
„Divi Raiņi“
Māksla pilsētvidē

Latvijas simtgadē 
Rīgā pie Gaismas pils būs 
jauna skulptūra – Divi 
Raiņi. 2014. gadā pieteiku-
mu bronzas skulptūras iz-
veidei iesniedza Mākslas 

akadēmijas profesors Aigars Bikše. Šo 
dažu gadu laikā attiecīgās iestādes un ko-
misijas ir devušas piekrišanu šāda objek-
ta tapšanai pie Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas. 16. maijā, zālienā pie bibliotēkas, 

sapulcējās Rīgas domes Pieminekļu ko-
misijas locekļi, lai lemtu, kur tad novietot 
10 m garo solu ar diviem Raiņiem – 3 m 
un 1 m augstumā, sēžot katram savā sola 
galā. Tumši brūnais skulptūras kartona 
makets tika dancināts pa zaļo zāli, pro-
tams, neiztika arī bez matu skaldīšanas. 
Viss tika nolemts, un protokols parakstīts.

Tam visam pa vidu TV intervijas. 
Skulptūras izveidi finansiāli atbalsta 
Jāņa Zuzāna ģimene un fonds Mākslai 

vajag telpu. Katrs skatītājs jau maketu 
uztver savādāk, ar savu domu, bet abi 
Raiņi basām kājām, kreklā ir pie da-
bas; gaidīsim abus bronzā.

Ļoti patīkams ir fakts, ka lielais 
Rainis būs pavisam netālu no 4. maijā 
iestādītā simtgades ozola. Uz Raiņu sola 
varēs pasēdēt un varbūt nodoties rado-
šām domām vai arī tikai taisīt selfijus.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Nupat, 4. maijā, Rīgā – kopā ar ci-
tiem latviešu tautas tērpa valkātājiem 
es gāju tautastērpu gājienā, tā godinot 
Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanas dienu. Tautastērps ir mans 
goda tērps, to noteikti velku godos: 
kāzās, kristībās, bēru godos, 18. no-
vembrī un tagad, – kopā ar pārējiem 
300 svētku gājiena dalībniekiem, – arī 
4. maijā.

Bija krāšņi un skaisti. Bet vajadzē-
tu vienoties par to, ko mēs īsti svinam? 
Oficiāli noteiktais – Latvijas Republi-
kas Neatkarības atjaunošanas diena – 
ir patiesi, bet gari un sarežģīti, savstar-
pējās sarunās ļaudis diezin vai lieto šo 
nosaukumu. Citi teic – Latvijas otrā 
dzimšanas diena, arī tas ir pietiekami 
gari, turklāt nepatiesi, jo nevienam 
nevar būt divas dzimšanas dienas. 
Un otrs variants vedina uz bažām, 
ka 4. maija svētki ar saviem sarīkoju-

miem, vienlaikus baudot arī pavasara 
prieku un sauli, aizēno 18. novembri – 
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Par valsti un svētkiem
Austra Graša pārdomas

Austris Grasis.
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Turpinājums 11. lpp.

Divi Raiņi pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
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Paldies visām māmiņām!
Mātes diena Adelaides latviešu skolā
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Liepiņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei;
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam.
Latv. t. dz.
Kas par burvīgu, saulainu un rudenīgu sestdienu bija 

13. maijs. Tā bija diena pirms mātes dienas. Adelaides Latviešu 
skolas bērni izmantoja šo sestdienu, lai paši savām rociņām pagatavotu zie-
du kompozīcijas māmiņām, kurās iesprauda ar mīlestību un rūpību uzrakstītu 
apsveikumu. Paldies skolotājām Rasmai Celinskai un Ivetai Leitasei, kuras 
nenogurušas katrai grupai rādīja, kas darāms un kā puķītes spraužamas, lai 
kompozīcija vismaz nedēļu priecētu mammas. Paldies mūsu dziedāšanas skolo-
tājām Dacei Freijai un Lilitai Deanke, kuras zibenīgi iemācīja arī dziesmiņu 
par māmiņu, lai skolas dienas beigās, māmiņas varētu apsēsties un izbaudīt 
mazu mirklīti bērnu mīlestības un rudenīgās saules.

Paldies visām māmiņām, vecmāmiņām un tantēm (kuras izrādās ir tikpat mī-
ļas), kas atrada iespēju pabūt ar mums šajā saulainajā pēcpusdienā. Lai runā bildes.

Mārīte Rumpe
Adelaides Latviešu skolas skolotāja

Laikrakstam „Latvietis“

Ģimenes diena – jauka ikgadēja tradīcija!
Daugavas skolas bērni Latviešu ciemā

Sestdien, 13. maijā, Latviešu Cie-
ma lielā zāle bija ļaužu pilna. Sanāku-
šie bija visdažādākā vecuma. Skaisti 
uzposušies Daugavas skolas bērni 
uzstājās ar dažādiem, rūpīgi sagata-
votiem priekšnesumiem, pastāstot par 
savu ģimeni, skaitot dzejoli, dziedot 
dziesmas, ejot rotaļā un griežoties tau-
tas deju virpulī, uzaicinot pievienoties 
dejā savus vecākus. Ļoti jauka bija 
mācītāja Daiņa Markovska runa, kad 
viņš noskaitīja katram alfabēta burtam 
piemeklētu raksturojumu mātēm, ko 
izdomājuši bija Daugavas skolas bērni.

Arī Latviešu Ciema ļaudis bija ga-
tavojušies ģimenes dienai, jau iepriekš 
dziedāšanas nodarbībās vairākkārt 
mēģinot izvēlētu dziesmu dziedāša-
nu – Jūriņ prasa smalku tīklu un Mazs 
bij tēva novadiņš, kuras sarīkojumā 
tika kopīgi nodziedātas. Kad bērni 
gāja rotaļā Ādamam bij’ septiņ’ dēli, 
tad no soļiem un skanīgā, kopīgā dzie-
dājuma rībēja viss Latviešu Ciems.

Latviešu Ciema pārvaldniece In-

grīda  Houka  (Hawke) pateicās vi-
siem atnākušajiem un aicināja ciemos 
arī nākamajā gadā!

Tad Daugavas skolas bērni pasnie-
dza ziedus Latviešu Ciema māmuli-
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Pēc kopīgajiem priekšnesumiem 

visi sanākušie devās pie gariem klā-
tiem galdiem, kur saldus un sāļus na-
šķus bija sarūpējuši Daugavas skolas 
bērnu vecāki. Priecīgā un pacilājošā 
gaisotne turpinājās, un visi jutās kā 
liela un vienota ģimene!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Ģimenes diena Adelaides Latviešu skolā.
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Daudzu Latvijas ie-
dzīvotāju pārliecība, ka 
viņi spēj atpazīt melīgu 
informāciju, var būt mal-
dinoša, kas nozīmē, ka 

viltus ziņām ir ievērojama ietekme uz 
sabiedrību, liecina Latvijā pirmā sabied-
riskās domas aptauja par iedzīvotāju uz-
ņēmību pret viltus ziņām. To pēc Valsts 
prezidenta kancelejas pasūtījuma veicis 
sabiedrisko pētījumu centrs SKDS. Ap-
taujas dati rāda, ka arī daudzi no tiem, 
kuri apgalvo, ka viņiem ir labas spējas 
atpazīt viltus ziņas, realitātē tās uzskata 
par patiesām vai daļēji patiesām.

Aptaujas rezultāti piektdien tika 
analizēti diskusijā Viltus ziņas – gruz-
došais drauds, kas notika Valsts pre-
zidenta Raimonda  Vējoņa rosinātā 
diskusiju cikla par Latvijas drošību ie-
tvaros, sadarbībā ar Baltijas mediju iz-
cilības centru. Pavisam 60% aptaujāto 
atzīst, ka viņiem bieži vai dažkārt nākas 
saskarties ar informāciju par notiku-
miem Latvijā vai citās valstīs, kas ir pil-
nīgi vai daļēji izdomāta. 44% aptaujāto 
uzskata, ka viņiem ir ļoti labas vai drī-
zāk labas spējas atšķirt izdomātas ziņas 
no patiesām, savukārt 35% atzīst, ka 
viņu spējas ir ļoti vājas vai drīzāk vājas.

„Aptaujas rezultāti rāda, ka viltus 
ziņām vairāk pakļauti cilvēki ar pama-
ta un vidējo izglītību. Vienlaikus, runā-
jot par konkrētiem viltus ziņu gadīju-
miem, ir pamats domāt, ka tie ietekmē 
arī iedzīvotājus, kuri uzskata, ka atpa-
zīst melīgo informāciju,“ norāda SKDS 
direktors Arnis Kaktiņš. Piemēram, 
viltus ziņu par to, ka Norvēģijas izglī-
tības ministre it kā vēloties ieviest mā-
cību stundas par incestu kā normālu 
parādību, par patiesu vai daļēji patiesu 
nosauca 38% no tiem, kuri uzskata, 
ka viņiem piemīt ļoti vai drīzāk labas 
spējas atpazīt nepatiesu informāciju un 
kuri bija saskārušies ar šo ziņu.

„Viltus ziņas ir Latvijas drošības 
apdraudējums, kas cenšas sagraut 
mūsu uzticību sev, savām vērtībām un 
savai valstij. Tās apdraud mūsu spriest-
spējas drošību. Ir 
nepieciešams at-
tīstīt kritisko do-
māšanu, lai varētu 
atpazīt nepatiesu 
informāciju, kā arī 
atbalstīt kvalitatī-
vu žurnālistiku un 
uzticamus medi-
jus,“ uzsver Valsts 
prezidents Rai-
monds Vējonis.

Diskusijas īpa-
šais viesis, Igaunijā 
dzīvojošais krievu 

žurnālists un publicists Artēmijs Troic-
kis stāstīja, ka Krievijas propaganda ir 
īpaši vērsta pret Baltijā dzīvojošajiem 
krieviem, lai kavētu viņu iekļaušanos 
pārējā sabiedrībā. Tomēr viltus ziņu ie-
tekme pakāpeniski mazinās, it īpaši ga-
dos jaunu cilvēku vidū, kam nepiecieša-
ma kvalitatīvu mediju projektu attīstība 
krievu valodā.

Latvijas Universitātes profesore 
Žaneta Ozoliņa analizēja viltus ziņu 
ietekmi uz politiskajiem procesiem 
pasaulē, atzīstot, ka viltus ziņas un po-
pulisms uztur viens otru, un ir svarīgs 
veids, kā mūsdienu mediju pasaulē at-
bildīgi politiķi uztur komunikāciju ar 
sabiedrību.

NATO Stratēģiskās komunikāci-
jas izcilības centra vadošā eksperte 
Guna  Šņore norādīja, ka viltus ziņu 
izplatību ir grūti ierobežot, jo faktiski 
nepastāv likumdošana to regulēšanai, 
turklāt daudziem tas ir izdevīgs bizne-
sa projekts.

Starptautiskā pētnieciskās žurnālis-
tikas centra Re:Baltica dibinātāja Inga 
Spriņģe uzsvēra, ka jo īpaši svarīgi ir 
veicināt medijpratību jauniešu vidū, ai-
cinot viņus pārbaudīt, cik patiesa ir in-
formācija, kas pārpludina internetu un 
sociālos tīklus. Viltus ziņas pievilcīgas 
padara tas, ka tās tiek veidotas, izman-
tojot cilvēku emocijas, bet racionālos 
argumentus padara nesvarīgus.

Laikraksta Kurzemnieks galvenā 
redaktore Daiga  Bitiniece aicināja 
atbildīgās amatpersonas sniegt lielāku 
atbalstu reģionālajai presei, kurai ir 
liela nozīme viedokļu daudzveidības 
un demokrātijas nodrošināšanā vietējā 
sabiedrībā. Pēdējo gadu laikā reģionā-
lā prese ir daudz cietusi no iedzīvotā-
ju skaita samazināšanās un reklāmas 
ieņēmumu krituma, kā arī pašvaldību 
izdevumu nostiprināšanās, kas var 
piedāvāt labāku atalgojumu žurnālis-
tiem, bet publicē tikai pašvaldības va-
dības viedokli par notiekošo.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kas ir viltus ziņas? 

Rīgā pagājušā nedēļā 
notika prezidenta Vējo-
ņa rosinātā diskusija Vil-
tus ziņas – gruzdošais 
drauds.

Viltus ziņas parādās visādās jo-
mās – gan ekonomiskā, lai censtos celt 
vai graut kādas firmas akciju cenu; gan 
politiskā. Šodien pasaules uzmanība ir 
tieši uz politiskām viltus ziņām. Tās 
tiek izmantotas gan taktiskā veidā, lai 
ietekmētu vēlēšanas, gan stratēģiskā 
veidā, lai grautu kādu valsti vai, pie-
mēram, pašu Eiropas Savienību.

Satraucošākais ir tas, ka sabied-
riskās aptaujas pierāda, ka pat cilvēki, 
kuri uzskata, ka spēj atšķirt īstās no 
viltus ziņām ir viegli piemānāmi. Tie-
ši Latvijā parādās arvien vairāk viltus 
ziņas par slikto un izvirtušo Eiropas 
Savienību – piemēram viltus ziņas, ka 
Norvēģijas izglītības ministre vēloties 
ieviest mācību stundas par incestu kā 
normālu parādību. Šādas ziņas tiek 
nekritiski šērotas sociālos tīklos, un ir 
pat izveidojusies vesela terminoloģi-
ja, kā nicināt Rietumeiropas liberālās 
vērtības.

Šādas viltus ziņas ir ilgtermiņa 
ierocis hibrīdkarā. Sašķeltu sabied-
rību ir vieglāk iekarot nekā saliedētu 
sabiedrību. Jāatceras, ka svarīgākais 
ir tas, ka šai saliedētai sabiedrībai nav 
jābūt vienādiem uzskatiem visos jautā-
jumos – nenāk diktāts no augšas kādu 
mūziku drīkst klausīties, kā jāģērbjas, 
kurai politiskai filozofijai jāpiekrīt, 
kurus cilvēkus drīkst mīlēt un kurus 
ne. Katrs lai taisa savu izvēli, nepie-
spiežot citus.

Bet tagad ar viltus ziņu palīdzību 
sabiedrība tiek atkal šķelta. Par takti-
kas skaldi un valdi upuriem krīt gan 
izglītoti, gan neizglītoti cilvēki, un sa-
biedrībā mazinās iekšējais spēks.

Prezidenta rosinātās diskusijās arī 
piedalījās Somijas Valsts aizsardzības 
kursu delegācija. Somijas kursi notiek 
jau kopš vidējiem 1960. gadiem – sā-
kumā reizi gadā, un tagad četras rei-
zes gadā. Kursos sanāk gan Somijas 
komerciālu uzņēmu, gan mediju pār-
stāvji, jo Somijas aizsardzības koncep-
cija paredz visas sabiedrības gatavību 
visādos līmeņos stāties pretī ārējam 
draudam.

Viltus ziņas ir patiešām mērķtie-
cīgs un ne tikai gruzdošs drauds. Mēs 
redzam, kā viens otrs populists pasau-
lē ir ieguvis panākumus, izmantojot 
viltus ziņas. Kad redzam viltus ziņas, 
kuras tiek izplatītas tālāk, tad mūsu 
pienākums ir pievienoties sarunai, un 
norādīt uz ziņu nepatiesumu.

Laikraksts Latvietis turpinās 
sniegt, cik vien iespējams, tikai patie-
sas ziņas.

GN

„Viltus ziņas – 
gruzdošais drauds“ 
Aptaujas dati liek apšaubīt Latvijas iedzīvotāju spējas atpazīt 
viltus ziņas

Diskusijā „Viltus ziņas – gruzdošais drauds“.
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Esam ilgi, ilgi plānojuši un gaidīju-
ši, lai Melburnas Latviešu namā varētu 
ievietot liftu. Nu tas tagad ir īstenojies! 
Vieta liftam ir izraudzīta, sagatavota, 
un lifts ir nopirkts un jau Namā.

Patreiz notiek lifta iebūvēšanas 
darbi ar cerību to nobeigt dažu nedēļu 
laikā. Cik jauki un viegli būs visiem 
tikt no nama foajē uz Lielo zāli bez 
kāpnēm!

Nebūs arī vairs iemesla sūdzī-
bām, ka ir grūti apciemot sarīko-
jumus Namā, jo zāle atrodas otrajā 
stāvā.

Paldies visiem, kuri ir ar ziedoju-
miem palīdzējuši Namam samaksāt 
lifta iegādi! Diemžēl, vēl ir ļoti liels 
iztrūkums, lai segtu visus izdevumus. 
Nams būs ļoti pateicīgs saņemt vēl 

kādu dolāru, lai palīdzētu nosegt iz-
trūkumu.

Tuvāku informāciju var uzzināt 
Melburnas Latviešu nama mājas lapā:

http://www.latvianhousemelbourne.
com.au

Henrijs Pacers
Laikrakstam „Latvietis“

Beidzot Melburnas namā būs LIFTS!
Jau notiek lifta instalācijas darbi

1991. g. 4. maijā Brisbanes latvie-
šu sabiedrībā valdīja izbrīna, sajūsma 
un neaprakstāms prieks, jo Latvija bija 
gatava atjaunot savu brīvību. Nāka-
mās dienas rīta avīzes pirmajā lapā lie-
los burtos varēja lasīt Latvijas vārdu. 
Tāds kaut kas nebija piecdesmit gados 
pieredzēts. Zem raksta liela izmēra 
fotogrāfijā redzējām latviešu vecmā-
miņu ar mazmeitu Zemgales tautas 
tērpos; TV ekrānos plīvoja Latvijas 
sarkanbaltsarkanie karogi; dzelzs aiz-
kars bija sarūsējis un sadrupis.

Pagājuši gadi un 2017. g. 4. maijā 
Brisbanes Latviešu namā uz galdiem 
tika klāti balti galdauti, jo nesen Latvi-
jas kalendārā 4. maijs tika ierakstīts kā 
Balto galdautu svētku diena. Žēl gan, 
ka jaunai svētku dienai bija jāgaida 
25 gadus līdz ierakstīšanai kalendā-
rā. Daudzi, kuri būtu ar prieku klājuši 
baltos galdus, ir pārcēlušies uz aizsau-
li. Žēl, jo ideja ir vienkārši skaista! 
Brisbanes baltā galdautu svētku rīko-
tājas – Inga, Māra,  Laima,  Brigita 
un Zīle – galdus klāja minēdamas, cik 
galdus klāt? Uz Latvijas simtgades ka-
roga sagaidīšanu sanāca gandrīz pilna 
zāle, bet pie balti klātiem galdiņiem 
sēdās tikai deviņpadsmit, ieskaitot 
piecus bērnus, vienu ratiņos guļošu.

Vienalga, cik brīvas vietas – sa-
rīkojums sākās ar oficiālo daļu. Inga 
Česlis aicināja visus noskatīties trīs 
īsas filmiņas: Ojāra Kalniņa stāstī-
jumu par Latviju; filmiņu par Lik-
teņdārzu un tā nozīmi; kā arī bijušās 
brisbanietes Mariannas Auliciemas 
filmiņu par LaPa ierosināto, Latvijas 
simtgadei veltīto Stāstu segu. Kamēr 
pieaugušie zālē skatījās filmiņas, zā-
les priekštelpā sešas čaklas, mazas 
rokas gatavoja savus sniegumus Stāstu 
segai. Sekoja bagātīgs groziņu mie-
lasts – pagāja stunda, divas; cilvēki 
savā starpā sarunājās un viens ar otru 
iepazinās – mājās nesteidzās.

Rīkotāji būs noteikti sev jautājuši, 
vai bija vērts pūlēties tik maz cilvēku 
dēļ, no kuriem vairāki neprot latviešu 
valodu. Jācer, ka bija vērts! Kaut arī 
sarunas ritēja angliski, tomēr tika ru-
nāts tikai par Latviju. Likteņdārza ide-
ja tika atzīta, kā skaista iespēja savu 
latvisko izcelsmi apstiprināt, iestādot 
ģimenei bērzu vai ābeli, vai katram pa 
ābelei. Palika iespaids, ka apmeklētāju 
atmiņās paliks interesantas un infor-
matīvas dažas stundas.

Nekad jau nevar zināt, kā kāda 
sīka atmiņa var kādreiz izplaukt kā 
interesants zieds. Piemērs būtu 1980os 

gados rīkotās Brisbanes Latviešu sko-
liņas nometnes Kūluma (Coolum) jūr-
malā. Uz tām pieteica arī bērnus, kuri 
skoliņu neapmeklēja, valodu neprata 
un ieradās tikai, jo vecākiem tas bija 
izdevīgi. Neko daudz jau nedēļas laikā 
viņi neiemācījās. Bet bērniem laikam 
no nometnes kaut kas atmiņās uzgla-
bājās. Pēc gadiem uzzinājām, ka divi 
no nometnes latviski nerunātājiem 
vēlāk esot Latvijā dzīvojuši un strādā-
juši. Viens vēl arvien tur dzīvo, appre-
cējis latviešu meiteni un audzina divus 
dēlus.

Pagājuši gadi kopš Kūluma no-
metnes laikiem. Brisbanes sabiedrība 
vairs nav tik rosīga, kā toreiz. Viss 
mainījies, bet visur viss mainās. Pār-
maiņas jāpieņem, un laikam jāturpina 
atbalstīt Latviešu namu un tos, kuri 
uzņemas rīkot, kas vien jārīko, jo lai-
kam tas tomēr ir vērts. Bet jājautā arī, 
ko tas prasa no rīkotājiem, kuri pūlas 
tāpat, vai zālē ienāk deviņpadsmit vai 
deviņdesmit? Šoreiz atdeve bija jūta-
ma – Latviešu namā valdīja omulība, 
bērnu čivināšana un pieaugušo saru-
nas – tieši tas, ko Balto galdautu svētki 
prasa!

Zigrīda France
Laikrakstam „Latvietis“

Baltā galdauta svētki Brisbanē
Latviešu namā valdīja omulība, bērnu čivināšana un pieaugušo sarunas

Lifta iebūvēšana.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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P a g ā -
jušā nedēļā 
gan Latvi-
jā, gan arī 
te, tālajā 
Adelaidē, 
tika svinē-

ti Baltā galdauta svētki. Ceturtdien, 
4. maijā, daudzās mājās un sabiedris-
kās vietās tika klāti baltie galdauti, lai 
sanāktu kopā un rosītos. Kā rakstīts 
Latvijas institūta mājas lapā „svētkos 
iespējams veikt dažādas kopīgas ak-
tivitātes, piemēram, iestādīt puķes, 
izgreznot māju un pagalmu vai kopīgi 
nokrāsot sētu. Arī kopīga muzicēšana 
un dziedāšana, maltītes gatavošana, 
nūjošana, braukšana ar velosipēdiem 
pa apkaimi, pozitīvas sacensības, vai 
vienkārši iepazīšanās un attiecību uz-
labošana arī varētu būt Baltā galdauta 
svētku sastāvdaļa.“

Tāpēc sestdien,  6.  maijā, lielākā 
daļa no Adelaides latviešu sabiedrības 
un arī tās ciemiņu devās uz Tālavu, kur 
svētku svinēšanu organizēja Adelaides 
Latviešu biedrība. Biedrības pārstāvji 
mums nelika ne krāsot sētu, ne braukt ar 
velosipēdiem, bet bija parūpējušies, lai 
mēs visi satiktos ļoti omulīgā atmosfērā 
ar dziesmām, sarunām un, kas zin, var-
būt pie kāda galdiņa arī radās domas par 
sacensību rīkošanu vai puķu stādīšanu.

Bet nu par visu pēc kārtas. Sarīko-
juma ieskaņā spēlēja Adelaides pūtēju 
orķestris (Adelaide Village Band), kuri 
braši atskaņoja pazīstamas melodijas. 
Ilze Radziņa, Adelaides Latviešu bied-
rības priekšsēde, ar savu uzrunu sveica 
visus klātesošos un aicināja kopīgi no-
dziedāt Latvijas valsts himnu. Svētkus 
apmeklēja arī citu tautību pārstāvji un 
organizāciju vadītāji: Adelaides Lie-
tuviešu biedrības priekšsēdis Aleksas 
Talanskas un History S.A. pārstāve 
Pauline Kokrila (Cockrill). Svētki ne-
izpalika arī bez kliņģera, ko svinīgi ie-
nesa Adelaides latviešu skolas skolēni.

Turpinājumā klausījāmies koncer-
tu, kurā skanēja gan bērnu dziesmas, 
gan tautas un kora dziesmas, tika spē-
lētas dūdas – Roberta Birzes izpidīju-
mā, un pat varēja dzirdēt rokdziesmas. 
Skolēni nodejoja arī skaistā horeogrā-
fijā iestudētu Tūdaliņ, tāgadiņ, aicinot 
dejas beigās sev jaunus deju partnerus 
no skatītāju rindām.

Koncertā uzstājās Adelaides Latvie-
šu skola, jauktais koris Dziesmu laiva ar 
ciemiņiem no Melburnas un Sidnejas, 
Daugavas Vanagu vīru koris Daugava 
un rokgrupa Četri kaķēni. Mēs, ade-
laidieši, varam lepoties, ka tik tālu no 
Latvijas mums vēl ir kori, skola un deju 
grupa, kas sanāk uz mēģinājumiem kat-
ru nedēļu un koncertos priecē mūs.

Pēc koncerta visi varēja no sirds 
izdziedāties sadziedāšanā, kur visiem 
zināmās dziesmas tika pavadītas ar 

Sandras  Birzes 
virtuozo klavier-
spēli.

Lai svētkos vi-
siem vēderi būtu 
pilni, čaklās saim-
nieces bija parūpē-
jušās par kāpostiem 
un desiņām un arī 
bagātīgu kūku un 
saldumu klāstu. Pie 
ar baltiem galdau-
tiem klātajiem gal-
diem varēja dzirdēt 
priecīgas sarunas 
un atzinību par jau-
ko pēcpusdienu.

Adelaides Latviešu skola bija pa-
rūpējusies par radošām nodarbēm bēr-
niem. Vislielākā atzinība tika izrādīta 
krūzīšu apgleznošanai ar latviskiem 
rakstiem. Kad krūzes bija nokrāsotas, 
varēja iekrist mīkstos spilvenos un 
mazliet atpūsties. Šo jauno pieredzi 
varam ieteikt, jo rezultātā bērni varē-
ja dzirdēt koncertu, un vecākiem bija 
vieglāk to izbaudīt.

Internetā jau ir redzamas daudzas 
fotogrāfijas un īsfilmas no šī brīnišķī-
gā sarīkojuma.

Paldies visiem, kas piedalījās or-
ganizēšanā un visiem, kas atnāca un 
priecājās kopā, jo latviešiem svētku 
nekad nav par daudz!

Pārdomās dalījās
Mārīte Rumpe un Dace Freija

Laikrakstam „Latvietis“

Balto galdautu svētku svinēšana Adelaidē
Latviešiem svētku nekad nav par daudz

Krūzīšu apgleznošana.
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Pavasaris „Billītēs“
Tā vieta, kur var justies kā mājās

Piektdien, 12.  maijā,  Latvijas Etnogrā-
fiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē notika 
izstādes atklāšana – KOKS. PINUMI. Dar-
barīki. Amatniecība. Dizains. Skatītāju pul-
ciņš nebija liels, bet visi bija amatnieki. Ārēji 
senajā koka ēkā, izstāžu zāle baltām sienām 

ar absolūti mūsdienīgu izstādes noformējumu. Tik daudz 
ko redzēt. Sākšu ar mūsdienīgā dizaina priekšmetiem, jo 
nekas jauns nav izgudrots. Patīkamu pārsteigumu izraisa 
bērnu skrejritenis – bez pedāļiem, daži krēsli, kuros senais 
ņem virsroku, pīts veļas grozs, bet tādi jau tiek pasen dari-
nāti, un tiem ir liels pieprasījums.

Daļa eksponātu ir no muzeja krājumiem, citi ir autor-
darbi. Dūdas un kokles, ēveles un slīmesti, ratiņi un tītavas, 
milzīgs vilnas grozs, alus kausi, Lieldienu olas, karotes, 
cibas, vāceles un dažāda lieluma grozi. Nevaru pieminēt 
konkrēti neviena meistara vārdu, jo atklāšanas brīdī vēl pie 
eksponātiem nebija informācijas lapiņu. (Bet tad kad jūs 
atbrauksiet, viss būs labākajā kārtībā!)

Vienu stāstu gan es jums gribu pastāstīt – par lielo ka-
roti – 178 cm gara, rokturī iegriezts Latvijas himnas teksts, 
viss garais kāts rakstu rakstos. Autors ir Arvīds Paegle, 
kurš kopā ar citiem Eiropas bērniem, dzimušiem 1938. gada 
31. janvārī, no Nīderlandes karalienes Julianas saņēma dāva-
nā sudraba karotīti par prieku un godu šajā datumā dzimu-
šajai karalienei Beatriksei. Arvīds kā puika vēl to karotīti ir 
redzējis, bet garā piespiedu ceļojuma laikā uz bargajiem kai-
miņvalsts ziemeļiem, tā ir zudusi, tādēļ meistars ir izgrebis 
šādu savu karoti. Vai būs šis stāsts info lapiņā, nezinu gan.

Kad viss ir apskatīts un safotografēts, sākas izstādes at-
klāšanas runas ar ziedu pasniegšanu tās veidotājiem – šādu 
pušķi redzēju pirmo reizi – ar lenti apsieta rabarberu sarka-
no kātu bunte, kur ziedu vietā skrullējās tumši zaļas lapas. 
Izstāde būs atvērta līdz 10. septembrim.

Atklāšanas noslēgums notika muzeja Priedes krogā, ar 
īstu krogus interjeru – maizes krāsni ar visiem kruķiem, 
gariem galdiem un soliem, protams, arī leti. Pīrāgi un 
plātsmaize bija ļoti gardi. Paldies!

Cienījamie lasītāji, palieku jums parādā stāstu par pašu 
Brīvdabas muzeju; kā solījumu pievienoju Usmas baznīcas 
bildi.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Viss no koka
Izstāde Brīvdabas muzejā

Karote ar savu vēsturi.
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Izstādes atklāšana. No kreisās: Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra Tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rube-
na, Brīvdabas muzeja direktores vietniece attīstības jautā-
jumos Kristīne Kūla.
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21. aprīlis bija drūma, lietaina diena, bet, neskatoties 
uz to, mēs, Salgales pamatskolas 5., 8. un 9. klašu skolēni 
devāmies uz E. Virzas un E. Stērstes memoriālo muzeju 
Billītes, kur pavadījām dažas stundas, lai šo vietu padarītu 
zaļāku. Sakopām dzejnieku taku un grābtām rudenī nokri-
tušās lapas pie dīķa. Šis kopā pavadītais laiks man likās 
ideāls, jo devītā klase ir tā, kurā mēs šķiramies gan no sko-
las, gan skolotājiem un arī no klases biedriem. Šie deviņi 
gadi, ko aizvadīju ar viņiem, liekas kā kopā nodzīvota dzī-
ve, tādēļ šo laiku, kamēr esam vēl kopā, mēs cenšamies 
pavadīt tik tuvi, cik vien iespējams.

Māju saimniece Anna Žīgure pēc talkas mūs cienā-
ja ar pašas lasītu zāļu tēju un gardu itāļu pīrāgu. Atvado-
ties mēs nolēmām, ka gribam atgriezties Billītēs. Izlēmām 
mūsu pēdējā zvana dienu pavadīt pie dabas, jo šajā vietā 
jūtamies kā mājās.

Vēja spārniem atlidoja 13 .maijs – pēdējā zvana diena. 
Pēc pasākuma skolā kopā ar klases audzinātāju un vecā-
kiem devāmies uz Billītēm, kur iestādījām katrs savu koci-
ņu – 4 liepas un 6 ozolus, jo 2017. gadā Salgales pamatskolu 

beidz 6 stalti zēni un 3 lepnas meitenes. Ceturtā liepa tika 
iestādīta par godu mūsu īpašajai skolotājai Sandrai Širvei.

Šī diena mums paliks atmiņā kā ideālā diena, kas veltīta 
tieši mums. Billītes ir tā vieta, kur var justies kā mājās. Lai 
arī kas notiktu, paliks sajūta, ka esi kopā ar savu ģimeni.

9. klases absolvente Kristena Šuca 
Laikrakstam „Latvietis“

Skolnieki ar Annu Žīguri.

Usmas baznīca.
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Igauņu izcelsmes 
holandiešu režisore Hel-
ga  Merits, kas ieradu-
sies Rīgā, lai prezentētu 
savu filmu 1943. gada 
klase – „pieminiet mūs, 
kad mūsu vairs nebūs“, 
vāc materiālus arī filmas 

veidošanai par latviešu leģionāriem.
Jaunās filmas pamatā būs stāsts 

par trim latviešu jauniešiem, kas 
1945. gada janvārī, glābjoties no ie-
saistīšanās karadarbībā, noslēpās vie-
tējās iedzīvotājas mājā, Nīderlandē. 
Vācu armija viņus noķēra un notiesā-
ja uz nāvi. Tomēr cietumu, kurā viņi 
gaidīja sprieduma izpildi, bombardē-
šanā sagrāva un notiesātajiem izdevās 
bēgt. Nīderlandē ir atrasta viena no šo 
jauniešu – Jāņa Dāvida – dienasgrā-
mata.

Jānis Dāvids ir dzimis 1910. gadā 

Rīgā. 1944. gada vasarā viņu ieskaitīja 
Vācijas armijas gaisa izpalīgu vienībā. 
Šo vienību ar kuģi no Rīgas ostas iz-
veda 1944. gada 24. augustā. Uz kuģa 
bija ap 200 J. Dāvida vienības biedru 
un arī kara bēgļi. Viņus veda uz Go-
tenhafenu un tad tālāk uz Oldenburgu. 
Holandē 25 latvieši tika nometināti 
netālu no ciematiem Lichtenvoorde, 
Zieuwent, Varsseveld un De Heurne – 
Holandes un Vācijas robežas tuvumā. 
1945. gada sagaidīšanas brīdī Jānis ar 
abiem līdzbiedriem vēl bija savā vie-
nībā, bet 1945. gada janvāra pirmajās 
dienās viņi to pameta. J. Dāvida die-
nasgrāmatas apraksts beidzas, kad sā-
kas slēpšanās.

Zināms, ka J. Dāvids vēlāk nonāca 
atpakaļ Rīgā, bet kas notika ar pārē-
jiem diviem kareivjiem? Tolaik vienī-
bu atstāja arī Eduards Nikolajs Porga 
(dzimis 1921. gada 23. martā), kas 

pirms kara strādāja par grāmatvedi, 
kā arī Alfrēds Vilis Kalniņš (dzimis 
1910. gada 8. maijā), kas pirms kara 
Rīgā bija atslēdznieks.

Citu vīrus no J. Dāvida gaisa iz-
palīgu vienības sauca Gridukovs, Al-
berts Cīrulis, G. Brūs, Kārlis Oitoli-
us, Alberts Gulbis, Tērauds, Egle un 
Lizdens.

Režisore cer, ka Latvijā vēl ir cil-
vēki, kas varētu sniegt kādas papildus 
ziņas par šiem cilvēkiem.

Latvijas Okupācijas muzeja
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Ziņas par meklētiem leģionāriem var 
nodot Latvijas Okupācijas muzejā:
E-pasts: pr@okupacijasmuzejs.lv
Telefons: +371 67229244
Pasts: Latviešu strēlnieku laukumā 1, 

Rīga, LV-1050.

Piedāvājot daudz-
veidīgas norises, rekor-
daugsts trīspadsmitās 
Muzeju nakts dalībnie-
ku skaits – 172 ar kultūr-
vēsturisko mantojumu 

saistītu apskates vietu visos Latvijas 
reģionos – 20. maijā vēra durvis bez-
maksas apmeklējumiem.

„242 901 Muzeju nakts apmek-
lējums ticis reģistrēts visu Latvijas 
reģionu valsts, pašvaldību, kā arī 
akreditētajos privātajos – kopumā 
119 – muzejos,“ informē Kultūras mi-
nistrijas (KM) Kultūrpolitikas depar-
tamenta Muzeju nodaļas vadītājs Jā-
nis Garjāns. „Fiksētais apmeklējumu 
skaits attiecas vien uz muzejiem, tajā 
neietilpst citu institūciju viesi, kuru, 
kā zināms, nebija mazums – garas in-
teresentu rindas bija novērojamas gan 
pie Valsts prezidenta pils, gan Saeimas 
nama un citviet Rīgā; Muzeju nakts 
gaisotni varēja just arī ārpus galvas-
pilsētas – Tukumā, Liepājā, Cēsīs un 
daudzviet citur Muzeju nakts norises 
izgāja aiz muzeju sienām,“ uzsver KM 
pārstāvis.

„Ministrijas vārdā pateicos visiem 
Latvijas muzeju darbiniekiem un ak-
cijas koordinētājiem – ICOM Latvijas 
Nacionālajai komitejai – par ieguldīto 
darbu, pašaizliedzību, enerģiskumu 
un radošumu, ar kādu muzeju darbi-
nieki jau trīspadsmito gadu rada svēt-
kus tūkstošiem muzeju apmeklētāju,“ 
pauž J.Garjāns.

No Latvijas reģioniem visvai-
rāk Muzeju nakts apmeklējumu bijis 
Vidzemē – 36 270 (salīdzinājumam 

2016. gadā – 35 464 apmeklējumi) 
un Kurzemē – 34 836 apmeklējumi 
(2016. gadā – 32 210 viesu). Pierīgas 
muzejos reģistrēti 25 978 apmeklēju-
mi (2016. gadā – 19 156 interesenti). 
Savukārt Latgales un Zemgales muze-
jos iegriezušies teju 12 000 apmeklētā-
ju (2016. gadā – 15 000 viesu).

Muzeju naktī vispopulārākais Kur-
zemes reģionā bijis Liepājas muzejs, 
uzņemot 8 730 interesentus. Vidzemē 
visaugstākais viesu skaits bijis Val-
mieras muzejā – 8 663 apmeklētāju. 
Muzeju naktī Latgalē visvairāk cilvē-
ku reģistrēts Daugavpils Novadpētnie-
cības un mākslas muzejā – 5 350 ap-
meklējumu, savukārt starp Zemgales 
muzejiem visaugstāko interesi raisījis 
Jēkabpils vēstures muzejs, uzņemot 
3 518 viesu.

Tāpat kā aizvadītajā gadā vispla-
šākais Muzeju nakts piedāvājums bijis 
galvaspilsētā – akcijā piedalījās 35 Rī-
gas muzeji un tajos reģistrēti 121 975 
apmeklējumi. Īpaši populārs bijis Rī-
gas Motormuzejs, kas, pēc vairāku 
gadu pārtraukuma muzeja rekons-
trukcijas dēļ, atkal vēra durvis Mu-
zeju nakts interesentiem. Prognozējot 
sakāpināto interesi, Rīgas Motormu-
zejs bezmaksas apmeklējumu piedā-
vāja visas dienas garumā un muzejā 
20. maijā viesojās 25 672 interesenti. 
Otrs apmeklētākais akcijas dalībnieks 
ir Turaidas muzejrezervāts, kurā Mu-
zeju nakts gaisotni izbaudījuši 16 240 
apmeklētāji. Citi apmeklētākie Rīgas 
muzeji – Latvijas Kara muzejs (9 986 
apmeklētāji), Mākslas muzejs Rīgas 
Birža (9 933 viesi), Rīgas vēstures un 

kuģniecības muzejs (7 345 interesen-
ti), Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs 
(6 765 apmeklētāji).

Jau 13. gadu vislielākais muzeju 
apmeklējums vienas dienas vai nakts 
laikā ir Muzeju nakts ietvaros. Aizva-
dītajos gados cilvēku iesaiste Muzeju 
nakts pasākumos ir nostabilizējusies, 
sasniedzot vidēji 250 tūkstošus apmek-
lējumu. Veidojot aizraujošas ekspozīci-
jas, izstādes un izglītojošas program-
mas un pārdomātu komunikāciju ar 
sabiedrību, pēdējos 7 gados Latvijas 
muzejiem izdodas piesaistīt arvien vai-
rāk apmeklētāju – pērn Latvijas mu-
zeju apmeklējums audzis par gandrīz 
10%, sasniedzot 3,5 miljonus vizīšu.

Muzeju nakts ir starptautisks pa-
sākums, kas vienlaikus notiek gandrīz 
visu Eiropas valstu muzejos. Muzeju 
nakts iniciatore ir Francijas Kultū-
ras un komunikāciju ministrija. Kopš 
2005. gada Latvijas muzeji kopā ar ci-
tiem Eiropas muzejiem iesaistās kopī-
gā starptautiskā akcijā – Muzeju nakts, 
tās mērķis – iepazīstināt ar muzejiem 
arī tos iedzīvotājus, kas ikdienā mu-
zejus neapmeklē. Pēc dažiem gadiem 
tika panākta vienošanās, ka Muzeju 
nakts kļūst par vienu no aktivitātēm, 
kas saistīta ar Starptautiskās muzeju 
dienas atzīmēšanu. Informācija par 
akciju – www.nuitdesmusees.culture.fr

Akciju Muzeju nakts Latvijā orga-
nizē KM sadarbībā ar Starptautiskās 
Muzeju padomes (ICOM) Latvijas 
Nacionālo komiteju.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Muzeju nakts popularitāte pieaug arī reģionos
Kopumā pasākumus apmeklē vairāk nekā 242 901 interesents

Meklē ziņas par latviešu leģionāru likteni
Nīderlandē 1945. gada sākumā
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Tikpat svarīgs Kro-
nenbergs bija arī tiem, 
kuri dzīvoja Padomju 
Latvijā – un varbūt pat 
vēl svarīgāks. „Sevišķi 
svētīga misija viņa grā-
matām bija padomju 
gados, jo rakstnieka as-

prātīgajos pantos un zīmējumos lasītā-
ju spilgti uzrunā latviskums ar tautas 
pasaku un tautas dziesmu mīļu tēlainī-
bu un viedumu,“ saka Irēna Lagzdi-
ņa, kurai jau ilgus gadus bijis tuvs 
Kronenberga mantojums, īpaši teātrī. 
„Tolaik tas bija kā balzams dvēselei, jo 
padomju ideologi jau no bērnudārza 
vecuma maziem knauķiem stāstīja un 
lasīja par tēva nodevēju Pavļiku Mo-
rozovu, Pāvelu Korčaginu. [..] Kro-
nenberga grāmatiņās bērns iepazina 
pasauli šo murgu nesadraņķētu, mīles-
tības, šķelmības, gaišu joku pilnu, kurā 
pieaugušie, bērni un viņu dzīvnieciņi 
dzīvo draudzīgu, saskanīgu dzīvi.” 
Viņa esot bijusi „to laimīgo vidū, kam 
vecāki mazotnē gudri prata rokās ie-
likt Jaunsudrabiņa, Skalbes, Eglīša, 
Stārastes, Kronenberga un Brigade-
res grāmatas. [..] Lasīju arī „Jaunī-
bas Tekas“ un „Mazās Jaunības Tek-
as“, kurās par ilustratoru darbojās A. 
Kronenbergs. Pēc kara dažam labam 
bēniņos un citās mazāk uzkrītošās vie-
tās glabājās gan šie izdevēja Andreja 
Jesena izdotie žurnāli, gan Emīlijas un 
Antona Benjamiņu lolojuma „Atpūta“ 
komplekti, vērtīgas padomju varai ne-
vēlamas grāmatas. Lasīt kāriem bēr-
niem tā bija īsta paradīze.“13

Lagzdiņa atklāj, ka spēj izjust to, 
kas Kronenbergam bija ieslēgts pasa-
kas dzejas rindās un – galvenais – aiz 
tām. „To neviens modrs padomju cen-
zors nevarēja uzrādīt, bet tas virmoja 
gaisā un visus vienoja. Šodien mēs to 
drīkstam saukt par latviskumu.“14

Ženija Katkovska, kuras piecga-
dīgā meitiņa Liene spēlēja ganiņa lomu 
Irēnas Lagzdiņas veidotajā uzvedumā, 
stāsta: „Ar Kronenberga darbiem 
mums iesākās priekšā lasīšanas tra-
dīcija, kas sekmīgi turpinās arī tagad, 
meitas Lienes ģimenē. Kad vecākais 
mazdēls Ernests gāja gulēt diendusā, 
viņš man salika grāmatu kaudzīti la-
sīšanas kārtībā, ko es nedrīkstēju sa-
jaukt. Kā pirmais bija Kronenbergs. 
Tagad astoņgadīgais Ernests ir jau 
skolnieks, viņš bieži lasa jaunākajam 
brālim, piecgadīgajam Armīnam, un 
man.“15

Tūlīt pēc Kronenberga nāves 
1958. gadā Uga Skulme savās atmiņās 
rakstīja, ka Jaunības Teku laikā bēr-
ni sajūsminājušies par mākslinieku: 
„Bērni mīl cilvēkus, kas ir bez viltus. 
Neviltotības un labsirdīguma dēļ Kro-

nenbergs patika arī pieaugušajiem,“ 
piebilda Skulme.16

Režisors un aktieris Pēteris  Lie-
piņš,  kurš Kronenberga darbus vai-
rākkārt uzvedis uz Dailes teātra skatu-
ves, stāsta: kaut gan viņš Kronenbergu 
nekad nav sastapis, rakstnieks viņam 
jau no pirmajām lapaspusēm licies kā 
ļoti tuvs radagabals. „Viņa darbi ir tik 
brīnišķīgi, un viņa bērnības pieredze 
aktiera pasaulei der kā uzlieta. Tajos 
ir visa dzīvā dzīve un brīnumaini fan-
tāzijas tēli... Man viss ir tik mīļš.“ Lie-
piņš esot uzaudzis mājā, kas atgādinā-
ja Kronenberga radītās mājas, un viņu 
pārņēmusi pārliecība, ka rakstnieks 
„visu uzrakstījis par manu bērnību, 
par mūsu meža mājām“.17

Liepiņš stāsta, ka jau sen nolēmis 
iestudēt Kronenberga tekstu uz ska-
tuves, kaut arī sapratis, ka „būs ellīgi 
grūti, bet...“ Tikko viņš sācis mācīties 
tekstu, nākušas klāt arvien jaunas ide-
jas.18

Kopš 2009. gada decembra Dailes 
teātrī atkal rāda Jērādiņu, kuras re-
žisors un vienīgais aktieris ir Pēteris 
Liepiņš. Zāle arvien pārpildīta, biļetes 
dabūt grūti. Šis ir jau trešais monoiz-
rādes variants – 1982. gadā šajā pašā 
teātrī (Latvijas PSR Valsts Akadēmis-
kais Dailes teātris) uzvestā Pētera Lie-
piņa un Imanta Zemzara Jērādiņa no-
turējās uz skatuves pāris gadu desmitu 
un sasniedza šī teātra visu laiku rekor-
du. Otrā versija parādījās 2001. gadā.

Tajā pašā 2001. gadā Dailes teātrī 
varēja skatīties muzikālu pasaku Ķē-
niņa Mikabika raibie svārki. Šī mono-
izrāde tapusi pēc Kronenberga nepub-
licētās un nepabeigtās humoristiskās 
dzeju pasakas motīviem. Liepiņš bija 
saliedējis dzejas vienā veselumā. Viņš 
pats tēloja vairākas lomas, būdams ne 
tikai bērni un pieaugušie, bet arī raga-
na Baba, velns un dzīvnieki.

Mikabika bija izrāde par nabadzīgu 
puišeli, kam jāsadabū, ko vilkt mugurā, 
kā arī par skroderi, kurš braši cīnās gan 
ar lāci, gan pašu velnu; par labo un ļau-
no. Liepiņš loloja arī ideju par Kronen-
berga nepublicēto darbu dzejas izrādi.

Aktieris un režisors uzskata, ka 
izrādē Mikabika ar pasakas palīdzību 
risināti nopietni, pat valstiski svarīgi 
jautājumi. „Ja cilvēki visi kopā vieno-
ti atsakās no kādas muļķības, ja visi 
rūpējas, lai gudrība valdītu pār muļ-
ķību – tā, manuprāt, ir īsta demokrāti-
ja.” Viņš turpina: „Demokrātija valstī 
iestājas tad, kad katrs ir savā vietā, 
pretējā gadījumā sākas sabrukums.“ 
Tā arī pasakā ķēniņa valstī sākas jukas.

Pētera Liepiņa Jērādiņas inter-
pretāciju slavēja jau astoņdesmitajos 
gados. Kādā recenzijā rakstīts, ka iz-
rāde dodot vielu pārdomām par bērnu 

audzināšanu.
Jo te nu laikam ir gan šī iestudē-

juma, gan Alberta Kronenberga darbu 
racionālais kodols kopumā, un tas ir 
labestība, sirsnīgums, pamudinājums 
mācīties dzīvē saskatīt vispirms labo 
un gaišo pusi; asprātība, bagāta iztēle 
un fantāzija un pa reizei tik asi precīzs 
skatiens uz cilvēku vājībām un nega-
tīvajām īpašībām, kāds var būt tikai 
mūsu tautai raksturīgajam pasmaga-
jam, bet tiešajam un labsirdīgajam 
humoram. Izrāde patika arī bērniem, 
kaut gan skaidrs, ka viņi ne vienmēr 
saprata visus senos latviešu vārdus.

Dramaturgs Gunārs  Priede ar 
Kronenbergu iepazinies studiju laikā 
un vēlāk nožēlojis, ka nemācējis, kad 
tas bija iespējams, vecākajam un piere-
dzējušākajam kolēģim neko pavaicāt. 
„Viņš tajā dzīves posmā bija tāds rāmi 
apcerīgs, vairāk skatījās vien. Retumis 
kaut ko pateica par Raini, par Birznie-
ku-Upīti, par Jaunsudrabiņu. Mēs, kas 
tur bijām ap viņu, noklausījāmies gan, 
bet, lai kaut ko pajautātu, precizētu, 
nofiksētu – tiktāl nebijām tikuši. Nē, 
kur nu. Tagad, jā! Šo vajadzēja un to 
vajadzēja...“19

Vija Siliņa stāsta, ka viņas audžu-
tēvs maz lasījis daiļliteratūru. „Cau-
rām naktīm viņš strādāja savu zināt-
nisko darbu. Tomēr lasīšanā mani 
ievadīja tieši viņš. Pirmā dāvātā grā-
mata, atceros, bija A. Kronenberga 
„Tuntuļu Jurītis“.“20 

Literatūrzinātnieks Valdemārs 
Ancītis žurnālā Karogs 1970. gadā at-
cerējās, ka viņa bērnībā bijis maz krā-
sainu attēlu, – un bērni tā priecājušies 
par melnbaltajām ilustrācijām! „Nevar 

Šīs grāmatas ļāva justies kā mājās (2)
Kronenberga mantojums
Par Alberta Kronenberga grāmatām. Noslēgums. Sākums LL458

 
Turpinājums 9. lpp.

No grāmatas „Pieci kaķi“ (1941).
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Daudzas Balsis... Doma Viena (2)
Jauniešu koris Mazajā ģildē

BALSIS 30 gadu 
pastāvēšanas jubileja, 
Svētki!, turpinājās svēt-
dien, 9.  aprīlī, Mazajā 
Ģildē. Mazā Ģilde ir 
kora mājas. Tur ir mē-
ģināts un koncertēts no 

paša kora pastāvēšanas sākuma. Tur 
pulcējās BALSIS atbalstītāji, draugi, 
bijušie dziedātāji, kuriem nebija iespē-
jas dziedāt koncertos, un ļaudis, kuri 
vēl joprojām priecājās par iepriekšējā 
vakara koncertu (skat rakstu laikraks-
tā Latvietis Nr.457).

Dabīgi, visi sagaidīja jauku, sti-
mulējošu koncertu, bet katram, kas 
bija ieradies, bija arī savs iemesls tur 
būt. Vilis  Vītoliņš, piemēram, nāca 
atbalstīt kori, kas ir daudz palīdzē-
jis Likteņdārza izveidošanā, un Dace 
Melbārde, Latvijas kultūras ministre, 
lai apsveiktu kori, diriģentu Intu Tete-
rovski un pasniegtu atzinības rakstus. 
Un ir jau arī daudz, par ko nāktos iz-
teikt atzinību. Koris muzikālajā dzīvē 
iesaista klausītājus visā Latvijā, ceļo-
jot pa mazām pilsētām un miestiņiem, 
sniedzot augstvērtīga līmeņa koncer-
tus tiem, kam nav iespējams tikt uz 
Rīgu. Koris bieži ceļo arī uz ārzemēm, 
popularizējot Latvijas kora mūziku un 
tradīcijas. Koris turpina audzināt jau-
nus cilvēkus, kuri cienī Latvijas kora 

mūziku. Diriģents un koris piesaista 
cilvēkus Latvijas kultūras dzīvei ar 
īpatnējiem un interesantiem notiku-
miem.

Koncerts sākās, dziedot taga-
dējiem koristiem, kuriem no zāles 
pretējās puses, it kā no pagātnes, pie-
pulcējās klāt bijušie koristi. Koncertā 
turpinājās iepriekšējā vakara tēma – 
tika parādīts, kā divi komponisti, iz-
mantojot vienu un to pašu dzeju, ir ra-
dījuši dziesmas, kuras izraisa pavisam 
atšķirīgas sajūtas, un varētu pat teikt – 
gandrīz pretējās emocijas. Koncertā 
skanēja gan kora, gan solo dziesmas. 
No tās vietas, kur es sēdēju, man sa-
nāca redzēt uzjautrinošu teātri, skato-
ties, kā dziedāšanas skolotājs Nauris 
Indzeris mīļi un neuzkrītoši mēģināja 
ar minimālām pirkstu kustībām tur-
pināt sadarbību ar solistiem. Diriģēja 
Ints Teterovskis un bijušie diriģenti: 
Māris Kupčs – viens no kora dibinā-
tājiem – Agita  Ikauniece, Armands 
Zavadskis,  Valdis  Tomsons. MC 
Orķestris pavadīja solistu dziesmas 
un  Orests  Silabriedis izcili pieteica 
programmu – zināšanas un humors, 
kā sāls un pipari, piedeva garšu visam 
teiktajam.

Bet šie tak ir Svētki! Tātad pēc 
koncerta un apsveikumiem bija ēšana, 
šampānietis, milzīga torte, vēl mūzika 

un dziedāšana. Uz sienas projektors 
rādīja fotogrāfijas no pagātnes un šo-
dienas, bet bijušajiem un esošajiem 
koristiem bija iespēja satikties, paru-
nāt, padejot... vārdu sakot, svinības 
turpināt.

Kā teica korists Ivo Sildegs, kurš 
BALSĪS dziedājis visilgāk (1988-2012): 
„Korim ir straujš un prasīgs dzīves 
ritms ar diriģentu, kas ir prātīgs un 
zina, ko grib, un tad jau ir viegli, kad 
zini, ko no tevis prasa. Prieks par kopā 
būšanu ar bijušiem koristiem un cīņu 
biedriem. Pat klausītāji ir pamanījuši, 
ka šis prieks caurvij koncertus.“

Bet pēdējie vārdi, lai paliek Valsts 
prezidentam Raimondam Vējonim, 
kurš arī bija svētdienas koncertā. Viņš 
izteica pateicību korim un uzsvēra, ka 
viņam prieku sagādāja ne tikai dzie-
dāšana, jo katrs korists ir patiešām 
labs dziedātājs /dziedātāja, bet tas, ka 
koristu balsis skan tik saliedēti – visi 
kopā kā viens vesels. Daudzas balsis... 
doma viena!

Tā tika pavadīta nedēļas nogale 
interesantos un ar izdomu pasniegtos 
koncertos, bet jubilejas gads jau vēl 
turpināsies ar pazīstamiem un ne tik 
pazīstamiem notikumiem... un tātad 
raksti arī turpināsies!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

Bijušie un tagadējie koristi.
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taču teikt, ka Alberta Kronenberga, 
Zeberiņa un Vidberga zīmējumi būtu 
neizteiksmīgāki par mūsdienu krāsai-
najiem... Bet mēs līdz ar saviem bēr-
niem esam jau tā izlutināti, ka šodien 
bērnu žurnālos un grāmatās melnbaltā 
ilustrācija izskatās ne visai piemērota, 
it kā sliktāka. Barojam ar baltmaizi.“21

Grāmatu izdevēja Māra  Caune 
raksta, ka viņas pirmā iepazīšanās ar 
Kronenbergu notikusi 1949. gadā, kad 
„...mūsmājās kāds no Rīgas bija atve-
dis mākslinieka ilustrēto grāmatiņu 
„Darbam dzimu, darbam augu“. Cik 
lauku bērna gara pasaulei tuvi un sa-
protami tās varoņi –

Zaķīts ara tīrumā,
Žagatiņa brīnījās.
Ko brīnies, žagatiņa?
Tā vīram jāstrādā.
Varbūt tieši šī plānā grāmatiņa 

bija tā, kas mani ierosināja pievērsties 
grāmatniecībai, saskatīt skaisto pa-
saulē un cilvēkos.“22

1987. gadā rakstnieks Miervaldis 
Birze intervijā atklāja, ka vismīļā-
kās viņam joprojām ir Kronenberga 
ilustrētās grāmatas. Viņa „jaukie un 
nepārprotamie zīmējumi aizveda pie 
Birznieka-Upīša“.

Kad dzejnieks Andris Akmentiņš 
izdeva savu pirmo grāmatu, viņš atzi-
nās, ka viņam bijuši trīs garatēvi, trīs 
K, kas grāmatas rakstīšanas laikā bi-
juši ļoti mīļi: Klāvs (Elsbergs), Knuts 

(Skujenieks) un Kronenbergs.
Skolotāju Avīzes redaktore Selga 

Palu (Kaņepe) 1987. gadā rakstīja Rū-
tai Kronenbergai, ka „...priecājoties 
par ilgi cerētu un gaidītu tikšanos grā-
matu pasaulē. Kaut visiem cilvēkiem 
būtu bijusi tāda „Zelta atslēdziņa“, ar 
ko slēgt durvis uz gara gaismu!“23

Selga Palu bija ilgi meklējusi šo 
grāmatu, kuru viņa atcerējās no bēr-
nības, bet autora vārds bija aizmirsies. 
Viņa brīnījās, kāpēc to nevar atrast 
katalogos, muzejos vai enciklopēdijās. 
Veco grāmatu kolekcionāri prata viņai 
palīdzēt, un varbūt tieši viņas nopelns 
bija tas, ka vācu okupācijas laikā iz-
doto grāmatu jau 1988. gadā beidzot 

Šīs grāmatas ļāva justies... (2)
Turpinājums no 8. lpp.

 
Turpinājums 11. lpp.



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Otrdien, 2017. gada 23. maijā

Kurzemes Cietokšņa atcere; Mātes dienas pusdienas
Liels apmeklētāju skaits DV mītnē Ziemeļmelburnā

Sestdien, 6. mai-
jā, akta ievadrunā DV 
Melburnas priekšsēdis 
Jānis  Kārkliņš atgādi-
nāja klātesošajiem par 
6 lielkaujām, kuras no-
tika Kurzemē, it sevišķi 
to, ko izcīnīja Kurzemes 

Katlā; cik varonīgi latvieši to izcīnīja 
un cik lielu zaudējumu katra puse cie-
ta. Latvijas 19. divīzijas spējas tur pār-
varēja pretiniekus.

Jānis arī cienīja mātes un apstip-
rināja to mīlestību un pateicību, kas 
mums katram ir pret viņām.

Pie viena – Baltā Galdauta dienas 
jauniesāktā tradīcija tika pacelta ar pa-
skaidrojumu, ka atceramies 27 gadus 
kopš Latvija atguva savu patstāvību. 
Visi tika lūgti savās pārrunās pado-
māt, ko mēs varētu darīt Latvijas labā. 
Galdi bija segti ar baltiem galdautiem 
un vāzēs baltas mārtiņrozes.

Mācītājs Dainis Markovskis savā 
uzrunā Kurzemes cietokšņa aizstāvju 
garīgi ētiskā un psiholoģiskā nozīme 
Latvijas vēsturē atzina leģionārus un 
klātesošos, kuri paši bija pārdzīvojuši 
to un gājuši visam tam ārprātam un 
šausmām cauri. Savā runā viņš tālāk 
pieminēja sekojošus punktus.

Detaļas par to laiku ir labi ap-
rakstītas un dokumentētas grāmatās 
un arī šodien viegli pieejamas inter-
netā. 

Ir jādomā par jautājumiem: Ko to-
reiz notikušais katram latvietim nozī-
mē šodien? Ko tas nozīmēs nākotnē? 
Ko no tās saņems un paturēs nākamās 
paaudzes? Vai bija vērts cīnīties tad, 
kad vairs nebija iespējams uzvarēt. 
Tie nav viegli jautājumi!

Ir lietas, ko nevar un nedrīkst aiz-
mirst kā īstās vērtības, mācības, do-
tas kā svēts mantojums no paaudzes 
paaudzē. Dieva vārds ceturtā bauslī: 
godināt savus vecākus, lai varētu ilgi 
dzīvot tanī zemē, ko Tas Kungs, Tavs 
Dievs Tev dod, ir pēdējais vārds.

Latviešiem iemesli cīnīties par 
savu zemi, tautu un brīvību bija pavi-
sam citi mērķi nekā citu valstu armijas 
vienībām, un tas tika darīts par savas 
tautas godu, it sevišķi, ka nevarējām 
vairs izcīnīt savu brīvību. Pēc Ģe-
nerāla Rūdolfa Bangerska vārdiem: 
...mums bija tiesības un pienākums 
aizstāvēt sev pret apdraudu un ienaid-
nieku kā boļševisms, kas gribēja mūs 
pakļaut savai politiskai varai un garī-
gi un fiziski iznīcināt.

Latviešu leģions demonstrēja aug-
stu militāro profesionālismu un līdz 
šim vēl nepārspētus varonības, pašu-
zupurēšanās un izturības augstumus. 
Leģionāri un apročoti latvieši deva 
skaidru, nepārprotamu atbildi boļše-
viku neatlaidīgiem meliem, ka latvie-
šu tauta brīvprātīgi būtu iekļāvusies 

Padomju Savienībā. Le-
ģionāru un vācu divīziju 
sargātais Kurzemes cie-
toksnis ļāva tūkstošiem 
latviešiem izglābt savas 
dzīvības un izceļot uz ci-
tām zemēm.

Latviešu leģions bija tautas izmi-
sīga pašnoteikšanās un pretestības 
izpausme komunisma diktatūrai tās 
staļiniskajā veidolā. 1939/40.g. latvie-
ši bija militāri un politiski par vājiem 
aizstāvēt savu neatkarību. Pēc vācu 
okupācijas nebija ļauts atjaunot savu 
valsti un armiju, tāpēc leģionāriem 
nācās cīnīties zem vācu karoga. Lat-
viešu leģions godam pārņēma varo-
nības stafeti no Brīvības cīņu dalīb-
niekiem, un leģiona pastāvēšanai bija 
nepārejoša nozīme mūsu tautas pre-
testības apziņā. Daudzi leģionāri pēc 
kapitulācijas papildināja nacionālo 
partizāņu rindas. Meža brāļi turpināja 
cīnīties apmēram 12 gadus un uzturēt 
tautā klusu cerību Latvijas neatkarī-
bai.

Apmēram 14 000 leģionāri bija 
spiesti padoties PSRS pēc kapitulāci-
jas. Bija apm. 50 000 kritušo, daudz 
ievainoto, sakropļoto, nomocīto un 
deportēto. Ir daudz zaudēts tautas 
dzīvā spēkā. Bija jāiztur leģionāru 
likšanu vienā katlā ar nacistiem un 
fašistiem, pazemināšanu, nosaucot 
viņus par nodevējiem vai noziedznie-
kiem.

Leģionāri, kuri palika trimdā, tur-
pināja diplomātisku un informatīvu 
cīņu pret PSRS. Viņi bija paraugs un 
izturības etalons tautai otrajā oku-
pācijas laikā. Kurzemes Cietokšņa 
cīnītājus atceras: sarīkojumos, kāds 
mums šodien ir; atceras, ka pastāv 
muzejs Zantē (Kandavas novadā) ar 
ekspozīciju; tiek apzinātas un sakop-
tas piemiņas vietas un kritušo kara-
vīru kapi – Lestenē – otrie lielākie 
brāļu kapi Latvijā; Lestenes baznīca, 
kurā kara laikā tika ierīkota lazarete 
karavīriem arī tiek atjaunota; Saldus 
novadā 1998. – 2011. g. iestādīti ozoli 
un bērzi kā dižkoku aleju kara tranšeju 
vietās; tiek rīkotas izstādes Okupāci-
jas muzejā un kara muzejā; kā arī pie-

miņas sarīkojumi pie kauju un piemi-
ņas vietām – kā Nāves salā. Virsnieki, 
saņemot pirmo virsnieka pakāpi, dod 
zvērestu Rīgas Brāļu kapos. Kurzemes 
cietokšņa aizstāvji: MŪŽĪGI DZĪVO-
JIET!

Otrā programmas daļā Viktora 
Bendrupa kungs nolasīja savu rakstī-
to pēršiņu, kā viņš pats to sauca, par 
veltījumu mātēm. Varēja sadzirdēt, 
cik daudz viņš savu māmiņu mīlē-
jis un kā viņa viņam pietrūkst. Tālāk 
visi tika emocionāli aizrauti ar Ivara 
Štubja akordeona pavadītām gan kara 
dziesmām, gan mātēm veltītām dzies-
mas. Viņš lūdza visiem dziedāt līdzi, 
ja zin vārdus. Varēja redzēt, ka Ivars 
bija labi padomājis par programmu. 
Viņš pieminēja, ka Kurzemes Cietok-
šņa atcere ir svarīga viņam arī, jo viņa 
vectēvs bija 19. divīzijā. Ivars pats ir 
DV biedrs.

Pēc ekstrā galda saklāšanu, visi 
bija gatavi garšīgām pusdienām, ko 
saimnieces Marta Apine un Ingrīda 
Houka  (Hawke) bija sagatavojušas. 
Un tā pavadījām ļoti jauku, omulīgu 
pēcpusdienu.

Lielu pateicību mācītājam Dainim 
Markovskim, saimniecēm, visiem pa-
līgiem šai dienā – apkalpotājiem, ka-
roga sardzei, bāra vadītājam, skaņu 
sistēmas iekārtotājam, kasierei, kā arī 
visiem atbalstītājiem. Esam vienmēr 
ļoti priecīgi jūs redzēt mūsu vidē.

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Sarīkojuma dalībnieki.
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Viktors Bendrups deklamē savu dze-
ju – veltījumu mātēm.
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Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienu.

Pagājušā gadsimta deviņdesmi-
tajos gados, atjaunojot Latvijas Re-
publiku, bija arī mēģinājumi apšaubīt 
18. novembra Latvijas valstiskumu, 
bija nopietni aicinājumi, nevis atjaunot 
18. novembra valsti, bet dibināt jaunu 
valsti – ar visām no tām izrietošām 
sekām: nulles slieksnis pilsonībai, div-
valodība, īpašumtiesību neatjaunoša-
na utt. Kam tas būtu bijis izdevīgi? Lai 
katrs secina pats.

Lūdzu, nepārprotiet, es tiešām ne-
aicinu ignorēt skaistos Baltā galdauta 
svētkus, tikai skaidrības un vienkāršī-
bas labad varbūt tos varētu saukt par 
Latvijas Atdzimšanas svētkiem? Lai 
būtu nepārprotami un vienkārši.

Pavisam drīz 4. maijam seko arī 
9. maijs – nozīmīgai Latvijas iedzī-
votāju daļai svarīgi svētki. Taču otra 

nozīmīga Latvijas iedzīvotāju daļa – 
1940. gada pamatiedzīvotāju man-
tinieki šo datumu pamatoti uzskata 
par savas zemes okupācijas dienu, jo 
vienu – vācu okupāciju gandrīz uz 
pusgadsimtu nomainīja padomju oku-
pācija.

Varbūt tad arī, skaidrības labad, 
šo pieminekli Pārdaugavā, pie kura 
9. maijā pulcējas tik daudz padomju 
okupācijas mantinieku, būtu vērts no 
Uzvaras pieminekļa pārdēvēt par Oku-
pācijas pieminekli? Un tad redzētu, ko 
katrs 9. maijā tur svin. Vajadzīga tikai 
Rīgas Domes labā griba, un tad arī va-
rētu labi redzēt, kādas vērtības aizstāv 
Rīgas Dome; – vai tā joprojām noliedz 
Latvijas okupācijas faktu? Par to der 
padomāt arī katram pašvaldību vēlē-
tājam.

Labi, neesmu jau tik ļoti naivs, 
lai nesaprastu, ka tā diemžēl ir utopi-
ja. Bet gribu aicināt mūsu sabiedrību 
par to domāt. Jo, paldies Dievam, kopš 
1991. gada 4. maija pilnīgi oficiāli mēs 

varam atkal domāt SAVAS domas un 
tās skaļi arī izteikt. Mēs varam dziedāt 
SAVAS dziesmas, svinēt SAVUS svēt-
kus un mīlēt SAVU valsti, par kuru 
pateikties varam tiem dažādu tautī-
bu puišiem, kuri gandrīz pirms simts 
gadiem gāja cīņā par SAVU valsti, lai 
uzdrīkstētos īstenot – SAVU sapni – 
sapni par brīvu un neatkarīgu Latviju.

Mums tas tagad šķiet tik pašsapro-
tami – sava valsts, valoda, kultūra, ka 
bieži uzdrīkstamies to noniecināt. Jā, 
mūsu valstij ir daudz trūkumu un tos 
pamatoti var kritizēt. Bet tā ir mūsu 
vienīgā Latvija, citas, labākas mums 
nav. Tik daudz tautām pasaulē nav pat 
savas valodas, kur nu vēl valsts! Tāpēc 
ir vērts lepoties ar to, ko esam sasnie-
guši ne tikai šo vairāk nekā 25 gadu 
laikā, bet ko esam sasnieguši gandrīz 
100 gadu laikā.

Austris Grasis,
valodnieks, folklorists un 
DV Vācijā valdes loceklis
Laikrakstam „Latvietis“

Par valsti un svētkiem
Turpinājums no 1. lpp.

izdeva atkārtoti.
Rodas iespaids, ka Kronenbergu 

pazīst arī ārpus Latvijas. Lietuviete 
Renāta  Zajančkauskaite 1989. gadā 
stāstīja Skolotāju Avīzei, ka viņas pir-
mā grāmata bijusi Alberta Kronenber-
ga Teic, māmiņa, manu darbu latviešu 
valodā.24

Trimdas sabiedriskā darbiniece 
Anita Tērauda atceras, ka viņas bēr-
nība būtiski saistās ar trim grāmatām, 
no kurām vienu – Sprunguļmuižā ga-
datirgus, „...es vēl tagad varu citēt no 
galvas:

Aploks pilns un pilna pļava,
Laidarā pat vietas nava,
Bet pa šauro ganu ceļu
Nāk vēl divi duči peļu.“
Ilustrācijas un teksts viņai jopro-

jām esot acu priekšā. Tērauda uzskata, 
ka latviešu bērnu grāmatas ir visskais-
tākās pasaulē.25

Žurnālists Andrejs  Krauliņš 
2007. gadā par Kronenbergu rakstījis 
šādi: „Gandrīz vai katram no mums 
kāda no šīm grāmatām ar autora brī-
nišķīgajām ilustrācijām uzdzen nostal-
ģiskas atmiņas par bērnības gadiem, 
par to laiku, kad tās lasītas un aplū-
kotas, par sevi un savām izjūtām tajā 
laikā.“26

Rūta  Kronenberga stāsta, ka, 
viesodamās Minsterē, iepazinusies 
ar kādu dāmu, kas savulaik izīrējusi 
mitekli Jānim Jaunsudrabiņam, kurš 
1944. gadā bija pametis Latviju. „Viņa 
atcerējās, ka rakstniekam esot bijusi 
jauka Kronenberga dāvināta grāmata 
ar mīlīgiem rūķīšiem (acīmredzot „Zel-
ta laiki“, kas sakņojas vācu pasakā. – 
J. R.). Tēvs ar Jaunsudrabiņu, manu 
garīgo krusttēvu, bija draugos jau no 
seniem laikiem. Pasaule ir maza!“27

Daži cilvēki uzskata, ka mūsdie-

nās Kronenbergu necienot un negodā-
jot, un ka tas esot Latvijas sabiedrības 
mīnuss. 2009. gadā izstrādātā Latvijas 
Kultūras kanona vizuālās mākslas sa-
daļā iekļauti trīsdesmit mākslinieki 
un viņu darbi. Alberta Kronenberga 
viņu vidū nav. Droši vien tas nozīmē 
tikai to, ka Latvijā ir daudz ievērojamu 
mākslinieku un viņus visus nav iespē-
jams uzņemt kanona sarakstā, – vai arī 
to, ka Kronenbergs ir pārāk daudzpu-
sīgs, lai atbilstu kādai vienai, noteiktai 
formai vai statusam.

Juka Rislaki
Laikrakstam „Latvietis“
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Kanonā ir Jaunsudrabiņa ilustrācijas 
Baltajai grāmatai, pati grāmata 
iekļauta kanona literatūras sadaļā. 
Purvītis Mākslas vēsturē rakstīja: 
„Pilnīgi savrupas, bet karikatū-
rai tuvas ir Jāņa  Jaunsudrabiņa 
humoristiskās ilustrācijas „Baltai 
grāmatai“; viņš izveidojis īpatnēju 
stilu, atdarinādams bērnu zīmēju-
ma naivo formu protovozēšanu ar 
lielu māksliniecisku taktu.“

– Pirms dažiem gadiem, kā vēstīja avī-
zes, kustības Jaunā paaudze biedri 
pretpagānisma akcijā Rīgā sade-
dzināja Jaunsudrabiņa Balto grā-
matu. Arhibīskaps Jānis  Vanags 
nosodīja Jaunsudrabiņa grāmatas 
dedzināšanu: „Kristīga latvieša 
bērnības atmiņas, ko kādreiz la-
sīju priekšā saviem bērniem!“ – 
1958. gadā Kronenbergs ilustrēja 
Zaļo grāmatu, kurā attēlotas Jau-
nsudrabiņa ganu gaitas Neretas 
apkārtnes sētās, tātad savā ziņā 
var uzskatīt, ka arī Kronenbergs 
iekļauts kultūras kanonā.  ■

Šīs grāmatas ļāva justies... (2)
Turpinājums no 9. lpp.
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Šodien ir 25. aprīlis, 
Lieldienas ir nosvētītas, 
nokrāsotās olas visas ap-
ēstas, un arī visi pūpoli-
ņi jau nonākuši Clean R 
atkritumu pārstrādē. 
Man sarunāta tikšanās 
ar Kristīni, kuru pazīstu 

jau no 2006. gada, kad man bija pirmā 
izdevība iepazīties ar Vītolu ģimeni 
un viņu dibināto Fondu. Esam tikušās 
dažādos Vītolu Fonda sarīkojumos, 
gan arī viņas tēta Viļa Vītola grāmatu 
atklāšanās, gan arī citos sarīkojumos. 
Par Kristīni esmu lasījusi arī dažādus 
rakstus, kas parādās dažādos žurnālos. 
Vienu atceros sevišķi labi, kur Kristī-
ne izrādīja žurnālistam savas mājas 
iekārtojumu. Varēja redzēt, ka viņai 
ir talants ne tikai izstudētajā arhitek-
tūrā, bet arī interjera dizainā. Tā māja 
nu vienkārši bija fantastiska, un es pat 
amerikāņu žurnālos neko tik skaistu 
nebiju redzējusi. Arī Google portālā 
varu par Kristīni izlasīt bezgala daudz. 
Bet tagad viņa ir pie manis un pati var 
par savu dzīvi pastāstīt:

„Es patiesībā piedzimu Amerikā, 
Pitsburgā, kur vienu gadu ar Forda 
stipendiju studēja mans papus. Tas bija 
1962. gadā 22. maijā, un es biju tikai 
dažus mēnešus veca, kad ģimene at-
griezās Venecuēlā. Tā man no Ameri-
kas nekādu atmiņu nav, no tās man ir 
tikai Amerikas pilsonība. To es nekad 
neuzdevu. Mana bērnība un jaunība ir 
saistīta tikai ar Venecuēlu. 38 gadus es 
nodzīvoju Venecuēlā, tur mani kristī-
ja, es apprecējos, pabeidzu universitā-
ti, tur piedzima mani trīs bērni.“

Te es Kristīni mazliet pārtraucu, jo 
man nekā nav no viņas agrās bērnības 
un jaunības, un viņa atsāk:

„Sākumā mēs gājām visi turpat 
parastajās venecuēliešu skolās, bet kad 
es biju jau trešajā klasē, vecāki domā-
ja, ka mums būs labāk, ja iesim tuvā-
kajā vācu skolā. Tur mēs mācījāmies 
parasto skolas kursu spāņu valodā, bet 
vācu valoda bija obligāta. Tur es pa-
beidzu visu pamatskolu un visu vidus-
skolu. Tad Simon Bolivar Universitātē 
es izstudēju arhitektūru. Tur bija grūti 
tikt iekšā, un man bija jānoliek stingri 
eksāmeni. Tos es izturēju un sāku stu-
dēt. Kamēr es vēl studēju, man piedzi-
ma meitiņā Astrīda. Es apprecējos ļoti 
jauna ar vīru Leopoldu, kuram vecāki 
arī bija latvieši. Viņa tēvs bija no Rē-
zeknes un māte bija no Pāvilostas, bet 
viņi bija satikušies Rīgā. Leopolds arī 
ir dzimis Venecuēlā.

Viņa māte Latvijā bija pabeigusi 
medicīnas fakultāti, un saprotams, ka 
viņai Venecuēlā, kā visiem ārstiem, 
bija jādabū sertifikāts. Viņa izmācī-
jās un sertifikātu dabūja, bet netālu 
vienā ļoti nabadzīgā vietā viņa bei-
dzot dabūja vietu, kur neviens ārsts 

vīrietis negribēja 
strādāt. Apstāk-
ļi tur tiešām bija 
tādi, kas sievietei 
nav piemēroti. Tur 
kādreiz bija plūdi, 
pie slimniekiem 
bija jābrauc ar zir-
giem. Viņa tomēr 
pastāvēja uz to, ka 
viņa tur grib strā-
dāt. Kad ilgu laiku 
neviens vīrietis 
nepieteicās, viņa 
to darbu dabūja. 
Tur viņa nostrā-
dāja 8 gadus – tādos īstos laukos. Tur 
piedzima Leopolds, tas bija amerikāņu 
firmas nometnē. Tur bija ārsti, jo citādi 
tajā apkārtnē viņa pati bija vienīgā ār-
ste. Leopolda vecākie brāļi ir dzimuši 
jau Latvijā. Kad iesākās karš, viņa ne-
gribēja dzemdēt trešo tajos apstākļos, 
bet kad bija Venecuēlā iestrādājusies, 
tad abi vecāki bija gatavi trešajam bēr-
niņam, un es dabūju sev latviešu vīru. 
Leopoldam viens brālis Venecuēlā no-
mira, bet viens tur vēl dzīvo, jo viņi 
abi apprecēja venecuēlietes, un ģime-
nes palika tur. Viņam jau varētu būt 
kādi 76 gadi.

Mēs ar vīru apprecējāmies, ka-
mēr es vēl studēju, un tajā laikā man 
piedzima meita. Vēlāk, kad sāku jau 
strādāt, man piedzima vēl divi pui-
kas. Astrīdai patlaban ir 32 gadi, Jā-
nim vakar palika 27 un Andrejam ir 
22. Latvijā man nav neviens bērns. 
Astrīda apprecēja venecuēlieti, kas ir 
mūziķis, un dzīvo Spānijā, Jānis izmā-
cījās Amerikā un dabūja darbu Spāni-
jā un strādā tur. Aiznākošā nedēļā mēs 
braucam uz viņa izlaidumu. Andrejs ir 
Spānijā un mācās starptautisko juris-
prudenci; viņš universitāti beidz šogad 
jūlijā. Dēli šogad universitāti beigs 
abi, bet viņi savu vidusskolu pabeidza 
te Jūrmalā, to starptautisko. Viņiem 
visiem Latvijā patika, bieži te brauc 
pa vasaru un Ziemassvētkos, kad visa 
ģimene esam kopā.

Venecuēlā mums gāja labi, jo 
man bija pašai laba firma; Leopolds 
jau bija iedzīvojies politikā, bet kad 
2000. gadā pie varas nāca prezidents 
Chavess, Leopolds, tūlīt saprata, ka tā 
nebūs politika, kam viņš var piekrist. 
Viņš politikā bija nonācis jau līdz de-
putāta statusam un bija pārliecināts, 
ka Venecuēlā vairs nebūs labi, un mēs 
pārcēlāmies uz Ameriku. Bet es tur 
nekad nevarēju iejusties. Man Ame-
rika, it sevišķi Florida, kur mēs bijām 
apmetušies, nepatika. Tomēr četrus 
gadus mēs tur nodzīvojām un tad sa-
pratām, ka mūža otru daļu tur negri-
bam pavadīt.

Tāpēc mēs izlēmām atbraukt uz 
Latviju. Astrīda bija iesākusi Ameri-

kā studēt, viņa vēl palika tur, bet mēs 
atbraucām ar abiem puikām. Kad mēs 
atbraucām, mans tēvs sarunāja ar arhi-
tektu Kronbergu no ARHIS Arhitekti, 
kas mani uzaicināja uz interviju, un 
viņi mani pieņēma darbā tūlīt. Tur es 
nostrādāju 12 gadus kā arhitekte labā 
firmā. Tur ar mani kolēģi apgājās ļoti 
labi, jo apstākļi būvniecībā no notei-
kumiem Venecuēlā ir ļoti atšķirīgi. Vi-
sur un vienmēr man viņi palīdzēja un 
pamācīja un pastāstīja, kā lietas tiek 
darītas Latvijā. Es tur jutos ļoti labi, 
jo visi man bija ar mieru paskaidrot un 
pamācīt.

Bet pagājušā gadā tēvs man teica, 
ka viņš tā kā kļūst vecāks, un kādam 
no bērniem būtu jāpārņem viņa iesāk-
tais. Mēs visi esam vienmēr strādājuši 
un dzīvojuši citur, bet vienmēr domā-
juši par Latviju. Tā no pagājušā gada 
es piedalos vairākos viņa projektos. 
Tā mēs darbojamies Vītolu fonda, pa 
daļai arī Likteņdārzā. Viņam ir arī vai-
rāki citi projekti. Kaut kas vēl ir pali-
cis Venecuēlā, arī tur visam ir jāseko. 
Vienmēr ir ko darīt, nav tā, ka man 
kādreiz te būtu garlaicīgi. Manai mā-
sai Mārai vēl ir bizness Venecuēlā, bet 
viņa ir precējusies ar horvātu, un viņi 
vienmēr mainās, kurš dzīvo Horvātijā 
un kurš pa to laiku uzrauga Venecuē-
las biznesu. Tur pašlaik pārdot nevar 
neko, jo valda briesmīga nabadzība, un 
nav neviena, kas kaut ko gribētu pirkt. 
Divi bērni viņai ir Horvātijā, bet viens 
vēl mācās Venecuēlā. Tā viņi tagad 
mainās ik pa trim mēnešiem. Tā mēs 
tagad esam izdalījušies. Brālis Vilis un 
māsa Laura ir te, māsa Marta ir Spā-
nija un māsa Māra – Horvātijā. Tā kā 
mēs visi no Venecuēlas esam prom.“

Te es atkal Kristīni pārtraucu un 
pastāstu, ka pirmo reizi redzēju visu 
Vītolu ģimeni, kad Tobago sala iesvē-
tīja pieminekli pirmajiem kurzemnie-
kiem, un mēs svētījām Jāņus Kurze-
mes līci. Tur mums abiem ar Laimonīti 
gadījās būt vienā restorānā, kad arī 
Vītolu ģimene ēda pusdienas, pie kam 
jaunieši visi jau bija saģērbušies tautas 

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (14)
Kristīne Klišāne

 
Turpinājums 14. lpp.

Leopolds Klišāns un Kristīne Klišāne.
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Atmiņas
Elfrīdas dzīve bija 

kā plūstoša upe. Sākot 
no maza strautiņa tā iz-
vēršas varenā straumē 
un tad aizplūst jūrā. Tā 

tek caur klintīm, reizēm metot līku-
mus, tā var būt pilna ar dziļiem atva-
riem. Tā var būt rāma vai pilna satrau-
cošu mirkļu.

Elfrīda bija ļoti tuva māsai Biru-
tai, kaut raksturi abām bija dažādi. 
Elfrīda bija ļoti praktiska un vīrišķīga. 
Jau bērnībā viņa labāk kāpelēja kokos 
nekā spēlējās ar lellēm.

Arī vēlāk Vācijas bēgļu nometnē 
viņa vērtēja, ka nākotnē jāmācās kas 
praktisks un pabeidza tur auto mehā-
niķa kursu. Dzīvē gan Elfrīdai nekad 
nav piederējis kāds automobilis, un 
pat neatceros viņu jebkad redzējis pie 
stūres. Viņas dzīvi varētu iedalīt trijos 
virzienos.

Vispirms ģimene. Čankas ciltskoks 
ir varens, tāpat atvases. Bijām septiņi 

brālēni un māsīcas, tagad esmu pali-
cis viens. Būt jaunākam ne vienmēr 
ir izdevīgi. Māsīcas mani sāka dresēt. 
Te arī iepazinos ar skautismu. Elfrīda 
un Biruta jau bija gaidas, un tādas vi-
ņas palika līdz mūža beigām. Kaut arī 
skautisms nav politiska kustība, tomēr 
nacionālā audzināšana veicināja pat-
riotisma attīstību bērnos. Kā gaidu va-
dītāja un audzinātāja skolā, viņa sava 
mūža lielāko devumu veltīja jaunatnes 
audzināšanai.

Trimdas gados Vācijā mēs visi 
baudījām nacionālo tuvību. Būt par 
latvieti bija ne vien gods bet arī pie-
nākums. Šo iedvesmu Elfrīda pārnesa 
sev līdzi uz Austrāliju un mācīja to 
savām gaidām. Viņas devums gai-
du kustībai ir liels un paliekošs. El-
frīda salaulājās ar Arturu Rimšānu 
1957. gadā. Ģimenē pašai bērnu ne-
bija, bet tos aizstāja māsas dēls Ivars, 
kas viņai bija ļoti tuvs.

Elfrīda bija muzikāla, mīlēja kla-
sisko mūziku un pati spēlēja vijoli. 
Melburnā viņa iepazinās ar grieķu 

tautības soprānu Stellu Axarlis. Abas 
bija līdzīga rakstura un ar līdzīgām 
interesēm, kas noderēja kopīgi ceļo-
jot. Pirms vairākiem gadiem, Elfrīda 
apciemoja Latviju, tikās ar tur paliku-
šiem radiem un paziņām. Šo braucienu 
viņa ļoti pārdzīvoja.

Vēlākos gados Elfrīda bieži uzstā-
jās ar referātiem it sevišķi par vēsturi. 
Viņai pašai interesēja un viņa pētīja 
sava onkuļa gaitas strēlniekos kā Zie-
massvētku kaujās.

Visbeidzot Elfrīda bija sportiste. 
Jaunībā viņa par savu ziemas sportu 
izvēlējās ātrslidošanu. Ja nemaldos, 
vienu gadu viņa pat izcīnīja Latvijas 
meistaru savā distancē. Atceros, ka 
viņa ar lepnumu rādīja savas sacīkšu 
slidas un stāstīja par cīņām uz ledus 
skrejceļiem.

Elfrīdas ceļojums par dzīves upi 
ir noslēdzies. Esam viņai pateicīgi par 
lielo devumu jaunatnei un latviešu 
tautai.

Saldu dusu svešajā zemē.
Ilmārs Lūsis

tērpos. Toreiz gan neviens nedomā-
jām, ka kādreiz Latvijā tiksimies un 
būsim tuvi draugi. Toreiz tas likās kā 
neiespējams brīnums, bet, acīmredzot, 
brīnumi taču pasaulē notiek gan, un te 
nu es Latvijā intervēju vienu no šiem 
bērniem, kas toreiz dzīvoja otrā ze-
meslodes pusē un man pavisam svešā 
pasaulē. Toreiz Kristīnei bija tikai 16 
gadu, bet pārējie bija ik pa gadiņam 
vai pāris jaunāki. Toreiz mēs abi ar 
skaudību noskatījāmies uz brīnišķīgo 
ģimeni, kamēr mums 23 gadu laulī-
bā nebija neviena. Bet nu atpakaļ pie 
Kristīnes dzīves Latvijā.

„Tikai ar savu latviešu valodu mēs 
varbūt nebūtu pārcēlušies uz Latviju. 
Tas, kas mūs ļoti iespaidoja uz to lat-
visko, bija tās latviešu nometnes un 
latviešu dziesmu svētki. Es pirmo reizi 
izbaudīju latviešu nometni Katskiļos. 
Tur mēs daudz ko iemācījāmies, tur 
visi runāja latviski, dziedāja mums ne-
dzirdētas dziesmas, dejoja mums ne-
pazīstamas tautas dejas, un redzējām 
dažādas sporta spēles. Tā mēs brau-
cām uz visām iespējamām latviešu 
nometnēm. Vecāki mums to neliedza 
un laida, kad un kur vien mēs uz kādu 
nometni gribējām braukt.

Tā mēs gandrīz katru vasaru pa-
vadījām Amerikā kādā nometnē; mēs 
uzlabojām latviešu valodu, mēs iepa-
zināmies ar citu valstu latviešiem, tad 
arī mēs sākām dejot, piedalījāmies 
korī. Andrejs Jansons mūs mācīja, mēs 
piedalījāmies Klīvlandes Dziesmu 
svētkos, piedalījāmies Toronto Dzies-
mu svētkos. Tie piedzīvojumi tajās 

nometnēs un dziesmu svētkos bija tas, 
kas mani pie latviešiem piesaistīja. To-
reiz gan mēs neviens par brīvu Latvi-
ju nesapņojām, mums tikai patika būt 
kopā ar latviešiem. Mans tēvs mums to 
visu finansēja, ja viņš to nebūtu varē-
jis, mēs laikam gan šeit nebūtu. Tagad 
man Latvijā patīk ļoti. Protams, ja tu 
38 gadus esi nodzīvojis tropiskā kli-
matā, tad tā ir, ka kādreiz tā tumsa ir 
līdz kaklam, un tas mitrums nav patī-
kams, lietus bieži kaitina, bet vasaras 
te ir kaut kas vienreizējs. Es nezinu, 
vai klimata dēļ vien es būtu ar mieru 
dzīvot kaut kur citur. Mēs taču kādu 
laiku bijām Floridā, kur ir jūra, sil-
tums un viss, bet tur es neiedzīvojos, 
tur man nepatika. Bet arī Florida ir 
mitrums. Venecuēlā Karakasa bija ļoti 
augstu virs jūras līmeņa, un karstums 
bija sauss.

Venecuēlā mūsu ģimenei tā bija 
iegājies, kas svētdienā pusdienās visai 
ģimenei bija jābūt pie galda. 24. de-
cembrī visiem kopā bija jābūt baznīcā, 
un nākošā dienā visiem jābūt pie pus-
dienu galda. Tās tradīcijas mums no 
mazām dienām bija iekaltas.

Kad mēs te atbraucām, te jau bija 
abi vecāki, māsa Laura jau bija, tad 
atbrauca Martiņa, un momentā mēs 
jutāmies pavisam savādāk, jutāmies tā 
kā mājās. Mums arī palīdzēja tas, ka 
bez latviešu valodas mums abiem ar 
vīru bija angļu valoda. Tāpēc mēs te 
esam palikuši un nekur citur vairs ne-
domājām pārcelties. Mans vīrs pašlaik 
strādā mūsu nelielajā viesnīciņā pie 
Kokneses. Tā atrodas ļoti skaitā vietā 
Daugavas senlejā, un vasarās es bieži 
savu laiku pavadu tur. Tur ir 15 ista-
bas, un tas saucas Orinoko hotelis. To 

nokristījām Venecuēlas lielākās upes 
vārdā, jo tā arī Venecuēlai ir tāda kā 
likteņupe. Viņš tur dzīvo trīs dienas 
nedēļā un tad atbrauc atkal uz vairā-
kām dienām uz Rīgu. Mums ir trīs 
stāvu liela māja, bet tagad, kad bērni 
ir prom, mēs to esam izīrējuši un dzī-
vojam pie vecākiem otrā stāvā. Tas ir 
brīnišķīgi. Mums ir katram savs dzī-
voklis, katram sava dzīve un virtuve, 
bet kad viens no mums kaut kur aiz-
brauc, tad zinām, ka māja nav palikusi 
tukša.“

Vēl brīdi parunājamies par po-
litiku Venecuēlā, par globalizāciju 
un politiku Latvijā, kad es izdomāju 
Kristīnei paprasīt, vai viņa kādreiz cer 
kādu no saviem bērniem pārceļoties uz 
Latviju? Par to gan viņa nav droša, jo 
domā, ka globalizācijas iespaidā jaunā 
paaudze grib dzīvot tur, kur viņiem ir 
nodrošināta nākotne tā, lai viņi varē-
tu brīvi dzīvot un uzturēt ģimenes. To 
gan viņa zina, ka visiem bērniem Lat-
vijā patīk, jo diezgan bieži te ciemojas. 
Bet meitai vīrs ir superzvaigzne mū-
zikā, un diez vai viņš kādreiz būs ar 
mieru to darīt. Par Jāni arī nevar teikt, 
jo viņš tūlīt pēc universitātes beigša-
nas ir dabūjis labu darbu turpat Spā-
nijā. Andrejs kādreiz varētu, jo viņš ir 
specializējies starptautisko likumu zi-
nībās, un tas Latvijā kādreiz varētu būt 
ļoti vajadzīgs. Tad varbūt, ka viens no 
viņas dēliem būtu ar mieru te dzīvot.

Ar to mēs arī savu sarunu beidzam, 
un Kristīne atkal aizskrien savās darī-
šanās, kuru viņai netrūkst un netrūks 
nekad. Viņai Latvijā patīk, un viņa te 
labprāt turpinās sava tēva iesākto.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni un... (14)
Turpinājums no 12. lpp.

Elfrīda Rimšāne (dzim. Čanka)
9.6.1921. – 17.4.2017.
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„Tuvāk pie Dieva kļūt, sirds ilgojas...“

LILIJA LIENE MELLĒNA
dzimusi 1921. g. 5. jūnijā, Rīgā

mirusi 2017. g. 4. aprīlī, Džīlongā
izvadīta 2017. g. 10. aprīlī

Dziļi sēro meita Kristīne, mazdēls Mārtiņš.
Atkal kopā ar savu mīļo Juri.

Viņa vienmēr paliks mūsu atmiņās.
Lai viņai vieglas smiltis.

✝
Atvadu vārdi 
Elfrīdai Norai Rimšanei (dzim. Čanka)

Mīļā vad. Rimšane,
Tu esi savu mūžu veltījusi latviešu 

meitenēm. Lielgaidu pakāpe tev bija 
vistuvākā. Tavs mērķis bija audzināt 
meitenes, lai tās kļūtu par krietnām un 
derīgām sievietēm.

1934. g. Rīgā Tu iesāki gaidot jau 
kopā ar tavu māsu Birutu. Jūs abas bi-
jāt centīgas gaidas. Birutai veicās iegūt 
daudz arodzīmes, bet tev cits veicās.

Pienāca karš un izmuki uz Vāciju; 
pārdzīvoji Drēzdenes bumbošanu. Tās 
atmiņas tev ceļoja līdzi visu mūžu.

Elfrīda deva vadītāju solījumu 
1946. g. Meminsenā Vācijā. Vācijas 
nometnes laikā tu uzņēmies Latviešu 
gaidu priekšnieces vietnieces amatu. 
Tevi iecēla par gaidu inspektori. Tu 
ceļoji starp zonām, pārraugot gaidu 
darbību un rīkoji sacensības. Vācijas 
nometnes laikā lielgaidu programmu 
pārstrādāji kopā ar skautu vadītāju Ar-
vīdu Lūku. Šie bija ziedu laiki latviešu 
gaidu kustībai. Atmiņas no šiem lai-
kiem tu vienmēr silti atcerējies.

Austrālijā 1950. gadā latviešu gai-
du priekšniece tevi iecēla par gaidu 
sakarnieci. Tavs darbs bija apzināt 
Austrālijā esošās gaidu vadītājas un 
gaidas ar nolūku dibināt vienības. To 

tu arī veici.
1950. gada decembrī Melburnā no-

tika pirmā skautu vadītāju konference, 
kurā kā klausītājas bija ielūgtas arī 
Melburnā dzīvojošās gaidu vadītājas 
Elfrīda Čanka (Rimšane), Aina Nebo-
isa un v.v. Meta Fridrichsone. Jūs nolē-
māt dibināt Rīgas gaidu vienību.

Vienību dibinot bija jāķeras pie 
darba. Tu rīkoja lielgaidu nodarbības, 
nometnes u.c.

Vad. Rimšane ir pildījusi daudz 
amatus Latviešu Gaidu Kustībā – Gai-
du pulciņu vecākā, Lielgaidu dzimtas 
vecākā, Vienības priekšniece, No-
vada priekšniece, Austrālijas Jendu 
priekšniece (1957-1958, 1972-1974, 
1995-2011), Latvijas lielgaidu vecākā, 
Latviešu gaidu priekšnieces amatu iz-
pildītāja un vēl citus.

Elfrīda arī bija žurnāla Ķegums 
redakcijas locekle un vadītāju žurnāla 
Zīle redaktore.

Par tavu darbu latviešu gaidu un 
skautu kustībās tu saņēmi vairākas ap-
balvojumus. Starp tiem augstāko gai-
du vadītājas apbalvojumu – Dzintara 
saktas goda zīme par darbu LGK vis-
maz 25 gadus. Latviešu skautu kustība 
apbalvojusi ar Saulīti lentā. Saņēmi 
arī citus apbalvojumus, kā piemēram, 
Viktorijas skautu novada atzinības 
raksts par ilggadīgo darbu atbalstot 
skautu kustību.

Vad. Rimšane cēla gaidismu lat-
viešu sabiedrībā. Melburnas Kultūras 
dienās gaidu un skautu vienība veic 
visādas dežūras. Vad. Rimšane un 
lielgaidas izrīkoja dziedātāju grupas 
Staburadze koncertu Melburnā.

Kad Rīgas vienības nometņošas 
vieta Tērvete nodega, nolēma to atjau-
not. Vad. Rimšane sarunāja Melbur-
nas operas dziedātāju Stella Axarlis. 
Axarlis kundze ziedoju koncertu ienā-
kumus Tērvetes atjaunošanai.

Vad. Rimšane, tev bija liela pie-
redze un zināšanas. Tos tu arī centies 

sniegt tālāk lielgaidām un jaunām va-
dītājām. Kādreiz brīnījāmies, ko tu va-
rēji atcerēties un par tavu plašo zinā-
šanu it sevišķi vēsturiskos notikumos.

Latviešu gaidu kustība šogad atzī-
mē 95 gadu darbību. Pateicamies tev 
par tavu devumu, ceļot gaidismu gan 
vārdos, gan darbos.

Vieglas smiltis,
Vad. Anita Vējiņa

Latviešu gaidu priekšniece
 * * *

Manas atmiņas
Elfrīda jau darbojosies lielgaidu 

pakāpē kopš Vācijas laika. Melburnā 
viņa turpināja savu lielgaidu dzimtas 
vadības darbu. Tā arī es kļuvu par vie-
nu no viņas lielās lielgaidu saimes.

Elfrīda centās lielgaidas audzināt 
par labām sievietēm un vērtīgām sa-
biedrības loceklēm. Viņa daudz gadus 
rīkoja lielgaidu palīdzības darbus Mel-
burnas sabiedrībā. Viņa priecājās par 
katru lielgaidu panākumu. Mēs jau nu 
bijām viņas lielgaidas.

Kad Tērvetes nometnes vietu iz-
postīja pirmais ugunsgrēks 1985. gadā, 
Elfrīda sarunāja Stella Axarlis uzstā-
ties koncertā Tērvetes atbalstam. Šis 
atbalsts palīdzēja Tērvetes atjaunoša-
nas darbam.

Šogad Lieldienās lielgaidas, vadī-
tājas un sengaidas sanāca kopā nodzie-
dāt Elfrīdas mīļākās gaidu dziesmas. 
Zinu, ka viņa priecājās būt vēlreiz 
kopā ar savām lielgaidām. Tā drīzi pēc 
Lieldienām viņa aizgāja mājās. Liel-
gaidas vienmēr viņas atcerēsies.
Kluss miers pār zemi savus spārnus 

raisa,
Un baltās sapņu puķes mani aijāt līkst;
Lai viņas savus ziedus pār man’ kai-

sa...
(Kluss miers – Gaidu vakardziesma)

Vieglas smiltis,
Vad. Anita Vējiņa

Elfrīda Nora Rimšane
9.6.1921. – 17.4.2017.
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Elfrīda Rimšane, dz. Čanka, dzi-
musi 1921.  gada  9.  jūnijā, Rīgā, kur 
beigusi vidusskolu un ceturto vijoļu un 
otro dziedāšanas klasi Rīgas Valsts mū-
zikas skolā. Ārpus mūzikas, sports bija 
viņas galvenā interese – ātrslidošanā 
viņa ir guvusi ievērojamus panākumus. 
1934. gadā iestājusies gaidu organizācijā, 
kur bez pārtraukuma darbojas vēl šo-
dien. Gaidismam un jaunatnes audzinā-
šanai, vislielāko vērību piegriežot lielgai-
du pakāpei, ir veltīta E. Rimšanes mūža 
lielākā daļa. Jau Vācijā viņa tika ievēlēta 
gaidu organizācijas vadībā par novada 
un apgabala priekšnieci, Latviešu lielgai-
du vecāko, Latviešu gaidu priekšnieces 
a.p.i. un viņas ierosmē tiek izstrādāti liel-
gaidu pakāpes darbības noteikumi.

Pēc ierašanās Austrālijā 1950. gadā 
E. Rimšane bija viena no latviešu gai-
du vienības dibinātājām Melburnā un 
1955. gadā tiek ievēlēta par Austrālijas 
gaidu jendas priekšnieci. Viņa čakli 
darbojas vadītāju sagatavošanas kursu 
vadībā lielgaidu pakāpē un ir skautu/
gaidu žurnāla Zīle galvenā redaktrise.

Blakus intensīvam darbam gaidu 
organizācijā, viņa arī aktīvi darbojas 
latviešu sabiedriskajā darbā. Jau Vāci-
jā E. Rimšane piedalās jaunatnes au-
dzināšanas padomē un ir rīcības komi-
tejas locekle Latvijas Dziesmu svētku 
75 gadu atceres svinībās.

Iebraucot Austrālijā, E. Rimšane 
aktīvi iesaistās Austrālijas latviešu sa-
biedriskajā dzīvē. Ir vairākkārt Jaunatnes 
dienu un Bērnu svētku rīcības komite-
jas locekle, Informācijas centra vadī-
tāja 7. Latviešu kultūras dienās, LAAJ 
prezidijā 3 gadus vada Kultūras daļu, 
no 1989. gada līdz šodienai vada Ārpus-
skolas izglītības nozari un 18 gadus bija 
LAAJ Bērnu vasaras nometnes vadībā. 
No 1978. – 1990. gadam regulāri pieda-
lījās radio raidījumos latviešu valodā. 

Kopš 1990. gada ir Latvijas vēstures sko-
lotāja Melburnas Latviešu biedrības sko-
lā. Ir daudzkārt teikusi svētku runas un 
lasījusi referātus latviešu sabiedrībai. Ap-
balvota ar LAAJ Atzinības rakstu un vai-
rākām gaidu organizācijas goda zīmēm.

* * *

Valsts apbalvojums 
Elfrīdai Rimšanei

Melburnas latviešu biedrība ie-
rosina valsts apbalvojuma (Atzinības 
krusta) piešķiršanu Melburnas latvie-
šu jaunatnes un sabiedriskai darbinie-
cei Elfrīdai Rimšanei.

E. Rimšāne ir veltījusi savu lielāko 
mūža daļu latviešu jaunatnes audzi-
nāšanai, gan gaidu organizācijā, gan 
piedaloties un vadot dažādus jauniešu 

sabiedriskos pasākumus. Blakus inten-
sīvam darbam gaidu organizācijā viņa ir 
arī atradusi laiku veltīt citiem sabiedris-
kiem pienākumiem. Viņa ir bijusi Kul-
tūras fonda valdē, vairākkārt Kultūras 
dienu rīcības komitejā un darbojas kā 
vēstures skolotāja Melburnas Latviešu 
biedrības skolā. Daudz laika un ener-
ģijas ziedojusi LAAJ ārpusskolas iz-
glītības nozares vadībā, kā arī sniedzot 
referātus plašākai latviešu sabiedrībai.

Melburnas Latviešu biedrības valde 
lūdz kapitula locekļus atzīt sirmās jaunat-
nes darbinieces pienesumu Melburnas lat-
viešu kopienas sabiedriskā dzīvē un pie-
šķirt viņai piemērotu valsts apbalvojumu.

Melburnas latviešu biedrības uz-
devumā, Valdes priekšsēde.

Eva Brennere
2007. gada 15. augustā Ordeņu kapitulam

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. maijs
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
1547. Rīgu piemeklēja postošs uguns-
grēks, kurā nodega liela daļa pilsētas.
1772. vācu tautības latviešu literāts 
Konrāds Oto Lībegots Šulcs.
1907. vēsturnieks Ādolfs Šilde.
1932. dzejniece, literatūrzinātniece 
Valda Dreimane.
1932. šķēpmetēja, olimpiskā čempio-
ne (1956.g. Melburnā), ārste ortopēde 
Inese Jaunzeme.
1952. aktrise Dina Bitēna.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Irēne Ziedare.

22. maijs
Emīlija, kalendārā neierakstīto vārdu 

diena
1962. kinokritiķe Daira Āboliņa.
1967. Latvijas basketbolists Gundars 
Vētra.

23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
1907. aktieris, dzejnieks Jānis Vei-
nalds.

24. maijs
Ilvija, Marlēna, Ziedone
1927. Herdera institūts Rīgā iegūst ofi-
ciālu augstskolas statusu.

25. maijs
Anšlavs, Junora
1897. dzejnieks, prozaiķis Alvis Cep-

lis.
1912. rakstniece Irma Grebzde.
1932. dramaturgs, kinoscenārists Jānis 
Lūsis.
2002. Igaunijā notika Eirovīzijas 
dziesmu konkurss, kurā uzvarēja Ma-
rija Naumova no Latvijas.

26. maijs
Eduards, Edvards, Varis
1937. aktrise Inta Tirole.
1942. Lielbritānija paraksta ar PSRS 20 
gadu savstarpējās palīdzības līgumu.

27. maijs
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
1922. rakstnieks Valentīns Jākob-
sons.  ■

Elfrīdas Rimšanes dzīves stāsts
Iesniegums Ordeņu kapitulam 2007. gadā

Āboliņa zīmes un 3. Garezera kursu dalībnieki 1985. gadā „Tērvetē“. Priekšā: 
vad. A. Vējiņš. 1. rindā no kreisās: vad. Z. Leitis, vad. J. Baumanis, vad. J. Lie-
piņš, vad. J. Ķerpe, vad. P. Aleksējevs. 2. rindā: vad. A. Vējiņa, vad. R. Celma, 
vad. E. Rimšane, vad. B. Leite, vad. I. Upīte.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. maijā.
€1 = 1,50490 AUD
€1 = 0,86353 GBP

€1 = 1,61200 NZD
€1 = 1,12430 USD

Adelaidē
Trešdien, 24. maijā, plkst. 10.00 ALB 
LAIMA senioru grupas pusdienas 
Mt. Barker. Izbrauksim no ALB nama 
uz Mt. Barker, noskatīties komēdiju 
Going in Style un pēc tam pusdienot. 
Kopīgā maksa $21.50. Pieteikties LAI-
MA birojā līdz 19. maijam.
Piektdien, 26. maijā no pulkst. 18.00 
Laimīgā stunda Tālavā.
Sestdien, 27. maijā, plkst. 13.00 Bal-
tiešu basketbola spēles Pulteney Gram-
mar School basketbola zālē, Gilles un 
Osmond ielas stūrī, Adelaides centrā. 
Ieeja ir brīva. NĀCIET UN ATBAL-
STIET MŪSĒJOS!!! Tuvākā informā-
cija no Reiņa Danča:  reinismichelle@
bigpond.com
Svētdien, 28. maijā, plkst. 13.00 Dzies-
mu laivas jautrā pēcpusdiena Tālavas 
mazajā zālē – Viesos pie Aleksandra 
Čaka.  Viesu priekšnesumi, dziesmas, 
dzeja, loterija. Pusdienas plkst. 13.00, 
koncerts plkst. 14.00. Ieeja $10. Infor-
mācija no Dziesmu laivas dziedātājiem 
vai Lilitas Daenke 0423 591 176.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  4.  jūn., plkst. 11.00 Svētā 
Gara svētku dievkalpojums ar dievgal-
du.

Brisbanē
Sestdien, 27. maijā, plkst. 12.00 Rum-
my & zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.
Svētdien,  4.  jūn., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku in-
formāciju sniedz Dace Ose-Abey (0422 
338 997); daceabey@bigpond.net.au
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 27. maijā, plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrības rīkots saiets 
Immanuel baznīcas zālē, Lyons. Rādīs 
Latvijas dokumentālo filmu Ručs un 
Norie. Subtitri angļu valodā.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien,  26.  maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien,  3.  jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 28. maijā, plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien,  28. maijā, plkst. 13.00 Bī-
beles studija Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 4. jūn., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.

Pertā
Svētdien, 28. maijā, plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pusdienas un filma
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Latviešu namā skatāma Ilzes Šēnber-
gas-Nāgelas izstāde No vasaras līdz 
vasarai.
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 28. maijā, plkst. 10.00 De-
besbraukšanas dienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  4.  jūn., plkst. 10.00 Svētā 
Gara svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  28.  maijā, plkst. 9.30 De-
besbraukšanas dienas dievkalpojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 1. jūn., plkst. 13.00 kārtējā 
baltiešu mēneša tikšanās Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters (iepretim Pacific Fair ie-
pirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Ziemeļīrijā
Sestdien, 27. maijā, plkst. 11.00 – 13.00 
Killicomaine Community Center, 
Festival Road, BT63 5HE Portadau-
nā (Ziemeļīrijā) uz tikšanos tautiešus 
ielūdz Latvijas Republikas vēstniece 
Baiba Braže. Tikšanās notiks Zieme-
ļīrijas latviešu bērnu nedēļas nogales 
skolas Zīļuks apmeklējuma ietvaros.

Latvijā
Otrdien,  23.  maijā, plkst. 18.30 ar 
labdarības koncertu Rīgas sv. Jāņa 
baznīcā, viesosies Rietumu Mičiganas 
Universitātes jauktais studentu koris 
no ASV, diriģentes Dr. Kimberlijas 
Dannas Adamsas vadībā. Ieeja kon-
certā būs bez maksas, ar ielūgumiem, 
kurus iespējams saņemt visās Biļešu 
paradīzes tirdzniecības vietās.
Otrdien,  23. maijā, plkst. 19.00 jau-
niešu kora BALSIS koncerts Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā kopā ar Per-
djū (Purdue) universitātes jauniešiem, 
ASV.
Trešdien, 24. maijā, plkst. 18.00 Kaņ-
epes kultūras centrā sāksies VSIA Rī-
gas cirks organizēts pasākumu cikls – 
Sarunas par cirku. Cirks mainās. 
Pirmajā sarunā cirka mākslas organi-
zāciju eksperts Johans Floks (Yohann 
Flock) palīdzēs apjaust mūsdienu cir-
ka daudzveidību, kā arī izprast cirka 
mākslas žanra un industrijas specifiku.

Trešdien, 24. maijā – 28. maijam, Jel-
gavas Pilsētas svētki Mēs esam Jelgava. 
Vairāk informācijas: www. Jelgava.lv.
Piektdien,  26.  maijā, plkst. 19.00 
Alternatīvā kamermūzikas festivāla 
Sansusī pilsētas koncerts Vakars Rīgā 
notiks Zunda dārzā, Durbes ielā 2, 
piedāvājot apmeklētājiem akadēmisko 
mūziku, laikmetīgo cirka izrādi, kā 
arī ļoti sievišķīgu pianistu kautiņu ar 
maskulīniem dzejas starplasījumiem. 
Zunda dārza teritorijā apmeklētājus 
jau no plkst. 19.00 gaidīs divi nesamie-
rināmi bāri. Plkst. 20.00 vakaru atklās 
Ēriks Kiršfelds ar solo programmu 
elektriskajam čellam. Tam sekos igau-
ņu mākslinieces Grētes Gross izrāde 
Confines, kuru muzikāli pavadīs Ēriks 
Kiršfelds (čells), Ventis Zilberts (kla-
vieres) un Ance Strazda (balss). Tā-
lāk – šarmants pianistu kautiņš bāros 
ar Agnesi Egliņa un Lieni Circeni, kur 
trešai  – neapgāžamais dalībnieks – 
būs dzejnieks Leons Briedis. Vakara 
noslēgumā – Divdesmit minūšu disko-
tēka, kuru virsvadīs Dāvis Kaņepe. 
Piektdien, 26. – 28. maijam, jauniešu 
kora BALSIS Latvijas ekspresis Simt-
gadei, 12 koncertu virkne visā Latvijā: 
Indras stacija, Daugavpils, Krustpils, 
Daugavas stacija, Vecumnieki, Dobe-
le, Liepāja, Tukums, Rīga, Inčukalns, 
Sigulda, Valka/Valga kopā ar koriem 
Monēta un Rīga, dejotājiem no an-
sambļiem Ačkups, Dardedze, Auda un 
vairākiem simtiem vietējo dziedātāju, 
dejotāju un spēlētāju.
Sestdien, 27. maijā, no plkst. 10.00 vi-
sas dienas garumā norisināsies Avotu 
Apkaimes svētki, kas lustīgi iepazīs-
tinās ar apkaimē iemīļotām vietām un 
uzņēmumiem, aicinot apkaimes iedzī-
votājus iepazīt kaimiņus un citus Rī-
gas iemītniekus. Papildus informācija:  
www.avotuiela.lv.
Svētdien, 28. maijā, plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas skolas).
Svētdien, 28. maijā, plkst. 19.00 Val-
gas stacijā notiks muzikāls uzvedums 
Zvaigznes pār Valku 1917. Režisors Jā-
nis Siliņš uzvedumu veidojis kā vēstu-
riski muzikāli horeogrāfisku inspirāciju 
par to, kā neatkarīgas Latvijas zvaigzne 
uzlēca Valkā. Šis Latvijas valsts simt-
gades programmas uzvedums aizsāks 
Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes 
simtgadei veltītus pasākumus, kuri ar 
augsta līmeņa starptautisku konferenci, 
pieminekļa un izstādes atklāšanu Valkā 
noslēgsies 2. decembrī.  ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi


