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Te viņi nāk no zināmiem un nezināmiem
kapiem caur savām debesīm un nāves
salam. Lai sveicināts ir latvju leģions, tā taisnā
cīnīšanās pastāvēs līdz debesu un zemes galam.
Latviešu leģiona kara ziņotājs,
dzejnieks Andrejs Eglītis
Tuvojas Latviešu leģiona diena – 16.marts.
Latviešu leģiona dienu pirmoreiz 1952. gadā ierosināja atzīmēt bijušo leģiona
karavīru organizācija "Daugavas vanagi".
Pamatojums bija latviešu vienību - 15. divīzijas un 2. brigādes (no 22. marta 19.
divīzija) kaujas darbība1944.gada 16. martā . Tās atradās Veļikajas upes labajā krastā,
kad augstieni 93,4 ieņēma Sarkanās armijas daļas. Lai atgūtu šo augstieni tika
izveidota kaujas grupa virspulkveža Artura Silgaiļa vadībā. Pēc vairāku dienu sīvām
kaujām augstiene tika atgūta. Šīs kaujas bija nozīmīgas ar to, ka abas divīzijas pirmo
un vienīgo reizi II pasaules karā karoja kopā latviešu komandiera virsvadībā, turklāt
pretuzbrukums bija sekmīgs – tika atgūta taktiski un stratēģiski nozīmīga augstiene.
Otru reizi šis datums iezīmējas 1945.gadā, kad no 16.marta līdz 4. aprīlim
Kurzemes cietoksnī 19. latviešu leģiona divīzija Pilsblīdenes, Bikstu rajonā izcīnīja
sesto Kurzemes lielkauju. Tāpat kā visās piecās iepriekšējās, arī šajā, neskatoties uz
milzīgo ienaidnieka cilvēku un kaujas tehnikas, ieroču skaitlisko pārsvaru, uzvarētājos
palika latviešu leģionāri.
Tādēļ aicinām latviešu tautu, godinot kritušos varoņus un sveicot vēl dzīvos brīvības
cīnītājus, cienīgi nosvinēt šo latviešu leģionāru divkāršo uzvaras dienu.
Svētkos vēlamies atzīmēt visus divpadsmit latviešu Bruņinieka krusta kavalierus,
kuru vārdi zelta burtiem ir ierakstīti Latvijas kara vēsturē.

Vectēv, mēs lepojamies ar tevi !
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mēs lepojamies ar jums !
Mēs esam lepni par jūsu drosmi, varonību un karavīra izveicību, jo tikai tādi vīri,
kam piemīt šādas izcilas karavīra īpašības, varēja izpelnīties augstāko vācu
apbalvojumu II pasaules karā – Dzelzs krusta Bruņinieka krustu.
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