai meitene (1969), Vai ābele ziedēja
(1969), Meitene unpuķe (1971), Sējējs izgāja

sēt (1976), Ziedi, mana vasara(1980). Pēdējos

g. G. vairāk pubkcējusi īsprozu periodikā. EUa

Kreišmane (1912),kā kel. d. Austrāl. dzīvojošo
latv. autoru, reprezentējusies arvienu īsprozas

krāj. —Es unpīlādžkoks (1983), kur ievērpusi
dažu īpatnēju pavedienu: ilgas pēc īstajām

mājām visspilgtāk notēlojusiar Vāc. ieprecētas
dānietes pārdzīvoj. skālu (Hollenderakundze

brauc uz māju)unnorādījusi, ka arī pie savām

patvēruma zemēm tā pierodam, ka tās kļūst

par māju surrogātu, ir grūti aizstājamas ar citu

svešuma vietu (titulstāstā!). Jānis Sudrabiņš

(1912), īstā v. Vestfālis, visai izteikti turējies

pie viena tematikas loka — kara un tam seko-

jošā gūsta laika notikumiem. 19600s g. izd.

krāj. Toreiz aiz dzeloņžoga (1966), Pēdējās
dienas Kurzemē (1969). Arnolds Apse(1914-83)

pirmajā rom. Klosterkalns (1964) visai īpatā

stilā ar mistikas nokrāsu tēlojis trimdinieka

dzīvi latv. pasvešā vidē un cilvēkos kādā

Franc. kalnu ciemā. Romānos Gandrīz ģene-
rālis (1982),Lepnā Zemgalesbajāru cilts (1983.,

2. izd. 1984)A. atgriezies dzimtajāpusē, Ljā.

Darbiem autobiogrāfisks apakštonis. Jānis

Klīdzējs (1914) irautors, kas nedistancējas no

tēlojamās vielas uncilvēkiem,bet seko visam

ar sirdsdedzi, vienalga, vai tematika skar Lju
vai vērojumus apmetneszemēs Vāc, ASVun

Austrālijā. Sevišķi tuvas Klīdzējam jauno

paaudžuproblēmas.Raksturīgi, ka viņš nemal-

dīgi tic labajam cilvēkā, ir arvien pozitīvs,
nebūdams tomēr rakstn.-pozitīvists. Kaut rei-

zēm kritizējis oficiālo b-cu un tās kalpus, K.

tomēr dziļirel. rakstnieks. Jaunākajos darbos

notēloti arīpārdzīvojumi, kas radušies saskarē

ar tagadnes Lju, jo K. bieži meklē tematus

aktualitātēs, kaut visskaistākie viņa darbi

radušies, rakstot par dzimto Latgak. Darbos

reizēm manāmas autora psīchologa izgl. pēdas.

Ljā izdotais pirmais K. romāns Jaunieši trimdā

pieredzējis vismaz vēl 3 izdevumus. Reizēm K.

raksta arī augšzemn.dial. (Debešupuse, stāsti,

1968). Kopš 1960iem g. K. pubkc. rom.: Sniegi
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(1963), Dzīvīte, dzīvīte (1967, 2. izd. 1979),

Cilvēka bērns (2. izd. 1981), Otrais mūsos

(1983), Dāvātās dvēseles (1986), īsprozas krāj.:
Tās balsis, tās balsis (1973), Laidiet, laidiet,

laidiet (1984), kur sakop. apm. 30 g. darbu

izlase. Teodors Zeltiņš (1914) izsekojis savas

paaudzes cilvēku likteņgaitām no skolas sola

Ljā līdz dzīves novakares gadiemsvešumā. Pēc

pirmajos romānos tēlotajiem ģimnāzistu un

studentugadiemkošajā Rīgā Z. varoņi nonāk

DP nometnēs Vāc, vēlāk ASV. Z. darbos

nekad netrūst gaišas humora pieskaņas. Sev.

tas vērojams triloģijā AntiņšAmerikā meklē

līgavu (1963), Antiņš Amerikā cīnās ar sievu

un trimdu (1966), Antiņš debesīs meklē lat-

viešus (1970). Citi rom.: Tiltuatjaunotāji(1962),

Leļļu meistars Eņģelis (1976),Leopolds Maurs

atzīstas (1978), Septiņi saulrietā (1980). Z. pub-

licējis arī teicamus īsprozas krāj.: Zīmējumi

vasarassmiltīs (1962), TorņiDaugavā (1964),

Zvaigzne egles zarā (1968), Tuvos un tālos

ciemos (1977). Kārlis Ķezbers (1914) daudz

rakstījis jaunatnes lit., bet krietns arī viņa
devums īsprozā unromānos. īsprozas grām.:

Rīgas mozaīka (1961), Daktera Applebija

kalpi (1965),Mantojums (1971),Mana Roma

unMeka (1976). Romāni: Mainas hercogiste

(1960), Sapnispar rozi (1964), Skābarža nams

(1983). Izceļas romāns Alkazars (1979) ar maz

skarto tematu — Spānijas pilsoņu karā iesais-

tītajiem latv. unRumba (1983), kas papildina
latv. skopo laiminākomānu Mterātūru. Rumbas

darbība risinās gan ASV, gan Vāc. un tanī

iesaistīti daž. tautu cilvēki Rita Liepa, prec.

Madocs (1914), sāka cerīgu lit. karjēru ar

19400s g. izdotajiem īsprozas krāj., nokuriem

Don Huana svētdiena (1948) irRīgas izdevuma

reprodukcija, un ar romānu Svešā vasara

(1955). Pēc tam publicēja darbus angļu vai.

amerik. izdevumos. Tagad ilgus g. Liepas
talantu lasītāji sastop Laika slejā Raibā dzīve

(ar pseud.Paija), kur L. raksta par daž. kult.

un sadzīves parādībām.L. daudz tulkojusi no

angļu vai. latviski. Artūrs Plaudis (1915) daudz

darījis, sakārtodams ht. vēst. svarīgus darbus

par latv. rakstniekiem trimdā un par Ljas
vēsturē svarīgiem posmiem (sk. tālāk apakš-
nod. esejas un atmiņas!). P. darbojies arī

daillit.:no5 romānu sērijas, kam kopvirsraksts
Kaina bērni, pagaidām (1984-86) iznākuši 4 sēj.,
kuros krasi izpaužas P. duālisms

— iepretī

pirmajos 2 sēj. paustajai asai sab. kritikai

turpmākajās daļās manifestējas P. pavisam
ideālistisks problēmu risinājums, dibināts uz

augstām ētiskām normām. Zigurds Bārda

(1916-84), dzejnieku Friča Bārdas unPaulīnes

Bārdas dēls, rakstījis tēlojumusun feļetonus
arpseud. Mets Metums. Darbi g.k. Austrālijas

Latvietī, grāmatānav sakopoti. Gunārs Janov-

skis (1916) sāka ht. karjēru 1963. g. ar rom.

Sola (2. izd. 1967), bet līdz 1986 izdevis jau 6

īsprozas grām. un 16 romānus. Par spīti
daudzražībai viņa darbi rūpīgi izdomāti un

nostrādāti.Kritiķis J. Andrups uzskata, ka J.

literārajiem tēliem radniecība ar Hamsuna

romantiskajiem, lepnajiem varoņiem. J. tēlo-

tajiem cilv. tomēr mazāk skarbuma un dēkai-

numa, vairāk smeldzes. Daudziem J. darbiem

par sižetu latv. leģionāruv.c. trimdiniekukarā

sadegušās dzīves.J. saviem cilv. kek darboties

vidē, ko pats labi pazīst: Pārdaugavā, Dau-

gavas deltas apgabalā, jūrmalā, bet svešumā

— Angl. un reizēm arī Vācijā. Utopisks ir

romāns Purvā (1981), jo risinās atbrīvotajāLjā.
Uz neatgriešanos (1973) skar baltvācu repat-

riācijas tematu. Episks izveidojies rom. Ines

(1982), jo tā varones gaitas aptver visu

laikmetu no I Pas. kara beigām kdz mūsu

aiziešanai svešumā. Romānā Rolands (1971)

autors meklē pēc jauniem simbokem, kas

noderētu tautai. Citi J. darbi: īsproza —

Svešumā (1966),Smiekliņam (1967),Nelūgtos
ciemos (1970), leklausies naktī (1975), Kur

sunim vieta (1978), Gunārs Janovskis stāsta

(1985); romāni
—

Bez ceļa (1965),Pār Trentu

kāpj migla (1966), Pie Tomas (1966), Ēnu

menuets (1969), Pēcpastardienas (1968, 2. izd.

1970), Balsis iz tumsas (1972),Kur gaiļi nedzied

(1974),Kaijas kliedz vētru (1977), Un kas par

to (1978), Novakare (1980); kopā ar Laimu

Kalniņu Laikā (1985) public. rom. Cilvēks,

kas gribēja vairāk, kurā J. rakstītajā I d.

varonis Argods ir gara kdzinieks meitenei Ines.

Rickards Krauks (1916) reprezentējies ar īs-

prozas grām.Dzīves aktieris (1981).Autoram

patīk tēlot mazket neparastus cilvēkus vai

dīvainas situācijas, par ko viņam iespējams

pasmīnēt. Viņacilvēku videmazāk Ljā, vairāk

izceļošanas zemēs Vāc. unAustrākjā. Mirdza

Čuibe (1917), prec. Cedriņa, vēlāk — Vestena,

savu grāmatu saturu pieticīgi dēvējusi par

~ainām un atspīdumiem". Taču viņas stā-

stītājas spējas un vai. krāšņums, lokanums

ierindo tās izcilas kt. novadā. Č. aizved lasītāju
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Ljas neatkarības laika pasaulēRīgā, Valmierā,

Rūjienā, Z. Vidz. laukos unar savas ģimenes

likteņiem parāda šīs pasaules sabrukumu un

vēlākā nesamierināmā naidaiemesluspret pāri

darītāju varu, jonav cilvēciski iepējams piedot

tam, kas atņēmis visu dārgāko: tēvu, brāli,

vīru, dēlu, tēvzemi. Grāmatas: Stundas un

pulksteņi (1974), Torņu un drupu bezdelīgas

(1975), Grēkāboli (1981). Daina Šķēle (1917)

pievērsusies latv. lit. maz koptamlit. žanram

— īsstāstam. Jau Š. pirmajā grām. Te un tur

(1979) brīžiem parādās viņas īpatā pieeja
skatītiesuz pasauli pāri tāsreālajāmrobežām,

it kā vienlaikus pārdzīvojot dažādas laika un

telpas dimensijas. Pirmajā grām. vēl visai

svarīgs ir dalījums — notikumi Ljā un no-

tikumi Š. dzīves vietā Austrālijā. Otrā grām.

Mēs — sievietes (1985) šis dalījums zūd, jo
autore saskata vienādu pārdzīvojumu skālu

sievietēs, kas nonākušas Austrāl. pusotra gs.

pirms viņas un pašas izjūtās svešajā konti-

nentā. Viņa tiecas reizēm izbēgt no skarbās

ikdienas vai nu atmiņu dārzos, vai labākas

nākotnes pasaulē, meklēdama atbildi uz jaut.,
vai mūsupārdzīvojumi unatziņas pazūd reizē

ar mums jeb vai tiem kaut kur patvērums.

Tonija Krūka (1918), būdama paidag., vis-

vairāk rakstījusi bērniem unjaunatneidomātu

lit., paužot tagadējam laikmetam vairs ne-

ierastus, kaut dziļākā izvērtējumā derīgus

ideālus, piem., rom. Rīgas leviņa (1985). Citi

K. darbi: Aiztecējuši ūdeņi dzirnas negriež

(1973), Saimnieces galva (Latv. Amer. 1982).

Māra Kalniete (1918), īstā v. Zaļkalna, publi-

cējusi neparastu grām., kur četriem, pirms
vairākiem gadudesmitiem rakstītiem stāstiem,

pievienojusi tagadnesrefleksijas, kas, rakstītas

ar dzīves pieredzi bagāžā, izvērtušās nozīmīgā-
kas par stāstiem. Janīna Babre (1919-83) ir

neparasta ar to, ka rakstījusi tikai rel. iekrā-

sojuma darbus; tiem bieži pamatāVecās ved

Jaunās Derības stāsti: Gaisma noaustrumiem

(1971), Draudzība uz spārna (1975), Mīlestības

derība (I d. Vecās Der. stāsti — 1976, II d.

Jaunā der.
—

Jēzus Nācarietis, 1976),Brīnišķā

zvaigzne (1980). Erna Lēmane (1919) 1965

publicējusi stāstu krāj. Suņa roze. Citi darbi

izkaisīti periodikā. L. tēlo cilvēkus, kas spītīgi
turas pretī sabiedrības galvenajai straumei,

paši piederēdamipie ceļmalas gājējiem. Arnis

Skujiņš (1920) ilgus g. publicējis stāstus un

feļetonusperiodikā, bet 1986 izdots S. romāns

Dīvains cilvēks, kur S. raitā, asprātībām

piebārstītā, skatījumā risina īsteni traģisku
tematu —kara unbēgļu gaitu izšķirtu mīlētāju

ilgas vēlreiz šai dzīvē sastapties.
Autoru skaita ziņā aptuveni līdzīga ar

iepriekšējo gr. ir tā, kur ietilpst no 1921-30

dzimušie. Atšķirība ir tā, ka šīs gr. autori ar

1-2 izņēmumiem visi sākuši lit. darbību pēc

Lj as atstāšanas. Līdz ar to viņu darbos vairāk

atspoguļojas jaunimeklējumi — vismaz stila

ziņā. HugoPūriņš (1921-77) 1964 izdevis savu

otru īsprozas krāj. Aizliegtā dziesma. Rakst-

nieku cēlienos dzirdēti fragmenti no kāda

aizsākta rom., kas, iespējams, palicis nepa-

beigts. Eduarda Freimaņa (1921) prozas dar-

bos, īsprozas krāj. Daigās rotaļas (1961),rom.

Divas pasaules (1976), Ticība (1978), Piedzīvo-

jumspadomijā (1981), Nākotnes cilvēks (1984),

Draudzības pils (1986), period. publ. Jaunība

(1980os g. žurn. TrejiVārti)unDiletants (1984.

g. Laikā) izpaužas spītīgas dvēseles cīņa ar

vienaldzīguapkārtni; to vēlpastiprina varoņu
nonākšana svešos apst., svešās zemēs. Darbu

tai daļā, kas tēlo Lju, daudz skaista lirisma,

kura vairs neredz svešo zemju notēlojumos.

Sacelšanās pret trulo, rom. varonim nepieņe-

mamo apkārtni reizēm to noved aiz psīchiat-
riskās slimnīcas sienām, kur dažādu ideju

apsēstie slimnieki dažbrīd liekas cilvēcīgāki par

apkārtējo, tā dēvētonormālo pasauli. Bieži F.

varoņi ir jaunieši, kas izmesti pasaulē tieši

savos veidošanās gados, kāpēc tiem grūti

atrast savu vietu dzīvē. Notiek spilgta atsve-

šināšanās noapkārtnes, tiekļūst par sašķeltām
dvēselēm, parkarotājiem tumsas ungaismas,

spīta un pakļāvības cīņā. Kārlis Zvejnieks

(1921) pēc īsprozas grām Inese ilgus g.

publicēja gandrīz vienīgi feļetonus ventiņu
izloksnē period. (ar pseud.Kuraž Krišs); 1984

nācis klajā ar rom. Baltā pils, kur izmantojis

savu kuģa ārsta pieredzi pārvietoto personu

izceļošanas laikā no Eiropas uz citiem konti-

nentiem. Darbā tēlotopersonu sastāvs raibs,

piederīgs dažādām tautām. Dzintars Kiršteins

(1922-70) abos publicētajos romānos Kad

lielgabali klusē (1966)unKaliet sirdis akmenī,

brāļi (1969) risina kara beigu un gūsta laika

drūmos notikumus, ko aut. tomēr nepieņem
eksistenciālas nenovēršamības padevībā. To-

ties viņa periodikāpubkcētajās nov., kā kon-

statējis krit. J. Andrups, diezgan izteikta

eksistenciāksma pieskaņa. AndrejsJokansons
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(1922-83),kas lit. darbību sāka jauLjā, trimdā

sniedzis vērt. pienesumus latv.kult. vēst. laukā

un publicējis vairākas nopietni izstrādātas

eseju grām., kuru saturs bieži saistās ar

dažādiemperiodiemLjas vēsturē. Viņa atmi-

ņas par lit. klimatu Rīgā 19300 un 1940 g.

maiņā — Rīgas svārki mugurā (1966), Visi

Rīgas nami skan (1970) —
rakstītas ar tādu

varējumu,ka ierindojamas labas lit. novadā.

Dzintars Sodums (1922) pēc cerīgi sāktas

oriģināldarbu publicēšanas 19500s g. un tei-

cami veikta Džoisa (James Joyce) Ulisa tulko-

juma (1960) ilgus gadu desmitus klusēja.

Tagad atsācis publicēšanos — pagaidām ar

dažu īsprozas darbuun kāda rom. fragmenta

iespiešanu Jaunajā Gaitā. Laima Kalniņa
(1922) pieder pie rakstn., kas ienāk lit. mūža

brieduma gados ar visai labi izstrādātiem un

savuīpatnībuapliecinātājiem darbiem. Viņai
izveidojusies savdabīga sadarbība ar Gun.

Janovski. Savam rom. Atgrieztais rieciens

(1981) K. izmantojusi J. darbaNovakare per-

sonas, bet piešķīrusi tām atšķirīgu rīcības

veidu. Viņaraksta rēgaināk nekā Janovskis,

atstāj lasītājam dažu labu minamu mīklu.

Rom. Cilvēks, kas gribējavairāk K. rakstījusi
II d., t.i., vadījusi tā varoni Argodupa ASV,

kamēr Janovskis izsekojis tā gaitām Ljā un

Vācijā. Šis darbs pagaidām tikai periodikā

(Laiks), tāpat kā X rom. Japāņa brīnišķīgās

puķes (žurn. Treji Vārti 1980os g.). Ms. ir

Jaunsudrabiņa F godalgotaisK. garais stāsts

Kur upes satiekas, bet grāmatāvēl iespiests

rom. Valentīns un viņa sievietes (1982). Ta-

deušs Puisāns (1922) izdevis grāmatas,kas pa

daļai literārizētā stilā ievada lasītāju P. dzim-

tās puses, Latg., vēsturē. Aut. izmantojis

grām. saturam vēst. materiālus, noklausītus

nostāstus, anekdotus, pieredzētus, pārdzīvotus

notik., tā gleznojot informātīvu ainu par

Latgali. Darbi: Nogrimušās jaunavas man-

tojums —
Ludza (1973), Senču pēdās (1975).

Modris Zeberiņš (1923) pēc 19500s g. izdo-

tajiem 5 romāniem un 1960 publ. Zelta lielceļi,
kas asprātīgāveidā risināja hipotēzi, vai Kriev.

cariene Katrīna I un Kurz. hercogi Bīroni

varētu būt latv. cilmes, diemžēl, pagaidām

apklusis. Dzidra Zeberiņa (1923) atmiņas par

savu bezrūpīgo bērnību Ljā hterārizējusi grām.

Kad es maza biju (1969), raitā, bieži humora

pilnā stāstījumā tēlodama latv. ht. mazāk

skartu vidi — Rīgas pārtikušo ģimeņu dzīvi.

Taču šai ģimenē izaug meitene, kurā runā

senču, zemes kopēju, asinis, jo viņa mīl visu

dzīvo dabu, kas, liekas, varētu būt pamatā

viņas neiznīcināmajam optimismam unpozi-
tīvai pieejai dzīves sniegtajiem kaicmājumiem,

par kuriem lasām Z. tēlojumu un miniatūru

grām. Es esmuvisur (1983). Tanī maz skumju
vai rezignācijas, vairāk dzīves gaišās puses

uzsvēruma arī svešumā. Andrejs Gunārs Irbe

(1924)publ. 2 grāmatas:Mums nav svētvakaru

(1962) un Marisandra kaza (1966). Tanīs

vērojamas eksistenciālisma iezīmes; krit. J.

Andrups uzskata, ka darbos notēlotaabsolūtā

vientulība, kurā ieslēgtajam nav pat īstas

vēlēšanās no šī iesprostojuma izbēgt, jo viņa
pārdzīvojumos sabiedrība, citi cilvēki vienkārši

neeksistē. Vientulība kā neizbēgams liktenis,
nevis kā apstākļu uzspiests gadījums, pret
kuru būtu jācīnās. Aina Zemdega(1924)bijusi

rosīga dzejniece, bet pēdējos g. pubkcējusi 2

prozas grām.: Toreiz Lubes dzirnavās (1979) un

Varšava neaizmirst (1983), ko varētu dēvēt, kā

dara autore, par atmiņām un impresijām, bet

kas tikpatlabi ir kt.darbi ar aktuālu tematiku

— mūsu attiecībām arpārdzīvoto unvēl arvien

pārdzīvojamo laiku. Toreiz Lubes dzirnavās

iejūtīgi tēlota dzīve dzirnavās, šai arvien

mazket mistiskajā pasaulē, kurā nepārtraukti
rit pārtapšanas procesi. Grām. Varšava neaiz-

mirst pokskajai tēmai fonā līdzi skan viss, ko

pārdzīvojusi unpārdzīvo latviešu tauta. Aina

Vāvere (1924) raksta visvairāk drāmas darbus,

tomēr pa gadiemsakrāj arī īsprozas darbus.

Viņai 1963 arNeboisas vārduiznāca stāsti un

nov. Laikmeta drupas, kur, kā norāda virs-

raksts, temati saistās ar kelā pārmaiņu laik-

meta, ar kara un tā seku problēmām. Pašreiz

V. sakārtots jauns īsprozas krājums. Rickards

Rīdzinieks (1925-79), īstā v. Ervīns Grīns, ir

raksturīgs tā dēvētās pazudušās paaudzes

pārstāvis. Šīs paaudzes cilvēki, aizrauti pasaulē

un karā no skolas sola, pēc kara beigām īsti

vairs neatrod savaskonkrētas vietas dzīvē, ir

saskaldīti starp to, kas bija unstarp to, kur

jādzīvo. R. varoņi pa kelai daļai leģionārigan

kara norisēs, gan pēckara apstākļos, izmisīgi
meklē savu pazaudēto identitāti. Darbi: īs-

prozas krāj. Cirvis ozolā (1965), rom. Zelta

motocikls (1976). Aivars Ruņģis (1925) reizēm

kritikas dēvēts par vientuļo patriotu (NoUen-

dorfs), reizēm par kabatas formāta Džoisu

(Rudzītis). Pirmais vērtējums attiecas vairāk

546Proza trimdā 1961-1986 Proza trimdā 1961-1986



uz darbu saturu, otrs uz to formu. Pēc pirmā

rom. Vai, bāliņi, tālu jāsi (1963) par kādas

karavīru grupas likteņiem II Pas. kara beigu

posmā, ko A. Apse vērtējis par izcilu kara gaitu

notēlojumu,nākamajās 2 grām.Pats esi kungs,

pats (1967), Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas

(1968) R. iet jaunus ceļus izteiksmes veidā,

izmantojot apziņas plūsmas teckniku, senu

dokumentu un faktu iespraudumus. Darbu

galvenā tematika: bez apzināšanās par pie-
derību pie savas tautas mēs neesam nekas; ceļā

uz tautas pastāvēšanu mums jāpaļaujas pa-

šiem uz saviem spēkiem, ne uz citu palīdzību.

1982 publ. apjomīgu eseju krāj. let latvieši

caur gadu simteņiem; 1984 esejas Ceļā uz

mājām, kur R. tāpat risina tautas pārdzīvo-
šanas problēmas. Eglons Spēks (1925), būdams

pēc profesijas jūras braucējs, savās īsprozas

grām.Es redzēju jūriņāi (1970) unM.T. Vik-

torija (1975) tēlo latv. mazāk pazīstamo jūr-
nieku vidi unpārdzīvojumus. Andrejs Krūmiņš
(1925)pagaidāmpubkcējisīsprozas krāj. Mij-
krēslī (1972), kur visvairāk karavīru dzīves

notēloj., kas brīžiem ar reportāžas pieskaņu,
brīžiem ieslīd fantastikas novadā. Ir arī sim-

pātiskas piezīmes par Skandināvijas apceļo-

jumu. Guntis Zariņš (1926-65) īsajā, bet in-

tensīvajā producēšanās laikā izveidojās par

visraksturīgāko eksistenciālisma pārstāvi latv.

pēckarakterātūrā. Tēlojis gan pārdzīvotākara

šausmas, gan laulības dzīves konfliktus, trim-

das sab. neīsto fasādi, kāpēc autors tamnespēj
atrast savu vietu, nonāk atšķirtības cietumā

unbezcerības žņaugos. Darbi: rom. Apsūdzēts

(1961), Dvēseļu bojā eja (1963),Mieles (1964),

Cilvēku medības (1966), stāstu krāj. Ceļš uz

pasaules galu (1962), Varonības augstādziesma

(1962),Trimdas augstādziesma (1967). Dzintra

Kārniņa (1926-70)palikusi bez savas grāmatas,
bet viņas asprātīgās, ar literāru varējumu
rakstītās skices, kuru skaits sniedzas pie 100,

izkaisītas 19600 g. Laika slejās, kur K. ketoja

pseud. Beatrise. Astrīde Ivaska (1926), izcila

dzejniece, 1981 publ. prozas grām. Līču loki,
ko nodēvējusi par ainām unainavām, bet kas

pārkāpj šo pieticīgo apzīmējumu, joI. prot aiz

lietu unvietu ārējā veidolatvert topārlaicīgo

jēgu un saturu. Gluži konkrēti I. šai grām.,
rakstīdama bagātā un poētiskā vai., izvadā

lasītāju no Somijas vēsajiem ezeriem līdz

Krētas saulē karsētajiem pakalniem. I. rak-

stījusi arī bērnu kt., daudz tulkojusi, jo ir

vairāku vai. pratēja. Indra Gubiņa (1927)
ienāca trimdas lit. 19500 g. beigās. Kopš tā

laika intensīvi rakstījusi unpubl. gan īsprozu,

gan romānus. G. darbu galv. varones ir sie-

vietes, kam dzīve svešumā ir dubulta slodze.

Tam vairāki iemesli: ne ikreiz sieviete saviem

garīgajiem centieniem rod atbalstu partnerī,
vīrietī; G. modernā sieviete cenšas pastāvēt

pati ar savu vērtību, negrib izplēnēt tikai

ģimenes lokā, bet svešumā tas grūtāk, jo
neveicas atrast balsta apkārtnē, kas būtībā

pakek sveša. Tāpēc sievietes cīņa pašai par

savuneatkarību reizēm beidzas traģiski, reizēm

par to jāmaksā augsta cena, proti, vientulība.

Grūti ir atbildams jautājums —
kāds varētu

būt sievietes dzīves piepildījums modernajā

pasaulē. Darbi kopš 1960: romāni: Gandrīz

karaliene (1965),Raksts putekļos (1970), Ziema

nāk pretim (1973), Iztiksim bez mēness (1976),

Katram savapasaule (1979), Uz vienpadsmito

stāvu (1983), Uz akmeņa stāvēdams (1986),

īsproza:Par sapņiem nemaksā (1962), Rītdiena

neskaitās (1967),Ar diviempunktiem teikums

nebeidzas (1974), Sudrabkāzas (1980). Būdama

alkatīga ceļotāja, G. sakrājusi bagātīgu pie-
redzi par pasauli; to viņa izvērtējusi grām.

Kaza kāpa debesīs (1984). Ilze Šķipsna (1928-

----81) pubkcējusi tikai 4 grām., bet ar tām

iezīmējusi dziļu skedi latv. kterātūrā. Sākusi

un beigusi ar īsprozu: Vēja stabules (1961),

Vidējāīstenība (1974). Vidū 2 rom.:Aiz septītā

tilta (1965), Neapsolītās zemes (1970). No

iesākumā vēl ar ārējos notikumos un fabulā

izteiktu cilvēku rīcību Š. pārgājusi uz cilvēka

~iekšējās telpas" notēlošanu,kā teicis krit. J.

Andrups. Sev. romānā Neapsolītās zemesmaz

vairs vides tēlojuma, laika sekas, notikuma

virzības, vairāk simbolikas uncilvēka iekšējā

pasaulē valdošās, katram cilvēkam īpatās un

viņam vien loģiskās kopsakarības un motivā-

cijas. Jarom. Aiz septītā tilta beidzas traģiski,

jo tā ES varone, dalītā persona Edīte un

Solvita, nespēdamapanest šo dalījumu, kurā

varētu saskatīt ari trimdinieces izmisīgu mēģi-

nājumu dzīvot savu latv. dzīvi par spīti

amerikāņu videi, kur viņa nonākusi ar laukbu,

tikai nāvē gūst apvienojumu, tad Neapsolītās

zemes ir apkecinājums un ticība dzīvības

brīnumam. Tas var sniegt atrisinājumu gan

individuālāmdzīvēm, gan tautas pastāvēšanai.
Benita Veisberga (1928), prec. Antona, pro-

ducējas skopi, savu darbumotīvus nēsādama

547Proza trimdā 1961-1986 Proza trimdā 1961-1986



un svērdama gadiem, līdz tie apvienojas

noapaļotādarbā. Romānam Es, tavs maigais

jērs (1968) sekojušas vēl 2 grām.: Orindas

piezīmes (1977) unBrīnumaini (1985),kurām

autorepati vairījusies dot žanraapzīmējuma.
ArīV. visumā personīgi intimajos darbos ārējā,

objektīvā laika un telpas seka nav svarīga.

Ikdienā sastopamo lietu un sīko notikumu

pieminēšana autorei noder par tik, par cik tā

kalpo kādam iekšējam, viņas psīchē izaugušam
nolūkam V. tic dzīvības brīnumam,kā spilgtā-

kie, nemainīgie apliecinājumi ir saule, koki,

puķes. Brīnumaini bez tam ir arī skaists

piemineklis kādai fiziskiaizgrimušai, betmeta-

fiziski vēl eksistējošai pasaulei — karā nopos-

tītajai Jelgavai. Lidija Lideka (1929-82),prec.

Norīte, atstājusi vienu publ. rom. Nams pie

Baltijas jūras (1977), kur tēlots II Pas. kara

beigu posms. Stāsti izkaisīti periodikā. Tāli-

valdis Ķiķauka (1929)apbalvots ar fantāzijas

bagātību, ko viņš atsevišķās ainās, kurām

uzreiz nav iespējams sameklēt kopsakara,

iegleznokollažām līdzīgos sakopojumos. Lasī-

tājam reizēm aizdomas, ka autors vienkārši

blēņojas, kaut īstenībā viņš tiecies rūgti
kritizēt savu apkārtni, jo īpaši trimdas sab.

negātīvās izdarības. Darbi: īsprozas krāj.

Tramvajs tuksnesī (1965), romāni Leonards

(1967)unPutni (1969). Jānis Gorsvāns (1930)

publ. īsprozas krāj. Krāšņa un bagāta dzīve

(1970), kur tēlojis individuāluspārdzīvojumus

ar kamsunisku iekrāsojumu.

Pārejot uz 19300s g. unvēlāk dzimušajiem

autoriem, t.i., tādiem, kas Lju atstājuši,
būdami bērni, vai kas trimdā dzimuši, kon-

statējams, ka to skaits strauji krītas. Jauni

talantišai gr. nākuši klāt g.k. dzejā, ne prozā.

No 19300s g. dzimušajiem minami: Jānis Tur-

bads (1932), īstā v. Valdis Zeps, kas vispirms

Jaunajā Gaitā, pēc tam grām. publ. pasaku

Ķēves dēlsKurbads (1970). Lietodamstautas

pasaku motīvus un aiz segvārdiem slēptus
tautas darbinieku tēlus, T. pārvērtējis mūsu

gadudesmitiem nekustinātos,par nemaldīgiem

uzskatītos simbolus, tiekdamies tiempiešķirt

laikmetīgāku jēgu, vienlaikus ieviesdams latv.

kt. arī riet. pas. kt. darbos vērojamopievēr-
šanos mītu novadiem. JāņaKlāvsona (1933-65)

atstātie darbi, kā dzejoļi, tā raksti prozā,

Gunāra Sakņa sakārtojumā iznākuši krāj.
Zīmes (1966). Lakta Muižniece (1935) ar pro-

zas darbu Pēdas (1975), kur pārmīšus ketojusi

gan savu tekstu, gan rūpīgi atlasītus izrakstus

novēst. materiāliem,dažādu autoru darbiem,
dienas grāmatām, it kā ar bērna acīm noti-

kumus skatot, radījusi intensīvu pārdzīvojumu

piesātinātu mūsu nesenās pagātnes notikumu

atainojumu, sākot ar„miera laikiem", beidzot

ar aiziešanu trimdā, kad jāsaskaras ar svešu

pasauli,kas liekasne mazāk dīvainakā iepriekš

pārdzīvotais, jo tā noraidamūsu pārdzīvojumu

baigumu, ir pret to vienaldzīga. Eduards

Silkalns (1937) publ. jaunatnesromānu No rīta

(1974).

Pēc 1940tā g. dzimušo gr. atzīmējami:

Margita Gūtmane (1943),kam godalgots, bet

pagaidāmtikai ms. esošs darbs Tāpati diena,

kura fragments lasāms Jaunā Gaitā (nr. 151)

un kurš intriģē ar īpato stilu. Grām. iznācis

lieliem un maziem bērniem rakstīts stāsts

Minkāns (1985) par kāda runča gaitām un

dzīves uzskatiem. Zintai Aistarai (1957), prec.

Rūtena, public. vairākas grām.: nov. Viens,

viens vēl viens izņēmums (1983),bērnu grām.

Oliņa (1984), īsproza levainots zelts (1985). A.

darbi raksturīgi ar to, ka viņas tēlotie cilvēki

nepazīst šaubu,bet dodaspretī izraudzītajam

mērķim arkelu noteiktību. Prozas darbus,kas

norāda uz iespējamu talantu šai laukā, pa-

gaidām gan tikai periodikā vēl pubkcējuši:

Gunārs Cāzers, Ingrīda Cāzere — abi Trejos

Vārtos, Sniedze Ruņģe (1951) — Latvija

Amerikā MĒS, LaRA-s Lapā, Trejos Vārtos,

Guntis Smidckens — Trejos Vārtos, Hēra

Zaļinska (1948) — Jaunajā Gaitā. Plašu p.

nodaļu veido dažādas atmiņu publ. (sk. arī

— Memuāri) jeb, kā teicis Jūkjs Roze, ~laikm-

eta liecinieki". Pēc to satura atmiņu publ.

iespējams sadakt vairākās grupās: 1. Literātu

atmiņas un atmiņas ar kultūrvēst. nozīmi:

Angekka Gailīte Ceļiniece (1962),Otto KroUs

Karalis gaida(1962),Rīga dimd (1963),Aiz zelta

priekškara (1966),Skrējiens cauri dzīvei (1967),

Jānis Porietis Prezidents atbild (1966), Arnolds

Spekke Atmiņu brīži (1967), Jānis Grīns

Redaktors atmiņas (1968), Kārks Kundziņš
Mani tapšanasgadi (1968), Leonīds Slaucītājs
Zinātnes darbā

— draugosar mākslu (1969),

Sešos kontinentos (1969), Mārtiņš Celms

Graudnieki (1974),Viks Lapenieks Dullā Dau-

kas piezīmes (1977), Jūkjs Roze Latvijas

rītausmā saulrietā (1978), Arturs Plaudis

Akcenti (1978), Pretmeti (1979), Dzimtenes

grāmata (1983), Kārks Krūklītis Tā tas bija
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toreiz (1983), Haralds Biezais Saki tā, kā tas

ir (1986) v.c. Pie šīs grupas piederarī daļaiepr.
nod. minētu H.Kreicera, T. Zeltiņa, A. Johan-

sona, J. Kārkliņa uc. darbu. Tāpat šai grupā

ievietojamas grāmpar atsevišķiem Ljas no-

vadiem,piem., L. Alberinga& Ed. Līča Rūjiena

(1978), Artura Plauža Kosa (1981); 2. Mūziķu

atmiņas: Jānis Cīrulis Mūzikanta piezīmes

(1961), Jāzeps Vītols (ar Annijas Vītolas

papildin.) Manas dzīves atminas (1963), Jēkabs

Poruks Ciemošanās (1963), Jānis Mediņš Toņi
unpustoņi (1964), Ādolfs Kaktiņš Dzīves opera

(1965) v.c. 3. Skatuves mākslinieku atmiņas:
Annija Simsone Atmiņas, atmiņas, atmiņas

(1961), Paula Jēger-FreimaneCilvēks domā —

Dievs dara (1963) v.c. viņas grām.,Jānis Lejiņš

Spēlmaņu cilts (1965), Reinis Birzgalis Šoreiz

bez grima (1981) v.c. 4. Sabiedr., polīt. un

saimn. darbiniekuatmiņas: Jānis OzolsKlāras

Elizabetes Ozolas piemiņai (1960), Fēhkss

Cielēns Laikmetu maiņā I-111 (1961-64),Alek-

sandrs Zilā aploksne (1961) un Neredzamā

divizija (1964), Osvalds Freivalds Latviešu

politiskās partijas 60 gados (1961), Voldemārs

Bastjānis Gala sākums (1964),Demokrātiskā

Latvija (1965), Dzīves straume (1970), Klāra

Kalniņa Liesmainie gadi (1964),Žanis Unāms

Dzīvā Latvijā (1964), Karogs vējā (1969),

Ādolfs Blāķis Medaļas otrapuse (navpubl. g.),
Roberts Hiršs Rīgas Audums (1965), Edgars

Krieviņš Viņās dienās (1966), Arturs Kroders

Atmiņas (1968), Miķelis Valters Atmiņas un

sapņi (1969), Ādolfs klīve BrīvāLatvija (1969),

Latvijas neatkarības gadi(1976), Jānis Lejiņš
Mana dzimtene (1971), Arnolds Aizsilnieks

Dzīves šūpotnēs (1978),Kārlis Siljakovs Mana

atbilde (I d.
- 1982, II d - 1985), Bruno

Kalniņš Vēl cīņa nav galā I d. (1983), Jānis

Labsvīrs Atmiņasunpārdomas (1984) v.c. 5.

Militāristuatmiņas: Arturs Silgailis Latviešu

leģions (1962), Aleksandrs Lasmanis Cerības

un vilšanās (1963),Oskars Dankers Lai vēsture

spriež tiesu (1965), No atmiņupūra (1973), red.

H. Kreicers, A. Raidonis, K. Dzirkalis, A.

Jaunzems Ziemeļnieki (Ziemeļlatv. brīv. cīņu
50 g. atcerei — 1970),Aleksandrs Plensners 20.

gadsimtapārvērtības (1978), Pret vētrām un

negaisiem (1982), Vilis Hāzners Varmācības

torņi (1977-
I d., 1984 -

II d.), Oskars Perro

Holmas cietoksnis (1981), Vēstures veidotāji

(1985), Pēteris Dardzāns Atmiņas, pārdomas,

atziņas I d. (1985), red. Osv. Freivalds, Osk.

Caunītis, A. J. Bērziņš, R. Kociņš, I. Kažociņš,
V. Hāzners Latviešu karavīrs Otrā pasaules
kara laikā I-IX(1970-1985)v.c. 6. Atmiņaspar

okupētoLju unSibiriju: Silvija ĀbeleDaugavā
iet ledus (rom. formā — 1960),E. Kārkleja Vai

atzīsties? (1964), Jānis Simsons Vorkutas

gūstekņa stāsts (1964), Jānis Kronlins 379

baigā gadadienas (1967),Lilija ZariņaSarkanā

migla (1968, 2. izd
— 1968, 3. izd. — 1969),

Rasma Aizupe SešpadsmitgadiSibīrijā (1974),

Alberts Sābris Lokanums un spīts (1974),

ArtursPlaudis Mirušie apsūdz (1976), Velta O.

Dzimtenei atrautie (1979), Franks Gordons

Mijkrēslis mikrorajonā (romāna formāLaikā

1979-80), Eduards Ātrēns Nekad nevar zināt,

ko tie atkal izgudros (1979), Hugo Grīvāns

Avju gans noJaunarājiem(1980), J. Dzintars

Okupētās Latvijas dienasgrāmata(1980), Rū-

tiņa U. Vēl tā gribējās dzīvot (1. izd.
— 1977).

7. Medicīnas darbinieku atmiņas: Dāvīds

Bīskaps Jauno siržu sapņi un likteņi (1963),

Jēkabs Alksnis Dzīves stāsts, atmiņas, darbi

(1970), Arvēds Alksnis Hipokratsspīlēs (1980).

8. sporta gaitu atmiņas: Vilis Čika & Arnolds

Šmits Zelts, sudrabs, bronza (1963), Neaiz-

mirstami sporta brīžiun zvaigznes (1966), Vilis

Čika Sportasmaids (1961). 9. Dažādasatmiņas:

Egons Dārziņš Pavasara straumes (1961),

Reinholds Vītols Seno dienu atmiņas (1962),

Nikolajs Dombrovskis Bijušās dienas (1963),

Bernhards Lamejs Rīgas koku ķēniņš (1979),

Irma Dankere Maz tu man solīji (1982), Marta

Alauksta Nate (1982), Jānis Vaivods .Reiz bija

(1982), Velta Galēna Vienmēr kāda zvaigzne

aust (1983), Pēteris Kalniņš Viesuļi-virpuļi
(1983) , Ansis Dreimanis (1882-1968) Mana

dzīve, Ed. SauleTānu tas bija v.c. Par atmiņu

publikāciju apakšnodaļu varētu dēvēt dažādas

piemiņas grāmatas, vēstuļu pubhkācijas, ce-

ļojumu piezīmes: Red. Edīte Hauzenberga-
Šturma In honorem Endzelini (1960), Jānis

Rudzītis Teodors Reiters un viņa kop (1961),

red. Pēteris Lejiņš Jūlijs Feldmans (1963),

Fēlikss Krusa Latvijas namdaris Vilis Olavs

(1964), red. Zigurds Ritmanis Jānis Niedra

(1967), Jānis Andrups No Kalpakapriedes līdz

Minsterei — pulkv. Janumam 75 g. (1969), red.

Edgars Ķiploks Archibīskaps Dr. Teodors

Grīnbergs (1970), red. Dagnija Šleiere Niklāva

Strunkes trimdas grāmata (1971),red. Hiero-

nims Tichovskis Bīskaps Rancāns — dzīveun

darbi (1973);SpodraKlauverta (1920)piemiņas

549Proza trimdā 1961-1986 Proza trimdā 1961-1986



grāmata (1981), red. Arturs Plaudis Jānis

Alberts Jansons (1977), red Arturs Kaugars

& Lilija Puže Jānis Veselis (1980), red. Kārlis

Rabācs Ilzes pasaulē —
I. Šķipsnas piemiņas

grām. (1984); Arnolds SpekkePrivātas vēstules

un dokumenti (1968), Jānis Kronlins Tikai

nepagurt! — vēstules (1970), Erna Ķikure &

Jānis Sarma Vēstules 1953-58 (1980), Arturs

Plaudis Trimdas rakstnieku vēstules (I d. —

Nometņu gadi, II d Pasaules klaidā, 1982. g.);
Uldis Ģērmanis Zili stikli, zaļi ledi, ceļojums

uzRīgu (1968), Tā lieta pati nekritīs, ceļojums

uz ASV (1971), Tāltālumā, lielā plašumā,

ceļojums uz Austrāliju (1977), Pāvils Klāns

SveicinātaĀfrika (1963),Safari (1964), Kārlis

Pētersons Tāles tuvina (1964), Apvāršņi aicina

(1966), Pasaule paveras (1968), Uz dzimtenes

pusi (1970) v.c.

Ats. lit. novads ir esejas, apceres

par dažādiem kult. dzīves novadiem unm o -

nografij as par to darbiniekiem.Kā izci-

lākie un produktīvākie esejisti minami Zenta

Mauriņa, Andrejs Jokansons,Egils Grīsks, bet

arī citiem autoriem ir vērā liekami darbi šai

novadā. 1. Esejas par lit., filoz. unpsīchol.:

Osvalds Akmentiņš Vidzemes auna zīmē —

monogr. par Oļģertu Liepiņu (1974), Haralds

Biezais Ēnas pār torņiem (1978), Šķautnes

(1983), red. Rasma Birzgale Mārtiņa Zīverta

pasaulē(1974), Andrejs Jokansons Vēju mezgli

(1962), Pauls Jurevičs Idejas un īstenība (2.

papild. izd. 1965), Dzīve un liktenis (2. izd.

1969), Ernests Jurka Andrejs Iksens (1963),

Jānis Kkdzējs levainotā dzīve (1976), Visvaldis
Klīve Vai jums ir filozofija? (1976), Jānis

Ķēniņš Kanta latviskās cilmes problēmas

(1986), Zenta Mauriņa Divas kultūras saknes

(1961),Apnicība un steiga (1962), Par mīlestību

un nāvi (1964),Zviedrijas dienas grāmatas 2

sēj. (1965-68), Dzīves jēgu meklējot (1973),

Zemes dziesma (1977), Manas saknes ir debesīs

(1980), Artūrs Plaudis Silueti (1982), Jānis

Rudzītis Starp provinci un Eiropu (1971),
Raksti (1977), Tamāra Sinka Latviešu literā-

tūras apceres (198?), EdmundsZirnītis Andrejs

Eglītis (1982), v.c. 2. Apceres par rel. tematiem

pubkcētas visai bagātīgi. Minamas, piem.:
Pēteris Cirsis Prāta Dievs (1962), Baznīcas

Dievs (1963), Dogmu Dievs (1965, II sēj. -

1972),Dziļāk domāta doma (1974), Egīls Grīsks

Seni ceļi unjaunas tekas (1973),Mārtiņš Luters

— reformātors (1975),Dzīvības vainagu vijot

(1978),Pie rokas ņem un vadi (1979), Par Dievu

unLatviju (1981), Dievs Kungs ir latvju stiprā

pils (1982), Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem

(1983),Lūgsim Dievu (1984), Uz ērgļa spārniem

(1986), Visvaldis Klīve Cilvēks un
ticība (1970),

red.Edgars Ķiploks Baznīca un draudze (1966),

Arnolds Lūsis Tā Kunga svētītie (1961),

Cilvēki, ko Jēzus sastapa savā ceļā (1962),

Redziet, kāds cilvēks — kāds Dievs (1964),

Jēzus līdzības un mūsu laikmets (1969), Dievs

— mūsu patvērums (1974),Es stāstupar Jēzu

(1982),Kārlis Pētersons Dieva meklētāji (1983),

Tatjana Vālēna Saucēja balss (1972, 2. izd.

1974),v.c. 3. Esejas par mākslu: Ģirts Ārvaldis

Māksla un dzīve (1968), Lidija Dombrovska-

Larsena Uz darbnīcas sliekšņa (1967), Anšlavs

Eglītis & Zuzanna Munce Jānis Muncis (1961),

Jānis Šiliņš Tēli un idejas (1964), Herberts Sils

Tēlotāja māksla un vārds (1968), Niklāvs

Strunke Svētā birze (1964), Verners Tepfers
Senatnei un mākslai (1963), Hugo Vītols

Sigismunds Vidbergs 75 (1965), Atmodinātās

atbalsis (1969), Martapali — monogr. par Vilh.

Purvīti (1975) v.c. 4. Sab. nac. satura apceres,

arī monogr. par sab. darbiniekiem: izd. Imants

Alksnis Latvijas sapnis (1967), Jānis Daģis
Prezidents Kārlis Ulmanis, 3 sēj. (1975-86),

Edgars Dunsdorfs Zīle (1965), Saktu stāsti

(1966),Mūžīgais latviešu karavīrs (1967), Trešā

Latvija (1968), Kārļa Ulmaņa dzīve (1978),

Uldis Ģērmanis Zināšanai (1984), Ernests

Jurka Ģen. Ludvigs Bolšteins (1962), Ģen.
Edvards Kalniņš (1965), Pāvils Klāns Karsta

dzelzs (1968), Valters Nollendorfs Latviešu

tautas dzīvības stratēģijuplānojot(1982), red.

Aivars Ruņģis Tāltālu tālumā (1964)unKaut

šķirti, tomēr nešķirami (1965), Aivars Ruņģis
let latvieši caur gadusimteņiem (1982), Ceļā
uz mājām (1984), Ādolfs Šikie Pirmā republika
(1982), Valstsvīri un demokrāti (1985), v.c.

Dažādas tematikas: Kārks Osis Uz utopiju tilta

(1986), v.c.

Bērnu un jaunatnes kterātūrā.

Tā kā Ljā jaupamsk. mācīja vispārējās latv.

lit. pamatus, tad maz veidojāsīpaša bērnu un

jaunatnes lit., kas ir populāra citās zemēs.

Tomēr arī latv. vienmēr bijuši autori, īpašu
bērniem domātu darbusacerētāji. Trimdākopš
1959 iznāk bērnu žurn. Mazputniņš, ko pasāka
V. Nokendorfs, A. Ruņģis un A. Zaļinskis,
vēlāk turpinājaLaimonis un Līga Streipi. To

izdod apg. ~Ceķnieks". Izveidojušies vairāki
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apgādi, kas rūpējas par bērniem derīgu ht.:

Atvase Zviedrijā izdod g.k tulkotus darbus,

šai apg. strādā B. Vītoliņa unM. Irbe; Ābecītis

Denverā, ASV L. Gemūtes vadībā rūpējas par

iesācējiem lasīšanas mākā. Skolām nepiecie-
šamu literātūru izdod „ALA-s apg.

"
un

„Ceķnieks." Bieži tagadbērnu kt. sacerkdzās

vecākiem aut., kas l.t. bijuši skolotāji, jauni
vecāki arkt. spējām. Prominentākais bērnu un

jaunatnes lit. autors ir Jānis Širmanis (1904),

sācis rakstīt jauLjā, trimdāizdevis turpat 30

grāmatu. Sākuma gados Š. varoņi, kas bieži ir

personificēti dzīvnieki, darbojāsLjā, betvēlāk

ir sekojuši jaunajiem lasītājiem līdz trimdā

Vāc. untālākajās izceļoš. zemēs, pielāgodamies

tagadnesbērnam pazīstamai videi. Vairāki Š.

darbi, piem., Pīkstīte, Kriksis, Tincis, iznākuši

atkārtotos izdevumos. Kopš 19600 g. sāk.

minami Š. darbi: Alberta Cilpaspiedzīvojumi

(1960), Vakara viesi (1961), Lielās pasaules
sākums (1963), Ģelzis un Misiņš (1964),Brī-

numupasaule (1966),Pūpoliņš (1968), Roze un

dadzīši (1976), Brīnumi un brīnumiņi (1978),

Jūras zaķi (1978), Mana pasaule (1982),Zilā

kalna puisis — Alb. Cilpas piedzīvoj. II d.

(1983). Bērnu kt. producējuši vēl rinda autoru:

Aizsila Zīkte, (1897, īstā vārdāAnna Avotiņa,
dz. Vēzīte), — Pasakas (1964), Mīklas un

pasakas (1965), Trīs māsas (1966), Minnīte

(1968),Zīlīte stāstapasakas (1969, 2. izd. 1976).

Ella Andersone (dz. Verle, 1908) — Garausis

ceļ šūpoles (1961), Sniega pārsliņa (1964),

Pienenīte (1966), Sargeņģelis (1970), Rūķis

Labdaris (1970), Tamāra Arāja, īstā v. Līga

Streipa (1936), daudz pubkcējusies Mazput-

niņā, Kaldejs Arums, īstā v. Jānis Balks, —

Pastarītis (1976), Pazudušais sapnītis (1977),

Trīs laimes vēlējumi (1979), Princese unnabaga

nelga (1980),kopā arAustruBalku
— Burvību

sakta (1986). Janīna Babre
—

Neaizmirstulītes

ceļojums(1981). LīgaGemūte — Ziemassvētki

tuvojas (1984), Pie fotogrāfa, Draudzības loks,

Dzīvnieku launags (1985),Kārlis Kurzemnieks

(1986). Biminita Grunde, īstā v. Grundmane,
—

Saules un sala grāmata (1965),Meža bērni

(1967),Pienenes pūka (1984). MargitaGūtmane

— Minkāns (1985). Astrīde Ivaska
— Pār-

steigumiunatklājumi (1984). Rudīte Jaunarāja
— Ola, Tālis un Uldis (1984). Nikolaja Kalniņa
bērniemun j aunatnei rakstītās grām. iznāku-

šas 19400s un 19500s g. ValdemārsKlētnieks

(1905-68) - Klintenieši (1963).Tonija Krūka

(1918, dz. Mellere) —Silaines mežs runā (1965),
Tu debesis turi savās rokās (1966), Uniforma
(1970), Rīgas leviņa (1985). Kārlis Ķezbers
Rūku pasaules ceļojums (1961), Nordekieši

(1964), Brencītis (1967), Takšelis Makšelis

(1978),Nordeku skauts (1981),Kurzemes her-

coga dālderis (1983). Lalita Muižniece
—

Cūka

cilpo (1967), bez tam M. darbiar daž. pseud.

Mazputniņā. Milda Pētersone — Kas darīja —

pats darīja (1981). Rūta Rudzīte — Kā lācītis

drosmi un gudrību meklēja (1985). Mirdza

Timma (prec. Koro, 1925) — Miglas kamoliņš

(1966), Jēriņa piedzīvojumi (1969). Irma

Vīksniņa (1922-76, dz. Damberga) rakstījusi

jaunatnes romānus: Saules sala (1967), Ab-

solventu klase (1969).Lidija Vilde
—

Alite Bišu

muižā (1981).AijaVintere — Kaza, Mana ēna

(1984), v.c.

Darbus grāmatāsvai periodikāpublicējuši
bez šai prozas pārskatā minētajiemvēl: Arnis

Akmentiņš, Lūcija Bārene, Marija Bērziņa,
Babete Blicava, Irma Brača, Linda Druva,

ValentīneHermane,Milda Jankovska, Pēteris

Kalniņš, Elga Kore, IntsLiepa, Marija Liepiņa,

Antonija Millere, Reinholds Millers, Ženija

Oliņa, Jānis Ozols, Voldemārs Pāvuls, Oļģerts

Rūsis, Arvīds Sēļzemnieks, Marija Strods,

Eiženija Tālmane, Jānis Zariņš v.c.

ValijaRuņģe

Prūša Emilija (dz. Dzenīte, 1878. 20. II

Vietalvā
— 1950. 19. IXPļaviņās) —

rakstniece

(2029).

Prusaku ansamblis
— sk. Kori unansambļi.

Prūsis Raimunds (dz. 1917. 23. IIMārsnēnu

pag.) — agronoms, skolotājs un sabiedrisks

darbinieks. B. JLA 1944 ar agr. grādu.Trimdā

Vāc. unASV darbojiespar skol., kopš 1949 ir

skol. Viskonsinā — Milvoku Kalpaka sk. un

aktīvs sab. darbā. Ir bijis Milvoku latv. vīru

kora pr. un VII Vispārējo latv. dz. sv. ASV

sekr., ir DV org-jas Milvoku apv. sekr. un

Milvoku latv. ev.-lut. draudzes darb., visu

Viskonsinas latv. saimi aptverošā Milvoku DV

apvienības apkārtraksta (līdz 1984 kopā ar

Edgaru Peniķi) red., apbalvots ar DV nozīmi

zeltā.

Prūši (Bruzzi, Pruzzi, Prutheni, Prūsas) —

rietumbaltu tauta, kas jau 1800 pirms Kr.

dzīvoja gar Baltijas jūru no Vislas līdz Ne-

munas upei, galīgi izmirusi unpārvācota 18.

g.s. beigās. Tagad šie prūši lit. pazīstami kā

senprūši (atšķirībā noA. Prūsijā ieceļojušiem
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Seno prūšu zemes.

vāc. v.c. Z. Vāc. iedz., kas vēlāk saucās prūši).
Senie prūšibija l.t.lopkopji, biškopji, mednieki,

tirgoņi unamatn.,kas specializējās metallaun

dzintara apstrādāšanā, bet vēlākos laikos

audzēja arī rudzus, miežus, auzas un pupas.

Kopš mūsu ēras sāk p. uzturēja dzīvus sakarus

ar saviem baltu, slavu, vācu un skandināvu

kaimiņiem, kā arī ar Romas impēriju. Jau t.s.

Bavārijas ģeogrāfs pieminējis p., un 2. gs.

Ptolemajs minējis sudāvus un galindus. Ir

iespējams, ka Tacits 1. gs. ar aistiem domājis

prūšus. Vulfstans vēl 9. gs. nosaucis p. par

aistiem un apciemojis Elbingu. Vislabāk pazīs-

tami bija pie atklātās jūras dzīvojošie sembi,

veiksmīgi jūrnieki un tirgotāji, ko ar apbrīnu
11. gs. pieminējis Brēmenes Ādams. Dus-

burgas Pēteris 14. gs. minējis 10 p. ciltis:

pomesāņus, pogesāņus, natangus, varmus,

sembus, nadrovus, skalovus, sudāvus, galindus
unbārtus, bez tam arī Kulmas apg., kur jau
toreiz dzīv. l.t. poļi. Jau 9. gs. pieminēti p.

dižciltīgie (nobiles, potiores, sembu vitingi).

Normaņu vikingi jau9. gs. bija nodib. koloniju

Prūsijā, un 1014 Dānijas karalis Knuts Lielais

centās pakļaut sembus kristīgajai ticībai. Jau

agrāk —
997 čechu Sv. Adalberts un 1009

Kverfurtas Sv. Bruno bija sākuši kristīgo

misiju Prūsijā, bet bez sekmēm. Lielāki pa-

nākumi bija poļu mūkam Christianam, kas

1215 kļuva Prūsijas bīskaps. Misionāru darbu

atbalstīja poļu Mazūrijas prinči, kuru zemēs

p. bieži iebruka. Poļu princis Konrāds lūdza

pakgā vācu Teutoņu ordeni, kas 1230 ieradās

Kulmā, drīz pēc tam noraidīja Konrāda pro-

tekciju, atcēla bīsk. Ckristianu un 1236 sāka

Prūsijas iekarošanu: Pamedē uzbūvējaMarien-

verderu,Kristburguunvairākus citusatbalsta

punktus, līdz 1238 jaubija iebrucis arī Varnē,

Notangā un Bārtā. P. 1242 Jāņos sāka vis-

pārēju sacelšanos, ko ordenis ar papildspēkiem

no R. Eiropas apspieda laikā kdz 1249. Pēc tam

1254-55 ordenis iekaroja Sembiju ar čecku

karaļa Otokara palīdzību un nodib. Kēnigs-

bergu (Karaļaučus). Ordenis 1260 pārvaldīja

jau visu Prūsiju, atskaitot vistālāk a. esošos

Sudavas, Nadruvas un Skalvas apgabalus.

552Prūši Prūši



Seno prūšu attēli granitā (150 un 156 cm) agrīnā viduslaiku periodā Bārtā.

Ordeņa sakāve pie Durbes 1260 radīja jaunu
sacelšanās vilni Prūsijā Harkusa Manta va-

dībā. Sacelšanos apspieda līdz 1274 ar jaunu

papildspēku ierašanos noR. Eiropas. Līdz 1283

ordeņa spēkibija sasnieguši jau Ņemunas upi
un iekarojuši atlikušās p. territorijās. No 14.

gs. sākās p. zemju kolonizēšana unp. pārvāco-

šana. Viņiem aizliedza dzīvot pils. un pilīs,
nodarboties ar tirdzn. un amatniecību.P. zem-

niekus nežēlīgi izmantojaunapspieda Viņiem

bija jāpiedalās arī kara gājienospret liet., p.

skaitu samazināja arī bads un epidēmijas.
Vēlāk 1545 un 1561 publ. katechismus p.

valodā. Vēl 1625 p. bija atrodami Fišjauzenā

unŠākenā (Sembijā),kā arīLabguvāpie Kuršu

jomas,bet 1684 cilvēku, kas prata prūšu vai.,

vairs tikpat kā nebija. P. vai. kļuva mirusi

valoda. Saglabājušies p. vai. dokumenti —

Elbingas vācu-prūšu vārdnīca (ap 1400 po-

mesāņu dialektā), Simona Grunava Prūšu

chronika (1517-1526), 3 p. lut. katechismi un

1974 Valda Zepa atklāts p. vai. ms. fragments
Bāzelē. P. vai. izcelsme ir vecāka par liet. un

latv. vai. izcelsmi.

E. Andersons
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Prūšu aproces (II — III gs.). Bronza.

Prūšu sakta (broša) (IV gs.). Bronza

Prūšu trauki. (XI gs.).

Prūšu rakstu zīmes —
Lūkass Dāvids (sk.)

savā Preussische Chronik (1573-83) piemin

senās p. r. z. stāstā par Videvutu (Waidy-

wuitis), kas ap 500 devis prūšu tautai likumus,

kuri pēc tam uzrakstīti un nolasīti tautas

sanāksmēs. SīmonsGrunavs (sk.) savā Cronica

und Beschreibung. . . landes zu Preussen

(1510-29)piemin kādaprūša Dīvoņackroniku,

kas bijusi rakstītakr. rakstu zīmēmkdzīgiem

prūšu burtiem. Mateuss Pretoriuss (sk.) savā

Senprūsis. Matthias Waiselius (1559).

Deliciae antiquitatum Prussicarum exponen-

darum II sēj. 16. grām. (Lingua Prussica) 4.

nod. 5. pantā raksta par gotu valdnieka

Teodoricha sarakstīto vēstījumu prūšiem, kas

kecinot, kaprūšu vidū irbijuši lasīt unrakstīt

pratēji. Pēc viņa domām raksti ketoti arī

tirdzn. sakaros ar skandināviem.Arī uz prūšu

karogiem un ģērboņiem bijušas kr. burtiem

līdzīgas zīmes, kas liecinot, ka prūši, kūri un

žemaiši patapinājuši savu alfabētu nokr. kā

tuvākajiemkaimiņiem. Pretorijs sniedzis 30 p.

r. z., ar kādām bijis apdarināts prūšu krīvu

karoga uzraksts, kas savukārt ņemts no

Henebergaapcerējuma par prūšiem. Tās at-

radis arī Simons Grunavs. Citi 2 autori —

Breitzeigs (Breitseig) unRozenzveigs (Rosen-

zweyg) atraduši vēl citas p. r. z. unuzskatījuši

tās par pārveidotām kr. r. zīmēm. Pretoriuss

piemin, ka tās zināmā mērā atšķiras no kr. r.

z., tāpatkā kr. r. z. atšķiras no grieķu r. z., no

kurām tās cēlušās. Pretoriuss sniedz arī 2

alfabētus, kurus daži XVI gs. autori uzskatot

par prūšu lietotiem. Karaļauču arckīvā 1929

atrasts arī kāds dokuments starp Grobiņas

rēķinu krājumiem, kas rakstīts vācu vai., bet
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ar kr. burtiem līdzīgām r. zīmēm. Rēķins at-

tiecas uz zemnieku labības nodevām, bet tie

nevarbūt latv., jo viņu uzvārdi nobeidzas ar

galotni -sen. Var itkā salasīt arī Klaipēdas
vārdu. Līdzīgasr. z. sastopamas arī dažos citos

vāc. rakstītos Grobiņas dokumentos. Citur

lietotas vācu rakstu zīmes.

Prūšu reliģija — Romiešu vēst. Kornēlijs

Tacits (55? — pēc 117) rakstījis, ka aisti pielūdz

zemes mātiunkā ticības zīmi nēsā kuiļa attēlu.

Brēmenes Ādams (mir. 1076) piemin prūšu
svētbirzes un svētavotus. Tos pieminējis arī

Pāderbornas Olivers (XIII gs.). Dusburgas
Pēteris (XIV gs.) raksta, ka prūši pielūguši

dabas priekšmetus: sauli, mēnesi, zvaigznes,

pērkonu, putnus, zvērus, pat krupjus, unuz-

skatījuši par svētiem laukus, birzes un ūdeņus.
To atzīmējis arī I. Blūmenavs (XV gs.) un

Erasmus Stella (XVI gs.), kas atzīmē arī zalkšu

barošanu un piemin aļņu (Alces) pielūgšanu
svētbirzēs. Liekas ka agrīnie autori navprūšu
dievus pazinuši. Kādā 1418 dokumentā piemi-
nētie 2 prūšu dievi — Patallum Nateimpe et

alia ignominosa fantasmata. Pamedes un

Sembas bīskapu b-cas aģendā minētas seko-

jošas p. dievības: Occopirmus, Suaixtix, Au-

schauts, Autrympus, Potrympus, Bardoayts,

Piluuytus, Parcuns, Pecols atquePocols, kas

salīdzināti ar Saturnu, Sauli, Eskulapu, Nep-

tunu, Kastoru un Poluku, Cereru, Jupiteru,

Plutonu un fūrijām. Dokumentā 1418 Nat-

rimpe identificējams ar 1530 aģendā minēto

Autrympus unPotrympus, kamēr Patollu šī

aģenda nepiemin. Simons Grunavs 1526piemin
3 lielos dievus —Patollus,Potrimpe, Perkunos.

Nāves Dievs Patollus sastopams arī prūšu
vietu vārdos.Potrimps ir laimes dievskarā v.c.

unīstenībā dzīvības dievs. Pērkons ir negaisa

undabas auglības dievs. Patolla vārds saplūst

Varbūtējs seno prūšu karogs ar trīs

dievu attēliem.

arslavisko elles nosaukumu (pieklo, pekle) un

pārvēršas par Pecols, Pocols unPykuls. Acīm-

redzot prūši pazinuši jau 3 vairāk vai mazāk

antropomorfizētus dievus, ko mēģina saistīt arī

ar Upsalas dieviem — Toru, Votanu un Friko

— un zināmu skandināvu ietekmi. Grunavs

piemin arī 3 mazākus dievus
— Wurschayto jeb

Borsskayto, Szwaybrotto un Curche. Pēdējais

minēts arī Kristpils līgumā 1249. Bretuleits

domā, ka tas ir A. Prūsijas novadu pļaujas

dievs, Uzeners (Usener) unLullīss (Lullies) to

un dažas citas dievības uzskata par romiešu

(indigitamenta)un grieķu līdzīgām acumirkļa
dievībām. Pēc avotu liecībām par krīvu un

Romovi (sk.) jādomā, ka katram prūšu no-

vadam bijis savs kulta centrs, kur augstākais

svētnieks bijis Crivoe. Romovas nosaukums

sastopams daudzos Prūsijas vietu vārdos

(Rummome, Romayn, Rohmsdorf v.c). Sv.

Adalbertabiogrāfijā minēts prūšu svētnieks

Sicco. Kristpils līgumā 1249 minēti tulissones

unligaschones, kas bērēs cildinājuši mirušos.

Dokumentos XIII-XVIgs. minētas svētbirzes

17 vietās, bet 1249 līgumā tās salīdzinātas ar

b-cām kāpagānukulta vietas. No DulgošaLiet.

svētbiržu aprakstiem, Eneja Silvija Prāgas
Hieronīma darbībasapraksta, Liet. unLube-

navakuršu ķoniņu medību apraksta, redzam,

ka svētbirzes, būdamas arīkapenes unmirušo

īpašums, ir bijušas senču un dievukulta vietas.

Tās dēvētas arīpar elku (prūšu— alku) mežiem.

Līdzīgi Elku kalniem Ljā, arī Prūsijā bijuši
Elkukalni kā dzimtu,resp. saimes kulta vietas.

Veckristpils pilskalnā atrastas ziedojumu bed-

res, kas līdzīgas StrazdesBaznīckalnā un Talsu

pilskalnā atrastajām ziedojumu bedrēm. Krist-

pils līgums 1249 apraksta prūšu ticējumus par

dzīvi „viņā saulē". Tos piemin arī Dusburgas

Pēteris. Mirušie viņāsaulē kā individi turpina

savu šīs zemes dzīvi mirušo radu un draugu

sabiedrībā, tāpēc tos sadedzina kopā ar viņu

īpašumiem — ieročiem, tērpiem, rotām, darba

rīkiem, zirgiem, blakus sievām, verdzenēm un

vergiem. Te manāma arī vikingu ietekme.

Prūšu valoda — par p. (senprūšu) vai.

saucamtor. baltu vai., ko runājuši sembi (sk.).
Citas r. baltu tautas, kuras mumspazīstamas

vairāk nekā tikai vārda pēc, ir galindi un

jātvingi. Tās arībieži apzīmēarvārdu „prūši."
Arvien biežāk valodnieki sāk ierindot arī slavu

pirmvalodu starp r. baltu valodām. Slāvi ir

dzīvojuši d. r. nobaltiem,kaimiņos ģermāņiem.
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Vācu „Drang nach Osten" simbols — sena Vācu ordeņa galvenāmītne Austrumprūsijā

Marienburgaspils.

Viņu vai. ir strauji mainījusies, un jau slavu

pirmvaloda ļoti atšķiras no r. baltu valodām.

Vēst. tecējumā slāvi ir izpletušies uz Balkā-

niem, tad uz Ukrainu un tālāk uz ziemeļiem.
Viņiem līdzi ir devusies daļa gakndu, kuru

pēdas vēl sastopamas Volgasun Okas augš-
teču starpā — a. no Dņepras baseina baltiem.

Par jātvingu vai. kecina tikai vietvārdi (d. no

Liet.) un nesen atklāts īss jātvingu vārdu

saraksts (215 vārdu, no tiem daudzi ļoti

problēmatiski). Prūšu (senprūšu, pareizāk:

sembu) vai. raksturo (starp citu): a) prūšiem

saglabājies vecais ci, kur latv. unket. ir ie: pr.

deivs, latv. dievs, ket. dievas; b) vārda beigās

patvēries -n: pr. daudzsk. ģen. deivan, latv.

dievu, ket. dievu; c) viensk. ģen. beidzas ar -s:

pr. deivas, latv. dieva, liet. dievo; d) saglabā-

jusies nekārtnā dzimte: pr. azaran (sal. slavu

ozero), latv. ezers,ket. ežeras; c) daudzskaitļa
nominatīvs beidzas ar-ai: pr. visai, latv. visi,

ket. visi; f) piederības vietniekvārdi līdzīgi
slāviem:

pr. majs, tvajs, svajs (sal. kr. moj,

tvoj, svoj); latv. mans, tavs, savs; ket. manas,

tavas, savas; g) vārdu pamatkrājums bieži

saskan ar slāviem: pr. pintis (sal. kr. put'); latv.

ceļš, liet. kelias. Prūšu vai. izmira 17. gs.

Rakstiskas liecības par to ir trūcīgas un

kļūdainas: pieci 16. gs. dokumenti
— divas

vārdnīciņas un 3 katķismi. Elbingas vārdnīca

aptver 802 vārdus, Grunava
—

100. No 3

katķismiem plašākais ir trešais. lespējams, ka

daži no šiem dokumentiem ir agrāku ms.

kopijas. Eksistē arī daži īstekstiundrumstalas.

Starp tām vecākais ir 14. gs. Bāzeles epigram-

ma, kuru atklāja S. Mekklaskijs (McCluskev)

un Valdis Zeps. Pilnībā tas skan: ~Kayle

rekyse. Thoneaw labonache thewelyse. Eg.

koyte, poyte, nykoyte, penegadoyte."(Sveiks,

kungs! Tu neesi lāga zellis, javēlies dzert, bet

nevēlies naudu dot." Tulkojums tomēr ir

nedrošs. Pirmajā rindā saskatām arī „Labu
nakti vēlēsi" unotru var lasītkā „ja gribi, dzer

vēl; ja negribi — tad samaksā!"

Agrāk ar p. vai. pētniecību sevišķi nodar-

bojās Jānis Endzelīns. Tagad par to dzīvu

interesi izrāda ket. zinātnieki. Vitauts Mažuks

no jaunaizdevis visus senprūšu tekstus, ar to

aizstājot novecojušos R. Trautmaņaizdevumu.

Ārpus Balt.Vladimirs N. Toporovs izd. plašu

p. vārdnīcu (pirmie 4 sēj. sedz A — L). Amer.,
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zin. Viljems Šmālštīgs (Schmalstieg, sk.) ASV

ir sarakstījis prūšu gramatiku, kas lielā mērā

balstās uz salīdzinošo valodniecību. Illustrā-

cijai pievienojam prūšu tēvreizi:

„Nūsan Tāve ēn dangun,
Svintints virsei Tvajs imens.

Perēisei Tvajs rīks.

Tvajs kaits audasei sin

Kaiģi ēn dangun, tīt dīgi mā zemei.

Nūsan deininin geitin dais nūmans

šan deinan.

Be entverpeis nūmans nūsan āušautins,

Kaiģi mes entverpimai nūsan

aušautenīkiamans.

Be ni vedais mans ēn perbaudāsnan,
Sklait izrānkais mans eze vārgan.

Amen."

Valdis J. Zeps

Prutenis (Prutenus) — leģendārs prūšu

princis unaugstaispriesteris, 16. gs. chroniķa
Simona Grunava fantāzijas produkts, radīts

uz Erasma Stellas leģendas pamata. Stella

rakstīja, ka pie prūšiem, kas savstarpēji

apkarojušies, ieradies alaņu (sarmatiešu) iz-

celsmes dižciltīgais, garīgi augsti apdāvināts

goda vīrs Vidvuts, un ieteicis viņiem ievēlēt

kopīgu valdnieku. Prūši ievēlējuši V. par savu

valdnieku, izraugotviņamBiotera (Biotterus,

bišu karalis) vārdu.Grunaus sagrozīja šo vārdu

par Brutenu un aprakstīja viņu kā augsto

priesteri. Vēlāk Bruteņa rakstību sagrozīja

vēst. grāmatās, un 19. gs. viņš figūrēja kā

Prutenis, kas it kā dzīvojis ap 650. Vēst.

pamata šai leģendainav.

E. A.

Pubuks Māris (dz. 1936. 16. V Daugavpilī)
— inženieris, izlases sportists, ASV Krastu

aizsardzības virsnieks. P. ieguva B.S. grādu
inž. zin. Viskonsinas U 1960 un mag. grādu
sanitārinž. stud. Minesotas U 1966. Bijis
aktīvs latv. sab. un sportā, Milvoku Ausekļa
vien. basketboksts unvolejboksts, vairākus g.

Sanfrancisko DV sp. kopas Venta pr., arīASV

R. piekrastes latv. sp. pārvaldes pr., ASV

finālspēļu dalībnieksvolejbolā un basketbolā.

Kopš 1960 P. strādājis ASV uniformētā

dienestā Publiskās veselības pakalpojumu

vienībās, sākumā Indiāņu vesekbas sekcijā

Dakotā, bet 1965-66 Vašingtonā. P. 1966-79

darbojāskā sanitārinž. konsultants San Fran-

cisko Klusā okeāna krasta aizsardzības vienību

apg., kopš 1979 darbojas Nac. parkudienestā

Māris Pubulis.

9. reģionapārvaldē San Francisko, kas aptver

7 ASVpavalstis. Viņa mii. dienesta pakāpe —

jūras kapteinis.
Pūce Voldemārs (1906. 24. VIIIVestienā

—

1982. 21. VII Rīgā) — režisors un literāts

(2029). P. mācījās Latv. aktieru arodb-bas t-ra

sk. pieMikailaČeckova 1932-34;vadījaLatvju
drāmas ansambk un tā studiju 1935-44. Bija
NO (1938-41) un Leļļu t-ra rež. (1959-63),

Operetes unbaleta t-ra galv. rež. 1963-78. P.

1929 spēlējis filmā Lāčplēsis, vadījis rež. filmās

Mūsu pelēkais dārgakmens (1936), Latvji,
brauciet jūriņā (1939), mākslas filmās Kau-

gurieši (1940-41)unMērnieku laiki (1968). P.

1944 ar Rīgas filmu devās uz Vāc, kur

Blombergā sagatavoja Mārtiņa Zīverta Varas

izrādi, bet 1947 atgriezās Ljā. Viņš 1982

pubkcēja atmiņas „Nelaikā piebaidīts" un

„Kino jaunība".
Pūcīšu dzimta (Noctudae) — vidējakeluma

tauriņi ar 3-5 cm spārnu platumu, kas lido

naktīs. Kāpuri ēd dažādas augu daļas, kādēļ

to vairums ir kaitīgi. Pieaugušas pūcītes sūc

nektāru. Postīgākās ir laukpūcītes (Scotia),

dārzpūcītes (Mamestra)unkrāšņpūcītes (Auto-

grapha). Visā pasaulē ir ap 25 000 sugu, no

kurām Ljā sastopamas apm. 350 sugas. Lielā-

kās ir ošu (Catocalafraxini) un vītolu dižpūcīte

(C. nupta) ar 11 cm spārnu platumu.

Pūčveidīgie (Strigiformes) — Ljā reti put-
ni. Konstatētas 13 sugas, no kurām 10 kzdo

Ljā, 2ir caurceļotājas un 1 suga tikai ieklīst.
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Pūcīte.

Ausainā pūce.

Visbiežāk sastopama meža pūce (Strix aloco),

samērā bieži arī ausainā pūce (Asio otus), bet

bikšainais apogs (Aegokus funerus) ir sasto-

pams reti un apodziņš (Glaucidiumpasserinum)

Bikšainais apogs.

vēl retāk. Baltā pūce (Nvctea scandiaca) ir

sastopama tikai ziemā. Ūpis (Bubo bubo) tagad
ir jau ļoti rets; 19800 g. sākumāsaskaitīti vairs

tikai 30 ūpju pāri.
Pudans Juris (1909. 6. V Bebrenes pag.

—

1984. 18. XII Kāstltonā, Albānijā, Ņujorkā,
ASV) - katoļu teologs (2031). ASVdarb. kopš

1950,sākumā aprūpējalatv. katoļus Misisipi,
vēlāk dzīvoja Grīkjā (Greelev), Kolorādo; kopš

1953 Albānijā, Ņujorkas pavalstī, aprūpējot

Albānijas, Bostonas un Vilimantikas latv.

katoļus. Publ. grām.— Dažādas sejas (izd. jau

Ljā), Meklēju draugus unTrimdinieka lūgšana.

Pudists,Modris (dz. 1933. 9. VII Smiltenē)

—
architekts un sabiedrisks darbinieks. Ar

ģimeni 1944 devies uz Vāc. un 1950 uz ASV,

1953-55 pied. Korejas karā; 1955-60 stud.

Nebraskas U, ko beidza ar B.A. grādu arcki-

tektūrā. P. 1962 sāka darbu ievērojamā Minori

Jamasaki archit. firmā Birmingkamā, Miči-

ganā; 1964 kļuva biroja kdzīpašnieks unkopš
1986 ir firmas vecākais viceprezidents. P. ir

aktīvs latv. sab. unpēc viņa projekta izbūvēts

latv. Sv. Pāvila draudzes Detroitā, Mičiganā,
sabiedriskais nams.
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Priesteris Juris Pudāns.

Pugo Boriss (dz. 1937. 19. II Kanniņā,

Krievijā) — inženieris-mechaniķis unpadomju

politisks darbinieks. B. RPI 1960, sācis strādāt

par inž.-mech. Rīgas elektromašīnu rūpn.;

Boriss Pugo.

1961-63 bijis Ljas kom. jaunatnes sav. Rīgas

pils. raj. kom. 1. sekretārs; 1963 iestājies kom.

partijā; 1963-68 darbojies Maskavā Vissav.

kom. jaunatnesCentr. komitejā; 1968-70 kom.

part. Rīgas pils. kom. organizatoriskā darba

nod. vad.; 1969 kļuva Ljas kom. jaunatnessav.

CX 1. sekretārs. Kopš 1970 Vissav. kom.

jaunatnes CX sekr. Maskavā; 1974 Vissav.

kom. part. CX inspektors, tajā pašā g. at-

griezies Ljā par Ljas Kom. part. CX organi-
zatoriskā darba nod. vadītāju. levēlēts par

kom. part.Rīgas kom. 1. sekr. 1975;LKP CX

loc. kopš 1976, 1977-80 Ljas PSR Valsts

drošības kom. pr. 1. vietnieks, 1980. XI —

1984. IVdrošības kom. pr., bet 1984. IV iecelts

Augusta Vosa vietā par Ljas KP 1. sekr. un

līdz ar to par Ljas likteņu galv. noteicēju. P.

bijis arī Vissav. KP XXV un XXVI kongresa

loc, Ljas PSR Augstākās pad. deputātskopš
1967 un PSRS Augstākās Pad. deputātskopš
1984. Apbalvots ar augstiem ordeņiem. Jau

1984. VI viņš sācis plašas tīrīšanas LKP,

izslēdzis 122 part. vadītājus, brīdinājis 100

citus. Admin. sodījis 266 funkcionārus par

valsts maldināšanu,korrupciju, zādzībām un

iedzīvošanos. Vērsies arī pret pad. sistēmai

raksturīgajiem birokrātu papīru plūdiem, kā arī

pārtraucis pamesto lauku viensētu atjauno-
šanu un to etnogr. vērtību saglabāšanu.

Puide Ilga (Bērziņa, dz. Untiņa, 1935. 24.

IXRīgā) — aktrise, skolotāja. B. Adelaides U

D. Austrāl. ar B.A. grādu un Adelaides Skl,

strādā par skolotāju. Aktīva Adelaides latv.

t-ra ansamblī kopš 1957,spēlējusi 38 lugās un

vadījusi 1 režiju.
Puisāns Tadeušs (dz. 1922. 22. I Zvirgzde-

nes pag.)—
vēsturnieks unmeteorologs. Stud.

1941-43 LU farmāciju. Bijis Latv. leģiona 15.

div. virsnieks. Izceļoja uz Kanādu 1948, līdz

1950 strādājapar kalnraci, pēc tamlīdz 1954

stud. vēst. Makmāstera UHamiltonā un 1955

Toronto U ieguvaM.A. grāduvēst. unmeteo-

rologatiesības. Kopš 1957 darb. Kanādas vaid.

meteoroloģiskā dienestā. Aktīvs DV darbin.,

rakstījis apceres un recenzijas par vēst. un

Latg. kultūrvēst. jautājumiemlatv. laikr. un

žurn. — Dzeive, Gaisma, Universitas v.c.

Kanādas dzīves posmā rakstījis stāstus, pa-

sakas unatmiņas. Publ.: Nogrimušāsjaunavas

mantojums — Ludza (vēsture, apraksti un

leģendas, 1973), Senču pēdas (stāsti un pa-

sakas, 1975).
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Puisēns Jānis (1915. 27. IV Krievijā —

1970. 17. VIII Sidnejā, Austrālijā) — diriģents.
P. b. Latg. Tautas X 1936, stud. LX, darbo-

jies Latg. par ērģelnieku un vadījis Dricēnu

aizsargu kori. Pēc II Pas. kara Vāc. diriģējis

Eichštetes un Rebdorfas latv. korus 1945 un

dubultkvartetuDzimtene. Pēc ierašanās Aus-

trāl.,P. 1950 dib. Sidnejas latv. vīru dubult-

kvartetu ~Imanta", ko vadīja līdz 1956 un

Sidnejas latv. b-bas jauktokori, ko vadīja kdz

1970. P. diriģēja arī Sidnejas latv. sieviešu kori

~Sidrabene" 1961-70. Miris traģiskā nāvē.

Pukcīniju dzimta (Pucciniaceae) —

para-

zītsēnes rūsas sēņu rindā, atrodamas g.k. uz

segsēkķem, bieži uz lapām. No lielākās ģints

— pugcīnijām (Puccinia) Ljā sastopamas 116

sugas, sev. P. graminis (graudzāļu svītru rūsas

izraisītājs) un P. coronata (auzu lapu rūsas

izraisītājs). Uromyces ģinti Ljā pārstāv 34

sugas; Phragmidium ģinti— 5 sugas, sev. Ph.

subcorticum (uz rozēm) unPh. rubi-ideaei (uz

avenēm).

Pukitss Marts (1874. 30. IV Hallistē,

Igaunijā — 1961. 7. VI Tartu, Igaunijā) —

igauņu gleznotājs un mākslas vēsturnieks,

latviešu kterātūras popularizētājs. P. strādājis

par žurn., bibkot., mākslas vēst. paidagogu

Tartu; publ. monogrāfijupar ig. māksi. Johanu

Kēleru (1826-99), kas darb. arī Ljā. P. publ.
daudz rakstu par latv. kult. vēst. un tās

darbiniekiem; tulk. ig. valodā Aspazijas, R.

Blaumaņa, A. Brigaderes, J. Poruka, J. Raiņa,
K. Skalbes v.c. latv. rakstn. darbus.

Pūkmušu dzimta (Bombyliidae) — sīkas vai

vidēja lieluma (1-10 mm) mušas, kuru kāpuri
ir parazīti, bet pieaugušās mušas sūc nektāru.

Pieņem, ka Ljā ir apm. 20-25 to sugas.

Pūkpīles (Somateria) — pīļu dzimtas lielu

pīļu ģints. P. ligzdo jūru krastos un salās, tās

sver kdz 3 kg. Vērtīgas ir to dūnas. Ljā ļoti reti

sastopamatikai caurceļošanas laikākelā p. (S.

mollissima).

Puksis Jānis (1895. 27.1
—

Jērcēnu pag. —

1959. Sibīrijā, PSRS) — pulkvedis (2031). Miris

pad. koncentrācijas nometnē.

Puķe-Puķīte Vera (dz. Ozere, 1915. 7. IX

Maskavā, Krievijā) — pianiste. B. 1933 Val-

mieras pils. mūz. sk., stud. 1934-39 LX Paula

Šūbertaklavierkl., ko b. ar brīvmākslin. grādu.
Stud. laikā bija pianiste Zemnieku drāmā,

1939-44 mūz. skol., pavadītājaun sokste Rīgā.

Dānijā 1945-47 kopāar Emmu Eglīti-Veikerti

Brīvmāksliniece Vera Puķe-Puķīte.

piedalījās Latv. Pakdzības kom. rīkotajos
koncertos latv. bēgļu nometnēs, kur bija

sokste, ērģelniece unpavadītāja. Papildinājās

1946-47 klavierspēlē pie Henrika Knudsena

Dānijas Karakskajā X Kopenhāgenā.Pārcēlās

1947 uz Zviedr., kopš 1952 darb. par klavier-

skol. Gēteborgas pils. mūz. skolā. Bijusi

ērģelniece Gēteborgas latv. ev.-lut. draudzē,

1964-66 mūz. skol., t.d. skol. un sk. pārzine

Gēteborgas latv. svētd. skolā. Stud. 1969-71

mūzikoloģiju GēteborgasU. Piedal. latv. org-ju

rīkotajos koncertos.

Puķīte Ādolfs Voldemārs (1898. 29. IVRīgā
— 1979. 23. 111 Stokkolmā, Zviedrijā) — žur-

nāksts. P. stud. tiesl. Pēterpils U (Kriev.) un

LU. B. I Pas. kara laikā Konstantina krsk.

Kijevā, piedalījies latv. strēln. aizstāvēšanās

kaujās pie Daugavas, vairākkārt ievainots,

paaugstināts štāba kapt. pakāpē. Vēl pirms

Ljas valsts proklamēšanas iestājies vēlākā ģen.
K. Olekša Latg. virsn. rotā, piedakjies Ljas
Atbrīvošanas karā. Pēc kara P. sāka darb.

presē — sākumā Latvijas Sargā, vēlāk arī

Latvju Sportā, Ilustrētā Žurnālā, Nedēļā,

Pirmdienā, Rīgas Ziņās, Latvijas Kareivī,

Pēdējā Brīdī, kr. laikr. Večerneje Vremja un

Slovo, vācu laikr. Rigasche Rundschau un
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Ādolfs Puķīte.

1927-34 Latvī. Kopā arred J. Aizupīti nodib.

Latvijas Ziņu aģentūru (LZA), kas apgādāja

presi ar ziņām. Pēc Ulmaņa apvērsuma bija

ierēdnis, kopš 1937 Tirdzn. unrūpn. kamerā.

P. 1944 devās trimdāuz Dāniju, pēc tam uz

Zviedr., kur 1949-72 strādāja Stokholmas

Karaliskās Techn. Ask. bibliotēkā. Ar savu

erudīciju, taktu, humoru, čaklumu un preci-
zitāti P. bija ļoti cienīts žurn. aprindās.

Puķīte Alfrēds (dz. 1923. 8. II Smiltenes

pag.) — sabiedrisks darbinieks. P. 1943 ie-

saukts Darba dienestā, no kura pārskaitīts
Latv. leģionā; 44. latv. pulka sastāvā 1944

piedzīvoja kaujas pie Ostrovas, Opočkas,

Lubānas, Meirāniem, Cesvaines un Mores;

Ziemsvētku kaujās Kurz. ievainots; 1945

sākumā izsūtīts uz Vāc. un Dāniju ārstēties,

pēc tam gūstā Beļģijā Zedelgemā.Piedalījies
DV dib., 1947 kopā ar maj. E. Stīpnieku

piedalās pirmās DV nod. Vircburgā dib., bija
tās sekr. līdz izceļošanai uz ASV 1950. P. 1946

uzsāka mcd. stud. Vircburgas U., stud. laikā

bija aktīvs Latv. Stud. Centrālā Sav., kādu

laiku tās sekretārs. leceļojotASV 1950, iecelts

par DV pilnvarnieku Pensilvānij ā, ievēlēts

pirmā DV ASVzemes valdē, 1953 ievēlēts par

DV apv. Ņujorkā pr., 1953-56 DV ASV

priekšnieku. Sekojošos g. bijaBPLA unALA

valdes loc, vicepr., rev. kom. loc. un pr., BPLA

ietvarā noorg. globālo aprūpes koordināciju;

Alfrēds Puķīte.

ALA kongresā ievēlēts, vad. Ljas 50 g.

atzīmēšanas plāna komiteju. Šai pat laikā ir

bijis DV ASVdelegācijas vad.ALA kongresos,
DV pārstāvis pie latv. centr. org-jām un DV

ASV rev. kom. pr. un loc, DV CV loc,

pārstāvis pie PBLA, Latvietis latvietim red.,

DV ASV rev. kom. loc, DV apv. Ņujorkā

vicepr., DVun Džamaikas vīru ans. pr., DV CV

unDV ASV valžu padomnieks. Publ. rakstus

DV Mēnešrakstā, Laikā un ievadrakstusLat-

vijaAmerikā. P. 1954 apbalvots arDV nozīmi

zeltā. Memorial Sloan-Kettering vēža pētn.

centra klinisko laboratoriju techn. vad., pils.

veselības dept. lab. un techn. personāla eksa-

minētājs.

Puķīte Irēne (dz. Grauda, 1922. 27. X Rīgā)
— zobārste, sabiedriska darbiniece. Stud. LU

zobārstniecību. Mārburgas U Vācijā 1947

ieguva Dr. mcd. dent. grādu; strādājusi kā

zobārste Vircburgas bēgļu nometnē. P. 1956 b.

Ņujorkas U ar D.D.S. grāduunkopš tā laika

strādā privātāpraksē. Darbojas DV org-jā, ir

Ņujorkas vanadžu kopas pr. vietniece. Ap-

balvota ar DV ASV valdes godarakstu.

Puķīte LīgaBrita (dz. 1954. 4.1Gēteborgā,

Zviedrijā) — ērģelniece. (M. — Vēra Puķe-

Puķīte, dz. Ozere, pianiste, sk.) B. 1978

Gēteborgas Mūz. Ask. ērģelnieku un b-cas
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mūz. klasi unklavierklasi. leguvusistipendiju,

1978 stud. Vāc. Ķelnes Mūz. Ask. klaviernieku

solistu klasē. Darb. par ērģelnieci.

Puķītis Eduards (dz. 1889. SkaņkaLnes pag.

pie Mazsalacas) —
flotes virsnieks. B. tāl-

braucēju jūrsk. un1916 Jūras kadetu korpusu

Pēterpilī (Kriev.). I Pas. karā dienējaKriev.-

Balt. jūras flotē, 1919. VII sāka org. pirmās

Ljas kara flotes vien., bet drīz demobilizēts. Par

kaujām pret Bermonta armiju 1919. X un XI

paaugstināts jūras kapt. pakāpēunapbalvots

arLKO. Vēlāk bija Jūras aizsargupriekšnieks.
Pēc II Pas. kara dzīvoja dzimtenē.

Puķkopība — Ljā iemīļota augkopības

nozare jau no vissenākajiem laikiem. Pirmās

ziņas par krāšņumaugu nozīmi latv. dzīvē

sniedz latv. t. dz., teikas unpasakas. Sistēma-

tiskas ziņas atrodamas XVIII gs. beigu un

XIX gs. sākuma periodā Rīgas dārzniecību

katalogos. P. lielu vērību pievērsa Ljas neat-

karības un sev. autoritārā režīma laikā. Kopš
19600 g. beigām tai lielāku vērību pievērš arī

pad. režīms. P. ir nozīmīgs papildus ienākumu

avots Ljas piepilsētuun lauku iedz., joziediem

ir liela loma pieticīgajos iedz. dzīvokļos, vie-

sībās un svinībās. PSRSuz 1 000 iedz. g. ražo

Kansington
News

Post

(1982)

apm. 650 ziedu, kamēr Ljā— 10 000 ziedu,kas

liecina par p. milzīgo nozīmi latv. dzīvē.

Līdztekus mērenās joslas augiem — flokšiem,

peonijām, magonēm v.c. plaši izmanto arī

subtropu un tropu izcelsmes augus, piem.

ciklamenes, dālijas, kallas v.c. Ļoti plaši
izmanto mūžamzaļos augus telpu dekorācijai

un apzaļumošanai. Jau 1967 Ljā izaudzēti

14 500 000 ziedu Komunālās saimn. M dārz-

niecībās, ZA Botāniskā dārzā Salaspilī, LVU

Bot. dārzāRīgā, kolhozos unpad. saimniecībās.

Komunālās saimn. M dārzniecības 1882 vien

izaudzēja 32 milj. ziedu, iesk. 5,6 milj. neļķu,
5 milj. rožu, 1,5 milj. podu ziedu. Populāras ir

arī tulpes un gladiolas. Puķes kultivē arī uzņ.

Rīgas zieds, Liepājas zieds, Jelgavas zieds,

Tukuma paraugdārzniecība v.c. pasākumi.
Lielas platības Ljaspiepils. privātos dārzos un

privātās piemāju zemēs aizņem acālijas, cik-

lamenas,narcises, hiacintes, kreimenes, ceriņi

v.c. Pārdodl.t. grieztus ziedus, bet apm. 10%

ziedu pārdod podos. Apstādījumus daudz

posta no pad. republikām ieplūdušo ļaužu
masas, kam

p. nav tuva.

Apstādījumiemunziediem kela nozīmeari

latv. dzīvē ārpus Ljas.Latv. mītnes citās zemēs

Latviešu dārzkopes — tēlnieces Rēzijas Andrupespūļu gandarījums.Anglijas karalienes

Elizabetes II māte 1982.
g. 14. VII apmeklēja viņas veidoto ģimenes nama dārzu kā

labāko Kensingtonas rajonā Londonā. Aiz karalienes
— mātes Rēzija Andrupe un red.

Jānis Andrups.
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izceļas ar savu ziedu bagātību. Dažās zemēs,

piem. Angl., notiek iedz. sacensības krāšņum-

augu kopšanā viņu dzīves vietās, latv. gūstot

sev. uzmanību un atzinības balvas. Tēlniece un

skol. Rēzija Andrupe kopš 1970 Londonā

ieguvusi 7 pirmās vietas par savu dārzu, 5

pirmās vietas par logu puķēm, aprakstus žurn.

Home & Garden, House & Garden, Popular

Gardening, London Garden Societv Annual

v.c, un 1984. 14. VII arī karalienes-mātes

Elizabetes apciemojumuLondonaspils. galvas

pavadībā. Masačūsetsā, ASV, uzmanību guvis

Lj asdārzu archit. lielmeistars Andrejs Zeidaks.

Sīdarrapidos, Aijovā, ASV, agr. un dārzu

archit. Staņislavs Reinis ilgus g. izveidojis un

pārzinājis vairāk nekā 620 parkusunparciņus,

par savu darbu iegūstot tādu populāritāti, ka

1969 un 1971 ievēlēts par pils. padomnieku.
Pukudruva Antonijs (dz. 1890. 30. IX

Mārkalnes pag.) —
rakstnieks unskolotājs. B.

Balt. Sk semināru unstud. LU, bijis pamsk.

un ģm. skolotājs. Piedalījies Atbrīvošanas

karā. Vadījis savus valodu kursus un bijis
Komercinstitūta lekt. Rīgā. P. publ. stāstus

period. un vēst. lugas Katrina I un Faraone

Matkarē Hatšepsuta.
Pulans J. (18. gs. IIpusē — 19. gs. I pusē)

—
latviešu hernhūtietis un tulkotājs Vidzemē.

P. tulk. 1800-1819 Garlība Helviga Merķeļa

(Merkel, 1769-1850)Die Letten vorzūglich m

Liefland, am Ende des philosophischen Jahr-

hunderts (1796) un Die Vorzeit Lieflands.
Ein Denkmahl des Pfaffen- und Rittergeistes

(1798-99) vienotā vēst. publicistiskā apcerē

Stāsts tās latviešu tautas, ko izplatīja rok-

rakstos vairākus gadudesmitus Vidz. vidienē

un z. daļā. Savā publ. P. asi uzbrucis dzimt-

buvei, muižniekiem un mācītājiem reliģiski
nacionālā patosā, apjūsmojis tautasbrīvo dzīvi

senatnē unpaudis prasības atcelt dzimtbuvi

unnodot zemi latv. zemniekiem. Viņa valoda

ir neizkopta unstils nemākulīgs, bet izteiksme

temperamentālaun krāsaina. P. darbs uzska-

tāms par ievērojamunotikumu latv. rokrakstu

grāmatniecībā. Viņa dzīves gaitas kdz šim vēl

nav noskaidrotas.

Pulciņa-BaumaneIzolde (agrāk pazīstama
kā Pulciņa-Salnāja, dz. 1907. 26. XII Rīgā) —

operdziedātāja, soprāns. (V. — mag. pkil.
Rūdolfs Baumanis.) P. 1928-44 bijusi NO

sokste. levērojamākās lomas: Madame Butter-

fly (tādapaša nosaukuma operā), Margarēta

Izolde Pulciņa-Salnāja-Baumane.

(Faustā), Neda (Pajači), Mikaela (Karmenā),

Ofēlija (Hamletā) v.c. Dziedājusi arī sim-

foniskos koncertos, viesizrādēs Liepājas O,

vēlāk Vāc. bija soliste Oldenburgas Latv. O.

leceļoja ASV 1949, dziedājaradiofonā, amer.

un latv. sarīkojumos, svētku aktos un diev-

kalpojumos, bija soliste IIAmer. latv. dz. sv.

Ņujorkā. Kopš 1973 dzīvo Sentpītersburgā,

Floridā.

Pulciņa-KarpaAdele (1902. 10. I Valmierā

-
1957. 20. VII Milvokos, ASV) - operdzie-

done (986). V. Dr. mcd. Ansis Karps (1892.16.

I
—

1970. 26. VI) sarakstījis grām. Latvijas
Nacionālās Operas soliste Adele Pulciņa-Karpa
dzīvē, sapņos un drauguatmiņās (1959), kurā

daudz saistošu latv. kultūrvēst. materiālu.

Pūliņš Nikolajs (1901. 14. IX Talsos
-

1979. 23. 111 Zviedrijā) — lidotājs. Brīvprātīgi

iestājās Kalpaka bat., apbalvots ar LKO. P.

1924 uzbūvēja R. Vītola projektēto pirmo

sporta lidmašīnuLjā, ko nosaucapar Sprīdīti.

Ljas aeroklubā (dib. 1924) P. iepazinās ar K.

Irbīti, kas viņam projektēja turpmākās uz-

būvētās 6 lidmašīnas. Ar kara min. īpašupavēli

Pūliņu piekomandēja Kara av. sk., kur viņš

1927 kļuva lidotājs. P. 1932. 26. VII veica

pārgalvīgu lidojumu ar savu trešo būvēto

lidmašīnu Ikārs 11, šķēršojot Balt. jūru,
nolaižoties Zviedr. pie Stokholmas un 29. VII

atgriežoties Rīgā (Spilves lidlaukā). Ljas av.

svētku dienā 1933. 28. V, P. ar lidotāju, žurn.
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Nikolajs Pūliņš ar kundzi.

Rūdolfu Celmu, tūkstošiem cilvēku izvadīti,

startēja lidojumam uz Gambiju jaunā lid-

mašīnā Gambija, bet vakarā motora defektu

dēļ nogāzāspie Bērvaldes ciemata Pomerānijā.

Ljas sporta av. gada dienā, 1934. XII, P. ar

savu piekto lidmašīnu Zilais putns, izdarot

virkni figūrlidojumu, nogāzās Spilvē. Sestā

kdmašīna Zilais putns 11, bija gatava 1935,ko

P. pārdevaLjas aeroklubam unizbeidza savas

lidotāja gaitas. P. bija ievērojamākais Ljas
sporta av. līdumnieks, uzbūvēja vislielāko

lidmašīnuskaitu unavāriju ziņāieņēmapirmo
vietu, taču vienmēr guva tikai vieglus ievai-

nojumus, kaut gan lidmašīnasbieži pārvērtās

lūžņu kaudzē. Trimdu viņš vadīja Zviedrijā.
Pūks Valdis (dz. 1910. 31. X Valmierā) -

rakstnieks, teātra darbinieks, kult. darbinieks

un tirgotājs. P. b. vidsk. 1927 un drām. kur-

sus, bijis koktirgotājs unZ.Ljas t-ra darb. kdz

1940, vācu okup. laikā bijis kult.-sab. dzīves

vadītājs Vidz. (atsk. Rīgu un Rīgas novadu),

noorg. dz. sv. Vidzemē 1943 un 1944, darbo-

jies Ljas skautu org-jā 1920-47. P. dzīvojis Vāc.

1944-47 unpēc tam Līdsā,Angkjā. Viņa luga

Koklētājapasaka godalgotaunievietota žurn.

Ugunskurs 1938, drāma Dzimtenes Balss

godalgotaPBLA KF globālā lugu sacensībā

1980 unizd. 1981, drāma Jānis Kalns izd. 1981

Valdis Pūlis.

un dzeju krāj. Svešuma sāpe 1982. P. Ljā

sarakstījis un izrādījis, bet nepubl., lugas

Beverīnas dziedonis unDevītais vilnis unAngl.

Vakarēšana. Kopš 1967 P. rediģē Līdsas

Draudzes Vēstis (līdz 1986. jau 230 nr.).

Pulkstenīšu dzimta (Campanulacaea) —

lakstaugi, retumis puskrūmi vai zemi koki

divdīgļuklasē (2032).Ljāsastopamas 3 ģintis

un 11 sugas. No pulkstenīšu sugām (Cam-

panula) Ljā sastopamas 9 sugas.

Pulku krūšu nozīmes — Ljas armijā katrai

karaspēka vienībai bija savs karogs, atsk.

artilērijas pulkus, kuriem bija sudraba taures.

Katra karaspēka vien. bija arī mākslinieku

darinātas krūšu nozīmes, kuras varēja nēsāt

kā virsn., tā kareivji un instruktori.

Pulpe Eduards (1880. 22. VII Ljā - 1916.

2. VIII j. st. pie Stīres upes R. Ukrainā) —

inženieris, aviātors. B. vidsk. Rīgā, P. stud. inž.

zin. unmat. Maskavas U Kriev. 1899-1907,

specializējoties pie aerodinamikas prof. N. E.

Jukovska, 1907-1908 bija asist. Maskavas U,

1908-09 papildinājās Heidelbergas U Vāc, pēc

kam bija vidsk. skol. Dubultos un Rīgā,

organizēja av. entuziastu pulciņu, uzbūvēja

lidaparātu pēc paša konstrukcijas, ar ko iz-

darījakdojumus Rīgas Jūrmalā 1910 un popu-

larizēja av. ar lekcijām visā Ljā. P. 1912-13
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Armijas štāba bataljons.

6. Rīgas kājnieku pulks.

Aviācijas pulks.

3. Jelgavas kājnieku pulks.

9. Rēzeknes

kājnieku

pulks.

12. Bauskas kājnieku pulks.

Smagās

artilērijas

pulks.

2. Ventspils kājnieku pulks.
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Aviācijas skola.Latgales artilērijas pulks.

Sapieru pulks. Krasta artilērijas pulks.

papildinājās Sorbonas U Parīzē, Franc, aero-

nautikas inž. zinātnēs unieguva arī lidotāja

licenci; ievadīja sarunas par lidmašīnu rūpn.

uzsākšanu Rīgā, nodrošinot ārz. kapitālu.
Karam sākoties 1914, viņš iestājās Franc.

gaisa flotē kā lidotājs 23. eskadriļā, piedalījās
bīstamos lidojumos ienaidnieka aizmugurē, tur

izsēdinot fr. slepenos aģentus unizdarot virkni

pārdrošu lidojumu frontē. Pavasarī 1915 virs

Verdenas P. uzbruka vācu 8 lidmašīnām,

nogāžot 2; 15. XII apbalvots ar Medaille

Militaire. Viņš 1916. 20. 111 uzbruka 3 vācu

lidmašīnām un vēlāk 2 vācu lidmašīnām,

nogāžot vienu unsabojājototru, apbalvots ar

Croix dc Guerre avec Palms un iegūstot ltn.

pakāpi, par uzbrukumiem frontē ieguvis vēl 4

citācijas. P. 1916. IV ar fr. eskadriļu pārcēla

uz Kriev. fronti Volīnijā, ieceļot par eskadriļas

kom.; 18. VI viņš nogāza 5 vācu lidmašīnas,

bet 2. VIII viņa lidmašīnai uzbruka 3 vācu

lidmašīnas. Viņš 1 st. ilgā kaujā padzina 2

lidmašīnas, bet pats gāja bojā Koveļas pils.

tuvumā pie Stiras upes R. Ukrainā,apglabāts

Rīgā. P. uzskatīts par vislabāko latv. aviātoru

pirmskara posmā.

PumpuraIrma (dz. Merhauta, 1924. 14. VII

Rēzeknē) — pianiste, ērģelniece, diriģente. Dz.

mūziķu ģimenē, mc. klavierspēli pie komp.

Haralda Berino 1936-40, Vāc. stud. mūz.

Braunšveigas valsts mūz. sk. 1946-49. At-
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sākusi stud. 1958 Kanberā (Austrāl.) un 1960

tur ieguvusi mūz. diplomu. Strādā par sekr.

valsts pētn. iestādē CSIRO, kopš 1950 Kan-

beras latv. ev.-lut. draudzes ērģelniece, 1961-83

(arpārtraukumiem) vadaKanberas latv. kori,

piedalījusies latv. sarīkojumos, arī KD kon-

certos gan
kā soliste, gan pavadītāja.

Pundurbērzs (Betulanona) — tagadrets, no

agrīniem ģeoloģiskiemlaikposmiem saglabā-

jies koks, apm. 1 m augsts, sīkām, apaļām

lapām, atrodams purvos, ieskaitīts aizsargā-

jamo augu grupā.

Pundurgliemeņu dzimta (Sphaeriidae) —

sīkas lapžauņu kārtas gliemenes ar plānu,
ovālu čaulu, 2-25 mm garas, dzīvo uz smil-

šainas vai dūņainasgrunts ez., upēs, dīķosun

purvos. Ljā sastopamas 2 ģintis (Sohaerium,

Psidium)un apm. 20 sugas. Līdz 25 mm garā

upju p. (S. rivicolal ir lielākā.

Pundurvērpēju dzimta (Nolidae) —
nelieli

tauriņi (8-11 mm spārnu platums) tauriņu
kārtā. Ljā pazīstamas 6 sugas, visbiežākie ir

ābeļu p. (Nola cuculatella).

Pundurzirnekļu dzimta (Micryphantidae) —

sīki, 1-2 mm gari zirnekļi zirnekļu kārtā, kas

pārtiek nosīkiem posmkājiem. Ljā varētu būt

80-100 vēl nepētītu sugu.

Punga Valdemārs (dz. 1913. 25. VII Urālos,

Krievijā) — matēmatiķis (P. 179). (T. —
Her-

manis P., inž., bij. fin. min., konsuls un sūtn.

Voldemārs Punga.

padomnieks.) B. 1938 LU ar mag.math. grādu.
ASV 1954 ieguvisDr. grāduDžordža Vašing-
tona U; bez tam 1936-37 stud. Hamburgas U

apdrošināšanas zin. unpēc tam strādājis par

apdrošināšanas statistiķi Hamburgā(1937-38)

un Rīgā (1938-44). Vāc. 1947-49 lekt. ASV

armijas izgl. centrā Heidelbergā; ASV bijis
lekt.: 1950-52 Dž. Vašingtona U, 1952-53

Masačusetsas U Amherstā, 1953-55 doc. Ren-

selīra Poli techn. I Trojā, Ņujorkas pavalstī,
1955 ārk. prof. Hartfordas U, kopš 1959 tur-

pat prof. datorists un skaitļošanas zin. nod.

vadītājs.
Darbi par raķešu mechaniku un to kustības

diferenciālvienādojumiem{Journalof the Aero-

space Sci 29(1962), The Matrix and the Tensor

Quarterly 13(1962),AIAA Journal 1(1962),The

Tensor 13(1963)), par mainīgas masasķermeņu

kustību (AIAAJournal 2(1964)) uncitāmprobl.

(The Matrix and Tensor Quarterly 4(1958),

Amer. Math. Monthly 62(1955)). Piedalījies ar

priekšlasījumiem daudzās konf. un bijis kon-

sultantsvairākos uzņ. unprojektos,biedrs apv.

Assoc. ComputingMachinervun Sigma Xi.

Pūpēdis Alģimants (dz. 1924. 28. V) —

architekts. Reģistrēts archit. Viktorijas pa-

valstī, Austrālijā. Darb. Melburnā, sava biroja

vadītājs. Projektējis Melburnas latv. nama

paplašināšanu, banku v.c. celtnes Viktorijas

pavalstī.

Pūpēžu rinda (Lycoperdales) — ietilpst

pūpēžu klasē (2035). Rindā ir 11 dzimtas, no

tām Ljā 4 dzimtas un 31 suga.

Pūpols Žanis (arīJānis) (1886.31. XIIVirbu

pag. — 1956. Latvijā) — gleznotājs (2035).

Pupuķveidīgie putni (Upupiformes) — put-
nukārta, pie kuras pieder sīkiun vidējakeluma

putni ar cietu un košu apspalvojumu, Ljā 4

sugas, katra savā dzimtā. Pupuķis jeb „bada

dzegūze" (Upupaepops) irkoši rūsgans putns

ar melnbaltiem, šķērssvītrotiem spārniem,

gaiļa sekstei līdzīgu lielu sakļaujamu cekulu,
kas perē dažādos dobumos māju bēniņos un

pažobelēs. Zaļā vārna (Coracias garrulus) ir

košs zilzaļš putns,kas perē dobumos unbūros.

Viens no Ljas krāšņākajiem putniem ir zivju

dzenītis (Alcedo atthis) — mazs ļoti košu krāsu

putns ar nesamērīgi lielu galvu, ļoti spēcīgu

knābi unīsu astīti, kas ligzdo alās, upju, dīķu
un ezerukraujās, krūmainoskrastos unpārtiek

no sīkām zivīm. Pazīstams ar savustraujo lido-

jumuunspalgu, svilpjošu kliedzienu. Ļoti rets
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Zivju dzenītis (Alcedo atthis).

ir bišu dzenis (Merops apiaster) —
raibs putns

ar dzeltenu rīkli.

Puravs Jānis (dz. 1945. 23. II Vācijā) —

žurnālists. ASV ieradies 1949, Mičiganas
valsts U 1966 ieguvis B.A. grādu un 1970 ar

Forda F stipendijupapildinājies Z. Rietumu

(Northwestern) U Čikāgā. Bijis 1967-69 virsn.

ASV bruņotajos spēkos Vietnamā.Kopš 1966

arī SaginaiuNews red. loc. Saginavā, Mičiganā.
Puravs Oļģerts (dz. 1934. 8. X Rīgā) —

angļu valodas un literatūras zinātnieks. ASV

1957 b. Mičiganas U arB.A. grāduun 1967 tur

ieguvis Dr. grādu. Darb. par angļu vai. un lit.

mācībspēku Ilinojas U kopš 1967.

Pūre (2036) —
ciems un apdzīvota vieta

Tukuma raj. z. rietumos. Platība
— 81 km2,

iedz. kopskaits 1969 — 1 482. Lielākās apdzī-
votās vietas

—
Pūre (308 iedz.), Daigone un

Galciems. Abava šajā apvidū uzņempietekas

Vēdzeli, Zvārīti unPūri (Sēmi). Apvidu šķērso
Rīgas-Ventspils dzc. un Tukuma-Kandavas-

Veģu-Pilskalna-Mūļukalna ceļš. Tur darbojas
Pūres dārzkopībasizmēģinājumu stac. (2 700

ha), konservu cehs, astoņgadīga sk., bibl., 2

dzirnavas, feldšeru un vecmāšu punkts un

sakaru nodaļa. P. zviedru kapulaukos 1963

atklāti XII-XIVgs. ugunskapi, kas liecina, ka

XII gs. kurši tur ienākuši lībiešu apdzīvotā

territorijā, jo Reinu kapu kalniņā un Milžu-

kalniņā atrakti 1. gadu tūkstoša lībiešu ap-

bedījumi.

Purgaile, precējusies Parker, Lorraine Mary

(dz. 1956. g. 21. VI Bruklinā, Ņujorkā, ASV)

— matēmatiķe un kompjūteru speciāliste. P.

stud. Čelmsfordas (Angl.) kol. augstākai izglī-
tībai mātēm., fiz., biol. un ķīmiju 1972-74,

ieguvusi zin. diplomu, Bāsas (Bath) U Evonā,

Angl. 1974-78 mātēm, unkompjūteru zinības,

ieguvusi B. Sc. grādu mātēm. stud. un skol.

diplomu, Svonsī (Swansea) U kol. Vēlsā Dr.

grādu kompjūteru zin., Dr. disertācija —

Automatic Indexing of Bibliographic Infor-
mation. Kopš 1981. P. darbojas Virdžīnijas
valsts U, sākumā kā doc, kopš 1987 kā ārk.

prof. Viņa ir vairāku zin. org-ju loc, iesk.

Ņujorkas zinātņu akadēmiju P. publ. vairākus

rakstus britu un amer. zin. žurnālos par

bibliogrāfiskās inf. sistēmām, automātisko

indeksēšanu, inf. atgūšanu v.c. problēmām.

Purgailis (Grūbers) Kārlis- (dz. 1909. 20. X

Rīgā) — baptistu mācītājs, publicists, rakst-

nieks (2037). Izglītojies Brazilijā, ASVb. teol.

semināru — Union Theological Sem. ar teol.

bak. grādu, vad. 1941-47 latv. baptistu draudzi

Ņujorkā, izdevis žurn. Drauga Vēsts. Pēdējos
30 g. darb. evaņģelizācijas misijas darbāvisos

kontinentos, izd. ilustrētu misijas žurn., rak-

stījis latv. baptistu izdevumos.

Māc. Kārlis Purgailis.
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Purina Dagnija (dz. Lazdiņa 1940. 17. I

Rīgā) — ķīmiķe. ASV ieguvusi B.S. un M.S.

grāduķīm. Okaio valsts U Kolambusā 1960un

1962. leguvusi Dr. grādu 1966 Kolumbijas U

Ņujorkāpar disertāciju Spin Delocalization m

Hydrocarbon Radicals. P. 1959-60 bijusi pētn.

asist. Okaio valsts U, 1962-63 asist. Kolum-

bijas U, mācot arī organiskoķīmiju. leguvusi
1966 ASV Veselības I stipendiju pēcdokto-
rākem pētījumiem, šos pētījumus nobeigusi
Harvarda U. Kopš 1967 darb. par mācībspēku
Adelfi (Adelpki) U Longailendāpie Ņujorkas.

Kopā ar citiem publ. ap 15 zin. pētījumu
rezultātus.

Pūriņš Bruno (dz. 1928. 16.XIIBerdjanskā,

Ukrainā) — elektroķīmiķis. B. LVU 1951, ie-

guvis ķīm. zin. kand. grādu 1958, Dr. grādu
1968. Kopš 1951 LPSR ZA Neorg. ķīm. I

darbin., lab. vad. kopš 1957, dir. kopš 1962.

Publ. ap 70 rakstu par dzelzs korrozijas ātruma

atkarību no elektrodu potenciāla, par likum-

sakarībām metallu elektronogulsnēšanā no

kompleksiempirofosfāta-amonija elektroktiem,

par elektriskās strāvas formas ietekmi uz

elektrodu procesiem, it īpaši kā ar asimmet-

risku maiņstrāvu iegūt metaku pārklājumus ar

noteiktāmīpašībām.

Pūriņš Ģirts (dz. 1937. 11. XII Rīgā) -

gleznotājs, paidagogs. Stud. ASV Grandrapidu

jun. kol. Mičiganā 1956-58, Kalvina kol.

1959-62, Čikāgas Mākslas I ieguvis B.F.A.

grādu 1966 un M.F.A. grādu 1970. Bijis
1961-62 mākslas skol. bērnu vasaras pro-

grammā Grandrapidu mūzejā, 1966-70 kon-

struktīvistu unstruktūristu mākslas galerijā

(Kazimir Gaherv) Čikāgā galv. vadītājs. Mācīja
1964-70 mākslu Čikāgas apkārtnes vidsk. un

Ask. Kopš 1970 Pitsburgas U mācībaspēks

kompozīcijā, glezn.unkrāsu mācībā (kopš 1976

ārk. prof.). Piedakjies daudzās kopīgās un

individuālās izstādēs ASV un Angkjā. Ar

Pitsburgas U stipendiju 1971 pavadīja 1 mēn.

okup. Ljā, uzņemot filmā undiapozitīvos latv.

mākskn. darbus mūzejos un privātās darb-

nīcās. Izveidoja filmas unpriekšlasījumu ciklu

~Rīgas ielās un apkārtnē — tās māksla un

mākslinieki šodien" Noorg. 1973-74 pirmo

okup. Ljā dzīvojošo mākslin. akvareļu un

zīmējumu izstādi ASV unKanādā, referējis par

latv. mākslu un etnogr. un par latv. glezn.

agrāk un tagad. P. gleznu galv. motīvsir dabas

iztulkojums un izpaušana krāsu un telpas

attiecībās, risinot telpas, gaismas un formas

sakarības abstraktā uztverē. P. 1962-72 bija
satiriskā mūz. ans. Čikāgas Piecīši locekks.

Pūriņš Hugo(1921. 24. XRīgā -
1977. 10.

111 Deitonā, Ohaio,ASV) —
rakstnieks. Amat-

nieka dēls, stud. inž. zin. LU. P. II Pas. karā

mobilizēts Latv. leģionā, pieOpočkas ievainots.

Pēc kara Vāc. jau ar savupirmo noveļu krāj.
Ekselences piezīmes (1950) parādīja sevi kā

nobriedušu rakstn., izceļoties ar personīga stila

rokrakstu, idejubagātību, pēkšņiem fābukskas

līnijas pagriezieniemun kāpinājumiem,kekot

lasītājiempārdzīvot neizskaidrojamuliktembu,

kurā traģiskais unsmieklīgais zaudē robežas.

Viņam 1964 iznāca otrs stāstu unnoveļukrāj.

Aizliegtā dziesma, bet 1958 laikr. Laiks publ.

viņa romānu ~Koki, kas auga uz akmens". P.

darb.LPB, ALA Kult. birojāun Deitonas latv.

org-jās, bijis latv. sk. pārzinis un skolotājs.

Pūriņš Jānis (1893. 5. IV Cēsīs - 1982. 4.

V Ņujorkā, ASV) —kara ārsts, pulkvedis leit-

nants. Stud. RPI ķīm. un b. Alekseja krsk.

Maskavā. Piedakjies I Pas. karā, ievainots. P.

1919 iestājās Z.Ljas brigādēunpiedakjās Cēsu

kaujās, bija Cēsu pils. komandantaadjutants.

Vēlāk cīnījās 6. Rīgas kājn pulkā, bija rotas

kom-ris unpulka adjutants. B. 1935 LU mcd.

fak., bija 1935-37 Smagās artil. pulka ārsts,

1937-41 Ljas armijas štāba vecākais ārsts un

Pulkvedis-leitnants Dr. Jānis Puriņš.
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Kara sanitārās inspekcijas mcd. nod. priekš-
nieks. Darb. 1941-43 privātpraksē, 1943-45 bija
Latv. leģiona galv. ārsts, pēc kara Vāc. — ārsts

latv. bēgļu nometnēs. Kopš 1951 ASV, kur

turpināja darbu savā profes. līdz 1972. Bija
LKOK b-bas valdes pr. vietnieks.

Pūriņš Kārlis (Čārlzs) (1872. 14. VIII

Madlienā — 1957. 18. IX Milvokos, Viskon-

sinā, ASV) — valodnieks (2038). P. pēdējā
darba vieta bija Viskonsinas U Milvokos, kur

viņš vadīja ārpussk. izgl. nodaļu.

Purmale Dzidra (prec. Martinsone,dz. 1929.

27. XII Alojā) — izglītības darbiniece, paida-

goģe. P. dzīvo Angl. kopš 1947,stud. koledžā

1951-53, Izgl. kol. 1968-71 un NotingemasU

1984-85, ieguvusi B.A. grādu izglītībā. Strā-

dājusi Mouta meiteņu sk. Lesterā 1971-80 un

Mouta (Moat) sab. kol. kopš 1980. P. bijusi
LNPL loc. kopš 1977, Izgl. noz.vad. vietniece

1977, vadītājakopš 1978,LAK EC Izgl. daļas
vad. kopš 1982, kopš 1977 aktīvi piedalījusies

Angl. un arī Eiropas mērogā dažādu latv. izgl.

pasākumu org. un aprakstīšanā presē.

Purmalis Pēteris (dz. 1938. 15. XIIRīgā) -

grafiķis, skolotājs. Vāc. b. Minsteres Lietiskās

mākslas Ask., darb. par zīmēšanas skol. MLĢ.

Piedalījies Eiropas latv. dz. sv. izstādēs Ham-

burgā unĶelnē.
Purmalis Vilis (dz. 1927. 7. VI Baltinavā)

— chirurgs. B. 1951 Rīgas Mcd. I, 1951-56 bijis

galv. ārsts Dundagas slimn., 1956-59 Rīgas
Mcd. I Hospitālās chirurģijas katedras asist.,

1962-69 Rīgas pils. 1. klīniskās slimn. chirur-

ģijas nod. vadītājs. Kopš 1969 Veselības

aizsardzības M galv. chirurgs unRīgas Mcd.

I doc, Kvalifikācijas celšanas un chirurģijas
katedras vad., mcd. zin. kand. 1966. Viens no

pirmajiem, kas PSRS izstrādājis un ieviesis

chirurģiskās holangoskopijas metodes. Publ.

vairākus zin. darbus kr. valodā.

Purmals Kārlis (1903. 18. XI Jaunsvirlaukā

— 1983. 4. V Toronto, Ontārio, Kanādā) —

kapteinis, sabiedrisks darbinieks. B, Ljas krsk.

1929, dienējis 3. Jelgavas kājn. pulkā un b.

artil. un sakaru virsn. kursus. Cīnījies Latv.

leģionā, DV biedrs-dib., pirmais DV Toronto

unKanādas valdes pr. 1950-51. Bijis 9 g. DV

CV loc, DV Mēnešraksta red. 1969-76. Ap-
balvots ar DV nozīmi zeltā 1953.

Purmals Mario Leonards (1927 Tjientsina,

Ķīnā — 1983. 14.XI Toronto, Ontārio,Kanādā)
— Austrālijas diplomāts. P. dz. latv. ģimenē

Ķīnā, pēc II Pas. kara kopā ar vecākiem

izceļojis un izglītojies Austrālijā. Pēc darbības

kuģn. firmā Sidnejā, viņš kopš 1974 bija

Austrālijas konsuls tirdzn. nozarē ģenerāl-

konsulātā Toronto, Kanādā. Mira pašnāvībā

nedziedināmas slimības dēļ.

Purnove (Purnava) — senoletgaļu apdzīvots

apg. starp Ugauniju, Adzeli un Abreni. Tā

aptvēratag. Viļakas,Liepas unBalvu novadus.

Purs Laimonis (ist. v. Strazdiņš, dz. 1922.

3. VI Vilces pag.) — rakstnieks, žurnālists.

Stud. 1949-51 LVU filoloģiju. Bija 1944-46

laikr Cīņa lit. līdz-ks, 1946-50 laikr. Darba

Balss redakcijas atb. sekretārs, 1950-51 žurn.

Padomju Jaunatne kult. daļas vad.; 1952-61

žurn. Zvaigzne atb. sekr. un 1961-67 lit.

līdz-ks, 1969-70 apgādaLiesma daiļlit. red., pēc

tam Rīgas kino studijas scenāriju kollēģijas
sekretārs. Pie P. labākajiem lit. darbiem,

pieskaitāmi: vēst. romāns Degošais pilskalns

(1962, 1972) — par seno zemgaļu cīņām pret

vācu krustnešiem, romāns Gaismas staru lokā

(1966, 1968) —

par Ķīm. institūta zinātnieku

dzīvi (tulkots arī liet., kr. un ig. vai.), doku-

mentālā drāma Laupītāju laupītāji (1970) —

par Dikļu dzimtcilvēku Sillera Laupītāju iestu-

dējumu v.c. P. darbu kopojums Gaismēnas

iznāca 1972, Degošā pilskalna turpinājums
Krusts virs pilskalna — 1979.

Laimonis Purs.
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Purva Inta (dz. Zālīte, 1931. 5. I Rīgā) —

ģeoķīmiķe, kultūras darbiniece. Zviedr. stud.

Kalmāras technikumā, ASV Kolorādo Kaln-

raktuvju sk. un Kanādā Toronto U, kur

ieguvusi ģeoķīm. tiesības. Kopš 1957 darb. uzņ.

Technical Service Laboratories Toronto par

Izrakteņu nod. vadītāju. Publ. latv. presē

rakstus par kult. un t-ra jautājumiem, kopš
1970iem g. pievērsusies arī dzejai, lasījusi

dzejoļus rakstn. cēlienos un publ. periodikā.

Sacerējusi un inscenējusi virkni Jāņu svinību

v.c. skeču, pati tēlojusi raksturlomas t-ra

izrādēs. Kopš 1971 bijusi Z. Amer. Latv. T-ru

apv. valdes
pr., kopš 1977 — tās godapriekš-

sēde. Izraudzīta 1974 par Kanādas Daudzkult.

T-ru apv. pr., kopš 1970 LNAK pad. loc, kopš
1974 valdes loc. unKult. noz. vadītāja. Daudz

darījusi šīs noz. kult. sarīkojumu noorg. un

vadīšanā. Bijusi 17 g. žurn. Mazputniņš red.

loc, kopš 1974 LPB Kanādas kopas valdes

locekle.

Inta Purva.

Purva rūda
— Ljā vietām purvainās ze-

mienēs, mitrās pļavās, ez. un upju ielejās

sastopamadzelzs rūda, parasti 0,2-0,7 m biezos

slāņos. Zemkūdras, augsnes vai velēnukārtas

to parasti atrod cietu gabalu vai lodīšu veidā

dzeltenā, brūnā, tumšbrūnā vai pat sarkanā

krāsā. P. r. galv. sastāvdaļair hmonīts (Fe
2
0

3.
nH

2
0) ar karbonātu, silikātu un organisko

vielupiemaisījumu. Tā rodas sakarā ar dzelzs

oksida hidrāta izgulsnēšanos no pazemes

ūdeņiem ar paaugstinātu dzelzs daudzumu.

Līdzīgi kūdrai un saldūdens kaļķiežiem, p. r.

nemitīgi aug un veidojas, izrakta slāņa vietā

rodoties jaunamslānim. Lielākās p. r. atradnes

Ljā ir Ābeļmuižā (Jēkabspils raj.), Sārnātes

purvā (Ventspils raj.), Talickā (Madonasraj.)
un Zujās (Ludzas raj.). Ljas p. r. ir 40-84%

dzelzs oksida hidrātu. P. r. Ljā sāka izmantot

jau mūsu ēras sākumā, kad Ljas senie iedz.

iemācījās iegūt dzelzi no tās, tā ievadot dzelzs

laikmetušajā rajonā. Sēlpils Sietiņu apmetnē

atklātas dzelzs ieguves krāsnis, kas datētas 2.

— 5. gs. Ķentes apmetnē7. — 8. gs. lietoja jau

kalēja plēšas. Senie Ljas kalēji atklāja arī

Damaskas tērauda (damascētā tērauda)noslē-

pumu, savijot kopā tievas dzelzs un tērauda

stieplītes vai lentes, kaļot tās sametinot kopā

unnazim, cirvim vai izkaptij vidū iestrādājot
cietu tērauda plāksnīti. Asmenim vispirms

apdiladzelzs sāni, kādēļ ieroči un darba rīki bija

ilgu laiku asi. SenajāLj ā ražoti lieliski zobeni.

P. r. izmantošana uzplaukaatkal 17. gs. Kurz.

un Zemg. hercogistē, kur darbojās dzelzs āmuri

jeb cepļi Baldones Dzelzsāmuros, Biržos pie

Jēkabpils, Skrundā, Engurē, lecavā v.c. Edes

muižā pie Kuldīgas, piem., 1667. g. 3 mēnešos

ieguva 4,7 t dzelzs, ko izmantoja ieroču

ražošanai. Angl. 1620 kurzemnieku lietos

lielgabalus atzina par kvalitātīvi labākajiem.
Vēlākos laikos vietējā dzelzsrūda lietota tikai

Rīgas gāzes f-kas deggāzes attīrīšanai.

Purvi (2042). Pad. dati ziņo, ka 1972 Ljas

purvu kopplatība bijusi 4,7% no LPSR ter-

ritorijās vai apm. 305 000 ha. Apzināto p.

platība 1950-60 bija 559 860 ha (8,7% no terr.)

pret 410 622 ha (6,5%) 1939 un 522 359 ha

(8,4%) 1929. P. platībapalielinājās IIPas.kara

laikā un pirmajos pad. režīma gados. Kopš
1960iem g. notiek intensīva pārpurvotās un

mitrās zemes nosusināšana, ierīkojot p. vietā

zālājus un tīrumus. 1981 beigāsbija nosusināti

1 358 000 ha mitro zemju. Nenormāli mitrā

1978 vasara tomēr pierādīja, ka attiecībā uz

mehorāciju Ljā vēl daudz jāpaveic, lai zemienes

un viegli applūstošās platības varētu paglābt

no plūdiemun katastrofāliem lauksaimn. ražas
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Skats uz Tīreļapurvu, kas pieder augsto

jeb sūnu purvu grupai.

zaudējumiem.

Ljas purvi koncentrēti 4 apvidos: 1) Rīgas

smiltāju zemienē — trīsstūrī starp Rīgu,

JelgavuunTukumu — ar Cenas tīreli (10 628

ha), Ķemeņi-Smārdes tīreli (5 104 ha), Kaiģu

p. (3 290 ha), Mēdemap. (2 733 ha) v.c; 2) A.

Ljas zemienē, l.t. Aiviekstes un Lubāna ez.

apkaimē, kur ir Ljas lielākais purvs
— Teiču

p. (18 670 ha), Salas p. (6 225 ha), Bērzpils p.

(5 100 ha), Strūžānu p. (4 654 ha), Baltie klāni

(4 064 ha) v.c; 3) Z. Ljas zemienē ap Briedēs,

Rūjas un Sedas upēm, kur vājas noteces

Zemais purvs pie Usmas — vieta, kur

aizaug ūdeņi.

rezultātā izveidojies Sedas tīrelis (7 504 ha),

Rūjas p. (2 607 ha), Lielais p. (2 543 ha)v.c.un

4) Kurz. piejūras joslā, kur ir daudzi nelieli,

S6kli pUrvi- O. Celle

Skats uz pārejas purvu, kam ir kā augsto, tā zemo purvu īpašības. Zied smaržīgie,
bet indīgie vaivariņi.
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Purvinš Jūlijs (dz. 1904. 18. II Ļaudonas

pag.) —inženieris mežkopis. (T. — Jānis P.,

mežsargs.) B. LU ar inž. mežk. grādu 1935.

Bijis 1935-36 mežzinis Vecumnieku virsmež-

niecībā, 1943-44 pārziņa pal. Viļakas unvēlāk

Lubānas Mežsaimn. skolā. Vāc. 1945-46 bija
virsmežzinis Egenfeldes muižā, ASV 1951-73

pils. arborists Monro (Monroe)pils., Mičiganā.

Darb. Latv. Mežkopju un mežu darbin. b-bas

valdē, rakstījis mežsaimn. žurn. Meža Vēstis,

kopš 1976 šī žurn. redaktors.

Purvmirtes (Myrica) — purvmiršu dzimtas

ģints divdīgļlapju klasē, nelieli,smaržīgi vasar-

zaļiunmūžzaļi koki unkrūmi. Ljā sastopama

tikai parastā p. (M. gale)Kurz. piejūras zāļu

purvos, mitrās pļavās, ez. krastu smiltājos.
levesta arī Pensilvānij asp. (M. pensylvanica)
kā krāšņumkrūms.

Purvs Arvīds (dz. 1926. 22. 111 Meņģeles
pag.) — diriģents un komponists (P. 179).

Kompozicijas teorijā līdzās pašmācībaipapil-

dinājiespiekomp. V. Baštika. Stud. vijoļspēli
un spēlējis Latv. O orķestrīOldenburgā (Vāc),

kā arī Lesteras pils. (Angl.) simfonijorķestrī,
1950-56 vad. Lesteras latv. kori. Kopš 1956 P.

dzīvoKanādā,kur Toronto vada vairākus latv.

korus; ar siev. kori „Zīle" devis patstāvīgus

Arvīds Purvs.

koncertus arī 1. Pasaules brīvo latv. dz. dienās

Visbijā, Zviedrijā. Bijis virsdiriģ. latv. dz. sv.

Klīvlandē (2), Toronto (4), Vankuverā, Sietlā,

Losandželosā, Ķelnē (Vāc), Londonā (Angl.),

Montreālā,Bostonā un Visbijā. Bijis 23 reizes

virsdiriģ. Baptistu draudžu koru apv. dz.

dienās, diriģējis Toronto, Losandželosas, Nia-

garas, Ķelnes v.c. simfonijorķestrus. Ir Latv.

dz. sv. b-bas Kanādāpad. pr.; bijis 4. Latv. dz.

sv. Kanādā rīc. kom. vicepr. unmūz. nod. vad.,
1977 saņēmis PBLA KF balvu. P. komp. kora

dziesmas un 5 kantātes —
Psalmu kantāte

(1956), Zvanu sasaukšanās (1972), Pret gaismu

(1975)v.c. Red. vairākus dz. krāj. — Zelta rasa

(1960), Dievam pieder zeme (1974); sniedzis

interesantus rakstus un recenzijas latv. laik-

rakstiem un žurnāliem. Koncertos centies

atskaņot lielas formas skaņdarbus korim un

orķestrim, vad. pirmatskaņojumus J. Kalniņa
Svētlaimības simfonijai, L. ApkalnaKingiras

rekviemam, V. Baštika Dievam slava v.c.

Purvs Imants (dz. 1955. 21. VII Toronto,

Kanādā) — sabiedrisks darbinieks. B. Kanādā

Toronto latv. ģm., papildinājies ASV R.

Mičiganas U latv. vai. un dzīvesziņā, stud.

polīt. zin un tautsairnn. Toronto U. Bijis aktīvs

latv. skautu darbin.,LNJAK valdes pr., LNAK

pad. loc, valdes loc. un Jaunatnes noz. vad.,

Toronto pils. galvas asistents.

Purvu bruņurupuču dzimta (Emydidae) —

bruņurupuču kārtā. Ljā reti uzturas Eiropas

p. b. (Emys orbicularis), parasti ar 10-17 cm

garu vairogu. Dzīvo purvos un ūdens tilpnēs

ar dūņainu grunti unstāvošu vai lēni tekošu

ūdeni. Pārtiek nobezmugurkaulaināmzivīmun

abiniekiem. lekļauts aizsargājamo dzīvnieku

grupā.

Purvuķauķi (Kāpelētājķauķi) (Acricephalus)

— ķauķu apakšdzimtas ģints, sīki 10-40 g.

dziedātājputni, kas dzīvo niedrājos, ūdens-

tilpņu piekrastēs ar grīšļiem, meldriem, un

mitru vietu krūmājos, veikli kāpelē pa augu

stublājiem. Ljāatrastas 6 sugas
— lielais p. (A.

arundinaceus), ceru p. (A. schoenbaenus) un

lukstu p. (A. palustris), retāki krūmu p. (A.

dumetorum), grīšļu p. (A. paludicola) un ezeru

p. (A. scirpaceus).

Pūsleņu dzimta (Lentibulariaceae) — div-

dīgļlapju klases lakstaugibez saknēm, atskai-

tot kreimules. Ziedi ir arpiesi. Ljā atrodamas

2 ģintis (kreimulesun pūslenes) un 7 sugas.

Pūsta Kaarel Robert (1883. 29. II Narvā,
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Igaunijā — 1964. 4. V Madridē, Spānijā) —

Igaunijas valstsvīrs, diplomāts, publicists, tie-

sībnieks. Stud. tiesl. Bernes U Šveicē, pieda-

lījies revol. kustībā 1903-04, apcietināts, vēlāk

trimdā Parīzē, Franc. un Bernē, Šveicē, kur

sācis žurn. karjēru lesaukts 1915 kara die-

nestā Kriev. armijā, nodarbināts apgādes

dienestā; apceļojis plašus apg. Kriev. un

iekarotajā Turcijas daļā, 1917 kļuva Ig. pār-

tikas komisārs. levēlēts 1918. I par Ig. Nac.

pad. delegātuParīzē un 1918. 5. V panāca Ig.
atzīšanu dc facto. Kļuva Ig. sūtnis Franc,

Beļģijā, Itālijā, Spānijā, vēlāk arī Polijā,

Čechoslovakij ā, Rumānijāun Skandināvijas
valstīs. Bija delegāts Balt. konferencē Bul-

duros 1920 un starpt. konferencēs (bieži pār-

stāvot visas Balt. valstis) San Remo, Bar-

selonā, Dženovā un Hāgā 1921-22, Ženevā

1926. Kopš 1921 bija Ig. delegāts TS, Ig. āri.

min. 1924-25, Diplomātu A loc. Parīzē, kopš
1923 Internac. ties. I loc, kopš 1924 Panei-

ropas ūnijas pad. loceklis. Kopā ar citiem

ūnijasvad. darbin. 1927 ierosināja spec. kom.

TS Eiropas valstu apvienošanas veicināšanai,

Kārels Roberts Pusta

(Kaarel Robert Pusta).

1927-30 bija šīs TS kom. loc, kopš 1932

Internac. ties. I loceklis. Kļuva 1934 polīt.
šantāžu upuris, krita nežēlastībā unkādu laiku

pavadīja apcietinājumā Igaunijā. Bija 1935

Hāgas Ties. A referents Balt. jūras statūtu

jautājumā, 1935-37 lekt. Parīzes Morākskoun

polīt. zin. A, 1938 devās spec. misijā uz Parīzi

Ig. vaid. uzdevumā. Caur Franc, Spāniju un

Portugāk 1940 ieradāsVašingtonā, ASV, kur

ieguva diplomātastatusu. Darb. Ņujorkā, bija
viens no Comitē pour l'avancement dc la

dēmocratie dib., Kolumbusā U Internac. Cil-

vēku Ties. līgas dir. pad. loc, Internac. Ties.

apv., Amer. Internac. Ties. b-bas un Polīt. zin.

A. locekks. Devās uzEiropu 1952, darb. Brīvās

Eiropas I Štrāsburgā (Franc), lasīja lekc.

Madrides, IstambulasunAnkaras U (Spānijā
unTurcijā), bija Ig. dipi.dienesta šefs, Ig. dipi.

pārstāvis Parīzē unMadridē.Pastāvīgi dzīvoja

Spānijā, sadarb. ar citu Balt. valstu diplo-

mātiem Balt. valstu neatkarības atgūšanas
interesēs. Publ. grām. Vers l'Union Baltique

(1927), L'idee dc l'Union
europeenne devant les

gouvernementset la Societe des Nations (1931),

Les Problemes dc la Baltique (kopā ar citiem

autoriem, 1934)Les Statutdc la MerBaltique
ā partir dv XIX-e siecle (1936), The Soviet

Union and the Baltie States(2 izd., 1943), The

Baltie States (The New Leader piekkums,

1945), atmiņas Kehra metsast maailma;māles-

tusi (1960)un Saadiku pāevik I (1964); grām.

nod.
— ~La Libertē dc la Baltique — un

principe dc la Constitutioneuropēene" (Gegen-

uiartsprobleme des internationalen Rechts und

der Rechtsphilosophie, Festschrift fūrRudolf

Laun, 1953), ~Lehekūlgi saadiku pāevikust"

(Eesti riik ja Rahvas 2. maailmasojas, 1954),

~E statuto dcl Baltico" (Europa Oprimada,

1955), ~The Baltie Question m the Historv of

Nations" (Estudios dc Derecho International,

Homenajeal Professor Garcia Trelles, 1958),

~La Question dcla Baltique dans l'histoire et

l'actualite" (Internationale und staatsrecht-

liche Abhandlungen, Festschrift fūr Walter

Schātzel, 1960); raksti
— „Vers l'Union Bal-

tique" (Le Monde slavē, 1927), ~Le Statut

internationale dc l'Estonieet la reconnaissance

des nouveauxEtats" (Revue dc Droit Inter-

national, 1928), „Conference internationale

pour le traitement des Etrangers" (Revue dc

Droit International et dcLegislation comparee,

1930),„FonctionnementetTravaux dc la Com-
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mission d'Ētude
pour I'Union Europēene"

(Academie diplomatique international,Seances

et Travaux, 1931),„Le Statutinternationaldc

l'Estonie" (Academie diplomatique interna-

tionale, Seances et Travaux, 1932), „L'Union

Baltique" (DictionaireDiplomatique, I, 1933),

~Statut international dc l'Estonie" (Diction-

naire Diplomatique, I, 1933); daudz rakstu

Bulletin d'Estonie (1919-20), Les Cahiers dc

l'Union Europēene(1932-34),Journal ofCentral

European Affairs (1943), The Baltie Reviem

(1953),Archiv des Volkerrechts (1954),Revue

politique et parlementaire (1955), Interna-

tionales Recht und Diplomatie, (1956, 1960),

Revue politique et parlementaire, (1957) un

Academie des Sciences morāles etpolitiques,

Travaux dc l Academie (1960). P. piemiņai
veltīts r. krāj. —

Pro Baltica, Melanges dediēs

ā Kaarel R. Pūsta m memoriam (red. Jūri G.

Poska, 1965); viņa arck. glabājas Hūvera I

Stanfordā, Kakfornijā, ASV.

Puša (2046) — ciems un apdzīvota vieta

Rēzeknes raj. d. daļā. Platība —58 km
2, iedz.

skaits 1969 — 935. Lielākās apdzīvotās vietas

— Puša (167 iedz.), Dorotpole, Vocīši un Pat-

malnieki. Apvidūtek Baida, kas darbina dzir-

navas, un Puša; daudz ez., sev. komerciālai

zvejai izmantotais Pušas ez. (2,38km2,4,3 km

garš, 1,5kmplats, līdz 8,3 m dziļš), Umaņaez.

(54 ha), Baltezers (26 ka) v.c, vairāki kūdrāji

-
Baidās (330 ka), Lāču (170 ka), Bebru (175

ha) v.c, plaši meži (1/4 platības). Apvidu šķērso

Maltas-Dagdas ceļš. Darbojas krejotava, as-

toņgadīga sk., bibl., feldšeru un vecmāšu

punkts, vet. iecirknis, sakaru nod., 2 veikali.

Apvidū ir arī Pušas pilskalns un senkapi

Guļinavā. Ljas neatkarības laikā P. c. bija

Andrupenes (Ondrupines) pag. (53) daļa.
Pušmucova (2046) —

ciems un apdzīvota
vieta Ludzas raj. vidusdaļā. Tā platība —

62

km2, iedz. kopskaits 1969
—

1 349. Lielākās

apdzīvotās vietas — Pušmucova (114 iedz.),

Mežernieki, Stepāni, Vecumnieki un Avīši.

Augstākāvieta — Noraugukalns (180 m). Tur

atrodas arīMukavšu un Snotivļu ez. un a. daļā

Zuju purvs (1 300 ka). Apvidu šķērso Viļakas-
Ludzas-Ezernieku ceļš. Darbojas krejotava,
mežizstrādes iecirknis, astoņgadīga sk., bibl.,

feldšeru un vecmāšu punkts, sakaru nod. un

2 veikali.

Putāns Seimans (1892. 21. VII Biķernieku

pag. —
1969. 22. 111 Rēzeknes rajona Maka-

šēnos) — dzejnieks (2047). Rakstīja par soc.

jautājumiemmarksisma ideju garā. Vienīgais

latg. rakstn., kura darbi izdoti pēc IIPas. kara

latgaliski. P. bija arī vienīgais, kas žurn.

Karogs drīkstēja atļauties prasīt, lai izdod

grām. arī latgaliski. Mūža otrāpusē viņa dzej.

bija jau ar pietiekami labu stilu un slīpējumu.

Pēdējā pirmskara publ. — Ļaunokais cilvēces

īnaidnīks (1936), pēckara periodā publ. dzej.
izlases Dzejas (1949) un Tovā vārdā (1960).

Putce Aldonis F. (dz. 1925. 20. 111 Akmenes

pag., Lietuvā) — mācītājs. Vāc. P. stud. mcd.

un Angl. b. teol. studijas. Ordinēts par lut.

māc. 1961. 18. VI. Bija 1961-77 Mančesteras

un Skotijas, kopš 1977 Līdsas (Leeds) un

Ziemeļangl.-Bradfordas latv. ev.-lut. draudzes

mācītājs. Apkalpo arī liet. lut. b-cu Angl.
un ir skautu mācītājs. Publ. rakstus liet.

periodikā.
Putce Margareta (dz. Daškevica, 1919. 11.

V Rīgā) — dziedātāja, žēlsirdīgā māsa un

sabiedriska darbiniece. B. Daugavpils Skl,

stud. LU baltu fil.un Cēsu mūz. sk. dziedāšanu,
1944-46 Vāc. papildinājusies dziedāšanā pie

Annijas Vītolas unHertas Lūses, kopš 1947

dzīvo Angl., kur b. Londonas žēlsirdīgo māsu

sk. ar SRN unRNMD grāduunpapildinājusies
dziedāšanā pie prof. Marijas Santi Milānas

karaliskā mūz. A Itālijā. Viņa vad. latv. t.d.

kopu Daugavpik, Vāc.kopā ar komp. Jāni Nor-

vik un Pēteri Geistautu koncertējusi latv. bēgļu

nometnēs amer. un britu joslās; Blombergā

piedalījusies J. Norviļa kompozīciju vakaros

kopā ar Līnu Karlsoni, Jāni Franku v.c.

Turpinājusi koncertēt Angl. latv. un britu

sabiedrībai kopā ar Albertu Jerumu, Edvinu

Krūmiņu, Latv. Stīgu Kvartetu v.c. Pieda-

lījusies 18. XI aktos unLatv. dziesmu dienās;

1957-66 vad. DVF Londonas nod. t.d. kopu

~Pastarnieki", pēc tam Londonas latv. jau-
niešu t.d. kopu; 1970 dib. t.d. kopu ~Metien-

iņš", māca t.d. arī Londonas latv. sk. audzēk-

ņiemunpiedakjusies Eiropas dziesmu svētkos.

Kā žēlsirdīgā māsa strādājusi vairākās angļu
slimn. Kentā, Mideseksā un Londonā, bijusi
aktīva DV org-jā.

Pūtelene — senās Zemg. novads ap P.

ciemu, kas atradies 3-4 km no Misas upes

agrākā Dzimtmisas, vēlākā Zālītes pag. Up-
males territorij ā. Šī novada pēdasmanāmas arī

Codes pagastā.

Putenis — vēja dzīts sniegs, kas var but
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plūstošs, vertikālā virzienā netraucējot redza-

mību, zemais p., kas stipri ierobežo redzamību,

un sniegputenis, kad brāzmainā vējā sniegs
atrauts no sniega segas un pacelts gaisā,

padararedzamību neiespēj amu.Lj ā caurmērā

ir apm. 15 puteņainu dienu gadā, Vidzemes

centrālā augstienē pat līdz 23 dienu. P. ilgst

caurmērā 6-9 stundas.

PutnaērglisRūdolfs (dz. 1899. 30. X Apriķu

pag.) — mechanikas inženieris (P. 179). Kanādā

1958-64 bijis ārk. prof. Karltonas (Carleton)U

Otavā, 1964-67 fiz. unmat. skol. privātā vidsk.

Otavā, turpinājis dažādu cl. ierīču konstruē-

šanu, publ. daudz rakstu.

Putni (Aves) (2047) — augstāko dzīvinieku

klase. Pēdējālaikā Ljas faunā konstatētas tikai

18 putnu kārtas un 308 sugas, nokurām 215

sugas ir lizdotāji, 45 sugas caurceļotāji un 48

sugas tikai retumis Ljā ieklīst.

Putniņš Aldis Laimons (dz. 1951. 12. XII

Melburnā,Viktorijā, Austrākjā) — psīckologs.

B. Tasmānijas U 1974 ar B.A. grādu, Adelaides

U 1975 ar diplomu pieketotā psīckol. un

Flindersa U D. Austrāl. 1979 ar M.A. grādu

psīckoloģijā. P. strādā par vecāko psīchologu
D. Austrāl. soc. aprūpes departamentā. Viņš

publ. grām. — Latvians m Australia:Aliena-

tion and Assimilation(1981) unAngļu-latvju
psieholoģijas vārdnīca (1984),unkopāar citiem

Aldis Putniņš.

autoriem
— „The Balts m Australia" (1986).

P. publ. zin. rakstus un recenzijas angļu un

latv. vai. par psīchol. un trimdas latv. prob-

lēmām ats. grām.nodaļās un žurnālos —
ALA

Žurnālā,AppliedPsjchological Measurement,

Australian Encyclopedia (1983), Australian

Journal of Social Issues, Australian and Neui

Zealand Journal ofSociology, Australian Psy-

chologist, Archīvs (XIV, XX, 1974, 1980),

Bulletin forPsychologists, Family Therapy,
International Migrution, Jaunā Gaita, Journal

of Baltie Studies, Lituanus, Personality and

Individual Differences, Proceedings:First Bal-

tie Youth Seminar (1976) un Proceedings:
Second and Third Baltie Youth Seminārs (1978,

arī red.). P. rediģējis arī vairākus citus iz-

devumus unbijis ļoti aktīvs latv. sabiedrībā.

Putniņš Eduards (dz. 1909. 16. IIPociema

pag.) - mācītājs (P. 179). ASV 1960-75

Milvoku latv. ev.-lut. draudzes mācītājs Vis-

konsinā, kopš 1975 Kakfornijā pakdzējis ap-

rūpēt Z. Kalifornijas latv. ev.-lut. draudzi. P.

ir izdevn. Sējējs valdes pr. un Dziesmu

grāmatas emendācijas kom. loc, kopš 1948

bērnu žurn. Bitīte redaktors. Sakārtojis ilustr.

evaņģ. izd. un 2 grām. — Tevi es piesaucu

(1962) un Lūdzēja gads (1970). Publ. daudz

rakstu Ljasun trimdaslaikr. unžurnālos. 1987

vadījis latv. dievkalpojumu Tobāgo salā.

Putniņš Pauls (1903. 14. VIIRīgā - 1973.

25. XI Silverspringsā, Merilandē, ASV) —

meteorologs (2048). Vāc. 1946-48 bijaārk. prof.

meteoroloģijā un kkmatoloģijā BU (Ham-

burgā, vēlāk Pinebergā)unzin. kdz-ks Ziemeļ-
rietumvāc. meteoroloģijas iestādē. Pēc tam

emigrējis uz ASV, darb. 1951-54 par meteoro-

logu iestādē W.E. Howek Associates (Kem-

bridžā, Masačūsetsā). Perū pētījis praktiskas

iespējas pakelinātnokrišņu daudzumucukura

plantāciju vajadzībām. Bijis 1954-56 pētn.
līdz-ks Harvarda U, Blue HiU meteoroloģiskā

observatorijā, 1957-61 šefs ārz. nod. ASV

Klimatoloģijas dept. laikabirojā Vašingtonā
(D.C), 1961-64 pētījumu noz. vad. turpat. P.

bija 1964-73 projektu zinātnieks ungalv. pētn.
ASV Tirdzn. dept. Nac. okeānuun atmosfairas

admin. Silverspringsā, Merilandē. Strādājis

atmosfairas optika kur halo loku sērija no-

saukta viņa vārdā (~Arcs of Putniņš"), kkma-

toloģijā (it īpaši polāro apg. — Grēnlandes,

Aļaskas) un atmosfairas cirkulācijas teorijā,
vēlāk pētījis primārās troposfairas nozīmi,
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auksto gaisa masu virzīšanos augstumā kā

ciklonu enerģijas rašanās stimulantu, gaisa

spiedienaviļņus augšējos slāņos unpie zemes

virsas un to korrelāciju. Publ. grām. The

Climate of Greenland (Chap. 2 of Climates of
the Polar Reģions, 1970) un vairāk nekā 30

darbu profes. žurnālos. P. referējis vairākās

starpt. konf. ASV un Vāc, ievēlēts par

Vašingtonas ZA loc. unbijis biedrs vairākās

profes. org-jās.

Putniņš Pauls (dz. 1937.12. XI Vecpiebalgā)

— dramaturgs, lugu rakstnieks. P. b. LVK

1963,kādu laiku bijis režisors Dailes t-ri Rīgā,

sarakstījis lugas Kā dalītZelta dievieti (1968),

Lauzīsim galvas dotajā virzienā (1970), Paši

pūta, paši dega, Muļķis un plētētāji (visas

1972), U-uā (1974), Pasaulīt, tu ļaužu ēka

(1978),Naktssargs un veļas mazgātāja (1979),

Uzticības saldā nasta, Gaidīšanassvētki (1981),

Pie puķēm kur ģimenei pulcēties, Mūsu dēli

un Es savos zābakos (visas 1986). P. ir soc.

problēmu risinātājs, populārs un dažkārt

kontroversiāls autors, izraisot plašas diskusijas

par viņa lugu izveidojumu unproblēmu risi-

nājumu.
Putnis Andris (dz. 1947. 18. VIIVācijā) —

ģeologs. Uzaudzis Austrālijā, 1967 ieguvis

Ņūkāstlas U B.Sc grāduun 1973 b. Londonas

U Angl. ar B.Sc. grādu, pēc kam ieguvis Dr.

grādu KembridžasU, kur viņš atstāts kā māc.

spēks ģeoloģijā. Viņagrām.par ģeol.jautāju-
miem iznākusi angļu unkr. valodās.

Putnis Pēteris (dz. 1950. 16. XII Kollī,

Austrālijā) — valodnieks.B. Ņūkāstlas U 1972

ar B.A. grādu angļu vai., pēc kam turpinājis

izgl.unieguvis Dr. grādu, specializējies sakaru

zinātnē. P.bijis arī viesprof. Šefīldas U Angkjā.

Putnkopība (2048). Neatkarīgās Ljas laikā

mājputnu skaits 1920-38 pieaugano 831 277

kdz 4 391 200. Ljā 1938bija3956 000 vistuun

gaiļu, 173 100 zosu, 184 100 pīļu un 77 300

tītaru. Kopš 1926 tur sāka ieviest augstākās

kvaktātes vistu sugas, l.t.sāka audzēt baltās

leghornas, rodailendas, barneveldasv.c. sugas

vistas, Lja no olu importētājas zemes 1935

kļuva par olu eksportētāju zemi. Jau 1937

izveda 1 416 t olu — l.t. uz Angl. un Vāciju.
Lielākā putnu saiiriniecība Ljā bija LU mācību

farma Vecaucē ar 4 000 dējējvistām 1934. Pēc

kara okup. Ljā izveidojās nekelas putnu

saimniecības arcaurmērā 500 putnukatrā, ar

nekeluprodukciju, bet augstupašizmaksu. Ap

Skats putnu farmā.

Skats putnu fabrikā Iecavā.

1960 sāka izveidot lielas putnu saimniecības,

kas specializējās gan olu, gan putnu gaļas
ražošanā. Okup Ljā 1968 bija jau 32 putnu

saimniecības,kas specializējās olu ieguvē, 4 —

gaļas cāļu (broileru) audzēšanā, 3 — pīļu, 1 —

zosu un 1 — tītaru audzēšanā. Viskelākā putnu

saimniecība „Zemgale" bija Tukuma raj. ar

83 000-85 000 dējējvistāmunvairāk nekā 20

milj. olu ieguvigadā. Ķekavas putnu f-ka sāka

darb. 1968, kas g. izaudzē ap 4 milj. broileru,

ko pārstrādā gaļā.Dažas putnu saimniecības

novistas g. ieguvalīdz 286 olas, bet caurmērā

guvums 1968 bija 236 olas. Putnu saimniecības

koncentrētas kelo pils. tuvumā. Kopš 1967
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īpaša Galvenā putnkopības rūpn. pārvalde

pārraugaputnkopību. P. produkcija 1982 bija

jau 13,7%novisas lopkopībaskopprodukcijas

vērtības. Ar p. nodarbojasapm. 100 saimn., no

kurām apm. 10 ir putnu f-kas; 1983 saražots

653 milj. olu un41 400 tputnu gaļas. Uz 1 iedz.

g. ražots 13 kg putnu gaļasun292 olas. ~Nīca",

„Zemgale" un Bulduru sovhoztechnikums

katrs ražo apm. 20 milj. olu. Ķekavas putnu

f-ka ražo 30% no visiem broileriem — 8 400 t

1983. Pīles ražo l.t. Preiļu, Balvu un Ludzas

raj., produkcija 1983 bija 1 389 t pīļu gaļas.
Tītarus audzē Madonas unValkas raj., pro-

dukcija 1983 — 85 t tītara gaļas. Zosis audzē

Rēzeknes putnu f-kā, kas 1983 ražoja 64 t zoss

gaļas.
Puzinas Pauls (1907. 3. VIIIRīgā - 1967.

22. X Ņujorkā, ASV) — lietuviešu cilmes

gleznotājs. Darb. Ljā, b. LMA prof. V. Purvīša

ainavu glezn. meistardarbn. 1932. Piedalījās

Zaļās Vārnas izstādēs 1933, 1934, kopš 1933

rīkoja individuālas izstādes Lietuvā. Kopš 1937

bijaskol. Liet., 1940 Kaunas Mākslas sk. pro-

fesors. Vācu okup. laikā 1943 darb. Rīgā, bija

nac. pretestības kustības darbin., kādu laiku

pavadījavācu apcietinājumā. Kopš 1947 darb.

ASV, mācījakādā privātā mākslas stud., dažus

g. dzīv. Losandželosā (Kalifornijā), kopš 1955

Ņujorkā. Piedalījās Ņujorkas Latv. Mākslin.

b-bas izstādēs, liet. un amer. kopizstādēs.

Longailendā atvēra savu mākslas stud. un

vadīja to līdz mūžabeigām. Amer. posmā glez-

noja figūrālus unpils. nomales motīvus ekspre-
sioniski reālā uztverē, spēcīgos vēzienos. P.

Pauls Puzinas.

raksturīgs mālaini pelēcīgs kolorīts ar chro-

matisko toņu akcentiem. Rīgas sk. tradicijai

pievienojās amer. mākslas elementi. P. tēloja
dzīves pabērnus, nomales sairušās būdas,

laivas, bēgles arbērniem, dzīves vientulību,kā

arī klusās dabas un zvejn. tipus, gūdams

panākumus amer. periodikā. P. darbi Ljas un

Liet. valsts mākslas mūzejos Rīgā, Kaunā un

Viļņā, Rokfordas Mākslas apv., Čurļoņa gale-

rijā Čikāgā unprivātās kollecijās. Monogrāfija

—
Paul Puzinas (angļu vai., 1975, autors

Frederick VVhitaker).
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	Klīvlandes latviešu mācītāja māja, sabiedriskais centrs un baznīca.�tiem līdzekļiem un tagad ceļo
	III Vispārējo dziesmu svētku Amerikas Savienotās Valstīs svētku koncerta ar kopkori kopskats Klīvlandē 1963. gadā sakarā ar Latviešu dziesmu svētku 90 gadu jubilejas atceri.�������������������������������������������������������
	Austrumu un Vidienes apg. skolotāju apspriede Klīvlandē, Ohaijo — 1975. gadā. Galda galā — Ed. Avots, prof. U. Inveiss un J. Riekstiņš.�〰㘱〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㙢〰㙦〰㜰〰㙢〰㙦〰㜲〰㘹〰㈰〰㙢〰
	Klīvlandes DV teātra kopa pec G. Alchimoviča lugas Dāvana izrādes 1979. gadā.���0㜵0㈰탖㸬냖㸬ꂽ㸬惏㸬��������0㌰İ㈰〰㘷〰
	4. Latviešu jaunatnes dziesmu svētki Klīvlandē 1982. g. oktobrī.�㜴0㜲郫㸬烫㸬胍㸬ダ㸬��������
	Deitonas latviešu ev.-luteriskās draudzes locekļi ar viesiem draudzes 25 g. svētkos 1975. g. Deitonā, Ohaijo.�〰㙥〱〱〰㈰〰㑦〰㘷〰㜲〰㘵〰㈰〰㘱〰
	Toledo latv. literārā kopa 10 g. darbības jubilejā 1982. g. 1. r. no l. — dib. Mālija Kranza, 4. — Irēne Briga, 2. r. no l. — 6. — Ruta Kļaviņa-Bergmane, 7. — Irma Daiga.����������������������������������������
	Zivju apstrādes peldošā bāze Vilis Lācis, kas pārstrādā 250 t zivju diennaktī.�ne Briga, 2. r. no l. — 6. — Ruta Kļavi
	Latviešu operas mākslinieku māja 0ldenburgā, Donnerschweer ielā 215.� — 6. — Ruta Kļavi�
	Oldenburgas latviešu operas un teātra skatuves priekškars 1946. — 1947. g.��0㈰İ
	Arnolds Obšteins, Alma Skudra un Paula Brīvkalne Latviešu operā Oldenburgā Zemnieku goda izrādē 1946. g.�������������������������
	Oldenburgas latviešu operas un teātra dalībnieki pēc pirmās Zemnieku goda izrādes 1946. g. 2. r. no labās — 2. Voldemārs Pūce, 3. Jānis Auniņš, 4. — Annija Vītola, 5. — prof. Jāzeps Vītols, 6. — Bruno Skulte, 7. — Bierants Ķuņkis, 8. — Felicita Maizīte-Kalēja.�������������������������������������������������������������������������������������
	Moments 50 km soļojumā 1932. gadā Losandželosā. Vadības grupā no kreisās redzam soļojam latvieti Jāni Daliņu, angli Tomasu Grīnu (vidū) un italieti Ugo Fridžērio.�㌲〰㉥〰㈰〰㔶〰㙦〰㙣〰㘴〰㘵〰㙤〱〱〰㜲〰㜳〰㈰〰㔰〱㙢〰㘳〰㘵〰㉣〰㈰〰㌳〰㉥〰㈰〰㑡〱〱〰㙥〰㘹〰㜳〰㈰〰㐱〰㜵〰㙥〰㘹〱
	Uzvarētāji Berlīnes olimpiskajās spēlēs 50 km soļojumā sakārtojušies apbalvošanas ceremoniālam. No kreisās latvietis Adalberts Bubenko (bronza), anglis Harolds Vitloks (zelts) un šveicietis Arturs Švābs (sudrabs). (Uzņēmums no J. Dikmaņa arch.).�������������������������������������������������������怆��晥晦〰㑤〰㙦〰㙤〰㘵〰㙥〰㜴〰㜳
	Sudraba medaļas ieguvējs 1936. gada Berlīnes olimpiskajās spēlēs grieku-romiešu cīņā pussmagajā svarā Edvīns Bietags (pa labi), spēkojoties ar turku Avdžioglu, tulkojumā — „Mednieka dēlu". Latviešu cīkstonis viņu meta uz pleciem. Bietags tagad atrodas Latvijā. (Otto Sprūdes uzņēmums.)���������������ꀊ��晥晦〰㔵〰㝡〰㜶〰㘱〰㜲〱ㄳ〰㜴〱〱〰㙡〰㘹〰㈰〰㐲〰㘵〰㜲〰㙣〱㉢〰㙥〰㘵〰㜳〰㈰〰㙦〰㙣〰㘹〰㙤〰㜰〰㘹〰㜳〰㙢〰㘱〰㙡〱〱〰㜳〰㈰〰㜳〰㜰〱ㄳ〰㙣〱ㄳ〰㜳〰㈰〰㌵〰㌰
	Oliņkalna pilsnovads ar apkārtējām latgaļu un sēļu zemēm. 1 — pilskalni, kas nav identificējami ar 13. gs. rakstītajos avotos minētajām pilīm; 2 — pilis, kas minētas 13. gs. sākuma rakstītājos avotos; 3 — Oliņkalna pilsnovads; 4 — zemju robežas. (E. Mugureviča karti.)�〰㝡〰㜶〰㘱〰㜲〱ㄳ〰㜴〱〱〰㙡〰㘹〰㈰〰㐲〰㘵〰㜲〰㙣〱㉢〰㙥〰㘵〰㜳〰㈰〰㙦〰㙣〰㘹〰㙤〰㜰〰㘹〰㜳〰㙢〰㘱〰㙡〱〱〰㜳〰㈰〰㜳〰㜰〱ㄳ〰㙣〱ㄳ〰㜳〰㈰〰㌵〰㌰�����℃�က�챽㼬챲
	Dr. Pēteris Oliņš.����������
	Komponists Jēkabs Ozols un viņa pirmā latviešu opera „Spoku stundā".��������������������
	Nacionālā opera, tagad Valsts akadēmiskais operas un baleta teātris.��������������������
	J. Kalniņa HAMLETS 1936. g. Skats.�㼬���
	A. Kalniņa BAŅUTA 1940. g. Dekorācija izrādes pirmajam cēlienam.�������������������������
	Oldenburgas latviešu operas Zemnieka goda uzvedumā 1946 g. Arnolds Obšteins ar kori.�����
	Oldenburgas latviešu operas Butterfly uzvedumā 1946. g. priekšplānā Jānis Franks un Izolde Pulciņa-Salnāja.������������������������������
	BAŅUTAS atskaņojums Ņujorkā Carnegie Hall zālē 1982. 5. VI. Dir. Andrējs Jansons.�㼬⃚㼬Ú㼬������������ი㼬㼬㼬킠㼬��������
	Marks Opeskins.
	Latvijas krāšņākā savvaļas orchideja — dzeltenā dzegūžkurpīte. (C. calceolus).����������������������������������������
	Ordovika periodā pirms 500 miljoniem gadu jūra pārklāja tagadējo Latviju.�������������������������
	Zenta Ore Ieviņas lomā filmā Aizsprosts 1940. g.�　�㔀者䀬�䀬 䀬�䀬���
	Lielfilmas Aizsprosts (1939/40) afiša. Augšgalā — galvenās lomas tēlotāja Zenta Zommere, lejpusē no kr. — Richards Zandersons un Jānis Osis.������������������������������
	Oregonas latviešu centrs — pa kr. Sabiedriskais nams, pa labi — ev.-lut. draudzes baznīca.����Ā
	Untitled
	Rīgas ormanis uniformā un pajūgos.���������������
	Populārais Rīgas ormanis ar kamaniņām sniegotā Rīgas ielā.�����������������������������������
	Dr. Kārlis Osis eksperimentu laikā.�����쁮䀬䀬ざ
	Pulkvedis Roberts Osis.
	Skats Liepājas ostā pirms I Pasaules kara. Pa kr. Liepājas-Amerikas kuģniecības līnijas okeāna kuģis, kas pārvadāja latviešu emigrantus un bēgļus uz Ameriku.������������������������������������������������������������
	Skats Rīgas ostā 1930os gados.�meriku.��
	Skats Rīgas ostā 1970os gados.�䀬낗䀬邗䀬����
	Rīgas pasažieru osta naktī.�傫䀬킪䀬䀬킫䀬�
	Skats Rīgas ostā.���삔䀬肥䀬䀈ㄬ
	Rīgas Jūras pasažieru stacija.����������
	Ostlandes valsts komisariāts — pa kr. plānotās robežas, pa labi — faktiskajās robežās 1941. – 44. g.�������������������������
	No kr. A. Rozenbergs un H. Loze.
	Rets dokuments: Vācu pavēle par Pērkoņkrusta organizācijas dalībnieku atklātas vai aizklātas darbības aizliegšanu 1941. g. 17. augustā.��������������������������������������������������
	Latvijas ģenerālapgabala pašpārvaldes ģenerāldirektoru ievešana amatā 1942. 9. V: no kr. 1. ģen. Oskars Dankers, 2. Pēteris Vanags, 3. Alfrēds Valdmanis, 4. Jānis Skujevics, 5. Voldemārs Zāgars, 6. Oskars Leimanis, 7. Dr. Mārtiņš Prīmanis, 8. Latvijas ģenerālkomisārs Dr. Otto Heinrichs Drechslers.������������������������������������������������������������������������������������������
	Latviešu Leģiona ģenerālinspektors un Latvijas Nacionālās Komitejas prezidents ģen. Rūdolfs Bangerskis (1878-1958).�〰㙤〰㘱〰㜴〱〱〰㈰〰㌱〰㌹〰㌴〰㌲〰㉥〰㈰〰㌹〰㉥〰㈰〰㔶〰㍡〰㈰
	No l. puses: Dr. Alfrēds Rozenbergs, ģen. Oskars Dankers, Dr. Mārtiņš Prīmanis, plkv. Aleksandrs Plensners un ģen. Rūdolfs Bangerskis.�����������������������������������
	Ģen. Rūdolfs Bangerskis un ģen. Oskars Dankers apciemojumā pie armiju grupas Ziemeļi virspavēlnieka ģen. plkv. (vēlāk ģenerālfeldmaršāla) Ferdinanda Šernera. Aizmugurē štāba virsnieki.����������������������������������������������������������������������
	Rets uzņēmums — Vācu smagais kreiseris Prinz Eugen (10 000 t, 1940), kas ar saviem 20,3 cm lielgabaliem (25 km sniedzamība) palīdzēja izdzīt krievus no Tukuma 1944. g. 20. augustā.�㔲〱㙢〰㘴〰㙦〰㙣〰㘶〰㜳〰㈰〰㐲〰㘱〰㙥〰㘷〰㘵〰㜲〰㜳〰㙢〰㘹〰㜳〰㈰〰㜵
	Pēdējais Kurzemes frontes virspavēlnieks ģenerālpulkvedis Kārlis Hilperts latviešu vienības apciemojumā. Junda.�ība) palīdzēja izdzīt krievus no Tukuma
	Akts Liepājā 1945. 19. III. No kr. 1. Teodors Zvejnieks, 3. pulkv. Roberts Osis, 5. Jānis Andersons, 6. X armijas korpusa kom. ģen. Tomaški, 7. ģen. Rūdolfs Bangerskis, 8. ģen. Bērends, 10. pulkv. ltn. Rūdolfs Kociņš.��������������������������������������������������
	Latvijas Tautas Padomes deputāta mandāts 1945. g. 8. maijā Liepājā.�������������������������
	Ezeres pagasta Ezermaļu mājas, kur 1945. 8. V. Kurzemes grupējuma virspavēlniecība parakstīja kapitulācijas aktu.�����������������������������������
	Prof. Dr. Wilhelm Ostvald. Klamrota glezna.
	Kapt. Jānis Ošs.�㙡〰㘱〰
	K. R. Otlijs (Ottley) pie Kurzemnieku pieminekļa Tobāgo.����������
	Ovīšu bāka, vecākā saglabātā bākas celtne Latvijā, būvēta 1814. g., modernizēta 1961. g., 38,1 m augsta, ar signālu redzamību 18 j.j. attālumā.���������������������������������������������������������������������������
	Mārīte Ozere.�������肍䄬悍
	Skatuves un filmas māksliniece Lilita Ozoliņa.����������
	Artūrs Ozoliņš.�����ゐ䄬႐䄬䀈
	Konstantīns Ozoliņš latviešu grāmatu nodaļā Vesterosas pilsētas bibliotēkā. Stāv Miķelis Bukšs.��������������������������������������������������
	Latvijas lietvedis Londonā Teodots V. Ozoliņš.��������Ā�
	Pēteris Ozolnieks.��烋䄬僋
	Dzejnieka Imanta Ziedoņa atrasts dižozols Madlienā pie Zežām. Viņš un viņa iejūsmināto brīvprātīgo entuziastu saime daudzus gadus cenšas atklāt, saglābt un saglabāt retus vai bojā ejai padotus dabas un vēsturiskos objektus. Viņa palīga Gunta Eniņa fotogrāfijā Ziedonis ir 3. no labās puses pie ozola.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Ozolu gārša pie Ugāles.�����僑䄬パ䄬䀈
	Prāvests Alberts Georgs Ozols.�����
	Valodnieks-folklorists Arturs Ozols.
	Prof. Dr. Jēkabs Ozols.�瀅䈬倅䈬
	Lāčplēša kara ordeņa kavalieru ģimene — Arturs, Oskars, Aleksandrs un Markus Ozoli — 3 pēdējie bija LKOK.�����������������������������������
	Pulkvedis-leitnants Ojārs Ozols ar dzīves biedri Astru.�������Ā��
	Jānis Svilāns�Ā�?䈬†䈬瀤䈬耢
	Dr. Andris Padegs
	Arvīds Jēkabs Padēls��Ā�遅䈬灅䈬䈬〻䈬���
	Krievu karaspēka izrīcības Livonijas kara laikā. Miniatūras Nikona chronikā.������������������������������
	Untitled
	Krievu karaspēka briesmu darbi Livonijas kara laikā Georga Kreidleina Nīrnbergā izdotā laikrakstā 1561. gadā.�����������������������������������
	Latvijas neatkarības atzinējs PSRS Ārlietu komisārs Georgijs V. Čičerins, kas labu daļu savas jaunības bija pavadījis savas mātes Karolīnas fon Meiendorfas īpašumos Vidzemē un labi pazina Baltijas zemes.�����������������������������������������������������������������
	Latvijas — Padomju Krievijas miera līguma parakstīšana 1920. g. 11. VIII.�〰㉣〰㈰〰㙢〰㘱〰
	Padomju iestāžu atbrīvotie latviešu ķīlnieki atgriežas pāri robežai brīvajā Latvijā 1920. g. rudenī.���������������������������������������������
	Novārgušo latviešu bēgļu pārnākšana Latvijā no Padomju Krievijas 1920. gadā.�䈬ₑ䈬������������납䈬邩䈬삋䈬悋䈬����������Ā
	Ministru kabineta sēdes protokols 1940. gada 17. jūnijā.�䈬傃䈬����������Ā
	Latviešu karavīri pēdējā apciemojumā Brāļu kapos.��������　�㜀䂳䈬삲䈬䈬삳䈬����������낱䈬₳䈬
	Latvijas pārņemšanas vietējie režisori: no kr. PSRS sūtniecības 1. sekretārs, NKVD darbinieks Mihails Vetrovs, ģen. pulkv. Aleksandrs Loktionovs un NKVD sūtnis, NKVD darbinieks Vladimirs Dekanozovs. Pēdējie divi paši pazaudēja dzīvības padomju varas terrora sistēmā.���������������������������������������������������������������������������
	Skats Latvijas „Tautas Saeimā" 1940. g. 22. VII. Deputāti balsoja atklāti par Latvijas pievienošanu PSRS, paceļot rokas, un viņu lēmumu par Latvijas suverēnitātes likvidēšanu neapstiprināja tautas nobalsošanā.�〰㔶〰㐴〰㈰〰㘴〰㘱〰㜲〰㘲〰㘹〰㙥〰㘹〰㘵〰㙢〰㜳〰㈰〰㑤〰㘹〰㘸〰㘱〰㘹〰㙣〰㜳〰㈰〰㔶〰㘵〰㜴〰㜲〰㙦
	Latvijas pārejas valdības ministru prezidents prof. Augusts Kirchenšteins.�㘳〰㘵〱㍣〰㙦〰㜴
	Kokveida paeglis Tukuma apkārtnē.����������
	Palaiogena periods Baltijā.�����
	I. Pālītis darba vietā Korbijā.�����耗䌬�䌬‘䌬�䌬�������
	Lidotājs Apolons Panteļejevs�䌬〪䌬倫䌬〫䌬��
	Strauspapardes (Struthiopteris filicastrum) Slīteres rezervātā.���������������
	Strauspapardes (Struthiopteris filicastrum) — krāšņākās papardes Latvijā, kas Slīteres rezervātā sasniedz cilvēka augumu.���������������������������������������������
	Baltijas valstu pareizticīgo baznīcu galvu sanāksme 1937. gada augustā Somijā, 1. rindā no kreisās — Igaunijas metropolīts Aleksandrs, Somijas archibīskaps Hermanis, Latvijas metropolīts Augustīns un Petseru archibīskaps Nikolajs, 2. rindā 2. no kreisās Helsinku bīskaps Aleksandrs, 3. — Jelgavas bīskaps Jēkabs (Karps).�������������������������������������������������������������������������������������
	Baltijas apgabala pareizticīgo bīskapu pēdējās konferences dalībnieku gājiens 1944. gada 9. aprīlī Rīgā no Sv. Trīsvienības katedrāles uz konferences telpām. Priekšgalā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas eksarchs, Viļņas metropolīts Sergejs, 2. no labās — Rīgas bīskaps Jānis Garklāvs. Sv. Trīsvienības katedrāle un pie tās esošais klosteris arī vēl tagad ir Rīgas diocēzes archibīskapa Leonīda oficiālā mītne.�〰㜳〰㘵〰㜲〰㜵〰㈰〰㘱〰㜲〰㘳〰㘸〰㘹〰㘲〱㉢〰㜳〰㙢〰㘱〰㜰〰㜳〰㈰〰㑥〰㘹〰㙢〰㙦〰㙣〰㘱〰㙡〰㜳〰㉣〰㈰〰㌲〰㉥〰㈰〰㜲〰㘹〰㙥〰㘴〱〱〰㈰〰㌲〰㉥〰㈰〰㙥〰㙦〰㈰〰㙢〰㜲〰㘵〰㘹〰㜳〱〱〰㜳〰㈰〰㐸〰㘵〰㙣〰㜳〰㘹〰㙥〰㙢〰㜵〰㈰〰㘲〱㉢〰㜳〰㙢〰㘱〰㜰〰㜳〰㈰〰㐱〰㙣〰㘵〰㙢〰㜳〰㘱〰㙥〰㘴〰㜲〰㜳〰㉣〰㈰〰㌳〰㉥〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㑡〰㘵〰㙣〰㘷〰㘱〰㜶〰㘱
	Latviešu vietu vārdi Ostrovas, Sebežas un Drisas apriņķos liecina par to piederību pie Latvijas.��������������������
	Eiropas Krievijas karte ar ziemeļrietumu guberņām. Izdevniecība Fisch, Ķijevā 1912. gadā.�㘀㔀　　㈀　　　㐀挀　　㘀　　㜀㐀　　㜀㘀　　㘀㤀　　㘀愀　　㘀
	Vērmaņa parks Rīgā ap 1830. gadu.��������������������
	Laivu piestātne Rīgas kanālī.��������������������
	Viens no pilsētas parkiem Liepājā.���������������
	Latvijas pilsētu parkus bagātina liels skaits skulptūru un citu figurālu veidojumu.��������������������
	Maizes fabrikas transports Rīgā 1928. gadā.�����������Ā���
	Untitled
	Foto: Bruno Rozītis Trīs baltiešu pasaules apvienību vadītāji sadodas rokās pēc Pasaules baltiešu apvienības nodibināšanas 1972. g. 18. novembrī Ņujorkā. No kr. Dr. Josefs Valiunas, Augstākā padome Lietuvas atbrīvošanai (VLIKAS), Uldis Grava, Pasaules brīvo latviešu apvienība, Alfreds Andersons (Anderson), Pasaules igauņu padome.������������������������������������������������������������������������������������������
	Prezidents Rēgens Baltajā namā paraksta Baltiešu Brīvības dienas rezolūciju. No kr: Apvienotās Baltiešu komitejas priekšsēdis Jonas Valaitis, Baltiešu Amerikāņu Brīvības līgas priekšsēdis Avo Pirisiild, Lietuviešu Amerikāņu apvienības priekšsēdis Dr. T. Blinstrubas, PBLA priekšsēdis Oļģerts Pavlovskis, Lietuviešu Amerikāņu apvienības priekšsēdis Stanley Gecys, Igauņu Amerikāņu apvienības priekšsēdis Juhan Simonson, Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis Aristīds Lambergs, senātors Don Riegle, kongresmans William Carney.�㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㈀㘀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㌀㌀㌀㌀　㌀　㌀㈀㘀㔀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀㈀㌀　㌀㌀㐀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㐀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀����⸀匂㌀〄ᣗ蠛��������⨀圂��젂
	Brīvās Pasaules Latviešu Apvienības valdes sēde 1966. g. 10. sept. Vašingtonā. Pirmā rindā no kreisās: S. Rudzītis, B. Albats, V. Hāzners, J. Mazulāns, P. Lejiņš, V. Janums, J. Niedra, A. Dinbergs un A. Bērziņš. Stāv no kreisās: Dz. Bērziņš, A. Zāģeris, I. Bērziņš, Z. Levenšteins, R. Kiršteins, J. Blumbergs, A. Puķīte, K. Balodis, P. Norvilis, V. Klīve, A. Lejiņš un L. Bērziņš.�pvienības priekšsēdis Juhan Simonson, Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis Aristīds Lambergs, senātors Don Riegle, kongresmans William 
	Foto: Bruno Rozītis PBLA valdes locekļi un viesi valdes sēdē 1972. g. novembrī Katskiļos piemiņas brīdī Brāļu kapos, no kr: J. Zommers, A. Puķīte, V. Upeslācis (LNAK), PBLA priekšsēdis U. Grava (ALA), V. Eglīte (LAAJ), G. Bračs (LAAJ), T. Kronbergs (LNAK), D. Rudzītis, V. Kārklis (ALA), P. Reinhards (LAK-EC), I. Spilners (ALA), A. Ozoliņš, A. Šilde (LAK-EC), PBLA priekšsēža vietnieks I. Freimanis (LAK-EC), A. Dzirkalis, J. Ritenis (LAAJ), A. Bļodnieks, A. Lejiņš (ALA), V. Klīve (ALA), A. Abakuks (LAK-EC), PBLA ģenerālsekretārs B. Albats, H. Mindenbergs, māc. A. Gulbis (Dienvidamerika).�㈰�　㌀㈀㌀　䄀需㌀〄考��㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㐀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀����⸀匂㌀〄ᣗ蠛��������⨀圂��젂뢞䔙킇㬬炇㬬✀넀��뀂냇뜛삊㬬肝㬬��������킙㬬난㬬����
	PBLA valdes sēdes dalībnieki "Straumēnos", Anglijā, 1981. g. jūnijā, no kr. LAAJ vicepriekšsēdis E. Voitkuns, LNAK priekšsēža vietnieks Dr. L. Lukss, DLA priekšsēdis V. A. Vītols, IB darbiniece M. Krasta, PBLA priekšsēdis Dr. I. Spilners, PBLA ģenerālsekretāre L. Kalniņa, Laika redaktors A. Strautmanis, ALA priekšsēdis J. Riekstiņš, LNAK priekšsēdis T. Kronbergs, IP priekšsēde Dr. L. Ruperte, LNPL priekšsēdis A. Abakuks, LAAJ priekšsēdis V. Rolavs, PBLA priekšsēža vietnieks Dr. O. Pavlovskis, ZLCP priekšsēdis I. Freimanis, LCK priekšsēdis A. Cipulis, LBF pārvaldes priekšsēdis V. Kārklis, KF priekšsēdis L. Reiters.�㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀����⸀匂㌀〄ᣗ蠛��������⨀圂��젂뢞䔙킇㬬炇㬬✀넀��뀂냇뜛삊㬬肝㬬��������킙㬬난㬬��������ἀ뤀耀㬄瀂����缫債㬬₡㬬�����輫�騙ꂴ
	PBLA valde 1984. g. jūlija sēdē Minsterē, no kr. ALA priekšsēdis A. Lambergs, DLA priekšsēdis A. Bērziņš, LNPL priekšsēdis A. Abakuks, PBLA priekšsēža vietnieks Dr. L. Lukss, PBLA priekšsēdis Dr. O. Pavlovskis, LNAK priekšsēdis T. Kronbergs, LCK priekšsēdis A. Cipulis, ALA vicepriekšsēdis A. Braunfelds, LAAJ vicepriekšsēdis E. Voitkuns, ALA vicepriekšsēdis G. Meierovics, ZLCP priekšsēdis I. Freimanis, LAAJ priekšsēdis J. Ritenis.�šu apvienības priekšsēdis Aristīds Lambergs, senātors Don Riegle, kongresmans William Car
	ALA valdes priekšsēdis Dr. I. Spilners piestiprina piemiņas plāksni pie Latvijas ozola Internacionālās darba organizācijas dārzā Žeņēvā 1973. g. decembrī.������������������������������������������������������������
	PBLA priekšsēža vietn. I. Freimanis (pa l.) un valdes loceklis Ā. Šilde piestiprina plakātu pie Latvijas zāles durvīm Tautu Savienības pilī Žeņēvā, Šveicē 1973. g. decembrī. Plakātā norādīts uz 1920. g. parakstīto Latvijas un Padomju Savienības līgumu, kurā Padomju Savienība atzīst Latvijas neatkarību un suverenitāti. . . bet 1945. g. Latvija ir okupēta no Padomju Savienības.�獥琠捲‰⁽⁻․捲‼․獩穥⁽⁻湣爠捲⁽⁻ਉ獥琠敬敭⁛嬤浯摳䅲爠ⵧ整慴․捲崠ⵣ汯湥崊ਉ獥琠瑹灥⁛⑥汥洠ⵧ整⁴祰敝ਉਉਊ३映笠孩獫楮摯映⑴祰攠≯物杩湉湦漢崠籼⁛楳歩湤潦․瑹灥•摣彤慴攢崠籼⁛楳歩湤潦․瑹灥•摣彰畢汩獨敲≝⁽⁻ਊउ捯湴楮略ਉ紊ਉ⑭潤獅汥捁牲慤搠⑥
	Baltiešu delegācija Belgrādē Eiropas drošības konferences laikā 1977. gada novembrī. No kr. J. Bolšteins, PBLA priekšsēža vietnieks I. Freimanis, PBA pārstāve J. Virkma, PBLA priekšsēdis Dr. I Spilners, un valdes loceklis J. Kadelis.��������������������������������������������������
	PBA un PBLA priekšsēdis Dr. I. Spilners sasveicinās ar ASV delegācijas vadītāja vietnieku sūtni Maksi Kampelmani Eiropas drošības konferencē Madridē. Pa l. Pasaules igauņu apvienības pārstāve Eneri Taul, 1980. gada novembrī.����������������������������������������������������������������������
	ASV delegācijas vadītājs Griffins Bells Eiropas drošības konferencē Madridē 1980. gada novembrī sarunā ar PBLA priekšsēdi Dr. I. Spilneru (pa l.) un viņa vietnieku Dr. O. Pavlovski.��������������������������������������������������
	Māc. Māris Ķirsons demonstrējot Madridē Eiropas drošības konferences nama priekšā 1980. g. 11. novembrī tecināja savas asinis uz PSRS karoga.���������������������������������������������
	Jauniešu izliktais plakāts „Brīvību Latvijai" Madrides futbola stadionā Eiropas drošības konferences laikā 1980. gada 11. novembrī.�����������������������������������
	Baltijas brīvības kuģis. The Baltie Star 1985. g. VII.�䐬၄䐬䐬��������0
	Agrākā Ziemeļamerikas latviešu Kultūras Fonda sēde. No kr. Tālivaldis Bērziņš, J. Mežaks, T. Kronbergs, Uldis Grava, Ingrīda Vīksna, Visvaldis Klīve un B. Albats.�������������������������������������������������������
	Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Kultūras Fonda valdes sēde 1980. g. 20. IX Ņujorkā – no kr. Dr. N. Veidis, E. Šturma, O. Jēgens, J. Ozols (LNAK), J. Purva (LNAK), I. Plostniece, J. Riekstiņš, L. Reiters (KF valdes pr.), L. Rumaks, M. Pētersone, A. Lejiņa, A. Graudiņa, A. Ģeriņa, L. Zariņa, K. Sventeckis.����������������������������������������������������������������������
	PBLA Sabiedrisko Zinātņu Institūta studenti ar Eiropas Parlamenta delegāti Dr. G. Peusu Strāsburgā 1986. g.�s, E. Šturma, O. Jēgens, J. O
	Dzejnieks Andrejs Eglītis teic atklāšanas runu Visbijā Gotlandes dziesmu dienās 1979. g. jūnijā.������������������������������
	Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu laikā Gotlandē 1979. gadā virs Visbijas mūriem plīvoja Latvijas karogs.������������������������������
	Seši simti balsu lielo kopkori 1979. gadā Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienās Visbijā diriģē Lilija Zobena.������������������������������
	Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu Gotlandē gājiens Visbijā 1979. g.�傓䐬�䐬��������0㙦İ㙡〰㘱〰
	Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu gājiens Minsterē 1984. g., no kr. komponists H. Pavasars, Minsteres latviešu ģimnāzijas direktore I. Grava, dziesmu dienu rīcības komitejas priekšsēdis J. Muchks, PBLA priekšsēdis O. Pavlovskis un rīcības komitejas administrātore A. Muchka.������������������������������������������������������������
	Dziesmu dienu gājiena noslēgumā dalībnieki un viesi pulcējās Minsteres Doma laukumā, pa kr. uz tribīnes diriģents M. Opeskins vada demonstrantus dziesmā.�〰㜴〰㘵〰㜲〰㘵〰㜳〰㈰〰㙣〰㘱〰㜴〰㜶〰㘹〰㘵〱㘱〰㜵〰㈰〱㈳〰㘹〰㙤〰㙥〱〱〰㝡〰㘹〰㙡〰㘱〰
	Foto I. Spilners Demonstrācija pie Dzelzs aizkara Dūderštatē Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu Minsterē noslēgumā. No kr. Dziesmu dienu rīcības komitejas priekšsēdis Jānis Muchks un demonstrācijas runātājs Uldis Grava.�㌰㌷㌳㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌶㘳㌰㌰㌶㌱㌰㌰㌷㌴㌰㌰㌷㌶㌰㌰㌶㌹㌰㌰㌶㌵㌰㌱㌶㌱㌰㌰㌷㌵㌰㌰㌲㌰㌰㌱㌲㌳㌰㌰㌶㌹㌰㌰㌶㘴㌰㌰㌶㘵㌰㌱㌰㌱㌰㌰㌷㘱㌰㌰
	Pasienes baznīca (būv. 1761. g.).�ャ䐬烤䐬僤䐬���
	Latvijas pasta spiedogu paraugi.
	1. — Latvijas pirmā pastmarka — 1918. 17. XII; 2. — Rīgas atbrīvošanas p. — 1919. 24 VII; 3. — Ziemeļlatvijas (Smiltenes) — 1919. 31. V; 4. — Ziemeļlatvijas (Valmieras) — 1919. 1. VII; 5. — Kurzemes atbrīvošanas — 1919. 23. XII; 6. — Latvijas valsts proklamēšanas atceres — 1919. 18. XI; 7. — Latgales atbrīvošanas; 8. — Satversmes sapulces atklāšanas atceres — 1920. 30. IV; 9. — Gaisa pasta — 1921. 20. VII; 10. — Latvijas Sarkanā Krusta — 1920. 18. VIII; 11. — Ģērboņa — 1921. 12. X; 12. — Ģērboņa — 1923; 13. — Kara invalīdiem pārdrukātā ģērboņa — 1923. 10. XI; 14. — Latvijas ražojumu izstādes Rīgā — 1932. 21. VIII.�㌀　㌀㜀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀㌀　㌀　㌀㜀㌀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀㌀㈀㌀㌀㌀　㌀
	15. — Latvijas valsts 10 g. jubilejas p. — 1928.18. XI; 16. — Liepājas pilsētas 300 g. jubilejas — 1925. 23. VII; 17. — Brīvības pieminekļa fonda — 1928. 18. XI; 18. — Pirmā valsts prezidents J. Čakstes piemiņas — 1928. 18. IV; 19. — J. Raiņa piemiņas — 1930. 23. V; 20. — Z. A. Meierovica piemiņas — 1929. 22. VIII; 21. — Aizsargu organizācijas — 1931. 5. XIII; 22. — N. Pūliņa lidojuma Latvija — Āfrika 1933. 26. V; 23. — Aviācijas pulka cietušo lidotāju fonda gaisa pasta — 1932. 7. XII — 1933. 5. IX; 24. — 1934. 15. maija atceres — 1934. 5. XII; 25. — Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības — 1930. 4. XII; 26. — Latvijas preses — 1936. 4. I; 27. — Latvijas Baltā Krusta — 1936. 28. XIII; 28. — Latvijas atbrīvošanas pieminekļu — 1937. 12. VII; 29. — Tēvzemes balvas — 1937. 4. IX.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Latvijas gaisa pastmarkas.
	Pirmā Rīgas pasta iestāde 1632. gadā, V. Grinera gleznas reprodukcija.�䔬‘䔬者䔬����������Ā���
	Krievijas ķeizarienes Elizabetes drošības raksts pastniekiem, publicēts latviešu valodā 1756. 20. I.��������������������
	Pasta un telegrafa kantoris Ķemeros (arch. Dāvīds Zariņš). Tipiska Latvijas neatkarības laika celtne.�������������������������
	Pašgājēja lokomobīle.�遘䔬뀰䔬䀴䔬��������
	Paugurknābja gulbis — tagad retums Latvijā.�ꁪ䔬䔬䁫䔬䔬�
	Foto V. Grāvītis Latviešu paukotāji (treneris Zigurds Kaktiņš 1. no kr.).���탵䐬냵䐬惒䐬Ò䐬���������
	Raimonds Pauls.
	Marķīzs Filipo Pauluči del Ronkole.�Ā�Ā�肊䔬悊䔬�䔬䂏䔬��
	Docents Dr. Raimunds Pavasars.
	Viesturs Pavasars.
	Dr. Oļģerts Pavlovskis.�炾䔬傾䔬�����
	Jānis Pāvulāns.�炓䔬傖䔬����������
	Skati Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.������탄䔬僄䔬烅䔬僅䔬������
	Igauņu ģen. Ernsts Peders.����������
	Aleksandrs Pelēcis ciemos pie dzejnieces Vilmas Delles 1979. gada vasarā Rendas „Dzelzsāmuros"���������������
	Arvīds Pelše.�����
	Jūlijs Pelše.�䀏䘬��
	Edgars Penikis.
	Prof. Dr. Jānis Peniķis.�䘬ꀬ䘬倐䘬瀑䘬��
	Latvijas armijas komandieris ģen. Mārtiņš Peniķis.����������쀾䘬䀾䘬〤䘬ဠ䘬��
	Kuršu ķoniņu Peniķu dzimtas ģērbonis ar standartu.��䘬퀰䘬쀕䘬ဪ䘬����������Ā����
	Filadelfijas latviešu ev.-lut. Svēta Jāņa draudzes nams 1930. gadā.��������������������
	Filadelfijas latviešu ev.-lut. Svēta Jāņa draudzes dievnams 1967. gadā.��������������������
	Bakskauntijas un apkārtnes Latviešu ev.-lut. draudzes dievnams Kveikertaunā, Pensilvānijā.��������������������
	Filadelfijas latviešu baptistu draudzes dievnams.
	Bakskauntijas latviešu baptistu draudzes dievnams Aplbakvilē, Pensilvānijā. Celts 1933. gadā.��������������������
	Brīvdabas skatuve Beverīnā.�����䘬傖䘬邗䘬炗䘬��
	Latviešu skolnieki ar audzinātajiem Beverīnā Pensilvānijā.�������������������������
	Filadelfijas Brīvo Latvju biedrības 1910. gada iegādātais nams pirms pārbūves.������������������������������
	Nams pēc pārbūves 1965. gadā.�낱䘬������������ナ䘬䘬낐
	Vīru dubultkvartets Filadelfijā 1953. gadā. No kr. 1. — diriģ. Jānis Ūdris.������������������������������
	Brīvo Latvju Biedrības reprezentatīva Latviešu mākslas un etnogrāfijas izstāde 1979. 14. IX – 9. X Filadelfijā.�����������������������������������
	Pērkoņkrusta vadonis Gustavs Celmiņš.�რ䔬������������
	Pērkoņkrustieši gājienā.������������䘬恺䘬聻䘬恻䘬
	Pērkoņkrustieši apmācības nometnē.�������������������������
	Oskars Perro.
	Hercogs Pēteris (1769-1795).�䜬뀁䜬䀈
	Jānis Peters.�����
	Ileāna Pētersone.�〠䜬倠䜬䜬���
	Pauls Pētersons.�䜬怴䜬
	Boriss Piekalnītis.�か䜬=䜬
	Lielgaballaivas tips latviešu lielgaballaivu bataljonā Daugavgrīvā 1854. gadā.��������������������
	Piekrastes aizsardzības spēku dalībnieks Krimas kara laikā.��������������������
	Latvijas neatkarības laikā 1927. gadā būvētā Vietalvas-Odzienas pienotava.������������������������������
	Moderns automātisks govju slaukšanas karuselis Krimuldas pētniecības saimniecībā „Putniņos".������������������������������
	Pietālavas (krieviski Pitalovo), agrāk Jaunlatgales un Abrenes pilsētas ielas skats.���������������
	Pietālavas pareizticīgo baznīca.�　㜀㌀　　㈀　　　㈀㠀　　㘀
	Pietālavas (Abrenes) latviešu ev.-luterāņu baznīca (prof. Paula Kundziņa mets).�������������������������
	Meža pīle ligzdā.�炵䜬ꂶ䜬肶䜬���
	Senlatviešu pils un apkārtnes rekonstrukcija. Gvido Augusts.�����
	Tērvetes zemgaļu pils rekonstrukcija.�Ā�胛䜬惛䜬샞䜬
	1. att. Arheoloģiski pētītās Latvijas pilis. 1 — senpilsēta vai ciems, 2 — vietējo iedzīvotāju 13. — 14. gs. pilis, 3 — krustnešu uz laiku iekarotās vietējo iedzīvotāju pilis, kuras vēlāk tiek atkal atgūtas, 4 — vācu pilis vietējo iedzīvotāju pilskalnos, 5 — vācu pilis vietējo iedzīvotāju pamestajos pilskalnos, 6 — vācu pilis vietējo iedzīvotāju ciemu vietās, 7 — vācu pilis vietējo iedzīvotāju pamestu apmetņu vietās, 8 — vācu pilis jaunās, agrāk neapdzīvotās vietās. Ēvalds Mugurevičs.�— 1933. 5. IX; 24. — 1934. 15. maija atceres — 1934. 5. XII; 25. — Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības — 1930. 4. XII; 26. — Latvijas preses — 1936. 4. I; 27. — Latvijas Baltā Krusta — 1936. 28. XIII; 
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	Grāmatu spiestuves „A. S. Golts un Jurjāns" automātiskā pašpielicēja — ātrspiedes mašīna 1928. gadā. Rūpnīca dibinātā 1925. g., pārņemot 1848. g. dibināto firmu „A. Schnakenberg".���������������������������������������������������������������������������
	„A. S. Gutenberg" burtu lietuve 1928. gadā.�〰㉥〰㈰
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	No kr. maršals Jozefs Pilsudskis, Baltijas valstu draugs Francijas ārlietu ministrs Luis Bartū (Barthou) un Polijas ārlietu ministrs Jozefs Beks.���������������
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