Latviešu leģiona atceres akts Milvokos
Andris Kursietis, DV Milvoku apvienības priekšnieks, DV ASV priekšnieks
Kā katru gadu, arī šogad, 11. martā, Milvoku latviešu sabiedrība pulcējās Milvoku Latviešu
Namā, lai godinātu mūsu 2. Pasaules kara varoņus, Latvijas aizstāvētājus, leģionārus. Bija prieks
redzēt, ka vietējo dalībnieku skaitu kuplināja viesi no Čikāgas.
Akts iesākās ar svētbrīdi, kuru vadīja archibīskape Lauma Zušēvica. Viņas iedvesmojoši vārdi,
pieminot Latvijas karavīrus, kuri bija gatavi atdot visu par savu Tēvzemi, noteica toni vakara
notikumiem. Svētbrīdis nobeidzās ar kopīgi nodziedāto himnu “Svētī un sargā, Dievs, vienoto
latviešu saimi”.

Ievada vārdus teica Milvoku Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Andris Kursietis. Viņš
īsumā paskaidroja, kāpēc 16. marts tiek svinēts kā Latviešu leģionāru atceres diena, un beidza ar
aicinājumu godināt mūsu kritušos un vēl dzīvi palikušos Latviešu leģiona karavīrus – mūsu
Latvijas brīvības cīnītājus.

Sarīkojums turpinājās ar svētku uzrunu, kuru sniedza ciemiņš no Rīgas, Okupācijas muzeja
biedrības valdes priekšsēdis Prof. em. Dr. Valters Nollendorfs. Profesors Nollendorfs atgādināja
klātesošajiem par Latviešu leģiona vēsturi: kā leģions tika dibināts, par milzīgiem zaudējumiem
kara laukā, par 27,000 leģionāriem, kuri kara beigās tika nosūtīti uz Zedelgemas gūstekņu
nometni Beļģijā, un par tiem, kuri nometnē mira un tika apbedīti vācu karavīru kapsētā
Lommelē, kura atrodas Beļģijas ziemeļaustrumos, un kur guļ 40,000 krituši karavīri. Savas
runas otrā daļā Prof. Nollendorfs sniedza PowerPoint prezentāciju par Okupācijas Muzeju,
rādīdams kā muzeja ekspozīcijas izskatīsies, kad beidzot tiks uzbūvēts Nākotnes Nams. Visi
klātesošie noklausījās ar lielu interesi un pateicās Prof. Nollendorfam par savu uzrunu ar
sirsnīgiem un ilgstošiem aplausiem.

Sekoja bijušo karavīru godināšana, kur visiem klātesošiem veterāniem tika pasniegti ziedi.
Pasākuma pirmā puse noslēdzās ar Daugavas Vanagu himnas, Še kopā mēs biedri, nodziedāšanu.
Pēc īsa starpbrīža atceres aktā uzstājās Čikāgas Vīru Koris, diriģentes Māras Vārpas vadībā, ar
ļoti skaistu un aizkustinošu koncertu. Koris nodziedāja astoņas dziesmas, sākot ar leģionāra
dziesmu “Kad ar uzvaru” un latviešu strēlnieku dziesmu “Mirdzot šķēpiem”. Sekoja vairākas
tautas dziesmas, un koncerts nobeidzās ar “Vakars Ventmalā”.

Pēc sarīkojuma oficiālās daļas beigām, klātesošie tika lūgti pakavēties baudīt bagātīgi klātu
azaida galdu un saviesīgu vakaru, par kuru gādāja Milvoku DV apvienības Vanadzes. DV
Milvoku apvienības valde pateicās archibīskapei Laumai, Prof. V. Nollendorfam, un Čikāgas
Vīru Korim ar diriģenti Māru Vārpu priekšgalā, kā arī visiem apvienības biedriem kuri palīdzēja
ar sarīkojuma rīkošanu, par piedalīšanos svinīgā aktā. Pateicība arī pienākas visiem sarīkojuma
dalībniekiem kuri ar savu klātbūtni godināja Latviešu leģionu un leģionārus.

