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LAAJ Atzinības rakstu ieguvēji Melburnā

ADELAIDĒ DIŽENS
JUBILĀRS

Sabiedriskais darbinieks
Imants Kronītis pārkāpj 80
gadu slieksni 14.11.2015. g.

“Dzīvīte,
tevī......’’

No kreisās: Lilita Lauriņa, Juris Vīksne, Roksija Reitere, Edgars Vēgners, Edmunds Smalkais,
Dzintra Samule, Pēteris Elferts, Anita Andersone un Kristīne Saulīte. Iztrūkst Miervaldis Balodis.
Foto: Maksis Dārziņš.

Rīga atzīta par skaistāko Eiropas pilsētu

Populārā ASV laikraksta “USA
Today” lasītāju balsojumā par
Eiropas skaistāko pilsētu atzīta
Rīga, liecina izdevuma ceļojumu mājas lapā “10best.com”
publicētā informācija.
Jau ziņots, ka “USA Today”
lasītāju balsojumā bija iekļautas 20 Eiropas pilsētas, Rīgai
bija jākonkurē ar tādām Eiropas skaistulēm kā Brige, Prāga,
Santorini, Venēcija un vēl virkni citu pilsētu.
“Latvijas galvaspilsēta un 2014.

67. gads

gada Eiropas kultūras galvaspilsēta tikai tagad sāk saņemt
uzmanību, ko tā ir pelnījusi,”
par Rīgu kā Baltijas dārgakmeni raksta “10best.com”, uzsverot
arī Rīgas lepnumu - jūgendstilu, kūsājošo lielpilsētas sajūtu,
UNESCO pasaules mantojuma
sarakstā iekļauto Vecrīgu un
augstvērtīgos un daudzveidīgos
kultūras pasākumus.
10 skaistākās Eiropas pilsētas
“USA Travel” lasītāju vērtējumā:

1. Rīga, Latvija

2. Bergena, Norvēģija
3. Insbruka, Austrija

4. Dubrovņiki, Horvātija

dzīvīte,

šūpojos

Tūkstoš deviņi simti trīsdesmit
piektā gada 14. novembris, kad
mazais kunkulītis, ko vēlāk nosauca par Imantu, izspurdza no
mātes miesām, bija ceturtdiena; šogad 14. novembris iekrita
sestdienā, tieši īstā diena, lai
svinētu jau astoņdesmito dzimšanas dienu. Dzīves ceļā tālu
iets, daudz, daudz vairāk dots,
nekā ņemts, un, kā dziesmā
teikts, “skumjas un laime kā
vītenis vijās’’, dzīves paisumos
un bēgumos. Sešdesmit viesi
jubilāru gan sumināja, gan iepriecināja, gan saraudināja, gan
pārsteidza, kad runās, dziesmās
un attēlos pieskārās Imanta
garā mūža nozīmīgākiem notikumiem un cilvēkiem.

Dzimteni Imantam nolaupīja
karš un komūnisti, taču drošu
patvērumu ģimene atrada Adelaidē. Jau bēgļu nometnē Vācijā iestājies skautos (faktiski,
guntiņās, bet tas ir cits stāsts!),
Imants ar skautu kustību aizrāvās un nodarbojās visu mūžu.
Skautismā, viņa iespaidā, izaudzināti un viņam pateicīgi daudzi kārtīgi latviešu puiši. Savu
skanīgo tenora balsi viņš neliedza ne ALB Jauktam, ne DV
Vīru korim, dziedādams ilgus
gadus kā vienā, tā otrā. Daugavas Vanagu Adelaides nodaļā
viņš iestājās jau 1957. gadā, kur
drīz vien nodibināja šaušanas
sekciju, darbojās valdē un beidzamos gados ar gādīgu roku
vadīja nodaļu. Par ilggadīgo
kalpošanu Daugavas Vanagos
un latviešu sabiedrībā Imants
ir apbalvots ar DV krūšu nozīmi zeltā. Imanta spēlētais
akordeons bieži satricināja DV
nama sienas, pavadot kopīgo

dziedāšanu. Jaunībā arī sports
viņu valdzināja, un viņš aizrautīgi spēlēja futbolu un volejbolu
latviešu komandā un piekopa
vieglatlētiku.

Visus, tik gara mūža sasniegumus nemaz nav iespējams dažās
rindās aprakstīt. Kas Imantu
pazīst, pazīst viņa dzīves prieku, viņa jūtīgo dvēseli un viņa
dzimtenes mīlestību. Jubilejas
viesi, atsevišķu dāvanu vietā,
sadāvināja naudu, lai iznāktu
lidmašīnas biļete uz Latviju, ko
Imants vēlas apciemot nākamā
gada rudenī, kopā ar dēlu Edvīnu. Ģimenē izaudzināti divi
bērni, vairāki mazbērni, un aug
pat viena mazmazmeita.
Svinības sākās ārā, DV nama
birztaliņā, ar šampanieša tostu un kopīgu, visu viesu bildi.
Tad viesus aicināja zālē un pie
galda.

Vanadžu sarūpētais mielasta
galds bija patiešām bagātīgs un
jubilejas kliņģeri varēja baudīt
kopā ar divām, Geņas Janmeijas ceptām, slavenām tortēm.
Apsveicēji viens pēc otra atcerējās Imanta devumu viņu dzīvēs, un bildēs uz ekrāna desmit
minūtēs “izbrauca cauri’’ visai
Imanta dzīvei.
Dziesmas un joki gādāja, lai
nevienam nebūtu jāgarlaikojas.
Pārsteigumu sagādāja Geņa
Janmeija ar dziesmu “Es zinu,
šie vārdi’’, kas atgādināja kādā
senā sarīkojumā dziedātu duetu—ar Imantu! Saģērbusies
kā tautu meita, ar garām
dzeltenām
bizēm,
Geņa
izspēlēja šo joku, un Imants
drīz vien pievienojās. Otrs joks
bija vakara vadītājas sagatavots
“Vecumdienu pārdzīvošanas
komplekts’’, kurā atradās, starp
citām, tādas lietas kā parūka (lai
segtu līdz pakausim izstiepušos
pieri un sirmos matus) un liels
(Turpinājums 6. lpp.)

5. Čestera, Lielbritānija
6. Prāga, Čechija

7. Budapešta, Ungārija
8. Santorini, Grieķija
9. Venēcija, Itālija
10. Brige, Beļģija.

Delfi.lv

Lasītāju ievērībai!

Austrālijas Latvietis neiznāks 30. decembrī un 6. janvārī.
Visus rakstus gaidām līdz š.g. 18. decembrim.

Imants ar dzīves gaismu Astru. Foto: Pēteris Strazds.

