
 

LĀČPLĒŠA DIENAS ATCERE INDIANAPOLĒ NĀKOTNES ZĪMĒ 
 

                                        

Saulainā 5. novembŗa pēcpusdienā 

Latviešu sabiedriskā centrā pulcējās 

Daugavas vanagi, skolnieki, 

Indianapoles un apkārtnes latvieši un 

viesi, lai kopīgi atcerētos Lāčplēša dienu 

un DV apvienības 64 gadu darbību. 

 

Pēc svinīgas karogu ienešanas, ko veica 

Indianapoles  latviešu skolas absolventi 

Lūkas Goetz un Pēteris Irbe, sekoja 

Indinapoles DV apvienības priekšnieka 

uzruna. Uzrunā Māris Kārkliņš 

atgādināja, ka Ir pagājuši 97 gadi, kopš 

1919. gada 11. novembrī Latvijas 

armijas kaŗavīri ar drosmi un pārliecību 

uzvarēja Bermonta kaŗaspēku un 

atbrīvoja Rīgu. Šī varonīgā cīņa un 

uzvara tika salīdzināta ar Andreja Pumpura eposu 

"Lāčplēsis". Gadu vēlāk 11. novembris kļuva par Lāčplēša dienu, Lāčplēša kaŗa ordeņa 

pasniegšanas dienu. Gadiem ejot, Lāčplēša dienā mēs godinām un pieminam ne tikai tos, kas 

cīnījās Brīvības cīņās, vai Otrā pasaules kaŗā, bet arī pateicamies mūsdienu "lāčplēšiem", kas jo 

projām cīnās par latviešu valodu, kultūru un Latvijas labklājību.... 

....Mēs, kas esam dzimuši un auguši ārpus Latvijas, varam pateikties mūsu vecvecākiem, vecākiem 

un latviešu skolām, kas mācīja un neļāva mums aizmirst, cik svarīga ir šī diena Latvijas vēsturē.... 

 Mūsu apvienība šogad atzīmē 64 darbības gadus. Kamēr citās pilsētās sāk izzust DV spars, 

mēs turpinām darbu, atbalstot jauniešus, kas turpina latvisko izglītību, un sniedzam palīdzību, kur 

bijusi vajadzība... Priekšnieks izteica pateicību par atbalstu DV darbam, jo daudz kas ir veikts, 

pateicoties vietējai latviešu sabiedrībai.  

 Uzrunai sekoja prāvesta Gunāra Lazdiņa rakstītā svētruna, ko nolasīja Andrejs Kancs, jo 

prāvests citu pienākumu dēļ nevarēja piedalīties sarīkojumā. Svētrunas beigās visi vienojās Tēvreizē  

un "Dievs, svētī Latviju!"  

 Pēc tam Sarīkojumu nozares vadītājs Māris Kancs iepazīstināja mūs ar XIV Vispārējo dziesmu 

un deju svētku ASV priekšsēdi  Marisu Gudro, kas runāja par tematu "Brīvās tautas auklētāj'". 

Runātāja mūs aicināja ar Lāčplēša balsi - nepagurt, latvisko uguntiņu dziesmā tālāk vest, kā mūsu 

senči to cauri mēŗiem, kaŗiem, paaudžu paaudzēm spējuši darīt. 

 Pēc iedvesmotās runas apvienības priekšnieks sveica jaunos DV biedrus: Amandu Krēmeri, 

Evelīnu Krēmeri, Russel Baum un Taylor Baum, kā arī DV mūža biedrus: Ivetu Asoni, Maksi Erkmani, 

Davidu Jirkovich, Dīnu Kancs,  Miķeli Kreili, Valdi Krēmeru, Daini Ozeru un Pēteri Pūteli. 

 Koncerta programmu ievadīja IDVASA, Aijas Vinteres Brugman vadībā,  ar mums mīļām un 

tuvām dziesmām: Tik un tā (U. Stabulnieks), Cielaviņa (R. Pauls) un Sveika, Latvija (A. Legzdiņš). Tā 

kā pēdēja veltīta Gaŗezeram, vadītāja aicināja GVV absolventus un arī publiku piebiedroties dziesmai.  



 Šī dziesma ievadīja Indianapoles latviešu skolas absolventu stāstījumu par saviem 

piedzīvojumiem "Sveika, Latvija!" ceļojumā. Lūkas Goetz un Pēteris Irbe aši, veikli un interesanti 

stāstīja, ar skatiem illustrējot vietas, kas apciemotas, par jauniešiem, kas satikti un iepazīti, sevišķi 

par tikšanos ar Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni un kundzi Ivetu.  

 Ar stāstījumu, kam visi sekoja ar lielu interesi, un Daugavas Vanagu dziesmu "Še kopā mēs 

biedri..." un karogu iznešanu beidzās oficiālā daļa. 

 Pēc īsa starpbrīža saimnieces aicināja vakariņās, ko, kā vienmēr, garšīgi bija sarūpējušas 

čaklās DV darbinieces - Rasma Kancs un Nora Ceriņa savas enerģiskās, ar izdomu bagātās 

saimniecības vadītājas Rutas Kārkliņas vadībā.  

 Pēc vakariņām sākās koncerta jautrākā daļa, kas veltīta IDVASAs 45 gadu darbības atcerei.  

Skanēja dziesmas no operetēm un dziesmu spēlēm, Fantons (A. I. Weber), Ja man būtu nauda  

(J. Bock), Ceļš uz mājām (I. Kalniņš), Lai nu snieg (K. un R. Iopez) un Auf wiedersehn R. Rogers. 

IDVASAs dalībnieces: Dace Ābeltiņa, Gunta Beard, Nora Ceriņa, Andra Goetz, Irēne Kreile, Sandra 

Kuhn un Inese Steinbacha, K. Rūsa - ģitāra un S. Kuhn - vijole, kā arī "idvasītes" - Laila Goetz, Lija 

Kuhn, Aija Tuttle, Samanta Steinbacha). Klavieŗpavadījumus dziesmām, Latvijas valsts himnai un DV 

dziesmai izpildīja Aija Vintere Brugman. 

Atzinība un liela mīļa 

pateicība IDVASAs 

vadītājai diriģentei Aijai 

Vinterei Brugman par 

uzticību dziesmai, 

izveidojot ansambli, kas 

priecējis ne tikai pašmāju 

publiku, bet ar koncertiem 

viesojies daudzās pilsētās 

un Gaŗezerā, sniedzot 

koncertus tā atbalstam. 

Ansambļa sastāvs 45 gadu 

gaitā mainījies, bet 

diriģente arvien pratusi 

piesaistīt jaunas 

dziedātājas, sevišķi 

jaunākas gados. 

Ansamblis devis 

ievērojamu atbalstu DV 

darbam, ar koncertiem 

piedaloties sarīkojumos un delegātu sapulcēs. Lai tas turpina skanēt daudzus, daudzus gadus... 

Pēc programmas sekoja sadraudzības stunda un loterija, ko vadīja Andrejs Kancs. 

Galdus, krāšņus rudenīgās noskaņās, bija dekorējusi Sandra Kuhn. 

Patiesi, skaisti un cerīgi, šinī vakarā ieskanējās nākotnes balss. 

         AC 


