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PRIEKŠVĀRDS

Līdz šim par notikumiem vētrainā Latvijas

republikas izcelšanās laikā ir parādījušās tikai at-

sevišķas atmiņu grāmatas vai apraksti no minētā

laika pilsoniskiem aculieciniekiem. Apsveicama tā-

pēc ir šī grāmata, kā mēģinājums apgaismot šo

laikmetu no pretēja viedokļa. Aculiecinieki, pro-

tams, nevar rakstīt vēsturi visā viņas objektivitātē.
Katrs aculiecinieks ieliks faktu aprakstā un apgais-

mojumā labu dalu savas gribas, redzēt notikumus
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taisni tādā gaismā, kādā viņš tos subjektīvi uz-

tver. Bet taisni tāpēc šādi aculiecinieku apraksti

var kļūt visai vērtīgi nākamam vēsturniekam.
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Pilsoniskos aprakstos par to, „kā Latvijas
valsts tapa", var atrast daudz pilsonisko vadoņu un

sīku, nevarīgu grupiņu suminājumu, kas it kā būtu

„taisījuši vēsturi" un sagatavojuši viņas notikumus

ar lielu tālredzību jau gadiem iepriekš. Notikumu

attēlojums, ko dod Kārla Ozoliņa grāmata, šo ne-

pareizo vēstures rakstīšanu sašķoba. Latviešu pil-
sonība nekad nav piederējusi pie drošsirdīgiem vē-

stures veidotājiem. Apstākļu sagadīšanās, īpatnējs
Krievijas lielās revolūcijas un pasaules kara beigu

posma krustojums, atļāva latviešu pilsonībai, patei-
coties galvenam kārtām, ārējiem apstākļiem, uzkul-

ties par kungu latviešu tautas masām. Tām tieks-

mēm pēc brīvības un nācionālas pašnolemšanas, kas

īpatnējos apstākļos izpaudās cīņās pret vācu kara-

pulku paliekām, Bermondta bandām un landesvēru

(pie Cēsīm,) tām .tieksmēm bija dziļāki sociālekono-

miski pamati, nekā atsevišķu pilsonisku ideologu vai

grupiņu sapņi par Latvijas valsti pirms pasaules

kara vai kara laikā, kad Goldmanis Krievijas valsts

domē zvērēja uzticību Romanova monarķijai un vi-

ņas ērglim. Un mēs varam ar pilnu tiesību teikt,
ka ari cīņas pret vācu muižniecisko reakciju, kurās
dzima Latvijas republika, ir izaugušas no tām re-

volucionārām cīņām, kas pilda 1905. g. noslēgumu
un 1906. gada pirmo pusi.

Par nožēlošanu Latvijas proletāriāts, pasaules

karā novājināts un pa Krieviju izkaisīts, nebija tik

stiprs, lai vienā vai otrā veidā iegūtu un noturētu

politisko varu. Visa Latvijas attīstība, un nevien

Latvijas, bet arī visas Baltijas piekrastes attīstība
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būtu noritējusi nevien strādnieku šķirai, bet visai

latviešu tautai un viņas kultūrai labvēlīgākā vir-

zienā, ja politiskā vara būtu atradusies strādnieku

šķiras un viņas sabiedroto darba tautas slāņu rokās.

Bet būtu aplami strādnieku šķiras polītiskam

vājumam meklēt tikai iekšpolitiskus cēloņus. Arī

ārpolitiski Baltijas jūras piekraste atradās zem to-

reizējo Sabiedroto valšķu spiediena. Šo piekrasti

ārēji imperiālistiski spēki centās izmantot saviem

intervencionistiskiem nolūkiem, iepretim Krievijas

revolūcijai.
Tā mēs varam atrast tam vēsturiskam proce-

sam, ko par Latvijas republikas tapšanu sauc, vai-

rākas tuvāko cēloņu rindas.

Vispirms, latviešu tautas masu tieksme pēc

pašnolemšanās. Modernā kapitālistiskā attīstība

priekškara Krievijā bija atmodinājusi ari latviešu

tautu uz patstāvīgu vēsturisku dzīvi un Krievijas

revolūcija bija stiprā mērā veicinājusi visu_tā sauk-

to „bezvēstures" tautiņu pašapziņu. Otrkārt, vācu

okupācija, kas pēcßrest-Utovskas miera mēģināja
nodibināt Baltijas jūras piekrastē no Vācijas atkarī-

gas, monarķistiskas vasaļu valstiņas. Kā pretstats

vairāk vai mazāk maskētiem mēģinājumiem, pievie-
not Baltijas piekrasti Prūsijai, kas būtu nozīmējis

vācu muižniecības varas stiprināšanu, paceļas pra-

sība pēc Baltijas valšķu neatkarības. Un, treškārt,

ar Baltijas valšķu patstāvību saistīja savus mērķus

pasaules kara uzvarētāju — Sabiedroto valšķu —

polītika, zīmējoties uz Pad. Krieviju. Vispirms Bal-

tijas valšķu neatkarību_ atbalstīja varbūtējiem in-

tervencijas nolūkiem, vēlāk — lai vājinātu Krieviju

pie Baltijas jūras un, kas zin, lai radītu sev ari mai-

ņas objektu vēlākiem laikiem, ja nāktos ar Balti-
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jas jūras piekrasti tirgoties kā ar kompensāciju ob-

jektu.
Pamazām vētrainais Latvijas valsts tapšanas

laikmets iegrimst vēsturē. Šos vēstures gadus pil-
soniskie Latvijas valsts salkanie slavinātāji ir cen-

tušies kronēt ar sevišķu pilsonības varonības kroni

un tādā kārtā veicinājuši vēstures viltošanu.

Ir labi, ja šīm pilsonības politiķu varonības le-

ģendām atrauj pamatu. Tam var kalpot ari šī grā-
mata.

Fr. Menders.

Rīgā, 11. februārī, 1934. g.
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DAŽI VĀRDI PAR BRĪVĪBAS

CĪŅU VĒSTURI

Latvju tautas brīvības cīņu vēsture vēl nav

rakstīta. Nav radies tāds vēsturnieks, kas objek-
tīvi aprakstītu 1917.—20. g. g. svarīgos notikumus,

kuru rezultātā nodibinājās neatkarīga Latvijas valsts

un tauta atbrīvojās no gadsimtu ilgās verdzības.

Visi tie raksti un apcerējumi, kas parādījušies at-

klātībā par vācu okupācijas laikmetu un 1919.—20.

g. g. atbrīvošanas cīņām, nevar pretendēt uz vēstu-

res darba nosaukumu. Ir sniegušas atmiņas perso-

nas, kurām bijusi kaut kāda tuvāka līdzdalība to lai-

ku notikumos, vai atkal ir sakopoti fakti chronolo-

ģiskā kārtībā bez dziļākas sociālpolitiskas analizēs

un sabiedriski-psīcholoģiskas izpratnes. Dažas bro-

šūriņas uzrakstītas ar acīs krītošu tendenci izcelt

atsevišķu personu nopelnus, padarīt „nemirstīgas"
šīs personas tautas atmiņā, it kā viņām vienām pie-
nāktos gods un slava tautas atbrīvošanā un pastā-

vīgas valsts nodibināšanā. Patiesībā šo „vadoņu"
nozīme bijusi visai niecīga, viņu loma dažkārt stipri

apšaubāma vai atkal negatīvi vērtējama un nožēloja-

ma. Dažs no šiem „tautas vadoņiem" vēlāk, pēc valsts
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nostiprināšanās, jau paspējis sanākt konfliktā pat ar

sodu likumiem — par savtīgiem pārkāpumiem. Cits

sava slavas vainaga laurus mēģinājis plūkt, mesda-

mies dažādos tautiskos veikalos, meklēdams savu

laimi korrupcijās un spekulācijās, kas vienmēr bei-

dzies ar lieliem skandāliem un sabiedrisku sakom-

promitēšanos. Tikai retais palicis neskārts, un ar

mieru labprāt greznot savas krūtis atzinības meda-

liem un goda zīmēm par it kā visu atzītiem nopel-
niem tautas brīvības cīnu vēsturiskajās dienās.
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Dažādu rakstu pilsoniskie autori pavisam no-

klusējuši pašas dēmokratijas līdzdalību savā atsva-

bināšanā un brīvas valsts izkarošanā. Šo cīnu re-

zultāts bija dēmokratiskās republikas
nodibināšana caur visas tautas brīvi vēlētu Satvers-

mes Sapulci. Tomēr tautas gribas veidošanās uz

to, tautas atsevišķo šķiru sabiedriskais noskaņo-

jums, pašnoteikšanās spēka augšana un uzupurēša-
nās apieta ar klusu ciešanu. Demokrātiska, neat-

karīga republika — bez pašas tautas — it kā uz-

dāvāta viņai no atsevišķiem varoņiem — tā „taisīja"
vēsturi feodālisma un absolūtisma laikos, bet nevis

tagad, kad arī apspiestās šķiras ir kulturāli un sa-

biedriski pietiekoši attīstītas un organizējušās savu

tiesību izcīnīšanā un aizstāvēšanā.

Galīgi noslēpta ari Latvijas sociālde-

mokrātiskās strādnieku partijas lo-

ma pieminētos vēsturiskajos notikumos. Un kur šī

loma garāmejot atzīmēta, tur tā aplam nostādīta, au-

toru slēdzieni nepareizi un subjektīvi, jo pretējā ga-

dījumā sabruktu pasaciņa par to, cik varonīgi „viņi"

cīnījušies par tautas brīvību un valsts neatkarību.

Tāda pieeja mūsu tautas brīvības cīņu vēsturei

ir kaitīga. Strādnieku šķirai un arī pārējai dēmo-
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kratiskai sabiedrības daļai tā nevien nav pieņema-

ma, bet noteikti noraidāma. Noraidāma tāpēc, ka

pagātnes vēsturiskie notikumi jāredz pareizā per-

spektīvē, no tiem mācās jaunā paaudze, kas pati šos

notikumus nav redzējusi un pārdzīvojusi. Zināt sa-

vas tautas un valsts vēsturi ir katra brīva cilvēka

pienākums. Tā jāpazīst arī katram strādnieku šķi-
ras loceklim, jo strādnieku šķira ir tagadējās pil-
soniskās iekārtas mantiniece un pārveidotāja.

It sevišķi svarīgi tas arī tāpēc, ka Latvijas
tautas un mūsu patstāvīgās valsts

likteņi nav izšķirti uz mūžīgiem lai-

kiem. Lielās pārgrozības, kas notikušas Vakar-

eiropā, fašistiskā režīma nodibināšanās Vācijā,
šai valstī pieaugošās agresīv itā t es

tieksmes pret Austrumiem, smagās un ka-

tastrofālās neveiksmes pasaules miera sargāšanā, —

viss tas atkal liek Latvijas likteņus svara kausos.

Ja cilā Baltijas valšķu neitrālizāci-

jas jautājumu un tas kļūst par prob-
lēmu starptautiskā politikā — tad

briesmām, kas var apdraudēt šo val-

stiņu patstāvību, ir jau reāla nozīme.

Un pavisam slikti būtu, ja kādu šīs briesmas pār-

steigtu nesagatavotu. Var pienākt brīdis, kad mums

vēl reiz būs ieročiem rokas jāizcīna sava brīvība un

jāaizsargā savas eksistences_ tiesības. Šo apziņu

var stiprināt pareizi saprastās brīvības cīņas pa-

gātnē.
Šīs grāmatas nolūks nav rādīt visā plašumā

un dzijumā mūsu brīvības cīņu vēsturi, bet gan ob-

jektīvāk aprakstīt tos notikumus, kuru rezultātā no-

dibinājās un veidojās neatkarīgā dēmokratiskā Lat-

vijas republika. Rādīt, ka šais notikumos izšķirošā
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loma un nozīme bijusi darba dēmokratijai — strād-

nieku šķirai un viņas sabiedrotajam bezzemniekam,

vēlākajam darba zemniekam — jaunsaimniekam,

kurus polītiski audzinājusi un vienmēr cīņā vadīju-
si Latvijas sociāldēmokratiskā strādnieku partija.
Šo apstākli pilsoniskie „vēsturnieki" līdz šim mē-

ģinājuši pavisam noklusēt.
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Tāpat šai apcerē mēs sevišķi izceļam to ob-

jektīvo patiesību, ka arī Latvijas dēmokratiskās re-

publikas izcelšanās, nodibināšanās un nostiprināša-
nās vedama sakarā ar divām lielām revolūcijām
Austrumos un Vidus Eiropā un ir šo vēsturē līdz

tam vēl nepieredzētu, sociālu un tālu ejošu polītisku

pārvērtību rezultāts. Arī to pilsoniskie vēsturnie-

ki" mēģina noklusēt, tā nostādīdami šos lielos cil-

vēces vēstures notikumus vienpusīgā gaismā.

Šai grāmatā izlietotā rakstāmā materiāla lielā-

kā dala sakopota cietumā, kur man, kā laikraksta

„Sociāldēmokrats" atbildīgajam redaktoram bija jāiz-
cieš vairāk kā divus mēnešus piespriestais aresta

sods. Atzīmes vēlāk, pēc iznākšanas no cietuma,
sakārtotas un paplašinātas. Viena dala materiāla
ir paša pieredzējumi un novērojumi.

Latvijas strādnieku šķiras un dēmokratijas
vēsturiskās lomas iztirzājumi un sociāldēmokratijas
viedokli izteicošie raksti, sakarā ar mūsu tautas brī-

vības cīņām, kurās strādnieku šķira vienmēr atra-

dusies vadošajā avangardā, līdz šim bijuši izkaisīti

vienīgi periodikā — strādniecisko laikrakstu un re-

tāk arī žurnālu slejās. Jādomā, ka vienīgi aiz laika

trūkuma vēl neviens no sociālistiskajiem žurnālis-

tiem un publicistiem nav līdz šim varējis šos rakstus
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sakopot un paplašināt līdz grāmatas apmēriem, kas

tak ir nepieciešami un svarīgi. Šo iespēju esmu iz-

lietojis, tikko man tāda radās. Ceru, ka dalu no

pieminētā roba kreisās sabiedrības publicistika ar šo

sava „brīvlaika" darbu būšu aizpildījis.

Autors.

Februāri, 1934. g.
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1. KĀ RADĀS LATVIJAS VALSTS

IDEJA

Latvijas pilsoņi kā ķeizariskās Krievijas patrioti. — Latviešu

strēlnieku kults. — Sociāldemokrāti un Latvijas autonomija.
— Krievijas revolūcija 1917. gada martā. — Cīna par Sat-

versmes Sapulci vai padomju iekārtu. — Zemes Sapulces un

autonomijas jautājums.

Neatkarīgas Latvijas valsts nodibināšanos pil-

soniskie publicisti un žurnālisti mēģina izskaidrot

kā tautas pilsoniskās daļas nācionālās pašapziņas
lielu sasniegumu un neapturāmu dziņu uz pašno-
teikšanos. To pašu tagad daudzina svinīgos aktos

un katrā tamlīdzīgā izdevībā. Šinīs izskaidrojumos

gan nedzirdam pieminam to, kādos konkrētos vei-

dos šī pilsonības nācionālā apziņa izpaudusies iz-

šķirošajos 1917.—20. cīņu gados un kādi toreiz bija

plašo tautas masu un viņu sabiedrisko nogrupējumu

uzskati un simpātijas pret lielajām sociālajām pār-

grozībām un to piepidītājiem.

Neatkarīgas Latvijas valsts ideja nav dzimusi

„tautas vadoņu" galvās kā skaists mērķis, par ko

visaktīvāk būtu cīnījusies mūsu pilsonība. Šai ide-
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jai bijis savs attīstības un veidošanās ceļš, atkarībā

no daudziem un dažādiem konkrētiem apstākļiem,

kurus neviens vēsturnieks nedrīkst noklusēt. Ar

nācionālu ideju vien nav bijis diezgan. Ir bijuši

stiprāki faktori, kas nācionālas valsts rašanos uz

laiku aizkavēja, līdz kamēr tā kļuva visai tautai kā

nepieciešama prasība.

Kā tad nu ir patiesībā par pašas nāci o n ā -

lās valsts idejas rašanos mūsu pil-

soņos? Te vispirms jākonstatē pavisam tukša

vieta pirms lielās Krievijas revo-

lūcijas 1917. g. februāra un marta mēnešos. Kas

tad bija latviešu pilsonība pirms revolūcijas? —

Politiskā nozīmē — apaļa nulle! Zināmā materiālā

turībā iedzīvojusies, mantrausības pārņemta, sīkās

grupās saskaldīta, privāto materiālo interešu kon-

kurrences naidā noskaņota, bezgala daudz laika un

līdzekļu tērēja cīņās dēļ valdonības pašu nodibi-

nātās krājkasītēs un ap dažādiem izdevīgiem tau-

tiskiem veikaliem. Tāda šī pilsonība plaši un sīki

notēlota mūsu progresīvāko rakstnieku darbos

pirms pasaules kara izcelšanās. Šīs pašas rakstura

īpašības pilsonība saglabāja sevī arī visu kara laiku.

Pat tādā filantropiskā pasākumā, kā Krievijā

ieplūstošo latviešu bēgļu apgādāšanā ar visnepiecie-

šamākajiem eksistences līdzekļiem, nebija vienprā-
tības un saskaņotas darbības. Savā starpā kon-

kurrēja un neglīti apkarojās presē vai pat viens

otru denuncēja pie augstāko varas vīru ķēķa dur-

vīm veselas četras organizācijas — Rīgas lauk-

saimnieku centrālbiedrības un Baltijas lauksaimnie-

ku ekonomiskās sabiedrības vadošo darbinieku di-

binātās dažādās komitejas un kristīgi veinberģisku

„Dzimtene" Pēterpilī. Apgādāti ar dažādām algo-
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tām vietām bēgļu komitejās, vai kā ierēdni strādā-

dami valsts un pašvaldību iestādēs, vini neviens i

ausu nepakustināja, lai padomātu par kaut kādu tur

nācionālas Latvijas autonomiju vai neatkarīgas
valsts ideju.
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Bija gan tāda kautrīga cerība uz laimīgām pa-

saules kara beigām, ka tik liela tautu slaktēšanās

nevar palikt bez dažām dziļākām sekām arī tādā

valstī, kā absolūtajā Krievijas monarķijā. Bet kā-

das politiskas drumstalas visžēlīgi atmetīs karā ga-

līgi novārdzinātai un izpostītai latviešu tautai — to

neviena gudra galva iepriekš necentās paredzēt.
Liberālāki noskaņotie gan prātoja, ka labi būtu, ja
arī Baltijas provinces dabūtu kaut tās pašas Krie-

vijas pārējo guberņu zemstu iekārtas tiesības, ka

vajadzētu arī mātes valodu skolās, vietējās valsts

un pašvaldību lestādēs un tiesās. Bet kā to visu

panākt un lai par šīm mērenajām prasībām cīnītos

arī radikālākiem cīņas līdzekļiem — pie tā visa

domāšana apstājās.

Tāds cara laiku „dēmokrats", kā Arvēds

Bergs savā laikrakstā JBaltija", kas iznāca Pēter-

pilī, zobojās par tādu pārējo pilsoņu nācionālismu

un propagandēja pārkrievošanās ieskatus. Kā naīva

pasaciņa viņam izklausījās pat tik neprātīga prasī-
ba, kā mācību pasniegšana skolās savā mātes valo-

dā. Zem varenā divgalvainā Krievijas ērgļa spār-

niem kā bijuši, tā paliksim arī turpmāk un ja lat-

viešu pilsonis grib turpmāk kādu lomu spēlēt lielās

Krievijas valstī, tad viņam arī pašam vajaga justies

„kā īstam krievam" un šīs valsts patriotam.
Jaunāko pilsonisko literātu un žurnālistu grupā,

kas kara laikā uzturējās Valkā un strādāja laikrak-

stā „Līdums", vai atkal Maskavā, laikrakstā „Dzim-
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tenes Atbalss", saka arvien skaļāk izskanēt balss,
ka būtu jāraisās vaļā no šī ērgļa apkampieniem, ka

labāk būtu, ja varētu palīst zem otra ērgļa spār-

niem, kuram tā ligzda Berlīnē. Jo tas liekas kul-

turālāks, un ja būs labs prāts, tad atmetīs arī na-

baga latviešiem kādas druskas no Vakareiropas ci-

vilizācijas un reformām. Cik daudz tintes nav iz-

lietots, cik niknu vārdu nav tērēts starp abu šo uz-

skatu pretiniekiem visos kara gados, līdz kamēr

Krievijas revolūcija kā sniega lavīna nokrita uz

iekarsušo cīnītāju galvām un visiem tamlīdzīgiem

prātojumiem pārvilka strīpu.
Visspilgtāk šī latviešu pilsonības polītiskā ne-

varība un sulainiskā pielāgošanās valdošajam cara

režīmam izpaudās latviešu strēlnieku

pulku dibināšanā. Ka latviešu karavīri no citām

krievu karaspēka dalām labprāt pārgāja uz strēl-

nieku bataljoniem, par to viņi .nav vainojami. Ap-

spiestas un verdzībā turētas valsts karavīram vien-

alga, kur pretinieka lode viņu sagaida kara_ laukā.

Uz iestāšanos nācionālās karaspēka vienībās gan

varēja pamudināt citur saņemtās nepelnītās pārestī-

bas, krievu tautības priekšnieku tukšā bramanība,

uzpūtība un šaursirdība, kā ari vēlēšanās būt dzim-

tenē, tuvāk pie saviem piederīgiem. Izņēmums va-

rēja būt mazākā dala latviešu jaunekļu un vīru, ku-

rus varbūt patiesi sajūsmināja visu turīgāko pilsoņu

zalonos toreiz deklamētais pantiņš: „Uz ežiņas gal-

vu liku, sargāj' savu tēvu zemi!"! To deklamēja

tie, kam šāda zeme bija ko sargāt. Bet lielajam vai-

rumam i tās pašas zemītes nebija, tā tad nebija arī

ežiņas, ko varētu par savu saukt.

Doma par latviešu strēlnieku bataljonu dibi-

nāšanu radās 1915. gada vasarā, kad vāciešu armi-
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ja, nesastapdama krievu karaspēka nopietnu prete-

stību, jau tuvojās Jelgavai un traucās uz Rīgu. Šīs

domas ierosinātāji bija latviešu bēgļu apgādāšanas
centrālo organizāciju vadošie darbinieki. Loti ie-

spējams, ka dibināt savus nācionālus strēlnieku pul-
kus pamudināja tik konkrēts apstāklis, kā lielas

grūtības un neveiksmes latviešu bēgļu novietošanā

Krievijā. Mūsu tautiskajiem bagātniekiem vienmēr

sirdis bijušas cietas, viņi labi apzinās sava maka sa-

tura vērtību, tāpēc ziedotāju bēgļu vajadzībām ne-

radās. Izlūgties lielākas summas no krievu valdī-

bas iestādēm arī nebija viegla lieta, sevišķi tāpēc, ka

lūdzēji nāca no vairākām organizācijām ar vienā-

diem uzdevumiem, kas savā starpā sīvi apkarojās
un viens otru nosūdzēja. Ar tik ierobežotu materiā-

lu bāzi izdevīgi bija kaut vienai daļai bēgļu pateikt,
ka palīdzība nav iespējama, un spekulējot ar nācio-

nālo apziņu, tādiem ieteikt, lai iestājas nācionālajos

karapulkos. Šāds slēdziens liekas stipri vien pa-

matots, ievērojot plašo aģitāciju starp latviešiem

krievu armijā, bet sevišķi latviešu bēgļu vidū, par

iestāšanos latviešu pulkos. Tas pats spīd cauri vi-

sos uzsaukumos, kurus izlaida šī nodoma pilnvaro-
tie izvedēji — valsts domnieki J. Goldmanis un J.

Zālītis, tūliņ pēc 1915. g. 1. augusta, kad krievu ar-

mijas virspavēlnieks apstiprināja lūgto atļauju.
Šādu aģitāciju piekopa bez kādas jēgas un

nopietnākas pārdomāšanas par sekām, un drīz vien

radīja tā saukto «strēlnieka varoņa" kultu. Katra

varonība ir apsveicama īpašība. Ar varoņa apziņu

vieglāk arī pārciest kara briesmas un bezgalīgās

mocības, bet tad arī jāzin, kam par labu šāda varo-

nība izlietojama. Laikam gan J. Goldmanis pats
sevi iedomājās visīstākā tautas varoņa lomā, kad
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viņš no Valsts domes katedra svinīgā balsī dekla-

rēja, ka latvju tautā ir «vislielākās padevības un

patriotiskas mīlestības jūtas" pret savu apspiedēju
visvareno un visžēlīgo Krievijas cara tētiņu un kad

viņš lielījās visu Vācijas tautu noslīci-

nāt Latvju tautas izlejamo asinu

jūrā.

Pirmajā uzsaukuma: «Pulcējaties zem latviešu

karogiem!", ko izlaiduši abi «strēlnieku tēvi" J.

Ooldmanis un J. Zālītis, lasām sekojošās zīmīgās
rindas:

«Latviešu pulki kalpos Latvijas atkarošanai un aizstā-

vēšanai, lai tā arī turpmāk zeltu, kā nešķirama vare-

nās Krievijas dala ...
Ticat Krievijas_ nesalaužamai varonībai, ticat latviešu

tautas gaišai nākotnei! Lai tad pulcējamies ap savas

tautas karogu zem Divgalvainā Ergja spārniem!.. Jūs,
vidzemnieki un latgalieši, kas druvās vēl izkaptis cilā-

jat, un jūs, kurzemnieki, kam arkli jau atstāti rūsē tēvu

tīrumos — apmainiet izkapti un arklu pret kareivja zo-

benu. Un visi, kas izkaisīti svešumā... sniedzat roku

uz cīņu!.. Labāk cīņā doties, nekā nīkt un izputēt pa

svešām ceļmalām!.. Ar savu patriotismu, sa-

vu uzticību Car a_m un Krievijai un varo-

nību cīņās pret mūsu vēsturisko ienaidnieku, latvieši ir

izpelnījušies tiesību iet karā zem sava karoga."

Patiesi, jāatzīst — tā bija noziedzīga

aģitācija un tautas krāpšana — aicināt

kā karavīrus, tā badā un aukstumā nīkstošus bēg-
ļus noslaktēt sevi cīnās aizrautībā par vēl neesošu

Latviju, vienīgi ar «ticību tautas gaišākai nā-

kotnei" un ar vienīgo tiesību «iet karā zem

sava karoga" — zem Divgalvainā Ergla spārniem,

par Krievijas nesalaužamo varenību. Teiksim

skaidrāk — par izkurtējušo monarķiju, kas jau ga-
du simtus visnecilvēcīgākā kārtā apspieda un izva-
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Roja latvju tautu un to pašu atļāva darīt arī vācu

muižniecībai; par monarķiju, kuras īstais padom-

nieks un pavēlu devējs bija kādreizējais Sibirijas

zirgu zaglis un toreizējais galma izvirtulis Q r iš a

Raspūķins!
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Ko latvju tautai — daudziem tūkstošiem sirm-

galvju un māmuļu maksāja šī aklā un nepamatotā
ticība — par to var liecināt tie neskaitāmie ģimenes

locekli, kuri Tīreļu purvos, ziemassvētku un citās

kaujās pazaudēja savus apgādniekus, kā arī šais

kaujās vēl dzīvi palikušie dalībnieki un aculiecinie-

ki. Paši aizmugures varoņi un divgalvainā ērgļa

patrioti apliecina, ka tie latviešu pulki, kas gāja pir-

majās cīņās, dažu dienu laikā zaudējuši 60—80% no

sava sastāva kā kritušus un ievainotus. Tas tad

ar ir viss, ko latviešu strēlnieki guva un varēja gūt

toreiz cīņā „pret mūsu vēsturisko ienaidnieku".

Kā karavīri latviešu strēlnieki patiesi bija ne-

vainojami un kaujas laukā viņi drošsirdīgi gāja pre-

tim arī nāvei. Bet tā jau ir pavisam cita varo-

nība, ne tāda, par ko aizmugurē tērzēja pa salo-

niem. Ka strēlnieku masu slepkavošana Tīreļa pur-

vos, „Nāves salā" un citur varēja atnest mūsu iz-

mocītai tautai gaišāku nākotni, tā bija naiva ticība,
noziedzīga spēlēšanās ar latviešu dēlu un vīru dzī-

vībām. It sevišķi pēc tam, kad atklāti redzama kļu-

va krievu armijas vadības nevīžība un lielā vienal-

dzība par šiem upuriem. Vēlāk to kvalificēja kā

nodevību pret latviešu strēlniekiem.

Pavisam smieklīgi runāt, ka daži desmittūk-

stoši varonīgu karavīru varēja izšķirt pasaules kara

likteni, it sevišķi vēl Krievijas frontē, kad noteico-

šie faktori kaujas laukā bija veikla taktika, militārā

technika, ķīmijas līdzekļu pielietošana un tamlīdzīgi
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paņēmieni, ar kādiem monarķistiskā Krievija neva-

rēja lepoties, nedz arī sacensties ar tādu pretinieku,
kā vāciešiem. Un vispār, kāda nozīme bija aizmu-

gurē apjūsmotai varonībai kaujas laukā, kad pie-

tiek ar dažiem ložmetējiem vai nedaudz smagās ar-

tilērijas šāvieniem, lai noslaucītu no zemes virsus

veselas rotas un pat veselus pulkus visdrošsirdīgā-
ko karavīru — to zinās katrs bijušais karavīrs, kas

pats piedalījies kaujās, tam ticēs arī katrs, kas būs

lasījis spilgti neaizmirstamos un nepārspīlēti reālos

Anri Barbissa, Ērika Remarka un citu taml. autoru

kara ainu tēlojumus un kauju pārdzīvojumu ap-

rakstus.

Revolūcijai izceļoties, latviešu strēlnieki jau
jutās vīlušies un piekrāpti. Tāpēc nav jābrīnās, ka

pēc apvienotas latviešu strēlnieku deputātu pado-
mes nodibināšanās šī padome vispirms izteica ne-

uzticību saviem „tēviem", kuri viņus bija „radījuši".
Tas notika jau pirmajā padomes sapulcē — 1917. g.

9.—11. aprīlī. Tai pašā sapulcē nolēma likvidēt lat-

viešu strēlnieku bataljonu organizācijas komiteju

un sabiedrību uzaicināja nepabalstīt turpmāk šo ko-

miteju ne morāliski, nedz materiāliem līdzekļiem.
Tāda bija strēlnieku atbilde viņu radītājiem — pēc

pārciestām kauju grūtībām. Tas bija asi nosodošs

un dibināts spriedums par naivo ticību nesalauža-

mās Krievijas monarķijas visvarenībai. Uz veltīga-
jiem divgalvainā ērgļa patriotu mēģinājumiem pār-
liecināt, ka jānes jauni upuri un jāturpina karš „līdz

galīgai uzvarai", strēlnieki atbildēja ar 30. maija re-

zolūciju par kara izbeigšanu revolūcio-

n_ā r ā kārtā, neatzīstot pat aktīvas aizsargāša-
nas karu. Tā bija lielinieciska rezolūcija, bet tā sa-

skanēja ar pašu strēlnieku izjūtām un prāta slēdzie-



»

"3
>

a
.3

5

c
-j

tr,

!a

■g
a

>-

niem par bijušo. Ka cīnītāji par tālākiem kara ve-

šanas plāniem mūsu strēlnieki nebija vairs derīgi.
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Ap strēlnieka — ķeizariskās Krievijas aizstāv-

ja vārdu pītais slavas un varonības vainags saira.

Sākās zaimi un pārmetumi strēlniekiem no bijušo div-

galvainā ērgļa patriotu puses par it kā savas tautas

nodevību. Gandrīz visi augstākie virsnieki pameta

strēlniekus — izstājās no vinu rindām. Viņu pie-

mēram sekoja arī viena daļa pārējo virsnieku. No-

dibināja tā saukto „Latviešu kareivju nācionālo sa-

vienību", kurai tomēr nebija nekādas lietišķas nozī-

mes notikumu tālākajā norisē. Beidzot viena dala
virsnieku demobilizējās, bet citi izklīda uz visām

pusēm un vēlāk iestājās dažādās kontrrevolūcionāru

armijās, lai cīnītos pret tiem pašiem latviešu strēl-

niekiem un saviem bijušiem cīņu biedriem pasaules

kara laikā.

Ja mēs pie šī jautājuma plašāk pakavējamies,
tad tāpēc, ka revolūcijas apstākļos latviešu strēl-

nieku epopeja patiesi varēja tapt par nopietnu ie-

vadījumu un reālu spēku Latvijas valsts idejas reā-

lizēšanai. Ja tas tā nav noticis, tad tā nav strēlnie-

ku traģēdija, kā to tagad mēdz daudzināt, bet gan

latviešu pilsonības nevarības un po-
litiskās aprobežotības traģēdija. Ne-

varīgā izrunāšanās par visas tautas kopīgām intere-

sēm, par nācijas pašnolemšanos un tiesībām patstā-

vīgi eksistēt — neatstāja nekādu iespaidu uz cīņās

pārbaudīto strēlnieku apziņu. Strēlnieki nebija au-

dzināti cīņai par savas tautas dēmokratijas intere-

sēm, bet gan Krievijas Divgalvainā Ērgļa troņa sar-

gāšanai. Un tagad šis tronis gulēja zemē drupās sa-

triekts.

Kāds bija latviešu sociāldēmokratijas
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principiālais viedoklis un taktika Latvijas valsts

patstāvības jautājumā pirms Krievijas revolūcijas?
Skaidrības labā vispirms jāatzīmē, ka pirms liela

pasaules kara izcelšanās Latvijas sociāldēmokratija

bija vienīgā latviešu politiskā partija, kas nesaudzjgi
cīnījās pret carismu, par monarķijas gāšanu revolū-

cionāriem cīņas līdzekļiem. Partija bija nelegāla un

viņā bija apvienoti abi sociāldēmokratijas virzieni —

mazinieciskais un lielinieciskais, pretēji krieviem,

kuriem šīs vienības nebija jau sākot no 1906. gada
un katrs no šiem virzieniem darbojās patstāvīgi.
Kad sākās pasaules karš, partijas rindas izjuka, or-

ganizācijas bija spiestas pārtraukt savu nelegālo dar-

bību, tāpēc ka daudzus biedrus mobilizēja un orga-

nizāciju sakari izputēja. Tikai tie biedri, kas bija
nometināti dažādās izsūtīšanas vietās, vai izklīda pa

dažādām Krievijas pilsētām un kurus karā neiesau-

ca, atsevišķās grupās mēģināja turēties vienkopus,
bet apvienojošas vispārējas organizācijas starp šīm

grupām nepastāvēja. Tā tas palika līdz 1917. gada
marta revolūcijai.

Kad revolūcija bija notikusi, Latvijas territorija
bija sadalīta divās dalās: gandrīz visa Kurzeme at-

radās vāciešu rokās, bet Rīgā un Vidzemē bija krie-

vi. Rīga vairs nebija tā rūpniecības pilsēta, kas ag-

rāk, pirms kara izcelšanās, jo gandrīz visas fabrikas

ar visiem strādniekiem jau kara sākumā evakuējās
uz Krievijas vidieni. Kā jau frontes tuvumā un tu-

vākā aizmugurē, Rīga_un Vidzeme bija karaspēka

pārpildītas un iedzīvotāji atradās armijas dzīves un

notikumu iespaidā. Tāpēc arī tūliņ pēc revolūcijas

uzvaras sociāldēmokratu darbība norisinājās galve-

nā kārtā armijā. Nodibinājās zaldātu deputātu pa-

domes, kuru darbībā piedalījās abi latviešu sociāl-
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demokrātiskie virzieni, bet jau vairāk vai mazāk

nodalīti, kā atsevišķas organizācijas. Pilsētās gan

nodibinājās strādnieku deputātu padomes, tāpat uz

laukiem bezzemnieku padomes, bet visaktīvākais

elements bija un palika saistīts armijā arī turpmāk.
Latvijas autonomijas vai patstāvības jautājums to-

reiz, revolūcijas sākumā, vēl nebija tik akūts.
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Sociāldēmokratijas partijas programmā, kas pie-

ņemta 1904. gadā*), jau bija paredzēta Latvijas au-

tonomijas prasība, tikai nebija tuvāki apzīmēts, kas

zem šīs autonomijas jāsaprot. Autonomijas jautā-

jumu varēja izšķirt vienīgi tai gadījumā, ja monar-

ķistiskā iekārta Krievijā galīgi sabrūk un tās vietā

stājas dēmokratiski republikāniska iekārta. Sociāl-

dēmokratos nebija domstarpību par to, ka pie tā da-

žādo tautību mistrojuma (skaitā vairāk par simtu),
kāds apdzīvo plašās apvienotās Krievijas valsts ter-

ritoriju, monarķistiskas iekārtas vietā jānāk federā-

tīvu republiku apvienībai, kurā katrai nācijai būtu

zināma autonomija. Cik plašai jābūt šai autonomi-

jai — tāds jautājums vēl nebija izšķirts. Viena dala
šo katras tautas patstāvības principu dēvēja par nā-

*) Partijas programmu pieņēma partijas pirmais kon-

gress 20. jūnijā 1904. gadā. To galīgā veidā apstipri-

nāja partijas otrais kongress gadu vēlāk, jūnijā, 1905. g.

Par Latvijas autonomiju runā 3. pants un 4. pants.

3. pants: „Krievijas_ dēmokratiskā republikā pašnolem-
šanās tiesības visām tautām, kas dzīvo līdzšinējās
Krievijas valsts robežās."

4. pants: „Plašu politisku un saimniecisku pašvaldību
(autonomiju) provincēm un tādu_ pat saimniecisku un

administratīvu pašvaldību arī pilsētām, apriņķiem, drau-

dzēm un pagastiem." (Skat. J. Augškalns-Aberbergs —

«Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija". Vē-

sturisks atskats. 43. lpp.)



23

cionāli-kulturālo autonomiju, bet cik plašs ir šāds

jēdziens un kādas ir tā konkrētās formas, tas parti-

jas programmā nebija pateikts.

Lai arī šai jautājumā būtu skaidrība, nelegālās
latviešu sociāldemokrātijas presē beidzamos gados

pirms pasaules kara sākuma arvien biežāk sāka iz-

tirzāt jautājumu par autonomiju. Ja karš nebūtu iz-

cēlies, ari šis jautājums tuvākā laikā būtu izšķīries
galīgā veidā kādā no partijas kongresiem. Pole-

miskajos rakstos izvirzījās divi viedokli: nācionāli-

kulturāla autonomija plašākā nozīmē, ar patstāvīgi

vēlētu Saeimu kā vietējo likumu došanas iestādi un

tai pakļautu zemes pārvaldes aparātu, pie kam šā-

das valsts robežas nospraužot ievērojams etnogrā-
fiskais princips. Šo viedokli it kā vairāk aizstāvēja
mazinieciskais virziens. Otra dala aizstāvēja ap-

gabala autonomiju pēc territoriālā principa. Tādu

jautājuma atrisinājumu it kā vairāk aizstāvēja lieli-

nieciskā virziena piekritēji. Ka Latvijai jābūt pilnīgi

patstāvīgai valstij, atdalītai no lielās Krievijas, tā-

das domas aizstāvju nebija ne sociāldēmokratos,
nedz pilsoņos. Tas arī gluži dabīgi un viegli sapro-

tams, ievērojot tās ciešās ģeogrāfiskās (izeja uz Bal-

tijas jūru) un tautsaimnieciskās saites, kas Latvijas

territoriju nesaraujami vienoja ar lielās Krievijas
aizmuguri. Tikai šīs aizmugures dēļ pie mums spēji

attīstījās ostas pilsētas ar plašu rūpniecību, kā ari

tirdzniecības sakari un apgrozība. Šie tautsaimnie-

cības attīstības virzieni jo strauju tempu uzrādīja
beidzamos gados pirms pasaules kara sākuma un

solīja lielas un tālu ejošas izredzes arī tuvākā nā-

kotnē. Tādos apstākļos par neatkarīgas patstāvīgas
Latvijas valsts nodibināšanu neviens nedomāja.

1917. gada marta revolūcijas uzvara un Vis-
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krievijas dēmokratiskās republikas pasludināšana

par nākošo valsts veidu, kuras satversmi tuvāk no-

teiks visu tautu kopīgi un brīvi izvēlēta Satversmes

Sapulce, pamudināja jau ātrākā laikā izšķirties_ par

turpmāko Latvijas iekārtu. No latviešu sociāldē-

mokratiem vienīgi lieliniekus šis jautājums tik daudz

neinteresēja un viņi nemaz nesteidzās formulēt Lat-

vijas autonomijas jautājuma atrisinājumu. Latviešu

lielinieki, tāpat kā viņu krievu domu biedri, neap-

mierinājās ar marta revolūcijas panākumiem vien,
neuzticējās Valsts domes nodibinātai Pagaidu valdī-

bai. Viņi prasīja šīs valdības ciešu padotību un pa-

klausību Viskrievijas strādnieku, zaldātu un zem-

nieku deputātu padomei un tās izvēlētam rīcības

orgānam — Izpildu komitejai, kuras abas darbojās
Pēterpilī. Abās šais iestādēs lielinieki gan bija lielā

mazākumā. Liels deputātu vairums bija sociāldē-

mokratiem un sociālrevolucionāriem. Neraugoties

uz to, lielinieki izvirzīja prasību par visas varas no-

došanu minētām padomēm. Lielinieki cerēja, ka ar

laiku, ar savu aktīvitāti, aģitāciju un revolucionāro

darbību par marta revolūcijas padziļināšanu, viņi
padomēs iegūs vairākumu. Arī pret Satversmes

Sapulces vēlēšanām lielinieki neuzstājās. Viņi pra-

sīja nesteidzināt šīs vēlēšanas, lai iegūtu vairāk lai-

ka savai cīņai tautā par vairākuma dabūšanu Sat-

versmes Sapulcē. Ar tādu taktiku latviešu lielinie-

kiem jau bija mazāk nozīmīgs un svarīgs Latvijas
valsts uzbūves jautājums.

Jau _Rīgas strādnieku _deputātu padomes 24.

maija sēdē lieliniekiem izdevās ar lielāku balsu pār-

svaru pieņemt vairākas rezolūcijas, kurās neatzīst

ne Valsts domes nodibināto Pagaidu valdību, nedz

viņas pārveidošanu koalicijas ministrijā ar krievu
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sociālistu piedalīšanos. Tālāk šīs rezolūcijas vel

nosaka, ka visa vara jāsaņem zaldātu, strādnieku un

zemnieku deputātu padomju rokās un ka Sabiedro-

tās valstis jāpiespiež izbeigt karu, pieņemot demo-

krātiska miera platformu. Lai to panāktu, fronte

jāveicina brālošanās starp abām pretinieku armijām

un karš jāizbeidz revolūcionārā ceļā — visu zemju

proletāriātam ejot cīņā pret visu zemju kapitālistiem.

Dažas dienas vēlāk, 30. maija sēdē, līdzīgas rezolū-

cijas lielinieki dabūja cauri arī Latviešu strēlnieku

deputātu padomē.
Dažādās nelielinieciskās krievu sociālistu par-

tijas tādu „revolūcijas padziļināšanu" novērtēja kā

negatīvu un bīstamu, kas var iznīcināt visus revolū-

cijas sasniegumus un galu galā novest pie kontrre-

volūcijas uzvaras. Sociālisti aizstāvēja Satversmes

Sapulces vēlēšanas un cīnījās par to ar idejiskas

aģitācijas un propagandas palīdzību. Pēc sociālistu

uzskatiem Krievijas revolūcijas uzdevums ir iznīci-

nāt monarķiju un tās galveno pamatu — muižniecību

un neiet tālāk par dēmokratiskās republikas nodibi-

nāšanu. Uz kara laikā sagrautās tautas saimniecī-

bas drupām nevar nodibināt tūlītēju sociālistisku ie-

kārtu. Tā kā par sociālistiskas iekārtas nodibināša-

nu konsekventi līdz galam cīnītos vienīgi strādnieku

šķira, kas Krievijā bija loti lielā mazākumā (ap 12

milj. no 180 milj. lielā iedzīvotāju skaita 1914. g.),
tad lielinieku proklamētā revolūcijas padziļināšana
faktiski nozīmē pilsoņu karu. Neviens nevar ie-

priekš paredzēt šāda pilsoņu kara iznākumu. Tanī

gadījumā, ja pilsoņu karā strādnieku šķiru sakautu,
tas reizē ar to nozīmētu arī revolūcijas lik-

vidāc i j v. Kara jautājumā sociālistu vairums stā-

vēja par aizsargāšanās kara turpināšanu, kamēr rie-
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tumu frontē ieroču pārsvars izšķirs pasaules kara

iznākumu; slēdzams dēmokratisks miers — bez

aneksijām un kontribūcijām.

Kara resp. miera jautājums faktiski atrisinājās

frontē, kur sākās intensīva brāļošanās un Krievijas

armija drīz vien kļuva cīņas nespējīga. lesākās ar-

mijas dezorganizācija, jo daudzi kareivji negribēja

ilgāk palikt pozicijās un "sāka dezertēt. Sākās ari

otrs process — sagrupēšanās pa nācionālām kara-

spēka vienībām. Politiskā cīņas laukā degpunktā

bija: cīņa par padomju varu un cīņa par Satversmes

Sapulci. Pēc visas šo notikumu norises gaitas ar-

mijā un polītiskā cīņas laukā jau 1917. gada augusta

mēnesī varēja paredzēt lielinieku uzvaru.
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Brīdinājumus, ka padomju varas proklamēša-

na var radīt jaunas, pilsoņu kara bries-

mas, revolūcijas pārdzīvojumos sabangotā kara-
vīru masa savā lielajā vairumā neklausīja. Pasau-

les karš frontē ar visām tā nejēdzībām bija jau pār-

dzīvots. Šai karā dzina uz pavēli un pavēlētāji tak

bija tie, kurus revolūcija nobīdīja sāņus. Pavisam

citādi tēlojās varbūtējais pilsoņu karš. Revolūcija

svinēja savu uzvaru, tāpēc pilsoņu karš daudziem

likās pavisam nenozīmīgs un vienkāršāks, nekā pa-
saules karš pozicijās. Pilsoņu karam arī būtu savs

apzināts mērķis, turpretim uz pasaules karu karojo-
šās tautas skatījās kā uz bezmērķīgu, savstarpīgu

apslaktēšanos — tā bija veltīga asiņu izliešana man-

tīgo šķiru un tautas apspiedēju labā.
_

Tāpēc pilsoņu
karam varēja atrast arī daudzus ideālus attaisnoju-
mus.

Katrs karavīrs arī armijā gribēja kaut ko man-

tot no revolūcijas, un kas gan viņu varēja vēl vai-

rāk aizraut, ja ne apsolītais miers — miers par
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katru cenu. Tā ir parastā kara apstākļos izsauktas

revolūcijas attīstības dialektika — vecā armija ne-

bija vairs spējīga karu turpināt. Tikai zināmas iz-

lases ceļā iespējams sastādīt kaut cik cīņas spējīgu

armiju, lai aizstāvētu valsti pret uzbrukumu no ār-

puses. Kad lielinieki, jau pēc padomju varas nodi-

bināšanas, arī bija spiesti steidzīgi organizēt bruņo-
tu armiju, lai padomju republiku aizstāvētu pret Sa-

biedroto intervencijām un krievu kontrrevolucio-

nāro armiju uzbrukumu, mēs zinām, cik grūti vi-

ņiem bija šo jautājumu atrisināt. No jauna formēja-
mais bruņotais spēks padomju varas aizsargāšanai

bija sarkanā armija. Lielinieki nekavējoties ķērās
pie šīs armijas nodibināšanas, bet frontē un kaujās
trīs gadus jau izvārgušais krievu zemnieks negribē-
ja palikt turpmāk armijas dienestā. Viņš raušus

rāvās, nenogaidījis demobilizācijas rīkojumus, prom
no armijas, uz savu sādžu, kur tai laikā sākās jau
muižu zemes sadalīšana. Muižnieku zemi zemnieki

dalīja paši, negaidot nekādu rīkojumu no augšas, jo
lielinieki tādu tiesību jau agrāk bija devuši, pirms
valsts varas saņemšanas savās rokās. Tāpat kā uz

kara izbeigšanu, jau pirms 7. novembra apvērsuma,

lielinieki aicināja zemniekus atmest katru nogaidī-
šanu un ķerties pie muižu zemes sadalīšanas revo-

lucionārā kārtā. Ar šo savu lozungu lielinieki cerē-

ja divas trešdaļas no visas zemnieku šķiras — sī-

kos un vidējos krievu zemniekus noskaņot sev par

labu. „Laupi salaupīto" — šāds pamudinājums līdzē-

ja un muižās lasījās kopā zemnieki, viņu sievas,

pusaudži, bieži vien bruņojušies izkaptīm un run-

gām, jo vajadzības bija lielākas, nekā ar muižnieku

simtu gados salaupīto varēja apmierināties. Lūk, tā-

pēc arī zemnieks nometa karavīra tērpu un steidzās
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uz sādžu. Uzvaru un draudošās pilsoņu kara bries-

mas varēja vēl aizkavēt un varbūt pavisam novērst

paātrināta Satversmes Sapulces izvēlēšana un sa-

saukšana. Tāpēc dēmokratiskās republikas aiz-

stāvji izdarīja vēl vienu mēģinājumu noturēt valsts

varu savās rokās līdz Satversmes Sapulces sasauk-

šanai: septembra mēneša sākumā nodibinājās jau
pēc skaita otrā koalicijas valdība ar Kerenski

priekšgalā, kurā sociālistiskie ministri bija noteico-

šā vairākumā.
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Tā kā jau pirms tam lielinieki bija nodibinājuši

savu revolucionāro kara komiteju, kas vadīja vi-

sas partijas cīņu un darbojās pilnīgi legāli (Nikolaja
2. mīļākās, baletdejotājas Ksešinskajas pilī), tad vi-

ņi, nenogaidot Satversmes Sapulces vēlēšanas, jau

7. novembrī gāza Pagaidu valdību un ar bruņotu

spēku sagrāba varu savās rokās.
Šai krievu revolūcijas attīstībai līdztekus no-

risinājās arī politiskās cīņas Latvijā. Tikai ar to

starpību, ka tuvējās frontes un kara apstākļu dēl
Vidzemē lielinieki jau pašā sākumā, pēc marta re-

volūcijas, ņēma virsroku visās padomēs, kā arī da-

žādās strādnieku organizācijās. Visvairāk vilka pro-
klamētā „revolucionārā miera" lozungs. Šim lozun-

gam bija galvenā nozīme arī idejiskā cīņā par Sat-

versmes Sapulci vai padomju varu. Revolūcionārs
miers būs sasniedzams, ja visa vara valstī piederēs

padomēm, turpretim Satversmes Sapulce var dot

nevis ilgoto kara izbeigšanu, bet gan tā turpināša-
nu. Šī iemesla dēl zaldātu padomes arī bija visra-

dikālāk noskaņotas.
Šis elements tāpēc bija nederīgs sarkanās armi-

jas uzdevumam. Sarkanā armija sastādījās no pa-

visam citiem iedzīvotāju slāņiem — no matrožiem,
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kuri pirms iesaukšanas armijā paši bijuši strādnieki

un karā nebija tik daudz nogurdināti, no fabriku

strādniekiem un arī no strādnieciskajiem elemen-

tiem agrākajā armijā, kurus sādžas dzīve nevilinā-
ja un kuriem arī pilsēta tuvākā nākotnē nevarēja
nodrošināt eksistenci, dezorganizētas saimnieciskas

dzīves un agrākās rūpniecības sabrukuma dēl.
Tādos apstākļos Latvijas autonomijas idejas

izveidošanai nebija lielas praktiskas nozīmes. Prak-

tiska nozīme šim jautājumam gan būtu bijusi tad,

ja izdotos nonākt līdz Viskrievijas Satversmes Sa-

pulces sanākšanai. Tāpēc visu 1917. gada vasaru

vienīgi Satversmes Sapulces piekritēji savu orga-

nizāciju sēdēs sāka apspriest un lemt arī par Latvi-

jas autonomijas jautājumu. Par to lēma Vidzemes,
Kurzemes un Latgales pagaidu zemes padomes.

Šīs Pagaidu zemes padomes nebija dēmokratis-

ki vēlētas. Tās konstituējās kā pagaidu pašvaldību
iestādes. Kurzemes bēgli pat nodibināja divas Ze-

mes padomes — mērenāko Tērbatā un kreisāko

Maskavā. Ar Vidzemes pagaidu zemes padomi, kā-

du to izvēlēja Valmieras 25. un 26. marta pagastu,

draudžu un citu pārstāvju sapulce, nebija apmieri-
nāta 29. un 30. aprilī arī Valmierā noturētā bezzem-

nieku delegātu sapulce. Arī šī sapulce izvēlēja sa-

vu padomi. Vēlāk abas padomes apvienojās vienā

un tā tad arī galīgā veidā konstituējās kā Vidzemes

pagaidu zemes padome.

Jūlijā Viskrievijas pagaidu valdība apstiprināja
likumu par Vidzemes un Kurzemes administrātīvo

pagaidu pārvaldību un pašvaldību. Saskaņā ar šo

likumu Vidzemes guberņas zemes padomes vēlē-

šanas notika 2. septembrī, bet apriņķu padomju vē-

lēšanas — 9. septembrī. Padomē lielākam skaitam
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pārstāvju vajadzēja nākt no Rīgas, bet tieši pašā
vēlēšanu dienā vācieši pārgāja uzbrukumā Dauga-
vas frontē, nolūkā ieņemt Rīgu, un tāpēc vēlēšanas

Rīgā, tāpat kā vienā daļā Rīgas apriņķī, nevarēja

notikt. Viskārtīgāk vēlēšanas notika Valmieras un

Valkas apriņķos, bet Cēsu apriņķī jau valdīja zinā-

ma nervozitāte, sakarā ar kara darbības atjaunoša-

nos Daugavas frontē. Rīga krita vāciešu rokās.

Tāpat viņi pavirzījās uz priekšu arī Vidzemē, Rīgas

apriņķī, bet ziemai tuvojoties atkal atvirzījās atpa-

kaļ un frontes līniju ieņēma agrākā vietā — uz Dau-

gavas. Zinādami krievu armijas vājās cīņas spējas,
vācieši Daugavas frontē lielākus spēkus vairāk ne-

turēja, tos pārvietoja uz citām frontēm.
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Interesants ir, kaut arī nepilnīgi ievēlētās, Vid-

zemes guberņas zemes padomes sastāvs pēc poli-
tiskām partijām. Vēlēšanās sacentās galvenā kār-

tā divi kandidātu saraksti: sociāldēmokratu un zem-

nieku savienības (zemnieku savienība nodibinājās
Valkā 1917. g. 11. maijā). No ievēlētiem 40 depu-
tātiem sociāldēmokratu bija 24, sociālistiem-revolu-

cionāriem — 1, zemnieku savienībai — 13, nācio-

nāldēmokratiem un neatkarīgajiem — pa vienam.

Sociāldēmokratiem tā tad lauku deputātos bija ab-

solūts vairākums. Šis vairākums būtu bijis pro-

porcionāli vēl lielāks, ja nāktu klāt 30 Rīgas pilsē-
tas deputāti. Vidzemes guberņas zemes padome to-

mēr konstituējās, sanākdama uz savu pirmo sēdi

11. sept. Valkā. Šinī sēdē piedalījās tikai no Valkas

un Valmieras apriņķiem ievēlētie deputāti, kopskai-
tā 20. Cēsu apriņķis iztrūka. Tā kā Rīga bija
zaudēta, šāds lauku delegātu skaits pietika, lai sa-

pulce varētu konstituēties par Vidzemes guberņas
centrālo pašvaldības orgānu.
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Latvijas autonomijas jautājumu pār-

runāja 21. oktobra sēdē. 0. Kārkliņš sēdē dekla-

rēja, ka lielinieki neatzīst nekādu nācionālu auto-

nomiju, bet gan tikai territoriālu. Šo uzskatu it kā

atbalstīja visa sociāldēmokratiskā frakcija vienprā-

tīgi, pēc kam pilsoniskie deputāti ar motivāciju pa-

ziņoja, ka viņi no guberņas padomes izstājas un sa-

vus mandātus noliek. To pašu darīt viņi uzaicināja

arī apriņķu padomēs ievēlētos pilsoņu deputātus.
Tā tad arī šī nepilnīgi sastādītā Vidzemes guberņas

zemes padome galu galā izputēja.

Pēc tam pilsoņi sāka interesēties par nācionā-

la centrālorgana nodibināšanu. Doma par to radās

Pēterpilī, kur dažādu organizāciju pārstāvji, izņe-

mot lieliniekus, jau bija noturējuši apspriedes un 3.

novembrī arī panākuši vienošanos par to, ka jāsa-
sauc Nācionālas padomes dibināšanas sapulce, sa-

ziņā ar Vidzemes guberņas zemes padomi. 11. no-

vembrī nodomāto sapulci Valmierā izjauca krievu

lielinieku 7. novembra apvērsums, tāpēc sanāca ot-

ra sapulce 29. nov. Valkā. Šī sapulce, vienīgi pil-

soņu organizāciju pārstāvjiem piedaloties, tad nu ar

proklamēja sevi par latviešu pagaidu Na-

cionālo padomi. lespaids no šīs sapulces bija
vairāk kā bēdīgs.

Sakarā ar lielinieku apvērsumu, šī „Nācionālā
padome" nekur darbos sevi neparādīja. Nosūtīja
tik dažus savus pārstāvjus uz ārzemēm informācijas
un diplomātisku sakaru nodibināšanas nolūkā, kā

arī pieņēma vairākas protesta rezolūcijas, sakarā ar

vācu okupācijas varas nežēlīgo rīcību un pret ba-

ronu nodomiem pievienot Kurzemi un Vidzemi Vā-

cijai. Zemes iedzīvotājos šādai „Nācionālai pado-
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mci" nebija un arī nevarēja but nekāda politiska ie-

spaida.

Pilsoņi ne par ko negribēja rēķināties ar iedzī-

votāju lielā vairuma politisko noskaņojumu, tāpēc
viņi arī negribēja, ka politiskos jautājumus izšķir
polītiskas partijas, bet visur, kur vien varēja, tāpat
arī pagaidu zemes padomju sastādīšanā, aicināja da-

žādu savu nepolitisko organizāciju, biedrību un ko-

miteju pārstāvjus, lai viņiem būtu nodrošināts vai-

rākums.
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To redzot, arī latviešu sociāldēmokratiem-ma-

ziniekiem, kuru centrs atradās Pēterpilī un Valkā,
zuda interese aktīvāk darboties līdz Latvijas auto-

nomijas jautājuma izšķiršanā šādās sanāksmēs.

30. decembrī (j. st.) Latvijas strādnieku, zal-

dātu un bezzemnieku apvienotā padome Valkā pro-

klamēja padomju varas nodibināšanu

Latv i j ā un Iskolatu izsludināja par centrālo varas

orgānu valstī. Lieliniekiem tas bija jādara tāpēc, ka

„Nācionālā padome" centās 1918. g. janvāra mēnesī

sarīkot Latvijas Satv. Sapulces vēlēšanas. Vēlēša-

nu tiesības bija paredzētas visiem, kas pārsnieguši
18 gadu vecumu. No sacītā izriet, ka latviešu lieli-

nieki tūliņ pēc 7. novembra apvērsuma nemaz ne-

centās proklamēt Padomju Latviju kā autonomu vie-

nību Viskrievijas padomju republikā. Viens no tiem

apstākļiem, kas viņus uz to pamudināja, bija „Nācio-
nālās padomes" ierosinātās Latvijas Satversmes

Sapulces vēlēšanas. Latvijas (pareizāk — vāciešu

neieņemtās Ziemelvidzemes) Satversmes Sapulces

jautājums bija populārs vienīgi pašas latviešu Pagai-
du nācionālās padomes aprindās. Ziemellatvijas ie-

dzīvotāji šīm vēlēšanām nebija sagatavoti. Lielinie-

ciskā noskaņojuma dēl arī pats vēlēšanu iznākums
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bija jau iepriekš paredzams. Par šo noskaņojumu

liecināja 1917. gada rudenī Ziemelvidzemē notikušas

vēlēšanas uz Viskrievijas Satversmes Sapulci: no 4

ievēlētiem deputātiem 3 bija lielinieki un 1 — lat-

viešu pilsonis. Doma par Latvijas Satversmes Sa-

pulces sasaukšanu latviešu pilsoņos radās tāpēc, ka

padomju iekārta viņiem nebija pieņemama aiz šķi-
ras interešu motīviem.

Interesantu idejisku cīņu ap,Viskrievijas Sat-

versmes Sapulces vai padomju varas jautājumu iz-

cīnīja arī latviešu sociāldēmokratu-mazinieku Val-

kā izdotā «Strādnieku Avīze" (Redakcijā: A. Rude-
vics, F. Cielēns, R. Lindiņš, V. Caune, R. Kokle un

K. Ozoliņš). Pretim tai stāvēja lielinieku centrāl-

organs „Cīņa" un „Brīvais Strēlnieks". 22. janvārī
(j. st.) Valkā notika demonstrācijas, pieminot
1905. g. 9. janvārī Ziemas pils priekšā kritušos re-

volūcijas upurus. Sociāldēmokratu rīkotā demon-

strācija iznāca lielāka un iespaidīgāka, jo tajā pie-

dalījās galvenā kārtā strādnieki — turpretim lieli-

nieku demonstrācijā gāja galvenā kārtā karavīri.
Sociāldēmokratu gājiena dalībnieku iepriekšējā uz-

runā Ansis Rudevics aizstāvēja Viskrievijas Sat-

versmes Sapulces nepieciešamību, lai nostiprinātu
revolūcijas uzvaru. Lielinieki savā mītiņā asi vēr-

sās pret Satv. Sapulces vēlēšanām un aizstāvēja pa-

domju varu. Sociāldēmokratu gājiens vēlāk pie-

biedrojās lielinieku mītiņam, jo tā organizētāji cerē-

ja, ka viņu runātājam arī dos vārdu Satv. Sapulces

aizstāvēšanai. Tomēr vārdu lielinieki nedeva un

tikko sociāldēmokratu gājiens pienāca klāt lielinieku

mītiņa vietai, pulciņš karavīru ar šaušanai sagata-
votiem ieročiem rokās uzbruka karoga nesējiem —

tos piekāva un karogus saplēsa. Tie paši arī apcie-
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tināja Ansi Rudevicu, Kārli Ozoliņu un Ernestu Ozo-

liņu un noveda uz Iskolatu, kur viņus pēc kādas

stundas atkal atbrīvoja. No šā brīža lielinieki ar-

vien biežāk sāka vērst represijas arī pret sociāldē-

mokratiem. Naktī uz 7. februāri Iskolats deva rīko-

jumu konfiscēt «Strādnieku Avīzes" spiestuvi, un

laikraksta iznākšanu apturēt. Šī spiestuve bija ie-

pirkta un piederēja sociāldēmokratu (mazinieku)

partijai.
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Ar Padomju Latvijas proklamēšanu lielinieki

uzskatīja Latvijas autonomijas jautājumu principā

jau par atrisinātu. Padomju Latvijas stāvokli Vis-

krievijas padomju republiku federācijā jau vajadzē-

ja noteikt padomju delegātu sanāksmei visas valsts

apjomā.

Atzīmēsim vēl to, ka visas tās revolūcijas, ku-

ras tai laikā pieņemtas vai nu zemes padomēs, vai

arī dažādās nelielinieciskās apspriedēs, izteic ap-

mēram vienu un to pašu domu: latviešu apdzīvotās

zemes (arī Latgale) jāapvieno; Latvijas tautai pieder
tiesība uz pašnoteikšanos — tā tad arī savas likum-

došanas un zemes pārvaldes ļestādes; Latvija ie-

tilpst Viskrievijas dēmokratiskās republikas federa-

tīvā apvienībā. Šādam formulējumam līdzīgas rezo-

lūcijas pieņēma arī Rīgā 1917. g. 12. augustā pil-

soņu sasauktā apspriede.

Latvijas autonomijas jautājuma sīkākai iztirzā-

šanai un propagandēšanai sociāldēmokratu vadošie

biedri Valkā un Pēterpilī nodibināja īpašu biedrību

— Latvijas pašnolemšanās ligu. Šī biedrība izdeva

speciālu žurnālu, kura redaktors bija F. Cielēns. Sa-

karā ar valdošajiem apstākļiem, liga plašāku dar-

bību attīstīt nevarēja.
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Tas, ka Nacionālā padome sūtīja savus pār-

stāvjus uz ārzemēm — ir pozitīvs darbs, kas saga-

tavoja zināmu pamatu neatkarīgās Latvijas valsts

nodibināšanai vēlāk, kad apstākli to prasīja. Tāpat

nozīmīgi bija tie protesti, kas publicēti citu zemju

presē vai iesniegti citu zemju valdībām par vācu

okupācijas varas rīcību. Bet netaisni būtu pārmest

lieliniekiem viņu pretošanos Latvijas valsts auto-

nomijas vai patstāvības idejai 1917. gadā. Šai ide-

jai nebija nekāda liela pretimnākšana arī pirms 7. no-

vembra apvērsuma, tā tad arī no nelielinieciskās

Krievijas. Ja nemaldāmies, tad pirmās Viskrievi-

jas pagaidu valdības ārlietu ministrim Milukovam

pieder izteiciens: ja latvieši prasa sev autonomijas
tiesības, tad tādas pašas tiesības jādod arī samoje-

diem un citām tamlīdzīgām Krievijas tautiņām, kas

atrodas uz zema kulturālas attīstības līmeņa.
Nekādas labvēlīgas izredzes uz autonomās

Latvijas atzīšanu nesolīja arī 1917. gada vasaras

beigās Kijevā sanākušais mazākuma tautību pār-

stāvju kongress, kurā kā latviešu pilsoņu pārstāvis
piedalījās Z. Meierovics. 1919. gada februārī, kad

lielinieki pa otram lāgam valdīja Latvijā, arī viņi

mainīja savu poziciju un atzina Latvijas padomju
republiku uz nācionāliem pamatiem, etnogrāfiskās

robežās, kā ietilpstošu Viskrievijas padomju repub-
liku federācijā. Ja nelielinieciskā Viskrievijas Pa-

gaidu valdība būtu noturējusies un būtu novadījusi
Krieviju līdz Satversmes Sapulcei un viņas nodibi-

nātai iekārtai — kas zina, vai latvju tauta tad būtu

iemantojusi tik plašas autonomijas tiesības.

Tā tad Latvijas autonomijas ideja kļuva akūta,

gan latvju tautas mazākajā daļā, tikai pēc Krievijas

revolūcijas 1917. g. marta mēnesī. Bet šai idejai ta-
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nīs apstākļos nebija plašāku tautas masu virzo-

šā spēka. Latviešu lieliniekiem, kuriem simpati-

zēja Ziemellatvijas iedzīvotāju lielākā dala, valsts

autonomijas jautājums toreiz vēl nebija tik svarīgs,

kā proklamētās padomju iekārtas nostiprināšana.

Vajadzēja notikt krasai apstākļu maiņai, lai Latvijas

valsts, kā mērķis, izvirzītos pirmā un galvenā vietā.

Šāda apstākļu maiņa iestājās 1918. gada februāra

beigās, kad krievu armija atkāpās aiz Latvijas ro-

bežām un visu Ziemelvidzemi, kā arī Igauniju oku-

pēja vācu karaspēks. Ar šo momentu sākās jauns

posms arī Latvijas valsts idejas attīstībā. Tālākā

notikumu norise jau spieda nevien domāt par Latvi-

jas nācionāli kulturālu autonomiju, bet gan par po-

litiski patstāvīgas un neatkarīgas

Latvijas valsts nodibināšanu. Ne-

atkarīga Latvijas dēmokratiskā re-

publika kļuva mērķis, par kuru cīņā

bija jāmobilizē visi latvju tautas

dēmokratijas aktīvie spēki.
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2. PAR NEATKARĪGU LATVIJAS

DEMOKRĀTISKU REPUBLIKU

Revolucionārais miers frontē. — Miera sarunas un Padomju
Krievijai uzspiestais Brestas līgums. — Vidzemes un Kurze-
mes atdalīšana no Krievijas. — Latgales atdalīšana no pārē-

jās Latvijas. — Vācijas imperiālistu un Baltijas muižnieku

nolūki pievienot Kurzemi un Vidzemi Vācijai. — Muižnieku

kolonizācijas plāni. — «Tautieši" kopā ar baroniem. — No

autonomijas līdz neatkarīgas Latvijas dēmokratiskas republi-
kas atziņai.

Tā saukto „miera dekrētu" padomju kongress

pieņēma 1917. g. 8. novembrī — otrā dienā pēc lie-

linieku apvērsuma, kad vinu rokās atradās vienīgi

Pēterpils. 20. novembrī ārlietu tautas komisārs L-
Trockis griezās ar radiotēlegrammu pie Sabiedro-

tiem un Vidus Eiropas valstīm ar priekšlikumu par

vispārēja miera noslēgšanu. Uz to Sabiedroto_ val-

šķu pārstāvji paziņoja krievu armijas virspavēlnie-

kam, ģenerālim Duchoņinam, ka tālākie soli sepa-

rāta miera sarunu virzienā, ko speršot Krievija,_iz-
saukšot „vissmagākās sekas". Reizē ar šo tele-

grammu krievu armijas dalu virspavēlniekiem fron-

tē deva rīkojumu nekavējoties uzsākt ari tiešas sa-
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runas ar viņiem pretim esošo karojošo armijas dalu
pavēlniekiem, lai kara darbība tiktu pārtraukta.
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Tas bija pasaules vēsturē līdz šim nedzirdēts

kara izbeigšanas paņēmiens. Visvairāk par to uz-

traucās bijušās monarķistiskās Krievijas sabiedro-

tie, jo viņu acīs tā bija nodevība. Tagad jau, vēstu-

res perspektīvē analizējot, un novērtējot Krievijas

revolūcijas īpatnības, mēs šādu soli nevaram kva-

lificēt kā nodevību. Tos, kurus varētu saukt par

nodevējiem — bijušo caru ar viņa muižniecību, mi-

nistriem un kara vadoņiem revolūcija bija atstādi-

nājusi no savām vietām. Kā krievu tautas likteņa

lēmēji viņi vairs neeksistēja. Bet vai krievu tautu

drīkstēja apzīmēt par nodevēju? Tāpat kā viņas

revolūcionāro izjūtu un atbrīvotās gribas izteicējus
lieliniekus? Šī vairāk kā 160 miljonu lielā Krievi-

jas tauta simtus gadus dzīvoja muižnieku verdzībā,
cieta visnežēlīgākās pārestības pie savas miesas un

gara, viņa mira bada nāvē, nezinādama izejas, viņu
šauta pātagām, kad tā prasīja sev tiesības un cilvē-

cīgāku dzīves iespēju. Šīs tautas nervi vienkārši

neizturēja ieilgušās kara šausmas un elementārais

prāts neprata rast atbildi uz jautājumu — kamdēļ

jākaro, kādēļ šī neģēlīgā tautu slepkavošanās, kur

miljoniem dzīvību iet bojā un miljardiem vērtību iz-

nīcina. Var apgalvot, ka ja pasaules karš nebūtu

izbeidzies 1918. gada rudenī, bet būtu vēl turpinā-

jies kādu gadu vai ilgāk — būtu iestājies sabrukums

pie kādas no Vakareiropas tautu karojošām pusēm.

Rietumu frontē kara iznākumu 1918. gadā iz-

šķīra technikas pārākums Sabiedroto pusē, kas lielā

mērā ir Amērikas savienoto valšķu nopelns. Jau

vasaras vidū, kad Vācija pazaudēja zemūdens karu

uz jūras, uz ko lika loti lielas cerības, viņas armi-
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jas vadība, ka tas tagad noskaidrots, uzskatījusi
karu par zaudētu. Arī Sabiedrotie bija spiesti pa-

steigties ar izšķirošo uzbrukumu uz sauszemes, lai

nepiedzīvotu franču armijas un tautas pacietības sa-

brukumu jau tuvākā nākotnē. Kad kara spēle bija
zaudēta un karš bija jāpārtrauc — tauta ari Vācija

pasludināja revolūciju un gāza savu ķeizaru, kurš

bija kara iesācējs.
Ja gribam šīs parallēles turpināt, tad jāsaka,

ka Krievijas revolūcija bija galvenā kārtā jutu re-

volūcija, kurā prāts atbīdīts tādā stāvoklī, ka arī vi-

ņam beidzot bija jāpadodas jūtu impulsiem. Tas tā

arī atbilst Krievijas tautu kulturālajam līmenim.

Turpretim Vācijas revolūcija vairs nebija_ jūtu, bet

gan vairāk jau aukstasinīga prāta revolūcija, vis-

maz pie lielā vācu tautas vairuma. Un tas mazā-

kums, kas arī gribēja padziļināt Vācijas revolūciju
1919. g. janvāra, februāra un marta mēnešos — cī-

nīdamies par visas varas nodošanu padomēm —

cieta neveiksmi un cīņu zaudēja. Vācijas pilsoniskā

revolūcija noturējās un ātri tika galā ar saviem ap-

draudētājiem. Un tikai ar ārkārtīgu un rūktu no-

žēlošanas sajūtu jāsaka pārmetums Vācijas sociāl-

dēmokratijai, kura uz saviem pleciem iznesa šo pil-
soniskās revolūcijas nostiprināšanu, ka viņa neprata

to izmantot reakcionārās buržuāzijas un monarķis-
tiskās muižniecības atbruņošanai saimnieciskā lau-

kā, tā sagatavodama zemi tagadējās hitleriski-fašis-

tiskās reakcijas uzvarai. Acimredzot no auksta prā-

ta slēdzieniem vien revolūcijās nevar vadīties — ir

vajadzīgs arī revolūcionāro jūtu impulss revolūcio-

nizētās masās kā faktors revolūcijas sasniegumu

nostiprināšanai.
Lielinieku piedāvāto pamiera priekšlikumu Va-
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cija un viņas sabiedrotie pieņēma. Pamiers ari ofi-

ciāli visā Krievijas frontē iestājās 1917. g. 5. de-

cembri, kad Padomju Krievija parakstīja vienoša-

nās aktu par kara darbības apturēšanu visā frontē

— no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai*). Miera

sarunām vajadzēja sākties tuvākā nākotnē un tai

gadījumā, ja vienošanās nenotiktu, pamiers izbei-

dzas 1918. g. 18. februārī.
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Miera sarunas iesākās turpat Brestļitovskā, 22.

decembrī un turpinājās līdz 28. decembrim. Kopā
ar Vāciju sarunās piedalījās arī viņas sabiedrotie —

Turcijas, Austro-Ungārijas un Bulgārijas pārstāvji.
Abas puses vispirms principā vienojās par pirms-

kara līgumu saistību, saimniecisko un diplomātisko
sakaru atjaunošanu, preču apmaiņu un satiksmes at-

klāšanu jau tuvākā nākotnē, kas preču un pārtikas
vielu tukšajai Vācijai bija loti svarīgi. Tāpat ātru

vienošanos panāca kara gūstekņu apmaiņas jautāju-
mā — Vācijai vajadzēja dabūt atpakaļ no apgrozī-

bas izņemto armijas dzīvo spēku, kas atradās gūstā.

Bet tad sākās punkts, kurš radīja lielas domstarpī-
bas — par to apgabalu tālāko likteni, kurus vācu

armija bija ieņēmusi.

Padomju Krievijas delegācija, atsaukdamās uz

abu sarunu vedēju pušu atklāto paziņojumu, ka vi-

ņām tālu stāv iekarošanas nolūki un ka viņas vēlas

noslēgt mieru, bez aneksijām un kontribūcijām, lika

priekšā šādu formulējumu: Krievija izvāc savu ka-

raspēku no ieņemtajiem apgabaliem, kuji agrāk pie-

derējuši Vācijai un tās sabiedrotiem; arī pretējai pu-

sei jādara tas pats, zīmējoties uz Kurzemi, Lietuvu,

Poliju un citiem Krievijas apgabaliem. Tā kā pa-

) Skat. L. Trockis — „Mana dzīve", 87. lpp
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domju valdība jau atzinusi, ka visām tautām Krie-

vijā ir pašnolemšanās tiesības, līdz pat atšķiršanai

no kopējas valsts vienības, tad minēto okupēto Krie-

vijas apgabalu iedzīvotājiem jādod vispilnīgākā ie-

spēja visīsākā laikā izteikties vai nu par pievieno-
šanos pie vienas vai otras valsts, vai arī par savas

patstāvīgas valsts nodibināšanu, pie kam nobalsoša-

nas laikā šais apgabalos nedrīkst atrasties cits ka-

raspēks, kā vienīgi pašu nācionālie kara pulki jeb

milicija. lepriekšējai pārvaldei jāatrodas dēmokra-

tisko iestāžu rokās
1

Pretējās puses armijas izvāk-

šanās sākumu un kārtību noteiks sevišķa kara kom-

misija.
Šo formulu Vācijas un viņas sabiedroto dele-

gācija krasi noraidīja un cēla priekšā savu, kurš vis-

pirms izteic deklarāciju par kara izbeigšanos un ka

abas_ puses apņemas turpmāk dzīvot mierā un drau-

dzībā. Tiklīdz miers būs noslēgts un izvesta krievu

armijas dēmobilizācija, Vācija atstās ieņemtos Krie-

vijas apgabalus, ar tiem izņēmumiem, kas paredzēti

atsevišķā punktā. Sakarā ar savu tautu pilnīgu

pašnolemšanās tiesību atzīšanu no padomju valdī-

bas puses, krievu valdība ievēros tos lēmumus, ku-

ros izteikta Kurzemes, Vidzemes, Lietuvas un Po-

lijas tautu griba atdalīties no Krievijas un dibināt

patstāvīgas valstis. Šādi minēto tautu izteiktie pa-

ziņojumi uzskatāmi par viņu gribu un krievu val-

dībai ar to jārēķinās. Par citiem apgabaliem tautas

nobalsošanas jautājums uz plašiem pamatiem iz-

šķirams sevišķā kommisijā.
Šai priekšlikumā bija apslēptas savtīgas Vā-

cijas intereses. Vispirms vācu armijai būtu iespēja

ilgāku laiku turēt zem savas varas okupētos apga-

balus, lai varētu iedzīvoties produktos, mantā un
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citās vērtībās. Priekšlikuma beigu daļa dotu iespē-
ju izvest dzīvē Kurzemes un varbūt arī Vidzemes

un Igaunijas pievienošanu Vācijai, vai vismaz mo-

narķistiskās Baltijas valsts nodibināšanu kopā ar

Lietuvu, kā arī šo zemju plašu kolonizēšanu ar vā-

ciešienu kādi nodomi bija jau toreiz un to reālizē-

šanu visiem spēkiem centās panākt Baltijas muiž-

niecība. Kurzemes muižnieku landtāgs par to jau
bija lēmis savā 1917. g. 21. sept. noturētā sanāksmē.

Arī citur vietējie vācieši veda par to stipru aģitā-

ciju un vāca kopā pat parakstus peticiju iesniegša-
nai Vācijas valdībai.
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Tādi „tautieši", kā Fr. Veinbergs un adv. A.

Krastkalns jau 1917. g. 22. decembrī bija dabūjuši

no vācu armijas virspavēlniecības atļauju sasaukt sa-

pulci Rīgā, bijušās „māmulas" telpās, kura tad ar

nolēmusi, ka jāatšķelas no Krievijas un jāpaliek stip-

rās Vācijas aizgādniecībā. Šai sapulcē piedalījušies

ap 200 abu min. pilsoņu vadītās „tautas partijas"
biedru. Kādreiz Krastkalns izteicis tādu domu, ka

mazā latviešu tauta viena pati par sevi nespēj eksi-

stēt un savu polītisko credo viņš formulējis seko-

jošiem vārdiem:
„...

labāk noslīkt vācietības tīrajā

ūdenī, nekā nosmakt netīrajā krievu purvā!" Arī

Lietuvas zemes padome 1918. g. vasarā bija lē-

musi par atdalīšanos no Krievijas. Tāpat Vidzeme

tuvumā esošo jūras salu bruņniecības, draudžu, ga-

rīdzniecības un citu taml. aprindu pārstāvji. Līdzīgi
lēmumi bija pieņemti arī Polijā un tolaik jau notika

intensīvas sarunas par troņu dibināšanu Lietuvā un

Polijā, lai uz tiem varētu nosēdināt vienu no Ho-

hencolleru vai Habsburgu valdošo namu prinčiem-
bezdarbniekiem, kādu nebija trūkums. Pieminētie

lēmumi bija tikai ievadījums daudz plašākai un in-
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tensīvākai politikai šai virzienā, ka to mēs vēlāk

redzēsim.

Okupēto apgabalu jautājumā vienošanās neno-

tika un delegācijas aizbrauca, pārtraukdamas miera

līguma sarunas. Tās atkal atjaunoja 7. janvārī 1918.

gadā. Padomju delagācijas priekšgalā Jofes vieta

tagad bija ārlietu komisārs Trockis. Pirms tam

Brestā jau bija ieradusies Ukrainas miera delegā-

cija, ar kuru vācieši un vinu sabiedrotie 11. februārī

parakstīja attiecīgu līgumu. Trocki piespieda rēķi-
nāties ar to apstākli, ka Ukraina slēdz separātu mie-

ra līgumu. Šai līgumā vācieši sev nodrošināja Uk-

rainas labības rezerves. Ukrainas republikas priekš-
galā atradās sociālistiska valdība. Galvenā kārtā

no ukrainiešu sociālistiem-revolūcionāriem, kuri ne-

gribēja atzīt lielkrievu hegemoniju. Šīs republikas
rīcībā bija arī savs nācionāls karaspēks, kuru sāka

formēt jau Pagaidu valdības laikā no tām armijas

daļām, kas atradās tuvējā austriešu frontē. Ukrai-

nas nācionālās Radās stāvoklis jau sarunu laikā bija

nopietni apdraudēts. Uz Ukrainas galvas pilsētu Ki-

jevu uzvaras gaitā devās Maskavas sarkanā ar-

mija. Un taisni tai pašā dienā, kad ukrainiešu de-

legācija Brestā parakstīja miera līgumu, Kijeva kri-

ta lielinieku rokās, kā to atzīmē Trockis savās atmi-

ņās. Ukrainas tālākais liktenis — vēlāk sekojošais
vācu armijas iebrukums un Vācijai padevīgā Sko-

ropadska izsludināšana par hetmani ir pārliecinošs
piemērs tam, kā vācieši domāja rīkoties okupētos

apgabalos.
Sarunās ar padomju delegāciju atkal kā galve-

nais strīdus punkts izvirzījās jautājums par okupē-
tiem Baltijas apgabaliem. Sevišķi interesanti atzī-

mēt vāciešu armijas virspavēlniecības pārstāvja
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&en. Hofmaņa deklarētos uzskatus par šo apgabalu
iedzīvotājiem — viņi neatrodoties uz tik augsta at-

tīstības līmeņa, lai pašnolemšanās gadījumā varētu

piemērot no krieviem formulētos dēmokratiskos

principus. Hofmanis arī katēgoriskā formā deklarē-

ja, ka vācieši savu armiju no okupētiem apgabaliem
neizvāks.
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Otrā dienā pēc Ukrainas-Vācijas miera līguma
parakstīšanas — Trockis Padomju valdības vārdā

deklarēja, ka Krievija no savas puses atzīst karu

par izbeigtu, savu karaspēku atsauc no visām fron-

tēm, tomēr atsakās parakstīt kaut kādu formālu

miera līgumu. Vācu delegācija to uzskatīja kā mie-

ra līguma sarunu pārtraukšanu no krievu puses un

sešas dienas vēlāk — 18. februārī, kad izbeidzās arī

formālais gala termiņš decembrī noslēgtajam pa-

miera līgumam, vācu armija Daugavas

front_ē devās uz priekšu un nedaudz

dienās okupēja visu Vidzemi, Igauniju
ieskaitot. Reizē ar to vācu armija sāka virzīties uz

priekšu arī pārējās Krievijas frontes dalās. Krievu

armija steidzīgi atkāpās, neizrādīdama nekādas pre-
testības vāciešiem un pamesdama viņiem bagātīgu

kara laupījumu. Arī latviešu lielinieku padomju va-

ras iestādes nemēģināja organizēt kaut kādu prete-

stību vāciešiem un kopā ar latviešu strēlnieku pul-
kiem aizgāja krievu armijai līdzi uz Krievijas iekšie-

ni. Vācieši pavirzījās uz priekšu līdz Pleskavai un

apstājās viņpus Igaunijas, Latvijas un Lietuvas aust-

rumu robežas.

Visa Latvijas territorija tagad atradās vāciešu

okupācijas varas rokās — tās varas, kura varēja so-

līt vienīgi visdrūmākās izredzes. Šīs izredzes vēl
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pastiprināja neģēlīga un asiņaina izrēķināšanas ar

vietējiem iedzīvotājiem it kā uz lielinieku rēķina.
Ar šādu savu militāru uzstāšanos vācieši pie-

spieda Padomju Krieviju kapitulēt. Nezinādami vā-

ciešu tālākos plānus, lielinieki jutās apdraudēti un

pēc radītā stāvokļa apspriešanas kommūnistu parti-

jas Centrālkomitejā un Viskrievijas strādnieku, zem-

nieku un zaldātu deputātu padomē, Tautas komisāru

valdība ar rādiotēlegrammu piedāvājās Vācijai no-

slēgt miera līgumu uz viņas priekšā diktētiem notei-

kumiem. Šādu līgumu tad arī abas puses parakstīja
3. martā Brestlitovskā. Neilgi pēc tam abas puses

noslēgto līgumu arī ratificēja.
Pie Brestas sarunu vēstures vēl atzīmējams

sekojošais: Trockis ar savu pēkšņo aizbraukšanu,
pārtraukdams sarunas, izpelnījās pārējo kommūnistu

vadoņu pārmetumu, ka viņš nav rīkojies saskaņā ar

Centrālkomitejas lēmumu. Ļeņina ieteiktā un no

kommūnistu centrālkomitejas pieņemtā rezolūcija
noteica, ka padomju delegācija miera līgumu parak-
stīs tūliņ, tikko Vācijas delegācija savas prasības
deklarēs ultimātīvā formā. Bet Trockis aizbrauca

neparakstījis. Pēc viņa domām vāciešu noteikumus

pieņemt un līgumu parakstīt varēja tikai pēc tam,

kad vācu armija, jau būs pārgājusi uzbrukumā pret
Pad. Krieviju. Starp abiem momentiem bija diez-

gan liela starpība un kad Trockis otrreiz ieradās

Brestā, jau gatavs parakstīt vācu delegācijas notei-

kumus — tie bija nelabvēlīgāki, nekā pirmo reizi.

Padomju augstāko varas orgānu kopsapulcē
16. okt. 1918. g. Trockis atzinās, ka tāda viņa rī-

cība bijusi politiska kļūda (U Trockis — „Mana

dzīve", 2. d. 123. lp.).
Šai 3. marta līguma par okupētiem apgabaliem
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ir teikts sekojošais: Apgabali, kuri atrodas uz rie-

tumiem no frontes līnijas, kas šķir abas līguma slē-

dzējas puses, un kuri agrāk piederēja Krievijai, turp-

māk šīs valsts virsvaldībai nav padoti. Šos apga-

balus arī neapgrūtina nekādi pienākumi iepretim

Krievijai uz viņu agrākās piederības pamata. Krie-

vija atsakās no jebkuras iejaukšanās šo apgabalu

iekšējās lietās. Vācija un Austro-Ungārija ir nodo-

mājušas šo apgabalu turpmāko likteni noteikt sazi-

ņā ar vietējiem iedzīvotājiem (3. p.). Vācija ir ga-

tava, tikko vispārējs miers būs noslēgts un krievu

armija būs pilnīgi demobilizējusies, izvākt savu kara

spēku no minētiem apgabaliem, cik tālu tas nav ci-

tādi noteikts līguma 6. paragrāfā (4. p.). Krievijai
sava armija jādemobilizē nekavējoties (5. p.). Krie-

vijai bez kavēšanās no Igaunijas un Vidzemes jāiz-
vāc visas krievu karaspēka un sarkanās armijas

daļas. Igaunijas robežlīnija visumā iet gar Narvas

upi, Vidzemes — caur Peipusa un Pleskavas ezeru,

pāri Lubānas ezeram, virzienā uz Līvāniem pie

Daugavas. Igauniju un Vidzemi okupē vācu polici-

ja, līdz kamēr pašas zemes iestādes var gādāt par
drošību un valsts kārtība ir atjaunota (6. p.).

Šais līguma noteikumos nav pieminēta Kurze-

me, kuru vācu delegācija uzskatīja par savas valsts

kara laupījumu. Turpretim Latgalei, saskaņā ar šo

līgumu bija jāpaliek zem Krievijas. Pārējie līguma

nosacījumi kārto Somijas, no krieviem okupēto Tur-

cijas apgabalu un Ukrainas jautājumus. Par Ukrai-

ni teikts, ka ar to Padomju Krievijai nekavējoties

jānoslēdz miera līgums un jāizvāc no šīs zemes

krievu karaspēks un sarkanās armijas daļas. Krie-

vija atzīst Ukrainas noslēgtos līgumus ar Vāciju un

tās sabiedrotiem.
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Ko nu bija darīt latvju tautas dažādām šķirām?
Cerēt un gaidīt uz lielinieku atgriešanos un zemes

atbrīvošanu no vāciešu uzspiestā verdzības jūga, kā

to latviešu strēlnieki apsolījās, aiziedami uz Krievi-

ju? Šādām cerībām nebija nekāda reāla pamata.

Vēl viens cerību stars bija Amērikas Savienoto Val-

šķu prezidenta Vilsona deklarētie 14 punkti kā pa-

mata principi miera izlīgumam starp abām pasaules

karojošām pusēm. Kā Sabiedrotie, tā Vācija tak bija

jau piekritusi principā šai miera platformai, bet ne-

-1 augoties uz to, abas puses turpināja karot un ga-

tavoties izšķirošām cīnām. Vācija turpināja okupēt
jaunus apgabalus. Tas jau pavisam neizskatījās kā

gatavošanās uz miermīlīga un dažādu nāciju pašno-
lemšanās tiesības respektējoša miera līguma no-

slēgšanu.

Kā vēlāk noskaidrojās, tad arī Vilsona punktos
ietvertais tautu pašnolemšanās princips neesot bijis
domāts tādām mazām nācijām, kā latviešiem, igau-

ņiem un leišiem, bet gan lielākajām pasaules karā

iejauktām tautām Austro-Ungārijā un Balkānos, po-

liem, somiem v. c. taml. Amerika ticēja, ka lielinie-

ki Krievijā varu nenoturēs ilgi, ka viņu vietā nāks

cita valdība un tāpēc, atskaitot augšā pieminētos iz-

ņēmumus, Krievijai arī turpmāk jāpaliek agrāk jau

zem viņas esošo tautu un zemju apvienotājai. Tādu

stāvokli Amērikai diktēja viņas pašas intereses Tā-

lo austrumu politikā. Šo savu neiecietības viedokli

pret mazajām Baltijas valšķu tautiņām amerikāņi
bieži lika sajust ari vēlāk, 1919. gadā, kad no pašas
šo tautiņu vidus radās pietiekoši lieli spēki, lai savu

zemi iztīrītu no neaicinātiem okupantiem.

Runājot tieši par Latviju, jāatzīmē vel viena

pārvērtība. īsais lielinieku valdīšanas laiks (nedaudz
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garāks par 3 mēnešiem) bija atstājis savu ietekmi

arī uz Ziemelvidzemes iedzīvotājiem. Nerunājot ne-

maz par zemniekiem un pilsētu turīgākām aprindām,
arī vienā lielā daļā strādnieku šķirā un lauku bez-

zemniekos bija iestājusies vilšanās. Latviešu lieli-

nieki negāja visus tos pašus ceļus, kā krievu lieli-

nieki. Viņi bezzemniekus neaicināja „laupīt salau-

pīto" — sadalīt baronu muižas, nenogaidot šī jautā-
juma kārtošanu no augšienes. Muižas latviešu lie-

linieki paturējā kopējā valsts īpašumā un noraidīja
arī katru domu par to sadalīšanu nākotnē. Tāpat
citiem īpašumiem un vērtībām vajadzēja piederēt

valstij. No strādnieku šķiras lielinieki prasīja jau-
nus upurus un ziedošanos padomju iekārtas labā.

Tas ne visai imponēja, jo daudz jau bija ciests un

upurēts iepriekšējos kara gados. Lielinieku polīti-
ku sāka kritizēt, tai nepiekrist un izteikt arī jau at-

klātas šaubas par tās pareizību. Lauku bezzemnie-

ki sprieda, ka būs atkal jāvergo jaunam kungam —

valstij un ka tas nebūs nemaz labāk, kā bijis agrāk.
Šādu latviešu lielinieku taktiku, pie kūjas viņi

pieturējās arī 1920. gadā, otrreiz nākot pie varas

Latvijā, tūliņ pēc vācu okupācijas sabrukuma, P.

Stučka novērtēja kā nepareizu un kā lielu kļūdu.
Pēc šī latviešu lielinieku pirmā vadoņa atziņas, būtu

bijis labāk, ja muižas būtu sadalītas. Ne jau tāpēc,

ka Stučka būtu pārvērties no Zaula par Paulu —no

kollektīvista par karstu privātīpašuma aizstāvi, bet

gan to viņš tā atzina būdams krass reālpolītiķis. Un

visa krievu lielinieku revolūcijas padziļināšanas tak-

tika tak savos pamatos bija kaila reālpolītika. Ar

sociālisma kā augstākās cilvēces labklājības un kul-

tūras sasnieguma mērķiem un attīstības principiem

nevar savienot visu to, kas veco iekārtu galīgi no-
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ārda un līdz pašiem pamatiem izposta. Sociālisma

izvešana dzīvē ir proletāriāta varas jautājums. Šai
varai jābūt tik organizēti stiprai, ka vina var atcelt

kapitālistiskās ražošanas iekārtas politisko virsbū-

vi — valdošajai šķirai — buržuāzijai līdz tam piede-

rējušās tiesības, bet šīs iekārtas pamats —
ražoša-

nas līdzekli jāpārņem pēc iespējas neizpostītā stā-

voklī. Un ja revolūcija nevar iztikt bez postīju-

miem, tad tas jau ir ļaunums, kuram jābūt pēc ie-

spējas mazākam.

Krievu lieliniekiem savas taktikas izvēlē gan

bija viens attaisnojums — karš visu saimniecisko

dzīvi Krievijā jau bija paspējis tā dezorganizēt un

sapostīt, ka tālāk te vairs nav ko darīt. Un ja ka-

pitālistu šķirai, karam beidzoties, jāķeras pie savas

saimnieciskās iekārtas celšanas no pašiem tās pa-

matiem, kādēļ gan tad proletāriātam pašam nepa-

mēģināt to darīt ar savām metodēm, pieturot kursu

uz sociālismu. 16 gadus jau krievu lielinieki to arī

mēģina darīt un mēs zinām, kādus neticamus upurus

tas prasa no krievu tautas un kādas grūtības te ir

jāpārvar. Kad šīs pašas metodes krievu lielinieki

ieteica saviem domu biedriem Vakareiropā, tad tur

tās neatrada piekrišanas. Vakareiropas kommūnisti

ir apdomīgāki un kad 1919. gadā Bavārijā un Ungā-

rijā uz īsāku laiku politisko varu savās rokās sa-

ņēma strādnieku padomes, lai gan ne simtprocentī-

gi lielnieciskas, tomēr gatavas šo varu visiem lī-

dzekļiem noturēt un visiem strādnieku kustības vir-

zieniem kopīgi uzstājoties un darbojoties — arī pie

tik ideāliem cīņas un revolūcijas padziļināšanas ap-

stākļiem mēs pieredzējām to, ka kulturālākās tau-

tās, kaut ari stingri organizēts mazākums nevar uz-

spiest jaunu iekārtu un tās veidošanas metodes, ja
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vairākums tam pat aktīvi nepretojas, bet vienkārši

to nevēlās un tā tad atrodas pasīvas pretestības stā-

voklī, iepretim strādnieku šķiras revolūcinārajiem
centieniem.

P. Stučkas sankcija Latvijas vēlāk izvestai pil-
soniskai agrārreformai, par ko cīnījās arī latviešu

sociāldēmokratija un galu galā to arī izcīnīja, acim-

redzot pamatojās uz tiem panākumiem, kādus krie-

vu lielinieki guva pie saviem zemniekiem. Izšķiro-
šais moments te varēja būt tāds reālpolītisks aprē-

ķins, ka padomju iekārtai nostiprinoties, ja vaja-

dzēs, šo zemi varēs atkal zemniekam atņemt, kā tas

tagad jau Padomju Krievijā ir noticis ar zemnieku

zemes apvienošanu kollektīvos. Tāds motīvs gan

nevar noderēt kā argūments atklātībā tāpēc, ka

latviešu bezzemnieks kā topošais jaunsaimnieks ne-

kad nav bijis tik pasīvs un katrai pretestībai nespē-

jīgs, kāds ir krievu zemnieks.

50

Tie latviešu lauku bezzemnieki, kuri vācu oku-

pācijas varai nostiprinoties arī Ziemelvidzemē, savā

apziņā slēpa jau vilšanās pazīmes par to, cik node-

rīga viņiem būtu bijusi padomju iekārta un lielinie-

ciskā taktika — viņi savas sirds dziļumos jau iekā-

roja muižnieku zemi. Viņiem neimponēja vairs

trauksmīgais pārejas laiks ar savām lielajām ne-

skaidrībām, ko katram tas dos nākotnē. Bet vācu

okupācijas vara nāca ar vislielāko skaidrību par se-

vi pašu, ko viņa vēlās panākt un kādi ir tās reālie

nodomi nākotnē. Pret šo varu bija tikai viens lī-

dzeklis derīgs — cīnīties ar to uz dzīvību vai nāvi

un panākt tās izdzīšanu no mūsu zemes. Tā reizē

ar to būtu arī cīņa par reālu sasniegumu — par ze-

mi. Te lūk ir tas noslēpums, kas vairāk kā pēc vie-

na gada no nupat kā aprakstītiem notikumiem —
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1919. gada jūnija dienās radīja jaunu nesalaužamu

uzvarošu spēku cīnā pret iebrucējiem. Un šoreiz

cīnā jau blakus gāja kā latviešu zemes īpašnieks, ta

arī bezzemnieks un pilsētas strādnieks. Tā jau biļa
visas tautas dēmokratijas cīna — cī-

ņa par dēmokratiskās republikas lozungiem un vi-

ņas Satversmes Sapulci. Jaunā situācijā — jauna
iedvesma un cīņas sajūsma. Latviešu lielinieki 1918.

gada februāra mēneša kritiskajās dienās to nespēja
veikt — radīt visas tautas pretestību jaunu verdzību

nesošai vācu okupācijas varai. Kaut arī viņu rīcībā

bija tāds kaujās un kara vētrās norūdīts karaspēks,
kā latviešu strēlnieku pulki.

Šai jaunajā virzienā mūsu tautas lielā vairuma

apziņu palīdzēja noskaņot vācu okupācijas varas un

tai aiz muguras paslēpušās vietējās muižniecības un

Vācijas imperiālistu tālākā rīkošanās mūsu zemē vi-

su 1918. gadu — līdz Vācijas monarķijas katastrofā-

lajai krišanai. Dzima plāni viens pēc otra par Lat-

vijas un Igaunijas drīzāku piesliešanos Vācijai, par

Baltijas valšķu apvienošanu vienā konstitūcionāli-

monarķistiskā valstī, vispirms ar pašu Vācijas ķei-

zaru Vijumu II kā ķēniņu šīs jaunās valsts priekšga-
la, personālūnijā ar Prūsiju. Kad tas izrādījās ne-

iespējami, tāpēc, ka tādai personālūnijai vajadzēja
arī Prūsijas landtāga un Vācijas reichstaga sankcija,
tad tas likās arī neizdevīgi, jo abos šais parlamentos
sēdēja tāds nevēlams elements, kā vācu neatkarīgie
sociāldēmokrati, kuri no latviešu sociāldēmokratu

vadošām personām bija pietiekoši labi informēti par

apstākļiem Latvijā, par vietējās vācu muižniecības

varas polītiku visā Baltijā un tāpēc nemitējās asi

nokritizēt Vācijas imperiālistu polītiskos mērķus un

tuvākos avantūristiskos nodomus Austrumos. Kad ar



pašu Vijumu nekas neiznāca, tad meklēja piemēro-
tākos kandidātus starp prinčiem. Vienu laiku tīri

noderīgs likās viens tāds „bezdarbnieks" un troņa

tīkotājs — Bavārijas princis Fridrichs Leopolds. Lie-

tuvai atkal ieteica Vijuma jaunāko dēliņu Joakimu,

kuru latvieši saukāja vienkārši par Jukumu. Kad

Vidzemes muižnieku landtāgs par to lēma, tad viņu
šai svinīgajā sēdē pat pagodināja ar savu personīgo
klātbūtni Prūsijas princis un ķeizara Viluma 2. dēls

Adalberts.
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Visos muižnieku landtāgos, kurus Krievijas re-

volūcija jau bija atcēlusi, kā izsmērētas gludi gāja
cauri vienas un tās pašas rezolūcijas, neskatoties uz

to, ka šie landtāgi bija „paplašināti" ar „latviešu tau-

tas pārstāvjiem" — no vācu okupācijas varas iecel-

tiem pagastu vecākiem, draudžu priekšniekiem un

taml. mūsu tautas interešu nodevējiem. Šiem nožē-

lojamiem „tautiešiem" tomēr muižnieki vēl neuzti-

cējās, tāpēc no „paplašinātiem" landtāgiem izvēlē-

ja kommisijas daudz šaurākā sastāvā, kuras nosau-

ca par zemes padomēm. Zemes padomes bija piln-
varotas apspriest un galīgi izlemt mūsu zemes nā-

kamās iekārtas jautājumu. Tā piemēram, paplaši-
nātā" Kurzemes landtāgā skaitījās 80 locekli, bet vi-

ņa izvēlētā „zemes padomē" — tikai 20, protams,

galvenā kārtā paši muižnieki. Tāda izskatījās īste-

nībā tā zemes iedzīvotāju „kulturālajam līmenim pie-
mērotā tautas pārstāvniecība", par ko jau miera sa-

runu laikā Brestlitovskā bija izteicies Prūsijas ģene-
rālis Hofmanis. Redzams, ka visas šīs machināci-

jas bija vajadzīgas, lai uz ārieni rastos tāds iespaids,
ka landtāgi patiesi reprezentē tautu un ka šādā re-

prezentēšanā pielaisti arī latvieši. «Paplašinātie"
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landtāgi arī vairs nesaucas par landtāgiem, bet gan

īstā latviešu vārdā — par zemes sapulcēm.

Muižnieki ārkārtīgi steidzās ar savas iekāro-

tās monarķistiskās Baltijas valsts dibināšanu. Tik-

ko dažas dienas pēc Brestas miera līguma parakstī-
šanas — jau 8. martā kā pirmā sēdi noturēja Kur-

zemes Zemes padome, kuras landtāgam bija zināma

prakse jau no 1917. gada, augšā minēto lēmumu tai-

sīšanā. Tas bija signāls arī citiem landtāgiem rī-

koties tāpat — izvēlēt savas „zemes padomes" un

izlemt nākamās zemes iekārtas jautājumus. Pēc 14

dienām jau sanāca un sprieda Vidzemes landtāgs.
Pāris dienas pirms tam cara laikos vēlētā vāciskā

Rīgas pilsētas dome sanāca uz sēdi un pieņēma tos

pašus lēmumus, pie kam no „tautiešiem" piedalījās
kā sēdē, tā balsošanā: A. Krastkalns, Fr. Veinbergis,
K. Pēkšens, inž. J. Bļaus, J. Brigaders, tirgotājs

Muške, Dr. Lejiņš, A. Freijs, namīpašn. Galvinš, Pa-

gasts, Rudzīts un citas mazāk pazīstamas personas.
Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 12. aprīlī jau sanāca

apvienotā Vidzemes, Igaunijas, Sāmsalas un Rīgas
Zemes padome un arī vienbalsīgi nolēma: lūgt Vāci-

jas ķeizaru neliegt minēto zemju apsardzību arī turp-

māk un atbalstīt pie galīgās atdalīšanās no Krievi-

jas; izteikt vēlēšanos par apvienotas monarķistiskas
valsts nodibināšanu, personālūnijā ar Prūsijas ķēni-

ņu saistīt šo jauno valsti pie Vācijas, pie tam no ķē-

niņa tiek lūgta iespēja nodibināt vietējās pārvaldes
iestādes, kā arī noslēgt attiecīgas konvencijas šo

valšķu starpā (kara, naudas, satiksmes, muitas v. c).
Šīs sēdēšanas un lemšanas turpinājās arī tuvākās

nākošās dienās un nedēļās. „Tautieši" visam tam

piebalsoja, pēc katra svarīgāka lēmuma kopā ar diž-

ciltīgajiem ieturēja vakariņas, teica runas, izteica
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vissiltākās padevības jūtas Vilumam un brauca arī

līdzi delegācijās uz Berlīni šīs savas un muižnieku

kopējās jūtas nolikt pie augstā troņa kājām, kā arī

izteikt majestātei „tautas gribu", saskaņā ar augšā

minētiem lēmumiem. Šādos delegāciju braucienos

piedalījušies A. Krastkalns un Sīpeles pagasta ve-

cākais Vēžnieka papus.
No pārējiem „tautiešiem", kuri šo tautas node-

vību taisījuši līdzi vai nu «paplašinādami" muižnieku

landtāgus, vai ļaudamies sevi ievēlēties Zemes sa-

pulcēs un padomēs, atklātībā vēl ir minētas šādas

personas: Jānis Burkēvics (Virgas pag.), Gilberts

(Džūkstes p.), Bielandts (Kabiles p.), Priede (Ves-
tienes p. — viuš nācis Andr. Niedras vietā, jo Niedra

arī gribējis iesprukt landtāgā «deputātos", — bet —

ak likteņa ironija! — muižnieki viņu toreiz vēl iz-

brāķējuši, neesot pietiekoši uzticams viņu lietai),
prāvests Avots, kāds Dr. Liepiņš no Vidzemes un

kāds Valdmanis (no Slokas).
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Kā tomēr izrādās, tad «tautieši" kā Antiņi va-

zāti aiz deguna un visa tā lemšana un balsošana pa

landtāgiem un padomēm uzskatīta par švindeli, jo

gudrākās galvas sapratušas, ka vienā jaukā dienā

šādi balsojumi var izrādīties līdzīgi ziepju burbuļiem,
kad kādas citas sapulces, citā sastāvā, piemēram,

nolemj anullēt visu to Baltijas valsts monarķistisko
«menažēriju" un atkal pievienoties Krievijai.

Par šo lietu gudrojuši jau pašas Vācijas diplo-
māti un atraduši arī attiecīgu izeju: 1918. g. 27. au-

gustā, slēgdami ar krievu padomju valdību papildu

līgumu pie Brestas 3. marta miera līguma par to,

ka Krievija pilnīgi un uz visiem laikiem atsakās no

savām tiesībām arī uz Vidzemi, Igauniju un Lietuvu.

Kurzemes atdalīšanas jautājumu vācieši uzskatījuši
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kā nokārtotu ar Brcstas 3. marta līgumu, jo Kurze-

mes landtāgs jau 1917. g. decembrī to tā bija izlēmis,
reizē lūgdams Vilumu pieņemt Kurzemes hercoga
tituli. Tādā kārtā padomju valdība vēl reiz bija

spiesta atklāti apliecināt savu nespēku Vācijas priek-
šā un atteikties jūridiska līguma veidā no Baltijas

jūras piekrastes apgabaliem, kuri agrāk ietilpa lie-

lās Krievijas sastāvā. Ar šo papildu līgumu vācieši

arī izspieda no Pad. Krievijas 6 miljardus marku

zelta.

Ar visu to muižnieku un Vācijas imperiālistu
nelietīgie nodomi nav vēl pilnīgi raksturoti. Līdz-

tekus monarķistiskas valsts dibināšanai lielā steigā

sagatavoja arī Baltijas valstiņu kolonizēšanu ar sve-

šas zemes tīkotājiem no Vācijas, kā arī ar bijuša-

jiem vācu kolonistiem Krievijā, kurus cara valdība

kara laikā visādi sāka ierobežot un spaidīt pat līdz

zemes atņemšanai viņiem un izsūtot uz valsts attā-

lākām nomalēm. Šie kolonizācijas plāni patiesi ir

grandiozi un visu kara laiku par tiem cītīgi vesta

attiecīga propaganda pašā Vācijā.

Bija nodoms sākt ar Kurzemi, kuru vācieši uz-

skatīja par galīgi iekarotu. Daži fantasti izteikuši pat
tādas domas, ka vienā pašā Kurzemē būtu iespējams
nometināt līdz 2.700.000 kolonistus (Jelgavas super-

intendents Bernevics). Tad Kurzeme būtu tikpat
biezi apdzīvota, kā Austrumprūsija. Tādā ceļā gri-

bēja nostiprināt vācu elementu šai hercogistē, pār-

vērst to par Vācijas maizes un citu lauksaimniecisku

produktu klēti, izskaust latviešus, kuriem zemes vie-

tā varētu ieteikt braukt uz Vāciju vergot vai nu kā

laukstrādniekiem vai arī kā fabriku strādniekiem.

Latviešiem piederošās saimniecības jāsamazina līdz

jaunsaimniecību apmēriem, pārējais tiktu atsavināts
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spaidu kārtā. 1918. g. jūnija mēnesī pat izdots ar-

mijas virspavēlnieka Hindenburga rīkojums par attie-

cīga zemes fonda nodibināšanu, ieskaitot šai fondā

trešdaļu no muižnieku zemēm, kam paši muižnieki

jau agrāk bija devuši savu piekrišanu. Protams,

par atsavināto zemi tiek atlīdzināts pēc to pirmska-

ra vērtības. Šīs «agrārās reformas" izvešanai nodi-

bināta attiecīga «zemes biedrība". Kā visdedzīgākie
šādas kolonizācijas propagandētāji atzīmējami: Kur-

males īpašnieks barons fon Broederichs, vina brā-

lis, barons Strombergs un grafa fon der Golca —

vēlākā Kurzemes okupācijas armijas virspavēlnie-
ka brālis*). Jāatzīst, ka šie nodomi bijuši patiesi
grandiozi un attiecīgais plāns visos sīkumos pārdo-
māts un konkretizēts. Pie šī plāna izvešanas dzīvē

kolonizātori ķērušies ar tādu pašu steigu, kā pie mo-

narkistiskās Baltijas valsts dibināšanas.
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Nav jāšaubās par to, ka muižnieki un Vācijas

imperiālisti būtu apstājušies pusceļā, ja pāri tam

strīpu nebūtu vilkusi pasaules kara otrā lielākā ka-

tastrofa — Vācijas armijas kapitulēšana Sabiedroto

apvienoto spēku priekšā rietumu frontē un tai se-

kojošā Vācijas revolūcijas pasludināšana 1918. gada
9. novembrī. Tā nu mēs atkal nonākam pie tā mo-

menta, kad Latvijas likteņi kļūst atkarīgi no citas,

pēc skaita jau otrās lielās revolūcijas.

Šī revolūcija atvēra jaunas perspektīves Lat-

vijas zemes un tautas atbrīvošanai no vācu okupā-

cijas varas, jo armijas un monarhijas sabrukums no-

zīmēja arī okupācijas varas sabrukumu. Bet viltī-

gā muižniecība arī šai jaunajā situācijā negribēja

*) Skat. grafa Rudiger fon der Golca: „Meine Sendung
m Finnland und im Baltikum".
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vēl piekāpties un gudroja visādus līdzekļus, ka pa-

turēt varu savās rokās. Veselus septiņus_ mēnešus

pēc Vācijas revolūcijas — līdz 1919. g. jūnija bei-

gām muižniekiem izdevās noturēties savas varas

pozicijās.
Savu sazvērniecisko plānu realizēšanai muiž-

nieki, kopīgi ar viņiem labvēlīgo vācu okupācijas ar-

mijas virspavēlnieku ģenerāli fon der Golcu izman-

toja Sabiedroto valšķu pamiera noteikumus, kurus

Vācija parakstīja 1918. g. 11. novembrī. Saskaņā

ar šiem noteikumiem Brestā noslēgtie līgumi skaitī-

jās anullēti, kā tādi, kas Krievijai uzspiesti no Vāci-

jas varas ceļā. Sabiedroto nodomā bija plašs in-

tervencijas plāns, lai Krieviju pārmācītu, gāztu pa-

domju valdību un atjaunotu lielo Krievijas impēriju

gandrīz tais našās vecajās robežās, izņemot Poliju

un Somiju, kurām pašā sākumā jau atzina tiesību uz

patstāvību, kā arī Besarābiju, kuru Rumānija uz-

skatīja kā savu kara laupījumu. Šo plašo interven-

cijas ekspedīciju Sabiedrotie iesāka 1918. un 1919.

gadu maiņā.
Uz Baltijas bijušām Krievijas guberņām attie-

cās pamiera līguma noteikums par vācu okupācijas
karaspēka palikšanu no tā ieņemtajos apgabalos tik

ilgi, kamēr Sabiedrotie — viņu augstākā kara pa-
dome to atradīs par vajadzīgu. Līdz ar to Latvi-

jas, Igaunijas un Lietuvas stāvoklis atkal kļuva ne-

noteikts. Tādos apstākļos Latvijas tauta savas in-

tereses varēja sargāt un savu nākotni dibināt vie-

nīgi kā neatkarīga valsts. Tā kā šos centienus ap-

draudēja muižniecība un tai labvēlīgā okupācijas

vara, tad cīņā pret to bija jāiet visas tautas spē-

kiem kopīgi un tas varēja notikt tikai tai gadījumā,

ja jaunā Latvijas valsts organizējās kā dēm o -
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kratiska republika. Pie šādas atziņas lat-

viešu sociāldemokrātijai bija jānāk, kad zuda katras

izredzes Latvijai palikt kopā ar Krieviju, ar kuru to

līdz tam vienoja stipras saites. Arī latviešu pilsoņi
izškirās par patstāvīgu Latviju, bet aktīvā cīņā par

Latvijas demokrātisko republiku viņi izrādījās vāji
sabiedrotie sociāldemokrātiem, kā to mēs vēlāk re-

dzēsim.

Tai pašā virzienā Igaunijā un Lietuvā jau ag-

rāk bija grūti reāli sasniegumi — abas šīs mūsu tu-

vāko kaimiņu zemes jau bija proklamējušās kā ne-

atkarīgas dēmokratiskas republikas.
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Neatkarīgas Latvijas valsts nodibināšanās bija

politisks un reizē arī dziļi sociāls problēms. Lat-

viešu pilsoņi to sākumā negribēja saprast. Tais-

nība, viņu raibi sastādītā un uz ātru roku Valkā

proklamētā „Nācionālā padome" gan jau 1918. g.

janvāra beigās, tā tad drīzi vien pēc Brestas pa-

miera noslēgšanas un ievadīto miera sarunu priekš-
vakarā lēma, ka Latvijas valsts jādibina kā neatka-

rīga un ~dēmokratiska republika. Līdzīgu lēmumu

vēl agrāk par to un drīzi pēc Dienvidvidzemes un

Rīgas okupēšanas no vāciem — t. i. oktobra sāku-

mā 1917. g. bija pieņēmis pilsoņu sabiedrisko orga-

nizāciju vadošais centrs Rīgā, tā sauktais „Dēmo-
kratiskais bloks". Dēmokratiskais bloks uzskatīja
sevi it kā par otru nācionālu padomi un viņš savā

darbībā mēģināja saprasties arī ar sociāldēmokratu

vadošiem biedriem, kuri tolaik uzturējās Rīgā (Fr.
Menders, P. Kalniņš un c). Bet pilsoņi ilgi neva-

rēja un negribēja saprast, ka Latvijas valsts orga-

nizēšanu var veikt vienīgi politiskas partijas, bet

nevis dažādas pilsoņu saimnieciskās, bēgļu un citas

taml. neitrālas organizācijas. Piemēram Valkā no-
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dibinātā „Nācionālā Padome" galvenā kārta dibinā-

jās uz šādām pilsoņu organizācijām. Valkas „Na-
cionālā" padomē vienīgi zemnieku savienībai bija

diezgan liela noteikšana, pirmkārt, jau tapec, ka vi-

ņa bija organizējusies kā politiska partija, ar zinā-

mu polītisku programmu, un otrkārt tāpēc, ka dau-

dzi dažādu pārējo pilsonisko organizāciju pārstāvji

„Nācionālā padomē" arī bija vai nu zemnieku sa-

vienības biedri jeb citādi pēc saviem politiskajiem

uzskatiem viņiem līdzvērtīgu Sakarā ar vācu oku-

pācijas varas ievesto nebrīvību zemē, kur visas lat-

viešu organizācijas bija slēgtas un nekāda legāla

darbība, pat izceļošana uz citiem apgabaliem nebi-

ja atjauta, Dēmokratiskais bloks uz ārieni nevarēja
attīstīt tik plašu darbību, kā „Nācionālā padome",

kura, okupācijas laikam iestājoties, pārceļas uz Pe-

terpili.
Mēs jau agrāk to atzīmējām, ka „Nacionala

padome" bija sūtījusi savus pilnvarotos pārstāvjus

uz ārzemēm uzņemt diplomātiskos sakarus ar Sa-

biedrotām valstīm. Šai virzienā kaut kas jau bija
darīts un arī paveikts.

Uz šiem panākumiem atsaucās „Nācionālās pa-

domes" pilsoņi, neilgi pirms Tautas padomes nodi-

bināšanās, kad viņi veda sarunas par apvienošanos

ar Rīgas Dēmokratisko bloku. Kā to Dr. Pauls Kal-

niņš atzīmē savā rakstā: „Kā izauga Tautas pado-

me", kas rakstīts Latvijas valsts pastāvēšanas 10

gadu jubilejas gadījumā, „Nācionālās padomes" pil-

soņi gribējuši spēlēt noteicošo lomu latvju tautas

interešu reprezentēšanā. Viņi savu padomi uzska-

tīja par galveno centrālo orgānu arī tad, kad radās

doma par kopēja provizoriska tautas parlamenta —

Tautas padomes radīšanu. „Nācionālas padomes"
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pilsoņi bija daudz konzervātīvāki, tāpēc viņiem ne-

bija pieņemama arī tā dēmokratiskā politiskā plat-

forma, kuru Dēmokratiskā bloka pilsoņi jau bija at-

zinuši. Pieņemt šo platformu pilsoņus piespieda

sociāldēmokrati, citādi atteikdamies piedalīties ko-

pējā akcijā par neatkarīgu Latvijas valsti. Sociāl-

dēmokrati atzina, ka vienīgi stingri ieturēta dēmo-

kratiskā politika var glābt latvju tautu no jaunas
verdzības un muižnieciskas virskundzības. Dēmo-

kratiskā bloka pilsoņi ar to bija spiesti rēķināties un

tāpēc sarunas par apvienošanos ar „Nācionālo pa-
domi" izjuka un Dēmokratiskais bloks vienkārši uz-

sūca sevī „Nācionālās padomes" progresīvākos pil-
soņus (Dr. P. Kalniņš — ibid.).
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Tanīs vēsturiskajos apstākļos raksturīgs ir ne-

atkarīgās Latvijas valsts idejas formulējums memo-

randā, ko Dēmokratiskais bloks pieņēma 1918. g.

oktobra sākumā un iesniedza Vācijas jaunajam
valsts kanclēram — Badenes princim Maksim. Šis

memorands bija domāts kā pretakcija muižnieku

landtāgu lēmumiem par monarkistiskas Baltijas
valsts dibināšanu un tās pievienošanu Vācijai. Me-

morands vispirms atsaucās uz 1917. g. 30. jūlija lē-

mumiem par Latvijas tiesisko stāvokli, ko bija pie-

ņēmusi dažādu sabiedrisku organizāciju sanāksme

Rīgas pilī*). Šī 30. jūlija sanāksme bija atzinusi, ka

*) Sanāksmes ierosinātāja bija Vidzemes pagaidu ze-

mes padome. Piedalījušies pārstāvji: Rīgas sabiedrisko

organizāciju padomes (pilsoņu) — 7. Rīgas strādnieku

deputātu padomes — 6, Latvijas Strādnieku, zaldātu un

bezzemnieku deputātu padomes — 6, Apvienoto latvie-

šu strēlnieku bataljonu izpildu komitejas — 8, Vidze-

mes pagaidu zemes padomes — 6, Rīgas pilsētas domes
— 6, Kurzemes pagaidu zemes padomes (Maskavā) —

6, XII armijas izpildu komitejas latviešu sekcijas — 1,
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Latvijas tautai, līdzīgi citām tautām, ir pilnīgas paš-
noteikšanās tiesības un ka Latvija ir politiski auto-

noma vienība Krievijas dēmokratiskā republikā, pie
kam Latvijā ietilpst arī Latgale. Likumdošanas, iz-

pildu, tiesas vara un vietējā pašvaldība atrodas Lat-

vijas tautas un viņas Satversmes sapulces rokās,

pie kam Satv. sapulce vēlama dēmokratiski. Kā

redzams, tad „pilnīgas pašnoteikšanās tiesības" te

vēl nav jāsaprot kā pilnīga atdalīšanās no Krievijas,

jo otrs pants paredz politiski autonomu Latviju Krie-

vijas dēmokratiskā republikā. Pilnīga pašnoteikša-
nās Latvijas tautai šais lēmumos jāsaprot' drīzāk kā

principiāla deklarācija, uz kuras pamata jāizveido-
jas Latvijas autonomijai Krievijas demokrātiskajā

republikā. Turpretim tai memoranda daļā, ko Dē-

mokratiskais bloks pieņēmis kā savus atzinumus,
neatkarīgas Latvijas valsts ideja jau ir atvasināta

no tādiem apstākļiem un tobrīd pastāvošām starp-

tautiskām attiecībām, kas šādu valsti dara nepiecie-

šamu. Šai memoranda daļai sekojošs saturs:

«Saskaņā ar šo konferencē (30. jūlijā — K. O.) vien-

balsīgi izteikto latviešu tautas gribu, latviešu politiski
noteicošo aprindu pārstāvji tagadējos apstākļos paslu-
dina sekojošo:

Ar vācu karaspēka virzīšanos uz priekšu, jautājums par

Latvijas turpmāko izveidošanos izvēršas par starptau-

tiskas politikas problēmu, jo pie viņa paliekošas nokār-

tošanas ir stipri ieinteresētas ne tikai kaimiņu valstis,

Vācija un Krievija, bet arī visa Eiropa.

Iziedami no 30. jūlija lēmuma un no tautu pašnoteik-
šanās principa, mēs, respektēdami jauno stāvokli, uz-

sveram, ka, ja starptautiskas politikas m

Latviešu strēlnieku pulka izpildu komitejas Latgales

sekcijas — 8, V armijas latviešu biroja — 1 un Lat-

viešu zemnieku savienības — 1.
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tereŠu pfetešķības padarītu par neie-

spējamu Latvijas atgriešanos Krievijas

demokrātijas robežās, Latvijas turpmākais
liktenis nav darāms atkarīgs no kara konflikta turpinā-
šanās. Mierīgas izšķiršanas labā ir vajadzīga ar Lat-

viju sakarā esošo tiesisko jautājumu internācionālizēša-

na. Sevišķi vērā ņemot to apstākli, ka turpmākā drau-

dzīgu kaimiņu attiecību rašanās starp Vāciju un Krie-

viju ir iespējama vienīgi tādā kārtā, ja ar saprašanos
miera ceļā panāk interešu saskaņošanu pie Baltijas jū-
ras, bet tas ir neiespējami, ja viena vai otra valsts šīs

jūras svarīgāko dalu patur savās rokās, mēs, cenz-

damies pēc dēmokratiskā miera, kuram

jānostiprina arī Latvijas politiskā un

saimnieciskā nākotne, iestājamies par

Latvijas neitrālizēšanu tādā kārtā, ka

starptautisko tiesību garantijas ceļā

Latvija kļūst par starp valšķu autono-

miju. Republikāniska, neitrālizēta, ne-

dalīta Latvija, kurai ir brīva noteikša-

na par savu valsts satversmi, savu ter-

ritoriju un savu neitrālu jūras piekrasti

un ostām ir nenoraidāma prasība, kura

izrjet no 30. jūlija kopējā lēmuma. Šādā

jautājuma atrisināšanā, latviešu tauta redz vienīgo ie-

spēju Baltijas zemes sekmīgai kulturālai attīstībai un

viņas saimnieciskā progresa nodrošināšanai. Sakarā ar

to ir noraidāmi visi centieni, kuri iziet uz Baltijas ģer-

manizēšanu, rusificēšanu vai kolonizēšanu.
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Nebūdami nemaz naidīgi noskaņoti pret vācu tautu, mēs

tomēr noteikti noraidām latviešu zemes vai viņas atse-

višķas daļas pievienošanu Vācijai, lai arī kādā tiesiskā

kārtā tas tiktu izdarīts, jo tāds solis slēptu sevī tikai

jaunu konfliktu dīgļus un kaitētu Latvijas saimnieciskās

attīstības iespējamībām." (Citēts pēc Dr. P. Kalniņa:

„Kā izauga Tautas padome".)

Šī memoranda tekstu izstrādājusi sevišķa no-

zīmēta kommisija, kurā piedalās: Fr. Menderis, Dr.

P. Kalniņš, K. Ulmanis un Dr. M. Valteris. Kā re-

dzams, tad memorandā izteiktā doma jau stipri re-
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ķinājās ar to apstākli, ka dotos apstākļos Latvijai
nav izredzes palikt pie Krievijas un lai viņa nepa-

kļūtu zem Vācijas, tad Latvijai jātiek starptautiski
neitralizētai — republikāniski neitrālizētai nedalītai

valstij, kurai ir brīva noteikšana par savu valsts sat-

versmi, savu territoriju un savu neitrālu jūras pie-

krasti un ostām.

Līdzīga satura rezolūciju pieņēma arī Rīgas
strādnieku deputātu padomes izpildu komiteja un to

nosūtīja vācu neatkarīgo sociālistu partijas centrāl-

komitejai. Šai memorandā un citos ziņojumos iz-

teiktos principus katru reizi, kad Vācijas reichstagā

apsprieda „Austrumu jautājumu", aizstāvēja vācu

neatkarīgo sociālistu runātāji (fiaaze, Ledeburs,
Kohns un c). Viņi arī asi kritizēja baronu politiku
un Vācijas imperiālistu nodomus Baltijā*).

Dēmokratiskais bloks darbojās nelegāli. Nele-

gālās apspriedēs ar sociāldemokrātiem arī pārrunāts

jautājums par Tautas padomes dibināšanu. Šais ap-

spriedēs pilsoņi drīzāk gan piekrita sociāldemokrātu

prasībām pēc noteiktas dēmokratiskas politiskas

platformas, bet visādiem sofismiem mēģināja sev iz-

sist iespējami lielāku kapitālu pie Tautas padomes
sastāva noteikšanas. Viņi atkal gribēja reprezentē-

ties ar dažādām savām „neitrālām" organizācijām,
lai nodrošinātu sev Tautas padomē drošu vairā-

kumu.

Beidzot pilsoņi piekāpās ari šinī jautājuma un

Tautas padome bija sastādīta. Neatkarīgās Latvi-

*) Dr. P. Kalniņš savā rakstā atzīmē, ka vina emigrā-

cijas laika pazinām, vācu neatkarīgo sociālistu reichs-

tagā deputātam Ledebūram nosūtīti kādi 40 sūtījumi ar

informācijas materiāliem par apstākļiem Baltijā.
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jas demokrātiskās republikas pirmais, uz koalicijas
principa dibinātais tautas pārstāvniecības centrā-

lais orgāns bija nodibināts — nu vajadzēja tālāk jau
stāties pie zemes atbrīvošanas no svešas un mums

naidīgas okupācijas varas, pie jaunās valsts izbūves

un nostiprināšanas darba. Kā šis darbs veicās —

to redzēsim no turpmākām nodaļām.
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3. TAUTAS PADOME UN

SOCIĀLDEMOKRĀTIJA

Tautas padomes nodibināšanās. — T. p. platforma. — Sociāl-
demokrātu deklarācija. — Lielinieku iebrukums Latvijā 1918.

—1919. gadu mainā. — Sociāldemokrātu pozīcija. — Izstāša-

nās no Tautas padomes. — Pagaidu valdības atkarība no

svešām varām. — Līgums vai solījums vācu brīvprātīgajiem.
— Sabiedroto intervencija Krievijā. — Par lielo nedalāmo

Krieviju. — Kolčaka un Detiikina neveiksmes. — Versalas
miera līgums. — Krievijas jautājuma atlikšana. — Baltijas

valšķu atzīšana dc fakto.

Par Tautas padomes nodibināšanu vienošanās

starp sociāldemokrātiem no vienas puses un pilsoņu
politisko organizāciju pārstāvjiem no otras_ puses

notika 1918. g. 17. novembrī, kopīgi noturētā ap-

spriedē Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 3 — Rīgas Lat-

viešu amatnieku biedrības krājaizdevu kases tel-

pās. Vispirms atsevišķi apspriedās 8 pilsoņu poli-

tiskās partijas un latgaliešu pārstāvis. Pīkst. 10

vakarā min. dienā jau bija izstrādāta attiecīga poli-
tiska platforma un jaunās republikas pagaidu sat-

versmes galvenie principi.
Šai platformā paredzēts, ka Tautas padome
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piedalās pārstāvji no politiskam partijām un nacio-

nālām minoritātēm; Tautas padome iecel kā izpil-
du varas orgānu Pagaidu valdību, pie kam jāievē-

ro koalicijas princips; par Latvijas valsti

teikts, ka tā ir neatkarīga dēmokratiskā

republika un ietilpst Tautu savienībā; preses,

vārda, sapulču un biedrošanās brīvības nodrošinā-

mas ar Pagaidu valdības izdotiem noteikumiem;

amnestija visās lietās, izņemot kriminālas un jādod

iespēja Latvijas pilsoņiem atgriezties dzimtenē; par
valsts apsardzību sacīts, ka dibināma tautas milici-

ja uz iesaukšanas pamatiem, neizslēdzot brīvprātī-

go pieteikšanos un kā Pag. valdība organizē tautas

apsardzību un milicija stāv viņas tiešā pārziņā; vā-

cu karaspēks noteiktā laikā evakuējams; platfor-
mā vēl bija paredzētas pašvaldību vēlēšanas un ka

tām jānotiek pirms Satv. Sapulces vēlēšanām.
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Vienošanās nebija panākama starptau-

tiskās orientācijas jautājumā. Visas pil-

soņu partijas aizstāvēja orientēšanos uz Sabiedro-

tiem un to tā arī gribēja deklarēt platformā. So-

ciāldēmokrati tam bija pretim, tāpēc, ka Sabiedroto

politika, arī pēc uzvaras par Vāciju, nevar baudīt

mūsu uzticību. Sociāldēmokrati savā rezolūcijā pa-

redzēja, ka Latvijas valstij ir neatkarīgas

Latvijas orientācija Tautu savie-

nībā, valsts provizoriskajam orgānam jāuztur

draudzīgas attiecības ar ārvalstīm (nenosakot ie-

priekš — kādām) un jāizlieto viņu materiālais un

morāliskais pabalsts, ja tas nesaista īstas demo-

krātijas rokas. Katra puse nobalsoja par savējo re-

zolūciju. Ar to šai jautājumā Pagaidu valdībai bija
atstātas brīvas rokas.

Politiski svarīgs bija vel jautājums par social-
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demokrātu piedalīšanos Pagaidu_ valdība. Pilsoni

uz to pastāvēja, ievērojot ārkārtējos un sarežģītos

apstākļus, kādos nācās proklamēt Latvijas valsti.

Sociāldēmokrati bija ar mieru uzņemties atbildību

šai praktiskajā valsts darbā, ja pilsoņi piekristu

politiska kabineta nodibināšanai, kura 3

pārstāvji ir sociāldēmokratiem un 3 — pilsoņiem.

Tādam kabinetam tad būtu padoti visi pārējie re-

sori. Tā, pēc sociāldemokrātu domām, butu bijusi

garantija, ka Pagaidu valdība patiesi arī darbos iz-

vedīs dēmokratisku polītiku un nenovirzīsies no

pieņemtās Tautas padomes politiskās platformas, kā

arī nekavēsies ar visas tautas vēlētas Satversmes

sapulces drīzāku sasaukšanu. Satversmes sapul-

ces sasaukšana bija nepieciešama tāpēc, lai drīzāk

izteiktos tautas griba, lai apstākļiem mainoties šo

gribu atkal nevarētu viltot muižnieku landtāgi un

lai Latvijas dēmokratiskā republika varētu drīzāk

nostiprināties uz ārieni. Arī starptautiskās orientā-

cijas jautājumā tāds politisks kabinets pasargātu

mūs no dažādiem nevēlamiem pārsteigumiem.
Tāda prasība nebija pārspīlēta, it īpaši, ja gri-

bētu atsaukties uz Vācijas piemēru. Pēc revolūci-

jas pasludināšanas Vācijā, 9. novembrī tur pat ne-

nodibinājās koalicijas valdība ar pilsoņiem, bet gan

tīri sociālistisks politisks kabinets —
Tautas ko-

misāru padomē, kurā iegāja 3 neatkarīgie sociālisti

(kreisais virziens) un 3 vairākuma soc.-dēm. (mē-
renie) ar Ebertu kā priekšsēdētāju. To prasīja iekš-

polītiskais stāvoklis Vācijā un revolūcijas intereses,

kuru sargāšana piekrita Strādnieku un zaldātu de-

putātu padomēm.

Latvija šādas padomes nespēja darboties —

to neatjāva vācu okupācijas vara, bet ap jauno
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valsti un viņas pagaidu parlamentu — Tautas
domi taču vajadzēja mobilizēt visus tautas dēmokra-

tijas spēkus un šai darbā sociāldēmokratijai bija

gaidāmi daudz lielāki panākumi, nekā pilsoņiem.
Pilsoņi tomēr šādam sociāldēmokratu priekšliku-
mam nepiekrita. Viņi lika priekšā nodibināt kabi-

netu, kurā sociāldēmokrati būtu mazākumā. Vie-

nošanās tā i nebija panākama un apspriedē pare-
dzētā K. Ulmaņa Pagaidu valdība vēlāk nodibinājās
kā pilsoņu koalicijas kabinets, bez sociāldēmokratu

piedalīšanās. Sociāldēmokrati palika ārpus valdības

kā novērotāja un kontrolētāja. Pilsoņi tā tad pašā
sākumā jau negribēja rēķināties ar dēmokratiskas

valsts un šo valsti sargājošā tautas demokrātijas
lielā vairuma interesēm. Paši būdami bezspēcīgi

un bez plašāka organizēta atbalsta savās aprindās,

pilsoņi juta sev blakus un aiz muguras svešus spē-

kus, un tāpēc iedomājās sevi stiprākus, nekā vini

bija patiesībā.

Apspriedē vēl ievēlēja Tautas padomes prezi-
diju (priekšsēdētājs — J. Čakste — zemn. sav. par-

tijas biedrs). Saskaņā ar šīs apspriedes lēmumiem

Latvijas valsts svinīga proklamēšanas sapulce no-

tika otrā dienā — 18. novembrī, pīkst. 16, tagadējā
Nācionālā teātra zālē.

Svinīgajā valsts proklamēšanas sapulcē no

katras partijas pa vienam pārstāvim teica tā saukto

deklarācijas runu. Sociāldēmokratu frakcijas vār-

dā Dn Pa u1 s Kalniņš, toreizējais partijas
priekšsēdētājs, nolasīja partijas deklarāciju ar šādu

saturu:

«Pasaules revolūcijas vētras ir veidojušas arī brīvās

un neatkarīgās Latvijas ideju. Šodien, 18. novembrī

1918. g., apvienotās Latvijas dēmokratijas priekšstāvji
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izsludina patstāvīgas Latvijas nodibināšanos. Arī mēs,

Latvijas soc.-dēm. strādn. partijas priekšstāvji, atro-

dam par nepieciešamu šobrīd veicināt brīvas Latvijas
izveidošanos par patstāvīgu valsti. Brīvā, neatkarīgā

Latvija mums tomēr nav mērķis, bet tikai līdzeklis mū-

su mērķu sasniegšanai. Kā agrāk, tā tagad, mēs stā-

vam uz sociālistiskās internācionāles pamatiem. Viņas
un tamlīdz arī mūsu mērķis ir — sociālistiskā republi-
ka brīvu tautu savienībā. Sociālistisku republiku var

ievest tikai sociālistiska valdība, un arī tā vienīgi tad,
ja viņa_ balstās uz plašām, apziņā stiprām strādnieku

organizācijām, un ja saimnieciskā dzīve izveidojusies

uz pamatiem, kuri sociālistiskās kārtības nodibināšanu

dara iespējamu un nepieciešamu. Abu pēdējo nosacī-

jumu šobrīd mums trūkst. Radīt šos nosacījumus tā-

pēc ir mūsu tuvākais uzdevums. Neizlaižot iz acīm

savu gala mērķi, mēs prasām no jaunās Latvijas val-

dības:

1) Gadat par kara pārvaldes Jīdzšinejo orgānu tūlītēju
atcelšanu, visu politisko un gūstekņu atsvabināšanu.

2) Visu vietējo pašvaldību orgānu neatliekamu orga-

nizēšanu uz vispārējo, vienlīdzīgo, tiešo, aizklāto un

proporcionālo vēlēšanu pamata, piedaloties abiem dzi-

mumiem ar aktīvām un pasīvām vēlēšanas tiesībām,

sākot no 20 g. vecuma.

a) uz laukiem — pagastu iedzīvotāju tūlītēju sa-

pulču sasaukšanu pašvaldības iestāžu ievešanai;

b) pilsētās līdz vispārīgu vēlēšanu izvešanai sastā-

dīt pagaidu pašvaldības no iedzīvotāju politisko

partiju priekšstāvjiem;

c) apriņķu pagaidu pārvaldes sastādīšanu no lauku

un pilsētu izvēlētiem priekšstāvjiem.

3) Pārtikas komiteju tūlītēju sastādīšanu pie vietējiem

pašvaldības orgāniem, kuri nokārto pārtikas jautājumu
saskaņā ar centrāliestāžu nosacījumiem. Tūlīt aptu-

rāma okupācijas varas rekvizēto uzturas līdzekļu un

citu materiālu izvešana no Latvijas.

4) Plaša sabiedrības darbu organizēšana. Bēgļu, at-

griezušos gūstekņu un bezdarbnieku apgādāšanu uzņē-

mās valsts un nokārto to saziņā ar vietējām pašvaldī-
bas iestādēm un strādnieku padomēm.
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5) Latvijas tautas milicijas dibināšanu caur vispārī-

giem iesaukumiem kārtības uzturēšanai un zemes ap-

sardzībai. Milicija nedrīkst tikt izlietota kā ierocis po-

litisko brīvību apspiešanai, nedz kļūt par vienas šķi-

ras ieroci pret otru.

6) Visu atsevišķu kārtu privilēģiju tūlītēju atcelšanu.

7) Neaprobežotu apzinās, runu, preses, sapulču, strei-

ka un biedrošanās brīvību, dzīvokļu un personas neaiz-

skaramību, pilnīgu kustības brīvību.

8) Vienādas tiesības_ visām valodām skolā un dzīvē.

Nācionālām minoritātēm nācionāli-personālu autonomiju.
9) Vēlētus tiesnešus.

10) Baznīcas atdalīšanu no valsts un skolas atdalīšanu

no baznīcas.
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11) Brīvas un obligātoriskas skolas līdz 16 gadiem vi-

siem uz valsts rēķina. Tiesības piedalīties politiskās
organizācijās jaunātnei.

12) Maksimālo darba laiku 8 stundas ar 42 stundu ne-

pārtrauktu atpūtu nedēlā.

13) Sociālu likumdošanu tiklab pilsētām, kā arī lauk-

strādniekiem, saskaņā ar Latvijas sociāldēm. strādnie-

ku partijas minimālās programmas prasībām.

14) Baznīcas, klosteru un domēņu zemju nācionālizā-

ciju. Muižas zemju bezmaksas atsavināšanu, apturot
tūliņ viņu pārdošanu, atdāvināšanu un ieķīlāšanu. Ag-

rārjautājuma galīga izšķiršana atstājama Satversmes

sapulcei.

15) Satversmes sapulces neatliekamu sasaukšanu (uz

vispārīgo, vienlīdzīgo, tiešo, aizklāto un proporcionālo
vēlēšanu pamata, piedaloties abiem dzimumiem, ar ak-

tīvām un pasīvām vēlēšanu tiesībām, sākot no 20 ga-

diem) Latvijas iekšējās dzīves un ārējo attiecību no-

kārtošanai.

Soc.-dēmokrati, neizlaižot no acīm šķiras cīņas pama-

tus, pabalstīs Latvijas Pagaidu valdību, ciktālu viņa

noteikti stāsies par minēto prasību izvešanu dzīvē.

Mūsu gala mērķis paliek sociālistiskā Latvija sociālis-
tiskā Tautu savienībā "
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Deklarācijas ievada daļa izteic sociāldemo-

krātu stāvokli neatkarīgas Latvijas valsts jautāju-
mā. Partija atzina par pareizu, ka Latvija dotos

apstākļos dibināma kā patstāvīga, neatkarīga

un reizē arī dēmokratiskā valsts. Tapec de-

klarācijas otrā daļa izteic tās prasības, kas jaunajā

valstī nodrošina dēmokratisku iekārtu. Sociālde-

mokrāti bija tais ieskatos, ka Latvija var pastāvēt

vienīgi kā dēmokratiskā republika. Ja latviešu pil-

soni novirzitos no dēmokratiskas valsts iekārtas

principiem — tāda valsts patstāvība sociāldēmokra-

tiem nebūtu pieņemama.

Tautas padomē iestājās šādas partijas: sociāl-

dēmokrati, sociālisti revolucionāri, zemnieku savie-

nība, dēmokrati, radikāldēmokrati, nācionāldēmo-

krati, republikāņi un latvju neatkarīgie. Kad Tau-

tas padomes sastāvs bija papildināts ar trūkstošiem

locekļiem no Kurzemes un Latgales, tad politisko
spēku sagrupējuma proporcija bija tāda, ka pa vie-

nai trešdaļai pārstāvju deva sociālistiskās partijas
un zemnieku savienība, bet nācionālas minoritātes,
kuras atzīst Tautas padomes platformu — līdz 20%

no T. p. sastāva.

Tāda nu bija tā sauktā jaunās valsts rakstītā

konstitūcija. Par rakstītām konstitūcijām jau viens

no pirmajiem Vācijas strādnieku kustības vadoņiem
— Ferdinands Lasals ir teicis, ka konstitūcija uz

papīra vien vēl nekā nenozīmē, viņa ir īsta par tik,

par cik to atbalsta reāli spēki pašā sabiedrībā. Šī

formula attiecās uz šķiru sabiedrību un sociālistis-

kām partijām, kuras atzīst šķiru cīņu kā cilvēces

vēstures attīstības dzinējspēku. Uz to pašu zīmē-

jas arī K. Marksa izteiciens, ka „šķiru cīņa ir vēstu-

res lokomotīve,"
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Bet dzīve nekad nestāv uz vietas. Arī kapi-
tālistiskā sabiedrība attīstās un līdzi tai noteiktāka

un asāka kļūst šķiru cīna, kuru ved proletariāts.
Līdz lielajam pasaules karam demokrātiskā repub-

lika kā mērķis, par ko ari proletariātam jācīnās —

bija rakstīta visu sociālistisko partiju minimālās

programmas daļā. Toreiz demokrātiskās republi-

kas iekārtu saprata kā tādu, kura šķiru cīnu neiz-

slēdz, bet gan ļauj tai vēl brīvāk attīstīties dažādos

veidos. Proletariāta cīņas spējas tai vajadzēja ne-

vis vājināt, bet gan gluži otrādi — attīstīt un stip-
rināt.

Arī šai jautājumā pasaules kajš ar savām se-

kām ir izsaucis diezgan radikālu pārmaiņu. Ja pēc

pirmskara ieskatiem šķiru cīņu valsts dēmokratiskā

iekārta veicina, tad par to ir arī jācīnās, šāda iekār-

ta arī jāaizstāv pret reakcijas uzbrukumiem, tā ak-

tīvi jāsargā, lai demokrātijas, t. i. visas sabiedrības

tiesības netiktu sašaurinātas un apcirptas vienai pa-

šai valdošai šķirai par labu, un apspiestajām šķirām

par ļaunu. Pēc pasaules kara mēs redzam, ka visās

kapitālistiskās valstīs šķiru attiecības ārkārtīgi sa-

asinājušās, tā tad arī šķiru cīna starp proletāriātu
un buržuāziju kļūst daudz asāka un noteiktāka un

strādnieku šķiras cīņas mērķi un uzdevumi jau snie-

dzās pāri dēmokratiskās republikas miermīlīga-

jai zonai. Proletāriāts jau cīnās dēl politiskas

varas iekarošanas valstī. iai sāktu iz-

vest dzīvē savu gala mērķi — sociālismu, kas pa-

redzēts sociālistisko partiju programmas maksimā-

lajā daļā. Tas pamudina arī buržuāziju aizstāvēties

un uzbrukt proletāriātam, ierobežot viņa_ cīņas spē-

jas un aprobežot, apcirpt dēmokratiskās tiesības,
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vai arī izmantot šīs tiesības ar viltu, lai strādnieku

šķiras spēkus skaldītu un sakautu pa dalām.
Dēmokratisko tiesību pilnīga atcelšana jau no-

zīmē diktatūru un ja diktatūra kalpo buržuāzijai vai

citām mantīgajām šķirām, tad tas jau ir faši s ms.

Pēc kara visās valstīs mēs vērojam, ka buržuāzijā
arvien vairāk pieaug simpātijas kailai varas politi-

kai, kam savās galējās konsekvencēs jānoved pie

fašisma. Lai fašisms varētu nostiprināties, tad man-

tīgās šķiras sevi nodrošinājās ar militāru spēku —

armiju un policiju un cenšās to pakļaut vienīgi sa-

vam ideoloģiskam iespaidam. Līdz ar to arī šķiru
cīnās princips šķiru sabiedrībā prasa tā konkrētāku

formulējumu, jo šķiru cīņas iznākumu nākotnē jau
noteiks naidīgo spēku sadursme, pielietojot stiprākus

ieročus, nekā tas parasts miermīlīgajā dēmokratis-

kajā iekārtā. Šo konkrēto formulējumu mūsu die-

nās zīmīgi izteicis viens no izcilākiem sociālisma

teorētiķiem — Otto Bauers, sekojošiem vārdiem:

ieroču technikas attīstība nosaka

šķiru cīņas metodes un iznākumu.

Ja armija un policija atrodas mantīgo šķiru noteik-

šanā, tad katra dēmokratiskā iekārta vairs nav pa-

sargāta no nejaušībām un tās vietā var nākt fa-

šisms. Un līdz galam izvests fašisms var novest

pie tā, ka arī neliels mazākums sabiedrībā neapro•
bežoti valda par vairākumu. Šai nozīmē arī latvie-

šu pilsonība nav nekāds izņēmums.
Sociāldēmokrati, iestājoties Tautas padomē,

vispirms prasīja demokrātijas tiesību maksimālo

nodrošinājumu. Tāpēc Tautas padomes pieņemtā
platformā mēs sastopam arī prasību pēc tautas mi-

licijas nodibināšanas uz iesaukšanas pamatiem (vis-
pārējā mobilizācija). Bet turpat no tālākā formulē-
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juma par valsts aizsardzības spēku organizēšanu
mēs lasām, ka pilsoni savukārt paredzējuši arī sev

brīvas rokas, un proti, ar noteikumu, ka brīvprātī-

go pieteikšanās nav izslēgta un ka milicija stāv Pa-

gaidu valdības tiešā pārziņā un šī Pagaidu valdība

arī ir tā, kas organizē tautas miliciju. Sociāldēmo-

krati saprata Tautas padomes un Pagaidu valdības

uzdevumu kā tādu, kas dēmokratijas spēkus ne-

drīkst vājināt, tie visiem spēkiem jāattīsta uz paš-
noteikšanos caur brīvi vēlētu Satversmes sapulci.
Ja turpretim Pagaidu valdība piekoptu citādu poli-

tiku, kas dēmokratijas tiesības sašaurinātu, tad tā-

du sociāldēmokrati līdzi taisīt nevar. Kad nāca

pirmais pārbaudījums un Pagaidu valdība sāka šo

principu neievērot — sociāldēmokrati no Tautas pa-

domes izstājās. Šis pārbaudījums bija — lielinieku

iebrukums Latvijas territorijā no Padomju Krievi-

jas puses, nepilna viena mēneša laikā pēc neatka-

rīgas Latvijas valsts proklamēšanas — 1918. g. de-

cembra mēnesī un 1919. gada janvāra sākumā.

Lielinieku sarkanā armija nāca ar nolūku —

iekarot Latvijas territoriju. Lielinieki cerēja izman-

tot to jauno stāvokli, kāds bija radies ar Vācijas sa-

kaušanu no Sabiedrotiem. Bija skaidrs, ka Sabied-

rotie nekādā gadījumā neatstās Vācijai pie Baltijas

jūras okupētos apgabalus. Brestas miera līgumu
Sabiedrotie pēc savas uzvaras anullēja. Pateicoties

Sabiedroto uzvarētāja stāvoklim varēja sagaidīt,
ka šo apgabalu tālāko likteni viņi noteiks nerēķi-
noties ar Krieviju, kamēr tur rīkojās padomju val-

dība. Sabiedrotie arī steidzīgi gatavojās interven-

cijas karam ar Pad. Krieviju, kāpēc pēdējai bija sva-

rīgi atgūt sev atpakaļ pazaudētos apgabalus pie

Baltijas jūras. Tā kā tiešais pretinieks bija vācu
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okupācijas karaspēks, tad lielinieki pirms sava uz-

brukuma iesākšanas ievadīja sarunas ar vāciešiem,
lai viņi labprātīgi atstāj Latvijas territoriju. Saru-

nas notika Daugavpilī decembra sākumā ar padom-

ju miera delegācijas pirmo priekšsēdētāju Joffi. No

vāciešu puses tās veda Austrumu frontes centrālā

zaldātu padome. Pēc panāktās vienošanās vācu

okupācijas karaspēks sāka palēnām atkāpties uz

Rīgu un vēlāk uz Liepāju, _tā kā Rīga 3. janvārī
1919. g. krita lielinieku rokās. Arī Igauniju vācu

karaspēks atstāja, neizrādīdams pretestību uzbrū-

košai sarkanai armijai.

Par sarkanās armijas uzbrukumu Latvijai bija
lēmusi kāda Maskavā sasaukta latviešu lielinieku

centrālkomitejas apspriede, kurā piedalījušies arī

latviešu strēlnieku pulku padomju pārstāvji. No

vadoņiem „vecie", kā P. Stučka, Lencmanis un citi

brīdinājuši Jaunos" no „gājiena uz Rīgu". Stučka

pat citējis Marksu, norādīdams, ka revolūciju Lat-

vijā var tīri labi „taisīt" arī Maskavā sēžot*). „Jau-
nie" par to negribējuši ne dzirdēt un pārmetuši
Stučkām lieku teorētizēšanu un ieteikuši, ka arī uz

saimnieciskās dzīves drupām varēšot Latvijā celt

kommūnismu.

Lai gan iebrukušajā sarkanajā armijā piedalī-

jās arī dala latviešu strēlnieku, kuri 1918. gada feb-

ruārī meklēja sev patvērumu Krievijā, Latvijas dē-

mokratijai šis jaunais karš nozīmēja viņas pašno-
teikšanās tiesību apdraudēšanu. Starptautiskie po-

litiskie apstākli un it sevišķi Sabiedroto uzsāktā in-

*) K. Markss, kā politisks emigrants, dzīvodams Lon-

donā, šos vārdus ir teicis par sevi pašu, zīmējoties uz

savu dzimteni — Vāciju.
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tervencija pret Padomju Krieviju lika domāt par šī

uzbrukuma bezsekmību. „Veči" to bija sapratuši,
bet Jaunie" nē. Latvijā pašā šis uzbrukums saga-

tavoja apstākļus jaunām, ilgstoša kara briesmām.

Ja Sabiedrotie pārvērstu Latviju un pārējās Balti-

jas valstis par vienu no savas intervencijas bāzēm

cīņā par nedalāmās Krievijas atjaunošanu, tad

latvju tautas dēmokratijas intereses nebūtu izšķiro-
šās viņu polītikā. Latvju tautas demokrātija vienī-

gi noasiņotu šai karā un nestu jaunus upurus svešu

un pat viņai naidīgu spēku labā. Pasaules karā jau
tā izpostītai zemei tas daudz ko nozīmēja. Ka Sa-

biedrotie uz to izgāja, to pierādīja viņu rīkojums
Vācijas armijai — palikt Latvijā un pārējos okupē-
tos apgabalos, lai tos aizstāvētu pret Pad. Krievijas
uzbrukumu. Šādos apstākļos Latvijas tautas demo-

krātijas intereses prasīja, lai Latvija tiktu aizstāvē-

ta pret katru svešu varu, kas tai uzbrūk no ārpu-

ses. Tas nu bija Pagaidu valdības uzdevums. Šo

uzdevumu vajadzēja veikt ar tautas dēmokratijas

pašu spēkiem. Bet taisni uz to Pagaidu valdība

nebija spējīga. Viņa nepaļāvās vis uz pašu spē-

kiem, bet pati nokļuva pilnīgā atkarībā no svešām

varām — Sabiedrotiem.

Atklāti savā presē sociāldēmokrati, sakarā ar

sarkanās armijas iebrukumu, izteicās, ka tai gadī-

jumā, ja arī Latvijas dēmokratijas spēki nav pietie-
koši savu pašnoteikšanās tiesību aizstāvēšanai, ja
vienā tautas daļā rastos pretestība tam, tad tas no-

zīmē pilsoņu karu pašu zemē un šādā

karā sociāldēmokrati piedalīties_ne-

va r. Tad lieliniecisms ir jāpārdzīvo arī tai Latvi-

jas daļā, kura to vēl nepazīst, tāpat kā 1917. g. bei-

gās un 1918. g. sākumā to pārdzīvoja Ziemelvid-
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zeme. Un ja jāizvēlas starp vācu OkU «•

pāciju un lieliniecisko okupāciju, tad

labāk lai nāk pēdējā, bet no pirmās

jātiek vaļā visdrīzākā laikā. Šādus

apsvērumus izteica sociāldēmokratu centrālkomite-

jas un Tautas padomes frakcijas lēmums par izstā-

šanos no Tautas padomes. Rezolūcija pieņemta
1918. g. 30. decembri un tās saturs ir sekojošais:

~Pēdējo dienu notikumi („bēgot nošaušanas" un citi) un

no viņiem radītais politiskais stāvoklis liecina, ka cīņa

ar kommūnismu pieņem necilvēcisku veidu un Pagaidu

valdība, kā arī Tautas padome ir galīgi nespējīgas no-

vērst tuvojošos pilsoņu karu, nostādot pretim diktatū-

rai Latvijas dēmokratiju, neatkarīgu no ārēja imperiā-
lisma un reakcijas, tāpēc Tautas padomes soc.-dēm.

frakcija, pamatojoties uz Latvijas soc.-dēm. strādnieku

partijas konferences lēmumu par Tautas padomi, pra-

sa, lai nekavējoties tiktu radīts Tautas padomes vieta

centrāls dēmokratisks orgāns, izvēlēts no vietējam de-

mokrātiski vēlētām pašvaldības iestādēm, un nolemj iz-

stāties no Tautas padomes."

Partijas konference bija notikusi īsi pirms tam,

Ziemassvētkos, Rīgā. Sakarā ar šo lēmumu, pilso-

ņi soc. dēm. partijai bieži izteikuši asus pārmetu-

mus, bet tie ir nedibināti tāpēc, ka sociāldēmokrati

nekad nav uzstājušies pret Latvijas dēmokratijas
pašnoteikšanos un sevis aizsargāšanas tiesību izlie-

tošanas. Šinī gadījumā stāvokli sarežģīja tas ap-

stāklis, ka viena pretinieka — vācu okupācijas va-

ras vietā tagad radās trīs spēki, kuri Latvijā sadū-

rās par savām interesēm.

Kā Padomju Krievijas ārlietu komisārs Troc-

kis, tā latviešu lielinieki toreiz uzsvēra, ka Baltijas
valstīm jāuzbrūk steidzīgi, lai aizsteigtos priekšā
Sabiedrotiem, kamēr viņi arī šīs zemes nav pārvēr-
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tuši par savas intervencijas bazi. Bet lielinieku

„Ekonomičeskaja Žizn" rakstīja, ka Baltijas jūras
piekrastes jāieņem ar varu tāpēc, ka Pad. Krievija

jau bija zaudējusi pieeju Melnajai jūrai, kas atradās

Sabiedroto intervencijas armijas rokās

Latvijas patstāvības aizstāvēšanai Pagaidu
valdība mēģināja radīt nācionālu armiju, bet visai

nedroši un ar maziem panākumiem. Šai darbā vi-

ņa aicināja talkā latviešu karavīru nācionālo savie-

nību, bet nekas prātīgs no tā neiznāca. Pilsoniskā

Pagaidu valdība ar to tikai pierādīja savu bezspē-
cību un joprojām palika bez savas armijas, izņemot
nedaudzus bijušās krievu armijas virsniekus un

apakšvirsniekus, kurus pēdējā brīdī mobilizēja. At-

teikšanos no plašākas tautas armijas radīšanas vis-

pārējas mobilizācijas ceļā, kā to paredzēja Tautas

padomes platforma, Pagaidu valdība aizbildināja ar

ieroču un armijas apgādes aparāta trūkumu, bet

skaidri bija redzama viņas nevarība un ne-

spēja kaut ko darīt zemes aizsardzības labā.
Šī nespēja bija redzama arī no Pagaidu valdī-

bas ievadītām sarunām ar vācu okupācijas varas

vadošām personām un Vācijas republikas pilnvaro-
to pārstāvi — Aug. Vinnigu. Pagaidu valdība pra-

sīja, lai vācu armija aizkavē lielinieku iebrukumu,
kādu pienākumu tai uzliek ar Sabiedrotiem no-

slēgtais pamiera līgums. Vācieši uz to atbildēja, ka

okupācijas karaspēks tagadējā sastāvā un pēc no-

tikušās revolūcijas Vācijā, nevēlās tālāk karot un

izliet savas asinis. Neviens viņus nevarot piespiest
cīnīties par svešas zemes brīvību. Patiesībā vācie-

šiem nebija tāda nodoma pavisam atstāt Latviju.

Viņi vēlāk pārcēla savu bazi uz Liepāju, nostipri-
nādami savu fronti uz Ventas. No šejienes vācieši
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nedomāja izvākties. Kādi nolūki _ir_ vāciešiem pa-
liekot Latvijā, tas drīzi vien atklājās, kad kārtējo

karaspēku apmainīja pret brīvprātīgo pulkiem, sa-

vervētiem pašā Vācijā no bijušiem karavīriem. _Ta
radās tā sauktā „dzelzsdivizīja" — bruņots spēks
vāciešu tālāko nodomu izvešanai Latvija.

No Pagaidu valdības sarunām ar vāciešiem

decembra sākumā zemes aizsardzības jautājumos

redzams, ka vācieši Tautas padomei neuzticējās, bi-

ja naidīgi pret to noskaņoti. Viņi negribēja arī at-

jaut latviešu karaspēka organizēšanu, piekrita tikai

tāda sastādīšanai no brīvprātīgajiem, 26 rotu ap-

mērā un tikai ar to noteikumu, ka 7 rotas sastāda

vietējie vācieši (landesvērs), 1 rotu krievi (Līvens),

ar saviem virsniekiem, tāpat kā latvieši, un ka visa

šī karaspēka virspavēlniekam jābūt kādas neitrālas

valsts virsniekam (zviedru vai dāņu). Valstsvā-

ciešu brīvprātīgie, kuri būtu ar mieru cīnīties pret
lieliniekiem, jāuzņem Latvijas pavalstniecībā, ar

tiesībām zemes iegūšanā, kā arī jānodrošina pensi-
jas izmaksa viņu piederīgiem. Oenerālpilnvarnieks

Vinnigs arī prasījis, lai Pagaidu valdība garantē

turpmāk dažas privilēģijas vietējiem muižniekiem

pat līdz viņu īpašumu neaizskaramībai. Pagaidu
valdība pieņēma vāciešu noteikumus par 26 rotu

organizēšanu un pat noslēdza attiecīgu līgumu, ti-

kai šī nodoma izvešanai laiks bija par īsu, jo de-

cembra beigās jau sarkanā armija tuvojās Rīgai.
Tāpat Pag. valdība bijusi ar mieru noslēgt ar vā-

ciešiem līgumu par to, ka visi ārzemnieki-brīvprā-

tīgie, kuri zināmu laiku būs cīnījušies par Latvijas

aizsargāšanu, iegūst Latvijas pavalstniecību, tikai

šādam karaspēkam jāatrodas Latvijas valdības at-

tiecīgo orgānu uzraudzībā.
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Šis līgums, vai ka Pagaidu vaidības ministru
prezidents K. Ulmanis un viņa žurnālisti presē ap-

galvoja — tikai solījums vēlāk sagādāja lielus sa-

režģījumus. Grafs fon der Golcs un visi Latvijas
aizstāvēšanai savervētie vācu brīvprātīgie karavīri

dzelzsdivizijā nemitējās uzsvērt, ka viņiem apsolī-
ta pavalstniecība, kā arī zemes iegūšana šeit. To

pašu apgalvo arī Andrievs Niedra savos rakstos.

Pēdējais pat atsaucās uz kādu rakstisku dokumen-

tu, zem kura esot trīs Pagaidu valdības bijušo mi-

nistru paraksti. Ulmanis un bijušais tirdzniecības

un rūpniecības ministris Spr. Paegle turpretim

galvo, ka no līguma noslēgšanas vācieši paši esot

atteikušies beidzamā noteikuma dēl, t. i., ka Latvijā

pašā organizētam karaspēkam jāatrodās Latvijas
valdības attiecīgo orgānu uzraudzībā. Tāpēc Pa-

gaidu valdība nekādas saistības pret vācu brīvprā-

tīgajiem neesot uzņēmusies. Fon der Golcs par
šādu apgalvojumu K. Ulmani ir «pagodinājis", no-

saukdams viņu gan par meli, gan krāpnieku un ka

Ulmaņa tāda izturēšanās esot «bezkaunīga nepatei-
cība" (schamlose Undankbarkeit

— skat. f. d. Gol-

ca — „Meine Sendung m Finnland und im Balti-

kum", 234. lpp.).

Jāpieņem, ka lieliniekiem tuvojoties Rīgai, K.

Ulmanis un citi Pagaidu valdības ministri, redzēda-
mi savu bezcerību stāvokli, piekāpās vāciešu priek-
šā (Golcs kādā vietā šo vienošanos nosauc arī par

„prīyātlīgumu" — turpat, 234. lpp.), bet tad vēlāk

apķeras, kādas kļūmīgas sekas var rasties ar šādu

solījumu pildīšanu, un ka vispārīgi šādu līgumu
slēgšanu nevar uzskatīt par gudru un tālredzīgu

politiku. Tik cieša saistīšanās ar vāciešiem Pagai-
du valdību varēja nostādīt loti nelabvēlīgā gaismā
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ari Sabiedroto priekšā, no kuriem viņa gaidīja vis-

lielāko atbalstu un palīdzību pret lieliniekiem. K.

Ulmaņa valdība cerēja galvenā kārtā uz angļu pa-

līdzību.

Decembra otrā pusē Liepājas ostā ieradās

angļu karakuģu eskadra, admirāļa Sinklera vadībā.

Angli izvairījās no sarunām ar vācu okupācijas va-

ras pārstāvjiem un nepieņēma arī muižnieku dele-

gātus. Aizbildinājās, ka Latvijas iekšējās lietās

viņi nejaukšoties. Bet tā bija tikai atrunāšanās no

angļu puses. Viņi sameklēja tūliņ Pag. valdības

vietējos pārstāvjus un sarunās ar tiem, pēc pamatī-

gākas informēšanās par apstākļiem Latvijā, ziņoja,
ka Anglija pabalstīs Latvijas, tāpat kā

citu mazo tautu centienus dēl patstāvības uz paš-
nolemšanās pamatiem, kā arī sniegs aktīvu palīdzī-

bu cīņā pret krievu lieliniekiem. Palīdzība bija do-

māta „graudā" — izsniegt ieročus un c. kara mate-

riālus, drēbes un apavus, kā arī angļu virsnieki va-

rētu apmācīt latviešu karaspēku. Pēc tam angļu
flote aizbrauca uz Rīgu. Pēc minētās sarunas, Lie-

pājā jau gaidīja, ka būs mobilizācija drīzumā un ie-

sauks armijā visus vīriešus līdz 40 gadu vecumam.

Rīgā iebraukuši, angļu pilnvarotie pārstāvji
nekavējoties stājušies sakaros ar Pag. valdību. Sa-

saukta kabineta sēde un kopīgi ar angļiem apspriesti

pēdējo priekšlikumi. Angli atkārtojuši to pašu, ko

Liepājā un pat ziņojuši, ka Anglija ar mieru uzsākt

ar Pag. valdību sarunas par ārējo aizņēmumu.
Pēc šīm sarunām ministri un Tautas padomes

locekli pilsoņi bija ļoti sajūsmināti. Lai mierinātu

sabiedrību, solījās „saziņā ar Sabiedrotiem spert ār-

kārtējus solus" zemes aizsardzībai, bet par vispārē-

ju mobilizāciju joprojām atrunājās, ka tā pagaidām
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vēl ir neiespējama, jo neesot techniski sagatavota.
Viss Pag. valdības latviešu karaspēks tobrīd sastā-

vēja no virsnieku, studentu un Cēsu skolnieku ro-

tām. Bez tam vēl Rīgā bija iesākta divu rotu for-

mēšana no brīvprātīgajiem, bet naktī uz 30. de-

cembri viena no tām sadumpojās. Šī dumpja ap-

spiešanai tad nu aicināti talkā angļu „palīgi" un tie

no saviem kuģiem apšaudīja «dumpīgās" rotas mītni

Kr. Barona ielā. Rota padevās. No tās sastāva 71

karavīru nodeva uz ātru roku sastādītai kara tiesai,

kura 10 personas notiesāja uz nāvi. Nā-

ves sods izpildīts otrā rītā, ar nošaušanu. Tas bija
naktī pirms agrāk minētās rezolūcijas pieņemšanas

par sociāldēmokratu izstāšanos no Tautas padomes.
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Kad lielinieku armija atradās tepat jau Rīgas

pievārtē, Pag. valdības aprindas cerēja, ka angli
šaus no saviem kuģiem arī uz lieliniekiem un Rīgu

viņiem neatdos. Pēdējās dienās pirms Rīgas kriša-

nas Pagaidu valdība gan izdeva rīkojumu par mo-

bilizācijas izvešanu, bet tikai Rīgā un Rīgas apriņķī,
kurš jau pa daļai atradās lielinieku rokās. Mobili-

zēja visus vīriešus, vecumā no 20—30 pie-

draudot tiem, kuri izvairīsies, ar cietuma sodu līdz

6 gadiem un ar īpašumu konfiscēšanu. Mobilizētiem

bija jāpieteicas no 3.-6. janvārim. Šī mobilizācija

bija novēlota, jo 3. janvārī lielinieku priekšpulki, ne-

sastapdami nopietnāku pretestību, ienāca Rīgā. Arī

angli uz viņiem nešāva. Jau 1. janvāra rītā angļu

pilnvarotie pārstāvji Pag. valdībai paziņoja Sabied-

roto augstākās kara padomes rīkojumu par to, ka

angļu flote Rīgas aizstāvēšanā nepiedalīsies. Šāds

rīkojums izskaidrojams ar to, ka Sabiedroto pašu
starpā nebija vienprātības Krievijas jautājumā. Tā

tad visa tik loti gaidītā „anglu palīdzība" aprobežo-
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jās tikai ar vienas neapmierinātas latviešu rotas ap-

šaudīšanu.

Rīkojums par angļu flotes atturēšanos no Rī-

gas aizstāvēšanas nāca kā pērkoņa grāviens angļu

palīdzības gaidītājiem. Tas liecināja, ka pie Sa-

biedrotiem akūts ir vienīgi lielās Krievijas jautā-
jums. Turpretim mazās Latvijas jautājums vēl to-

reiz nebija pietiekoši «nobriedis".

Šādu «solījuma laušanu" no angļu puses Pag.
valdības aprindas mēģināja izskaidrot ar vecās, ne-

dalāmās Krievijas bijušo ministru un sevišķi kade-

tu partijas vīru (pirmās Viskrievijas pag. valdības

min. prezidenta Lvova, bij. cara ārlietu ministra Sa-

zonova, Maklakova un citu) intrigām. Šie nanse-

nisti, cerēdami uz Sabiedroto apvienoto spēku in-

tervencijas sekmīgu izdošanos, patiesi ielenca Sa-

biedroto valšķu diplomātus un politiķus, noturēja
savas polītiskās apspriedes, izkaulēja Sabiedroto

piekrišanu, lai pielaiž viņu pārstāvi (Maklakovu)
miera konferencē reprezentēt tobrīd vairs neeksi-

stējušo lielo Krieviju.

Tikai latviešu pilsoņu politiski Antiņi varēja
domāt un cerēt, ka Sabiedrotie nāks un cīnīsies

pret lieliniekiem par mūsu Latvijas interesēm.

Pēc tādas neveiksmes Pagaidu valdībai nekas cits

neatlikās, kā saprast savu nožēlojamo stāvokli, sa-

pakot savas aktis un bēgt no Rīgas prom uz Liepā*
ju, par šādu savu nodomu informējot angļus. Angli,

redzēdami, ka Pagaidu valdībai pašai nav nekāda

sava pulvera, aicināja vēl reiz Vinnigu un vācu ar-

mijas pārstāvjus un tiem pavēlēja Rīgu, kā arī pārējo
Latviju lieliniekiem neatdot, piedraudot ar represi-
jām pie miera līguma noslēgšanas.
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Pa ceļam vairāki Pag. valdības ministri apstā-

jās Jelgavā, kur atkal mēģināja vest sarunas ar vā-

ciešiem. Šais sarunās Vinnigs atkal atgādinājis, ka

Vācijā atrastos pietiekoši daudz brīvprātīgo, lai aiz-

stāvētu Latvijas neatkarību, bet bez priekšrocībām
un garantijām viņi nenāks šurp izliet savas asinis.

Vinnigs ari piesolījis izgādāt aizdevumu 100 milj.
marku apmērā. Pag. valdībai tik jāpiekāpjas vie-

tējo muižnieku priekšā un jādod viņiem to, ko tie

vēlas. Šis Vinnigs, kurš skaitījās toreiz Vācijas
vairākuma sociāldēmokratu partijas biedrs; izrādī-

jās labs advokāts vietējiem baroniem, kā arī centīgs

viņu aizstāvis, kā tas ne vienreiz vien vēl pierādī-
jās turpmāk Liepājā.
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Pagaidu valdība tā tad neuzticējās pašu tautas

spēkiem un izrādījās galīgi nespējīga organizēt dē-

mokratiju sevis aizsargāšanai. Tā vietā viņa gri-

bēja „izpalīdzēties" vispirms ar vāciešiem, tad ar

angļiem, pēc tam atkal ar vāciešiem — bez kādas

jēgas un saprašanas par tiem spēkiem, kuri jau to-

brīd gatavojās noteikt Latvijas likteņus.
Sāda Pagaidu valdības rīcība bija gluži pretēja

tam, kā piemēram, rīkojās igauņi, lietuvieši un poli,
kuri atbruņoja vācu okupācijas karaspēku un ener-

ģiski ķērās pie savu pašu spēku mobilizēšanas.

Sociāldēmokratu partija par tādu Pagaidu val-

dības un aiz viņas stāvošās Tautas padomes pilso-
niskās daļas polītiku nevarēja uzņemties atbildību.

Kā vēlāk izrādījās, Sabiedrotie savus militāros

spēkus, izņemot kara kuģus, uz Baltijas valstīm ne-

sūtīja, bet visa viņu politika izgāja uz to, lai arī

turpmāk vāciešus piespiestu palikt mūsu

zemē, kamēr paši Sabiedrotie to atradīs par vēlamu

un nepieciešamu, aktīvai cīņai pret Pad. Krieviju.
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Un tikai vēlāk, kad atklāti un nepārprotami pierādī-

jās, ka vācieši šeit pulcē karaspēkus savas poli-
tikas interesēs, Sabiedrotie sev piemērota pretspēka
radīšanai pret šādu vācu politiku, sāka aktīvāki pa-

balstīt Latvijas Pagaidu valdību, gan izsniegdami

ieročus, municiju, apģērbus un pārtikas vielas viņas

organizējamā latviešu karaspēka vajadzībām. Rū-

pēties par to uzdeva angļiem.
Vācu armijai Sabiedrotie pastāvīgi draudēja

ar represijām un bardzību pie miera līguma noslēg-
šanas galīgā veidā. Izņemot angļus, kuri vienmēr

atgādināja, ka viņi ir Latvijas tautas pašnoteikšanās
tiesību aizstāvji, pārējos Sabiedrotos interesēja vie-

nīgi cīņa pret lieliniekiem un lielās Krievijas atjau-
nošanas jautājums. Arī ar miera sarunām Sabied-

rotie sākumā nesteidzās. Vāciju pamazām atbruņo-
ja ar iepriekšējās sarunās diktētiem noteikumiem.

Sabiedrotiem miera līguma noslēgšana neno-

zīmēja vienīgi asiņainā un neprātīgā pasaules kara

izbeigšanu. Miera līgumam vajadzēja noteikt turp-
māko Eiropas stāvokli un starptautiskās politikas
attiecības uz ilgākiem laikiem. Tautas arī prasīja
miera nodrošināšanu un izpauda lielu nemieru par

kara radītām sekām. Prasīja, lai tāds tautu sav-

starpējs slaktiņš nekad vairs neatkārtotos. Sabied-

roto valšķu politiskajiem vadoņiem ar to vajadzēja

rēķināties, jo nebija drošības, ka revolūcijas vilnis

no austrumiem, kurš jau bija pārvēlies uz Vidus Ei-

ropu, nepārpludina arī uzvarētāju valstis. Daudz

bija ciests un upurēts, skaidri redzams bija šausmī-

gā kara neprāts, tāpēc gaiss bija eksplozīvu vielu

pārpildīts visās zemēs un tautas masu pacietības
mērs varēja lūzt tāpat kā Krievijā un vēlāk arī Vā-

cijā. Jaunās Eiropas attiecības un stāvokli pēc pa-
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saules kara Sabiedrotie gribēja noteikt tādu, kā tas

viņiem ir izdevīgi, bet tas prasīja arī zināmu savas

varas nodrošināšanu ar reālu spēku. Viens no šā-

diem spēkiem varēja būt lielā Krievija, ja viņa pa-

liek uzticīga Sabiedrotiem.

Par pretlielinieciskās vienotās frontes radīša-

nu bija spriedusi kāda Satv. sap. locekļu konference

Ufā, sociālistiem revolūcionāriem arī piedaloties. Bi-

ja mēģināts nodibināt vienu centrālo valdību, kurai
būtu padoti visi pretlielinieciskie spēki.
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Krievu kadetu partijas vīri visas savas cerī-

bas lika uz admirāļa Kolčaka armiju, Sibirijā, kura

jau atradās šaipus Urāliem. Lielās nedalāmās Krie-

vijas atjaunošanai viņu speciāli izaicināja no Ame-

rikas, uz kurieni tas bija aizbraucis drīzi pēc no-

vembra revolūcijas._ Sabiedrotiem mēģināja iegal-

vot, ka Kolčaks cīnās par Satversmes Sapulci. Sa-

biedrotiem ar saviem galveniem spēkiem vajadzēja
aktīvi pabalstīt Deņikina un Krasnova armijas Krie-

vijas dienvidos un Donas un Kubaņas kazaku apga-

balos. Tomēr šie „nansenistu" lielie projekti nebija

galvenie un izšķirošie Sabiedroto rīcībā.

Katrai no Sabiedroto lielvalstīm un Amerikai

bija savas intereses Krievijas jautājumā. Amerika

gribēja, lai Krievija atjaunotos liela un spēcīga, kā

uzticams sabiedrotais viņas politikai Tālos austru-

mos, kas vērsta pret Japānas imperiālistiskām tieks-

mēm Ķīnā, Mandžūrijā un Sibirijā. Francija lab-

prāt vēlējās lielu, spēcīgu Krieviju kā savu sabied-

roto nākotnē pret Vāciju, par kuru bija jābaidās, ka

viņa agri vai vēlu gribēs revanšēties par zaudēto

karu un tai uzspiežamā miera līguma noteikumiem.

Vienīgi Anglija gribēja, lai Krevija būtu vājināta, tad
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viņa neapdraudētu Anglijas intereses Āzijā. Un visi

kopā Sabiedrotie karsti vēlējās, kaut jel drīzāk Krie-

vijā nodibinātos cita kārtība. Šīs politikas saskaņo-
šanu bija nodomāts panākt janvāra vidū Parīzē no-

turāmā Sabiedroto un Amerikas kopējā iepriekšē-

jā miera konferencē. Kamēr tas nav noticis, Sa-

biedroto augstākā kara padome nolēma, ka angļi at-

sevišķi Baltijas valstīs neuzstāsies, kamēr tur bija

Vācijas armija, kura jāpiespiež uz aktīvu pretestību
lieliniekiem.

Sabiedrotie paši gatavojās intervencijas eks-

pedīcijai Krievijas dienvidos, Sibirijā un Krievijas
ziemeļos — pie Archangeļskas, kur visur jau atra-

dās ievērojami viņu spēki. Šos spēkus arvien pa-

plašināja, un kā vēlāk parlamentā par to ziņoja fran-

ču kara ministris Pišons, minētās frontēs Sabiedro-

tiem bija: 1) Archangelskā — angļiem 13.000

vīru, serbiem — 1300, krieviem — 11.700, fran-

čiem — 2350, amerikāņiem — 1820, itāļiem — 1340,

pavisam kopā 31.500; Sibirijā — čeķiem un slo-

vakiem — 55.000, polu — 12.000, krievu — 4800,

serbu — 4800, itāļu — 2000, angļu — 1600, franču
— 760, japāņu — 28.000, amerikāņu — 7500, kanā-

diešu — 4000, pavisam kopā 120.460; krieviem pa-
šiem šo skaitu vajadzējis papildināt līdz 210.000;

Krievijas dienvidos
— franču — 140.000, rumēņu —

190.000, angļu — 140.000, serbu — 140.000, itāļu —

40.000, grieķu — 20.000, kopā tuvu pie 700.000 vīru,
krievus pašus neieskaitot. Šie dati saskan ari ar

Anglijas ārlietu ministra Čerčila ziņojumu angļu

parlamentā. Dienvidus Krievijā bija izlaists min.

valšķu pārstāvju kopējs uzsaukums iedzīvotājiem,
kurā teikts, ka lieliniekus viņi neuzskata par tādiem,
ar kuriem varētu vest kādas sarunas. Lielinieki bi-
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ja izsludināti ārpus likuma; katram, kas viņus slēps,

piedraudēts ar nāves sodu.
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Sabiedrotie cerēja uz Krievijas_ jautājuma iz-

šķiršanos jau 1919. gada pavasarī, vēlākais vasara.

Atsaukdamies uz Padomju valdības atkārtotām mie-

ra deklarācijām, Sabiedrotie vispirms mēģināja
Krievijas jautājumu nokārtot mierīgā garā. Vini ai-

cināja Padomju valdību, kā arī vecās Krievijas pil-
soniskos pārstāvjus emigrācijā uz kopēju apspriedi,

kurai vajadzēja notikt Prinču salā, kas piederēja

Turcijai. Tā to nolēma Sabiedroto un Amerikas ko-

pējā apspriedē par iepriekšējā miera noteikumiem

janvāra vidū. Sabiedrotie 1918. gada beigās vēl ne-

bija pietiekoši novērtējuši Padomju Krievijas pre-

tošanās spējas. Vini paļāvās uz savas intervencijas
ekspedicijas izdošanos. Vini cerēja, ka lielinieki no-

bīsies un piekāpsies, atteiksies no Sibirijas, Krievi-

jas dienvidiem un vācu okupētiem apgabaliem pie

Baltijas jūras un paši paliks vienīgi centrālajā Krie-

vijā, izolēti no visas pasaules, kā arī no lielās Krie-

vijas vērtīgākajiem apgabaliem. Pēc tam, kad oku-

pētos apgabalos krievu pretlielinieciskie spēki būs

nostiprinājušies, gan tad vini paši tiks galā ar lieli-

niecisko centrālo Krieviju. Tāpēc Sabiedrotie prasī-

ja šo krievu kontrrevolūcionāro spēku apvienošanu.
Tāds apvienotājs un no visiem atzīts kara vadonis

varēja būt Kolčaks, kuram jau bija gatava valdība,

no Satversmes Sapulces aprindām sastādīta (Ufā,
vēlāk Omskā).

Arī no tīri militāras stratēģijas viedokļa Kol-
čaka armijas stāvoklis bija visizdevīgākais, jo tai

aiz muguras atradās plašā Sibirijā. Lai mierinātu

opozicijas balsis pašu zemē par šādu imperiālistisku

un reakcionāru polītiku, kas runā pretim Vilsona 14
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punktiem par tautu pašnoteikšanās tiesību atzīšanu,
Sabiedroto politiķi teica cildenas frāzes un piemi-
nēja visideālākos motīvus, it kā runa ir par Krievi-

jas tautas atbrīvošanu no aziatiskā lieliniecisma.

Tāpēc arī pašu Kolčaku pataisīja par vienu „riktīgu"

dēmokratu. Prasīja solījumus un deklarācijas, ka

viņš nedomā par monarķistiskās Krievijas atjauno-

šanu, bet gan grib radīt vienīgi iespēju sanākt kopa

Viskrievijas Satv. sapulcei, kura tad noteiks jaunās

Krievijas nākotni.

Tas bija vajadzīgs arī tāpēc, ka Francijā un

Anglijā nemitīgi auga strādnieku masu nemiers.

Sociālistiskās partijas un citas strādnieku organizā-
cijas nemitējās protestēt pret varas miera uzspie-

šanu uzvarētām valstīm un pret iejaukšanos Krie-

vijas iekšējās lietās. Anglijā organizējās plaša strei-

ku kustība, gatavojās parlamenta vēlēšanām. Vi-

sur sabiedrība bija ārkārtīgi saviļņota. Tāpēc Sa-

biedrotie jau savā 1919. g. janvāra apspriedē bija

spiesti atteikties ar pašu spēkiem rīkot ekspedīci-
jas gājienu līdz Maskavai. Tā vietā ieņemtos apga-
gabalos gribēja dot iespēju krievu pretlielinieciskiem
spēkiem noorganizēties, saņemot no Sabiedrotiem

naudas pabalstus, ieročus un citus nepieciešamos
kara piederumus. Kara materiālus sūtīja bagātīgos
apmēros gan uz Krievijas dienvidiem, gan uz Sibī-

riju. Pašu rīkota ekspedīcija, ievērojot Krievijas
milzīgo platību, prasīja loti lielus līdzekļus. Šo lī-

dzekļu nebija, kā Anglijas ārlietu ministris Čerčils

atzinās savā ziņojumā parlamentam. Amerika ka-

ra laikā gan pievāca liejus zelta krājumus, bet arī

viņa negribēja tos upurēt šādai ekspedicijai, kuras
gala iznākumu neviens nevarēja iepriekš paredzēt.
Amerika negribēja rādīt uz ārieni, ka atkāpjas no
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savām vecām tradicijām — neiejaukties Eiropas lik-

tenīgo jautājumu izšķiršanā. Bez tam viņa tak bija

uzņēmusies pasaules miera sargeņģeļa lomu. Visi

pie tam cerēja, ka arī tai gadījumā, ja lieliniekus ne-

varētu vēl pagaidām pieveikt ar militāru spēku, vi-

ņi tomēr ilgi nenoturēsies un kapitulēs.
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Kad kreisākajā sabiedrības daļā nemiers ar Sa-

biedroto militāru uzstāšanos pret Padomju Krieviju

pieauga, Sabiedroto politiķi taisnojās, ka karaspēka
sūtīšanu uz Pad. Krieviju bijusi nepieciešama. Pēc

Vācijas kapitulēšanas varēja sagaidīt, ka viņa lūkos

saprasties ar Krieviju un tādā jeb citādā kombinā-

cijā, mēģinās tur atrast sev sabiedroto. No tā vis-

vairāk baidījās Francijas valsts vīri, jo pēc tam, kad

amerikāņu un angļu armijas būtu jau demobilizēju-

šās, Francija ar savu armiju paliktu viena un neva-

rētu tad vairs būt pretiniece un stāvokļa noteicēja

iepretim Vācijas un Krievijas apvienotiem spēkiem.
Tādu stāvokli vajadzēja novērst pašā sākumā. Aiz

tiem pašiem iemesliem izbadējušo Vāciju nedrīkstē-

ja pielaist nostiprināties Krievijas auglīgajos apga-

balos, kā piemēram Ukrainā.

Opozicijas un strādnieku nemiera kustība pašu
zemē beidzot piespieda Sabiedrotos būt sevišķi uz-

manīgiem ar saviem Krievijas atjaunošanas plāniem

un intervencijas nodomiem. Tamdēļ Krievijas jau-
tājums palika arvien vēl neatrisināts pat pēc Versa-

las miera līguma parakstīšanas. Tā kārtošanu at-

stāja Sabiedroto augstākās kara padomes ziņā, ku-

rai savu darbību vajadzēja turpināt, lai sekotu, kā

Vācija izpilda uzspiestā miera līguma noteikumus un

pretošanās gadījumā varētu pret viņu spert repre-

sīvus soļus. Ar projektēto Prinču salas konferenci

arī nekas neiznāca. Pad. Krievija šo priekšlikumu
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pieņēma, bet paši nedalāmās Krievijas krievi nepie-

krita šādai Krievijas jautājuma atrisināšanai. Viņos

pašos bija lielas domstarpības par šīs atjaunošanas
operācijas metodēm. Katrai grupai bija sava re-

cepte, ap kurām strīdoties tikai veltīgi kavēja laiku.

Ar Prinču salas konferences piedāvājumu lielinieki

tikai ieguva laiku, tā kā kontrrevolūcionāro krievu

armiju vispārējam uzbrukumam sākoties, 1919. g.

vasarā, viņi vēlāk varēja pretim nostādīt vairāk kā

miljonu vīru lielu armiju.
Šai vietā nebūs lieki konstatēt, ka patiesībā

pirms uzvaras par Kolčaku, Padomju Krievijas stā-

voklis bija ārkārtīgi kritisks un pati padomju re-

publika 1918. g. pavasarī un vasarā karājās mata

galā. Par to C Trockis raksta savā grāmatā: «Ma-
na dzīve", II d., 123.—140. lpp.

„Bija momenti, kad radās tāda sajūta, ka viss slīd, sa-

brūk, ne aiz kā pieķerties, ne uz ko atbalstīties. Cēlās

jautājums: vai izbadinātai, izpostītai un izmisušai ze-

mei vispār būs pietiekoši daudz dzīvības sulu jaunā re-

žīma noturēšanai un savas patstāvības glābšanai. Pār-

tikas vielu nebija. Armijas nebija. Dzelzceļi atradās

pilnīga sabrukuma stāvoklī. Valsts aparāts tikko ka

konstruējās. Visur pūžņoja nodevība."

Trockis turpat vēl raksta, ka jau Brestas mie-

ra sarunu laikā Vācijas armijas virspavēlniecība li-

kusi viņam saprast, ka tai gadījumā, ja Kolčaka ar-

mija tuvotos Maskavai no Austrumiem, arī vācieši

darīs to pašu no Rietumiem (Baltijas), lai neļautu
nodibināties jaunai, pret Vāciju vērstai frontei Krie-

vijā.

Tūliņ pēc Kazaņas krišanas, augustā 1918. g.,

Trockis nekavējoties pats devies uz fronti, kur

pirms tam bija jau ieperinājusies nodevība (Murav-
jevs). Agrākā virspavēlniecība atcelta. Par sar-
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kanās armijas virspavēlnieku Trockis iecēlis lat-

vieti Vācieti, ar enerģiskiem rīkojumiem pacelta

disciplīna, uz Kazaņas fronti sūtīti visi kompartijas
un komjauniešu spēki, lai aizkavētu Kolčaka gājienu
uz Maskavu. Kāda pulka komandiers un polītiskais

komisārs, kā arī lielāks skaits karavīru nodoti tri-

bunālam un sodīti ar nāvi tikai par to, ka pulks il-

gāku laiku kaujās atrazdamies, bijis nogurdināts un

tā karavīri pieprasījuši nomainu atpūtai un kad kri-

tiskā stāvokļa dēl tā nav dota, viņš patvarīgi atstā-

jis fronti. Te Trockim arī pasprūk atzīšanās, ka

latviešu sarkano strēlnieku divizija glābusi Padomju

republiku no draudošām briesmām. Latviešu pulki

bijuši vienīgie, kur saglabāta agrākā disciplīna un

nopietnas cīņas spējas. Šai sakarībā gribētos atgā-

dināt sociālistu partiju brīdinājumus lieliniekiem

pirms viņu 7. novembra apvērsuma, kad vēl asas

principiālas cīņas izcīnīja ap Satversmes sapulces
vai Padomju varas jautājumu — cik maz, pēc paša
L- Trocka liecības, trūka, ka 1918. gadā Krievijas

revolūciju neiznīcināja Kolčaka un Deņikina kontr-

revolūcionārās armijas! Revolūciju no viņas neno-

vēršamā likteņa arī toreiz izglāba latviešu strēlnie-

ku pulki.
Cīņas Kolčaka un Deņikina-Krasnova frontē

1918. g. pavasarī un vasarā notika ar mainīgām sek-

mēm. Tas liecināja par to, ka Maskava tomēr ne-

kritīs tik drīzi kontrrevolūcionāru rokās un ka lie-

linieku pretestība nav nemaz tik viegli salaužama.

Šāda kontrrevolūcionāru divu lielāko un no-

pietnāko armiju neveiksme pamudināja Sabiedrotos

nevilcināties vairs tālāk savu attiecību kārtošanā ar

Vāciiu. Miera drīzāku noslēgšanu prasīja nemiera

kustības pieaugums pašu Sabiedroto zemēs, vaja-
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dzeja domāt par normālas dzīves atjaunošanu cen-

trālā Eiropā un kārtīgu saimniecisku sakaru nodi-

bināšanu, ko līdz tam nelāva stingri ieturētā blokā-

de. Tādos apstākļos noslēdza Versajas miera līgu-

mu, kuru abas puses parakstīja 1919. g. 28. jūnijā.

Padomju Krievijas pārstāvjus miera līguma konfe-

rencē nepielaida. Kā pretlieliniecisko krievu pilso-

ņu partiju pilnvarotu pārstāvi pielaida kadetu par-
tijas līderi Maklakovu, bet bez lēmēja balss tiesī-

bām. Baltijas valstis bija faktiski atzītas

kā patstāvīgas un arī piedalījās konferencē ar sa-

viem delegātiem. Juridiski viņas vēl neatzina. Kā

pilntiesīgas valstis jau piedalījās Somija un Polija.
Arī Ukraina sūtīja savu delegāciju uz konferenci,
bet Ukrainā dažādi spēki sacentās dēļ varas un tur

vēl vārījās kā raganu katlā. Lielās Krievijas jautā-

jums palika neatrisināts,' tāpēc arī Baltijas jauno val-

stiņu liktenis palika vēl galīgi neizšķirts.
Viens lūzums Sabiedroto orientācijā Krievijas

jautājumā tomēr notika — viņi, tāpat kā Amerika,
nolēma savus karapulkus no Krievijas apgabaliem
izvākt un turpmāk vienīgi pabalstīt kontrrevolūcio-

nārās armijas ar ieročiem un citiem kara piederu-
miem. Tās Sabiedroto armijas, kuras ilgāku laiku

bija uzturējušās lielinieku frontes tuvumā, vajadzēja
steidzīgi demobilizēt, jo arī te sākās jau zaldātu ne-

mieri, viņi prasījās uz mājām. Sabiedroto augstā-
kas kara padomes militāristi gan vēl gudroja par to,
ka nederīgās armijas būtu jāatvieto ar jaunām, no

brīvprātīgiem karotājiem sastādītām, bet politiķos
tas neatrada piekrišanas — šo jautājumu atlika vē-

lākam laikam, kad noskaidrosies vispārējais stāvok-

lis un tas būs kļuvis stabilāks.

Vienīgi Vāciju Versalas miera līgums joprojām
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vēl neatbrīvoja no cīņas pienākumiem pret Pad.

Krieviju. Šī līguma 433. pants nosaka, ka no Bal-

tijas provincēm un Lietuvas visi vā-

cu spēki atgriezīsies valsts robežās

tikai pēc tam, tiklīdz Sabiedrotie at-

zīs momentu par piemērotu iekšējam
stāvoklim šais zemēs. Latviešu valodas

tulkojumā šī panta saturs ir šāds:
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„Lai garantētu šī miera līguma noteikumu izvešanu, pēc

kuriem_ Vācija galīgi atzīst Brestlitovskas līgumu un

visu pārējo starp vinu un lielinieciskās Krievijas val-

dību slēgto līgumu, konvenciju un norunu atcelšanu, un

lai nodrošinātu iespēju nodibināties

kārtīgai valdībai Baltijas provincēs
un Lietuvā (retin. mans_ — aut.) visi vācu spēki,

kuri pašlaik atrodas minētas territorijās, atgriezīsies

Vācijas robežās, tiklīdz Sabiedrotie atzīs momentu par

piemērotu iekšējam stāvoklim šais zemēs. Viuas spē-

kiem jāatturas no visām rekvizijām, mantu apķīlāšanas
un visiem citiem spaidu līdzekļiem, kuru nolūks iegūt

Vācijai pārtikas vielas. Viņi nedrīkst nekādā zinā trau-

cēt nācionālās aizsardzības solus, kurus spertu Igauni-

jas, Latvijas un Lietuvas valdības."

Šim miera līguma pantam, pateicoties gan arī

mūsu Pagaidu valdības apbrīnojamai mīkstčaulībai

un neaprobežotai uzticībai Sabiedrotiem, bija lemts

spēlēt loti kļūmīgu lomu pie zināmā Strazdumuižas

pamiera līguma noslēgšanas 3. jūlijā, t. i. dažas die-

nas pēc Versalas miera līguma parakstīšanas, par
ko runa būs vēlāk, kad rakstīsim par landesvēra un

dzelzsdivizijas sakaušanu no mūsu «ziemeļniekiem"

un igauņu pulkiem pie Cēsīm, Inčukalna un Juglas.
Šis pants maksāja mūsu tautai ne vairāk un ne ma-

zāk kā bermontiādes avantūru tā paša gada rudenī.

Pec Deņikina un Kolčaka armiju neveiksmēm

Sabiedrotos jau sākās vilšanās un radās pat skep-



95

tiķi, kuri apgalvoja, ka lieliniekus Krievijā nav ie-

spējams uzvarēt militārā ceļā. Tāpēc jāļauj krievu

tautai pašai sevī pārdzīvot lieliniecisma laikmetu.

Stingri jāturpina jau tūliņ pēc 1917. g. 7. novembra

apvērsuma pasludinātā Krievijas blokāde un ar ba-

dā mērdēšanas palīdzību lielinieki jāpiespiež pado-
ties labprātīgi. Starp šiem skeptiķiem galvenā bija

Amerika, pa daļai arī Anglija. Amerika negribēja

cīņas turpināšanu tik necilvēcīgiem paņēmieniem,
kā blokāde.

Interesanti atzīmēt, ka gluži pretējās domās

par blokādi bijuši krievu kadeti un citas pilsoņu par-

tijas. Kādā konferencē viņi nolēmuši lūgt Sabiedro-

tos blokādi nekādā gadījumā neatcelt, bet gan tur-

pināt krievu tautas badā mērdēšanu, lai piespiestu
lieliniekus kapitulēt. īsta divdesmitgadu simteņa

mežoņu morāle un kultūra!

Jau 1919. g. marta mēnesī Amerika slepena
kārtā bija nosūtījusi uz Maskavu savu delegāciju, ar

mr. Bulliti (tagadējais Amerikas Savienoto valšķu

pilnvarotais pārstāvis Pad. Krievijā) noskaidrot stā-

vokli uz vietas un aprunāties ar krievu lielinieku

valdību par miera noslēgšanas iespējamību. Ameri-

kas un arī Anglijas vārdā Bullits padomju valdībai

nodevis konkrētu iepriekšēja miera līguma priekš-
likumu, kuram šāds saturs:

Jāatzīst faktiskas valdības ieņemtajos Krievijas apga-

balos, caur kurām vēlāk iedzīvotāji varēs izteikt savu

gribu; visu tādu paņēmienu noliegšana, caur kuriem
kada no šīm valdībām mēģinātu otrai kaitēt; blokādes

atcelšana; tirdzniecisku sakaru atjaunošana; vispārējā
amnestija; Sabiedroto kara pulku atsaukšana; lielinie-
cisko, kā arī nelieliniecisko kara pulku samazināšana

līdz miera laika apmēriem; cariskās Krievijas parādu
atzīšana no visām krievu valdībām; visu krājumu
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vienlīdzīga izdalīšana pilsoņiem bez kādas izšķirības;
brīva uzturas vietas izvēle visiem krieviem pa visu

zemi un visu kara gūstekņu atgriešanas tēvija.

Miera priekšlikums ta tad iesniegts īsi pirms

Versalas miera līguma parakstīšanas.

Anglija, acimredzot, šādam amerikāņu ierosi-

nājumam bija pievienojusies tāpēc, ka viņu visvai-

rāk interesēja tirdzniecisko sakaru atjaunošana ar

Krieviju. Karam izbeidzoties, Anglijas rūpniecība
uz reizi nokļuva smagā krizes stāvoklī, no kura ne-

bija paredzama tik drīza atspirgšana. Bez tam bija

jābaidās, ka blokādes turpināšana pret Krieviju sma-

gi ķers pašus Sabiedrotos, it īpaši Angliju, tanī no-

zīmē, ka Vācija tad savās rokās sagrābtu visu Krie-

vijas tirgu.
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Pēc tām ziņām, kas par šīm iepriekšējām saru-

nām Maskavā tolaik parādījās Sabiedroto un citā

presē, lielinieki bijuši ar mieru, ka šos jautājumus

kārto kopējā konferencē. Uz ārzemju žurnālistu

jautājumu pa radio, Ļeņins atbildējis, ka Padom-

ju Krievija ar mieru atteikties no

Donas un Kubaņas apgabaliem, no

Sibirijās, Polijas un Baltijas jūras
piekrastes valstiņām, bet nekādā gadīju-
mā neatteiksies no Ukrainas. Tāpat Pad. Krievija
ar mieru atzīt un maksāt cara lai-

ku parādus, bet prasa, lai Sabiedrotie atsakās

kontrrevolūcionārās valdības un armijas pabalstīt
saviem naudas līdzekļiem un ieročiem. Tāds bijis
lielinieku mērēnākā virziena vadoņu un partijas vai-

rākuma uzskats. Šī mērenākā virziena priekšgalā
atradās Ļeņins un Kameņevs, kā tas redzams no

debatēm kompartijas 6. kongresā. Pēc šo līderu

ieskatiem, nogurdinošais un ieilgušais pilsoņu karš
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var kļūt draudoši bīstams padomju iekārtai, tāpēc

nepieciešama „atpūta" („perediška"). Turpretim
kreisais spārns (Trockis, Zinovjevs v. c.) bijis pret
jebkādām sarunām, vispirms jāpanākot kontrrevolū-

cionāro armiju sakaušana.

Kad vēlāk, 1919. g. vasaras otrā pusē abas lie-

lākās kontrrevolūcionārās armijas atkal bija save-

dušas kaut cik kārtībā savus spēkus un Deņikins,
atbalstīts ar saskaņotu Kolčaka armijas uzbrukumu,
atkal lauzās iekšā Centrālā Krievijā un samērā īsā

laikā bija gūti ari lielāki panākumi — lielinieki arī

no savas puses uzaicināja Sabiedrotos sasaukt ko-

pēju konferenci miera jautājuma kārtošanai. Šim

aicinājumam nebija panākumu tāpēc, ka Francijas
visa uzmanība jau bija saistīta pie Vācijas, sakarā

ar miera līguma noteikumu pildīšanu, bet Anglijā
un Amerikā jau nostiprinājās vilšanās sajūta par De-

ņikina un Kolčaka demokrātismu, ko izsauca šo kara
vadoņu ārkārtīgi_ nežēlīgās lieliniecisma apkarošanas
metodes un nerēķināšanās ar citu domām Krievijas
jautājuma kārtošanā. Kolčaks arī bija gāzis Ufas

valdību un nodibinājis jaunu tikai no kadetiem un sa-

viem ģenerāliem. Neticēja, ka ar šādām metodēm

būs iespējams nokārtot drīzā laikā Krievijas jautā-

jumu. Nesaudzīgas kara pielietošanas metodes arī

bija tas galvenais cēlonis, kas drīzi vien Kolčaku un

Deņikinu noveda pie galīgas katastrofas un kapitu-
lācijas lielinieku priekšā.

Luk, kādu ārkārtīgi sarežģītu politisku notiku-

mu un Eiropas lielvalšķu pretešķību mezgloju-
ma vajadzēja risināties Latvijas atbrīvošanas

un viņas patstāvības nostiprināšanas darbam

tūliņ pēc lielinieku iebrukuma 1919. gadā. Šis
darbs iesākās uz tā nelielā stūrīša no valsts pla-
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tlbas, ap Liepāju, kurš atradās vācu okupācijas ka-

raspēka, muižnieciskā landesvēra un no jauna for-

mējamās vācu dzelzsdivizijas aizsardzībā. Šī pe-

rioda sākumu ievadīja iepriekš jau citētais sociāldē-

mokratu partijas lēmums par izstāšanos no Tautas

padomes. Šī lēmuma beigu dala izteic arī prasību

pēc jauna centrāla orgāna dibināšanas

Tautas padomes vietā, paplašināta ar dēmokratiski

vēlēto pašvaldību pārstāvjiem. Ap šo jautājumu
turpmāk, kā to redzēsim nākošā rakstā, notika sīvas

cīņas starp sociāldēmokratisko partiju no vienas pu-

ses un Pagaidu valdību no otras puses, — cīņa, kura

beidzās ar Pagaidu valdības politikas kapitulāciju.
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4. PAGAIDU VALDĪBA LIEPĀJĀ

Vācieši paliek Latvija. — Brīvprātīgo vervēšana Vācija. —

Grafa fon der Golca iecelšana un ierašanās Liepājā. — Golcs

— somu strādnieku revolūcijas apspiedējs. — Hindenburgs —

vācu Austrumu frontes virspavēlnieks. — Vācijas Austrumu

politika. — Pagaidu valdības cerības uz zviedru palīdzību. —

Nodevība zviedru brīvprātīgo vervēšanas birojos. — Pagaidu
valdības izgāšanās. — Liepājas Strādnieku deputātu padomes

nodibināšanās. — Cīna ar okupācijas varu. — Liepājas pilsē-
tas pašvaldības noorganizēšana. — Vienas dienas politisks

ģenerālstreiks. — Okupācijas varas un Pagaidu valdības re-

presijas. — Par bezzemnieku padomju delegātu apspriedi Jel-
gavā. — Liepājas strādnieki un lieliniecisms. — Sociāldemo-

krātu sekmīgā darbība pilsētas pašvaldībā. — Sociāldemo-

krātu uzvara pilsētas domes vēlēšanas. Latviešu pilsoņu

smaga caurkrišana. — ~Strādnieku Avīze". — Divi karastā-

vokli. — Baronu sodekspedicijas pagastos un latviešu medī-

bas. — Landesvēra sarīkotās masu slepkavības Kuldīgā,

Ventspilī un Saldū. — Par Tautas padomes reorganizāciju. —

Vācieši meklē kompromisu ar Pag. valdību. — ~Nationalauss-

chuss" un vina 14 punkti. — Vinnlgs «samierinātājs". — Dr.

Serafima otrreizējā atnākšana. — Pag. valdības uzbrukums

Liepājas domei. — Pašvaldību kongresa noliegšana. — Fon
Strīķa sazvērestības atklāšana 19. februārī. — Monarkistis-
kas Baltijas valsts dibināšanas plāns. — ~Tautieši" kopā ar

sazvērniekiem. — Sazvērestības slēpšana sabiedrībai. — Rī-
kojums par ~Strādnieku Avīzes" apturēšanu. — Pag. valdības

kapitulācija.
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Reizē ar Pagaidu valdības ministriem Liepājā
ieradās arī daļa pilsonisko Tautas padomes locekļu.
Ka vācieši negrib pamest Liepāju, tas bija skaidrs

no viņu rīcības. Jau 1918. g. decembra m. vidū vācu

armijas virspavēlniecība un ģenerālpilnvarnieks

Vinnigs ar saviem parakstiem izplatīja Vācijā uz-

saukumus, kuros aicināja pieteikties brīvprātīgos

„Baltikum" zemju atkarošanai lieliniekiem. Landes-

vērs steidzīgi mobilizēja vietējos vāciešus. Arī vācu

baltu biedrība Vācijā atvēra savus vervēšanas bi-

rojus dažādās pilsētās un ieteica, ka tie valstsvācie-

ši, kuri nāks uz Latviju cīnīties pret krievu lielinie-

kiem, varēšot no šejienes saviem piederīgiem nosū-

tīt paciņas ar ēdamvielām. Cilvēka dzīvību „bal-

tikumieši" toreiz nevērtēja augstāk par dažām mār-

ciņām cūkas spēka vai Kurzemes desas līkumu. Jau

decembra vidū 1918. g. Jelgavā un Liepājā sāka ie-

rasties pirmās „dzelzsdivizijas" formācijas, kuras

atvietoja regulāro armiju, kas evakuējās uz Vāciju.
Tā tad vācieši bija izšķīrušies par cīņas turpināšanu
pret lieliniekiem. Landesvēra virsnieki bija galve-
nā kārtā vietējie baroni, tā tad nevarēja būt šaubu

par to, kādā virzienā vācieši vedīs galā šīs cīņas iz-

nākuma atrisināšanu.

Lieta kļuva pavisam nopietna, kad 1919. g. 1.

februāri Liepājā ieradās ģenerālis un grafs fon der

Golcs un uzņēmās evakuējamās un jaunformējamās

armijas virspavēlnieka amatu. Fon der Golcs nāca

šurp no Somijas, kur viņš ar savu ekspediciju tikko

kā bija apspiedis somu strādnieku kustību*). Šai ek-

*) Somija bija vienīgā Krievijas sastāvdaļa, kura no 1905.

gada revolūcijas mantoja dažas brīvības un autonomi-

jas tiesības. Somijai bija savs parlaments un legalizē-
ta strādnieku kustība. Pateicoties Somijas tautas aug-
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spedicijā bez valstsvāciešiem piedalījās arī 27. somu

mednieku pulks, kurš pasaules karā brīvprātīgi bija

saorganizējies no somu turīgāko šķiru aprindām, lai

Vācijas armijas rindās cīnītos pret Krieviju._ Šis

pulks cīnījās Baltijas frontē. Strādnieku revolūcijas

apspiešana Somijā izvesta ar ārkārtīgu nežēlību un

nesaudzību. Tūkstošiem somu strādnieku noslepka-

voja, abas strādnieku partijas — sociāldēmokratu un

lielinieku — bija galīgi ruinētas, viņu vadoņi arestē-

ti, dala uz kara stāvokļa pamata notiesāti uz ilgiem

gadiem spaidu darbos un ieslodzīti koncentrācijas

nometnēs, kuras ierīkoja Botnijas jūras līča salās.

Fon der Golcs savās atmiņās liecina, ka šādu notie-

sāto bijis ap 80.000. Notiesāti bija gandrīz visi soc.-

dēm. partijas, arodkustības un pārējo strādnieku or-

ganizāciju vadošie biedri un laikrakstu redaktori.

Nozīmīgs arī tas apstāklis, ka uz Baltiju_ sūtīja
fon der Golcu, kurš bija pazīstams nevien kā kara

stājam kulturālās attīstības līmenim, Nikolaja 2. valdī-

ba neuzdrošinājās atņemt somu strādnieku_ šķirai un

demokrātiskajai zemniecībai revolūcijā iegūtās tiesības,
kā to vina darīja citās Krievijas provinces, kur 1906.—

1909. g. g. rīkojās karatiesas un sodekspedicijas. To-

mēr arī Somijā cara valdībai bija savs ģenerālguber-

nators, kā augstākais apgabala pārvaldnieks. Ģenerāl-

gubernatoram iznāca bieži konflikti ar somu parlamen-
tu. Tas somu tautā audzināja naida sajūtu pret krievu

birokrātiem un vinu valdīšanas paņēmieniem. Aiz aug-

šā minētiem iemesliem cara vaidība atteicās no somu

iesaukšanas pasaules karā pret Vāciju. Somiem nebija

pašiem savas armijas, tāpēc krievu ģenerālgubernātora
vara galvenā kārtā balstījās uz krievu karaspēku, kas

izpildīja garnizona dienestu. Pēc 1917. g. marta revo-

lūcijas, arī Valsts domes nodibinātā Pagaidu valdība

neprata atrast samierināšanās ceļu ar Somijas tautas

demokrātiju, tāpēc Somijā arvienu vairāk pieauga tieks-

mes atdalīties no Krievijas. 6. decembrī 1918. gada
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vadonis, bet ari kā politiķis monarķistu aprindās.
Vēl nozīmīgāka tā lieta kļuva, kad drīzi pēc tam

Vācijas Satversmes sapulces nodibinātā vairuma so-

ciāldemokrātiskā Šeidemaņa-Noskes valdība iecēla

lielā kara Vācijas virspavēlnieku ģenerālfeldmaršālu

fon Hindenburgu par jaunās vācu Austrumu frontes

virsvadoni. To pašu Hindenburgu, kurš kādu laiku

atpakaļ parakstīja rīkojumus par zemes fonda

dibināšanu Kurzemē zemes tīkotāju novietošanai no

Prūsijas, Bavārijas un citām Vācijas pavalstīm. Tas

nebija vienkāršs žests Sabiedroto priekšā, lai rādītu,
ka jaunā republikāniskā Vācija nopietni rīkojas uz

savas zemes aizstāvēšanu pret lieliniecisma uzmāk-

šanos no Austrumiem. Tas nozīmēja arī Vācijas pa-

šas Austrumu politikas izvešanas sākumu.

102

Jau pirms Versalas miera līguma parakstīšanas
no uzvarētāju iepriekšējām apspriedēm bija zināms,

ka Vācijas armiju deformēs, ka atstās vienīgi kādus

parlaments proklamēja Somijas patstāvību. Parlamenta

vēlēšanās pilsoni ieguva nelielu vairākumu, turpretim

iepriekšējā parlamentā vairākums bija sociāldēmokra-

tiem (105 dep. no 200). Sociāldēmokrati bija tai pār-

liecībā, ka tautas vairākums ir vinu pusē, tāpēc vairā-

kuma zaudēšana parlamenta beidzamās vēlēšanās bija

iemesls_ strādnieku revolūcijai. 27. janvārī 1918. g. so-

mu strādnieki sacēlās, lai saņemtu varu savās rokās.

Viņus atbalstīja lielinieciski noskaņotais krievu kara-
spēks vietējos garnizonos. Somu buržuāzijas vadoņi
aizbēga uz Vāciju un Zviedriju lūgt pēc palīdzības. Vā-

cija_ norīkoja ekspediciju ar grafu fon der Golcu priekš-
galā, bet Zviedrijā pieteicās apm.looo brīvprātīgo. Pa-

ša Somija kontrrevolūcionāru rokās palika daži Ziemel-
somijas apgabali ar ģen. Mannerheimu priekšgalā. Man-

nerheims pats ir zviedru tautības un agrāk bija dienējis
cara armija. Mannerheimam bija Sabiedroto valšķu

orientācija, bet redzēdams savu nespēku iepretim strād-

nieku revolūcijai, viņš beidzot pieņēma Golca piedāvā-
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100.000 vīrus valsts iekšēja miera un kartības uztu-

rēšanai. Tāpēc vācu imperiālistu un militāristu ie-

spaidā esošie karavīri un pat veselas karaspēka
vienības traucās uz Austrumu Prūsiju, šo Vācijas

lielgruntniecības zemi un Hohencolleru monarķijas
uzticamāko bazi. Tur baroniem un galma grafiem

piederošās muižās un mežos vēl ilgus gadus varēja
turēt paslēptus ieročus un municiju un izmitināt sim-

tiem un tūkstošiem karavīru. Fon der Golcam ta

bija zolīda aizmugure kā militārā, tā politiskā nozī-

mē. Tur gaidīja un cerēja, ka varbūt arī Francija
neizturēs, sāksies revolūcija un tad būtu situsi arī

atmaksas-revanša kara stunda. Vācijas neatkarī-

gie sociālisti šo kontrrevolūcionāro spēku koncen-

trēšanos apzīmēja par vācu militāristu kamariljas
sākumu un nepārstāja brīdināt, ka *no šejienes arī

pašas Vācijas revolūcijai draud nopietnas briesmas.

Šīs briesmas bija pilnīgi reālas, kamēr visur prāti

to palīdzību strādnieku revolūcijas apspiešanai. Tas bi-

ja martā, 1918. g., kad ģenerālis Mannerheims atzina, ka

somu buržuāzijai cīņa jāzaudē. Sarunas Berlīnē par

vācu palīgspēku sūtīšanu veda somu pilsoniskās valdī-

bas galva Svinhufvuds. Vācijas ārlietu ministrijas va-

dība un reichstaga ārlietu kommisija izšķīrās par kara
ekspedicijas sūtīšanu, it kā aiz tā motīva, lai aizsteigtos
priekša angļiem, kuri savu fronti bija nodibinājuši Zie-

meļos no Somijas, pie Mūrmauas un Archangelskas. 20.

marta, 1918. g., Mannerheims nosūtīja uz Berlīni tele-

grammu, lūgdams steidzīgu palīdzību. Aprīļa sākumā

Golca ekspedicija izceļas malā Hango ostā, ziemeļrietu-
mos no Hesinkiem un no šejienes uzsāka strādnieku re-

volūcijas apspiešanu. Līdz aprīļa beigām Golcam iz-
devās pilnīgi apspiest strādnieku revolūciju. Svinhuf-

vuds un citi somu buržuāzijas vadoni atgriezās no ār-

zemēm kā ~uzvarētāji". Golca armija vēl ilgāku laiku

palika Somijā, «pilsoniska miera un kārtības uzturēša-
nai" zeme. Šai laikā fon der Golcs te izveda to pašu
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bija satraukti uh pēckara sabangota atmosfēra ari

pašās Sabiedroto valstīs nebija vēl nomierinājusies.

Ļeņins kā vadonis un tālredzīgs politiķis to saprata
un tāpēc viņš nāca pie slēdziena, ka Krievijas revo-

lūcijai vajadzīga „atpūta". Viņš par to runāja savas

partijas kongresā. Ļeņins gribēja apturēt uz laiku

pats sevi — to Ļeņinu, kurš agrāk neskaitāmas rei-

zes bija uzmudinājis nogurušo krievu proletāriātu ti-

cēt un cerēt, ka lielā pasaules revolūcija, kā pasau-

les kara sekas, nāks varena un nenovēršama, jo

Krievijas revolūcija to ir izkustinājusi no sastingu-
ma stāvokļa.

104

Ļeņins zināja laikus brīdināt savus tempera-

mentīgos kollēgas, bet latviešu pilsoņu politiķos ne-

radās neviena, itas kritiski prastu novērtēt neprātīgi
ievadīto Pag. valdības iekšējās politikas virzienu —

nost no dēmokratijas! Un ja ne ar angļu vai vācie-

šu lielgabaliem, tad ar zviedru vai dāņu brīvprātīgo

politiku, ko vācieši jau agrāk bija izmēģinājuši Polijā,
Lietuvā un pārējā Baltijā — nodibināja monarķistisku
Somijas valsti. Svinhufvuda valdība veda sarunas ar

Hesenas princi Fridrichu-Kārli, lai viņš uzņēmās Somi-

jas ķēniņa amatu. Princis bija ar mieru. Pilsoniskais

somu parlaments pēc tam šo princi arī oficiāli ievēlēja
par savu ķēniņu. Prinča nosēšanos ķēniņa krēslā aiz-

kavēja parlamentārās darbības atjaunošanās Vācijā,
1918. g., septembra mēnesī — jau pēc kara operāciju
neveiksmēm Rietumu frontē un īsi pirms 9. novembra
revolūcijas. Šī novembra revolūcija galīgi pārvilka

strīpu šai Golca monarķistiskajai avantūrai un 1919. g.

martā no jauna izvēlētais somu parlaments izteicās jau
par republikānisku iekārtu Somijā. Tā jau bija Sabied-
roto valšķu uzvaras ietekme. Somu pilsonība pārorien-

tējās uz Sabiedrotiem, gan ilgi vēl glabādama sevī pa-

teicības jūtas "pret Vāciju par sniegto palīdzību pilsoņu
kara laikā. Kad 1918. g. beigās ģen. Mannerheims aiz-
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hūtērri „mēs" sāksim nomētāt krievu lielinieku armi-

ju. Šis „zviedru laikmets" Latvijā pa otram lā_gam
sākās jau Tautas padomes nodibināšanas laika un

pat pirms tam, kad Valkas „Nācionālā padome" bija

nosūtījusi uz Stokholmu kā savus pilnvarotos pār-

stāvjus Z. Meierovicu un J. Čaksti. Pie viņiem Pa-

gaidu valdība no Rīgas un Liepājas sūtīja savus sūt-

ņus izzināt, vai un cik liela tā zviedru brīvprātīgo

armija ir jau gatava sūtīšanai uz Liepāju Latvijas
atbrīvošanai. Igauņiem tak bija izdevies savākt

kādu tūkstoti zviedru un pāra tūkstošus draudzīgu
somu un ar viņu palīdzību izglābt savu galvas pilsē-
tu no krišanas lielinieku rokās. Caur to igauņi no-

kļuva pie plašākas territorijas un uz tās mobilizēja

jau savu pašu armiju. Tāpēc Pag. valdība, lielinie-

kiem pienākot līdz Ventai, nebija atzinusi nekā cita

labāka, kā sūtīt uz Stokholmu un Dāniju K. Ulmani,
Goldmani un Pūriņu reizi par visām reizēm dabūt

skaidrību „zviedru palīdzības" lietā.

brauca uz Angliju lūgt pārtikas pabalstu Somijai, angli
viņam pateikuši, ka vispirms jātiek vaļā no fon der

Golca uzspiestā Hesenas prinča. Ar to tad arī izskaid-

rojams vēlākais parlamenta lēmums par republikāniskas
iekārtas nodibināšanu Somijā. Tāpat kā Golcs, arī

Mannerheims daudz gudrojis par lielākas armijas sa-

stādīšanu no Skandināvijas valstīm „gājienam uz Le-

ņingrādu", padomju valdības gāšanai, bet kaut kādu ie-

meslu dēļ nav varējis šo nodomu izvest dzīvē. Golca

karaspēks no Somijas atgriezās Vācijā 16. decembrī

1918. gadā. Stetines ostā Golca karaspēka transports

iebraucis spēlēdams „Deutschland, Deutschland ūber

ailes", neraugoties uz to, ka Vācijā jau bija pasludināta

revolūcija. Golcs pēc tam kādu laiku sabijis „atstav-
ka", kamēr atkal, kā labs «Austrumu polītikas" speciā-

lists, saņēmis aicinājumu braukt uz Latviju. Tas jau

bija Šeidemaņa-Noskes valdības laikā, pēc Satversmes

sapulces sanākšanas Vācijā.
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Šī skaidrība radās, kad februāra sakumā Lie-

pājā ieradās vesela zviedru delegācija. Delegācija

piedāvāja gan reālu palīdzību — kā brīvprātīgos, tā

arī naudas aizdevumu un citas vajadzīgas lietas, tik

prasīja no Pagaidu valdības, lai tā šiem komersan-

tiem dod jo plašas koncesijas uz Latvijas mežiem,
kā arī dažas priekšrocības mūsu ostu izmantošanā.

Un brīvprātīgie — tie par tādu „nieka lietu" kā ma-

zā Latvija, nebūšot cīnīties, bet karošot par Baltijas
valsti. Izrādījās, ka atbraukušie „zviedru palīgi"

pirms tam jau bija veduši sarunas ar šejienes muiž-

niekiem un vervējuši gan brīvprātīgos, tikai ne Lat-

vijas Pagaidu valdībai, bet gan kā palīgspēku muiž-

nieku vadītam landesvēram. Muižnieku pārstāvji,
kā Vidzemes landmaršāls H. fon Striks, barons

Hāns, Medems un citi jau ilgāku laiku bija ar to

nodarbināti gan Zviedrijā, gan arī Dānijā. Viņi gri-
bēja atrast kādu lētticīgāku banku, kurai ieķīlāt
muižniekiem piederošos mežus Latvijā, lai tādā c_e-

lā iegūtu līdzekļus savu nodomu izvešanai. Tikai

naudīgie zviedri gribējuši paši pārliecināties, vai tie

meži uz mūžīgiem laikiem pieder mūsu baroniem un

tāpēc braukuši aprunāties ar mūsu Pagaidu valdību.

Daži no Pagaidu valdības vīriem pēc tam bija tīri

priecīgi par to, ka zviedriem nu pamatīgi esot „ie-

klārējuši", ka meži nepieder vis baroniem, bet gan

Latvijas valstij. 1918. g. decembrī Pagaidu valdība

jau bija izdevusi rīkojumu, ka bez viņas atļaujas ne-

vienu nekustamu īpašumu Latvijā nevar ne ieķīlāt,

nedz apgrūtināt ar parādiem. Šāda „zviedru palīgu"
draudzēšanās ar baroniem nozīmēja vislielāko Pa-

gaidu valdības izgāšanos. Šī izgāšanās ir arī doku-

mentēta: zviedru „palīgu" izkāpšanu uz krasta Lie-
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pajas osta Pagaidu valdības oficiozs „Latvijaš
Sargs" atzīmēja ar ekstra telegrammas izlaišanu.

Kā Pagaidu valdības atvērtajos brīvprātīgo
vervēšanas birojos Zviedrijā ieperinājusies node-

vība, to konstatēja Pag. valdības Stok-

holmā un turp aizbraukušie ministri. Viņi spēra so-

lus, lai par šo nodevību informētu zviedru sabiedrī-

bu un slēdza birojus. Šo biroju uzturēšanai iz-

šķiestos līdzekļus Pagaidu valdībai bija jāzaudē. Kad

biroja vadītājam, kādam zviedru tautības pilsonim
(Hultkrancam) pieprasīta norēķināšanās par saņem-

to summu izlietošanu, viņš vaļsirdīgi pateicis, ka vēl

lielākus naudas līdzekļus viņi esot saņēmuši no še-

jienes muižniecības pārstāvjiem un tiem vienīgiem

sniegšot norēķinus. Tā tad labi atalgota nodevība

arī par Pagaidu valdības naudu.

Tos, kas par Liepājas laikmetu mūsu neatkarī-

gās valsts tapšanā būs lasījuši tikai to, ko toreiz

rakstīja un tagad vēl raksta dažādi pilsoniskie žur-

nālisti un oficiozie patrioti, kā arī jaunākās paaudzes
interesēs zināt, kāpēc Pagaidu valdības aprindām bi-

jusi tik liela paļāvība dažādiem „švindeliem", kas ti-

kai prata iegalvot, ka „palīdzība no ārienes nāks",
bet nevis savas pašu tautas dēmokratijai? Atbilde

uz šo jautājumu rodama tais īpatnējos apstākļos, kā-

di Pagaidu valdības bēgļiem ierodoties jau bija no-

dibinājušies Liepājā.
Līdz novembra revolūcijai Vācijā, Liepāja, tā-

pat kā visa Kurzeme, vairāk kā trīs gadus atradās

zem vācu okupācijas varas. Šī vara bija ārkārtīgi

stingra, jo tā valdīja uz kara stāvokļa pamata. Lat-

vieši dzīvoja kā maisā, izolēti no visas pārējās pa-

saules. Sabiedriskā dzīve bija galīgi nomākta. Laik-

raksti pienāca tikai no Vācijas un tie sniedza vie-
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nīgi militāri-patriotiskā garā uzfrizētu informāciju.
Kad Vijums krita un 9. novembrī stājās savās tiesī-

bās Vācijas revolūcija, neviens liepājnieks tam sā-

kumā neticēja. Domāja, ka varbūt ir noticis mili-

tāra rakstura apvērsums un Viluma vietā stāsies

kāds cits valdnieks. Bet tad Liepājā nodibinājās

vietējā vācu karaspēka zaldātu padome. Vāciešos

radās panika. Viņi gatavojās aizbraukšanai un

sāka steidzīgi pievākt visu, kas vien bija ar roku

paķerams. Mantas no noliktavām, preces, pārtikas

vielas, fabriku ražojumus un pat inventāru sāka

kraut kuģos un vagonos un sūtīt prom uz Vāciju.
Šāda vāciešu rīcība, kā arī zaldātu padomes nodibi-

nāšanās bija signāls vietējiem strādniekiem. 14. un

15. novembrī nodibinājās vietējā strādnie-

ku deputātu padome. Tā pēkšņi okupāci-

jas varas vietā radās jauna vara — organizē-

tas strādnieku šķiras spēks.
Šīs jaunās varas pirmais uzdevums bija — aiz-

kavēt Liepājas izlaupīšanu no vāciešiem, lai iedzī-

votāji nepaliktu bez pārtikas līdzekļiem un strād-

nieki — bez darba iespējamībām turpmāk. Strād-

nieku deputātu padome sāka izdot savu „Ziņotāju",
nelielas lapiņas apmērā, lai informētu sabiedrību

par to, kas notiek. Evakuācijas aizkavēšanas dēl

radās konflikti un pat asas sadursmes. Strādnieki

tomēr nepadevās un ja citādi nevarēja, tad ar strei-

ka palīdzību liedza okupācijas varas iestādēm izvest

mantas, kas bija rekvizētas gan zemniekiem, gan pil-
sētas iedzīvotājiem.

Strādnieku padome stājās arī pie pilsētas do-

mes — pilsētas pagaidu saimniecības kommisijas, kā

viņa toreiz saucās, noorganizēšanas. Ar pilsoņiem

panāca vienošanos, ka šai kommisijā strādnieku pa-
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domei būs puse pārstāvju no 60, latviešu pilsoņiem

kopīgi ar minoritātēm — otra puse. Pilsoņi bez ie-

runām pieņēma arī padomes priekšā likto kommu-

nālās darbības politisko platformu, kurā paredzēts

sekojošais:

Pilsoniskie domnieki atzīst strādnieku deputātu padomi

par vienīgo Liepājas strādnieku interešu aizstāvi un

strādās ar to saskaņā; 2 mēnešu laikā jāizvēl pilntie-

sīga dome uz vispārējo dēmokratisko vēlēšanu tiesību

pamata, pie kam vēlēšanu tiesības ir abēja dzimuma

personām, kas pārsniegušas 20 gadu vecumu; nekavē-

joties nodibināma pilsētas milicija, caur strādnieku de-

putātu padomi un ar strādnieku organizāciju rekomen-

dācijām; tūliņ jāsper enerģiski soļi, lai okupācijas va-

ras iestādes aizkavētu izvest pārtikas krājumus un

fabriku piederumus no Liepājas; visās pilsētas iestādēs

latviešu valoda ievedama kā darīšanu valoda; subsidi-

jas izsniegšana no pilsētas kases strādnieku deputātu
nadomei viņas organizatoriskām un kulturālām vaja-

dzībām; aizkavēt līdzšinējo civīlierēdņu aizbraukšanu,

pirms visu darīšanu nodošanas.

Bez tam vel attiecībā uz visas Latvijas valsts

politiku:

nekavējoties likvidēt militarparvaldes, kā arī landrātu

un tamlīdzīgas iestādes; Satversmes sapulces sasauk-

šana, tās vēlēšanās jāpiedalās abēja dzimuma perso-

nām, kas pārsniegušas 20 gadu vecumu uz vispārēju,
vienlīdzīgu v. t. t. vēlēšanu tiesību pamata; nedalītas

Latvijas dēmokratiskās republikas iekārtu; kulturālu

autonomiju mazākuma tautībām; tūlītēju politisko, kā

arī militāro apcietināto un kara gūstekņu atsvabināšanu
un krimināllietu otrreizēju caurlūkošanu; tūlītēju pre-

ses, vārda, sapulču un biedrošanās brīvību izsludinā-

šanu; netraucētu iespēju atgriezties Latvijā visiem Lat-

vijas pilsoņiem; atcelt nekavējoties nāves sodus un iz-

beigt spaidu rekvizicijas uz laukiem.

Strādnieku deputātu padome izvelēja kā savu

izpildu orgānu Izpildu komiteju, kuras priekšsēdē-
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tājs bija Ansis Rudevics un sekretārs An-

sis Buševics. Vairums deputātu bija Latvijas
soc.-dēm. strādnieku partijas biedri; mazākumā bija

Latvijas sociāldēmokratijas (lielinieku) partijas
biedri.
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Kad, neraugoties uz protestiem un strādnieku

pretošanos, okupācijas militārpārvalde turpmāja jz-
vest no Liepājas dažādas mantas, galvenā kārtā pār-
tikas vielas, tad strādn. deputātu padome nolēma sa-

rīkot vienas dienas protesta streiku ar ielas dēmon-

strāciju 6. decembrī. Streikoja pilnā apmērā visi

strādnieki un gājienā piedalījās ne mazāk par 10.000

cilvēku. Gājiena priekšgalā gāja Kara ostas strād-

nieki ar sarkanu karogu, uz kura bija uzraksts: „Nost

okupācijas varu!". Šis uzraksts ārkārtīgi sabaidī-

ja vācu okupācijas varas vīrus. Pat vietējā vācu

zaldātu deputātu padome, kuras priekšgalā atradās

Vācijas vairākuma soc.-dēm. biedri, ņēma ļaunā šā-

du lozungu un gājiena laikā pa tēlefonu ieteica no-

ņemt šo karogu, jo tas varot izsaukt nevēlamus in-

cidentus un tā esot kūdīšana pret okupācijas kara-

spēku. Nevienam ne prātā nenāca karogu noņemt,

neskatoties uz to, ka pie pilsētas valdes nama, kur

gājienam vajadzēja apstāties, jau iepriekš gar ie-

las malām bija nostājušies vācu zaldāti pilnā kau-

jas tērpā, bruņojušies pat rokas granātām. Nekādi

incidenti tomēr nenotika. Vēlāk Str. dep. padomes

Izpildu komiteja kopīgi ar vācu zaldātu deputātu

padomi kārtoja evakuācijas jautājumu, lai gan visai

labvēlīgi to neizdevās nokārtot. Tomēr, pateico-
ties tādai enerģiskai rīcībai, Liepāja bija nodroši-

nāta ilgākam laikam ar pārtiku, tā ka varēja pat

dalu maizes labības nosūtīt Rīgai, kura bija pilnīgi
tukšā.
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Tā bija pirmā atklātā strādnieku masu poli-
tiska demonstrācija Liepājā, kādas tur nebija_pie-
redzētas no pat 1905. gada. Sapulcē pieņemtā re-

zolūcija prasa vācu okupācijas karaspēka aizvākša-

nu tūliņ, politisku brīvību nodrošināšanu un cietu-

mos ieslodzīto atsvabināšanu. Rezolūcijas saturu

telegrāfiski paziņoja Pag. valdībai Rīgā.
Kā streika tā demonstrācijas lieliskā izdoša-

nās ārkārtīgi pacēla masu gara stāvokli. Izpildu

komitejai tas deva iespēju noorganizēt arodbiedrī-

bas un citas strādnieku organizācijas. Izpildu ko-

miteja, kā arī pati deputātu padome kārtoja vēl

daudzus citus jautājumus: ieveda 8 stundu darba

dienu visos uzņēmumos, izstrādāja darba vispārē-

jus noteikumus, noteica algu apmērus, regulēja dzī-

vokļu īres normas, izšķīra daudzus konfliktus starp

strādniekiem un uzņēmējiem, pārraudzīja pagaidu

pilsētas domes darbību un taml. Pie Izpildu komi-

tejas dēļ padomiem un norādījumiem, kā arī ar sū-

dzībām griezās pat apkārtnes pagastu un provin-

ces pilsētiņu padomes — tik liela uz reizi bija kļu-
vusi Liepājas strādnieku deputātu padomes autori-

tāte.

Izņemot okupācijas varu, citas latviešu

vai cittautiešu varas, kā min. strādnieku deputātu
padome, Liepājā toreiz neeksistēja. Savus „Ziņo-

jumus" padome paplašināja un sākot ar 2. dcc. iz-

deva „Ziņotāju" jau kā dienas laikrakstu. Ziņotā-

ja" redakcijā strādāja: Ansis Rudevics, Kārlis Ozo-

liņš un Jānis Dreifelds (Čomis). Arī „Ziņotājam"

bija liela nozīme, kā pašā Liepājā, tā viņas apkārt-
ne. „Ziņotājs" informēja savus lasītājus par aktuā-

liem politiskās un sabiedriskās dzīves notikumiem

un deva attiecīgus norādījumus un ierosinājumus.
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Liepājas strādnieki savas deputātu padomes un so-

ciāldēmokratu partijas vadībā bija pirmie, kas sāka

aktīvu cīņu pret vācu okupācijas varu, un tā kā vā-

cieši netaisījās atstāt Liepāju, bet gan organizēja

jaunu okupācijas armiju, tad bija jāgatavojas iz-

šķirošai cīņai. Pretim okupācijas varai bija jāiz-
virza tāds lozungs, kas varētu interesēt visplašā-
kās tautas dēmokratijas masas un tāds bija — ne-

atkarīgas Latvijas dēmokratiskās republikas nepie-

ciešamība. Katrā ievadrakstā „Ziņotājs" aicināja
strādniekus uz aktīvitāti, stiprināt savas organizā-

cijas, lai kjūtu par organizētu spēku.
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Šāda sociāldēmokratu taktika nepatika Pagai-
du valdībai, bet it sevišķi viņas iekšlietu ministrim

Miķelim Valteram. Arī vācu okupācijas vara jutās

apdraudēta no pieaugošās strādnieku kustības.

Abiem šķita, ka viskaitīgākais ir „Ziņotājs", tāpēc

pret to sākās represijas. Pēc 49. numura (19. jan-
vārī 1919. g.) iznākšanas „Ziņotājs" apstājās. Ar

vācu guberņas valdes un zaldātu deputātu pado-

mes parakstu pienāca dokuments, kurā bija teikts,

ka „Ziņotāja" iznākšana pārtraukta uz vienu nedē-

lu un tā atbildīgais redaktors Rudevics sodīts ar

2000 markām vai 50 dienām aresta. Šo _summu
Liepājas strādnieki savāca jau pirmā diena. Pec

tam Izpildu komiteja mēģināja atjaunot „Ziņotāja"

izdošanu zem „Biletēna" nosaukuma, bet tas vairs

neizdevās. Tagad to liedza M. Valters. Pēc Zi-

ņotāja" vēl iznāca daži numuri „Darbs" un „Liepa-

jas Arodnieks", ko izdeva Liepājas arodbiedrību

centrālbirojs. Naudas sodi nobeidza arī šos laik-

rakstus.

12. janvārī notika strādnieku deputātu pado-

mes pilna sapulce, kurā Izpildu komitejas delege-
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tais pārstāvis ziņoja par Jelgavā, decembra beigas

notikušo Kurzemes bezzemnieku delegātu konferen-

ci. Šī konference sanāca uz Jelgavas strādnieku

deputātu padomes ierosinājumu. Sanāksme nebija
domāta kā konference saistošu lēmumu pieņemša-

nai, bet vienīgi kā iepriekšēja apspriede par turp-

mākiem soliem strādnieku un bezzemnieku pa-

domju kopēja centra radīšanai Kurzemes guberņā.
Tāpēc no 212 pagastiem tikai 50 bija reprezentēti,
ar kopskaitā 70 delegātiem — kur pagastu bezzem-

nieku padomes jau bija izvēlētas. Liepājas pado-

mes delegāts bija sūtīts informācijas nolūkā. Ap-
spriedei*) savu darbu neizdevās veikt. To «no-

rāva" no Rīgas iebraukušie daži lielinieku sūtīti

aģitātori, kuri pārtrauca dienas kārtības apsprie-
šanu ar svinīgu paziņojumu, ka no Krievijas puses

Rīgai jau tuvojas sarkanā armija un tuvākās dienās

kā Rīgā, tā visā Latvijā nodibināsies padomju ie-

kārta. Nolasīja arī P. Stučkas, Lencmaņa un Da-

niševska parakstīto «Manifestu Latvijas darba tau-

*) Jāpiezīmē, ka šai konferencē arī bija ieradies kā

delegāts jau pirms kara no nelegālās partijas izslēgtais

provokātors un cara žandarmērijas spiegs Jānis

Dakteris (saukts «Ziemelis"), kurš balsoja līdzi par

visām lielinieku rezolūcijām. Pazīdams Dakteri per-

sonīgi, no nelegālās darbības laikiem un zinādams šī

cilvēka neģēlīgo lomu toreiz, es par viņa piedalīšanos

apspriedē informēju Jelgavas Strādnieku deputātu pa-

domes priekšsēdētāju Fr. Vesmani. Pēc lielinieku ie-

nākšanas Jelgavā, tribunāls viņu notiesāja un sodīja ar

nāvi. Dakteris bija viens no lielāka stila žandarmēri-

jas
_

spiegiem un provokātoriem sociāldēmokratu nele-

gālā partijā. Viņš daudz kaitējis partijai, viņa dēl lie-

lāks skaits partijas biedru dabūja ilgāku laiku pavadīt
cara cietumos, kā to liecina uzglabājušies Kurzemes

žandarmērijas archīva dokumenti. K. O.
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tai!" Šai manifestā bija teikts, ka jau 1918. g. 17.

dcc. Latvija proklamēta kā padomju republika ar

P. Stučku, Lencmani un Daniševski priekšgalā un

ka kopš tā laika visai varai jāpāriet padomju rokās.

Ar balsu vairākumu, mazākai delegātu daļai atturo-

ties, apspriedes dalībnieki pieņēma attiecīgu rezo-

lūciju, ka atzīst proklamēto padomju iekārtu un ma-

nifestā izteiktās instrukcijas, kuras, starp citu, at-

cel visas dēmokratiski vēlētas iestādes. Katru, kas

protestēs proklamētai padomju varai, uzskatīs kā

kontrrevolūcionāru un nodos revolūcionāram tribu-

nālam tiesāšanai un sodīšanai.
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Pēc delegāta ziņojuma noklausīšanās Liepājas
strādnieku deputātu padomes sapulcē sākās plašā-
kas debates. Bija iesniegtas divas rezolūcijas: vie-

na par dēmokratiskās iekārtas nostiprināšanu valstī

un pret vienas partijas diktatūras izsludināšanu,
otra — vispārēja rakstura, ka noklausījusies dele-

gāta ziņojumu par min. bezzemnieku delegātu sa-

pulci Jelgavā, Liepājas strādnieku deputātu pado-
me atzīst tanī pieņemto platformu un solās censties

šos lēmumus izvest dzīvē. No 87 deputātiem 27

nobalsoja par pirmo rezolūciju, 30 par otro un 4 de-

putāti atturējās. Pārējiem 26 deputātiem nebija pa-

tikušas izvirzītās debates, kas pēc viņu domām var

novest pie nevēlamas sašķelšanās strādnieku šķira

un tāpēc pirms nobalsošanas viņi aizgāja no sa-

pulces. Balsošanas iznākums pamudināja Izpildu

komiteju agrākā sastāvā atkāpties un jaunā Izpildu

komitejā vairākumu ievēlēja no otrās rezolūcijas
balsotāju skaita.

Šo nejaušo rezolūcijas balsošanas iznākumu

iekšlietu ministris Valters izmantoja kā formālu ie-

meslu represiju pastiprināšanai pret strādnieku de-
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putatu padomi. Viņš nedeva turpmāk vairāk atļau-

jas deputātu padomes pilnsapulces sasaukšanai. Tā-

pat neatļāva Izp. kom. neviena laikraksta izdot.

Valters pat uzdeva Pagaidu valdības ieceltajam

prokuroram Kvelbergam iepazīties ar deputātu pa-

domes un Izpildu komitejas sēžu protokoliem, kā

arī pats pārliecinājās par to saturu, bet minētās at-

ļaujas tomēr liedzās dot. Nekā graujoša, nedz

pretvalstiska šais protokolos nebija saskatījuši ne

viens nedz otrs, tāpēc tālākas represijas ne pret
vienu no padomes vai Izpildu komitejas locekļiem

nelietoja. Vienīgi okupācijas varas vācu zaldāti

jau decembra mēnesī bija apcietinājuši divus pado-

mes locekļus (Kļavu un Uldriķi), it kā par nepa-
klausību un pretošanos viņiem, kas bija notikusi

Latvijas sociāldēmokratijas (lielinieku) sasauktā

masu sapulcē, bij. Leišu biedrībā. Šo sapulci iz-

jauca vācu zaldāti, kuri bija sākuši šaut uz tās da-

lībniekiem, nolūkā izjaukt sapulci. Šai sadursmē

nošāva divus strādniekus un smagāk ievainoja vie-

nu sievieti un kādu meiteni.

Objektītvitāte prasa, lai nerastos pārpratumi,
ka vārds «lielinieks" Liepājā vēl nenozīmēja to pa-

šu ko „kommūnists". Kā lielinieki, tā mazinieki

pirms kara darbojās kopīgi vienā un tai pašā Lat-

vijas Sociāldēmokratiskajā Strādnieku Partijā un

kā viens virziens, tā otrs respektēja majoritāti, cik

asi strīdi un domstarpības arī negadījās toreiz vie-

nā vai otrā taktikas jautājumā. Pretēji krieviem,
kuriem jau pirms kara darbojās katrs virziens at-

sevišķi. Kad pēc marta revolūcijas 1917. g. Pēter-

pilī ieradās Ļeņins no emigrācijas un publicēja sa-

vas vēsturiskās „tezes par kommūnismu", viņš arī

deklarēja, ka visam tam, kas bijis pagātnē, jāpār-
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velk strīpa; vecā lielinieku partija ir mirusi, darbs

jāsāk gluži no jauna un to veiks jauna — kommū-

nistu partija. Tā radās Krievijā kommūnistu par-

tija, kuras oficiālajam nosaukumam krievi vēl tagad
skaidrības labā pievieno iekavās vārdu „bijušā lie-

linieku partija".
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Liepājas «lielinieki" strādnieku deputātu pa-

domē bija vienkārši radikāli noskaņoti strādnieki.

Nobalsodami par vispārēja rakstura rezolūciju, viņi
to darīja, domādami, ka nav nekādas citas izejas,

lai tiktu vaļā no nejēdzīgās vācu okupācijas varas,

zem kuras visi iedzīvotāji bija cietuši jau vairākus

gadus un cieta arī tagad vēl. Tad jau labāk lai

nāk krievu lielinieki un atpestī mūs. Tautas pado-

mes ieceltai Pagaidu valdībai, kurai nebija nekā-

das varas un kura gaidīja vienīgi «glābējus" no ci-

tām zemēm, strādnieka veselīgais instinkts neuz-

ticējās. Nosaukums «lielinieki" bija vēl oficiāls tai

latviešu partijai, kura nāca kopā ar krievu sarkano

armiju iekarot Latviju. Par kommūnistiem latvie-

šu lielinieki sevi pārdēvējās tikai 1919. g. sākumā

Rīgā noturētā 6. partijas kongresā. Izņēmums bija

daži Str. padomes deputāti, kuri nevien apzinīgi

simpatizēja kommūnismam kā idejai, bet arī savā

taktikā pieskaņojās jau īstajam lieliniecismam kom-

mūnistiskā nozīmē. Šīs dažas personas gan mēģi-

nāja dezorganizēt darbību padomē, bet paši strād-

nieki daudz reizes viņu priekšlikumiem nepiekrita.

Vispārīgi Liepājas strādnieku lielais vairums

toreiz nebija kommūnistiski noskaņots. Bet nesa-

juta arī neiecietīgu naidu pret tiem lieliniekiem,

kuri Liepājai tuvojās no Austrumiem.
_

Šis karojo-
šais lieliniecisms tak nebija nekad vēl pieredzēts
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un pārdzīvots ne Liepājas, nedz pāreja Kurzemes
strādniecībā.

Ari Liepājas pilsētas pagaidu dome attīstīja

enerģisku darbību pilsētas iedzīvotāju labā. Gal-

venās rūpes bija pārtikas jautājuma nokārtošana.

lepriekšējās vasaras ražu jau bija norekvizējušas

vācu okupācijas iestādes. Vajadzēja ievērot taupī-

bu. Okupācijas laika stadtrāti bija izsaimniekojuši

pilsētas kasi, to tukšu nodeva jaunajiem saimnie-

kiem. Okupācijas laikā daudziem nebija darba un

tie cieta badu. Pilsēta atvēra bezmaksas laužu ķē-

ķus. Visi pilsētas iedzīvotāji redzēja, ka strādnieku

pārstāvji rīkojas enerģiski. Tā kā nebija likuma

par vēlēšanām, tad pagaidu dome pati izstrādāja

un pieņēma attiecīgus noteikumus. Vēlēšanu tiesī-

bas atzina visiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri pār-

snieguši 20 gadu vecumu. Vēlēšanas bija liels no-

tikums — tās bija pirmās brīvas un dēmokratiskās

vēlēšanas Liepājas pastāvēšanas laikā. Tomēr vie-

na dala iedzīvotāju nepiedalījās balsošanā. Tas

galvenā kārtā zīmējās uz cittautiešiem, kuri nebija
Latvijas pavalstnieki (lietuvieši, poli, vācieši). Dau-

dzi neticēja, ka pienākuši tādi laiki, kad paši var

vēlēt savus pārstāvjus un tā aizstāvēt savas intere-

ses pilsētas pašvaldībā. Latvieši piedalījās gandrīz
visi.

Strādniekiem bija tikai viens kandidātu sa-

raksts — Latvijas Sociāldēm. strādnieku partijas
Liepājas organizācijas, kopīgi ar „Bundu". Vēlēša-

nas notika 19. janvārī 1919. g. un deva lielu pār-

steigumu — sociāldēmokratu saraksts

dabūja 11.625 balsis no 21.331, kas iztaisa

54%
— tā tad absolūtu vairākumu. lepriekš jau

paredzēdami panākumus soc.-dēm. sarakstam, lat-
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viešu pilsoņi turējās visi kopā, ap tā saukto «dē-
mokratiskā bloka" kandidātu sarakstu. Neskatoties

uz diezgan dēmagoģisku aģitāciju pret soc.-dēm.,

bloka dēmokrati cieta katastrofālu neveiksmi. Par

bloka listi bija nodotas tikai 1463 balsis (nepilnas
7%). Visnelabvēlīgākos apstākļos soc.-dēm. bija

jāuzņemās atbildība par nākamo pilsētas saimnie-

cību. Tomēr partijas kommūnāldarbinieki, ar jauno

pilsētas galvu Ansi Buševicu priekšgalā, sekmīgi
veica savu grūto uzdevumu. Tagad jau pilntiesīgā
dome turpināja pagaidu saimniecības kommisijas
ievadīto darbu. Lai rastu apgrozības līdzekļus, pil-
sēta vispirms aizņēmās no bankām, tirgotājiem un

citiem naudīgākiem pilsoņiem lielāku summu uz

turpmāk maksājamo nodokļu rēķina, vēlāk laida

apgrozībā savu naudu (bonas). Nodibināja mežu

eksploatācijas biroju. Mežus iepirka no valsts. Tā

radās darbs un attīstījās tirdznieciskie sakari ar

ārzemēm. Izstrādātos koka materiālus apmainīja
pret ārzemes labību un citiem nepieciešamiem pro-

duktiem, ko izdalīja par lētu naudu iedzīvotājiem,
tā kā pēdējie bija apmierinoši apgādāti. Pilsētai

vajadzēja uzņemties arī daudzas tādas funkcijas,
kas parasti jāpilda valstij. Nodibināja īpašu sargu

nodalu pilsētas īpašumu apsargāšanai, uzturēja tie-

su iestādes, kara un tirdzniecības ostas, noorgani-

zēja priekšzīmīgi nostādītu skolu tīklu, pieturoties

pie programmas un tēzēm, ko savā laikā bija pie-

ņēmuši Latvijas skolotāju kongresi 1905. gadā. Mā-

tes valoda bija mācības valoda, ticības mācības ne-

pasniedza. Pilsoņi bija gaidījuši, ka soc.-dēm. ne-

pratīs saimniekot un īsā laikā kapitulēs, bet pēc

kāda laika viņi jutās pārsteigti. To darbu, ko da-

rīja sociāldēmokrati, pilsoņi nekad nebūtu veikuši.
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Pēc tik rosīgas kommūnaldarbības un tā kā

saimnieki tagad bija sociāldēmokrati, tad Liepāju

dēvēja par «sarkano Liepājas republiku". Liepāja

patiesi bija ne tikai kā sarkana, bet arī re-

publikāniska. Visā kommūnāldarbībā ievēro-

ja dēmokratiskus principus.
_

Liepāja rādīja

spilgtu piemēru kā jāstrādā un kas jādara,
lai dēmokratija pati celtu savu nākotni. No šī pie-
mēra Pagaidu valdība varēja tikai mācīties. Ne-

kādus likumus un rīkojumus no «augšas" negaidīja
— «sarkanā Liepāja" pati izdeva likumus. Un kā-

dus rīkojumus gan varēja gaidīt no Pagaidu valdī-

bas, ja šī «augša" pati meklēja patvērumu Liepājā
un bieži vien lūdza viņas atbalstu.

«Augšai" tāds stāvoklis tomēr nepatika. Ne-

patika tāpēc, ka «sarkanajā republikā" saimniekoja
sociāldēmokrati — tie paši, kuri nemitējās prasīt no

Pag., valdības dēmokratisku polītiku, kriti-

zēja viņas atkarību no svešām varām un nosodīja

mūžīgo un veltīgo «glābēju" gaidīšanu no ārienes

un t. t. Šo nepateicīgo cīņu ar Pag. valdības re-

akcionārām tieksmēm veda «Strādnieku Avīze".

Laikrakstu izdeva soc.-dēm. Liepājas organizācija,
bet ar vienas daļas centrālkomitejas locekļu apme-

šanos uz dzīvi Liepājā, «Str. Av." skaitījās arī par-

tijas centrālkomitejas oficiozs. Redakcijā darbojās
Fricis Menders, Ansis Rudevics un Kārlis Ozoliņš.

Pagaidu valdībai nebija nekādas savas patstā-

vīgas varas aiz muguras, izņemot nelielās latviešu

karaspēka vienības, bet tās atradās frontē. Liepāja

palika vienīgi galvenais štābs, komendantūra, mo-

bilizācijas un sargu dienestam nepieciešamās daļas.

Nebija pat savas policijas. Bija vācu policija, pa-
dota okupācijas varas guberņas valdei. Pag. val-
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dība vēl arvien gaidīja uz «palīgiem" no ārienes un

tikai paretam sāka izdarīt mobilizācijas. lesauktos

kara dienestā novietoja Kara ostā apmācīšanai.
Vai nu tā bija atspēlēšanās sociāldēmokratiem

par izstāšanos no Tautas padomes, vai arī aiz ci-

tiem motīviem, bet Pagaidu valdība, it sevišķi vi-

ņas iekšlietu ministris Valters nu sāka uzmākties

«sarkanās Liepājas" dēmokratijai.
_

Kamēr ministru
prezidents K. Ulmanis atradās ārzemēs, Valters

skaitījās arī kā viņa vietas izpildītājs. Un te nu

Liepājas dēmokratijai vajadzēja sākt trūkties šī

kunga priekšā. Tā bija kļūmīga politika, kura drīzi

vien_ kapitulēja — sava paša nespēka un muižnie-

ciskā_ landesvēra jeb tā sauktā Andrieva Niedras

sazvērnieciskā apvērsuma priekšā, par ko būs runa

nākošā nodaļā.
Šī varas respekta iedzīšana Liepājas dēmo-

kratijas galvās pret Miķeli Valteri no tā paša Mi-

ķela Valtera sākās visnejēdzīgākā kārtā. Sakarā

ar lielinieku frontes tuvumu, 10. janvārī fon der

Golca priekšgājējs, gubernators Neugebauers, tīr-

asinīgs valstsvācietis, izsludināja Liepāju aplenkša-
nas stāvoklī. Izdeva loti stingrus noteikumus, ku-

rus iedzīvotāji nedrīkstēja pārkāpt, ja negribēja
riskēt ar savām dzīvībām, vai tikt ieslodzītiem uz

ilgiem gadiem cietumā. Visām civilpersonām, lai-

kā no pīkst. 21,30—5 no rīta vajadzēja atrasties

mājās, uz ielas neviens tai laikā nedrīkstēja rādī-

ties. Tikai visnepieciešamākām vajadzībām polici-

jas direktors izdeva speciālas apliecības (Nachts-
ausweiss), ar kurām varēja stajgāt pa ielām arī

nakts laikā. Dienas laikā uz_ ielām nedrīkstēja sa-

drūzmēties vienā vietā vairāk par desmit perso-

nām, bet nakts laikā tādas «sapulces" pavisam
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stingri noliegtas, pie kam šis nakts laiks skaitījās
no pīkst. 21—9 no rīta. Sapulču sasaukšanai tikai

slēgtās telpās bija vajadzīga vācu komendanta un

vietējās vācu zaldātu deputātu padomes atļauja.
Katru civilpersonu, kuru sastaptu ar šaujamo iero-

ci, bez attiecīgas vācu militāriestādes atļaujas, tūliņ

varēja apcietināt un tiesāt pēc kara laika likumiem.

Visiem restorāniem, viesnīcām, kinematogrāfiem un

taml. iestādēm jābūt slēgtām jau pl. 21 vakarā. Vi-

sa policija bija padota guberņas valdes ieceltajam
policijas direktoram. Katra cita blakus pastāvoša
policija tūliņ atceļama un policijas varas lietošana

no citām iestādēm stingri sodāma. Nupat kā sacī-

tais neattiecās vienīgi uz guberņu valdes atļauto

pilsētas sargu nolikšanu pilsētas īpašumu apsargā-

šanai. Par šiem sargiem guberņas valdes priekšā

personīgi bija atbildīgs pļlsētas galva. Polici-

jas direktors bija padots Liepājas komendantam.

Liekas, šie noteikumi jau bija pietiekoši

stingri, lai katram liktu «drebēt", ja kļūmīgas pār-
skatīšanās dēl gadītos kādu no tiem pārkāpt. Tikai

Pagaidu valdībai ar to vēl nepietika un 11. febru-

ārī viņa pieņēma savus «noteikumus par kara stā-

vokli" un tā ievešanas kārtību. Otrā dienā jau ar

iekšlietu ministra Valtera kā ministru prezidenta v.

i .parakstu publicēja rīkojumu par kara stāvokļa ie-

vešanu Kurzemē un Liepājā. Dažas dienas vēlāk

ar attiecīgu rīkojumu pilnvaroja M. Gailīti Ziemel-
vidzemē kara stāvokļa izsludināšanai arī šajā Lat-

vijas daļā. Liepājnieki nu bija lielā nesaprašanā,
kurš no abiem «stāvokļiem" stiprāks. Likās gan,
ka tas no gubernātora izsludinātais, jo viņa rīkoju-
mā bija teikts, ka pastāv un rīkojas vienīgi vācu

policijas vara un ja kāda cita policija izlietos savu
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varu, tad viņai par to draud sods. Laime, ka Pag.
valdības iekšlietu ministrim vēl nebija savas poli-

cijas. Bet ministru prezidenta v. i. arī bez tās at-

rada «gudru izeju": kur citādi viņa uzdevumā va-

jadzēja ierasties policijai, tur viņš sūtīja sa-

vus ministrijas ierēdņus — dažādus

skrīverus un taml. No gubernātora rīkojuma vie-

dokļa šādi ierēdņi varēja rīkoties vienīgi nele-

gāli un vajadzētu tik kādam pilsonim par tādu

miera traucēšanu no iekšlietu ministra puses pažē-
loties visvarenajam Liepājas vācu policijas

direktoram, lai pēdējais burtiski izpildot sava

šefa rīkojumu, liktu apcietināt un nodot tiesai kā

pašu iekšlietu ministri, tāpat viņa policijas dienesta

izpildītājus.
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Saprotams, ne jau no šāda policējisku kompe-

tenču strīdus viedokļa mēs gribam kritizēt Pagaidu
valdības pilnvarotā ministra rīcību. Mēs ar šiem

valdīšanas paņēmieniem tikai gribam rādīt, cik ab-

surdiski nejēdzīgas bija toreizējās Pagaidu valdības

metodes tautas dēmokratijas katru simpātiju novir-

zīšanai no sevis. Reālie apstākļi prasīja gluži pre-

tējo un Pagaidu valdībai vajadzēja tieši uzsvērt de-

mokrātismu, jo vācu okupācijas vara tā jau rīkojas
nedēmokratiski un latviešu tautas tikko pamodušās
sabiedriskās tieksmes gribēja nožņaugt savas poli-

cijas dūrē. Organizāciju sapulces un komiteju sē-

des sasaucot bieži vien iznāca pārpratumi: ko vie-

na vara atļāva, to otra liedza un abas «varas" sū-

tīja savus sargeņģeļus. Pat uz partijas

centrālkomitejas sēdēm! Galu gala vācu «stā-

voklis" izrādījās pat ērtāks un šī stāvokļa pavēlnie-
ki vēlāk vairs netraucēja partijas centrālkomitejas

sēdes ar sava pārstāvja piedalīšanos. Vācieši arī
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neizdomāja nekādus trikus slēgtu organizāciju bied-

ru sapulču sasaukšanas motivēšanai. Reiz jau tāda

sapulce laikā pieteikta un atļauta, ar to tad arī pie-

tika. Bet Miķelis Valters, laikam gribēdams pie-
rādīt, cik lielā mērā viņš «respektē" dēmokratijas
tiesības — pavēlēja šādas sapulces nenosaukt īstā

vārdā, bet pārdēvēt tās par «priekšlasījumu sapul-
cēm". Ko gan lai «lasa priekšā", ja piemēram, kā-

dai organizācijai vajadzēja izvēlēt jaunu valdi vai

atsevišķu tās locekli? Katrs organizācijas darbi-

nieks varēja muļķā prātā nokļūt, tādas «latviešu
dēmokratijas vārdā" sapulces sasaucot.

Par Pagaidu valdības nedēmokratisku rīcību

liecināja arī noteikumu pieņemšana par aizsargu
nodalu nodibināšanu pagastos. Šos noteikumus pie-

ņēma kabineta sēdē 19. martā. Saskaņā ar šiem

noteikumiem, pa kara stāvokļa laiku, klaušu

veidā visiem zemes īpašniekiem, tirgotājiem,
rūpniekiem un rentniekiem jāpilda aizsargu die-

nests. Lielam vairumam lauku iedzīvotāju — da-

žādām bezzemnieku katēgorijām šāda piespiesta
vai nepiespiesta pienākuma nebija, tā tad aizsargu
institūts bija vērsts arī pret šo iedzīvotāju dalu.
Būt aizsargam, tā bija mantīgo šķiru privilēģija, bet

nemantīgiem Pag. valdība līdz ar to izteica dziļu
neuzticību. Arī sarkanais karogs nepatika «stā-

vokļa" bezvaras kungiem: uz valsts un pašvaldību
ēkām tos aizliedza izkārt. Kad cīņa pret sarkano

krāsu, tā sauktā likuma vārdā bija pieteikta, tad

gadījās, ka pat strādnieku organizāciju telpās ie-

bruka militāras personas un pavēlēja noņemt šo

strādnieku šķiras cīņas simbolu. Kad attiecīga or-

ganizācija sāka meklēt likumīgu aizstāvniecību pret

taml. patvarībām, tad noskaidrojās, ka Liepājā ir
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tāds no Pag. valdības iecelts komendants, kā Oliņa

kgs, kuram par patikšanu sarkanais karogs neva-

rot plivināties arī uz strādnieku organizāciju tel-

pām.
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Nevietā un krasā pretrunā ar vispārējā stā-

vokļa nopietnību tāda Pagaidu valdības polītika se-

višķi dūrās acīs, kad visi redzēja, tās ārkārtī-

gās patvarības, ko Kurzemē, Liepā-

jas apkārtnē sāka pastrādāt muiž-

nieciskais landesvērs. Šis landesvērs vai

„landeszvērs", kā viņu nosauca vietējie iedzīvotāji,

pulciņos sāka sirot pa laukiem apkārt, lai terro-

rizētu vietējos sabiedriskos darbiniekus un vispārī-
gi latviešu iedzīvotājus. Mēs nezinām, vai visi lan-

desvēristi līdz pēdējam vīram ir piedalījušies tai

grandiozajā latviešu strādnieku, pagastu padomju,

izpildu komiteju, bezzemnieku padomju locekļu kā

arī progresīvāko saimnieku slepkavošanā, kāda to-

reiz notika Kurzemē, bet mēs arī neesam dzirdē-

juši, ka kāds no landesvēra dalībniekiem un vācu

prese vai citas viņu noteicošās aprindas kādreiz

būtu šo neģēlīgo rīcību atklātībā nosodījušas.
Tā bija asiņaina izrēķināšanās ar

latvju strādniecību, progresīvo intelliģen-
ci un pašu tautu. Par to pārējiem Latvijas iedzīvo-

tājiem nebija ne jausmas un daudziem arī tagad
vēl tas palicis noslēpums. Nepagāja neviena diena,
kad nepienāca kāda ziņa no apkārtējiem pagastiem,
ka vai nu pagasta namā vai kādās zemnieku mājās

iebrukuši vairāki bandīti, ģērbušies vācu kareivju
uniformās, armijas apbruņojumā, arestējuši vairākus

pagasta padomes vai izpildu komitejas locekļus, pa-

veduši dažus kilometrus līdz kādam mežiņam un tur

viņus nošāvuši. Lauku mājās šie militārie bandīti
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parasti rīkojās pēc šāda plāna: lika pagatavot la-

bākās pusdienas vai vakariņas, izdarīja kratīšanas,
it kā meklēdami pēc ieročiem, paņēma naudu vai

zelta un sudraba lietas, kur vien tādas atrada, un

tad ar savu upuri devušies ceļā — līdz tuvākajam

mežiņam. Atgriezušies bija atkal pazīstamie sodu

ekspediciju laiki no asiņainajiem krievu cara reak-

laikiem 1906.—8. gados. Šo bandu vadoņi bija
vietējie baroneli. Starp tiem vārdā minēti barons

Nolde (Virgas), bar. Hāns, bar. Zīvers. Daudzi pa-
lika neuzzīmēti. Nolde bija vadonis tai slepkavu
bandai, kura spīdzināja un smagi sašāva Cīravas

pagasta izpildu komitejas priekšsēdētāju Bumbieri.

Bumbiers bija vecsaimnieks, bet progresīviem ie-

skatiem un plaši iecienīts sabiedrisks darbinieks.

Pēc kādām nedēļām Bumbiers Liepājas slimnīcā

nomira no dabūtā ievainojuma. Gadījums ar Bum-

bieri uztrauca arī pilsoņus, jo visiem bija skaidrs,
ka baroni sarīko latviešu medības. Viņi gribēja iz-

nīcināt katru latvieti, kam kreisāki uzskati un ir

kads iespaids vietējā sabiedrībā. Kā raksturīgu tē-

lojumu par šiem notikumiem citēsim korresponden-
ci no Cīravas, kas iespiesta „Str. Av." 1919. g. 14.

februāra numurā:

„Varoņu_ darbs. Sestdien, 8. februārī Cīravas pagasta

Dago mājās ieradās 5—6 apbruņoti zaldāti (landesve-
risti), pieprasījuši, lai dod viņiem paēsties. Pēc maltī-

tes izdarījuši pamatīgu kratīšanu. Kratīšanas rezul-

tāti bijuši loti patīkami. Kādai atraitnei, kura piedzīvo

pie minētā saimnieka, atraduši 300 rub. skaidrā naudā

un par 1000 rub. bankas zīmes, naudu un bankas zīmes
likuma vārdā konfiscējuši. Pie māju īpašnieka Paula

Gaberfelta atraduši revolveri, uz ko G. bijusi no Lie-

pājas guberņas valdes atļauja. Kratīšanu nobeiguši,

landesvēristi pavēlējuši saimniekam, lai iejūdz zirgus.
Saimnieku arestējuši un aizveduši uz Kazdangas mvi-
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žu, kur bez kādas izmeklēšanas un lietas noskaidroša-

nas sākuši zvēriskā kārtā mocīt. Pāršāvuši tam kāju,
izsituši tam zobus, noplēsuši no galvas matus, atņēmu-

ši klāt atronošos 1100 rubļu naudas, divi zelta gredze-

nus un sidraba pulksteni. Beidzot varoni apžēlojušies

un ar vairākiem šāvieniem nelaimīgo nobeiguši. Mi-

nētais saimnieks ir Cīravas pagasta Izpildu komitejas
loceklis."
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Korrespondences autors vēl piezīmē, ka mi-

nētā apkārtnē rīkojas ritmeistera Goldfelda nodala

un viņš nobeidz savu ziņojumu sekojošiem vār-

diem: „Ja Latvijas patstāvība un .pašvaldības ie-

stādes nav ironija, tad cerams, ka Latv. Pagaidu

valdība spers solus, lai Latvijas pašvaldību iestāžu

darbinieku slepkavas tiktu sodīti, jo to prasa pašas
valdības mērķi." No Vaiņodes ziņots, ka tur vie-

nas nedēļas laikā tādā pašā kārtā noslepkavotas 9

personas.

Sakarā ar šīm slepkavošanām un bruņotām

laupīšanām, Pagaidu valdība bija gluži bezspēcīga
kaut ko darīt. Viņa gan iecēla īpašu izmeklēšanas

kommisiju ar Tiesu palātas prokuroru Kvelbergu

priekšgalā, bet ko šī kommisija ir darījusi un kādi

bijuši izmeklēšanas rezultāti, tas līdz šai pašai die-

nai paliek noslēpums.

Līdzīga satura ziņojums iespiests „Str. Av."

25. februāra numurā:

„Asins darbi. Pūnu pagasta Vēveru mājās Aizputes

apriņķī, naktī no 10. uz 11. februāri ieradušies 6 vācu

zaldāti un viens oficieris un prasījuši pēc Strauta.

Saimnieks atbildējis, ka tāda viņa mājā nav, bet gan

Trautmanis. Uz to oficieris atbildējis, ka tas pats vien

jau būšot un Trautmani pamatīgi nopratinājis. T. vis-

pirms apvainots, ka viņam esot dēls, kurš dienot boļ-

ševiku armijā. Kad T. paskaidrojis, ka viņam dēla
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nemaz nav, tad tas apvainots par to, ka ar kādu

mācītāja kalpu mājā dzīvojošo Beģi esot sarunās iz-

teikušies, ka labi, ka vācu ķeizars esot nogāzts. Pēc

noklaušināšanas aizbraukuši,_ bet nākošā naktī ap pīkst.
2 atkal ieradušies un pavēlējuši Trautmanim braukt lī-

dzi. 2 verstes pabraukuši, likuši Trautmanim izkāpt,

nostādījuši pie koka un nošāvuši. Trautmanis lū-

dzies un apgalvojis, ka viņš nepieder ne pie vienas par-

tijas. Arī 65 gadus vecais Beģis nošauts 2 stundas ie-

priekš. Pēc aculiecinieku nostāstiem, abiem nošautiem
bijušas miesas saplosītas īldz nepazīšanai."

Ziņotājs vēl atzīmē, ka Trautmanis pazīstams
ka mierīgas un klusas dabas cilvēks, bez kādiem

politiskiem uzskatiem.

Cik liels ir šo baronu upuru skaits, to laikam

nekad nedabūsim zināt, bet toreiz mēs, liepājnieki,

viņu skaitu rēķinājām vairākos simtos ne-

daudzos Liepājas apkārtnes pagastos.

Ka latviešu spīdzināšanā un slepkavošanā to-

reiz piedalījās arī tīrasinīgi valstsvācieši, par to lie-

cina sekojošais ziņojums no Vaiņodes, kas iespiests

„Str. Av." 25. marta numurā:

«Mežonības. Līdz ar frontes attālināšanos no Vaiņodes
(lielinieki jau marta mēnesī 1919. g. sāka atkāpties.

K. o.)_ rīkojas aizbraukt arī grafs Cepel i n s, kurš
vienmēr turas divizijas astes galā. Aizbraucot notika

izrēķināšanās ar ieslodzītiem, kuru bija sakrājjes jau
pāris duču. 14. un 15. martā tika zvēriskā kārtā noga-

lināti divi jaunekli un tā sakropļoti, ka viņu mie-

sas daļas nācās aizvest ar maisiem.

Abi jaunekli bija atvesti no Ezeres un saucās par An -

dersonu un Krūmu. Pirms nošaušanas abi me-

žonīgi piekauti."

Talak ziņojuma teikts, ka vairāki izpildu ko-

mitejas locekli sodīti ar ieslodzīšanu cietumā un
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vairāku liktenis nav zināms. Kāds vācu zaldāts iz-

teicies, ka vairākas citas personas arī jau esot no-

slepkavotas.
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īstas slepkavošanas orģijas, tā sakot c n

gros, vācieši sarīkojuši Kuldīgā, Saldū un Vents-

pilī, tūliņ pēc lielinieku izdzīšanas no turienes. Te

slepkavoti desmitiem un simtiem, gan

veci un jauni, gan sievietes un pusaudži, bez kā-

das tuvākas apstākļu noskaidrošanas. Nošauto līki
vēl ilgi gulējuši nošaušanas vietā, līdz kamēr sākuši

trūdēt. Vācieši šāvuši sprāgstošām
- (dum-dum) lo-

dēm.

Par Ventspili „Str. Av." 27. februāra numurā

raksta, ka lielinieku jzdzīšanā piedalījušies kņaza
Līve n a, barona liāna un Rādena kājinieki
un barona K1 eis t a jātnieki. Laikraksta līdz-

strādniekam kāds vācu matrozis ziņojis, ka minē-

tās nodaļas rīkojoties barbariskāki kā jebkura lieli-

nieku nodala. (Lielinieki, iebrukdami otrreiz Vents-

pilī arī bija apšāvuši kādas 100 personas). Nošauj

ikvienu, kam nav īsta vācu ausveisa. Nošaušanas

notiekot galvenā kārtā jūrmalā, kur stāstīšanas brī-

dī arī gulējuši kādi 50 nošauto līki. ledzīvotāji nak-

tīs atstājot Ventspili, kura drīzi būšot tikpat klusa

un tukša, kā Kuldīga, no kuras arī vairums latviešu

iedzīvotāju aizbēguši. Tā nobeidz savu ziņojumu

korrespondents. „Str. Av." redakcijā bija pie-
nests fotogrāfisks uzņēmums, kur redzami kāda na-

ma pagraba telpās vairāk desmiti nošauto līķi,
krustām šķērsām sakrituši viens pār otru.

Kā spilgtu liecību par vācu „kultūras dar-

biem" „Str. Av." savā 13. maija numurā publicē se-

kojoša satura dokumentu:
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Ventspils komendantūra
26. 4. 19,

Paziņojums.

1.

„Tā ka ho Rīgas par jūras līci pienākušas sarkanās
bandas un izcēlušās malā ziemeļu Kurzemē, ar nolūku

atkal atjaunot sarkano terroru, izpostīt dzelzceļus, til-

tus un citus satiksmes līdzekļus, un traucēt mierīgus

iedzīvotājus.

Lai to novērstu, es pavēlu:

1) Ikkatrs bandas dalībnieks tiek uzskatīts ārpus
likuma _un var tikt no ikkatra nosists

vai citādā vīzē nomaitāts.

2) Par katru bandīta nogalināšanas
pierādījumu tiks attiecīgām personām

no Ventspils komenda n t ū r a s kases iz-

maksāts 100 rub. Ost naudā.

3) Tādu pašu atlīdzību dabūn tie, kuri var

uzrādīt bandas uzturas vietu, caur ko varētu tādus ap-

cietināt.

4) Visu apriņķu iedzīvotāju pienākums ir visdrī-

zākā laikā pazinot katru bandu uzturēšanās vietu, jeb

sniegt ziņas, kuras derētu viņu saķeršanai — tuvākai

karaspēka nodaļai.

Katrs, kurš šo pienākumu neizpildīs, jeb
bandām kādu palīdzību sniegs, tiks sodīts ar nāvi.

Ventspils apriņķa iedzīvotāji! Palīdziet savu apriņķi
iztīrīt! Katrs, kas šos bandītus pieturēs,
jeb pabalstīs, tiks notiesāts uz nāvi.

Fo n Gordons,

Jūras kapitāns un komandants."

Arī šī asinskārīgā un vietējo baronu „stila"

sastādītā dokumenta parakstītājs ir tīrasinīgs
valstsvācietis. „Str. Av." publicētam do-

kumentam pievienojuši šādu savu piezīmi:
„
Visiem

bus skaidri, ka par katra „nosista" cilvēka gal-
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vu es varu saņemt no vācu komendantūras 100

rub. Ost."
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Raksturīgi, ka Padomju Krievijas sarkanās

armijas karaspēku, kurš toreiz bija okupējis Latvi-

jas lielāko territorijas dalu, Ventspils komendants

fon Gordons dēvē vienkārši par „bandām", kuru
dalībniekus katram ir tiesība „nosist vai citādā vī-

zē nomaitāt". Pie kam „nomaitāšana", tā sakot,
uzdota pavēles kārtībā, piedraudot šīs

pavēles neizpildītājiem ar nāves sodu. Bet

gadu atpakaļ, slēgdama Brestas miera līgumu, Vā-

cija tak bija atzinusi Padomju Krieviju kā tie-

sisku valsti, un tos punktus, kuros bija nosacīta

Krievijas atteikšanās no Baltijas guberņām — par

līguma darījumu ar tiesisku spēku.

«Strādnieku Avīze" vienīgā asi reaģēja uz

šiem notikumiem un prasīja vācu okupācijas kara-

spēka izvākšanu visdrīzākā laikā, kā arī visu lat-

viešu iedzīvotāju mobilizēšanu, lai latviešiem pa-

šiem būtu savs militārs spēks un drīzāk varētu sa-

valdīt trakojošos baronus. No Pagaidu valdības

prasīja nedēmokratiskās polītikas un represiju iz-

beigšanu. Lai būtu garantija, ka tauta pati savas

izcīnītās tiesības var izmantot un valsti novest līdz

dēmokratiski vēlētai Satversmes sapulcei, Tautas

padomi jāreorganizē tādā kārtā, ka divas trešdaļas
viņas locekļu sastādās no dēmokratiski vēlētām

pašvaldībām un viena trešdaļa — no politiskām

partijām. Tāda Tautas padome baudītu visplašākās
sabiedrības uzticību, kas tolaik bija tik nepiecieša-
ma, lai drīzāk likvidētu asiņaino pilsoņu karu un iz-

beigtu latviešu izkaušanu un mūsu zemes

tālāku postīšanu..
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Kā lielinieku sarkana armija nenoturēsies uti

nespēs atbrīvot Latviju no jaunas vācu okupācijas
— par to nevienam nebija vairs nekādu šaubu. Vā-

cieši tak bija palikuši šeit un pati Vācijas valdība

atzina par savu pienākumu izpildīt no Sabiedrotiem

viņai uzspiestā pamiera līguma attiecīgos noteiku-

mus par Baltijas valšķu territorijas atņemšanu lie-

liniekiem.

„Str. Av." vēl prasīja, lai reizē ar Tautas pa-

domes reorganizāciju mainās arī Pagaidu valdības

sastāvs. Pagaidu valdībai jābūt tādai, kurai dēmo-

kratija varētu uzticēties. Tikai visas tautas kopī-

giem spēkiem tad varēja glābt valsti no jaunām vā-

cu okupācijas briesmām, kuras vēl pastiprināja zi-

nāmie vietējo baronu plāni par monarķistiskas Bal-

tijas valsts dibināšanu un pievienošanos Vācijai.
„Str. Avīze" atgādināja jau Tautas padomes dibinā-

šanas laikā notikušās sarunas par sociāldēmokratu

piedalīšanos arī Pagaidu valdībā, kā to toreiz pra-

sīja dala pilsoņu. Arī tagad sociāldēmokrati ar

mieru uzņemties līdzatbildību par valsts politiku,

ja tik vien rastos kāda garantija par to, ka šī poli-
tika nebūs vērsta pret dēmokratijas interesēm. Arī

šis sociāldēmokratu priekšlikums palika neatbildēts.

Liepājā Tautas padomei, pēc sociāldēmokratu

izstāšanās, nebija kvoruma. Dala Tautas padomes
locekļu no pilsoņiem gan bija aizbēguši uz Liepāju,
kad Rīgā ienāca lielinieku armija, bet kad tā tuvo-

jās jau Ventai un sākumā nebija skaidrības par to,
vai vācieši Liepāju aizstāvēs, tad šie „tautas dar-

binieki" steidzīgi aizbrauca līdzi Ulmanim, Pūri-

ņam un Goldmanim uz Kopenhāgenu. Oficiālajā
Pagaidu valdības paziņojumā laikrakstos par mi-

nistru aizbraukšanu gan bija sacīts, ka min. kun-
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giem jabut klat sarunas ār Sabiedroto valšķu par-

stavjiem un ka tādas sarunas esot iespējams vest

tikai Stokholma. Bet sabiedrība domāja, ka tā ir

tikai tāda aizbildināšanās. Stokholmā jau atradās

Tautas padomes priekšsēdētājs J. Čakste, Londonā

un Parīzē pārmaiņus uzturējās ārlietu ministris Z.

Meierovics — tā tad pietiekoši zolīdi pārstāvji un

tāpēc Ulmaņa un pārējo divu ministru „nozušanu"
iztulkoja kā bēgšanu. Kā Pagaidu valdības pilnva-

rotie, viņas vārdā uzstāties un rīkoties palika tikai

trīs ministri: M. Valters, J. Zālīts un T. Hermanov-
skis. Viņi tā tad rīkojās bez kontakta ar Tautas

padomes atlikušo dalu. Ar to laikam izskaidroja-
mas M. Valtera reakcionārās un diktatoriskās tieks-

mes, kuras mēs iepriekš jau raksturojām ar dažā-

diem faktiem. Šāda Pag. valdības rīcība jau bija
krasa novirzīšanās no Tautas padomes politiskās

platformas, uz ko arī norādīja „Str. Avīze".

Šāda Pag. valdības novirzīšanās uz reakcijas

pusi draudēja ar vienīgi iespējamo gala iznākumu

— Pagaidu valdības izlīgšanu ar vā-

ciešiem
.

Vācieši paši izrādīja noteiktu vēlēša-

nos šādu izlīgšanu panākt, protams, motīvējot ar

to, ka viņu rīcībā ir pietiekošs reāls spēks —

dzelzsdivizija un landesvērs, Latvijas valsts atbrī-

vošanai, vai kā vācieši paši mīlēja teikt, iztīrīša-
nai" no lieliniekiem. Pagaidu valdībai šāda spēka
vēl nebija aiz muguras. Jau janvāra sākumā vā-

cieši bija nodibinājuši savu nācionālu komiteju —

tā saukto „Nationalausšusu". Šis „Nationalausšuss"

bija vāciešu politiskais centrālorgans, līdzīgs lat-

viešu Pagaidu valdībai, lai gan nācionālās komitejas
locekli vēl sevi tobrīd nedēvēja par ministriem.

Lielais vairums „Nationalausšusa" locekļu bija vie-
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tējie baroni. „Nationalausšuss" tad nu bija izstrā-

dājis savu izlīguma projektu un to jau 21. janvārī

iesniedzis Pagaidu valdībai. Baronu prasības iz-

teiktas 14 punktos. Lai saprastu turpmākos noti-

kumus, svarīgi ir zināt šo „punktu" saturu.

1) visu tautību un ticību vienlīdzība likuma_ priekšā;
2) personas neaizskaramība par politisku pārliecību;
3) ticības brīvība; 4) plaša gādība par slimiem, inva-

lidiem un bezdarba strādniekiem; 5) sīkgruntniecības

veicināšana, dibinot sevišķu zemes fondu; 6) fizisko

un juridisko personu īpašumu neaiz-

skaramība; atsavināšana var notikt tikai pret

pilnu atlīdzību vispārības intereses; 7) biedro-

šanās, sapulču un preses brīvības; 8j privāto un

politisko korporāciju, biedrību, krē-

ditiestāžu un iekārtojumu neaizskara-
ma pastāvēšana; 9) tirdzniecības un rūpniecības
brīvību un brīvostas politiku Baltijas jūras ostās: 10)

baznīcas un skolu autonomiju vācu ie-

dzīvotājiem; 4) vācu un latviešu valodu

vienlīdzību valsts un pašvaldību no-

zarēs un tiesāsj 12) valsts un kummūnālo ierēd-
ņu vietas jādod ne pēc tautības vai partijas piederības,
bet gan pēc spējām; 13) zemes sargos jāpatur nā-

cionālas vienības (landesvērs) un tēvijas aizsargātājiem
jādod iespēja dabūt zemi; 14) miglainā formulējumā —

tautas pārstāvniecība jārada no likumīgām vēlēšanām,

pie kam katrai iedzīvotāju grupai jādod

attiecīga pārstāvniecība."

Šais 14 punktos tai „mīlajai latviešu tautai"

domātas visas tās prasības, kuras polītikā mēdz ap-

zīmēt vārdiem „stiepjamā gumija", bet baronu in-

tereses izteiktas daudz noteiktāki — viņiem nodro-

šinātas i muižas, i meži, alus un spirta brūži un citu

īpašumu neaizskaramība, visas ritteršaftes un citas

bruņnieciskas krēdita anštaltes, nācionāla skola,
nācionāla valoda vienādās tiesībās ar valsts valo-

du, nācionāla baznīca un pat savs nācio n ā 1 s
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karaspēks, kas šīs baronu tiesības sargātu uz

visiem laikiem.
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„Libauše Ztg." — vietējā vācu lapā parādījās
arvien biežāk «programmas raksti" par min. 14

punktiem, ar ieteikumiem un pamudinājumiem Pa-

gaidu valdībai reizi saņemt dūšu un izšķirties par

sarunu ievadīšanu. Šajā Baltijas muižniecības

„tīrā būšanā" savu „prologu" toreiz nospēlēja «ilg-
gadīgais un revolūcionāra nopelniem apveltītais"
vācu vairākuma sociāldēmokratijas biedrs un jau-
nās Vācijas ģenerālpilnvarnieks Baltijas valstīs

Augusts Vinnigs. Viņš nepalika neitrāla-

jos, bet palīdzēja „Nationalausšusam" sasaukt

lielajā Kūrmājas zālē tā saukto „vāciešu un

latviešu samierināšanās sapulci" un šai sapulcē
nākt ar silti izjustu ieteikšanu — sadoties rokas

kopīgam darbam dzimtenes labā. Savā runā Vin-

nigs ņēmās sev to drošību apgalvot, ka vietējie
muižnieki nav reakcionārs elements, kaut gan tai

pašā zālē, kur klausītāji instinktīvi bija sagrupēju-
šies tā, ka baroni ar savām madāmām sēdēja vienā

pusē un latviešu „bauri" — otrā pusē, starp Vinni-

ga runas applaudētājiem droši vien atradās arī daudz

tādu, kuru rokas nupat kā bija aptraipītas ar latvie-

šu strādnieku un zemnieku izlietām asinīm. Var-

būt Vinnigs ar tādu samierināšanas runu ievadīja
savu jauno karjeru, jo drīzi vien viņam Austrum-

prūsijā, šai monarķistu lielākajā midzenī, vajadzēja

ieņemt apgabala priekšnieka vietu, un vēl pēc ne-

ilga laika savu turpināt vā-

cu nācionālsociālistu partijā. Vēl viens «redzamāks
vairākuma sociāldēmokratu biedrs" — vietējās vā-

cu zaldātu deputātu nadomes joceklis Kvērs krita

tādā pašā kārdināšanā un garākā rakstā, kas bija
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piesūtīts arī «Strādnieku Avīzei", ieteica to pašu —

dibināt pastāvīgu "saprašanās komiteju", kurā ba-

roni un latvieši varētu izrunāties aci pret aci.

Šie varbūt arī labi domātie tais apstākļos pa-

domi latvju tautas lielajam vairumam nebija pieņe-
mami. Kad uz to skaidri un nepārprotami norādī-

ja «Strādnieku Avīze", tad arī «saprašanās pro-

grammas" autoru nervi neizturēja un pazīstamais
vācbaltu ideologs Dr. Serafims «Libauše Ztg." vai-

rākos artiķelos nāca klajā ar vaļsirdīgu deklarāci-

ju, ka vācieši neuzskata latviešus par tik nobriedu-

šiem savā kultūrā un attīstībā, ka varētu atļaut tiem

plašākas tiesības uz pašnoteikšanos, ka šejienes
kultūra tak ir vāciešu kultūra un tiem «mīļajiem
latviešiem" jābūt viņiem par to pateicīgiem, ka Vā-

cijas 9. novembra revolūcija vēl nav nogājusi līdz

savas attīstības loģiskam galam un ka šāds gals

var būt tāds pats, kā Satv. Sap. sasaukšanas mē-

ģinājums 1848. g. Toreizējo Satversmes sapulci

prūšu junkuri likvidēja ar savu varu, pēc kam Vā-

cija atkal palika slavena — «slavena tāpēc, ka vi-

ņas vēsture savienota ar Hohencolleru namu un

Bismarku, ar monarķistisko garu, prūšu oficieru

korpusu un apsmieto muižniecību un nācionālo pil-
sonību ..." «Mēs esam monarkisti" — atzinās Dr.

Serafims — un «naīvi" esot tie ļaudis, pēc viņa do-

mām, kuri uzsaucot «baltiešiem" lai viņi atsakoties

no «agrākā" un topot «mazākais" par neviltotiem

dēmokratiem. To vini_ nevarot, ja ar «gribētu", jo
nemaz negribot būt dēmokrati. Un Kurzemes so-

ciālistiskajiem zaldātiem viņu (Dr. Serafima un

comp.) uzskati esot kaut kas tāds, ko lai tie neaiz-

tiek, kamēr tos šie ar darbiem neapkarojot. Pietie-

kot ar to vien, ka abiem esot kopējs ienaidnieks un
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kopējs uzdevums — tā apkarošana. «Kurzemes
sociālistiskajiem zaldātiem" (domāts augšā min.

Kvēra raksts) tā tad Dr. Serafims skaidri un gaiši

pavēlēja — savaldīt savu muti un — slaktēt

boļševikus.
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Tā bija atklāta valoda. Tie bija draudi Vāci-

jas Satversmes sapulcei, kura jau bija izvēlēta un

kuras deputātu vairākums bija noteikti pilsonisks*).
Tas bija arī pliķis sejā vietējai vācu zaldātu depu-
tātu padomei, kuras vēlētājos, no 1309 kopskaitā,
vairākuma sociāldēmokratu bija veseli 625 un neat-

karīgo soc.-dēm. — 128, tā tad absolūts vairākums

par abām sociālistiskām partijām kopā.

Šie Dr. Serafima vārdi liekās sevišķi zīmīgi,

zinot, ka tobrīd Austrumprūsijā koncentrējās sakau-

tās monarķijas un galma militārisma galvenās stu-

tes un drīzi vien pēc tādas Dr. Serafima «ptreizē-

jas atnākšanas", kā par viņa bravūrīgo valodu iro-

nizēja «Strādnieku Avīze", pats ģenerālfeldmaršāls
Hindenburgs kļuva par visas vācu Austrumfrontes

virspavēlnieku — martā 1919. g.

Taču laikam šie Serafima brīdinājuma vārdi bi-

ja aprēķināti nevien sociāldēmokratiskajiem vācu

zaldātiem, bet arī nesociāliskajiem lat-

viešu pilsoņiem, tādiem kā Miķelim Valte-

ram, kurš ar savu nedēmokratisko iekšējo politiku

būvēja saprašanās tiltu no otra krasta... pretim

*) Vācijas Satv. sapulci vēlēja 1919. g. 19. janvārī. No

421 deputāta sociāldēmokratiem bija 183, neatkarī-

giem s.-d. — 22, kristīgai tautas partijai (centram) —

88, dēmokratiem — 75, nācionālai tautas part. (konser-
vātīviem) — 43, vācu tautas part. — 21, bavāriešu

zem. sav. — 4, vācu Hannoveras part. — 4 un silezie-
šiem-holsteiniešiem — 1.
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vāciešiem. Viņa oficiozs «Latvijas Sargs", kura

ievietojamos politiskos rakstus Valters cenzēja paš-

rocīgi, rādīja tādu politisku seju ar savām neasprā-

tlgajām un naivajām pamācībām mums, sociālde-

mokrātiem, ka radās nepārprotams iespaids par šā-

das saprašanās gatavošanos. Šis Latvijas „zārks",
kā tautā dēvēja Pagaidu valdības oficiozu, Dr. Se-

rafima pamācības bija ņēmis vērā un sāka pierādīt,
ka latviešu tautas dēmokratija patiesi nav vēl pie-
tiekoši nobriedusi savu pašnoteikšanās tiesību iz-

lietošanai un īstie tautas valdnieki ir mūsu pašu tau-

tiskie „hohencollerieši" — tie attīstītākie un gudrā-
kie starp viņiem — kuriem jāvadot tautu likteņi
visur.

Cik tālu šī gudrība sniedzās Liepājas Pag.
valdības triumvirātam, to spilgtāk par visiem ci-

tiem iepriekš minētiem faktiem pierādīja politiskais
M. Valtera konflikts ar dēmokratiski vēlēto pilsētas

domi, kas arī sākās Dr. Serafima «otrreizējās at-

nākšanas laikā" — februāra mēneša beigās. Šī

konflikta vēsture ir visai raksturīga un sākās ar to,

ka dome uz pilsētas galvas A. Buševica priekšliku-
mu sāka interesēties par Latvijas brīvajā daļā dē-

mokratiski vēlēto pašvaldību kongresa sasaukšanu.

Pagaidu valdības iekšlietu ministrim likās, ka tas

jau ir sociāldēmokratu Centrālās komitejas rezolū-

cijā izteiktās prasības izpildīšana — Tautas pado-

mes reorganizācija. Kaut gan Buševica priekšli-
kums bija izteikts pilnīgi nevainīgiem vārdiem —

proti, ka kongresam jānoskaidro kompetenču jautā-
jums pašvaldību un valsts savstarpējās attiecībās,

kādi pienākumi gulstās uz pašvaldībām un kādi uz

valsti — Pagaidu valdība ar iekšlietu ministra

«modro aci" saskatīja kongresa sasaukšanā kaut ko
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līdzīgu valsts apvērsumam. Kongresa sasaukšanai

Pag. valdība nedeva attiecīgas all au -

ja s. Vēl vairāk — pavēlēja pilsētas domei par

šo jautājumu tālāk neinteresēties un aizliedza katru

rīcību šinī virzienā. Neraugoties uz to, ka Buševi-

ca priekšlikumu dome pieņēma ar visām balsīm,

pilsoņiem līdz balsojot, vienīgi vāciešiem atturoties.

Šī pavēle domei piesūtīta rakstītā veidā un

tās interesantais saturs ir sekojošais:

Rīkojums

Uz kara stāvokļa pamata.

1. Aizliedzu Liepājas pilsētas domei un valdei katru

tālāku rīcību pašvaldību kongresa sasaukšanai.

2. Liepājas pilsētas domes sēdes var līdz turpmākam

rīkojumam notikt vienīgi ar lekšlietu ministrijas atļau-

ju, kura jāpieprasa, piesūtot motivētu dienas kārtību 10

dienas pirms nodomātās sēdes.

lekšlietu ministris: Dr. Valters.

Liepājā, 18. martā, 1919. g.

Otrā dienā «Strādnieku Avīze" reaģēja uz šo

rīkojumu ar «jautājumu juristiem", kurā, atsaucoties

uz Kerenska valdības laikā izdotiem pilsētu noliku-

miem un pašas Pag. valdības publicētiem noteiku-

miem par kara stāvokli, min. laikraksts norāda, ka

iekšlietu ministra rīkojums ir nelikumīgs, jo

pilsētu domes sēdēm nav jāprasa nekādas atļaujas,
bet tās vienkārši jāpiesaka. Uz kāja stāvokļa pa-

mata iekšlietu ministris var gan kādu sēdi noliegt
vai dot rīkojumu par kāda apspriežamā punkta no-

ņemšanu no dienas kārtības. Pēc tādas pamācības
un vienas nedēļas ilgas apdomāšanās, Liepājas pil-

sētas valde 25. martā saņēma šādu jaunu rīkojumu:
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Rīkojums.

Papildinot rīkojumu no 18. marta par Liepājas pilsētas
domes sēdēm:

1. Liepājas pilsētas dome var steidzīgākos gadījumos

iesniegt motīvētu dienas kārtību dēl atļaujas arī īsākā

laikā, nekā 10 dienas, aizrādot uz steidzamības ie-

mesliem.

2. Atļauju noteikums zīmējas uz sēžu dienas kārtību.

lekšlietu ministris: Dr. Valters.

Liepājā, martā, 1919. g.

Šis rīkojums, kurš netik vien kā «papildina"
18. marta rīkojumu, bet arī atcel atļaujas izpra-
sīšanas kārtību pilsētas domes sēžu sasaukšanai, ie-

vietots „Str. Av." 27. marta numurā.

Abi šie famozie rīkojumi nāca pēc tam, kad

par kongresa sasaukšanu sāka interesēties arī citas

vēlētas pašvaldības. Starp tām arī dēmokratiski

vēlētā Grobiņas apriņķa padome.

Šī jautājuma apspriešanu tā bija uzņēmusi sa-

vā 7. marta sēdes dienas kārtībā. Uz šo sēdi, spe-

ciāli, paskaidrojumu došanai minētā jautājumā, bija
ieradies Liepājas pilsētas valdes deleģēts pārstāvis.
Bet arī Valters nebija rokas turējis klēpī un bija at-

sūtījis savu lekšlietu ministrijas pārstāvi K. Frei-

valdu ar speciālām pilnvarām. Kad pēc Liepājas

pilsētas valdes ziņojuma noklausīšanās padome gri-
bēja pāriet uz pašvaldību kongresa jautājuma ap-

spriešanu, ministrijas pārstāvis to aizliedza un

pavēlēja sēdi slēgt. Nelīdzēja nekāda grie-
šanās pie paša ministra. Ministra kungs bijis ļoti
noskaities par to, ka padome varējusi noklausīties

Liepājas pašvaldības pārstāvja ziņojumu. Tā jau
esot gatavā sacelšanās pret Pagaidu valdību. Ne-



s
3
S
*

■3

§

•3

s

140

kavējoties pēc šīs izjukušās sēdes ministra kungs
deva rīkojumu par divu padomes locekļu Uģa un

Pettera atstādināšanu no amatiem. Uģis bija arī

apriņķa Izpildu komitejas loceklis. Izpildu komite-

jas darbību pārtrauca un tās darīšanu kārtošanai

ministrija nozīmēja divus savus ierēdņus. Ministra

kunga bardzība, kā liekas, nav mitējusies atstādinā-

to Uģi vajāt arī pēc tam. Kā „Str. Av." vēlāk atzī-

mē, tad kādā ministrijā ticis jautāts, vai tik tur ne-

strādājot tas lielais Grobiņas dumpinieks Uģis.
Šāda ministra kunga rīcība pavisam neliecinā-

ja par dēmokratiski vēlēto pašvaldību darbības sek-

mēšanu un attiecīgie rīkojumi, kā arī represijas pret
atsevišķiem pašvaldību darbiniekiem bija pliķis sejā

šo pašvaldību vēlētājiem. Šo notikumu norise attie-

cās uz to laiku, kad min. prezidents K. Ulmanis, kā

arī viņam līdzi uz ārzemēm aizceļojušie ministri

Goldmanis un Pūriņš Liepājā jau bija atgriezušies
(Ulmanis atgriezās 1. martā, pārējie divi — agrāk).
Tā tad par šo polītiku bija atbildīga visa Pagaidu
valdība.

Viss tas plaisu starp Pagaidu valdību un dē-

mokratiskām pašvaldībām tikai padziļināja un vis-

plašākās dēmokratiskās aprindās pavairoja neuzti-

cību pret tādu polītiku, kā arī pašu Pag. valdību.

ledzīvotājos auga skeptiski ieskati par Latvijas

valsts nākotni. Runāja par latviešu lietas nodevību

Pag. valdības aprindās un ka tur gatavojas izlīgša-

na ar vāciešiem.

Šīs aizdomas it kā vēl vairāk pastiprināja val-

dības oficioza „Latv. Sarga" izturēšanās. 19. feb-

ruārī Liepājā atbrauca zviedru tvaikonis „Rune-

berg". Ar šo kuģi bija atbraukusi gaidītā ..zviedru

palīdzība", bet šoreiz jau ar gataviem muižnieku sa-
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zvērestības projektiem portfelī. Starp atbraukuša-

jiem piemināms vispirms Vidzemes landrnaršāls

Heinrichs fon Striks, tad baronu aģenti fon Stoks un

kāds Antonijs, bet no zviedriem — oberleitnants

Fdlunds un kāds Dr. phil. Hallstroms. Pie Edlunda

iekšlietu ministrijas ierēdnis Kaimiņš atrada kādu

portfeli, kuru K. aizturējis. Pārbaudot vēlāk šī port-

feļa saturu, izrādījās, ka tas sastāv no Vidze-

mes muižnieku jau gataviem sazvē-

restības projektiem un plāniem par

Pag. valdības gāšanu un monarķis-
tiskas valsts dibināšanu Baltļjā.
Par šāda gatavota apvērsuma plāna atklāšanu jāpa-
teicas pilnīgai nejaušībai, jo min. Kaimiņš nebija gā-

jis uz kuģa, lai meklētu rokā sazvērniekus pret

valsti un latviešu tautu, bet gan tikai nokārtot da-

žas muitas noteikumu formālitātes. Fon Stoku un

zviedru apcietināja, bet fon Strikam izdevās izvai-

rīties. Par viņu izdeva apcietināšanas pavēli un

visas šīs lietas izmeklēšanu uzdeva Tiesu palātas

sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesim, adv.
V. Valdmanim. Bet tad iejaucās fon Golcs kā vācu

varas priekšnieks un deva stingru norādījumu Pag.

valdībai, ka bez viņa ziņas un atļaujas nekādas kra-

tīšanas un apcietināšanas nevar izdarīt. Viņš, fon

der Golcs, uzņemoties pilnīgu atbildību par to, ka

tamlīdzīgi apvērsumu pārsteigumi pret Pag. valdī-

bu nenotiks.

Ar šādu sazvērnieku glābšanas rīkojumu fon

der Golcs vienīgi pierādīja, ka min. sazvērestības

nodomi viņam nav sveši un ka viņš ir šo nodomu

līdzdalībnieks. Tas pilnīgi apstiprinājās vēlāk —

16. aprīlī, kad landesvērs nogāza Ulmaņa Pagaidu

valdību, par ko runa būs turpmāk. Arestēto fon
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Stoku, kuru Pag. valdība bija gan norīkojusi drošā-

kā apsardzībā Kara ostā, pie latviešu karavīriem,

vēlāk, 16. aprīļa pučisti atsvabināja, bet Striķu tā i

neizdevās notvert. 16. aprīļa apvērsums nebija ne-

kas cits, kā Striķa sazvērestības turpinājums un

mēģinājums 19. februārī atklātos muižnieciski-mo-

narķistiskas sazvērestības plānus izvest dzīvē. Pēc

šiem skandāliozajiem atklājumiem, ka „Nationalaus-

šuss", Adolphi personā, tā vietējā muižniecība ar

Vidzemes rezidējošā landrāta fon Oetingena muti

mēģināja atklātības priekšā norobežoties no Striķa

sazvērestības lietas, apgalvojot, ka visa tā esot

Striķa viena paša personīga padarīšana. Tomēr 3

dienas jau pēc šiem atklājumiem „Lib. Ztg." atgā-

dināja 21. janvārī Pag. valdībai iesniegto „National-

ausšusa" priekšlikumu par saprašanās sarunu ieva-

dīšanu, ar visiem tā 14 punktiem.UIOUIIU, Cli V 1311/111 ia 1 I ļj LI 11I\LI 111.

Sie 14 punkti bija likti arī fon Striķa sazvēre-

stības plāna pamatos. Bez tam Striķa plāns pare-

dzēja, ka vispirms jānogāž latviešu Pag. valdība,

pēc tam Igaunijas un Lietuvas pag. valdības, apvie-

nojot visas šīs zemes vienā kopējā monarkistiskā

Baltijas valstī. Nogāztās latviešu Pag. valdības vie-

tā stātos jauna koalicijas valdība, kurā piedalītos arī

divi tīrasinīgi latviešu ministri — adv. Arv ēd s

B c r g s un adv. Jānis Ansbergs, pie kam pir-
mais no viņiem iekšlietu resora priekšgalā, otrs —

zemkopības. Pārējie ministri būtu vācieši no ba-

ronu vidus. Kā lietai noderīgas personas no „tau-

tiešiem" vēl. pieminēti Fricis Veinbergs un

Zēbergs — Helmzinga un Grimma kuģniecības
firmas prokūrists. Visi četri raksturoti kā iespaidī-

gas personas latviešu tautiskās pilsonības aprindās,
mēreniem ieskatiem un vāciešu draugi. No vācie-
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šiem kā noderīgi „ministri" minētas sekojošas pef-

sonas: barons Taube, Ozolmuižas īpašnieks, ģe-

nerālis Ferzens, Richards fon Hohens, Harijs fon

Brimmers (Pasta muižas īpašnieks pie Kokneses),
Nielenders, policejmeistars, Viktors fon Mūhlens,
bar. Osten-Sakens, Artūrs Frevs, Jūlijs Vogelsaugs,

Eižens Švarcs, H. fon Lingens, inž. Fleišers, Ed. fon

Sticinskis un Kārlis Loezers. Daži no min. perso-

nām pēc 16. aprīļa puča arī figurēja kā ministri A.

Niedras sazvērnieciskajā valdībā.

Starp dokumentiem atrasts arī gatavs līguma

projekts, kuru Vidzemes landmaršāls, dēvēts šais

sazvērestības plānos kā Baltijas karaspēka armijas
šefs (Heermeister) un ekselence rīeinrichs fon

Striks slēgtu ar ģen. un grafu fon der Golcu kā Vā-

cijas karaspēka virspavēlnieku Kurzemē un Liepā-

jas gubernātoru, arī godinātu par ekselenci. Saska-

ņā ar šī līguma projektu Vācijas valsts atzīst, ka

Latvijas Pagaidu valdība nespēj zemi valdīt pilso-
niska miera un kārtības robežās, kā arī zemi aizsar-

gāt pret lieliniekiem. Fon der Golcs Vācijas
valsts vārdā apsolās šo valdību nepabalstīt

„ņe ar padomu, ne ar darbību". Golcs izsaka pie-

krišanu zemes pārvaldības un aizsardzības nodoša-

nai Baltijas armijas šefam (Heermeisteram fon Stri-

kam), lai būtu iespējams radīt jaunu valstisku pa-

matu, abām valstīm piekrītot. Baltijas zemes sargu

virspavēlniecība pāriet jaunā Baltijas armijas šefa
(fon Striķa) ziņā un viņš dibina jaunu valdību, kurai
caur vācu armijas virspavēlniecību nododama ze-

mes pārvaldība, kamēr zemes apstākli nokārtojas
tik tālu, ka var tikt sasaukts parlaments, uz Vidze-

mes Jandmaršāla pozitīva priekšlikuma pamata, nā-

kamas Baltijas valsts iekārtas izstrādāšanai. Šī pē-
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dēja uzdevuma piepildīšana jau ir paša „Heermeiste-
ra" un Vidzemes landmaršāla padarīšana, kurā vā-

cu virspavēlniecība nedrīkst vairs piedalīties, kā arī

viņa nekavēs šī uzdevuma veikšanu. Abas virspa-
vēlniecības varas tādā kārtā ir šķirtas, bet tas vēl

nenozīmē, ka viņu starpā, iepriekš par to apspriežo-

ties, nebūtu iespējama abpusēja karaspēku kopdar-
bība no gadījuma uz gadījumu, zināmu apstākļu iz-

saukta un pēc vajadzības, tā sakot a d ho c. Visu

Kurzemi pārvalda Baltijas armijas šefs, uzskatīdams

Vācijas karaspēku par tādu draudzīgu varu, kurai

atjauts Liepāju izlietot kā bazi savām kara operāci-
jām pret lieliniekiem Lietuvā. Tie līgumi, kuri jau
noslēgti ar Latvijas Pag. valdību un Igaunijas val-

dību, nav saistoši jaunai Baltijas valdībai un revi-

dējami. Šim līgumam kā pielikums nāk klāt vēl 19

punkti, kuros sīki paredzēta jaunās Baltijas valsts

armijas uzturēšana, apgādāšana ar visu nepiecieša-

mo, kā arī financiāls pabalsts 20 milj. vācu marku

un 8 milj. zviedru kronu apmērā. Šīs summas vācu

armijas vadība nodod Vidzemes landmaršālam (tam
pašam Strikam). No šīs summas segtu arī pirmos

nepieciešamos zemes pārvaldes izdevumus.

Kaut gan šai līguma projektā konkrēti ir runa

par Latvijas valsti, tas domāts kā ievadījums tālākai

akcijai, kurai jāapvieno visas trīs Baltijas valstiņas.
Tas varētu notikt pēc tam, kad valstsvācu kara-
spēks būtu Lietuvu jau iztīrījis no lieliniekiem, kā

savu kara operāciju bazi. „Heermeistera" Striķa

dibināmas armijas lielums noteikts 20.000 vīru ap-
mēra.

Fon Striķa dokumentos ir arī „pozitīvo refor-

mu priekšlikumi" jaunas Baltijas valsts radīšanai un

izveidošanai. Tur ir runa gan par pārstāvniecības



145

iekārtu, valsts administrātīvo aparātu, pat agrārre-
formu un attiecībām ar Krieviju. Motivācijas daļā
teikts, ka latviešu skaitlisko pārsvaru atsverot vie-

tējo vāciešu „augstā kultūra" — tādā kārtā panāka-
ma izlīdzināšanās. Praktiski šāda izlīdzināšanās"
būtu izvedama kopdarbībā ar tiem latviešu tautis-

kajiem pilsoņiem, kuri pazīstami kā vāciešu draugi
(Veinbergs, Krastkalns un comp.). Pārstāvju vēlē-

šanām paredzēta kūriju sistēma un visa valsts būtu

iedalīta vairākos kantonos v. t. t. — pārējais viss

uz mata saskan ar mums jau pazīstamajiem „Natio-
nalausšusa" 14 punktiem.

Raksturīgi, ka līguma projektu, tā noslēgšanas

gadījumā, fon Striks uzskata kā līgumu ar Vāci-

jas vals t i, jo fon der Golcs kā kontragents ir

Vācijas valdības pilnvarnieks. Šai sakarībā mums

atmiņā uzaust atkal ģenerālpilnvarnieka K. Vinniga
vārds — Vinniga, kurš tik maigi runāja par Baltijas
baroniem un viņu kultūru „samierināšanas sapulcē",
kā arī par kuru „Lib. Ztg." zināja teikt, ka viņš esot

informēts par „Nationalausšusa" 14 punktiem un ta-

nīs izteiktām prasībām esot piekritis. Tālāk Striķa

projektos vēl izskan cauri tā kā nožēlošana par to,

ka jaunā Baltijas valsts pēc Vācijas sakaušanas ne-

var tikt vairs apvienota ar šo savu „mātes zemi",
tāpēc jābūt gataviem uz to, ka jāpievienojas atkal

Krievijai, bet tā vēl nebūtu nekāda liela nelaime, jo

jaunā_ Baltijas valsts tad varētu spēlēt zināmā mērā

patstāvīgu lomu un baroniem vecajā Krievijā vien-

mēr bijusi liela teikšana.

Ka mūsu pašu „dižtautieši" arī bijuši iepriekš
informēti par fon Striķa sazvērestības plāniem, tas

redzams no kādas Friča Veinberga vēstules agro-

nomam J. Biseniekam — pazīstamajam „Dzimtenes



Vēstneša" izdevējam. Šinī vēstulē tas autors solās

braukt uz Berlīni „kārtot dzimtenes lietas". Tālāk

runa ir par „mūsu vispārējo lietu" un ka tās pašas
lietas dēl barons Pilars fon Pilchaus braucot uz

Stokholmu (pirms Striķa ierašanās Liepājā). Stok-

holmā viņš kā Baltijas valdibas pado-

mes prezidents un arī kā Baltijas muižniecības

pilnvarnieks slēgšot līgumus ar zviedru valdību par

karaspēka sūtīšanu uz Baltiju tās atbrīvošanai no

lieliniekiem. Veinbergs pats runājis ar Pilaru fon

Pilchau par šiem braucieniem un savu vēstuli caur

vinu sūta adresātam Stetinē.
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No izmeklēšanas materiāliem, kurus sakārtojis
Pag. valdības svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis

Valdmanis, redzams, ka šis zviedru karaspēks nav

vis bijis domāts tūlītējai cīņai pret lieliniekiem, bet

vispirmā kārtā latviešu Pag. valdības gāšanai. Kā

vēlāk noskaidrojās, tad „Baltijas valdības padomes

priekšsēdētājam" Pilaram fon Pilchau'am nav izde-

vies Stokholmā nolīgt zviedru karaspēku, jo Zvied-

rijas karalis nav piekritis šādai iejaukšanai Baltijas,
kā arī Krievijas lietās. Uz to viņu pamudinājuši
zviedru sociāldēmokratu, it īpaši Brantinga ener-

ģiskie iebildumi. Pēc tam „Baltijas valsts" baro-

niem it kā dota no zviedru valdības iespēja vervēt

brīvprātīgos, bet šo vervēšanu izjauca agrāk jau
pieminētie notikumi, sakarā ar nodevības atklāšanu

Latvijas Pag. valdības nolīgtā vervēšanas birojā,

kuru baroni, acimredzot gribējuši izmantot saviem

nolūkiem. Veinbergs savā vēstulē vēl piemin, ka

varbūt vajadzēšot dabūt Sabiedroto piekrišanu Pi-

lara fon Pilchau plāna reālizēšanai un tādā gadīju-
mā varot būt nepieciešamība viņa pilnvaras

paplašināt ar kāda latvieša līdzda-
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-1 ī b v. Tā tad latviešu tautas nodevēji bija sa-

devušies rokas ar mūsu apspiedējiem baroniem (pēc
A. Vinniga receptes) un kopīgi mēģinājuši vīt cilpu,
ko uzmest mūsu tautai. Kā šādu pilnvarotāju no

latviešu „tautiešiem" Veinbergs ieteicis Pilaram fon

Pilchau'am J. Bisenieku. Veinbergs vēl tālāk ap-

stiprina, ka par Baltijas valsts nākamo iekārtu viņš

ar Pilaru fon Pilchau esot vienādās domās un tanī

gadījumā, ja būtu jāapvienojas ar Krieviju un Vāci-

jai pie tā vajadzētu „piepalīdzēt", tad Veinbergs
esot nodomājis šai virzienā spert kādus solus...

No 0. Valdmaņa ziņojuma par izmeklēšanas

noslēgšanu šai sazvērestības lietā redzams, ka dau-

dzās Vācijas pilsētās sazvērnieki bija atvēruši brīv-

prātīgo vervēšanas birojus to pašu savu nodomu iz-

vešanai. Pie apcietinātā Vācijas pavalstnieka fon

Striķa atrasts jaunās „Baltijas valsts" konstitūcijas

projekta eksemplārs un citi fon Striķa „pozitīvie

priekšlikumi". No šī konstatējuma ir skaidrs, ka

šurp sūtītās vācu dzelzsdivizijas da-

ļas nav bijušas domātas vienīgi Lat-

vijas un Igaunijas atbrīvošanai no

lieliniekiem, bet gan arī kā baronu

sazvērestības armijas kodols, viņu

„Baltijas valsts" idejas reālizēša-

n a i.

Uz izmeklēšanas materiāliem dibinādamies

Valdmanis kā izmeklēšanas tiesnesis nolēmis: pa-

matojoties uz Sodu lik. 51. un 100. panta saukt pie
atbildības Heinrichu fon Striķu, Vācijas pavalstnie-
ku Kārli fon Stocku, Valteri fon Rotu, Arvidu fon

Oetingenu, Edgaru Kruedeneru, Heinrichu Laerumu,
baronu A. fon Pilaru Pilchau'u un E. fon Bodiško.
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Vācijas generālpilnvarnieka A. Vinniga vārds

vēl figurē kādā vēstulē, kas jau 1918. g. 9. decembrī

sūtīta no Rīgas kādam Adalbertam Volkam Šarlot-

tenburgā (Vācijā). Vēstuli parakstījis Volka pade-

vīgais", savu vārdu nenosaukdams. Šis «padevī-
gais" tad nu Volkam raksta starp citu sekojošo:
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„Mūsu satiksme ar Vāciju tagad notiek caur valdības

komisāru Vinnigu, ar kuru mēs vedam tiešas sarunas.

Burchards ir viņa palīgs... Vēstulē, kuru es Berlīnē

nosūtīju Dellinghausenam, ir tuvākas zinas par Striķu

Stokholmā un mūsu iekšējo apstākļu attīstīšanos. Mums

visiem ir vajadzīga drīza palīdzība no krietna, darbīga

un spēcīga triecienu pulka." Vinnigs grib ātri šo

lietu noskaidrot un jūs varat pie tam daudz palīdzēt."

Kā mēs to jau agrāk šinī grāmatā atzīmējām,

tad Vinnigs patiesi „ātri", pat dažu dienu laikā ir

jau bijis „skaidrībā", jo 1918. g. decembra vidū Vā-

cijā izplatījās uzsaukums, ar Vinniga un vācu armi-

jas Baltijā virspavēlnieka parakstu, kurā aicināti

valstsvācu brīvprātīgie iestāties no jauna formēja-
mā dzelzsdivizijā, cīņai pret lieliniekiem Baltijas
valstīs. Kad «Strādnieku Avīze" šo vēstuli citēja,

tad Vinniga vietas izpildītājs Burchards piesūtīja
min. laikrakstam garu taisnošanās rakstu, kā Vinni-

ga paša, tā vācu .karaspēka virspavēlnieka vārdā,

par to, ka tas varot zīmēties vienīgi uz sarunām par

zināmas samierināšanas sapulces sasaukšanu. Tik

nevainīgā gaismā Vinniga vietnieks gribēja nostādīt

šo notikušo sarakstīšanos starp minēto Volku un

viņa «padevīgo".

Ka šis Volks nemaz tik «nevainīgs" nav, tas

redzams no viņa divām vēstulēm, kuras sūtītas no

Šarlottenburgas 1918. g. 10. un 12. decembrī kā-

dam virsleitnantam ar priekšvārdu «Aksel" (šāds



149

priekšvārds ir Striķa sazvērnieku sarakstā minētam

fon Rotām). Abās šinīs vēstulēs Volks jūsmo, ka

viņam tagad pilnas rokas darba ar dzelzsdivizijas

organizēšanu cīņai pret lieliniekiem Baltijā. Sekmes

esot loti labas. Ar dzelzsdivizijas palīdzību vācieši

cerot atkal dabūt savās rokās varu un ar igauņiem
un latviešiem slēgt līgumus, kuri viņus (vā-

ciešus) sargātu. Tālāk Volks vēl apgalvo, ka viņam
esot iespēja dabūt naudu, bet tad viņa pilnva-

ras būtu jāpaplašina ...

Visi šie smalki pītie sazvērestības pavedieni
Latvijas Pagaidu valdībai bija zināmi, ja ne agrāk,
tad tai brīdī, kad laimīgā kārtā viņas rokās nokļuva
fon Striķa dokumenti. Bet tai laikā kā Pag. valdība,
tā viņas oficiozs «Latvijas Sargs" klusēja. Ti-

kai vispārējās, miglainās frāzēs „L. S." rakstīja par

kaut kādiem baronu sazvērestības nodomiem un mo-

narķistiskās Baltijas valsts dibināšanas projektiem.
Atklātībai slēpa arī to latviešu nodevīgo «tautiešu"

vārdus, kuri bija iejaukti šais sazvērestībās. lemesls

šādai klusēšanai it kā bijis fon der Golca aizliegums
izmeklēšanas materiālus publicēt. Tāda Pag. valdī-

bas vīru klusuciešana prasās, lai to attiecīgi
novērtē, jo te nav runas par Pagaidu valdības lik-

teni vien, bet par visas latviešu tautas

dēmokratijas likteni.

Sazvērnieki, kā redzams, rīkojās ārkārtīgi

plaši un steidzīgi. Bet ko darīja Pag. valdība

un aiz viņas muguras esošie latviešu pilsoņi — Tau-

tas padomes pīlāri, kuriem šie sazvērnieku sīkie un

līdz pamatu pamatiem izstrādātie plāni iesita kā ar

āmuru pierē? Vai tas aiz prāta aprobežotības, vai

varbūt ļaunākiem nodomiem noticis, ka taisni tajā

pašā laikā, kad Striķa plāni jau atradās Pag. Valdī-
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bas rokās, oficiozais «Latvijas Sargs" ziņoja par

Arvēda Berga iecelšanu Latvijas
sūtņa amatā Stokholmā. Tā paša Arvēda

Berga, kura vārds minēts sazvērnieku jaunās mo-

narķistiskās Baltijas valsts nākamās valdības mi-

nistru sarakstos! Sūtnis tai pašā Stokholmā, kur

tobrīd atradās visas šīs baronu sazvērestības

centrs un galvenais perēklis.
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Kā Pag. valdības, tā viņas «Latvijas Sargs" rā-

dīja tādu seju, it kā nekas nopietns nebūtu noticis.

Sazvērestības plāni gan bijuši, bet tie laimīgā kārtā

laikā atklāti un nodomātais apvērsums likvidēts!

Pagaidu valdības muitas ierēdnis tā tad iz-

rādījies par vislielāko varoni un tautas glābēju...
bet tai pašā laikā jauni brīvprātīgo pulki brauca no

Prūsijas un citiem Vācijas apgabaliem, lai papildinā-
tu dzelzsdivizijas rindas.

Tā vietā, lai meklētu saprašanos ar dēmokratis-

ko sabiedrības dalu, tā spēka organizēšanai, kas ar

laiku varētu Latviju izraut no baronu un viņu kara-

spēka rokām, lai nostātos uz stingras dēmokratiskās

politikas programmas pamatiem, lai mobilizētu vi-

sas tautas spēkus cīņā par savu brīvību un nākotni,
lai pieņemtu sociāldēmokratu priekšlikumu par Tau-

tas padomes un Pagaidu valdības reorganizāciju —

oficiozais «Latvijas Sargs" pastiprināja savus dēma-

goģiskos uzbrukumus strādnieku partijai, lielīja iz-

meklētos un gudros tautas vadoņus, kuri vienīgie
esot spējīgi vadīt tautu un valdīt par to, kā arī sā-

ka tā aplinkus runāt jau par it kā iespējamo sapra-

šanos ar «liberāliem vāciešiem". Kādi bija šie «li-
berālie vācieši", kuriem būtu bijusi kāda teikšana

par mūsu zemē paredzamiem turpmākiem notiku-
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miem, to _„L. S." nezināja pateikt. Un kā šie «li-
berālie vācieši" atrodami baronu sazvērnieku sa-

rakstos, tas ari bija skaidrs kā diena!

Tālāk — Pagaidu valdības niknums un pa-

stiprinātas represijas pret Liepājas pilsētas valdi un

citām pašvaldībām, sakarā ar nodomu sasaukt dē-

mokratiski vēlēto pašvaldību kongresu! Tās pa-

stiprinājās taisni pēc fon Striķa sazvērniecisko plā-
nu atklāšanas — sākās ar famozu rīkojumu piesūtī-
šanu un dažu pašvaldības vēlēto locekļu atcelšanu

un beidzās ar katēgorisku aizliegumu sasaukt šo

kongresu! Tad vēl vesela rinda citu represiju, par

kurām jau rakstījām šīs nodaļas sākumā. Kad

«Strādnieku Avīze" rakstīja par landesvēra un

dzelzsdivizijas patvarībām, par baronu organizētām
sodu ekspedicijām latviešu strādnieku un progresī-
vāko pilsoņu slepkavošanai, kad mēs katēgoriski

prasījām Vinniga atsaukšanu (kāpēc to nedarīja Pag.
valdība kā Latvijas valsts oficiālā pārstāve?), kad

prasījām, lai nekavējoties atsauc arī fon der Golcu

— abus kā baronu plānu līdzzinātājus, kad sociāldē-

mokratu partija sūtīja neskaitāmas tēlegrammas vā-

cu neatkarīgo sociāldēmokratiem, apgādāja viņus ar

dažādiem materiāliem, par vācu armijas rīcību Lat-

vijā, prasot šī karaspēka aizvākšanu, informēja arī

par baronu organizējamo sazvērestību, ciktāl tas ne-

palika mums noslēpts, pateicoties fon der Golca aiz-

liegumam, kad beidzot sociāldēmokratu partijas

Centrālkomiteja sūtīja savu locekli Dr. P. Kalniņu
uz Vāciju, lai piedalītos personīgi neatkarīgo soc.-

dēm. partijas kongresā un mutiskās sarunās infor-

mētu par notikumiem, kas briest un gatavojas notikt

jau tuvākā nākotnē šeit, Latvijā, kad mēs ar to

kļuvām «nevēlami un kaitīgi" vācu karaspēka un it



5»
'3
c

a

>

a

o

«

152

īpaši baronu vadītā landesvēra acīs un vācu guber-

ņas tiesa ierosināja „Strādn. Avīzes" saukšanu pie
atbildības, kā arī sazvērestības iepītie baroneļi drau-

dēja ar atentātiem pret mūsu partijas vadošajiem

darbiniekiem, kad «Strādnieku Avīze" savā bei-

dzamā — 3. aprīļa numura ievadrakstā pie-
teica vārdu pilsoniskai dēmokratijai — Tautas

padomes reorganizācijas lietā — tad Pagai-
du valdība caur savu iekšlietu ministri uzlika kroni

savai neprātīgajai politikai — aizliegdama

«Strādnieku Avīzes" iznākšanu «līdz
turpmākam rīkojumam". 4. aprīlī «Strādn.

Avīze" vairs nevarēja iznākt. Vienīgais laikraksts,
kas nesaudzīgi cīnījās pret visiem muižnieciskajiem

sazvērniekiem, par brīvu Latvijas valsti, kuras nā-

kotni noteiks brīvi un dēmokratiski vēlēta Satvers-

mes sapulce, par visu tautas spēku aicināšanu cīnā

pret brīvās un dēmokratiskās valsts pretiniekiem.
So «turpmāko rīkojumu", kas atļautu «Str. Avīzei"

atkal iznākt, mēs nesagaidījām — Latvijas

Pagaidu valdības bankrota politi-
kai pārvilka strīpu pāri muižnieku

landesvēra sarīkotais apvērsums 16.

aprīlī — nepilnus divus mēnešus pēc

fon der Striķa sazvērestības atklā-

šanas un divas nedēļas pēc «Strād-

nieku Avīzes" iznākšanas aizliegu-

ma. Pagaidu valdības nedēmokratiskā polītika bi-

ja kapitulējusi vietējās muižniecības priekšā.
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5. MUIŽNIEKU UN LANDES-

VĒRA APVĒRSUMS LIEPĀJĀ

16. APRĪLĪ 1919. GADĀ.

Nepelnīta Ulmaņa personas slavināšana. — Novēlojies sašu-
tums par baronu sazvērestībām. — Landesvēra sacelšanās

izjauc ..saprašanās kommisiias" sēdi. — Pagaidu valdības

bēgšana uz «Saratovu". — «Dzimtenes frontes un karaspēka

drošības komiteja". — Sazvērnieku neveiksmes jaunas val-

dības organizēšanā. — Sociāldēmokrati prasa skaidrību no

Tautas padomes pilsoņiem. — ledzīvotāju informēšana. —

Opelta «lāsti". — Niedra pie puikv. Baloža un baronu štābā.

— Golca un Šeidemaņa valdības taisnošanās. — Sociā-

listiskās Internacionāles Lucernas konferences lēmumi. —

Noske Liepājā. — Niedras ierašanās Liepājā. — Sabiedroto

kompromisa priekšlikums. — Pagaidu valdība piekrīt. — Bor-

kovska «kabinets" — uz fon der Golca navēli. — Niedras

..valdības" nodibināšanās. — Izlīgšanas cerību sabrukums. —

Par Tautas padomes ārkārtējas sēdes sasaukšanu. — Niedras

«nozagšana". — Niedras «atteikšanās" no varas. — Tautas

padomes sēde 12. maijā. — Niedras atgriešanos un Ulmaņa

pasivitāte. — Represijas pret presi. — Sociāldēmokratu cīņa

ar landesvēru. — «Aizmugures fronte". — Kontakts ar armi-

ju. — Divu rotu organizēšana. — Kaula pie Durbes. — Pa-

gaidu valdības oficioza klusēšana. — Aresti. — «Latvijas

Avīze" Nr. 0. — Ulmanis vēl cerē uz kompromisu. — Rīgas

ieņemšana. — Landesvēra atriebšanās Rīgas strādniekiem. —

Sabiedroto pārstāvju iejaukšanās. — Par fon der Golca «sal-
mu vīriem". — Vēl viena Ulmaņa piekāpšanās Golca priekšā.
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Pag. Valdības oficioza «Latvijas Sargs" re-

daktors A. Kroders savā brošūriņā: «Prūšu un ba-

ronu sazvērestība pret Latvijas valsti" 42. lpp., pēc
fon Striķa sazvērestības plānu iztirzāšanas, ministru

prezidentam K. Ulmanim veltījis sekojošas rindas:

„Bet Latvijas Pagaidu valdība, ministru prezidenta Ul-

maņa vadībā, prata strādāt savu valsts darbu arī vel-

nišķo nodomu un vāciešu ienaida pilnā atmosfērā, kur

pašai valdībai ik brīdi draudēja vācu ložmetējs. Lat-

vijas Pagaidu valdība pastāvīgi atkārtoja savu dē-

mokratisko Tautas padomes platformu, kura bija viņas
darbības pamats, vina teica, ka valdībai nav cita uzde-

vuma, kā vienīgi visas Latvijas tautas, visu pilsoņu la-

bums, ka vina negrib klausīt ne aicinājumiem pa krei-
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si, ne saucieniem novērsties pa labi... Ulmaņa kabi-

neta polītika bija tik noteikta, tik apzinīga un ticības

pilna, ka vācieši, pie labākās gribas, nevarēja provo-

katoriski izaicināt valdību vai viņas paklausīgo kara-

spēku un ierēdņus uz incidentu, kas dotu vāciešiem ie-

meslu atklāti uzbrukt valdībai."

Šai nedzirdēti uzbāzīgai Ulmaņa personas

slavināšanai, mēs patiesi nezinām cita piemēra. Ka

Ulmaņa vai Valtera vadītā Pagaidu valdība savā

valsts iekšējā politikā sen jau bija novirzījusies no

dēmokratiskās Tautas padomes platformas,
ka viņa arvien vairāk izolējās no plašām tautas dē-

mokratijas masām, sacentās ar vācu okupācijas va-

ras orgāniem represiju lietošanā pret šīs dēmokra-

tijas galveno vadītāju un ietekmētāju Latvijas so-

ciāldēmokratisko strādnieku partiju, kā arī dēmo-

kratiski vēlētām pašvaldībām, ka šāda Pag. valdī-

bas polītika bija gan «noteikta, tik apzinīga un ticī-

bas pilna" — vienā virzienā — izlīguma mek-

lēšanā ar sazvērniecisko muižnie-

cību — to mēs jau redzējām no iepriekšējā nodaļā
sacītā. Šādā izlīguma ceļa meklēšanā vaļsirdīgi at-



155

zīstas arī pirmais Pagaidu valdības tirdzniecības un

rūpniecības ministris S. Paegle savās atmiņās par

Pag. valdības darbību: „Kā Latvijas valsts tapa".

Runādams par radikālākajiem priekšlikumiem cīņās
ar baroniem sazvērniekiem, viņš tur vairākas reizes

pasaka, ka tie vienmēr atdūrušies galvenā kārtā uz

Ulmaņa un Valtera un reizē arī Pag. valdības vai-

rākuma noteiktu pretestību, jo „bija jau iesācies zi-

nāmais dažādu kompromisu laikmets" (287. lpp. un

cit).

Arī Krodera kgs pats savu «patriotisko sašu-

tumu" par baronu «neģēlīgajiem nodomiem" un sa-

zvērestībām ir varējis apliecināt, ka arī publicēt at-

klātībā viņam toreiz vislabāk zināmus šo sazvērē-

stību materiālus, tikai pēc tam, kad «ziemeļnieki" ko-

pīgi ar igauņiem jau bija sakāvuši baronu algotņus

pie Cēsīm un Inčukalna un kad autors kopā ar gar-

laicīgajā trimdā uz «Saratova" galīgi sev apnikuša-
jiem ministru kungiem bija jau atgriezušies Rīgā, tā

tad drošībā, kur tiem neviens vācu ložmetējs vairs

nedraudēja. Kā pašai latvju tautai, tā viņas izšķi-

rošai cīņai pret saviem simtu gadu apspiedējiem,

Kroders būtu bezgala daudz vairāk pakalpojis, ja

viņš savu brošūriņu par «prūšu un baronu sazvē-

restībām" būtu licis iespiest un izplatīt jau Liepājā,

tūliņ pēc fon Striķa portfeļa satura konstatēšanas.

Saprotams, bez tā nepamatotā slavināšanas oreola

ap atsevišķo «tautas uzticamo vadoņu" galvām. Pa-

ša Ulmaņa vārdiem, zīmējoties uz Kroderi, Blanku

un citiem galma publicistiem ir jāsaka: «Nevajaga

pust tur, kur nav ko pūst."

Vislielākās briesmas Latvijas tautas patstāvī-

bai un dēmokratijai, pēc Striķa sazvērestības plānu
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atklāšanas, draudēja no iespējamās Ulmaņa Pagai-
du valdības izlīgšanas ar baronu «Nationlausšusu".
Šīs briesmas pavairoja vēl tas apstāklis, ka ar

«Strādnieku Avīzes" iznākšanas aizliegšanu 4. ap-

rīlī, sociāldēmokratijai bija aizbāzta mute, bija ņem-

ta iespēja nesaudzīgi kritizēt šo kompromisa polī-
tiku un aicināt tautas dēmokratiju uz cīņu un pašno-
teikšanos. Pag._ valdības oficiozs — A. Krodera,

Bankava, Akurātera un citu vadītais «Latvijas

Sargs" to nedarīja. Viņš uzcītīgi apkaroja kompro-
misa polītikas pretiniekus un slavēja savus minist-

rus, kuri nepārprotami meklēja saprašanās ceļus.
Kad šos ceļus staigājot «tautas vadoņi" sajutās vie-

ni, bez tautas, tad šie veiklie spalvas dienderi ap-

svieda kažokam otru pusi un «sāka pūst" ...
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Ulmaņa-Valtera Pagaidu valdības piekāpība

gan bijusi liela, tomēr baroni bija izšķīrušies par

to, lai šo kompromisa līgumu, tā sakot, pastiprinātu
ar savas bruņotās varas spēku un tāpēc notika tas,

kam bija jānotiek, saskaņā ar visas muižniecības

pilnvarotā fon Srika izstrādātiem apvērsuma plā-
niem. Landesvēra triecienu grupa, apm. 600 vīru

skaitā, Kazdangas muižas barona Manteifela vadībā,
1919. g. 16. aprīlī gāza Pagaidu valdību. Gāza tai

pašā brīdī, kad pl. 15 bija sanākuši kopā latviešu

pilsoņu un «Nationalausšusa" saprašanās kommisija.
Šai sēdē no Tautas padomes latviešu pilsoņiem pie-

dalījās: G. Zemgals, E. Bite, D. Rudzītis, J. Valdma-

nis, J. Akurāters un E. Freivalds. Vāciešus repre-

zentēja — adv. Reusners, Melvills, Samsons fon

Himmtelstjerns, fi. Brimmers un kāds landesvēra

pārstāvis. Sēdes sākumā pārrunāti pēdējo dienu

notikumi: vāciešu karavīru uzbrukumi latviešu ka-

ravīriem Kara ostā, sazvērnieka fon Stoka atbrīvo-
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šana ar varu, iebrukums latviešu rezerves karaspē-
ka daļā un tā virsnieku aplaupīšana un pazemošana
— visi iepriekšējo 3 dienu notikumi, kuros piedalījās
vācu kareivji kā no Manteifela landesvēra, tā no

valsts vācu ltn. Pfeifera vadītā bataljona. Latvieši

gan noprasījuši baronu un sazvērnieku pārstāvjiem,
kādi ir tālākie nodomi barona Manteifela šturmba-

taljonam, kurš bez kādas citas dibinātas vajadzības,
tieši no frontes, 12. aprīlī ieradās Liepājā un ko no-

zīmē augšā pieminētie notikumi. Vācieši uz to at-

bildējuši, ka viņiem par Mantefeiļa nodomiem, kā

arī par notikumiem Kara ostā un citur nekas neesot

zināms. Bet šais notikumos jau bija lijušas
latviešu karavīru asinis. Uz latviešu

pilsoņu jautājumu īsto atbildi deva Manteifela šturm-

bataljons.

Šī_ bataljona karavīri pulciņos arī pīkst. 15. sā-

ka parādīties Liepājas ielās, pilnā kaujas tērpā, ie-

bruka Pagaidu valdības ministrijās un citās iestā-

dēs, visu izvandīja un izlaupīja, atbruņoja tur no-

stādītos latviešu karaspēka sargus un tos atvietoja

ar savējiem, uzbruka latviešu rezerves rotām Kara
ostā un divas no tām atbruņoja, stratēģiski svarī-

gākos punktos pilsētā nostādīja savus ložmetējus un

lielgabalus un arestēja divus Pag. valdības minist-

rus — J. Blumbergu un M. Valteri. Pārējiem mi-

nistriem bija izdevies izbēgt arestam. K. Ulmanis

un K. Pūriņš tikko bija paspējuši patverties Pag.
valdībai draudzīgajā angļu pārstāvniecībā. J. Gold-
manis un'T. Hermanovskis bija noslēpušies pilsētā,
savu draugu dzīvokļos un J. Zālītis un E. Straut-

nieks tai dienā atradās ārpus Liepājas. Sp. Pa-

egle jau tūliņ atrada visdrošāko patvērumu — uz

angļu kara kuģiem. Pag. valdības ministri iepriekš
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milicija ļjai un iui utvaitvu pai

mest, ka pilsoņi tik ilgi meklējuši saprašanos ar ba-

roniem, ka beidzot, kā „zaķu pastalas" likuši «Ie-
kas vaļā" — sazvērniekiem „pa ķērienam" bija pali-

kuši savās vietās abi tie nevainīgākie: vāciešiem

draudzīgais M. Valters un apgādības ministris agr.
J. Blumbergs. Varbūt izmēģināšanai — ja abiem

šiem kungiem ies plāni pie vāciešiem, tad katrs iz-

līgšanas mēģinājums ar baroniem uzskatāms kā ne-

iespējams. Ka Liepājā tuvākās dienās gaidāma lan-

desvēra sacelšanās, lai gāstu Pag. valdību, par to

vairākas dienas pirms 16. aprīļa apsardzības mi-

nistrim J. Zālītim bija ziņojis angļu valdības pārstā-

vis majors Kenans, kurš kopā ar viņu bija ieradies

Jelgavā, iepazīties ar frontes stāvokli.
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Tikai divas, apmācībā turētas latviešu rotas

Kara ostā nepadevās — pašas uz savu ini-

ciatīvi viņas atkāpās tālāk Kara ostā un ierakās

pozicijās pret uzbrucējiem.

Nākošā naktī pulciņš vācu kareivju iebruka

Meijera spiestuvē, kur drukāja pirmās izlaižamās

Pag. valdības naudas zīmes, nodūra latvie-

šu sargzaldātu, nolaupīja jau pagatavoto nau-

du, kā arī paņēma tās drukāšanai izgatavoto klišeju.

Pēc 16. aprīļa pārējie ministri viens pēc otra

ieradās uz kuģa „Saratovs", kurš bija noenkurojies

Kara ostas ūdeņos un atradās angļu eskadras apsar-

dzībā. Pēc 1. maija, kad Niedra jau bija nodibinā-

jis savu sazvērnieku «valdību" un pasludinājis am-

nestiju Pag. valdības ministriem, uz «Saratovu" pār-

cēlās no angļu sūtniecības arī K. Ulmanis ar K. Pū-

riņu. Golcs savā grāmatā: «Meine sendung..."

raksta, ka vācieši «Saratovu" pastāvīgi uzraudzīju-
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Ši tāpēc, ka uz kuģa glabājušies Pag. valdībai iz-

sniegtie angļu ieroči — 5000 šautenes.

Liepājas iedzīvotāji bija pārsteigti par šiem

notikumiem. Viņi atradās lielā nesaprašanā, jo pēc

«Strādnieku Avīzes" aizliegšanas, ko izdarīja iekš-

lietu ministris Valters, divas nedēļas pirms 16. ap-

rīļa, nebija neviena laikraksta, kas viņus informētu

un brīdinātu par draudošajām apvērsuma briesmām.

Vienīgais latviešu pilsoņu laikraksts — oficiozais

„La_tvijas Sargs" to nedarīja. Viņš drīzāk savus la-

sītājus sagatavoja gaidāmai izlīgšanai starp Pagaidu
valdību un baroniem. Tādas izredzes neviena ne-

varēja sajūsmināt.

Latviešu iedzīvotāju lielais vairums bija tuvu

izmisumam, kad otrā rītā — 17. aprīlī, pilsētā izlī-

mēts parādījās kādas «Dzimtenes frontes un kara-

spēka drošības komitejas" paziņojums, ka viņa at-

cēlusi Pagaidu valdību tāpēc, ka tā nebaudot

frontē stāvošo karaspēku uzticību. Nodibināšoties

jauna Pagaidu valdība, par ko jau tiekot vestas sa-

runas. Šīs «Drošības komitejas" priekšgalā, kā tas

vēlāk noskaidrojās, atradās: Kazdangas barons

Manteifels, Pasta muižas bar. H. Brimmers, bar.

Reke, fon Hāns, fon Maidels, fon Armitsteds un citi.

Ar vārdu sakot — fon Striķa draugi un sabiedrotie.

Nebija vairs nekādu šaubu, ka apvērsuma ietekmē-

tāji un organizētāji ir baroni, bet iedzīvotāji atradās

pilnīgā nezināšanā, kas būs tālāk, jo pēc 16. aprīļa
arī „Latv. Sargs" pārtrauca savu iznākšanu.

Redzēdami, ka siebiedrībā klīst apkārt visda-

žādākās baumas un visi civiliedzīvotāji notikušo no-

soda, «Drošības komiteja" 18. aprīlī izlaida jaunu

uzsaukumu, it kā iedzīvotāju prātu nomierināšanai.

Šai uzsaukumā bija lasāms, ka min. komiteja ņolē-
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musi augstāko varu Latvijā nodot pagaidu kara di-

rektorijai un ka tanī iestāties uzaicināti frontē eso-

šie pulkv. Balodis (latviešu karaspēka virspavēl-

nieks, kuru iecēla Pag. valdība 6. martā kritušā

pulkv. Kolpaka vietā) un krievu brīvprātīgo nodaļas
komandies firsts Līvens. Kara direktorijas uzde-

vums būšot Latvijas atsvabināšana no lieliniekiem

un jaunas valdības organizēšana. Līdz direktorijas
sanākšanai valdības kārtējo darīšanu vešana uzdota

bij. krievu prokūroram 0. Borkovskiim
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Arī šis paziņojums nekādas skaidrības vēl ne-

deva, jo «Drošības komiteja" slēpa savu seju, pa-
likdama anonima. Ulmaņa Pagaidu valdības iestā-

des nedarbojās, ierēdņi darbā neieradās, paklausī-
dami Ulmaņa slepeni dotiem norādījumiem. Latvie-

šu karavīri pilsētā nerādījās, bet gan palika savās

pozicijās Kara ostā. Visiem bija skaidrs, ka tāds

stāvoklis ilgi turpināties nevar. Vairāk informētie

par notikumiem jau zināja stāstīt, ka sazvērnieku

valdības pasludināšana esot aizkavējusies tāpēc, ka

jaunā ministru prezidenta neesot Liepājā. Par tādu

it kā esot izraudzīts «tautietis" — pazīstamais Kals-

navas draudzes mācītājs Andrievs Niedra. Viņš di-

bināšot jaunu valdību kopā ar vāciešiem. Tā kā

Niedra bija pazīstams no cara laikiem, kā vislielā-

kais reakcionārs un latviešu brīvības kustības nosu-

nītājs, tad varēja domāt, ka latviešu vismelnākie pil-

soņi aizsteigušies priekšā Ulmaņa Pagaidu valdībai

un vienojušies ar vācu baroniem par Latvijas turp-

mākiem likteņiem.
Sociāldēmokratu partijas Centrālkomitejas pār-

stāvji jau tūliņ pēc 16. aprīļa griezās pie Pagaidu
valdības un Tautas padomes pilsoņu aprindām ar

jautājumu, kā viņi domā reaģēt uz notikušo. Atbil-



161

de bija neapskaužama: notikušais apvērsums esot

fon Striķa sazvērestības plāna piepildījums, Pagai-
du valdība par to informēšot Sabiedrotos un lūgšot,
lai viņi piespiež vāciešus atgriezt agrāko stāvokli.

Sabiedrotie to ari esot apsolījuši, bet piekodinājuši
nelietot nekādus pretestības un varas līdzekļus pret

sazvērniekiem, par to esot jau doti attiecīgie norā-

dījumi karaspēkam. Vajadzēšot varbūt nogaidīt Sa-

biedroto un Vācijas miera līguma noslēgšanu, jo paš-
laik Sabiedrotie it kā paši esot saistījušies ar Vāciju
ar pamiera līguma noteikumiem, kas Vācijai uzliek

pienākumu turēt šeit savu karaspēku Latvijas atbrī-

vošanai no lieliniekiem. Šo viedokli apmēram tai

pašā laikā izteica arī Anglijas ārlietu ministris Čer-

čils, ziņodams parlamentā par frontes stāvokli. Viņš

atkārtoja jau agrāk sacīto, ka Sabiedrotie par ie-

ņemtiem apgabaliem tālāk uz Krievijas iekšieni ne-

iešot, ka rietumu fronti pret lieliniekiem ieņemot vā-

cu armija, ka tā jau ar sekmēm virzas uz priekšu,
ka martā lielinieki jau bija izdzīti no Jelgavas un

landesvēra puča laikā pretlielinieciskā fronte atra-

dās pie Slokas un Olaines un ka neviens nedomājot

viņus no šī gājiena atturēt.

Uz norādījumu, ka iedzīvotāji atrodas vislielā-

kā nesaprašanā par to, kas noticis un ka viņos aug

nemiers par pasivitāti no latviešu Pagaidu valdības

puses, Tautas padomes pilsoniskās partijas beidzot

piekrita no sociāldēmokratiem sastādīta paziņojuma

līdzparakstīšanai un izlīmēšanai pilsētā. Līdz ar to

atjaunojās atkal oficiāli sakari starp sociāldēmokra-

tiem un Tautas padomes pilsoņu partijām, kā arī sā-

kās sarunas par sociāldēmokratu iestāšanos atpakaļ
Tautas padomē. levērojot kritisko stāvokli, sociāl-

dēmokrati bija ar mieru Tautas padomē iestāties,
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ja pilsoņi atsakās no izlīgšanas ar

vāciešiem, kā arī Pagaidu valdība

atsakās no savas līdzšinējās iekšējās polītikas kursa

pretim reakcijai. Cīņā pret baroniem un viņu varas

tīkotājiem jāpievelk visplašākās tautas dēmokrati-

jas masas — tā jāpārvērš par visas tautas atsvabi-

nāšanas cīņu, nepaļaujoties tik daudz uz visādiem

~palīgiem" no ārienes. Sociāldēmokrati arī izteica

savu sevišķu nemieru ar iekšlietu ministra M. Val-

tera polītiku.
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Kad pilsoņi piekrita informējošā uzsaukuma

parakstīšanai iedzīvotājiem, sociāldēmokrati uzņē-

mās arī uzsaukuma technisko izgatavošanu un iz-

platīšanu. Uzsaukumam bija dabūti visu Tautas pa-

domē apvienoto latviešu pilsonisko partiju paraksti.

Kā pirmā to parakstīja Latvijas so-

ciāldemokrātiskā strādnieķu parti-

ja, tad zemnieku savienība, latviešu dēmokratu par-

tija, latviešu nācionāldēmokratu p., L. republikāņu

p. un L. neatkarības partija.

Interesanta ir šī uzsaukuma techniskā izgata-

vošana. Naktī uz 19. aprīli vairāki Liepājas soc.-

dēm .organizācijas un soc.-dēm. jaunātnes savienī-

bas vadošie biedri un «Strādnieku Avīzes" redakci-

jas locekli, apbruņojušies revolveriem «okupēja"

Opelta spiestuvi. Opeltam pavēlēja palikt gultā vi-

su nakti, bet spiestuvē pa to laiku nadzīgi strādāja

«Str. Avīzes" burtliči un citi techniskie darbinieki

un jau pirms rīta ausmas uzsaukums bija iespiests
vairāk tūkstoš eksemplāros. Gaismai austot, 19. ap-

rīļa rītā, visa pilsēta bija aplīmēta ar šiem uzsau-

kumiem. Šo darbu izdarīja sarkanās Liepājas pil-
sētas dienestā esošie ugunsdzēsēji. Simtiem liepāj-
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nieku un iebraukušo laucinieku drūzmējas ap už-

saukumiem, lai iepazītos ar tā saturu.

Uzsaukumā, zem virsraksta: «Paziņojums" lat-

viešu un vācu valodā, 7 politiskās partijas paskaidro,
ka Pagaidu valdību gāzuši ar varu Baltijas muiž-

nieku organizētais landesvērs un dažas valsts vācu

karaspēka daļas, ka šī apvērsuma izdarīšanā latvie-

šu karaspēka nodaļas nav piedalījušās, tāpat neviena

no latviešu politiskām partijām, ka pārgrozības no-

lūks ir atjaunot un nostiprināt latviešu tautai un val-

stij naidīgo Baltijas vācu muižnieku varu, ka Sa-

biedroto valstīm nav nekā kopēja ar anonimo «Dro-
šības komiteju", ka šīs komitejas uzstāšanās vēršas

arī pret Sabiedrotiem, kamin. 7 politiskās partijas
protestē pret to, ka okupācijas vara fon der Golca

personā pabalsta šos sazvērniekus un prasa vai Vā-

cijas valdība un Satversmes sapulce attaisno tādu

iejaukšanos Latvijas valsts iekšējās lietās, ka viņas
netic «Drošības komitejas" dēmokratismam, ka ne-

var būt ne runas par to, ka latviešu politiskās parti-

jas sūtīs savus pārstāvjus kabinetā, kuru grib sastā-

dīt «Drošības komiteja", ka tāda «valdība" būs ar

varu uzspiesta un netiks atzīta no Latvijas iedzīvo-

tājiem, pat ja viņu atzītu Vācijas valdība, un ka Lat-

vijas politiskās iekārtas noteikšana pieder vienīgi
dēmokratiski vēlētai Satversmes sapulcei, pie kam

līdz tās sanākšanai zemes pārvaldība nododama

Latvijas Pagaidu valdībai, sastādītai uz brīvas vie-

nošanās pamata no vietējo iedzīvotāju vairuma pār-

stāvjiem.
Opelts, kura spiestuvē uzsaukums bija nodru-

kāts, pazīstams kā Liepājas baptistu draudzes locek-

lis un darbinieks. Viņa spiestuve līdz tam bija ra-

žojusi vienīgi dažādus svētus rakstus baptistu mā-
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čības propagandēšanai. Tā kā tagad, pret viņa gri-
bu, bija iespiests augšā pieminētais uzsaukums, tad

O. kungu bija pārņēmušas svētas dusmas un drīzi

vien pēc šī notikuma, viņš pagodināja „Str. Avīzes"

redakciju ar kādu rakstu, kurā izteica lāstus par

minētās redakcijas darbiniekiem. Šie „lāsti" bija un

palika „kaķa lāsti", bet Liepājas iedzīvotāji, kā arī

pilsētā iebraukušie laucinieki nu bija informēti par

to, kas īsti 16. aprīlī bija noticis. Tas ārkārtīgi uz-

trauca pilsētā esošos landesvēristus. Lielās dusmās

viņi bariem traucās pa pilsētu un plēsa nost 7 par-

tiju „Paziņojumu". Bet nokasīto vietā drīz izlīmēja
atkal citus eksemplārus. Pagaidu valdība arī izlaida

vienu uzsaukumu. Arī to slepeni nodrukāja „Strādn.
Avīzes" drukātavā. Savā uzsaukumā Pagaidu val-

dība griezās pie iedzīvotājiem ar saturā līdzīgu pazi-
ņojumu. Pag. valdība arī paziņoja, ka ir sperti soli
dēļ radītā stāvokļa likvidēšanas.
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Polītiskais stāvoklis un latviešu politisko parti-

ju un sazvērnieku attiecības nu bija skaidras iedzī-

votājiem. Neskaidrs palika vienīgi „Drošības komi-

tejas" ziņojumā sacītais par pulkv. Baloža aicināša-

nu iestāties kara direktorijā kopā ar firstu Līvenu.

Vai tā bija vienkārša provokācija, jeb vai tam ir

kāds nopietns pamats?

Kā vēlāk noskaidrojās, tad tā tomēr bijusi pro-

vokācija un pie tās savu svēto pirkstu bija pielicis
Andrievs Niedra. Šis cienīgtēvs labi bijis informēts,
ka par fon Striķa, tā arī baronu tālākiem nodomiem,
kad viņš no Rīgas slepenā kārtā, pāriedams lielinie-

ku fronti, jau februāra mēnesī ieradās Liepājā. Viņu

gan 1918. g. februārī lielinieki gribējuši kā ķīlnieku,

kopā ar citiem aizvest sev līdz uz Pad. Krieviju, bet

tad ceļā, Veravas apkārtnē, Niedra no gūsta izbē-
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dzis. Mežā paslēpies, Niedra nogriezis savu garo

bārzdu, apmeties pie kāda igauņu mācītāja, pagādā-
jis sev viltotus dokumentus un tādā ceļā nepazīts at-

griezies Latvijā. Kādu gadu Niedra dzīvojis Vidze-

mē un Rīgā, bet tad pēc lielinieku ienākšanas devies

uz Liepāju. Šeit viņš stājies sakaros ar baroniem.

Pēc tam atkal it kā nelegāli nokļuvis Rīgā, lai sa-

ņemtu pilnvaras no „latviešu zemturiem" reakcio-

nāro latviešu un vāciešu valdības dibināšanai Tau-

tas padomes priekšā atbildīgās Pagaidu valdības
vieta. Ap 16. aprīli Niedram atkal vajadzējis būt

Liepāja jau «gatavam" kā «ministru prezidentam",
tikai šoreiz viņš mazliet aizkavējās. Izrādās, ka
Niedra vispirmsbijis landesvēra štābā Tukumā, tad

apmeklējis frontē pulkv. Balodi un no viņa mēģinājis
izspiest parakstu par A. Niedras turpmākās Latvijas
polītikas programmas pieņemšanu.

Pulkv. Balodis apspriedies ar dažiem latviešu

un Niedras nodevīgo priekšlikumu no-

raidījis. Pec tam Balodis nosūtīja uz Liepāju 3 sa-

vus virsniekus (Luteri, Galindonu un Mežciemu),
lai noskaidrotu, kas Liepājā īsti noticis. Ceļā šo de-

legāciju vācieši neaizkavēja, bet gan dažādiem lī-
dzekļiem centas apcelt un noskaņot sev par labu.
Vispirms Baloža virsnieki informējās pie angļu mili-

tārā pārstāvja majora Kenana, tad pie Pagaidu val-

dības. Pec tam delegāti iesniedza „Drošības komi-

tejai" paziņojumu, ka latviešu karaspēku koman-

pulkv. Balodis katēgoriski atsakās piedalīties
militāra direktorijāun aizliedz arī viņam padotiem
karavīriem kaut kādā ziņā tanī piedalīties. Kara-
spēka iejaukšanos politiskos jautājumos latviešu ar-

mija atzīst ka disciplīnas trūkumu un uzskata par

savu vienīgo un vissvarīgāko uzdevumu cīņu pret
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lieliniecismu. Armija balstās vienīgi uz Tautas pa-

domes platformas un no T. padomes ieceltas Pa-

gaidu valdības. Pret disciplīnas pārkāpumiem 16.

aprīļa notikumos Liepājā, aktīvā armija izsaka savu

visstingrāko nosodīšanu. Līdz ar to atkrita militā-

rās direktorijas jautājums un sazvērniekiem vaja-

dzēja gudrot citu izeju no radītā stāvokļa.
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«Drošības komiteja" nu bija pieķerta pie me-

liem. Bet tas vēl neatturēja vinu no jaunu melu iz-

platīšanas. Komiteja starp citu nāca klajā, ka 7 lat-

viešu politisko partiju paziņojums esot viltots, ka

jaunā valdībā it kā piedalīšoties arī sociāldēmokrati.

Ārzemju vācu presē sistēmatiski parādījās tēļegram-

mas, kas stāvokli attēloja nepareizi un sazvērnie-

kiem vēlamā gaismā. Šos melus atspēkoja sociāl-

dēmokratu Centrālkomiteja, gan caur «Strādnieku

Avīzi", tikko radās tāda iespēja, gan arī sūtīdama

tēlegrammas vācu neatkarīgajiem soc.-dēm., kā arī

Vācijas valdībai, kuras priekšgalā toreiz jau atradās

vācu vairākuma s.-d. līderis Šeidemanis un kara
ministris soc.-dēm. biedrs Noske. Vācu rokās vēl

esošais tēlegrafa kantoris Liepājā negribēja šādas

tēlegrammas nosūtīt, bet kad Centrālkomiteja ener-

ģiski protestēja, beidzot tomēr piekāpās. Valsts vā-

cieši neuzdrīkstējās tik atklāti nostāties sazvērnieku

pusē.
Neveiksmes ar jaunās valdības izsludināšanu

izsauca zināmu vilšanos. Ar šādu vilšanos laikam

arī izskaidrojams «Strādnieku Avīzei" un «Latvijas

Sargam" piesūtītais fon der Golca paziņojums, ka

viņš atkal pasludina «absolūtu preses brīvību". Fon

der Golcs reaģēja ari uz 7 politisko partiju uzsauku-

mu, tai pašā dienā izlaizdams paziņojumu ar savu

parakstu. Viņš taisnojās, ka ne viņš personīgi, ne
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viņam padotais vācu karaspēks apvērsumā neesot

piedalījies. Vienu sadursmi ar Pfeifera bataljona ka-

reivjiem (vini atsvabināja arestēto Striķa sazvērestī-

bas dalībnieku fon Stoku) Karaostā esot izsaukuši

paši latvieši. Arī pie Durbes kādai vācu rotai esot

uzbrucis turienes latviešu komendants, virsi. Ozo-

liņš ar saviem karavīriem. Šo uzbrukumu vācieši

bijuši spiesti atsist. Ne Golcs, ne korpusa štābs, ne

guberņas valde neesot devuši pavēli uzstāties.

Vācu „Lib Ztg." Golcs publicēja paziņoļumu,
ka vienīgi viņam vienam pieder virspavēlnie-
cība par visām karaspēka dalām un militārām ie-

stādēm. Nevienam neesot tiesības dot kādai ka-

raspēka daļai vai piederīgiem pie tā pavēles, kas

tieši vai pēc satura runā pretim viņa rīkojumiem.
Golcs brīdina, ka visiem mēģinājumiem sacelt zemē

pilsoņu vai bandu karu, no kuras puses tie arī ne-

nāktu, viņš nostāšoties pretim ar dzelzs roku un bez

žēlastības.
Šis Golca paziņojums parakstīts 24. aprīlī. Di-

vas dienas pirms tam Sabiedroto valstis ar notu uz-

deva Vācijas valdībai nekavējoties atjaunot Liepājā
tos apstākļus, kādi tur pastāvējuši pirms landesvēra

apvērsuma 16. aprīlī, un ka jāatjauno latviešu Pagai-
du valdība, ļaujot viņai arī organizēt savu karaspē-
ku. Tad Golcs un Vācijas valdība sāka taisnoties,

ka apvērsums esot vietējo iedzīvotāju darbs, viņi —

valsts vācieši Latvijas iekšējās lietās neiejaucoties

un nevienas valdības darbību netraucējot. Kad pēc

tam Sabiedrotie piedraudēja ar Golca atsaukšanu,

Vācijas valdība savukārt atkal draudēja atsaukt visu

savu karaspēku no Kurzemes un Lietuvas, ko Sa-

biedrotie, zināms, negribēja. Šī diplomātisko nošu

apmaiņa, acimredzot, spieda Golcu, vismaz vārdos
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norobežoties no sazvērniekiem un viņu padarītā dar-

ba. Darbos gan viņš savu brīdinājumu pats neievē-

roja, kā to vēlāk redzēsim. Arī ar notikušo apvēr-

sumu Golcs rēķinājās, kā ar atzīstamu faktu.

Arī Liepājas pilsētas valdes sēdēs mēģināja

ielausties vācu kareivji, lai tās traucētu, bet aprā-

vās, kad pilsētas galva Buševics enerģiski protestē-

ja. Vācu policijas direktors atkal cītīgi cenzēja un

liedza nodrukāt dažādus pilsētas informātīva rakstu-

ra paziņojumus iedzīvotājiem pārtikas apgādības lie-

tās, ja tais bija kaut kas minēts par traucējošiem ap-

stākļiem, sakarā ar notikumiem.
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Vācijas valdība ar Šeidemani priekšgalā uzti-

cējās fon der Golca informācijai un savas atbildes

Sabiedrotiem pilnīgi saskaņoja ar Golca slēdzieniem.

Tam tā turpinoties, Latvijas Soc.-dēm. Str. partijas
Centrālkomiteja piedraudēja Vācijas vairākuma So-

ciāldēm., ar sūdzības iesniegšanu Sociālistiskai In-

ternācionālei.

Ap vasaras vidu 1919. g. sanāca Sociālistiskās

Internācionāles konference. Šai konferencei latviešu

sociāldēmokratu Centrālkomiteja iesniedza plašu zi-

ņojumu par stāvokli Baltijā, kā arī pilnvaroja Vāci-

jas neatkarīgo sociāldēmokratu vadoņus fīāzi un

Kautski reprezentēt latviešu sociāldēmokratiju. Lu-

cernas konference pieņēma asas rezolūcijas Baltijas

okupēto apgabalu jautājumā. Visu zemju sociālistis-

kām partijām uzlika par pienākumu ar savu polītisko

svaru rūpēties par to, lai vācu okupācijas karaspēks

tiktu aizsaukts visdrīzākā laikā. Tāpat Vācijas val-

dībai jāatsauc fon der Golcs.

Šīs rezolūcijas attiecās arī uz Vācijas mērena-

jiem (vairāk.) sociāldēmokratiem. Šeidemaņa valdī-

bai bija vislielākā iespēja atsaukt kā fon der Golcu,
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tā okupācijas armiju, bet vina to nedarīja pietiekoši
enerģiski. Ārlietu ministris Richards Millers (vair.
s. d.) it kā stāvēja par atsaukšanu, bet kara mi-

nistris Noske (vair. s. d.) vairāk taisnoja Golcu, ne-

kā viņam pārmeta. 27. aprīlī Noske pat bija iera-

dies Liepājā vēl viena vācu vairākuma sociāldemo-

krātu partijas biedra, reichstaga deputāta pavadīts,
lai uz vietas iepazītos ar apstākļiem, sakarā ar lat-

viešu sociāldēmokratu sūdzībām pret Golcu. Ne

Noske, nedz viņa pavadonis neturēja par vajadzīgu
stāties sakaros ar latviešu sociāldēmokratiem. Viņi

apmierinājās ar to informāciju, ko sniedza fon der

Golcs. No Golca atmiņām redzams, ka „vecais prū-
šu ģenerālis", kā autors šai sakarībā sevi apzīmējis,

juties loti apmierināts ar «sarkanā kara ministra"

debiju Liepājā. Viņš gan atturējies no ministra sa-

gaidīšanas stacijā un ar nokavēšanos aizgājis uz ko-

pējām brokastīm, bet kad vēlāk noklausījies Noskes

divas uzrunas vācu karavīriem, Golcs nāk pie slē-

dziena, ka Austrumu politikā abiem viņiem ir ko-

pēja līnija. Arī turpmāk, un pat pēc Bermonta ban-

du sakaušanas, Golcs vienmēr vēl ar prūšu muižnie-

ka labvēlību piemin Noskes vārdu. Turpretim par

R. Milleri un citiem «revolūcijas skolmeistariem un

galdniekiem" viņš runā tikai ar ironiju
...

Aprīļa beigās Liepājā ieradās ilgi gaidītais An-

drievs Niedra un aprunājies iepriekš ar baroniem,

griezās pie Ulmaņa ar priekšlikumu sastādīt koalici-

jas valdību. Šādā valdībā Niedra gribēja dot «ulma-
niešiem" 4 vietas, vāciešiem — 4 un pats sev pa-
turēt 4 vietas. Šais sarunās piedalījās arī Sabiedro-

tie un amerikāņu pulkvedis V. Grīns.

Grīns bija vāciešu draugs un uzstājas par sa-

prašanos — vajagot organizēt valdību vienīgi patrei-



■2
'5
c
*

tg

S

i

Cl

3

3

'to

Č
to

■s
C

3

3
■ii

5

3

170

zējām militārām vajadzībām, kura atbalstītos uz vi-

siem zemes pretlielinieciskiem elementiem un būtu

pietiekoši stipra, lai novērstu pilsoņu karu pašu star-

pā, radītu aparātu Amerikas pārtikas izdalīšanai, at-

jautu mīkstināt blokādi, padarītu iespējamu Latvijas

armijas radīšanu un izpildītu zemes nepieciešamās

pārvaldes funkcijas līdz normālas valdības nodibi-

nāšanai. Lai tāda valdība min. praktiskiem uzde-

vumiem būtu iespējama, tad pēc Grīna, kā arī Sa-

biedroto pārstāvju domām „Nationalausšusam" pub-
liski jānosaka landesvēra varas akti 16. aprīlī, jāno-

ņem savi sargi no Pag. valdības iestādēm un jāpie-
laiž Ulmaņa valdība darbā, nekavējoties jānodibina

jaunā valdība, ar Ulmani kā viņas ministru prezi-

dentu, pie kam Pag. valdībai jādod 7—B un visām

mazākuma tautībām kopā 4—5 ministru vietas. Jā-

amnestē visi polītiskie pārkāpumi un jānoslēdz so-

ciāls un politisks pamiers, lai varētu sekmīgi cīnīties

ar lieliniekiem. Grīns arī deklarēja, ka šāds priekš-

likums nav uzskatāms kā oficiāls, kas nāk no Ame-

rikas valdības vai Sabiedroto valdībām. Tam esot

pilnīgi privāts raksturs, jo Sabiedroto noteicošās ap-

rindas turoties pie tāda viedokļa, ka Latvijas valsts

iekšējās darīšanās viņi nevar iejaukties, kamēr tos

saista pamiera līgums ar Vāciju, no kuras paši Sa-

biedrotie prasa, lai viņa ar savu karaspēku atbrīvo

Baltijas valstis. Ar to tad ar izskaidrojams tas ap-

stāklis, ka Sabiedroto draudus par Golca atsaukšanu

un valsts vācu armijas aizvākšanu Vācija ar diez-

gan veikliem argūmentiem atvairīja, uzturēdama sa-

vu versiju, ka apvērsumu izdarījuši vienīgi vietējie

iedzīvotāji. Tā kā Vācijas valdība jau bija deklarē-

jusi savu „neiejaukšanos" Latvijas iekšējās lietās,



171

tas pats, vismaz oficiāli nu bija jādara arī Sabiedro-

tiem.

Ulmaņa Pagaidu valdības un Tautas padomes

aprindas šim Grīna priekšlikumam pie-
krita. Notika tas, ko sociāldēmokrati iepriekš jau

bija paredzējuši. Ulmanieši piekāpās niedristu un

vāciešu priekšā un līdz ar to atzinās savā kapitulā-

cijā. No šī negoda viņus šoreiz izglāba vienīgi nie-

dristu nepiekāpība. Niedristi negribēja, ka Ulmanis

arī jaunā valdībā būtu ministru prezidents un pra-

sīja, lai valdībā viņiem tomēr būtu, kaut neliels vai-

rākums. levadītās sarunas palika neizšķirtas.
Šai sarunu laikā jau pastāvēja niedristu un pu-

čistu uz ātru roku sastādīta «valdība" ar 0. Bor-

kovski kā «ministru prezidentu" un sekojošiem «mi-

nistriem": Seskovu, Burkevicu, Sleini, prof. Soko-

lovski, Brimmeri un žīdu Iršiku. Šis «kabinets" bija
sastādīts tikai tā, izskata dēl un par to paziņoja at-

klātībai 27. aprīlī, kad Golcs bija atzinis, ka tālāk

vairs tāds bezvaldību stāvoklis nav pielaižams.
Niedra bija par ilgi nokavējies, tāpēc Borkovska

«valdību" vajadzēja sastādīt gandrīz vai no ielas gā-

jējiem.

Arī pēc apdomāšanās uh aprunāšanās ar sa-

viem padomdevējiem — baroniem, Niedra nepiekā-
pās. Saruna s_ ar Ulmani par izlīgšanu
oficiāli nepārtrauci s, Niedra 11. maijā uz-

stājās ar savu jauno «ministru kabinetu" sekojošā sa-

stāvā: Andrievs Niedra — ministru prezidents, Zig-
frīds Meierovics

— ārlietu ministris, Teodors Van-

kins — darba, kā arī pagaidām kara ministris, Pauls

Sokolovskis — tieslietu ministris, jūlius Kupčs, mā-

cītājs — pag. tautas apgaismošanas ministris, Eižens

Švarcs — finanču ministris, Ivans Šmidts — tirdz-
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niecības un rūpniecības ministris, Heinrichs fon

Brimmers — satiksmes ministris, Jānis Ansbergs
(tobrīd vēl atradās Rīgā) — zemkopības ministris.

Valsts kontroles vieta palika neaizņemta. Dažas die-

nas pēc šī kabineta sastāva publicēšanas Liepājā pie-
nāca Z. Meierovica tēlegrafisks paskaidrojums no

Parīzes, ka ministra portfeli Niedra tam piešķīris vi-

ņa atļaujas neprasīdams. No ši „goda" Meierovics

atsakās un paskaidro, ka viņš arī turpmāk palikšot

uzticīgs Tautas padomes platformai un Pagaidu val-

dībai. Niedram nekas cits neatlikās, kā pašam sevi

nosaukties arī par „ārlietu ministri".
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Šādu kombināciju Niedra un landesvēra baroni

bija izgudrojuši, domādami nu jau iztikt bez Ulmaņa.
Tuvākā laikā vajadzēja frontē pāriet uzbrukumā, ie-

ņemt Rīgu. Niedra ar savu „kabinetu" tad būtu Rī-

gas glābējs. Kā Rīgas atpestītājs no lieliniekiem,

viņš cerēja iemantot vienas daļas sabiedrības sim-

pātijas. Tās daļas, kura par notikumiem Liepājā ne-

bija informēta.

Ulmanis ar saviem kollēgām tā tad bija atstāti

bešā. Nu sabruka izlīgšanas cerības. Tādā stāvoklī

atrazdamies, ulmanieši atkal atcerējās Tautas pado-

mi, un izlikdamies, it kā viņi būtu stingri turējušies

pret niedristiem un baroniem, piekrita atkal Tautas

padomes ārkārtējās sēdes sasaukšanai 12. maijā, ja
sociāldēmokrati tagad būtu ar mieru tanī piedalīties.

Tautas padomes sēdi varēja sasaukt tikai igno-

rējot pilnīgi Niedras reprezentēto „valdību", kā arī

pret viņas gribu. Tāpēc sociāldēmokrati to uzskatīja

par radikālāku soli, nekā pašā sākumā kopīgi

ar pilsoņiem izlaistā uzsaukuma parakstīšana. Šai

uzsaukumā dotos solījumus pilsoņi taču nebija turē-

juši. Turpretim, pieņemot radikālākus lēmumus
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Tautas padomē — no tiem tik viegli vis nevarētu

atkratīties. Tautas padomei tā tad vajadzēja sa-

nākt tūliņ otrā dienā pēc Niedras un baronu „val-
dības" parādīšanās dienas gaismā, lai nekavējoties
reaģētu uz šo tautas krāpšanu. Niedra arī to sa-

prata un Tautas padomes viceprezidentam G. Zem-

galam viņš piesūtīja paziņojumu, ka savas „valdī-

bas" vārdā aizliedz šo sēdi noturēt.

Bet tad notika tas, ko slīpētais mācītājs un

kāršu spēlmanis Niedra pats nevarēja iepriekš pa-

redzēt. Sociāldēmokratiem tuvu stāvošu latviešu

virsnieku aprindās bija radies nodoms — nozagt

„m mis t r v prezidentu" Andrievu Niedru. Ar

to niedristu „valdībai" būtu radīts sajukuma stā-

voklis un ņemta arī iespēja tuvākā laikā stāties pie
savu pienākumu izpildīšanas.

Ar partijas vadošo biedru piekrišanu pie šī ne-

dzirdētā un savā ziņā interesantā nodoma reālizēša-

nas ķērās virsi. Staprans, virsi. Ozoliņš (Durbes ko-

mendants), virsi. Austrics, kā arī virsnieki Jansons,
Caunītis un Klucis. Niedru aizvilināja uz bij. flotes

virsnieku klubu Kara ostā, it kā uz latviešu virsnie-

ku sapulci, kuras dalībnieku viena dala Niedram bū-

šot labvēlīga. Tas notika Tautas padomes sēdes

dienā, 12. maijā, pīkst. 9no rīta. Ozoliņš „ministru

prezidentam" paziņoja Nācionālo terroristu grupas

vārdā, ka viņš ir apcietināts. Niedra gan izrāvis

savu revolveru un it kā grasījies šaut uz Ozoliņu,
bet redzēdams, ka visi klātesošie virsnieki ir soli-

dāri, nolaidis roku un padevies. Virsnieki Niedru

pēc tam aizveduši uz jūrmalu, iesēdinājuši viņu kā-

dā iepriekš sagatavotā laivā. Bijis nodomāts no-

gādāt Niedru uz tvaikoņa „Maiga" un ar to uz Igau-
niju un Ziemelvidzemi, kur paturēt viņu gūstā, lai
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vēlāk varētu tiesāt kā sazvērnieku un tautas node-

vēju. Ar „Maigas" kapteini Zariņu šis plāns bijis
norunāts un kuģim nosacītā laikā vajadzēja sagai-
dīt gūstekni ar tā pavadoņiem. Pirms Niedras no-

vešanas uz „Maigu", no viņa ņēma parakstu par

atsacīšanos no ministru prezidenta amata. To ne-

varēja izdarīt uz „Saratova" tāpēc, ka šis kuģis at-

radās Sabiedroto kara flotes apsardzībā. Atteikša-

nās raksta parakstīšanai Niedra novests uz „Ebbu".
Niedra sākumā gan pretojies, bet tad padevies un

pats ar savu roku uzrakstījis iepriekš jau sastādītu

tekstu sekojoša satura:

~Latvijas Tautas padomes prezidijam.

Ar šo paziņoju Jums, ka sakarā ar šīs dienas Tautas

padomes lēmumu es, kā Latvijas ministru prezidents
nolieku savas pilnvaras un valdības varu Latvijas Tau-

tas padomes rokās.

Andr. Niedra."

12. maijā, 1919. g.

Šo rakstu Staprans noveda uz angļu misiju

pilsētā un nodeva Ulmanim jau vēlā vakara stundā.

Niedras nogādāšana uz „Maigu" neparedzētu
apstākļu dēļ nevarēja notikt nosacītā laikā. Pēc il-

gākas veltīgas gaidīšanas jūrā, „Maiga" aizbrauca.

Pēc tam virsnieki nogādāja Niedru kādās lauku mā-

jās Šķēdes jūrmalas tuvumā, no kurienes, pēc dažā-

diem raibu raibiem piedzīvojumiem, Niedram palai-

mējās izbēgt un izsauktas vācu policijas apsardzībā

atgriezties Liepājā atkal kā «ministru prezidentam".
Tas notika 17. maijā. Virsnieki gan bijuši par to,

ka Niedra nogalināms, tai gadījumā, ja neizdotos

viņu nogādāt Ziemelvidzemē, bet Ulmanis bijis ka-

tēgoriski pret tādu priekšlikumu. Bez tam vēl

Niedras nogalināšanas gadījumā būtu apdraudētas
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vairāku latviešu karavīru (starp tiem plkv._ Apinis)
dzīvības. Tos vācieši bija arestējuši sakara ar kā-

du 6 landesvēra virsnieku arestēšanu un nošaušanu.

Šie landesvēristi bija izdarījuši savu kārtējo laupī-
šanas gājienu Liepājas apkārtnē. Nošaušana izdarī-

ta uz kāda latviešu seržanta pavēli, kad ceļā arestē-

tie izrādījuši pretošanos.

Niedras izbēgšanā vainojama virsnieka J. ne-

uzmanība. Niedra izbēdzis vienā kreklā, nakts lai-

kā, kad viņš jau bija nolicies gultā, izlikdamies

slims.

Niedras nozušana Liepājā bija vesela sensāci-

ja un radīja lielu sajukumu viņa draugos, kā arī vācu

aprindās. Turpretim latvieši un visa pārējā sa-

biedrība par to priecājās un par šo notikumu nebei-

dza zoboties. Tā, piemēram, «Strādnieku Avīze",

kura pēc 12. aprīļa Tautas padomes sēdes atkal sā-

ka iznākt, ar dažiem pārtraukumiem, gan ciezdama

landesvēra negantu terroru, gan mainot nosaukumu

(„Tautas Balss"), bija ievietotas sekojošas amizan-

tas piezīmes:

«Pazudis un tiek meklēts, pēc „Lib. Ztg." vakardienas

ziņojuma Andrievs Niedra. Pazīšanas zīmes:

vidēja auguma, nepilnu bārzdu, jo pilno bārzdu nogrie-
zis un atstājļs Igaunijas mežos, iekasītu sūnās kopā ar

pasi. Februārī, 1918. g. bēgdams no lieliniekiem. No

tā laika dzīvojis bez dokumentiem, bet lieliniekiem at-

kal Vidzemē ienākot, uz viltota vārda kalpojis kā biš-

kopības instruktors pie kommūnistiem. Mācītājs, kād-

reiz nodarbojies ar dzeju un romānu rakstīšanu, tagad
ar ārkārtīgu kaislību nodevies politikai. 1905. g. pa-

zīstams kā karsts monarķijas aizstāvis, strādnieku

kustības apkarotājs un sociālistu ēdājs. Mīl runāt zem-

turu vārdā
T

visvācu aprindu sirsnīgs draugs, bet pē-

dējā laikā kalpojis Liepājā pie vācu muižniecības kā
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ministru prezidents. Godīgie atradēji tiek lūgti no-

skaidrot nenoskaidroto — par pateicības algu, kuru var

saņemt no Baltijas muižniekiem."

Jāpiezīmē, ka vācu okupācijas policija ar savu

direktoru „šneidīgo" ltn. Meijeru priekšgalā patiesi

skrēja kā sadeguši un meklēja pēdas uz visām pu-

sēm, kur gan Niedra varēja būt aizvests. Policis-

tiem pat bija izdalītas Niedras ģimetnes, lai vinu
varētu vieglāk sadzīt rokā, tāpat bija izsolīta lie-

lāka naudas summa tam, kas varētu sniegt kaut kā-

das noteiktas ziņas par viņa atrašanās vietu.

„Tautas Balsī" bija ievietota šada piezīme:

«Agrākais lielinieku biškopības instruktors Andrievs

Niedra redzēts ar vīzēm kājās, dūmu kannu un sietiņu
rokās, soļojam pa Grobiņas ceļu uz Jelgavas pusi. Pa-

stāv domas, ka viņš atgriezies pie lieliniekiem savā ve-

cā amatā."

Sakarā ar „Lib. Ztg." sašutumu, ka Niedras

nozagšana var dot vielu sensacionāliem stāstiem no

indiāņu laikiem, „Tautas Balss" piezīmē, ka tas jau
izklausās kā pārmetums baltiešiem, kuri vairāk kā

700 gadus it kā būtu izplatījuši šeit indiāņu kultūru.

Netaupīja arī pārējos Niedras kabineta „ministrus".
Pirmo „Tautas Balss" piezīmi vācu policija bija sa-

pratusi kā pavisam nopietni domātu. Tikko avīze

parādījās uz ielas, redakcijā ieradās vairāki poli-
cisti un slepenpolicisti. Sava „šneidīgā" šefa uzde-

vumā viņi gribēja uzzināt tuvākus norādījumus.

Redakcija viņus noraidīja pie iebraukušiem laucinie-

kiem uz pilsētas tirgus laukuma. Pēc kāda brīža

policijas auto ar policistiem aizdrāzās Grobiņas vir-

zienā meklēt pazudušo „biškopības instruktoru".

Tautas padomes sede notika bez traucēju-

miem. Par „sapulces kārtību gādāt" bija ieradies
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„šneidīgais" leitn. Meijers ar diviem pavadoņiem —

špikiem. Tautas padomes prezidijs viņam norādija,
ka te nav vienkārša tautas sapulce, bet gan Latvi-

jas parlaments, kas augstāks par visiem aplenkuma

stāvokļiem un ka policijai nav nekādas darīšanas

gar parlamenta sēdēm. Viņš var gan, ja to vēlas,

piedalīties kā klausītājs un kā vācu armijas leit-

nants. Meijers uz to paskaidroja, ka viņš vēlās sē-

dē būt klāt kā vienkāršs klausītājs.
Tautas padomes sēdi atklāja viceprezidents G.

Zemgals, pīkst. 15,30, tā beidzās ap pīkst. 20 vaka-

rā. No 102 Tautas padomes locekļiem sēdē pieda-
lījās 66, starp tiem arī pirmo reizi pēc izstāšanās —

18 sociāldēmokrati un 3 „Bunda" pārstāvji. No lat-

viešu pilsoņiem reprezentētas bija visas partijas;
no minoritātēm piedalījās 5 vācu progresisti (Šrei-
nera gr.) un 2 žīdu tautas partijas locekli. Runātāji
no visām partijām asi nosodīja landesvēra un baro-

nu apvērsuma plānus. Nolasīja arī Niedras „rīkoju-
mu" par sapulces aizliegšanu, ko klātesošie uzņē-

ma ar lielu jautrību.
Sociāldēmokratu vārdā runāja F. Menders

un A. Rudev i c s. Abi runātāji uzsvēra, ka Golcs

ir līdzatbildīgs landesvēra apvērsuma sarīkošanā.

Kritizēja Vācijas šeidemaniešu valdības rīcību, kas

dibināta uz nepatiesībām un meliem. Latviju no

sazvērnieku bandas nagiem var atpestīt vienīgi vi-

sas tautas dēmokratijas apvienotie spēki, par kuru

kopošanu jārūpējas Pagaidu valdībai un tāpēc jāpra-
sa Ulmaņa valdības atgriešanās netraucētā darbā.

Sociāldēmokrati gan prasa šī kabineta reorganizā-
ciju.

Tautas padome vienprātīgi pieņēma politisko

rezolūciju par stāvokli Latvijā, kurā konstatē, ka
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Pagaidu valdību gāzis landesvērs ar grafa fon der

Golca rīcībā esošās Vācijas valsts karaspēka daļas
aktīvu palīdzību, ka šī apvērsuma nolūks — nodro-

šināt Baltijas muižniecības aprindām, noteicošu stā-

vokli Latvijā, ka Tautas padome neatzīst sazvērnie-

ku sastādītās valdības un ka par likumīgu atzīstama

vienīgi tāda valdība, kuru nodibina Tautas padome,
tāpēc Tautas padome pastāv uz viņas ieceltā Ul-

maņa kabineta atgriešanos darbā, par kura reorga-

nizēšanu piekrītās spriest Tautas padomei, lai va-

rētu turpināt pārtraukto Latvijas bruņotā spēka pa-

vairošanu, radītu spēcīgu Latvijas ar-

miju no visām iedzīvotāju šķirām
un tautībām vispārējas mobilizāci-

jas ceļā, zem vienotas virskoman-

das, kā arī atjaunot dēmokratiskās

valsts iekārtas darbus.
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Šī rezolūcija ietver tās prasības, par kurām
visu laiku neatlaidīgi cīnījās sociāldēmokrati, nere-

dzēdami citādas iespējas, kā atbrīvot Latviju no

abām savā starpā karojošām okupācijas varām. Šo

prasību dēļ Pagaidu valdība caur savu iekšlietu mi-

nistri Valteri vajāja „Strādnieku Avīzi". Uz tā pa-

ša konta liekamas represijas pret sarkano Liepājas

pilsētas domi un citām pašvaldībām, kā arī nejēdzī-

gie un nevietā izdotie noteikumi par sapulču un or-

ganizāciju valžu sēžu noturēšanas kārtību. Vienīgi
Tautas padomes reorganizācija izpalika. Bet šīs

reorganizācijas vajadzība atkrita, reizē ar augšā
citēto prasību apmierināšanu. Tautas padomes plat-
formā jau bija paredzēta Satversmes sapulces sa-

saukšana visdrīzākā laikā, kura dēmokratisko valsts

iekārtu nostiprinātu galīgā veidā. Ar šādiem notei-

kumiem sociāldēmokrati atkal varēja iestāties at-
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pakal Tautas padomē, lai parlamentāriskā ceļā kon-
trolētu Pagaidu valdības darbību, ko vēl arvien

traucēja nenormālais stāvoklis, kādu radīja svešas

— vācu okupācijas varas atrašanās mūsu zemē. Tā-

pēc šās okupācijas varas promdabūšana tobrīd bija

galvenais uzdevums. Krītot okupācijas varai, no-

dibinoties pašas Latvijas dēmokratiskās tautas aiz-

sardzības spēkam, Niedras-Brimmera sazvērniecis-

kas valdības atkristu, jo vinu galvenais balsts bija
un palika valsts vācu armija un tās militāri-polītis-
kais vadonis — grafs fon der Golcs, aiz kura mugu-

ras slēpās Vācijas monarkisti ar saviem nogāztā

ķeizara restaurācijas un pazaudētā kara revanša

plāniem.

Vienbalsīgi, skaļiem applausiem atskanot, pie-
ņēma arī soc.-dēm f.rakcijas priekšā likto rezolūci-

ju — apsveikumu latviešu armijai:

«Tautas padome izsaka savu atzinību Latvijas armijai
par viņas izturēšanos, un sevišķi, sākot no 16. aprīļa,
un ir nešaubāmi pārliecināta, ka vina būs arī turpmāk
Latvijas demokrātiskās valsts sargs

un aizstāvis un stāvēs par Tautas padomi un no tās

iecelto valdību."

Tanīs apstākļos Latvijas starptautiskajās attie-

cības bija jāatzīst Sabiedroto valšķu labvēlības ne-

pieciešamība Tautas padomei un tās priekšā atbildī-

gajai Pagaidu valdībai. Tāpēc, ka Sabiedrotie spie-
da Vācijas armiju cīnīties pret Pad. Krieviju, lai at-
brīvotu Baltijas valstis no lieliniecisma. Šī labvē-

lība, vismaz militārā ziņā, nebūtu vairs bijusi vaja-
dzīga, ja Pagaidu valdība jau pašā sākumā būtu sa-

pratušies ar tautas demokrātijas spēkiem un šos
speķus mobilizējusi valsts pašaizstrdzībai un tautas

pašnoteikšanas tiesību nodrošināšanai.
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Savā Sabiedrotiem adresēta rezolūcija Tautas

padome prasa:

16. aprīļa notikumu seku likvidēšanu; pabalstīt Pagaidu
valdības atgriešanos netraucētā darbā; mīkstināt jau

tūliņ blokādes noteikumus no jūras puses, lai varētu

attīstīties tirdzniecība un izbadinātie iedzīvotāji tiktu

apgādāti ar pārtiku; atbalstīt armijas atjaunošanos, no-

vērst tos šķēršļus šai virzienā, ko vēl pastāvīgi liek

ceļā vacu_ armijas virspavēlniecība; radīt visdrīzākā

laikā šķīrēju orgānu zemē, kas noskaidrotu un noro-

bežotu uz starptautisku likumu pamata vācu karaspēka
tiesības Latvijas territorijā, līdz tā izvākšanai.
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Rezolūcijā, ko iesniedza Vācijas valdībai, tā-

pat kā iepriekšējā, raksturots politiskais stāvoklis

un izteikta cerība, ka Vācijas dēmokratiskā valdība

darīs galu vācu militāro iestāžu nekorrektai rīcībai

šeit, piespiedīs vācu virspavēlniecībai padotās ka-

raspēka daļas nestāties ceļā no Tautas padomes ie-

celtās likumīgās Pagaidu valdības darbībai, neka-

vējoties dos šai virspavēlniecībai priekšrakstu turp-

māk netraucēt Latvijas karaspēka mobilizāciju.

Tautas padome īpašā rezolūcijā vēl pilnvaroja

prezidiju spert visus solus, lai Pagaidu valdība ne-

kavējoties varētu sākt darboties, lai tūliņ tiktu at-

doti latviešu kareivjiem nelikumīgi atņemtie ieroči,
kā arī noņemtu landesvēra sargus. Sakarā ar no-

tikušo sēdi, nolēma arī izlaist uzsaukumu tautai.

Šai Tautas padomes sēdei un tanī pieņemtiem
lēmumiem bija liela nozīme pie Sabiedrotiem, bet

tos dzīvē izvest Sabiedrotie atsacījās, kamēr spēkā
vēl bija viņu un Vācijas noslēgtais pamiera līgums.

Vajadzēja sakaut landesvēru, līdz ar to gāst Nied-

ras uzurpatorisko valdību, lai Tautas padomes ie-

celtā Pagaidu valdība atkal varētu stāties pie savu
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pienākumu izpildīšanas. Tāpat Sabiedroto rīko-

jums par Vācijas karaspēka izvākšanos varēja se-

kot tikai pēc Versalas miera līguma noslēgšanas un

tā parakstīšanas 28. jūnijā. Tāpēc tūliņ pēc tam,

tikko Niedra 17. aprīlī atkal atgriezās savā „mi-

nistru prezidenta" amatā, Tautas padomes pilsoni
atkal nogrima apātijā un nekā nedarīdami, gaidīja

uz labvēlīgāku apstākļu iestāšanos un Sabiedroto

pārstāvju atkārtoto solījumu pildīšanu. Neraugoties
uz to, ka cīņa ar Niedras valdību un landesvēra uz-

urpatoriskām tieksmēm bija nekavējoties turpināma
un pastiprināma. Šo cīņu atkal uz saviem

pleciem bija jāiznes sociāldēmokra-

tu partijai un tās biedriem.

Sabiedroto notās dotos norādījumus un rīkoju-

mus Vācijas valdība joprojām neievēroja, visādi at-

runādamās un diplomātiski veikli iztulkodama sev

par labu katru pamiera līguma noteikumu un pat

burtu. Tāpēc izeju vajadzēja rast pašu zemē un

pašu spēkiem, lai piespiestu arī Sabied-

rotos ar to rēķināties un tos res-

pektēt. Šai virzienā Pagaidu valdība arī turp-

māk bija pasīva un kā princese uz noburtā kuģa

„Saratova" laiski gaidīja sava glābēja-prinča atnāk-

šanu. Spilgtu liecību par to dod Ulmaņa un Pagai-
du valdības vairākuma vienaldzīgā izturēšanās pret
priekšlikumu — sūtīt vairākus ministrus uz Ziemel-

latviju, kur igauņi un pirmās „ziemelnieku" kara-
spēka vienības jau bija atbrīvojušas daļu no Ziemel-
vidzemes territorijas. Bija priekšlikums Pagaidu
valdībai no turienes sākt Latvijas atbrīvošanu. Tā

rīkojoties Pagaidu valdība būtu aizsteigusies priek-
šā Niedram, jo viņa nodomā bija savu stāvokli no-

stiprināt ar Rīgas ieņemšanu.
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Dēmokratiskās Latvijas spēki, kuri operēja

Ziemeļvidzemē, rīkojās pavisam ar citam metodēm,

nekā Pagaidu valdība Liepājā. Ar enerģisku uzstā-

šanos un nekaitējot dēmokratijas pamata principiem,

«ziemeļnieki" modināja pret sevi uzticību un sabied-

rības atsaucību. Tā bija visdrošākā ķīla valsts ga-

līgai atbrīvošanai. Par šādu izeju sevišķi interesē-

jās sociāldēmokrati. Tomēr Ulmanis un Pagaidu

valdības ministru lielākā daļa tam bija pret. Kā-

pēc? Ulmanis joprojām bija skeptiķis un

neuzticējās tautas dēmokratijas spē-

kiem un gribai uz pašnoteikšanas.
Tāda pozicija varēja atkal novest tikai pie jaunām

izlīgšanas domām un tas vēl reiz arī bija jāpiedzī-

vo ar Strazdumuižas pamiera līguma noslēgšanu,

par ko būs runa vēlāk. Sociāldēmokrati uzskatīja

šādu stāvokli par neciešamu un vieni_ paši metās

aktīvā cīņā pret niedrismu, lai to vājinātu kur vien

tik tas bija iespējams, kā arī reizē ar to audzinātu

sabiedrībā un visplašākās tautas dēmokratijas ma-

sās to pašpaļāvību un mērķa skaidrību, kas tik ne-

pieciešami izšķirošos cīņas brīžos. Tā radās tā aiz-

mugures „cīņas fronte", kuru zemāk mēs gribam šeit

raksturot.

182

Pēc atgriešanās Liepājā, vācu policijas un zal-

dātu apsardzībā automobīlī atvests, Niedra gribēja

izlikties visai bramanīgs. Pirmais viņa rīkojums

bija par laikrakstiem. Niedra aizliedza izdot un no-

drukāt visus citus laikrakstus, izņemot viņa paša

„Latvijas Avīzi", vācu „Libausche Zeitung" un

krievu-žīdu izdoto „Libavskoje Russkoje Slovo". Šī

rīkojuma pārkāpšanas gadījumā kā izdevējam, tā

redaktoram un spiestuves turētajam bija jāmaksā

sods līdz 5000 rub. apmērā.
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Aizliegums izdot „Strādnieku Avīzi" un Pagai-
du valdības oficiozu „Latvijas Sargu" gan bija spē-

kā jau pirms ministru prezidenta „nozagšanas", bet

toreiz Niedram nebija nekādas faktiskas varas un

spēka apziņas, kā arī iespējas (aiz darbinieku trū-

kuma), lai piespiestu šādus rīkojumus ievērot. Tā-

pēc „Strādnieku Avīze" un tās atvietotāja — „Tau-
tas Balss" laiku pa laikam varēja iznākt puslīdz le-

gālos apstākļos. Kad šie legālie apstākli bija kļu-
vuši nelabvēlīgāki, tad „Strādnieku Avīzes" redak-

cija izlaida divus „Biletēna" un divus „Atbalss" nu-

murus, ko iespieda kā pilnīgi nelegālus izdevumus

uz ātru roku ierīkotā „spiestuvē". Šī „spiestuve"
vienu laiku atradās sociāldēmokratu vadībā esošās

Liepājas patērētāju biedrības „Zieds" telpās, otru

laiku pilsētas nomalē — Velna ciemā — neuzkrītošā

vietā, pie kāda soc.-dēm. partijas biedra 8., viņa

mājiņā. Šiem izdevumiem ar „likumīgo varu" ne-

bija jāsaduras un tāpēc, kā tas pilnīgi nelegālos rak-

stos parasti mēdz būt, valoda bija sevišķi asa pret

sazvērnieku valdību, kā arī pret viņas galvenajiem
balstiem — landesvēru un vācu okupācijas varu.

„Likumīgās varas" vietā nopietnākais preti-
nieks mums bija — landesvērs. Tikko kāds no šo

laikrakstu numuriem parādījās uz ielas pārdošanā
(pārdeva puikas) — arī landesvēra zaldāti bija kā-

jās, skraidīja uz visām pusēm un laikrakstu ar varu

atņēma, kā pārdevējiem, tā pircējiem. Šīs „puiku
medības" parasti bija visai amizantas, par ko ielās

ejošā publika smējās kā kutināta. Bet zēni arī kļu-
va uzmanīgāki un būdami veiklāki par viņu medinie-

kiem, prata savu preci labāk noslēpt un piegādāt to

pircējam rokās. Landesvērs palika smieklīgs sa-

biedrības acīs, bet mūsu slepus izdotie laikraksti —
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populāri tautā. Bija gadījumi, kad kāds numurs iz-

nāca aprobežotā skaitā — tad atsevišķi eksemplāri

gāja no rokas rokā, gan pašā Liepājā, gan arī tās

tālākā apkārtnē uz laukiem. Ir zināmi gadījumi,
kad pircēju lielā skaita dēl „vienīgais" eksemplārs
laists «amerikāniskā vairāksolīšanā" un laikraksta

cena sadzīta līdz 100 rub., kas toreiz bija milzu ka-

pitāls (normāli laikraksts toreiz maksāja 15—20

kap.).
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Pēc tam, kad Niedra jau bija „nozagts", lan-

desvēristi palika pavisam uzbāzīgi. Beidzot, sa-

prazdami, ka ar tādu puiku tramdīšanu vien nekas

nav panākts, viņi iedomājās, ka ir atraduši vis-

drošāko cīņas līdzekli — apsēzdami ar ložmetē-

jiem drukātavu, kur iespieda «Strādnieku Avīzi"

(Jūlianas ielā 40). Šai „darbā" landesvēram nāca

palīgā arī valsts vācu karaspēka daļas, kā piemē-

ram Malmedes bataljona zaldāti. Šo Malmedes ba-

taljonu Golcs bija atsaucis no frontes uz Liepāju, lai

likvidētu viņam nepatīkamo vācu zaldātu padomi.
Gubernātora fon der Golca vadītā guberņas valde

un viņam padotais policijas direktors, „šneidīgais
leitnants" Meijers, sakarā ar redakcijas protestiem
paskaidroja, ka mūsu laikraksti kūdot sabiedrību

pret landesvēru, un kamēr valdība (Niedras) neesot

vēl rūpējusies par tā novēršanu, karaspēkam pašam

jāaizstāvot savs gods un savas intereses. Tā tad

šai gadījumā Golcs atļāva sev padotam karaspēkam

pilnīgi patvarīgu rīcību, aizmirsdams paša izsludi-

nāto «absolūto preses brīvību", kā arī savus desmi-

tām reižu atkārtotos solījumus «neiejaukties Latvi-

jas valsts iekšējās lietās". Šī «iejaukšanās", attie-

coties uz laikrakstu «Strādnieku Avīze" gan bija

sākusies jau Pagaidu valdības laikā, kad atbildīgo
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redaktoru (K. Ozoliņu) vācu guberņas tiesa sauca

pie atbildības par vācu karavīru izdarīto patvarību,

laupīšanu un citu taml. nedarbu aprakstīšanu. Pra-

tināja un ķircināja arī citus „Str. Av." redaktorus.

Bet arī šai „dubultā aplenkšanas stāvoklī"

redakcija atrada interesantu izeju. Kad ielas dežū-

ras ar ložmetējiem landesvēristiem bija jau apniku-
šas, viņi atstāja savu sargu patruļu vienīgi spiestu-
ves iekšējā mašīnu telpā. Burtu saliktuves istaba

palika brīva. Lai nedotu formālus iemeslu kur pie-
ķerties, un lai sabiedrību informētu par Golcam pa-

doto karavīru neģēlīgo uzbrukumu preses brīvībai,
kā arī par citām nebūšanām, redakcija gatavojās iz-

laist pirmo „Tautas Balss" numuru 15. maijā. Ga-

dījās, ka patruļas priekšnieks — leitnants, bija jauns
un visai amizierīgs jaunskungs. Tāpat gadījās, ka

viena no mūsu burtlicēm prata izturēties pret šo

leitnantu tikpat „amizierīgi", lai viņu valdzinātu un

novērstu uzmanību no tā darba, ko darīja pārējie
burtliči. Šie pārējie salika „Tautas Balss" pirmo
numuru. Kad salikums bija gatavs, nu to nepama-

nītu vajadzēja dabūt laukā, pārvešanai uz citu dru-

kātavu, kas jau bija salīgta par 200 rub. laikraksta

iespiešanai 5000 eksemplāru skaitā. Salikuma iz-

nešanā izpalīdzīgs bija „Libavskoje Russkoje Slovo"

redaktors T., kam tai pašā drukātavā, kur iespieda

„Str. Avīzi", bija sava istabiņa. Caur šo istabiņu

un tās logu „Tautas Balss" 1. numura salikums tad

nu ceļoja tālāk uz zināmo vietu tā iespiešanai. Šā-

da iespēja radās tāpēc, ka leitnanta kungs, maigi sa-

runādamies ar mūsu burtlici, bija jau aizmirsis visu,
kas tam apkārt notiek, bet patruļas zaldāti mašīnu

telpā kaislīgi sita „uz acīti", šai darbā galda vietā

izmantodami vienu no „Str. Av." drukājamām ma-
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šīnām. Ar vārdu sakot — patruļas karavīri līdz ar

savu virsnieku bija „džentelmeņi" un par to, kas

notiek cita laikraksta redakcijas istabā, nemaz ne-

interesējās.
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Salikumu laimīgi izdevās nogādāt vajadzīgā
vietā. Tai pašā vakarā izdevās nodrukāt tikai da-

žus desmitus eksemplāru, jo sabojājās elektriskās

strāvas vads, ko uz vietas tūliņ neizdevās salabot.

Uz vienas puses apdrukātās avīzes lapas nedrīkstē-

ja atstāt turpat drukātavā, jo visur ložņāja un re-

dakcijas locekļu darbību un gaitas izsekoja policijai
piekomandētie spiegi. Varēja gadīties, ka arī šo

„T. B." iespiešanas darbu pamana, kaut mašīnas

trokšņa dēl nakts laikā. Naktīs staigāt apkārt pa
ielām varēja vienīgi tie, kuriem bija policijas izdotie

„Nachtsausveisi". Šie „Nachtsausveisi" bija tikai

redakcijas locekļiem, bet pārējiem to nebija. Nakts

garāko tiesu palikt drukātavā bez kāda darba arī

pārējiem negribējās, tāpēc vajadzēja riskēt. Risks

izdevās, lai gan ceļā uz mājām vēlīnos gājējus ap-

turēja kāds vācu patruļnieks ar izstieptu revolveri

rokā, bet noticējis, ka esam aizkavējušies darbā

vēlāk par aizliegto naktsstundu sākumu (pīkst.
21,30), ka uz vienas puses apdrukātās avīžu lapas
ir tikai „makulatūra", kura ievajadzējusies istabas

iztapsēšanai un aptaustījis vienam no gājējiem līdzi

paņemto svaigas maizes kukuli — patruļnieks no

mums šķīrās, aiziedams savu ceļu, tāpat kā mēs sa-

vējo. Otrās dienas rītā, pēc mašīnas salabošanas,
„Tautas Balss" izgāja tautā un pārsteigtajiem lan-

desvēristiem atkal bija darba pilnas kājas un rokas,
lai ķertu rokā_ avīžu puikas un tā novērstu jaunu
„ienaidu kurināšanu" pret muižniekiem un landes-

vēru.
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Tamlīdzīga kārtā šai „aizmugures frontē" cīņa
turpinājās. Arī šai cīņā, tāpat kā Andrieva Niedras

nozagšana, daudzas epizodes atgādina to, ko biju-
šos krievu cara laikos apzīmēja ar vārdiem

cionārais romantisms". Kas tad ir

ra romantika"? Nekas cits, kā cīņas sajūsma
par skaidri apzinātu mērķi! Jezuiti to apšu
apzīmēja ar teicienu — mērķis attaisno līdzek-

Niedras-Brimmera valdībai nodibinoties 1919.

gada sabiedrības lielajam vairumam mērķis bija
skaidrāks par skaidru. Tāpēc šāda „romantika"
aizrāva visus, kas vien bija aizraujams. Pat tos,
kuri atradās militārā fronte. Atgādināsim šinī vietā
to zīmīgo apstākli, ka velak, jau pēc landesvēra

un dzelzsdivizijas sakaušanas, kad 16. un 17. aprīlī
1920. gada notika Satv. Sapulces vēlēša-

nas, Liepāja s_ garnizona karavīri 60
—90 %_ no savām balsīm nodeva par
sociāldemokrātu kandidātu sarak-
stu! Tāpat ievērojami liels bija balsotāju skaits

par musu sarakstu ari citos garnizonos.

Tai pašā sakarībā atzīmēsim arī brīvprā-

tīgo rotu dibināšanu Liepājā, tūliņ pēc
landesvēra apvērsuma. Organizēja divas rotas. Šais
rotas iestājās vienīgi sociāldēmokratu partijas biedri

no Liepājas organizācijas. lestājās labprātīgi ne-

vien jaunatne,_bet arī vecāku gadu gājuma vīrieši.

Rotas organizēja slepeni. Jau pirmajās dienās pie-
teicas ap 200 cilvēku. Apmācības izdarīja partijas
organizācijas telpas, Kūrmājas prosp. 34. Apmā-
cības vadīja Preisbergs un Vītiņš. Rotu
noorganizēšana visaktīvākais bija b. Bruno Kalniņš.
Rotas bija domātas aktīvai cīņai par Niedras „val-
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dības" un landesvēra varas gāšanu tai gadījumā, ja
arī pārējās latviešu karaspēka daļas izšķirtos par
šādu cīņu. Kara ostā pozicijās stāvošās un no vā-

ciešiem neatbruņotās divas latviešu rezerves rotas

bija tādā sašutumā par landesvēra un baronu sa-

zvērniecisko rīcību, ka gatavojās kuru katru brīdi

uzsākt cīņu. Tā bija pārspīlēta aizraušanās, ja ievē-

ro vācu milzīgo skaitlisko pārsvaru, bet tā arī ne-

pārprotami liecināja par gara stāvokli latviešu armi-

jā un sabiedrībā. Ja Ulmanis aizliedza latviešu

karaspēka dalām ielaisties kaut kādās sadursmēs ar

landesvēru, tad to viņš darīja ne tikai tāpēc, ka tas

būtu bijis neprāts, bet gan arī tāpēc, ka to tā ie-

teica Sabiedrotie ar saviem parastajiem mierināša-

nas solījumiem. Ulmanis, kā arī visa viņa Pagaidu
valdība Sabiedrotiem ticēja par daudz un par daudz

uz viņiem arī paļāvās.
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Ulmaņa aizliegumu sevišķi uzsvēra pēc lielā-

kas kaujas, kas notika starp Durbes komendantūras

karavīriem un vāciešiem 30. aprīlī. Golcam vaja-
dzēja sūtīt vairākus bataljonus, lai atbruņotu pāris
desmit latviešu kareivjus. Komendants virsi. Ozo-

liņš bija izlaidis hektografētu uzsaukumu iedzīvotā-

jiem. Pirms kaujas komendantūru apsēda simtiem

brīvprātīgo, pieteikdamies cīņai pret vāciešiem, bet

tie bija jānoraida — ieroču trūkuma dēļ. Kad šai

kaujā krita lielāks skaits vāciešu, starp tiem arī

„Drošības komitejas" loceklis barons Reke, bet lat-

viešiem zaudējumu nebija tikpat kā nemaz, tad sa-

jūsmai latviešu karaspēkā nebija robežas. Ar tam-

līdzīgu sajūsmu organizējās arī „ziemelnieki" —

viņi gāja cīņā un uzvarēja, neraugoties uz pretinie-
ka pārspēku.
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Pateicoties «Strādnieku Avīzes" un tās nele-

gālo izdevumu iznākšanai militārā fronte un agrāk

pieminētā «aizmugures fronte" bija savā starpā sai-

stītas ciešām idejiskām saitēm. To panāca sociāl-

dēmokrati ar savu pareizo stāvokļa izpratni un cī-

nās taktiku. Pilsoņi to nespēja un arī nemēģināja
darīt.

„Saratova" vīru nogaidīšanas un klusēšanas

taktiku bija atzinis par visizdevīgāko sevim arī Pag.

valdības oficiozs «Latvijas Sargs". Cik bravūrīgi
tas laiciņu iepriekš šķieda tinti, bez kāda mēra un

jēgas, polemikās ar «Strādnieku Avīzi", pārmesdams
mums pārlieku dēmokratisko principu aizstāvēšanu

un revolūcionāras taktikas kreisumu — tikpat «va-

ronīgi" viņš tagad klusēja. Riskanta jau bija tā

cīņa ar niedrismu un landesvēru, bet ar cimdiem

rokās vien nevienu, arī idejisku cīņu nevar izcīnīt.

_„L. S." galvenais redaktors A. Kroders savā

brošūra «Prūšu un baronu sazvērestība pret Latvi-

jas valsti" uzdod sekojošos iemeslus minētā laik-

raksta neiznākšanai:

«Latvijas Sargs" pārtrauca savu iznākšanu vispirms,
lai protestētu pret varmācīgu ielaušanos redakcijā un

arī aiz solidāritātes ar baronu varmācības darbos cie-

tušo Latvijas valsti."

Cik samākslota izklausās šāda aizbildi-

nāšanās! «Mēs klusējam" — lai jūs zinātu, ka «mēs

protestējam"! Tāpat klusēdami «mēs zolidarizēja-
mies ar valsti", kura cietusi no sazvērnieku varmā-

cībām un gaida savu atbrīvošanu! Tie, kuriem va-

jadzēja pret šiem varmākām uzstāties un valsti at-

brīvot no viņu nagiem — tie klusē, lai zolidarizētos

ar tas pašas valsts — apspiešanu!



Patiesībā ne Ulmanis, ne vina oficiozs toreiz

vēl nezināja pateikt, vai tomēr beidzot nebūs jā-

slēdz ar Niedru kompromiss — šāds motīvs jau ir

daudz tuvāks patiesībai, nekā bērnišķīga izrunāša-

nās par „protestēšanu" ar klusu ciešanu un nekam

nevajadzīgiem un nenozīmīgiem zolidaritātes aplie-

cinājumiem.
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Tās pašas dienas vakarā, kad Niedra bija at-

griezies, viņš arī deva rīkojumu par vairāku Tau-

tas padomes locekļu, kā ari citu personu apcieti-
nāšanu. „Im Nahmen der_ Temporeren Regierung

Sie sind verhaftet" — ar tādiem vārdiem Malmedes

bataljona leitnanti, kareivju pavadīti, apstaigāja dzī-

vokļus un izpildīja doto apcietināšanas pavēli. No

Tautas padomes locekļiem sociāldemokrātiem are-

stēja: F. Menderi, A. Rudevicu un A. Buševicu;

no pilsoņiem — G. Zemgali (T. p. viceprezidents),
E. Biti, A. Bērziņu, kā arī vairākus latviešu_ štāba

virsniekus un dažas privātas personas. Meklēja ro-

kā arī Dr. Paulu Kalniņu un Bruno Kalniņu, bet viņi

savā dzīvoklī neatradās. Br. Kalniņu saka dzenat

jau agrāk, sakarā ar nelegālo aizsardzības rotu or-

ganizēšanu, tāpēc viņš bija uzmanīgs un vienmēr

pārnakšņoja citur. Apcietinātiem inkriminēja „mi-
nistru prezidenta nolaupīšanas" lietu ,kura viņi esot

līdzdalībnieki. Pēc neilga laika apcietinātos atkal

atbrīvoja.
Šīs apcietināšanas, kā arī Niedras rīkojuma pa-

redzētie naudas sodi gandrīz padarīja neiespējamu

„Tautas Balss" trešā numura izlaišanu 18. maija.

No redaktoriem divi — A. Rudevics un F. Menders

jau atradās apcietinājumā. Palika uz_ brīvām kājām

vienīgi K. Ozoliņš. Laikrakstu gribējās izlaist par

katru cenu, lai sabiedrību informētu par iepriekšē-
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jās nakts notikumiem — Tautas padomes locekļu,

pilsētas galvas un citu apcietināšanām. Galvenais

šķērslis bija tas, ka drukātavas pārvaldnieks liedzās

laikrakstu nodrukāt, baidīdamies no 5000 rub. lielā

soda. Citādu šķēršļu drukāšanai nebija, jo tikko pil-

sētiņā parādījās jaunais Niedras rīkojums, landfesvē-

ra patruļa no drukātavas aizgāja. „Tautas Balss"

atbildīgais redaktors bija R. Brīvmanis. Arī viņš

nevarēja riskēt ar tādu summu, kas toreiz nozīmēja
veselu bagātību. Beidzot abi redaktori izdomāja
šādu izeju: laikraksta galvu pārtaisīja, dodot tam

nosaukumu „Latvijas Avīze", kā saucās Niedras

paša izdotā lapa un tā tak bija atļauta! Datumu

uzlika iepriekšējās dienas — „17.", numuru — „0.",

atbildīgā redaktora un izdevēja vietā — „Niedra un

Ko". Lielā steigā vienīgi redakcijas, ekspedicijas un

kantora adrese palika tā pati vecā, bet par to jau
sods nebija piedraudēts. Šādā izskatā Niedram, ja
viņš gribētu kādu darīt atbildīgu un sodīt par laik-

raksta izdošanu, tad tas tam bija jādara ar sevi pa-
šu. Drukātavas pārzinis piekrita, ka „Latvijas Avī-

zi" Nr. 0. nodrukā ne vairāk kā 50 eksemplārus. Tas

bija beidzamais „legālais" „Str. Av." izlaidums

Niedras valdīšanas laikā. Bija jāķerās atkal pie ne-

legālajiem izdevumiem („Atbalss").

Ap maija vidu latviešu «ziemeļnieku" kara-

spēks kopīgi ar igauņiem jau bija atbrīvojuši daļu
no Ziemeļvidzemes — Valmieras virzienā līdz Sa-

lacei un Dienvidaustrumu virzienā līdz Alūksnei.

Gandrīz katra diena deva jaunus panākumus, tāpēc
Niedram ar fon der Golcu vajadzēja pasteigties ar

Rīgas_ ieņemšanu. Tai laikā sarkanās armijas pre-

tošanās spējas jau bija loti zemu kritušas. 17. feb-

ruārī Viskrievijas tautas komisāru padome gan at-
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zina Latvijas padomju republikas patstāvību tās

nācionāli etnogrāfiskās robežās, ko latviešu lieli-

nieki bija prasījuši, bet tas viņiem par labu nenāca.

Stučkas -Lencmaņa -Daniševska reprezentētā Pa-

domju Latvija nu gan bija patstāvīga valsts, bet kā

tādai tai nu vajadzēja mācēt pašai sevi arī aizstā-

vēties. No krieviem dabūt kādus militārus pastip-

rinājumus nebija nekādu cerību, jo visus sarkanar-

mijas spēkus koncentrēja citās frontēs — cīņai ar

Deņikinu, Kolčaku un pret Sabiedrotiem ziemeļos

pie Baltās jūras (Archangelskas). Armiju papildināt

no lieliniecisma piekritējiem Latvijā arī bija tikpat
kā neiespējami. ledzīvotāju gara stāvoklis lielinieku

ieņemtajā Latvijas daļā bija ļoti smags. To nomāca

maizes un citu pārtikas vielu trūkums. Nekādus uz-

labojumus šai ziņā lielinieki pēc savas ienākšanas

nedeva — trūkums vēl vairāk pastiprinājās, pro-

duktu cenas pieņēmās ar katru dienu un jau tuvākā

laikā Rīgai draudēja bads. Tāpēc vispārējs ne-

miers auga arī strādniekos. Noturēt Rīgu pie tā-

diem apstākļiem nebija ne mazākās izredzes, tāpēc

lielinieki izšķīrās par Rīgas atdošanu vāciešiem bez

pretošanās. Par to latviešu lielinieku vadoņiem no

viņu pašu biedriem vēlāk izteikti asi pārmetumi, jo

bija sagaidāms, ka vācieši pēc Rīgas ieņemšanas tās

iedzīvotājus „pārmācīs", sāksies nežēlīga izrēķinā-

šanās, galvenā kātrā ar strādniekiem, kas prasīs ne-

skaitāmus daudzumus nevainīgu upuru. Šis pareģo-
jums piepildījās.

Rīgu fon der Golca armija ieņēma 22. maijā
1919. g., nesastapdama nekur nopietnāku pretestību.
Pēc rīkojuma par Rīgas evakuāciju, sarkanā armija,

kā arī lielinieku pārvaldes iestādes atkāpās Austru-

mu virzienā lielā nekārītbā. Daudzas iestādes pat
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nebija sagatavojušās aizbraukšanai — tā tad rīko-

jums par evakuēšanos nāca par vēlu, pašā beidza-

mā brīdī, kad vācieši jau atradās Torņakalnā. Šai
nozīmē latviešu lielinieku vadoņi gan pelnījuši asus

pārmetumus. Tāpat pārmetumi ir vietā par pašā
beidzamā brīdī izdarītām apcietināto pilsoņu no-

slepkavošanām. Par šīm dažu desmitu

„buržuju dzīvībām" Rīgas strādnie-

ki un dēmokratiskā intelliģence sa-

maksāja ar vairāk tūkstošu savām

dzīvībām. Šo asiņaino lielinieku terroru „Rīgas
atbrīvotāji" izmantoja kā argūmentu savu slepkavo-

šanas tieksmju attaisnošanai un katru «lieli-
nieku upuri" tad nu arī atrieba ar

desmit un vairākkārtīgi lielu upuru
skaitu.

Vispārīgi jāsaka, ka pie tās starptautiskās po-

litiskās situācijas, kādā toreiz atradās Latvija —

neprātīga bija doma par „nākšanu
uz Lat v i j v". Par to vainas pārmetums lai krīt

uz tiem Maskavas latviešu kommūnistiem, kuri savā

apspriedē šo „gājienu" izlēma un neklausīja savu

vecāko biedru un vadoņu brīdinājumus.

Tūliņ pēc Rīgas ieņemšanas uz šejieni pārcē-

lās arī Niedra ar savu „kabinetu". Golcs bija tā ie-

kārtojis Rīgas ieņemšanu, ka landesvērs ienāca pir-
mais. Pirmā vienība, kas pārnāca Daugavas tiltu,

bija barona Manteifela — Pagaidu valdības gāzēja
vadītais bataljons. Tam sekoja pārējie vāciešu pul-
ki. Pats Manteifels gan krita tilta galā. Viņu trā-

pīja viena no tām retajām lodēm, kuras pret iebru-

cējiem vēl raidīja nedaudzie lielinieku pulciņi, seg-
dami savu atkāpšanos. Citādi arī sarkanās armijas
atkāpšanās nebija priekšlaicīgi sagatavota un ap
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5000 vīru vācieši saņēma gūstā. Golcam padotās
latviešu rotas pulkv. Baloža vadībā ienāca Rīgā ti-

kai otrā dienā. Tāda bija armijas vadības „kaujas

pavēle". Bet latviešu vienību atrašanās Rīgā vien

jau nespēja novērst landesvēra trakošanu. lepriekš
jau bija zināms par kādu landesvēra virsnieku ap-

spriedi Jelgavā, kurā tas pats Manteifels uzstājās

ar dedzīgu runu, par to, ka vaj a g a izkaut

pēc iespējas vairāk latviešu strād-

nieku un intelliģentu, lai pārējie iedzīvo-

tāji sabaidītos. Tad viņi gan atmetīšot katras do-

mas par dumpošanos un nemieru sarīkošanu pret

baroniem un viņu „valdību".
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Kā šo landesvēra un vācu dzelzsdiviznieku

asinsdzīru aculiecinieks, varu teikt, ka tamlīdzīga

slepkavošana, kāda notika 1919. gadā maijā beigās
un jūnija sākumā — apmēram divas nedēļas no vie-

tas, pat neiespējami pielīdzināt citiem tamlīdzīgiem
zināmiem piemēriem no pilsoņu kara laikiem. Kat-

ru dienu, uz tā sauktā „kara stāvokļa" (Standrecht)
noteikumu pamata apšāva simtiem cilvēku, pilnīgi

nevainīgus līdzi ieskaitot. Lielajam vairumam no

šiem landesvēra upuriem nebija nekādas lielas sa-

prašanas par kommūnismu, nedz par to, kas patla-
ban notiek. Apšāva gan Centrālcietumā, gan cirkus

sētā, Pfaba pilī (tagad Antona un Emīlijas Benjā-

miņu īpašums), un citur. Arī pilsētas nomalēs ap-

šāva dučiem, tikko uz ielām pamanīja kādu drūzmē-

šanos pa vairākiem kopā. Un ļaudis drūzmējās, kā

tas parasts tamlīdzīgos gadījumos, lai aprunātos sa-

vā starpā par to, ka noticis, jo citas „informācijas"

iespējas toreiz nebija. Centrālcietuma administrāci-

ja vaļsirdīgi žēlojās, ka nespējot_visus apcietinātos

reģistrēt, tāpēc daudzu upuru vārdi paliekot nezi-
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nami uz visiem laikiem. Apšāva visus, kas vien ga-
dījās par mērķi — i vecus, i jaunus, vīriešus un sie-

vietes, arī pusaudžus. Ir zināmi gadījumi, kad lan-

desvēra bestijas metuši Daugavā uz durkļiem uz-

durtas sievietes. Bija atkal tādi gadījumi, kad na-

mu bēniņos sabēgušos uzdūra un nometa zemē uz

ielas bruģa. Šāva ar dum-dum lodēm, mērķējot

galvā, tā ka daudzu upuru sejas bija tā sakropļotas,
ka tos varēja pazīt tikai no drēbēm. Nošauto upuru

vērtīgākās mantas, kā pulksteņus un gredzenus no-

laupīja. Nošautiem gredzeni nolaupīti, nogriežot

pirkstus. Visas toreizējās briesmu ainas nav ie-

spējams aprakstīt. Nošauto līķi dienām ilgi gulēja
uz ielas nepievākti. Kā malkas pagales, pilsētas

ugunsdzēsēji tos krāva grēdās un smagajos automo-

bīļos vai vienkārši pajūgos un tad veda uz Smilšu

kalniem, pie Matīsa kapiem — šo latviešu revolū-

cionāru Golgātu — kur nespēja izrakt tik daudz

bedru, lai laikā apbedītu. Tāpēc arī tur līķi gulēja
dienām ilgi grēdās nosviesti. Simtiem laužu katru

dienu gāja tur lūkoties, vai nav atrodams arī kāds

no viņu piederīgajiem.
Kad landesvērs tā bija jau iztrakojies ilgāku

laiku un slepkavām, kā likās, sāka pagurt nervi, tad

pirmajā Vasaras svētku dienā vācu kareivji Vērma-

ņa parkā sarīkoja grandiozu balli. Pirmajās
dienās šāva kur pagadījās, bet tad, kad pat miermī-

līgākie vāciešu pilsoņi sāka protestēt, ka šādas or-

ģijas nav izturāmas arī visnorūdītākā cilvēka ner-

viem, tad sāka šo masu slepkavošanu „rēgulēt".
Nodibinājās kaut kas līdzīgs kara tiesai, kur „ties-
neši" bija vienīgi izmeklēti baronu kalpi — vācieši.
Deva rīkojumu visiem tiem, kas bija kalpojuši kā-

da no padomju iestādēm, reģistrēties policijas ie-
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cirkņos. Simtiem cilvēku garās astes tad nu vairā-

kas dienas stāvēja pie iecirkņiem. Katrs vācietis,

kam slāpa pēc latviešu asinīm, varēja iet turp un

uzrādīt kaut kādu vainu, kaut aiz vienkāršas atrie-

bības kāres — viņa vārdus uzklausīja un ievēroja

un apsūdzētam atlikās tikai viens ceļš — uz Smilšu

kalniem.
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Cik ir šo nelaimīgo upuru? — Kas to gan var

pateikt. Apgalvoja, ka 3—4000, bet varbūt arī vai-

rāk. 1919. g. vācu neatkarīgo soc.-dēm. laikrakstā

„Freiheit" Nr. 314., kāds minētās partijas uzticības

vīrs apraksta savus pieredzējumus šai laikā Rīgā.

Viņa apraksts augšā sacīto arī apstiprina. Bet viņš
kādu laiku strādājis arī centrālcietuma kancelejā kā

grāmatvedis un tāpēc bijusi izdevība zināt nošauto

latviešu skaitu. Šis vācu neatkarīgais sociāldēmo-

krats raksta, ka centrālcietumā vien 5. jūnijā no-

šauti 442 cilvēki, 6. jūnijā — 140, astotā — 169, de-

vītā — 300, desmitā — 58 (Skat. „Str. Av." Nr. 103).
Ta tad piecu dienu laika — tūkst o.ts

un viens simts deviņi baronu un lan-

desvēra atriebības upuru vienā pa-
šā Rīgas centrālcietumā. Tas bija vai-

rāk kā divas nedēļas pēc Rīgas ieņemšanas!
Cik liels ir to upuru skaits, kuri krita starplaikā, tū-

liņ pēc 22. maija, it sevišķi pirmajās dienās

— tas paliks uz visiem mūžiem noslēpums!
Landesvēra asiņaino trakošanu pārtrauca Sa-

biedroto pārstāvju personīga iejaukšanās. Uz šādu

iejaukšanos viņus pamudināja neskaitāmi protesti
no latviešu sabiedrības visdažādākām aprindām, iz-

ņemot vienīgi niedristus. Niedra pat meloja savā

avīzītē, ka nošauto skaits sniedzoties tikai dažos

simtos! Arī latviešu karaspēka virspavēlniecība
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prasīja slepkavošanas orģiju izbeigšanu. Kad šie

protesti kļuva arvien kategoriskāki, tad Sabiedrotie

beidzot sastādīja sevišķu kommisiju, kura apmeklē-

ja cietumus. Tur redzētais kommisijas locekļus pār-

steidza. Cietumi bija bāstin piebāsti, ieslodzītie vie-

nīgi latvieši, badā novārdzināti. Amerikāņu sani-

tārā korpusa priekšnieks, Čikāgas universitātes pro-
fesors un plkv. Karlsons, kas Rīgu apmeklēja 3. un

4. jūlijā, par landesvēra briesmu darbiem sniedza zi-

ņojumu Amerikas aģentūras „Associated Press" Pa-

rīzes nodaļai. To ievietoja daudzi lielvalšķu laik-

raksti. Aģentūra min. Karlsona ziņojumu papildina

ar to, ka arī amerikāņu pulkv. Grīns ieradies Parī-

zē, lai par šo stāvokli Latvijā informētu Sabiedro-

tos. Rīgā pulkv. Karlsons izteicies, ka dzelsdivizi-

jas pavēlnieks, majors Fletchers būtu nododams Sa-

biedroto starptautiskai tiesai, līdzīgi tam, kā tiesāja
tos vācu augstākos virsniekus, kuri bija atbildīgi

par vācu armijas nodarītām zvērībām Beļģijā.
Ne Andrievs Niedra, nedz viņa „kabinets" ne

pirksta nepakustināja, lai šo landesvēra sarīkoto
latviešu izkaušanu pārtrauktu. Kad noskaidrojās,
ka būs cīņa ar ziemeļniekiem" un igauņiem, tad

Niedras kabinets Fletcheri uzņēma
Latvijas pavalstniecībā, lai Sabiedroto

pārstāvji Latvijā nevarētu aiz formāliem iemesliem

pieķerties, ka no vietējiem vāciešiem un baroniem

samobilizētā landesvēra un dzelzsdivizijas priekš-
nieks ir valsts vācietis. Tāpat Niedra gribēja dāvāt

pavalstniecību un Latvijas zemi visiem valstsvācie-

šu brīvprātīgajiem dzelzsdivizijā un vietējā landes-

vērā. Kad pēc Strazdumuižas pamiera līguma 3. jū-

lijā par landesvēra priekšnieku iecēla angļu leitnan-

tu Aleksanderi un izdarīja landesvēra pārorganizē-
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sanu, tad izrādījās, ka no viņa rindām bija jāizslēdz

ap 4000 valstsvāciešu karavīru, kuri nekad Latvijas

iedzīvotāji nav bijuši.

Bija pats beidzamais laiks, lai Niedras valdīša-

nai darītu galu. To panāca varonīgie „ziemelnieki",

kopīgi ar saviem sabiedrotiem igauņu kara pulkiem
vienu mēnesi pēc Rīgas krišanas fon der Golca un

Niedras rokās, kā uzvarētāji kaujās pie Cēsīm un

Inčukalna, jūnija mēnesī. Landesvēru un dzelzsdi-

viziju sakāva un Rīgu atsvabināja, bet pateicoties
atkal Ulmaņa Pagaidu valdības laipošanas un kom-

promisa polītikai, rudenī Jelgavā izauga atkal jauna

okupācijas armija un Latvijas atbrīvošanu vajadzē-

ja sākt no gala.
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Interesanti atzīmēt vēl fon der Golca attiecī-

bas pret Niedru un viņa „kabinetu". Pēc vācu no-

domu sabrukšanas, savās atmiņās, kas publicētas

īpašā grāmatā (Latvijā aizliegta) Golcs Ulmaņa ka-

bineta latviešu ministrus dēvē par „salmu vīriem".

Vienīgi Valters viņa acīs ir bijis „gudrs un tālre-

dzīgs polītikis". Arī par Niedru Golcs vienmēr bijis
labās domās, lai gan viņa „misiju" nekur neizcel.
Golcs vedis pats savu polītiku cauri un Niedra

bija labs viņa acīs ar savu padevību baroniem un

pašam Golcam. Niedra taču apsolījās pildīt Ulmaņa
dotos solījumus — pavalstniecības un zemes apgā-

dāšanā. Niedra arī lūdzis, lai Vācija atstāj savu ar-

miju Latvijas aizsargāšanai pret lieliniekiem. Vie-

nīgi Niedra pats sev lielīgi pierakstījis „Rīgas at-

svabinātāja" misiju.
Ulmaņa Pagaidu valdības publicisti un žurnā-

listi savos rakstos neskaitāmas reizes ir apšaubījuši
šo Niedras ..misiju". Bet to viņi sāka darīt

tikai pēc tam, kad Niedra jau bija
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sakauts un kā Latvijai vairs nenozī-

mīgs bēglis atradis sev drošu patvē-
rumu Prūsijā. Pirms tam, Latvijas dēmokra-

tijas un valsts neatkarības viskritiskākajās dienās

vini taču tā nedomāja. Tad vini vēl cerēja uz kom-

promisa iespējamībām ar šo pašu fon der Golca

„salmu vīru". Šo kompromisa garu apliecina arī

Ulmaņa-Valtera toreizējais galma žurnālists un Pa-

gaidu valdības oficioza redaktors
1

Rīgas atbrīvo-

šanu Golcs esot varējis izdarīt tūliņ pēc Jelgavas

ieņemšanas, bet viņš esot vilcinājies — aiz politis-

kiem motīviem. Rīgas atsvabināšanas jautājumu

Golcs esot padarījis par politiskas andeles lietu, lai

nokārtotu vietējiem baroniem labvēlīgas attiecības

ar Latvijas valdību, kāda tā arī nebūtu, un nostipri-
nātu baronu stāvokli valstī. No publicētiem rak-

stiem par Pagaidu valdības darbību tad nu noskai-

drojās, ka Golcs ir vedis sarunas ar Ulmani, likdams

no savas puses „galdā" Rīgas ieņemšanu, bet kā

kompensāciju par to, prasījis no Pagaidu valdības

dažādu «pazemojošu un apkaunojošu" prasību izpil-
dīšanu. Šīs Golca galvenās prasības izteiktas 5

punktos:
1) Piegādāt Rīgai pārtiku 2 vilcienus dienā; 2) jāpa-
nāk blokādes mīkstināšana; 3) jāgroza latviešu preses

izturēšanās pret vāciešiem; 4) jānoskaidro kompeten-
ces starp valdību un vācu pārvaldi un 5) Latvijas val-

dībai rakstiski jāiesniedz grafam fon der Golcam lū-

gurns, lai viņš ieņem Rīgu un pēc tam, kad tas būs

jau noticis, lai tāpat rakstiski vācu armijai izsaka pa-

teicību par šo darbu.

Dažas_ no šīm prasībām patiesi jāatzīst par

~pazemojošām un apvainojošām" Pagaidu valdībai.

Bet no vāciešu puses viņas gan bija dabiskas un

loģiski izrietošas no tā stāvokļa un apstākļiem, kā-
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dos vācieši un viņu armija atradās. Vāciešiem uz-

spieda, no viņiem prasīja, karošanu par c i tas_ze-

mes atbrīvošanu, ne par savām interesēm, tapec
«dabīgi", ka viņi šo karu mēģināja vest, censdamies

pēc savu mērķu reālizēšanas. Šinī gadījumā tas

sakrita ar vietējās muižniecības dzīvības interesēm.

Neviens tak neies karot par otra labumiem un

tikai pēdējā skaisto acu dēj. Vēl jo mazāk to va-

rēja sagaidīt no vāciešiem, kuri karu bija zaudējuši

un vēl pēdējā brīdī cerēja un mēģināja izlauzt sev

ceļu uz Austrumiem, uz nākamo savienību ar Krie-

viju, kur bija rodama vismazākā pretestība. Tā tad

šīm Golca prasībām bija arī sava stingra loģika. Bet

loģikas trūkums jau ir saskatāms pie tiem, kuri Gol-

cam sāka pārmest «negodīgumu" un sāka viņu
«kaunināt**.
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Ja Ulmaņa Pagaidu valdība jau no paša sāku-

ma būtu balstījusies uz tautas masu gribu, būt ne-

atkarīgai no baroniem un Vācijas, uz tautas dē-

mokratijas spēku — pretoties Golca

un landesvēra centieniem uzspiest mums savu mili-

tāro varu, tā reizē būtu arī latviešiem i dabiska, i

loģiska polītika. Turpretim Ulmaņa Pagaidu valdī-

bas rīcība daudzas reizes pārliecināja par viņas ne-

spēju šo galveno uzdevumu veikt. To apstiprina arī

A. Kroderam vaļsirdības brīdī pasprukušais iztei-

ciens, kam šāds saturs:

„Un tomēr — Ulmanis darīja visu lai vi-

sās (!) Golca prasībās šādā vai tādā

veidā panāktu vienošanos." (Skat. broš.

„Prūšu un baronu sazvērestība pret Latvijas valsti"

87. lpp.).

Šim „tomer", ka to A. Kroders pats talak at-

zīstās, neviens cits, kā tas pats Golcs pārvilcis strī-
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pu —ar sarunu pārtraukšanu. Nevis Ul-

manis, bet Golcs pats. Golcs tā tad atgriezās pie
sev tuvāk stāvošā „salmu vīra", lai izmēģinātu lai-

mi. Niedra savā politiskajā lomā taču bija paša Gol-

ca darināts. Tā vira, kuru Golcs formāli bija atzinis

arī pēc vēsturiskās Tautas padomes sēdes 12. mai-

jā — par Latvijas īsto «pagaidu valdību". Tas re-

dzams no vācu armijas 6. rezerves korpusa koman-

diera ģenerālmajora Tiedes atbildes 13. maijā Tau-

tas padomes prezidijam. Sakarā ar Niedras «atteik-
šanos" ,T. padomes prezidijs griezās pie vācu gu-

berņas valdes ar attiecīgu vēstuli, kurā aizrādīts,

par Niedras atteikšanos no ministru prezidenta ama-

ta, ka vajsts vara tagad atkal atrodas Tautas pado-
mes rokas, tānēc prezidijs lūdz guberņas valdi un

vācu policiju izdarīt visus rīkojumus, lai varbūtējas
miera un kārtības traucēšanas gadījumos tiktu

sperti attiecīgie soli, kā arī Tautas padomes ieceltā

Ulmaņa valdība varētu netraucēti atgriezties savā

darba. Uz to guberņas valdes vietā saņemta ģen.
Tiedes atbilde (Golca vietā), ka:

~Latvijas ministru prezidents Niedras kungs esot vakar

aizvests un viņam laupīta darbības brīvība, bet viņa

ministrija atrodas vēl joprojām savā amatā."

Tā tad arī pēc Niedras atteikšanās valsts vācu

armijas vadība par Latvijas tautas suverenās va-

ras reprezentētāju atzina Niedru, nevis Ulmani —

neskatoties uz to, ka Ulmanis «darīja visu iespēja-
mo" un Golca

_

priekšā bija jau Piekāpies visos

punktos. Jājautā, kurš tad nu sevi «pazemojās" un

kuru lai nu sāk «kaunināt" pēc tādas Ulmaņa Pa-

gaidu valdības kapitulācijas baronu, viņu sulaiņa
Niedras un lielvacu monarķistu-agresistu sprausto
mērķu piepildītāja fon der Golca priekšā!
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6. VIDZEMES ATBRĪVOŠANA

Ka radās latviešu ..ziemeļnieku" armija. — Noteikta fronte

pret baroniem un 16. aprīļa pučistiem. — Amerikas pulkveža
Grīna priekšlikums. — Ģenerālis Gofs latviešu un igauņu pu-

sē. — Vai Ulmanis ir politiķis? — Ulmaņa cenšanās izlīgt ar

baroniem. — Landesvēra un dzelzsdivizijas sakaušana pie

Cēsīm. — Sabiedroto uzspiestais Strazdumuižas pamiers. —

Ulmaņa Pagaidu valdības atgriešanās. — Pulkv. Baloža at-

teikšanās no aktīvas cīnās ar vāciešiem. — «Aizmugures fron-

te" Rīgā. — «Jaunāko Zinu" Benjāmina draudzēšanās ar oku-

pācijas varu. — Benjamiņam jāsargā savs naudas maks un

tlražs.

Latvijas atbrīvošana no ziemeļu puses sākās

1919. g. februāra mēnesī. Jau 14. februārī igauņu

karaspēks ieņēma Valku un Rājieni. Lieli-

nieki bija atspiesti atpakaļ gandrīz no visas Igauni-

jas territorijas, kas visa pirms tam, izņemot Tallinu,
atradās lielinieku sarkanās armijas rokās. Tallinu

sarkanai armijai neizdevās ieņemt tāpēc, ka pašā

pēdējā brīdī igauņiem atsteidzās palīgā apm. 1000

brīvprātīgo somu. Igauņi arī bija saņēmuši no an-

gļiem ieročus un citus kara piederumus. Valdība
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steidzīgi izveda mobilizāciju — ar vienu rīkojumu

pasludināja visas pašvaldības atbrīvotās vietās par

mobilizāciju punktiem, uzliekot tām arī atbildību par

mobilizācijas sekmīgu izvešanu. Tā izauga armija

Igaunijas atbrīvošanai.

Jau februāra sākumā starp Latvijas un Igauni-

jas valdībām bija panākta vienošanās atbrīvošanas

kara operāciju kopīgai izvešanai. Igauni arī atļāva
mobilizēt latviešus, kuri dzīvoja Igaunijā. Tā radās

pirmā latviešu militārā vienība — Valmieras batal-

jons, ko vēlāk papildināja līdz pulka apmēriem. Tā-

dā pašā ceļā no jau atbrīvotiem Latvijas apgabaliem

vēlāk saformēja Cēsu pulku, vēl vēlāk — partizānu
pulku un atsevišķu jātnieku eskadronu. Par šīs lat-

viešu „ziemelarmijas" komandieri Pag. valdība ie-

cēla krievu armijas kapteini Jorģi Zemitānu. Civīl-

pārvaldes lietās Pag. valdības pilnvarotais bija Mar-

kus Gailītis.

Pagaidu valdības loma aprobežojās vienīgi ar

augšā min. vienošanos ar igauņu valdību un latviešu

amatpersonu iecelšanu. Pats svarīgākais — «zie-

meļnieku" armijas nodibināšana, papildināšana un

izveidošanās līdz nopietnam kaujas spēkam bija pa-

šu ziemeļnieku darbs. Galvenie spēki, kas piedalī-

jās Ziemellatvijas atbrīvošanā, tomēr bija igauņu

pulki. Igauņu virspavēlniekam bija padoti arī lat-
vieši.

Mūs te mazāk interesē šīs latviešu ziemelarmi-

jas izveidošanās norise, bet gan tās metodes, ar ku-

ru palīdzību «ziemeļnieki" iemantoja tautas dēmo-

kratijas uzticību un sabiedrisko atbalstu. Šīs me-

todes bija krasi pretējas Pagaidu val-

dības aprindu izlīgšanas un «ārējās



3
3

3

o
>

C
&

3

t/)
ttl

E
«
N

•3

2

palīdzības" gaidīšanas metodēm, Lie-

pājā.
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Te būs daži raksturīgi piemēri nupat kā sacī-

tam: kad 18. aprīlī Ziemellatvijā caur Kopenhāgenu

un Tallinu pienāca tēlegramma līdz ar vēsti, ka 16.

aprīlī Liepājā landesvērs nogāzis Ulmaņa Pagaidu

valdību, «ziemeļnieki" vis nezaudēja dūšu, bet gan

ātri izšķīrās par to, kā nu jau ir radusies otrā

fronte un ka jāgatavojas cīņai arī pret to. Jau

27. aprīlī nogāstai Pag. valdībai Liepājā uz ministru

prezidenta Ulmaņa vārda, pasludināšanai tautai un

Sabiedrotiem, nosūtīja sekojoša satura tēlegrammu:

«Sakarā ar Baltijas un ārzemes vācu karaspēka uzbru-

kumu Latvijas Pagaidu valdībai Liepājā, katē g o -

riski pasludinām:
1) Ja kāda nodevēju grupa ar patvarību arī ir sagrā-
busi valsts varu savās rokās, tad valdību, kura no vi-

ņas būtu iecelta, mēs izsludinām par pret-

likumīgu un viņu neatzīstam.

2) Līdz Satversmes sapulces sasaukšanai zemē ir tie-

sība rīkoties vienīgi Latvijas Pagaidu valdībai, kas ie-

celta no tautas 1918. g. novembra mēnesī.

Ziemellatvijas karaspēka vārdā: Latviešu karaspēka
virspavēlnieks Ziemeļlatvijā un Igaunijā,

pulkv. Zemitā n s.

ledzīvotāju un Ziemellatvijas civīlpārvaldes vārdā:

Pag. valdības pilnvarotais — Gailītis."

(Citēts pēc «Tautas Balss" Nr. 2.)

«Ziemeļniekiem" līdzīgs noskaņojums pret ba-

ronu landesvēra sarīkoto apvērsumu radās arī visā

igauņu sabiedrībā. Arī igauņi saprata, ka tās bries-

mas, kas tagad draudēja latvju tautai, līdzīgā kārtā

apdraud arī viņu brīvību un patstāvīgas eksistences

tiesības.

Ta nu bija, ta sakot «stāvokļa ieņemšana" pret

baronu sazvērestību, kam sekoja drudžaina kara-
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spēka mobilizēšana un izveidošanas. Bez tam «zie-
meļnieki" nekavējoties deva arī tādus rīkojumus, ko

varētu apzīmēt par «mazas politiskas programmas"
izvešanu dzīvē. Viens tāds rīkojums nosaka, ka

landesvēra un muižniecības nodevības dēl Kurze-

mes frontē, uz karastāvokļa pamata vi-

sas bruņniecības muižas Ziemellat-

vijā tiek pieskaitītas valsts zemes

fondam un vācu majorata un privā-
tas muižas nekavējoties tiek pār-

ņemtas valts rīcībā, uzdodot to pārzināša-

nu apriņķu apgrārkommisijām. Ziemeļu frontes lat-

viešu aizmugures priekšnieks kapt. Miglavs deva

rīkojumu: apcietināt un nodot
_

kara
lauka tiesai visus, kas aģitē par

Niedras valdību un tās vārda izdod

rīkojumus. Valkas igauņu komendants aizliedza

izpildīt Niedras valdības pavēles un rīkojumus. Vi-

ņa rīkojumā teikts, ka pavēlētājus un pa-

vēlu izpildītājus nošaus uz vietas,

bet pavēlu drukātājus — pakārs. Pa-

vēlēts arī nošaut visus pret latviešiem un igauņiem

karojošā vācu karaspēka aģentus,

kurus frontes aizmugurē pieķers noziedzībās.

10. jūnijā, lai izbēgtu abu naidīgo spēku sa-

dursmi, kā arī iegūtu laiku tālākām sarunām, iestā-

jās pamiera stāvoklis, ar abu pretinieku armiju
vadības piekrišanu. Šo pamieru uzspieda Sa-

biedroto pārstāvji, uzņemdamies vidutāja lomu.

No igauņu un latviešu puses kopējās armijas virs-

pavēlniecība prasīja, lai vācieši atvelkās uz līnijas:
Gaujas upe no Grīvas līdz Siguldai, tad uz Nītauri-

Vecpiebalgu-Jaungulbeni, līdz abu armiju attiecību

tuvākai noskaidrošanai. Vācieši atkal pieprasīja,
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lai igauņi atvelk savus pulkus uz Igaunijas un Latvi-

jas robežas; tādā gadījumā latviešiem «ziemeļnie-
kiem" būtu jāpievienojas Niedras un baronu armi-

jai, lai ietu cīņā pret lieliniekiem Latvijas territori-

jas austrumu daļā. Niedras armijas virspavēlnieks

majors Fletchers savu armiju, tūliņ pēc Rīgas ie-

ņemšanas, nesūtīja vis cīņā pret lieliniekiem, bet vi-

sus spēkus koncentrēja pie Cēsīm, pret «ziemeļnie-

kiem un igauņiem. Lielinieku sarkanā armija pēc

Rīgas atdošanas bija atkāpusies līdz Latgalei. Te

viņu no pārējās Latvijas sāka nodalīt viena «ziemeļ-
nieku" armijas dala un ap to laiku tā jau bija sa-

sniegusi Daugavu pie Stukmaņiem (Pļaviņām).
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Igauņu karaspēka izvākšanos no Latvijas ter-

ritorijas sevišķi noteikti aizstāvēja amerikāņu pār-

stāvis pulkv. Grīns. Viņš arī bija Sabiedroto misi-

jas priekšnieks. Šī kunga simpātijas noteikti bija
vācu pusē. Lai viena vai otra puse piekāptos, Sa-

biedrotie pamiera izbeigšanās termiņu noteica līdz

20. jūnijam.
Tikko kļuva zināma pamiera iestāšanās un tā

noteikumi, Ziemellatvijas pilsētu un pagastu pār-

stāvji plašā skaitā iesniedza memorandu Sabiedroto

pārstāvjiem. Viņu priekšnieks tad jau bija angļu

ģenerālis Gofs, agrākā Grīna vietā. Gofs nostājās
latviešu un igauņu pusē un jau 13. jūnijā deva pavēli
Golcam savu armiju atvilkt uz igauņu priekšlikumā
minēto frontes līniju. Tālāk šai pavēlē bija teikts,
ka Golcam puse no sava karaspēka jāsūta atpakaļ
uz Vāciju, jāļauj Ulmanim organizēt nācionālu valdī-

bu un organizēt latviešu karaspēku, vāciešiem jāie-
vēro sabiedriskas un privātas mantas neaizskaramī-
ba un jāizvāc projām lielgabali, kuri valda pār Lie-

pājas ostu. Šīs pavēles Gofs deva sarunu laikā ar
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vāciešu armijas pārstāvjiem. Uz to landesvēra virs-

pavēlnieks majors Fletchers atbildēja, ka Gofa pa-

vēle nevar attiekties uz viņu, Fletcheri, kā Latvijas

armijas vadoni, jo šī armija Golcam neesot padota.
Gofs deva Fletcherim laiku atbildes došanai līdz 20.

jūnijam.

17. jūnijā pamiera jautājumu, kā arī landesvē-

ra prasības pārrunāja arī Igaunijas Satversmes sa-

pulcē. Par stāvokli ziņoja ministru prezidents
Strandmanis. Viņš uzsvēra, ka vāciešu prasība par

igauņu kara pulku atvilkšanu nav pieņemama un ka

tādās pašās domās ir arī Sabiedroto misijas jaunais

priekšnieks ģen. Gofs. Ar to jautājums izšķīrās —

cīņa bija nenovēršama.

Raksturīgi, ka pat tagad, izšķirošajiem notiku-

miem tuvojoties, K. Ulmanis atradis par vajadzīgu
rakstīt vēstuli laikraksta „Tautas Balss" redakto-

ram 0. Nonācim, Valkā, lai «ziemeļniekus" brīdi-

nātu no sanaidošanās ar muižnie-

kiem. Pirmās vācu okupācijas laikā (1918. g.)
zemnieku savienība izdeva Valkā savu laikrakstu

«Līdums". Laikraksta redaktors bija 0. Nonācis.

Tagad Valkā iznāca «Tautas Balss" un Nonācis at-

kal bija tās redaktors. Tā tad vēstulē, ko Ulmanis

rakstīja Nonācim, bija izteiktas tās politiskās

domas, kurām Ulmanis savos sirds dziļumos pie-
krita, no kurām viņš bija vadījies visu laiku, kamēr

Pagaidu valdība atradās Liepājā. Tāpēc pievedī-
sim šīs vēstules saturu pilnīgākā veidā.

Ulmaņa vēstule rakstīta 18. jūnijā, 1919. g. Sā-
kuma viņš pateicas Nonācim par viņa pūlēm valsts

labā un tad «paķer to vērsi" tā sakot, tieši aiz pa-
šiem ragiem:
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«Tikai viena lieta — nevajag a_ propagandā un

citos rakstos pārspīlēt naidu pret
muižniecību, jo šādi pārspīlējumi loti nepatīk
Sabiedrotiem un šai brīdī var mums loti kaitēt. Visas

Sabiedroto misijas turas kopā ar mums, ar tā saukto

Niedras valdību viņas nav stājušās nekādos sakaros.

Tomēr uz viņu vienbalsīga aizrādījuma

pamata mēs_ pieturamies pie politikas,
kura neizslēdz saprašanos zināmās ro-

bežās, pie kam, protams, valdības līdzšinējais
politiskais virziens paliktu pilnīgi nodrošināts. Ja

valdība ies atpakaļ pie darba, tad tomēr notiksies zinā-

ma reorganizēšanās, uzņemot kabinetā dažus vietējos
cittautiešus. Šai lietai vajaga vēl šonedēļ izšķirties. G.
(persona, ar kuru vēstule sūtīta) Jums pastāstīs vi-

sus sīkumus.
Es vēl reiz gribu tikai aizrādīt — laiks prasa no

mums atturību un mērenību iekš mūsu izturēšanās

pret muižniecību..."
Jūsu K. Ulmanis."

(Vēstule citēta pēc Nonāča grāmatas: „Ziemelvidzeme",
171. lpp.)

Vai šāda Ulmaņa vēstule «ziemeļniekus" un

igauņus varēja pārliecināt un noskaņot par «sapra-

šanās polītiku" ar muižniecību? Garastāvoklis to-

reiz Ziemelvidzemē un Igaunijā bija tāds, ka Ulmaņa
vēstule varēja izsaukt tikai sašutumu, lai gan to

rakstīja toreizējais Latvijas Pagaidu valdības mi -

nistru prezidents un rakstīja neilgi pēc vē-

sturiskās Tautas padomes sēdes 12. maijā.
Tautas padome šai sēdē tak bija ieņēmusi visās sa-

vās rezolūcijās un stāvokļa novērtējumos nesa-

mierināmu poziciju iepretim vietējiem ba-

roniem un viņu atbalstītājiem-lielvāciešiem. No vē-

stules paliek tāds iespaids, ka «Saratova" «trimde-
nieks" šos Tautas padomes katēgoriskos atzinumus

un lēmumus pavisam jau aizmirsis. Viņa polītisko
domu gājienam nebija vairs nekāda sakara ar 12.
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maiju. Liekās, ka «trimdinieks" toreiz ir juties ār-

kārtīgi noguris, dzīvodams savā piespiestajā
vientulībā.

Izlasāt uzmanīgi pastrīpotos vārdus un teiku-

mus Ulmaņa vēstulē un padomājat par to satura no-

zīmi. Jums jānāk tikai pie tā vienīgā slēdziena, ka

Ulmanis nav nekāds politiķis. Ne-

viens īsts politiķis taču nevar uzrakstīt tādu

vēstuli. Tikai tāds cilvēks, kam nav nekādas

jēgas no politikas, kurš nespēj politiski do-

māt, var likties sevi vadīties no tā, kas „p all k"

vai „nepatīk" kādam citam, kaut šinī gadījumā
runa ir par Latvijai draudzīgi noskaņotām Sabiedro-

to valstīm. Tikai naivs politiķis var domāt, ka sa-

prašanās un izlīgšana ar muižniekiem tai laikā un

apstākļos varēja arī pilnīgi nodrošināt valdības ag-

rāko politisko virzienu, jo „laiks" prasa no mums

atturību un mērenību iekš mūsu izturēšanās pret

muižniecību.

Mēs saprotam to neapskaužamo sajūtu, ko iz-

juta «ziemeļnieku" vadoņi, izlasīdami šādu Lat-

vijas ministru prezidenta vēstuli. Un

mēs arī tīri labi sapratām šo vadoņu rīcību, kad

viņi atzina par labāku šādu vēstuli tobrīd noklu-

sēt plašākai sabiedrībai. Un ja ne mūsu sabied-

rotie igauņi — būsim objektīvi šinī lietā un vietā —

tad nez vai no tā «ziemeļnieku" varoņlaikmeta kaut

kas labs būtu iznācis. Šī Ulmaņa vēstule patieši ir

vispārliecinošākais dokuments tai Pagaidu val-

dības nevarībai, par ko mēs daudz jau esam

rakstījuši šīs grāmatas iepriekšējās nodalās.

Karš ta tad_ starp Ziemeļlatviju un Igauniju
vienā puse un vāciešiem pretējā pusē bija neno-

vēršams. Tāpat uz šo lietu skatījās pretinieks. No-
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gaidījis pamiera izbeigšanas termina pēdējo stundu
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— 20. jūnijā, pīkst. 12 dienā Niedras un baronu ka-

raspēks visā frontē pārgāja straujā uzbrukumā. Di-

vas dienas pirms tam — jau 18. februārī Niedras re-

organizētais «ministru kabinets" to tā bija izlēmis,
ieceldams Fletchera vietā par savas armijas virs-

pavēlnieku īstā ku latviešu cilvēku — Dr. T. Van-

kinu. Protams, gan tikai formāli. Tāda, lūk, vēstu-

re ir tām Cēsu kaujām, kuras beidzās

ar landesvēra un dzelzsdivizijas

smagu sakaušanu. Līdz ar šīm kaujām un

tām sekojošām mazākām cīnām Baltijas muiž-

niecība bija sista.

Tās būtu bijušas pēdējās kaujas ar vietējo

muižniecību un viņas lielvācu atbalstītājiem, ja tā

sauktā Strazdu m v i ž a s pamiera līgu-
ma noslēgšanā, 3. jūlijā, 1919. g., Sa-

biedroto diplomātija un kompromi-

sa, kā arī pašu latviešu Pagaidu val-

dības gļēvulības polītika nebūtu ņē-

musi atkal virsroku.

Uzvarētājus «ziemeļniekus" un igauņu kara

pulkus aizturēja 1. jūlijā, kad viņi jau atradās Rīgas
vārtu priekšā — pie Juglas un Vec-Mīlgrāvī. Kara
darbību pārtrauca, jo vācieši paziņoja, ka viņi kapi-

tulē. Kara darbību pārtraukt spieda arī Sabiedroto

pārstāvji. Ulmaņa Pagaidu valdība šim spiedienam

gļēvi padevās. Uzvarētājiem «ziemeļniekiem" pat

vairākas dienas vajadzēja nogaidīt pie Juglas, ka-

mēr vācieši no Rīgas izvācās. Tikai 6. jūlijā «zie-

meļniekus" ielaida Rīgā, kur tos saņēma gavilējošā
tauta ar puķēm un ārkārtējas sajūsmas apliecināju-
miem. Igauņus Rīgā neielaida, lai nerastos pārstei-

gumi attiecoties uz «kara laupījumu".
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Ari no Liepājas vāciešiem bija jāaiziet — uz

Sabiedroto pavēli, kuru deva ģenerālis Gofs. Lie-

pāju vācieši galīgi atstāja 23. jūnijā — dienu pirms

Vācijas piekrišanas Versaļas miera līgumam. 27.

jūnijā Liepājā jau bija ar ģen. Gofa rīkojumu iecelts

latviešu komendants un viņa rīcībā atradās no Zie-

melvidzemes pārvesta karaspēka dala. Nu arī Pa-

gaidu valdības trimdenieki varēja no „Saratova"

kāpt krastā, jo „laiks" šo lietu bija izšķīris viņiem

par labu. 8. jūlijā Pagaidu valdība jau varēja izkāpt

Daugavas krastā ,iepretim Rīgas pilij, nepelnīti su-

minātai un sagaidītai no daudzu tūkstošu lielām lau-
žu masām.

Tāds, lūk, bija tas laiks un tādi viņa

piepildītāji. Un Niedra — tas pazuda ar vi-

siem saviem ~ministriem" kā tekulis un bēgulis un

kā savas tautas vislielākais nodevējs, aizbraukdams

līdzi saviem draugiem-baroniem, kurus Latvijas īsto

atbrīvotāju lodes vēl bija saudzējušas. Gan ne uz

visiem laikiem — rudenī, pateicoties neprātīgajam
Strazdumuižas līgumam, kad sākās bermontiādes

avantūra — Niedras vārds atkal uzpeldēja. „Sal-

mu vīrs" nevarēja arī šo politisko avantūru un tau-

tas krāpšanu palaist sev garām.
Šais ciņu aprakstos un uzvaras prieka aplieci-

nājumos mēs nekur neminējām otru latviešu armiju
— «dienvidniekus", ar pulkv. Balodi kā viņu virs-

pavēlnieku. Šās armijas gaitas mēs agrāk jau ne-

daudz pieminējām un beidzamo reizi pēc vāciešu ie-

nākšanas Rīgā, kad «dienvidnieki" bija spiesti mie-

rīgi noskatīties landesvēra sarīkotajās latviešu iz-

kaušanas orģijās. Rīgā Golcs zem Sabiedroto spie-

diena_un pēc vilšanās ar Niedru, atļāva Balodim pa-

lielināt savu karaspēku ar brīvprātīgajiem. Brīv-
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prātīgie pieteicās lielā skaitā — bēgdami no landes-

vēra briesmīgās izrēķināšanās un atriebības. lestā-

jās arī daudzi bijušo sarkanās armijas karavīru. Vi-

ni otrreiz vairs nevēlējās meklēt sev patvērumu
Krievijā. Balodis jau varēja sākt formēt otru divi-

ziju, pārvērzdams savu Kurzemes brigādi ari divi-

zijā.
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«Ziemeļnieku" atsvabināšanas cīņu vēsturē Ba-

loža vārdu nedrīkst noklusēt. Par nožēlo-

šanu gan — negatīvā novērtējumā.

«Ziemeļniekus" visvairāk interesēja Baloža

stāvoklis iepretim baronu un Golca armijai. Nodibi-

nāja sakarus, veda attiecīgas sarunas. Balodis iz-

šķīrās par to, ka viņam jāizturās neitrāli Cēsu

frontes konflikta jautājumā. «Ziemeļnieki" uztrau-

cās un «nervozēja", tomēr Balodis palika pie saviem

ieskatiem. Nelūkojoties uz to, ka Cēsu kauju laikā

Baloža rīcībā jau bija ne mazāk kā 5000 vīru.

Balodim vēl lika priekšā, lai viņš ar savu ka-

raspēku paliek Rīgā. Tai gadījumā, ja «ziemeļnieki"
un igauņi pretinieku sakautu, šādas latviešu armijas

atrašanās Rīgā, landesvēra un dzelzsdivizijas aiz-

mugurē, būtu loti noderīga. Vāciešu stāvoklis caur

to būtu stipri apdraudēts, bet «ziemeļnieku" tikpat
lielā mērā atvieglots. Balodis nepieņēma arī šo

priekšlikumu un traucās prom. uz Latgali, ieņemt
fronti pret lieliniekiem. Neskatoties uz to, ka Ba-

lodim padoto karavīru vienprātīgs gara stāvoklis

bija tāds, kas tos rautin rāva cīnīties ar vāciešiem.

Vai šāda Baloža izturēšanās bija kompen-

sācija Golcam par atļauju pavairot savus spē-
kus? Daudzi to tā iztulkoja. Ja tas tā arī būtu bi-

jis, tad tomēr šāda Baloža pozicija nāca par ļa v -

nu «ziemeļniekiem" un sabiedrotiem igauņu pul-
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kiem. Landesvēram un dzelzsdivizijai bija izdevīgi

tas, ka Balodis savus spēkus novirza pret lie-

liniekiem Latgalē. Viņi bez kāda riska savā aizmu-

gurē nu varēja visus savus spēkus mest cīņā pret
ziemeļu frontes Latvijas atbrīvotājiem. To citādi

nevar saprast un iztulkot. Mēs gan domājām, ka

Balodim bija vēl otra nelaime — tā pati, kas Ul-

manim
... „Laiks prasa no mums atturību un mē-

renību iekš mūsu izturēšanās pret muižniecību"
...

Šī atturība un m/ērenība tā tad bija Pa-

gaidu valdības un viņai padotā dien-
vidnieku" virspavēlnieka otrreizējā

kapitulācija baronu un fon der Gol-

ca priekšā.
Vēl dažus vārdus par „aizmugures fronti" —

tādu, kāda bija nodibinājusies Liepājā un kuras cī-

ņas mēs jau aprakstījām iepriekšējā nodaļā.
Vai tāda „fronte" bija arī Rīgā? Jāatbild —

bija un „frontenieki" ari bija tie paši, kas Lie-

pājā. Kad vairākus soc.-dēm. darbiniekus Liepājā
vācu policija un landesvērs sāka pastāvīgi vajāt, vi-

ņi ieradās Rīgā, tūliņ pēc tās ieņemšanas. Te nekā

daudz nezināja ne par Liepājas notikumiem, nedz ari

par turienes cīņām ar vāciešiem.

Pirmais darbs tā tad bija — informēt rīdzinie-

kus par visu, kas bija noticis. Rīga gan ir daudz

reizes lielāka pilsēta, nekā Liepāja, bet tai nebija

„sava Opelta". Tāpēc 7 politisko partiju un Pagai-
du valdības zināmos uzsaukumus nodrukāja nelaika
Pīpiņa spiestuvē. Protams, ar drukātavas īpašnieka

laipnu atjauju. Tikai „sargi" šoreiz jau bija ģērbu-
šies īstos latviešu karavīru mundieros. Tas tāpēc,
ka arī šeit, no sociāldēmokratu partijas biedriem,
Bruno Kalniņa vadībā, formējās šoreiz jau divas
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1 e_g ā1 a s rotas. Uzsaukumus izdalīja gan kazar-

mēs, gan pilsētas iedzīvotājiem. Dalīja slepeni.
Nu tik vēl trūka legāla laikraksta,

kas apņemtos turpmāk sniegt nevis vāciešiem,
bet gan latviešiem piemērotu informāciju un

notikumu aprakstīšanā būtu objektīvs. Daudzi no-

rādīja uz Antonu Benjāmiņu, laikraksta „Rī-

gas Latviešu Avīze" līdzizdevēju. Otrs šīs lapas iz-

devējs bija J. Kalniņš — no firmas „A. Dīriķis un

biedri". Kad pieminēja redaktora vārdu, tad šaubas

jau ņēma virsroku. Redaktors taču bija Fricis

V c m b erģ i s — baronu Baltijas valsts līdzdibi-

nātājs. Viņa vārds taču figurēja arī fon Striķa sa-

zvērestības dokumentos. Bija tomēr maza cerība

— privāta laikraksta izdevējam taču ir tā galvenā
noteikšana — redaktors ir viņa kalps.
Ja redaktors neatbilst izdevēja interesēm — viņš to

uz vietas var atlaist un tā vietā pieņemt citu.

Aizgāja pie Antona Benjāmiņa, „Jaun. Zinu"

tipogrāfijas līdzīpašnieka aprunāties par „visas lat-

viešu tautas kopējo lietu". Benjamiņš bija loti laipns

sarunā, nevairījās pat vārdos apliecināt savu sajūs-
mu par „latviešu uzupurēšanos" cīņā pret baroniem,
kā tas vienam „riktīgam" tautiešam arī pienākas,
bet iabot vai arī grozīt kaut ko tai informācijā, ko

katru dienu viņa tiražs pasniedz latviešu lasītājiem
— katēgoriski atteicās. Esot okupā-

cijas laikā sagādātas drukātavas mašīnas par

lielākām summām un uz parāda, nevarot riskēt. Ti-

kai tos uzsaukumus gan palūdza — piešūšanai re-

dakcijas archīva aktīm.

Pīpiņš bija patriots. Benjāmiņš tāds nebi-

ja — viņš bija un palika tirāža vīrs.

Tāds savos sociāli-polītiskos uzskatos konzer-
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vātīvs kungs, kā Pagaidu valdības bijušais tirdznie-

cības un rūpniecības ministris Sp. Paegle savu atmi-

ņu grāmatā — „Kā Latvijas valsts tapa", tādā pašā

sakarībā, kā nupat minējām, par „Rīgas Latviešu

Avīzes" virzienu toreiz nodod šādu liecību:

„Šo laikrakstu visā vācu okupācijas laikā vadīja no-

teikti konzervātīvā un vāciem tieši draudzī-

gā un iztapīgā garā (149. lpp. — pastrīpojums
mans. K. 0.) Latviešu nācionālās kopības un brīvības

centienu labā viņš varbūt pa daļai nevarēja, bet arī

negribēja neko ierosināt un aizstāvēt. „Rīgas Latviešu

Avīze" visā savā pastāvēšanas laikā noderēja par do-

mu izteicēju tikai tai šaurai latviešu sabiedrības daļai,

kura gan sevi saucās par nācionālistiem, bet kuri bija
jau gatavi noliekt galvas stiprās vācu varas priekšā un

mierīgi noskatīties, kā latvju tautas nācionālā doma un

centieni izbeidzās visvācu gegemonijas pavēnī."

Tā. Vai tikai pavēnī tie izbeidzās? Pēc

mūsu domām, tie sākās un izbeidzās tau-

tiskā veikala un tirāža — naudasma-

kā.
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7. LATVIJAS GALĪGA ATBRĪ-

VOŠANA

Strazdumuižas pamiera līguma noteikumi. — Ulmaņa kabineta

demisija. — «Darba kabinets" kopā ar vāciešiem. — Sabiedro-

tie un vācieši. — Fon der Golca grandiozie plāni. — Vācijas

Austrumu polītika. — Fon der Golcs un Noske. — Golcs par

iestāšanos krievu pulkos. — Vācu zaldātu kūdīšana pret lat-

viešiem. — Atkal pavalstniecības un zemes iegūšanas jautā-

jums. — Sabiedrotie beidzot prasa vācu karaspēka izvākšanu

un Golca atsaukšanu. — Kāpēc sabruka Golca plāni. — Ber-

montiāde. — Padomju Krievijas palīdzība Latvijai. — Ber-

monta bandu sakaušana. — Krievu vietā valstsvācu armija. —

Latgales atbrīvošana. — Latvijas valsts atzīšana. — Satvers-

mes sapulces vēlēšanas. — Jābūt gataviem cīņai pret fašismu.

Miera sarunas ar sakautās vācu armijas pār-

stāvjiem sākās 1. jūlijā, Strazdu muižā, pie Juglas.
No vācu puses piedalījās kā landesvēra, tā dzelzsdi-

vizijas pārstāvji; no igauņiem un latviešiem — abu

armiju pārstāvji. Sabiedroto valšķu pāstāvji pieda-

lījās sarunās kā samierinātāji un līguma noteikumu

diktētāji. Tas bija pamiera līgums, jo mi e-

r a līgumu vajadzēja slēgt vēlāk un jau pašām Lat-

vijas un Vācijas valdībām.
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Pamiera līgumu abas puses parakstīja īsi pec

pusnakts, uz 3. jūliju. Līguma noteikumi sekojošie:

1) 3. jūlijā pīkst. 12 dienā jāpārtrauc kaujas darbība

uz sauszemes, jūras un gaisā;
2) Visam vācu karaspēkam visdrīzākā laikā jāatstāj
Latvijas robežas. Sakarā ar miera līgumu, vācu ka-

raspēks Latvijas robežās pārtrauc visus uzbrukuma

darbus, izņemot kaujas darbību pret Padomju Krievijas

republikas spēkiem;
3) Vācu karaspēkam bez kavēšanās jāatstāj Rīga un

viņas apkārtne, pie kam izvākšanās jānobeidz 5. jūlija,
līdz pīkst. 6 vakarā, izņemot atsevišķus štāba oficierus,

kuri varēs uzraudzīt vācu kara piederumu izvākšanu;
4) Viens no Sabiedroto virsniekiem Rīgā uzraudzīs

vācu krājumu izvākšanu;
5) Landesvēram tūliņ jāatstāj Rīga un viņas apkārtne

un jāiziet pār Daugavu. Šī izvākšanās jāizdara līdz 5.

jūlijam, pīkst. 6 vakarā. Turpmākais landesvēra likte-

nis nosakāms saskaņā ar pamiera līguma § 9.;
6) Igauņu karaspēks nenāk pāri frontei, kuru tas ieņē-
ma 3. jūlijā, pīkst. 3 no rīta;

7) Vācieši nedrīkst traucēt satiksmi starp Rīgu un

Liepāju pa zemes un dzelzceļiem un pa tēlegrafu;
8) Sabiedroto gubernātors pagaidām uzņemas Rīgas
pārvaldi un darbojas kopīgi ar latviešu valdību;
9) Sīkāki noteikumi izstrādājami Sabiedroto kara mi-

sijas pārstāvju vadībā.

Šos pamiera_ līguma noteikumus ne latviešu,
nedz igauņu militārie pārstāvji negribēja pieņemt,

tāpēc, ka tie vēl nedeva nekādas garantijas par to,

ka vācieši jau tuvākā laikā izvāksies arī no Kurze-

mes. Tomēr Sabiedroto pārstāvji tos uzspieda pie-

ņemt, apsolīdamies, ka par Kurzemes atbrīvošanu

viņi gādāšot. Pret šādiem noteikumiem asi prote-

stēja arī sociāldēmokratu partijas Rīgā esošie Cen-

trālās komitejas un Tautas padomes locekli, kā arī

Rīgas komiteja.

Angļu misijas loceklis pulkv. Tallents tai pat
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dienā ģenerāļa Gofa uzdevumā paziņoja, ka starp

latviešu un igauņu militāriem pārstāvjiem un Vāci-

jas dzelzsdivizijas un landesvēra militāriem pārstāv-

jiem noslēgts pamiers, ka Sabiedrotie atzinuši Ul-

maņa valdību, bet viņa noliek savas pilnvaras, lai

sastādītos jauna valdība uz koalicijas pamatiem un

praktiskas darba programmas veikšanai. Līdz jau-
nās valdības nodibināšanai Rīgas civīlgubernātora

pienākumus uzņēmās pulkv. Tallents, militārguber-
nātora pienākumus — Amerikas pulkv. Davlejs. Ap-
turēta arī nāves sodu izpildīšana pie apcietinātiem.
Te jāpiezīmē, ka pēc Sabiedroto kommisijas iejauk-
šanās masu slepkavību lietā, masu nošaušanas gan

aprima, bet vāciešu „kara tiesas" pēc tam turpināja
nāves sodus piespriest uz kara stāvokļa (Standrecht)
pamata.
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Ulmaņa Pagaidu valdība par savu atkāpšanos

paziņoja 30. jūnijā. Pirms tam jau Liepājā no Rīgas
bija ieradušies divi vāciešu pārstāvji, sarunu veša-

nai par jaunās valdības sastādīšanu uz koalicijas pa-

matiem. Jaunajai valdībai, kuru apzīmēja par „dar-
ba kabinetu" ,vajadzēja sastādīties pēc šādas pro-

porcijas: Ulmaņa pilsoņiem — 6 pārstāvji, vācie-

šiem — 3, starp tiem vienam jābūt no progresistiem
(Šreinera gr.) un žīdiem — viens pārstāvis. Pag.
valdības paziņojumā atklātībā bija teikts, ka tāda

valdības sastādīšana esot Sabiedroto griba, kas jā-
respektē. Tā ka Ulmanis veda iepriekšējas sarunas

ar vāciešiem, tad jānāk pie slēdziena, ka viņš pats

arī piekrita šādai koalīcijai. Tāpēc arī Ulmanis

un viņa reprezentētā Pagaidu val-

dība darāma atbildīga par neizdevī-

gā Strazdu m v i ž a s pamiera līguma

noslēgšanu.



219

Visa iepriekšējā notikumu gaita liecināja, ka

Sabiedrotiem bija savi aprēķini Baltijas valšķu

politikā. Pret vāciešiem viņi negribēja krasi uzstā-

ties, bet vienmēr meklēja izlīgšanas un kompromisa

ceļus. Strazdumuižas līguma noteikumi neparedz
nosacītu laiku, līdz kuram vāciešiem jāatstāj Latvi-

jas robežas. Vācieši varēja kavēties vēl ilgāku lai-

ku, aizbildinādamies ar dažādiem šķēršļiem karaspē-
ka evakuēšanā, kā transporta līdzekļu trūkumu un

taml., ko viņi arī darīja.
Vācieši atkāpās līdz Jelgavai, uzskatīja šo pil-

sētu un tās apkārtni par savas 6. armijas korpusa
bazi un visu vasaru nemaz i nedomāja par evakuē-

šanos. Arī Sabiedrotie nopietni necentās vāciešus

dabūt prom no Jelgavas. Šis karaspēks vairs ne-

skaitījās kā padzītās Niedras „valdības" karaspēks.
Tas uzdevās par Vācijas rēgulārās armijas sastāv-

daļu un Vācijas valdība visu vasaru to turpināja ap-

gādāt ar pārtiku un kara materiāliem. Arī jaunas

brīvprātīgo vienības no Vācijas pastāvīgi plūda caur

Tilzīti — Jelgavas virzienā. Uz to gandrīz katrā

Satversmes sapulces sēdē norādīja vācu neatkarīgie

soc.-dēm., asi kritizēdami Golca militāro polītiku
Baltijā, viņa muižniecisko orientāciju, kā arī asiņai-

no terroru pret vietējiem iedzīvotājiem-latviešiem.

Latvijas sociāldēmokratiskās strādnieku partijas
Centrālkomiteja arī par šiem notikumiem pastāvīgi

informēja vācu neatkarīgos soc.-dēm. un piegādāja

viņiem (Haazem) attiecīgus materiālus par šejienes

apstākļiem. Arī ārzemju presi informēja. Vācijas
valdībai tas darīja nepatikšanas un viņa bija spiesta
taisnoties par savu rīcību.

Ja latviešu un vāciešu attiecību kārtošanā Sa-

biedrotie vienmēr mīlēja aizbildināties, ka vāciešu
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atstāšanā Latvijā vini ir saistīti ar pamiera līguma

noteikumiem, tad jānāk pie slēdziena, ka šai palik-
šanā Sabiedrotie arī bija sevišķi ieinteresēti. Golcam

tāda palikšana nebija pretīga. Viņš ar savu armiju
nemaz necentās par katru cenu nokļūt drīzāk dzim-

tenē. Gluži otrādi —
katru līguma burtu viņš cen-

tās iztulkot tā, lai varētu uzturēties šeit ilgāku lai-

ku. Reizē ar to Golcam radās pašam savi pro-

jekti, neatkarīgi no Sabiedrotiem.
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Atklātībā no šiem projektiem zināms tik daudz,
ka tai pašā laikā, kad viņa armija bija sakauta pie

Cēsīm, Golcs ir stājies sakaros ar Kolčaku. Saru-

nas vestas ar Kolčaka pārstāvi Helsinkos. Kolča-

kam Golcs it kā piedāvājis savu palīdzību, solīda-

mies noorganizēt pat līdz 300.000 vīru lielu armiju

pret Padomju Krieviju. Šīs armijas operāciju bāze

būtu bijusi Kurzeme un Lietuva. Lai no-

vērstu Sabiedroto uzmanību no šīs lietas, kas varē-

ja būt viņiem nepieņemama un bīstama, brīvprātī-

go vervēšanu Vācijā maskēja. Vāca jaunus pulkus
it kā kņaza Līvena nodalām, Virgoliča un grafa Kel-

lera krievu armijas paplašināšanai Jelgavā. Lī-

vena pilnvarotie Vācijā bijuši senators Belegarde un

kapt. Rozenbergs. Vēl plašāka aģitācija vesta par

iestāšanos grafa Kellera armijā.
Vācu neatkarīgo soc.-dēm. laikraksts „Frei-

heit" publicēja veselu rindu personu, kuras ar šīm

vervēšanām nodarbojās. Vārdā minēja sekojošas
personas: pulkv. Delinghauzenu, baronu Noīdi, leitn.

Leikartu, leitn. Zalemanu, ritm. Heršelmanu, Popo-

vu, pulkv. Neporežniju un citus. Vācijas valdība

oficiāli gan vairākas reizes deva rīkojumus, ka šādi

vervēšanas biroji slēdzami un pati vervēšana pār-

traucama, bet biroji pārmainīja savus nosaukumus
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un darbu turpināja. Kad dep. Haaze uz to norā-

dīja Satv. sapulcē, kara ministris Noske, ārlietu mi-

nistris H. Millers un arī mums pazīstamais Aug. Vin-

nigs taisnojās, ka esot daudz tādu valdības rīkoju-
mu, kurus nepilda, ka nekas ļauns jau nevarot no-

tikt Baltijā, ka esot paredzēta drīza vācu armijas iz-

vākšana, bet tā aizkavējoties transporta līdzekļu
trūkuma dēļ, ka karaspēka evakuēšanai jānotiek zi-

nāmā kārtībā, pēc vienībām, tās neskaldot, ka polī-
tiski-militārais stāvoklis Baltijā vēl esot neskaidrs

un tā noskaidrošanai notiek sarunas ar Ulmaņa val-

dību un Sabiedrotiem, tāpat noskaidrojams arī jautā-
jums par pavalstniecības un zemes iegūšanu vācu

karavīriem, kuri cīnījušies par Latvijas atbrīvošanu

no lieliniekiem, ko esot apsolījis Ulmanis 1918. g.

29. decembrī, bet tagad atsakoties šo solījumu pil-

dīt, ka Niedras valdība šo solījumu pilnā mērā apņē-

musies pildīt un sakarā ar to 23. maijā pat lūgusi
Vācijas valdību, lai tā vācu karaspēku pagaidām ne-

izvāc, bet atstāj Latvijā cīņai pret lieliniekiem, ka

Latvijā dzīvojot arī lielākā skaitā vācu elements,

kurš devis šai zemei augstu kultūru un tagad tas

apdraudēts no latviešiem un igauņiem, tā tad būtu

aizsargājams un taml. Ar vārdu sakot — tie bija
tie paši argūmenti, kurus simtām reižu bijām jau

dzirdējuši no ķeizariskās Vācijas laikiem un to laiku

„kultūrtreģeriem" Baltijā. No tā redzams, ka Vāci-

jas vairākuma sociāldēmokratu ministri, kuriem to-

reiz bija liela teikšana Vācijas valdībā — faktiski

bijajon der Golca polītiskie gūstekņi Baltijas jautā-
jumā.

It sevišķi nupat kā sacītais attiecās uz Vācijas
kara ministri Noski. Vislabāko liecību par to nodod

fon der Golcs, savā atmiņu grāmatā — „Meine Sen-
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dung.. kā to mēs jau iepriekš atzīmējām, kad bi-

ja runa par Noskes viesošanos Liepājā. No šīm at-

miņām izriet, ka Golca labvēlīgais ieskats par Noski

nebeidzās arī pēc dzelzsdivizijas „krievu" armijas

izvākšanās viņpus Kurzemes robežas, uz Šauļiem.
Golcs tad jau bija atsaukts no virspavēlnieka ama-

ta, bet viņš līdz ar to vēl nemitējās rūpēties par

savas Kurzemes armijas novietošanu. Viņš bom-

bardēja Vācijas valdību ar prasībām par šīs armijas
apgādāšanu ar zemi. Ja nevar Ulmaņa valdību pie-
spiest dot 1918. g. 29. decembra līgumā apsolīto ze-

mi, tad tā jāierāda Prūsijā vai kur citur Vācijā. Šai

sakarībā Golcs tad nu arī izsakās, ka Noske bijis

labvēlīgi noskaņots, tikai Millers un citi ministri tam

pretojušies.
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Par Golca plāniem Kurzemē skaidru illustrāci-

ju dod viņa slepenie rīkojumi 6. armijas

korpusa vadošo virsnieku sastāvam. Šādu rīkojumu
ir vairāk. To saturā ir galvenā kārtā politisku jau-

tājumu iztirzājumi. Minēsim te vienu no tādiem

rīkojumiem. Tas dots 31. jūlijā. Sākumā norādīts,
ka krievu lietā ir panākumi, vienīgi financiā-

lais jautājums vēl nokārtojams sarunu ceļā. Tālāk

Golcs atzīst, ka nepareiza ir dažu priekšnieku rī-

cība, ja viņi vēl aģitē pret pāriešanu krievu die-

nestā:

„Ir svarīgi, ka 6. korpusa vieta, kuru

atsauc, rastos cita pretlielinieciska

armija. Kuri aģitē pret iestāšanos krievu dienestā,
tiem jāpadomā par to, ka šādu pašu aģitāciju dzen vā-

cu spartakieši, angli un latvieši.

Es pavēlu uz to stingrāko uzstāties pret tādu aģitāciju!

Karaspēka vadoņiem tuvākā nākotnē paziņos aizsardzī-

bas plānu Vācijai, par cik tas būs izvedams.

Fon der Golc s."
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Šis rīkojums jau ir reizē ari pavēle. Pavē-
les kara dienestā nedrīkst neizpildīt. Ir zināms, ka

tāda aģitācija par pāriešanu krievu dienestā vesta

ar lielu nekautrību. Galvenais punkts šai aģitācijā

bija un palika pavalstniecības un zemes jautājums.
Ja to nedabūs no Ulmaņa, kurš to jau reiz apsolījis,
tad atjaunotā Krievijā katrā ziņā. Pret latviešiem

vispārīgi vesta visneķītrākā kūdīšana. Katrs latvie-

tis esot lielinieks un vācieša ienaidnieks — tā tad

bez žēlastības iznīcināms. Par šo „latviešu iznīci-

nāšanu" rūpējās arī pats Golcs, kurš Jelgavā un tās

apkārtnē, uz kara stāvokļa pamata atkal nodibināja

kara tiesas, motivējot ar to, ka latvieši traucējot vā-

cu karaspēka evakuēšanos. Kā zināms, katrs lat-

vietis nevis traucēja vācu karaspēka evakuēšanu,
bet gan ar vislielāko nepacietību gaidīja, lai tā drī-

zāk notiktu un lai neviena vācieša vairs nepaliktu
šeit. Apgalvojums par evakuācijas traucēšanu ir

rupji meli, jo Golcs savu armiju nevis evakuēja,
bet papildināja ar jaunām brīvprātīgo formācijām no

Vācijas, zem krievu karaspēka izkārtnes.

Vācu zaldātu kūdīšanai Jelgavā izdeva speciā-
lu laikrakstu „Die Trommel" (Bungas). Par latvie-

šiem tas rakstīja nepārspējamā valodā. Jau drīzi

pēc atkāpšanās no Rīgas, kādā slepenā virsnieku

sapulcē vācieši nolēma pāriet krievu pulkos un cīnī-

ties par apsolīto zemi. Vietējos iedzīvotājus terro-

rizēja un aplaupīja — uz kara stāvokļa pamata. No-

tika arī vairākas sadursmes ar latviešu karavīriem,
kā piemēram Slokā. Jelgavā pat atbruņoja veselas

divas rotas, kas atradās latviešu komendantūras rī-

cībā. Aizputē atbruņoja un aizveda sev līdzi vai-

rākus policistus. No Vācijas pienāca arvien jauni
pulki brīvprātīgo. Katrs brīvprātīgais bija pārlieci-
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nats, ka iegūs Latvija apsolīto zemi un jaunu dzim-

teni.
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Visa šī golciāde Ulmanim vislabāk bija zināma

un pārskatāma, nekā Sabiedrotiem. Tāpēc vairāk

ka vietā ir pārmetums Ulmanim un viņa Pagaidu
valdībai, ka viņi klausīja vienīgi tam, ko Sabiedro-

tie saka. Tautas padomē Ulmanis sacīja optimistis-
kas runas, vienmēr atsaukdamies uz Sabiedrotiem,
ka viņi vāciešus piespiedīs aiziet. Bet Golcs pa to

laiku rīkojās arvien tālāk. Igauņi, lietuvji, poli jau
pašā sākumā uzstājās enerģiski — vāciešus viņi at-

bruņoja un tā piespieda izvākties. Sabiedrotie vi-

ņus tāpat atzina, kā latviešus, jo nekāds ļaunums ar

to vien vēl nebija noticis. Neviena tauta neļaus ci-

tas zemes karaspēkam tā trakot un postīt viņas ze-

mi un slepkavot tās iedzīvotājus. Tikai Ulmanis,
būdams slikts politiķis, to nesaprata un vienmēr

uzsvēra savu „mērenību iekš izturēšanās pret muiž-

niecību ..."

Kad jūlija mēnesī Jelgavā ieradās Sabiedroto

pastāvīga kommisija, kopā ar latviešu un igauņu

pārstāvjiem, lai uzraudzītu vācu karaspēka evakuē-

šanos, tad arī viņi dabūja pārliecināties, kādā virzie-

nā traucās golciāde. Un tikai pēc tam, kad šī gol-
ciāde draudēja izvērsties par tādu spēku, kas vienā

jaukā dienā var pārvilkt strīpu visiem Sabiedroto

aprēķiniem, viņi sāka arvien enerģiskāki atkārtot

savus rīkojumus Vācijas valdībai, lai izvāc beidzot

savu armiju no Kurzemes un Lietuvas, kā arī atsauc

Golcu.

Šai kommisijai gan izdevās aizvākt līvēniešus

— 22. jūlijā lielais vairums no tiem 4 lielākos un 4

mazākos kuģos un vairākās liellaivās aizbrauca uz

ziemeļu fronti Judeniča rīcībā. Tikai vācieši netai-



225

sījās prombraukšanai. Jūlija beigās kādu nakti

10.000 šo karavīru pat sarīkoja atklātu demonstrā-

ciju ar lāpu gājieniem, kategoriski prasīdami sev

pavalstniecības un zemes iegūšanas tiesības. Arī

Golcs stingri pastāvēja uz šīm zemes iegūšanas tie-

sībām. Kādā apspriedē ar Sabiedrotiem, kas bija
sasaukta evakuācijas jautājuma pārrunāšanai, noti-

kusi asa izrunāšanās starp Gofu un Golcu. Kad

Gofs pateicis, ka Ulmanis neatzīst, ka Latvijas val-

dība būtu uzņēmusies kādas saistības zemes piešķir-
šanā ārzemniekiem karavīriem, Golcs dusmās lieto-

jis stiprākus izteicienus par Ulmani un licis viņa

vārdus ieprotokolēt.
Gofs deva rīkojumu Golcam viņa karaspēka

izvākšanu izdarīt līdz 20. augustam. Kad tas neti-

ka izpildīts, termiņu pagarināja līdz 30. augustam,

pavēlot arī nekavējoties atsaukt Golcu. Vācijas val-

dība vēlreiz atkārtoja savus agrākos rīkojumus, bet

Golcs joprojām kavējās. Gofs ari aizbrauca uz Pa-

rīzi, lai Sabiedroto augstākai kara padomei ziņotu

par stāvokli Kurzemē un Lietuvā. Augstākā pado-
me nu beidzot izšķīrās par noteiktākiem soliem-un

pilnvaroja savu jauno priekšsēdētāju — franču ģe-
nerālfeldmaršālu Fošu iesniegt Vācijas valdībai at-

tiecīgu notu. Pirmo notu augstākās kara padomes
vārdā Fošs iesniedza septembra otrā pusē. 27. sep-
tembrī tai sekoja jauna nota, bet nu jau viskatēgo-
riskākā veidā un piedraudot ar represijām, nepa-

klausības gadījumā:

1) pārtraukt visu pārtikas līdzekļu un apstrādājamo
vielu sūtīšanu uz Vāciju; 2) pārtraukt katras turpmākas
sarunas par financiāliem jautājumiem un krēdita atvē-

lēšanu Vācijai.

Nu arī kara ministris Noske pavēlēja Golcam
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atvilkt savu karaspēku uz Šauļiem, ārā no Kurze-

mes, bet tas jau bija par vēlu. Golca armija Jelga-
vā pārdēvējās par Rietum-Krievijas ar-

miju. Šis jaunās armijas pavēlnieks bija pulkv.
Bermonts-Avalovs, kuru augusta mēnesī speciāli
tam nolūkam izsauca no Berlīnes uz Jelgavu. Tas

notika saziņā ar Golcu. Ceļā uz Leņingrādu, pie
Gatčinas atradās ģen. Judeniča armija. Judeničs ce-

rēja drīzā laikā ieņemt Leņingrādu. Arī Deņikina

armija bija Krievijas dienvidos pavirzījusies uz

priekšu, bet abas drīzi pēc tam cieta smagu katastro-

fu. Reizē ar to arī Kolčaka armija dabūja spēcīgu

triecienu, tā ka cerības uz Krievijas atjaunošanu drī-

zi vien sabruka galīgi. Kad vēlāk Judeničs deva

pavēli Bermontam, pārcelties ar saviem pulkiem

viņa frontē, Bermonts atteicās. Bermonts bija izšķī-
ries rīkoties viens pats uz savu roku, laikam vēl ar-

vien cerēdams, ka aizmugure Vācijā dos viņam vē-

lāk nepieciešamās rezerves.

Kāpēc fon der Golca plāni par lielas armijas
radīšanu neizdevās. Tam ir vairāki iemesli. Vis-

pirms opozicija Golca avantūrai pašā Vācijā pieauga
ar katru dienu. Beidzot jau Vācijas valdību bom-

bardēja nevien neatkarīgie soc.-dēm., bet arī vairā-

kuma soc.-dēm. Pat dēmokratu dep. Hermans kādā

Satv. sapulces sēdē Vācijas polītiku Baltijas valstīs

apzīmēja par neprātīgu un bīstamu. Sociālistiskās

Tnternācionāles kongress Lucernā jau agrāk bija pie-

ņēmis asus lēmumus, kuros nosodīja Golca uzstāša-

nos Baltijas muižniecības aizstāvja lomā. Pateico-

ties šai opozicijas kustībai, Sabiedroto uzstāšanās
beidzot kļuva arvien noteiktāka. Nu tā bija jau sa-

vienota ar smagu represiju draudiem pret Vāciju.
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Pats galvenais iemesls laikam gan bus bijis pašas
„krievu lietas" sabrukums.

Savā atminu grāmatā fon der Golcs pastāsta,

ka viņš vedis sarunas ari ar krievu pilsoņu pārstāv-

jiem. Galvenais bijis naudas jautājums. Tas kār-

tots ilgāku laiku, bet bez kādiem panākumiem. Bi-

jis nodomāts izlaist pašiem savu naudu, nodrošinot

tās vērtību ar bijušās Krievijas valsts īpašumiem

Kurzemē un Lietuvā. Acimredzot, sazvērnieki būs

meklējuši kādu banku, šādas naudas emisijas finan-

cēšanai. Piemēram, pēc Ober-Ost bankas parauga

pirmajā vācu okupācijas laikā. Golcs ar lielu rūg-

tumu nožēlo, ka no šiem plāniem bijis jāatsakās.
Bermonts gan izlaida savu naudu, bet jau bez jeb-
kāda bankas nodrošinājuma.

Bermonta bandu uzbrukums Rīgai sākās 8.

oktobrī, pārejot neitrālās joslas līniju Kekava-Olai-

ne. Dienu pirms tam, 7. oktobrī Bermonts iesnie-

dza Ulmaņa „darba kabinetam" ultimātumu — iz-

laist viņa armiju cauri Latvijai — uz Pad. Krieviju.
Bermonts arī deklarēja, ka viņš nākot „Latviju iztī-

rīt no vēl pāri palikušajiem lieliniekiem". Kas zem

tā jāsaprot, tas bija skaidrs bez tuvākiem komen-

tāriem, jo katram vācu zaldātam Jelgavā jau bija

iepotēts galvā, ka katrs latvietis ir lielinieks. Lat-

vijas Pagaidu valdība tēlegrafēja uz Parīzi Sabied-

roto miera konferencei, kā arī viņu augstākai kara

vadībai, norādot, ka Vācija lauzusi Strazdumuižas

pamiera līgumu. Lūdza spert attiecīgus represīvus
solus pret Vāciju. Ziņoja arī, ka Latvija aizstāvēs

savu territoriju līdz beidzamai asins pilītei.
Nelielie latviešu spēki atkāpās uz Rīgu un 10.

oktobrī jau ieņēma pozicijas Daugavas labajā kra-
stā. Jau 15. oktobrī latviešu spēki, Sabiedroto flo-
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tes atbalstīti, pārgāja uzbrukumā no Daugavas grī-

vas puses un guva dažas uzvaras. Arī Zemgalē, no

Jaunjelgavas puses otra latviešu karaspēka grupa,

pārvarēdama pretinieku, virzījās uzvaras gājienā
uz priekšu. Te operēja no Pad. Krievijas frontes

atvilktie spēki. Jāpiezīmē, ka jau 12. septembrī

Latvijas Pagaidu valdība saņēma Pad. Krievijas ār-

lietu komisāra Čičerina priekšlikumu par miera sa-

runu ievadīšanu. Vēl agrāk tādu pašu miera sarunu

priekšlikumu viņš bija piesūtījis Igaunijai un Somi-

jai. Starp Latviju un Pad. Krieviju miera sarunas

vēl nebija iesāktas. Tomēr lielinieki bija ar mieru

faktiski pārtraukt kara darbību Latgales frontē, lai

dotu iespēju dalu no šejienes Latvijas armijas rai-

dīt cīņā pret Bermontu. Lielinieki arī pie-

dāvājās sūtīt vienu sarkanās armi-

jas diviziju palīgā, cīņai pret_ Bermontu.

Aiz dažiem motīviem šo lielinieku piedāvājumu to-

reiz nepieņēma. Cerēja, ka latviešiem vieniem pa-

šiem izdosies sakaut Bermontu.

Bermonta armijas sakaušana sākās ar latvie-

šu spēku vispārēju uzbrukumu 3. novembrī. Šo

uzbrukumu no Daugavas grīvas puses atbalstīja Sa-

biedroto kara flote. Sīvas cīņas pie Rīgas turpinā-

jās līdz 10. novembrim, kura diena arī bija izšķirošā
un piespieda pretinieku bēgt. 14. un 15. nov. vācie-

ši gribēja par katru cenu ieņemt Liepāju, lai atkāp-
šanās gadījumā viņu rīcībā atrastos izeja uz jūru,
bet arī šos uzbrukumus ar Sabiedroto flotes palīdzī-
bu latvieši varonīgi atsita. 18. novembrī vācieši jau
piedāvāja pamieru. Bermonta avantūra bija sa-

triekta.

Neskatoties uz vācu armijas otrreizēju sakau-

šanu, atkal kā no zemes izauga Sabiedroto speciāli
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sūtīta „samierināšanas kommisija", ģen. Nisseļa va-

dībā. Šo kommisiju Sabiedrotie sūtīja uz Dancigas
koridoru, kontrolēt, vai vācu armijai Kurzemē nesū-

ta palīga spēkus no Vācijas. Tikko latviešu spēki
sāka gūt virsroku, Nissela kommisija pārcēlās uz

Latviju un gribēja uzspiest pārtraukt uzvaras augļu

izmantošanu, lai uzbrucēju bandas galīgi izmestu no

Latvijas territorijas. Pēc Strazdumuižas 3. jūlija

pamiera šādas spēlītes atkārtošanai mūsu armija
vairs nebija piedabūjama un turpināja bermontiešu

vajāšanu. 28. nov. jau latviešu armija pārgāja Lie-

tuvas robežu — visa Kurzeme bija atbrīvota. Jau

pirms tam bermontiešu armija bija atmetusi savu

„Rietum-Krievijas armijas" nosaukumu un pārdēvē-

jās par valstsvācu karaspēka dalu ar ģen. leitn. fon

Eberdorfu kā tās virspavēlnieku. Sakautā Golca

armija dažus mēnešus vēl uzturējās Lietuvā, tad

zem lietuviešu karaspēka un Sabiedroto pārstāvju

spiediena atkāpās pavisam aiz Austrum-Prūsijas ro-

bežas.

Līdz ar otrreizējo Golca armijas sakaušanu

krita arī no Sabiedrotiem uzspiestais kompromisa

kabinets, kurš nebija varējis novērst bermontiādes

avantūru, neraugoties uz to, ka vinā vietējiem vā-

ciešiem bija dotas trīs ministru vietas.

No Latvijas valsts territorijas neatbrīvota vēl

palika Latgale. 1919. g. novembrī un decembrī Pad.

Krievija bija uzveikusi savus pretiniekus visās fron-

tēs. Cīnās nokausēta, vina vēlējās mieru. 31. de-

cembrī Tērbatā Padomju Krievija noslēdza pamieru

ar Igauniju, šis līgums stājās spēkā 3. janvārī
1920. g.

Arī Latvijas Pag. valdība veda sarunas par

Latgales atdošanu Latvijai, bet tam pretojās latvie-
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šu lielinieki. Tāpēc Pag. valdība bija panākusi vie-

nošanos ar Poliju, ka tā sūtīs palīgā savu karaspēku

ģenerāla Ridz-Smiglija vadībā. Vienotie latviešu-

poju spēki Latgales atbrīvošanas operācijas uzsāka

no 6.—9. janvārim 1920. g. Līdz mēneša beigām
lielinieku sarkanā armija jau bija atkāpusies pāri
Latgales etnogrāfiskām robežām. 1. februārī, kad

Igaunija noslēdza ar Pad. Krieviju miera līgumu,
Latvija noslēdza faktisku pamiera līgumu. Dienvi-

dus Krievijā pret Pad. Krieviju radās jauna fronte
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— Vrangeja vadībā. Arī poli mācās virsū Baltkrie-

vijai. Šo apstākļu dēļ aizkavējās pilnīga miera no-

dibināšana starp Latviju un Pad. Krieviju. Marta

vidū Čičerins aicināja Latvijas delegātus uz Mas-

kavu, bet miera līguma sarunas sākās tikai 16. ap-

rīlī un tās turpinājās līdz 11. augustam, kad abas

puses līgumu arī parakstīja. Šo līgumu Latvijas
Satv. sapulce ratificēja 2. sept. 1920. g. 5. maijā
Latvija parakstīja miera līgumu arī ar Vāciju, jo
līdz tam abas valstis, gan formāli, skaitījās kara at-

tiecībās. Šo līgumu Satv. sapulce ratificēja 9. jū-

nijā.
Arī tobrīd vēl Latvijas dēmokratiskā republi-

ka (attiecīgu satversmes deklarāciju Satversmes

sapulce pieņēma 1920. g. 27. maija sēdē) bija no pā-

rējām valstīm tikai dc facto atzīta, bet nebija

vēl atzīta tiesiskā zinā — d c jur c. Tādu atzīša-

nu deju re Latvijai deva Sabiedroto valšķu aug-

stākās padomes lēmums 26. janvārī, 1921. g., uz

Itālijas priekšlikumu. Bez Itālijas šī lēmuma pie-

ņemšanā piedalījās: Anglija, Francija, Japāna un

Beļģija. Šim lēmumam tūliņ sekoja atzīšana no So-

mijas, Polijas un citām valstīm. Ziemeļamerikas

Savienotās Valstis atzina Latviju kā tiesisku valsti
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pašas pēdējās — tikai 28. jūlijā, 1922. g. Tā tad

Amerika ilgi vēl bija gaidījusi un cerējusi uz Liel-

krievijas atjaunošanos, kuras robežās tad vajadzēja

ietilpt arī Latvijai. Tautu Savienībā Latviju uzņē-

ma 22. sept. 1921. g.

Latvijas dēmokratiskās republikas pašnoteik-
šanos apstiprināja un viņas satversmi noteica visas

tautas dēmokratiski izvēlēta Satversmes sapulce.
Šīs vēlēšanas notika 1920. g. 17. un_lB. aprīlī. Pa-

visam toreiz bija jāievēl 150 deputāti. Vēlāk, kad

bija panākta robežas noteikšana ar Igauniju, 2 de-

putāti nāca klāt no Ziemevidzemes. Tā tad pavi-

sam kopā 152 deputāti. No tiem 58 bija so-

ciāldēmokrati, latviešu pilsoņu — 77, cittau-

tībnieku — 17.

Tā latvju tautas dēmokratija ar savām asinīm

un upurēdama daudzas savu,- locekļu dzīvības —

katrreiz laikā izpirka tās politiskās

kļūdas, kuras valsts iepriekšējā organizēšanās
darbā arvien un sistēmatiski atkārtoja viņas vienas

daļas pilsoniskie vadoņi no Tautas padomes

un Pagaidu valdības aprindām. Vai tā bija ti-

kai kļūda vien, jeb arī nespēja veikt savu

lielo uzdevumu un varbūt pat apzināta rīcī-

ba? Prasīt pēc atbildes var katrs, kas būs izlasī-

jis šīs grāmatas iepriekšējās nodaļas. Tas arī jā-

prasa to upuru vārdā, kuri krituši par latvju tau-

tas dēmokratijas brīvību un viņas dibināto patstāvī-

go valsti — Latvijas dēmokratisko republiku. At-

bildi uz šo jautājumu formulēt nav vairs šīs grāma-

tas autora uzdevums. Spriedumu par visiem tiem

tumšajiem spēkiem, kuri ar tādu neatlaidību ap-

draudēja latvju tautas gribu uz pašnoteikšanos ir

taisījusi vēsture un dēmokratija pati. Šis sprie-
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dums, kā jau izpildīts, nav vairs grozāms un atce-

ļams.
Šī sprieduma izpildīšanā strādnieku šķira, kā

katras tautas visnoteiktākā sastāvdaļa cīnā par

savu sociālo nākotni — spēlējusi vissvarīgā-
ko lomu un nesusi arī vislielākos upurus. Tāpēc
strādnieku šķirai arī vienmēr jābūt modrai un cīnās

spējīgai atsist katru uzbrukumu iekarotām tiesībām,

kas var notikt arī no mūsu pašu tautas vidus — no

viņas visreakcionārākajiem slāņiem, kā arī tai ga-

dījumā, ja visā pilsonībā nostiprinātos fašisms,

kā mantīgo šķiras ideoloģija. Jo fašisms, ko latvju
strādnieku šķirai uzspiestu vai nu varas ceļā vai pa-

kāpeniskas propagandas ceļā, nebūtu nemaz

labāks par to verdzību, kuru latvju strād-

nieks kopīgi ar savu sabiedroto — lauku bezzem-

nieku, arī tagadējo jaunsaimnieku satrieca 1919. ga-

da jūnija kaujās pie Cēsīm un novembra cīņās —

pie Rīgas. Latvijas strādnieku šķirai izcīnītā dē-

mokratiskā satversme jāaizsargā visiem cīņas

līdzekļiem, lai ietu pretim savam nākotnes

mērķim — sociālismam.



233

8. VĀCIJAS REVOLŪCIJA UN

LATVIJAS DĒMOKRĀTISKĀ

REPUBLIKA

ĪSS VĀCIJAS REVOLŪCIJAS RAKSTUROJUMS

Latvijas demokrātiska republika kļuva iespē-

jama tāpēc, ka 1917. gadā Krievijā sabruka monar-

ķistiskā iekārta un jaunā Krievija nebija spējīga tur-

pināt pasaules karu. Krievijas revolūcijas tālākā

attīstība un ārējie spēki, kas to gribēja apturēt, no-

veda pie tā, ka Latvija nodibinājās kā patstāvīga
valsts. Lai gan Latvija līdz revolūcijai bija cieši

saistīta kā politiskām, tā saimnieciskām un pat lie-

lā mērā arī kulturālām saitēm ar Krieviju, tomēr pē-
1918. un 1919. g. nebija tik stipra, lai varētu

novērst Latvijas atdalīšanos. Galvenais politiskais
cēlonis šādai atdalīšanai bija tas, ka Latvijas terri-

torijai draudēja nopietnas briesmas tikt pakļautai

zem Vācijas. Pakļaušana zem Vācijas, neraugoties

uz revolūciju šai valstī, būtu devusi Latvijai jaunu

polītisku nebrīvību. Tā nozīmētu arī vietējās muiž-

niecības varas nostiprināšanos Latvijā uz ilgākiem
laikiem. Revolūcijas un kara apstākļos Latvijas

proletāriāts bija ārkārtīgi vājināts. Atdalītam no
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Krievijas, vina spēks auga pamazām, cīnā pret
muižniecības tieksmēm nostiprināties Latvijā ar

Vācijas armijas palīdzību un meklējot kompromisus

ar latviešu pilsonības reakcionārajiem elementiem.

Turpretim krievu lieliniecisms tanīs apstākļos ne-

spēja veicināt šī spēka augšanu. Te arī rodams iz-

skaidrojums, kādēļ latviešu sociāldēmokratiem 1918.

—1919. gados bija jāaprobežojas ar pilsonis-
kās revolūcijas izcīnīšanu Latvijā, kuras lielākais

sasniegums sociālā nozīmē ir radikālas agrārrefor-

mas izvešana, lai uz visiem laikiem iznīcinātu muiž-

niecības saimniecisko varu.

Krievijas revolūcijas radītā padomju iekārta

arī tagad vēl neapdraud Latvijas valsts patstāvību.

Padomju Krievija pat ieinteresēta sargāt Latvijas

republikas patstāvību tai gadījumā, ja tā būtu no-

pietni apdraudēta no fašistiskās Vācijas agresīvajām

tieksmēm uz Austrumiem. Tas tāpēc, ka tagadējā

Krievija pati ir revolūcijas uzvaras rezultāts un tā

tad ieinteresēta sava jaunā stāvokļa nostiprināšanā.

Ja Krievijas revolūcija būtu beigusies vienīgi ar po-

litiskām pārgrozībām, bez dziļākām sociālām se-

kām, tad var droši teikt — nebūtu ne patstāvīgas
Latvijas, nedz arī plašākas autonomijas Latvijai kā

lielās Krievijas sastāvdaļai. Aiz tiem pašiem iemes-

liem, kas prasa no tagadējās Krievijas nodrošināša-

nos pret tai naidīgiem ārējiem imperiālistiskiem spē-

kiem, kā arī sociālās revolūcijas padziļināšanu un tā-

lāku izveidošanu — Padomju Krievija cietīs Latvijas

patstāvību tik ilgi, kamēr to sargās latvju tautas

dēmokratija. Novirzīšanās no dēmokratiskās poli-
tikas uz fašisma pusi Latvijas valsts iekšējā dzīvē

nozīmēs arī pirmo soli uz tās neatkarības zaudē-

šanu.
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Citiem vārdiem — ir nepieciešami, lai katra

revolūcija beigtos ar to, ka viņa iznicina agrāk pa-

stāvējušās sociālās attiecības un uz tām dibinātās

tiesiskās normas un dod iespēju attīstīties jaunai
sociālai struktūrai, kuras cēlējas un veidotājas ir

līdz tam apspiestās un beztiesiskās šķiras. Tas nu

ir tas pozitīvais, ko dod katra revolūcija. Tāpēc tur,

kur valdošās šķiras sava egoisma dēl, savas eksis-

tences un labklājības dēl liek šķēršļus ceļā sociāla-

jam progresam, cenšās to visiem līdzekļiem un pat

varas ceļā apturēt, revolūcija ar laiku kļūst neno-

vēršama. Revolūcija tā tad ir spēks, kas tautu at-

tīstību dzen uz priekšu lēcieniem tur, kur citādi tas

nav iespējams, kur izslēeta katra evolūcija jeb vē-

stures attīstība miermīlīgā gaitā. Krievijas apstāk-

ļos pirms pasaules kara revolūcija bija nepieciešama

un kad kara izsauktais pārbaudījums kļuva par sma-

gu monarķistiskajai iekārtai — revolūcija nebija arī

vairs novēršama.

Par Krievijas revolūciju visumā mēs varam

teikt, ka viņa pozitīvi ir ietekmējusi Latvijas dēmo-

kratiskās republikas rašanos un arī tagad vēl pozi-
tīvi sargā to. Turpretim citādi tas jau ir ar ot -

r v lielu revolūciju, Vācijā, 1918. gada novembrī,

kas arī vienu laiku ietekmēja Latvijas valsts tapša-

nu. Šī ietekme mums jānovērtē ne pozitīvā, bet

gan negatīvā nozīmē. Nerunājot, zināms, par to pa-

sīvo lomu, kāda piekrīt katrai revolūcijai, kad tā

savu ietekmes spēku raida pāri valsts robežām, ci-

tās tautās.

Ar ko izskaidrojams tas, ka Vācijai arī pēc re-

volūcijas, radās tik krasa interešu pretešķība ar

Latvijas valsti un tik liela pretestība latvju tautas
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dēmokratijas prasībai pēc pašnoteikšanās, kas jau-

no republiku draudēja pavisam iznīcināt.

Vienu iemeslu šādai polītikai mēs jau minējām
iepriekšējās nodalās. Proti — Vācijas tieksmes, pēc

kara zaudēšanas Rietumu frontē, nostiprināties

Austrumu virzienā, meklēt sev sabiedroto, nevis

Padomju, bet gan atjaunojamā pilsoniskā Krievijā.

Ceļu uz to bija jau nospraudusi monarķistiskā Vāci-

ja, pirms 1918. g. novembra revolūcijas.
Pēc revolūcijas Vācija to pašu celu turpināja,

lai gan jau ar mazāku spēku un vājākam izredzēm.

Prūsijas muižnieciskā ģenerāla fon der Golca uz-

slavas sociālistiskās valdības kara ministrim Nos-

kem, ko mēs arī jau atzīmējām iepriekšējās noda-

lās, nav tukši vārdi. Divas politikas, ko nošķīra

Vācijas revolūcija, lai gan iekšējie apstākli Vācijā

bija krasi mainījušies un katras politikas darītāji bija
citi — tomēr gāja līdztekus vienā un tai pašā vir-

zienā. Šai punktā Vācijai vajadzēja sadurties ar

Sabiedroto valšķu un Amerikas visstingrāko prete-

stību.
Otrs iemesls bija neticība Latvijas patstāvības

iespējamībai. Golcs Latviju citādi nedēvē, kā par

liliputvalsti vai par Sabiedroto vasalvalsti. Ja Sa-

biedrotie centās nostiprināties Baltijas jūras pie-

krastē, tad tas pats bija jādara arī Vācijai. Ja arī

neizdotos varbūt šīs zemes pievienot Vācijai, kas

pēc revolūcijas vairs nebija domājams, tad daudz

svarīgāks iemesls atkal bija noturēt šīs zemes sa-

vās rokās kā maiņas objektu turpmāko attiecību

kārtošanai ar pilsonisko Krieviju, ja tāda drīzi būtu

nodibinājusies. Otrs iemesls tā tad papildina pirmo.

Trešais iemesls — Vācijas pilsoniskās revolū-

cijas pašaizsargāšanās tieksmes pret lielinieciskās
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revolūcijas ietekmi no Austrumiem. Kad 1918. uri

1919. gadu maiņā Tautas komisāru padomē kā kara
komisārs iestājās Noske, viņš ari deklarēja, ka tu-

vākais uzdevums ir brīvprātīga tautas aizsardzības

karaspēka (Freikorpus) nodibināšana, kas Vāciju pa-

sargātu arī no lieliniecisma briesmām Austrumos.

Pret krievu lieliniecismu arī jaunā Vācija negribēja
vis cīnīties uz savas zemes, bet gan okupētos sve-

šas zemes apgabalos — Latvijā un pārējās Baltijas
valstīs. Vācijas revolūciju vācu vairākuma sociāl-

dēmokrati tā tad gribēja pasargāt no krievu lielinie-

cisma ietekmes.

Vācijas revolūcija izcēlās kā sekas no zaudēta

kara. Ķeizaru gāza, monarķistiskās iekārtas piekri-

tējus nobīdīja sānis, jo viņi bija galvenie kara izsau-

cēji. 9. novembrī 1918. g. nogāsto vietā stājās Tau-

tas komisāru padome. Tanī iegāja 3 vairākuma soc.-

dēm. (Eberts, Šeidemanis un Vels) un 3 neatkarīgie
sociālisti (Hāze, Ditmanis un Bārts). Revolūcijas

galvenais spēks atradās strādnieku un zaldātu depu-
tātu padomju rokās. Varēja cerēt, kā tam būs arī

dziļākas sociālas sekas, bet tās turpmākā revolūci-

jas attīstības gaitā izpalika. Vācijas revolūcija gāja
citus ceļus, nekā Krievijā.

Viena strādnieku daļa Vācijā tūliņ uzsāka cīņu

par revolūcijas padziļināšanu — par padomju varas

nostiprināšanu. No neatkarīgajiem sociālistiem de-

cembra sākumā, 1918. g., atšķēlās Kārlis Libknechts,

Roza Luksemburg un B. Merings, ar nelielu daļu sa-

vu piekritēju un izgāja asā un straujā cīņa par pa-

domju varas proklamēšanu. Ar politiska ģeneral-
streika lozungiem viņi mēģināja aktivizēt strādnieku

masas, ar ieročiem rokās, asiņainās ielu cīņās viņi

prasīja varas nodošanu padomēm. Pirmā tāda sa-
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celšanas notika no 6.—8. decembrim Berlīnē, bet to

apspieda Tautas komisāru padomes karaspēks.

Par padomju varas nostiprināšanu cīnījās arī

neatkarīgie sociālisti, lai gan ne ar tik asiem līdzek-

ļiem, kā Libknechta spartakieši. Neatkarīgie negri-

bēja veltīgu strādnieku asins izliešanu. Viņi prasīja
Satversmes sapulces vēlēšanu atlikšanu uz vēlāku

laiku, kad proletāriāta revolucionārā griba un spēks
būs pietiekoši attīstījies un nostiprinājies.

Tam pretojās vairākuma sociāldēmokrati, kuri

strādnieku, kā arī zaldātu padomēs visur bija notei-

cošā vairākumā. Tāpēc cīņa par vai pret Satvers-

mes sapulces drīzu sasaukšanu kļuva arvien asāka.

Strādnieku šķiras diktatūru vairākuma sociāl-

dēmokrati neatzina un atklāti deklarēja, ka viņi stā-

vēšot un kritīšot tikai par dēmokratiskas republikas

iekārtu (Eberts un Šeidemans). Cik problemātiska
arī nelikās toreiz padomju varas iekārtas nodibinā-

šanas iespēja Vācijā un ar to saistītais risks pilso-
niskajai revolūcijai, kāda tā bija savā būtībā, vairā-

kuma sociāldēmokrati pielaida lielu kļūdu, ārkārtīgi
steidzinādami Satversmes sapulces vēlēšanas. Sā-

kumā tās domāja izdarīt 1919. g. februārī, bet kad

strādnieku nemieri turpinājās, tās nolika uz 19. jan-

vāri 1919. g.

Abu kreisāko virzienu spēki nebija lieli, bet

viņu aicinājumam uz ģenerālstreikiem un ielu dē-

monstrācijās klausīja liela dala strādnieku, galvenā
kārtā Berlīnē. Strādnieki negribēja apmierināties

vienīgi ar pilsoniskās revolūcijas sasniegumiem un

ar vecās varas nomainīšanu. Šais cīņās spartakie-
ši drīz zaudēja abus savus spējīgākos un dedzīgā-
kos vadoņus — Kārli Libknechtu un Rozu Luksem-
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burg. 1919. g. 6. janvārī tos nogalināja revolūcijas

pretinieki.
Tautas komisāru padome gan devējās par So-

ciālistiskās Vācijas republikas revolūcionāro pagaidu

valdību, bet vairākuma sociāldēmokrati vienmēr uz-

svēra, ka tāds apzīmējums jaunajai valsts iekārtai

gan izriet no revolūcijas laika apstākļiem, bet turp-

māk visa noteikšana jāatstāj visas tautas brīvi izvē-

lētai Satversmes sapulcei. Te mēs redzam zinā-

mu analoģiju ar Krievijas revolūcijas mērķiem tās

pirmajā stādijā, līdz lielinieciskajam apvērsumam.

Bet Vācijas pilsoniskās revolūcijas liktenis bija iz-

šķirts, tikko vairākuma sociāldēmokratiem izde-

vās panākt jau revolūcijas sākumā Tautas ko-

misāru padomes neatkarību no strādnieku un zal-

dātu deputātu padomēm. Pēc Satversmes sapulces
sanākšanas Eberts un Šeidemanis jau sāka izteikties

par to, ka revolucionārajām padomēm nav pavisam
vairs vietas Vācijas republikā un viņas nekavējoties

jālikvidē. Tā bija krasa vairākuma sociāldēmokratu

novirzīšanās no šķiru cīņas principiem. Turpretim
krievu sociālisti, lai gan negribēja riskēt ar revolū-

cijas padziļināšanu padomju varas līdzekļiem, kas

draudēja ar pilsoņu kara briesmām, tomēr visu lai-

ku palika pie tā, ka revolūcijas likteņus nedrīkst at-

stāt vienīgi Pagaidu valdības rokās. Krievu sociā-

listi stāvēja par to, lai galvenā noteicēja paliek Cen-

trālā strādnieku, zemnieku un zaldātu deputātu pa-
dome. Tā jau ir būtiska izšķirība abu šo revolūciju
virzošo spēku taktikā.

Revolūcijas sākumā arī Vācijas tautas komisā-

ru padome bija politiski atbildīga par savu darbību

Centrālās strādnieku un zaldātu deputātu padomes

priekšā. Bez pēdējās piekrišanas un sankcijas Tau-
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Visvācijas padomju kongress ar lielu balsu

pārsvaru nolēma visu likumdošanas un izpildu varu

turpmāk atstāt vienīgi Tautas komisāru padomei —

līdz Satversmes sapulces sasaukšanai. Centrālā
padome tikai uzrauga tautas komisāru darbību, ieceļ

tas komisāru padome nevarēja izdot nekādus rīkoju-
mus, nedz likumus. Bet tikko sākās kustība par pa-

domju varas nostiprināšanu, vairākuma sociāldēmo-

krati sāka sajust šādu Tautas komisāru padomes at-

karību kā lielu neērtību. 16. dcc. 1918. g. Berlīnē

sanāca Visvācijas padomju kongress. Kā paši tau-

tas komisāri Kberts un Šeidemanis, tā ari citi vai-

rākuma sociāldēmokratu partijas vadoni katēgoriski

prasīja no kongresa lēmuma pieņemšanu par visas

likumdošanas un izpildu varas nodošanu vienīgi Tau-

tas komisāru padomei. Pretējā gadījumā tautas ko-

misāri draudēja ar izstāšanos no šīs padomes. Spar-
takiešu kustību viņi novērtēja kā revolūcijas apdrau-

dētāju. Kādā mītiņā kongresa priekšvakarā Šeide-

manis teica savā runā, ka Kārlis Libknechts ir «vāj-

prātīgs politiķis". Turpat Šeidemanis teica zīmīgus

vārdus, kas raksturo šī vācu vairākuma sociāldēmo-

kratu līdera viedokli par revolūcijas uzdevumiem:

„Ja man jāizvēlās no divām diktatūrām, tad izglīto-
tu liberālu vai konzervātīvo diktatūra man ir mīļā-

ka, nekā kāda ārprātīgā diktatūra." Ja Satv. sa-

pulci novilcināšot, tad pēc Šeidemaņa domām, rūp-

niecība tikšot sistēmātiski iznīcināta un visa saim-

nieciskā dzīve nonākšot sabrukuma stāvoklī un hao-

sā, no kā smagi ciestu strādnieku šķira. Tai pašā

sapulcē Eberts deklarēja: „Mēs stāvam un krītam

par Satv. sapulci. Mēs esam nolēmuši, katru mēģi-
nājumu izjaukt Satversmes sapulci, apkarot bez žē-

lastības."
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un atsauc tos. Strādnieku un zaldātu centrālai pa-
domei gan palika tiesība atsaukt komisārus no valdī-

bas, bet tas vairs nebija izšķirošais apstāklis turp-

mākajā revolūcijas attīstības gaitā. Asas domstar-

pības izteicošās debates kongresā bija faktiskais ne-

rakstītais politiskais mandāts Tautas komisāru pa-

domei, kas līdz ar to saņēma arī pilnvaras neatlikt

Satversmes sapulces vēlēšanas un „apkarot bez žē-

lastības" katru mēģinājumu tās izjaukt.
Ar 344 balsīm pret 98 kongress arī noraidīja

priekšlikumu nodibināt Vācijā padomju iekārtu. Pie-

ņēma arī rezolūciju par visa karaspēka virspavēlnie-
cības nodošanu Tautas komisāru padomei, kā arī par

titulu un nozīmju likvidēšanu, pastāvošā karaspēka
atcelšanu un tautas milicijas nodibināšanu. Ar šīs

pēdējās rezolūcijas pieņemšanu kongress it kā uz-

svēra Tautas komisāru padomes ciešākas saites ar

armiju, nekā ar strādnieku padomēm.

Sakarā ar pirmās rezolūcijas pieņemšanu_ ne-

atkarīgie sociālisti atsacījās piedalīties centrālajā

padomē, tāpēc visus 27 tās locekļus izvelēja no vai-

rākuma soc.-dēm. kandidātiem. Velak gan neatka-

rīgie sociālisti atzina, ka tā bijusi kļūda viņu taktika.

Kad neatkarīgie pārliecinājās, ka viņi ir bezspēcīgi

novērst brāļu karu pašā strādniecība un kad zuda

katras izredzes atlikt Satversmes sapulces vēlēša-

nas uz vēlāku laiku, viņi 29. dcc. 1918. gadā izstājās

arī no Tautas komisāru padomes. Izstājušos vietā

nāca Noske, Visels un Landsbergs — visi vairāku-

ma sociāldēmokrati.

19. janvārī 1919. gadā ievēlētā Satversmes sa-

pulce no 421 deputāta 163 bija vairākuma sociāldē-

mokrati un 22 neatkarīgie sociālisti. Abām sociā-

listu partijām pretim stāvēja 263 pilsoņi. Neskato-
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ties uz to, vairākuma sociāldēmokrati ari turpmāk
uzņēmās noteicošo atbildību valdībā, tagad gan jau

koalicijā ar dēmokratisko pilsonību. Jaunās valdī-

bas galva bija Šeidemanis, bet Noske palika jopro-

jām kara ministra amatā. Šai ziņā Vācijas revolū-

cijas attīstība tā tad gāja pretējā virzienā, nekā

Krievijā. Šāda koalicijā, tāpat kā agrākā iestāšanās

tikai par Satversmes sapulci, galīgi saistīja rokas

vairākuma sociāldēmokratiem un pārvērta tos par

pilsoniskās revolūcijas sargātājiem arī pret strādnie-

ku šķiras radikālākajiem virzieniem.

Vācu vairākuma sociāldēmokratu taktika tā

tad nelāva revolūcijai padziļināties līdz krasākām

sociālām pārgrozībām. Revolūcija bija un pa-

lika vienīgi politiskas sistēmas maiņa, bez dziļākām
sociālām sekām. Sākumā gan nodibinājās tā sauk-

tā sociālizācijas kommisija, kas sevišķi interesējās

par enerģijas ražojošās rūpniecības (kalnraktuvju,
elektrisko spēkstaciju un taml.) nozaru pārņemšanu
valsts rokās, bet pēc kāda laika tā izbeidza savu

darbību ar konstatējumu, ka šobrīd tas vēl nav ie-

spējams. Satversmes sapulcē šādam likumprojek-
tam arī nebūtu bijis vairākuma.
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Kā traģiska epizode no Vācijas revolūcijas tai

laikā vēl atzīmējama neatkarīgo sociālistu un visa

radikālā spārna cīņa par strādnieku deputātu pa-

domju turpmāku pastāvēšanu. Mēs jau atzīmējām
Šeidemaņa ieskatus, ka padomes pēc Satversmes

sapulces sasaukšanas ir liekas. Šie vārdi pārvērtās

darbos vispirms attiecoties uz zaldātu padomēm.
Pēc Satv. sapulces ievēlēšanas tās pavēlēja likvidēt.

Kreisais spārns turpretim joprojām vēl cīnījās par
strādnieku padomju nostiprināšanu valsts satvers-

mes likumā un lai tām arī būtu zināmas funkcionā-
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las attiecības ar nākotnē paredzamo likumdošanas
iestādi. Par to neatkarīgie sociālisti un spartakieši

pat izgāja ģenerālstreikā un atklātās ielu dēmonstrā-

cijās, kas beidzās ar asiņainām cīņām uz barikādēm

1919. g. marta mēnesī. Neatkarīgie sociālisti ar sa-

viem 300.000 biedriem un vēl mazākie spartakiešu

spēki bija par vājiem, lai gūtu izšķirošus panākumus

beidzamajā mēģinājumā nostiprināt strādnieku pa-

domju varu. Noskes brīvkorpuss apspieda arī šo

strādnieku revolūcijas kustību. Šeidemaņa valdība

piekāpās nedaudz — nākamā valsts satversmē gan

paredzēja strādnieku padomes rūpniecības uzņēmu-

mos, bet tikai ar vienīgo tiesību, kārtot iekšējās
darba iekārtas jautājumus. Līdz ar to padomes kā

politisks virzošs spēks Vācijas revolūcijā beidza ek-

sistēt.

Ārpus Berlīnes visasākās cīņas par padomju
varu vēl uzliesmoja Bavārijā un Braunšveigā. Min-

chenē 21. februārī, 1919. g., izcēlās ģenerālstreiks.
Streika vadīšanā piedalījās visi trīs strādnieku kus-

tības virzieni, vairākuma soc.-dēm. ieskaitot. Ar

visu trīs virzienu piekrišanu otrā dienā
— 22. febr.

proklamēja padomju varas nodibināšanos visā Ba-

vārijā. Neilgi pēc tam arī Braunšveigā proklamējās

padomju vara. Pēc kādiem 3 mēnešiem Bavārijas

padomju republika bija spiesta kapitulēt, nevarēda-

ma pārvarēt šīs galvenā kārtā agrārpavalsts iedzī-

votāju vairākuma pasīvo pretestību padomju iekār-

tai. Braunšveigā padomju iekārta nenoturējās pat

tik ilgi.
Vācijas vairākuma sociāldēmokrati iznesa uz

saviem pleciem Vācijas pilsonisko revolūciju. Kon-

stitūcionāli-monarķistiskas valsts iekārtas vietā stā-

jās pilsoniska dēmokratija, kas agrāko sociālo iekār-



tu atstāja neskārtu. Tā ir Vācijas revolūcijas gal-
venā nespēka pazīme, par ko it sevišķi mēs dabū-

jām pārliecināties nepilnus piecpadsmit gadus vē-

lāk, kad Hitlera fašisti ar tās pašas pilsoniskās dē-

mokratijas līdzekļiem saņēma varu savās rokās.
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Revolūcijas laikā radītā pilsoniskā dēmokratija
arī bija spiesta likvidēt zaudētā kara sekas. Bet

pirms šo seku likvidēšanas un pilnīgas padošanās

uzvarētāju valšķu vadošo politiķu diktētiem miera

noteikumiem, šī pilsoniskā dēmokratija jutās spiesta
savā Austrumu politikā turpināt, vai vismaz pie-
ciest kādu laiku to pašu polītiku, ko jau bija ievadī-

jusi ķeizariskā Vācija — gan ne ar tik tālu ejošām

perspektīvēm. Šai interešu krustojumā Latvijas tau-

tas dēmokratija bija spiesta aizstāvēties un šīs aiz-

stāvēšanās rezultātā arī dzima neatkarīgās Latvijas
dēmokratiskā republika.
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Ar Hitlera nākšanu pie varas Vācijā, vecie

spēki, kas vienmēr bijuši arī pret Vācijas pilsonisko

dēmokratiju, atkal paceļ galvu. Līdz ar to akūts

kļūst vecais „Austrumu polītikas" — „Drang nach

Osten" — jautājums. Atrisinājuma gala mērķis gan
atkal ir Padomju Krievija, bet Latvija un pārējās
neatkarīgās Baltijas valstis var būt izdevīgs etapa

punkts ceļā uz turieni. Tas uzliek jaunus pienāku-

mus arī Latvijas strādnieku šķirai, ja mēs negribam

labprātīgi un bez cīņas iebāzt galvu hitleriešu fa-

šistiskajā cilpā, kā to jau izdarīja vairākuma sociāl-

dēmokratu audzinātais Vācijas proletāriāts. Un ja
apstākļi to prasīs, Latvijas proletāriātam būs jāat-

rod saprašanās ceļš ar lielo Austrumu kaimiņu savas

brīvības un arī savas neatkarības aizstāvēšanā.
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LASĪTĀJIEM

Ar K. Ozoliņa grāmatu Marksistu klubs uzsāk izdot grāmatu

sēriju par pēdējām revolūcijām un Latvijas tapšanu (1917.—
1920.)

Lai šo vēsturiski svarīgo laikmetu apgaismotu iespējami pil-

nīgi, Marksistu klubs minētajā sērijā uzņēmis dažādu virzienu

un uzskatu pārstāvju darbus, ar kuru idejām, protams, ne ar

vienu un visur būs solidārs.

Ir pienācis pēdējais laiks noskaidrot proletāriātam un sevišķi

jaunatnei, kādas ir revolūciju un kontrrevolūciju celšanās un

attīstības iekšējās likumības. Laba pagājušo gadu cīnu iz-

pratne dos vielu arī tagadējo reakcionāro virzienu un strāvu

pareizai izpratnei, apkarošanai un pārvarēšanai.
Šai sērijā Marksistu klubs domā publicēt vēl šādus darbus:

1. Grafs Stenboks-Fermors — Brīvprātīgais Stenboks.

Landesvērista atminas.
2. Leo Trockis — Krievijas revolūcijas vēsture.

3. St. Ivanovičs — VKP (Viskrievijas kommūnistiskā

partija).
4. F. Dans — Divi gadi klaioojumos.
5. G. Strebels — Vācijas revolūcija un tās nelaime.

6. Šeidemans — Vācijas sabjukums.
7. Otto Bauers — Austrijas revolūcijas vēsture.

8. Ķeizara Nikolaja 11, Kurzemes gubernatora Kurlova

un citu krievu ģenerālu sarakstīšanās un atminas par

Latviju un latviešiem (izlase)
un citus ievērojamākus darbus.

Šo grāmatu iznākšanas laiku un citas ziņas publicēsim turp-

māk. Tuvākas ziņas Marksistu klubā, Rīgā, Kr. Barona ielā

76, dz. 7.



Atrodas iespiešana un iznāks š. g. martā

Dž. Džinss — Zvaigznes, atomi un

cilvēks

(Sir James Jeans — The Universe around us.)

No satura:

Saules sistēma. Putnu ceļa sistēma. Miglāji. Zvaigžņu at-

tālums. Zvaigžņu svars. Visuma uzbūve. Relativitātes teo-

rija. Visuma modelis.
_

Atomu teorija. Molekulas. Atomi. Radioaktivitāte. Atomu

kodoli. Kvantu teorija. Staru mēchaniskā iedarbība. Zemes

vecums. Vienas unces ūrana vēsture._ Zemes vecums pēc

radioaktivitātes pulksteņa. Saules sistēmas vecums pēc ast-

ronomiskā pulksteņa. Zvaigžņu vecums. Saules izstarojums.

Zvaigžņu enerģijas avoti.

Gravitācijas (smaguma) spēks nestabilas masās. Lielo mig-
lāju izcelšanās. Zvaigžņu izcelšanās. Dubultzvaigžņu sistē-

mu izcelšanās. Saules sistēmas izcelšanās.

Zvaigžņu dažādība. Zvaigžņu fiziskais stāvoklis. Zvaigžņu

iekšējais stāvoklis. Russela hipotēze. Šķidro zvaigžņu hipo-
tēze. Zvaigžņu stabilitāte. Zvaigžņu būve. Zvaigžņu at-

tīstība.

Dzīvība un visums. Zeme un tās nākotnes izredzes.

Dž. Džinss ir Kembridžas ūniversitātes profesors un viena no

lielākām mūslaiku autoritātēm astronomijas un astrofizikas

jautājumos. Šīs Džinsa grāmatas nenoliedzamā pozitīvā īpa-

šība ir tās populāritāte, kas katram vidusmēra lasītājam ļauj

izprast pat sarežģītākās astronomijas problēmas. Pie tam

tajā ņemti vērā visi jaunākie zinātnes sasniegumi.
Strādnieciskajam lasītājam Dž. Džinsa grāmata nepieciešama

tāpēc, ka tā spilgti rāda, ka arī jaunākās zinātniskās idejas

un teorijas nerunā pretī marksismam. Pat vairāk
—

daudzi

beidzamā laika zinātnes sasniegumi tieši apstiprina diālektiskā

materiālisma pareizību.

Grāmata būs ap 25 iespiedloksnes (400 lapp.) bieza, ar daudz

illustrācijām tekstā un uz atsevišķām krītpapīra lapām.

Maksās Ls 5.85, bet iepriekš pasūtot — Ls 4.85.

Pasūtījumus adresēt Marksistu klubam, Rīgā, Kr. Barona ielā

76, dz. 7. Naudu iemaksāt pasta tekošā rēķinā Nr. 1373.



Atrodas sagatavošana un drīzumā iznāks

K. Marksa un Fr. Engelsa

«Komunistu manifests»
Pilnīgi jauns tulkojums no oriģināliem Edg. Šillera redakcijā.

PIELIKUMI:
1. Autoru priekšvārdi.

(K. Marksa un Fr. Engelsa 1872. g. vācu izdevumam un

Fr. Engelsa 1833. g. vācu, 1892. g. polu un 1893. g. itāliešu

izdevumam).
2. Fr. Engelsa — Kommūnisma principi.

(«Kommūnistu Manifesta" pirmuzmetums jautājumos un

atbildēs).
3. Kommunistu savienības statūti.

4. «Kommunistu žurnāls".
(«Kommunistische Zeitschrift" 1847. g. paraugnumurs).

5. Inauguraladrese.
(Pirmās internacionāles manifests Eiropas strādn. šķirai).

6. K. Markss — Vācijas sociāldemokrātiskās partijas Gotas

programmas kritika (1875).
_

7. Fr. Engelss — Vācijas sociāldemokrātiskās partijas Erfur-

tes programmas kritika (1891).

8. Komentāri tekstam un pielikumiem, Ēd. Šillera red.

9. Priekšmetu un vārdu rādītājs.
Šis «Kommunistu Manifesta" izdevums aptvers apm. 30 ie-

spiedloksnes — ap 500 lappuses — formātā 12,5X17,5 cm.

Grāmata maksās Ls 4.—, bet katrs to var saņemt ari par

Ls 2.85. Tādā gadījumā iepriekš jāpierakstās un jāsamaksā
vismaz Ls 1.—. Atlikušo summu var nomaksāt pie grāmatas

saņemšanas.
Organizācijām ir izsniegtas speciālas listes iepriekšējai «Kom-
munistu Manifesta" parakstīšanai.

Organizācijas, kas šādas listes vēl nebūtu saņēmušas, var tās

pieprasīt no izdevēja — Marksistu kluba.

Katrs var parakstīties arī individuāli — bez listes. Šim no-

lūkam nauda jāiemaksā Marksistu kluba pasta tekošā rēķinā
un uz iemaksas zīmes otrās puses jāuzdod sava adrese.

Rīgā katrs var parakstīties arī personīgi Tautas augstskolā.
Aku ielā

_

10, un «Jaunās Kultūras" veikalā. Tautas namā.

Iepriekšējā parakstīšanās izbeidzas ar 1. decembri.

Marksistu klubs, Rīgā, Kr. Barona ielā 76, dz. 7.

Tālr. 96926. Tek. rēk, pastā 1373.



Atrodas sagatavošana

SPRS pirmā un otrā piecgade

Autentiskais pārskats par pirmās piecgades sasniegumiem. Ot-

rās piecgades plāns un pārskats par tā pirmā gada rezultā-

tiem uņ turpmākām izredzēm. A. Cielava tulkojums no

oficiālā SPRS Gosplāna pārskatiem.

Pasaules saimniecība pārdzīvo visdziļāko krizi, no kuras visi

tautsaimnieki — gan praktiķi, gan teorētiķi — meklē izeju.

Tomēr līdz šim nevienam nav izdevies to atrast.

Šādos apstākļos sevišķu uzmanību uz sevi vērš SPRS organi-

zētā saimniecība, kas panākusi bezdarba izskaušanu savā ze-

mē un kas atduras uz šinīs krizes laikos citur nepieredzētu

parādību — uz darba roku trūkumu.

SPRS panākumi bijuši par iemeslu tam, ka arī dažas kapitā-
listiskās valstis mēģina ar krizi cīnīties pēc Krievijas kommū-

nistu parauga, paturot tajā pašā laikā privātkapitālisma bazi.

Lai atceramies tikai Ziemeļamerikas Savienoto valšķu prezi-
dentu Ruzveltu un viņa saimnieciskos eksperimentus.

SPRS problēmas arvienu vairāk nodarbina arī Latvijas sa-

biedrības prātus. Grāmatas bagātais faktu un materiālu krā-

jums dara to nepieciešamu nevien saimnieciskiem un politis-
kiem darbiniekiem, bet katram, kas interesējas par tagadējās
saimnieciskās krizes pārvarēšanas iespējām.

Grāmatas iznākšanas laiks un cena_ tiks publicētas vēlāk. Tu-

vākas ziņas Marksistu klubā, Rīgā, Kr. Barona ielā 76, dz. 7.



Iznācis un dabūjams

Otto Bauers

Kapitālisms un sociālisms pēc pa-

saules kara

Pirmais sējums.

Pareiza un nepareiza racionālizācija
Tulkojis Ansis Cielavs.

Fr. Mendera priekšvārds.

Otto Bauers, viens no sociālistiskās strādnieku internācionāles

redzamākajiem vadoņiem, ievada lasītāju ar šo plašos metos

uzsākto darbu pēckara saimnieciskās attīstības jaunajā posmā.
Politiķis un tautsaimnieks, uzņēmējs, strādnieks un ierēdnis
atradīs šinī darbā atbildi uz š ī s die n a s_ saimnieciskajiem

jautājumiem. Latviešu strādniecisko lasītāju Otto Bauera

grāmata jo vairāk interesēs tāpēc, ka akūts un svarīgs kļuvis

jautājums par sociālisma izredzēm Padomju Krievijā. Au-

tors nāk pie slēdziena, ka kommūnistiskā diktātūra ar nepie-
redzētu enerģiju rada SPRS lielisku technisku ražošanas apa-

rātu, kas var kļūt par bazi sociālistiskai sabiedrībai, ja diktā-

tūras vietā stāsies dēmokratija.

Grāmata aptver apm. 17 iespiedloksnes — 268 lappuses —

formātā 12,5X17,5 cm. Vāku zīmējis mākslinieks R. Suta.

Praktiskos papes vākos iesieta maksā Ls 3.25.

Dabūjama lielākos grāmatveikalos un strādnieku organizācijās.
Var pasūtīt arī tieši Marksistu klubā, Rīgā, Kr. Barona ielā

76, dz. 7. Tekošs rēķins pastā 1373.



iznācis un dabūjams

K. Markss — Kritiskas piezīmes par

Hegeļa tiesību filozofiju
Edg. Šillera ievads.

Kaut arī šis raksts publicēts priekš veseliem 90 gadiem —

1943. g. „Vācu un franču gada grāmatās", tomēr tas palīdz
dziļāk izprast arī mūsu dienu akūtākās un svarīgākās problē-

mas.

Ja izstudējam šo_ Marksa rakstu. tad daudzas grūti saprota-

mas parādības spējam izprast dziļāk. Lai minam tikai Hitlera

kontrrevolūcijas uzvaru Vācijā, vācu strādniecības illūzijas
par konstitūcijas varu, par likumību pilsoniskā iekārtā, vācu

sociālisma un kommūnisma «praktiķu" lielo nepraktiskumu,
vācu sociālo un politisko attiecību regresīvās metamorfo-
zas u. c.

Jau priekš 90_ gadiem Markss šajā darbā rakstīja vārdus, kas

izklausās it kā šodien sacīti: „Vāci politikā domāja par to, ko

citas tautas darīja". — Kritikas ieroči, saprotams, nevar at-

vietot ieroču kritiku, materiālu varu var pārvarēt ar materiā-

lu varu, bet arī teorija kļūst par materiālu spēku, tiklīdz tā

savaldzina masas."

Marksa raksta dziļā doma un loti asā, epigrammatiskā iz-

teiksme sagādājusi sev daudz pretinieku pilsoņu ideologu

starpā, bet arī ne mazāk draugu proletāriešos, kas šī Marksa

raksta mākslinieciskajā izveidojumā sadzird savas lieliskās

nākotnes varonīgo mūziku.

Šis Marksa darbs aptver lielo formāta (17,5X25 cm.) 16 lap-
puses. — Maksā 70 sant.

Dabūjams lielākos grāmatveikalos un strādnieku organizāci-
jās. Var pasūtīt arī tieši Marksistu klubā, Rīgā, Kr. Barona

ielā 76, dz. 7. Tekošs rēķins pastā 1373.



Iznācis un dabūjams

Markss un marksisms

Rakstu krājums K. Marksa nāves 50 gadu piemiņai

Edg. Šillera redakcijā.

SATURĀ:

1. Marksa piemiņai (redaktora ievadraksts).
2. Kārlis Markss — J. Aberbergs.
3. Marksa dzīves chronoloģijas dati.

4. K. Marksa oikonomiskā teorija — Fr. Menders.

5. Markss un strādnieku saimnieciskā atsvabināšanās

— O. Brikškis.
6. Kārlis Markss un arodkustība — E. Morics.

7. Markss un kooperācija — Ernests Puravs.

8. Kārlis Markss kā politiķis — A. Rudevics.
9. Marksisms kā pasaules uzskats — Edg. Šillers.

10. Marksisms un dabas zinātnes — A. Serdants.

11. Psīcholoģija un marksisms — J. Veka.

12. Marksisms un reliģija_ — Kr. Eliass.

13. Marksisms un audzināšana _— J. Girupnieks.
14. Proletāriskās kultūras jautājums — J. Dimza.

15. Markss par sievietes darbu ģimenē — Kl. Kalniņa.
16. Kārlis Markss un jaunatne — Edg. Vītols.

17. Marksisms un tiesības — J. Kalniņš.
18. Markss un Rainis — K. Dziļleja.
19. Marksisma pētīšana — V. Tabaks.

20. K. Marksa ievērojamākie darbi un raksti.

21. Marksa darbi un literātūra par Marksu latviešu va-

lodā — V. Caune.

Krājums dod skaidru liecību par to, ka marksisms nav tikai

politiska un tautsaimnieciska teorija, bet gan vesels pasaules

uzskats, kas aptver itin visas cilvēku kultūras nozares. Krā-

juma autori — savu nozaru vadošie darbinieki — skaidrā un

populārā veidā ir pratuši lasītājam noskaidrot pat sarežģītā-
kos marksisma jautājumus.
Krājums aptver liela formāta (17,5X25 cm) 100 lappuses, un

tam pievienotas arī Marksa portrejas uz 2 krīta papīra lapām.

Maksā 85 sant.

Dabūjams lielākos grāmatveikalos un strādnieku organizāci-
jās. Var pasūtīt arī tieši Marksistu klubā, Rīgā, Kr. Barona

iela 76, dz. 7. Tekošs rēķins pastā 1373.
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