Belizars (Jānis Belizārs) Radziņš (Radziņš – Rags)
3.VIII (21.VII pēc v. st.) 1904. Alūksnes pag. Lejas-Šķiņķos – 22.III 1973. Sietlā, Vašingtonas
pavalstī, ASV
Dzimis Jāņa Rags (Radziņa) un Matildes Aleksandras, dzim. Smaile, ģimenē.
Mācījies Valkas pirmmācības sk., Alūksnes augstākā tautsk. un Alūksnes
izglītības b-bas vsk. 1921./22. m.g. apmeklējis Alūksnes vsk., kur mācījies no
21.VIII 1921. līdz 17.VI 1922. un beidzis vsk. kursu pēc reālsk. tipa.
15.IX 1924. iestājies LU Lauksaimniecības fak. Lauksaimniecības nod., stud.agr.
(matr. nr.8389).
Ar Rīgas apr. Kaŗaklausības kom. 16.I 1925. lēmumu atzīts par nederīgu kaŗa dienestam uz slimību
pamata.
1928. par aktīvu darbību Jaunekļu kristīgā sav-bā saņēmis YMCA stipendiju studijām ASV. 1928.
iestājies Jaunekļu kristīgās sav-bas Springsfīldas kol. Masačūsetas pavalstī (YMCA College
Springsfield Massachusetts), stud.BSc. 4 gadīgajā pils. un lauku sekr. studiju programmā. 15.VI
1930. ar uzslavu studijas beidzis ar BSc gradu.
Turpinājis stud. Kolumbijas U Skol. kol. Ņujorkā (Columbia University Teacher’s College). 3.VI
1931. beidzis Kolumbijas U ar mākslas zinātņu mag. (Master of Arts) gradu.
IX 1931. atgriezies Latvijā.
9.II 1938. ļoti sekmīgi beidzis LU Lauksaimniecības fak. Lauksaimniecības nod. pilnu kursu ar
agronoma gradu (dipl.agr.).
Strādājis Lauksaimniecības kameras dienestā; bijis Talsu – Ventspils novada mazpulku instruktors,
vēlāk Lauksaimniecības kameras sevišķu uzdevumu mazpulku inspektors, mazpulku ideoloģiskais
vad. Bijis Latvijas Lauksaimniecības kameras pr. sekr.
Ar Sab. lietu ministra 5.II 1938. rīk. apstiprināts par Sab. lietu ministrijas Sab. – kulturālā depart.
Tūrisma komitejas locekli.
1944. rudenī devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Strādājis Berlīnē, darbojies Latv. bēgļu palīdzības b-bā.
1945. bijis Detmoldas latv. komitejas pr.; Latviešu Centrālās komitejas loceklis. Strādājis par tulku
amerikāņu komandantūrā.
1946. iecelts par Latv. Jaunekļu kristīgās sav-bas (YMCA) ģenerālsekr. Dzīvojis DP nometnē
Frische Quelle, Hidesenā pie Detmoldas (Hiddessen bei Detmold). Strādājis par YMCA sk. –
apmācību centra direktoru Horneburgā (Horneburg) pie Hamburgas (Hamburg).
1948. bijis pasaules YMCA pārstāvis angļu okupācijas zonā Vācijā.
1949. izceļojis uz Sietlu, ASV. 1950-tos bijis Sietlas YMCA Jaunatnes nod. vad. Līdz 1969. bijis
YMCA Pētniecības un studiju centra direktors (Research Director of the Central YMCA, Seattle).

Paralēli darbam iestājies Vašingtonas U, stud.mag.soc. 1956. absolvējis Vašingtonas U ar mag.soc.
gradu. Turpinājis studijas, taču nav izstrādājis PhD gradu.
1969. pensionējies redzes pasliktināšanās dēļ. Lielās pieredzes dēļ YMCA reizēm piedāvājusi
atsevišķus darbus savās struktūrās.
Alūksnes vsk. bibl. atradis grāmatu par skautiem, kuŗas ietekmē 22.X 1917. kopā ar 5 citiem zēniem
nodib. vienu no pirmajiem Latvijas skautu kopiem (pulciņiem) – 1.Alūksnes patruļu. 13.I 1918.
ievēlēts par Alūksnes 6. skautu pulciņa pr. 10.VI 1922. Alūksnē nodib. vilcēnu baru. 1923. bijis
Alūksnes 6. skautu pulciņa virskopnieks. No 2.IX 1923. bijis apakšskautmāsters. Studiju laikā
iestājies A.S.K. Kopš 1924. bijis dažādos amatos LSCO, piedalījies vilcēnu instrukciju izstrādāšanas
komisijā, bijis LSCO mēnešraksta Ugunskurs redakcijas loceklis un redaktors, skautu vad. kursu pie
Garezera Carnikavā rakstu krājuma Garezera Raksti redaktors, skautu nodarbību instruktors,
skautu štāba izdevniecības daļas (nozares) vad., Rīgas 3.skautu novada pr. 1932. starptautiskajos
skautu vad. kursos Gilvelā (Gilwell), Anglijā saņēmis Meža zīmi.
No 1921. darbojies Alūksnes vsk. esperantistu pulciņā, vēlāk bijis Vispasaules Esperanto
Asociācijas UEA biedrs.
Aktīvi darbojies Jaunekļu kristīgās sav-bas (YMCA) Rīgas nod., no 1927. līdz 1934. bijis sav-bas
sekr.
LZS biedrs.
1950-tos bijis Vašingtonas pavalsts Latv. palīdzības org. (Latvian Relief Inc.) pr.
DV org-jas biedrs.
19.XI 1950. viens no Latv. b-bas Vašingtonas valstī dib.; ilggadējs b-bas centrālas valdes pr.
1956. sastādījis Vašingtonas U izdotu apskatu par pretamerikānisko propogandu padomju
periodiskajos izdevumos Anti-American Propaganda in Soviet Monthly Magazines. I 1958.
sarakstījis pētījumu Greater Seattle Y.M.C.A. Community Study par YMCA darbu Sietlas apkārtnē.
Bijis Elgas Kivickas un Ādolfa Karnupa grāmatas Novadu tērpi (Jelgava, 1938, 1939) un grāmatas
papildinātā jaunizdevuma (Toronto, 1965) techniskais redaktors.
2.IX 1923. apbalvots ar LSCO Baltās Lilijas ordeni. 1924. apbalvots ar skautu goda steku. 11.II
1930. apbalvots ar LSCO Pelēkā Vilka ordeni nr.14. XI 1934. apbalvots ar 5.šķ. TZO.
III 1972. tiek ievietots slimnīcā ar ļaundabīgu audzēju. Pēc nāves 24.III 1973. kremēts, pelnu urna
novietota Sietlas (Seattle) Vošeli kapsētas urnu nodalījumā (Evergreen Washelli Columbarium)
Vašingtonas pavalstī.
Luterticīgs, Alūksnes ev. lut. dr. loceklis. ASV bijis Sietlas latv. ev.lut. dr. loceklis.
Spec! k!ts 4.II 1925. K!tā ievēlēts par s/l ref! vak! pr., rev. kom. locekli, archīvāru. Spec! k!tā
filistrējies 2.X 1932. F!B! uzņemts 30.I 1933. ASV darbojies L!K!A! K!K! Vašingtonas valstī, s/l
ievēlēts par kopas vsen!, un k!ta s/l Rietumpiekrastes kopā.

