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Lauma Ruņģis (Dubults)
TĒVAM
1972
Mans mīļais tēv, jau pagājuši gadi,
kopš Tevi redzēju tai režģu vagonā.
Man brūce sirdī sāpējusi jau tik ilgi,
jo nevar aizmirst bērns, kas mīlēts bij’, ko mīlējis.
Tev ikdienā vēl savu mīlestību sūtu,
es Tevi noglāstu un paldies saku:
Paldies par Tavu mīlestību, spēku,
paldies par uzticību mūsu abu tautai.
Man Tevis pietrūcis tik daudzreiz dzīvē –
mans mierinājums – tēvzemei Tu devi visu.
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Draudzes dzīve jūnijā
Svētdien, 2. jūnijā, plkst. 10:30 – Lieldienu laika septītā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu. Dievkalpojumu kuplinās House of Hope baznīcas jauniešu koris. Sekos
īss koncerts un sadraudzība.
Svētdien, 9. jūnijā, plkst. 10:30 – Vasarsvētku DIEVKALPOJUMS. Laju vadīts dievkalpojums.
Sekos sadraudzība.
Ceturtdien, 14. jūnijā, plkst. 19:00 – Aizvesto piemiņas atcere.
Svētdien, 16. jūnijā, plkst. 10:30 – Aizvesto piemiņas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu un
igauņu un lietuviešu līdzdalību. Dievkalpojumu vadīs igauņu mācītāja Nelli Vahter.
Dievkalpojumu kuplinās Pauls Grustāns ar trompetes spēli un Paula Breide ar
dziesmām. Sekos sadraudzība.
Svētdien, 23. jūnijā, plkst. 10:30 – Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS.
Dievkalpojumu vadīs mācītāja Gija Galiņa. Sekos sadraudzība.
Svētdien, 30. jūnijā, plkst. 10:30 – Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu. Dievkalpojumu vadīs archibīskape Lauma Zušēvica. Šajā svētdienā būs
bērnu uzruna. Sekos sadraudzība.
Svētdien, 7. jūlijā, plkst. 10:30 – Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS.
Sekos sadraudzība.
Svētdien, 14. jūlijā, plkst. 10:30 – Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS.
Sekos sadraudzība.

mndraudze.org

2. jūnija dievkalpojumu kuplinās
House of Hope baznīcas jauniešu koris.
Sekos īss koncerts un sadraudzība.

Lūdzam ievērot, ka mācītājs Dāgs ar ģimeni būs atvaļinājumā Latvijā no 3. jūnija līdz 2. jūlijam.
Vajadzības gadījumā lūdzam sazināties ar draudzes priekšnieci Kristīni Konteri 952-412-4591.
Mācītājs šajā laikā būs pieejams, rakstot uz e-pastu: dagdemandt@hotmail.com.

Draudzes biroja stundas
TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00
mācītājs Dāgs Demandts,
kasieris Visvaris Ģiga un darbvede Vija Treiberga.
Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, lūdzu
piezvaniet durvju zvanu (durvju labajā pusē augšējais
zvans augšējam stāvam, apakšējais zvans
lejasstāvam).

Pērminderu kalpošana
Svētdien, 2. jūn. – A. Vīksniņš, V. Konters.
Svētdien, 9. jūn. – A. Roethler, G. Luss.
Svētdien, 16. jūn. – L. Dingley, A. Vīksniņš.
Svētdien, 23. jūn. – A. Roethler, V. Sviķis,
S. Straumane.
Svētdien, 30. jūn. – L. Dingley, V. Konters.

Jēzus teica: Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet, kad nāks viņš –
Patiesības Gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā; jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un
pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums
pasludinās. Viss, kas pieder Tēvam, ir mans, tādēļ es jums sacīju: viņš ņems no tā, kas ir mans, un
jums pasludinās.
Jāņa evaņģēlijs 16:12-15
Māc. Dāga Demandta sprediķis Trīsvienības svētdienā
Nekad nepārtrauciet mācīties
Jēzus ceļoja pa Svēto zemi, mācīdams savus mācekļus apmēram trīs ar pus gadus. Šajos gados
mācekļi mācījās, kā sekot Dievam. Jēzus mācīja, ka Dieva valstība ir kā tēvs, kuram ir divi dēli, kā
labais samarietis, kā sinepju grauds utt. Mācekļi piedzīvoja, kā dziedina slimos, atgriež redzi
neredzīgajiem, pabaro tūkstošus, un Pēterim bija prakse, kā staigāt pa ūdens virsu. Tieši pirms Jēzus
gatavojās atstāt savus mācekļus, Viņš dod mācekļiem noslēguma runu viņu turpmākajai kalpošanai.
Vai Jēzus pasaka mācekļiem, ka viņiem ir tās prasmes un zināšanas, kas viņiem ir vajadzīgas? Vai
Jēzus pasaka mācekļiem, lai tie apstājas studēt, mācīties un augt? Nē! Jēzus it kā saka, es jums sūtīšu
“privātskolotāju” vai “tutor”, kā angliski saka.
Mūsu stāsts šodien ir daļa no vienas Jēzus uzrunas. Tā sākas 14. nodaļā, tieši pirms Jēzus nomazgā
mācekļu kājas. Vai jūs atceraties, ko Jēzus teica tajā gadījumā? Tas nekas, ja jūs neatceraties, jo Jēzus
teica, ka Gars mums atgādinās par visu. Būtībā Jēzus mums saka, ka mūsu izglītošanās nav beigusies.
Jēzus saka: “Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest.” Gars mums ne tikai
atgādinās tās lietas, ko esam pierakstījuši mūsu piezīmēs… Gars mums arī mācīs jaunas lietas, kuras
mēs vēl nebijām gatavi iemācīties. Tātad, kas mums vēl ir jāiemācas? Mēs visi te pārsvarā jau esam
absolvējuši! Nekad nepārtrauciet mācīties!
Jūs visi jau esat pabeiguši studijas. Un sakiet: “Ko? Es vairs nevaru neko iemācīties!” Bet ir lietas, ko
nevaram iemācīties skolās! Man ir izglītība teoloģijā! Es sāku mācīties universitātē Montreālā pirms
daudziem gadiem! Bet ziniet ko, es esmu daudz ko iemācījies arī ārpus skolas, kalpojot draudzēs, kā
arī dzīve ir bijusi liela skola. Nekad nepārtrauciet mācīties! Nekad nedomājiet, ka jūs esat sasnieguši
jūsu gala mērķi. Turpiniet jautāt jautājumus un meklēt atbildes. Dievam vēl ir daudz, ko Viņš vēlas jums
mācīt! Labais vēl stāv priekšā! Ļaujiet Svētajam Garam jums iemācīt jaunas lietas! Ir arī jāsaprot, ka ir
lietas, ko mēs neiemācīsimies. Mums ir jāturpina mācības baznīcas matemātikā. 
Šodien ir Trīsvienības svētdiena. Mēs svinam ticību, ka ir viens Dievs trīs personās. Mēs šo mēģinām
gudri izskaidrot simbolos, kā piemēram, trīsstūros. Bet mēs būtībā mēģinām teikt, ka viens + viens +
viens sanāk viens! Baznīcā mēs to saucam par mistēriju. Kad mēs kaut ko nevaram saprast, tā ir
mistērija. Mēs ticam, ka Jēzus bija 100% cilvēks un 100% Dievs. Tātad 100% cilvēks un 100% Dievs
sanāk 100% Jēzus. Kā Dievs, kas radīja pasauli, kļuva par zīdaini, kam bija jāiemācās, kā teikt
“mamma” Marijai? Ko domājiet? Nākamo reizi, kad mēģināt savest kārtībā jūsu čeku grāmatu un jūs
sakāt, man ir nauda manā kontā, un banka saka, ka jums nav….tā ir mistērija! Bet ziniet ko? Dzīvē
bieži vissvarīgākās lietas nevar izskaidrot! Dzīvē tajos brīžos, kad nevaram izskaidrot lietas, Dievs ir
ļoti klātesošs.
Brīžos, kad piedzīvojam negaidītu vai gaidītu mīlestību, žēlastību, mieru vai traģēdiju… Dievs ir
klātesošs. Iemācieties pieņemt dzīves mistērijas. Un sagaidiet, ka Svētais Gars jūs mācīs brīžos, kad
jūs to vismazāk sagaidāt! Mēs visi vēl esam skolā! Mums stāv priekšā piedzīvojumi! Dievs vēl daudz
vēlas mums mācīt! It kā Dievs daudzas šīs lietas varēja mums jau agrāk pateikt, varbūt mēs vēl nebijām
gatavi tās iemācīties. Dievs vēlas ceļot ar mums. Mums ir jābūt gataviem mācīties. Visu vienmēr
nevarēs izskaidrot! Esiet gatavi mācīties brīžos, kad mēs to nesagaidām, un no cilvēkiem, no kuriem
to nesagaidām… Nekad nepārtrauciet mācīties! Āmen.

2019. gada 9. maijā
Labdien, LELBĀL saime, mācītāji/as, draudžu priekšnieki/ces un dāmu komitejas
priekšnieki/ces!
Daudzviet šo svētdien svinēsim Ģimenes dienu un pateiksimies personīgi vai savās sirdīs
saviem vecākiem, ģimenei par mīlestību un gādību, ko esam no viņiem saņēmuši. Daudzi
pavadīsim šo dienu ģimenes lokā.
Uzsverot ģimenes nozīmīgo lomu bērna dzīvē, un ka katram bērnam ir tiesības uz ģimeni
un mājām, LELBĀL ir uzsākusi sadarbības projektu “Dzīvības Ceļš – no draudzes pie
bērna, no institūcijas uz mājām” ar Latvijas valsts sociālās aprūpes centra filiāli “Rīga”.
Šī projekta ietvaros LELBĀL plāno atbalstīt un veicināt kontakta veidošanu starp
institūcijā esošu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un sabiedrību diasporā, aicinot
draudzes uzņemties garīgu gādību par bērniem un piedalīties diskusijās, pārrunās par
jautājumiem, kas skar bērna ar funkcionāliem traucējumiem reintegrāciju sabiedrībā.
Šobrīd filiālē “Rīga” dzīvo 37 bērni ar smagiem FT, no kuriem 12 bērni tur atrodas uz
vecāku iesnieguma pamata. Šie 25 bez vecāku gādības palikušie bērni aprūpes iestādē
dzīvo lielākoties no dzimšanas. Bērnu vecums ir no 4 līdz 17 gadiem. Sasniedzot pilngadību, bērns parasti tiek pārvietots uz pieaugušo aprūpes centru. Šiem bērniem tā arī nav
izdevies atrast uzņemošo ģimeni (foster vai forever family). Iemesli ir dažādi: gan sabiedrības aizspriedumainība par cilvēku ar FT, gan nepietiekams dažāda veida atbalsts/pakalpojums ģimenēm ar bērniem ar FT, gan arī izglītības un medicīnas iestāžu nepieejamība
(ārpus LV lielajām pilsētām un centriem). Lai kādi arī nebūtu iemesli, institūcija nevar
aizstāt ģimenes modeli, un ir jācenšas meklēt risinājumi.
Tādēļ ar šo projektu ceram šos aizspriedumus un stereotipus lauzt un izcelt bērnu un viņa
vajadzību pēc ģimenes un mājām. LELBĀL saime ir aicināta iepazīties un izvēlēties bērnu,
ko ņemt savā “garīgā paspārnē” un būt šī bērna dzīvē, kamēr viņš/a gaida uz savu ģimeni.
Nokārtojot brīvprātīgā vai viesģimenes statusu, būtu tad arī iespējams ar bērnu tikties un
pavadīt laiku kopā, ja esat Latvijā.
Šī projekta ietvaros LELBĀL arī plāno palīdzēt uzlabot veselības un dzīves kvalitāti
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri šobrīd atrodas valsts aprūpes centra filiālē
“Rīga”.
LELBA Palīdzības nozare ir jau piešķīrusi finansiālu atbalstu, lai trīs Neirokustības (Anat
Baniel Method/ Neuromovement) terapeites no ASV no š. g. 21. jūnija līdz 28. jūnijam

varētu strādāt ar 16 bērniem, kā arī sniegt konsultācijas pārējiem bērniem un kolektīvam
valsts aprūpes centra filiālē “Rīga”.
LELBĀL saime ir aicināta finansiāli atbalstīt šo projektu, iepazīstoties ar nepieciešamo
palīglīdzekļu sarakstu, kas atspoguļo, kas šobrīd bērnu nama bērniem trūkst ikdienas
lietošanai.
Lai tuvāk iepazītos ar šo projektu, lūdzu, apskatiet saiti dzivibascels.webnode.com
1. Saite par brīvprātīgā statusa iegūšanu vsacriga.gov.lv
2. Saite informācijai par viesģimenes statusa iegūšanu
bti.gov.lv/lat/arpusgimenes_aprupe/viesgimenes/?doc=1902
Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar sadarbības projekta vadītāju
mācītāju Daci Skudiņu, rakstot skudina@gmail.com vai zvanot 314-239-5860.

Projekta padomes vārdā,
LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica
LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš
LELBĀL Latvijā pārvaldes priekšnieks prāv. Kārlis Žols
LELBA Palīdzības nozares vadītāja Sandra Kalve
LELBA Ārmisijas nozares vadītāja māc. Dace Skudiņa

DRAUDZES DZĪVE
Draudzes padomes sēde maijā
Maija sēdi kā parasti vadīja mūsu mīļā un uzņēmīgā draudzes priekšniece Kristīne Kontere.
Spriedām gan par pārmaiņām administrācijā, gan par remontiem. Mācītājs Dāgs Demandts arī dalījās
savā piedzīvotajā sprediķošanas (grieķiski homilētikós) seminārā Festival of Homiletics no 14. līdz 16.
maijam Centrālā luterāņu baznīcā Mineapolē.
Ceram jūlijā sākt lietot firmu, kas nokārtotu algu maksāšanu baznīcas darbiniekiem. Šāds solis
atvieglotu nastu draudzes čaklajam kasierim Visvarim Ģigam.
Spriedām par remontiem, kas būtu vajadzīgi draudzes un latviešu sabiedrības namam, mūsu
baznīcai. Daudzu darāmo uzlabojumu ierindā stājas sekojošie:
• Dievnama jumta mainīšana
• Krāsošanas darbi
• Jauns paklājs vidusstāva zālē
• Ugunsgrēka novēršanas ierīces (smoke alarms)
Paturēsim prātā, ka baznīcas saimnieks Viktors Konters daudz enerģijas un laika veltī draudzes
nama uzturēšanai un uzlabošanai.
Padomes sekretāre un draudzes darbvede kopā ar Svētrīta Zvanu redakciju
Dāmu saimes ziņas
Maija mēnesī pie galdiņa kalpoja Baiba Rudzīte, Egons un Sue Duņēni, Rita Drone. Ziedus uz altāra
lika Štolceru ģimene, Selga Pētersone, Irma Kurmis, Rita Drone. Par sadraudzību rūpējās Ilze
Grotāne, Sarma Straumane, Gunda Luss, Dzintra Prīlapa.
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (952-240-1711) vai Selgai Pētersonei (651484-6046).
Lasīšanas pulciņš
Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Māras Celles grāmatu “Mežaparka meitene uzaug Amerikā”. Šo
grāmatu pārrunāsim trešdien, 25. septembrī plkst. 10:00 baznīcas lejas telpās.
Jūnija Svētrīta Zvanu vāka dzejoļa autore Lauma Ruņģis
Lauma Ruņģis (Dubults) dzimusi 1934. gada 10. maijā Daugavpils cietoksnī. Viņas tēvs Jānis Dubults
bija brīvās Latvijas armijas virsnieks. Māte Veronika Zenta bija aizsardzēs. Jau agrā bērnībā Laumai
bija ļoti tuvas attiecības ar tēvu. Kad māte neesot bijusi mājās, Lauma ar tēvu trenējušies šaušanā ar
uz kamīna novietotu mērķi. Laumas tēvu arestē Litenē un aizsūta uz Sibīriju. Viņa noziegums –
brīvās Latvijas armijas virsnieks. Lauma līdz savai pēdējai dzīves dienai vēlējās uzzināt, kad viņas
tēvs mira, un kur ir viņa kapa vieta. Viņa nevarēja piedot pret tēvu izdarīto bezjēdzīgo varmācību.
Tautai var aptraipīt godu,
Atraut brīvību,
Tautai var uzkraut sodu,
Apdraudēt dzīvību.
Tomēr likstās un bažās
Valoda nebeigsies –
Tautai vēl trimdā un važās
Valoda līdzi ies.
Edvards Freimanis-Zvārgulis

Laumai visvairāk patika dzeja, Freimaņa-Zvārguļa dzejolis ir viens no dzejoļiem, kas atrodams viņas
piezīmēs.
Saprotams, ka ar vīru, kurš ir Sibīrijā, un pašai esot aizsardzei, Veronikai Zentai Dubults jādomā par
glābšanos uz rietumiem, jo Latvijai jau atkal brūk virsū drausmīgais, sarkanais vilnis. Arī māsai
Valentīnei vīrs ir kaut kur armijā. Abām māsām laimējās un ar sakariem tiek sarunāta vācu armijas
ambulance un auto vadītājs, kas vedīs divas sievietes un trīs mazus bērnus gar Baltijas jūras krastu
uz rietumu pusi. Viena no trīs mazajiem bērniem ir Lauma. Tiek braukts cauru nakti pa sliktiem un
labākiem ceļiem, lai izvairītos no armijas patruļām.
Vācijā DP (Displaced Persons) “dīpīšu” nometnē Lauma iesaistās aktivitātēs – iet skolā, piedalās
gaidās un ir gaidu kopniece.
Tad izceļo uz Austrāliju. Austrālijā Lauma ierodas 1949. gada 11. novembrī. Latvieši Sidnejā sāk
organizēties, nodibinās deju kopa, koris, teātris, literārā kopa, sporta kopas – vēlāk rīko kultūras
dienas. Laumai interesē literatūra, it sevišķi dzeja, viņa piedalās literāros vakaros.
Dzied tālā dārzā putns,
Tas tevi vārdā sauc;
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām trauc.
Zinaīda Lazda

Mīļās māsas un brāļi Kristū!
Daba un Dieva miers aicina mūs atkal pulcēties no šī gada 29. augusta līdz 1. septembrim skaistajos
Katskiļu kalnos – LELBA DRAUDŽU DIENĀS.
Mudinu piedalīties no tuvuma un tāluma mūsu Baznīcas lielākajā pasākumā. Tur brāļi un māsas
sanāk kopā, lai dalītos garīgā pieredzē, iepazītu jaunus draugus un atjaunotu senas draudzības,
baudītu skaisto dabu un pateiktos Dievam par Viņa lielo mīlestību savam radījumam.
LELBA pārvaldes vārdā lūdzu draudzēm finansiāli atbalstīt savu garīdznieku piedalīšanos Draudžu
dienās, kā arī atbalstīt draudzes locekļus, kas vēlas piedalīties. Draudzēm tas būs tikai ieguvums!
Ar Draudžu dienu lozungu – Atgriezies savā mierā, mana dvēsele, jo Tas Kungs dara tev labu –
novēlu Dieva svētību un sekmes, kalpojot Kristus dārzā.

Jūsu,
prāv. Gunārs Lazdiņš
LELBA priekšnieks

LELBA DRAUDŽU DIENAS 2019
No 29. augusta līdz 1. septembrim Katskiļos
REĢISTRĀCIJAS ANKETA
Draudžu Dienu dalības izmaksas:
DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas)
Vienai personai
$125 uz visām četrām dienām
$100 uz trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena)
$85 uz nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena)
$55 par vienu dienu
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu
No 12-18 gadiem $25
NAKTSMĀJAS
Istabu maksas ir starp $50 - $70 par istabu diennaktī – jāsazinās ar Nometnes saimnieci
(518) 589-4167 vai katskilunometnerezervacijas@gmail.com
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam nokārtot istabas maksu pie Draudžu Dienu
reġistrācijas.
Guļamvietas ir arī pieejamas Nometnes mītnēs sazinoties ar Vilni Ori 215-353-0507.
Istabas ir arī pieejamas DV īpašumā “ROTA”: https://rotalodge.org
Tannersville pilsētā arī pieejamas vairākas viesnīcas. Viena no tām ir:
Sun View Motel, 5844 Main St., Tannersville, NY 12485; tālr.: (844) 201-4478
Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, iesakām ielidot Albany, Newburgh vai JFK lidostā.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pieteikšanās veidlapa:
Vārds, uzvārds ____________________________________________________________________
Adrese __________________________________________________________________________
Telefona numurs ________________________ E-pasta adrese _____________________________
Draudzes nosaukums un pilsēta ______________________________________________________
Ieradīšos ar auto _______ ar lidmašīnu _________
Lidojuma diena/laiks ____________________________________________
Lūdzam nosūtīt pieteikšanās veidlapu kopā ar dalības maksu līdz 1. jūlijam:
Vilnis Ore
1060 Shady Lane Harleysville,
PA 19438
(215) 353-0507; vilniskore@gmail.com
čekus rakstīt uz LELBA vārda ar piezīmi DD 2019
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KAS NOTIEK DVĪŅU
PILSĒTĀS?
\
Baltā galdauta svētki St. Paulas Tautību festivālā
Vai tā bija nejaušība jeb liktenis, ka šogad visas latviešu uzstāšanās St. Paulas Tautību festivālā
(Festival of Nations) notika Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā, baltā galdauta dienā, 4. maijā?
Latviešu izstādi par Latvijas Dziesmu un deju svētkiem varēja aplūkot visas četras festivāla dienas.
Taisni sestdien, 4. maijā, uzstājās lielais un mazais “Pērkonītis”, kā arī folkloras ansamblis “Teiksma”.
“Teiksma” uzstājās uz divām atsevišķām skatuvēm un pamācīja dejotgribētājiem arī dažus dančus:
“Cūkas griķos” un “Pankūkas”!
Latviešu skolas audzēkņi uzstājās festivāla bērnu programmā, iespējams, ar vislielāko dejotāju skaitu
no visām bērnu grupām – mums bija 34 dejotāji! Skolas dejotāji ir no 5 līdz 14 gadiem veci. Katru
gadu ir jāpiedomā, kā visi varēs ietilpt skatuves ierobežotajā apgaismojumā! Šogad arī piedzīvojām
mūsu kaimiņtautas, lietuviešu, skolas bērnu dejošanas pirmizrādi festivālā. Pērngad latviešu skola
uzstājās lietuviešu sestdienas skolā un iedvesmojām viņus piedalīties šajā Tautību festivālā. Tagad
atliek tikai igauņu dejotājus dabūt rokā...
Lielais “Pērkonītis” uzstājās divas reizes sestdien uz lielās skatuves ar divām dažādām programmām.
Esam sajūsmā, ka atkal šogad pienākuši jauni dejotāji. Vienmēr gaidām dejotājus, neatkarīgi no
pieredzes! Daži īpaši apņēmīgi dejotāji no skolas, kā arī pieaugušie, turpinās mācīties dejas līdz
vasaras vidum, lai jūlija sākumā pārstāvētu “Pērkonīti” Toronto Dziesmu svētkos.
Festivāla kafejnīcā pulciņš latviešu sanāca pie balta galdauta atzīmēt 4. maiju. Šķiet, ka būtu bijis
grūti nepamanīt latviešus šajā dienā! Ingrīda Erdmane
Rūta Wheelock (no kr.) ar vīru un
Elgu Poni pie latviešu izstādes galdiņa.

Folkloras ansamblis “Teiksma”.

Dejo lielais “Pērkonītis”.

Lielais “Pērkonītis”.

Mazais “Pērkonītis”.

Mazais “Pērkonītis”.

ALAs kongress Denverā
68. gadskārtējais Amerikas latviešu apvienības kongress notika Denverā, Kolorādo pavalstī no 3. līdz
5. maijam. No Minesotas piedalījās divi delegāti: Miķelis Ģiga pārstāvēja draudzi un es, Ansis
Vīksniņš, pārstāvēju Latviešu organizāciju apvienību Minesotā (LOAM). Kongresā ieradās 63 delegāti
no dažādiem ASV latviešu centriem, kā arī bija daudz viesu, tajā skaitā Latvijas Republikas vēstnieks
ASV Andris Teikmanis, Latvijas ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, Ārlietu ministrijas parlamentārā
sekretāre Zanda Kalniņa-Lukašēvica un speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars
Groza.
Dienā pirms kongresa notika Spotlight Latvia biznesa konference, ko rīkoja Latvian American
Chamber of Commerce. Šī konference deva iespēju vairākiem Latvijas uzņēmējiem stāstīt par
saviem produktiem un pakalpojumiem. Dažas firmas ir jau labi attīstītas, kas meklē biznesa partnerus
ASV, lai izplatītu produktus vai palīdzētu ar ražošanu. Citas firmas vēl tikai nesen dibinātas un aktīvi
meklē investorus no ārzemēm. Latvijas pārstāvji labi uzstājās. Bija iespaidīgi redzēt, ka Latvijas
uzņēmēji ir ar mieru ceļot tālus gabalus, lai veicinātu un publicētu savus uzņēmumus. Konferencē
ieradās daži amerikāņi no Denveras apkārtnes un arī daži no citām pavalstīm. Lai veicas sadarbība!
Piektdienas rītā kongresu atklāja mācītājs Mārtiņš Rubenis ar svētbrīdi. Sekoja himnas, apsveikumi
un ALAs priekšsēža Pētera Blumberga ziņojums par ALAs plašo un aktīvo darbību pēdējā gadā.
Sevišķi pārsteidzošs Blumberga runā bija fakts, ka igauņu un lietuviešu centrālās organizācijas ASV
notur savas kongresa darba sēdes angļu valodā, jo vairs nav pietiekami liels skaits to, kas prot dzimto
valodu. Mēs varam būt lepni, ka latvieši ir saglabājuši savu valodu un vēl joprojām visas ALAs valdes
un kongresa darba sēdes notiek latviešu valodā.
Piektdienas pusdienu laikā uzstājās Latvijas žurnālists un izdevuma “IR” komentētājs Pauls
Raudseps, kas runāja par 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem. Raudseps uzskata, ka Saeima ir ļoti
sašķelta – līdzīgi ASV kongresam – un ka politiskās partijas ir vēl vairāk sadalījušās nekā iepriekšējos
gados. Tomēr Raudseps domā, ka pašreizējā valdība ir spējīga un pirmie valdīšanas mēneši esot
bijuši sekmīgi.
Piektdienas pēcpusdienā notika diskusija par Latvijas ekonomikas attīstības vīziju. Ministrs Nemiro
stāstīja par valdības projektiem, kas domāti attīstīt uzņēmumus, Valmieras pilsētas mērs Jānis Baiks
stāstīja par labiem panākumiem Valmierā, un Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš deva
interesantu informāciju par pašreizējo Latvijas ekonomiku, salīdzinot ar 1930. gadiem.
Man bija iespēja uzrunāt delegātus un stāstīt par XV Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem
ASV, kas notiks Minesotā 2022. gadā. Mazliet iepazīstināju klātesošos ar mūsu mērķi iesaistīt ne tikai
latviešu korus un tautas dejas kopas no ASV, Kanādas un Latvijas, bet arī dažus vietējos Minesotas
korus un deju ansambļus. Mums labi izdevās 18. novembra svinības St. Paulas centrā, jo mums bija
lieliska sadarbība ar kulturālām iestādēm Minesotā. Ceram to atkārtot un palielināt Dziesmu svētkos.
Viena smieklīga anekdote: laikraksts “Laiks” sava 18. maija izdevumā ievietoja bildi, kurā es esmu
redzams, stāstot kongresa delegātiem, ka Dziesmu svētki notiks St. Paulā – nevis Mineapolē – un ka
mēs sauksim šos svētkus par “Minesotas” – nevis “Mineapoles” – Dziesmu svētkiem, jo nebūsim
Mineapolē. “Laika” redaktori gan nedzirdēja, ko es teicu, jo zem bildes ir apakšraksts: Vīksniņš aicina
uz Dziesmu svētkiem Mineapolē!

Piektdienas vakarā notika saviesīgs sarīkojums Kolorādo latviešu kultūras centrā. Dzejnieks Kārlis
Vērdiņš lasīja savus dzejoļus, un mūziķis Jānis Ozoliņš dziedāja un spēlēja klavieres. Sekoja
vakariņas un draudzīgas sarunas.
Sestdienas rītā notika ļoti interesanta paneļdiskusija par “vecās trimdas” un “jaunās diasporas”
sadarbību ar virsrakstu “Kā mēs viens otru sadzirdam.” Runātāji atgādināja, ka latvieši dzīvo visās
ASV pavalstīs, un ka pēdējos gados ir dibinātas latviešu organizācijas ārpus tradicionāliem latviešu
centriem kā Mineapole. Man kongresa zālē sēdēja blakus delegāti, kas pierādīja runātāju teiktos
vārdus: “vecās trimdas” pārstāve no Čikāgas, “jauniebraucēja” no Sanfrancisko un divi sabiedrības
vadītāji, kas nesen dibināja Atlantas latviešu apvienību. Paneļa dalībnieki dalījās ar saviem
ieteikumiem, kā iesaistīt jaunas sejas mūsu sabiedrībā. Galvenais ir piedāvāt lielu dažādību, jo tas,
kas interesē vienam, kādreiz neinteresē otram.
Sestdienas pēcpusdienā notika ALAs amatpersonu vēlēšanas. Minesotas latvieši var priecāties, ka
Miķelis Ģiga tika ievēlēts kā ALAs valdes loceklis un sporta nozares vadītājs. Apsveicu Miķeli! Viņš
turpinās ilggadējo tradīciju, ka minesotieši vada sporta nozari. Pirms Miķeļa to vadīja Visvaris Ģiga,
un pirms tam Dr. Jānis Robiņš. Un ja vēl nav pietiekami Ģigas ALAs vadībā, tad arī prieks ziņot, ka
Kristīne Ģiga Bauer joprojām vadīs ALAs biedru un līdzekļu vākšanas nozari. Tātad minesotieši ir labi
pārstāvēti ALAs valdē.
Sestdienas vakarā notika kongresa bankets un balle, bet par to es nevarēšu neko rakstīt, jo man bija
jādodas mājās jau sestdienas pēcpusdienā. Gan jau gāja jautri.
Pēdējais un varbūt svarīgākais punkts no 68. kongresa ir, ka 69. kongress notiks Minesotā
nākamgad. Miķelis ierosināja un es atbalstīju ideju, ka mūsu laiks ir pienācis rīkot kongresu. Būs laba
iespēja iepazīstināt latviešu sabiedrības vadītājus ar skaistām Dvīņu pilsētām un mūsu aktīvo latviešu
sabiedrību. Tātad gaidīsim ciemiņus 2020. gada pavasarī! Ansis Vīksniņš

Mineapoles – St. Paulas latviešu skolas mācību nobeiguma un izlaiduma akts
18. maijā latviešu baznīcas telpās atzīmējām latviešu skolas 2018./2019. mācību gada pēdējo skolas
dienu ar nobeiguma un izlaiduma aktu. Akta uzmanības centrā bija seši 8. klases absolventi – Anna
Donatelle, Kaija Halvorsone, Ansis Ostmanis, Tamāra Ozola, Kaiva Pelēce un Jūlijs Pone. Šī bija
svētku diena visai latviešu skolas saimei. Pēdējo reizi izlaidumu svinējām pirms diviem gadiem 2017.
gadā.
Baudījām dažādu, dziesmām, skaistiem skaņdarbiem un dejām piepildītu programmu. Paši mazākie
bērnudārza bērni skatītājus iepazīstināja ar sevi, katrs pasakot savu vārdu, vecumu un mīļāko krāsu.
Bērni visu gadu cītīgi mācījās burtus, ciparus un arī frāzes. Šī bija laba iespēja “atrādīt”, kas bija
iemācīts. Pēc sava priekšnesuma bērnudārza bērni kā apsveikumu absolventiem pasniedza
krāsainas, no papīra veidotas puķītes, lai “zied” mūžīgi. Vesels pulciņš jaunāko klašu bērnu dziedāja
un ar sitamiem instrumentiem līdzi sita “Seši mazi bundzinieki”. Skanēja vareni! Arī latviešu skolas
koris dziedāja “Manai dzimtenei”. Visi jaunākie bērni skatītājus, un paši sevi, iepriecināja ar jestru
“Čību, čābu” tautas deju. Kas var būt priecīgāks par bariņu mazu “kukainīšu”, kuri līksmi lēkā pa
skatuvi. Domājot par 18. maija aktu, galvenais, ko vēlos izcelt, ir absolventu un viņu klases skolotājas
Indras Halvorsones ieguldījums izlaiduma akta realizēšanā. Sarunā ar viena absolventa vecmāmiņu,
kura pati arī beigusi Mineapoles latviešu skolu, sapratu, ka “tajos laikos” izlaiduma dienā
absolventiem nekas īpašs nebija jādara un “jāatrāda”. Laikiem un apstākļiem mainoties, liekas, ka
tas, ko no absolventiem sagaidām tagad, arī ir mainījies. 18. maija izlaiduma aktā absolventi publikai
rādīja savu kokles spēlēšanas prasmi, visi kopā spēlējot skaistu skaņdarbu “Māte savas meitas
sauca/Jūra, jūra”. Absolventi dziedāja un līdzi spēlēja dažādus instrumentus dziesmai “Es izjāju prūšu
zemi”. Absolventi katrs pastāstīja par savām latviešu saknēm. Vērojot absolventu sagatavotu
interesantu priekšlasījumu ar bildēm, skatītāji varēja vairāk uzzināt par to, kas ir jādara, lai varētu kļūt
par latviešu skolas absolventu. Galvenā doma – tas nav vienkārši! Skaists, saviļņojošs, vijīgs un raits
solis tika absolventu izdejots, dejojot “Sešdanci”. Skatījos un domāju, cik labi tā latviešu skolu pabeigt
– skaistai melodijai skanot, roku rokā klasesbiedrus/domubiedrus turot un cēlam, vēstures
cauraustam tautas tērpam mugurā esot. Aizkustinošs brīdis aktā bija Latvijas karoga nodošana. 8.
klases absolventi to ceremoniāli nodeva tālāk nākamajai, rindā uz izlaidumu stāvošajai klasei –
Kristīnes Girbes vadītajai 6. klasei. Šī ir kupla 8 skolēnu klase. Tradīciju turpinot, visi klātesošie
sadevāmies rokās un dziedājām “Daugav’ abas malas”. Vēl viens saviļņojošs brīdis, kad varam viens
otram rādīt kopības sajūtu, īpaši vēl, ja blakusstāvošie maigi ielīgojas pie pleca un “aicina”
pievienoties tā, lai visi lēnā vilnī, dziesmai skanot, varam kopīgi līgoties mūsu vienotājā – latvietībā.
Pēc akta baudījām absolventu vecāku sagatavotu azaidu lejas zālē. Augšstāvā iesāktas, lejā
turpinātas izskanēja pateicību, apsveikumu un laba vēlējumu runas. Vēlu, lai izlaidumu latviešu skolā
šī gada absolventi nejūt kā beigu punktu, bet gan kā labu sākumu un “grūdienu” doties tālāk plašākos
laukos, lai stiprinātu un vēl vairāk apzinātu savu latvisko identitāti! Skaistu vasaru visai latviešu skolas
saimei un labvēļiem vēlot, Edija Banka-Demandta

Mineapoles – St. Paulas latviešu skolas mācību nobeiguma un izlaiduma akts bildēs
Absolventi pirms izlaiduma.
No kr.: Kaiva Pelēce, Tamāra Ozols,
Jūlijs Pone, Ansis Ostmanis,
Kaija Halvorsone un Anna Donatelle.

Absolventi spēlē un dzied
“Es izjāju prūšu zemi”.

Vecāko klašu, skolotāju un vecāku
koris dzied “Manai dzimtenei”. Diriģē
Guna Kalmīte Skujiņa, pavadījumu
spēlē Jūlijs Pone, korī dzied arī
vectētiņš Jānis Zeltiņš.

Karoga nodošana 6. klasei.

Absolventi un skolotāja
Inta Lāčplēse ar lielo karoti
un debesmannu.

Mineapoles latviešu
skola trīs paaudzēs!
No kr.: Kaiva, Rita un
Zīlīte Pelēces. Elga,
Zinta un Jūlijs Pones.

Mineapoles – St. Paulas latviešu skolas 2018./2019. mācību gada absolventi
Mans vārds ir Anna Donatelle. Es piedzimu 2005. gada 18. decembrī
Mineapolē, MN. Es mācos 7. klasē mājmācībā. Man vislabāk patīk
vēsture un lasīšana, bet man arī padodas rakstīšana. Pirmdienās es
piedalos Home School Co-op – kooperatīvā. Tur es mācos mākslas,
teātra, kora un dabas zinātnes klasēs ar daudziem draugiem. Brīvajā
laikā man patīk būt ar draudzenēm, spēlēt spēles, lasīt, dejot (tap,
baletu, džezu) un spēlēt klavieres. Nākotnē ceru strādāt kā
pamatskolas, klavieru un deju skolotāja. Es iesāku Mineapoles – St.
Paulas latviešu skolu bērnudārza klasē 2008. gadā, kad man bija 3
gadi. Man patīk braukt pie latviešiem, jo es ar mammu esam vienīgās
latvietes, kas dzīvo mūsu pilsētā. Mēs braucam 3½ stundas uz
Mineapoli uz latviešu skolu apmēram vienu reizi mēnesī. Skolotāji
atsūta man skolas darbus, ko padarīt mājās, lai tiktu skolas biedriem
līdzi. Garezerā esmu piedalījusies biz-biz bērnos, bērnu nometnē un
šo vasaru iešu trešo gadu sagatavošanas skolā. Nākošo vasaru
braukšu Latvijas ALAs braucienā “Sveika, Latvija!”
Mans vārds ir Kaija Halvorsone. Es piedzimu 2005. gada 12.
novembrī Mineapolē. Es mācos Sanford pamatskolas 7. klasē. Mans
vismīļākais mācību priekšmets ir lasīšana un rakstīšana, un sociālās
zinības. Es esmu mācījusies latviešu skolā 10 gadus. Latviešu skolā
man vislabāk patīk kokles stunda. Pēc stundām es nodarbojos ar
peldēšanu un mācos vijoli. Brīvajā laikā man patīk lasīt, skatīties
visādas lietas manā telefonā un pavadīt laiku ar draugiem. Es vēl īsti
nezinu, par ko es gribētu kļūt pēc vidusskolas, bet man ļoti gribētos
ceļot un redzēt pasauli. Šovasar es “Pērkonīša” sastāvā dejošu
Toronto Dziesmu un deju svētkos, apciemošu ģimeni Latvijā un
piedalīšos 3X3 nometnē Garezerā.
Mani sauc Ansis Ostmanis. Es piedzimu 2006. gada 9. septembrī
St. Paulā. Es mācos Jiņghua akadēmijas pamatskolas (Yinghua
Academy) 6. klasē. Tā ir ķīniešu valodas skola. Mācību priekšmeti,
kas man ļoti patīk, ir sabiedriskās zinības un angļu valoda. Esmu
mācījies mūsu latviešu skolā kopš 2 ½ gadu vecuma. Man patīk
īpašās dienas latviešu skolā kā Mārtiņi, mācīties koklēt un gramatika.
Man patīk sportot, īpaši hokejs un Eiropas futbols, un pavadīt laiku
kopā ar draugiem. Pēc vidusskolas es gribētu kļūt par advokātu. Es
ceru šovasar apciemot Latviju un piedalīties 3X3 nometnē Piebalgā,
un satikt savu draugu Oskaru, kas ar mums rudenī mācījās te, skolā.
Pēc latviešu skolas absolvēšanas turpināšu latviskas nodarbības –
braukšu uz Dievsētu svinēt latviešu gadskārtas un piedalīšos latviešu
nometnēs.

Mans vārds ir Tamāra Ozols. Es piedzimu Čikāgā 2004. gada 29.
novembrī. Es mācos Anthony middle school – pamatskolā un esmu 8.
klasē. Amerikāņu skolā man īpaši patīk ģeogrāfija un japāņu valoda. Es
esmu mācījusies latviešu skolā 9 gadus un mācījos arī “Stariņa”
pirmsskolā Čikāgā. Man patīk lasīt dažādus stāstus latviešu skolā.
Brīvajā laikā man patīk spēlēt voleju un iet iepirkties ar draugiem.
Nākotnē es gribētu būt medmāsiņa vai skolotāja bērniem, kas neprot
angļu valodu. Šovasar es braukšu “Sveika, Latvija!” braucienā, pēc tā es
piedalīšos Gaŗezera vasaras vidusskolā (GVV), un tad es atkal braukšu
uz Latviju kopā ar ģimeni.
Man vārds ir Kaiva Pelēce un es piedzimu
2005. gada 4. aprīlī. Es mācos 8. klasē Lake Harriet Community skolā.
Rudenī es sākšu mācīties Southwest vidusskolā. Mana vismīļākā stunda
ir valodas un literatūras stunda. Nākotnē es gribētu būt interjera dizainere,
lai es varu strādāt no mājām un būt kopā ar saviem bērniņiem. Es arī
gribētu būt profesionāla hokeja spēlētāja, jo
man ļoti patīk spēlēt hokeju, bet šaubos, vai
tas būs iespējams.
Mans vārds ir Jūlijs Pone. Es piedzimu
Rīgā 2005. gada 22. jūnijā (Jāņubērns) un
pārcēlos uz Mineapoli, kad man bija 2 gadi.
Esmu mācījies latviešu skolā kopš
bērnudārza.
No
latviešu
skolas
priekšmetiem man visvairāk patīk tautas dejas. Es mācos 8. klasē
Justice Page pamatskolā Mineapolē. Man ļoti patīk mūzika un
matemātika, un 6 gadus esmu mācījies klavierspēli pie Gunas Skujiņas.
Man patīk komponēt, un es gribētu nodarboties ar mūziku pēc
vidusskolas. Šovasar es braukšu uz 3X3 nometni Garezerā un uz
Dziesmu svētkiem Toronto.

Absolventi
pēc izlaiduma
ar ziediem.

Par Valsts prezidentu ievēlēts Egils Levits
Par nākamo Latvijas Valsts prezidentu kļūs Eiropas
Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits, kuru šim
amatam virzīja valdošā koalīcija un par kura ievēlēšanu
trešdien, 29. maijā, pirmajā balsošanas kārtā nobalsoja
61 Saeimas deputāts.
Rīgā dzimušā Egila Levita jaunības gadi pagāja Vācijā,
kur beidzis Minsteres Latviešu ģimnāziju un Hamburgas
universitāti. Viņš studējis politikas zinātni un jurisprudenci.
1980. gadu beigās Levits iesaistījās Latvijas politikā –
kļuva par Latvijas Tautas frontes domes locekli un 1989.
gadā izveidotā Latvijas pilsoņu kongresa locekli. Darbojoties Latvijas Tautas frontē, Levits bija viens no
1990. gada 4. maijā pieņemtās Latvijas PSR Augstākās padomes Deklarācijas par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu teksta autoriem. 2007. gada nogalē prezidents Valdis Zatlers izveidoja
Konstitucionālo tiesību komisiju, par kuras priekšsēdētāju kļūst Levits. 2012. gada rudenī Levita vadītā
Konstitucionālo tiesību komisija nāk klajā ar piedāvājumu papildināt Latvijas Republikas konstitūciju –
Satversmi – ar īpašu preambulu. Šī iemesla dēļ Levits tiek dēvēts arī par Satversmes preambulas tēvu.
Darbs pie valstiskuma nebeidzas nekad - Levita uzruna pēc ievēlēšanas
Mīļie Latvijas cilvēki! Mūsu Latvijas valsti mēs esam mantojuši no iepriekšējām paaudzēm. Latvijas
valsts ir mūsu senču izcīnīta un veidota. Latvijas valsts ir ietvars, kurā mēs varam īstenot savus sapņus,
baudīt savu brīvību un runāt savā valodā. Darbs pie Latvijas valstiskuma nostiprināšanas nebeidzas
nekad. Tādēļ mūsu pienākums ir strādāt, lai nākamās paaudzes mūsu Latviju mantotu stipru, drošu un
zaļu. Šim lielajam uzdevumam būs veltīts viss mans darbs.
Es būšu visas Latvijas tautas prezidents – visu pārliecību, visu tautību, visu ticību, visu Latvijas pilsoņu
prezidents – gan to, kas dzīvo Latvijā, gan to, kas dzīvo plašajā pasaulē. Es būšu gan trūcīgo, gan
pārtikušo cilvēku prezidents. Es būšu gan atstumto, gan par savu dzīvi drošo cilvēku prezidents. Mans
darbs būs veltīts tam, lai mūsu Latvijā būtu vairāk solidaritātes, lai mēs visi justos novērtēti, vajadzīgi
un piederīgi savai valstij.
Mēs visi – Latvija, Eiropa, pasaule – dzīvojam strauju pārmaiņu laikmetā. Tāda, kāda sabiedrība ir
pašlaik, pēc 10 gadiem tā būs pilnīgi citādāka. Un tādēļ mums ir jāprot šīs pārmaiņas paredzēt un vadīt
mūsu visu labā. Latvijai no Mazirbes līdz Indrai, no Ipiķiem līdz Skaistkalnei ir milzīgs potenciāls iet pa
modernas, ilgtspējīgas valsts ceļu, kļūt par valsti, kuru virza mūsu cilvēku talanti un zināšanas. Visi
latvieši, lai kur viņi būtu, visi Latvijas iedzīvotāji ir aicināti pielikt roku šim darbam. Pastāvēs, kas
pārvērtīsies! Tas ir un paliek atslēga latviešu nācijas, latviešu valodas un latviešu kultūras pastāvēšanai
un attīstībai cauri gadu simtiem.
Paldies, godātie deputāti, par man parādīto uzticību! Paldies Valsts prezidentam Vējonim par darbu
Latvijas labā! Paldies maniem līdzkonkurentiem, līdzkandidātiem par piedalīšanos pirmajās atklātajās
Valsts prezidenta vēlēšanās Latvijas valsts vēsturē! Es vēlos pateikties arī savai ģimenei par atbalstu!
Paldies visiem tiem, kas ikdienā strādā, lai padarītu mūsu valsti drosmīgāku, gudrāku un skaistāku!
Strādāsim kopā! Saules mūžu Latvijai! Latvijas Sabiedriskie Mediji

Baltie krusti
Jūnijā latviešiem daudz atceres dienu –
atceramies un svinam – Jāņus... bet arī daudzas
traģiskas dienas Latvijas vēsturē. “Vecie
trimdinieki” arvien centušies pieminēt pirmo lielo
izsūtīšanu dienu – 14. jūniju – Latvijā vairāk
atceras 1949. gada 25. martu.
Taču jau pirms tam, 1940. gada 17. jūnijā,
padomju armijas daļām pārnākot robežu, Latvija
zaudēja pašu svarīgāko – pašnoteikšanos.
Ar šo dienu sākās garais okupāciju periods, ko,
paldies Dievam, izbeidza neatkarības atgūšana 1991. gadā.
“Baltie krusti” ir frāze, ko mēs attiecinām uz piemiņas vietu, kas radās 1940. gada jūnija beigās, kad
padomju vara bija atstājusi Latviju. Tīmeklī starp citiem rakstiem par šo tēmu lasām (laikraksts
LATVIETIS):
Pirmajā padomju varas okupācijas gadā (1940-1941) Latvijas iedzīvotāji bija baiļu pārņemti. Viena no
labi zināmām komunistiskā terora epizodēm, līdzās 14. jūnija deportācijai, ir Valsts drošības tautas
komisāra Semjona Šustina parakstītā rezolūcija uz 78 apcietināto saraksta: “Sociālās bīstamības dēļ –
visus nošaut.” Nevainīgo cilvēku mirstīgās atliekas atrada pēc vācu okupācijas varas ienākšanas
apraktus Centrālcietuma pagalmā un pēc ekshumācijas 6. jūlijā 1941. gadā guldīja Meža kapos,
aizsākot Balto krustu kapulauka vēsturi. Baltajos krustos guldīti vēl līdz pat 1944. gadam masu kapos
atrastie komunistiskā terora upuri. To skaits pēc aptuvenām aplēsēm ir ap 120.
Turpina Okupācijas muzeja vēsturnieks Uldis Neiburgs: “Tā saucamā Šustina saraksta oriģināls
glabājas Okupācijas muzeja krājumā. Šo sarakstu atrada Centrālcietumā tūlīt pēc sarkanās armijas
padzīšanas. Tas ļauj precizēt ne tikai bojāgājušo personības, bet ir arī spilgta liecība par šiem cilvēkiem
izvirzīto apsūdzību absurdumu. Vairākus no viņiem apcietināja 1941. gada 23./24. jūnija naktī – viņu
vienīgais noziegums bija Līgo svētku svinēšana. Padomju drošības iestādes gan uzskatīja, ka 56 gadus
vecais atvaļinātais Latvijas armijas pulkvedis Nikolajs Fogelmanis “savā pagalmā aizkūris ugunskuru,
un līdz ar to veicinājis vācu aviācijas bumbu trāpījumus un objektu sagraušanu“, bet Viktors Somovičs
“uz ielas dziedājis fašistiskas dziesmas un izsmējis padomju iekārtu”. Pazīstamais Latvijas skolu
departamenta vicedirektors Arnolds Čuibe un viņa dēls arhitekts Arnolds Nikolajs Čuibe “vācu aviācijas
uzlidojumu laikā tiem signalizējuši spiegošanas nolūkos”, lai gan īstenībā savā aresta dienā 27. jūnijā
viņi tikai stāvēja pie atvērta loga un smēķēja.
2006. gada novembrī Balto krustu kapulaukā par Rīgas domes līdzekļiem īstenoja un atklāja memoriālu
Ēna, ko projektēja arhitekte Marta Daugaviete un Somijas granītā pārvērta tēlnieks Jānis Karlovs.
Kapulaukā pie lielā krusta pamatnes ir ierakta urna ar GULAGA nometņu vietās paņemto zemi. 1990.
gadu vidū zemi savāca un atveda uz Latviju represētais Ilmārs Knaģis un viņa domubiedri. Daudzi
tūkstoši deportēto un politiski vajāto tika ieslodzīti un nobendēti šajās nometnēs, bet to mirstīgās
atliekas turpina gulēt neatpazītos kapulaukos svešumā. Arī šo ļaužu piemiņu tagad nes Balto krustu
kapulauks. Latvijas Okupācijas muzejs ik gadu 6. jūlijā Balto krustu kapulaukā organizē piemiņas brīdi.

Latviešus ārzemēs aicina iesūtīt stāstus par saviem tautastērpiem!
Biedrības “Mans tautastērps” radošā komanda Latvijā un ārpus tās aicina latviešus ārzemēs iesūtīt
stāstus par saviem un savu tuvinieku tautastērpiem, liecina biedrības publicētā informācija.
“Ikreizi, kad saņemam tautastērpa stāstu un to lasām pirms publicēšanas, sajūtam, kā mūsu Latvijas
vēsture ieaudusies brunčos, iešuvusies kreklos, iepinusies matu cirtās, un saprotam, ka vēl ir tik ļoti
daudz stāstu – visi ir īpašie,” norādīts aicinājumā.
Tautieši aicināti aprunāties ar saviem vectētiņiem un vecmammām, izzināt viņu tautastērpa stāstu. Pēc
tam
gan
tautastērpa
aprakstu,
gan
fotoattēlus
nosūtīt
biedrībai
uz
e-pastu
manstautasterps@gmail.com. Iesūtītie stāsti tiks pievienoti virtuālajai krātuvei biedrības “Mans
tautastērps” sociālās tīklošanās vietnes Facebook lapā un mājas lapā manstautasterps.lv.
“Stāsti ir visur – gan te Latvijā, gan arī ārpus tās plašajā Pasaulē!! Noķeram laiku aiz astes kopā!”
uzsvērts paziņojumā.
Tāpat biedrība norāda, ka ar stāstu iesūtīšanu tiek apstiprināta piekrišana tos publicēt tīmeklī, kā arī
tas apliecina, ka fotogrāfijas iesūtītas no personīgajiem arhīviem.
Biedrības “Mans tautastērps” radošā komanda Latvijā un ārpus tās ar brīvprātīgu iniciatīvu izzina un
apkopo stāstus par individuālajiem tautastērpiem: kā tie mantoti vai radīti mūsdienās, kādi meistari
palīdzējuši, kādas sajūtas ikvienu vadījušas, izvēloties vienu vai otru tērpu. Raksts ņemts no
latviesi.com mājas lapas.

Aizvesto piemiņai veltīts sarīkojums
Piektdien, 14. jūnijā plkst. 19:00 (7os vakarā)
Draudzes namā

2017. gada Dzintras Gekas filma “Tālā zeme Sibīrija”
Omskas, Krasnojarskas un Tomskas apgabali
Kafijas galds
Ieeja par ziedojumiem, bērniem ieeja brīva
Visus laipni aicina PĒRKONĪTIS un LOAM

Svētdien, 16. jūnijā plkst. 10:30
Mineapoles – St. Paulas latviešu baznīcā

Aizvesto piemiņas dievkalpojums

ar igauņu un lietuviešu līdzdalību
Dievkalpojumu vadīs igauņu mācītāja Nelli Vahter
Dievkalpojumu kuplinās Pauls Grustāns ar trompetes spēli un
Paula Breide ar dziesmām
Sekos sadraudzība

Pulcēsimies no plkst. 6iem (vainagu pīšana), 7os sāksies līgošana kopā ar draudzes kori
Jāņu siers, pīrāgi, uzkodas, rotaļas un danči, piedalīsies tautas deju kopa “Pērkonītis”
Lūdzam līdzi ņemt groziņus un krēslus, alus atļauts (3,2% bez stikla; drīkst krūzēs vai skārdenēs)
Automašīnas novietošanai lūdzam skatīt karti nākamajā lapā
Nopietnu lietusgāžu (negaisa) gadījumā pasākums notiks baznīcas lejas telpās
Informācija pie Baibas Olingeres 612-202-7305
Ziedojums, sākot ar $10, bērniem zem 16 g. bez maksas
Gathering from 6 pm (weaving traditional crowns), church choir starting at 7 pm
Latvian cheese, pīrāgi and dancing, folk dance group “Pērkonītis” participating
Please bring a dish to share and a chair, beer allowed (3,2%, no glass; cups and cans ok)
For location and parking please see map on the next page
If very severe weather (thunderstorm) we will meet at the Latvian church 3152 17th Ave S
For more information call Baiba Olinger 612-202-7305
Donations starting at $10, children under 16 free

Beard’s Plaisance, Mineapolē, pie Lake Harriet • Datuma maiņa

TREŠDIEN, 19. JŪNIJĀ PLKST. 18:00
WEDNESDAY, JUNE 19 @ 6 PM
Rīko koris LOAM uzdevumā
JĀŅI
PILSĒTĀ!
Organized by LOAM
LATVIAN
SOLSTICE!

Date change • Beard’s Plaisance, Minneapolis, by Lake Harriet
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Svētdien, 30. jūnijā plkst. 10:30
Dievkalpojumu vadīs mūsu baznīcas
LELBĀL archibīskape

LAUMA ZUŠĒVICA
Dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu
Būs bērnu uzruna
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

St. Paul Presbyterian Choir to Perform in Latvia in June
Members of the House of Hope Presbyterian Church (St. Paul, Minnesota) youth choir will be visiting
and performing in Latvia between June 16-21, 2019. The tour, led by Cindy Bielke of Baltics and
Beyond Travel, will include visits to Aizpute, Liepaja, Sigulda, Cesis, Kuldiga, Krimulda and Riga.
Members of the public are invited to attend any of the services and/or free concerts, which include:
Sunday, June 16 at 10 AM: Morning Mass/concert at Aizpute Lutheran Church, Aizpute
Wednesday, June 19 at 1 PM: 30-minute concert at St. Saviour’s Anglican Church, Riga
Thursday, June 20, 6 PM: Jesus Church worship service (3 songs), with 30-minute concert to follow,
Riga
Friday, June 21, 7 PM: Service/concert to follow at St. Magdalene’s Catholic Church, Riga
Members of the House of Hope Youth Choir also will perform at the Latvian Lutheran Church in
Minneapolis during the regular morning worship service on Sunday, June 2.
In addition, the choir has raised money to provide a gift of high-quality backpacks for children in need
in the city of Kazdanga, which will be delivered directly to the school from a Riga-based company.
The House of Hope Youth Choir previously has performed in Germany and England, among other
European countries.

Nekustamo īpašumu aģente
Larisa (Štolcere) Ozola
Mobīlais 612.991.1760
larisaozols@gmail.com

Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai dzīvokli –
kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības!
Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju jomā, sadarbojos
ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus.
Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. Mēs strādājam pa visu
Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas.
Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, vai tas būtu Jūsu
nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt.
Labprāt Jums palīdzētu!

Sludinājumi
IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU
Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?
Es varu jums palīdzēt.
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt
ģimenē, ko pārdot, ko izmest.
- Sakārtoju mantas pārdošanai.
- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu.
- Vadu pārdošanu/Estate Sale.
- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām.
Maija Zaeska
952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)
zaeska@frontiernet.net
SIDRS
Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un ēdam.
Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no ābolu sulas,
jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie uzkodām, sevišķi
picas, kas cepta ar malku kurinātā ķieģeļu krāsnī-ceplī.
NUMBER TWELVE CIDER (taproom)
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401
Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am
Svētdien no 11am līdz 8pm
Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un
Steve Hance ar partneriem
612-568-6171, www.number12cider.com
VISI DZER TĒJU
La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus –
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties
vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas,
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un
dāvanām.
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm,
sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas
saistās ar tējām.
2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408
612-871-5148, www.teashop.us

LATVIAN EV. LUTH. CHURCH
of Minneapolis and St. Paul
3152 17th Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55407
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Change Service Requested

Church Services and Calendar of Events
Sunday, June 2, 10:30 am – Church Service with Holy Communion. The House of Hope youth
choir will be singing during the service. Followed by a brief concert and fellowship.
Sunday, June 9, 10:30 am – Pentecost Church Service followed by fellowship.
Thursday, June 14, 7 pm – Deportation to Siberia Commemoration.
Sunday, June 16, 10 am – Baltic Memorial Service with Holy Communion Commemorating
the Mass Deportations to Siberia from Estonia, Latvia and Lithuania.
Wednesday, June 19, 6 pm – Midsummer Night’s Eve. Beard’s Plaisance, Minneapolis, by
Lake Harriet.
Sunday, June 23, 10:30 am – Church Service led by Pastor Gija Galina followed by fellowship.
Sunday, June 30, 10:30 am – Church Service with Holy Communion and Children’s talk.
Service will be led by Archbishop Lauma Zusevica. Fellowship follows.
Sunday, July 7, 10:30 am – Church Service followed by fellowship.
SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze. Redakcijas
kollēģijā: māc. D. Demandts, E. Banka-Demandta (612-280-6180), S. Dombrovska, R. Drone,
M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis, S. Štolcere, V. Vikmanis.
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt. Manuskriptus
lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds. Manuskriptus lūdzam
iesūtīt DATORRAKSTĀ-PĀRRINDĀS (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un pateicībām).
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 21. datumam. lesūtītos manuskriptus redakcija uzglabā
tikai līdz nākamā Svētrīta Zvanu numura iznākšanai – apm. vienu mēnesi. Redakcija lūdz
$30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus
pasts nepārsūta.

