Strēlnieku atceres diena Ročesterā
Jau labu laiku pirms plānotās Strēlnieku atceres dienas 2017. gada 8. janvārī, vienai no mūsu
vanadzēm – Veltai Huck – ienāca prātā doma – baznīcas sabiedriskajās telpās, kur mēs
atzīmējam šo dienu, janvārī vienmēr ir auksts, kā būtu, ja maizīšu vietā mēs taisītu karstu zupu?
Nolēmām tā arī darīt. Tad no zupas idejas sāku domāt tālāk, ka svētku runai arī vajadzētu būt
par līdzīgu tēmu – būtu interesanti uzzināt, ko ēda mūsu strēlnieki? Meklējot informāciju uzgāju
ziņu, ka Latvijas Kara muzeja 1. pasaules kara vēstures nodaļas vadītāja Ilze Krīgere esot
uzrakstījusi brošūru par šo tēmu – “Ko ēda un dzēra latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā.
Labs karavīrs – paēdis karavīrs.” Tā kā to nopirkt var tikai Kara muzejā, bet mēs atrodamies ASV,
sazinājos ar I. Krīgeres kundzi un palūdzu, vai būtu iespējams šo informāciju dabūt elektroniskā
veidā. Man par lielu prieku I. Krīgeres kundze bija ļoti atsaucīga – sirsnīgi pateicamies viņai par
to. Es varēju izmantot viņas atsūtīto informāciju, lai pastāstītu sanākušajiem klausītājiem par
strēlnieku ēdināšanu kara laikā. Visiem bija interesanti dzirdēt gan par ēdienu normām, kas
paredzētas katram karavīram, gan dažādus strēlnieku atmiņu stāstus par to, kā notika
ēdināšana, gan dažādus smieklīgus atgadījumus šajā sakarā.
Pēc informatīvās runas visi bija priecīgi tikt pie frikadeļu zupas – nu gluži kā strēlniekiem, mums
bija gaļas zupa ar svaigiem dārzeņiem – kartupeļiem un burkāniem un klāt īstā rupjmaize no
Latvijas. Mums gan bija arī citi gardumi – maizītes, dažādi saldumi un, protams, karsta tēja un
kafija.
Kad maltīte bija ieturēta, sākām tradicionālo sadziedāšanos. Šogad bijām atlasījuši tieši karavīru
dziesmas kā pienākas šai piemiņas dienai. Visi klātesošie no sirds izdziedājās. Klavieru
pavadījumus kā ierasts spēlēja mūsu apvienības priekšnieces vietniece un sekretāre Velta
Zadiņa. Pēc dziedāšanas visi devās mājup vēl arvien runājot par zupu un citu tikko uzzināto
informāciju. Bija noslēgusies vēl viena jauka, latviskā gaisotnē pavadīta pēcpusdiena pieminot
mūsu strēlniekus.
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