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IEVADS
No sirmas senatnes līdz Latvijas nodibināšanai katrā kaimiņtautu karā un
iebrukumā aizvesti līdzi daudzi mūsu tautieši. Pirmās ziņas par aizvestajiem
latviešiem atrodamas jau 1324. gadā par krievu kņazu Dāvidu Timofejevu, kas no
viena paša Rēzeknes apgabala aizvedis ap 20 000 iedzīvotāju. Aizvestie latvieši
svešajās zemēs nometināti par arājiem, amatniekiem, vai pārdoti par vergiem uz
tālajām austrumu impērijām. Pirmā rakstos atzīmētā apzinīgā latviešu izceļošana
notikusi 13. gs. beigās, kad rietumzemgalieši, noasiņojot cīņās ar ordeņa iebrucējiem,
nav spējuši savas robežas vairs nosargāt un devušies uz Lietuvu. Uz kaimiņu zemēm
latvieši bēguši arī dzimtbūšanas laikā.
Jau sākot ar 18. gs. beigām, 19. gs. sākumu, latviešus varam sastapt visos
kontinentos un visās pasaules daļās. Latvieši savās kolonijās dibina skolas, biedrības,
draudzes, korus, izdod grāmatas.
Dzejolī „Tautiešiem svešumā” Andrejs Pumpurs raksta:
„Kādēļ klīstat tāli, tāli,
Jūs no mīļās tēvijas,
Vai nav telpas brāļi, brāļi,
Še iekš mūsu Latvijas ?”
Latviešu izceļošana uz Dienvidameriku sākās 19. gs. beigās, uz Krieviju 19. gs.
beigās un 20. gs. sākumā.

Kāda zemnieku māja Baškīrijā

Lesteršīras „Straumēnu” centrālā ēka un Mātes Latvijas tēls
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Enerģiskākie, labāk izglītotie latvieši izceļoja uz ārzemēm, cerībā uzlabot savus
dzīves apstākļus, papildināt izglītību. Daudzi no šiem censoņiem bija studējuši
Tērbatā un Pēterburgā. 19.gs. beigās Krievijas impērijā, Amerikā un citur ārpus
dzimtenes esošos latviešus saskaitot, tie sastāda 8 % no visiem latviešiem. 1937. gadā
ārpus Latvijas jau dzīvoja 16 % tautiešu.

Latviešu ieceļotāji Ņujorkā Ellis salā ap 1900. gadu
Ieceļotāji varēja būt garīdznieki, kuriem radās jaunas darba vietas lielajā
kontinentā, tirgotāji, skolotāji. Tie varēja būt arī matroži, piedzīvojumus alkstoši
dēkaiņi, kas pārbrauca mājās ar jaunām zināšanām un jaunu pieredzi. Pastāv vairākas
versijas par pirmajiem latviešu ieceļotājiem Amerikā. Daļa vēsturnieku uzskata, ka
pirmie kurzemnieki ieradušies ASV kopā ar zviedru ieceļotājiem 17. gs., cita versija
norāda, ka latvieši Amerikā ieradušies no Tobago ar kuģi „Fortūna” 1687. gadā.
Daudzi bezzemnieki devās uz Krieviju, Ameriku, Pleskavu cerībā nokļūt pie „sava
kaktiņa, sava zemes stūrīša”. 1905. gada revolūcija Latvijā aizdzina trimdā vairāk par
10 000 tautiešu, galvenokārt inteliģentos latviešus, uz visām pasaules malām.
Tas bija feodālisma norieta un kapitālisma dzimšanas laiks, kad pēc zemnieku
brīvlaišanas radās iespēja attīstīt arī citas saimnieciskās darbības formas –
tirdzniecību, lauksaimniecības produktu pārstrādi, amatniecību. No latviešu vidus
nāca arī muižu un krogu nomnieki, pārvaldnieki, iezīmējās turīgais slānis, kam bija
noteicošā loma apkārtējā sabiedrībā. Otra nozīmīga grupa bija izglītotie latvieši. To
skaits nebija liels, visi viņi studēja svešumā un viņus raksturoja kopīga iezīme –
censonība.
Viņi bija pirmie, viņi uzdrošinājās doties tālajā, nezināmajā. Laikā, kad vairums
ļaužu nebija šķērsojuši sava pagasta robežas, viņi devās pasaulē, pārvarot bailes,
mazdūšību, izmisumu.
Pētījuma „Aizgāja kurzemnieks pasaulē tālu ”centrā 19 sabiedriski aktīvi cilvēki,
cīnītāji par nacionālām un revolucionārām idejām, radošas personības – rakstnieki,
dzejnieki, mākslinieki, arī interesantas, savdabīgas personības, kā arī piedzīvojumu
un asu izjūtu meklētāji. Viņu vārdi un darbi spodrinājuši novada slavu, cēluši
neredzamus tiltus no mazām lauku viensētām līdz dižām pilsētām, tāliem
kontinentiem.
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PIRMAIS EMIGRĀCIJAS VILNIS
Pie pirmā emigrācijas viļņa nosacīti varam pieskaitīt tos novadniekus, kuri
izceļoja 19. gadsimta beigās, 20. gs. sākumā.

Krišjānis Barons

Krišjānis Barons (1835.31.10. - 1923.08.03.)
Dižais kurzemnieks - folklorists, publicists, rakstnieks - dzimis Kurzemē,
Strutelē, miris Rīgā, apbedīts Lielajos kapos. Struteles muižā viņa tēvs tiek iecelts par
vagaru. Astoņu gadu vecumā, tēvam nomirstot, māte ar bērniem pārcēlās pie precētās
meitas uz Dundagu.

Dzīvojamā ēka bijušajā Valpenes muižā. K.Valdemāra dzīves vieta
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Par pirmo īsto skolu mazajam Krišjānim kļuva Dundagas pagastskola, kur par
skolotājiem strādāja Ernests Dinsberģis un Frīdrihs Mālberģis. Tikai četrus gadus
Krišjānis pavadīja Dundagā, bet tā viņam palikusi spilgtā atmiņā uz mūžu. Par šo
bērnības posmu viņš rakstījis grāmatā „Atmiņas”.

Dundagas pils
Ar radu atbalstu 1847. gadā viņš devās uz Ventspili un mācījās elementārajā un
apriņķa skolā. Izcilo skolnieku ievēroja un ar Baltijas ģenerālgubernatora A.Suvorova
atbalstu palīdzēja uzsākt mācības Jelgavas ģimnāzijā, kuru viņš ar izcilību pabeidza.
Izkļuvis no kalpu kārtas, ar mērķi palīdzēt latviešu tautai kā tādai nostāties līdzās
citām lielām tautām, 21 gadu jaunais Krišjānis 1856. gadā iestājās Tērbatas
universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Te viņš sastapa vēl pēdējos kursos
studējošo Valdemāru un iesaistījās viņa vadītajā latviešu studentu pulciņā. Sākot ar
1856. gadu, laikrakstā „Mājas Viesis” tika iespiesti pirmie Barona populārzinātniskie
raksti un dzejoļi. 1859. gadā Barons kā pirmais latviešu autors sarakstīja Baltijas
guberņu ģeogrāfijas grāmatu „Mūsu tēvzemes aprakstīšana”. Līdzekļu trūkuma dēļ
1860. gadā, neilgi pirms gala eksāmenu nokārtošanas, Krišjānis bija spiests studijas
pārtraukt. Tērbatā darbu atrast neizdevās, viņš atgriezās Dundagā un mācīja radu
bērnus.
1862. gadā, studiju biedra Jura Alunāna aicināts, viņš devās uz Pēterburgu, lai
kļūtu par tikko nodibināto „Pēterburgas Avīžu” līdzstrādnieku, vēlāk arī faktisko
redaktoru. Laikrakstam bija liela loma sava laika progresīvās sabiedriskās domas
attīstībā, jaunlatviešu kustības saliedēšanā. Šajā laikrakstā publicēta arī lielākā daļa
no Krišjāņa Barona zinātniskajiem darbiem, kā arī stāsti un dzeja. Barona stāsti
„Vectēva precības” un „Kas ir noziedzība?” pieder pie pirmajiem oriģinālstāstiem
latviešu valodā. Viņš uzskatāms arī par latviešu enciklopēdistu. „Mājas Viesī” un
„Pēterburgas Avīzēs” 30 gadu laikā publicēti ap 150 viņa rakstu visdažādākajās
zinātņu nozarēs.
Kaut arī „Pēterburgas Avīzes” savā būtībā bija visai mērenas, tomēr tās sacēla
milzīgu vētru Baltijas valdošajās aprindās. „Tikko jaunā avīze sāka savu ceļu, te tai ar
aklu niknumu stājās pretī garīdzniecība kopā ar vācu avīžniecību un muižniecību, tādi
faktori, kam toreiz Baltijā visa vara bija rokās… Par jaunās avīzes nogalināšanu
sprieda mācītāju sinodē un muižnieku landtāgā, sūdzēja pie Rīgas
ģenerālgubernatora..” rakstīja Krišjānis Barons. 1865. gadā laikrakstu nācās slēgt.
Norūpējies par turpmāko darbu, K.Barons nolika mājskolotāja eksāmenus un kādu
laiku strādāja Tautas izglītības ministrijā. Patstāvīgā darba meklējumi nesekmējās, un
32 gadus vecais Krišjānis 1867. gadā pārcēlās uz Maskavu.
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Maskavā Barons piepelnījās, pasniedzot privātstundas, un vēlāk aizbrauca uz
Voroņežas guberņu, Ostrogožskas pilsētiņu. Netālajā Uderevkas muižā ilgus gadus
viņš strādāja par Ivana Stankeviča ģimenes mājskolotāju.

Uderevka

Dārta Barone ar dēlu Kārli
Vairāk nekā divdesmit gadus Krišjānis ar savu dzīvesbiedri Dārtu dzīvoja šķirti.
Visu mūžu viņa ar savu gaišumu kliedēja visas rūpes, radīja vīram omulīgu,
harmonijas pilnu atmosfēru, lai viņš varētu veikt savu milzīgo mūža darbu – dainu
krāšanu un apkopošanu. Stankeviču ģimenē valdīja demokrātisks gars, tur cienīja
rakstniecību, zinātni, mākslu, tur dzīvas bija atmiņas par Stankeviča pulciņu, pie kura
piederēja vēlāk slavenie literārie darbinieki Beļinskis, Dobroļubovs, Černiševskis.
Ziemas Barons pavadīja Maskavā, kur viņa dzīvoklī pulcējās latviešu inteliģenti
Krišjānis Valdemārs, Fricis Brīvzemnieks, te notika studentu sapulces un kora
mēģinājumi. Voroņežā viņi meklēja sabiedrotos cīņā pret vācu muižniekiem krievu
progresīvās inteliģences aprindās. Tieši Krievijā folkloristiskās apgaismības tradīcijas
bija sevišķi noturīgas. 60. - 80. gados Krievijā iznāca vairāki izcili folkloras krājumi.
Šajā laikā tika izstrādātas arī folkloras vākšanas un krāšanas metodes, ko zinātne par
tautas mutvārdu daiļradi pazīst kā krievu folkloristisko skolu. Maskavas vakarnieku
sanāksmēs likti pamati arī Barona mūža darbam – „Latvju dainām”.
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Latvju dainas

K.Barona Dainu skapis

Krišjānis Barons pie sava dainu skapja
8

1893. gadā, pēc 26 Maskavā pavadītajiem gadiem, Barons pārcēlās uz Rīgu un
visu turpmāko dzīvi veltīja tautasdziesmu krāšanai, kārtošanai un izdošanai. Ar
1894. gadu Henriks Visendorfs sāka izdot viņa sakārtotās „Latvju dainu” pirmās 10
burtnīcas. Kad krājuma turpmākā publicēšana apstājās līdzekļu trūkuma dēļ, „Latvju
dainu” izdošanu uzņēmās Krievijas Zinātņu akadēmija un pabeidza 1915. gadā. Ar
K.Barona „Latvju dainām” latvieši nostājās blakus citām lielajām tautām, kam ir
nemirstīgi tautas dzejas pieminekļi – eposi, biļinas, vēsturiskas dziesmas.

K.Barona ģīmetne uz 100 latu naudaszīmes
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Fricis Blumbahs

Blumbahs, Fricis (1864.23.10.- 1949.10.04.)
Viens no pirmajiem Talsu novada zinātniekiem, kurš sajūsmā par bērnības
debesīs mirdzošām zvaigznēm, sekoja tām līdzi plašajā zinātnes pasaulē ir Fricis
Blumbahs.
Meteorologs, nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas goda loceklis Fricis Blumbahs dzimis Lībagu ciema Slaparu mājās.

Slaparu mājas piecdesmitajos gados
Blumbahu ģimenē auga seši bērni. Slaparu saimnieks Jānis visus savus bērnus
centās izskolot. Bērni bija zinātkāri un neatlaidīgi. Vecākais, Fricis, mācījās Talsu
apriņķa skolā, māsas visas beidza meiteņu skolu Talsos. Jaunlatviešu kustības vēsmas
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bija sasniegušas arī Talsu pusi. Zemnieka dēlu nesaistīja zemes darbi, viņš tiecās
prom no mājām. Frici atbalstīja un viņa tālāko izglītošanu virzīja mātes brālis,
veterinārzinātņu maģistrs, literatūras un valodniecības pētnieks Kristaps Kārlis
Freipičs-Brīvkalns. Jaunā censoņa ceļš veda uz Jelgavas ģimnāziju. Skola atradās
Pētera akadēmijas ēkā. Te bija vērtīga bibliotēka, fizikas instrumentu kolekcija un
Latvijā pirmā observatorija. Interese par fiziku un astronomiju aizveda viņu uz
Igaunijas augstskolu Tērbatā.
Būdams students, viņš strādāja par universitātes meteoroloģiskās observatorijas
novērotāju, katru dienu izdarot 8 novērojumus. 1889. gadā viņš pabeidza universitātes
fizikas un matemātikas fakultāti. Pirmā darba vieta bija Pulkovas observatorijā un
Pēterpils Kara medicīnas akadēmijā. Tā paša gada beigās viņš no observatorijas
dabūja komandējumu uz Potsdamas astrofizikālo observatoriju. Vēlāk viņš apmeklēja
observatoriju Šveicē un pavadīja 1 mēnesi Parīzē, kur strādāja brāļu Anrī vadībā.
Brāļi Anrī tika uzkatīti par autoritātēm debess fotografēšanā un dabūto negatīvu
apstrādē. 1890. gadā viņš atgriezās Krievijā un pieņēma pētnieka asistenta vietu pie
profesora N.G.Jegorova Ķeizariskajā Kara medicīnas akadēmijā.
1893. gadā lielais krievu zinātnieks Dmitrijs Mendeļejevs aicināja F.Blumbahu
zinātniskā darbā Galvenajā mēru un svaru palātā, tagadējā D.Mendeļejeva
Metroloģijas zinātniskās pētniecības institūtā.

Dmitrijs Mendeļejevs (1834-1907)

F.Blumbahs (pirmais no labās) Parīzē
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Jaunais zinātnieks veica daudzus zinātniskus pētījumus, publicēja desmitiem
rakstu grāmatās, brošūrās. Jaunas pieredzes meklējumos viņš apceļoja Angliju,
Franciju, Holandi, Vāciju, Itāliju, kā arī Vidējo Austrumu zemes.
1886., 1906. un 1914. gadā viņš vadīja ekspedīcijas, kas novēroja saules
aptumsumus.
Pirmo ekspedīciju uz Sibīriju izvadīdams, D.Mendeļejevs, mūsu novadniekam
Blumbergam uzticēja savu dēlu, lai viņš mācās strādāt un mīlēt zinātni. „Uzticu jums
viņu audzināt” (Sovetskaja Latvija, Nr.87, 1964). Tas ir augsts latviešu zinātnieka un
sava drauga vērtējums.
Sākot ar 1919. gadu Fricis Blumbahs vadīja galveno svaru un mēru palātu. No
1921. līdz 1926. gadam viņš kā vadošais observatorijas zinātnieks tika komandēts uz
Londonu un pārraudzīja tur pasūtīto lielo astronomisko instrumentu izgatavošanu.
Veicot izmēģinājumus, Blumbahs saindējās ar kaitīgām gāzēm, ko izlaida motori
ar lielu apgriezienu skaitu.

„Akadēmiķis F.Blumbahs” T.Zaļkalna skulptūra
Savu veselību viņš uzlaboja Londonā, bet vēlāk no 1936. līdz 1939. gadam
dienvidrietumu Anglijā, Lokjera vārdā nosauktajā astronomijas observatorijā.
1937. gadā viņš ieguva vienīgo profesora Finslera komētas fotogrāfiju.
Pēc atgriešanās Latvijā (1939.g.), viņš visus atvaļinājumus pavadīja Slaparos. No
1945. gada līdz mūža beigām (miris 1949.10.06., apbedīts Rīgā, Meža kapos) viņš
bija Latvijas Valsts universitātes astronomijas katedras vadītājs, profesors. Viņš
piedalījies LPSR Zinātņu akadēmijas Fizikas un matemātikas institūta astronomijas
sektora dibināšanā un līdz 1948. gadam bijis tā vadītājs. Jaunizveidotajā Baldones
observatorijā Friča Blumbaha vārdā nosaukta kāda asteroīdu joslas mazā planēta.
Slaparu māju vietā 1989. gadā uzstādīts akmens, lai saglabātu vietu, kur
F.Blumbahs veicis astronomiskos novērojumus.
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Ansis Dreimanis
Vecāko trimdinieku paaudzei piepulcējams arī izcilais pedagogs, ilggadējais
Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Ansis Dreimanis.

Ansis Dreimanis (1882.27.05. -1968.28.03.)
Ansis Dreimanis dzimis Cēres Spīskopos, zemnieka ģimenē, apmēram 25 km no
Tukuma. Spīskopi ir lielas mājas, ar vienkāršu māla kleķa apdari. Četru bērnu ģimenē
Ansis ir jaunākais bērns. Bērnu starpā maz siltu jūtu, Ansim kā mazākajam jāizcieš
vecāko māsu un brāļa Jāņa pārestības. Viņa pirmās atmiņas ir par laiku, kad mazajiem
bērniem vēl liek ganīt cūkas un zosis.
Pirmā skola ir Cēres pagastskola, kas atrodas 3-4 km no mājām. Nākošā skola,
kur tēvs aizved Ansi, ir Tukuma elementārskola ar četrgadīgu mācību kursu. Šajā
skolā jau strādā divi skolotāji. Visas mācības notiek krievu valodā. Skolu beidzot,
jādomā, ko darīt tālāk. No ieceres mācīties reālskolā vai ģimnāzijā, ir jāatsakās, jo
tēvam nav tādu līdzekļu. Māsas pēc pagastskolas beigšanas tālākās skolās netiek
laistas. Vecākais brālis Jānis ir beidzis Kuldīgas skolotāju semināru. Rudenī tēvs ar
zirgu ved Ansi uz Kuldīgu, kas atrodas 70 kilometrus no mājām. Par skolu un uzturu
mēnesī ir jāmaksā 10 rubļi. Stipendiju Dreimanis sāk saņemt tikai trešajā kursā.
Mācību viela ir plaša, spoži Ansim Dreimanim veicas tikai matemātikā. 1903. gadā,
kad Baltijas skolotāju seminārā iegūts tautskolotāja diploms, viņam ir 21 gads.
Lai izvairītos no iesaukšanas kara dienestā, ar steigu jāmeklē skolotāja darbs kādā
skolā. Pieprasījumu pēc tautskolotājiem tikpat kā nav. Viņam palīgskolotāja vietu
piedāvā Irlavas skolotāju semināru beigušais Laidzes skolotājs Vilis Bergmanis.
Bergmanis pats raksta lugas, iet sabiedrībā un ņem sev līdzi arī jauno skolotāju. Pēc
gada atkal jāiet uz Talsiem baznīcas skolā pie Blumberga, jo Bergmanim otru
skolotāju vairs nevajag. Redzēdams, ka tautskolotāja izglītība neko augstu netiek
vērtēta, Dreimanis nolemj iegūt vismaz mājskolotāja diplomu.
Lai iegūtu labāku izglītību, jādodas uz Pēterburgu, jo Latvijā nevienas augstskolas
vēl nav. Par skolotāja darbā atlicināto naudu viņš aizbrauc uz Pēterburgu, kur satiek
dažus savus semināristus. Naudas visiem ir maz. Vienīgā izeja – mācīties pašiem un
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pavasarī nolikt ģimnāzijas beigšanas eksāmenus. Eksāmenus nolēma likt pie Carskoje
Selo (30 km no Pēterburgas).

Carskoje Selo
Pēc ilgstošas un neatlaidīgas mācīšanās, kaujoties ar trūkumu, miega badu,
sabeigtu veselību,1907. gada pavasarī Ansis Dreimanis saņem ģimnāzijas beigšanas
apliecību. To viņam izsniedz Pēterburgas 6. ģimnāzijā.

Dreimanis kā skolotājs Pēterburgā
Tā paša gada rudenī ģimnāziju beigušais jaunais skolotājs iestājas Pēterburgas
universitātē, fizikas un matemātikas fakultātē. Par katru apmeklēto lekciju jāmaksā
atsevišķi, tāpēc mācās lielākoties no konspektiem un grāmatām. No otrā gada
Dreimanim piešķir ķeizara Aleksandra II stipendiju. „Lai paturētu stipendiju, katru
gadu bija zināms eksāmenu daudzums, kas jānokārto. Tāpēc pa kinematogrāfiem,
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teātriem, koncertiem staigāt nevarēju,” raksta Ansis Dreimanis savā atmiņu grāmatā
„Mana dzīve.”1912. gadā. 30 gadu vecumā viņš beidz universitāti ar pirmās šķiras
diplomu. Diploms nepalīdz viņam dabūt skolotāja vietu Latvijā. Pēterburgā
Dreimanim piedāvā fizikas un matemātikas skolotāja darbu Vologdas vīriešu
ģimnāzijā.

Vologda

Vologda tai laikā bija guberņas pilsēta, līdzīga Jelgavai. Daudz baznīcu, nelielu
mūra namu ar koka ietvēm gar ceļa malām. Cauri pilsētai tek upe Vologda, kas ir
kuģojama. Ģimnāzijas baltajā trīsstāvu ēkā Vologdā Dreimanis nostrādā piecus
gadus. Saticība skolotāju vidū sirsnīga, arī ar skolēniem nekādu problēmu. Krievijā
sākas arī Pirmā pasaules kara gadi ar bēgļu pieplūdumu no kara apgabaliem, arī no
Latvijas. Sākoties revolucionārajiem nemieriem, 1917. gada 20. augustā, ģimnāzijas
skolotāju sirsnīgi izvadīts, Dreimanis atgriežas Latvijā. Pirmā prombūtne no Latvijas
ilgusi veselus 14 gadus.
Kara apstākļos nav iespējams nokļūt ne Rīgā, ne Kurzemē. Viņš sameklē darbu
Vezenbergas ģimnāzijā Igaunijā, kur mācības notiek krievu valodā un skolotāju
kolektīvs ļoti internacionāls. Pēc gada, kad skola pāriet uz igauņu mācību valodu,
Dreimanis dodas uz Cēsīm, kur viņu savā skolā gaida kursa biedrs Longīns Ausējs.
Te par skolotājiem strādā vairāki Latvijas brīvvalstī pazīstami darbinieki – rakstnieks,
literatūrzinātnieks Teodors Zeiferts, Jānis Grīns, vēlākais „Mēnešraksta” redaktors,
mācītājs Maldonis, radiofona direktors Smilga. Šajā skolā tiek sagaidīta arī Latvijas
brīvvalsts proklamēšana 1918. gada 18. novembrī.
Pēc tuvinieku apciemojuma Kurzemē, boļševiku valdīšanas laikā, Dreimanim
piedāvā fizikas, matemātikas skolotāja vietu Rīgas pilsētas 3.vidusskolā.
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Rīgas 17. vidusskola (bijusī Pilsētas meiteņu skola, arī Rīgas pilsētas 3. vidusskola)
Tā ir bijusī meiteņu skola. Kad boļševiki padzīti un pie varas nāk Andrieva
Niedras valdība, skolas direktori Traubergu atceļ un Dreimani ieceļ par 3.vidusskolas
direktoru (no 1919.g. 4.jūn. - 1919.g. 30.sept.). Viņa valdīšanas laiks ir īss.
Atgriežoties Ulmaņa valdībai un mainoties izglītības ministram, Dreimani no viņa
ieņemamā amata atceļ. Viņš paliek strādāt par fizikas un matemātikas skolotāju un
nostrādā šajā skolā 3 gadus.
Neredzēdams nekādas izaugsmes iespējas Rīgā, Dreimanis piekrīt Laidzes
skolotāja Viļa Grikmaņa ierosinājumam nākt uz Talsiem, kur Dreimani ievēl par
ģimnāzijas direktoru.
1921. gada jūnijā Ansis Dreimanis ierodas Talsos, sāk strādāt par Talsu
ģimnāzijas direktoru.
1919. gadā nodibinātā Talsu vidusskola (tikai pēc 10 gadiem to atkal pārdēvēja
par ģimnāziju) faktiski ir Anša Dreimaņa veidota. Viņš izveido un saliedē skolotāju
kolektīvu, izstrādā mācību metodiku, ir prasīgs un stingrs, bet arī taisnīgs. Skolā norit
rosīga sabiedriskā dzīve. Darbojas orķestris, koris, Sarkanā Krusta pulciņš, aktīvi
darbojās mazpulki, meža dienu pasākumos stāda kokus. Teātra mīļotāji iestudē lugas.
Daudzi Talsu ģimnāzijas absolventi izvēlas studijas augstākajās mācību iestādēs.
Viņu vidū nav inteliģento bezdarbnieku.
Dreimaņa laikā skola pāriet uz jaunajām plašajām telpām bijušajā barona Firksa
pilī. Pēc zemes reformas skolai piešķir zemi sporta laukuma izveidošanai. Direktora
vadībā tas tiek pašu spēkiem izveidots, apzaļumots. Ģimnāzijas augļu dārzā ir daudz
ābeļu un bumbieru, kuru augļus pārdod izsolē, ienākumus ieskaitot skolas speciālajos
līdzekļos.

Vidusskola 20. gadu sākumā
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Ieeja ģimnāzijas parkā
Bijušie skolēni raksturo direktoru kā mierīgu, nopietnu. Viss kolektīvs viņu
cienīja. Skolēnu skaļās balsis pieklusa, ieraugot direktoru gaiteņos, zālē vai klasēs.
Viņam nevajadzēja kliegt, pietika stingri paskatīties, lai visus pakļautu savai gribai.
Skolēni Ansi Dreimani klusībā dēvēja par „kungu”, ar to pasvītrodami viņa
personību, nevis augstprātību, jo direktors bija pieticīgs. Viņam nebija sava kabineta,
pats viņš dzīvoja divās skolas jumtistabiņās.
1925. gadā, gandrīz četrdesmit gadu vecumā, Dreimanis salaulājas ar skolotāja
Grikmaņa māsu Lizeti. 1926. gadā piedzimst pirmā meita Agrīta, 1928. gadā otrā
meita Larisa Ināra, 1933. gadā dēls Manzars. 1928. gadā Dreimanis uzceļ māju
Talsos, Saules ielā. Daļu bankas aizņēmuma sedz ieņēmumi par paša sarakstīto
fizikas mācību grāmatu vidusskolām. Ar katru gadu ciešāk viņš iesakņojas Talsos,
darbojas Talsu Sadraudzīgās biedrības valdē. Par nopelniem valsts izglītības un
sabiedriskajā darbā, 1928. gadā Ansis Dreimani apbalvo ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV
šķiru.
1944. gada rudenī, krievu karaspēkam tuvojoties Latvijai, Dreimanis ar ģimeni
otro reizi dodas prom no Latvijas, šoreiz uz neatgriešanos.

Direktors Dreimanis ar dzīvesbiedri Lizeti, Izglītības ministrijas pārstāvi un skolotāju
kolektīvu 1928. gadā pēc Triju zvaigžņu ordeņa saņemšanas
15. oktobrī viņi iekāpj lielā preču kuģī, kurš no Liepājas atiet uz Vāciju. Mazā
pilsētiņā Haspē sagaida Vācijas kapitulāciju. Pārtiku izsniedz uz kartītēm, tās visiem
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nepietiek, jāiet pa pļavām plūkt skābenes un nātres. Vēlāk, kad nodibināja bēgļu
nometnes un sāka rasties latviešu skolas, Ansis Dreimanis tika nozīmēts par Grēvenes
vidusskolas direktoru. Kad Grēvenes bēgļu nometni likvidē, Dreimanis pārceļas uz
Augustdorfu – ciematu ar 60 barakām starp priedēm. Tās it bijušās karavīru mītnes,
kur izvietota latviešu pamatskola, ģimnāzija, bērnudārzs. Ar 1949. gada 15. decembri
Dreimanis tiek iecelts par Augustdorfas ģimnāzijas direktoru. Kad vācieši nolemj šai
vietā celt mājas saviem karavīriem, skolai piedāvā pārcelties uz Minsteri. 1957. gadā
skola ar visu inventāru un skolotājiem pārnāk uz Minsteri. Te izveidojas vienīgā
pilntiesīgā latviešu ģimnāzija brīvajā pasaulē. Viņš ir Minsteres ģimnāzijas pirmais
direktors. 1962. gadā, sasniedzot 80 gadu vecumu, Ansis Dreimanis no darba skolā
aiziet.
Viņš atpūšas un raksta atmiņas par savu mūžu . Grāmatā „Mana dzīve” tās sakārto
un Vācijā izdod vecākā meita Agrīta Dreimane. 1968. gada 28. martā Dreimanis mirst
un tiek apbedīts Unkelas kapsētā Reinas krastā.

Ansis Dreimanis pelnītā atpūtā
Ar savu pašaizliedzīgo darbu, organizatora un vadītāja talantu, skolotājs Ansis
Dreimanis daudzu jo daudzu bijušo skolēnu atmiņās paliks kā skolotāja etalons, pēc
kā tiekties, kam līdzināties. Talsu novada muzejā izveidota viņam veltīta ekspozīcija,
kur glabājas Anša Dreimaņa piemiņas lietas, ko vecākā meita Agrīta nodevusi muzeja
glabāšanā. Īpaša vieta viņam ir un būs Talsu Valsts ģimnāzijas vēsturē, tās izaugsmē.
”Dreimaņa laikā” paceltā augstā latiņa arī šodien ir mērķis, uz kuru ģimnāzijai
tiekties, to sasniegt un noturēt.
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Frederiks Fībigs

Frederiks Fībigs (1885.17.05.-1953.06.02.)
Viens no pirmajiem Talsos dzimušajiem māksliniekiem, Latvijas un Francijas
mākslas vienotājiem, ir galdnieka un šuvējas ģimenē dzimušais Frederiks Fībigs.
Mācījies Cirķeļa privātskolā Talsos, Aleksandra licejā Rīgā. Jaunajam Frederikam
ir mērķis mācīties glezniecību un atrast savu vietu lielajā mākslas pasaulē.
Rūpi par talantīgo jaunekli uzņēmās Talsu skolotāja Elizabete Auguste Krauze,
apdāvināta vairāku valodu pratēja. Ar Krauzes atbalstu jaunais mākslinieks apmeklēja
studijas Pēterburgas Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā (1905-1906).
1906. gadā Rīgā, 21 gadu jaunais Fībigs slepus apprecas ar savu mecenāti Krauzi,
kura ir 20 gadus vecāka par viņu. 1907. gadā abi dodas uz Parīzi, kur uzturas līdz
1929. gadam. Nepilnu gadu viņš apmeklē slaveno Žiliāna akadēmiju. Parīzē Fībigs
1908. gadā pirmo reizi izstādās ar savām Talsu ainavām. Viņam pieder arī senākā
Talsu ainava, „Talsi,” kas darināta 1904. gadā.
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Talsi 1905. gadā
Drīz vien jaunais mākslinieks savus darbus regulāri eksponē Neatkarīgo
mākslinieku, Rudens salonā, dažādās privātās galerijās Francijā, Barselonā, Londonā.
Kopš 1921. gada piedalās krievu mākslinieku grupu izstādēs Harbinā, Šanhajā,
Maskavā, Vladivostokā. 1913./1914. gadā piedalās 3. latviešu mākslas izstādē Rīgā.
Personālizstādes Parīzē (1912. un 1927.g.), Rīgas pilsētas mākslas muzejā (1928).
Dzīvodams Francijā, Fībigs daudz gleznoja Parīzes apkārtnes un ielu motīvus,
portretus. Radošu pacēlumu viņa mākslā ienesa ceļojums uz Itāliju (1911-1912).
Šajos gados viņš strādāja arī plakātā, linogravīrā, ilustrējis arī grāmatas.
Dzīvojot Parīzē, Fībigu vienmēr māca materiālās grūtības, šaubas par savu
talantu, viņš jutās nenovērtēts un nesaprasts.
Pirmā pasaules kara laikā Fībigs iepazinās ar divdesmitgadīgu mākslas studenti
Deboru Logaku, ukraiņu ebreja meitu. Šajā savienībā radās meita Raja un dēls Ēriks,
kuri drīz tika nodoti Elizabetes aprūpē.
1929. gadā Fībigu ģimene nolēma pārcelties uz Elzasas pilsētu Selestu, cerībā, ka
turienes klimats uzlabos ar sirdskaiti slimā dēla Ērika veselību. Tomēr tā nenotika, un
1932. gadā dēls nomira.
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Meita Raja
Elzasā Fībigs atradās tuvāk dabai, kuru visu mūžu ļoti mīlēja. Te viņš uzgleznoja
ap 600 darbu, izsmalcinātas neliela formāta Elzasas ainavas visos gadalaikos. Vietējā
sabiedrība izrādīja interesi un labvēlību, sarīkojot vairākas izstādes Selestā, Strasbūrā,
Milūzā.
Otrais pasaules karš izpostīja mierīgo dzīves plūdumu, Elzasu pievienojot Vācijai,
mākslinieka ietaupījumi kļuva bezvērtīgi. Francijas valsts savam ilggadējam
sveštautietim nepiešķīra ne mākslinieka pensiju, ne pilsonību. Pasliktinoties redzei,
1946. gadā Fībigs pārtrauca gleznot. 1948. gadā mākslinieku kopā ar meitu Raju
pārvietoja uz pilsētas sociālās nodaļas kazarmām trūcīgiem. Te viņš 1953. gada
6. februārī nabadzībā un aizmirstībā mira. Apglabāts Selestas pilsētas kapos.

Parīzes nomale
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Tannenkirhe, 1930 - 1940

N
Neapoles līcis. 1911.g.
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Siena pļauja
Apmēram pēc divdesmit gadiem, aizmirstībā un kastēs glabātie Fībiga darbi atkal
tika vilkti laukā un atklāti no jauna, pateicoties meitas Rajas un Žozefa Logela
ģimenes gādībai.

Elzasa
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Šervillera
Meita Raja sarūpēja un izdeva pirmo lielo grāmatu par savu tēvu „No Kurzemes
līdzenumiem līdz Elzasas Rje”, kas izdota Strasbūrā 1985. gadā.
Divus grāmatas eksemplārus meita Raja atsūtīja uz Latviju, ar to iepazinās arī
Talsu muzeja darbinieki. No šīs pirmās saskarsmes ar tik neparasto mākslinieka darbu
pasauli, novada muzejam radās cieša apņemšanās atgriezt Frederiku Fībigu viņa
dzimtajos Talsos un Latvijā. Pēc muzeja darbinieku un mākslinieku grupas
ekspedīcijas 2004. gadā pa Fībiga vietām Elzasā, bija iespējams mākslinieka darbu
ekspozīciju papildināt trīskārt. 18. maijā, Starptautiskajā muzeju dienā, Talsu novada
muzejā ar plašu ekspozīciju citiem novadniekiem tika piepulcināts Frederiks Fībigs.
Ar Kultūrkapitāla fonda un Talsu rajona padomes atbalstu izdotais, Gunas
Millersones sastādītais katalogs „Frederikam Fībigam 120” bija otra labākā dāvana
viņa dzimšanas dienā.

Thannenkirch
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Mākslinieka 125. dzimšanas dienas izstādi 2010. gadā papildināja Talsu fotogrāfu
darbi, kas radās Talsu mākslinieku otrajā ekspedīcijā „Pa Fībiga pēdām Francijā”.
Frederika Fībiga māksla ir pārdzīvojusi savu laiku. Viņa darbi ir Talsu, Rīgas,
Strasbūras, Kolmāras un citos muzejos.
Vācu mākslas zinātniece, Fībiga daiļrades pētniece Kira Kapsreitere-Homeiere
raksta: „Pilsētu skatos un lauku ainavās, ēku un koku atveidojumā- šajos savos
daiļrades pamatmotīvos - Fībigs tiecās pēc cilvēka un dabas saplūsmes. Darbos
redzams, cik sirsnīgi viņš bija pieķēries savai dzimtajai Kurzemei.”.



Andrejs Edvards - Mūrnieks

Andrejs Edvards Mūrnieks (1886.21.05.- ?)
Dzimis Talsos, beidzis Talsu pilsētas skolu. Frederika Fībiga laikabiedrs. Varbūt
pat abi bijuši pazīstami, nenojaušot, ka visu dzīvi pavadīs ārpus Talsiem un Latvijas,
katrs savā jomā daudz sasniedzot.
Agri sācis pelnīt maizi, strādājot par pārdevēju Valdemārpils patērētāju biedrībā
un koloniālpreču veikalos Tukumā un Rīgā. Pēc 1905. gada emigrējis uz Ameriku.
Viņa mērķis bija tikt uz augšu, nepalikt par vienkāršu strādnieku. Pats saviem
spēkiem Andrejs neatlaidīgi gāja uz mērķi. Strādādams klavieru fabrikā un mēbeļu
noliktavā Filadelfijā un Losandželosā, viņš mācījās angļu valodu, vakaros apmeklēja
vakarskolas. Kad bija iekrāta nauda, Mūrnieks uzsāka studijas Oregonas un Jovas
koledžā. Tālākais ceļš veda uz Viskonsinas universitāti, joprojām pašam pelnot iztiku.
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Misūri universitātes (dibināta 1903.g.) centrālā zāle universitātes pilsētā
1925. gadā Andrejs Mūrnieks ieguva bioloģijas doktora grādu augu fizioloģijā un
bioķīmijā. Viņš tika iecelts par dārzkopības profesoru un augu fizioloģijas
direktoru Misuri universitātē.
Visas mācību iestādes (tātad arī Mūrnieka dzīves vieta) atradās Amerikas Lielo
līdzenumu teritorijā, kas ir vidū starp rietumdaļu un austrumdaļu. Vēl šodien tur ir
samērā tīra un neskarta daba. Laikā, kad talsenieks Mūrnieks tur apmetās, daudzviet
pletās tikai lauki ar nelielām pilsētām. Pati Misūri universitāte arī bija jauna. Tagad
tur izaugusi varena universitātes pilsēta ar savu infrastruktūru, interesantiem tūrisma
objektiem.

Bibliotēka Kanzasas pilsētā Misūri štatā.
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Šajā bibliotēkā mēs droši vien atrastu arī kādu A.Mūrnieka zinātnisko
publicējumu. Viņš piedalījies daudzos zinātniskos kongresos Amerikā un Anglijā.
1931. gadā apmeklēja augu fizioloģijas laboratorijas Anglijā, Holandē, Vācijā,
Austrijā, Krievijā, Itālijā un Francijā. Kopš 1935. gada ir Amerikas zinātniskās
biedrības augu fizioloģijas prezidents. Zinātniskie publicējumi sākot ar 1921. gadu,
sevišķi augļu koku fizioloģijas, kaitēkļu un slimību jautājumos zinātniskajos ASV
izdevumos. Pavisam ap 20 lielāku darbu. Kopā ar Talbertu sarakstījis grāmatu „Augu
kultūras” (1933), izdevis angļu valodā N. Maksimoviča zinātnisko pētījumu „Augu
fizioloģijas grāmata” (1930). Tālāku ziņu par Mūrnieku nav.
Vairāki latviešu izcelsmes emigranti ir izvēlējušies dabai un laukiem tuvas
apmešanās vietas. Daudzus gadus vēlāk netālu no Misuri Lielajos līdzenumos,
Oklahomā uz dzīvi apmetīsies arī mūsu novadnieks Arnolds Zaļais. Lielākās pilsētas
Sentluisa un Kanzassitija. Šajā reģionā vērojama etniskā daudzveidība un liels
indiāņu iedzīvotāju skaits.

Kanzassitija
Dabas apstākļi nav no labākajiem, te vērojami virpuļviesuļi, it īpaši postošie
tornādo. Šis reģions ie plaši atainots Amerikāņu literatūrā un mākslā - Marka Tvena
romāns „Haklberijs Fins”, kinofilmas „Sapņu lauki”, „Medisonas apgabala tilti.”

Ainava ar zirgiem
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Misūri dabas parks

Misūri. Ziemeļdakota
Mūsdienās Latvijas augstākās mācību iestādes sadarbojas ar prestižo Misūri
universitāti. Šā gada februārī Vidzemes augstskolā uzstājās starptautiski pazīstamais
zinātnieks, žurnālists Veins Vanta no Misūri universitātes. Datorzinātnieks Juris
Hartmanis no Ventspils ir studējis šajā universitātē un 1951. gadā ieguvis doktora
grādu matemātikā. Plaša diskusijas Latvijas sabiedrībā izraisīja Misūri universitātes
ekonomikas profesora Maikla Hadsona veiktais pētījums par ekonomiskās krīzes
cēloņiem Latvijā. Arī slavenais latviešu arhitekts Gunārs Birkerts vairākkārt strādājis
par viesprofesoru Misūri universitātē un saņēmis šīs iestādes apbalvojumus. Laba
sadarbība mūzikas jomā izveidojusies Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijai un Misūri
universitātei.



28

Krišjānis Valdemārs
Viens no redzamākajiem 19. gadsimta sabiedriskajiem darbiniekiem, latviešu
nacionālās atmodas simboliem ir Talsu apriņķa Ārlavas pagasta Vecjunkuru mājās
dzimušais Krišjānis Valdemārs.

Krišjānis Valdemārs (1825.02.12.-1891.07.12.)
Par Krišjāņa Valdemāra kā tautsaimnieka, sabiedriska darbinieka, jaunlatviešu
kustības aizsācēja, publicista dzīvi dzimtenē un svešumā veikti daudzi pētījumi.
Atmiņas par Valdemāru atstājuši laikabiedri Jānis Kreicbergs, Antons Birkerts,
Augusts Zandbergs, Ansis Bandrevičs un daudzi citi. Par viņa atstāto matojumu, kas
cieši saistīts ar Talsu novadu, Rojas zvejniecības muzejs un Latvijas jūrniecības
savienība 1994. gadā izdevusi grāmatu „Krišjānis Valdemārs un Talsu novads”.
1997. gadā iznāca Latvijas Valsts vēstures arhīva ilgi gatavotā jaunu pētījumu
grāmata „Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste : 1.sēj. Krišjāņa
Valdemāra vēstules”. 2007. gadā iznāca otrā grāmata „Krišjānis Valdemārs. Lietišķā
un privātā sarakste : 2.sēj. Vēstules Krišjānim Valdemāram”. 2003. gadā Valdemāra
dzimtā Valdgales pagasta padome ar akciju sabiedrības „Kultūrkapitāla fonds”
atbalstu izdeva grāmatu par Krišjāņa Valdemāra dzīvi „Vairāk gaismas”.
Vēstures pētījumi maz vērības veltījuši izcilu cilvēku privātai dzīvei, viņu
ikdienai, saskarsmei ar tuviniekiem, paradumiem, nosliecēm. Šajā darbā mēģināšu
vairāk pievērsties Valdemāra ģimenei, tuvinieku vēstulēm, kas tuvāk atklāj
Valdemāru kā cilvēku, nevis simbolu un leģendu.
Krišjāņa Valdemāra mūža gaitas var iedalīt četros lielos posmos (Kurzeme,
Tērbata, Sanktpēterburga, Maskava). Kurzemes posmā viņš parādīja sevi kā spējīgu,
domājošu skolēnu, kurš sava mūža zināmu daļu veltīs savas bērnības apbrīnas
objektam - jūrai. Jau šajā agrīnās jaunības posmā Valdemāra domas un rīcība
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apliecināja plašākas sabiedriskās intereses. Būdams rakstvedis Ēdoles pagastā, viņš
nodibināja pirmo publisko bibliotēku Kurzemē, pirmo laicīgo kori un lauku
inteliģences pulciņu ar nosaukumu „Baltijas jūras izsmelšanas biedrība”. Kā
brīvskolniekam mācoties Liepājas augstākajā apriņķa skolā, viņš sarakstīja un izdeva
grāmatu „330 stāsti”. Grāmata bija pamudinājums uz izglītošanos un lasīšanu.

K.Valdemārs jaunībās gados
1854. gadā pēc Liepājas augstākās apriņķa skolas beigšanas jaunais Krišjānis, kā
pirmais Talsu novadnieks, iestājās Tērbatas universitātē, kur studēja tautsaimniecību.
Ar savu aktīvo un enerģisko rīcību, ar spēju saistīt kopā cilvēkus, jaunais students
kļuva par pašu redzamāko līderi visās studentu sabiedriskajās aktivitātēs. Studiju
gados Pēterburgas latviešu studenti rīkoja literārus vakarus, kuros piedalījās arī citu
tautību pārstāvji. Te veidojās nākamie nacionālās atmodas kustības vadītāji, te tika
runāts par latviešu tautas interesēm, tās valodu, kultūru. Viens no dedzīgākajiem
latvietības apliecinātājiem bija Valdemārs, kurš uz savas istabiņas durvīm līdzās
personvārdam rakstīja „Latvietis”. Tērbatas posmā viņš sāk arī savu publicista
darbību latviešu un vācu presē. Studiju gados Valdemārs publicēja vācu mācītāja
F.Bankava dzejojumu vācu valodā par Dundagu, mudinādams vākt folkloras
materiālus. Sevišķi nozīmīgs bija jaunā studenta Valdemāra 1957. gadā avīzē „Das
Inland” publicētais raksts „Par latviešu un igauņu piesaistīšanu jūrniecībai”. Jau
Tērbatas posmā Valdemāra vārds kļuva pazīstams arī Krievijā, valdības aprindās viņu
uzskatīja par izcilu jūrniecības speciālistu.
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Tērbatas (tagad Tartu) universitāte
Nākošie astoņi gadi bija visražīgākais un nozīmīgākais posms K.Valdemāra
dzīvē. 1859. gadā viņš pabeidza studijas Tērbatā un iestājās Pēterburgā valsts
Civildienestā ar tiesībām pildīt ierēdņa pienākumus Finansu un Izglītības ministrijās.

Pēterburga, 19. gs.
No 1859. līdz 1867. gadam Valdemārs dzīvoja Pēterburgā, bija Krievijas Zinātņu
akadēmijas laikraksta „St.Petersburger Zeitung” redaktora palīgs un ierēdnis Finanšu
ministrijā.
Ar savām publikācijām par Baltijas agrāro stāvokli, ierosmēm un idejām par
jūrniecības attīstību, viņš guva vairāku augstu amatpersonu ievērību. Ciešāki kontakti
izveidojās ar lielkņazu Konstantīnu. Valdības uzdevumā viņš iepazinās ar Baltijas,
Melnās, Azovas, Kaspijas jūras piekrasti, tuvāko Eiropas valstu kuģniecības stāvokli.
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Pamatojoties uz viņa veikto Baltijas jūras krasta apsekošanu un izstrādātajiem
priekšlikumiem Krievijas jūrniecības attīstībai, 1867. gadā tika pieņemts Krievijas
jūrskolu likums. 1861. gadā Valdemārs iesniedza valdībai projektu par skolu
attīstības perspektīvām un nepieciešamajiem pārkārtojumiem. 1866. gadā viņš izdeva
brošūru „Baltijas mācību iestādes un krievu valoda,” kurā izteicās par krievu valodas
ieviešanu Baltijas skolās un izglītības sistēmas pārkrievošanu. Pats pārvaldīdams
vairākas valodas, viņš gribēja paplašināt latviešu redzesloku, lai viņi varētu apgūt arī
citu tautu pieredzi. Valdemāru galvenokārt interesēja ekonomikas attīstība.
Nacionālās kultūras attīstību viņš aplūkoja no praktiskās lietderības viedokļa: „Latvija
atrodas vidū starp lielo Krieviju un diezgan lielo Vāciju. Tad no tiem latviešiem
viegli var izdoties caur labām skolām un pie diezgan svabadiem dzīves apstākļiem
iemācīties abas valodas un tādā vīzē palikt par bagātākiem un tikt par derīgiem
vidutājiem starp abām šīm lielām tautām.” Viņš iestājās par tautskolām un vispārēju
izglītību, kas ātri nestu labumu tautai, bet neatbalstīja latviešu vidusskolu veidošanu.
Jau ilgu laiku Valdemāru nodarbināja zemes agrārais jautājums. Pēc 1861. gada
Krievijas reformām viņš kļuva par dedzīgu Krievijas agrārreformas atbalstītāju un
gribēja, lai šos pārveidojumus ieved arī Baltijā. Lai veicinātu šīs reformas norisi
Latvijā un latviešu izceļošanu no dzimtenes, Valdemārs Novgorodas guberņā
iegādājās 500 desetīnu lielu zemes gabalu, kuru sadalīja sīkākās platībās un pārdeva
izceļotājiem no Kurzemes. Krievijā zemes cena bija 5-6 reizes zemāka nekā Latvijā.
Viņa centienos bija nodrošināt, lai katram zemniekam Latvijā būtu dota iespēja iegūt
īpašumā kaut nelielu zemes gabaliņu. Dažādu apstākļu dēļ, galvenokārt tāpēc, ka
izceļotāji gribēja dabūt zemi par pusvelti, šī kampaņa cieta lielu neveiksmi un
sagādāja daudz nepatikšanu pašam Valdemāram gan no valdības, gan tautiešu puses.

Pēterburgas Avīzes
Pats labākais Pēterburgas posmā no 1859. līdz 1866. gadam paveiktais Krišjāņa
Valdemāra darbībā ir viņa ieguldījums „Pēterburgas Avīžu” (1862-1865) izdošanā un
nacionālās atmodas kustības rosināšanā un organizēšanā ar mērķi sagatavot latviešu
tautu dalībai savas zemes politiskajā dzīvē. Avīzes mudināja latviešus kopt
pašapziņu, tiekties pēc izglītības, meklēt jaunas saimniekošanas formas uz laukiem.
Laikraksts guva lielu popularitāti, strauji auga abonentu skaits, jo avīzēs skartie
jautājumi bija ļoti aktuāli gan laukos, gan pilsētās dzīvojošiem. „Pēterburgas Avīžu”
jaunās vēsmas un progresīvās idejas radīja lielu pretestību valdošajās aprindās jau ar
pirmā numura iznākšanu. Uz visām pusēm plūda sūdzības, apmelojumi. Laikrakstam
uzlika cenzūru, jo vietējā muižniecība jutās apdraudēta. Avīzes veidotājus un
līdzstrādniekus sāka uzraudzīt slepenpolicija. Kad laikraksta paustās idejas bija
sasniegušas plašas tautas masas un radījušas jaunu kustību, notika virkne
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izmeklēšanu, kratīšanu, atrada nelegālus uzsaukumus vērstus pret muižniekiem un
mācītājiem, un 1865. gadā laikrakstu slēdza.
Pirmās latviešu atmodas laikā ierasta parādība bija izglītoto latviešu precības ar
vācietēm. Vācu tautības sievas apņēma tādi visiem labi zināmi kultūras darbinieki kā
Juris Neikens, Kārlis Baumanis, Atis Kronvalds, Ādolfs Alunāns un citi. Viņu
piemēram sekoja arī Krišjānis Valdemārs. Viņa sieva Luīze Johanna Valdemāre
dzimusi Rīgā senā dižciltīgo fon Rammu četru bērnu ģimenē. Luīze vecāku mājās
pavadīja jautru un bezrūpīgu jaunību, lai gan tika audzināta stingri pēc dižciltīgo
ģimeņu tradīcijām ar plašu saviesīgo dzīvi ģimenes mājā.

Krišjānis Valdemārs ar sievu Luīzi fon Rammu no senas vācu dzimtas. Rīgā, 1864.g.
Jaunībā daudzināta par skaistuli, pielūdzēju aplidota, jaunā sieviete nebija mierā
ar šo dzīvi. Viņa gribēja paveikt ko lielu, kļūt par misionāri un doties uz Āfrikas
zemēm. Savā laikā atzinību guvuši arī viņas literārie sacerējumi. Viņa meklēja ko
lielu un neparastu. Tādēļ liktenīgs pagrieziens Luīzes dzīvē bija sastapšanās ar
Krišjāni Valdemāru, kuru pirmo reizi sastapa mājas viesībās, kad viņš, bērnu ielenkts,
rikšoja pa ēdamistabu. Vakara gaitā Valdemārs ar savām zināšanām un asprātībām
savaldzināja visus klātesošos. Jauniņā Luīze fon Ramma viņā saskatīja jaunības
sapņos loloto varoni, kas ar savu runas veidu, gaitu, kustībām atšķīrās no visiem
pazīstamajiem. Jau šajā vakarā Luīze izlēma „savu roku sniegt vienīgi Valdemāram,
ja viņš pēc tās lūgtu.” Krišjānis Valdemārs viņu savaldzināja ar savu spilgto un
neordināro personību. Neskatoties uz ģimenes protestiem par atšķirīgo sociālo
stāvokli, Luīze nepadevās, viņa bija izvēlējusies Krišjāni. 1864. gada 18. februārī
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Sanktpēterburgas mācītājs Taubenheims savā dzīvoklī salaulāja 38 gadus veco
Krišjāni Valdemāru un 21 gadu jauno Luīzi fon Rammu. Savās vēstulēs vīru viņa
uzrunāja „Vollis.” Luīzei piemita lēnprātība un pacietība. Valdemāriem savu bērnu
nebija. Viņi pieņēma audžubērnus. Sākumā Valdemārs bija pret bērnu klātbūtni
mājās, jo uzskatīja, ka viņi traucēs darbā. Tomēr šajā jautājumā viņam nācās
piekāpties sievas uzstājībai. Viņi pieņēma latviešu meiteni Anni Stīgi, kura deviņu
gadu vecumā nomira ar šarlaku. 80. gados Valdemāri ģimenē pieņēma angļu meiteni
Esteri, kurai vēlāk pievienojās māsa Fransisa. Arī attiecības starp radiem bija
draudzīgas. Valdemāru audžumeita atminējās, ka ikdienas mājas kārtība bija šāda:
pulksten 9 no rīta - kafija, pulksten 12 – brokastis, tad pulksten četros pusdienas un
pulksten 8 – vakariņas. Ēdienreižu starplaikos un pēc vakariņām Valdemārs istabā
strādāja.

Luīze Valdemāre ar audžumeitu
Luīze pārzināja visu mājas dzīvi. Valdemārs par saimniecību neinteresējās. Viņš
tikai bija uzņēmies krāsns kurināšanu pēc tam, kad kalpone jau visu bija sagatavojusi.
Valdemāra kundze bijusi laba saimniece. Luīze pratusi gatavot veselīgas un garšīgas
pusdienas, kas sastāvēja no diviem ēdieniem. Saldais ēdiens nekad netika gatavots.
Savu dzīvesstāstu Luīze nav ieguvusi, par viņu tiek runāts tikai saistībā ar vīru.
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Luīzes un Krišjāņa Valdemāra audžumeitas Fransisas Ērlingas Latvijas Republikas
pilsones pase
Par Valdemāra un viņa sievas personīgo dzīvi, raksturu, paradumiem un ikdienu ir
saglabājušies viņa Maskavas draugu un audžumeitas Fransisas Kelleras atmiņu
stāstījumi.
Novgorodas neveiksmīgās kampaņas dēļ Valdemāram bija liegta sarakste ar
Baltijas guberņām. Tautieši pulcējās Ziemaspils laukumā, lai apsūdzētu Valdemāru
visās savās nelaimēs. Sekoja izmeklēšana, tiesāšanās, izsūtījuma draudi, apmelojumi
presē, tāpēc viņš pameta Pēterburgu, lai atlikušos 25 gadus pavadītu Maskavā.
1867. gadā Valdemārs aizņēmās no draugiem naudu un pārcēlās uz Maskavu. Arī
tur pirmie gadi bija ļoti grūti. Veco parādu dēļ mantu apķīlāja un pārdeva. Valdemārs
vēlāk mēdza sacīt, ka tādu trūkumu viņam nav nācies ciest pat ģimnāzijas un studiju
gados.
Maskavas posmā Valdemāra centrālā darba joma bija jūrniecība un kuģniecība.
Pēc viņa izstrādātajiem principiem impērijas piekrastes rajonos laikā no 1867. līdz
1893. gadam tika atvērta 41 jūrskola, tai skaitā 10 no tām Latvijas piekrastē. Šajās
mācību iestādēs izglītību ieguva 25 000 cilvēku. Valdemāra darbībai jūrniecības
attīstībā nenoliedzami bija pozitīvas sekas arī Latvijas teritorijā, kur koka burinieku
būve uz gadu desmitiem daudziem jūrmalas iedzīvotājiem kļuva par labu peļņas
avotu, daudziem latviešiem tika dotas iespējas mācīties tepat Latvijā, braukt jūrā,
redzēt pasauli un pelnīt naudu.
50 gadu vecumā Luīze Valdemāre kļuva par atraitni. 1891. gada decembrī
Valdemārs, neatlabis no plaušu karsoņa, 66 gadu vecumā mira. Valdemāru dzimtā
nebija ilgdzīvotāju. Viņa brālis Indriķis Valdemārs un māsa Marija Medinska mira
vēl jaunāki būdami.
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Grāmata „Lietišķā un privātā sarakste”
Visu mūžu Valdemārs bija autoritāte latviešu vidū. Krišjānis Valdemārs
neapšaubāmi bija izcila, daudzšķautnaina un arī pretrunīga personība. Katrā ziņā viņš
ir izcilākais Talsu novada sabiedriskais, politiskais un saimnieciskais darbinieks.
Būdams emigrācijā, viņš varēja vairāk palīdzēt savai tautai, nekā tas būtu dzīvojot
Latvijā, kur juta divu lielvaru spiedienu. Kā politiķis un saimniecisks darbinieks
Valdemārs ietekmēja ne tikai Latvijas un latviešu tautas vēsturi, bet arī visu Baltijas
guberņu sabiedrību un visas Krievijas impērijas saimnieciski politisko dzīvi.
Valdemārs bija liela mēroga personība 19. gadsimtā, līderis, par kuru mēs runājam,
domājam un kuru pieprasām šodien.



Kaspars Vanags
Desmit gadus pēc tam, kad strazdenieks Jēkabs Zībergs jau bija iekārtojies uz
dzīvi Bostonā, nodibinājis Latviešu biedrību, izdevis angļu valodas mācību grāmatu,
lai palīdzēt tautiešiem apgūt svešo valodu, pie viņa ieradās revolucionārs Kaspars
Vanags no Nurmuižas.
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Nurmuižas lauku ainava

Lauku sēta (19.gs.beigas)
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Latviešu politiskie bēgļi
Lai arī nav skaidru ziņu par novadnieka Vanaga dzimšanas datiem, nav arī
nevienas fotogrāfijas, bet viņš ir viens no tiem, kam laimējās izbēgt no drošas nāves
pēc 1905. gada revolūcijas sakāves. Pieņem, ka pēc 1905. gada revolūcijas
apspiešanas ASV ieceļoja ap 4000 bēgļu. Starp viņiem iejuktu un pazustu pūlī arī
jaunais Tīnūžu māju zemnieks Kaspars Vanags, ja vien nejaušs gadījums viņu
nesavestu kopā ar Amerikas latvieti, ārstu un rakstnieku Kārli Zvejnieku (rakstījis arī
ar pseidonīmu Kuraž Krišs).

Irbēnu māju nodedzināšana Nurmuižas pagastā
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Kārlis Zvejnieks (1921 - )
Divdesmit divu gadu vecumā K.Zvejnieku iesauca latviešu leģionā, un kopā ar
15. divīziju viņš nonāca Vācijā, Minsteres universitātē pabeidza medicīnas studijas.
1951. gadā Zvejnieks pārcēlās uz ASV un vairāk nekā 50 gadus strādāja par ārstu
Dienviddakotā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2001.g.).
1952. gadā Kanādā pie Meldru ezera, kur bija aizbraucis zvejot kopā ar kolēģiem,
viņš sastapa savu tautieti no Latvijas. Kaspara savdabīgā personība, viņa dzīves stāsts
atstāja tik spēcīgu iespaidu, ka vēl un vēlreiz par to bija jādomā. Un tikai pēc
četrdesmit gadiem, pēc Latvijas apmeklējuma 1988. gadā, materiālu izpētes Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, draugu mudināts, pensionētais ārsts 1995. gadā sāka rakstīt
romānu „Nemiera negaisi,” kurš iznāca Rīgā, „Karoga” apgādā 1996. gadā.

Grāmata „Nemiera negaisi”
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Grāmatas pamatā konkrēta cilvēka dzīves stāsts, kuru 1905. gada revolūcija
pārrauj divās nesavienojamās daļās. Savu pirmo dzīvi Kaspars Vanags izdzīvo
Kurzemē, Nurmuižas laukos, kalpodams barona Firksa muižā.

Firksa muiža (Nurmuiža)
Te viņš ir ģimenes, radu un cīņu biedru vidū, te ir viņa iecerētā līgava Katrīna.
Otrā dzīve viņu aizved uz Ameriku, kur viņš strādā pie būvēm, vēlāk kļūst par
zeltraci, kovboju.
Beigu beigās pēc vilšanās cilvēkos un sabiedrībā, viņš uzsāk vientuļnieka dzīvi
Kanādas mežos. Reizēm Kaspars piestrādā arī par gidu, pavadot tūristus uz labākajām
medību un zvejas vietām. Daudzi no dzimtenes aizbēgušie iedzīvojās svešajā zemē un
svešajos ļaudīs. Daudzi nē. Tie bija kā koki, kas nevar ieaugt svešā augsnē. Kaspars
bija viens no šiem kokiem.

Kanādas mežos
Grāmatā iestrādāti dokumentāli pētījumi par 1905. gada nemieriem Kurzemes
pusē, minēti konkrēti personāži - mācītājs Glāzers, baroni Firkss, Reke, Rādens,
Brigens, Hāns, Kaspara draugs Līvu Jurka, kurš aizbraukdams no Amerikas uz
Latviju, atstāja Kasparam savu bibliotēku: „Atpakaļ uz pagātni, uz savu zemi pie
savas meitenes viņš varēja atgriezties tikai sapņos – un grāmatās. Grāmatās, ko bij
sarakstījuši svešatnē tādi paši trimdinieki kā Kaspars : Skalbe, Rainis, Akurāters.”
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Jēkabs Zībergs

Jēkabs Zībergs (1863.05.03.-1963.21.08.)
Par reti pieminēto un dzimtenē piemirsto novadnieku Zībergu Amerikā, Gaujas
apgādā, 1984. gadā iznāca Amerikas latvieša Osvalda Akmentiņa grāmata „Lielais
kurzemnieks Amerikā”. Šī grāmata pagaidām ir vienīgais dokumentētais pētījums par
pirmo latvieti Amerikā, kurš lika pamanīt, ka pastāv arī latviešu tauta un tai ir sava
vēsture Amerikā.

Strazdes luterāņu baznīca
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Grāmata „Lielais kurzemnieks Amerikā”
Ja K.Valdemārs piedzima saimnieka ģimenē un ieguva tam laikam ļoti labu
izglītību, tad Strazdes muižas kalpu ģimenē dzimušajam Jēkabam bija jāiztiek tikai ar
iedzimto attapību un elementāru zinību apguvi, mācoties piecas ziemas un vienu
vasaru. Pēc tēva zaudējuma piecu gadu vecumā un ganu gaitām pie tuvējā radinieka,
15 gadu veco Jēkabu māte nodeva mācīties galdnieka amatu pie vācu meistara
Kuldīgā.

Strazdes muiža, kurā dzimis Jēkabs Zībergs. (Ēkā pēc restaurācijas atrodas brīvā
laika pavadīšanas centrs. 2011)
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Pēc zeļļa diploma saņemšanas, viņš aizbrauca uz Liepāju, nopirka darba rīkus un
sāka savas zeļļa gaitas, ceļojot no muižas uz muižu, iepazīdams pasauli un
amatniekus. Veikdams lielāku pasūtījumu Skrundā, viņš pulcēja sev apkārt vietējo
inteliģenci. Te viņš satika un iemīlēja jauku meiču Emīliju Silevicu no Ugāles. Abi
jaunie kalpu bērni sapņoja par savu mājiņu, savu braucamo, kuru vieglāk būtu iegūt
Amerikā.
Labu amatu ieguvušais un izveicīgais Jēkabs, arī paliekot savā tautā, būtu varējis
dabūt meistara diplomu un dzīvot pārticīgi, bet gribējās ātrāk piepildīt savu sapni,
gribējās arī redzēt pasauli tālāk par pagasta robežām. 1888. gada vasarā 25 gadus
jaunais Zībergs kopā ar draugu Albertu Šturmu, kuram arī neinteresēja zemkopja
darbs, devās uz Ameriku.

Jēkabs Zībergs pēc ieceļošanas Bostonā
Savu ceļojumu no Skrundas līdz Meinas valstij Amerikā, Jēkabs Zībergs skopos
vārdos dokumentējis dienasgrāmatā. Dzimteni viņš atstājis ar grūti pelnītiem 160
rubļiem. Nonākot pirmajā darba vietā Bostonā, bija atlikuši 7 dolāri.

Bostona
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Dzīve Amerikā tajā laikā bija ļoti lēta, un pirmais darbs bija dzelzceļa būve
Meinas valstī. Sadzīves un darba apstākļi bija ļoti primitīvi. Strādnieki, kas visu
dienu bija rakuši un kaplējuši karstā saulē, naktīs gulēja teltīs bez kādām segām un
palagiem, kaujoties ar odiem un utīm. Pateicoties Latvijā iegūtajam arodam, Zībergs
ātri vien sameklēja darbu kādā darbnīcā, kur apstākļi labāki un peļņa lielāka.
Ja mūsu novadnieks Jēkabs Zībergs būtu dzīvojis tikai savam darbam un ģimenei,
mēs par viņu šodien nerunātu.
Ar Zīberga ierašanos ASV 1888. gadā, sākās latviešu organizēta ieceļošana. Kā
tēvs viņš sagaidīja un uzņēma pirmos tautiešus no Kurzemes, palīdzēja sarunāt vietu,
kur sākumā apmesties, palīdzēja iekārtoties darbā, ja vajadzēja, aizdeva naudu. Ar
Zīberga (Sieberga) gādību līdz 1904. gadam uz Bostonu atbraukuši vairāk nekā 30
talsenieku.
Viņš bija visu sabiedrisko procesu organizētājs tautiešu vidū, pamatu licējs
pirmajiem preses izdevumiem, pirmo latviešu biedrību un draudžu dibinātājs, kultūras
dzīves rosinātājs.

ALTS koris. Vidū diriģents Jānis Austrums
Amerikas latviešu vēsture sākās Bostonā, tāpat kā pašiem amerikāņiem, kur
uzcelti daudzi pieminekļi brīvības cīnītājiem karā pret Angliju. Prinča ielā 24, mazā
istabiņā pie drebošas uguns liesmiņas Ziemassvētku vakarā sapulcējās septiņi latvieši.
Viņi visi dzīvoja Bostonā vai tās tuvumā. Šie septiņi vīri nodibināja pirmo latviešu
biedrību Amerikā. Lai arī Zībergs, būdams smalks amatnieks, pelnīja labi, tomēr
visiem palīdzēt nevarēja. Biedrībai bija jākļūst par centru, kur pulcēties latviešiem,
kur saņemt palīdzību, informāciju par brīvajām darba vietām. Biedrībā tika vākta un
krāta arī sava bibliotēka, savi mēnešraksti. Bostonas periodā pats lielākais Zīberga
ieguldījums latviešu tautas vienošanā un sabiedriskās dzīves organizēšanā bija viņa
nodibinātā Amerikas latviešu tautiskās savienība (ALTS). Ilgus gadus viņš bija tās
vadītājs.
Deviņpadsmitā gadsimta deviņdesmitie gadi Amerikā bija smagi. Valdīja
bezdarbs. Daudzas rūpnīcas, kur darbu meklēja galvenokārt ieceļotāji, vairs
nestrādāja. Pēc biedrības un latviešu draudzes nodibināšanas, Zībergs, meklējot
labāku darbu, devās uz Čikāgu. Čikāgā viņš sameklēja darbu lielajā Pulmaņa vagonu
fabrikā. Jaunajā vietā mūsu novadnieks atkal rosīgi iesaistījās sabiedriskajā darbā.
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Zībergs pieteicās par tulku gaidāmajai pasaules izstādei, jo piecos gados bija
pietiekoši apguvis angļu valodu.
Uz izstādi Čikāgā pirmo reizi atceļoja arī latviešu tautas gara mantas. Pasaules
izstādē tiek izstādītas Krišjāņa Barona „Latvju dainas” un mākslinieka, ainavista
Jūlija Federa gleznas.

Bostonas latviešu biedrības dibinātāji. No kreisās Alberts Šturms, Bērtulis
Bīdermanis, Rūdolfs Hedebergs, Jēkabs Zībergs (iztrūkst Otto Konrāds, Andrejs
Antanovics, Fricis Amaters)
Čikāgā Zībergam iznāca pirmā „Angļu valodas mācību grāmata”. Grāmata bija
domāta iebraukušajiem latviešiem ātrākai angļu valodas apguvei. Vēlāk to atkārtoti
izdeva vēl divas reizes. Līdzīgi dienišķai maizei, mūsu tautieši grāmatu visur ņēma
līdzi - uz būvēm, uz kuģiem, ejot iepirkties vai pērkot biļeti braukšanai. Apbrīnojams
ir fakts, ka šis vienkāršais strādnieks, speciālists ar ļoti mazu skolas izglītību,
nostrādādams visu mūžu vienā fabrikā, par saviem personīgajiem līdzekļiem ir
izdevis laicīgās un garīgās grāmatas un vispopulārāko savā laikā Amerikas latviešu
avīzi „Amerikas Vēstnesis”.
Tautieši Zībergu cienīja un godināja, sauca par Amerikas latviešu tēvu. Latvijas
valdība viņu apbalvoja ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņš bija vairāku organizāciju goda
biedrs.
Jau dzīvam esot, nodibinājās J.Zīberga fonds, kas uzsāka Zīberga muzeja
iekārtošanu.
1963. gada 23. augustā 100 gadus veco Zībergu svinīgi izvadīja no Džamaika
Plain latviešu luterāņu baznīcas uz Ģedzemenes kapsētu.
Ar Jēkaba Zīberga aiziešanu mūžībā noslēdzās Amerikas „veclatviešu” posms.
Arī mūsu novadnieka vārdu pieminēja arvien retāk.
„Sen vairs nav redzēts 299. numura Vašingtonas ielas namiņš. Tur, kur ieceļotāji
kādreiz pavadīja pirmās naktis, tur, kur dzima Amerikas latviešu tautiskā savienība,
kur tika kalti plāni, kā palīdzēt jaunajai Latvijai.
Nekādu zīmju nav no Zīberga, nedz viņa pēcnācējiem…
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Zīberga tēvs savas ģimenes un znotu vidū 1955.gadā. No kreisās Emma Treija,
J.Zībergs, Elaine Kirka, Ženija Lanone. Otrā rindā Ermīne Kirka, znoti Kirks un
Lanons.
„Aiz Zībergiem paliek pulks mazbērnu un tālāki zari, nesdami katrs citādu
uzvārdu. Viņi nekad vairs neradojas, nepulcējas, kā tas latviešiem parasts, lai
pieminētu savu senci, uz ko gan varētu būt lepni... Amerikā dzīvo jau vismaz 12
latviešu paaudzes, bet viņu pavardos vairs nekvēlo latviešu ugunskurs…” raksta
Osvalds Akmentiņš. Un tomēr, nākotnē, kad pētīs latviešu imigrāciju Amerikā,
Zībergu atcerēsies kā nemainīgu latviešu tautas garīgo vienotāju svešumā.
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OTRAIS EMIGRĀCIJAS VILNIS
Ja izceļotājiem pirms Otrā pasaules kara bija izvēle - braukt vai nebraukt ārpus
Latvijas, tad padomju okupācijas pirmie gadi, kas varmācīgi iznīcināja lielu daļu
redzamāko politiķu, militāro un saimniecisko darbinieku, bija brīdinājums pārējiem,
ka jābēg pāri jūrai uz rietumiem. Tie, kuri palika Latvijā, tika aizsūtīti uz
Austrumiem, no kurienes atgriezās tikai daļa. Šoreiz runāsim par tiem, kas kuģos un
laivās devās rietumu virzienā…
Daudzi ievērojami novadnieki, kas dzimtenē jau bija sasnieguši zināmu
labklājību, ieguvuši labu izglītību un darbu, bija spiesti bēgt, dzīvot bēgļu nometnēs
un svešajās mītnes zemēs sākt visu no gala. Viņiem bija ļoti grūti, jo trūka radu,
draugu atbalsta, viņi nedrīkstēja sazināties ar tautiešiem dzimtenē, nevarēja strādāt
savā profesijā, Latvijas tautai un sabiedrībai viņi bija zuduši līdz pat atmodai. Un
tomēr viņi to visu izturēja, mācījās valodas, ar laiku dabūja labāku darbu, kļuva
turīgāki, bet nekad neaizmirsa dzimteni.



Arvīds Blūmentāls
No pasaulē aizgājušiem novadniekiem vislielāko popularitāti ieguvis Arvīds
Blūmentāls. „Arvīds Blūmentāls nebūt nebija muskuļots tarzāns bez smadzenēm –
viņš daudz lasīja vairākās valodās, rakstīja dienasgrāmatas un publicēja divas
grāmatas. Viņa dzīve būtu viena bieza romāna vērta,” raksta Rimants Ziedonis.
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Arvīds Blūmentāls (1925.19.03.- 2006.13.10.)
Arvīds Blūmentāls dzimis Dundagas pagasta Būdenu mājās. Tēvam pieder liela
vecsaimniecība ar 260 ha zemes. Ģimenē aug trīs dēli, Arvīds ir vidējais. 1942. gadā
no Talsu ģimnāzijas 2. klases nepilnus septiņpadsmit gadus jaunais Arvīds
Blūmentāls iestājas Abavas brīvprātīgo bataljonā. Viņa rīcību vada patriotisms,
pienākums pret dzimteni, arī piedzīvojumu alkas, nemiers, kuru mantojis no sava tēva
jūrnieka. Jau agri viņš ir sapratis, ka zemnieka dzīve nav priekš viņa. Frontē jauno
karavīru vairākkārt ievaino, jo viņam patīk risks un viņš nepazīst baiļu. Būdams
leģionā, pāris reizes viņš saņem atvaļinājumu un apciemo savējos Dundagā. Pēdējais
Būdenu apmeklējums notiek neilgi pirms kara beigām. Vecākais brālis Kārlis ir
kritis kaujas laukā, mājās valda bēdas un izmisums.. Smagu sirdi viņš atstāj Būdenus,
vēl nenojauzdams, ka šķiras uz mūžu.
Izkarojies no Ļeņingradas līdz Melnajai jūrai , 25. divīzijas sastāvā viņš iet cauri
visai Vācijai. Kara beigas Blūmentāls sagaida Vācijas slimnīcā ar smagu ievainojumu
rokā. Evakuācijas laikā ievainotie nonāk krievu gūstā, no kura Arvīds ar dažiem
biedriem aizbēg un nonāk angļu zonā. Ticis ārā no nometnēm, Arvīds iestājas
lauksaimniecības skolā, vēlāk strādā mežā. Vircburgā pie profesora Siliņa viņš apgūst
daiļās mākslas. (apbalvots ar DzK II, 20.08.1943., dižkareivis, 25. Abavas bataljons)
Trimdinieki gaida un cer, ka reiz varēs atgriezties Latvijā. Kad saprot, ka ceļš uz
dzimteni nogriezts, sāk domāt par izceļošanu. 1951. gadā Arvīds izceļo uz Austrāliju,
jo viņa ievainojumu dēļ Amerika no viņa atsakās. Sākas moku, vientulības, jā, arī
piedzīvojumu, drosmes un varonības pilnā dzīve tālajā kontinentā.
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Arvīds Blūmentāls 50. gados
Viņš izmācās valodu, strādā, veicas labi, bet nekur nevar atrast māju vietu, nevar
atrast sirdsmieru. Dedzīgā latvieša sirdi saista austrāliete Vanda. Lai nopelnītu naudu
un iekarotu Vandas mīlestību, viņš dodas džungļos medīt krokodilus. Mīļoto sievieti
iegūt neizdodas, toties piedzimst leģenda par Krokodilu Hariju, kā viņu dēvē
Austrālijas kontinentā.
„Dzīve ir pārāk īsa, lai kaut ko nopietnu uzsāktu,” Arvīds rakstīja uz Talsiem
savai bijušajai kaimiņienei dundadzniecei Maija Brūverei. Latviešiem Arvīds ir
vienīgais tik daudzās jomās. Grāmatā „Nacionālais dēkainis – krokodilu mednieks”
Rimants Ziedonis rakstīja, ka Blūmentāls ir emigrants no Latvijas, kas izvēlējies
nevis pārtikuša mietpilsoņa, bet dēkaiņa dzīvi. Savā mūžā Blūmentāls nomedījis
aptuveni 40 000 krokodilu.
Savus piedzīvojumus, pētot Austrālijas dabu un medījot lielos purvu reptiļus
piecdesmito gadu otrajā pusē, Blūmentāls aprakstījis grāmatā „Latvietis–krokodilu
mednieks Austrālijā” un „Ilgas pēc saules” (1957).
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A.Blūmentāls krokodilu medībās
Pēc Rimanta Ziedoņa Austrālijas apmeklējuma un ciemošanās pie Krokodilu
Harija, šī pati grāmata papildināta ar aprakstiem par Austrālijas vēsturi, iznāca
2000. gadā Latvijā, izdevniecībā „Jumava” ar nosaukumu „Nacionālais dēkainiskrokodilu mednieks”.

A.Blumentāls – prototips Pola Hogana filmai „Krokodils Dandijs”
Kad ar likumu krokodilu medības aizliedz, viņš dodas uz opālu raktuvēm netālu
no Kuberpedijas pilsētiņas valsts vidienē. Rokot šos zili rozā pusdārgakmeņus un
dzīvojot starp tādiem pašiem racējiem klintīs izcirstās alās, viņam nobriest doma te
apmesties uz palikšanu. Spridzinot iežus, izveidojās krietni liela ala jeb pils, kur
Arvīds ierīkoja sev mitekli. Savu mājokli viņš iekārto moderni, ar visu dzīvei
nepieciešamo – opāliem rotāta guļamistaba, virtuve, dušas telpa, viesistaba, darba
kabinets. Māju rotā impozanti eksponāti, skaistu sieviešu fotogrāfijas, dzīvnieku
attēli. Viņa draugi ir aborigēni. Dzīvnieki pie viņa nāk padzerties. Viņa ala kļuvusi
par pievilcīgu objektu, ko apmeklē simtiem tūristu no visas pasaules.
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A.Blūmentāla pils dizains
Uzskata, ka viņš ar savu dzīvi un mednieka piedzīvojumiem devis impulsu filmas
„Krokodils Dandijs” veidotājiem. „Traka drosme, pārgalvība un nepārspēts stāstnieka
talants viņā sabalsojās ar smalku emocionalitāti un īstenu vecās paaudzes
kurzemnieku džentelmeniskumu. Krokodilu mednieks un opālu racējs, rakstnieks un
mākslinieks. Un mūžīgais mīlētājs. Meitenes pēc viņa ilgojās Latvijā un visās plašās
pasaules malās. Krokodilu Harijs patiesi bija dzimis brīvībai,” raksta viņa māsīca,
pensionētā skolotāja Anita Bormane. Blūmentāls bijis slavens arī ar citām savām
izdarībām. Viņš patiesi vienīgo reizi dzīvē apprecējies ar īstu vācu baronesi. Viņš
bijis pirmais latvietis, kurš kopā ar aborigēniem svinējis Līgo svētkus, lidojis ar
helikopteru iepirkt viskiju un bagāžniekā audzējis rozes. Blūmentāla vaska figūra ir
atrodama Londonā Tiso kundzes vaska figūru muzejā.
Par Arvīdu Blūmentālu un viņa alu uzņemtas vismaz 30 dokumentālās filmas un
TV sižeti. Plašākai Latvijas sabiedrībai viņš kļuva pazīstams tikai pēc atmodas,
periodā, kad viņš vairs nemedī, bet uzņem viesus savā eksotiskajā mājoklī, raksta
dienasgrāmatu un kavējas atmiņās. Uz Latviju braukt viņš atteicās, neviens viņu tur
negaidot. Vecāki bija miruši (tēvs jau izsūtījumā Sibīrijā). Māte vairs neatgriezās
Dundagā, jo tur bija slēgtā zona. Abi ar jaunāko dēlu Edgaru, kurš mira no smagas
slimības, apgūlās Saldus kapu smiltājā.
Pateicoties Imanta un Rimanta Ziedoņu ierosmei, Latvijas goda konsula Čikāgā
Norberta Klaucēna finansiālajam atbalstam, 1995. gadā sāka realizēties iecere par
akmens krokodila izkalšanu un uzstādīšanu Dundagā, uz Būdenu māju drupām.
Tēlnieks Oļegs Skarainis piedāvājās izveidot lielu, uz ratiņiem uzliekamu krokodilu
no dzelzsbetona Pirms tam krokodilu izvadāja pa leģionāru cīņu vietām Kurzemē. Pa
drosmīgo vīru piemiņas vietām devās Būdenu Arvīda skolas biedrenes. Viss šis
notikums atrada vietu Ivara Selecka dokumentālajā filmā „Gājiens ar krokodilu”.
1995. gadā Arvīdam Blūmentālam un citiem Kurzemes stiprajiem vīriem
Dundagā uzstādīja piemiņas zīmi – divas tonnas smagu krokodilu.
2008. gada 10. jūlijā Dundagas pagasta tūrisma informācijas centrā Dundagas pilī
atklāja jaunu ekspozīciju, veltītu Arvīda Blūmentāla piemiņai. Tajā ir daudz
fotomateriālu, vēstuļu, kas pils apmeklētājiem stāsta ne tik daudz par Krokodilu
Hariju, bet gan par Dundagas vēsturi un tās stiprajiem vīriem, kas brīvprātīgi aizgāja
karā, lai aizstāvētu Latvijas brīvību.
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O.Skaraiņa veidotais Krokodils Dundagā.
Ir noslēdzies zināms posms Arvīda Blūmentāla garajā mājupceļā uz Dundagu,
kurš sākās 90. gadu sākumā ar „Talsu Vēstu” žurnālistes Maijas Brūveres pirmo
vēstuli Arvīdam uz tālo Austrāliju.
Dievidaustrālijā, Kūberpēdijas slimnīcā 2006. gada 13. oktobrī mira Arvīds
Blūmentāls. Bet leģenda par viņu dzīvos Austrālijā. Viņa pazemes pili arī turpmāk
meklēs ikviens Austrālijas kontinenta viesis, jo tas iekļauts tūrisma maršrutos. Latvijā
un Dundagā Būdenu Arvīds atgriezās jau 1995. gadā un nekad vairs nebrauks no
šejienes projām.

2000.gadā izdevniecībā „Jumava” izdotā Arvīda Blūmentāla un Rimanta Ziedoņa
grāmata „Nacionālais dēkainis – krokodilu mednieks”
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Paula Brīvkalne

Paula Brīvkalne ( 1907.22.02.-1990.15.05.)
Pasaulslavenā dziedātāja Paula Freiberga (Brīvkalne) dzimusi Sasmakas miestā.
Dzimtajā pusē pilnīgi aizmirsta, trūkst jebkādas publicitātes.
Latvijas brīvvalsts laikā tēvs savai Grenču pagasta lauku mājai dod Brīvkalnu
nosaukumu. Šo uzvārdu izvēlas arī māksliniece.
Paula Brīvkalne pieder pie Latvijas inteliģences, kuras aizplūšana no Latvijas bija
traģisks fakts. Ārpus Latvijas daudzi mākslinieki ne tikai izcīnīja savu vietu mītnes
zemes kultūras dzīvē, bet arī daudzināja un iznesa pasaulē Latvijas vārdu. Sevišķi
spoži tas izdevies operdziedātājai Paulai Brīvkalnei.
Pēc ģimenes atgriešanās no bēgļu gaitām un 2. Rīgas pilsētas vidusskolas
beigšanas, viņa uzsāk skatuves mākslas un dziedāšanas studijas. Divus gadus mācās
Feldmaņa skatuves kursos, pēc tam iestājas Tautas konservatorijā. Seko pirmie
panākumi operetēs „Cirkus princese”, „Grāfiene Marica”. Jaunā māksliniece uzstājas
radiofonā. Sākot ar 1935./36. gadu viņu uz vairākām sezonām aicina Nacionālā opera.
Jaunā aktrise spēlē arī Tautas teātrī. Vasaras sezonās dziedātāja koncertē uz brīvdabas
skatuvēm. Regulāri Dziesmu un operešu āriju vakari ar viņas piedalīšanos notiek
Kurzemē, sevišķi Ventspilī. Kā rakstīja Voldemārs Kārkliņš: „..latviešu paaudzei, kas
tai laikā apmeklēja teātrus, gaužām rets būs tāds, kam neaizmirstamā atmiņā nebūtu
iespiedusies Paulas Brīvkalnes skaistā balss, viņas radītie skatuves tēli.” Līdz
1944. gadam, kad Brīvkalne dodas emigrācijā uz Vāciju, viņa 12 gadus ir Latvijā
pazīstama māksliniece. Daudzas publikācijas par Brīvkalnes koncertiem lasāmas
Kurzemes laikrakstā „Ventas balss”.
1937. gadā Brīvkalne apprecas ar pulkvežleitnantu Pāvilu Spalviņu. Baigajā gadā
5. Cēsu kājnieku bataljona komandieri apcietina, un viņš pazūd bez vēsts.
Otrā pasaules kara beigās māksliniece Austrumu ministrijas uzdevumā nonāk
Berlīnes apkārtnē. Kopā ar viņu ir vecāki un māsa Erna ar vīru Mārtiņu Vagulānu.
Vēlāk ģimenes piederīgie aizceļo uz Austrāliju, Paula paliek Vācijā.
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Latviešu mākslinieku grupas sastāvā Brīvkalne piedalās dažādos koncertos. No
Lībekas viņa nonāk Oldenburgā, kur nodibināta latviešu opera. Iestudējot Maskaņji
„Zemnieka godu” Paula dzied Santucas lomu.

Paula Brīvkalne un Mirdza Piekalnīte operā „Zemnieka gods” Oldenburgā (1946)
Ar angļu okupācijas varas iestāžu atļauju viņa sarīko operešu koncertus
Oldenburgas pils zālē. Ar Paulu Brīvkalni slēdz līgumus Oldenburgas opera.
Brīvkalne dzied vadošās partijas „Silvā”, ”Sikspārnī”, „Čigānu mīlā”, „Jautrā
atraitnē”, „Grāfā Luksemburgā”; Grietiņu „Faustā”, Tatjanu „Jevgeņijā Oņeginā” u.c.
Seko titullomas „Karmenā”, „Aīdā”, „Toskā”. Māksliniece kļūst par dramatisko
soprānu.
Slavu viņai atnes 1948. gadā iestudētā Riharda Štrausa „Salome” Oldenburgas
operā. 1948. gada 4. janvārī viņa dzied titullomu. Ar Salomes dziedājumu Brīvkalne
uzstājas daudzās pasaules operās – Hamburgā, Minhenē, Berlīnē, Parīzē. Vīnes operā
astoņas reizes viņa dzied slavenā diriģenta Herberta fon Karajana vadībā. Salome
kļūst par mākslinieces mīļāko lomu. Visā pasaulē Brīvkalne „Salomi” dziedājusi
divsimt reizes.
Paula iepazīstas un salaulājas ar vācu aktieri Heincu Hāki, bet patur savu uzvārdu.
1953. gadā viņa pāriet uz Eses operu. Šajā operā četros gados Brīvkalnes
repertuārā ir 38 titullomas. Kā spožākās minamas „Aīda” un „Antigone”, pēc kurām
vācu avīzēs parādās cildinošas atsauksmes. Pēdējos 15 gadus (no 1957. gada) līdz
aiziešanai pensijā viņa dzied Štutgartes operā.
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Operešu melodijām skanot
Māksliniece viesojas operās un sniedz koncertus Eiropas, Amerikas un Austrālijas
pilsētās. Bieži uzstājas arī latviešu apmetnēs un dzied latviešu komponistu dziesmas.
Divas reizes viņa apmeklējusi savu ģimeni Austrālijā, kur vietējā baznīcā sniegusi
savai mātei veltītu koncertu.
1987. gadā, Paulas Brīvkalnes 80. dzimšanas dienā, viņai pasniedz Pasaules brīvo
latviešu apvienības kultūras fonda Krišjāņa Barona prēmiju par izciliem mākslas
sasniegumiem operā un Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē.
1990. gada 15. maijā Cellē, Vācijā, slavenā kurzemniece Paula Brīvkalne aiziet
mūžībā.

Štutgarte
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Disks Riharda Vāgnera operai „Rienci”, kurā Brīvkalne izpilda Irēnas āriju

Paula Brīvkalne pēc koncerta Sidnejā 1961. gada rudenī
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1997. gadā Rīgā, Raiņa un Aspazijas muzejmājā notika Paulas Brīvkalnes
pirmais atceres pasākums dzimtenē. Bruno Skultes speciāli viņai komponētās
dziesmas izpildīja dziedone un diakone Brigita Saiva no Austrālijas. Saivu ģimene
bija iecerējusi apmeklēt arī Brīvkalnes dzimto pusi – Valdemārpili, taču kaut kas
laikam nesanāca.
Mūziķu atstātais mantojums jau labu laiku tiek nodots Jāzepa Vītola piemiņas
istabās Latvijas Mūzikas akadēmijas telpās. Daļu no apzinātā par pasaulslaveno
dziedātāju Brīvkalni svinīgā atceres brīdī nodeva Guntars Saiva. Gaidīsim sarosāmies
arī valdemārpilniekus, lai pienācīgā godā celtu savu slaveno meitu Paulu Brīvkalni,
kura pelnījusi stāvēt līdzās Krišjānim Valdemāram.



Ernests Brusubārda

Ernests Brusubārda ((1880.05.08.-1968.22.04.)
Diriģenta un mūzikas kritiķa E.Brusubārdas vārds līdz šim Latvijā skanējis visai
reti. Viņa atstātais kultūras mantojums nav pilnībā apzināts, kaut arī četrdesmit gadu
garumā viņš virzījis mūzikas dzīvi un veidojis muzikālo gaumi Latvijā, vēlāk
emigrācijā ASV. Pašlaik jūtami pirmie mēģinājumi viņa vārdu atgriezt Latvijas
kultūras apritē un jo īpaši viņa dzimtajā pusē – Lubes pagastā.
Novadnieks E.Brusubārda dzimis Ārlavas pagastā, Anužu māju saimnieka Reiņa
Brusubārdas ģimenē kā otrais bērns.
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Anužu mājas (2008.g.)
Ģimene atbalstīja bērnu muzikālās vēlmes. E.Brusubārda apguva vijoļspēli.
Maskavā iesāktās medicīnas studijas viņš pārtrauca un 30 gadu vecumā iestājās
Pēterpils konservatorijā. Sešus gadus topošais mūziķis pie izciliem profesoriem
mācījās dziedāšanu un ērģeļspēli.
Rīgas gadi E.Brusubārdam ir aktivitātes, pienākumu un panākumu laiks. Šajā
laikā viņa dzīvē ienāca pianiste un mūzikas skolotāja Lilija Gintere. Ģimenē piedzima
meita Laimdota.
Latvijas kultūras dzīvē viņš ienāca kā liela jauktā kora - „Brusubārdas koris”
direģents, kas pulcēja ap sevi dziedātājus, kuri izpilda galvenokārt latviešu
komponistu klasiskās dziesmas.

Koris Rīgā, 20., 30.gadi
Tajos gados kā labākie kori Latvijā skaitījās „Reitera koris”, Ādolfa Ābeles
„Dziesmu vara” un „Brusubārdas koris”. Trīsdesmito gadu otrajā pusē slavenais
„Brusubārdas koris” sniedz koncertu Ārlavas baznīcā. Pēc koncerta koris un daudzie
diriģenta draugi pulcējās Brusubārdu dzimatajās Anužu mājās.
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E.Brusubārda ar savu kori Rundāles pilī
Viņš darbojās Nacionālās operas direkcijā, Latvijas mākslas aģentūrā. Brusubārda
aktīvi darbojies arī kā mūzikas kritiķis, atrazdamies mūzikas notikumu vidū. Rakstus
galvenokārt publicējis avīzē „Jaunākās Ziņas”, emigrācijā atrazdamies, latviešu
laikrakstā „Laiks”. Brusubārda rakstījis recenzijas par simfoniskiem koncertiem Rīgā,
Jūrmalā, par ārzemju viesu uzstāšanos, par lielajiem koru notikumiem – dziesmu
svētkiem. Plašā un daudzveidīgā mūzikas kritika atklāj veselu laikmetu Latvijas
mūzikas dzīvē un latviešu sabiedrības dzīvē emigrācijā. Tā varētu noderēt kā lielisks
izpētes avots mūsdienu muzikologiem, mūzikas vēsturniekiem.
Trīsdesmito gadu beigās mūziķis kopā ar savu jauno sievu Ernu pārcēlās uz dzīvi
dzimtajos Anužos.

Erna Brusubārda
Viņa ģimenē piedzima dēls Ernests, vēlāk dvīnīši Lidija un Jānis. Brusubārda
diriģē Ārlavas kori ar 50 dalībniekiem. Uz kora mēģinājumiem nāk un brauc
dziedātāji no tuvākas un tālākas apkaimes. Viņa personība un talants nodrošina korim
arvien lielākus panākumus, daudz koncertu. Koris koncertē Talsos, Tukumā, piedalās
Ārlavas draudzes dievkalpojumos. Anužos pulcējās viņa mūzikas draugi, komponisti,
radi.
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1944. gada rudenī, sešdesmit četru gadu vecumā, E.Brusubārda ar ģimeni
emigrēja uz Vāciju, pēc tam uz Ameriku, Milvokiem. Svešumā atkal viss jāsāk no
gala. 1952. gadā koris sāka jaunu atdzimšanu: pulcēja dziedātājus, piedalījās dziesmu
svētkos Kanādā, Amerikā, Zviedrijā, Vācijā. Viņš bija vairāku šo svētku virsdiriģents.
Reizi gadā Brusubārda iestudēja koncerta programmu. Regulāri viņš popularizēja
latviešu tautas mūziku gadskārtējos Nāciju festivālos un lielajās Viskonsinas valsts
izstādēs. 1965. gadā viņš pēdējo reizi iznāca sava kora priekšā, lai atvadītos. 88 gadu
vecumā viņš aizgāja no dzīves. Tēva muzikālo talantu pārmantojuši arī viņa dēls
Ernests un mazdēls Ernests, kuri Brusubārdu ģimenē trīs paaudzēs turpina kopt koru
diriģēšanas tradīcijas.
Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā Lubes pagasta „Anužu” mājās
iekārtoja E.Brusubārdas piemiņas istabu.

Ar dēliem Milvokos
2008. gada 17. novembrī Lubes pagastmājas otrajā stāvā svinīgi atklāja tūrisma
informācijas centru un piemiņas istabu trim novada dižgariem: E.Brusubārdam,
tēlniecei V.Malējai un rakstniecei A.Zemdegai. Istabā ir pagasta tēlnieces, Ošu
muižas īpašnieces Valdas Malējas dāvinājums - piemiņas plāksne vienam no
labākajiem Rīgas koru vadītājiem – Ernestam Brusubārdam.

Logo Dziesmu svētkiem Milvokos 2012. gadā
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Kārlis Draviņš

Kārlis Draviņš (1901. 30.12.-1991.18.01.)
Vairāk nekā pusi mūža ārpus Latvijas pavadījis arī literatūrvēsturnieks,
valodnieks, novadpētnieks Kārlis Draviņš.
Talsu Galvenajā bibliotēkā pieejams zinātniskā līmenī izstrādātais bakalaura darbs
„Kārlis Draviņš – latviešu grāmatniecības un Talsu novada pētnieks” (autore Liene
Rozenberga). Šajā darbā būs tikai neliels ieskats Draviņa likteņgaitās.
K.Draviņš dzimis mežsarga ģimenē Stendes Peķos. Mācījies Ģibuļu pagastskolā
(1910-1914) un Talsu augstākajā elementārskolā (1914-1915) skolā. Pirmā pasaules
kara gados ģimene devusies uz Krieviju. Jaroslavļas guberņā nepilnus septiņpadsmit
gadus jaunais Kārlis pabeidza augstāko tautskolu. Strādājot dažādus gadījuma darbus,
viņš pašmācības ceļā ieguvis pamatskolas skolotāja tiesības. Četrus gadus mācījis
bērnus Dursupes pamatskolā un Grobiņas apriņķa Tāšu pamatskolā.
1928. gadā viņš iestājās Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes
baltu nodaļā. K.Draviņš studēja baltu filoloģiju, aktīvi darbojās studentu organizācijā
„Ramave”, kur katrs studējošais varēja attīstīt savus talantus, izbraukumos iepazīt
dzimto zemi. Darbodamies „Ramavē”, Draviņš iepazinās arī ar savu nākamo sievu
Veltu Rūķi. 1938. gadā viņš pabeidza Latvijas universitāti.
Jau studiju gados Draviņš aktīvi iesaistījās Rīgas Latviešu biedrības valodniecības
nodaļas darbā, tāpēc pēc augstskolas beigšanas palika universitātē, uzrakstīja
disertāciju par G.Manceli un K.Fīrekeru.
Pēc doktora disertācijas nokārtošanas, viņu izraudzījās par Tartu universitātes
latviešu valodas lektoru. Pēc atgriešanās Latvijā, 1944. gadā viņš neilgu laiku strādāja
par Rakstniecības muzeja pārzini.
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K.Draviņš 30. gadu beigās
Kad Rīgai tuvojās padomju karaspēks, K.Draviņš ar sievu Veltu bēgļu laivā devās
uz Zviedriju. Viņi apmetās Zviedrijas pilsētā Lundā, vecā un skaistā pilsētā. Draviņš
sāka strādāt Lundas universitātes Slāvu filoloģijas institūtā, kur lasīja lekcijas par
latviešu valodu un folkloru. Dēls Dainis piedzima 1949. gada 10. septembrī. Līdz pat
mūža beigām viņš nodzīvoja Lundā. Zviedrijā dzīvodams, K.Draviņš atkal pulcināja
kopā ramaviešus. Atsākot darboties Ramaves apgādam, Draviņu apstiprināja par tā
vadītāju. Apgāds turpināja izdot rakstu krājumu „Ceļi”, kas apkopoja un izdeva
rakstus par mūsu tautas kultūras mantojumu.
1991. gada 18. janvārī K.Draviņš aizgāja mūžībā. Tajā pašā gadā tuvinieki viņu
pārveda uz Latviju un pārapbedīja dzimtajos Stendes Bungu kapos.
Kārlim Draviņam ir aptuveni 443 darbi, viņš darbojies valodniecībā,
literatūrzinātnē, folkloristikā, etnogrāfijā. Visu mūžu viņa uzmanības lokā kā galvenā
bijusi Stende, tās apkārtne. Atmiņas par savu bērnību, tās ļaudīm un vietām
K.Draviņš apkopojis 1937. gadā izdotajā kultūrvēsturisko glezniņu krājumā „Uz
dzīves sliekšņa”.

Atmiņu grāmatas „Uz dzīves sliekšņa” saturs
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Dižtendes muiža
Interese par savu dzimto pusi, tās senajiem notikumiem un ļaudīm, mazajam
Kārlim radusies jau agrā bērnībā, klausoties vecāsmātes stāstus par veciem laikiem.
Druviņa publikācijas par Stendes novadu aizsākās jau 30. gados ar apcerējumu
„Stendes vecie uzvārdi” un turpinājās visu mūžu. Rakstu krājumos „Ceļi” viņš
regulāri publicēja rakstus par Stendes vietu vārdiem, ēku būvniecību, ceļiem,
iedzīvotāju nodarbošanos, etnogrāfiju, parašām, folkloru u.c.

Dzimtā puse
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Pats lielākais darbs, ko Draviņš veicis mūža garumā, ir apjomīgā grāmata par
Stendes novadu. Grāmatas iznākšanu pats autors nepiedzīvoja. To izdeva ar
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Pie šī pētījuma viņš strādāja apmēram 60 gadus,
pabeidza 1986. gada sākumā. Mūža darbu - grāmatu „Kurzemē aizgājušos laikos” jau
pēc K.Draviņa nāves sakārtoja un izdeva viņa dēls Dainis Draviņš.
Talsos un Stendē notika grāmatas „Kurzemē aizgājušos laikos” atvēršanas svētki.
Valodnieka, novadpētnieka K.Draviņa dzimtajā pilsētā Stendē ir atvērta „Kultūras
krātuve.” Tā ierīkota K.Draviņam piederošā īpašumā, ko viņa dēls Dainis Draviņš
nodeva Stendes pilsētai kultūras mantojuma uzglabāšanai, popularizēšanai.

Grāmata „ Kurzemē aizgājušos laikos”
Vienā telpā atrodas K.Draviņa memoriālā istaba ar viņa piemiņas lietām,
grāmatām. Viņa mūža darbs - „Kurzemē aizgājušos laikos” ir ļoti liela dāvana visai
Kurzemei, īpaši Stendes, Lībagu, Pastendes puses ļaudīm viņu kultūras vēstures
apzināšanā un saglabāšanā.
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Kārlis Dziļleja

Kārlis Dziļleja (1891.13.12.-1963.16.12.)
Rakstnieks, literatūrkritiķis, pedagogs (līdz 1940. gadam Kārlis Tīfentāls).
Vēl jāpiebilst, ka viņš ir arī sabiedriski politiskais darbinieks un jurists. Reti kurš
latviešu literāts var uzrādīt tik daudzpusīgu darbību.
Dzimis Pastendes pagasta Brūžkalnos. Vecvecāki nāk no Šķēdes Bezdubeņu
mājām. Pēc Ģibuļu pagastskolas beigšanas viņš apmeklēja Talsu pilsētas skolu, kur
valdīja pārkrievošanas gars. Četrpadsmitgadnieks Kārlis pieredzēja 1905. gada
revolūciju Talsos un atminas, ka arī viņu krieviskajā skolā veidojies revolucionāri
noskaņots pulciņš, paši arī sākuši pirmos mēģinājumus prozā un dzejā.
Pēc Cēsu pedagoģisko kursu beigšanas, Dziļleja ieguva pamatskolas skolotāja
diplomu. Pirmā darba vieta bija Rīgā, Čiekurkalna privātskolā, vēlāk Kokneses
pagastskolā. Izglītību papildināja Belgorodas skolotāju institūtā. Šajā laikā radās
pirmie apcerējumi „Skolotāju tipi latviešu literatūrā”, „Latviešu rakstniecības teorija”.
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K.Dziļleja
Pirmā pasaules kara laikā jaunais skolotājs nokļuva bēgļu gaitās Harkovā, strādāja
skolās ar bēgļu bērniem, 1916. gadā viņu uzaicināja strādāt Pēterpils latviešu
labdarības skolā par lektoru. Pēc oktobra revolūcijas, terora un bada gadiem jaunais
skolotājs atgriezās Latvijā un strādāja Rīgas ģimnāzijās, Tautas augstskolā lasīja
lekcijas un studēja Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tieslietu zinātņu
fakultātē. No 1927. līdz 1934. gadam K.Dziļleja strādāja Dailes teātrī. No 1932. līdz
1934. gadam bija Strādnieku teātra direktors. Pēc K.Dziļlejas scenārija 1934. gadā
uzņemta pirmā latviešu skaņu filma „Daugava”.
Abu okupāciju laikā tapa romāns par Kristoforu Kolumbu „Jaunā pasaule”,
grāmatas bērniem „Mans brālītis”, stāstu krājums „Klusos krastos”. Viņš uzrakstījis
vairākas mācību grāmatas, piem., „Latviešu rakstniecības teorija”, „Poētika”. Faktiem
bagātas ir viņa rakstītās monogrāfijas „Garlībs Merķelis”, „Jānis Asars dzīvē un
darbā”, ”Vecais Stenders”.
1944. gadā, jau pusmūža vecumā, rakstnieks kopā ar sievu Mariju un meitu Ilzi
devās bēgļu gaitās uz Vāciju, bet 1949. gadā pārcēlās uz Zviedriju un dzīvoja
Stokholmā. Trimdā pavadītajos 19 gados K.Dziļleja aktīvi piedalījās literārajā un
sabiedriskajā dzīvē.Te iznāca vairāki stāstu krājumi, mācību un metodiskā literatūra
skolām, Dziļleja sakārtoja pasaku un teiku izlasi „Brīnumzeme”, dzejas antoloģiju
„Dzimtene liesmās”. Te viņš turpināja Raiņa daiļrades pētniecību.
No 1952. līdz 1965. gadam iznāk viņa rediģētie Raiņa „ Raksti” 16 sējumos.
K.Dziļlejas mūža pavediens pārtrūka 1963. gada 16. decembrī Zviedrijā, Stokholmā.
Turpat apbedīts. 1991. gada 26. septembrī Dzejas dienu laikā Talsos, Jauviņu kapos
tika pārapbedīts Kārlis Dziļleja un viņa dzīvesbiedre Marija Dziļleja. Vakara
noslēgumā Talsu rajona centrālajā bibliotēkā rakstnieka tuvinieki, draugi, Talsu
inteliģence dalījās atmiņās par laiku, kad dzīvoja literāts un par notikumiem, ko viņš
aprakstījis savos darbos, aktrise Velta Skurstene lasīja fragmentus no viņa darbiem.
27. septembrī Talsu rajona izpildkomitejas zālē notika zinātniska konference veltīta
Kārļa Dziļlejas simtgadei, kurā piedalījās dzejnieki, rakstnieki, literatūrzinātnieki,
valodnieki: Imants Auziņš, Ilgonis Bērsons, Gunārs Bībers, Gundega Grīnuma,
Viktors Hausmanis, Maija Kalniņa, Velta Rūķe-Draviņa, Saulcerīte Viese.
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Grāmatas „Poētika”, „Aizlaikā”, „Cilvēks trimdā”

Grāmata „Vijole naktī”
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Brūžkalnu-Tīfentālu dzimta.1935.g.
Viņa piemiņai izveidots Kārļa Dziļlejas fonds, filoloģijas studentiem katru gadu
notiek K.Dziļlejas zinātnisko darbu konkurss. Dzimtajā pusē tiek svinētas viņa
dzimšanas dienas. Meitas Rasma Dziļleja-Sināte un Ilze Dziļleja-Zīverte tēva
piemiņai 1985. gadā apgādā „Gauja” izdeva dzejoļu izlasi „Vijole naktī”. Grāmata ir
paša autora sakārtots, cauri abām okupācijām saglabāts manuskripts. Dzejoļi
sarakstīti no 1920. līdz 1941. gadam. Talsu galvenajā bibliotēkā pieejams
K.Tīfentāla – K.Dziļlejas ģenealoģiskais pētījums „Bezdubeņu Tīfentālu cilts”.
Vairāk par K.Dziļleju grāmatā „Talsu novada literāti” (Talsi, 1998, 65.-91.lpp.).
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Marija Induss - Muceniece
Grafiķe Marija Induss-Muceniece dzimusi Lubezeres pagasta Jūrniekos turīgā
kuģu būvētāja un kapteiņa Jāņa Mucenieka ģimenē. Mirusi Zviedrijā, Upsalā.

Marija Induss-Muceniece (1904.17.08.-1974.26.10)
Kurzemes Jūrmalciema vide ar stiprajiem, ārēji skarbajiem ļaudīm ietekmējusi
visu mākslinieces daiļradi un izvēlēto tematiku.
Rīgā, mācoties Sadovska sieviešu ģimnāzijā, Marija jau ir izvēlējusies savu dzīves
aicinājumu. 1924. gadā viņa tiek uzņemta Latvijas Mākslas akadēmijā un 1931. gadā
pabeidz Riharda Zariņa vadīto grafikas meistardarbnīcu. Jūras varenā stihija un
zvejnieku dzīves norises ir galvenās jaunās mākslinieces tēmas.

Marija Induss-Muceniece
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Ar saviem darbiem „Zvejnieki”, ”Vētras brāzienos” Marija Muceniece piedalās
visās Kultūras fonda izstādēs. Viņas vārds parādās preses izdevumos, žurnālos tiek
publicēti viņas akvareļi.
Lai papildinātu zināšanas un pilnveidotu savas prasmes, Muceniece no 1934. līdz
1937. gadam mācījusies izcilā beļģu gleznotāja Izidora Opsomera vadītajā karaliskajā
mākslas institūtā Antverpenē.
Studiju nolūkos jaunā māksliniece apmeklē Londonu, Somiju, Beļģiju, Drēzdeni,
Minheni.
„Jaunākās Ziņas” (1936, 27. jūn.) stāsta par latviešu māksliniekiem Beļģijā.
Latvijas mākslas akadēmijas absolventes M.Muceniece un A.Zariņa uzņemtas
augstākajā mākslas institūtā Antverpenē. Tās pašas avīzes 19. decembra numurā
stāstīts par latviešu mākslinieku izstādi akadēmijas telpās. Izstāde guvusi lielu
rezonansi sabiedrībā, to atbalstījuši Latvijas konsulāts Antverpenē, karaliskais
mākslas veicināšanas klubs. Mākslas kritiķi un speciālisti sevišķi izcēluši Mucenieces
talantu grafikā. Jau pirmajā dienā pārdoti pieci darbi.

Izlūki
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Priede
Īpaši nozīmīgs Muceniecei bijis 1937. gads, kad Antverpenē zviedru jūrnieku
baznīciņā notikušas viņas laulības ar gleznotāju Jāni Indusu (1907-1996). Beļģijas
posms māksliniecei devis ļoti daudz. No turienes viņa pārvedusi izslīpētu tehniku,
ieguvusi jaunu drosmi, pašpārliecību.

Jānis Induss
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Pēc atgriešanās Latvijā, mākslinieki dzīvo Daugavpilī, kur Jānis Induss strādā par
skolotāju, bet Marija zīmē grafikas darbus. Abi mākslinieki aktīvi piedalās Latvijas
mākslas dzīvē. Izstādēs un laikrakstu atvērumos skatāmi grafikas darbi „Laivas
stūmēji,” ”Izlūki”, „Priede”, ilustrācija R.Blaumaņa novelei „Nāves ēnā”,
„Pašportrets”.
Latvijas Mākslas akadēmijā studenti zināšanas Grafikas meistardarbnīcā līdz
1936. gadam varēja apgūt R.Zariņa, vēlāk K.Krauzes vadībā. Apmācību ievirze bija
orientēta uz tradicionālo mākslu un deva labas praktiskās zināšanas litogrāfijas un
oforta tehnikā. 1940. un 1941. gadā par šīs meistardarbnīcas vadītāju strādā InduseMuceniece, ienesot darbā modernākas tendences un jaunus meklējumus. Rojas
„Jūrniekos” studenti iziet vasaras praksi. 1940. gadā kā vienu no pēdējiem darbiem
brīvās Latvijas laikā viņa darina plakātu Latgales Dziesmu svētkiem Daugavpilī.

Latgales Dziesmu svētki
Māksliniece M.Induss-Muceniece ilustrējusi arī vairāku latviešu autoru grāmatas,
darinājusi grāmatu vākus. Viņas uzmanību izpelnījies Jānis Veselis, Rūdolfs
Blaumanis, Jānis Akuraters u.c.

No kreisās: M.Induses-Mūrnieces ilustrācija R.Blaumaņa novelei „Nāves ēnā”,
ilustrācija „Jersikas skumjas”
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Pēc vācu armijas ienākšanas Latvijā, no darba akadēmijā viņa tiek atlaista.
1942. gadā ģimene pārceļas uz Roju. Arī kara laikā māksliniece strādā. Izstādēs viņa
piedalās ar iepriekš eksponētiem darbiem: „Zvejnieku ciems”, „Ķikrags pie Rojas,”
„Rojas ainava.”

R.Induse-Muceniece „Rojas ciems”
1944. gadā mākslinieces ģimene kopā ar pārējo latviešu inteliģences straumi ar
kuģīti dodas bīstamajā ceļā pāri Baltijas jūrai uz Gotlandi, lai rastu patvērumu
Zviedrijā. Māksliniece apmetusies Upsalā, bet vasaras pavadījusi tuvāk Latvijai –
Gotlandē un Visbijā. Trimdas gados viņa strādājusi Upsalas universitātē (1946-1952)
un Aiovas universitātē ASV (1962-1963) par tehnisko zīmētāju. Māksliniece
noorganizējusi daudzas pašas un vīra, gleznotāja Jāņa Indusa, darbu personālizstādes
Zviedrijā, Vācijā, ASV, Kanādā. Izcilas atsauksmes viņa saņēmusi par savu
personālizstādi Parīzē 1954. gadā.

M.Induse-Mūrniece „Laivas stūmēji”, „Zaļga”, „Pašportrets”
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Stokholmā izdotajā grāmatā „Latvijas māksla 1915-1940” 3.sēj. mākslas
vēsturnieks Jānis Siliņš izvērtējis M.Mucenieces-Induses pienesumu latviešu grafikā,
uzteicot viņas jaunrades meklējumus, monumentalitātes iezīmes, vīrišķīgo sparu
cilvēku stāvos. Autores darbos redzama liela vitalitāte, vides diženums. Mākslas
kritiķis uzteic arī viņas spējas portretu zīmējumos, kā arī maigāk veidotos ogles
zīmējumus. Grāmatā iekļauti daudzi mākslinieces darbi : Bēgļu laiva, Ģīmetne, Rojas
ciems, Bērns, Jersikas skumjas, Jūras vējš u.c.
Māksliniece Marijas Induss-Muceniece mūža gaitā spodrinājusi un tālu pasaulē
aiznesusi Rojas zvejniekciema vārdu. Luvrā glabājas viņas oforts „Rojas zvejnieki”.
Ogles zīmējums „Vējš no jūras” atrodams Parīzes pilsētas mākslas muzejā. Visās
grafiķes izstādēs skatāmi Kurzemes zvejniekciema skarbie zvejnieki, viņu dzīves
ikdiena, bangojošā jūra ar sīkstajām kāpu priedēm.
Bet pašas mākslinieces vārds Latvijā dzirdams tikai šaurā mākslinieku lokā,
skopas ziņas lasāmas pirmskara izdotajās grāmatās. Tikai sākot ar 1997. gadu, kad
Talsu novada muzejā notiek Jāņa Indusa gleznu izstāde, sākas abu mākslinieku
atgriešanās novadā un Latvijā. Talsu novada muzeja mākslas nodaļas vadītāja Guna
Millersone Upsalā pati atlasa mākslinieka Indusa gleznas (kopskaitā 51), nodibina
kontaktus ar mākslinieku bērniem - meitu Ilzi Upatnieci (dzīvo Amerikā) un dēlu Jāni
Indusu (dzīvo Zviedrijā). Parādās pirmās publikācijas novada un Latvijas republikas
presē. Izcilās mākslinieces 100. dzimšanas dienai (2004. gada augustā) Talsu novada
muzejs velta viņas grafikas darbu izstādi, kur bija iespējams neatkarīgās Latvijas
skatītājiem redzēt viņas gleznas, ofortus, zīmējumus vienkopus.
2006. gada 21. septembrī Latvijas nacionālā mākslas muzeja Mazajā zālē tika
atklāta Marijas Induss-Mucenieces grafisko darbu izstāde. Izstādē eksponētas vairāk
kā 30 grafiskās kompozīcijas. Ekspozīcijā aptverts plašs darbu diapazons – no
Latvijas Mākslas akadēmijā tapušām grafikām līdz dzīves nogalē veidotiem darbiem.
Mākslinieces meita Ilze ir atguvusi savus īpašumus Latvijā un sākusi atjaunot
dzimtas mājas „Jūrnieki” Rojas novadā. Atjaunota, mūsdienīgi modernizēta skaistā
ēka būs labākais piemineklis izcilajai māksliniecei Marijai Induss-Muceniecei.
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Jūlijs Matisons

Jūlijs Matisons (1898.11.09.- 1978.20.01)
Gleznotājs dzimis Talsos, mācītāja ģimenē. Aizputē audzis un Liepājā skolā
gājis. Vidusskolu beidzis kara laikā Pēterburgā, kur, Ermitāžā, skatoties mākslinieku
gleznas, pirmo reizi sajutis lielo mākslas vilinājumu. Dzimtajā pusē maz pazīstams.
Nav minēts arī enciklopēdiskajā rakstu krājumā „Talsu novads”(Rīga, 1935.-1937.)
Beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Vilhelma Purvīša dabasskatu
meistardarbnīcu ar diplomdarbu „Priekšpilsētas tirgus”. Profesors Purvītis vienmēr
nekļūdīgi izvēlējās audzēkņus ar labu krāsu izjūtu. Viena no galvenajām atziņām, ko
jaunais mākslinieks aizguva no sava meistara, bija – studēt dabu, cik iespējams, bet
gleznas komponēt un gleznot tikai pēc atmiņas un izjūtām.
Jau studiju laikā Jūlijs Matisons ir skolotājs Rīgas 36. pamatskolā, tāpēc ilgāk
studē – 11 gadus. Mākslas akadēmijā mācījies pie Federa, Vītola, Brencēna. No
1928. gada strādājis pie V.Purvīša meistardarbnīcā. Viņam ir arī pašam sava studija
agrākajā Annusa darbnīcā Marijas un Matīsa ielas stūrī ar prāvu skaitu audzēkņu, kas
vēlāk gūst labus panākumus izstādēs. Pats arī rosīgi piedalījies izstādēs, vairākkārt
apceļojis Rietumeiropu. Vairāki darbi uzgleznoti jau 20. gadu beigās. Latvijas
Nacionālās mākslas muzeja kolekcijā glabājas arī Matisona 1929. gadā tapusī glezna
„Zvejnieku ostā”.
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Tūja pie jūras. 1929.g. (Klasiskās mākslas galerija „Antonija”)
Lielākā daļa no viņa darbiem, kas atrodami Latvijas muzejos, tapuši 30. gadu
otrajā pusē, kad viņš aktīvi strādāja un piedalījās izstādēs.
Latvijā tapušajos Matisona darbos dominē mazpilsētas tēma, sadzīves norises.
Lielu vietu ieņem arī jūrai veltītie darbi, ko ietekmējis bērnībā izjustais jūras tuvums,
jūras varenība. Darbi ieturēti patumšos zemes toņos. Tie ir iekšēji dramatiski, bet
māksliniekam būtisks ir sižets, darbība dabā.
1944. gadā Matisons emigrē uz Vāciju. Sākumā viņš apmetas Bavārijā, ļoti
skaistā vietā. Arī te viņš grib zīmēt.. Krāsu izgatavo pats no krāsu pulvera, zīmē uz
aptumšošanas papīra, un mēneša laikā sagatavo izstādi. Kopā ar Krūmiņu viņi mazās
ainiņās zīmē „brīnumdarītāju Terēzi”. Mazās glezniņas pārdod vāciešiem, vēlāk
amerikāņiem. Nopelna tik labi, ka vēl ilgi nauda turas. Te atkal ir piemērs, kā
apsviedīgs latvietis jebkurā situācijā mācēs atrast labāko risinājumu.
Eslingenē Matisons strādā latviešu mākslas skolā. „Tas bija skaistākais,
patīkamākais laiks visā manā mūžā. Daudz pats gleznoju, daudz bija mīļu audzēkņu,”
atceroties saka mākslinieks. Te viņš vada klusās dabas klasi, un viņa bijušo audzēkņu
vidū skaitāms arī Raimonds Staprāns.

Tirgus laukums. 1933.g. (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs)
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J.Matisons. Braucēji. 1937.g. ( Talsu novada muzejs )

Lauku sēta. 1937.g. (Talsu novada muzejs)

Zvejnieks pie laivas. 1937.g.
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Vācijā ir daudz gleznots kopā ar jaukiem kolēģiem Vidbergu, Kugu, Libertu,
Bangi. Rīkotas grupu izstādes.
1950. gadā mākslinieks Jūlijs Matisons izceļo uz ASV, Sietlu, kur ir nodzīvojis
visu atlikušo laiku. Sietlā viņš ir spiests ķerties pie „lielās sarenes”. Laivu rūpnīcā
mākslinieks lako un krāso jahtas un motorlaivas, vakara stundas atlicinot gleznošanai
un jaunās mājas būvei. Fiziskais darbs tiek labi apmaksāts, bet ir ļoti smags, un
Matisonam jau ir 52 gadi. Brīvo laiku viņš velta sirdsdarbam, rosīgi piedalās izstādēs30 personālizstādēs, neskaitāmās grupu izstādēs, arī Kultūras fonda izstādēs. Te
trimdas māksliniekiem pašiem jāgādā par sevi, mītnes zemēs valdība neko nepalīdz.
Pašiem jārīko ceļojošās izstādes, jāprot radīt interesi par savu darbu, piesaistīt
pircējus. Reizēm jāpārkāpj gleznošanas principi, lai piemērotos modes kaprīzēm,
jārada arī abstrakti darbi.
Ar devīgu roku savus darbus viņš ziedojis Sietlas latviešu draudzes un biedrības
rīkotajām mantu izlozēm. Latviešu nama greznošanai mākslinieks dāvājis lielformāta
gleznu „Melngaiļa nams Rīgā”. Kustīgs, rosīgs, ar francisku bereti galvā, Jūlijs
Matisons klientiem stāsta par savām gleznām. Viņa reālistisko gleznu sižeti
lielākoties ainavas, jūras skati, klusās dabas. Bagāta krāsu gamma. Ļoti maz portretu.

Arājs. ( 20.gs. sešdesmitie gadi )
Sekojot latviešu mākslinieka Tīdemaņa piemēram, vairāki trimdas mākslinieki ar
savām izstādēm ceļo pa lielākajām tautiešu mītnes vietām – Čikāgu, Kalamazū,
Portlandi, Oregonu. Jūliju Matisonu ceļojumos pavada sieva Hermīne un meita Māra.
Visās vietās tautieši ir pretimnākoši. Vislabāk pērk Rīgas skatus, latviskas ainavas.
Bet pircēju gaume arī aug līdzi laikam. Vecā, reālistiskā pieeja tiek aizstāta ar
moderno, abstrakto.
Noslēdzoties Jūlija Matisona darbu skatei Ņujorkas latviešu luteriskās draudzes
namā, laikrakstā „Laiks” (1960, 10. dec.) lasāms: „Skatot J.Matisona gleznas, grūti
ticēt, ka autors ir kādreizējais profesora V.Purvīša skolnieks. Pāris darbos gan vēl
jaušama tradicionālā impresionisma ieskaņa, piem.”Pavasaris”, bet lielā daļa darbu,
kas komponēti līmeniskās plāksnēs ar plašiem horizontāliem un vertikāliem otas
triepieniem, nāk ar savu, gatavu un nobeigtu. Silto un auksto krāsu toņi ļauj jaust
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mieru, saskaņu un skaistumu. Nav svarīga mākslinieka tematika, tā viņam vajadzīga
vienīgi, lai ļautu krāsai dzīvot.”
1978. gada 20. janvārī Sandiego, Kalifornijā, 79 gadu vecumā aizsaules ceļos
aizgāja mūsu tautietis, Kurzemei piederīgais mākslinieks Jūlijs Matisons. Viņa
gleznas cienīja un apbrīnoja visur, kur bija iespējams tās redzēt.

Jūlijs Matisons savā 25 darba gadu izstādē
Daudzas no tām atradušas vietu muzejos, privātās kolekcijās, gleznu galerijās.
Viņa krāsu ziedu izteiksme apbūra daudzus jo daudzus. Matisona pēdējo gadu darbos
krāsu kompozīcija ieņēma galveno vietu. Šīs krāsas radīja gan formas, gan telpas
perspektīvo dziļumu, sevišķu meistarību sasniedzot gleznās „Melnā vāze” un „Baltās
krūkas”. 1968. gadā ieguvis Ziemeļamerikas latviešu Kultūras fonda goda balvu (par
gleznu „Jūra”).
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Nikolajs Pūliņš

Nikolajs Pūliņš (1901.14.09.-1979.23.03.)
Sporta lidotājs, Cēsu rotas kareivis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris
Nikolajs Pūliņš dzimis Talsos. Dzimtas saknes meklējamas Talsu novada Uguņciemā,
jūrnieku un kuģu īpašnieku dzimtā, kuras vēsture izsekojama kopš 1803. gada. Reizu
māju saimnieks Sanders Pauliņš, bijušais dzimtcilvēks, atpērk savas mājas un viņam
piešķir uzvārdu Pūliņš. No šī brīža dzimta pieņēmās skaitā, varenībā un turībā.
Tāljūru kuģu kapteiņi, burukuģu būvētāji, īpašnieki, stūrmaņi – kuplā skaitā un
vairākās paaudzēs nākuši no Pūliņu dzimtas, izbraukuši pasaules jūras un beigās
gandrīz visi apgūlušies Uguņciema kapsētā.
Citu aicinājumu un citu likteni izvēlējās Kārļa Pūliņa dēls Nikolajs, kurš pēc
komercskolas beigšanas atteicās no turīgās dzīves vecāku mājās un 1917. gadā kā
brīvprātīgais iestājās Rēveles „Nāves bataljona” jātnieku izlūkos. Tā paša gada
5. oktobrī desanta uzbrukumā Monas salā viņš tika ievainots un krita vācu gūstā. Pēc
četriem neveiksmīgiem bēgšanas mēģinājumiem, 1918. gadā atbrīvots, atgriezies
Latvijā un iestājies Latvijas armijā, Cēsu studentu rotā. Piedalījies Kurzemes,
Zemgales un Rīgas atbrīvošanā. 1919. gada 7.februārī kaujā pie Lēnes muižas
Skrundas rajonā izcēlās ar īpašu varonību, noturot ienaidnieku uz vietas un atsitot
uzbrukumu. Par šo varonīgo rīcību Nikolajs Pūliņš apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni
(1926.g.). No 1920. gada augusta viņš dienēja Latvijas armijas aviācijas grupā.
1920. gadā Pūliņš demobilizējās un sāka nodarboties ar lidmašīnu būvniecību.
Pūliņa pirmā sporta lidmašīna saucās „Sprīdītis I”. Tās konstruktors bija tehniķis
Rūdolfs Vītols. Lidojumus ar „Sprīdīti” veica jaunais aviācijas diviziona lidotājs
Augusts Lazdiņš. 1924. gada 15. jūnijā viņš ar „Sprīdīti” nolaidās Esplanādes
laukumā pašā Rīgas centrā. Bet pēc pāris mēnešiem šis pats lidotājs, demonstrējot
sarežģītus augstākās pilotāžas lidojumus, avarēja, un Nikolajam Pūliņam atkal bija
jādomā par jaunas, drošākas lidmašīnas būvi.
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Pūliņš pie lidmašīnas „Sprīdītis I”
1925. gadā N.Pūliņš tika uzņemts kara aviācijas skolā. Pēc iepazīšanās ar
talantīgo aviokonstruktoru Kārli Irbīti, sākās abu sadarbība desmit gadu garumā un
turpinājās arī pēckara gados emigrācijā.

Sporta lidotājs N.Pūliņš
Nākošās lidmašīnas bija „Sprīdītis II,” 1926. gadā tika uzbūvēts „Ikars”. Būdams
tuvredzīgs, Pūliņš tomēr mācījās lidot arī pats, bieži ciesdams nelielas avārijas,
gūdams zilumus un nobrāzumus. Latvijas aviācijas vēsturē pirmo garāko pārlidojumu
ar sporta lidmašīnu veica tieši Nikolajs Pūliņš. 1928. gada 24. jūnijā Pūliņš kopā ar
„Ikara” konstruktoru Kārli Irbīti veica pārlidojumu uz savu dzimto Mērsraga ciemu
sporta licences saņemšanai. Pēc sekmīgas lidmašīnas nosēdināšanas Jūras krastā
Pūliņš pirmais ieguva privātā lidotāja tiesības Latvijā un saņēma starptautiskā lidotāja
apliecību Nr.1. 1928. gadā viņš pabeidza pirmā privātā aviācijas angāra būvi Latvijā.
1935. gada 18. jūlija laikrakstā ”Rīts” varam lasīt, ka Pārdaugavā, kādā koka
šķūnī tapis jau astotais Pūliņa brīnums – lidmašīna „Zilais putns”.
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Lidmašīna „Zilais putns”

Nikolajs Pūliņš ar sievu Maigu 1955.g. Zviedrijā, kur arī nomira 1979. gadā

N.Pūliņš pie sava „Zilā putna” Latvijā
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Sekoja vēl daudzi lidojumi, avarējušo lidmašīnu „Zilais putns” nomainīja „Zilais
putns I”, tad „Zilais putns II”, uzlabojot un modernizējot katru nākošo modeli.
1936. gadā N.Pūliņš pārdeva savu „Zilo putnu II” un beidza savas sporta lidotāja
gaitas.
1944. gadā viņš emigrēja no Latvijas uz Vāciju, tad tālāk uz Zviedriju un apmetās
uz dzīvi Zviedrijas rietumos – Gēteborgā, Molnlikes piepilsētā un strādāja
spēkstacijā. Šajā laikā viņš ir sarakstījis savas „Sporta lidotāja atmiņas”, kas diemžēl
nekad nav publicētas un gājušas bojā pēc viņa nāves. Bet viņa vārds ir ierakstīts un
vienmēr saglabāsies Latvijas aviācijas vēsturē. Atmiņas par sava laikabiedra un
drauga Nikolaja Pūliņa aizraušanos ar lidmašīnu konstruēšanu un lidojumiem, viņa
panākumiem un neveiksmēm, uzrakstījis pazīstamais latviešu lidmašīnu konstruktors
un projektētājs Kārlis Irbītis 1997. gadā izdotajā grāmatā „Latvijas aviācija un tās
pionieri”.

Grāmata „Latvijas aviācija un tās pionieri”
Lielās Pūliņu dzimtas piederīgie atceras savu drosmīgo radinieku un lepojas ar
viņu. 2008. gada 1. jūlijā notika pirmais Pūliņu dzimtas salidojums, kurā piedalījās ap
120 šīs dzimtas pārstāvji no Somijas, Zviedrijas, Īrijas, no visas Latvijas. Virtuālus
sveicienus atsūtīja Amerikā un Kanādā dzīvojošie. Uguņciema Reizu mājās
(nodedzinātas), kur dzimtas sākotne, vērpās atmiņas, sirdis pildīja lepnums un prieks.

Upesgrīvas pludmalē Uldis Zvejnieks (no labās) salidojuma pulkam stāsta par
burinieku būvēšanas vēsturi un tradīcijām.
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Margarita Stīpniece

Margarita Stīpniece (Klēbaha) (1910.26.07.-2010.05.11.)
Māksliniece M.Stīpniece (Klēbaha) dzimusi Kuldīgas apriņķa Saldus pagastā.
Saldus ir viņas dzimtā vieta, kurā aizvadīti daudzi bezrūpīgi gadi pilsētā visiem
zināmā skolotāja un diriģenta Alvila Klēbaha ģimenē. Trīsdesmitajos gados viņa
nodibināja ģimeni. Vīrs bija Latvijas armijas virsnieks, kuram 1939. gadā bija
jāpamet Liepāja un jāpārceļas uz Talsiem.

Margarita Klēbaha un Eduards Stīpnieks saderināšanās dienā 1933.gadā
Talsos, Laidzes ielā 13 pavadīti 5 gadi, te audzināti bērni Maija un Andrejs.
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Māksliniece savas ģimenes vidū
1936. gadā Margarita pabeidz Latvijas Mākslas akadēmiju, Ģederta Eliasa vadīto
Figurālās glezniecības meistardarbnīcu. Talsos pavadītie gadi aizrit gleznojot un
piedaloties Kultūras fonda un Talsu apriņķa izstādēs. Vēl 1944. gadā viņa pagūst
sarīkot pēdējo izstādi dzimtenē – Vandzenē.
1944. gadā ģimenei jābēg uz Vāciju. Vircburgas bēgļu nometnē viņa vada
gleznošanas studiju, bet 1944. gada beigās ģimene pārceļas uz Austrāliju. Tālajā
kontinentā pēc kara patvērumu atrada arī otrs slavens novadnieks – Arvīds
Blūmentāls.
Visu atlikušo mūžu Margarita Stīpniece pavadīja Austrālijā, līdz pat 2006. gadam,
kad atgriezās savās dzimtajās mājās – Saldū. Trimdas mītnē viņa ražīgi strādāja,
sarīkojot desmit izstādes Adelaidē, Melburnā un citur. 1987. gadā viens no
lielākajiem latviešu centriem ASV Kalamazū sarīkoja viņas darbu skati. Māksliniece
visbiezāk gleznojusi klusās dabas, darbu centrā bieži ir mātes un bērna tēma ar zemes
krāsu pielietojumu.

Melnā Madonna. 1988
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Bēgles. 1944 (Talsu novada muzejs)
M.Stīpnieces darbi atrodas kolekcijās Austrālijā, daudzās privātkolekcijās Latvijā.

Talsu novada muzeja mākslas nodaļa

Zilās puķes. 2003
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Akts. 1968

Trīs māsas. 1975
Stīpnieces gleznas atrodamas arī ASV, Vācijā, Lielbritānijā. Ar gadiem gleznu
palete kļuvusi košāka. Par saviem darbiem viņa saka : ”..mana galvenā tematika ir
portreti, klusā daba un puķes.” Pateicoties māksliniekam Jēkabam Spriņģim, kurš
savāca Kurzemes katlā noklīdušās mākslinieces gleznas un nodeva tās muzejam,
Talsiem pieder astoņas M.Stīpnieces gleznas. 2000. gada jūnijā Talsu novada muzejs
sarīkoja mākslinieces pirmo izstādi Latvijā pēckara posmā.
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Māksliniece savā izstādē Talsu novada muzejā (2000.g.)

Māksliniece M.Stīpniece 2000.g.
2006. gadā Stīpniece atgriezās Latvijā un apmetās savas vecāsmātes mājās Saldū.
Mākslinieces 100. dzimšanas dienu sagaidot, un ar viņas piedalīšanos Talsu novada
muzejā 30. maijā 2010. gadā atklāja viņas personālizstādi. 26. jūlijā savējo vidū viņa
nosvinēja 100. dzimšanas dienu un 2010. gada 5. novembrī mira.
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Arnolds Zaļais

Arnolds Zaļais (1903.22.02.-2000.12.01.)
Tautsaimnieks, valsts un sabiedriskais darbinieks Arnolds Zaļais dzimis pašā
20. gadsimta sākumā Vidzemē, Grašu muižā, kur viņa tēvs Jēkabs Zaļais bijis barona
Kālena dārznieks. Trīs sējumos „Mana mūža atmiņas” (autora izdevums 1995.1997.g.) A.Zaļais uzrakstījis ne tikai autobiogrāfiju, bet arī literāri un kultūrvēsturiski
nozīmīgu darbu, kas attēlo vai visa 20. gadsimta garumā latviešu censoņa un latviešu
tautas likteņgaitas.
Mazais Arnolds bērnību pavadījis Pastendē pie Talsiem. Tēvs kalpojis pie barona
Hāna par dārznieku viņam piederošajā Pastendes muižā. Zēna pirmās spilgtākās
atmiņas saistās ar astoņiem bezrūpīgajiem gadiem, kas pavadīti Pastendē un Talsos.
Ar bērna jūsmas pilnajām acīm mazais Arnolds skata skaisto muižas apkārtni, parku,
dīķus, norises dabā, ģimeni, bērnības draugus. Uz mūžu viņš patur atmiņā šeit
sastaptos cilvēkus. Dažus no tiem viņam laimējas sastapt arī mūža otrajā pusē,
dzīvojot emigrācijā.
Pirmās skolas gaitas Arnolds uzsāk Talsos, Cirķeļa tirdzniecības skolā (1912.1915.g.). Skola ir dārga, par mācībām jāmaksā 75 zelta rubļi gadā, toties tur māca
vairākas svešvalodas.
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Pastendes muižas kungu
Šajā skolā valdīja stingra disciplīna un krievu gars. Skolēni uz ielas drīkstēja
uzturēties tikai līdz pulksten 20.00. Visas mācības, izņemot latviešu valodu un ticības
mācību, bija krievu valodā. Grāmatā daudz lappušu veltītas skolotāju un klasesbiedru
raksturojumiem. Ziemassvētku eglīti skolā katru gadu dedzināja jau 2. decembrī, jo
šajā dienā skolas direktoram Cirķeļa kungam bija dzimšanas diena.
Grāmatā iepazīstam Talsus 20. gadsimta sākumā. Tajā laikā Talsos ir 4000
iedzīvotāju. A.Zaļais ir liecinieks daudziem to gadu notikumiem – bankas nama
celtniecībai 1912. gadā, triku rādīšanai Māras tirgū, Borodinas kaujas 100.
gadadienas svinībām Talsos.
1915. gada pavasarī, kad vācu armija iebruka Kurzemē, Zaļo ģimene devās bēgļu
gaitās uz Ukrainu, kur uzturējās līdz 1921. gadam. Šie seši gadi bija vissmagākie
līdzšinējā Arnolda dzīvē. Badu, mēnešiem ilgo dzīvi bez īstas mājvietas un guļvietas,
atsvēra skaistā Krimas pussalas daba, viņa jaunā aizraušanās ar glezniecību, mācības
prestižā kungu bērnu skolā, kurā jāiztur liela konkurence un katru dienu sevi
jāapliecina. Kaut pašiem reizēm jāiztiek tikai ar maizi un tēju, tēvs dēla izglītību stāda
augstāk par visu. Labās atsauksmes no vācu baroniem Arnolda tēvam palīdz sameklēt
labi apmaksātas dārznieku vietas.
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Ar tēvu pie mātes kapa Krimā. 1918.g.
Liela neatlaidība un censoņa gars A.Zaļo pavadījuši visu mūžu. Laika posms no
1921. līdz 1940. gadam viņam noritēja Latvijas elites aprindās. 1922. gadā Zaļais
beidza Rīgas 2. vidusskolu. Pašmācības ceļā viņš apguva stenogrāfiju. Šī māka viņam
daudzus gadus palīdzēja sagādāt līdzekļus dzīvošanai un studijām. Vēl būdams
ģimnāzists, viņš sāka stenografēt Satversmes sapulcē un bijis debašu stenogrāfs visās
četrās Saeimās. Līdztekus darbam Saeimā, viņš studēja arī tautsaimniecību Latvijas
universitātē, nodibināja ģimeni un bijis arī angļu korespondents un materiālu
kontrolieris A.Kalniņa rēderejā.
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Kāzu dienā

Studentu korporācijas „Fraternitas Levonica” prezidijs
Studiju gados Zaļais aktīvi darbojās studentu biedrībā „Austrums” un kopā ar vēl
46 studentiem nodibināja studentu korporāciju Fraternitas Livonica. Visu mūžu viņš
uzticīgi kalpojis paša dibinātajai organizācijai, pildījis dažādus filistra biedrības
amatus, pat pensijas gados nežēlodams līdzekļus korporācijas izaugsmei un
stiprināšanai Latvijā. Arī savu plašo bibliotēku viņš novēlējis šai biedrībai.
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1930. gadā viņš beidza augstskolu, iegūstot ekonomisko zinātņu kandidāta grādu,
A.Zaļo atstāj katedrā Okupācijas gados viņš bijis pārtikas rūpniecības plānotājs.
Ģimene no Latvijas emigrējusi 1944. gada 12. oktobrī. Kara beigas sagaidījis Saksijā.
Pēckara gados ģimene nokļuvusi Vācijā, pārvietoto personu nometnē, no kurienes
1949. gadā ieceļojusi Amerikā un apmetusies uz dzīvi Talsā, Oklahomā.

A.Zaļā ģimene Visbādenē.1945.g.
Kā visa latviešu inteliģence, sākumā strādājis vienkāršus darbus, vēlāk strādājis
Oklahomas valsts nodokļu departamentā kā nodokļu inspektors, no kurienes arī
aizgājis pensijā. Trimdas gados, atrazdamies vietējā amerikāņu sabiedrībā, katrā
iespējamā gadījumā atgādinājis Latvijas vārdu, stāstījis par latviešu tautas traģisko
likteni. Miris 2000. gada 12. janvārī Atlantā, Džordžijas pavalstī.
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Aina Zemdega

Aina Zemdega (2.08.1924.- 4.04.2006.)
Rakstniece, dzejniece un mūzikas skolotāja A.Zemdega dzimusi Ārlavas
pagasta Lubes dzirnavu īpašnieka Jāņa Krūmiņa ģimenē. Mācījusies pie
privātskolotājiem mājās, pēc tam 2. Jelgavas Valsts ģimnāzijā, līdztekus apgūstot arī
klavierspēli.

Antonija un Jānis Krūmiņi 20. gadu sākumā
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Aina skolas gados
Mājvieta skaistajā Rojas upītes krastā, dabas harmonija un dzirnavu nemainīgais
darba ritms veidojuši Ainas personības pamatus.

Lubes dzirnavas (30. gadi)
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Māsas Krūmiņas (no kreisās puses – Rita, Aina, Dzidra)
1944. gadā viņa beidza ģimnāziju, bet rudenī kopā ar ģimeni bēgļu laivā cēlās pāri
jūrai un bēga uz viņu krastu. Sākumā Krūmiņi apmetās Zviedrijā, bet 1950. gadā
izceļoja uz Kanādu. Zviedrijas periodā Aina ieguva sev jaunu ģimeni – vīru Jāni
Zemdegu. Te viņiem piedzima dēls Raidis.
Meita Dace dzimusi Toronto pilsētā. Toronto konservatorijā A.Zemdega beidza
klavieru klasi un trīsvienības mūzikas koledžu. Viņa beigusi arī Toronto universitāti
ar bakalaura grādu literatūrā. Pirmās Ainas Zemdegas publikācijas parādījās
piecdesmitajos gados trimdas periodikā. Ārzemēs Zemdegai iznākušas sešas dzejoļu
grāmatas: „Basām kājām” (1963), „Egles istabā” (1968), „Cirsma” (1974), „Viena
mūža nepietiek” (1987), „Bargā laikā” (1996).

Kalamazū. Kanādā. Sēž A.Zemdega, stāv E.Aistars, L.Muižniece, I.Vīksna
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Ziemeļamerikā iznākušas četras prozas grāmatas. Atmiņu grāmata par bērnību un
skolas gadiem – „Toreiz Lubes dzirnavās” (1979, 1980), „Varšavā
neaizmirst” (1983), „Līdz vārtiem - un tālāk?” (1988), „Maruta” (1995). Trimdas
literatūras kritiķi augstu novērtēja Zemdegas dzeju jau sākot ar pirmo krājumu
„Basām kājām”. Romānos „Maruta”, „Līdz vārtiem – un tālāk”, „Mantojums” (2002)
risināti svešuma, atgriešanās un piederības temati. Kopā publicēti septiņi prozas
darbi, septiņi dzejoļu krājumi un viena dzejas izlase, nekaitot atkārtotos izdevumus
ārzemēs un Latvijā.
Septiņdesmitajos gados Aina Zemdega jau bija iecienīta dzejniece trimdas
latviešu sabiedrībā. Viņu aicināja piedalīties literārajos sarīkojumos ne tikai Kanādā,
bet arī citos latviešu centros. Rakstniece aktīvi darbojās PEN klubā, piedalījās
rakstnieku cēlienos, Dziesmu svētkos, vadīja nodarbības latviešu nometnēs, Garezera
vasaras skolā latviešu bērniem.

A.Zemdega 80. gados
Pēc desmitiem gadu ilgas dzīvošanas patvēruma zemēs, pavērās iespēja apmeklēt
Latviju, kaut arī kā tūristei ar iespēju uzturēties tikai atļautā teritorijā. Sākot ar
1976. gadu, kad Aina Zemdega pirmo reizi apmeklēja Latviju, viņas turpmākā dzīve
ritēja starp Kanādu un Rīgu. No pirmajiem diviem braucieniem radās prozas grāmata
„Līdz vārtiem – un tālāk?” un dzejoļu izlase „Zem akmeņa zaļa zāle”. Viņa brauca
šurp uz Dziesmu svētkiem, Dzejas dienām, vienkārši jūtot iekšēju nepieciešamību
pieskarties tieši tai zemei, tiem akmeņiem, kas atmiņā palikuši visa mūža garumā.
Latvijas Atmoda pavēra ceļu uz tēva mājām, nodibinājās kontakti ar Latvijas kultūras
darbiniekiem, rakstniekiem Džemmu Skulmi, Māru Zālīti, Imantu Ziedoni. Latvijā
atklātībā viņas vārds pirmo reizi parādījās 1987. gada 4. jūnijā.
A.Zemdegas pirmās prozas grāmatas „Toreiz Lubes dzirnavās” izdošanu
ierosināja un par iespējamu padarīja dzejnieks, laikraksta „Literatūra un Māksla”
redaktors Māris Čaklais. Pēc tam jau daudzu Latvijas laikrakstu un žurnālu lappuses
atvērās Zemdegas dzejai un prozai. Dzimtenē tika izdotas vairākas A.Zemdegas
grāmatas, kuras uzreiz izpelnījās kritikas uzmanību.
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Ar dzejnieku Imantu Ziedoni (70. gadi)
Novada avīzē „Talsu Vēstis” viņas vārds pirmo reizi parādījās 1990. gada
23. decembrī. Uzsāktā sadarbība pastāvēja līdz pat rakstnieces aiziešanai mūžībā.
Novadnieces dzeja, romānu fragmenti, ceļojumu apraksti regulāri parādījās laikrakstā.
Lielu enerģiju, veselību un nervus rakstniecei prasīja 1990. gadu sākumā atgūtā
privātīpašuma – Lubes dzirnavu atjaunošana.

Atjaunotā dzimtas māja
Viņa kļuva savējā. Piedalījās dažādos kultūras pasākumos bibliotēkās, kultūras
namos, skolās. Kad skaistās dzirnavu ēkas atjaunošana Lubē bija pabeigta, pie
rakstnieces sāka ciemoties draugi, radi, novada literāti, bibliotekāri, pensionāri.
Līdztekus sabiedriskajām aktivitātēm, A.Zemdega turpināja rakstīt. 1989. gadā viņai
pasniedza Zinaīdas Lazdas balvu dzejā un Jāņa Jaunsudrabiņa balvu prozā, ko
pasniedz trimdas latviešu autoriem „par darbiem, kas latviešu literatūrā ienes jaunas
vērtības, paliekot augstas mākslinieciskas kvalitātes robežās”. Viņas romāns
„Maruta” 1995. gadā Kanādā saņēma Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Kultūras
fonda prēmiju. Dzimtenē Ainas Zemdegas literārais devums novērtēts ar Triju
Zvaigžņu ordeni (2002).
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2004. gada 4. aprīlī savā mītnes zemē Kanādā veļu takās aizgāja rakstniece Aina
Zemdega. Atvadīšanās no Ainas Zemdegas notika 20. septembrī Ārlavas ev. lut.
baznīcā, piedaloties daudziem ievērojamiem Latvijas kultūras darbiniekiem,
tuviniekiem un draugiem no tālās mītnes zemes. Urnu ar viņas pīšļiem apbedīja
dzimtas kapavietā Ārlavas baznīcas kapsētā.
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PĒCVĀRDS
Darbā „Aizgāja kurzemnieks pasaulē tālu” pārstāvēti 19 Talsu novada izceļotāji
no Stendes, Pastendes, Dundagas, Mērsraga, Talsiem, Strazdes, Lībagiem, Uguņiem,
Valdemārpils, Ārlavas, Lubes, Lubezeres, Rojas, Ģibuļiem. Visi viņi bijuši stipras
personības, sīksti, uzņēmīgi, neatlaidīgi. Vairāki no viņiem nodzīvojuši garu mūžu –
simtgadnieki Jēkabs Zībergs un Margarita Stīpniece, 80 un 90 gadus sasnieguši
Arnolds Zaļais, Kārlis Draviņš, Krišjānis Barons, Arvīds Blūmentāls, Paula
Brīvkalne, Aina Zemdega, Ernests Brusubārda, Krišjānis Barons, Fricis Blumbahs.
Tie ir tikai nedaudzie no simtiem, tūkstošiem izceļotāju kurzemnieku, kuru vārdi
un darbi kalpojuši Latvijas un novada godam, slavai un piemiņai.
Silvija Skromule
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[astronoms, meteorologs, pirmais Latvijas ZA goda loceklis]
// Latvijas Padomju enciklopēdija : 1.sēj. - Rīga : galvenā
Enciklopēdiju redakcija, 1982. - 404.lpp. : ģīm.
Brāzma, N. Goda locekļa F.Jāņa dēla Blumbaha dzīve un zinātniskā
darbība : [par Lībagos dzimušo novadnieku, metronomu,
astronomu, LPSR ZA profesoru] / N.Brāzma // LPSR ZA
Vēstis. - Nr.3 (1947), 5.-8.lpp.
Fedko, Inita. Notiek sagatavošanās būvdarbiem : [par valsts akciju
sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD)
plāniem par jaunās Talsu filiāles celtniecību Friča Blumbaha
ielā 11] / Inita Fedko // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN
1407-9429. - Nr.103 (2011, 6.sept.), 3.lpp.
Kalmanis, Zigurds. Fricis Blumbahs : [par Lībagu pagasta Slaparās
dzimušo zinātnieku] / Zigurds Kalmanis // Vējš pāri Lībagiem
: pagasta vēstures stāsti un apceres / Zigurds Kalmanis. - Talsi
: [b.i.], 2009. - 260.lpp. – ISBN 9789984999241.
Kārkliņa, M. Mūsu novadnieku pieminot : [par Lībagos dzimušo
novadnieku, metronomu, astronomu, LPSR ZA profesoru] /
M.Kārkliņa, G.Moors // Padomju Karogs. - Nr.126 (1964,
24.okt.), 4.lpp.: ģīm.
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Laukmane, Maija. Novada radošo darbinieku jubilejas un atceres :
[par zinātnes darbinieku Frici Blumbahu (1864-1949),
žurnālistu, sabiedrisko darbinieku Frici Lapševski (1874-?) un
grafiķi Maigoni Osi (1929-1988)] / Maija Laukmane // Talsu
Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr117 (1999,5. okt.), 3.lpp.
Makstniece, I. Materiāli par F.Blumbahu : [par Lībagos dzimušo
novadnieku, metronomu, astronomu, LPSR ZA profesoru] /
I.Makstniece // Padomju Karogs. - Nr.98 (1980, 16.aug.),
3.lpp.
Rasa, A. Astronoms no Lībagiem : [par Lībagos dzimušo
novadnieku, metronomu, astronomu, LPSR ZA profesoru] /
A. Rasa // Padomju Karogs. - Nr.36 (1984, 24.marts), 3.lpp.;
fotogr.
Vīksna, A. Pirmie latviešu studenti : [par Tērbatas universitātes
studentiem, latviešiem, viņu darbību kultūrā, jaunlatviešu
kustību, t.sk. Talsu novadnieki Krišjānis Barons, Juris Bārs,
Krišjānis Valdemārs, Fricis Blumbahs, Kārlis Mīlenbahs] /
A.Vīksna // Tērbatas universitāte / A.Vīksna. - Rīga : Zinātne,
1986. - 88.-90., 91.- 96., 100., 104., 109., 114., 116.-117.,
122., 177.lpp.: ģīm.

Ansis Dreimanis
Dreimanis, Ansis : [par skolotāju, Rīgas pilsētas 3. vidusskolas
skolotāju, direktoru, Talsu vidusskolas direktoru A.Dreimani]
// Latvijas darbinieku galerija :1918 - 1928 / red. Pauls
Kroders. - Rīga : Grāmatu draugs, 1929. - 42.lpp.
Grasis, Austris. Zeme, zeme, kas tā zeme : [par latvietību, kopīgu
sadziedāšanos dzimtenē : saruna ar ārzemju latvieti, viņam
viesojoties Rīgā] / Austris Grasis ; pierakst. Andris Sproģis. Saturā : A.Grasis ar pateicību atceras bijušo Talsu Valsts
ģimnāzijas direktoru, Minsteres latviešu ģimnāzijas direktoru
Ansi Dreimani // Draugs. - Nr4(1989, 11. febr.), 6.lpp.
Grauds, Žanis. Dreimanis, Ansis : (1882 -) : [par Talsu novada
skolotāju, fizikas mācību grāmatas autoru] / Žanis Grauds //
Talsu novads : enciklopēdisks rakstu krāj. / autoru kolektīvs. Rīga : Talsu-Tukuma studentu biedrība, 1935 - 1937. 406.lpp.
Kārkluvalka, Ilze. Jubilārs pateicās arī savas vēstures glabātājiem :
[Talsu novada muzejs savā 80. gadskārtā pateicās arī novada
vēstures veidotājiem un glabātājiem - atklājot piemiņas
plāksni Talsu ģimnāzijas direktoram Ansim Dreimanim, kurš
no šīs ēkas dzīvē izvadījis daudzus novada absolventus ] / Ilze
Kārkluvalka.
103

Kivlenieks, Antons. Tu esi savējā četriem tūkstošiem : [par Talsu 1.
vidusskolu laika gaitā : par skolas direktoru Ansi Dreimani un
viņa laiku] / Antons Kivlenieks // Talsu Vēstis. - (Nedēļas
pielikums). - ISSN 1407 - 9429. - Nr. 124 (1995, 21.okt.),
6.lpp.
Laukmane, Maija. Novada radošo darbinieku jubilejas un atceres
dienas : [par aprīļa mēneša jubilāriem - 120 ilggadējam Talsu
Valsts ģimnāzijas direktoram Ansim Dreimanim, 115 gleznotājam Atim Vidukam] / Maija Laukmane, Vineta
Mellenberga. - (Iel. "Avots" ; Nr.5) // Talsu Vēstis. - ISSN
1407-9429. - Nr.60 (2002, 25. maijā), 5.lpp.
Lāce, Lolita. Pa ALJAS pēdām... Iepazīstieties ar Augustdorfas
latviešu ģimnāziju : [par vienīgo pilna kursa latviešu
ģimnāziju brīvajā pasaulē : ģimnāziju vada Ansis Dreimanis]
/ Lolita Lāce // Jaunā Gaita. - Nr. 3 (1956, pavasaris), 6. lpp.
Tamsons, Imants. Šogad Talsu ģimnāzijai -85 : [šajās dienās ceļu
pie lasītāja sāk grāmata Šmelte E.,Tamsons I."Talsu
ģimnāzija- pirmie trīsdesmit" (Tukums, 2004)] / Imants
Tamsons. - (Aktualitātes). - Saturā : Arī par ilggadējo skolas
direktoru Ansi Dreimani // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. Nr.101 (2004, 31.aug.), 3.lpp.
Veinbergs, K. Fotogrāfija : [Talsu Valsts ģimnāzijas direktora Anša
Dreimaņa (1882-1968) māja jeb Baltais nams Saules kalna
dienvidvakaru malā] / K.Veinbergs // Zudusī Latvija senos
zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās no 19.gs. beigām līdz
mūsdienām / Latvijas Nacionālā bibliotēka. - Kandava :
K.Veinbergs, [b.g,]. - 1.lpp. - pieejams tikai mapē :
Dreimanis, Ansis.
Vempere, Inese. 18. septembrī būs Talsu ģimnāzijas
astoņdesmitgades salidojums : [par Talsu ģimnāzijas vēsturi
sakarā ar skolas 80. jubileju : rakstā minēti ievērojamie
Latvijas brīvvalsts laika skolotāji- skolas direktors Ansis
Dreimanis, kultūrvēsturiskā muzeja dibinātājs skolotājs
Teodors Dzintarkalns, mūzikas skolotājs A.Ezeriņš] / Inese
Vempere // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. – Nr.106 (1999,
9.sept.), 3.lpp.

Frederiks Fībigs
Novadnieka atgriešanās mājās 120.dzimšanas dienā : par Talsu
novadam un Francijai piederošā gleznotāja, grafiķa Frederika
Fībiga (1885-1953) piepulcināšanu novadam, Latvijai
Starptautiskajā muzeju dienā / Ilze Kārkluvalka : : Mūsu
novadnieks Frederiks Fībigs / Guna Millersone /
I.Kārkluvalka, G.Millersone // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr. 59 (2005, 24.maijā), 5.lpp.
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Avotiņa, Ingrīda. Jauna izstāde Lubes pagasta mājā : [par Talsu
novada muzeja piedāvāto talsinieka un elzasieša Frederika
Fībiga (1885-1953) gleznu digitālās kopijas] / Ingrīda
Avotiņa // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.33
(2010, 20.marts), 2.lpp.
Brūvere, Maija. Talsos "Muzeju pavasaris" bija mākslas svētki
jauniešiem : [novada muzejs šādā starptautiskā pasākumā
piedalījās pirmo reizi ] / Maija Brūvere. - Saturā : Pasākuma
galvenais akcents - slavenā novadnieka, mākslinieka
Frederika Fībiga atgriešanās dzimtajā pilsētā ; Gleznotājs F.
Fībigs dzimis Talsos, bet visu radošo mūžu pavadījis Francijā
- Parīzē, Lionā ; Miris un apbedīts Selestā ; Gleznotāja darbu
mini izstāde no muzeja fondiem ; Bērnu un jauniešu centra
dramatiskā kolektīva " Dundaga" māksliniekam veltītā izrāde
- iespēju būt tik tuvu ar radošas personības likteni ; Jaunieši "
Muzeju pavasarī " uzplaucē dažādās tehnikās veidotus ziedus
un runā savu dzeju // Talsu Vēstis. - Nr.52 (2004, 6. maijā),
3.lpp.
Dzintarkalns, Teodors (1874 – 1937). [Fredriks Fībigs] : [par jauno
mākslinieku F.Fībigu (1885-1953)], aizbraucis uz Minheni,
vēlāk Parīzi] / Tīcs Dzintarkalns // Notikumi un ainas no
Talsu un apkārtnes dzīves / Tīcs Dzintarkalns. - Talsi :
A.Pelēča lasītava, 2006. - 144.-145.lpp. – ISBN 9984988627.
Ģērmanis, Andrejs. Bonjour, monsieur Fiebig! : [par Talsu
mākslinieku un muzeja darbinieku ekspedīciju pa Talsos
dzimuša gleznotāja Frederika Fībiga (1885-1953) dzīves un
darba vietām] / Andrejs Ģērmanis // Studija. - ISSN
14073404. - Nr.39 (2004, decembris/janvāris), 70.-71.lpp.
Ģērmanis, Andrejs. Vēsturiska izstāde par Frederika Fībiga (18851953) dzīvi un daiļradi Talsu novada muzejā : [par Talsos
dzimuša franču mākslinieka daiļradi] / Andrejs Ģērmanis //
Studija. - ISSN 14073404. - Nr.[6/7] (2004), 83.lpp.
Jankovska, Zanda. Frederika Fībiga atcerei : [par māksliniekam
veltītu izstādi Talsu novada muzejā ar fotogrāfu darbu
papildinājumiem] / Zanda Jankovska // Talsu Vēstis. (Sabiedrība). - ISSN 1407-9429. - Nr.53 (2010, 11.maijs),
7.lpp.
Kapsreitere-Homeiere, Kira. Frederika Fībiga mākslinieciskā
attīstība : [fragments no mākslinieces pētījuma par Talsu
novada mākslinieku F.Fībigu (1885-1953)] / Kira
Kapsreitere-Homeiere ; no vācu val.tulk. mākslas zin.
K.Ābele // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr. 59 (2005,
24.maijā), 5.lpp.
Kārkluvalka, Ilze. Francijas pavasara elegancē un latviskajā
pamatīgumā : [par Talsiem piederīgā pasaules līmeņa
105

mākslinieka Frederika Fībiga (1885 -1953, miris Francijā)
darbu oriģinālu un fotogrāfiju izstādi, jauno Talsu rajona
mākslinieku un fotokluba biedru izstādi Talsu novada
muzejā] / Ilze Kārkluvalka. - (Sabiedrība) // Talsu Vēstis. ISSN 1407-9429. - Nr. 44 (2007, 17.apr.), 5.lpp.
Kārkluvalka, Ilze. Pēc simt gadiem vietās, kur gleznotājs Fībigs bija
jauns un laimīgs : [pa Talsos dzimušā gleznotāja Frederika
Fībiga (1885 - 1953) pēdām Parīzes ielās, mākslinieka studiju
vietā - Žiljēna akadēmijā, mākslinieku kvartālā - Monmartrā]
/ Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.44 (2010, 17.apr), 8.lpp.
Kārkluvalka, Ilze. Pirmā mūslaiku ekspedīcija pa novadnieka
pēdām izdevusies : [par talsinieku grupas veikto ekspedīciju
pa novadnieka Federika Fībiga dzīves vietām Francijā] / Ilze
Kārkluvalka. - (Aktualitātes) // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.125 (2004,26.okt.), 3.lpp.
Kārkluvalka, Ilze. Talsenieka Frederika Fībiga mākslas mantojums
ir iemesls divu valstu kultūras sadarbībai : [sakarā ar saņemto
valsts atbalstu apjomīgam kultūras projektam "Trīs Frederika
Fībiga (1885-1953) izstādes Latvijā"] / Ilze Kārkluvalka //
Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr. 142 (2006, 7.dec.),
7.lpp.
Kārkluvalks, Andris. Pa Fībiga pēdām Francijā : [par talsinieku
grupas ekspedīciju pa novadnieka mākslinieka Frederika
Fībiga (1885-1953) dzīves vietām Francijā] / Andris
Kārkluvalks. - (Kultūra). - Saturs : Atskatoties pagātnē ;
Projekts - Fībigs ; Pa pēdām ; Latviju nepazīst, Talsus gan //
Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.127 (2004, 30.okt.),
4.lpp. - Turpmāk vēl.
Kārkluvalks, Andris. Pa Fībiga pēdām Francijā : [par talsinieku
grupas ekspedīciju pa novadnieka mākslinieka Frederika
Fībiga (1885-1953) dzīves vietām Francijā] / Andris
Kārkluvalks. - (Kultūra). - Saturs : Tradīciju burvības aizrauti
; Mākslinieka piemiņai būs konference [Talsu novada
muzejā] // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.129 (2004,
4.nov.), 4.lpp. - Nobeigums. Sāk.: Nr.127 (2004, 30.okt.).
Mierkalne, Elīna. Trīs no Talsiem ir apskatāmi Rīgā : [par izstādes
"Trīs no Talsiem" atklāšanu Vecrīgā, galerijā "Asūna"] / Elīna
Mierkalne. - Saturā : Izstādē trīs Talsu mākslinieki Andris
Vītols, Uldis Balga un Andris Biezbārdis uzstādījuši savus
darbus ar romantisku ievirzi. Tie visi veidoti no nolietotiem
priekšmetiem ; Izstādi apmeklēja internacionāla publika, jo tā
ietilpa Francijā dzīvojošā Talsu mākslinieka Frederika Fībiga
(1885-1953) 120. dzimšanas dienai veltīto pasākumu ciklā //
Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr. 57 (2005, 19.maijā),
2.lpp.
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Millersone, Guna. "Pa Fībiga pēdām Parīzē" : [par Talsu
mākslinieku grupas došanos uz Franciju otrajā radošajā
ekspedīcijā pa Talsos dzimušā mākslinieka Frederika Fībiga
(1885-1953) pēdām] / Guna Millersone // Talsu Vēstis. (Aktualitātes). - ISSN 1407-9429. - Nr.31 (2010, 16.marts),
3.lpp.
Priedītis, A. Senākā Talsu ainava : [par 1904. gadā darināto
talsinieka Frederika Fībiga gleznu "Talsi"] / A.Priedītis //
Padomju Karogs. - ISSN 1407-9429. - Nr.155 (1975,
30.dec.), 4.lpp.
Tidomane, G. Frederiks Fībigs : [dz.1885.17.05. Talsos – 1953.
Selesta (Francija) – gleznotājs] / G.Tidomane // Māksla un
arhitektūra biogrāfijās : 1.: A-Kal. – ISSN 5899600578. –
Rīga : „Latvijas enciklopēdija,” 1995. – 154.lpp.: ģīm.

Krišjānis Valdemārs
Aizslēgtais krasts [audiovizuāls materiāls] : Burinieku gadsimts.
Stāsts par cilvēkiem un laikmetiem Ziemeļkurzemes piekrastē
Latvijā.Kā izskatījās Ziemeļkurzemes piekrastē pirms 100 un
200 gadiem? Kā cilvēki dzīvoja , par ko runāja , ko domāja ,
zināja un prata? Kas notika jūrmalā un kā tika būvēti
burinieki? / Zirnīte , M., Strautniece , V., Čavarts, M.,
Mihailovs , M .,Ernštreits., V.,Marinska , Dž., Bērziņš , A.,
Slapiņš , A.,Junkere , I., Mednis , J., Jonsson, P., Landmane ,
L.,Vītiņš , J., Lielbārdis , A., Ventspils muzejs, Rīgas vēstures
un kuģniecības muzeja , Rojas jūras zvejniecībasmuzeja
krājumiem, Rakstniecības teātra , un mūzikas muzeja,Somijas
muzeju departamenta attēlu arhīva ; fragmenti no R/A"Jūras
vēstis" , Filmas "Valdemārs par Valdemāru" 1998. - 2006.
Mūzika - Tiguls , R. - Rīga : biedrība "Latvijas Nacionālais
parks", 2009. - 1 DVD disks Apraksts pēc diska uzlīmes.
Jūrniecība un kuģniecība. - Saturā : Latvieši būvē kuģus (par kuģu
būvēšanu jūrmalas ciemos (Ģipkā, Kaltenē, Rojā -19.gs.
beigās) ; Krišjāņa Valdemāra (1825-1891) laiks ; Mazās ostas
(Roja, Mērsrags) ; Kolkasrags, Kolkas bāka // Lielā Latvijas
enciklopēdija : Daba. Tauta. Valsts / Āboltiņa M., Auns M.,
Avotiņa A. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 376.-379.lpp. : il.
Krišjānis Valdemārs : 1825-1891 : : tautsaimnieks, publicists,
sabiedrisks un politisks darbinieks, latviešu jūrniecības
pamatlicējs // 100 Latvijas personību. - Rīga : Nacionālais
apgāds, 2006. - 14.-15.lpp.
Ko savai tautai devis Krišjānis Valdemārs? : [par daudzpusīgo
sabiedrisko darbinieku, Ārlavas pagastā (Talsu rajonā)
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dzimušo Krišjāni Valdemāru (1825-1891)] // Iepazīsim
Latviju : 2. grāmata. - Rīga : Aplis, 2006.
Latviešu nacionālā atmoda : [par latviešu inteliģences lomu
nacionālās atmodas pirmajā posmā - 19. gs. otrajā pusē]. Saturā : Jaunlatvieši - K. Barons (1835-1923), K. Valdemārs
(1825-1891) // Lielā Latvijas enciklopēdija : Daba. Tauta.
Valsts / Āboltiņa M., Auns M., Avotiņa A. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2005. - 306.-307.lpp. : il.
Luīzes Valdemāres vēstules Marijai Naumanei (Medinskai) : [
Krišjāņa Valdemāra dzīvesbiedres vēstules viņa māsai] /
sagat. un no vācu val. tulk. Pārsla Pētersone; koment. Vita
Zelče // Latvijas Arhīvi : 3/1995. - Rīga : Latvijas Republikas
Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 1995. - 48.-51.lpp.
Valdemārs Krišjānis (1825-1891) : [publicists, jaunlatviešu kustības
aizsācējs] // Letonikas grāmatu autoru rādītājs : (1523-1919) /
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Letonikas nodaļa ; Sast. Rita
Bočarova. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibl., 2005. - 386.387.lpp.
Apals, Gints. Krišjānis Valdemārs : liberāls politiķis un progresīvs
tautsaimnieks / Gints Apals // Krišjānis Valdemārs : Lietišķā
un privātā sarakste : 1.sēj.: Krišjāņa Valdemāra vēstules. Rīga : Latvijas Valsts Vēstures arhīvs, 1997. - 5.-19.lpp. ; 72.77.lpp. fotogr. – ISBN 9984918408.
Balode, Mairita. Lielā iela Valdemārpilī : [par Lielo ielu
Valdemārpilī (Talsu raj.) un tās vēsturi, ievērojamākiem
kultūrvēstures pieminekļiem] / Mairita Balode ; Daiņa
Kārkluvalka foto. - (Fotoreportāža). -) // Talsu Vēstis. - ISSN
1407-9429. - Nr. 45 (2006, 15.apr.), 6.-7.lpp.
Balode, Mairita. Lubezerē atklāj piemiņas zīmi Krišjānim
Valdemāram : [par svinīgu piemiņas zīmes atklāšanu
Lubezerē, Robežniekos (Talsu raj.), pirmās Lubezeres skolas
vietā, šīs skolas skolēnam K.Valdemāram (1825 - 1891),
ievērojamam sabiedriski politiskajam darbiniekam] / Mairita
Balode // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr. 58 (2007,
22.maijs), 1.lpp.
Balode, Mairita. Rojā atklāj velomaršruta "Krišjāņa Valdemāra
bērnības zeme" marķēto posmu : ["Krišjāņa Valdemāra
(1825-1891) bērnības zeme" maršruts - Rojas muzejs-Uguņi
(Talsu raj.), kopgarums -20 km] / Mairita Balode // Talsu
Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.95 (2004, 17.aug.), 1.lpp.
Balode, Mairita. Valdemārpilī svētkus velta Latvijai un savai
pilsētai : [par 18.novembra svētkiem Valdemārpilī (Talsu raj.)
ar svinīgu sarīkojumu vidusskolā un lāpu gājienu pie Krišjāņa
Valdemāra (1825-1891) pieminekļa] / Mairita Balode // Talsu
Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr. 135 (2006, 21.nov.), 6.lpp.
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Bankavs, Andrejs. Valdemārs Krišjānis : [(1825-1891) :latviešu
sabiedriskais darbinieks, publicists, vārdnīcu izstrādes
iniciators un vadītājs] / Andrejs Bankavs, Ilga Jansone //
Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas / Andrejs Bankavs,
Ilga Jansone. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 250.lpp. – ISBN 9789984451831.
Birkerts, Antons. Krišjānis Valdemārs : [par kultūras un sabiedrisko
darbinieku Krišjāni Valdemāru (1825-1891)] / Antons
Birkerts // Mazā Latvijas vēsture / Antons Birkerts. - Rīga :
Zvaigzne, 1990. - 92.-95.lpp.
Blanks, Ernests. Latviešu tautiskās kustības ideoloģija. Krišjānis
Valdemārs iet krievos : [par K.Valdemāru (1825 -1891) kā
latvju tautiskās kustības pirmo vadoni un cīnītāju pret Baltijas
vāciešiem] / Ernests Blanks. - Saturā : K.Valdemārs praktisks sabiedrisks darbinieks, kas mudina latviešus
izglītoties, apgūt krievu valodu un biedroties saimnieciskiem
nolūkiem ; Ar nodibinātajām "Pēterburgas Avīzēm"
K.Valdemārs karoja par latvju saimniecisko patstāvību,
nacionālā kapitāla nodibināšanu un pilsoniskām tiesībām //
Latvju tautas ceļš uz neatkarīgu valsti : kultūrvēsturiska
apcere / Ernests Blanks. - Vesterosa : Ziemeļblāzma, 1970. 82.-99.lpp.
Brūvere Maija. Ir Valdgalē Krišjānis Valdemārs un dzejnieku vesels
bars : [Dzejas dienās Valdgalē] / Maija Brūvere. - Saturs :
Piektdien, 12. septembrī Dzejas dienas svinēja pie ugunskura
zem ozolu zariem Vecjunkuros, kur 1825.g. 2.decembrī
dzimis Krišjānis Valdemārs. Svētkos tika atvērtas divas
jaunas grāmatas - Kr. Valdemāram veltītā grāmata "Vairāk
gaismas" un Valdgales pagasta radošo cilvēku dzejas izlase
"Mantojums" // Talsu Vēstis. - Nr.107 (2003, 16. sept.), 3.lpp.
Brūvere, Maija. Ciemu diena Vecjunkuros pie Krišjāņa Valdemāra :
[par atjaunotās piemiņas vietas atklāšanu Krišjāņa Valdemāra
dzimtajās mājās Ārlavas pagasta (tagad Valdgales pagasta)
Vecjunkuros] / Maija Brūvere // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.110 (2002, 21. sept.), 4.lpp.
Brūvere, Maija. Krišjānim Valdemāram par godu : [Valdgales
pagasta ļaudis talkā sakopj Kr. Valdemāra (1825 - 1891)
piemiņas vietu Vecjunkuros ] / Maija Brūvere // Talsu Vēstis.
- Nr.52 (2003, 8. maijs), 2.lpp.
Brūvere, Maija. Talsenieki savā Teātrī : [par Krišjāņa Valdemārs
Talsu Tautas teātra 40. dzimšanas dienas svinībām Talsu
tautas namā] / Maija Brūvere // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr. 143 (1999, 4. dec.), 4.lpp.
Jundze, Arno. Unikāli Krišjāņa Valdemāra sarakstes sējumi : [par
Latvijas Valsts arhīva sagatavoto divsējumu dokumentu
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krājumu "Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste"] /
Arno Jundze // Neatkarīgā. - ISSN 14073463. - Nr.36, 12.
febr. (2008), 15.lpp.
Kārkluvalka, Ilze. Esam abu dižo Krišjāņu mantojuma daļa : [par
Krišjāņa Valdemāra 185. un Krišjāņa Barona 175.dzimšanas
dienas svinībām Talsu novada muzejā] / Ilze Kārkluvalka //
Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.130 (2010, 9.nov.),
3.lpp.
Krēsliņš, Uldis. Kurzemes, īpaši Dundagas, zemnieku izceļošana uz
Krieviju : [par kurzemnieku masveida izceļošanu uz Krieviju
1865.g. un tās katastrofālajām sekām : sakarā ar kurzemnieka,
jaunlatvieša K.Valdemāra (1825-1891) aicinājumu : vēstures
zin. doktora U.Krēsliņa pētījums] / Uldis Krēsliņš // Talsu
Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr. 74 (2005, 30.jūn.), 6.pp.
Kvaskova, Valda. Johans Heinrihs Voldemārs - stāsts par arhivāru
un arhīviem : [par pirmo latviešu izcelsmes vēsturnieku,
Krišjāņa Valdemārs brāli] / Valda Kvaskova // Latvijas
Arhīvi. - ISSN 14072270. - Nr.4 (2007), 82.-142.lpp.
Landmane, Laima. 85. gadadienā pilsētai dāvina sakoptu
pieminekļa apkaimi : [par biedrības "Mēs Valdemārpilij"
pabeigto projektu "Krišjāņa Valdemāra piemineklis Valdemārpils pilsētas simbols"] / Laima Landmane // Talsu
Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.106 (2011, 13.sept.), 2.lpp.
Landmane, Laima. Krišjāņa Valdemāra harizma nezūd : [par DVD
disku ar diviem audiovizuālajiem stāstiem - Māras Zirnītes un
Vairas Strautnieces "Aizslēgtais krasts"" un Dženetas
Marinskas "Burinieku gadsimts" par Krišjāni Valdemāru] /
Laima Landmane // Latvijas jūrniecības gadagrāmata : 2009. Rīga : Latvijas jūrniecības savienība, 2010. - 452.-455.lpp.
Landmane, Laima. Laiva Rojas svētkos atrod savu īsto vietu : [par
tēlnieka V.Titāna (1944 - 2006) akmens buru laivas
nokļūšanu īstajā vietā - K. Valdemāra (1825 - 1891) piemiņas
alejā, skvērā blakus ambulancei] / Laima Landmane // Talsu
Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.62 (2009, 30.maijs), 1.lpp.
Landmane, Laima. Pieminot veidos gaismas burinieku : [par
Valdemārpils vidusskolas skolēnu lāpu gājienu pie
K.Valdemāra pieminekļa un burinieka kontūru veidošanu no
svecītēm] / Laima Landmane // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.139 (2010, 2.dec.), 2.lpp.
Marinska, Dženeta. Cerība, ka atdzims Krišjāņa Valdemāra paustās
idejas : [par "Īstermiņa ekspertu fonda" līdzfinansētā projekta
"Līvu krasta kultūrvēstures, seno arodu, dzīves stāstu izpēte
Ziemeļkurzemes nākotnes attīstībai" tapušo DVD disku ar
diviem audio vizuāliem stāstiem : par K.Valdemāra (18251891) personības un ideju caurstrāvotā stāsta tapšanu : saruna
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ar veidotāju] / Dženeta Marinska ; pierakst. Laima Landmane.
- Disku veido divi audiovizuāli stāsti - Māras Zirnītes un
Vairas Strautnieces "Aizslēgtais krasts" un Dženetas
Marinskas "Burinieku gadsimts" // Talsu Vēstis. (Kultūrvēsture). - ISSN 1407-9429. - Nr.4 (2010, 12.janv.),
7.lpp.
Pētersone, Pārsla. Latvijas Valsts vēstures arhīva 762. fonds "Krišjānis Valdemārs, politisks un sabiedrisks darbinieks,
publicists" : [par arhīva fondu daļu - Krišjāņa Valdemāra
dokumentu glabātāju] / Pārsla Pētersone // Latvijas Arhīvi. ISSN 14072270. - Nr.4 (2007), 9.-33.lpp.
Pētersone, Pārsla. Luīze Valdemāre. Skices portretam : [par
Krišjāņa Valdemāra dzīvesbiedri] / Pārsla Pētersone, Vita
Zelče // Latvijas Arhīvi : 3/1995. - Rīga : Latvijas Republikas
Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 1995. - 42.-47.lpp.
Pētersone, Pārsla. Luīzes Valdemāres dzīvesstāsts - Krišjāņa
Valdemārs biogrāfijas papilddaļa : [Krišjāņa Valdemārs
sievas dzīvesstāsts] / Pārsla Pētersone, Vita Zelče // Latvijas
Arhīvi. - ISSN 14072270. - Nr.4 (2007), 170.-199.lpp.
Pētersone, Valda. Vēstures dokumentu izdevums "Krišjānis
Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste" : [par grāmatas
veidošanu] / Valda Pētersone, Ingūna Slaidiņa, Vita Zelče //
Latvijas Arhīvi. - ISSN 14072270. - Nr.4 (2007), 211.226.lpp.
Roze, Inese. Laiks ceļošanai sācies uz "Dižvīr' zem'- Kurzem'! : [par
Talsu novada tūrisma informācijas centra iecerēm - gadu
pavadīt zem novadnieku - K.Valdemāra (1825-1891) un
K.Barona (1835-1923) piemiņas zīmes] / Inese Roze // Talsu
Vēstis. - (Brīvais laiks). - ISSN 1407-9429. - Nr.21 (2010,
20.febr.), 8.lpp.
Sīpola, Ruta. Aizraujošais ceļojums gar Rojas upi : [par tūrisma
maršrutu gar Talsu rajona garāko upi] / Ruta Sīpola. - Saturā :
Maršrutā iekļautas 3 tēmas :1.Dabas un ainavas baudījums ;
2.Vēstures kopsakarība ar mūsdienām, Krišjānis Valdemārs
(1825-1891) un viņa mūža devums šī maršruta ietvaros ;
3.Teika par Rojas upi un tās apkārtni // Banga. - ISSN 14079437. - Nr.25,26 (2004, 2., 9.jūl.), 3.lpp. ; Nr.27
(2004,16.jūl.), 7.lpp. ; Nr.28 (2004,23.jūl.), 3.lpp.
Slaidiņa, Ingūna. Krišjānim Valdemāram - 180 : [par Krišjāņa
Valdemāra 180 gadu atcerei veltītajiem pasākumiem un
grāmatu "Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste. 1.
sējums: Krišjāņa Valdemāra vēstules"] / Ingūna Slaidiņa //
Latvijas Arhīvi. - ISSN 14072270. - Nr.3 (2005), 104.106.lpp.
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Straume, Jānis. Diženākais 19. gadsimta latvietis : [par Krišjāni
Valdemāru sakarā ar viņa 180. dzimšanas dienu] / Jānis
Straume // Latvijas Avīze. - ISSN 16911229. - Nr.329, 3. dec.
(2005), 25.lpp.
Svitiņa, I. Savas dzimtas izjūta : [par Valdemāru (Krišjānis
Valdemārs, 1825-1891) dzimtas saietiem Rojas pagasta
"Jāņkalniņos" pie dzimtas koka pētnieka Haralda Valdemāra]
/ I.Svitiņa // Banga. - ISSN 1407-9437. - Nr. 31 (2002,
2.aug.), 3.lpp.
Treijs, Rihards. Latvietis : [par aptaujas"100 Latvijas personības"
8.kandidātu, sabiedrisko darbinieku Krišjāni Valdemāru
(1825-1891)] / Rihards Treijs. - (Nezināmais Valdemārs) //
Latvijas Avīze. - (Piel. "Mājas Viesis"). - ISSN 1407-3331. Nr.122 (2005, 6.maijs), 8.,9.lpp.
Upners, Toms. Jauns asfalts Valdemārpilī : [par jaunā asfaltbetona
seguma ieklāšanu Valdemārpilī (Talsu raj.), Krišjāņa
Valdemāra (1825-1891) ielā] / Toms Upners // Talsu Vēstis. ISSN 1407-9429. - Nr. 86 (2005, 28.jūl.), 2.pp.
Vadziņš, Voldemārs. Godina Krišjāni Valdemāru : [par piemiņas
brīdi 27.novembrī Rojā (Talsu raj.) pie Krišjāņa Valdemāra
dibinātās Lubezes (Rojas) jūrskolas pieminekļa : sakarā ar
K.Valdemāra (1825-1891) 175. dzimšanas dienu] /
Voldemārs Vadziņš // Talsu Vēstis. - Nr. 140 (2000, 30.nov.),
1.lpp.
Vadziņš, Voldemārs. Krišjānis Valdemārs, latvietis / Voldemārs
Vadziņš ; Daiņa Kārkluvalka foto. - Saturā :
28.jūl.Ventspilī,Ventas krastmalā, pilsētas 710 gadadienas
svētkos atklāja pieminekli jaunlatviešu kustības dalībniekam,
Latvijas jūrskolu dibināšanas ierosinātājam K.Valdemāram //
Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr. 89 (2000, 1.aug.),
1.lpp.
Vadziņš, Voldemārs. Monēta ar mūsu novadnieka Krišjāņa
Valdemāra attēlu : [Latvijas banka laidusi apgrozībā 1 lata
sudraba piemiņas monētu "Krišjānis Valdemārs"] /
Voldemārs Vadziņš // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.
43 (2006, 11.apr.), 4.lpp.
Zelča, Vita. Deviņpadsmitais gadsimts : [par politisko un
ekonomisko situāciju 19.gs. Latvijā un inteliģences vietu tajā
; K.Valdemārs - sava laikmeta simbols] / Vita Zelča //
Krišjānis Valdemārs : Lietišķā un privātā sarakste : 2.sēj. :
Vēstules Krišjānim Valdemāram. - Rīga : Latvijas Valsts
Vēstures arhīvs, 2007. - 9 -29.lpp. – ISBN 9789984918402.
Zelče, Vita. Pirmā latviešu emigrācijas kampaņa : [par Krišjāņa
Valdemāra nozīmi latviešu emigrēšanā uz Krieviju 19.
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gadsimta otrajā pusē] / Vita Zelče // Latvijas Arhīvi. - ISSN
14072270. - Nr.3(1999), 76.-88.lpp.
Zelče,Vita. Marija Valdemāre-Naumane-Medinska : 19. gadsimta
sievietes nepabeigtā biogrāfija : [Krišjāņa Valdemāra
jaunākās māsas prozaiķes dzīvesstāsts] / Vita Zelče // Latvijas
Arhīvi. - ISSN 14072270. - Nr.4 (2007), 143.-169.lpp.

Kaspars Vanags
Zvejnieks, Kārlis (1921- .). Līvu Jurka : [par žurnālistu, dzejnieki
Līvu Jurku, īstajā vārdā Juris Puriņš (1875-1956),viņa
draudzību ar emigrantu, revolucionāru Kasparu Vanagu no
Talsu novada Nurmuižas, (pēc kara dzīvojis Stendes
Šķepastos)] / Kārlis Zvejnieks // Nemiera negaisi / Kārlis
Zvejnieks. - Rīga : "Karogs", 1996. - 286.-294.lpp. – ISBN
9984505308.
Žīgure, Anna (1948- ). Ventspils zēns plašajā pasaulē : [par Kanādā
dzīvojošo ārstu un rakstnieku Kārli Zvejnieku (autors
grāmatai par 1905.g. revolucionāru no Nurmuižas
K.Vanagu)] / Anna Žīgure // Latvijas Avīze. - ISSN 16911229. - Nr.10 (2011, 27.apr.), 9.lpp.: fotogr.

Paula Brīvkalne
Brīvkalne, Paula (1907.22.02. - 1990.15.05. Cellē, Vācija) : [aktrise,.
- (1407-0391). - Nr.56dziedātāja, soliste] // Latvijas
enciklopēdija: 1.sēj. / galv. red. Sigita Hirša. - Rīga : SIA "
Valērija Belokoņa izdevn.", 2002. - 787.-788.lpp. - mapē :
Paula Brīvkalne. – ISBN 9984-94820X.
Brīvkalne, Paula (dz. 1907.22.02. Valdemārpilī) : [operdziedātāja,
radošais mūžs aizritējis Vācijā] // Latvju enciklopēdija : 19621982 : 1.sēj. / galv. red. Edgars Andersons. - Rokville (ASV) :
Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 1983. - 227.228.lpp. - mapē : Paula Brīvkalne. - ISBN0-935582371.
Paulas Brīvkalnes dziesmu un operešu āriju vakars : [par dziedātajai
un aktrisei Paulai Brīvkalnes uzstāšanos Ventspilī] / Interneta
datu bāze // Ventas Balss. - (1943,14.dec.), 2.lpp. - mapē :
Paula Brīvkalne.
Vasaras koncertu sezonu atklās 4. jūlijā : [par Ventspils simfoniskā
orķestra sezonas atklāšanu, piedaloties arī solistei Paulai
Brīvkalnei] / Interneta datu bāze // Ventas Balss. (1939,1.jūl.), 1.lpp. - mapē : Paula Brīvkalne.
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Saiva, Guntars. Latviešu māksliniece, kura visā pasaulē divsimt
reizes dziedājusi "Salomi" : [par pasaulslaveno dziedātāju (dz.
Valdemārpilī, dzīvojusi Vācijā) Paulu Brīvkalni] / G.Saiva,
S.Timšāns // Latvijas Vēstnesis/57 (1997,25.febr.), ?.lpp. mapē : Paula Brīvkalne.
Sūrmane, Biruta. Pa sārtziedu ceļu : [par dziedātāju, aktrisi Paulu
Brīvkalni (1907.22.02. Valdemārpilī-1990. 15.05. Vācijā] /
Biruta Sūrmane // Māksla. - ISSN 1407-1886. - Nr.8 (1993),
33.-37.lpp.: ģīm. - mapē : Paula Brīvkalne.
Timšāns, Sizismunds. Par sarīkojumu Raiņa un Aspazijas
muzejmājā : [par dziedātajai un aktrisei Paulai Brīvkalnei
veltīto pirmo muzikālo atceres brīdi Rīgā] / S.Timšāns //
Latvijas Vēstnesis. - Nr.119 (1997,14.maijs), 5.lpp. - mapē :
Paula Brīvkalne.
Timšāns, Sizismunds. Un dziesma atkal pārnāk mājās : [par mūziķu
kultūras mantojuma uzņemšanu J.Vītola piemiņas istabās ;
Par operdziedones Paulas Brīvkalnes mantojuma nodošanu un
popularizēšanu] / S.Timšāns, R.Lerha // Latvijas Vēstnesis. (Latvijas cilvēki pasaulē). - Nr.180/181 (2000,19.maijs),
?.lpp. - mapē : Paula Brīvkalne.

Ernests Brusubārda
Aprindu hronika. Tracis operā - tenors Vētra iepļaukā kritiķi
Brusubārdu : [par skandālu NO 1930.gada oktobrī. Pāršķirstot
20. 30. gadu populārāko nedēļas izdevumu "Aizkulises"] //
Privātā Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.48 (2008), 36.lpp.:
ģīm.
Avotiņa, Ingrīda. Dāvana Latvijai - Lubes pagasta novadnieku
piemiņas istaba : [par tūrisma informācijas centra un piemiņas
istabas trim novada dižgariem atklāšanu 17. nov. Lubes
pagasta padomes ēkā (Talsu raj.)] / Ingrīda Avotiņa. (Kultūra). - Saturā : Par tūrisma informācijas centra un
piemiņas istabas tapšanu ; Par ekspozīcijām novadniekiem diriģentam Ernestam Brusubārdam (1880 - 1968), tēlniecei
Valdai Malējai (1927 - 2004) un rakstniecei Ainai Zemdegai
(1924 - 2006) // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. - Nr. 136
(2008, 20. nov.), 6.lpp.
Brusubārda, Ernests (1880.05.08. Ārlavas pag. Anuži -1968.22.04.
Milvokos, Viskonsinā) : [kordiriģents, mūzikas kritiķis] //
Talsu novads : enciklopēdisks rakstu krāj. - [b.v.] : Talsu un
Tukuma studentu biedrība, 1935. - 405.lpp. : ģīm.
Brusubārda, Ernests (1880.05.08. Ārlavas pag.-1968.22.04.
Milvokos, Viskonsinā) : [kordiriģents, mūzikas kritiķis] //
Latvju enciklopēdija : 1962-1982 : 1.sēj. / galv. red. Edgars
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Andersons. - Rokville (ASV) : Amerikas Latviešu apvienības
Latviešu institūts, 1983. - 241.lpp. – ISBN 0-935582371.
Brusubārda, Ernests (1880.05.08. Ārlavas pag.-1968.22.04.
Milvokos, Viskonsinā) : [kordiriģents, mūzikas kritiķis] //
Latvju enciklopēdija : 1.sēj. / Arveds Švābe. - Stokholma :
apg. "Trīs zvaigznes", 1950-1951. - 358.lpp.
Brusubārda, Ernests (1880-1968) : [kordiriģents, mūzikas kritiķis] //
Latvijas enciklopēdija: 1.sēj. / galv. red. Sigita Hirša. - Rīga :
SIA " Valērija Belokoņa izdevn.", 2002. - 809.lpp. – ISBN
9984-94820X.
Lubes pagasta novadnieki cauri laiku lokiem III [elektroniskais
resurss] : [diriģents Ernests Brusubārda] / Vītola,A. - Lube :
Lubes pagasta bibliotēka, 2008. - 1 CD disks : ilustrācijas,
fotogrāfijas apraksts pēc diska. - Vītola,A.
Laukmane, Maija. Gada jubilejas un atceres : [Talsu rajona
novadnieki : augusts, septembris] / Maija Laukmane. - Saturā
: Juris Lasenbergs, mūziķis; Katrīna Krasone, lībiešu
folkloras teicēja; Kārlis Stalte, lībiešu dzejnieks; Juris
Bartkevičs, aktieris; Lindulis (īstajā vārdā Jānis Linde),
skolotājs un literāts; Ernests Brusubārda, komponists;
Medinska, Marija (Valdemāre), Krišjāņa Valdemāra māsa,
viena no pirmajām latviešu rakstniecēm; Emīls Bērziņš,
agronoms // Talsu Vēstis. - (Iel. "Avots"; Nr.14). - ISSN
1407-9429. - Nr.114 (2010, 2.okt.), 9.lpp.
Malēja, Valda. Noliegtie ir augšāmcēlušies : Diriģentam, mūzikas
kritiķim Ernestam Brusubārdam - 110 : [biogrāfija un atmiņas
par novadnieku] / Valda Malēja // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.78 (1990, 30.jūn.), 1.,3.lpp.
Siliņš, Uldis. Atskatīties, pasmaidīt : [par sadzīvi un svētkiem bēgļu
nometnē Vācijā 1945. g. ; par Ernestu Brusubārdu (18801968) un viņa vadīto latviešu jaukto kori] / Uldis Siliņš //
Jaunā Gaita. - ISSN 0448-9179. - Nr.260 (2010), 33. - 35.lpp.

Kārlis Draviņš
Kārlis Draviņš - latviešu grāmatniecības un Talsu novada pētnieks :
bakalaura darbs / aut. Liene Rozenberga. - Rīga : Liene
Rozenberga, 2006. - 49 lpp. + 4 pielikumi. Ieskats Kārļa
Draviņa biogrāfijā. Latviešu senāko rakstu pētnieks.
Talsu novada radošo darbinieku jubileju un atceru 2001.gada
kalendārijs / apkop. M.Laukmane, V.Mellenberga. Dižstende : A.Pelēča lasītava, 2001. - 29 lpp.
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Draviņš, Kārlis (1901-1991). Kurzemē aizgājušos laikos : atmiņas,
nostāsti, vērojumi / K. Draviņš ; māksl. V. Villerušs. - Rīga :
Jumava, 2000. - 548 lpp. - Attēli un kartes: 533.-535.lpp.
ISBN 9984-05-302-4.
Draviņš, Kārlis. Gadījuma dzejoļi / K. Draviņš ; Z. Kalmaņa teksta
apdare ; M. Arbidāna māksl. nofor. ; R. Ivanova fotoatēli. Dižstende : A.Pelēča lasītava, 2002. - 36 lpp.

Kārlis Dziļleja
Balvas devīto reizi : [par Kārļa Dziļlejas fonda ikgadējās balvas
piešķiršanu studentiem, bakalauriem, maģistriem] // Karogs. ISSN 01326295. - Nr.1 (2006), 192.lpp.
Bezdubeņu Tīfentālu cilts : K.Tīfentāla - Dziļlejas ģeneāloģisks
pētījums. - B.v. : b.i., 1939. - ... lpp. : il.
Kārlis Dziļleja (K.Tīfentāls) : [par viņu] // Talsu kalendārs 1991.
gadam / sastād. G.Blumberga, Z.Kalmanis. - Talsi : "Talsu
Vēstis," 1990. - 85.lpp.
Kārlis Dziļleja : bibliogrāfiskais rādītājs : : diplomdarbs / aut. Zanda
Jēgere. - Rīga : b.i., 1994. - 177 lpp. Kārlis Dziļleja (18911963)
-rakstnieks,literatūrzinātnieks,pedagogs,sabiedrisks
darbinieks.
Talsu novada literāti : 20. - 90.gadi / apkop. Silvija Skromule. - Talsi
: Talsu rajona Centrālā bibliotēka, 1998. - 250 lpp. Saturā:
A.Auziņš. I.Bērsons. J.Dimants. K.Dziļleja. M.Laukmane.
A.Melnalksnis.
A.Pelēcis.
V.Veldre.
A.Zemdega.
Dz.Žuravska.
Talsu novada radošo darbinieku jubileju un atceru 2001.gada
kalendārijs / apkop. M.Laukmane, V.Mellenberga. Dižstende : A.Pelēča lasītava, 2001. - 29 lpp.
Bērsons, Ilgonis. Kad ko aizliedza: Uzziņa par trīspadsmit
sarakstiem manā bibliotēkā (1939-1951) : [par dažādos
cenzūras izdotos sarakstos minētiem autoriem un darbiem] /
Ilgonis Bērsons. - Saturā: Dažādos gados cenzūras aizliegti
bija arī Talsu novadnieku Kārļa Dziļlejas un Kārļa Zariņa
darbi. // Karogs. - ISSN 01326295. - Nr.2 (2006), 109.118.lpp.
Dziļleja, Kārlis, 1891-1963. Es atskatos : [rakstnieka atmiņas] /
Kārlis Dziļleja // Trimdas rakstnieki : Autobiogrāfiju krājums
: I-III. - (II sēj.). - Kemptene : Viļa Štāla apg., 1947. - 11.23.lpp.
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Dziļleja, Kārlis. Vijole naktī : dzejas / K. Dziļleja. - Lincoln : Gauja,
1995. - 121 lpp.
Dzintarkalns, Tīcs. [Rakstnieka K.Dziļlejas tēva Jāņa Tifentāla māja
Dārza ielā 1.] : J.Dzintarkalna mājas Dārza ielā 2 vēsture (
vēlāk J.Glūdas tipogrāfija)] / Tīcs Dzintarkalns // Notikumi
un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves / Tīcs Dzintarkalns. Talsi : A.Pelēča lasītava, 2006. - 172.-179.lpp. – ISBN
9984988627.
Kalmanis, Zigurds, 1948. Kārlis Tīfentāls-Dziļleja (1891.13.12.1963.16.12.) : [dzimis Talsu pagasta Talsciema Brūžkalnos,
mācījies Belgorodas skolotāju institūtā. Literatūrpētnieks,
dzejnieks, rakstnieks. Rīgas domes deputāts. Strādājis Rīgas
Tautas augstskolā, vadījis Strādnieku teātri. Pēc Otrā pasaules
kara devies bēgļu gaitās uz Zviedriju. Pēc nāves pārapbedīts
Lībagu pagasta Jauviņu kapsētā (1991.21.09.)] / Zigurds
Kalmanis // Vējš pāri Lībagiem : pagasta vēstures stāsti un
apceres / Zigurds Kalmanis. - Talsi : [b.i.], 2009. - 464.467.lpp. – ISBN 9789984999241.
Kaļķe, Baiba. Latviešu skolotāji - rakstnieki (1900-1940) :
monogrāfija / Zin.vad. A.Krūze. - Rīga : RAKA, 2001. - 220
lpp. - (Teorija. Prakse.) (Mazā pedagoģiskā bibliotēka).
Saturā: Skolotāju-rakstnieku darbi par audzināšanas ideālu un
uzdevumiem. Skolotāju - rakstnieku darbība jaunas,
demokrātiskas izglītības paradigmas veidošanā. ISBN 998415-330-4.
Laukmane, Maija. Novada radošo darbinieku jubilejas un atceres /
Maija Laukmane, Vineta Mellenberga // Talsu Vēstis. (Avots). - Nr.11 (2002, 26. janv.), 5. lpp.
Rudzītis, Jānis. Dzejnieka testaments : Kārlis Dziļleja. Starp diviem
krastiem. Ziemeļblāzma, 1964. : : [par Kārļa Dziļlejas dzejoļu
krājumu] / Jānis Rudzītis // Raksti : vērtējumi un apceres par
latviešu literatūru 1935-1970. - Zviedrija : Ziemeļblāzma,
Jānis Abučs, 1977. - 641.-643.lpp.
Rudzītis, Jānis. Tālos ceļos : K. Dziļlejas trimdas dziesmas 1941.1945. Apg. Ceļš, 1947. : : [recenzija] / Jānis Rudzītis // Raksti
: vērtējumi un apceres par latviešu literatūru 1935-1970. Zviedrija : Ziemeļblāzma, Jānis Abučs, 1977. - 333.-335.lpp.
Rudzītis, Jānis. Trīs stāsti par tiem, kas dzimtenē mirst : [par Kārļa
Dziļlejas stāstu grāmatu "Paradīzes sargs"] / Jānis Rudzītis //
Raksti : vērtējumi un apceres par latviešu literatūru 19351970. - Zviedrija : Ziemeļblāzma, Jānis Abučs, 1977. - 397.398.lpp.
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Marija Induse-Muceniece
Antverpenes augstākā mākslas institūtā : [par Latvijas mākslinieku,
t.sk., M.Induses-Mucenieces, darbu izstādi institūtā] //
Jaunākās Ziņas. - 1936, 19.dec., 3.lpp.
Baltijas valstis : [Grafika] : Induse-Muceniece, Marija (1904-19740),
grafiķe / V.Purvītis, red. // Mākslas vēsture ; 2.sēj. /
V.Purvītis, red. - Rīga : Grāmatu draugs, [b.g.]. - 550.lpp.
Induse-Muceniece Marija : [par grafiķi (dz.1904.g. Talsu apr. Rojā mir.1974. g. Zviedrijā)] // Latvijas PSR Valsts mākslas
akadēmija. - Rīga : Avots, 1989. - 205.lpp.
Induse-Muceniece, Marija : [māksliniece, grafiķe, 1904.17.08.1974.26.10., Lubezere - Upsala] // Latvju enciklopēdija :
1962-1982 : 1.sēj. / galv. red. Edgars Andersons. - Rokville
(ASV) : Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts,
1983. - 573.lpp. – ISBN 0-935582371.
Induse-Muceniece, Marija : [novadniece no Rojas novada, grafiķe] //
Latvijas enciklopēdija : 3.sēj. - Rīga : SIA "Valērija Belokoņa
izdevn.," 2005.lpp. - 63.lpp. – ISBN 998494820X.
Klasiciskā modernisma un jaunreālisma laikmets : InduseMuceniece, Marija (1904-19740), grafiķe // Latvijas mākslas
vēsture. - ISSN 9984330451. - Rīga : Pētergailis, [b.g.]. 331.,333.,343.lpp.
Latvju mākslinieces Beļģijā : [par Latvijas Mākslas akadēmijas
māksliniecēm M.Mucenieci un A.Zariņu} // Jaunākās Ziņas. 1936, 27.jūn., 10.lpp.
Balode, Mairita. Rojas puses ainas izstādē Rīgā : [par Talsu novada
mākslinieces grafiķes Marijas Induses-Mucenieces (1904.
Roja (Talsu raj.) - 1974 (Upsala. Zviedrija) darbu izstādi
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Rīgā] / Mairita Balode.
- (Īsvēstis) // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.111 (2006,
23.sept.), 2.lpp.
Millersone, Guna. Gaidām viņus mājās : [par trimdas gleznotājiem
Jāni Induss (1907-1996) un Mariju Mucenieci-Induss (19041974)] / Guna Millersone. - Saturā: Marija Muceniece-Induss
dzimusi Rojas zvejniekciemā (Talsu raj.). Jānis Induss dzimis
Lugažos, bet Otrā pasaules kara laikā abi dzīvo Rojā, piedalās
Talsu apriņķa mākslinieku izstādēs. Kara beigās emigrē uz
Zviedriju. // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr. 65
(1997,7. jūn.), 5.lpp. - Nobeigums. Sākums 31. maijā.
Millersone, Guna. Ievērojamo mākslinieci atceroties : [sakarā ar
novada mākslinieces Marijas Induses-Mucenieces (19041974) 95. dzimšanas dienu] / Guna Millersone // Talsu Vēstis.
- ISSN 1407-9429. - (1999, 31.jūl.), 4.lpp.
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Ņefedova, I. Marija Induse-Muceniece : [dz. 1904.17.08. Talsu apr.
Lubezerē -1974. 26.10. Upsalā, Zviedrijā - grafiķe] / I.
Ņefedova // Māksla un arhitektūra biogrāfijās : 1.: A-Kal. ISSN 5899600578. - Rīga : "Latvijas enciklopēdija," 1995. 206.lpp.
Siliņš, Jānis. Tradicionālisti. : Induse-Muceniece, Marija (190419740), grafiķe / Jānis Siliņš // Latvijas māksla : 3.sēj. / Jānis
Siliņš. - ISSN 9197975876. - Stokholma : Daugava, 1993. 39.-42.lpp.: il.
Sūniņš, Kārlis. Muceniece, Marija : Induse-Muceniece, Marija
(1904-19740), grafiķe / Kārlis Sūniņš // Talsu novads :
enciklopēdisks rakstu krāj. - Rīga : Talsu un Tukuma studentu
biedrība, 1935.-1937.lpp. - 356.lpp.
Šteinbauma, Līvija. Māksla prasa visu : [par Mariju IndusiMucenieci (1904-1974), dzimušu Rojas Jūrnieku mājās] /
Līvija Šteinbauma // Banga. - Nr.32 (1999, 20.aug.), 4.lpp.

Jūlijs Matisons
Bergmans, Otto. Spēcīga personība : [par gleznotāju Jūliju Matisonu
un viņa izstādi Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskās
draudzes namā] / Otto Bergmans // Laiks (Ņujorka). - 1960,
10.dec., 3.lpp.
Brancis, Māris. Četri Latvijā mazāk pazīstami Vilhelma Purvīša
skolnieki : [par Jūliju Matisonu un citiem gleznotājiem] /
Māris Brancis // Laiks (Ņujorka). - Nr.33 (2003, 23./29.aug.),
4.lpp.
Damroze, Arturs. Māksliniekam apklustot : [latviešu mākslinieka
Jūlija Matisona piemiņai] / Arturs Damroze // Laiks
(Ņujorka). - 1978, 22.febr., 6.lpp.
H.M. Laika garam līdz : [par latviešu mākslinieku Jūliju Matisonu :
sakarā ar viņa 60. dzimšanas dienu] / H.M. // Laiks (Ņujorka).
- 1958, 24.sept., 3.lpp. : ģīm.
Kārkliņš, Valdemārs (1906-1964). 25 ražīgi gadi : [atskats uz
latviešu gleznotāja Jūlija Matisona 25 darba gadiem un
gatavošanos plašsi izstādei : saruna ar mākslinieku] / pierakst.
Valdemārs Kārkliņš // Laiks (Ņujorka). - 1959, 25.jūl., 3.lpp. :
ģīm.
Kārkliņš, Valdemārs (1906-1964). Ceļotājs mākslinieks : [par
latviešu gleznotāju Jūliju Matisonu un viņa izstāžu turnejām :
saruna ar mākslinieku] / pierakst. Valdemārs Kārkliņš // Laiks
(Ņujorka). - 1963, 13.marts., 3.,4.lpp. : ģīm.
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Millersone, Guna. Meistarība pamatojas latviskajā krāsu un ainavu
izjūtā : [par gleznu izstādi "Vilhelms Purvītis (1872-1945) un
viņa skolnieki Latvijas Mākslas akadēmijā" Talsu novada
muzejā] / Guna Millersone. - Saturā : Kolekcijas īpašnieks ir
Raitis Cinks, sabiedriskā fonda "Latvijas Mākslas muzejs"
direktors ; Izstādē pārstāvēti V.Purvīša Dabasskatu
meistardarbnīcā kādreiz studējošo gleznotāju darbi, t.sk., arī
ar Talsu pusi saistīto gleznotāju L.Auzas (1914-1989),
J.Indusa (1907- ?), A.Griķa (1908-1980), J.Matisona (18981978), J.Pūpola (1886-1956) darbi // Talsu Vēstis. - ISSN
1407-9429. - Nr. 79 (2005, 12.jūl.), 7.pp.
Nefedova, L. Jūlijs Matisons : [dz. 1898.11.09. Talsos.-1978.20.01.
Sandjego, ASV- gleznotājs] / L.Ņefedova // Māksla un
arhitektūra biogrāfijās : 2.: Kal-Rum. - ISSN 5899600578. Rīga : "Latvijas enciklopēdija," 1996. - 103.lpp.

Nikolajs Pūliņš
Astotais "Zilais putns" gaida motoru : [par lidotāja Nikolaja Pūliņa
jauno lidmašīnu] // Rīts. - ISSN 1407-9429. - (1935, 18.jūl.),
3.lpp.
Pūliņš, Nikolajs : (1901.14.09. Talsos - 1979.23.03. Zviedrijā) ,
Latvijas lidmašīnu būves speciālists, Latvijas armijas seržants
// Latvijas Brīvības cīņas : 1918 - 1920 : enciklopēdija. - Rīga
: Preses nams, 1999. - 388.lpp. – ISBN 9984003957.
Pūliņš, Nikolajs : [Cēsu rotas kareivis, apbalvots 1920.g. ; Dzimis
1901.14.09.Talsos ; Divdesmitajos g. sācis nodarboties ar
lidmašīnu būvi . Pirmais ieguvis privātā lidotāja tiesības
Latvijā ; Miris 1979.23.03.Zviedrijā] / Šēnbergs M. u.c. //
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri : biogrāfiska vārdnīca /
Šēnbergs, Modris u.c. - Rīga : Jāņa sēta, 1995. - 420. 421.lpp. – ISBN 9984508498.
Brūvelis, Edvīns. Sporta aviācijas pionieri Latvijā. I. Nikolaja Pūliņa
biogrāfija : 2.Lidmašīna "Sprīdītis I"; 3. Nikolajs Pūliņš ar
"Ikaru II" pāri Baltijas jūrai (1932.g. 26.-29. jūl.) ; Nikolajs
Pūliņš rmigrācijā / Edvīns Brūvelis // Latvijas aviācijas
vēsture : 1919 -1940 / Edvīns Brūvelis. - Rīga : Jumava,
2003. - 297.-315.lpp. – ISBN 9984055809.
Irbītis, Kārlis. Pūliņš, Irbītis un "Sprīdītis II" : Pūliņa divvietīgā ;
Modificētais "Ikars" I -5 ; neveiksmīgais I-6 un Gambija ;
""Zilais putns" / Kārlis Irbītis // Latvijas aviācija un tās
pionieri / Kārlis Irbītis. - Rīga : Zinātne, 1997. - 48.-67.lpp.:
fotogr. - ISBN5796611909.
Landmane, Laima. Pūliņu dzimtas pirmais salidojums pulcēja ap
120 pārstāvju : [par senas jūrnieku, kuģubūvētāju un kapteiņu
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dzimtas piederīgo kopāsanākšanu 28. jūn.] / Laima
Landmane. - Saturā : Par dzimtas pārstāvju plašo diasporu Somija, Zviedrija, Īrija, Amerika un Kanāda ; Pie dzimtas
locekļu kapu kopiņām Uguņu kapsētā ; Pūliņu dzimtas koka
pētījumi 10 paaudzēs un dzimtas atzaru stāsti, pulcējoties
Upesgrīvas speciālajā sākumskolā (Talsu raj.) // Talsu Vēstis.
- ISSN 1407-9429. - Nr. 75 (2008, 1. jūl.), 1.,6.lpp.
Tamsons, Imants. Kuģotāju dzimtas mūsu piekrastē : [par kuģu
būvētāju dzimtām Kurzemes jūrmalā no Mērsraga līdz Rojai :
Morgenšterni un Pūliņi Uguņciemā ; Bertliņi, Dambekalni un
Štāli Kaltenē ; Brunsliepas Valgalciemā ; par tālbraucējiem
kapteiņiem] / Imants Tamsons // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība).
- ISSN 1407-9429. - Nr.3 (2010, 9.janv.), 10.lpp.

Margarita Klēbaha-Stīpniece
Brancis, Māris. Margarita Stīpniece : [mūžībā aizgājusi vecākā
latviešu gleznotāja M.Stīpniece (1910.26.07.-2010.05.11.)] /
Māris Brancis // Latvietis. - Nr.118 (2010, 11.nov.).
Kārkluvalka, Ilze. Apbrīnojams dzīvesprieks un stingra gleznotājas
roka : [par jaunatklāto mākslinieces Margaritas KlēbahasStīpnieks gleznu izstādi Talsu novada muzejā] / Ilze
Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.62
(2010, 1. jūn.), 1.lpp.
Kārkluvalka, Ilze. Kas gan ir kūka pret sklandrausi : [par Talsiem
un Kurzemei piederīgās gleznotājas Margaritas KlēbahasStīpnieces dzīvi un Mākslas dienu darbu izstādi Talsu novada
muzejā] / Ilze Kārkluvalka. - (Sestdienas viesis). - Saturā :
Dzimusi Liepājā. Trīs gadu vecumā tēvu kā Latvijas armijas
virsnieku atsūta uz Talsiem ; Margarita 1936.g. beidza
Ģ.Eliasa figurālās glezniecības meistardarbnīcu LMA ; Pirms
kara piedalījās Kultūras fonda un Talsu apriņķa gleznotāju
izstādēs ; No pēdējās izstādes Vandzenē 1944.g. Talsu novada
muzeja krājumos ar mākslinieka Jēkaba Spriņģa gādību ir
nonākuši astoņi viņas darbi ; 1944.g. bēgļu kuģis
mākslinieces ģimeni nogādā Vācijā ; 1951.g. viņi emigrē uz
Austrāliju ; Svešajā zemē viņa nepārtrauc zīmēšanu; līdz
1978.g sarīko 8 personālizstādes ; Viņas darbi atrodas
kolekcijā Vācijā, Amerikā, Austrālijā, Lielbritānijā, Latvijā //
Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr. 71 (2000, 17.jūn.),
3.lpp.
Kārkluvalka, Ilze. Putna brīvībai vajag drošu ligzdu : [par
Kurzemes novada Mākslas dienām Talsos un Pedvālē] / Ilze
Kārkluvalka. - Saturā : Talsu novada muzejā varēja skatīt
Kurzemei piederīgo mākslinieku darbu izstādi ; Vietējiem
māksliniekiem
piepulcējusies
Austrālijā
dzīvojošā
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kurzemniece Margarita Klēbaha-Stīpniece ar savu gleznu
kolekciju un Valda Malēja ar skulptūru " Lietus deja" novada
muzeja parkā ; Pasākuma nopietnākais notikums -konference
par profesionālo mākslinieku un reģionālo kultūrvidi ;
Mākslas dienu turpinājums pie tēlnieka Ojāra Feldberga
Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā // Talsu Vēstis. - ISSN
1407-9429. - Nr. 63 (2000, 30.maijs), 1.,3.pp.
Millersone, Guna. Šī vasara būs īpaša : [par Saldū dzimušo,
Austrālijā dzīvojošo gleznotāju Margaritu Stīpnieku (arī
M.Klēbahu-Stīpnieci) : sakarā ar viņas 100. dzimšanas dienas
(26.jūl.) izstādi Talsu novada muzejā] / Guna Millersone. No1939.-1944.g. māksliniece dzīvojusi Talsos. Daudzi viņas
darbi atrodas Talsu novada muzeja fondos. Kopš 2006.g.
dzīvo Saldū // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 1407-9429.
- Nr.60 (2010, 27.maijs), 4.lpp.
Ņefedova, I. Margarita Stīpniece : [dz. Klēbaha, 1910.26.07.
Kuldīgas apr. Saldus pag. [Trīsdesmitajos gados dzīvojusi
Talsos, Laidzes ielā 13. Emigrējusi uz Austrāliju] - gleznotāja
/ I.Ņefedova // Māksla un arhitektūra biogrāfijās : 3.: R -V. ISSN 5899600578. - Rīga : "Preses nams," a/s, 2000. 103.lpp.: ģīm.

Arnolds Zaļais
Zaļais, Arnolds (1903.22.02.-2000.12.01., Grašu pagasts-Atlantā,
ASV) : [tautsaimnieks, beidzis LU ar maģ. oec. grādu 1930,
Satversmes sapulces un 4. Saeimu stenogrāfs, 1942.-1944.g.
emigrācijā Vācijā, 1949.g. izceļojis uz Ameriku ; uzrakstījis
4. grāmatas] // Latvju enciklopēdija : 1962-1982 : 5.sēj. /
galv. red. Edgars Andersons. - Rokville (ASV : Amerikas
Latviešu apvienības Latviešu institūts,2006. - 433.lpp. –
ISBN 0-935582371.
Medenis, Vidvuds. 95 raženi mūža gadi : [par tautsaimnieku, valsts
un sabiedrisko darbinieku Arnoldu Zaļo (1903-2000 ; ASV) /
Vidvuds Medenis // Laiks. - 1998, 21.febr.l., 5.lpp.
Raidonis, Alberts. Dzīvesstāsts trijās grāmatās : [par Arnolda Zaļā
grāmatām "Mana mūža atmiņas": 3 sēj.] / Alberts Raidonis //
Laiks. - 1997, 19.jūl., 4.lpp.
Skromule, Silvija. Tālajā Oklahomā sirds piemin Pastendi un Talsus
: [par tautsaimnieka Arnolda Zaļā grāmatu "Mana mūža
atmiņas"(ASV,1995.),saistībā ar Talsu novadu no 1907. līdz
1915. gadam] / Silvija Skromule, Arnolds Zaļais // Talsu
Vēstis. - (Nedēļas pielikums). - ISSN 1407-9429. - Nr.20
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