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Adelaides Latviešu biedrības valde 2015./2016. g

Rēzeknieši vēl atceras traģisko
bombardēšanu 1944. gada aprīlī

Ir pagājuši 70 gadi, kopš naktī
no 6. uz 7. aprīli padomju aviācijas uzlidojuma laikā tika nopostīta gandrīz visa Rēzekne,
un pilsētniekiem šis notikums
palicis dzīvā atmiņā.
Tajā 1944. gada naktī dzīvību
zaudēja daudzi desmiti civiliedzīvotāju un bez pajumtes
palika aptuveni 16 tūkstoši rēzekniešu tostarp vairāki ievērojami Latgales sabiedriskie
darbinieki.

Priekšniece: Ilze Radziņa, vice-priekšnieks: Rūdis Dancis, sekretāre: Iveta Leitase, kasiere: Brita Līduma,
“Laima” pārstāvis: Dr. Andris Dārziņš, biedrzine: Dr. Ilga Vēvere, sarīkojumi: Ināra Kalniņa. Foto: ALB.

Lestenē pārapbedītas no Pleskavas apgabala
atvestās 236 karavīru mirstīgās atliekas

Lestenes Brāļu kapos 8. aprīlī
pārapbedītas 236 Otrajā pasaules karā kritušo Latvijas
karavīru mirstīgās atliekas, kas
2013. gadā atrastas Krievijā,
Pleskavas apgabalā, un vēl trīs
Latvijā atrasto karavīru mirstīgās atliekas.
Latvijas karavīru mirstīgās atliekas no Krievijas tika pārvestas 2015. gada 22. decembrī.

Karavīru mirstīgo atlieku pārapbedīšanas darbus organizēja
Brāļu kapu komiteja un meklēšanas vienība “Leģenda” sadarbībā ar organizāciju “Kara

memoriāli” no Krievijas.

Karavīru kapavietas tiks iesvētītas Otrā pasaules kara upuru
piemiņas pasākumā Lestenes
baznīcā un Brāļu kapos 8. maijā.
Meklēšanas operācijas “Leģenda” vadītājs Tālis Ešmits
informē, ka, Vācijas armijas
pusē karojošo karavīru mirstīgās atliekas, atrastas 2013. gadā
- mirstīgo atlieku ekshumācija,
ekspertīžu veikšana, kā arī informācijas meklēšana archīvos
esot prasījusi divus gadus.

Saskaņā ar iegūto informāciju karavīri dzīvību zaudējuši
1944. gada pavasara kaujās
laikā no marta līdz jūnijam, uzsvēra Ešmits.
Meklējumu operācijas vadītājs
norādīja, ka visi karavīri, kuru
mirstīgās atliekas tiek vestas
uz dzimteni, ir simtprocentīgi
identificēti.

Par karavīru mirstīgo atlieku
atrašanu un ekshumāciju tika
informēta Latvijas un Krievijas
Aizsardzības ministrija.
LETA

PBLA sarunās ar jaunās valdības
ministriem nosprauž darba prioritātes
Lai pēc gada sākumā notikušās
Latvijas valdības maiņas veicinātu viedokļu apmaiņu un nospraustu sadarbības virzienus
jautājumos, kas skar latviešu
diasporu pasaulē, aizvadītajās
divās nedēļās Pasaules Brīvo

67. gads

latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis un Eiropas
latviešu apvienības priekšsēdis
Kristaps Grasis viesojās Rīgā
un tikās ar dažādu nozaru ministriem.
Divu nedēļu laikā PBLA delegācija tikās gan ar Latvijas Ministru prezidentu, gan ārlietu,

kultūras un ekonomikas ministru, kā arī ar finanšu ministri
un izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem. Šajās sarunās PBLA priekšsēdis kopā ar
ELA vadītāju aktualizēja abu
organizāciju prioritāros jautājumus – atbalstu Latvijas diasporas skolām un elektroniskas
tālmācības programmas izstrā-

Latgales Kultūrvēstures muzeja pārstāve Anna Līpenīte
speciāli raidījumam “Pi myusim Latgolā” apkopojusi muzeja krājumos esošās cilvēku
atmiņas, kuri, vēl bērni būdami, bija piedzīvojuši asiņainos
notikumus Rēzeknē. “6. aprīlis
pirms 70 gadiem bija Zaļā ceturtdiena. Padomju aviācijas
uzbrukums pilsētai sākās ap
deviņiem vakarā. Galveno triecienu saņēma rajons gar upes
krastu un pilsētas dienvidu daļa
– toreiz tas bija ļoti apdzīvots
nabadzīgs rajons, tautā saukts
par Ameriku. Pirmais uzlidojums ilga aptuveni 3 stundas.
Aptuveni pēc stundas sākās
nākamais uzlidojums. Šoreiz
kārta bija pienākusi pilsētas
ziemeļu daļai. Tas bija vēl spēcīgāks un ilga līdz rīta gaismai.
Pilsēta burtiski bija liesmu jūras apņemta. Stāsta, ka degošās
Rēzeknes atblāzma bijusi redzama pat Daugavpilī,” atmiņu
stāstos atklāto radio raidījumā
pauž A. Līpenīte.
Rēzeknietei Tamārai Paurai
lielās bombardēšanas laikā
bija vien seši gadi, tomēr viņa
dei, latviešu kultūras pieejamību ārpus Latvijas, diasporas
organizāciju kapacitātes stiprināšanas programmas, tautiešu
atgriešanos un ekonomiskās
sadarbības veicināšanas iespējas.
Latvijas Saeimas telpās notikušā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības

gana spilgti atceras tos dienu
notikumus. “Tajā dienā mēs
ar mammu gājām uz pirti, kas
atradās tagadējā autoostas teritorijā. Pēkšņi sākās uzlidojums un sākās bombardēšana.
Netālu atradās patversme, kur
mēs uzreiz bēgām slēpties. Kad
uzlidojums bija beidzies, no visām pusēm dega Rēzekne. Mēs
negājām mājās, jo sākās nākamais uzlidojums. Mēs bēgām
pa Andreja Upīša ielu. Tur bija
grāvis, un mēs ar mammu tajā
stāvējām līdz kaklam iegremdējušās ūdenī. Pēc tam mani
mamma slēpa laukos Ritiņos.
Nākamajā dienā tēvocis ar zirgu brauca pakaļ mūsu mantām,
bet mūsu mājas vietā bija vien
bedre palikusi, bet bedrē gulēja
Svētā Nikolaja ikona. Tā vēl tagad ir pie mums.”
Kopumā Rēzekne piedzīvojusi
11 aviouzlidojumus, taču neraugoties uz šī notikuma lielo
traģiskumu, tikai nesen plašāka sabiedrība uzzināja patiesos vēstures faktus. Radio
raidījumā “Pi myusim Latgolā”
skaidro vēsturnieks Kaspars
Zellis: “Šī traģēdija pagaisa
līdz ar Sarkanās armijas ienākšanu Latvijas teritorijā. Un vēlāk saprotamu iemeslu dēļ par
Rēzeknes bombardēšanu arī
nevarēja runāt un nevarēja atcerēties. Padomju laikā tik uzsvērts, ka Rēzekni nopostījuši
vācieši nevis padomju armijas
lidmašīnas.” [...]
(Saglabāta teksta
rakstība.Red.)

oriģinālā

Latvijas Avīze
komisijas sēdē marta beigās
pie viena galda tikās Latvijas
likumdevēji, jaunais Latvijas
valdības vadītājs Māris Kučinskis un PBLA un tās dalīborganizāciju pārstāvji. Kā viens no
centrāliem jautājumiem sarunā
izvirzījās Latvijas valdības atbalsts latviešu izglītības
(Turpinājums 3. lpp.)

