Milvoku DV apvienība piemin latviešu varoņus, leģionārus
Andris Kursietis, DV ASV priekšnieks, DV Milvoku apvienības priekšnieks
Sestdien, 2016. g. 12. martā, Latviešu Namā, DV Milvoku apvienība rīkoja Latviešu Leģiona
atceres sarīkojumu. Sarīkojums sākās ar Svētbrīdi kuru vadīja Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv.
Trīsvienības Draudzes priekšniece, Sandra Kalve. Kupls skaits vietējie DV biedri un
organizācijas atbalstītāji, kā arī ciemiņi no Čikīgas, noklausīja viņas iedvesmojošos vārdus, un
kopīgi nodziedāja himnu “Ak dodi, Kungs”, kura beidzās ar vārdiem “No jauna sveicot brīvo
Latviju”. Sarīkojumu vadīja apvienības priekšnieks, Andris Kursietis, kurš savā uzrunā atskatījās
uz vēstures notikumiem pirms 70 gadiem, kad 1945. gadā Latviešu leģionāri cīnijās Kurzemes
lielkaujās, kā liktens bija lēmis beigt karu zaudētāju pusē, un līdz ar to kā viņi zaudēja savu
Tēvzemi, Latviju. Daudziem leģionāriem neiznāca redzēt no jauna brīvu Latviju, viņi nolika
savas dzīves kaujas laukā vai Gulaga nometnēs.

Svētbrīdi vadīja draudzes priekšniece, Sandra Kalve

Uzrunu deva apvienības priekšnieks, Andris
Kursietis

Foto: E. Kākulis

Tie kas pārdzīvoja likteņa nelaimes un šodien dzīvo neatkarīgā Latvijā cīņās ar veselības kaitēm
kas bieži ir sekas no kara laika ievainojumiem jeb krievu nometnes ellišķīgiem apstākļiem. Ir DV
pienākums viņiem palīdzēt, un to arī DV organizācija dara. Kursietis pateicās visiem ziedotājiem
un leģionāru atbalstītājiem un izlasīja izvilkumus no bijušā leģionāra Georga Tomiņa pateicības
vēstules, kura tika atsūtīta ASV Vanagiem un Vanadzēm. Šī vēstule ir tikai viena no simtām
līdzīgām, un skaidri parāda mūsu veterānu vajadzības:
„ Vēlos sirsnīgi pateikties visiem ārzemju latviešiem kuri palīdz vēl dzīvajiem
leģionāriem un Latvijas brīvības cīnītājiem šeit Latvijā saņemt vajadzīgos medikamentus.
Mana penzija nedod man iespēju iegādāties visas nepieciešamās zāles, jo ar katru gadu

veselība kļūst vājāka. Esmu 94 gadus vecs un ļoti slikti redzi... Ar cieņu un dziļu
pateicību, bijšais leģionārs Georgs Tomiņš. „
Pēc uzrunas sarīkojuma apmeklētāji nodziedāja DV himnu un ar ziediem godināja klātesošos
leģionārus un citus bruņoto spēku veterānus. Sekoja lielisks vijoles koncerts kuru sniedza Ernests
Brusubārdis IV ar Stephanie Lippert klavieru pavadījumu. Liels paldies visiem kuri palīdzēja
rīkot un izpildīt šo sarīkojumu.
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