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PAR KO ŠALC KURZEMES MEŽI
(priekšvārds)

«Kurzemīte-dievzemīte» — tā ir dēvēta un tikusi apjūsmota,
apcerēta un apdziedāta līdz pat mūsdienām sirmā kuršu zeme,

tās vēsture. Jau gadsimtu Baltijas jūras viļņu auklētajā, no-

maļajā Kurzemes pusē latviešu dzejnieki un mākslinieki ir klau-

sījušies tālās un skaudrās pagājības stāstus, jautuši tēvu zemes

auglības svētumu un cilvēka darba alku dižumu, jūsmojuši par

kuršu talanta radītām tautas mākslas savdabīgajām bagātībām.
Tik daudzi ir pabijuši līvu un ventiņu pusē, suitos un leišmalē.

Un vērīgāko ausīs ir ieskanējušās Kurzemītes-dievzemītes teik-

smas ... Tās sirdij tuvas arī mūsdienu darbīgajā un skaļajā
ikdienā.

Atzīstos: arī mani jau divdesmit gadus neatvairāmi aicina

Kurzeme. Pareizāk būtu sacīt: vilina, pievelk Kurzemes meži.

Nav bijis vēl vasaras un ziemas, rudens un pavasara, kad es

būtu varējis atteikt sev 'braukt klausīties teiksmas uz šo man

kādreiz pasvešo pusi: dzimis un audzis taču esmu Latvijas pre-

tējā malā — Malienā. Gan jokojot, gan nopietni pārmetot,
draugi partizāņi un kolēģi vēsturnieki man nereti ir prasījuši:
«Kad beidzot rimsies tava ieilgusi aizraušanās?»

Kurzemes mežu šalkoņā es pārsvarā jaušu un sadzirdu sāpju
un cīņas motīvus. Un tieši Kurzemes vēstures traģiski heroiskais

skanējums mani vienmēr ir saistījis un nedod miera līdz šai die-

nai. Tas urda atkal un atkal iegriezties Kurzemes sētās, ieklau-

sīties tās silu pagātnes stāstos
...

Kurzemei pagātnē bija iedalīts ne tikai teiksmainās dievzemī-

tes liktenis. Rietumu vētrās jo bieži stenējuši Kurzemes meži,
zem Rietumu iebrucēju zābaka nereti vaidējusi Kurzemes pus-

sala. 1 īpaši pēdējā karā. Par «atdusēšanos senču svētnīcā» ne-

varēja pat sapņot, kad 1944./45. gadā hitleriskie sātani, bezprā-
tīgi uzpūšot kara liesmas, pārvērta Kurzemi par verdošu elles

1 Samsons V. Kurzemes partizāņi. 2. izd. R., 1959, 9.—16. lpp. [K. p.].
Šeit un turpmākajās parindēs kvadrātiekavās aiz literatūras avota norādīts

attiecīgais tekstā lietotais saīsinājums literatūras avota atkārtošanās gadī-
jumos.



katlu. Ne saticībā un mierā, bet niknā šķiru cīņā un nesaudzīgā
partizāņu karā Kurzemes darbaļaudis stājās pretim svešajiem

iebrucējiem un saviem fašistiskajiem «tautiešiem». Ne tikai diev-

zemītes klēpī izauklēti — arī pekles speltē ārdēti ir lepnie kur-

zemnieki!

Uz posta un iznīcības drausmīgā fona ārkārtīgi spilgti iezī-

mējās Kurzemes iedzīvotāju traģiski varonīgā pretošanās hit-

leriešiem kara pēdējā gadā. Kaut bieži viņi nezināja, kā triekt

ienaidnieku, jo nebija ar ko triekt. Reizēm patriotiem nācās

griezt atklātu krūti, celt kailu dūri, mest... kvēlu taisnības

vārdu tieši acīs bruņotajiem, viltīgajiem, varmācīgajiem sveš-

zemes un pašmāju fašistiem — jo cita ieroča viņiem nebija. Un

tam sekoja iznīcība. Kāds cilvēcisks diženums, iekšējs spēks,
bezgalīga ticība darbaļaužu lietas taisnībai, pārcilvēcisks fizisko

un garīgo spēku sasprindzinājums toreiz bija vajadzīgs, kaut

vai lai izturētu — nekristu ceļos, neliektu muguru. Nevienādā

cīņa notika Padomju Tēvzemes vārdā, sociālistiskās nākotnes

labā. Lai iebrucēji augstprātīgi neņirgātos par darba cilvēku,
lai tie bez baiļu šermuļiem nestieptu roku pēc Kurzemes bagā-
tībām, lai nedzītu kurzemnieku ģimenes uz Vāczemi, viņu tēvus

un dēlus — uz fronti, lai nesodīti nebradātu Padomju zemi un

tautas dvēseli!

Tie bija laiki, kad ienaida liesmu kurt bija svēta lieta. Tas

bija gads, kad izmisušo māšu un sievu vaimanas un pirms-
nāves lāsti spēja kā atriebes lietuvēns naktīs žņaugt elpu bērnu

un sirmgalvju slepkavām,vīru un jauniešu bendēm, jaunavu un

sievu apsmējējiem ...

leklausieties! Par to šalc Kurzemes meži.
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SLAZDĀ- NE CIETOKSNI!

«...Kurzeme! Daudziem vēl tagad, dzirdot šo vārdu, skrien trīsas pār

muguru. Ne jau pašas šis zemes dēļ. Bet gan tādēļ, ka te notikuši neskaitāmi

cilvēku slaktiņi, tādēļ, ka te tūkstošiem vācu karavīru, kā slazdā iedzī-

tiem, jau īsi pirms divpadsmitiem (t. i., īsi pirms kapitulācijas. — Red.) bija
veltīgi jāzaudē sava dzīvība ...»

Tā rakstīja 1964. gada 22. oktobrī no Hainihenes (VDR) biju-
šais vācu karavīrs Heincs Hellers šīs grāmatas autoram. Kād-

reizējais vērmahta kareivis daudz ko pārdomājis un sapratis:
gan toreiz, 19 gadu vecumā dienēdams kādā saimniecības daļā
«Kurzemes katlā», gan vēlāk, atrazdamies karagūstekņu no-

metnē, gan tagad, dzīvodams un strādādams vācu strādnieku

un zemnieku valstī. Šie vienkāršā vācu karavīra patiesie vārdi

ikreiz nāk prātā, kad gadās lasīt vācu revanšistu literatūru, ar

kuru bijušie hitleriskās Vācijas sakautie ģenerāļi un dažādi

mūsdienu fašistiskie skribenti pārplūdina Rietumu grāmatu

tirgu. Viņi cītīgi cenšas uzspodrināt «vācu karavīra» reputāciju,
cenšas piedot heroisku mirdzumu arī bēdīgi slavenajām divām

vācu armijām, kas tika ielenktas Kurzemes pussalā 1944. gada
rudenī un kapitulēja kara beigās. Ir radīta leģenda par «Kur-

zemes cietokšņa» «varonīgo aizstāvēšanu» un šī «Austrumu

bastiona» «vēsturisko lomu». 1 H. Hellera teiktie vārdi par Kur-

zemi uzskatāmi visā kailumā parāda Hitlera kārtējā neprāta
brīdī dzimušās Kurzemes «cietokšņa» idejas absurdu un nozie-

dzīgo raksturu. Jāsaka, ka leģendu par «Kurzemes cietoksni»

ne tikai verdziski atkārto, bet vēl paceļ nepieredzētas glorificē-
šanas kalngalā dažādi latviešu emigrantu darboņi 2

,
kas savā

laikā iztapīgi palīdzēja Hitlera ģenerāļiem un grupenfīreriem
noziedzīgi stutēt un sargāt bēdīgi slaveno Kurzemes «katlu».

Tagad redzams — tādā veidā viņi mēģina attaisnot savu kauna

pilno kalpošanu pustrakajam fašistu fīreram līdz pēdējai kara

dienai, kad pat daudzi tuvākie līdzgaitnieki bija fīreru pametuši.

1 Haupt V. Kurland, die Letzte Front. B. — N., 1960 [K. L. Fļ
2 Freivalds 0. Kurzemes cietoksnis. 1. un 2. grām. Kopenhāgena, 1954

[F. K. c, I, II]; Sinķis A. Kurzemes cietoksnis, 1.—2. sēj. Kopenhāgena, 1954

[S. K. c, I, II]; Bangerskis R. Mana mūža atmiņas. Kopenhāgena. 3. grām.

1959; 4. grām. 1960 [M. m. a., 111, IV]; Silgailis A. Latviešu leģions. Kopen-

hāgena, 1962 [L. l.j.
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Kas gan latviešu nacionālistiem tautas neredzētais posts un cie-

šanas, ja lieku reizi var padižoties ar nedarītiem «varoņ-

darbiem»!

Taisnības labā tomēr jāsaka, ka pat bijušo hitleriešu nometnē

atradās arī skaidrākas galvas, kas uzskatīja, ka šāda «Aus-

trumu bastiona» veidošana, ne tikai no militārā, bet arī no po-

litiskā viedokļa ņemot, toreiz bija nejēdzība. Lai gan daži vācu

ģenerāļi un admirāļi vairākkārt lūdza atļauju izvest karaspēku
no Kurzemes «maisa», Hitlers ietiepīgi pavēlēja Kurzemes pus-
salu noturēt par katru cenu.

1 Stāvot fašistiskās Vācijas sagrā-
ves bezdibeņa malā, Hitlers meklēja iluzorisku glābiņa ceļu
(jau kuro reizi!). Maniakālais fīrers akli cerēja, ka izdosies sa-

šķelt un sanaidot Padomju Savienību un tās sabiedrotos un no-

slēgt separātu mieru ar Rietumu kapitālistiskajām valstīm.

Tādā gadījumā Kurzemes karaspēka grupējums būtu viņa —

Ādolfa Hitlera ieguldījums «kopīgajā cīņā pret komunismu»:

vācu divas armijas apdraudētu padomju karaspēka aizmuguri.
Āriskais «gaišreģis» nesaprata tādu vienkāršu patiesību, ka to-

reizējos vēsturiskajos apstākļos šāda avantūra nebija iespē-

jama. Otrais pasaules karš bija ieguvis antifašistiskā, tautas

kara raksturu, un Rietumu buržuāziskās valdības, zinot tautas

masu vareno prethitlerisko noskaņojumu, toreiz nebūtu iedroši-

nājušās slēgt šādu darījumu ar visu nicinātā asiņainākā un

zemiskākā režīma pārstāvjiem, kuru izdarītās noziedzības pilnā
balsī brēca pēc atmaksas. Tautas prasīja hitlerisma pilnīgu sa-

grāvi. Tātad, pat no «trešā reiha» viedokļa raugoties, «Kur-

zemes cietoksnis» bija absurds. leslēgusi veselas divas hitleriešu

armijas «Kurzemes maisā», Padomju Bruņoto Spēku Augstākā
Pavēlniecība izmantoja radušos situāciju, lai neļautu pārsviest
šos spēkus uz Vāciju, kur izšķīrās visa kara liktenis. 1945. gada
janvārī I un II Baltijas frontēm ar pavēli tika uzdots «turpināt
pie jūras piespiestā ienaidnieka Kurzemes grupējuma iznīcinā-

šanu un neļaut izmantot tā karaspēku citos virzienos» (L. t. c,

558). Baltijas frontu karaspēka aktivitāte, tautas pretestība un

partizāņu bruņotā cīņa pašā Kurzemē neļāva ienaidniekam pē-
dējos kara mēnešos, kad notika izšķirošās kaujas pie Berlīnes,
izvest no Kurzemes lielākus karaspēka kontingentus. Tiešām,
izdaudzinātais Kurzemes «bastions», «forts» un «cietoksnis»

bija pārvērties par lamatām, par slazdu, kurā bēgošajam fa-
šisma nezvēram tika iecirsta aste, ko tas vairs nevarēja izraut.

1 Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā. R., 1966, 555. lpp. [L. t. c.].
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Hitlers atrada piemērotas marionetes sava absurdā plāna rea-

lizēšanai. Tie bija viņa ģenerāļi un esesieši, kurus izrīkoja trulie

un negantie fašistu iznireļi — «Nord» («Ziemeļu») grupējuma
virspavēlnieks ģenerālis Serners un Ostlandes policijas un SS

pavēlnieks obergrupenfīrers Jekelns. Pūlēdamies iztapt fīreram,
Serners pavēlēja saviem padotajiem cīnīties frontē uz dzīvību

vai nāvi par zaudētu lietu, piedraudot ar nāves sodu visiem, kas

izrādīs kaut vismazāko «gļēvulību». Un tie nebija tikai draudi:

simtiem vācu armijas karavīru par nepaklausību tika pakārti,
daudzus dezertierus Serners apšāva personīgi. Lūk, ko H. Hel-

lers rakstīja jau minētajā vēstulē:

«15 gadi ir pagājuši kopš tā laika, bet nevar nekad aizmirst tos kokos pa-
kārtos stāvus ar uzrakstu uz krūtīm «Tāpēc, ka es biju gļēvs!» v. tml. Tas

bija Sernera darbs! Tu, vācu dēlu un tēvu slepkava, — viņi visi tevi ap-
sūdz ...»

«Paši vācieši,» apliecina arī latviešu kvislings O. Freivalds,
«Sernera upuru skaitu lēš tūkstošos. Karavīru nošaušanu ceļa
malā viņš dēvēja par ātru lauka kara tiesas spriedumu.» (F. K.

c, I, 13.)

Tā rīkojās Serners frontē, bet aizmugurē neiedomājami draus-

mīgāk izdarījās un neģēlīgāk trakoja sadista Jekelna asinssuņi,
izrēķinādamies ar Kurzemes iedzīvotājiem. Ja atmiņas par

1944./45. gadu Kurzemē stindzina asinis iekarotāju armijas bi-

jušajam kareivim, tad saprotams, ko izcieta un pārdzīvoja pa-
šas Kurzemes mierīgie iedzīvotāji šai laikā. Kara pēdējā ziema

ataust viņu atmiņā kā asiņains murgs, ko baismīgi atcerēties.

Kas tik te nebija un nenotika! Gan ārisko un vietējo izdzimteņu
neierobežotas patvarības un varmācības, padomju cilvēku spī-
dzināšana žandarmērijas un SD policijas moku kambaros, par-

tizāņu un vācu armijas dezertieru atbalstītāju slepkavošana un

dedzināšana; gan bads un slimības, kas pļāva tūkstošus, īpaši
Kurzemē sadzītos «bēgļus», cilvēku masveida ķeršana un dzī-

šana kuģos promvešanai uz Vāciju, zemnieku aplaupīšana un

izputināšana; gan soda ekspedīciju un jagdkomandu trakošana

un vāji apbruņoto mežabrāļu grupu un nodaļu izmisīga atgai-
ņāšanās pret desmitkārtīgu un simtkārtīgu pārspēku, un bei-

dzot
— vietējo latviešu buržuāzisko nacionālistu spiegošanas,

provokāciju un nodevību zaņķis. Un visa tā rezultātā— upuri,
upuri: tūkstoši nošautu, nomocītu, sadedzinātu vai sakropļotu,
izpostītu, pazemotu un salauztu cilvēku. Tāda bija Kurzeme

pirms vairāk nekā ceturtdaļgadsimta!
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Vai šodien, kad aizritējuši jau gandrīz trīs gadu desmiti,

vajag aizskart to, kas gaišas, radošas padomju dzīves trauk-

smē jau apdzijis, pierimis sāpēt un aiziet tālā pagātnē? Jā, to-

mēr! Kara pēdējais gads Kurzemē bija, protams, dziļu ciešanu

un neizmērojama posta gads. Bet ne bezspēcīga izmisuma gads!
Tas vienlaikus izvērtās par Kurzemes iedzīvotāju drosmīgas
cīņas un nemirstīgas varonības laiku, kad darbaļaudis, Pa-

domju Armijas varonīgās cīņas iedvesmoti un komunistu va-

dīti, cīnījās par savām tiesībām atjaunot padomju varu, celt

šodien komunismu.

GRĀMATA PAR MEŽABRĀĻIEM

Darbs «Kurzemes meži šalc...» ir veltīts tautas bruņota-
jai cīņai kara pēdējā gadā Kurzemes pussalā.

Jaunā grāmata ir autora iepriekšējo pētījumu 1 tālākais tur-

pinājums. Tā tapusi pēdējos desmit gados, meklējot jaunus
materiālus republikas un visas mūsu zemes arhīvos, savācot

un apkopojot cīņu liecības trijās republikas vēsturnieku vasaras

ekspedīcijās, kuras autors vadījis, un kārtējos izbraukumos uz

notikumu vietām, un daudzos partizāņu salidojumos.2 īpaši at-

zīmējams tas, ka izdevies dabūt diezgan pilnīgas ziņas par

visām pussimt padomju frontes izlūku grupām, kas darbojās
«Kurzemes katlā» kara pēdējā ziemā un kas kopā ar partizā-
ņiem virzīja tautas cīņu pret okupantiem. Siem publicējumiem
ir pirmreizēja nozīme. Atklāta vesela rinda jaunu partizāņu
grupu un nodaļu, precizēta daudzu militāru operāciju norise,

sakopotas ticamas ziņas par partizāņu formācijās neietilpstošo
leģionāru — dezertieru sadursmēm ar vācu daļām. Tā kā savās

agrākajās grāmatās autors ir sīkāk apskatījis tautas cīņas vēs-

turisko un sociālo fonu, tad šajā darbā viņš apgaismos galveno-
kārt partizāņu un padomju izlūku organizatorisko un militāro

darbību. Pārējos tautas cīņas aspektus (antifašistisko pagrīdi
un nelegālo pulciņu darbību, hitleriešu mobilizācijas un saim-

niecisko pasākumu sabotēšanu v. c.) autors skar tikai tik daudz,

1 Samsons V. Kurzemes partizāņi. R., 1956 [S. K. p.]; Samsons V. Kurzemes

partizāņi. 2. izd. R., 1959 [K. p.]; Samsons V. Kurzemes katlā. R., 1969 [S. K.k.].
2 Līdz 1969. gadam pierakstītas 468 cīņu dalībnieku atmiņas, saņemtas

52 partizāņu un izlūku vēstules ar plašākiem atmiņu pierakstiem (neskaitot
kārtējo sarakstīšanos), pieprasītas un saņemtas 90 arhīva izziņas; pavisam
aptaujāts apmēram tūkstotis Kurzemes iedzīvotāju. Pēc grāmatas «Kurzemes

katlā» laišanas klajā autors apguvis vairāk nekā simt dažādu jaunu materiālu.
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cik tie saistīti ar bruņoto cīņu — šo tautas pretestības augstāko
formu. Lai neatkārtotu savos iepriekšējos darbos ietvertos pētī-

jumus par partizāņu cīņām, autors sīkāk iztirzā pēdējos gados
atklātos materiālus. Tā, piemēram, netiek detaļās atkārtota

Bultas, Sarkanās bultas un Rietumkurzemes partizāņu vienības

tapšanas vēsture, vairāku pagrīdes un partizāņu grupu darbība.

Grāmatā ir atrodami autora secinājumi un pārdomas gan par

Kurzemes mežabrāļu taktikas savdabībām, gan par tām kopī-
gajām likumsakarībām, kas vienoja Kurzemes partizāņu karu

ar republikas, visas padomju tautas atriebēju cīņu.
Autors ir centies pilnīgāk izmantot notikumu dalībnieku un

aculiecinieku atmiņu pierakstus, lai būtu reljefāk uztverama tā

laika cīņas sasprindzinātā atmosfēra, izprotami mežabrāļu pār-
dzīvojumi un viņu darbības motīvi. Vienlaikus jāatzīmē, ka

plašais aptaujas materiāls ļāva salīdzināt, precizēt un izvērtēt

savā nozīmībā vienreizējas kara veterānu atmiņas, kurās laika

plūdumā varēja rasties robi, subjektīvi noslāņojumi, pat aizgu-
vumi no tautas mutē klīstošām leģendām.

Tekstā, īpaši spilgtāko epizodu aprakstos, bagātīgi ievīti par-

tizāņu un viņu atbalstītāju atmiņu fragmenti, tādējādi ļaujot
pašiem cīnītājiem apliecināt notikušo. Kara veterānu dzīvais

vārds tuvina mūsdienām tālo dienu vēstījumu, ļauj ekonomis-

kāk, trāpīgākiem vilcieniem iezīmēt to, kas bija raksturīgs tieši

katram atsevišķam padomju patriotu pulciņam. Tas arī papla-
šināja autora izteiksmes arsenālu, lai raksturotu turpat pussimt
izlūku grupu likteni un tikpat daudzu partizāņu formāciju vēs-

turi, kurā, dabiski, bija daudz kopēja un līdzīga. Lielais vai-

rums ilustratīvā materiāla ir pirmpublicējumi.
Lasītājs grāmatā iepazīsies ar vairākām cīnītāju kategorijām.

Tie pirmām kārtām būs partizāņi šī vārda tiešā nozīmē; tie būs

arī nelegālu bruņotu antifašistu grupu dalībnieki, padomju fron-

tes izlūki, spridzinātāji un viņu palīgi; tie, beidzot, būs vācu

armijas dezertieri, kas, ar ieročiem bruņoti, pretojās okupan-
tiem. Lai dotu visiem šiem pretestībniekiem vispārinošu apzī-
mējumu, autors cēlis dienas gaismā mežabrāļa seno vārdu.

Kādēļ? Mežabrālis ir tautas dots nosaukums, kas izkaroja sev

«pilsoņa tiesības» 1905./06. gada partizāņu karā un, iespējams,
pirmo reizi latviešu valodā tika ieskanējies tieši Kurzemē. Tikai

pēdējā laikā maz lietots literatūrā. Tas tolaik bija visaptverošs
jēdziens mežā dzīvojošo revolucionāru apzīmēšanai, kuri cīnī-

jās pret reakciju. Un kādēļ lai nevarētu šai vārdā saukt pēdējā,
antifašistiskā partizāņu kara dalībniekus, kas tāpat cīnījās pret



ārējo un iekšējo apspiedēju? Der atcerēties, ka arī Lielā Tēvijas
kara gados vairākās vietās, īpaši Zemgalē.Kurzemē un Vidzemē,

partizāņus sauca par mežabrāļiem, mežiniekiem. Sim vārdam,

protams, nav vajadzīgā militārā skanējuma, kas nepieciešams,

raksturojot tehniski apgādāto, masveidīgo partizāņu formāciju
moderno karu. Vārds mežabrālis drīzāk ir cieņas un apbrīnas
izpausme. Tieši tādēļ tas vairāk noder «Kurzemes katla» dau-

dzo un sīko, bet patiesi antifašistisko cīnītāju pulciņu locekļu
apzīmēšanai. Ne visi viņi bija partizāņi mūsdienu izpratnē, bet

visi viņi dedzīgi alka padzīt ienīstos okupantus, atjaunot repub-
likas brīvību un neatkarību, turpināt pārtraukto sociālisma

jauncelsmes darbu un cīnījās, kā varēja un prata.



Partizāņu karš

uzliesmo...





LIELĀ LŪZUMA VĒSMAS KURZEMĒ

(1944. gada pavasaris)

1943. gads bija krasa pagrieziena, radikāla lūzuma gads
Lielā Tēvijas kara frontēs un reizē arī visa otrā pasaules kara

vēsturē. Šo pavērsienu iezīmēja vēsturiskās kaujas pie Staļin-
gradas 1942./43. gada mijā un nostiprināja Padomju Bruņoto

Spēku spīdošā uzvara grandiozajā kara tehnikas sadursmē pie
Kurskas 1943. gada vasarā. Sākās jauns posms padomju tautu

cīņā — ienaidnieka masveida padzīšana no Padomju zemes.

Lūzums frontē izsauca arī lūzumu ienaidnieka okupētajos ap-

gabalos. Latvijā šo — 1943. gadu raksturoja masu cīņas izvēr-

šanās pret hitleriskajiem iebrucējiem. No vienas puses, LKP CX

Operatīvā grup* ar pilnvaroto, nelegālo partijas un antifašis-

tisko komiteju palīdzību sāka ietekmēt dzīvi Latvijā; pilsētās un

laukos veidojās plašs antifašistisko pagrīdes organizāciju tīkls.

Aktīvā cīņā pret okupantiem — līdzās strādniecībai un trūcī-

gajai zemniecībai — sāka iesaistīties plašas darbaļaužu masas:

arī vidējā zemniecība un pilsētu iedzīvotāju vidējie slāņi, kuri

līdz tam pasīvi nogaidīja, svārstījās. No otras puses, 1943. gadā
partizāņu cīņa, kas sākumā izvērtās republikas austrumu daļā,
pārsviedās uz visiem Latvijas novadiem, partizāņu kustības or-

ganizatoriskie centri pamatos aptvēra visu republiku, auga jau-
nas partizāņu grupas un vienības (L. t. c, 302—319).

Kurzemes pussalā — attālākajā Padomju zemes okupētajā
novadā — šie procesi ieilga; tikai 1944. gada pavasarī te sākās

partizāņu vienību organizēšanās, bet jau 1944. gada vasarā un

rudenī tautas masu cīņa pret hitleriešiem arī te kļuva visaptve-
roša. Šādu tautas cīņas gaitu noteica tas, ka lielā attāluma dēļ
no frontes, kā arī no Latvijas partizāņu kustības pamatrajo-
niem un LKP CX Operatīvās grupas, kas atradās Latvijas
austrumu daļā, Kurzemei maz varēja palīdzēt ar cīņas organi-
zatoru un partizāņu komandieru kadriem, grūti bija nokārtot

partizāņu militāri tehnisko apgādi, sagādāt nelegālās preses
materiālo bāzi.

Pēc padomju un partijas aktīva izslepkavošanas, 1941. gadā,
hitleriešiem ar vietējo buržuāzisko nacionālistu palīdzību Kur-

zemē izdevās izveidot spēcīgu okupācijas administratīvo un

15
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soda aparātu. Taču apslāpēt tautas pretestību nebija iespējams.
Kurzemes pilsētu proletariāts, mežstrādnieki, laukstrādnieki,

darba zemnieki un zvejnieki jau kara pirmajā gadā ar aktīvu

pretfašistisku rīcību reaģēja uz ikkatru okupantu postošo ekono-

misko un politisko pasākumu, atsaucās uz ikvienu Padomju Ar-

mijas uzvaru kopš hitleriešu armiju pirmās sagrāves pie Maska-

vas. Sos darbaļaužu aktivitātes uzplūdu viļņus viegli var izsekot

pēc Kurzemes okupācijas iestāžu slepenajiem ziņojumiem, kas

diezgan pilnīgi saglabājušies arhīvos (K. p., 171—204). Nemie-

rīgi sāka justies hitlerieši Kurzemē 1943. gada rudenī, kad

dzīvu palikušo padomju aktīvistu vadībā pilsētās un pagastos
izauga jaunas antifašistiskās grupas, kad sāka slēpties leģiona
dezertieri un vācu mobilizācijas sabotētāji, kad sāka darboties

no fašistu nometnēm brīvē izkļuvušie padomju aktīvisti. 1943.

gada vasaras nogale un rudens sākums zīmīgs ar to, ka Kur-

zemē ieradās LKP CX un Padomju Armijas frontes štābu sūtī-

tās organizatoru un izlūku grupas talantīgo nelegālistu, pārlie-
cināto komunistu Andreja Macpāna, Kārļa Paldiņa un Ernesta

Āboliņa vadībā (L. t. c, 311—314).
Pirmās nopietna lūzuma, antifašistiskās cīņas uzliesmojuma

pazīmes Kurzemē parādījās 1944. gada sākumā, kad pēc hitle-

riešu armiju «Nord» grupējuma sakāves pie Ļeņingradas un

Novgorodas fronte pievirzījās tuvāk Latvijas robežām un kad

1944. gada februārī okupanti izsludināja mobilizāciju, iesaucot

vācu armijā no 1906. līdz 1925. gadam dzimušos. Sākās mobili-

zācijas masveida sabotēšana, bēgšana no leģiona, un, protams,
pastiprinājās policijas represijas, īpaši dezertieru ķeršana. De-

zertieru pāriešana no pagrīdes mežos, bruņotu vienību radīšana

Kurzemē kļuva par vēsturisku nepieciešamību. Proti, te darbojās
tādas pašas objektīvās Tēvijas kara likumsakarības kā pārējā
Latvijā, likumsakarības, kuru rezultātā neizbēgami izvērtās

plaša pretestības kustība pret okupantiem un iesākās partizāņu
karš. Nelabvēlīgi apstākļi varēja tikai nedaudz aizkavēt, pail-
dzināt, bet ne atcelt šo likumu darbību un vēsturisko neizbē-

gamību.
Sevišķi aktīvi bija Ventspils un Liepājas strādnieki un pie:

krastes rajonu — īpaši revolucionāro Popes, Ances, Alsungas,
Apriķu v. c. pagastu — trūcīgie zemnieki un mežstrādnieki.

Laiks steidzināja — tāds neorganizētu un neapbruņotu cilvēku

skaits ilgāku laiku nevarēja slēpties. Tādēļ visi trīs minētie pa-
grīdes centri, kaut arī neko nezināja par kaimiņu darbību, iz-

lēma vienādi: sākt partizāņu karu.
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Daudzsološs bija 1944. gada pavasaris Kurzemē. Taisnība,
daudz kā vēl trūka, lai sekmīgi iesāktu partizāņu darbību. Maz

bija ieroču, vēl mazāk munīcijas un pavisam nedaudz — mili-

tāri prasmīgu cilvēku; sevišķi pietrūka partizāņu kara speciā-

listu un komandieru. Tomēr darba jauniešu un vīru drosme un

cīņas griba bija liela, un tas lielā mērā kompensēja daudzos

trūkumus. Toreizējais antifašistiskās pagrīdes lēmums «Iziet

mežā!» jāuzskata par pareizu. Strauji augošās tautas pretestī-
bas apstākjos bija nepieciešamas kaut nelielas partizāņu vie-

nības, kas kā vadugunis visiem rādītu bruņotas cīņas ceļu, tās

vajadzību un iespējamību arī Kurzemē. Reizē veidojās reāls

bruņots spēks, kas varēja dot pretsparu policistiem un citiem

padomju cilvēku vajātājiem, kuri bija nesodīti trakojuši gandrīz
trīs gadus.

Pirmā sāka veidoties Popes partizāņu vienība Bulta, kuru

vadīja Baltijas flotes štāba izlūks Ernests Āboliņš, otrā — pa-

zīstamā partizāņu vadītāja Andreja Macpāna 1 komandētā Rie-

tumkurzemes partizāņu vienība Cīravas — Alsungas mežos.

1944. gada maiju var uzskatīt par šo partizāņu vienību nofor-

mēšanas laiku; tad arī sākās to militārās operācijas. Abas par-

tizāņu vienības strauji auga, un, ja maijā to sastāvā ietilpa
pāris desmitu bruņotu vīru, tad vasaras otrajā pusē partizāņu
skaits katrā no tām sniedzās pāri simtam (K. p., 218—221,

271—277).
Partizāņu vienības izveidošanai nepieciešamākie priekšnotei-

kumi šai laikā bija radīti vēl trijos citos Kurzemes mežu masī-

vos — Liepājas, Stendes un Rendas apkārtnē, taču nodevības

un hitleriešu drošības policijas negaidīto akciju dēļ šo vienību

noformēšanās izjuka. Naktī no 28. uz 29. martu hitlerieši ielenca

1 Andrejs Macpāns (Ansis, Vecais), dz. 1910. g. Aizputes apr. Alsun-

gas pag., laukstrādnieks. No 1938. g. gadījuma darbu strādnieks Liepājā. Kopš
1930. g. piedalījies komjaunatnes darbā, 1940. g. I arestēts un ieslodzīts Rīgas
centrālcietumā. Partijas biedrs no 1940. g. VI, Aizputes apriņķa leTK dajas
politvadītājs. Strādnieku gvardu rotas politvadītājs kaujās Igaunijas un Ļe-
ņingradas frontēs.

1942. g. 1. Latviešu atsevišķajā strēlnieku rezerves pulkā; izraudzīts par
Kurzemes partizāņu kustības organizatoru grupas vadītāju. 1942. g. XII ar

savu grupu Latv. atsevišķās partizāņu vienības sastāvā pārgājis fronti, pieda-
lījies daudzās kaujās pie Latvijas austrumu robežas, iecelts par partizāņu vada

komandieri. 1943. g. VII—VIII LKP CX Operatīvās grupas uzdevumā kopā ar

partizāņu organizatoru grupu veicis reidu līdz Kurzemei, kur Kuldīgas un

Aizputes apriņķos izveidojis plašu antifašistisku pagrīdes organizāciju, bet

1944. g. pavasarī nodibinājis partizāņu vienību. Gāja bojā 1945. g. II beigās.
Apbalvots pēc nāves ar Sarkanā Karoga ordeni.
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Mazstrazdēs siena šķūni un niknā kaujā iznīcināja LKP Talsu

rajona komitejas sekretāra Kārļa Paldiņa 1 vadīto Centra grupu

ar raidstaciju, bet aprīlī Rendas pagasta Prāmniekos vajātājiem
izdevās nākt uz pēdām vietējā padomju patriota Aleksandra

Šiliņa un bijušā Liepājas robežapsardzības vienības politdar-
binieka — bataljona komisāra Mihaila Streļņikova nelegālajai
darbībai (L. t. c., 595). Abos šajos rajonos partizāņu vienību

organizēšana tika atsākta 1944. gada rudenī, kad te parādījās
frontes izlūku grupas. 1944. g. martā — aprīlī hitleriešu dro-

šības policijai izdevās satriekt sazaroto antifašistisko organi-

zāciju Dienvidkurzemē, kuru izveidoja Liepājas komunisti un

aktīvisti — bijušie Brocēnu koncentrācijas nometnes politieslo-
dzītie. Trīs kaujas grupas (Bārtas, Aizviķu un Skrundas pa-

gastos), kas varēja kļūt par nākamās vienības kodolu, cieta

smagus zaudējumus un nespēja atspirgt (sk. 35.—38. lpp.).

KOMUNISTI — CĪŅĀ SAUCĒJI UN ORGANIZĒTĀJI

Vienlaikus aktivizējās antifašistiskā pagrīde visā Kurzemē,

īpaši Liepājā un Ventspilī, un partizāņu kustības aptvertajos
lauku apvidos. 1944. gada vasarā Kurzemē vairs nebija pa-
gastu, kuros kaut vai spontāni neradās prethitleriskas grupas,

slepus nepulcējās vācu armijas dezertieri un mobilizācijas sabo-

tieri. So pretestībnieku grupu aktivitāte un tālākais liktenis bija
atkarīgs no tā, vai tām izdevās saistīties ar komunistiskās pa-

grīdes un partizāņu cīņas organizētājiem, vai arī pašu vidū

radās un izvirzījās prasmīgi un idejiski pārliecināti vadītāji.
Tie varēja nākt no Latvijas Komunistiskās partijas, LĻKJS
biedru un pirmskara aktīvistu vidus, no tiem, kam bija izdevies

izvairīties no esesiešu nāvējošā tvēriena un pietika drosmes

jaunajos apstākļos atkal iet antifašistiskās cīņas avangardā.
Kurzemes pagastos šādu dzīvu palikušo padomju aktīvistu —

1 Kārlis Paldiņš, dz. 1911. g. Talsu apr. Virbu pag. Līdz 1940. g. strā-

dāja tēva jaunsaimniecībā Strazdes pag. Skujās. LKP biedrs no 1930. g., dar-

bojās Talsu—Ventspils komunistiskajā pagrīdē un kreiso laukstrādnieku arod-

biedrībā. 1940. g. VI—IX Talsu apr. vecākais, tad — apr. partijas komitejas
2. sekretārs. Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts. Piedalījās cīņās pret
fašistiskajiem iebrucējiem, smagi ievainots kaujā pie Maskavas. 1943. g. 1. VIII

desantēts kopā ar radistu Kurzemē pie Usmas ezera. Pusgada laikā izveidoja
plašu pagrīdes organizāciju ar vairākām nelegālistu grupām Ziemeļkurzemes
pilsētās (sk. /. Dzintars, Neredzamā fronte, izd. «Zvaigzne», 1970, 141. lpp.
(D. N. f.)).
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īpaši komunistu skaits bija neliels, nereti tie bija vieninieki.

Taču šo padomju patriotu nelegālajai darbībai no frontes attā-

lajā Kurzemē bija sevišķa, organizējoša nozīme. No viņu ietek-

mes un darbības baidījās hitlerieši — gan iebrucēji, gan to vie-

tējie pakalpiņi.
Pagaidām vēsturnieku rīcībā nav apkopotu un precizētu datu

par to, cik komunistu un komjauniešu pavisam palika okupētajā
Kurzemē, kuri nebija paspējuši evakuēties, cik no viņiem gāja

bojā pirmajos kara mēnešos vai tika nobendēti fašistiskajās
nāves nometnēs un cik no viņiem, pārvarot neskaitāmas grū-
tības un bezgalīgi riskējot, ar laiku ieslēdzās augošajā tautas

pretestības kustībā, kļuva par tās idejiskajiem un organizatoris-
kajiem vadītājiem. Kā jau minēts vairākos apcerējumos, lat-

viešu tautas avangards — Latvijas Komunistiskā partija —

Lielajā Tēvijas karā nesa smagus upurus. 1945. gada 1. jūnijā
LKP CX izdarītajā aptaujā 1

pa rajoniem un pilsētām tika no-

skaidrots, ka no 5057 partijas biedriem un kandidātiem, kas

bija uzskaitē pirms kara, aptuveni 40% evakuējās uz citām pa-

domju republikām, lai tur strādātu, 25% iestājās armijā un cī-

nījās frontē, par 25% komunistu nebija ziņu, proti, viņi būs

gājuši bojā kara sākumā, atkāpjoties vai cīnoties strādnieku

gvardes un iznīcinātāju nodaļās v. tml., bet 10% partijnieku
(ap 500 cilvēku) kara laikā atradās ienaidnieka okupētajā teri-

torijā, pie tam 120 no viņiem bija LKP CX uzdevumā speciāli
atstāti vai iesūtīti republikā organizēt antifašistisko cīņu un

partizāņu kustību, bet pārējie nebija paguvuši evakuēties. No šī

pustūkstoša Latvijas komunistu savukārt gandrīz puse gāja bojā.
No komunistiem, kas pirms kara bija Liepājas pilsētas un

Kurzemes piecu apriņķu LKP komiteju uzskaitē, ienaidnieka

aizmugurē atradās 180 komunisti 2
,

no tiem 88 gāja bojā, pārējie
sagaidīja Uzvaras dienu. Taču pāris desmitiem no viņiem netika

atjaunoti partijas dokumenti, jo viņu aktivitāte nebija pietie-
kama cīņas avangarda lomas veikšanā.

Ne mazāks bija arī Kurzemē palikušo komjauniešu skaits, ko

apliecina tas, ka katrā Kurzemes partizāņu vienībā vai grupā

bija vairāki LĻKJS biedri un kandidāti. Nelielā komunistu un

komjauniešu skaita dēļ partizāņu vienībās un pagrīdes organi-

zācijās nevarēja izveidot LKP un LĻKJS pirmorganizācijas pēc

1 LKP CX Partijas vēstures institūta Partijas arhīvs, 101. f., 8. apr., 54. 1.,

1.—2. lp.
2 Turpat, 105., 110. lp.
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statūtu prasībām, izņemot Abavas Sarkano bultu. Tādēļ parti-
zāņu vienībās un izlūku nodaļās pastāvēja apvienotas komu-

nistu un komjauniešu grupas, bet pagrīdē partijnieki, komjau-
nieši un padomju aktīvisti darbojās kopīgās antifašistiskās or-

ganizācijās. Partijas komitejas funkcijas no 1943. gada rudens

Kurzemes dienvidu daļā pildīja LKP CX Operatīvās grupas

pilnvarotā A. Macpāna vadītā partijas un komjaunatnes biedru

grupa, aptverot Aizputes un daļēji arī Kuldīgas, Liepājas ap-

riņķus un Liepājas pilsētu, bet ziemeļu daļā — LKP Talsu AK
sekretāra K. Paldiņa komunistu un komjauniešu grupa, kuras

sakari no Talsu apriņķa iesniedzās arī Tukuma un Ventspils
apriņķos.

Nelegālās antifašistiskās grupas, LKP biedru un aktīvistu

vadītas, iedzīvotāju vidū veica lielu politiskās izskaidrošanas

un idejiskās audzināšanas darbu marksisma-ļeņinisma ideju
garā. Var sacīt, ka tautas masu idejiski politisko nobriešanu

Kurzemē, tāpat kā visā Latvijā, lielā mērā veicināja pats vēstu-

riskais laiks, kad komunistiskā mācība, sociālistiskā iekārta,

parādījusi savu neizmērojamo pārākumu pār imperiālisma ap-

spiestības iekārtu un postošo rasisma ideoloģiju, svinēja spī-
došas militāras uzvaras padomju-vācu frontē.

Milzīga politiska ietekme okupētās Kurzemes iedzīvotājos
bija Maskavas radiopārraidēm par stāvokli pasaules kara fron-

tēs; liela mobilizējoša loma bija republikas vadošo darbinieku

runām radiofonā, LKP CX un Baltijas frontu kara padomju
iespiestajai literatūrai — avīzēm, lapiņām, uzsaukumiem, kurus

Kurzemē izplatīja padomju aviācija.

Kurzemes darba cilvēki saklausīja LKP CX un Padomju Lat-

vijas valdības aicinājumu aktīvi iesaistīties cīņā pret okupan-
tiem un viņu vietējiem rokaspuišiem, neļaut tiem laupīt tautas

bagātības, glābt Kurzemes iedzīvotājus no izvešanas un mobi-

lizēšanas vācu armijā. Proti, tautas pretestība okupantiem Kur-

zemē dzima, auga un izvērtās Padomju zemes spīdošo uzvaru

iedvesmā, Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas

ideoloģijas iespaidā un virsvadībā.

Pat oficiālā okupantu prese 1944. gadā bija spiesta atklāti 'sū-

roties par «boļševiku kūdītājiem», draudēt «komunistu piekri-
tējiem» un «padomju gaidītājiem». Zīmīgi, ka arī slepenajos
vācu SD policijas ziņojumos kopš 1943. gada ar aizvien pieau-

gošu nemieru tika rakstīts par «komunistiskās pagrīdes» akti-

vizēšanos un tās darbības izvēršanos, bet 1944. gada pavasarī
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jau ieskanējās baiļu notis par bruņotām boļševiku grupām Kur-

zemes mežos.

Visus kreisi noskaņotos nelegālistus hitlerieši ieskaitīja ko-

munistiskajā pagrīdē un pat slepenajos ziņojumos sauca par

komunistiem, kaut arī tikai retais no nelegālistiem bija partijas
biedrs. Mēs šodien varam pamatoti sacīt, ka Kurzemes anti-

fašistiskās pagrīdes 1 vadītāji pēc savas pārliecības tiešām bija
komunisti, un tie, kas cīņās nekrita, pēc kara noformēja savu

piederību pie LKP.

KURZEMES PADOMJU AKTĪVISTU LIKTEŅI

OKUPĀCIJAS GADOS

Fašistiskās preses ķengu raksti par «boļševiku kūdītājiem»,
«komunistu aģitatoriem», «Maskavas aģentiem» v. tml. vai nu

tieši, vai ar zemtekstu mēģināja iestāstīt, ka te ir runa par tau-

tai svešiem, naidīgiem «elementiem», pat ne latviskas cilmes

ļaudīm. Kurzemes pagrīdes un mežabrāļu cīņu vēsture rāda, ka

antifašistiskās darbības ierosinātāji, aizsācēji un vadītāji Kur-

zemes pilsētās un pagastos bija vietējie kurzemnieki — komu-

nisti, komjaunieši un bezpartejiskie padomju un partijas aktī-

visti, kam izdevās palikt dzīviem asiņainā fašisma terora apstāk-
ļos. Visus šos darba cilvēkus var apzīmēt ar vienu skanīgu
vārdu — padomju aktīvisti, jo viņi tiešām aktīvi cīnījās,
lai nodibinātu padomes 1940. gadā, lai aizstāvētu tās kara

laikā un lai atjaunotu un stiprinātu padomju varu pēckara Lat-

vijā. Lielākā daļa no viņiem tika represēta jau okupācijas sā-

kumā: Kurzemes mazajās pilsētās un pagastos praktiski nebija
iespējams izvairīties no fašistiskās policijas «uzskaites». Bet

okupantu drošības policija — pēc vietējo buržuāzisko nacionā-

listu denunciācijām — tvēra un arestēja visus, kuri kaut kādā

veidā bija parādījuši sabiedrisko aktivitāti padomju gadā. Var

teikt, ka ar hitleriešu drošības policijas praksi — pratināšanas
un apcietinājuma šausmām — tika iepazīstināti visi padomju
aktīvisti, kas nepaguva paslēpties. Drošības policija centās ne-

izlaist no savām rokām itin nevienu, kuru uzskatīja par komu-

1 Pētījumus par antifašistisko pagrīdi vācu okupētajā Latvijā, īpaši pilsētās,
ir veicis ZA Vēstures institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Jānis Dzin-

tars. Viņa publikācija «Neredzamā fronte» dod vērtīgu informāciju arī par ne-

legālo antifašistisko darbībuKurzemē.
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nisma piekritēju, kuru uzskatīja kaut vai par «potenciāli bīs-

tamu» elementu, par naidīgu fašistiskajai kārtībai un ideolo-

ģijai. Nāves sods tika piespriests, kā liecina bijušie apcietinātie,
Komunistiskās partijas biedriem, strādnieku gvardiem un ci-

tiem aktīvistiem, kas bija piedalījušies bruņotajā cīņā pret
fašistu iebrucējiem, viņu parašutistiem un nacionālistu bandām,
kā arī t. s. «komunistu aģitatoriem» un «čekas ziņotājiem». Par

pārējiem nodarījumiem — koncentrācijas nometne, tātad izolā-

cija no sabiedrības, nebeidzami pazemojumi un lēna nāve no

bada un slimībām. Un tomēr daudzi desmiti izdzīvoja! Protams,

ne jau kādas fašistu atlaides dēļ: dažreiz no nāves paglāba ne-

jaušība, laimīgs gadījums, citreiz iespēja noslēpt, noliegt vai

sagrozīt savu padomju laika darbību, nereti izturot necilvēcisku

spīdzināšanu.
Liepājnieks Jānis Jonass 1968. gadā šādi atstāstīja vēstur-

nieku ekspedīcijai savu pirmo tikšanos ar okupantu drošības

policiju: «Mani apcietināja 1941. gada 4. augustā. Reizē ar mani

arestēja 45 strādniekus Liepājas drāšu fabrikā. Apcietināšana
notika ap pulksten 11.00 tieši darba vietā. Mūs aizveda uz

Liepājas izmeklēšanas cietumu, kur palikām apmēram 15 dien-

naktis. Apcietināšanas pamats: 1940./41. gadā bijis padomju
aktīvists — MOPR biedrs, arodbiedrības aktīvists. Vācieši ne-

zināja, ka piedalījos Liepājas aizstāvēšanā un padomju varas

laikā sadarbojos ar padomju drošības iestādēm. Pēc pratināša-
nas otrā dienā mani izsauca un pateica, ka esmu nozīmēts uz

koncentrācijas nometni. Mūs pratināja vācieši ar tulka palīdzību.
Spriedums bija atkarīgs no pratinātāja gribas, kas tika izteikta

ar četru burtu palīdzību, vienu no tiem uzrakstot uz nopratinā-
šanas protokola malas. Šo burtu nozīme bija: C — mājās, A —

darba nometnē, X — koncentrācijas nometnē, E — nošaušana.»

Piezīmēsim, ka tā saucamās darba nometnes, kurās nokļuva
«mazāk bīstamie», bija tādas pašas nāves nometnes kā citas

koncentrācijas nometnes, tikai atšķīrās apsardzes režīma ziņā,
bet ieslodzītos veda darbos — hitleriešiem bija vajadzīgs bez-

maksas darbaspēks. Tā, piemēram, Liepājas nometnes ieslodzī-

tie novāca sagrauto ēku drupas, strādāja ostā un stacijā, raka

kūdru netālajā Ploču purvā, kur tika izveidota nometnes filiāle,

v. tml. Ārpus nometnes nodarbinātajiem pavērās lielākas iespē-

jas izdzīvot: viņi varēja slepus sagādāt pārtikas produktus, ap-

ģērbu, apavus, bet izdevīgā situācijā — izbēgt. No šīm no-

metnēm, kas bija paredzētas ieslodzīto «pāraudzināšanai», t. i.,
cilvēku morālai salaušanai, atsevišķos gadījumos bija iespējama
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arī atbrīvošana. Tādēļ no šī kontingenta 1942.—44. gadā vai-

rāki desmiti kurzemnieku atgriezās dzīvē, un daudzi no viņiem
iesaistījās nelegālajā antifašistiskajā cīņā.

Brocēnu

politieslodzītie

Līdzīgs apcietināto kontingents bija arī citās

Kurzemes pilsētās, un 1941. gada beigās ar Lie-

pājas novada SS un policijas priekšnieka rīko-

jumu viņus visus sāka pārsūtīt uz Saldu, kur tika ierīkota pa-

stāvīga koncentrācijas nometne. Turp 1941./42. gada ziemā ar

konvoju steidzīgi tika aizvesti vairāki simti politieslodzīto no

Liepājas koncentrācijas nometnes, kur plosījās tīfa epidēmija
(pavisam saslima gandrīz 95% ieslodzīto). Tādējādi Saldus

nometnē koncentrējās civilie politieslodzītie no visas Kur-

zemes. Te bija pagastu padomju priekšsēdētāji, šo padomju
locekļi un izpildkomiteju administratīvie un saimnieciskie dar-

binieki, komjaunatnes pirmorganizāciju sekretāri un darbīgākie
komjaunieši, arodbiedrību vietējo komiteju locekļi un MOPR
biedri. Viņu vidū bija vairāki Liepājas aizstāvēšanas cīņu da-

lībnieki, milicijas darbinieki un partijas biedri, kam bija izde-

vies noslēpt savu patieso darbību hitleriešu izmeklētājiem.
Ne jau gadījuma pēc Saldus bija izvēlēta par koncentrācijas

nometnes vietu. Pēc Maskavas kaujām hitleriskās Vācijas ar-

mija, zaudējusi izredzes uz ātru uzvaru, bija spiesta pāriet uz

ilgstošu pozicionālu karu. Bija jāceļ frontē nocietinājumi, bija
vajadzīgs cements — lielos daudzumos un ātri piegādājams.
Okupantu uzmanību piesaistīja Brocēnu cementa-šīfera kombi-

nāts — slavens ar savas produkcijas kvalitāti jau pirms kara.

Tika izlemts paplašināt kombinātu, par darbaspēku būvēm un

ekspluatācijai izmantojot politieslodzītos. 1942. gada pirmajos
trīs ceturkšņos ieslodzīto grupas ik rītu apsargu pavadībā mē-

roja tālo ceļu no pilsētas līdz Brocēniem un akmeņkarjeriem,
bet vakaros atpakaļ. Viņi bija ārkārtīgi noguruši smagajos, ne-

mehanizētajos darbos uz būvēm un akmeņlauztuvēs. Dažas

ieslodzīto grupas tika nosūtītas meža darbos, vēl citas norīkoja
stacijā pie vagonu kraušanas. Tikai rudenī vienā no fabrikas

šīfera cehiem tika iekārtotas telpas gulēšanai; turp pārveda
kombinātā nodarbinātos ieslodzītos, un no šī laika pieņemts ru-

nāt par Brocēnu koncentrācijas nometni kā Saldus nometnes

filiāli.

Politieslodzītais F. Kaufmanis stāsta: «Darbus vadīja privā-
tie meistari, kuri izrīkoja nelielas ieslodzīto grupas. Pasūtījumu
izpildīja vācu firmai «Milk». 1943. gadā sāka darboties viena
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Pēc Jelgavas pārrāvuma fabriku apturēja.»
Sākumā darbos norīkoti ap 150, vēlāk 300—350 politieslo-

dzīto. Dzīves un darba apstākļi bija grūti — kā jau koncentrā-

cijas nometnē: aukstums, bads un slimības. Telpas bija drēg-

nas, ziemā sienas apsarmoja, personīgās drēbes drīz noplīsa,

izsniegtās koka tupeles sakropļoja kājas. Rītos tika izsniegta

slikta, rūgta kafija un 200 g maizes — visai dienai; pusdienās
un vakariņās — šķidra, mazvērtīga vira. Un visam tam klāt

sargu ņirgāšanās, ieslodzīto terorizēšana, piekaušana, atseviš-

ķās reizēs pat nošaušana.

Režīms bija tāds, lai izsūktu cilvēku fiziskos spēkus, sagrautu

viņus morāli, notrulinātu, izdeldējot viņos katru domu par pre-

tošanos. Un tomēr salīdzinājumā ar dažām citām nometnēm

Brocēnos režims bija nedaudz ciešamāks: vienreiz mēnesī at-

ļāva pienesumus no mājām, ieslodzītie bija daļējā saskarē ar

fabrikas strādniekiem, ar kuru palīdzību varēja paslepen izsūtīt

ziņas savējiem, dabūt informāciju par notikumiem ārpusē, kā

arī iemainīt vai iegādāties produktus. 1968. gadā autora vadībā

savāktie materiāli 1 dod samērā plašu ieskatu par daudzu Bro-

cēnu politieslodzīto — Kurzemes padomju aktīvistu likteņiem
un ļauj izdarīt secinājumus par viņu ieguldījumu antifašis-

tiskajā cīņā. No bijušo politieslodzīto liecībām noskaidrojās,
ka nometnē, cilvēkiem tuvāk sapazīstoties, ar laiku izveidojās

domubiedru — nereti bijušo paziņu nelieli slepeni pulciņi. Tie

nebija organizatoriski noformēti — bez vadītājiem, nebija sada-

līti pienākumi. Parasti cilvēki pulcējās ap cienījamāku un zino-

šāku biedru — komunistu, komjaunatnes sekretāru vai strād-

nieku gvardu. Sie organizatori lielākoties bija Liepājas proleta-
riāta pārstāvji. Grūti konstatēt šādi aptverto cilvēku skaitu un

1 1968. gadā ZA Vēstures institūts un Saldus novadpētniecības muzejs bija
uzskaitījis vairāk nekā 60 bijušos Saldus (galvenokārt Brocēnu) nometnes

politieslodzītos, kas dzīvoja Latvijā. Brocēnu kombināta vadība ar vēsturnieku

līdzdalību 1968. g. 14. VII sasauca pirmo bijušo politieslodzīto salidojumu;
ieradās aicināto lielākā daļa. Protams, ne visi bija apzināti un sabraukuši, taču

klātesošo liecības iezīmēja diezgan pilnīgu ainu par notikumiem koncentrā-

cijas nometnē. Bijušie politieslodzītie — kurzemnieki stāstīja par drausmīgo
laiku un reizē — par padomju cilvēku drosmīgo nostāju, viņu nesamierinā-

šanos ar fašistisko kartību. Vairāki stāstītāji deva ārkārtīgi svarīgas ziņas

par nelegālistu grupām, kuras darbojušās 1943.—45. gadā Dienvidaustrum-

kurzemē un Liepājā bijušo politieslodzīto vadībā. Daudzi bezpartejiskie aktī-

visti bija kļuvuši par partijas biedriem, pierādot ar savu nesavtīgo cīņu un

darbu kara laikā un pēckara gados, ka ir cienīgi nest komunista vārdu. Tika

pierakstītas 40 bijušo politieslodzīto atmiņas.

24
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pulciņu daudzumu, bet skaidrs, ka tie bijuši vairāki. Daži ieslo-

dzītie saistījušies, paziņām palīdzot, ar divām trim grupām.

Piesardzīgākie turpretim atturējušies, baidoties provokāciju,
kaut gan visā ieslodzījuma laikā — kā atceras apcietinātie —

nav bijis nodevības un iekrišanas gadījuma. Tas liecina par ve-

selīgu antifašistisku noskaņojumu Brocēnu nometnē.

Bijušais milicijas darbinieks V. Maslovskis tika stāstījis par
kāda «trijnieka» pastāvēšanu, kurā arī viņš ietilpis un kurš

sazinājies ar vairāku pulciņu vadošajiem biedriem un it kā iz-

pildījis nelegāla centra lomu. Ja arī šāds trijnieks pastāvēja
(vienīgais tā pastāvēšanas liecinieks nevar nosaukt, kas to no-

dibināja), taču nekādus kopīgus pasākumus (sabotāžu, bēgšanu,
aģitāciju) tas netika iesācis un vadījis — ir bijušas tikai pār-

runas. Nav izdevies konstatēt, ka būtu pastāvējusi kāda centra-

lizēta vadība arī no ārpuses — no Saldus pilsētas vai Brocēnu

apzinīgo strādnieku vidus. Tomēr ir viens agrāk publicēts oku-

pantu dokuments, kurš vedina domāt, ka ārpus cietuma varēja

izveidoties šāda vadība. Proti, 1942. gada 3. aprīlī Liepājas SS

un policijas priekšnieks rakstīja, ka «Saldū atklāta pagrīdē

funkcionējoša MOPR šūna» (K. p., 172). Nosaukums ļauj do-

māt, ka šī organizācija (kuras sastāvu līdz šim vēsturnieki nav

noskaidrojuši, bet kuru, redzams, vadījuši drosmīgi padomju

cilvēki) sniegusi materiālu palīdzību jaunierīkotās nometnes

gūstekņiem; droši vien tā nākotnē būtu varējusi kļūt par ieslo-

dzīto antifašistiskās darbības vadošo centru. Taču jau sākumā

atklāta un nežēlīgi sagrauta. Varbūt tas izskaidro faktu, ka

turpmāk neuzradās jauni drosminieki no vietējo strādnieku vi-

dus, kas uzņemtos darbu ar politieslodzītajiem. To veikt, pro-

tams, varētu cilvēki ar lielu politisku briedumu un pieredzi.
Laikam tādi vairs neatradās. V. Maslovskis ir atzīmējis, ka

viņam un viņa biedriem nav izdevies saistīties ne ar vienu ne-

legālo organizāciju no ārpuses. Tātad nometnes iemītniekiem

bija jārēķinās tikai ar saviem spēkiem, palīdzību no ārienes ne-

bija ko gaidīt. Sāds stāvoklis neveicināja centralizētas

nelegālas organizācijas izveidošanu. Kombināta strādnieki —

gods viņiem! — visādi atbalstīja atsevišķus ieslodzītos,

izpalīdzēja viņiem, bet šai rīcībai bija gadījuma, individuāls

raksturs.

Nelegālo pulciņu biedri dalījās dzirdētajos, jaunumos par stā-

vokli frontē, dzimtajā pusē; par to stāstīja strādnieki, informēja
paziņas un tuvinieki. Pulciņu locekļi norunāja, kā stiept ga-
rumā uzdotos darbus, izpildīt tos nekvalitatīvi. Pēc Padomju
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Armijas uzvaras pie Staļingradas ieslodzīto noskaņojums kļuva
stipri možāks: brieda ticība uzvarai pār fašismu, arī pašu dzīve

vairs nešķita bezcerīga. Sajā laikā no rokas rokā sākušas iet

pretfašistiskas lapiņas. Šīfera ražošanā nodarbinātie politieslo-
dzītie slepus ienesuši padomju grāmatas. Izrādījās, ka fab-

rikas sagādnieki bija ieveduši un sagāzuši cehā no apgrozī-
bas izņemtos padomju laika izdevumus, kurus saplēšot kā pa-

pīra piedevu piejauca šīfera masai. Tādā veidā nāves nometnes

iemītnieki paguva izlasīt arī vairākus politiskus darbus,

VK(b)P vēstures īso kursu ieskaitot. Notikuši arī pirmie sabo-

tāžas gadījumi — politieslodzīto atdzimušās drosmes un ticības

apliecinājums. Reiz sagāzušies nekvalificēti iestrādātie pamati,
un darbi bijuši jāsāk no gala. Citreiz izgrieztās slīdlentas dēļ
darbs cehā apstājies uz vairākām dienām, bet vainīgos nav va-

rēts atrast. Arvien biežāki kļuvuši gadījumi, kad ieslodzītie sa-

bojāja iekārtu, vagoniņus, instrumentus, izlaužot no tiem

tērauda detaļas, kas noderēja cirvju, nažu, šķiltavu v. tml. pa-

tēriņa «preču» izgatavošanai; tās ar strādnieku starpniecību
tika apmainītas pret pārtikas produktiem, šai laikā dienas kār-

tībā izvirzījušies un pulciņos pastiprināti tikuši apspriesti no-

metnes atstāšanas, bēgšanas dažādi varianti.

Izkļūt brīvībā!
Tikt brīvība — tādas bija ikviena ieslodzīta
~ _ v V

J
_ _,_

v _ .

ilgas un cerības. Tacu si velēšanas izrādījās

grūti realizējama. Bijušais Valtaiķu pagasta komjaunatnes
pirmorganizācijas sekretārs Jānis Liepa, kas izbēga no nomet-

nes 1944. g. 13. februārī, liecina: «1942. gadā, liekas, nebija

bēgšanas gadījumu no Brocēnu koncentrācijas nometnes. 1943.

gada beigās (kurs. — Red.) bija vairāki bēgšanas gadījumi, bet

1944. gadā pēc mūsu bēgšanas esot izbēguši 14 cilvēku...» Arī

citi materiāli apliecina, ka organizēta bēgšana no nometnes sā-

kusies tikai 1943. gada otrajā pusē. Tiek minēts tikai viens, pie
tam nesekmīgs mēģinājums, kas noticis iepriekš. Ir jēga izlauz-

ties no apcietinājuma, īpaši masveidā, ja ir daudzmaz droša

vieta, kurp doties. Pretējā gadījumā nepārdomātam riskam tiek

pakļautas daudzas dzīvības. Vienkāršoti izsakoties — 1942.

gadā vēl nebija kur bēgt un ko pēc tam darīt! Citādi bija 1943.

gada otrajā pusē un 1944. gadā: visā Latvijā, arī Kurzemē,
brieda iedzīvotāju masveida nepaklausība un pretošanās oku-

pantiem. Dabiski, ka šis noskaņojums ieplūda arī nometnē. Pie

tam bēgšana kļuva reāla, jo politieslodzītie tagad varēja cerēt

uz drošu un plašu atbalstu. Vēl vairāk — jaunajos apstākļos



27

viņu bēgšana kļuva mērķtiecīga, sabiedriski nepieciešama: viņus
gaidīja masu antifašistiskās cīņas izvēršanas darbs.

No pierakstītajām bijušo politieslodzīto atmiņām var secināt,
ka Brocēnos ir pastāvējušas divas ieceres, kā izkļūt no nomet-

nes. Daļa politieslodzīto (mazākā un radikālākā daļa!) stāvē-

jusi par izlaušanos ar spēku, patiesībā — par bruņotu sacelša-

nos. Bet, tā kā nebija ne apbruņojuma, ne centralizētas vadības,
ne sakaru ar ārieni, tad apstākļos, kad fronte bija tālu un tu-

vumā nebija arī partizāņu, šī iespēja viedās visai nereāla. Šā-

dam variantam varēja būt jēga tikai kā izmisuma solim —

politieslodzīto apšaušanas gadījumā. Divreiz šādam pasākumam
ieslodzītie esot gatavojušies, bet abos gadījumos, kā izrādījies,
bijusi kļūdaini sacelta trauksme. Tas liecina par centralizētas

vadības trūkumu un ļoti sliktu informētību. Pirmo reizi tas no-

ticis 1942./43. gada ziemā, otro reizi — 1943. g. maijā. J. Jonass

stāstīja:

«1942./43. gada ziemā ieslodzīto vidū radās satraukums. Pa-

klīda baumas, ka vācu armija atkāpjoties un ieslodzītos likvi-

dēšot. Satraukumu radīja arī runas, ka pie Saldus tiek mas-

veidā apšauti čigāni. Radās doma pretoties, līdzko mūs vedīs

no nometnes ārā
...

leslodzītie gatavoja dažādus aukstos iero-

čus. Mani uz pretošanos aicināja Kauls un Mantinieks. Es sev

izgatavoju lidu saliecamo nazi. Bija norunāts: ja stādīs ierindā

neparastā laikā, tad jāuzbrūk sargiem un visiem jābēg.»

Otrreiz, 1943. g. maijā, kad atkal paklīda baumas par drau-

došajām akcijām, paši ieslodzītie atturēja karstgalvjus no

priekšlaicīgas izlekšanas. Bijušais Liepājas milicis Miķelis Mežs

šādi apraksta toreizējo situāciju: «Daļa grupas biedru domāja,
ka nekavējoties jāorganizē ieslodzīto sacelšanās, jāatbruņo
sargi un jāatstāj nometne. Tālākās rīcības plāna nebija (!). Šā-

das domas tika izvirzītas jau 1943. gada sākumā. Biedrs Kop-
štāls (LKP biedrs. — Red.), Maslovskis un es šo plānu neat-

balstījām, jo uzskatījām to par priekšlaicīgu. Būdami norūpēju-
šies par to, ka biedri ar sacelšanos var izdarīt kļūdu, pat

dežurējām pa naktīm un raudzījāmies, lai nekas nenotiktu. Tas

ilga apmēram mēnesi. Vēlāk vienojāmies, ka sacelšanās ir

priekšlaicīga.» Var piekrist, ka 1943. gadā šāda nostāja bija
pareiza. Arī V. Maslovskis stāsta: «Jautājumā par nometnes

atstāšanu pastāvēja domstarpības. Mana nostāja bija, ka sacel-

šanās ir priekšlaicīga. Es piekritu bēgšanai pa vienam, diviem,

trim, bet ne visiem.»
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Uzvarēja uzskats, ka jāorganizē bēgšana atsevišķi pa nelie-

lām grupām. Un šī nostāja deva pozitīvus rezultātus. 1943. g.
oktobrī no nometnes izkļuva partijas biedrs kuldīdznieks P. Sa-

dovskis 1
,

novembrī sekmīgi izbēga Liepājas milicijas darbinieks

komunists E. Elerts ar trim biedriem, 1944. g. februārī — kom-

sorgs J. Liepa ar diviem biedriem, 1944. g. martā — P. Sprūde
un P. Mednieks, 1944. g. aprīlī — komunists E. Bražis kopā ar

četriem ieslodzītajiem. Par šo grupu dalībnieku tālāko likteni

ir sīkas ziņas: visi viņi aktīvi iesaistījās cīņā pret hitleriešiem.

No Brocēnu katorgas jūnija otrajā pusē brīvībā izkļuvis liepāj-
nieks Indriķis Jansons un rucavietis Vizulis. Tā arī bijusi viena

no pēdējām sekmīgajām bēgšanas reizēm. Vēl tiek minēti divu

grupiņu bēgšanas gadījumi, bet par viņu likteni autoram nav

informācijas. Tātad pavisam sekmīgi izbēga kādi divi desmiti

politieslodzīto. 1944. g. vasarā Brocēnu koncentrācijas nometne

tika likvidēta, ieslodzītos pārvietoja uz Salaspili un no turienes

kopā ar pārējiem aizveda uz Vāciju. Ir ziņas, ka notikuši vairāki

brocēniešu bēgšanas gadījumi arī vasarā: tāda izdevība radu-

sies strādājot ārpus Salaspils, īpaši tiem, kas nodarbināti Jum-

pravmuižā. Zināmi apmēram desmit kurzemnieki, kas izbēguši.
Taču neviens no viņiem, atskaitot Miķeli Tūru, neiesaistījās ak-

tīvā antifašistiskā kustībā, bet dzīvoja nelegāli un slēpās savu

paziņu vai radinieku dzīves vietas tuvumā.

Krietni lielāks ieslodzīto skaits izkļuva no Brocēnu nometnes

legāli — 1943. g. augustā viņus atbrīvoja. Sis vācu okupācijas
iestāžu akts ietilpa to demagoģisko pasākumu virknē — ieskai-

tot sīko īpašumu reprivatizāciju —,
kuri sekoja cits citam 1943.

gadā un kuriem bija «pozitīvi» jānoskaņo Latvijas iedzīvotāji,
lai tie kaut cik atbalstītu okupantu politiku, īpaši mobilizāciju
leģionā (L. t. c, 231, 302). Tieši Brocēnu nometnes ieslodzīto

kontingents skaitījās mazāk bīstams; te bija daudzi speciālisti,

īpaši Liepājas kvalificētie strādnieki, ko varēja nodarbināt rūp-

niecībā, te bija daudzi jaunieši un vīri iesaukuma gados, kurus

1 Pēteris Sadovskis, dz. 1914. g., LKP biedrs no 1939. g. Padomju
gadā strādāja par LĻKJS Rīgas pils. komitejas pirmo sekretāru. Būdams

1. Latviešu brīvprātīgo strēlnieku pulka komisāra palīgs komjaunatnes lietās,
Sadovskis 1941. g. vasarā piedalījās kaujās Igaunijā; no ielenktās Tallinas

izlaužoties, nokļuva vācu gūstā. Pēc dažnedažādiem atgadījumiem, daļēji pa-
teicoties nejaušībām, viņam izdevās dzīvam iziet cauri fašistiskās policijas
soda aparātam. Pēc izbēgšanas no Brocēnu nometnes nelegāli uzturējās Katla-
kalna apkārtnē pie Rīgas. 1944. g. vasarā vadīja bruņotu nelegālistu grupu,
kas dzīvoja slepenā zemnīcā mežā pie Plakanciema. Rudenī sadarbojās ar

padomju izlūku J. Dzērvi, kas bija desantēts Misas upes rajonā (sk. 162. lpp.).
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cerēja aizdzīt leģionā. Tika atlasīti un izlaisti tie, kas drošības

policijai šķita pasīvāki vai morāli salauzti, iebaidīti, proti, ne-

spējīgi uz pretošanos. Pie tam ieslodzītie tika nodoti policijas
uzraudzībā, un Kurzeme līdz pat 1943. gada rudenim skaitījās
kluss novads. Okupanti divkārt vīlās: pirmkārt, Kurzeme nepa-

visam nebija «nomierināta» — tajā slepeni brieda nemiers un

spēcīgs antifašistiskās cīņas gars; otrkārt, no koncentrācijas
nometnēm atbrīvoto ieslodzīto lielākā tiesa bija palikusi uzti-

cīga savai agrākajai pārliecībai un saglabājusi cīņas gribu un

sparu. Dažādi viņi nepakļāvās fašistiskajai kārtībai, dažādi pre-

tojās. Daudzu viņu uzvārdi ierakstīti spilgtiem burtiem Kur-

zemes antifašistiskās cīņas vēsturē.

Kā liecina dokumenti, jautājumā par politieslodzīto «lojālās»

daļas atbrīvošanu pastāvējušas domstarpības starp vācu varas

iestādēm un vietējiem latviešu buržuāziskajiem nacionālistiem.

Protestējuši ne tikai vācu fašistu tiešie pakalpiņi un līdzgait-
nieki; politieslodzīto atbrīvošanu no Saldus nometnes un citām

nometnēm nosodījuši pat latviešu nacionālistiskās «opozīcijas»
virsaiši — šie dižmanīgie «patriotiskie pretestībnieki», kam,

šķiet, būtu bijis jāpriecājas par tautiešu glābšanos un pretestī-
bas rindu augšanu.

Lūk, kas tika rakstīts tā dēvētajā «Brīvajā Latvijā» 1943. g.
14. decembrī: «Civilpārvaldes neaprakstāmā nemākulība un

vācu drošības iestāžu īpatnējā taktika ir panākusi to, ka komu-

nisms Latvijā ir palicis dzīvs un tagad sāk celt galvu. Nav

brīnums, ka nepiedodamā apiešanās ar pilsētu strādniekiem un

kalpotājiem pamodināja viņos pretestības garu un tie ātri atrod

sakarus ar komunistu aktīvistu šūniņām pilsētās un

laukos. Daudzās vietās jau atklāti dēvējas par «biedriem» un

bez mazākās kautrēšanās pārrunā, ar ko vispirms izrēķināsies,
ko liks vietā un tamlīdzīgi. Kādā Kurzemes apriņķī vācu dro-

šības iestādes ir palaidušas vaļā lielā skaitā sarkanā gada diž-

vīrus cerībā, ka tie viņiem būs ideāli ziņotāji par apzinīgo(?)
latvietību... Bet bez tam viņi arī klausa Staļina rīkojumam un

izved tik efektīvu sabotāžu, ka, piemēram, kādā piejūras fabrikā

īsā laikā nozūd ne tikai darba rīki un materiāli, bet kādā naktī

pat gatera rāmis. No 40 strādniekiem darbā ierodas 5—7...

Latviešiem par katru cenu jārūpējas pašiem, lai tie sašutumā

par vācu netaisnību un nemākulību nesāktu sadarboties ar ko-

munistu aktīvistiem (uzsvērums mans. — Aut.).» Šis

dokuments ir skaidra liecība tai patiesībai, ka nacionālistiskā

demagoģija katastrofāli zaudēja savu ietekmi un ka darbaļau-
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dis, paklausot komunistu partijas aicinājumam, sadarbojoties ar

padomju aktīvistiem, izrādīja pretestību okupantiem un vietē-

jiem varasvīriem. Un veltas bija buržuāzisko nacionālistu cerī-

bas kaut ko te izmainīt. Vēl jāpiebilst, ka buržuāziskie nacio-

nālisti pareizi konstatēja faktu, ka padomju aktīvisti, arī tie,

kas izlaisti no ieslodzījuma, kļūst par antifašistiskās pretestības

vadītājiem. «Apzinīgo» latviešu mājiens, ka atbrīvotie varētu

būt gestapo ziņotāji, protams, bija skaidra apmelošana.

Dienvidkurzemes

antifašistiskā

organizācija

Lasītājs grāmatā uzzinās par daudziem polit-

ieslodzītajiem, kas iesaistījās Kurzemes parti-

zāņu un pagrīdes kustībā pēdējā kara gadā. Sai

apakšnodaļā autors grib parādīt, kādas iespējas
partizāņu cīņas izvēršanai radīja brocēniešu nelegālā darbība

Dienvidkurzemē. Taisnība gan — iespējas netika izmantotas.

Pirms atbrīvošanas vai bēgšanas no nometnes politieslodzītie
norunāja ar sava pulciņa biedriem un uzticamiem kaimiņiem
tikšanās vietas un adreses, lai varētu sazināties, kad būs «uz

vaļas». Viņu tālākos kontaktus ārpus nometnes var uzskatīt

par Brocēnos sāktā nelegālā darba turpinājumu.
Un atkal tieši Liepājas strādnieki izrādījās politiski visnobrie-

dušākie un darbīgākie. It kā juzdama viņu pretošanās garu,

policija daudziem atbrīvotajiem liepājniekiem aizliedza strādāt

pilsētā; darba pārvalde izvietoja viņus pie saimniekiem lauku

darbos apkārtējos pagastos, cerot, ka tādā veidā būs iespējams
«buntavniekus» labāk paturēt acīs. Bet nebija ļaunuma bez la-

buma: tagad pagastos parādījās politiski apzinīgi, darbīgi pret-
fašistiskās cīņas organizētāji, kas saistījās ar vietējiem anti-

fašistiem; tuvējie meži ļāva radīt slepenas bāzes, kur pilsētnie-
kiem paglābties iespējama aresta vai mobilizācijas gadījumā.
Jau 1943. gada rudenī Liepājas apriņķa pagastos un pilsētās
izveidojās vairākas nelegālas antifašistiskas grupas, kuras va-

dīja bijušie politieslodzītie — brocēnieši. Pie tam viņiem bija
izdevies iesaistīt nelegālajā darbā lielāko tiesu no atbrīvota-

jiem, kā arī citus — gan agrāk represētus, gan nerepresētus —

vietējos padomju aktīvistus. Par šo ārkārtīgi svarīgo un dros:

mīgo organizatorisko darbu pavēstīja bijušo politieslodzīto
grupa kolektīvā vēstulē LKP CK Partijas vēstures institūtam

1960. g. 5. novembrī 1
: «Atbrīvotie aktīvisti (uzsvērums

' Vēstuli parakstījuši V. Maslovskis, PSKP biedri M. Mežs, J. Jonass un

V. Andersons, kuru paraksti apstiprināti LKP Liepājas pilsētas partijas komi-

tejā.
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mans. — Aut.) — biedri V. Maslovskis, 2. Ansiņš, M. Mežs,
J. Jonass, V. Andersons, K. Sanders, J. Dekants, J. Kopštāls,
E. Mantinieks un citi — sāka organizēt pārējos palikušos bied-

rus pret okupantiem. Kāds bija šo biedru turpmākais mērķis? —

1) Organizēt nometnē palikušo biedru bēgšanu; 2) bēgt no

iesaukšanas leģionā; 3) apgādāt izbēgušos ar ieročiem un mu-

nīciju; 4) organizēt no aktīva kaitnieku grupas pa darba vie-

tām; 5) izmeklēt drošus, uzticamus sakarniekus; 6) atrast

neitrālu cilvēku, kas ar roku var rakstīt uzsaukumus izlīmēša-

nai redzamās publiskās vietās.»

No šīs ticamās liecības kļūst skaidrs, ka veidojās antifašis-

tiskā organizācija ar plašu programmu, organizācija, kura pa-

redzēja izvērst visas pretestības formas: bēgšanu no fašistu

ieslodzījuma, mobilizācijas sabotēšanu, pretfašistisko aģitāciju,
sabotāžu un bruņotu kaujinieku — partizāņu pulciņu izveido-

šanu. Vēstulē līdz ar Liepājas pilsētas nelegālistiem minētas

trīs grupas, patiesībā trīs nelegālās darbības centri, kas dar-

bojušies Liepājas apriņķī — Bārtas, Aizviķu un Skrundas pa-

gastos. Proti, var runāt par Dienvidkurzemes antifašistisko

organizāciju, kuras sakari sniedzās no Saldus cauri visam Lie-

pājas apriņķim līdz Liepājas pilsētai.
Kaut arī nav uzrādīts visas organizācijas vadošais centrs,

tā struktūra un locekļi, ir pamats secināt, ka centra funkcijas
lielā mērā pildīja biedri, kas dzīvoja Liepājā: J. Kopštāls, J. Jo-

nass, V. Andersons un daži citi. Pie viņiem saplūda sakari no

pagastiem, viņi izrīkoja biedrus konkrētu pasākumu pildīšanai,
sūtīja ieročus un cilvēkus uz laukiem. Taču tajā pat laikā pa-

gastu grupas bija stipri patstāvīgas, rīkojās uz savu roku un

pēc saviem ieskatiem. Cerams, ka tālākie pētījumi ļaus iegūt
lielāku skaidrību par organizācijas vadības locekļiem, centrali-

zācijas pakāpi un vadīšanas veidiem. Līdz šim savāktie mate-

riāli tomēr neļauj atbrīvoties no iespaida, ka, turpinot Brocēnu

nelegālās darbības tradīcijas, jaunā organizācija mantoja arī

tās vājās puses: nebija stingras, noteiktas, centralizētas virs-

vadības.

Kā izriet no pašas cīņas loģikas, par antifašistiskās organi-

zācijas centru vajadzēja kļūt esošo partijas biedru nelielajam
kodolam. Vēl jo vairāk tādēļ, ka visi viņi, ieskaitot J. Kopštālu,
E. Braži, E. Elertu, bija aktīvākie šīs organizācijas darbinieki.

Bet darbojās viņi izklaidus un it kā izkusa kopējā masā; ne

vienmēr viņu balsīs ieklausījās. Nebija noformētas partijas or-

ganizācijas, kuras vārdā viņi varētu runāt, kuras principiālos
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lēmumus partijas biedri caur savu aktīvu varētu neatlaidīgi
īstenot, kurai, beidzot, būtu tāda kolektīva partijas orgāna auto-

ritāte, kas varētu uzņemties īpaši kritiskos momentos visu at-

bildību. Kādēļ nenoformējās šāds partijas kodols Brocēnos un

pēc tam? Laikam jau tādēļ, ka esošajiem partijas biedriem

nebija nelegālā un vadošā partijas darba pieredzes, pavisam
trūka zināšanu un prasmes. Sis gadījums vēlreiz liecina par to,
cik ārkārtīgi vajadzīgi 1943. gada rudenī Kurzemē bija LKP

CX pilnvarotie — nelegālā partijas un masu darba zinātāji,
kas varētu uzņemties aktīvistu radīto organizāciju mērķtiecīgu
vadīšanu.

Viena no pirmajām nelegālajām grupām noformējās Aiz-

viķu — Kalētu pagastā. Tās izveidotāji bija liepājnieks Mi-

ķelis Mežs, kas tika nosūtīts darbos Kalētu pagastā, Teodors

Gaiķis un Marta Putika — arī brocēnieši. Apspriedes notikušas

Gaiķa mājās Aizviķu pagastā. «Trešo reizi tiekoties,» stāsta

M. Mežs, «runājām jau konkrētāk. Gaiķis informēja mūs, ka

viņš izveidojis no saviem kaimiņiem aktīvistu grupu. Man bija
jāsaistās ar bijušajiem ieslodzītajiem, kas dzīvoja Liepājā, un

jāveido grupa Liepājā. Sakarniece starp Liepāju un Aizviķiem
būtu Putika Marta. Viņa sekmīgi šo uzdevumu arī veica. Lie-

pājā saistījos ar Jonasu, Maslovski, Kopštālu un Treilonu. Aiz-

viķu grupā ietilpa 10 cilvēku, un tā bija daļēji apbruņota. Gai-

ķis savā kūtiņā bija ierīkojis slēptuvi — bunkuru, kurā varēja
noslēpties vairāki cilvēki.» leroči bija salasīti kauju vietās un

daļēji pirkti Lietuvā. Ziemā uz Aizviķu slēptuvi pārnāca no

Liepājas Miķelis Locinieks, arī atbrīvotais brocēnietis, kuru gri-
bēja mobilizēt vācu armijā. 1943. g. beigās ar liepājnieku starp-
niecību aizviķieši saistījās un sadarbojās ar Eduarda Elerta

grupu,1 kas nelegāli uzturējās Bārtas un Gaviezes pa-

gastos, lielākoties dzīvodama Dubeņu mežā. Viņiem bija sakari

ar pilsētu, tādēļ ar laiku nelegālisti apbruņojās. Pirmie grupas

atbalstītāji apkārtnē bija J. Dekants Gaviezes pagasta Dekan-
tos un Kārlis Kairis Virgas pagasta Kairos — abi bijušie polit-
ieslodzītie: pirmais bija izcietis sodu Brocēnu, otrais — Liepā-
jas koncentrācijas nometnē. K. Kairis pirms kara bija vadījis
Virgu MZIP, viņu personīgi pazina Elerts. Vienīgais dzīva.is
liecinieks, kas visilgāk sadarbojies ar E. Elerta grupu un vē-

lāk iekļāvies tās sastāvā, ir Liepājas ostas strādnieks Kārlis

1 Kopā ar bij. Liepājas milicijas darbinieku E. Elertu no Brocēnu koncen-

trācijas nometnes 1943. g. XI izbēga O. Gilbergs, J. Enkūzis un J. Feldmanis.



1. il. Andrejs Macpāns: 2. il. Kārlis Paldiņš

3. il. Ernests Āboliņš



4. il. Kurzemes pagrīdnieki Pampā|os 1938. g. vasarā.

Stāv (no labās): Kārlis Mūrnieks (nošauts vācu oku-

pācijas laikā), Arvīds Barons, kāds Nīgrandes pagrīd-
nieks, Fricis Arnis, Vera Brača (Barone), Voldemārs

Barons, Aleksandra Arne; sēž (pa kreisi) Milda Mūr-

niece (Barone)

5. il. Komunista F. Arņa izgatavotais uzsaukums

6. il. Bijušo Saldus koncentrācijas nometnes politieslo-
dzīto salidojums Brocēnos 1968. g. 14. jūlijā



7. il. Anna Kiršteine un Arvīds Skude

partizāņu salidojumā 1968. g.

8. il. A Macpāna-Anša apliecinājums
pirmajiem partizāņu atbalstītājiem

9. il. Fašistiskās drošības policijas
izsaukums A. Kiršteinei



10. il. Tālivaldis Vents

12. il. Andrejs Strautmanis

11. il. Raimonds Zālītis

13. il. Arvīds Zīle



14. il. Fricis Balodis (1964. g.)

15. il. Partizānis E. Kronis pie Vid-

zemnieku krāsmatām (1958. g.)

16. il. E. un N. Kroņu bērni un mazbērni pie memoriālās plāksnes (1971. g.)



17. il. Vēsturnieku ekspedīcija pie Durbes upes 1963. g. jūlijā. Ž. Ermsons
(no labās), V. Vītols, A. Strautmanis, A. Skude, M. Skude (Cīrule),
V. Samsons, A. Vilmane (Skude), A. Cīrulis un A. Grīnvalds

18. il. Jadviga Ignāte

19. il. Ceļa pagrieziens Sarkanvalkā — parti-
zāņu diversiju vieta



20. il. Eduards Ēlerts (1935. g.)

22. il. Olga Jansone

21. il. Pāvels Antipovs

23. il. Austra Skude (Vilmane)



24. il. Plateļu pļavu šķūnis

25. il. Ventspils antifašistu uzsaukums

26. il. E. Āboliņš pie pir-
mās zemnīcas atliekām



28. il. Bultas partizāņa apliecība

27. il. Žanis Kronbergs

29. il. Bultas partizāņu
zvēresta teksts, parti-
zāņu saraksts un pa-
raksti par zvēresta no-

došanu



30. il. Vilhelms Valtsons 31. il. Anatolijs Maksimovs

32. i!. Barona Bēmera kortiks

33. il. Ivans Malašonoks



34. il. Vasilijs Redjko 35. il. Vasilijs Kaščejevs

36. il. Zūrmeža izlūki. Stāv: Nikolajs
Kozunovs (pa kreisi), Viktors Šeluha-

novs: vidū sēž Vasilijs Haritonovs



37. il. Aleksis Siliņš 38. il. Mihails Streļņikovs

39. il. Prāmnieku mājas



41. il. Andrejs Valtmanis40. il. Kārlis Mačiņš

42. il. Indriķis Tīrums un Anato-

lijs Gromskis pie fašistu node-

dzinātajām Abavnieku mājām



44. il. Konstantīns Vītols
43. il. Nikolajs Kapustins

45. il. Usmas partizāni Žanis Valtma-

nis (no kreisās) un Kārlis Valdmanis;
vidū izlūks Anatolijs Gromskis



47. il. Nikolajs Belakoss46. il. Aleksejs Potiļicins

48. il. Stendes partizāņu un izlūku atbalstītājs Žanis Bīlands ar

sievu Lizeti Krūmiņu (1965. g.)



49. il. Uzvaras partizāņa apliecība

51. il. Jānis Turks

50. il. Artemijs Laukmanis

52. il. J. Turka krišanas vieta Vecmoku pagasta
Pīkstēs
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Putkalis, kurš par piedalīšanos strādnieku gvardē 11 mēnešus

nosēdējis fašistu cietumā. Viņš zina, ka Elerta grupai vesti ieroči

un produkti no Liepājas, nolikti norunātā vietā Dubeņu mežā

pie Tilta mājām. Braukuši tiem pakaļ ar divriteņiem — viņš,
J. Jonass un bijušais padomju aktīvists K. Višņevskis. Kādu

laiku Elerta grupā dzīvojis bijušais milicis Vasilis, bet pēc ne-

ilga laika aizgājis uz Lietuvu. Par to, cik bīstams un sarežģīts
bija munīcijas un ieroču transports uz mežu, stāsta M. Mežs:

«1944. g. februārī es no Ķiepa Andreja (bijušais politieslodzī-
tais. — Red.) dabūju 2 kastes ar šauteņu patronām, kuras ar

zirgu Ķiepa māte atveda uz Liepāju pie manas mātes, bet es ar

Jonasu šīs kastes aizvedām līdz Bārtas stacijai, kur tās node-

vām Gaikim un Lociniekam.»

1944. gada februārī, kad draudēja iesaukšana vācu armijā, uz

nelegālu dzīves veidu pārgāja arī Skrundas pagasta aktī-

visti. So nelegālo grupu izveidoja bijušais Skrundas pagasta
laukstrādnieku arodbiedrības priekšsēdētājs Ernests Kauls kopā
ar ieslodzījuma biedriem R. Leju un E. Mantinieku. Viņiem

pievienojās vācu armijas dezertieris J. Reihslers. Nelegālisti
apmetās bunkurā Ventas krastā pie Varkaļu mājām (Rudbāržu
pag.), bija bruņoti ar šautenēm un pistolēm. Netālu Skrun-

das mežā slēpušies vēl četri dezertieri, kurus vadījis Liepājas

dzelzceļa darbnīcu strādnieks un pilsētas aizstāvēšanas cīņu
dalībnieks Jukums Didriksons, kas vairākkārt bija ticis arestēts

un no 1942. gada dzīvoja nelegāli.
Marija Kaufmane, kas darbojās kā nelegālistu sakarniece, lie-

cina, ka Skrundas stacijā pēc zināmām pazīšanās zīmēm viņa
satikusi kurjerus no Liepājas un Saldus. Kādreiz viņai nodots

sainītis, ko sūtījis Žanis Ansiņš no Brocēniem; tajā bijis revol-

veris ar patronām. Bez minētajām trim nelegālistu—kaujinieku
grupām Liepājas nelegālistiem ir bijuši sakari arī ar vairākiem

politieslodzītajiem Durbē (ar Ērmani Magoni), Bunkā v. c. Sis

jautājums prasa tālākus pētījumus.
1943. g.. decembrī parādījās pirmais pagrīdnieku uzsaukums,

vērsts pret okupantiem un mobilizāciju. Vēlāk lasīti arī uzsau-

kumi mašīnrakstā, piemēram, Skrundā.

Pirmais pretvācu uzsaukums, ko Liepājas nelegālisti izlīmēja
Bārtas apkārtnē, ticis parakstīts ...

ar neesošas latviešu nacio-

nālas organizācijas vārdu. «Lai nerastos aizdomas pret kreisi

noskaņotiem strādniekiem un lai vācieši arestētu vietējos aiz-

sargus,» — tā savas rīcības motīvus tika paskaidrojuši uzsau-

kuma autori. Tas, protams, bija naivi domāts un politiski netāl-



34

redzīgi darīts. Ja jau bija izlemts runāt atklāti ar tautu, tad

bija jārunā savā, t. i., Komunistiskās partijas vārdā. Veltas bija
arī cerības noslēpt policijai tik sazarotas nelegālas organizā-

cijas darbību; vienīgais līdzeklis pret organizācijas iekrišanu

un tās atsevišķu posmu un centra paralizēšanu ir konspirācija,

konspirācijas bezierunu ievērošana organizācijas uzbūvē un sa-

karu sistēmā. Bet tieši te liepājnieku pagrīdē izrādījās vājā
vieta.

Ir, protams, bijuši gadījumi, kad komunisti nav parakstījuši
uzsaukumus ar savu vārdu, bet tos iespieduši ar neesošas pat-
riotiskas pretvācu organizācijas parakstu. Atsevišķos konkrētos

gadījumos, kad uzsaukumu rakstītājs griezās pie noteiktu ap-

rindu pārstāvjiem, šāda kara viltība bija pieļaujama. Tā, pie-
mēram, 1943. gada nogalē un 1944. gada sākumā turpat Lie-

pājas apkārtnē vairākiem iedzīvotājiem, kas tālu stāvēja no

pretfašistiskās cīņas vai pat dienēja okupācijas iestādēs, pa

pastu sāka pienākt ar pašizgatavotu klišeju palīdzību pavairoti
uzsaukumi. Tie atgādināja, ka ir nodevība kalpot iebrucējiem,
izskaidroja notikumus frontē un brīdināja politiski aklos, aici-

nāja cīnīties par drīzāku okupantu padzīšanu. Komunistu vārds

lapiņās nefigurēja, kaut gan tās rakstīja un izgatavoja pazīs-
tams Liepājas komunists Fricis Arnis1

.
levainots Liepājas aiz-

stāvēšanas kaujās, pēc pilsētas krišanas viņš atrada patvērumu
Rāvas pagasta Cīruļos — Kārļa Ķauša saimniecībā. Te Arnis

izārstējās, bet, kad sākās hitleriešu totālā mobilizācija, pieredzē-
jušais partijas propagandists nevarēja nosēdēt dīkā. No linoleja
gabaliem veidojās klišejas — tajās ar asu nazi tika iegriezts
uzsaukumu teksts. lespiestās lapiņas tika sūtītas pa pastu no-

teiktiem adresātiem; reizēm sūtītājs adreses izrakstīja pat no

avīžu sludinājumiem (sk. uzsaukuma tekstu.).
«Pirms uzsaukumu rakstīšanas», ir atzīmējis F. Arnis savā

vēstulē autoram, «daudz domāju, kādam ļaužu slānim pievērst

galveno vērību. Aktivizēt tos, kas jau saprot, cik zvērīgi ienaid-

nieki ir hitlerieši? Tad vajadzētu arī organizēt centrus aktīvai

1 Fricis Arnis, dz. 1910. g. Liepājas ostas strādnieka ģimenē. Strādāja
dažādos uzņēmumos. No 1929. g. darbojās komjaunatnē, 1933. g. uzņemts

LKP. Vadīja Lejaskurzemes Sarkanās Palīdzības organizāciju; trīs reizes

ieslodzīts cietumā par nelegālo darbību. 1940. g. VI sāka strādāt laikraksta

«Komunists» redakcijā, bet 1941. g. IV iecelts par LKP Liepājas pilsētas ko-

mitejas Propagandas dajas vadītāju. levainots Liepājas aizstāvēšanas kaujas;
okupācijas laikā dzīvoja nelegāli Rāvas pagastā, izdodot uzsaukumus pret

okupantiem. Pēc kara strādāja par žurnālistu.
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cīņai, bet to nevarēju vai varbūt nepratu. Bet Kurzemes pusē
vēl 1943. gadā bija ļoti daudz tādu godīgu cilvēku, kuri, apmul-
sināti ar fašistu un nacionālistu frāzēm, īsti nesaprata, kas no-

tiek
... Izšķīros, ka ar viņiem jārunā valodā, kāda viņiem pa-

rastāka, jāizdomā arī atbilstošs paraksts.» Vēstules ar uzsau-

kumiem Ķaušu ģimenes locekļi nogādāja Liepājā, kur iemeta

pastkastītēs. Tādēļ fašistiskā policija nekādi nevarēja nākt uz

pēdām slepenajam «musinātājam»: konspirācija bija pilnīga.
Arī Dienvidkurzemē, tāpat kā pie Stendes un Abavas (sk.

18. lpp.), negadījumi sākās 1944. gada martā, bet vēlāk pava-

sarī jau izvērtās nelabojamā katastrofā. Kā atceras K. Putkalis,
ziemas nogalē hitleriešiem esot kļuvis zināms par Elerta grupas
atrašanās vietu mežā. Partizāņu zemnīcu ielenkuši esesieši, bet

mežinieki izrāvušies: J. Enkūzis aizgājis uz Aizviķu pagastu
dzīvot Gaiķa slēptuvē, bet par J. Feldmani_nav īsti drošu ziņu —

domā, ka viņš ir kritis Bārtas mežā. E. Elerts un O. Gilbergs
naktī pārgājuši pāri Liepājas ezeram. Abi mežinieki bijuši ār-

kārtīgi nomocījušies, izbadējušies, drēbes apledojušas. Liepājā
sabijuši trīs nedēļas, uzturēdamies Putkaļa ģimenē un pie Līnas

Freimanes. Bet, tā kā pilsētā un apkārtnē sākās antifašistiskās

organizācijas locekļu aresti, partizāņi devušies atpakaļ uz mežu.

Grūti šodien sadzīt pēdas, no kurienes sākās Dienvidkurzemes

pagrīdes iekrišana. Bet notikumu secība ir šāda. 1944. g. marta

sākumā, dažas dienas pēc uzbrukuma Elerta grupai, policisti Aiz-

viķos arestējuši vairākus bijušos padomju aktīvistus, to skaitā arī

T. Gaiķi. lespējams, ka šim arestam bija gadījuma raksturs un

policisti nav zinājuši par kaujinieku grupas pastāvēšanu: ne-

tika uziets slepenais bunkurs, kur slēpās Enkūzis un Locinieks.

Arestētos aizsargu apsardzībā gatavojušies vest uz Gramzdi.

To uzzinājuši, Locinieks, Enkūzis un daži brīvībā palikušie pa-

grīdnieki apbruņojušies un slēpnī gaidījuši šķūtnieku pajūgus.
Nelegālistu apņēmība bija liela, griba — laba, bet militāro

iemaņu — nekādu. Pēc pirmās, ne visai labi tēmētās zalves

uzbrucēji paši apjukuši un atkāpušies. Vienīgi Gaiķim burzmā

izdevies izbēgt, jo arī aizsargi bija krietni nobijušies. Gaiķis ar

Enkūzi tūdaļ devušies uz Lietuvu, kur apmetušies pie kāda

paziņas, Locinieks — pie savējiem uz Nīcu; pārējie aizviķieši
noslēpuši ieročus un izklīduši pa mājām.

Taču nelegālisti (atkal pieredzes trūkuma dēļ!) nebija rēķinā-
jušies ar fašistiskās policijas lielajām iespējām un prasmi. Nā-

kamajā dienā Aizviķos no Liepājas ieradās drošības policija ar

suņiem, kas pieveda fašistus pa pēdām pie visiem uzbrukuma
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akcijas dalībniekiem. Tagad hitleriešu rokās bija svarīgi pave-

dieni. Pēc dažām dienām Lietuvā arestēja Gaiķi un Enkūzi,
kuri zināja sakarus ar Liepāju un Gaviezi. Hitleriešiem pietika
sākumā pavisam sīkas un «nevainīgas» informācijas, lai varētu

ritināt sakaru pavedienus, kas bija pārāk daudziem zināmi.

Arestu vilnis sāka velties arvien draudīgāks. Bet organizācijai

nebija nevienas barjeras, sakaru aprāvuma, kas izolētu un pa-

sargātu tās atsevišķos posmus no iekrišanas. Pēc arestiem Aiz-

viķos, 18. martā, sākās apcietināšanas Liepājā. Hitleriešu ro-

kās nonāca visi aktīvākie un vadošie organizācijas biedri —

Jonass, Mežs, Kopštāls, Veikšāns un Dekants; arestēti tika viņu

piederīgie un vairāki atbalstītāji. Neskarta palika tikai K. Put-

kaļa—K. Kaira sakaru līnija un atbalstītāju pulciņš, kas tur-

pmāk kļuva par E. Elerta partizāņu grupas galveno balstu.

Arestētie pagrīdnieki vēlāk tika nobendēti vai ieslodzīti koncen-

trācijas nometnē. 1 No policijas rokām brīnumainā kārtā bija
izdevies izrauties arestētajam J. Jonasam — viena roku dzelžu

skava nebija saslēgusies, un, policistiem pilnīgi negaidot, viņš
meties bēgt un paspējis nozust tumšajā naktī. Nedaudz vēlāk,

pārcietis spīdzināšanas šausmas, izbēga M. Mežs.2 Arestu vilnis

aizvēlās arī līdz Skrundai. Marta otrajā dekādē Skrundas nele-

gālistu grupai bija pievienojušies no Liepājas izkļuvušie J. Jo-

nass un V. Andersons. «Vienā dienā pie manis Skrundā,» raksta

M. Kaufmane, «ieradās nepazīstams cilvēks un jautāja, kā vei-

coties ar meža darbiem. Sapratu, ar ko būs darīšana. Parole

tai laikā bija «apses malka», tādēļ uzprasīju svešajam, vai viņš
arī strādā meža darbos. Saņēmusi piekrītošu atbildi, vaicāju,
kādu sortimentu viņš cērt. Atbildi saņēmu, ka apses malku.

1 No bijušo cīņas biedru liecībām izriet, ka fašistu cietumā nobendēti J. Kop-
štāls, J. Dekants, T. Gaiķis, J. un Z. Enkūži, Veikšāns v. c. Vācijas koncen-

trācijas nometnē bojā gājusi Gaiķa sieva v. c, dzimtenē atgriezusies tikai

Jonasa dzīvesbiedre.
2 «1944. g. aprīlī,» M. Mežs stāsta, «man izdevās izbēgt no Liepājas sie-

viešu cietuma, kur mani ievietoja latviešu drošības policija pēc spīdzināšanas
un pratināšanas. Atrados vienā kamerā ar dezertieriem — latviešu leģionā-
riem, kurus veda uz darbiem pilsētā. Reiz man izdevās iziet darbā viena leģio-
nāra vietā, kuram apsolīju sagādāt «dzimtenīti» (kandžu. — Red). Leģionā-
rus vāji uzraudzīja, un es izbēgu. Vispirms slēpos pie Danfelda (milicis, biju-
šais Brocēnu politieslodzītais, 1944. g. XII arestēts un nošauts). Pēc apmēram
pusotra mēneša brālis, dzelzceļa mašīnists, mani nogādāja pie Danfelda pa-
ziņas Lietuvā Norvidžu sādžā, Puišeļu mājās, kur slēpos vienatnē līdz 1944. g.
IX, kad pārgāju fronti un iestājos Padomju Armijā. Piedalījos kaujās Kur-
zemes frontē; biju divreiz ievainots, apbalvots ar 111 pakāpes Slavas ordeni

un medaļām.»
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Tātad — pašu cilvēks, viņu pēc paša vēlēšanās nogādāju parti-
zāņu grupā. Pa ceļam noskaidrojās, ka viņš ir no Liepājas, pēc
uzvārda J. Jonass. Laikam dienu vēlāk pie manis ieradās vēl

viena persona no Liepājas. Pēc paroles noskaidrošanas un viņa
vēlēšanās — nogādāju uz partizāņu grupu. Tas bija grupas

sestais loceklis — V. Andersons.» Bet nebija miera arī šajā
pusē: hitleriešu drošības policija sadzina pēdas Skrundas pa-

grīdes grupai, jo tā nebija pietiekami nokonspirējusies. Pārāk

daudzi zināja skrundeniešu adreses un paroles. Nepiedodami bija
arī tas, ka bruņotā grupa, lai gan bija saņemti ļoti nopietni sig-

nāli, nenovērtēja izsekošanas briesmas un nemainīja atrašanās

vietu. 28. martā parādījās trīs mašīnas ar vācu drošības poli-
cijas vīriem un Rudbāržu šucmaņiem, kas ielenca Varkaļu māju

apkārtni. Notika sadursme, kaujinieku zaudējumi bija lieli. Pie

zemnīcas tika ievainots R. Leja. Viņu kopā ar E. Mantinieku

saņēma gūstā, bet vēlāk aizveda uz Salaspili. E. Kauls un

J. Reihslers paguva pārbraukt ar laivu upes labajā krastā, kur

abi krita. Tika arestēti daži nelegālistu atbalstītāji Skrundā.

Organizētā pagrīdes grupa beidza pastāvēt. Vairāki aresta ne-

skartie Skrundas nelegālistu palīgi 1944. g. rudenī un ziemā

sadarbojās ar padomju izlūkiem.

Mēneša laikā hitleriešiem bija izdevies sagraut sazaroto Dien-

vidkurzemes antifašistisko organizāciju, kas tik veiksmīgi bija
uzsākusi nelegālo darbību. Zaudēti bija daudzi vadošie biedri,
pārtrūkuši sakari. Organizācija vairs nebija spējīga atdzimt ag-

rākajos mērogos. Jau tika runāts par organizācijas nepilnībām
un iekšējo vājumu, kas hitleriešu drošības policijai ļāva piekļūt
visiem_ galvenajiem nelegālās pagrīdes posmiem. Un tajā pat
laikā ārkārtīgi augstu ir vērtējama Liepājas slavenā proleta-
riāta pārstāvju — padomju aktīvistu un fašisma politieslodzīto
izveidotā organizācija, viņu drosme, iniciatīva un uzticība ko-

munisma idejām. Brocēnieši sāka savu organizatorisko darbu —

vārda tiešā nozīmē — ar tukšām rokām, taču ar bezgalīgu ap-

ņemšanos cīnīties, pie tam atrazdamies fašistiskās policijas uz-

raudzībā. Ne velti daži piesardzīgākie tika teikuši, ka tas ir

neprāts. Trūka daudzu objektīvo un subjektīvo priekšnoteikumu,
lai nelegālā organizācija pārvarētu bezgalīgās grūtības un uz-

varētu divkaujā ar hitlerisko drošības policiju. Un tomēr šķiet —

ja savlaicīgi, t. i., jau 1943. g. rudenī, kad Macpāns ieradās

Rietumkurzemē, arī šeit, Dienvidkurzemē, būtu saņemta organi-
zatoriskā un militārā palīdzība no Latvijas partizāņu kustības

štāba, tad liepājnieku antifašistiskā organizācija būtu bijusi
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daudz stabilāka, reāls būtu uzdevums izveidot Dienvidkurzemes

partizāņu vienību. Esošās trīs kaujas grupas varētu būt stabils

pamats nākamajiem partizāņu vadiem un apakšvienībām. Ra-

doši risinot bāzēšanās problēmu, varētu atrast iespējas parti-

zāņu spēku izvietošanai mežos gar Lietuvas robežu, īpaši Bār-

tas—Rucavas un Skrundas —Pampāļu masīvos. Tieši bruņotā
Elerta grupa, kas dzīvoja mežā, izrādījās visstabilākā un ātri

atspirga, atjaunojot sakarus ar Liepāju un pagastiem. Partizāņi,
kam ir prasmīga vadība un iedzīvotāju atbalsts, nav viegli iz-

deldējami.

Salīdzinājumā ar Liepājas apriņķi daudz mazāks skaits bijušo
politieslodzīto atgriezās citos Kurzemes apriņķos. Dzīvoja viņi
tālu cits no cita, bez sakariem, un dabiski, ka tur nebija lielākas

viņu radītas organizācijas. Toties brocēnieši tika piedalījušies
citu vietējo antifašistisko, partizāņu un izlūku grupu un pulciņu
darbā. Daudziem no viņiem arī neizdevās saistīties ar cīnī-

tāju organizācijām, tiem pēdējā kara rudenī nācās slēpties indi-

viduāli: draudēja jauns arests vai iesaukšana vācu armijā.1 Bet

arī tā bija pretošanās hitleriešiem.

JAUNS CĪŅU UZPLŪDU VILNIS

(1944. gada vasara un rudens)

Kurzemes partizāņu cīņā lielas izmaiņas notika augustā. Pa-

domju Baltijas frontu vasaras un rudens operācijas, kuru mērķis
bija Baltijas republiku atbrīvošana no okupācijas jūga, saviļ-

ņoja plašas iedzīvotāju masas. īpaši ietekmīgas bija 1 Baltijas
frontes armiju spīdošās uzvaras Lietuvā un Jelgavas apvidū

1 Zīmīgs ir Voldemāra Pizika — bijušā «Sarkanā metalurga» komjau-
natnes pirmorganizācijas sekretāra, LĻKJS pilsētas komitejas locekļa un Lie-

pājas aizstāvja liktenis. Pēc atbrīvošanas no nometnes viņš neatgriezās Lie-

pājā — bija jāstrādā Brocēnos «uz brīva līguma» pamata. «Pirmo paziņojumu
par iesaukšanu armijā,» viņš stāstīja, «saņēmu 1943. g. novembrī, bet uz

iesaukšanu negāju. Otrreiz paziņojumu saņēmu decembrī un biju spiests ieras-

ties iesaukšanas punktā, jo piedraudēja ieslodzīt nometnē. Leģionā biju trīs

mēnešus. Kad bija jābrauc uz fronti, mēs, piecu cilvēku grupa, bēgām atpakaļ
uz Latviju. Slēpos vecāku dzīvoklī Kuldīgā; bēniņos ietaisīju slēptuvi. Māte

konspirācijas nolūkā vienmēr gāja pie vāciešiem pavaicāt par dēlu. Gribēju

uzņemt sakarus ar partizāņiem. Sakarā ar provokāciju trīs mēnešus pirms

kapitulācijas mani apcietināja. Saslimu ar difteriju, mani ievietoja slimnīcā,

pieslēdza ar roku dzelžiem pie gultas un pielika posteni. Divas nedēļas pirms

kapitulācijas izbēgu no slimnīcas. Aizbēgu uz Rendu, kur sagaidīju kapitulā-

ciju.»
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1944. gada jūlijā un augustā. 30. jūlijā 8. Gvardes mehani-

zētā brigāde atbrīvoja Tukumu un sasniedza Rīgas jūras līča

krastu pie Klapkalnciema. Kaut arī 20. augustā pēc daudzkārtē-

jiem izmisīgiem uzbrukumiem «Nord» grupējumam izdevās caur

Ķemeriem un Tukumu izlauzties 30 km platā joslā gar jūrmalu,
ielenkuma ēna jau gūlās pār vācu 16. un 18. armiju; paniskais
noskaņojums, īpaši vācu aizmugures iestāžu un latviešu hitle-

risko darboņu vidū, sasniedza kulmināciju — sākās fašistu bēg-
šana no Kurzemes. Padomju Armijas tuvošanās lika izšķirties
visiem, arī tiem, kas vēl nogaidīja; dienas kārtībā izvirzījās jau-

tājums: pierādi darbos, ka tu esi par padomju varu! Tādēļ

augustā un septembrī augstu jo augstu uzbangoja antifašistiskā

noskaņojuma vilnis visā Kurzemē. Sākās mobilizējamo pastipri-
nāta aiziešana mežos, nereti apkārt klīda lielas dezertieru gru-

pas, kuras meklēja sakarus ar organizētiem partizāņiem.
Aculiecinieki atceras, ka Kurzemes pussalas meži bijuši pilni

arī ar dažādām izbēgušo padomju karagūstekņu un aizvesto pa-

domju pilsoņu grupām. Visur pavērās plašas partizāņu kustības

augšanas iespējas. Pie tam panikas skartās okupantu aizmugu-
res iestādes, latviešu kvislingu «pašpārvalde» un policija bija
samērā bezdarbīgas. Kurzemes pussalā vēl tikai sāka ieplūst
bēgošo hitleriešu rokaspuiši no pārējās Latvijas, kā arī daļēji
no Igaunijas un okupētajiem Ļeņingradas, Kaļiņinas un Viteb-

skas apgabaliem. Atbēdzēju skaitā bija vlasoviešu un tamlī-

dzīgu dažādu salašņu bandas, kuras vēlāk raidīja partizāņu
apkarošanā. Samērā vāja bija vācu regulārā karaspēka un soda

daļu koncentrācija, īpaši attālākajos Kurzemes pussalas nostū-

ros. Tas viss radīja labvēlīgu situāciju partizāņu kustības tālā-

kai organizēšanai un kāpināšanai arī Kurzemē. Taču ne visus

aktīvos antifašistus izdevās iesaistīt mērķtiecīgā bruņotā cīņā;

izšķirošajā masu cīņas posmā Kurzemē aptrūka organizatoru.
Kā zināms, partizāņu cīņu okupētajos padomju apgabalos un

republikās pārzināja partizāņu kustības štābi, saskaņojot savu

darbību ar attiecīgajām partijas komitejām. To uzdevums bija
partizāņu vienību darbības koordinēšana, materiāli tehniskā ap-

gāde un partizāņu kara speciālistu (radistu, spridzinātāju, iz-

lūku, mediķu) un vadošo darbinieku (komandieru un politisko
darbinieku) sagatavošana šīm vienībām. Efektīvs mūsdienu par-

tizāņu karš nav iedomājams bez šādas centralizētas vadības un

nokārtotas apgādes. Jāsaka, ka Latvijas partizāņu kustības

štābs (štāba priekšnieks — pulkvedis A. Sproģis) ar partijas un

valdības gādību 1943. gadā un 1944. gada pirmajā pusē daudz
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darīja, lai varētu izveidoties sākumā viena, bet vēlāk 3 jaunas

partizāņu brigādes, kas bāzējās Latgalē, Vidzemē un Zemgalē.
Taču 1944. gada vasarā, kļūdaini domādams, ka «tuvākajā laikā

vāciešiem Latvijā pienāks gals» 1

,
štābs pilnīgi pameta Kurze-

mes partizāņu organizēšanu un apgādāšanu, kas prasīja daudz

pūļu un rūpju, un aprobežojās tikai ar jau izveidoto lielo parti-

zāņu formāciju atbalstīšanu (arī ne vienmēr efektīvi!) Latvijas
austrumu un centrālajā daļā. Sāda Kurzemes partizāņu cīņas

perspektīvu rupja nenovērtēšana negatīvi, pat traģiski iespai-

doja partizāņu kustības tālāko likteni republikas rietumu rajo-

nos. Jaunnodibinātās Kurzemes partizāņu grupas un vienības tā

arī nekādu palīdzību no LPKS nesaņēma. Pie tam 1944. gada
oktobra sākumā ar II Baltijas frontes pavēlnieka rīkojumu tika

likvidēts pats Latvijas partizāņu kustības štābs, lai gan liela

republikas teritorija, kur brieda tautas cīņa, vēl atradās oku-

pantu rokās. Partizāņu cīņai Kurzemē gandrīz veselu gadu bija
lemts izvērsties pašu spēkiem — bez centralizētas vadības un

nopietnas palīdzības no aizfrontes. Citu republiku partizāņu
kustības štābu likvidēšana 1944. gada rudenī — pēc šo repub-
liku teritorijas atbrīvošanas — bija loģisks un likumsakarīgs
akts, bet LPKS slēgšana bija kļūda. Tāda kļūda varēja notikt

tikai personības kulta apstākļos, kad reizēm subjektīvi novērtēja
radušos situāciju, bet nepaguva savlaicīgi novērst šo kļūdu.

Diemžēl tā tas bija noticis arī šoreiz. Tādēļ arī Kurzemes parti-

zāņu cīņas norisa bez centralizētas virsvadības, tādēļ nereti

partizāņu grupas un nodaļas radās spontāni, bet vietām, lai

gan bija bagātas cilvēku rezerves, partizāņu formācijas vispār

neizveidojās vai izjuka, jo nebija pietiekami enerģiskas un zi-

nošas militārās un idejiskās vadības. Visa tā rezultātā parti-

zāņu cīņā valdīja liela sadrumstalotība; tā nedeva iespējami
lielu militāru efektu, un zināmā mērā līdz ar to tika bremzēta

visas tautas cīņas izvēršanās pret okupantiem.
Taču, par spīti visām minētajām grūtībām, tautas cīņa hit-

leriešu karaspēka un soda daļu pārplūdinātajā Kurzemes pus-
salā sasniedza ievērojamu vērienu un rādīja padomju patrio-
tisma un heroisma spilgtus piemērus. Tai bija visai liela poli-
tiska un militāra nozīme hitleriešu pēdējo avantūristisko plānu

izgāšanā Kurzemē kara beigu posmā.
Sājos savdabīgajos un sarežģītajos apstākļos, kad cīņai trūka

centralizētas vadības, izcilu organizatorisko darbu veica Kur-

1 LKP CX PVI PA, 302. f., 4. apr., 20. L, 110. lp.



41

zemē iesūtītie Baltijas frontu un flotes štābu izlūki. Viņi uz-

ņēma sakarus ar jau esošajām mežabrāļu vai nelegālistu gru-
pām, kuras vadīja vietējie padomju patrioti vai izbēgušie kara-

gūstekņi; izlūki lielākoties uzņēmās šo grupu vadību un iesais-

tīja tās kopīgajā izlūkošanas un diversiju darbā. So cīņu dalīb-

nieka N. Kapustina apvienotās izlūku nodaļas radists Pāvels

Avtomonovs savā darbā «Kurzemes katlā» aprakstījis, kā fron-

tes izlūkiem neizbēgami nācās saskarties ar neorganizētās anti-

fašistiskās pretestības stihiju un kļūt par pagrīdes grupu un

partizāņu vienību organizētājiem un to darbības koordinētājiem.

«Apkārtnē stihiski organizējās partizāņu grupas. Mēs nepārtraukti saņēmām
ziņas par partizāņu kaujas darbību, dažreiz pat mums nevēlamā tuvumā.

Organizētas virsvadības sīkajām partizāņu grupām Kurzemē nebija ...
Tā ne-

bija nejaušība, ka visi tie, kas Kurzemē gribēja cīnīties pret nīsto ienaidnieku,
naca pie mums, centās ar mums nodibināt sakarus. Mēs taču bijām Lielās

Zemes pārstāvji, atbrīvotājas armijas sūtītie pārstāvji, boļševiku partijas pār-
stāvji.

Mums vajadzēja rīkoties, un mēs atradām izeju: apbruņojām ar ienaidnie-

kiem atņemtajiem ieročiem ap 40 vīru, krievu un latviešu, noorganizējām
partizāņunodaļu..

Padomju Armijas karavīri — komunisti un komjaunieši, dar-

bodamies padomju pavēlniecības un Komunistiskās partijas
vārdā, veica lielu idejiskās audzināšanas darbu partizāņu kustī-

bas dalībnieku vidū, īpaši starp vācu armijas dezertieriem, ku-

riem bija ne mazums aplamu aizspriedumu un kuri sirga ar

nacionālo aprobežotību. Proti, frontes izlūki praktiski deva pa-
reizo politisko un militāro virzienu Kurzemes partizāņu darbī-

bai. Bez tam Sarkankarogotās Baltijas flotes un I un II Baltijas
frontes štābu izlūkošanas daļas sniedza partizāņiem zināmu at-

balstu ar ieročiem un munīciju. Tā ir viena no Kurzemes parti-
zāņu cīņas īpatnībām.

Dabiski, ka šāda armijas un flotes izlūku šefība par antifašis-

tisko pagrīdi un partizāņiem lielā mērā noteica viņu darbības

raksturu un uzdevumus, daļēji pat organizatorisko struktūru

un bāzēšanās veidu. Tieši tādēļ Kurzemes partizāņi galvenokārt
arī koncentrēja savus spēkus plaša izlūkošanas darba veikša-

nai, dodot Padomju pavēlniecībai un valdībai svarīgu militāru,

politisku un ekonomisku informāciju. Atkarībā no esošā apbru-
ņojuma un kaujas līdzekļu daudzuma un kvalitātes viņi grāva

pretinieka komunikācijas, bet lielākoties cīnījās pret bezgalī-
gajām soda ekspedīcijām un centās aizsargāt savas bāzes un

1 Avtomonovs P. Kurzemes katlā. R., 1953,50. lpp. [A. K. k.].
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raidstacijas, kā arī paglābt savus atbalstītājus un sakarniekus

no esesiešu represijām. Sis Kurzemes partizāņu pamatuzde-
vums — izlūkošanas darbs

—, kādu viņiem noteica Padomju pa-

vēlniecība, jāņem vērā, apgaismojot un vērtējot viņu darbības

vēsturi.

Pretinieka spēku izlūkošanai Kurzemes pussalā sevišķi sva-

rīga nozīme bija 1944. gada rudenī, kad Padomju Bruņoto
Spēku Virspavēlniecība pieņēma lēmumu par visa «Nord» gru-

pējuma nogriešanu no Austrumprūsijas un tā izolēšanu. Tādēļ
jau augustā, bet īpaši oktobrī un novembrī, I un II Baltijas
frontes štābu izlūkošanas daļas pastiprināti sāka desantēt Kur-
zemē savus izlūkus, pavisam iesūtot ap pussimt bruņotu grupu

ar rācijām.
Tātad partizāņu cīņas izvēršanās Kurzemes pussalā bija vie-

tējo padomju patriotu un padomju frontes izlūku kopīgas rado-

šas sadarbības rezultāts, un viņu pašaizliedzīgais veikums tādēļ
jāvērtē sevišķi augstu.

1944. gada rudens posmā partizāņu cīņa Kurzemē tiešām meta

augstu vilni. Vasaras vidū darbojās tikai divas palielas parti-
zāņu vienības, turpretī gada beigās Kurzemē bija izveidojušies
seši rajoni, kurus okupanti uzskatīja par partizāņu «apdraudē-
tiem» (sk. shēmu).

Lūk, ko liecina paši okupanti. Decembra sākumā vācu armiju

grupējuma «Nord» štābs, norūpējies par sava karaspēka aizmu-

gures stabilitāti, bija spiests kopā ar hitlerisko drošības policiju
izvest pirmās liela mēroga pretpartizāņu operācijas galvenajos
partizāņu darbības rajonos. Vācu štāba kaujas darbību žurnālā

ar 13. decembri datēts šāds ieraksts, kas visumā pareizi kon-

statē Kurzemes partizāņu cīņas pamatrajonus:

«Visumā ņemot, novembrī joprojām bija vērojams bandītu1 darbības pie-

augums. Kopējais bandītu skaits armiju grupas joslā, aptuveni rēķinot, sa-

sniedzis 400—500 cilvēku (neskaitot Kureļa bandas atliekas, kuru skaitliskais

sastāvs vērtējams no 600 līdz 800 cilvēkiem). Vairākkārt desantētas grupas

spiego, spridzina dzelzceļus un tiltus, mīnē ceļus. Pagaidām vēl grūti
runāt par visiem bandu ieņemtajiem Kurzemes rajoniem.

1 Jau 1942. g. 31. 111 Austrumapgabala preses šefs Berlīnē deva šādu pa-

skaidrojumu:
«Partizāņi. No šī jēdziena šādas apzīmēšanas ir jāizvairās. Saskaņā ar

mūsu uzskatu par viņu raksturu izteiciena «partizāņi» vietā jālieto ■— «bandas»

(«bandīti — necilvēki»), «laupītāju bandas», «lielceļa laupītāji»...» No šī

laika visos hitleriešu oficiālajos dokumentos un presē partizāņu apzīmēšanai
tika lietots «bandītu» vārds, lai kaut vai tādējādi kompromitētu padomju v. c.

tautu diženos patriotus.
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KURZEMES PARTIZĀŅU DARBĪBAS PAMATRAJONI

1944 /45. G.

MMUHIia Frontes līnija 1945. g. martasākumā

(T) Pāvilostas — Alsungas — Cīravas meži

(?) Popes — Dundagas meži

(3) Piltenes masīvs

(4) Abavas masīvs

(5) Kabiles meži

(6) Spāres — Stendes apvidus

Bandu uzbrukumi sevišķi jūtami Pāvilostas piekrastes rajonā,
Ventspils rajonā, 20 km ziemeļaustrumos no Ventspils,
Spāres, Rendas — Kuldīgas rajonā un 20 km austrumos no

Kuldīgas.»

Kā jau teikts, šajā dokumentā pamatvilcienos pareizi atzī-

mēti Kurzemes partizāņu kustības seši galvenie rajoni; aptuveni

precīzi ir noteikts arī tai laikā darbojošos bruņoto padomju par-

tizāņu un izlūku skaits — 1000—1300 cīnītāju. Aplama ir tikai

«kureliešu» ietilpināšana šajā skaitā. Ar paša ģenerāļa Kureļa



palīdzību vācu SD šo viltus pretestībnieku «armiju» likvidēja
jau 14. novembrī. Arī tā saucamais Rubeņa bataljons nepastā-
vēja jau kopš 7.—8. decembra, kad tika galīgi sakauts un iz-

klīdināts. No šī bataljona apmēram simt progresīvāko karavīru

bija iesaistījušies Sarkanajā bultā, K. Mačiņa un dažās citās

frontes izlūku grupās.

Pamēģināsim izsekot, kā 1944. gada rudeni Kurzeme izveido-

jās minētie seši partizāņu darbības pamatrajoni.
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GAR BALTIJAS JŪRAS KRASTU

Pirmo savā dokumentā okupantu ģenerāļi nosauc partizāņu
apdraudēto «Pāvilostas piekrastes rajonu». Sis

savā starpā saistīto mežu masīvu rajons, kurā ietilpst Cīravas,
Salienas, Alsungas meži un Grīņu rezervāts, atradās pusceļā
starp galvenajiem okupantu atbalsta punktiem Kurzemē —

starp Liepājas un Ventspils ostām — un it kā sadalīja divās

daļās vācu rokās esošo Baltijas jūras piekrasti. Tas, protams,
piedeva šim rajonam īpašu militāru nozīmi. «Nord» štābs, pare-
dzot iespējamo savas frontes pārrāvumu, uzskatīja, ka tieši Pā-

vilostas rajonā Padomju Armija mēģinās izlauzties uz jūras
krastu, tā saskaldot vācu Kurzemes grupējumu divās daļās.
Cauri Sakas—Alsungas mežiem gāja arī svarīgākās Kurzemes

sauszemes komunikācijas, kas saistīja abas ostas; 1944. gada
rudenī tika drudžainā tempā pabeigta jaunceļamās Liepājas—

Ventspils dzelzceļa līnijas būve.

Arī sociālā sastāva ziņā piejūras josla okupācijas režīmam

likās īpaši bīstama. Te dzīvoja liels trūcīgo zemnieku skaits,
kam sīkās saimniecības un liesās smilšu augsnes nevarēja no-

drošināt iztiku un kas tādēļ bija spiesti strādāt meža un grāv-
raču darbos, kalpojot budžiem un mežu uzpircējiem. Šķiru attie-

cības starp ekspluatatoriem un apspiestajiem te bija sevišķi

asas un skaudras. Alsungas, Jūrkalnes, Gudenieku, Apriķu un

citu pagastu darba zemniekiem un kalpiem bija slavenas pagāt-

nes revolucionāro cīņu tradīcijas un pieredze jau no 1905. gada.
Arī 1919. gada sākumā un 1919./20. gada mijā Alsungas—Edo-
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les pusē īsu laiku uzliesmoja sarkano partizāņu darbība. 1 Šajā
sociāli labvēlīgajā revolucionārajā nostūrī okupācijas pirmajos
gados izdevās noslēpties un palikt neskartiem vairākiem pa-

domju aktīvistiem, arī partijas biedriem, komjauniešiem un viņu
piederīgajiem. 1942./43. gadā te atrada patvērumu daudzi no

cietumiem un nāves nometnēm izbēgušie padomju un partijas
aktīvisti un padomju karavīri. Policisti un citi hitleriešu rokas-

puiši, kas varēja balstīties tikai uz samērā šauru budžu slāni,

bija lielā mērā izolēti, maz ko zināja un tādēļ reti varēja pie-
kļūt antifašistiskajām grupām un partizāņu atbalstītājiem. To-

ties partizāņu kustībai sociālā bāze te bija plaša.

RIETUMKURZEMES PARTIZĀŅU KAUJINIECISKAIS ŠTĀBS

1944. gada rudenī partizāņu kustības uzplūdi Kurzemes rie-

tumu piekrastē uzbangoja visaugstāk. LKP Centrālās Komitejas
Operatīvās grupas pilnvarotā Andreja Macpāna vadītā antifa-

šistiskā pagrīde un Rietumkurzemes partizāņu vienība izvērsa

plašu izskaidrošanas un organizatorisko darbu iedzīvotāju vidū.

Par visas pretestības kustības dvēseli šajā rajonā kļuva vienī-

bas partijas un komjaunatnes grupa, kurā iekļāvās pieredzējušie
cīnītāji Voldemārs Barons, Tālivaldis Vents, Andrejs Strautma-

nis, Raimonds Zālītis v. c. Dažās publikācijās ir parādīts, kā šī

organizatoru grupa, sadalījusies divās daļās, bez zaudējumiem
pārlaida 1943./44. gada ziemu dziļā pagrīdē, gatavodamās at-

sākt partizāņu cīņu pavasarī (K. p., 214—218; R. c. s.
2
,

11, 277—

278). Neizvērstie sakari ar Liepāju un ārkārtīgā slepenība, kāda

bija jāievēro šai laikā, nedeva iespēju macpāniešiem sataustīt

kādu no Dienvidkurzemes antifašistiskās organizācijas pos-

miem. Tam būtu bijusi ļoti liela' abpusēja nozīme. Aprīļa
otrajā pusē izdevās atjaunot radiosakarus ar Latvijas partizāņu
kustības štābu aizfrontē. Sie sakari bija pārtrūkuši radiobateriju
izsīkšanas dēļ kopš rudens. Tagad varēja gaidīt atbalstu no

aizfrontes, un Rietumkurzemes antifašistiskās cīņas štābs ar

lielu rosmi un apņēmību ķērās pie partizāņu vienības veidoša-

nas. «Ar Baronu un Zālīti,» raksta A. Strautmanis, «satikāmies

1944. gada 15. aprīlī. ...Visiem spēkiem centāmies atjaunot
sakarus ar Latvijas partizāņu kustības štābu. Vēl šodien atceros

Zālīša starojošo seju, kad 22. aprīlī viņš beidzot varēja Mac-

1 Samsons V. Deviņpadsmitais — sarkano partizāņu gads. R., 1970, 106.—

107. lpp. [S. p. g.].
2 Reiz ceļas strēlnieks sarkanais, 2. sēj. R., 1971 [R. c. s., ll].
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pānam ziņot, ka sakari ar Centru pēc 7 mēnešu pārtraukuma
ir atjaunoti. Prieks visiem bija neizsakāms ...» (R. c. s., 11,
279.) Visi pieci organizatori pārstaigāja Salienas—Sakas—

Dzērves mežus, aicināja kopā nelegālistus, nostiprināja esošos

pulciņus, izveidoja jaunas partizāņu grupas, izraudzīja tām ko-

mandierus, norunāja tikšanās laiku un vietu. Pirmais uzdevums

visiem bija sagādāt ieročus.

Partizāņu radists R. Zālītis savā oficiālajā pēckara atskaitē

rakstīja, ka 1944. gada maijā «jau tika likti pamati partizāņu
vienībai» (K. p., 219). Štābam tad bijuši pakļauti 30 bruņoti

partizāņi, kas dzīvojuši pa grupām vairākās vietās. Mežos slē-

pās daudzi desmiti vācu mobilizācijas sabotieru, kas būtu ar

mieru iekļauties vienībā, bet nebija apbruņojuma.
13. jūnijā vienības radists komjaunietis R. Zālītis noraidīja

LKP CX šādu Anša (A. Macpāna) parakstītu radiogrammu 1
:

«Atrodamies 3 km ziemeļaustrumos no Pāvilostas. Sīkzemniecība un strād-

nieki naidīgi noskaņoti pret vāciešiem un netic viņiem. Daudzi izvairās no

mobilizācijas, piespiedu darbiem, slēpjas mežos, bet nav ieroču. Organizētas
komandas, kas par katru noķerto saņem prēmiju. Metiet uzsaukumus ar aici-

nājumu palīdzēt partizāņiem, dezertieriem v. c, kas slēpjas; par politisko stā-

vokli Eiropā.»

Partizāņu un pagrīdes vadītājs šai radiogrammā prasīja di-

vējādu palīdzību: ieročus, lai varētu izvērst partizāņu vie-

nības papildināšanu ar jauniem cīnītājiem, un padomju

iespiesto literatūru, lai komunistu patiesības vārds aiz-

ietu līdz attālākajiem pagastiem, līdz visām pilsētām un apdzī-

votajām vietām. Tā kā visā Lejaskurzemē nelegālas tipogrāfijas
nebija, pagrīdes partijas centram bija jāapmierinās tikai ar

roku rakstītu uzsaukumu un Padomju informācijas biroja ziņo-

jumu izplatīšanu un mutvārdu aģitāciju, kas, protams, ierobe-

žoja izskaidrošanas darba izvēršanu. Lai aptvertu un ietekmētu

masu antifašistisko kustību, tas bija nepietiekami. Jāsaka, ka

LKP Centrālā Komiteja šajā virzienā jau 1944. gadā veica

lielu darbu. Maskavas radio palielināja raidījumu skaitu lat-

viešu valodā okupētās Latvijas iedzīvotājiem, dodot ik dienas

7 pārraides. Latviešu valodā iespiestos uzsaukumus un avīzes

ņēma līdzi padomju izlūklidmašīnas un izkaisīja pa ceļam virs

Kurzemes apdzīvotajām vietām.

Tas bija liels atbalsts pagrīdes centram politiskā izskaidroša-

nas darba izvēršanai Kurzemē.

1 LKP CX PYI PA, 302. f., 4. apr., 12. 1., 115. lp. [Arī turpmākās radio-

grarnmas atrodas šī paša fonda4. apraksta lietās.]
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Plašumā pletās arī A. Macpāna vadītā centra organizatoris-
kais darbs, stabili bija nelegālie sakari ar Liepājas strādnie-

cību.

Savdabīga bija Rietumkurzemes partizāņu vienības struktūra

un vadīšanas veids. Komunistu un komjauniešu vadošā grupa
ar rāciju, bruņotu apsardzi un sakarniekiem parasti atradās

vienkopus un uzturējās viegli celtās, īslaicīgās mītnēs, nepār-
traukti manevrējot centrālajos Dzērves —Salienas mežos. Vienī-

bas štābs, ko parasti sauca par štāba grupu, ar sakarnie-

kiem uzturēja kontaktus ar pārējiem partizāņiem, kuri dzīvoja
kaimiņu masīvos. «Štāba grupā Macpāns neņēma vairāk parti-
zāņu,» atceras radists R. Zālītis, «jo grupa atradās nemitīgā
kustībā. Vairāk cilvēku varētu ātrāk pamanīt (paliek pēdas —

apmetnes), kā arī tie būtu grūtāk apgādājami ar pārtiku. Gru-

pas, kuras zināmu laiku uzturējās uz vietas, ierīkoja skuju bū-

das. Štāba grupa pat šādas būdas neierīkoja. Tā dzīvoja zem

klajas debess, lai nepievērstu uzmanību. Lietus vai sniega gadī-
jumos uzvilka pa diviem vienu karavīra telteni.»

Atsevišķās reizēs kaujas uzdevumu veikšanai štābs pieaici-
nāja Salienas vai Timzas mežabrāļus. Sāds neliels štābs bija

grūti izsekojams un notverams, toties vadošie darbinieki, paši
būdami uz vietām, vienmēr bija sava novada notikumu kursā.

Partizāņu pulciņos parasti bija pa B—ls8—15 bruņotiem vīriem un

jauniešiem, kurus atbalstīja daudzi desmiti vietējo zemnieku

ģimeņu. Jāsaka, ka katra partizāņu grupa reizē plaši veica arī

iedzīvotāju organizēšanu, uzdodot viņiem sagādāt produktus,

cept maizi, novērot kaimiņos dzīvojošos šucmaņus, izlūkot vācu

daļu novietošanos un posteņus, nodot un atnest ziņas no vaja-

dzīgajiem cilvēkiem. Par grupas komandieri štābs lielākoties

iecēla kādu no pazīstamiem bijušajiem padomju aktīvistiem vai

labi pārbaudītu no fašistu nometnēm izbēgušu karagūstekņi, kas

ar savu drosmi un pašaizliedzību bija ieguvis vietējo iedzīvotāju

uzticību un prata labi orientēties Kurzemes sarežģītajos sociā-

lajos un ģeogrāfiskajos apstākļos.
Tā vienā no radiogrammām (5. augustā) A. Macpāns nosauca

7 grupu komandieru vārdus vai segvārdus (ne visi no tiem

šodien ir jau atšifrēti): «...komandieris Gertsons 1
, Veccepu-

1 Andrejs Gertsons (no Dzērves Gobziņiem) 1943. g. pavasari, vairī-

damies no mobilizācijas, sāka slēpties mežā. Pēc pusgada satikās ar Macpānu,
sākumā bija pie štāba grupas, vēlāk komandēja vienu no Dzērves meža par-

tizāņu grupām. 1944. g. 30. XII ekspedīcijā tika smagi ievainots, krita hitle-

riešu rokās, un Sakas Pilsdangās vācu žandarmi viņu nobendēja.
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ris 1
, Upleja 2

,
Markels3

,
Alksnis4

,
ar iesaukām Ernests un Al-

frēds ...» Protams, ne vienmēr pirmā izvēle bija vislabākā, un

komandierus reizēm nācās nomainīt, īpaši vietējos civilistus, ku-

riem trūka militāru zināšanu un nebija kaujas rūdījuma.
No tā laika nedaudzajām fragmentārajām radiogrammām

var apjaust, cik milzīgs bija organizatoriskā darba apjoms,
darba, ko šai laikā ar savu organizāciju tīklu veica Rietumkur-

zemes partizāņu vienības štābs un A. Macpāna vadītā partijas
un komjaunatnes biedru grupa, kurai LKP CX Operatīvā grupa

bija devusi tiesības pildīt Kurzemes novada partijas komitejas
pienākumus līdz šādas komitejas nodibināšanas brīdim. Ik pēc

pāris nedēļām vienības sastāvā tika ieskaitīta kāda jaundibināta
partizāņu grupa.

Tās tapa apmēram šādi. Uzzinājis no izlūkiem par kādas ne-

legālistu grupas eksistenci, štābs turp nosūtīja savus pārstāv-

jus. Lielākoties gāja pats komandieris. Parasti vienkopus pul-

cējās vietējie darba zemnieku jaunieši un vīri, kas slēpās no

mobilizācijas, bet varēja sastapt arī vienu otru Liepājas strād-

nieku, kurš bija atbraucis pie paziņām, lai vieglāk izvairītos no

iesaukšanas vācu armijā; te bija pat vidzemnieki un latgalieši,
kas, dezertējuši no leģiona apmācības vietām un daļām Kur-

zemē, meklēja patvērumu pie partizāņiem. Bieži pienāca klāt

no nometnēm vai apkārtējām saimniecībām aizbēgušie — kād-

reiz gūstā kritušie padomju karavīri un ar varu pārvietotie
Krievijas pierobežas iedzīvotāji. Cilvēku sastāvs bija raibu rai-

2 Miķelis Veccepuris un Jāzeps Upleja sākumā tika izraudzīti

par partizāņu organizētājiem Timzas—Stirnas rajonā, bet faktiski šo darbu pa-
veica V. Kondratenko un J. Balodis (sk. 63. lpp.). Abi ziemas posmā no aktīvās

cīņas izstājās.
3 Markels — kāds padomju karavīrs. Viņš 1944. g. vasarā Salienas ap-

vidū noorganizēja partizāņu grupu, kura komplektējās no karagūstekņiem, kas

bija izvietoti darbos pie saimniekiem Aizputes apriņķī. Ap 20. VIII viņu noga-

lināja gestapo iesūtīti provokatori. Tos Macpāns atmaskoja un sodīja. Pēc

tam šī grupa tika izformēta, bet partizāņi sadalīti pa pārējiem pulciņiem.
* Arvids Z ile (Alksnis) 1941. g. pēc hitleriešu ienākšanas tika apcietināts

kā padomju aktīvists. 1943. g. vasarā viņam izdevās izbēgt no Liepājas cie-

tuma. Atgriezās dzimtajā pusē Basu—Gudenieku pagastā, kur dzīvoja nele-

gāli. Ziemā viņš sastapās ar A. Macpānu, kā uzdevumā sāka izvērst antifašis-
tisku organizēšanas un izskaidrošanas darbu iedzīvotāju vidū. 1944. g. pava-

sarī Alkšņa noorganizētā 10 vīru partizāņu grupa bija viena no pirmajām, kas

iesaistījās Rietumkurzemes partizāņu vienībā. Gudenieši vēlāk iekļāvās
A. Strautmaņa apakšvienībā un bija aktīvākie no vietējiem partizāņiem.

1945. g. 4. I. A. Zīli kādā sadursmē ievainoja. levainoto partizāņu koman-

dieri 10. I ielenca hitlerieši Valavicu mājās, kur viņš atšaudījās līdz pēdējai

patronai. Būdams otrreiz ievainots, Arvīds Zīle nošāvās.
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bais, un no šādu idejiski nestabilu, bieži nejauši sastapušos
ļaužu bariņa bija jāizveido pārliecinātu padomju cīnītāju kolek-

tīvs. Štāba locekļiem uz vietām bija jāveic gan politiskās iz-

skaidrošanas un audzināšanas, gan jauniešu militārās apmācī-
bas darbs, īpaši izskaidrojot partizāņu taktikas un konspirācijas
jautājumus. Tad tika iecelts komandieris un noteikti partizāņu
pienākumi un uzdevumi; partizāņi nodeva zvērestu un nereti

štāba pārstāvju vadībā veica savu pirmo operāciju, atbruņojot
vietējos hitleriešus un tādējādi iegūstot tik nepieciešamos iero-

čus.

Štābs ar pilnvaroto un sakarnieku starpniecību sekoja jaun-
dibināto pulciņu darbībai, reizēm izsauca to komandierus atskai-

tīties par padarīto, norādīja, kādas kļūdas pieļautas, un vaja-
dzības gadījumā pastiprināja vadību.

Tā kā partizāņi prata labi konspirēties, hitleriešu drošības

policijas aģentiem un spiegiem šai laikā neizdevās nodarīt lie-

lāku postu Rietumkurzemes vienībai. Kā redzams no Macpāna
radiogrammām, partizāņi atklāja un likvidēja bīstamo node-

vēju un spiegu Freimani, nikno gestapo aģentu Lapiņu, kā arī

vairākus provokatorus, kas zem izbēgušu karagūstekņu 1 maskas

gribēja ielavīties vienā no partizāņu grupām un, kā minēts, pa-

spēja nogalināt tās komandieri Markelu.

IEROČU TRŪKUMS — ŠĶĒRSLIS IZAUGSMEI

Dzērves —Salienas masīva apkārtnē veidojās sazarota meža-

brāļu organizācija — izvērsts partizāņu pulciņu tīkls. Tagad
ir grūti precīzi noteikt šo grupu īsto skaitu, jo to zināja vienīgi
komandieris un viņa vietnieks, bet pēc viņu nāves nekādi rak-

stīti avoti, atskaitot nedaudzas radiograrnmas, nav saglabāju-
šies. Bez tam dažas partizāņu grupas cīņu gaitā apvienojās vai

sadalījās. No bijušo cīnītāju liecībām var konstatēt, ka 1944.

gada septembrī Pāvilostas piekrastes joslā pastāvējušas apmē-

ram 20 mežabrāļu grupas, kuras bijušas pakļautas A. Macpāna
štābam. Vairākām no tām kaujas spējas bijušas stipri zemas,

jo trūcis ieroču un munīcijas. Štābs saprata, ka vajadzīgs vis-

maz minimāls apbruņojums, lai šīs grupas būtu spējīgas aiz-

stāvēties kaut vai pret policistiem un gūstītāju patruļām. Tādēļ

1 Provokatori parasti nāca no t. s. «brīvlaisto» karagūstekņu vidus, proti,
no tiem karagūstekņiem, kurus, īslaicīgi atbrīvojot no koncentrācijas nomet-

nes, sūtīja darbos pie lielsaimniekiem.
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jau jūlijā tika dots rīkojums apbruņoties uz šucmaņu un mež-

sargu rēķina. Jāpiezīmē, ka kara noslēguma posmā kaujas ieroči

tika izsniegti vairākiem mežsargiem, par kuru uzticību okupanti
bija pārliecināti. l Mežsargu rīcība visos laikos ir jūtami ietek-

mējusi Latvijas mežabrāļu likteņus; viņu loma varēja būt gan
izcili pozitīva, gan arī ļoti negatīva. Mežniecības darbinieku

absolūtais vairākums, kas cēlies no darba cilvēkiem un kam tu-

vas bija to revolucionārās cīņas intereses, vienmēr iespēju ro-

bežās atbalstīja partizāņus un viņu cīņu. Jāsaka pavisam at-

klāti, ka pat vissīkākā partizāņu grupiņa nevarēja neatstāt pē-
das, kuras mežsargs savā apgaitā tuvākajās dienās nepamanītu.
Okupācijas iestādes un reakcionārie varasvīri vienmēr piepra-

sīja no mežsargiem sīku informāciju par visu apgaitā novēroto.

Tādēļ partizāņu atbalstītājiem bija jābūt sevišķi atjautīgiem un

drosmīgiem, lai mežinieku parādīšanos vai bāzēšanos savā ap-

gaitā noslēptu un novirzītu pēdu dzinējus nepareizā virzienā.

Vairākus mežsargus Padomju valdība apbalvojusi ar kaujas or-

deņiem un medaļām par izcili lielu palīdzību partizāņiem Lielā

Tēvijas kara laikā. Daudz lielisku partizāņu draugu — mež-

1 Ar «formeistara» fon Firstenberga 1944. g. 26. IV rīkojumu Mežniecības

un koksaimniecības pārvaldei un virsmežziņiem tika doti sīki norādījumi, kā

mežsargi iesaistāmi partizāņu izspiegošanā, kā arī bruņotā pretpartizāņu cīņā:

«... 1. Kur tas vēl nav darīts, izsniegt visas apgādātās lietojamās kara

šautenes apdraudēto joslu virsmežniecībām, lai pietiktu visu uzticamo mež-

sargu apbruņošanai.
... b) aktīva bandu apkarošana ir visu dienesta pakāpju mežniecības ierēdņu
pienākums. Tā jānoorganizē virsmežziņiem, un tā pastāv ziņojumu dienestā

un ciņā ar ieroci.

...
No svara ir, lai ziņojumi ātri un droši- nonāk virsmežniecības vai mež-

niecības centrālajā ziņojumu savākšanas vietā ... Parasti tas būs tuvākā SD

punkta vadītājs, tuvākā augstākā policijas iestāde vai ortskomandantūra; bet

tikpat labi tas var būt vietējais palīgpolicijas vadītājs, ja mežzinis pazīst
viņu... Par tiešu cīņu ar ieročiem atsevišķiem mežniecības ierēdņiem var būt

runa, tikai sastopoties ar atsevišķiem bandītiem vai mazākām grupām. Bet

tā var kļūt iedarbīga arī pret lielām bandām, ja mežzinis vai mežsargs, vai

kāds cits... ātri savāc vairākus apbruņotus mežsargus vai arī kaimiņus, ku-

riem kā palīgpolicistiem ir ieroči, un uzbrūk bandītiem...
leroči jālieto bez kavēšanās: «Kas ātrāk šauj, tas ilgāk dzīvo!»... Ja pat

arī cietīs nevainīgs, kas aizdomīgi izturējies, te netiks sagādātas mežniecības

ierēdņiem nekādas nepatikšanas... Tā kā mežs parasti sagādā bandītiem pa-

slēptuvi, tad mežkopim, kurš pieradis ievērot visus trokšņus mežā un prot pie-
zagties meža zvēriem, ir visas priekšrocības un izdevības sekmīgi līdzdarboties

aktīvā bandītu apkarošanā. Ka bandīti var mēnešiem ilgi mežā apdzīvot bun-

kuru bez kā par to mežsargs ziņo, ir pilnīgi neiespējama lieta. Šādos gadī-

jumos jāuzsāk nekavējoties izziņa un jākonstatē, vai šeit lieta grozās ap mež-

sarga vienaldzību, bailību vai simpātijām pret bandītiem.»
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sargu bija Kurzemē, bet bija arī atsevišķi zemiski spiegi un no-

devēji, no kuriem dažus mežabrāļi tika sodījuši.
Atbruņojot šucmaņus un mežsargus, Macpāna partizāņiem

izdevās iegūt vairākus desmitus kara šauteņu, kā arī daudzas

medību bises un pistoles. Taču ar laiku šis «avots» bija iz-

smelts; okupantu kalpus priekšniecība brīdināja: naktīs ieročus

neturēt mājās. Apbruņojuma trūkuma dēļ vēlā rudenī jaunu
partizāņu grupu organizēšana vairākās vietās tika atlikta —

nelegālistiem ieteica joprojām palikt pagrīdē. Bija nepiecie-
šama nopietna palīdzība no aizfrontes, no Latvijas partizāņu
kustības štāba. Sākot ar jūniju, visas Macpāna telegrammas
LPKS priekšniekam A. Sproģim sākās un beidzās ar lūgumu —

sūt it ieročus. Lūk, dažas no tām.

14. jūnija:

«Gudeniekos un Basos organizēta grupa — 10 cilvēku, nevienam nav ieroča.

Klosteres, Apriķu, Dzērves un Jūrkalnes rajonā ir sakari ar vairāk nekā 20 cil-

vēkiem, kuri slēpjas bez ieročiem.»

16. jūnija;

«Kad varat izmest kravu? Nevaram turpināt organizatorisko darbu, jo ne-

apbruņotus cilvēkus policija noķers.»

30. jūnija:

«Pieņemamies spēkā, mums ļoti vajadzīgi ieroči, munīcija, tols.»

Tā kā šim Kurzemes stūrim frontes cīņas 1941. g. vasarā pa-

gāja garām, arī cīņu vietās uzlasāmi ieroči (ar tiem, piemēram,
daļēji apbruņoja pirmās partizāņu un nelegālistu grupas Lat-

galē) Rietumkurzemes partizāņiem nebija pieejami.
Diemžēl Macpāna raidījumiem sekoja LPKS nenoteiktas at-

bildes. 7. jūlijā Ansis rakstīja sašutuma pilnas rindiņas:

«Nesaprotam, kādēļ mus atsūtījāt organizēt, ja nevarat palīdzēt. Bez iero-

čiem un tola nav iespējams sākt darboties, varam tikai sniegt informāciju.»

Partizāņi alka aktīvas militāras darbības, un tieši sekmīgas
operācijas (daudz lielākā mērā nekā runas un uzsaukumi) va-

rētu saliedēt vakarējos nelegālistus militārā kolektīvā, varētu

daudzās grupas konsolidēt vienā spēcīgā partizāņu kaujas vie-

nībā, militāri un idejiski norūdīt ierindas cīnītājus, celt viņu
komandieru autoritāti. Taču vietumis trūka pat minimālā apbru-

ņojuma. Tā, ziņojot par vienības grupu apbruņojumu centrā-

lajos masīvos, Macpāns rakstīja:
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«Alsungas—Sakas rajonā organizēti 120 cilvēku, ir 2 automāti, 30 šau-

teņu, munīcijas maz un dabūt nav cerību.»

Tātad pietiekami ar kaujas ieročiem bruņota bija partizāņu
trešā daļa; otrai trešdaļai bija bises, mazkalibra šautenes, šau-

tenes ar apgrieztu stobru un pistoles; pārējiem — labi ja kāda

granāta un aukstie ieroči. Bet galvenais — trūka patronu, un

bez munīcijas pat bruņots partizānis nav karotājs.
Lasot šos kara laika dokumentus, tiešām nevar saprast LPKS

vienaldzīgo izturēšanos pret Rietumkurzemes partizāņu vaja-
dzībām. Pulkveža A. Sproga atbildes bija vairāk nekā pārstei-
dzošas. Viņš solīja Macpānam ieročus ... Jēkabpils mežos pie
Oškalna. 1 14. jūlijā A. Sproģis pavēlēja:

«Atstājiet vietnieku ar cilvēkiem, bet pats virzieties uz norādīto vietu — un

pēc iespējas ātrāk, citādi notikumi aizsteigsies priekšā. Tur visu dabūsiet, kas

vajadzīgs darbam. Ņemiet vērā, ka tuvākajā laikā vāciešiem Latvijā pienāks
gals.»

Kaut arī pašu pielāgotais rācijas strāvas avots — akumula-

tors nešanai bija nepiemērots un pārvarēt Zemgales līdzenumu

partizāņu grupai gaišajā vasaras laikā bija gandrīz neiespē-

jami, Macpāns gatavojās izpildīt šo nepārdomāto rīkojumu.
Viņš telegrafēja:

«Iziesim 23. jūlija, pielādējām akumulatoru, pabeidzām organizatorisko
darbu.»

Taču 21. jūlijā, atbruņojot Sakas Pūķu mājās policistus, krita

viens no Macpāna darbīgākajiem palīgiem — drosmīgais kom-

jaunietis Tālivaldis Vents2
.

Pārāk dārgi bija jāmaksā par katru

pretiniekam atņemto šauteni ar pārdesmit patronām, un šādā

ceļā apmierinoši apbruņot lielu vienību bija tikpat kā neiespē-

jami. Macpāns gājienu atlika — ap Jelgavu sākušās kaujas at-

grieza viņam ceļu no Kurzemes uz Jēkabpili. Pie tam būtu bijis
aplam riskēt ar Kurzemes partizāņu vienības vadību, kas ar

tik lielām pūlēm bija nokļuvusi līdz Baltijas jūrai.

1 1944. g. 111 un IV LPKS, sūtot vairākas naktis pēc kārtas lidmašīnas,

desantēja Zalves mežā vairākas tonnas ieroču un munīcijas. Taču liela daļa

no paslēptajām rezervēm krita hitleriešu rokās pēc kaujām pie «Mīnu kalniņa»
18. IV. Tātad tur faktiski brīvu ieroču nebija.

2 Tālivaldis Vents, dz. 1920. g. Tukuma apr., strādājis par grāmatvedi,
no 1941. g. VI Tukuma apr. laukstrādnieku arodbiedrības komitejas priekšsē-
dētājs. Komjaunietis. Kara sākumā evakuējies; 1942. g. 1. Latv. atsev. strēl-

nieku rezerves pulkā. 1942. g. XII Latv. atsevišķās partizāņu vienības sastāvā

pārgājis fronti, piedalījies kaujās. No 1943. g. VIII Kurzemē A. Macpāna
organizatoru grupas sastāvā, vēlāk vienības štābā.
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Kā izskaidrot LPKS rīcību? Varbūt ar štāba zināmām šau-

bām, neuzticību saņemtajām radiogrammām? Sāds pieņēmums
būtu pieļaujams, ja atceramies, ka 1944. gada sākumā ar par-

tizāņu rāciju, kura bija kritusi gestapo rokās Rīgā un kuras

darbību LPKS nepaspēja laikā atmaskot, lamatās tika ievilināts

leģendārais latviešu pagrīdes un partizāņu vadītājs Imants

Sudmalis. Vienības radists R. Zālītis atceras, ka 1944. gada
vasarā Cīravas mežā vērmahta pretizlūkošanas daļa bija iesū-

tījusi mašīnas ar pelengatoriem partizāņu raidstacijas vietas

noteikšanai. Savlaicīgi to uzzinājuši, partizāņi bieži mainīja
raidīšanas vietas, un abvērštelles vīri apjuka. Protams, varēja
rasties aizdomas arī par pusgadu ilgo Macpāna rācijas klusē-

šanu 1943./1944. gada ziemā, kad bija izsīcis strāvas avots.

Štābā varēja rasties minējumi par provokācijas iespējamību arī

šai gadījumā, jo jau 1943. gada vasarā — kopējā pārgājiena
laikā uz Rīgu — bija norunātas adreses sakaru uzturēšanai

starp Sudmaļa un Macpāna organizāciju.
Grāmatas autoram rakstītajās «Piezīmēs» R. Zālītis ir atstā-

jis šādu ierakstu: «Sakarus ar b. Sudmali Macpāns nevarēja
uzreiz nodibināt, jo Jaunjelgavas mežā, kad mūs gribēja aiz-

turēt mežsargs, Macpāns nozaudēja šifru. 1 Cik man zināms,

Macpāns reiz izteicās, ka saņēmis vēstuli no Sudmaļa caur sa-

viem radiniekiem (liekas, tā bija māsa), bet nevarot nosūtīt

atbildi.» Te jāpiebilst, ka 1944. gada aprīlī, kad policija uzzināja
par Macpāna darbību, tika arestēta arī viņa māsa Katrīne

Strīķē kopā ar vīru Pēteri. Pēc spīdzināšanas Aizputē Pēteri

Strīķi nošāva, bet Katrīne Strīķē tika nosūtīta uz Būhenvaldes

koncentrācijas nometni, kur gāja bojā. Strīķu trīs mazgadīgie
bērni, kas tagad visi pieauguši, toreiz tika atstāti likteņa varā.

Protams, teorētiski varēja pieļaut, ka Rīgas provokatoriem izde-

vies nokļūt arī Kurzemē. Taču, ja štābā bija radušās aizdomas,
ka ar partizāņu rāciju varētu darboties ienaidnieks, tad prak-
tiskā izeja bija pavisam vienkārša: vajadzēja desantēt pāris

partizāņu izlūku Kurzemē, lai tie pārbaudītu aizdomu pamato-
tību. Starp citu, Macpāns 18. augustā Cīravas mežā sastapa

Antipova (Ļesņika) frontes izlūkus, par ko viņš ziņoja LPKS,

tādēļ štābs no izlūkiem varēja uzzināt patiesību. Tā vietā štābs

uzsāka garu vārdisku tincināšanu. Arī šis dialogs starp Macpānu

1 Macpāns okupantu kalpam, kas jau bija notēmējis uz partizāņiem, mie-

rīgi atbildējis: «Paskaties dokumentā!» — un izvilcis no iekšējās kabatas kaut

kādus papīrus. Cīnoties ar klātpienākušo mežsargu, šie papīri (šifrs!?) būs

izkrituši un līdz ar to pazaudēti [X- p., 208].
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un LPKS rāda, kāda paniskas neuzticības atmosfēra pret kur-

zemniekiem tobrīd valdīja štābā. 19. augustā Ansis ziņo:

«18. augustā satikām padomju partizāņus, koordinātes 98—20 (t. i., pie
Jaunarājiem. — Red.).*

Tai pašā dienā A. Sproģis jau ar zināmu piesardzību pār-
prasa:

«Ar kādiem partizāņiem uzņēmāt sakarus, kur precīzi atrodaties? Kāda ga-
rantija, ka tie mūsu partizāņi, bet ne gestapo provokācija?»

Un tiešām nelaimīgi sagadās, ka tieši šai laikā vienībā ii

ielavījušies provokatori, par ko A. Macpāns 20. augustā pār-
raida štābam, nenojauzdams tur radušās aizdomas pret pašu
raidītāju:

«Provokatori nogalināja Markelu. Atmaskojām (viņus. — Red.) un nošā-

vām. Grupu komandē Jek... (nesalasāms. — Red.). Līdz 28. augustam būšu

800 m uz rietumiem no Gobziņiem.»

Tas jau ir kā uguns pakulās! Seko strupa atbilde: «Ziņojiet
skaidrāk! Ja skaidrības nebūs, neko nedabūsiet.» 21. augustā,
cik atļauj akumulatora gaistošā strāva, Rietumkurzemes parti-
zāņu komandieris steidzas novērst štābā radušās aizdomas, īsi

paskaidrodams, ka pretinieks var gan iesūtīt vienībā atsevišķus
provokatorus, bet nevar izveidot veselas, tā teikt, viltus parti-
zāņu grupas. Partizāņi uzņem tikai pārbaudītus un pazīstamus
cilvēkus: «Partizāņu grupas ir vietējās, savstarpēji pazīstamas.
Provokators var būt tikai atsevišķs cilvēks ...» Tālākā izskaid-

rošanās apraujas, jo jau nākamajā dienā Ansis spiests brīdināt

pavēlniecību: «Strāva izbeidzas.» Aizdomu ēna palika neizklī-

dināta, un varbūt tādēļ arī LPKS nesteidzās ar avioreida orga-

nizēšanu uz Kurzemi, vēl jo vairāk tādēļ, ka spriego kauju
laikā pat vienu lidmašīnu izbrīvēt nebija viegli. Taču Kurzemē

laiks negaidīja. Štābs šaubījās un sprieda, bet bija jādomā par

noorganizēto partizāņu tālāko likteni. Vajadzēja izlemt, kā sa-

gaidīt priekšā stāvošo ziemu — Latvijas partizāņiem visnepa-
teicīgāko gadalaiku. Vai pulcināt partizāņu grupas vienkopus,
veidot lielu kaujas vienību, lai tādējādi labāk varētu atkauties

no ienaidnieka? Ja būtu kaut cik automātisko ieroču, Macpāns
šādu soli būtu nenoliedzami spēris. 3. septembrī viņš pēdējo
reizi lūdza ieroču sūtījumu:

«Atkārtoju: stāvoklis nopietns, visi fašisti apbruņoti. Lūdzu palīdzību
20 automātus, 8 vieglos ložmetējus, munīciju...»
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Tas bija visminimālākais nepieciešamo automātisko ieroču

daudzums, lai varētu savākt vienkopus apmēram divsimt vīru..

Taču arī šoreiz nesaņēmis atbalstu, komandieris pēc pāris die-

nām nosūtīja vienu no pēdējām radiogrammām:

«Atbildi sapratu. Turpināsim darboties, ka spēsim.» 1

APAKŠVIENĪBAS — JAUNI CĪŅAS CENTRI

Kādu tad bija izlēmis tālāko darbības taktiku leģendārais.
Kurzemes partizāņu vadītājs, kuru pat traģiskā nesaprašanās
ar LPKS nespēja izsist no līdzsvara? Tātad apvienot grupas
vienā vienībā nebija iespējams. No otras puses, štābam kļuva
arvien grūtāk vadīt daudzās grupas no viena centra, bet ziemas,

apstākļos, kad nepārtraukti jāmanevrē, sakari varēja pārtrūkt:

pavisam. Atlika vienīgā izeja: jānostiprina partizāņu vadība uz;

vietām, grupējot zināmā apkārtnē darbojošos partizāņu pulci-
ņus ap kādu spēcīgāku centra grupu un pakļaujot tās vadībai.

Tādējādi apkārt vienības štābam veidotos it kā apakšvienību
tīkls, kādu radīja partizāņu vienības republikas
lai pakļautu savai ietekmei plašāku apkārtni un apgūtu lielāku

teritoriju. Pastāvot šādai apakšvienību sistēmai, Rietumkur-

zemes partizāņu vienības štābs varētu vadīt sazaroto partizāņu

formāciju daudz elastīgāk, jo sakari būtu uzturami tikai ar 3—

4 centru grupām. A. Macpāns bija iecerējis, ka nostabilizējami-

1 1965. g. traģiskā nāvē mirušais Rietumkurzemes partizāņu vienības radists

un politvadītājs Raimonds Zālītis, kas pēc kara bija vienīgais dzīvais lieci-

nieks Macpāna un LPKS ilgstošajai polemikai, atstājis grāmatas autoram.
«Piezīmes», no kurām vēsturiskās patiesības labad jācitē šādas rindas:

«1944. gada vasarā Macpāns vairākkārt griezās pie štāba, lai sūta ieročus

partizāņu apbruņošanai, tomēr palīdzību nesaņēmām. Tas radīja Macpānam
ļoti lielus pārdzīvojumus, jo viņš bija grupām apsolījis ieročus. Partizāņi zi-

nāja, ka mums ir sakari ar Maskavu, un, tā kā palīdzību nesaņēmām, tad

radās diezgan nepatīkams stāvoklis. Sevišķi Macpānu iespaidoja atkārtotās

radiograrnmas ar pavēli savākt partizāņus un doties pie Oškalna. Macpāns
atteicās izpildīt šo pavēli, jo negribēja riskēt ar neapbruņotiem cilvēkiem. Sa-

protams, ka šādu vienību (250 cilvēku) ātri atklātu un sāktos cīņas. Nevarē-

jām pat domāt par pretimstāšanos pretinieka pārspēkam tik vāji apbruņoti...
Rezultātā Macpāns paredzēja savas tik grūti organizētās vienības sakāvi un

izklīdināšanu, pie tam arī neredzēja šai darbībaikonkrētu mērķi. Macpāns bija
cerējis saņemt ieročus, apvienoties vienībā un bāzēties Kurzemes mežu

ziemeju dajā, tad uzsākt no turienes aktīvu darbību. (Beidzot) Macpāns izšķī-
rās kopīgi ar Baronu un mani doties pie Oškalna, neņemot līdzi partizāņus.»
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četri vadošie centri (sk. shēmu). Dzērves — Salienas me-

žos abpus Tebras upes tieši štāba grupa vadītu sešus septiņus
partizāņu pulciņus. Starp Saku un Alsungu, kur abpus dzelz-

ceļa darbojās trīs vietējo partizāņu un viena izbēgušo kara-

gūstekņu grupa, par cīņas centru kļūtu t. s. Timzas meži. (Sos
partizāņus, kas reizēm sanāca kopā, bet lielākoties bāzējās vai-

rākās vietās, vēlāk tika pieņemts saukt par Timzas partizāņiem
jeb Timzas nodaļu. — Red.) Dienvidrietumos, starp Saku

un Vērgali, kur bija noformējušies trīs palieli pulciņi, kas bāzē-

jās Grīņu tīrelī, bija viegli apvienojami vienā apakšvienībā. (Tā
vēlāk ieguva Griņu nodaļas nosaukumu.

— Red.) Vienības

darbības ziemeļu pagastos — samērā klajā apvidū starp Apri-
ķiem, Ēdoli un Alsungu — varētu izveidot ceturto vadošo par-

tizāņu centru, kam pamatu dotu tā saucamā Gudenieku

grupa, piesaistot tuvējos sešus partizāņu pulciņus. (Vēlāk
to mēdza saukt par Strautmaņa apakšvienību. —

Red.) Tā tiktu saistītas un apvienotas vēl septiņas partizāņu
grupas.

Sākumā šie centri koordinētu partizāņu darbību savā masīvā,

bet, kā paredzēja štābs, cīņas gaitā, īpaši tuvojoties ziemai, kad

pretinieks aktivizēsies, grupām katrā ziņā bija jāapvienojas
kompaktās nodaļās. Ja izdotos nostiprināt vadību un daudzmaz

varētu apgādāties ar ieročiem un munīciju, tad visos šajos ma-

sīvos varēja izveidoties četras tīri kaujinieciskas apakšvienības
ar 50—70 vīriem katrā. Kaut arī T. Vents bija kritis, vienībā

palika četri frontē un partizāņu karā rūdīti vadītāji, kuri varēja
veikt vecāko komandieru un politdarbinieku pienākumus. Jau-

nākie (grupu) komandieri auga un veidojās cīņu gaitā.
Un tiešām, 1944. gada rudenī notikumi minētajos visos četros

apvidos sāka izvērsties tā, kā bija iecerēts vienības štābā.

A. strautmaņa
apakšvienība

Pirmā savu organizatorisko un kaujas darbību

izvērsa Gudenieku grupa. Sajā apkārtnē vie-

pāņi,ztiar kā jau minēts, parādījās 1944.

gada pavasarī. Tos Macpāna uzdevumā apvienoja un vadīja
drosmīgais padomju aktīvists Arvīds Zīle-Alksnis (dzīvoja
Alkšņu mājās).

Partizāņi galvenokārt uzturējās Apriķu mežniecības apgaitās.
Sājos mežos — vairāk gan Padures pusē, tā saucamajā Miķe-
līšu mežā — vasarā parādījās vēl viena mežabrāļu grupa. Te

pulcējās dezertējušie Apriķu pagasta jaunieši, kurus vadīja kād-

reizējais komjaunatnes aktīvists Arvīds Skude no lesalnieku
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mājām 1
.

Drīz vien par nelegālistu darbību nāca ausīs viņu kai-

miņiem. Jūlijā pie šiem mežiniekiem ieradās Arvīds Zīle. Pār-

liecinājies par jauniešu veselīgo politisko noskaņojumu un cīņas
gribu, Zīle viņus saistīja ar Macpāna štābu. Ņemot vērā lab-

vēlīgo sociālo bāzi šajā apvidū, A. Macpāns jau augustā ko-

mandēja uz turieni partizāni komjaunieti Andreju Strautmani2
,

kuram bija 2 gadu cīņas stāžs un kura dzimtā puse bija Ēdoles

pagasts. Strautmaņa uzdevums bija apvienot partizāņus un ak-

tivizēt kaujas darbību Apriķu — Alsungas pusē.

Pirmā sekmīgā diversija Strautmaņa vadībā notika 3. augusta
rītā uz Kuldīgas — Aizputes ceļa gaišā dienas laikā atklātā

vietā. Pieci partizāņi ieņēma pozīcijas stāvajā ceļa kāpumā
iepretim Vilgales kapiem un atklāja uguni uz segtu vācu smago

mašīnu. Zīle ar pusautomātisko šauteni sašāva motoru, un ma-

šīna apstājās; pārējie mežabrāļi, šaujot ar automātiem un šau-

tenēm, caururba kabīni un segto kravas kasti, kurā atradās

hitlerieši. Izcēlās panika, fašisti lielā skubā šāva visapkārt, neko

aiz brezenta pārsega neredzot, un, protams, netrāpīja. Daži

meklēja glābiņu grāvjos ceļa otrā pusē un atšaudījās. Partizāņi,
izšāvuši diskus, steidzīgi atgāja gar Vilgales ezera stūri, lai

policijas palīgspēki pārdrošniekus neielenktu. Bija krituši sep-

tiņi fašistu virsnieki, vairāki ievainoti. Izrādījās, ka mašīnā

braukuši vācu un latviešu policijas un komandantūru darbinieki,

kas atgriezās no apspriedes Kuldīgā, kur bija saņēmuši instruk-

tīvus norādījumus cīņas pastiprināšanai pret vietējiem iedzīvo-

tājiem. Pēkšņais un pārdrošais uzbrukums nodarīja jūtamu

postu hitleriešiem, un vācu SD palika pārliecībā, ka partizāņu

1 lesalnieku mājās, kurās dzīvoja padomju patriota Andreja Skudes ģimene,
bija viens no galvenajiem partizāņu atbalsta punktiem Apriķu pusē. Andrejs
Skude apcietinājumā jau bija 1941. g. rudenī. Visi trīs viņa bērni — Arvīds

(dz. 1921. g.), Ilgvars (dz. 1924. g.) un Austra (dz. 1926. g.) 1944. g. iestājās
partizāņu vienībā.Tēvs pirka Liepājā ieročus un piegādāja partizāniem. 1944. g.
XII tēvu Andreju apcietināja otrreiz un pēc spīdzināšanas Aizputē nošāva.

Dēls Ilgvars krita 1944. g. XI, bet Austra 1945. g. II tika smagi ievainota,

nokļuva hitleriešu rokās, tika spīdzināta; pēc kara apbalvota ar medaju «Par

drošsirdību». Mātei Martai (dz. 1898. g.) pēc smagajiem pārdzīvojumiem sa-

grauta veselība; mirusi 1951. g. Dēls Arvīds sekmīgi komandēja partizāņu
grupu Strautmaņa apakšvienībā; apbalvots ar medaju «Par kaujas nopelniem».

2 Andrejs Strautmanis, dz. 1923. g. Kuldīgas apr. Ēdoles pag. 1941. g.

sākumā uzņemts komjaunatnē, strādāja par Planīcas pag. komsorgu. Piedalī-

jies cīņās pret hitleriešiem. 1942. g. XII kopā ar Latviešu atsevišķo partizāņu
vienību pārgājis fronti, piedalījies daudzās kaujās, bet 1943. g. VIII A. Mac-

pāna organizatoru grupas sastāvā ieradies dzimtajā pusē. Apbalvots ar Sar-

kanās Zvaigznes ordeni.
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izlūkiem izdevies uzzināt par šo slepeno apspriedi un braucienu.

Apkārtnes sīka pārmeklēšana neko nedeva, jo partizāņi bija
paspējuši atgriezties Apriķu mežā.

17. augustā Macpāns ziņoja LPKS:

«Kaujas grupa aizgāja uz Kuldīgas—Ēdoles rajonu; Alkšņa-Zīles vietā

par komandieri norīkots Strautmanis.»

Gudenieku un Apriķu grupas Strautmanis apvienoja, tās vei-

doja pamatkodolu nākamajai apakšvienībai. Abas šīs grupas

pamatos saglabājās arī jaunās apakšvienības sastāvā, un tās

komandēja Arvīds Zīle un liepājnieks Fricis Lazdenieks. Parti-

zāņi A. Strautmaņa vadībā apstaigāja plašu rajonu līdz Alsun-

gai un Ēdolei, veicot organizatorisku darbu. Viņi nostiprināja
atbalstītāju tīklu, sagatavoja otru bāzi Sķupeles mežā pie

Zvirgzdu ezera, uz kurieni nepieciešamības gadījumā varētu

pārcelties partizāņu spēki no Miķelīšu meža. Šai pusē nobāzē-

jās arī divas patstāvīgas partizāņu grupas. Tās komplektējās
no padomju karagūstekņiem, kuriem partizāņi palīdzēja izbēgt
no darba kolonnas Adzes krogā, kā arī no tiem, kas bija pieda-
līti lielsaimniekiem lauku darbos. Kā atceras A. Strautmanis,
katrā bija pa pusotra desmita vīru, komandieru uzvārdi (iespē-

jams, pieņemti): Zejeznovs Sergejs un Aleksandrovs Konstan-
tins. Norunājusi par sakariem, Centra grupa atgriezās vecajā
bāzē, bet jaunpieņemtie partizāņi palika savā iepriekšējā darbī-

bas rajonā. Bijušie padomju karavīri šai svešajā, diezgan at-

klātajā novadā sekmīgi nobāzējās un darbojās turpat pusgadu,
jo darba zemnieki viņus atbalstīja. No Apriķu mežiem rudens

posmā Strautmanis izvērsa aktīvu organizatorisko darbību, vi-

ņam izdevās dabūt jaunus, no Macpāna aģentūras tīkla neatka-

rīgus sakarus ar Liepāju (R. c. s., 11, 280—281). Izcilākie sa-

karnieki, kas bezbailīgi devās partizāņu uzdevumā pa visu

Kurzemi, bija apriķietis Rūdolfs Jansons, liepājniece Jadviga

Ignāte, Minna Ernstsone un daudzi citi. Ar sakarnieku starp-
niecību partizāņi iepirka ieročus no demoralizētiem vācu ka-

reivjiem un leģionāriem Liepājā, ieguva precīzas ziņas par Lie-

pājas ostu, papildināja savas rindas ar Liepājas strādniekiem.

Septembrī Apriķu grupā ieskaitīja vairākus liepājniekus, viens

no viņiem — Fricis Lazdenieks, kas dzīvoja puslegāli jau no

1942. gada, — tika iecelts par šīs grupas komandieri. Plašs bija
vietējo atbalstītāju tīkls laukos. īpaši atzīmējamas šādas darba

zemnieku ģimenes: leva Perdava (Gudenieku Kapsētās) un vi-

ņas meitas Marija, Anna un Matilde, Andreja Skudes ģimenes
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locekļi (Apriķu lesalniekos), Jēkaba Strautmaņa (Planīcas Pu-

ķēs), Andža Kiršteina (Planīcas Muižarājos), Ādama Buļļa
(Gudenieku Apšeniekos), Veras Vītolas (Gudenieku Pulečos),
Kates Eglītes (Gudenieku Aplokos), Pētera Meira (Apriķu Inti-

ņos), Emīlijas Ķintes (Apriķu Ķintos) un citas partizāņu tuvi-

nieku ģimenes.1 Ir saglabājusies izziņa, kuru Macpāns pašrocīgi
parakstījis atbalstītāju Kiršteinu ģimenei (sk. fotokopiju).

Ar šo padomju patriotu gādību partizāņi saņēma visu nepie-
ciešamo, arī ziņas par pretinieka rīcību; mežabrāļi bieži vien

atrada pajumti un atpūtas vietu atbalstītāju saimniecībās, kur

slēpās ekspedīciju laikā, jo šajā darbības rajonā bija samērā

maz mežainu apvidu.
Savā 1945. gada maija ziņojumā A. Strautmanis atzīmēja, ka

1944. gada septembrī izveidotajā apakšvienībā ietilpa 7 patstā-
vīgas grupas ar 70 bruņotiem cīnītājiem. 2

Septembris padomju patriotu darbībai Kurzemē bija vislab-

vēlīgākais. Vietējie vācu kalpi bija palikuši pavisam nedroši,

šucmaņu vidū valdīja panisks noskaņojums. Partizāņiem izde-

vās daudziem no viņiem atņemt ieročus; grūtības neradīja arī

atbēgušo Vidzemes šucmaņu atbruņošana, jo sākumā viņi ne-

bija organizēti un vāji orientējās apkārtnē. Apstākļi jūtami sa-

režģījās oktobrī un novembrī, kad Kurzemē saplūda viss «Nord»

grupējums un kad tā virspavēlnieks Serners kopā ar Ostlandes

SD un policijas vadītāju Jekelnu ķērās pie aizmugures nostip-
rināšanas. Sākās aizdomīgāko mežu pārmeklēšana, sākumā gan
vēl ar nelieliem policijas un esesiešu spēkiem.

Pirmais pēkšņais uzbrukums notika A. Strautmaņa centra

grupai Miķelīšu mežā 16. novembrī. Partizāņi izvairījās no 800

vlasoviešu ķēdes, taču gāja bojā 19 gadus vecais partizānis Ilg-
vars Skude, kurš tajā rītā bija aizgājis uz tēva mājām lesal-

1 Minētās partizāņu un viņu atbalstītāju ģimenes vācu okupācijas laikā

tika nežēlīgi represētas. Hitlerieši nobendēja Jēkabu un Annu Strautmaņus,
Andžu Kiršteinu, Andreju Skudi, Ādamu Bulli, Pēteri Meiri, Jāzepu Vītolu,

Kristu un Katrīni Cīruļus, Emīliju Ķinti v. c. Pārējie minēto ģimeņu locekli
izgāja drausmīgas spīdzināšanas ceļu caur hitleriešu cietumiem un nāves no-

metnēm un, ja arī izdzīvoja līdz atbrīvošanas dienai, tad bieži vien iznāca

brīvībā ar iedragātu veselību vai kā pilnīgi invalīdi. Tika nodedzinātas vairāku

partizāņu atbalstītāju mājas: Ķinti, Valavici, Cīzes (Klosteres pag.) v. c.

2 Te domātas jau minētās divas karagūstekņu grupas Alsungas apkārtnē,
Apriķu un Gudenieku grupa, kā arī A. Zīles un A. Mūrnieka jaunradītās par-
tizāņu grupas Basu apkaimē un pieskaitīti t. s. Dubenieku partizāņi, kas bā-

zējās galvenokārt Tebras upes kreisajā krastā (Dzērves pusē) un turpmāk
uzturēja sakarus tieši ar Macpāna štāba grupu, jo atradās tai blakus (sk.
71. lpp.).
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niekos. Redzot pretinieka tuvošanos, partizānis sāka skriet uz

mežu, bet, to nesasniedzis, pakrita, hitleriešu ložmetēja kārtas

ķerts. Otrā dienā partizāņi atrada sava biedra līdz nepazīšanai

sakropļoto līķi: acis bija izdurtas, rokas izlauztas un seja sa-

dauzīta, gaišie mati piemirkuši asinīm.

Uzkrītot sniegam, Strautmanis kopā ar partizāņu kodolu pār-
cēlās uz savu rezerves bāzi Sķupeles mežā Alsungas pusē, pul-
cinot vienuviet ap 40 partizāņu. Vecajā darbības vietā palika
Dubenieku grupa, kurai izdevās izvairīties no ekspedīcijas uz-

brukuma pēc nelielas apšaudīšanās. Tātad ziemas posmu Ap-
riķu — Gudenieku partizāņi visumā sagaidīja kompakti, apvie-
nojušies vienā apakšvienībā.

Timzas nodaļa
Savdabīgi norisa partizāņu spēku organizēšana
dienvidrietumos no Alsungas. Purvainajos ma-

sīvos visapkārt Pievikai dzīvoja daudz trūcīgo sīkzemnieku,

īpaši nomaļajā Timzas stūrī; viņu lētās darba rokas nesātīgi
izkalpināja budži un mežu kupči, bet pašus nicīgi dēvēja par

būdelniekiem. Taču tieši Almales un Stirnas nabadzīgajās sētās

atradās drošas vietas un drosmīgas sirdis, kas jau pirmajos
okupācijas gados deva patvērumu ne vienam vien padomju ak-

tīvistam un no gūsta izbēgušam padomju karavīram. Tā Timzas

pusē jau no 1941. gada vasaras nelegāli dzīvoja bijušais Liepā-
jas strādnieku gvards MOPR biedrs Jānis Balodis; gadu vēlāk

viņam pievienojās brālis Jēkabs, kuru kā bijušo milicijas palīg-
dienesta darbinieku sāka vajāt policija, bet, kad sākās mobili-

zācija leģionā, apkārtējā Garsilu mežā saviesās arvien vairāk

vīru, kas nepakļāvās okupācijas varas rīkojumiem.
Par īstu atbalstpunktu nelegālistiem kļuva drosmīgās parti-

zāņu ģimenes tēva Friča Baloža mājas Gudenieku pagasta Piļ-

ķos. 1 Otra lielākā nelegālistu atbalstīšanas un slēpšanas vieta

izveidojās Alsungas Silabaložu mājās. Te darbojās padomju
patriotes — māsas Anna Bulle un Marija Sedliņa un viņu kai-

1 Fricim Balodim (dz. 1881. g.) bija seši dēli; vienu no viņiem fašisti

jau 1941. g. aizsūtīja uz Vāciju, bet pārējie pieci dēli — Jānis, Jāzeps, Ādams,

Andrejs un Jēkabs vēlāk iesaistījās partizāņu cīņā. Par partizāņu atbalstī-

šanu Fricis Balodis tika vairākkārt apcietināts, pratināts un piekauts. 1945. g.

I viņu ievietoja vācu žandarmērijas moku kambarī Sakas Pilsdangās, kur ve-

cais vīrs vairākkārt tika vests uz nošaušanu, pakāršanu, bet hitleriešiem neiz-

devās iebiedēt viņu un salauzt darba cilvēka pārliecību un lepnumu. Vairāk-

kārt tika arestētas un spīdzinātas arī F. Baloža meitas Margrieta, Natālija un

Marija, lai izdotu brāļus un citus partizāņus. Pēc kara F. Balodis — personā-

lais pensionārs; miris 1966. gadā.
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miņiene Marija Vītiņa. 1 Viņas palīdzēja grūtā brīdī padomju
aktīvistei — vecā jūrnieka revolucionāra Jāņa Zemtura dzīves-

biedrei Helēnai Zemturei, kad 1944. gadā tai draudēja otrreizēja

apcietināšana. Šīs patriotes saistīja Zemturi ar vietējiem nele-

gālistiem. Minētos pagrīdniekus kopš 1942. gada vadīja no Stir-

nas stacijas gūstekņu nometnes izbēgušais padomju karavīrs

Vasilijs Kondratenko 2
.

Jau 1944. gada vasarā abas nelegālistu grupas uzņēma sav-

starpējus sakarus un, kad tām pievienojās vairāki vietējie iedzī-

votāji, pārgāja dzīvot mežā. Te tie saistījās ar Macpāna štābu.

Tā bija Macpāna dzimtā puse, un vairākus no jaunajiem parti-

zāņiem viņš personīgi pazina un tiem uzticējās. Sākumā, kā jau
minēts, viņa norīkotie divi vietējie partizāņi Uplejs un Vecce-

puris netika galā ar sarežģīto vadības uzdevumu, un pati dzīve

izvirzīja šim darbam vairāk piemērotus, drosmīgākus un ener-

ģiskākus vīrus — Jāni Balodi un Vasiliju Kondratenko.

Septembrī timziešiem pievienojās jauni partizāņi — vairāki

Liepājas strādnieki un dezertējuši leģionāri no Vidzemes un

Latgales. Ar pagrīdnieku palīdzību šajā laikā V. Kondratenko

noorganizēja karagūstekņu bēgšanu no Stirnas nometnes. Pa-

visam izbēga ap 20 cilvēku; lielākā daļa no viņiem pievienojās
abām vietējo partizāņu grupām. Maskavietis komunists Pāvels

Zaslavers atceras, ka reizē ar viņu Baloža grupā ieskaitīti ļeņin-
gradietis Pēteris Drabkins, maskavietis Nikolajs Kirjanovs un

ukrainis — partijas kandidāts Antons Kamišāns. Karavīru

iestāšanās grupā pozitīvi ietekmēja tās darbību: viņi, īpaši ko-

munisti, mudināja partizāņus uz aktīvu darbību, jo vietējie par-

tizāņi nereti centās dzīvot «klusāk». No krasta apsardzes daļām

1 šīm padomju ģimenēm kara laikā bija jāpārdzīvo grūts liktenis; A. Bulles

vīru Miķeli Bulli fašisti turēja ieslodzījumā Liepājas cietumā par aktīvu dar-

bību padomju laikā. M. Vītiņas dzīvesbiedrs paspēja atiet kopā ar pēdējām
Sarkanās Armijas daļām no Rudbāržiem, bet viņa pati, palikusi ielenkumā,

pārcēlās uz dzimto Gudenieku pusi.
2 Vasilijs Kondratenko (Garais Vasilijs) kara sākumā, nonākot kopā

ar savu daļu ielenkumā, krita fašistu gūstā. Sīkāki biogrāfiski dati par šo balt-

krievu jaunieti nav saglabājušies; arī pēc viņa cīņu biedra A. Kamišāna raksta

avīzē («Znamja Junostji») 1960. g. 12. VI neviens piederīgais nav atsaucies.

Ir zināms, ka 1941. g. X V. Kondratenko 40 ieslodzīto grupas sastāvā no Lie-

pājas karagūstekņu nometnes nosūtīts uz Stirnu, kur viņi tikuši nodarbināti

koku apstrādes un izkraušanas darbos. 1942. g. pavasarī Kondratenko, nevarē-

dams paciest fašistu mežziņa Lastovska ņirgāšanos, to piekāvis un bijis spiests
bēgt. Atradis pajumti pie vietējiem zemniekiem, Kondratenko sāka uzmanīgi

piesaistīt antifašistiski noskaņotus iedzīvotājus, slepus organizēja produktu
iesūtīšanu Stirnas nometnē, tā glābjot padomju cilvēkus no bada nāves.
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teru mājām. Rīts bijis miglains, un partizāņi uzdūrušies šuc-

maņu slēpnim. Tie laikam tik vēlā rītā partizāņus nebija gaidī-
juši un, baidīdamies kļūdīties, pirms šaušanas uzsaukuši:

«Stāt!» Partizāņi nav apjukuši, metušies upē, un sprāgstošo
ložu kārtas svilpojušas viņiem pāri. Slēpdamies aiz krūmiem,

Macpāna vīri sasnieguši mežu un, it kā nekas nebūtu noticis,
turpinājuši ceļu uz Grīņiem. Hitlerieši aklās dusmās nodedzi-

nājuši Valcenieku kūti un klēti, domādami, ka vienīgi tur par-

tizāņi var būt ielīduši: partizāņu pēdas tiem pilnīgi nozudušas.

Arī turpmāk grīņinieki uzturēja sakarus ar štābu caur Val-

cenieku grupu, jo tās cīnītāji vislabāk pārzināja viltīgos klaju-
mus pie Mežaines starp upi, lielceļu un dzelzceļa līniju. Sajā
reizē Macpāns ar Grīņu mežabrāļiem noturēja apspriedi kādā

no Tīrpurva kalvām, apstiprināja komandierus un iezīmēja pie-
ticīgus darbības uzdevumus; paretais tīrelis partizāņiem neso-

līja lielas kaujas iespējas. Pēc operācijām viņus viegli varēja

atgriezt no Cīravas mežiem pa jau minēto dzelzceļa līniju un

piespiest jūrai. «Macpāns bieži deva rīkojumus,» atceras grīņi-
nieku sakarnieks A. Eidemanis, «viņš vairākkārt mūs — sakar-

niekus — izsauca pie sevis.» Partizāņiem te bija daudz līdz-

jutēju; visapkārt tīrelim viņi atrada atbalstītājus ikvienā jaun-
saimniecībā. Mazauglīgie meža izcirtumi, kuros jau cara laikā

un buržuāziskās kundzības gados bija apmetināti no Vidzemes

un Latgales iebraukušie sīkzemnieki, deva trūcīgu iztiku zemes

kopējiem. Okupanti un to rokaspuiši — lielsaimnieki — pastipri-
nāti apspieda un aplaupīja tieši būdinieku saimniecības. Viņu
dēlus un meitas ar varu piespieda braukt darbos uz Vāciju un

iet vergot pie vietējiem budžiem. Vēlāk sīkzemnieku jauniešus
spaidu kārtā iesauca leģionā.

Partizāņu cīņas apstākļus Grīņu apvidū labi ir raksturojis
Vladimirs Vītols 1

: «Grīņi — purvains mežs, ko Ulmaņa laikā

sadalīja jaunsaimniecībās un piešķīra latgaliešiem. Zeme ne-

auglīga un nebija pietiekami meliorēta. Jaunsaimnieki apmetās
uz dzīvi Grīnos, bet strādāt gāja pie lielsaimniekiem un gadī-
juma darbos, jo no savas zemes iztikt nevarēja. 1944. gada jan-
vārī un februārī Sakas pagasta vīriešiem bija jāierodas Aizputē

mobilizācijas punktā. Daži uz komisiju gāja, bet no Grīņiem

1 Vladimirs Vītols 1941. g. strādāja Aizputē par milicijas operatīvo dar-

binieku. Nepaspēja evakuēties, sabija fašistiskajos cietumos vairāk nekā gadu.
Kad sākās mobilizācija, pārgāja uz nelegālu dzīves veidu, vēlāk pie Grīnu

partizāņiem. A. Macpāns, zinot, ka Vītols bijis milicijas darbinieks, ieskaitīja
viņu štāba grupā. Būdams ložmetējnieks, viņš piedalījās visās ziemas kaujās.
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gandrīz simtprocentīgi negāja neviens. Grīņinieki slēpās Grīņu
mežā... Viņi vēlējās būt savu māju tuvumā, lai aizkavētu pie-

derīgo izsūtīšanu uz Vāciju, par ko klīda runas. Par vienas

grupas komandieri kļuva Jānis Kronis, par otras — Pēteris

Gržibovskis. Grīņinieki «tramdīja» vietējos dižvīrus un šucma-

ņus, dažas reizes uzbruka vācu automašīnām uz Liepājas —

Ventspils ceļa. Traucēja Liepājas — Alsungas dzelzceļa pāršū-
šanu pēc vācu platuma.» Pēc iedzīvotāju nostāstiem, Vērgales
apkārtnē partizāņi trīs reizes uzbrukuši dzelzceļa celtniekiem:

izklīdinājuši sadzītos strādniekus un atņēmuši ieročus viņu ap-

sargiem. Šie pārdrošie uzbrukumi notika dienas laikā; reiz

partizāņi pat Vērgales stacijā atņēmuši sargiem šautenes. Vai-

rākkārt uzbrūkot Akmeņraga komandantūras kareivjiem un Kar-

pas — Vērgales dzelzceļa apsardzei, grīņinieki krietni papildi-

nāja savus ieroču krājumus, viņiem izdevās dabūt rokas ložme-

tēju, pie kura par pirmo numuru nozīmēja izbēgušo karagūs-
tekņi ukraini Jēkabu Kiriļčuku. Pie partizāņiem pārbēga arī

daži citi karagūstekņi, kurus hitlerieši nodarbināja Cīravas

aerodroma būvdarbos, un divi robežsargi — lietuvieši no jūr-

malas; nodaļā bijis arī kāds vācu dezertieris, vairāki liepājnieki
un vērgalieši. Septembrī partizāņi uz jūrmalas ceļa likvidēja
nežēlīgo Akmeņraga komandantu un tā palīgu. Uz Ventspils —

Liepājas ceļa iznīcināja pāris motociklu apkalpes. Partizāņi
bieži mainīja savas slēptās meža nometnes, manevrējot gal-
venokārt Ligzdiņu un Dižgulēnu māju tuvumā. Atsevišķi vācu

kalpi baidījās šajā pusē rādīties. Lai salauztu pretestību un

mazinātu atbalstu partizāņiem, hitlerieši arī šeit lietoja mierīgo

iedzīvotāju drausmīgās represēšanas un iebiedēšanas metodes —

cilvēku dedzināšanu. Pie tam Grīņu puse bija pirmā vieta Kur-

zemē, kur vācu un latviešu fašistiskie izdzimteņi lietoja šo sa-

distisko metodi jau 1944. gada vasarā. Tas liecina, ka Grīņu —

Ziemupes stūris bija tiem kā dadzis acī. 24. augustā Sakas šuc-

maņi un drošības policija no Aizputes drausmīgi izrēķinājās ar

partizāņu Kroņu tēvu un māti Sakas Vidzemniekos. Viņu meita

Klaudija Pūrīte šādi apraksta Emīla un Ninelas Kroņu bojā eju:
«Šādā vai tādā ceļā mūsu sakari ar partizāņiem un, konkrēti,

ar maniem brāļiem kļuva zināmi. Vietējie šucmaņi sāka mūs

vajāt. Vairākkārt ielauzās mājās, pratināja, lietojot visādas rup-

jības ...
...Tad 1944. gada 24. augustā šucmaņi zvērīgi izrēķinājās

ar maniem vecākiem. Kāds krievu zēns, kas kara notikumos bija
nonācis mūsu pusē un piestājies pie maniem vecākiem un torīt,
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kā parasti, ganīja govis mūsmājās (Sakas ciema Vidzemnie-

kos. — Red.), pēkšņi ievērojis, ka visa māju apkārtne ielenkta.

Uz visiem ceļiem un taciņām pa vienam un pa vairākiem stā-

vējuši mājām klusu pielavījušies šucmaņi. Tie bija vietējie vācu

kalpi Jānis Nelsons no Brūveru mājām, Kristapsons, Pintiķis,
Priedols un citi. Bija arī policisti no Aizputes ... Zēns aizskrē-

jis atgriezt dunduru apsēstās govis un dzirdējis, ka mājā no-

skan divi šāvieni. Tūlīt sākusi degt dzīvojamā ēka un stallis.

Zēns dzirdējis, ka visu laiku, kamēr vien degusi māja, mana

māte drausmīgi kliegusi. Bet zēns nevarējis ne iedomāties, ka

viņa tiek sadedzināta dzīva, domājis, ka viņa kliedz pagalmā, re-

dzēdama māju dedzināšanu. Bet mans tēvs un māte tika sade-

dzināti tādējādi, ka viņus neizlaida no aizdedzinātās ēkas. Zēns

pārdzinis pusdienas laikā lopus mājās, kad mājas vēl degušas.
Saimniekus nekur neredzēdams, tas bailēs atskrēja pie manis

uz Briežiem.

Pa to laiku Balanda no Ziemupes, nākdams ciemos pie sava

drauga uz šo pusi, ieraudzījis ugunsgrēku un devies uz liesmu

un dūmu apņemtajiem Vidzemniekiem. Tur starp degošajiem
ēkas baļķiem viņš ieraudzījis saimnieku Emīlu Kroni guļam bez

dzīvības. Viņam bijusi jau stipri apdegusi galva, nodegusi roka.

Balanda izvilcis Emīla Kroņa apdegušās mirstīgās atliekas no

uguns apņemtās mājas.

Vēlāk, kad es pienācu pie jau nodegušajām mājām, mēs atra-

dām arī manu māti ēkas vidusdaļā. No viņas bija palikušas
tikai dažas ribas un neliela mugurkaula daļa. Jau pagasta valdē

mums stingri noteica, ka nav brīv taisīt nekādas bēres un nav

brīv gādāt zārkus. Zārkus tomēr sagādājām. No vienkāršiem

dēļiem sasistos zārkos guldītās mana tēva un mātes mirstīgās
atliekas aprakām turpat nodedzināto māju pagalmā.

Tai pašā dienā, kad nodedzināja mūsmājas, nodedzināja arī

Tabonu saimniecību. Pašu saimnieci Antoniju Tabonu apcieti-

nāja un aizveda uz Aizputi, uzsēdinot uz prāva vezuma, kas

sastāvēja no Vidzemniekos nolaupītajām manu nobendēto ve-

cāku mantām. Tur bijušas no skapja izrautas jaunās segas, no

pieliekamā paņemta gaļa, bijis trauks ar taukiem un manas

mātes vārītā ievārījuma burkas. Slepkavas un laupītāji šucmaņi
ielikuši vezumā pat mūsmājās atrastās slidas.

Kad es ierados Lodiņos pēc zirga (A. Tabona tālāk uz Aiz-

puti bija aizvesta ar smago mašīnu), tas 3 dienas bija stāvējis

piesiets pie slitas bez ēšanas un dzeršanas. Izrādījās, ka mušas

izēdušas gluži jēlas zirga acis. Šucmaņi draudot un lamājoties
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pavēlējuši zirgam neko nedot — lai sprāgstot nost tas parti-

zāņu zirgs. Māju saimnieki Dansbergi stāstīja, ka šucmaņi viņu

māju pagalmā strīdēdamies dalījuši Kroņu mantas un katrs

savu laupījuma daļu aizvedis līdzi.

Pēc šausmīgajiem 24. augusta notikumiem mani sakari ar

partizāņiem nevis izbeidzās, bet kļuva vēl ciešāki. Gan nesu,

gan vedu uz mežu pārtiku ... Sakarus ar partizāņiem laikam

jau bija izsekojuši fašisti, un 1944. gada septembrī man uz mā-

jām pakaļ atnāca kādi 7 vlasovieši un apcietināja kopā ar saim-

nieka dēlu Ernestu Briedi. Sperdami ar kājām un lamādami,
fašisti mūs dzina uz Pilsdangu mājām Sakas ciemā, kur ieslo-

dzīja pagrabā — nelielā mūra ēkā bez logiem. Tā bija plašā

apkārtnē pazīstama moku vieta
. . .»

Jāpiezīmē vēl, ka 24. augustā šucmanis Kristapsons nošāva

Grīnu ciemā ganu puiku Babri; Dunaiski Alfonu no Saulīšu

mājām, kuram divi dēli bija partizāņos, policisti smagi piekāva,
izsitot zobus. Ziemā fašisti nodedzināja arī partizāņa Bogda-
nova mājas, bet tēvu un māti aizveda uz mežu, lika pašiem iz-

rakt bedri, iegulties tajā, pēc tam vācieši viņus nošāva. Un to-

mēr, kā liecina K. Pūrīte, hitleriešiem neizdevās ar savām asinis

stindzinošajām eksekūcijām salauzt darba cilvēku cīņas gribu
un apņēmību. Ziemupes un Grīņu puses iedzīvotāji turpināja at-

balstīt vietējos mežabrāļus.
Novembrī nelaime nejauši uzbruka Valcenieku grupai. Lai

sagatavotu produktus ziemai, partizāņi bija izgājuši medībās,
bet negaidot sadūrās ar šucmaņiem. Viens partizānis, smagi sa-

šauts, izdarīja pašnāvību, pārējie izklīda, daži pārcēlās uz Grī-

ņiem un pievienojās Gržibovska un Kroņa grupām, kuras šai

laikā apvienojās vienā nodaļā. Ziemā sakari starp grīņiniekiem
un štābu kļuva retāki un vājāki, kaut gan vēl novembra beigās
un decembra sākumā Macpāna uzdevumā Grīņu vīri palīdzēja
izvērst frontes izlūkiem plašas spridzināšanas operācijas uz

dzelzceļa un šosejas Mežaines rajonā. Kā atzīmēts R. Zālīša

atskaitē un kā arī apstiprina dzīvi palikušie partizāņi, Grīņu

rajonā darbojās kopā ap pussimt bruņotu mežabrāļu.

Sīkām grupām
nav perspektīvu

Vairākas atsevišķas partizāņu grupas darbojās
Cīravas — Sakas pamatmasīvā un bija cieši

saistītas ar Macpāna štābu. Kaujas operācijās
vienības komandieris galvenokārt iesaistīja šos tuvākos un la-

bāk zināmos cīnītājus; ar viņiem lielākoties tika papildināta
štāba grupas apsardze. Sākumā apsardzības pienākumus pil-



70

nībā veica A. Gertsona grupa, kas bāzējās kopā ar štābu. Ru-

denī, kad štābs bieži atstāja Dzērves mežus, Macpāns apsardzei
atlasīja visdrosmīgākos un fiziski izturīgākos vīrus, kas bija
labi bruņoti; apbruņojumā bez automātiem vienmēr bija arī

viens rokas ložmetējs. A. Gertsona vadītā grupa palika uz vie-

tas, un to bija pieņemts saukt par pirmo Dzērves grupu.
Vispirms par partizāņu pulciņiem, kas izauga mežu trijstūrī

starp Saku — Salienu — Cīravu un kas darbojās abos Tebras

krastos. Tieši te iezīmējās Rietumkurzemes partizāņu darbības

smaguma centrs, jo Macpāna vīru galvenā kaujas saskare ar

ienaidnieku notika uz Pāvilostas — Apriķu ceļa ap Sarkanvalku

un Salienas dzirnavām. Caur šo apkārtni veda vienības štāba

sakarnieku ceļi uz Strautmaņa un Timzas apakšvienībām. Tādēļ
šai apkārtnei partizāņu vadība pievērsa sevišķu vērību.

Bijušie cīnītāji atceras, ka arī šeit jau no 1943. gada vasaras

vienkopus pa 2—3 slēpās mobilizācijai pakļautie jaunieši. Zi-

nāmu organizatorisku darbu ar viņiem Sakas apkārtnē veica

bijušais Padomju Armijas karavīrs Vasilijs Bondarenko1
.

1944.

gada pavasarī un vasarā nelegālistu skaits Sakas mežos pie-

auga: pēc Macpāna norādījuma formējās vairākas partizāņu

grupas.

1944. gada jūlijā Macpāns saaicināja visu šo grupu pārstāv-

jus uz apspriedi pļavā aiz Salienas muižas. Te LKP CX Ope-
ratīvās grupas pilnvarotais izvirzīja viņiem uzdevumu — uz-

sākt militāras operācijas. Tika noformētas 2 spēcīgas partizāņu
kaujas grupas, katrai noteikts savs darbības rajons, apspriesti
ieroču iegādes paņēmieni un ceļi. No šī laika tika pieņemts par-

tizāņu grupas dēvēt pēc to uzturēšanās vietas: Salienas

grupa bāzējās Leišu apgaitā aiz Salienas muižas; Akmeņ-
kalna grupa— dienvidos no Salienas dzirnavām tāda paša
nosaukuma māju tuvumā; tālāk, Mežaines apgaitā, — Sakas

grupa, kurai par komandieri tika iecelts Ādams Fūrmanis, jo
V. Bondarenko pārgāja štāba rīcībā. Jau nākamajās dienās

štāba pārstāvju vadībā partizāņi devās šauteņu ekspropriācijas

1 Vasilijs Bondarenko (dz. 1919. g. Harkovas apgabalā), saukts par-
tizāņos Vasja, Vaska, kara sākumā dienēja uz zemūdenes T-20 par mehāniķi.
1941. g. VIII krita gūstā vācu ielenktajā Tallinā, bet 1942. g. XII izbēga no

Liepājas koncentrācijas nometnes. Atrada patvērumu pie A. Lieknes (tādēļ
1944. g. Liekņu mājas šucmaņi nodedzināja) v. c. darba zemniekiem un mež-

sargiem Sakas apkārtnē. Organizēja partizāņu grupu, 1944. g. iekļāvās Mac-

pāna vienībā, bija ložmetējnieks un sakarnieks štāba grupā. Pēc 1944. g. XII

kaujām pārgāja atkal uz nelegālu dzīves veidu. Pēc kara dzīvo Harkovā.
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operācijās. Sarkanvalka un Dzintāres rajonos tika apšaudīti
vācu karavīri; kādā no uzbrukumiem ievainoja arī Aizputes ap-

riņķa kreislandvirtu, tomēr šim vācu varasvīram ar motociklu

izdevās izglābties. «Apbruņojums sākumā mums bija ļoti trū-

cīgs,» stāsta akmeņkalnieši, «dažas vecas šautenes ar apgriez-
tiem stobriem un bises.» Tad mežabrāji atbruņoja pāris šuc-

maņu. Vairākas kara šautenes atgādāja arī Liepājas «Sarkanā

metalurga» strādnieks Georgs Jaunzems, kas atlasīja no fabri-

kas lūžņu kaudzes vēl gluži lietojamus ieročus. Pats G. Jaun-

zems vēlāk slēpās no mobilizācijas Dzērves Būriņos, bet rudenī

kopā ar Edgaru Iltneru iestājās Akmeņkalna grupā.
Kā jau minēts, Tebras krastos starp Apriķiem un Dubenie-

kiem arī bija izveidojušies nelegālistu pulciņi. Pirmā viņu tik-

šanās ar Macpānu notika jūlijā. Tā kā sākumā astoņiem vīriem

bija tikai viena kara šautene un pāris bišu, kaujas uzdevumi

pagaidām netika izvirzīti; galvenais — izlūkošana un ieroču

vākšana. Ar laiku dubenieši apbruņojās «uz šucmaņu ieroču rē-

ķina», taču patronu bija maz: partizāņi varēja tikai īslaicīgi at-

šaudīties. Partizāņi galvenokārt bojāja un pārgrieza telefona

vadus. Vecais sarkanais strēlnieks Krišs Zauers Ošinieku mājās
šim nolūkam izkala šķēres garos kātos; pāris sadursmēs krita

arī pa hitlerietim, bet pie Vinkas tilta partizāņi iznīcināja 2 vēr-

mahta karavīrus. Rudens posmā te jau atradās pāris desmitu

partizāņu, un, lai varētu vieglāk manevrēt klajajā Dzērves pusē,
štābs tos sadalīja divās daļās pa B—l2 partizāņiem katrā un

pakļāva tieši sev, štābam, jo Strautmanis, pastāvīgi atrazda-

mies viņpus Tebras, viņus nevarēja kontrolēt. Sīs grupas pēc
uzturēšanās vietas sauca arī par Dub c nieku un Dzintā-

res grupām. Vēlāk izrādījās, ka abas grupas bija ļoti ne-

stabilas, jo nebija izdevies atrast piemērotus komandierus. Du-

benieku grupā darbojās arī drosmīgā padomju patriota Jēkaba

Bumbiera dēli, kuru mājas Dzērves Lambjos Macpāns izman-

toja, lai uzturētu regulārus sakarus ar Ķikuta vadīto Liepājas
antifašistisko organizāciju.

Augustā notika plašāka Sakas — Cīravas mežu pārmeklē-
šana, kurā piedalījās kāds ROA 1 bataljons un vietējie šucmaņi

1 ROA («PvccKan ocßočoflHTeJibHaa apMHH» — «Krievu atbrīvošanas ar-

mija») hitlerieši sāka komplektēt 1942. g., piesaistot saujiņu Padomju Dzim-

tenes nodevēju ar ģenerāli Vlasovu priekšgalā un bijušos baltgvardu virsnie-

kus. Piedraudot ar iznīcināšanu, šajos bataljonos vervēja nāves nometnēs sa-

dzītos padomju karagūstekņus. Taču panākumi bija niecīgi. Pat tās nedaudzās

daļas, kuras izdevās noformēt, hitlerieši nespēja izmantot kā uzticamu spēku



ar suņiem. Taču esesiešiem nebija vēl tuvāku datu par parti-
zāņu meža apmetnēm, un ekspedīcijas vadība varēja tikai ne-

mērķtiecīgi «sukāt» visu masīvu, bet šim uzdevumam viens ba-

taljons ķemmētāju bija stipri par maz. Partizāņi izmanevrēja

un atrāvās no pēdu meklētājiem, apšaujot to suņus. Vēl naivā-

kas bija šucmaņu cerības «izkūpināt» partizāņus no mežiem,
aizdedzinot veselus kvartālus. «Lai noķertu partizāņus,» raidīja
vienības radists R. Zālītis, «policisti 26. augustā Sakas — Sa-

lienas rajonā vairākās vietās aizdedzināja mežu.» Tiešām, Me-

žaines mežsaimniecībā pilnīgi izdega ap 120 ha lielkoku meža.

Tātad arī centrālajā Tebras mežu masīvā, neskaitot štāba

grupu, partizāņu skaits sasniedza sešus septiņus desmitus vīru.

Bet ieroču trūkuma dēļ Macpāns, kā redzams, arī tos nevis ap-

vienoja vienā apakšvienībā, bet gan sadalīja pat vēl sīkākās

grupās, lai partizāņus vieglāk varētu apgādāt ar pārtiku. Ir

dzirdēti spriedelējumi, ka Macpāns esot pieļāvis kļūdu, atstā-

dams mežabrāļus sīkās un visapkārt izkaisītās grupās, tādēļ
tās vēlāk cietušas sakāvi. Tiešām, sākoties ziemai, tās cita pēc
citas pārdzīvoja traģisku likteni — tika izklīdinātas.

Kompakta vienība būtu gan spējusi krietni ilgāk aizstāvēties

un efektīvāk atkauties no soda ekspedīcijām, īpaši no nelielām.

Taču neapstrīdama taisnība bija Macpāna pamatdomai, ka vien-

kopus savāktus vāji apbruņotus cīnītājus retajos piejūras mežos

viegli varētu ielenkt, nobloķēt un pat vienā liktenīgā, partizā-
ņiem neizdevīgā kaujā iznīcināt.

So tēzi pilnīgi apstiprināja nākamā gada janvāra kauju pie-
redze. Starp citu, vācu pavēlniecība tieši meklēja iespējas biežāk

izprovocēt asiņainas sadursmes un uzspiest frontālas kaujas

partizāņiem, lai iznīcinātu mežabrāļu dzīvo spēku, nedomājot
par saviem zaudējumiem. Ar 20 atsevišķām mežinieku grupām
plašajā piejūras joslā gar Pāvilostu esesiešiem, protams, bija
daudz grūtāk tikt galā; tās līdz zināmam laikam bija netvera-

mas; sākumā gestapo nebija pat nekādu ziņu, tikai aizdomas.

ne frontē, ne aizmugurē cīņai pret partizāņiem. Tā, piemēram, 1943. g. 13. VIII

ziemejos no Minskas ROA kājnieku brigāde, arestējusi esesiešus, pilnā sa-

stāvā pārgāja pie baltkrievu partizāņiem un turpmāk cīnījās pret okupantiem,
saucoties par 1. antifašistisko brigādi (Kūauhuh 77. liapTH3ancKaH pecny6-
jiHKa. M., 1964, c. 162—175 [K. P- r.]). Latvijas teritorijā dislocējās daži vla-

soviešu bataljoni, no kuriem liela daļa izklīda 1944. g. rudenī. Taču daudzi,

īpaši bijušie policisti un citi okupantu līdzskrējēji, palika uzticīgi hitleriešiem

līdz kara beigām un tika izmantoti dažādās soda vienībās un viltus partizāņu
grupās cīņai pret Kurzemes antifašistiem un partizāņiem; rīkojās ārkārtīgi
nežēlīgi.
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Vajadzēja patērēt daudz pūju un laika, lai izspiegotu un at-

klātu grupiņu slēptās novietnes, lai atšifrētu viņu sakaru līnijas
un apgādes bāzes.

Pie tam, kā jau sacīts, Rietumkurzemes partizāņu štābam iz-

šķirošajās 1944. gada rudens dienās citas izejas nebija. Varēja
vēl cerēt, ka pēc Rīgas veiksmīgās atbrīvošanas oktobra un no-

vembra uzbrukumos Baltijas frontēm izdosies salauzt «Nord»

grupējuma pretošanos un vēl pirms ziemas uznākšanas Kur-

zemi atbrīvos. Bet vispār pēdējās Anša radiograrnmas Latvijas
partizāņu kustības štābam rāda, ka vienības vadībai jau rudenī

nebija nekādu ilūziju par priekšā stāvošo grūto pārbaudījumu
laiku.

1. oktobrī Macpāns rakstīja: «Atrodos 8 km A no Ulmales.

Visur vācu karaspēka daļas.» 4. oktobrī, kad galīgi izsīka raid-

stacijas strāvas avots, viņa sūtītās rindās skanēja rūgts un pel-
nīts pārmetums LPKS:

«Nesaprotu, kādēļ mūs aizmirst. Ja jūs interesē mūsu grupas (štāba. —

Red.) liktenis, dodiet norādījumu grupas pamest un iet uz frontes līniju.
Otru ziemu (bezpalīdzības. — Red.) izturēt nevar.»

Bet štābs arī uz šo pēdējo izmisīgo prasību nereaģēja, pat
neatbildēja. 1 Sajā Macpāna radiogrammā it kā saklausāma

priekšā stāvošās traģēdijas priekšnojauta. Kā atceras R. Zālītis,

šajās kritiskajās nedēļās, kad galīgi izšķīrās jautājums — būs

vai nebūs palīdzība no aizfrontes, štāba grupā bijis drūms, no-

spiests noskaņojums, bet komandieris saslimis, fiziski sakrities.

Taču ne jau par sevi — un nepavisam ne par bēgšanu no kau-

jas lauka — domāja Kurzemes komunisti. Bet komunista sirds-

apziņa prasīja atbildēt par 200 bruņotu partizāņu un pāris tūk-

stošu viņu atbalstītāju likteni; viņi visi, partijas aicināti, bija
devušies cīņā, mesti atklātā kaujā un tagad atradās zem iznīcī-

bas draudiem, ja neizdosies būtiski palīdzēt. Kaut arī pēc radio-

sakaru pārtrūkšanas cerības saņemt šo palīdzību bija tikpat kā

zudušas, Rietumkurzemes komunisti nenolaida rokas. Rīgas at-

brīvošanas priekšvakarā vienības štābs pat izplānoja jaunas
uzbrukuma operācijas uz lielākajiem ceļiem, kur ņudzēt ņudzēja
vācu atejošo daļu transporta mašīnas.

1 Pēc būtības LPKS pārtrauca sakarus ar Rietumkurzemes partizāņu vie-

nību jau pirms mēneša, kad A. Sproģis Ansim 4. IX rakstīja: «Sapratām tele-

grammu, bet lidmašīnu trūkuma dēļ pagaidām ieročus sūtīt nevaram.» Pro-

tams, lidmašīnas šai laikā bija ļoti vajadzīgas frontē, taču, kā rāda daudzo

izlūku grupu desantēšana ienaidnieka aizmugurē, atsevišķus reisus partizāņu
štābs varēja noorganizēt.
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11. oktobrī uz Sakas — Apriķu ceļa kopā ar Salienas un Sa-

kas partizāņiem štāba grupa sašāva smago kravas mašīnu,

2 virsniekus iznīcinot un vairākus ievainojot. Tad vienības štābs

veica garu reidu uz Pievikas mežiem, sapulcināja pārdesmit
Stirnas un Timzas partizāņu un 14. oktobrī ierīkoja slēpni pie
Alsungas — Jūrkalnes ceļa, t. i., vienības darbības visattālā-

kajā ziemeļrietumu stūrī. Operācija notika pacilātā garastā-
voklī, atzīmējot republikas galvaspilsētas Rīgas atbrīvošanu.

Partizāņi Macpāna un Barona vadībā vispirms sašāva atsevišķi
braucošu slēgtu transporta vāģi. Taču, kad cīnītāji gribēja svi-

nēt uzvaru un savākt trofejas, īpaši munīciju, negaidot parā-

dījās vācu automašīnu kolonna. Tas izjauca mežabrāļu nodo-

mus; nācās no jauna ieņemt pozīcijas un atsākt apšaudi. Par-

tizāņu ložmetējs un automāti meta jaunu uguns šalti pa
hitleriešu mašīnām, bet fašisti pamazām attapās un sāka at-

bildēt. Ar frontes daļām cīnīties bija pārāk grūti, tās panikā
nekrita, tādēļ partizāņi atgāja. Un tieši atiešanas laikā parti-

zāņi, var teikt, guva vislielāko gandarījumu šai dienā: viņi sa-

stapa II Baltijas frontes izlūku — radisti Olgu Jansoni1. Ra-

diste Aina, kā Jansoni turpmāk sauca cīravieši, kopā ar savu

vadītāju rīdzinieci Ilgu Paukinu 2 šais dienās divatā bija desan-

tētas ar izpletņiem Alsungas apkārtnē, bet nesastapās. Radiste

palika viena bezcerīgā situācijā un tādēļ, dzirdot kaujas troksni,
devās turp ar vienu vienīgu domu — sastapt padomju cīnītā-

jus. Protams, tikpat labi varēja ieskriet hitleriešiem rokās. Tik-

šanās prieks bija abpusējs, sevišķi partizāņiem, kuriem atkal

atspīdēja cerību stars — radās jauna iespēja saistīties ar padomju
aizmuguri. 16. oktobrī Jansone noraidīja frontes izlūku daļai,
ka satikusies ar partizāņiem. Radiogrammā, starp citu, bija at-

zīmēts, ka 14. oktobra kaujā sašautas 5 vācu kara mašīnas ar

kareivjiem. Ar štāba atļauju radiste palika Macpāna vienībā un

vairāk nekā trīs mēnešus pārraidīja partizāņu izlūku un infor-

matoru iegūtās ziņas par Grobiņu nocietinājumu līnijas celt-

1 Olga Jansone—Mintāle (dz. 1919. g. Alūksnes pag. Platpieros),
komjauniete. 1938. g. beidza Apes ģimnāziju. No 1938. g. līdz 1941. g. zooteh-

niķe Elejas pagastā. 1941. g. evakuējās uz Kirovas apg. 1942. g. 5. XII

brīvprātīgi iestājās Sarkanajā Armijā. Macpāna vienībā par radisti darbojās
līdz 1945. g. 25. I, kad Pūļu kaujā krita.

2 Ilga F> aukina pirms kara dzīvoja pie Rīgas — Bišumuižā. Domājams,
ka nolaižoties tikusi savainota un kritusi policijas rokās.
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niecību, Cīravas aerodromu, par hitleriešu kara transporta kus-

tību pa Liepājas — Ventspils_ dzelzceļu, Liepājas — Aizputes un

Pāvilostas — Aizputes šosejām, kā arī caur Ventspils, Pāvil-

ostas un Liepājas ostām. Ar raidstaciju Macpāns nodeva arī

savu atkārtoto lūgumu Latvijas partizāņu kustības štābam pie-
gādāt ieročus. Taču gaidītā materiālā palīdzība no aizfrontes
tik ātri nenāca; kā jau minēts, LPKS oktobra sākumā bija likvi-

dēts, bet štāba likvidācijas grupa, kas vēl pastāvēja līdz 1945.

gada 1. janvārim, šķiet, neko nebija darījusi, lai pārliecinātu
frontes štābu par drīzāku šī svarīgā atbalsta punkta nostipri-
nāšanu Kurzemes pussalā.

Oktobrī (saskaņā ar radista R. Zālīša pēckara atskaiti) Rie-

tumkurzemes partizāņu vienībā pavisam bijuši 200 partizāņu.
Šis skaitlis jāpieņem kā minimālais bruņoto cīnītāju skaits. No

citiem aptaujas materiāliem izriet, ka vienības grupu pakļau-
tībā atradušies vismaz 300 vīru, taču ne visiem bija kaujas
ieroči. Bez tam partizāņi zināja daudzus desmitus nelegālistu,
kas slēpās savrup; šos vīrus, izdevīgā brīdī apbruņojot, arī va-

rētu ietvert kaujas vienībā.

No šī laika Rietumkurzemes partizāņi sastapās arvien biežāk

ar frontes izlūkiem, kas tika pastiprināti desantēti «Kurzemes

katlā». Atgriezušies Dzērves mežā, partizāņi saņēma no Akmeņ-
kalna grupas ziņu, ka 24. oktobrī pie Jaunarājiem parādījušies
izlūki, kas grib sastapt partizāņu pavēlniecību. Turp devās Mac-

pāns un pēc divu mēnešu pārtraukuma atkal satika izlūku va-

dītāju — vecāko leitnantu Pāvelu Antipovu 1
.

Gaviezes pulciņš
Ļesnika (Mežsarga) grupa bija krietni izau-

gj.US ar izlūkiem no Gaviezes mežiem bija
atnākuši arī vairāki partizāņi liepājnieki, kas līdz šim bija vei-

kuši izlūkošanas darbu Ļesņika uzdevumā. Atnākušo partizāņu
vidū bija arī šīs grupas leģendārais vadītājs Eduards Elerts 2.

1 Vecākais leitnants (kapteiņa pakāpe piešķirta Kurzemē) Pāvels Anti-

povs, dz. 1922. g. Ļeņingradas apg. Maloje Višeras rajonā. Padomju Armijā
dienējis no 1941. g. 10. VIII. Desantēts Cīravas mežā kopā ar diviem izlū-

kiem un radisti Jevdokiju Gromovu 1944. g. 10. VIII. Devies uz_ Gaviezi, kur

sastapis Elertu, ar kuru sadarbojies, kopā sekmīgi veikuši Liepājas ostas un

Jelgavas—Liepājas dzelzceja satiksmes izlūkošanu. 1944. g. X pārcēlies uz

Cīravas—Sakas mežiem. Gāja bojā XII sākumā Cīravas mežā, saduroties ar

hitleriešu slēpni.
2 Eduards Elerts, dz. Liepājā 1908. g. strādnieku ģimenē. 17 gadu ve-

cumā iesaistījies revolucionārajā kustībā. Būdams ostas strādnieks, no 1932. g.
līdz 1935. g. darbojies komjaunatnē, no 1939. g. IX komunistiskajā pagrīdē.
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Tā kā par Elertu un viņa grupas darbības sākumu 1943. gadā
ir jau sīkāki apraksti 1, te pakavēsimies tikai pie Gaviezes posma,
īsti partizāniska darbība viņiem sākās 1944. gada vasarā, kad

grupa pieauga, jo pievienojās vairāki Liepājas strādnieki 2
,

kuri

vairs nevarēja legāli dzīvot. Pirmais no viņiem bija ostas celtņa
vadītājs kādreizējais strādnieku gvards Kārlis Putkalis, kurš

gandrīz gadu bija smacis fašistu cietumā. Atzīmējams vēl «Lie-

pājas koka» strādnieks bijušais Grobiņas pilsētas palīgmilicis
Jēkabs Pomerancis, kurš tāpat bija vārdzināts fašistu cietumos,

kā arī aerodroma strādnieks Kārlis Višņevskis un vēl daži citi

padomju aktīvisti; no sagrautās Aizviķu grupas bija pārnācis

Miķelis Locinieks.

Grupa bieži mainīja savu uzturēšanās vietu Gaviezes — Bār-

tas mežos (sk. shēmu). leročus ieguva, pērkot tos no leģionā-
riem par naudu, īpaši Lietuvā. Tā, piemēram, vācu tipa kara

šautene esot maksājusi 700 marku. Bez šautenēm un revolve-

riem grupas apbruņojumā bija arī viens automāts — koman-

dierim. Viens no Gaviezes partizāņu galvenajiem atbalstītājiem
bija Kārlis Kairis no Virgas Kairiem. Kā jau teikts, augusta

beigās Gaviezes mežos Elerta grupa sastapās un apvienojās ar

P. Antipova vadītajiem 3 frontes izlūkiem; iesākās kopīgs, pastip-
rināts izlūkošanas darbs. Jaunais svarīgais uzdevums un sakari

ar aizfronti krietni pacēla grupas kaujiniecisko noskaņojumu
un disciplīnu. Tā saliedējās un vārda pilnā nozīmē kļuva par

kaujas grupu. Kā rādīja .iepriekšējais gads, pasīva slēpšanās
cilvēkus demoralizēja, un vairāki partizāņi šai laikā jau bija

atdalījušies un patvaļīgi aizgājuši uz Lietuvu. Tur, kā viņi bija
dzirdējuši, šucmaņu esot mazāk un tie dezertierus sevišķi cen-

tīgi nevajājot. Apvienotā partizāņu — izlūku grupa dzīvoja

vienkopus, teltīs tā saucamā Brienamā purva rietumu malā; te

LKP biedrs no 1940. g. IX. 1940./41. g. Liepājas dzelzceļa milicijas ope-

ratīvais darbinieks. Piedalījies Liepājas aizstāvēšanā, pēc izlaušanās no ielen-

ktās Liepājas 1941. g. VII arestēts pie Vaiņodes, ievietots Liepājas cietumā, tad

Saldus koncentrācijas nometnē, no kuras kopā ar 3 biedriem izbēdzis 1943. g.
X. Noorganizējis partizāņu grupu Nīcas, vēlāk Gaviezes mežos, kur sadarbo-

jies ar Antipova izlūkiem. 1944. g. X ieskaitīts Macpāna vienībā, kritis 16. XII.

1 Samsons V. Kurzemes partizāņi. 2. izd., 223.—225. lpp., Latviešu tautas

cīņa Lielajā Tēvijas karā, 583.-584. lpp.
2 Kārlis Putkalis (dz. 1910. g.) un Jēkabs Pomerancis sastāvēja

partizāņu grupā līdz 1945. g. I, pēc kara dzīvoja Liepājas rajonā un pilsētā;
Kārlis Višņevskis (dz. 1898. g.) izpildīja Lesņika, pēc tam Bajānista
grupā tulka pienākumus un gāja bojā, iespējams, 1945. g. 11. I kaujā Sembas

mežos.
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pāris reižu saņēma arī aviokravu (spridzināmos materiālus,
ieročus un radiobaterijas). Frontes izlūki nodeva ļoti svarīgas
ziņas Padomju Armijas frontes pavēlniecībai, jo caur Liepājas
ostu un Grobiņas —Priekules rajonu augustā un septembrī tika

pievesti vācu spēki niknu pretuzbrukumu ievadīšanai pret pa-

domju daļām, kas virzījās no Lietuvas puses. Jāatzīmē, ka An-

tipova izlūki bija pirmie frontes izlūki, kuriem sekmīgi bija iz-

devies nobāzēties pašā Liepājas tuvumā un iegūt tik zinošus

informatorus. Bez Elerta ļaudīm tik īsā laikā tas nebūtu bijis

iespējams. Sevišķi svarīgas ziņas deva liepājnieces Līna Frei-

mane un Olga Putkale. Kad 4. oktobrī I Baltijas frontes kara-

spēks atbrīvoja Rucavu, Antipovs, lai pastiprinātu paniku vācu

aizmugurē, nosūtīja izlūku M. Trusovu ar ceļvedi M. Locinieku

uzspridzināt tiltu pār Bārtas upi uz Nīcas — Liepājas ceļa. Paši

vācu kara speciālisti atzīst (V. Haupts), ka oktobra sākumā ra-

dies «kritisks stāvoklis Liepājas virzienā» un tikai ar lielām

pūlēm 13. oktobrī izdevies apturēt padomju tanku triecienu.

Spridzināšanas uzdevumi gan neietilpa Mežsarga grupas pie-

nākumos, taču, tā kā citu, speciālu frontes spridzinātāju grupu

šai rajonā nebija, Antipovs bija izšķīries par šo riskanto soli.

Taisnība, divi cilvēki bija pārāk maz, lai tik attālu kaut ko no-

pietnu paveiktu. Pie tam operācijas dalībnieki bija bruņoti tikai

ar pistolēm. Un tiešām, gājiens beidzās neveiksmīgi. Apkārtne

bija pieblīvēta ar 18. vācu armijas daļām, kas atkāpās. Anti-

pova spridzinātāji tika atklāti un, sadursmē ievainoti, krita

gūstā. Kā noprotams no tālākajiem notikumiem, kāds no viņiem
nav izturējis spīdzināšanu un nodevis partizāņu atbalstītājus.

Sekoja aresti Gaviezē un Liepājā. 7. decembrī Liepājā tika no-

šauti kvēlie padomju patrioti K. Kairis, O. Putkale, L. Frei-

mane v. c. M. Locinieka līķi atraka Kara ostas rajonā tūdaļ

pēc kara ļoti sakropļotu.
Gaviezes tuvumā izvietojās SS 111 korpusa štābs — uz šejieni

esesiešu korpuss bija pārsviests no Narvas, kur 1944. gada va-

sarā tā pulki un bataljoni izmisīgi un nikni atvairīja Ļeņingra-
das frontes padomju divīziju uzbrukumu. Korpusa SS divīzijas
«Norland» un «Niederland», kas bija pārsvarā sakomplektētas
no Vācijas okupēto Ziemeļrietumeiropas valstu kvislingiem es-

esiešiem, atradās frontē starp Priekuļi un Skodu; bet to aizmu-

gures daļas zvēriski ārdījās Gaviezes pusē: dzina pēdas pa-

domju patriotiem. Elerta un Antipova partizāņiem arvien grū-
tāk nācās uzturēties piefrontes mežā vēl arī tādēļ, ka droša

atbalsta bāze bija zaudēta. Vairākkārt tika atklātas Antipova
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un Elerta izlūku apmetņu vietas. Tā reiz, lielā steigā atkāpjo-
ties, izlūki nepaguva iznest no teltīm anodbaterijas. Vācu kara-

vīri, neorientēdamies situācijā, nākamajā dienā «bandītiem at-

ņemtās» mantas izmainīja pret speķi un olām tuvējam mež-

sargam, bet viņš kādā vakarā tās atdeva pārsteigtajai radistei

Gromovai.

Oktobra beigās, paredzot dzīves apstākļu tālāku sarežģīšanos
un ņemot vērā gestapo informētību par mežinieku darbību, An-

tipovs un Elerts izlēma pārvietoties uz lielo Cīravas masīvu. Ar

nelieliem starpgadījumiem un apšaudīšanos tika pārvarēta at-

klātā apkārtne līdz Vērgalei, bet tālāk maršruts gāja pa klusa-

jām Mežaines apgaitām. Atkalredzēšanās ar Macpāna vīriem

bija sirsnīga. Macpāns norīkoja Mežsarga ziņā vairākus parti-
zāņus un iepazīstināja viņu ar uzticamiem vietējiem iedzīvotā-

jiem —
antifašistiem. Ar to starpniecību Antipovam izdevās

atjaunot pārtrūkušos sakarus ar saviem Liepājas aģentiem.
Elerts, Putkalis un Pomerancis savukārt tika pievienoti Sakas

partizāņu grupai, jo bez labiem vietējo apstākļu pārzinātājiem
pienācēji vieni paši darboties nevarēja.

Kā ziņoja uz aizfronti P. Antipovs, viņa rīcībā 2. decembrī

bijuši 17 izlūki un partizāņi. 5. decembrī (pēc citām ziņām
9. decembrī) Mežaines 40. kvartālā, uzdūries esesiešu lamatām,
krita drosmīgais kapteinis P. Antipovs, kuru vietējie partizāņi
pazina kā parašutistu Pauli no Rucavas 1

.

Pirmās
neveiksmes

Tuvojošās ziemas grūtības sāka izjust arī Cī-

rāvas meža partizāņi. Pēc niknām kaujām ok-

tobrī Padomju Armija dienvidos no Priekules

sagrāva vācu 18. armijas motorizētā korpusa daudzkārtīgos
mēģinājumus pārraut fronti un izlauzties uz Austrumprūsiju.
Šīs ienaidnieka daļas atplūda atpakaļ un tika izvietotas Liepā-
jas— Aizputes apkārtnē. Novembra otrajā dekādē iestājās ne-

liels klusuma brīdis pirms jauna liela padomju uzbrukuma

«Kurzemes katlam». Šo atelpas brīdi lielā steigā centās izman-

tot Ostlandes SS un policijas vadītājs Jekelns, lai attīrītu

«Nord» grupējuma aizmuguri no partizāņiem un leģiona dezer-

tieriem (sk. 86. lpp.), pirms tie sagatavojušies ziemai un no-

stiprinājušies savos rajonos. Galvenās operācijas notika pus-

salas ziemeļu daļā, taču arī Sakas — Cīravas masīvs nokļuva

1 Jāpiezīmē, ka šīs iesaukas dēj novadpētnieki nevarēja noskaidrot kritušā

cīnītāja uzvārdu, jo domāja, ka tam jābūt rucavietim šī vārda īstajā nozīmē,
t. i., Rucavā dzimušam.
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plašākā aplenkumā. Sadurties ar meža pārmeklētājiem iznāca

kaujinieciskajai partizāņu grupai — Sakas vīriem, kuri manev-

rēja Dzērves masīvā ap Jaunarājiem. Tā kā bija nākuši klāt

jauni_partizāņi un tā kā trīs desmitus vīru grupas komandie-

rim A. Fūrmanim bija pagrūti izvadīt, Macpāns izveidoja no

viņa ļaudīm apakšgrupu, kuras komandēšanu uzticēja vairāk-

kārt okupantu represētajam darba zemniekam Heinriham Vēbe-

ram, kam partizāņos cīnījās trīs dēli. Parasti šīs abas grupas

dzīvoja blakus kvartālos, novietnes atradās biezākās jaun-

audzēs, kurām apkārt stiepās rets, liels mežs, tālu pārskatāms.
Tā bija arī 11. novembra rītā, kad partizāņi atpūtās Liepbūdas
dambja tuvumā Cīravas mežniecības daļā. Vēbera grupas labāk

apbruņotie vīri un izlūki Macpāna uzdevumā bija aizgājuši

«ķert mēli», tādēļ arī partizāņiem nebija ne jausmas, ka apkārt
savelkas vācu uzbrukuma draudi, viņi atpūtās pavisam bezrū-

pīgi. Vācu meža ķemmētāju vads bija pienācis pavisam tuvu

klāt partizāņu ugunskuriem, kad sargs tos ieraudzīja un izšāva.

Partizāņi steigā pameta savas mantas un atgāja, lai nenokļūtu
ielenkumā. Te krita smagi ievainotais Rūdolfs Vēbers — apakš-
grupas komandiera dēls, kā arī viens no jaunajiem krievu

biedriem. Gandrīz vienlaicīgi uzbrukums notika Fūrmaņa vīriem

blakus kvartālā. Uzbrucējiem bija pieredze pretpartizāņu kara

vešanā, un viņi rīkojās pārdroši un ātri. Tādēļ jau pie uguns-
kura krita viens no trim brāļiem — Indriķis Kļava (no tuvējām
Salienas dzirnavām). Pārsteigtie partizāņi arī te nepaspēja or-

ganizēti pretoties. Atkāpjoties smagu ievainojumu krūtīs dabūja
grupas komandieris Ādams Fūrmanis, un, lai nekristu hitleriešu

rokās, viņš esot paslēpies zem kuplas egles un nošāvies. Bojā
gāja arī smagi gūžā sašautais 17 gadus vecais Rīgas arodskol-

nieks Pāvils Jevrošenko. Smagi ievainoto Kārli Stokmani vā-

cieši saņēmuši dzīvu, nodevuši Sakas žandarmiem, kas viņu no-

bendējuši. No ielenkuma izgāja rokā ievainotais liepājnieks
K. Putkalis un citi. Tā puse no grupas cīnītājiem bija izsista no

ierindas. Vācieši tālāk nesekoja, jo sniegs vēl nebija uzkritis,

bet sarmas skartajās lapās mežinieki pēdas varēja viegli no-

slēpt. Padzirdējis par kauju pie tā saucamā Dārdedža ķēķa,
atsteidzās Macpāns ar štāba vīriem. Abas Sakas grupas no

jauna tika apvienotas. Sakas partizāņu spēku nostiprināšanai
štābs atsauca atpakaļ pieredzējušo karavīru Vasiliju Bonda-

renko, iedalot viņam rokas ložmetēju.
Vienības politvadītājs R. Zālītis ieģipsēja Putkalim lodes sa-

dragāto roku ar paša apdedzinātu Tebras krasta ģipšakmeni,
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jo cīraviešiem tā arī nebija izdevies tikt pie sava medicīnas dar-

binieka. Taču sniegtā medicīniskā palīdzība, izrādījās, bija kva-

lificēta, un līdz decembra kaujām Putkaļa roka bija sadzijusi.
Pat šodien ievainotais par to nesūdzas.

«Roku ārstēšanu veicu es,» stāstīja R. Zālītis. «Pavisam di-

viem bija ievainoti roku apakšdelmi — pāršauti kauli. Viens

ģipsējums tiešām izdevās labi, jo kaula šķembas bija lielas un

ar pinceti tās varēju labi izņemt. Otram ievainotajam stāvoklis

bija daudz sliktāks, jo kauls bija saskaldīts sīkās drumslās.

levainojumu pilnīgi nevarēju iztīrīt, tādēļ sākās strutošana un

brūce labi nedzija.»
Šis negadījums un smagie upuri liecināja, ka vietējie, armijā

nedienējušie partizāņi militārā ziņā nebija nobrieduši, bija vēl

pārāk bezrūpīgi, par apkārtnes izlūkošanu un novērošanu nedo-

māja, bet kaujas gadījumos ātri apjuka. Protams, kaujas rūdī-

jumu var iegūt tikai kaujas operācijās, taču īstās kaujās vietējās

grupas (ar maziem izņēmumiem) nebija piedalījušās.
Tikai veiksme šāda paša aplenkuma laikā izglāba no zaudē-

jumiem Dzērves grupu. Te partizāņu posteņi bija laikus pama-

nījuši vlasoviešu ķēdes tuvošanos. Partizāņi ātri sagūla un

atklāja uguni, bet, tā kā pretinieka uguns drīz sāka pārmākt,
viņi steidzīgi atgāja uz brīvo pusi. Taču aizmugures stigu jau

pārvaldīja ienaidnieka ložmetējs. Kāds no partizāņiem esot pie-
līdis ložmetējniekam no sāniem un izšāvis. Šais pāris apjukuma
mirkļos Dzērves mežabrāļiem bija izdevies izkļūt no ielenkuma.

Taču sapulcēšanās vietā divi nesen pienākušie leģiona dezer-

tieri vairs nerādījās — partizāņu cīņa tiem likās pārāk riskanta.

KOPĀ AR FRONTES IZLŪKIEM

Novembra beigās, izmantojot kontaktus ar jaundesantētajām
1

padomju izlūku un diversiju grupām un liekot lietā viņu izdalīto

munīciju, Rietumkurzemes partizāņu štābs ieplānoja veselu virkni

diversiju, kurās iesaistīja lielāko daļu savu partizāņu. Bija arī

jāiedzen bailes hitleriešiem, jo piespiestās partizāņu klusēšanas

dēļ tie vēl nejuta bijību pret Cīravas mežabrāļiem un nelielās

1 1944. g. XI beigās — XII sākumā II Baltijas frontes štābs Kurzeme sāka

pastiprināti iesūtīt spridzinātāju grupas, kas atšķirībā no izlūkiem (2—5 cil-

vēki) bija skaitliski lielākas: pa 10—12 vīru ar spēcīgu automātisko apbru-

ņojumu, tolu un mīnām. Pēc savas darbības rakstura tās līdzinājās partizā-
ņiem un labprāt ar viņiem sadarbojās.
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grupās klejoja pa mežiem. Pie tam Pāvilostas, Apriķu un Cīra-

vas apkārtnē pēc novembra kaujām pretinieka spēku koncentrā-

cija pieauga daudzkārt. Cīravas aerodroms un tā apkārtne
kļuva par vācu I luftflotes daļu pamatbāzi, tā apkalpoja visu

Kurzemes grupējumu.
Salienas— Apriķu apkārtnē stāvēja vācu 42. tanku divīzijas

apakšvienības, kas, kā apgalvo aculiecinieki, vārda pilnā nozīmē

apsēda visas zemnieku sētas. Šī divīzija bija vienīgā bruņotā
dūre, pēdējā tanku divīzija, kas vēl palikusi vācu «Nord» pavēl-
niecības rīcībā un atradās Kurzemē līdz 1945. gada janvārim.
Kā raksta Verners Haupts grāmatā «Pēdējā fronte, divu armiju
likteņi», tanku divīziju «Nord» štābs izmantoja ļoti intensīvi,

pie tam arī ļoti ietekmīgi jau kopš atkāpšanās no Vidzemes, me-

tot to kā «ugunsdzēsēju komandu» uz tiem frontes iecirkņiem,
kuriem draudēja pārrāvums. Parasti šī palīdzība nāca laikā, un

katastrofu tādējādi varēja novērst. Divīzija atsevišķu frontes

sektoru nesargāja un lielo kauju starplaikā atradās atpūtā.
Frontes pavēlniecība tankistus sevišķi lutināja un centās tanku

divīzijas personālsastāvam nodrošināt mierīgu atpūtu un labvē-

līgus apstākļus tās papildināšanai un tehnikas remontam. Tā-

dēļ arī pēc novembra kaujām 42. tanku divīzija izvietojās Dur-

bes—Aizputes apkārtnē.
23. novembra naktī Pāvilostas piekrastes zonā tika desantētas

divas spēcīgas padomju izlūku — diversiju grupas, kopā 23 cil-

vēki ar divām raidstacijām. Izlūki bija daudz pieredzējuši gan
frontes cīņās, gan darbojoties par spridzinātājiem ienaidnieka

aizmugurē, atšķirībā no Antipova vīriem viņi bija kvalificēti

minētāji. Visiem bija automātiskie ieroči un bagāta mīnu un

tola krava, proti, viss, kā trūka Rietumkurzemes vienībai. Un

tomēr abu izlūku grupu darbības sākums bija stipri atšķirīgs.
Vecākā leitnanta Ivana Cistjakova 1 (Sokola) vadītie kaujinieki

piezemējās partizāņu darbības novada centrā — liela meža vidū

pie Jaunarājiem, kur viņus tūdaļ sastapa Akmeņkalna vīri un

saistīja ar partizāņu vienības vadību.

Desanta piezemēšanās un nobāzēšanās, kas svešā vieta

ienaidnieka aizmugurē parasti saistīta ar upuriem vai pat bei-

dzas traģiski, šeit notika pavisam gludi. Frontiniekiem pat ne-

bija jāzaudē neviena diena apkārtnes izlūkošanai un iedzīvo-

tāju iepazīšanai; uz vietas bija arī lieliski ceļveži — uzticami

un pārbaudīti vietējie partizāņi, — izvēlies, kuru gribi!

1 Ivans Cistjakovs (dz. 1918. g. Volgogradas apgabalā), komjaunietis;
no 1941. g. cīnījies frontē, kur apbalvots ar Sarkanā Karoga ordeni.
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Un jau nākamajās dienās Sakas — Apriķu — Vērgales apvi-
dus sāka dunēt no mīnu sprādzieniem. Macpāns iedalīja frontes

izlūkiem savus partizāņus, un šīs jauktās partizāņu — izlūku

kaujas grupas devās graut hitleriešu komunikācijas, kuras līdz

šim munīcijas un spridzināmo materiālu trūkuma dēļ meža-

brāļi pavisam reti varēja atļauties traucēt.

Pirmā sastapšanās ar Sokola izlūkiem (kā teikts R. Zālīša

«Piezīmēs») notika, stingri ievērojot konspirācijas prasības.
«Satikšanās ar grupas vadītāju bija nozīmēta speciāli ar starp-
niekiem no iedzīvotāju vidus. Uz tikšanos no mūsu puses gāju
es kopīgi ar Macpānu. Kā tas šādos gadījumos pieņemts, sati-

kāmies uz meža stigas, iepriekš atstājuši ieročus pie savējiem,
kas atradās nostāk. Pārrunās vienojāmies, ka mēs apgādāsim
specgrupu ar pavadoņiem un pārtiku, bet grupa savukārt

mūs — ar munīciju un sprāgstvielām. Ar šo grupu mēs turp-
māk uzturējām ciešas saites, kamēr viņu iznīcināja ziemeļos no

Alsungas, liekas, decembra otrajā pusē (grupu satrieca 1945.

gada 11. janvārī. — Red.).»

Pilnīgi citādi sākās vecākā leitnanta Maksima Fomčenko

(Bajānista) 1 spridzinātāju — izlūku darbība. Viņi piezemējās
stipri uz ziemeļiem, ārpus partizāņu darbības joslas — starp
Alsungu un Sembu. Nepazīdami apkārtni un nezinādami, kam

var uzticēties, izlūki jau sākumā sastapās ar kādu hitleriešu

rokaspuisi, kuram noticēja; šai viņu lētticībai bija traģiskas se-

kas. Neveiksmīga bija jau pati nolaišanās, kas notika rīta pusē
atklātajās Jēļu pļavās. Fašisti atklāja un apšaudīja izlūkus pie-
zemēšanās brīdī, un grupa sašķēlās divās daļās. Vairāki izlūki

kopā ar radisti — maskavieti V. Timofejevu — esot meklējuši
patvērumu t. s. Kāna mežsargmāju šķūnī, bet tur viņus vajā-

tājiem uzrādījis fašistu līdzskrējējs mežsargs Kaminskis. Līdz

nāvei nogurušos izlūkus ielenca un sagūstīja. Komandierim

Fomčenko izdevās savākt vienkopus četrus vīrus. Tā kā, zaudē-

jot radisti, bija zuduši sakari ar aizfronti, bet Sembas rajonā
sacelta trauksme, izlūki devās uz Cīravas mežiem. Un vienīgi
te, partizāņu zonā, viņiem radās iespēja sakārtoties un no jauna
atsākt savu darbību. 7. decembrī ar Macpāna starpniecību Ba-

jānista komandieris satikās ar Ļesņika ļaudīm. Tā kā šajās die-

nās bija kritis viņu vadītājs P. Antipovs, frontes pavēlniecība

Ļesņika radisti un vairākus vietējos izlūkus un sakarniekus pie-

1 Maksims Fomčenko (dz. 1914. g. Nevelēs rajonā), partijas biedra

kandidāts; Sarkanajā Armijā no 1936. g.
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«dalīja Bajānistam. Decembra vidū un beigās, saņēmusi papil-
dinājumu un kara materiālus no aizfrontes, Fomčenko grupa
izvērsa aktīvu izlūkošanas un diversiju darbību un atgriezās
iepriekšējā rajonā ziemeļrietumos no Alsungas.

Bet Sokola spridzinātāji šajās dienās kopā ar Macpāna parti-
zāņiem veica veselu diversiju sēriju. Divas grupiņas pa trim

sapieriem katrā vecākā leitnanta A. Krasovska un izlūka

0. Zdanova vadībā tika nosūtītas uz Sakas — Vērgales apkār-
tni; viņiem tika izraudzīti ceļveži no Akmeņkalna un Sakas

partizāņiem. Pēc Macpāna rīkojuma savus cīnītājus diversiju
veikšanai izdalīja arī grīņinieki. Vietējie iedzīvotāji atceras, ka

divi no viņiem —
Antons Gržibovskis un ložmetējnieks Jēkabs

Kiriļčuks — vēlāk aizgājuši līdzi Sokolam uz jaunu darbības

rajonu, kur Gržibovskis, kas bijis par tulku, gājis bojā. Pāris

operācijās esot piedalījies arī grīņinieku komandieris Jānis Kro-

nis. Spridzinātāju grupiņas uzdevumos veda arī pats Sokola

komandieris I. Cistjakovs un viņa vietnieks jaunākais leitnants

1. Antohins. Viņi sadarbojās ar Salienas un Sakas grupas vī-

riem un mīnēja Sakas — Apriķu ceļu galvenokārt tā visjutī-
gākajā vietā — mežu sažmaugā pie Sarkanvalka. Partizāņu
izlūki un atbalstītāji pēc diversijām savukārt centās sīkāk no-

skaidrot un precizēt operāciju rezultātus, kurus vadība pa radio

paziņoja izlūku centram aizfrontē. Tā, partizāņiem un izlūkiem

draudzīgi sadarbojoties, apkārtnē tika veiktas vairākas spri-
dzināšanas operācijas. 1

Mīna —

partizāņu

efektīvākais
ierocis

Jau trešajā dienā pēc izlūku piezemēšanās,

proti, naktī uz 26. novembri, pie Mežaines sta-

cijas uzlidoja gaisā vācu kara ešelons ar dzīvo

spēku, no ierindas tika izsisti ap 100 vācu ka-

reivju un virsnieku. Tā patiesībā bija pirmā sek-

mīgākā diversija uz tikko atklātās Liepājas — Ventspils dzelz-

ceļa līnijas.

-28. novembrī Vērgales stacijas tuvumā tika sadragāts vēl viens

vilciena sastāvs ar hitleriešiem un salaupīto lauksaimniecības

produktu kravu: lokomotīve un 6 vagoni satriekti, apmēram 30

hitleriešu gāja bojā. Nākamajā dienā partizāņi un izlūki uzlika

mīnas uz dzelzceļam paralēlā zemesceļa: smagā mašīna ar pie-
kabi uzsprāga gaisā, 3 hitlerieši tika nosisti, 5 ievainoti. Vēl-

1
Dati ņemti no Sokola grupas ziņojumiem II Baltijas frontes štāba izlūk-

daļai.
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reiz spridzinātāji iegriezās Grīņu pusē decembra sākumā, un

5. decembra naktī viņi pie Karpas stacijas uzspridzināja vil-

cienu ar okupantu kara tehniku, sadragājot 6 vagonus. Pastip-
rinātas ce{u apsardzības dēļ tālākas diversijas šai rajonā tika

pārtrauktas, partizāņi un izlūki uz laiku atgriezās savās bāzēs.

30. novembri no partizāņu mīnas uz Apriķu — Sakas lielceļa

uzlidoja gaisā vācu automašīna ar munīciju, bet nākamajā
dienā pie Sarkanvalka kapsētas uz mīnas atkal uzbrauca

vācu mašīna. Divpadsmit hitleriešiem ceļš tālāk nebija jātur-
pina. Decembra pirmajā dekādē sprādzieni Sarkanvalka ap-

kārtnē notika katru dienu; galvenokārt cieta apkārtnē izvietotās

tanku divīzijas apakšvienības, kas te atpūtās. Tā, piemēram,
2. decembrī atkal uzsprāga vācu automašīna ar munīciju

(2 braucēji beigti, 3 ievainoti). 3. decembrī gabalos tika sarauti

3 pajūgi ar 8 hitleriešiem, bet dienu vēlāk turpat partizāņu mīna

saārdīja štāba mašīnu ar 4 virsniekiem un 1 kareivi — šoferi.

5. decembrī pie Oļu mājām spridzinātāju trieciens ķēra trīs hit-

leriešus un smago transporta mašīnu, nākamajās divās die-

nās — vēl pa smagajai mašīnai, pie tam 7. decembrī tika uz-

spridzināti 4 un ievainoti 12 tanku bataljona kareivji. 8. de-

cembrī pie Braslu mājām partizāņu mīnu lamatās iekrita

vidējais hitleriešu tanks, kas brauca pa priekšu bruņu mašīnu

rotai. Vietējo māju iedzīvotājs Jānis Kleinšmits atceras, ka ko-

lonnas vadītājs esot uz vietas licis saviem karavīriem atriebties

mierīgajiem iedzīvotājiem, kas dzīvoja tuvējās viensētās. «Ka-

reivji, draudot nodedzināt saimniecību un pašus mūs nošaut,,

pārmeklēja dzīvojamo māju, bet neko neatrada. Tad vācu virs-

nieks pavēlēja izvest visus vīriešus un nostādīt nošaušanai (bi-

jām pieci vīrieši, jo mūsmājās dzīvoja arī bēgļi). Izgājis no

ēkas pēdējais bruņota vācu karavīra apsardzībā, redzēju, ka

deg šķūnis, kūts un klēts. Indriksona (bēgļa) sieva metās pie
vīra un izmisīgi sāka lūgt vāciešus nešaut nevainīgu cilvēku.

Vācu karavīri pirmajā mirklī apjuka, tad ar varu centās Indrik-

sonus izšķirt. Mūs pārējos 4 nostādīja blakus lielceļa grāvī.
Pretim novietoja ložmetēju, un ložmetējnieks gaidīja tikai pa-

vēli. Pienāca klāt kāds cits vācu virsnieks un noprasīja, kurš

protot vāciski. Es nedaudz saprast varēju un mēģināju iestāstīt,

ka mēs neesam vainīgi. Šaušanu atlika, mums pavēlēja sakra-

vāt mantas un pārcelties vismaz 10 km no šīs vietas. Dzīvojamā
māja arī dega, tai draudēja iebrukt griesti, sieva bija iznesusi

tikai dažas lietas, bet visa pārējā iedzīve sadega.» Tātad ne

tikai esesieši, bet arī vācu vērmahta virsnieki (par kuriem šo-
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dien raksta revanšisma ideologi, ka tie savu karavīra mundieri

nekad neesot aptraipījuši «ar eksekūcijām») rīkojās bez tiesas

un izmeklēšanas un ar tām pašām zvēriskajām terora metodēm

izrēķinājās ar mierīgiem iedzīvotājiem; un tikai nejaušības dēļ
šoreiz netika izlietas nevainīgu piecu cilvēku asinis un palika
dzīvi šo notikumu aculiecinieki.

Pa Sakas ceļu sāka patrulēt tanki un bruņu mašīnas, vācu

garnizoni un policija pastiprināja apsardzību. Apkārtnē pie dau-

dziem kokiem piesita uzrakstus: «Achtung! Banditen!» Cīra-

vas—Sakas rajons tika izziņots par «bandītu apdraudētu».
Spridzinātāji pārcēlās uz blakus ceļiem. 10. decembrī partizāņi
visapkārt Gobziņiem nominēja mežu ceļus, jo vācu daļas sāka

iespiesties arī lielajos masīvos. Te vēlāk gāja bojā 1 vācu bruņu

transportieris, 4 automašīnas, 2 pajūgi un kopsummā kāds pus-

simts vērmahta karakalpu. Saceltā trauksme piespieda Sokola

un Bajānista spridzinātājus pamest Cīravas masīvu un pāriet
uz Salienas mežiem. Turp pārcēlās arī Macpāna štābs, bet par-

tizāņu pamatgrupas palika vecajā masīvā, jo tās nevarēja at-

rauties no savas apgādes bāzes. Jaunajā vietā Sokola spridzi-

nātāji iesaistīja par ceļvežiem Apriķu un Gudenieku partizāņus.
13. decembrī uz Apriķu—Kuldīgas lielceļa uzsprāga vēl viena

vācu mašīna. Taču tola krājumi sāka izsīkt. 2ēl, ka frontes iz-

lūki no saviem mīnu krājumiem neko lielu nevarēja iedalīt Rie-

tumkurzemes partizāņu vienībai. Taču viņi Macpāna vienības

labā izdarīja lielu darbu. Viņu liecības par Rietumkurzemes

partizāņu varonīgo rīcību izgaisināja aizfrontē ļaunās aizdomas

par Macpāna štāba likteni; šīs aizdomas uzdīga LPKS jau 1944.

gada pavasarī. II Baltijas frontes izlūku daļa nolēma pārņemt
savās rokās Rietumkurzemes partizāņu vadīšanu un apgādā-
šanu. Uz Macpāna ugunskuriem pirmos trīs kravas maisus tā

varēja izmest no lidmašīnas tikai 15. decembra naktī pie Salie-

nas. Taču pirmais sūtījums partizāņu rokās nonāca tikai daļēji.
Viņi paspēja aiznest līdz nometnei tikai divus atrastos maisus,

jo vācu tankistu rota no Salienas, pamanījusi lidmašīnas de-

santu, uzsāka meža pārmeklēšanu. Sadursmes laikā partizāņiem
nācās pamest nometni, un daļu atsūtītā tola neizdevās aiznest

līdzi un noslēpt (sk. 366. lpp.). Tola tika dažiem lādiņiem. Taču

to partizāņi tūdaļ lika lietā, un sprādzienu «koncerts» Apriķu
pusē turpinājās. Ar vienu lādiņu štāba grupa mīnēja ceļu un

uzspridzināja vieglo vācu mašīnu pie Adzes 25. decembrī. Ar

pārējiem tola kilogramiem Strautmaņa vīri šai laikā satrieca

divas mašīnas uz lielceļiem Kuldīgas pusē. Par lielākiem spri-
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dzināšanas objektiem (tiltiem, dzelzceļiem) vienība nevarēja do-

māt, jo tas prasītu daudzus desmitus kilogramu sprāgstvielu.
Kaut gan partizāņiem bija milzīgas iespējas un vēlēšanās sa-

raut gabalu gabalos hitleriešu komunikācijas, tas netika reali-

zēts. A. Strautmanis rakstīja: «Tola gabaliņa vērtība bija lie-

lāka par visu ko. Daži iegūti kilogrami arī atnesa drošu nāvi

fašistiem. Uz vienā naktī liktajām A. Zīles mīnām uz Kuldī-

gas— Aizputes un Kuldīgas — Apriķu ceļiem tika uzspridzināts
autobuss un smagā mašīna ar vāciešiem.»

Galvenais-

sadarbība

Proti, nelielas partizāņu grupas, kuras izcili

1 abi pazina savu apkārtni un kuras atbalstīja
, .

r
i-x

i- • i j-

(un, ja vajadzēja, pat slēpa) uzticami ļaudis,

varēja nodarīt hitleriešiem simtreiz lielāku postu, spridzinot
ienaidnieka komunikācijas nekā tiešās sadursmēs, kur preti-
nieka pusē bija dzīvā spēka un kara tehnikas neizmērojams pār-
svars un uzbrucēja iniciatīva. Spridzināšanas operācijās svi-

nēja uzvaru partizāņu taktikas principi: pēkšņs, spēcīgs un

zibeņātrs trieciens pretiniekam visjutīgākajā un partizāņiem
visizdevīgākajā vietā! Bija taču tā, ka divu nedēļu laikā Sa-

kas — Cīravas apvidū partizāņi ar spridzināšanas operācijām
sacēla neizmērojami lielāku'paniku, nodarīja okupantiem nesa-

līdzināmi lielāku postu nekā divu gadu laikā ar atsevišķām ap-
šaudēm un meža sadursmēm. Pie tam diversijās tika grauta
vērmahta labākā kara tehnika, izsisti no ierindas tā kvalificētie

militārie kadri.

«Nord» grupējuma štābā Pelčos, kas atradās diezgan patuvu
šim «bandītu apdraudētajam rajonam», tūdaļ pēc partizāņu
decembra «iluminācijas» sākās liela rosība, lai organizētu soda

ekspedīciju pret «Pāvilostas piekrastes zonu». Izrādās, ka pēc

pirmajiem sprādzieniem uz Sakas ceļa bija sarosījies vācu 18.

armijas štābs, kas atradās Rudbāržos. Steidzīgi partizāņu ap-

karošanai tika izdalītas speciālas armijas komandas. Par to

«Nord» armiju grupējuma karadarbības žurnālā saglabājies
šāds ieraksts, kas datēts ar 4. decembri: «Ziņo, ka bandas dar-

bojas rajonā starp Ventspili un Liepāju. Šim mērķim (partizāņu

apkarošanai. — Red.) 18. armija norīkojusi iznīcinātāju koman-

das. Dzelzceļa stāvoklis: kustība pa Liepājas — Ventspils dzelz-

ceļu ievērojami apgrūtināta sakarā ar ceļu spridzināšanu un

jaukšanu, ko uzsākušas bandas.» Proti, pēkšņās spridzināšanas

operācijas Pāvilostas —Cīravas apkārtnē bija ļoti efektīvas un

ne pa jokam satrauca «Kurzemes katla» augstāko vadību.



Macpāna partizāņu un frontes izlūku kopējās operācijas pa-

rādīja, ka Kurzemē, kur diemžēl pašas partizāņu vienības neva-

rēja saņemt jūtamu pastiprinājumu no aizfrontes, vajadzēja
maksimāli praktizēt frontes izlūku un vietējo mežabrāļu viscie-

šāko «kooperāciju» izlūkošanas — diversiju jomā. Sadarbība

bija vitāli svarīga gan partizāņiem, gan izlūkiem. Nevarēdami

viens otru aizstāt, tie viens otru abpusēji papildināja, bagāti-
nāja. Tur, kur vienam bija trūkumi, otrs bija spēcīgs un saga-

tavots. Šādā «simbiozē» pat trūkumi pārvērtās par savu pret-
statu! 2ēl, ka Rietumkurzemes partizāņiem neizdevās ilgi sa-

darboties ar izlūkiem: Bajānists un Sokols pārcēlās uz ziemeļu

rajoniem jau decembra otrajā pusē, bet citas izlūku grupas, kas

tika sūtītas viņu vietā uz šo — visbīstamāko «Kurzemes katla»

stūri, turp nenokļuva vai nespēja izvērst darbību pretinieka
spēku lielās koncentrācijas dēļ.

Padomju izlūkošanas darba centros šāds secinājums par iz-

lūku un partizāņu sadarbības vajadzību tika izdarīts un, kaut

ne vienmēr maksimāli realizēts dzīvē, tomēr daudzkārt deva

pozitīvus rezultātus. īpaši sekmīga bija partizāņu un izlūku

sadraudzība un sadarbība Abavas, Piltenes un Ventspils no-

vadā.
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...PUSSALAS ZIEMEĻOS

«Sarkanais»
novads

Otrais un trešais «apdraudētais» apvidus, kā

izriet no «Nord» pavēlniecības atzinumiem, bija
Ventspils apkārtne un teritorija zie-

meļaustrumos no pilsētas, proti, Ventas, Puzes, Pil-

tenes un Popes, Ances un Dundagas pagasti.

Ventspils pazīstama kā dumpīga pilsēta jau no pagājušā gad-
simta beigām. XX gs. sākumā pilsētā un tās apkārtnē izauga
sociāldemokrātu pulciņi, kas 1902. gadā apvienojās organizā-
cijā «Ciņa». 1905. gadā te norisinājās politiski streiki un de-

monstrācijas; rudenī organizējās tautas milicijas nodaļas, no-

tika bruņotas sadursmes ar cara karaspēku, kas atkāpās. Vara

pilsētā un tās apkārtnē zināmu laiku atradās revolucionāru un

LSDSP Ventspils komitejas rokās. Daudzus revolucionārus no-

galināja soda ekspedīcijas, dzīvie atbildēja reakcijai ar meža-

brāļu cīņu, īpaši Dundagas apkārtnē, kur darbojās pazīstamais

kaujinieks Krišjānis Bočs. Kaut arī pirmajā pasaules karā, bē-

got no ķeizariskās Vācijas okupācijas karaspēka, daudzi revo-

lucionārie strādnieki un kalpi evakuējās uz Krieviju, revolucio-

nārā pagrīde saglabājās, un 1919. gada janvārī nelegālā kara

revolucionārā komiteja sagatavoja pilsētā bruņotu sacelšanos,
atbalstot latviešu strēlnieku ienākšanu. Daudzi revolucionāri

krita, un daudzus simtus nobendēja landesvērs, kad padomes
atkāpās. Piltenes un Ugāles apkārtnē darbojās sarkanie parti-

zāņi (S. p. g., 99—109; 490—510). Buržuāziskās Latvijas laikā
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Ventspils pilsētā un daudzos apriņķa pagastos nelegāli darbo-

jās LKP un komjaunatnes pulciņi. Aktīvu legālo darbību izvērsa

kreisā arodbiedrība. No tiem laikiem Ances pagasts, kurā sā-

kumā ietilpa arī Pope, dabūjis «sarkanā» pagasta nosaukumu.

Sociālistiskās revolūcijas dienās 1940. gadā LKP šeit atbal-

stīja plašas darbaļaužu masas. Pirmajā padomju gadā izveido-

jās plašs aktīvs, kas nostiprināja padomju varu, salaužot budžu

pretošanos. Fašistiskie okupanti un vietējie buržuāziskie nacio-

nālisti daudzus padomju cilvēkus represēja un nobendēja. Taču

asiņainais hitleriešu terors nespēja izdeldēt pusgadsimtu ilgās
sociālisma cīņas tradīcijas, kritušo revolucionāru piemiņu. Dau-

dzām strādnieku, kalpu un jaunsaimnieku ģimenēm bija ko pie-
minēt no iepriekšējo revolūciju laikiem; viņi tad arī kļuva par

pirmajiem antifašistiskās kustības dalībniekiem, okupācijas pa-

sākumu sabotētājiem. Ziemeļkurzeme ir mežu un purvu pārba-

gāta; šai ziņā ar to var sacensties labi ja Lubānas un Liepnas
mežu masīvi. Dabiski, ka kara laikā šis tālais un paklusais no-

stūris sevišķi pievilka vācu armijas dezertierus un visus tos„
kurus okupanti mēģināja piespiedu veidā iesaukt armijā vai aiz-

vest uz Vāciju. Tā kā hitleriešu karaspēka daļu un vietējo iedzī-

votāju piespiedu izvešana no Rīgas varēja notikt pa vienīgo
«koridoru» pie Tukuma, tad visiem, kas vēlējās saraut saites ar

okupantiem, radās lielas iespējas, pārvietojoties pa Ventspils

šoseju un dzelzceļu. Ventspilī un Dundagas t. s. latviešu leģiona
depo atradās pajukušo armijas daļu un policijas vienību lielākās,

pulcēšanās vietas, kur notika to pārformēšana vai savākšana no-

sūtīšanai uz Vāciju. Izbēgt no šīm nometnēm vai arī pazust lie-

lajā mežā nemaz nebija tik grūti. Tā laika dokumenti liecina,,

ka 1944. gada vasaras nogalē un rudenī Ziemeļkurzemes meži

bija vācu armijas dezertieru, mobilizējamo un dažādu piespiedu
veidā izvesto cilvēku pārpilni. Šie cilvēki klīda mazākās un lie-

lākās grupās, pa vienam un divatā, meklējot pārtiku un apme-
šanās vietu. Tie bija dažādi ļaudis: gan kādreizējie okupantu
līdzskrējēji, kam nebija nekas pretī palaupīt un padzīvot vācu

armijas aizmugurē, bet nebija nekādas vēlēšanās ar savām mu-

gurām stutēt ļodzīgo frontes līniju. Te bija daudzi apjukuši
zemnieku jaunieši, kas nezināja, kā rīkoties, bet vienu saprata —

ar hitlerisko Vāciju viņiem nav pa ceļam. Un beidzot — te bija
daudz darba cilvēku, strādnieku, kas gaidīja Padomju Armijas
ierašanos un meklēja iespējas iesaistīties cīņā pret hitleriešiem.

Antifašistiem un visiem tiem, kas slēpās no vāciešiem, te bija ne

tikai izdevīgi ģeogrāfiskie apstākļi, bet arī labvēlīgi noskaņoti
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iedzīvotāji. Okupantu jūgā trīs gadus bezcerīgi cietušie Kur-

zemes darba zemnieki un zvejnieki, pilsētu un meža strādnieki

tagad atdzīvojās un kļuva par nelegālistu un antifašistisko cī-

nītāju rosīgiem palīgiem un atbalstītājiem. Kādreizējie padomju
aktīvisti, kam bija izdevies izvairīties no arestiem vai izrauties

no ieslodzījuma vietām, arī te veicināja organizatorisko darbu.

Ziemeļkurzemi tās plašo mežu, purvu un kluso nostūru dēļ bija
iecienījuši arī padomju frontes izlūki. Lielākā daļa no pussimt
izlūkošanas un diversiju grupām tika desantēta šai pusē. Tādēļ
te izveidojās sevišķi labvēlīgi apstākļi antifašistiski noskaņoto
iedzīvotāju iesaistīšanai aktīvā cīņā: frontinieki partizāņiem
iedalīja komandierus un daļēji apgādāja arī ar ieročiem.

Pašuspēkiemvien
Ziemeļkurzemes partizāņu vienības Bulta raša-

nās un darbības vēsture ir ļoti savdabīga, bet

reizē ārkārtīgi raksturīga grūtību un šķēršļu

pārvarēšanas ziņā tiem Latvijas novadiem, kur tika savrup iz-

augušas nelielas partizāņu nodaļas. Tādēļ būtu nepiedodami,
ja autors sīkāk neanalizētu un neizvērtētu Ziemeļkurzemes par-

tizāņu vienības tapšanas un izvēršanās gaitu, atklājot tajā iezī-

mes, kas būtiskas Latvijas partizāņu kustībai visumā.

Pašu spēkiem vien, bez īpašas palīdzības no ārpuses — tāda

ir raksturīga iezīme. Šāds secinājums var likties pārspīlēts.
Partizāņu cīņa Ventspils apriņķī taču izvērtās kara pēdējā
gadā, kad bija izskanējis padomju partizāņu kara varenais no-

slēguma akords, atbrīvojot Baltkrieviju. Tas bija laiks, kad

partizāņu pavēlniecības rīcībā atradās neierobežoti lielas pie-
redzes pārbagātu partizāņu kara speciālistu, komandieru un

politdarbinieku rezerves, kad bija uzkrāta ārkārtīgi vērtīga par-

tizāņu kustības organizēšanas, centralizētas vadīšanas un kara

taktikas pieredze, kad bija pieejama praktiski neierobežotos ap-

mēros partizāņu kara (spridzināšanas) tehnika un automātis-

kais apbruņojums. Jā, tas šādos apstākļos izklausīsies para-

doksāli, taču Bulta sāka darboties bez neviena partizāņu kara

zinātāja; tādi nepienāca no ārienes arī vēlāk. Ventspilniekiem
bija jāsāk viss no gala, kā tas notika citur 1941. vai 1942. gadā;

meklējot jāatkārto citur pielaistās un jau izprastās kļūdas, jā-

klūp un jāmaldās tur, kur zinātājs nekļūdītos. Milzīgā partizāņu
kara pieredze it kā bija pagājusi secen šim tālajam Padomju
zemes stūrim, kuram partizāņu un frontes pavēlniecība tā arī

neatlicināja laika un vērības līdz pat kara beigām. Pie tam

starp «pašu spēkiem» — ventspilniekiem — neatradās militāri
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xi 44. g
1944. g. vasarā un rudeni

Kravas aviodesanti (blakus atzīmēts mēnesis)

IXI Bultas grupu un apvienotās noda|as lielāko sadursmju
vietas

Bultas 4. (atsevišķās) grupas bāzēšanās vieta

Vairogagrupu bāzēšanās vietas

Vairoga grupu pulcēšanās 1944. g. rudenī

/z\ Zambes (Sniedziņa) grupas bāzēšanās vieta
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izglītoti cilvēki, maz bija to, kas karojuši frontē, un lielākā daļa
pat bez jebkādas militāras sagatavotības. Ir pieņemts runāt par
Ziemeļkurzemes partizāņu organizācijas «civilo» raksturu, jo
tās stūrakmens bija galvenokārt antifašistiskās pagrīdes pie-
redze — gan no buržuāziskās Latvijas, gan iepriekšējiem kara

gadiem. Partizāņu karš te bija dzirdēts un uztverts vairāk kā

romantiska leģenda, mazāk kā galēji skarba realitāte.

Pirmie, kas šajā pusē aizgāja uz mežu ar stingru apņemša-
nos kļūt par partizāņiem, bija kādreizējie padomju aktīvisti,
kuriem draudēja apcietināšana vai izsūtīšana darbos, un Vents-

pils strādnieki un apkārtnes jaunsaimnieki un mežstrādnieki,
kam priekšā stāvēja iesaukšana vācu armijā. Impulsus šai kus-

tībai 1944. gada sākumā deva vācu armiju satriekšana pie
Ļeņingradas un it īpaši fašistu izsludinātā vispārējā mobilizā-

cija. Pati notikumu gaita spieda darba cilvēku izšķirties par

savu nostāju un rīkoties. «1944. gada februārī,» rakstīja E. Ābo-

liņš 1
,

«kad Kurzemē tika izdarīta plašāka mobilizācija leģionā,
to skaits, kas izvairījās no kalpošanas vācu armijā, kļuva ievē-

rojami lielāks, un tāpēc sākās nakts pārbaudes pa mājām no

vietējo šucmaņu un vācu varas orgānu puses. Izslapstīties kā

agrāk vairs nevarēja.»

Ventspils partizāņu cīņas aizsakšanas ierosinātājs bija agrā-
kais padomju darbinieks 2anis Kronbergs 2

,
kas bija guvis zi-

1 Ernests Āboliņš (Griša), dz. 1911. g. 18. VII Popes pagastā. Viņa
vecāki bija muižas kalpi. Divdesmitajos gados tēvam iedalīja jaunsaimnie-
cību neiekoptā nostūrī, tādēļ ģimenes locekļiem bija jāpelnās ar meža dar-

biem. Jau jaunībā Āboliņš bija saistīts ar vietējo kreiso organizāciju darbību.

No 1932. g. sastāvēja LSDSP, bet pēc 1934. g. fašistiskā apvērsuma uzņēma
sakarus ar Ventspils komjauniešiem. No 1936. g. līdz 1938. g. — Darba jaunat-
nes savienības rindās; tika arestēts. 1940. g. ievēlēts par Popes pagasta IK

priekšsēdētāju, bet no 1941. g. I strādāja par Ventspils apriņķa IK zemes daļas
vadītāju. Atkāpjoties no Latvijas, cīnījās 5. strādnieku bataljona sastāvā Igau-
nijā, tad ieskaitīts Sarkankarogotās Baltijas kara flotes izlūkos, apmācīts iz-

lūka un radista darbam ienaidnieka aizmugurē. 1943. g. IX ar raidstaciju de-

santēts Ventspils apkārtnē pie Klāņu ezera. Izveidoja plašo tā saucamās Gri-

šas izlūkošanas organizācijas tīklu Ziemeļkurzemē. Partizāņu vienību Bulta

un Vairogs organizētājs un augstākais vadītājs. Apbalvots ar diviem Sarkanā

Karoga ordeņiem. Miris 1970. gadā.
2 Žanis Kronbergs (Robis), dz. 1908. g. 28. VIII Ventspilī. Buržuāzijas

diktatūras laikā gadījuma darbu strādnieks; jau divdesmitajos gados pieslējās
kreisās strādniecības kustībai. E. Āboliņš par šo Kronberga dzīves posmu de-

vis šādu raksturojumu: «Kronbergu es personīgi pazīstu no 1924. gada, kad

abi kopā darbojāmies jauno pionieru organizācijā... Pēc Ulmaņa apvērsuma
1934. g. iesaistījās pagrīdē, 1935. g. arestēts un par pretvalstisku darbību no-

tiesāts uz 4 gadiem spaidu darbos.»
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nāmu kara rūdījumu un militārās iemaņas, cīnoties frontē. Ari
E. Āboliņš apliecina, ka Kronbergs pirmais izvirzījis domu «mo-

bilizācijas gadījumā iet uz mežu un dibināt grupu».

Kā notikusi pirmo ventspilnieku aiziešana mežā, liecina pir-
mais grupas partizānis bijušais milicis Vladimirs Zaķis: «1944.

gada 9. februārī, kad draudēja iesaukšana vācu armijā, devos

uz Popes pagasta Popnieku mājām, kur dzīvoja mans paziņa
Žanis Kronbergs, ar kuru mums bija norunāts, ka mobilizācijas
gadījumā mēs dosimies mežā. Kad es ierados Popniekos, tur

jau bija Cače Žanis un Ceplis Fricis. Dienu pavadījām Popnie-
kos, naktī aizbraucām uz Plateļu pļavām, apmetāmies Kroju
Jāņa siena šķūnī.» Nomaļās Plateļu pļavas Stendes upes līčos

Ances pagasta daļā tad arī tiek uzskatītas par Ziemeļkurzemes
partizāņu šūpuli. Te daudziem popeniekiem bija ierādītas pļa-
vas, tādēļ biežā braukšana pēc siena un reizē produktu piegāde
mežiniekiem neradīja aizdomas. Pirmajā laikā par mājokli va-

rēja tīri labi izmantot savējo siena šķūņus, apkārtne bija klusa

un svešinieki nerādījās.

Dabiski, ka pirmie aizgāja mežā vispārliecinātākie — bijušie
padomju aktīvisti. Tāds bija Ventspils strādnieks V. Zaķis, tādi

bija jaunie zemes ieguvēji popenieki Žanis Cače un Fricis Cep-
lis 1

.
23. februārī pirmajiem partizāņiem pievienojās ventspil-

Padomju gadā 2. Kronbergs strādāja «Brīvās Ventas» redakcijā, tur atklā-

jās viņa žurnālista dotības. Kara sākumā evakuējās, iestājās 201. Latviešu

strēlnieku divīzijā. 1942. g. pie Demjanskas viņš kopā ar rotu, kurā dienēja,
nokļuva ielenkumā un, būdams kontuzēts, ar sadragātu plecu, krita vācu ro-

kās. 1943. g. vasarā Kronbergs tika izlaists no cietuma un, palikdams policijas
uzraudzībā, nodarbojās ar lauksaimniecību Popes pagasta Popniekos. 1943. g.
X satikās ar padomju izlūku E. Āboliņu un iesaistījās izlūkdarbā. šī uzdevuma

veikšanā Kronbergs pakāpeniski iesaistīja daudzus savus paziņas — anti-

fašistiski noskaņotos Ventspils strādniekus, to skaitā vairākus bijušos pa-

domju aktīvistus un komjauniešus, kā arī apkārtnes jaunsaimniekus. 1943./44. g.
ziemā Ventspils apkārtnē darbojās Robja vadītā antifašistiskā grupa, savukārt

iekļaudamās Grišas-E. Āboliņa izlūkošanas organizācijā. 1944. g. pavasarī

Kronbergs uzņēma kontaktus ar Rīgas antifašistisko organizāciju Burevestņiks,

turpināja izlūkošanas tīkla izvēršanu Ventspils apriņķī, organizēja jaunu par-

tizāņu sūtīšanu uz mežu, kā arī lielā mērā partizāņu vienības apgādi. 1944. g.
VIII pats aizgāja mežā, kļuva par Ziemeļkurzemes partizāņu štāba priekš-
nieku. No 1944. g. XII līdz kara beigām Bultas operatīvais vadītājs. Apbal-
vots ar Sarkanā Karoga ordeni.

1 Fricis Vilhelms Ceplis (Zariņš), dz. 1909. g. 5. 111. Strādājis laukos,
vēlāk gadījuma darbus pilsētā. 1940. gadā jaunais zemes ieguvējs, Popes pa-

tērētāju biedrības priekšsēdētājs. 1941. g. evakuējās, bet tika atgriezts un iesē-

dināts Ventspils cietumā. Pēc atbrīvošanas atgriezās savā saimniecībā, bet

nu jaukā rentnieks. 1944. g. 11, kad draudēja iesaukšana vācu armijā, aizgāja
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nieks Artūrs Engelss un Popes jaunsaimnieks Jānis Skudra; abi

līdz kara beigām darbojās kā izlūki. 1. martā ar Kronberga sa-

karu tīkla palīdzību ceļu pie partizāņiem atrada Ventspils jau-
nais dzelzceļa strādnieks komjaunietis Otomārs Rītiņš1

,
bet

10. martā — vairākkārt fašistu represētais padomju aktīvists

Kārlis Salmiņš.

2. Kronbergs vēl palika legāli dzīvot — smagā ievainojuma
dēļ viņam nedraudēja iesaukšana vācu armijā. Pie tam Āboliņš
uzskatīja, ka Kronbergs pagaidām vairāk vajadzīgs pagrīdes
darbam: par spīti policijas uzraudzībai, viņš, meistarīgi likdams

lietā savas nelegālista iemaņas, neizraisot absolūti nekādas po-

licijas aizdomas, turpināja jaunu ziņotāju iesaistīšanu izlūko-

šanas darbā, iekļaudams antifašistiskajā pagrīdē cilvēkus no

plašākas apkārtnes. Un tieši Kronbergs pārbaudītos cilvēkus

novirzīja pie partizāņiem; viņš vadīja arī partizāņu grupas ap-

gādi, iekļaujot šajā darbā daudzus palīgus un atbalstītājus.
Tieši šajā periodā, kad partizāņu grupa vēl maz ko varēja pa-

darīt pašas spēkiem, tās liktenis lielā mērā bija atkarīgs no tā,
kā izdosies sagādāt ieročus un munīciju, kā izdosies, policijai
nemanot, nokārtot pašu prozaiskāko, bet neatliekamāko — uz-

tura sagādi. «Darbodamies kā ziņotājs,» konstatēja E. Āboliņš,
raksturodams 2. Kronberga darbu pavasara posmā, «viņš satikās

ar plašām masām no dažādām aprindām, izbraucot šai nolūkā

uz Ventspili, Anci un Dundagu. Darbojās pēc savas iniciatīvas,
bez speciāliem norādījumiem — vadoties no [manas] vispārējās
nostādnes. Palīdzēja pirmo partizāņu grupu organizēšanā, at-

balstot tās ar produktiem; deva pats un organizēja materiālo

palīdzību un līdzekļu vākšanu ieroču iegādei.»
Pirmie partizāņi sevišķi stipri izjuta ieroču un patronu trū-

kumu: Zaķim bija Valtera sistēmas pistole ar 7 patronām, Cep-
lim — kara šautene ar patronu sauju, Skudrām — medību bise,
tad vēl kāda granāta un aukstie ieroči. Lai varētu sevi aizstā-

partizāņos. «Pirmais cilvēks, ar kuru sāku runāt par aiziešanu partizāņos,» —

tāds ieraksts ir 2. Kronberga dotajā Cepja raksturojumā. Ceplis darbojās kā

partizāņu izlūks līdz kara beigām. Apbalvots ar medaļu «Par drošsirdību».

1 Otomārs Alfons Ritiņš (Upīts), dz. 1924. g. Ventspilī. Pirms kara mā-

cījās arodskolā, bija komjaunietis. Rītiņa tēvs atkāpās līdz ar Sarkano Ar-

miju; Otomārs sākumā strādāja Ventspils depo, bet vēlāk kā dzelzceļstrād-
nieks tika sūtīts uz citiem okupētajiem apgabaliem. 1943. g. XI, lai izvairītos

no iesaukšanas vācu armijā, pārgāja uz nelegālu dzīvi. Partizāņos no 1944. g.

111 līdz 1945. g. 9. V. «Partizāņos iestājās politiskas pārliecības dēj, cīnījās
godam, izturēja visas pārbaudes,» — tādu raksturojumu viņam deva vadība

pēc kara. Apbalvots ar Tēvijas kara II pakāpes ordeni.
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vēt un sākt aktīvu militāru darbību, bija jāsagādā visiem kau-

jas ieroči un munīcija. Sai ziņā daudz paveica 2. Kronberga
piesaistītie pilsētnieki, kas, nevairoties riska, vāca līdzekļus no

paziņām un pirka ieročus no vācu un latviešu karavīriem. Tā

nākamās partizānes Valentīnas Dannes 1 raksturojumā teikts:

«Viņa par personīgiem līdzekļiem ieguva vienu «PPS» (pa-

domju automātu. — Red.), vienu «TT» (padomju kara pistoli. —

Red.), kā arī aiznesa mežā vairākas šautenes, ko iegādājās par

saziedotiem līdzekļiem.» Jēkabs Burke savukārt 1944. g. pava-

sarī sagādāja 3 kara šautenes. Nedaudz ieroču un munīcijas

ieguva arī no zemniekiem, kas tos bija uzlasījuši gar kara ce-

ļiem un paslēpuši kara sākumā. Jau gandrīz par parunu bija
kļuvis teiciens, ka Vilim Rendeniekam Popes Krastmalniekos

visi strazdu būri pilni ar patronām: policija neiedomāsies tur

meklēt, bet partizāņi vajadzības gadījumā varēs piepildīt patron-
somas. Pats saimnieks vēlāk ieradās vienībā ar paša sagādātu
kara šauteni. Krastmalnieki vispār bija viena no pirmajām par-

tizāņu atbalsta vietām. Te 1943./44. gada ziemā ilgāku laiku

uzturējās Ernests Āboliņš, kad dzīvot pie savējiem Ābolniekos

palika bīstami. Viņam, kā mēdza teikt biedri, bija ārkārtīgi laba

tuvojošos briesmu nojauta: tāda attīstās tikai ilgā nelegālista
darbā. Āboliņš bija nepielūdzami prasīgs konspirācijas lietās —

gan attiecībā pret citiem, gan pats pret sevi. Nekad viņš ne-

raidīja no savas apmetnes, bet gāja jebkuros laika apstākļos
nakts tumsā kilometriem tālu, lai hitleriešu peilējamās ierīces,
sekodamas viņa raidstacijas darbam, neatklātu arī paša radista—

izlūka uzturēšanās vietu. Droši vien tādēļ pretiniekam neizde-

vās atklāt Āboliņa-Grišas bāzi 1944. g. pavasarī, kad fašistu

drošības dienests Kurzemē kļuva varen acīgs un visuresošs, bet

padomju radists dzīvoja viens un pārvietojās bez jebkādas ap-

sardzības, ja nerēķina paša naganu ar 7 patronām. Tieši šis

pavasaris izrādījās viskritiskākais posms vairāku Kurzemes

antifašistisko centru darbībā: naktī uz 29. martu tika ielenkta

K. Paldiņa raidstacija un nelegālā centra bāze, bet 14. aprīlī —

atklāta komisāra Mihaila Streļņikova uzturēšanās vieta Abavas

1 Valentīna Danne (Kārlēns), dz. 1921. g. 28. XI Ventspilī. 30. gados
strādāja par kalponi un pārdevēju. 1940./41. gadā komjauniete, pionieru va-

dītāja. Vācu okupācijas laikā 16 mēnešus nosēdēja cietumā. Pēc atbrīvošanas

strādniece celtniecības kantorī «Bergins». 1944. g. IV iesaistījās ieroču un pro-
duktu sagādē partizāņiem. Pati partizāņos no 21. VII līdz kara beigām. Veica

kurjeres pienākumus, apstaigāja «pastkastītes», strādāja vienības saimniecībā.

Apbalvota ar Sarkanās Zvaigznes ordeni.



96

krastā., un tikai nejaušība paglāba viņu un Aleksi Šiliņu no

nāves. Šie traģiskie notikumi vismaz par pusgadu ieildzināja
antifašistiskās cīņas izvēršanu abos minētajos novados.

Paša izcilā modrība E. Āboliņam ļāva izvairīties no policistu
patruļas 9. marta rītā, kad tā iegriezās pārmeklēt Ābolniekus,

kur padomju izlūks, lieki riskēdams, tonakt bija iegājis pasērst

pie tuviniekiem («Pravda», 1966. g. 15. XI). Apkārtnē kļuva

nedroši, īpaši tad, ja staigāja viens pats. Nevarēja zināt, par
kādām izlūka uzturēšanās vietām ir nācis zināms fašistu poli-
cijai. Kā rīkoties? Centrs atgādināja:

«Izpildiet pamatuzdevumu. lekļauties partizāņu grupas sastāvā nav ietei-

cams.»

Un tomēr šai kritiskajā brīdī E. Āboliņš izšķīrās par iesaistī-

šanos partizāņu grupā, par kuras eksistenci viņu bija informē-

jis 2. Kronbergs. Varbūt tas paglāba Grišu no tālākiem nega-

dījumiem topavasar. Ap 12. martu Āboliņš sagaidīja partizāņu
izlūkus jau pieminētajā siena šķūnī un pārcēlās uz nelielo par-

tizāņu zemnīcu, kas bija izrakta kalna kraujā netālu no Stendes

upes (sk.shēmu).
Padomju izlūka pievienošanās grupai savukārt spēcīgi ietek-

mēja partizāņu darbības tālāko izvēršanos Ventspils novadā.

Lielākā tiesa mežabrāļu pazina Āboliņu un cienīja viņu kā prin-

cipiālu padomju darbinieku. Un viņš taču tālajā Kurzemes stūrī

bija uzvarošās Padomju Armijas pārstāvis! Tādēļ saprotams,
ka partizāņi ievēlēja viņu par savas grupas komandieri, grupas,
kuras, starp citu, vēl nebija. Āboliņš neatteicās. Viņš saprata,
ka jauniesācējiem vajadzīgs prasmīgs un zinošs vadītājs, cil-

vēks ar autoritāti, kuram visi ticētu un kura rīkojumiem visi

pakļautos. Bez pakļaušanās vadībai un disciplīnas šādas brīv-

prātīgi sapulcējušos cilvēku grupas, kā to apstiprinājuši daudzi

piemēri, ātri izira vai izvirta par anarhistisku baru. Katram

cilvēkam ir savas vājības un ne vienmēr pietiek apzinīguma pa-

kļauties otram, vadītājam, īpaši ja nav pietiekamas idejiskās
skaidrības. Un šādu cilvēku okupētajā Latvijā toreiz bija ne

mazums.

Vienā no savām vēstulēm grāmatas autoram E. Āboliņš stās-

tīja: «Pēc manas pievienošanās grupai tika likti stingri pamati

partizāņu vienības tālākai organizēšanai. Grupā tika

ievesta stingra disciplīna, konspirācija un

nosprausti turpmākie uzdevumi.»

Viens no jaunā komandiera ievedumiem bija tas, ka no šī
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laika tika aizliegts saukties vārdos un uzvārdos, bet atļauts lie-

tot tikai pieņemtās iesaukas, pseidonīmus. Tas izrādījās tāl-

redzīgs solis: Ventspils partizāņu piederīgie vēlāk vairākkārt

tika paglābti no izrēķināšanās, jo iesūtītie provokatori, dezer-

tieri un nodevēji nezināja mežabrāļu un viņu komandieru īstos

vārdus.

Disciplīna sākotnējā grupas sastāvā neradīja īpašas bažas —

te pulcējās pārsvarā pārbaudīti un zināmi cilvēki, komandiera

autoritāte bija vispāratzīta. Āboliņš bija ne tikai paziņa un

biedrs, bet Padomju Armijas sūtnis, kuram uzticēts īpaši sva-

rīgs uzdevums, kura rīkojumi tiek doti Padomju Bruņoto Spēku
vārdā un interesēs. Daudzu partizāņu vienību vēsture rāda, ka

komandieriem nebija viegli iegūt neapstrīdamu autoritāti svešu

un nezināmu cilvēku vidū, it īpaši privātpersonām, kad visap-
kārt valdīja okupantu sētā neuzticība, nenovīdība un patvarība.

Vēlāk, kad Āboliņš aizgāja no partizāņu tiešas vadīšanas, bet

vienībā ieplūda daudzi bijušie leģionāri un karagūstekņi — ne-

reti cilvēki bez stingriem morāliem principiem un īstas cīņas
gribas, — jaunajiem vadītājiem radās ārkārtīgi lielas grūtības
tieši ar disciplīnas un pakļautības saglabāšanu savstarpējās
attiecībās. Tādēļ saprotams, ka vienības vadītāju dotajos par-

tizāņu raksturojumos, kad viņi iznāca no meža, pirmajā vietā

liktas divas cīnītāja īpašības: paklausīgums un disciplinētība.
Tā politiskais vadītājs «Osītim» devis šādu vērtējumu: «Ļoti

bailīgs, bet labs (!?) partizānis.» Kādēļ labs? To izskaidro

štāba priekšnieka raksturojums: «Disciplinēts un labi izpilda
uzdevumus, tikai pārāk bailīgs un bezpalīdzīgs kaujā.» Bet par
«Gravu» otrādi: «Nedisciplinēts un nesavaldīgs. Kaujās drošs

un labprāt piedalījās pasākumos, kur bija risks.»

Jaunais komandieris Griša-Āboliņš tūdaļ atrada visiem parti-

zāņiem pieņemamu un reizē nozīmīgu darbu: iesaistīja viņus
izlūkošanas uzdevumos — strādāt ar informatoriem un piegādāt
raidstacijai izlūkziņas. To varēja veikt ar esošo vājo apbruņo-
jumu, un tas bija pa spēkam ikvienam. Līdz šim mežinieki bija
nīkuši bezdarbībā, bet tā agri vai vēlu noved katru kolektīvu pie
morāla un militāra sabrukuma. Pēc būtības Popes mežinieku

grupa līdz padomju izlūka atnākšanai bija tikai dezertieru anti-

fašistu pulciņš, kas pasīvi slēpās. Partizāņu cīņa sākas tad, kad

sākas aktīva, mērķtiecīga militāra darbība, kas vājina preti-
nieku. Āboliņa pārraidītā militārā informācija par stāvokli Zie-

meļkurzemē ir Ventspils mežabrāļu aktivitātes teicams aplie-

cinājums. Ir daudz rakstīts par to, ka Baltijas kara flotes izlūka
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Grišas informācijai par pretinieka spēku virzīšanos caur Vents-

pili tolaik, Baltijas atbrīvošanas priekšvakarā, bija ārkārtīgi
liela vērtība. Tādēļ ar pārliecību var teikt, ka īstais partizāņu
laiks Ziemeļkurzemē sākās līdz ar Āboliņa ierašanos Ventspils
partizāņu grupā un mežinieku iesaistīšanu izlūkošanas darbā.

Proti, ar E. Āboliņa pievienošanos partizāņiem tika atrisināta

raidstacijas un radista apsardzības problēma; savukārt jaun-
dzimusī partizāņu formācija ieguva prasmīgu vadītāju un mērķ-
tiecīgu uzdevumu.

TOP PARTIZĀŅU VIENĪBA ZIEMEĻKURZEMĒ

Aprīļa sākumā partizāņi mainīja apmetnes vietu. Meistarīgi
noslēptās zemnīcas apkārtnē bija parādījušās svešas pēdas,
un — visam tam klāt — partizāņu bāzei bija uzkūlies vietējais

mežsargs. Pārcelšanās uz jaunu vietu notika ļoti oriģināli
(«Pravda», 1966. g. 15. XI). Partizāņi izjauca pussabrukušu
siena šķūni, sasēja no sausajiem baļķēniem plostu, un pieredzē-
jušie mežinieki Cače un Rītiņš to vadīja lejup pa uzplūdušajiem
Stendes ūdeņiem. Pārējie sagaidīja plostniekus lejpus Stendes

un Rindas satekas, kur plostu izjauca un baļķus sanesa mežā.

Jauno zemnīcu ierīkoja meža uzkalnā netālu no Rindas Lažiem.

Kokus sienu balstiem un griestu pārsegumam vairs nevajadzēja
cirst, jo bija plosta baļķi. Šī zemnīca padevās daudz ērtāka un

plašāka; tika ņemts vērā gaidāmais cilvēku pieplūdums. Tā

11. aprīlī Ziemeļkurzemes partizāņu kartē (sk. shēmu) pie Irbes

upes loka parādījās jauna partizāņu bāzēšanās vieta, kuru meža-

brāļi izmantoja pusotru mēnesi. Te arī patiesībā izauga jaunā
partizāņu vienība. Pirmos jaunpienācējus pieņēma pēc rūpīgas

pārbaudes un politiskas atlases. Aprīļa sākumā grupā ieskai-

tīja divus bijušos padomju saimnieciskos darbiniekus, kas tur-

pat trīs gadus sabijuši fašistu ieslodzījumā. Tie bija ventspil-
nieks Paulis Mednieks 1 un liepājnieks Pēteris Sprūde. Viņi, abi

1 Paulis Mednieks (Vecītis), dz. 1912. g. 23. IX Ventspilī. Jaunībā

gadījuma darbu strādnieks un jūrnieks. 1940./41. gadā strādāja padomju tirdz-

niecības uzņēmumā Ventspilī. Hitlerieši arestēja Mednieku «kā NKVD aģentu»
un nosūtīja uz koncentrācijas nometni. 1944. g. 111 izbēga no nometnes, IV

iestājās partizāņos, kur darbojās kā izlūks. «Disciplinēts, apzinīgs, politiski pie-
tiekami attīstīts. Paraugs uzdevumu izpildē un drošsirdīgs kritiskos momentos.

Ar prieku un gatavību vienmēr centās izpildīt visus pienākumus, neatkāpjoties
šķēršļu priekšā,» — tā Mednieks tika raksturots pēc kara. Apbalvots ar Tēvi-

jas kara II pakāpes ordeni.
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kādreizējie jūrnieki, sastapās un iepazinās Brocēnu koncentrā-

cijas nometnē, sapratās un izdevīgā brīdī 1944. gada martā iz-

bēga. Grūts un garš bija izbēgušo politieslodzīto slepenais gā-
jiens cauri Kurzemei uz Mednieka dzimto pusi, kur abi pārlie-
cinātie antifašisti cerēja atrast atbalstu tālākai nelegālai dzīvei

un darbībai. īstenība pārspēja cerēto. P. Mednieks ar paziņu
palīdzību uzņēma sakarus ar partizāņu uzticības cilvēkiem, un

13. aprīlī abi ar Sprūdi tika ieskaitīti partizāņu grupā. Dienu

vēlāk 2. Kronbergs nosūtīja uz Plateles nometni vēl vienu pa-

domju aktīvistu, vienu no saviem informatoriem Ventspilī —

Frici Danni. Visi trīs jaunpienākušie bija krietns atbalsts augo-

šajai vienībai. Partizāņos viņi vairākkārt veica pārdrošus un

svarīgus izlūkošanas uzdevumus, piesaistot par Grišas informa-

toriem daudzus pilsētniekus un lauciniekus. Būdami politiski

apzinīgākie, viņi daudz paveica partizāņu idejiskajā pārliecinā-
šanā un jaunās vienības saliedēšanā, stiprinot ticību uzvarai un

uzticību padomēm. Bijušo politieslodzīto šaušalīgie stāsti par
fašistu nāves nometnēm visā drausmīgajā kailumā atmaskoja
okupantu un pašu latviešu kangaru zvērīgo dabu, partizāņos
iekvēlināja naidu pret vācu iebrucējiem un latviešu buržuāziska-

jiem nacionālistiem.

Aprīlī partizāņu grupā tika pieņemti pirmie dezertieri no le-

ģiona, bet maija sākumā, kad Robis ar pagrīdnieces Baikovskas

starpniecību bija saistījies ar Rīgas antifašistisko organizāciju
Burevestņiks, no turienes pa slepeno sakaru līniju meža nometnē

ieradās pirmie izbēgušie padomju karagūstekņi. Līdz jūlija bei-

gām, kad Rīgu no Kurzemes pie Tukuma atgrieza Padomju Ar-

mijas uzbrukuma smaile, šādā ceļā atnāca desmit jauni parti-

zāņi. Un atkal jāpiemin, ka pirmie no viņiem izrādījās drosmīgi,

apzinīgi un darbīgi cīnītāji. Bijušo padomju karavīru iesaistī-

šana cēla partizāņu grupas militāro līmeni. Viņi ieviesa parti-
zāņu vidē kolektīvisma un tautu draudzības garu, palīdzēja
stiprināt sociālistisko pasaules uzskatu un pārvarēt nacionālo

šaurību, ko bieži vien ievazāja bijušie leģionāri. No pirmajiem
krievu biedriem ventspilniekiem sevišķi atmiņā palikuši Alek-

sejs Kovaļovs 1

,
Andrejs Jeļinovs (Ogoņoks), Ivans Koļedovs

1 Aleksejs Kovaļovs (Žigans), dz. 1919. g. 8. XII Sibīrija. Kara sākumā

krita gūstā. 1944. g. I kopā ar A. Jeļinovu izbēga no karagūstekņu nometnes

Rīgā, slēpās ar fabrikas «Segums» strādnieku palīdzību. Tad, saistījies ar

Burevestņika pagrīdes organizāciju, kas abiem sagādāja dokumentus, apģērbu
un ieročus, — izbrauca uz Ventspili un 1944. g. 8. V nokļuva pie Popes par-
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(Pavels), Grigorijs Kiriļins (Boriss). Viņi palika līdz galam
uzticīgi saviem kara draugiem — ventspilniekiem.

Maija vidū partizāņu grupā bija ap divdesmit vīru, joprojām

gan pavāji apbruņoti. Jau aprīlī partizāņi bija iesākuši šuc-

maņu, aizsargu un atvaļinājumā atbraukušo leģionāru atbru-

ņošanu. Guvums bija vairākas kara šautenes, bet patronu jo-

projām iznāca maz uz katru ieroci — pat vienai nopietnai kau-

jai nepietiktu. Atbruņošanas akcija bija pirmā atklātā partizāņu
operācija. Mežabrāļi vairs neuzdevās kā agrāk par kaut kādiem

vācu armijas dezertieriem (lai slēptu partizāņu grupas pastāvē-
šanu), bet rīkojās padomju partizāņu vārdā. Tā tauta uzzināja
par partizāņiem, iedzīvotāju vidū sāka klīst nostāsti par meža-

brāļu parādīšanos — tika doti orientieri visiem, kas meklēja

cīņas iespējas pret hitleriešiem.

Ventspils apriņķa policijas iecirkņu priekšnieku ziņojumos par

aprīli radās ieraksti par aizsargu un policistu atbruņošanu. Par-

tizāņu parādīšanās atklātībā, protams, izsauca tūlītēju policijas
pretdarbību. Ventspils apriņķī tika noformēta un papildināta
policijas rota līdz 150 vīriem. Rota ik dienas izsūtīja t. s.

«traukšņu vadu» jeb «štosgrupu» uz vietām, kur parādījušies

partizāņi. Pie reizes, pārmeklējot saimniecības un mežus, «štos-

nieki» ķēra vācu armijas dezertierus un mobilizācijas sabotie-

rus, kas slapstījās savu piederīgo tuvumā. Ilgu laiku policijai
neizdevās nokļūt uz partizāņu pēdām, jo pēc kārtējās ieroču sa-

gādes viņi prata nozust attālajā Irbes loka zemnīcā un tur no-

gaidīt, līdz satraukums aprimst. Produktu ieguve šai laikā

notika slepeni: vai nu ar Kronberga organizācijas, vai partizāņu
tuvinieku palīdzību, tādēļ policijai trūka papildu informācijas,
lai varētu izsekot partizāņus. Taču bija saprotams, ka agri vai

vēlu sadursme notiks, un partizāņiem bija jābūt maksimāli tai

sagatavotiem. Bet kaujas spējas augošajai vienībai nebija aug-

stas. Trūka automātisko ieroču, nebija arī īsti pieredzējuša kau-

jas komandiera. To saprata E. Āboliņš: viņš pats bija tikai iz-

lūks. «Par stāvokli ziņoju savai priekšniecībai,» stāstīja viņš
1961. gadā vēsturnieku ekspedīcijai, «un lūdzu norādījumus
turpmākai rīcībai cilvēku organizēšanā vai ziņot uz partizāņu

štābu, lai sūta speciālus cilvēkus. Dabūju norādījumu: strādāt

savu darbu, dzīvot klusi un nemaisīties citu darīšanās.»

tizāniem. Kovaļovs krita 1944. g. 29. IX kaujā Zūru mežā. «Drosmīgs un viens

no labākajiem bijušajiem karagūstekņiem,» — tā par viņu rakstīja vienības

politvadītājs.
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Līdz šim nav vēl noskaidrots, kāda bijusi flotes štāba izlūko-

šanas pārvaldes sarakste ar Latvijas partizāņu kustības štābu

šajā jautājumā. Abām organizācijām, kopīgi sadarbojoties, izdo-

tos, protams, nostiprināt Ziemeļkurzemes partizāņu vienību

par spēcīgu militāru formāciju. Bet kara resoru īpašās intereses

un ārkārtīgā konspirācija, kas bija nepieciešama kara laikā šo

iestāžu darbā un kas reizēm izolēja tās vienu no.otras, arī šai

gadījumā būs ietekmējušas jautājuma izlemšanu.

Pozitīvs bija Centra lēmums desantēt E. Āboliņam ieročus un

izlūka darbam vajadzīgos piederumus. Tika saskaņota vieta —

Vičaku māju apkārtne — un sagaidītāju signāli. Nozīmētajā
naktī1 lidmašīna tiešām pārlidoja norādīto joslu, bet pat visrū-

pīgākā apkārtnes pārmeklēšana nedeva rezultātus: kravas para-

šutus nevarēja atrast. Centrs vēlreiz apliecināja, ka krava de-

santēta, un uzdeva to sameklēt. Tā bija jāatrod par katru cenu,

jo raidstacijas anodbaterijas bija tiktāl nolietotas, ka ik brīdi

varēja pārtrūkt radiosakari ar Centru. Bet bez sakariem ar aiz-

fronti gan izlūks, gan partizāņu organizators praktiski kļūst
bezspēcīgs.

Labi, ka Irbes loks vēl bija kluss nostūris un policija nebija
manījusi desantu: meklēšanas darbus varēja turpināt. Lai sveši

cilvēki nekristu acīs un lai policija nepievērstu uzmanību šai

pusei, E. Āboliņš deva rīkojumu grupai pārcelties uz Klāņu
ezera apkārtni, bet pats ar četriem partizāņiem palika meklēt

kravu. Neatlaidība tika atalgota: pēc 3 dienām sūtījumu atrada

krietni patālu no saskaņotās desanta vietas. Kravas maisā bija

jauna raidstacija ar baterijām, dinamomašīna strāvas ražoša-

nai, 7 padomju automāti, 7 Parabelluma sistēmas pistoles (iz-

lūkiem) un munīcija. No otra maisa uzgāja tikai driskas — tā

saturu droši vien bija pievācis kāds partizāņiem nesimpatizējošs

apkārtnes iedzīvotājs, sadzīt tā pēdas neizdevās. Šai laikā iera-

dās sakarnieks no grupas un ziņoja, ka partizāņi pārcēlušies uz

jaunu vietu — Elkšķenes stacijas apkārtni (sk. shēmu). Tas

nebija gudri darīts: smagā krava bija jānes vairāk nekā 25 kilo-

metrus, un dzelzceļa tuvumā partizāņi nevarēja pietiekami pār-
baudīt un «piešaut» jaunos ieročus. Tādēļ pirmajā kaujā auto-

mātistiem vairākkārt gadījās kļūmes.

Pec sūtījuma saņemšanas septiņi vīri, t. i., katrs trešais par-

tizānis, nu bija apbruņoti ar automātisko ieroci. Gribētos vēl

1 Desants notika maija vidū, nevis mēneša sakumā, ka tas neprecīzi no-

rādīts grāmatā «Reiz cēlās strēlnieks sarkanais», II sēj., 293. lpp.
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uzsvērt aviosūtījuma milzīgo morāli politisko ietekmi. Kaut arī

kara flotes pavēlniecība turpmāk nelutināja popeniekus apgādes
ziņā, šai pirmajai aviokravai bija izšķiroša loma vienības no-

formēšanā un saliedēšanā. Partizāņiem radās droša pārliecība
par sāktās lietas pareizību un perspektivitāti. «Par mums zina

Padomju pavēlniecība, mums palīdz un, ja radīsies grūtības,
mūs nepametīs nelaimē.» Šai nešaubīgajai pārliecībai, ka aiz

tevis stāv visa Padomju zeme un armija, bija neatsverama mo-

bilizējoša ietekme ikvienā cīnītāju kolektīvā ienaidnieka aiz-

mugurē; šī pārliecība bija tautas atriebēju nepieredzētās iztu-

rības un leģendārās drosmes pamatu pamats. Aviosūtījuma sa-

ņemšana vēl vairāk pacēla vienības vadības — īpaši E. Āboliņa
autoritāti. «Viņam pavēlniecība uzticas!»

Elkšķenes mežā, kā apliecina vairāki aculiecinieki, toreiz bija
sanākuši 23 bruņoti vīri, kas nometnes iekšējās kārtības labad

bija sadalīti četrās nelielās grupiņās. Tātad kādreizējā grupa

bija izaugusi par partizāņu nodaļu, tai bija sava struktūra. Uz

ātru roku celtajās zaru būdās meža trijstūrī, ko ierobežoja
Ventspils—Popes—Elkšķenes ceļš un dzelzceļa līnija, partizāņi
nodzīvoja tikai trīs dienas. Domājams, ka kāds no mežniecības

bija manījis svešos bruņotos vīrus un par tiem ziņojis uz Vents-

pili. Tika izsūtīts policijas traukšņu vads. Bet gūstītājiem ne-

bija pietiekamas informācijas, un galvenais — viņiem neizdevās

partizāņus ielenkt nometnē. Mežabrāļi paši bija izlēmuši pamest
neizdevīgo, izolēto masīvu. Viņi ceturtās dienas rītā atradās

ceļā, kad arī manīja aizdomīgus cilvēkus, domājams, pretinieka
izlūkus. Partizāņi pieņēma lēmumu — vēl gaismiņā izrauties

pāri Ventspils—Popes ceļam uz Klāņu mežiem. Var apstrīdēt
lēmuma pareizību: droši vien partizāņi varēja līdz tumsai iz-

manevrēt tajā pašā masīvā. Ja hitlerieši būtu nobloķējuši plato
Ventspils lielceļu ar ložmetēju sprostiem, ceļa forsēšana gaišā
dienas laikā būtu notikusi ar lieliem upuriem. Par laimi, preti-
niekam nebija pieredzes, arī partizāņu spēkus hitlerieši nebija

pietiekami novērtējuši. Interesanti izsekot, kā šī pirmā Ziemeļ-
kurzemes partizāņu kauja atspoguļota ienaidnieka dokumentos

un kā to aprakstījuši paši partizāņi. Ziņojumā kārtības polici-

jas galvenajai direkcijai Ventspils apriņķa priekšnieks šādi ap-

rakstījis minēto notikumu: 22. maijā 1 Elkšķenes mežā pama-

1 Vairāku partizāņu atmiņās un arī autora iepriekšējos darbos tika minēts

13. V kā notikuma datums. Taču, izvērtējot citas liecības, piemēram, 2. Cačes

ievainošanas dienu — 23. V, E. Āboliņa zīmēto partizāņu nometņu shēmu, kur
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nljuši B—lo8—10 (?) partizāņus. lelenkuši 7. kvartālu un to pār-
meklējuši. Partizāņi, atkāpjoties uz Popes pusi, uzdūrušies 1.

un 2. postenim. Notikusi apšaudīšanās; notikumu vietā atrasta

soma un asiņaina cepure, kritušo neesot bijis. (Arī par saviem

zaudējumiem policijas priekšnieks neko neraksta.)
Partizānis F. Ceplis savās atmiņās, kas pierakstītas pirms

vairāk nekā 20 gadiem, šādi attēlojis maija kauju: «Bijām iz-

kārtojušies grupās, un manis vadītā grupa gāja pa priekšu.
Tikko gribējām šķērsot Ventspils—Popes lielceļu, lai tālāk do-

tos uz Klāņu ezeru, pēkšņi uz mums atklāja uguni. Priekšā

bija liela aizsargu grupa, kas šāva uz mums. (Partizāņi bija
uzdūrušies policijas postenim. — Red.) Devu komandu gulties
un atklāt uguni. Šāva arī 2. un 3. grupa. Drīz aizsargiem pa-

līgā piesteidzās vācieši (?!). Devu komandu pārtraukt šaušanu

un iet pa mežu uz Ventspils pusi; šaušanu pārtrauca arī 2. un

3. grupa. Vācieši un aizsargi šaudami virzījās uz Popes (pre-

tējo) pusi. Satikāmies ar 2. un 3. grupu, bet bijām pazaudējuši
sakarus ar 4. grupu, kuru vadīja b. Āboliņš. No mūsējiem nebija
atgriezušies 2 partizāņi. Nolēmām gaidīt, un pēc neilga laika

abi atpalikušie partizāņi mums pievienojās. Turpinājām virzī-

ties uz Ventspils pusi, lai pie Grižukroga šķērsotu lielceļu un

dotos tālāk uz Klāņu ezeru. Priekšā bija jaunaudze. Mēs ar

Rītiņu gājām pa priekšu, pēc tam pārējie, izkārtojušies pa gru-

pām. Kad bijām jau līdz pusei jaunaudzē, negaidīti sāka uz

mums šaut. Nogūlāmies un atbildējām (partizāņi te uzskrēja
policijas 2. postenim. — Red.). Partizāņu grupa, kas nāca pē-
dējā, aizvirzījās vāciešiem aizmugurē un deva izšķirošu trie-

cienu. Fašisti atkāpās, bet mēs sasniedzām Grižukrogu un šķēr-
sojām lielceļu. Pēc divām dienām satikāmies ar b. Āboliņa
grupu... Šajā kaujā partizāņiem zaudējumu nebija, vienīgi
Cačem 1

ar lodi noskrambāja pieri. Partizāņi bija nometuši arī

saiņus ar pārtikas produktiem.»

Partizāņu pirmā kauja beidzās veiksmīgi. Viņi izturēja uguns-

pārbaudi: grupas nepajuka, bet atgāja pēc rīkojuma un bez pa-
nikas. Izvirzītie grupu vadītāji (Ceplis, Cače) parādīja kaujas

atzīmēts, ka Elkšķenes nometnē partizāņi atradušies no 20.—23. V, jāsecina,
ka sadursme pie Grižukroga notikusi 23. V.

1 Žanis Cače (Kramiņš), dz. 1908. g. 28. VI. Pirms padomju varas at-

jaunošanas strādāja par algādzi, 1940. g. viņam iedalīja zemi, bet vācu oku-

panti to atņēma. Viņš bija viens no izturētākajiem un drosmīgākajiem Bultas

partizāņiem. No 1944. g. 24. V — atsevišķas grupas komandieris. levainots

23. V kaujā, kritis 1944. g. 30. X.
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komandieru spējas, pat iniciatīvu. īpaši jāuzsver veiksmīgais
automātisko ieroču ugunstrieciens no flanga pēdējā sadursmē,
kas nosvēra uzvaru partizāņu pusē un piespieda pretinieku bēgt.
Protams, analizējot pirmās partizāņu kaujas gaitu, var atrast

arī vājās vietas: virzīšanās bez izlūkošanas, centrālās virsvadī-

bas trūkums. Nebija nokārtoti vadītāja sakari ar grupām. Tādēļ
E. Āboliņš darbojās vairāk kā savas nelielās grupiņas, nevis kā

visas nodaļas komandieris un galu galā zaudēja kontaktu ar

pārējām kaujas grupām. Daudz kas norisa pašplūsmā. Taču

svarīgs bija šāds fakts: partizāņi iznāca no kaujas ar uzvaras

apziņu, bet traukšņu vads neiedrošinājās tūlīt sekot partizāņiem

pa pēdām. Policija sāka just respektu pret Popes mežabrāļiem,
īpaši pret viņu automātiem.

«Izskanējušie šāvieni atbalsojās tālā apkārtnē, un tā bija la-

bākā propaganda apkārtējiem iedzīvotājiem, jo nu viņi zināja,
ka mežā ir partizāņi, ar kuriem vietējiem varas orgāniem no-

pietni jārēķinās.» Tā par Grižukroga kaujas militāri politisko
nozīmi 1965. gadā stāstīja vēsturniekiem pats komandieris, bet

galā piebilda: «Pa partizāņu pēdām tika sūtīti ievērojami spēki,
un vēl vairākas reizes ar tiem nācās sadurties. Šajās sadursmēs

partizāņiem zaudējumu nebija. Apstākļu spiesta un lai nomal-

dinātu vajātājus no partizāņu pēdām, partizāņu vienība nolēma

sadalīties pa grupām.»

Princips:
nevis apvienot,
bet izkliedēt
spēkus

Kādi tad bija apstākļi, kas spieda sadalīties

partizāņu vienību, kura kļuva pazīstama ar Bul-

nosaukumu, kura tikko savu dzimšanu bija

apliecinājusi kaujā? Kauja pie Grižukroga
23. maijā vienmēr uzskatīta par Popes partizāņu

vienības Bulta dzimšanas dienu. Tas izriet arī no arhīvu mate-

riāliem. Piemēram, Bultas pirmos grupu komandierus, kas aiz-

veda savas grupas patstāvīgi bāzēties, iecēla 24. maijā. Vai

nav paradokss: vienība top tad, kad tā sadalās? 1971. gadā pub-

licētajās atmiņās E. Āboliņš precizēja apstākļus, kas spieda
vienību sadalīties: «Lai apvienotu partizāņu ciņu ar

izlūkošanas ziņu vākšanu, maijā vienība sadalījās
4 grupās pa s—lo5—10 cilvēkiem katrā un izvietojās plašākā ap-
kārtnē.» 1 Proti, pamatuzdevuma — izlūkošanas darba labākas

veikšanas dēļ maija beigās notika vienības struktūras un bāzē-

šanās pārkārtošana. Jau saņemot aviokravu, kā apliecina doku-

1 Reiz cēlas strēlnieks sarkanais, 2. sej., 294. lpp.
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menti, Āboliņš taja atradis vēstuli ar Sarkankarogotās Baltijas
kara flotes štāba 14. maija pavēli:

«Pavēlniecība un Latvijas PSR valdības pārstāvis nozīmē Jūs par vienības

štāba priekšnieku. Izraudzīt vienības komandieri un ziņot. Ar vienības palī-
dzību Jums jāturpina iegūt ziņas saskaņā ar izvirzītajiem uzdevumiem...

Nekādas diversijas bez atļaujas.»

Šķiet, ka kauja pie Grižukroga pasteidzināja Āboliņu izšķir-
ties ne tikai par pavēles tūlītēju izpildīšanu, bet arī par vienī-

bas radikālu pārkārtošanu. Pieredze pārliecināja, ka izaugušas
vienības vadīšana aizņem daudz laika un atrauj Āboliņu no gal-
venā — no izlūkdarba. Tā apstiprināja arī to, ka lielas vienības

vadītājam jābūt militāri sagatavotam kaujas komandierim, bet

partizāņu vidū Āboliņš tādu vēl nesaskatīja. Centra atbilde, kas

it kā bija saskaņota ar republikas vadību, 1 norādīja, ka tuvā-

kajā laikā nav gaidāma šādu komandieru desantēšana no aiz-

frontes un jāiztiek pašu spēkiem. Tādēļ vienības bāzēšanos

vienuviet Āboliņš uzskatīja par priekšlaicīgu: partizāņi tika sa-

dalīti grupās, kas turpmāk bāzējās savrup un darbojās samērā

patstāvīgi tā saucamās Centra grupas vispārējā vadībā. For-

māli uzņemdamies tikai štāba priekšnieka amatu, E. Āboliņš
tomēr joprojām palika vienības augstākais vadītājs: grupu uz-

devumu noteicējs, to darbības vērtētājs un rezultātu ziņotājs
Centram. (Jāpiezīmē, ka «štāba priekšnieka» nosaukums tā arī

netika piedēvēts Āboliņam; tas vēlāk figurēja citā sakarībā, sk.

125. lpp.)

Lai saglabātu vajadzīgo slepenību, neļautu pretinieka aģen-
tiem piekļūt raidstacijai un reizē nodrošinātu tās apsardzību,

vispirms nodalījās izlūkošanas darba pamatgrupa, Centra

grupa, kurā līdz ar Āboliņu bija ieskaitīti F. Ceplis, O. Rītiņš,
F. un V. Dannes un daži citi. Grupa ievēroja vislielāko slepe-
nību. Vienībā Centra grupas uzturēšanās vietu nezināja, bet

jaunpienākušie vēlāk vispār netika informēti par tās pastāvē-
šanu. Šāda konspirācija bija īpaši nepieciešama tad, kad vie-

nībā pa pagrīdes sakaru līnijām sāka ierasties no Rīgas un

Ventspils sveši cilvēki — leģiona dezertieri un karagūstekņi,
kuru uzticības pārbaudei bija vajadzīgs laiks. Starp tiem vēlāk

atklājās vairāki provokatori un nodevēji. Bet, tā kā bija jau

1 Vēl nav izdevies noskaidrot, ar ko Āboliņa priekšniecība bija saskaņojusi
šo jautājumu. Patiesībā LPKS rīcībā šai laikā bija vairāki desmiti pieredzējušu
partizāņu komandieru, kuri 1943. gada beigās aizgāja uz padomju aizmuguri
kopā ar V. Laiviņa brigādes štābu un kurus varētu desantēt Bultai.
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ieviesta jaunā vienības struktūra, neviens no šiem ļaundariem
līdz Centra grupai nenokļuva, pat nezināja tās vadītāju. Centra

grupa daudzkārt tika mainījusi uzturēšanās vietu: 1944. gada
vasarā un rudenī tā atradās mežā uz dienvidaustrumiem un

dienvidiem no Klāņu ezera, kur tuvumā dzīvoja daudzi parti-
zāņu draugi (sk. shēmu). Šeit ir saskaitītas pavisam astoņas

mītņu vietas, kur atradās zaru būdas, bivuaki un zemnīcas 7—B

cilvēkiem.

Pirmā partizāņu grupa, kuras vadīšana no 25. maija tika uz-

ticēta kādreizējam padomju izlūkam 2. Upsavam, apmetās Po-

pes tuvumā purvā pie terpentīna fabrikas. Otrā grupa 2. Cačes

vadībā uzturējās Vēdes apkārtnē. Trešā grupa, kuru vadīja
K. Salmiņš, 24. maijā atgriezās Plateļu pļavās. Tādējādi vienī-

bas darbības rajons krietni paplašinājās (sk. shēmu), tās spēki
bija izkliedēti, bet grūti sataustāmi. Visi trīs grupu komandieri

bija pietiekami sagatavoti savu nelielo partizāņu kolektīvu mi-

litārai un politiskai vadīšanai.

«Sakaru uzturēšanu ar pārējām grupām,» rakstīja E. Āboliņš,
«un jaunu grupu organizēšanu uzticēja V. Zaķim 1

un P. Sprū-
dem2

.» Sākumā viņu vadošie pienākumi bija epizodiski, arī paši
viņi piedalījās vairākos izlūkgājienos. Bet no 13. jūlija V. Zaķis
un P. Sprūde — kā atzīmējis savā atskaitē E. Āboliņa sakar-

nieks A. Mihailovs — tiek izdalīti «partizāņu tiešai vadīšanai».

Viņi lika pamatu jaunai vadošajai grupai, kuru vēlāk pazina
kā Štāba grupu. Turpmāk iekšējie sakari veidojās šādi:

Āboliņš noteica satikšanās vietas Zaķim un Sprūdem, bet tie

1 Fridrihs Voldemārs Zāķis (Ālants), dz. 1912. g. 2. VII Ventspilī. Strā-

dāja kurpnieka darbnīca, reizēm — gadījuma darbu strādnieks. E. Āboliņš
rakstīja, ka V. Zaķi personīgi pazīstot no 1925. g., kad kopā darbojušies Soc-

dem. sporta organizācijā.
1941. g. Zaķis dienēja milicijā. 1944. g. II aizgāja partizāņos. «Viens no

pirmajiem biedriem un partizāņu organizētājiem,» rakstīja par viņu 2. Kron-

bergs. «Partizāņos iestājās pārliecības dēļ, un nekad nav bijis gadījuma, kad

parādītu materiālo ieinteresētību. Brīvs no karjerisma. Drosmīgs un uzticams

viskritiskākajos apstākļos.» Viens no Bultas vadītājiem 1944. g. vasarā un

rudenī. Apbalvots ar Tēvijas kara I pakāpes ordeni.
2 Pēteris Sprūde (Deģis), dz. 1898. g. 23. V Liepājā. Jūrnieks, gadījuma

darbu strādnieks. 1940. g. — kokapstradāšanas uzņēmuma vadītājs Liepājā,
1941. g. VI — pilsētas aizstāvēšanas dalībnieks. Arestēts, ieslodzīts fašistiskajā
koncentrācijas nometnē Brocēnos, kopā ar P. Mednieku 1944. g. 111 izbēdzis

un pievienojies Popes partizāņu grupai. Veicis vairākus svarīgus izlūkošanas

uzdevumus, arī slepenu izlūkošanas braucienu uz Liepāju (V—VI). No 13. VII

Bultas štāba grupā ir politdarbinieks. «Politiski visvairāk attīstīts biedrs visā

organizācijā. Uzticams visos partizāņu kustības jautājumos,» teikts par viņu
kaujas raksturojumā. Apbalvots ar Tēvijas kara I pakāpes ordeni.
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savukārt grupu komandieriem, lai dotu konkrētus uzdevumus

grupām. «Kā vienības vadītājs,» rakstīja E. Āboliņš
par V. Zaķi, «viņš zināja visus sakarus, nozīmēja biedrus uzde-

vumos.»

Vasaras sākumā partizāņu skaits Bultā pakāpeniski pieauga;
jūlijā kopējais cīnītāju daudzums sasniedza četrus desmitus.

Jaunatnācēji papildināja esošās grupas, bet Alkšņu mežsarga
apgaitā izveidojās jauna grupa, kuru, kā atceras V. Zaķis, ko-

mandēja ventspilnieks L. Fiļimonovs (Alksnītis) (sk. shēmu).
Partizāņi un pagrīdnieki veica izskaidrošanas darbu iedzīvotāju
vidū un aicināja jauniešus un vīrus, kam draudēja dienests vācu

armijā un nosūtīšana uz fronti vai darbos uz Vāciju, nākt mežā

pie partizāņiem un cīnīties pret hitleriešiem. Parādījās parti-

zāņu ar roku rakstītie uzsaukumi, no kuriem viens eksemplārs
ir saglabājies. (Tā kopija pievienota šīs grāmatas ilustrācijām.)
Pie reizes partizāņi brīdināja fašistu kalpus un okšķerus, ka vi-

ņus ķers taisnīgs sods, ja viņi neizbeigs savu nodevīgo darbību

pret mežabrāļiem. Sevišķi nešpetni bija Popes un Rindas šucmaņi.
Vasarā māju un mežu pārmeklēšanas akcijas kļuva sistemā-

tiskas un bīstamas. Policija ierīkoja slēpņus pie aizdomās tu-

rēto viensētām, ceļu un upju pāreju vietās. Tika saķerti vairāki

dezertieri, pirmos zaudējumus cieta arī partizāņi. Jūnija sākumā

Ventspils apriņķa priekšnieks izdeva rīkojumu pārmeklēt visus

meža pļavu siena šķūnīšus un sistemātiski tos novērot — poli-

cijas aģenti bija atšifrējuši dezertieru iemīļotās uzturēšanās vie-

tas. 9. jūnijā, kā atzīmēts šī uzticīgā vācu kalpa ziņojumā, pār-
meklējot Rindas un Virpes pļavas, policisti aizturējuši kādu

leģiona dezertieri, bet divi citi aizbēguši. Tos gūstot, noticis

«pārpratums» (proti, uztraukumā policisti sākuši apšaudīt cits

citu), un divi Rindas šucmaņi dabūjuši sānos savējo lodes. Pēc

pāris dienām meklētāji bija nonākuši Plateļu pļavās. Bultas

partizāņi vairs siena šķūņus neizmantoja kā pastāvīgas uztu-

rēšanās vietas; reizēm gan tajos pārdienoja pārgājienu laikā.

Izņēmums bija Salmiņa vīri — lieli ērtību mīļotāji. Grupas ko-

mandiera neizprotamās pašpaļāvības dēļ, kas reizēm robežojās
ar anarhistisku bezbēdību un bezatbildību, viņi nerūpējās par

slepenas meža nometnes ierīkošanu un labprāt gozējās mež-

malas šķūņos. Un to darīja, kaut arī bija pienākuši signāli par

policijas akcijām! 12. jūnija rītā desmit policistu kādā Plateļu
pļavu siena šķūnī pārsteidza Bultas 3. grupu. Partizāņi bija
tik bezrūpīgi, ka pat posteņus nebija izlikuši, un policisti nepa-
manīti pienāca no meža puses. Ja uzbrucēju spēki būtu bijuši
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lielāki un piesardzīgo šucmaņu — «pastaljanču» vietā — rīkļu-
rāvēji esesieši, tad partizāņu bezrūpība varēja beigties ar gru-

pas pilnīgu sagrāvi. Bet policisti, slēpdamies no partizāņu sa-

skanīgās atbildes uguns, vairāk domāja par savas ādas' glāb-
šanu nekā par partizāņu atiešanas ceļa nogriešanu. Jāatzīst arī,
ka partizāņi un viņu komandieris, nonākuši sprukās, nekrita pa-
nikā, bet rīkojās saskaņoti un drosmīgi un izlauzās uz mežu.

No apriņķa priekšnieka ziņojuma izriet, ka sadursmē ticis

ievainots viens policists, bet partizāņiem — 2 cilvēki, kurus tie

«paņēmuši līdzi». Patiesībā ievainoti bija trīs bultenieši: pats
komandieris Salmiņš — rokā, partizānis Ansis Zvanbergs
(Maksis) — kājā un Andrejs Jeļinovs — galvā. Partizānis

J. Cakstiņš (Saliņš) šādi atceras šo sūro negadījumu: «Šuc-

maņi ielenca mūsu grupu kādā siena šķūnī un no meža puses
sāka apšaudīt. Pirmais pa durvīm metās laukā Ogoņoks 1

,
to

ķēra lode galvā, un viņš atrāpoja atpakaļ. Arī Sniedziņš iz-

skrēja, bet ievainots atgriezās. Stāvoklis kļuva kritisks. Tad

izlauzām šķūņa pretējā pusē apakšējo satrunējušo baļķi un, pār-
maiņus vedot uguni, bez tālākiem zaudējumiem atgājām. levai-

notie bija arī policistiem. Taču sadursme varēja beigties tra-

ģiski, ja policisti rīkotos uzņēmīgāk un partizāņi apjuktu.» No

rūgtās pieredzes partizāņi izdarīja pareizu secinājumu: Bultas

vadība turpmāk aizliedza cīnītājiem pārdienot siena šķūņos.
Kaut arī ērtību mīļotāji zaudēja mīkstu guļas vietu, toties meža

nometnēs partizāņus atklāt, pārsteigt un ielenkt bija nesalīdzi-

nāmi grūtāk.

Latvijas mežabrāļu cīņas garā vēsture liecina, ka, sākot jau
ar 1906. gadu, tieši meža šķūņi ir kalpojuši par lamatām un

bijuši daudzu partizāņu bojā ejas vieta. Mājīgums, siltums un

šķietamais aizsegs vienmēr ir iemidzinājuši mežinieku modrību,
rezultātā — dārgi jāmaksā ar cīnītāju asinīm. Bet šī vienkāršā

patiesība katrā karā bija jāatklāj no jauna un par to jāmaksā
augsta jo augsta cena. Pat izcili partizāņu komandieri, izrādī-

jās, reizēm nespēja pārvarēt vājuma brīdi — atteikties no vili-

1 Andrejs Jeļinovs (Ogoņoks) (dz. 1919. g. Saratovā), būdams ievai-

nots frontē, 1942. g. krita vāciešu gūstā. Bija Rīgas karagūstekņu nometnē,

no kuras 3 reizes nesekmīgi bēga; 1944. g. I kopā ar Kovaķovu (Ziganu) izde-

vās izbēgt un noslēpties ģimenes dārziņos aiz VEF. Ar «Seguma» strādnieka

Parfjonova palīdzību saistījās ar pagrīdes grupu Burevestņiks, kuru vadīja
Andrejs Peskovojs, un dabūja Bultas sakarnieku adreses Ventspilī. No turienes

abi 8. V ieradās Bultā. A. Jeļinovs otrreiz ievainots 1944. g. 29. IX. Tagad
dzīvo Rīgā.
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noša siena panta. 1 Izdzīvoja tikai tie, kas uzticējās bargajam,
bet reizē draudzīgajam «zaļajam mežam» un rupjajai, bet vien-

mēr drošajai «skuju segai» un nepārtraukti manevrēja, spītējot
aukstumam, badam, pārspēkam, reizēm pat pārvarot cilvēka

iespēju robežas. Un tieši tādēļ, ka «skujām sevi sedzām» —

varēja ģeniāli secināt tautas iemīļotais revolucionārais dzej-
nieks L. Paegle —, «mums (partizāņiem. — Red.) pieder viss,
ko redzam» 2

, proti, nekas nav neiespējams.
Bultenieši atpūtas brīžos tika dziedājuši šo bezbēdīgi dros-

mīgo mežabrāļu dziesmu, kas Lielajā Tēvijas karā kļuva par

savdabīgu latviešu partizāņu himnu.

Pēc minētās kaujas ievainotos Zvanbergu un Jeļinovu iekār-

toja ārstēties turpat Ances pagastā — Friča Vičaka viensētā.

Partizāņu atbalstītājs Vičaks sagādāja zāles un pat atveda feld-

šeri, tā ka ievainotie pēc laika atgriezās ierindā. K. Salmiņš

partizāna Voldemāra Bogdanova (Bērziņa) pavadībā aizgāja
ārstēties Zūru pusē, kur viņiem bija paziņas. Atpakaļ Bultā viņi
vairs neatgriezās, bet sāka veidot patstāvīgu partizāņu grupu

Zūrmežā, tādējādi likdami pamatu partizāņu kustībai arī dien-

vidos no Ventspils dzelzceļa līnijas. Sakarā ar šiem zaudēju-
miem 3. grupa tika reorganizēta, mainīta arī tās bāzēšanās vieta.

Sāpīgs zaudējums Bultai bija 1. grupas komandiera Žaņa

Upsava 3 bojā eja. Šī grupa uzturējās visbīstamākajā apvidū —

Popes tuvumā, un tai visbiežāk iznāca sadurties ar policistiem.

Zinot, ka Upsavs atrodas mežā, asinskārais hitleriešu pakal-

piņš Popes policijas vecākais kārtībnieks Zuimačs ierīkoja pie

Sniķeru mājām lamatas: sak, gan jau ienāks pasērst pie savē-

jiem — visi zināja tēva pieķeršanos abām mazajām meitiņām.
Naktī no 4. uz 5. jūliju partizāņu komandieris divatā ar Mus-

tafu — bijušo karagūstekni Semjonu Šņimščikovu — izgāja
izlūkuzdevumā, nodomājis pa ceļam sagādāt grupai arī produk-
tus. Upsavs nenoturējās un izlēma ieiet pie savējiem. Tas bija

1 Te jāatzīmē leģendārā Ziemeļlatvijas partizāņu komandiera V. Ezernieka

un vadošo biedru grupas bojā eja Beļavas Letēs 1943. g. 18. VII (L. t. c., 309).
2 Paegle L. 1905. gada mežabrāļu dziesma.

3 Žanis Upsavs (Ziediņš), dz. 1916. g. Popes pagastā. Vāciem iebrūkot,

atkāpās līdzi Sarkanajai Armijai. 1942. g. V P. Bāliņa izlūku grupas sastāva

tika desantēts Valmieras apriņķī, kur sagūstīts. Pēc atbrīvošanas no cietuma

1943. g. dzīvoja ar ģimeni Popes pagastā. 1944. g. pavasarī, paredzot arestu,

pievienojās Bultai, kur viņam kā pieredzējušam karotajam uzticēja 1. grupas

vadīšanu. 5. VII tika smagi ievainots, saņemts gūsta, aizvests uz Ventspili
un spīdzinot nobendēts. Viņa ģimene tika vajāta, bet 1945. g. 11, ieskaitot abas

mazās meitiņas, ieslodzīta Nābeļkroga pagrabā.



110

liktenīgi. Kā atceras K. Ceplis, apmēram pulksten 03.00 parti-
zāņi nometnē izdzirdējuši šāvienus aizgājušo izlūku maršruta

virzienā. Trīs partizāņi ātri devušies uz to pusi. Tuvojoties Po-

pes kapiem, viņi jau redzējuši, ka pie Upsava mājām sapulcē-
jušies policisti un aizsargi. Neziņā nodzīvojuši līdz nākamās

dienas vakaram, līdz atgriezies Mustafa un izstāstījis, ka poli-
cisti viņiem uzglūnējuši no grantsbedrēm. Bez brīdinājuma at-

klājuši uguni. Upsavs, kas gājis pa priekšu, nokritis, un Mus-

tafa, domādams, ka komandieris beigts, maz ko orientēdamies

šādā situācijā, meties mežā.

Patiesībā izrādījās, ka Upsavs bijis smagi ievainots. Ar iz-

saukto mašīnu hitlerieši steigā viņu nogādājuši uz vācu kara

hospitāli Ventspilī. Te vīrišķīgais patriots nomira, neizturējis
necilvēcisko spīdzināšanu, bet ne vārda neteicis, kaut gan

daudz zināja par partizāņu vienību un Grišas darbību. Viņš
apgalvojis, ka tikai vairījies no iesaukšanas vācu armijā. Pie

tādas pārliecības palikuši arī hitlerieši, un apriņķa priekšnieks

pedantiski iegrāmatojis, ka 4. jūlijā (patiesībā 5. jūlija rītā)
nošauts 2. Upsavs, «kas slēpās no iesaukšanas».

Pēc šī notikuma Bultas l. grupa pārcēlās tuvāk Klāņu eze-

ram. K. Ceplis atceras, ka .šai grupai, kurai viņš vēlāk tika

iecelts par komandieri, vienības vadība uzdevusi sodīt nelieti

Zuimaču — uz viņa sirdsapziņas bija arī daudzi citi nobendēti

vai apcietināti padomju cilvēki un vācu mobilizācijas sabotieri.

Divas nedēļas mežabrāļi lenkuši fašistisko izdzimteni, bet viltī-

gajam policistam vienmēr palaimējies atgriezties ne pa to ceļu,
kur viņu gaidījuši tautas atriebēji. Nerealizēts palika arī plāns
uzbrukt nešpetnajiem Rindas policistiem, kuri, lai gan dabūjuši
zināmu mācību, joprojām gūstīja dezertierus un okšķerēja 3.

un 4. partizāņu grupas apmetnes vietas. Šai laikā Āboliņš pa-

stiprināti iesaistīja visas partizāņu grupas izlūkuzdevumos, jo
diversijas vispār neietilpa viņa plānos.

Brieda padomju karaspēka uzbrukums Baltijas frontēs, un

Baltijas kara flotes pavēlniecībai bija jābūt pastāvīgi informē-

tai, kas notiek Ventspils ostā un komunikācijās ap to.

Bulta -
izlūkvienība

«Šajā laikā,» atceras V. Zaķis, «visas vienības

galvenais uzdevums bija izveidot aģentūras
v vākšanai. No Centra bija norādījums:

diversijas neizvest.» Pildot šo norādījumu, Bulta ari turpmāk
uzbrukuma operācijas nepraktizēja —

notika vienīgi sadursmes
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ar pēdu dzinējiem, kad tie lavījās pie partizāņu mītnēm vai uz-

glūnēja partizāņu sakarniekiem. Diversiju veikšanai bulteniešiem

taču nebija ne apmācītu sapieru, ne mīnu — šī efektīvākā par-

tizāņu uzbrukuma ieroča. Atšķirībā no Macpāna un citām Kur-
zemes partizāņu formācijām, kurām bija plašāks — izlūkošanas

un diversiju darbības profils, Bulta veidojās kā īsta izlūkošanas

vienība. Partizāņi paši, īpaši bijušie karavīri, gan rāvās kaujās
un reizēm pārmeta vadībai «mierīgo» dzīves veidu. Šādas dabas

cilvēkiem vēlāk piedēvēja «karstgalvju», «nedisciplinēto» v. tml.

epitetus. Taču karstgalvjus varēja saprast: grūti bija saglabāt
aukstasinību un veikt ikdienišķo, pat monotono informācijas
sagādāšanas darbu, kad apkārt trakoja fašistiskie izdzimteņi,
ņirgādamies par partizāņu draugiem un tuviniekiem. Te bija
vajadzīga ne mazāka varonība — pārvarēt un piespiest sevi

visu veltīt galvenajam — izlūkošanas uzdevumam. Baltijas flo-

tes pavēlniecības pavēle: «Visus spēkus izlūkošanai!» — parasti
izšķīra jebkuru diskusiju. Konkrētajos apstākļos Bulta varēja
dot vislielāko ieguldījumu tieši izlūkošanas jomā. Pieredzējušu
kaujas komandieru trūkums bija galvenais kavēklis tās militā-

rajai izaugsmei. Un no kurienes lai rastos militārā pieredze?
Bultas vadītāji — bijušie nelegālisti — labi zināja konspi-
ratīvā darba formas, un dabiski, ka, no šīs pieredzes vadoties,

bieži vien tika izsecināti partizāņu darbības principi, izstrādāti

taktiskie paņēmieni, pieņemts lēmums. Ar nolūku autors šeit cen-

ties izcelt tieši vārdu vadītāji (nevis komandieri) — jau ar Mi-

hailova ziņojumu oficiāli sāka figurēt termini «vienības vadītāji»,
«grupu vadītāji», kas atgādina kādreizējo 1905./06. vai 1919.

gada mežabrāļu pulciņu vadītājus. Vadītāja nosaukums neder

kaujas komandiera amata apzīmēšanai, bet pilnīgi sevi attaisno

tur, kur veicams organizatoriskais, arī izlūkdarbs.

No Bultas tālajiem izlūkgājieniem vispirms jāmin P. Med-

nieka vadītie pārgājieni Centra grupas uzdevumā uz Užavu un

Vārvi. 1944. g. maija beigās viņu turp pavadīja komjaunietis
O. Rītiņš. Partizāņi paši savāca labu informāciju par Ventspils
apriņķa dienvidrietumu stūri. Mednieks ziņu vākšanā iesaistīja
vairākus paziņas, atrada daudzus jaunus palīgus, instruēja tos,

kā vācamas un kādas ziņas vajadzīgas partizāniem. Ventspils

apriņķa dienvidrietumi interesēja Padomju pavēlniecību, jo te

izvērtās Ventspils—Alsungas dzelzceļa nozarojuma būve, tika

celti aerodromi, izvietoti gar jūrmalu karaspēka kontingenti.
F. Ceplis savukārt vadīja ziņotāju tīkla izveidošanu Tārgales
un Zūru apvidū. Tādā kārtā izdevās izveidot plašu informatoru
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tīklu 1
,

kuri modri sekoja notikumiem Ventas un Užavas lejtecē.
Partizāņu sakarnieki turpmāk sistemātiski ieradās noteiktajās
vietās un tā saucamajās «pastkastītēs» saņēma pierakstīto
informāciju. Sāda ziņu savākšanas sistēma tika plaši praktizēta
visā Grišas izlūkorganizācijā. Un tai bija daudz priekšrocību:
samazinājās abu pušu izsekošanas iespēja, izlūki varēja atnākt

tiem izdevīgākajā laikā. Personīgas tikšanās notika īpaši sva-

rīgās reizēs, kad apsprieda jaunus uzdevumus vai bija kaut kas

jāprecizē ziņotāja darbā.

Vasarā Sarkankarogotās Baltijas flotes štābs pieprasīja sīkā-

kas ziņas par visu Kurzemes piekrasti un īpaši par ostām. Tā-

dēļ uz ziemeļiem no Ventspils daudzkārt pabija Bultas izlūki.

Miķeļtorņa apkārtnē F. Ceplis un O. Rītiņš noorganizēja un

apmācīja vairākus ziņotājus, tādējādi nodrošinot ziņu sistemā-

tisku saņemšanu arī no šī apvidus. Vērība tika piegriezta arī

kādreiz attālajai nomalei — Dundagai, kura ar laiku kļuva par

vācu armijas atbalstpunktu Kurzemes pussalas ziemeļu galā.
Izlūku uzticības cilvēki mēģināja piekļūt visiem stratēģiski sva-

rīgajiem punktiem Kurzemē. Sevišķi pārdrošs bija P. Sprūdes
izlūkbrauciens uz dzimto pilsētu Liepāju. Maija beigās V. Zaķis
viņam sagatavoja pasi, vajadzīgo ietērpu, un liepājnieks devās

ceļā. Lai gan draudēja briesmas tikt sazīmētam, Sprūde pabija
pie paziņām, pie sava brāļa Jēkaba Sprūdes, iesaistīja viņus

ziņu vākšanā par Liepājas ostu un karaspēka kontingentu pil-
sētā un rajonā. Toreiz, kad Liepājas apkārtnē tikpat kā nebija
padomju izlūku, Grišas raidītajai informācijai par lielāko hitle-

riešu kara ostu okupētajā Baltijā bija ārkārtīga vērtība. Nokār-

tojis izlūkdarbu Liepājā, P. Sprūde atgriezās vienībā. Informā-

cija turpmāk plūda šifrētā veidā uz norādīto Ventspils adresi.

Taisnība, sakari ar Liepāju pārtrūka augustā, kad Kurzemē at-

kāpjoties saplūda daudz fašistisko administratīvo, drošības un

militāro iestāžu. Taču Jēkaba Sprūdes veikums bija tik nozī-

mīgs, ka viņam tika piešķirta medaļa «Par drošsirdību».

Visus partizāņu izlūkošanas pasākumus pārzināja un noteica

Āboliņa vadītā Centra grupa. Parasti gan to darīja nevis tieši,
bet ar V. Zaķa palīdzību. E. Āboliņš par to rakstīja: «Kā vienī-

bas vadītājs [V. Zaķis] zināja visus sakarus, nozīmēja biedrus

uzdevumos.» Tādēļ Centra grupai bija mazāk pūļu: vajadzēja

1 No aktīvākajiem informatoriem šai pusē E. Āboliņš tika minējis Jukumu

Jēkabsonu Ventas Ozolkalnos, Andreju Diedziņu Vārves Pujātos, Jēkabu Zelli

Vārves Buļļos, Krišu Egli Užavas Vegneros v. c.
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tikai saņemt piegādātās ziņas, tās izvērtēt, vajadzības gadījumā
precizēt un pārraidīt aizfrontes Centram. Daudz lielākas rūpes
prasīja legālās izlūkošanas tīkla apkalpošana un vadīšana. Šis

tīkls 1944. gadā sasniedza maksimālos apmērus un aptvēra ne

tikai Ziemeļkurzemi, bet sniedzās pat līdz Rīgai.
Te īsi jāpastāsta par E. Āboliņa un viņa palīgu izveidoto iz-

lūkošanas organizāciju. Tā tiešām bija meistarīgi noorganizēta,
plaši sazarota un labi nokonspirēta antifašistiskā pagrīde, kas

darbojās ļoti rezultatīvi un funkcionēja ilgu laiku bez iekri-

šanas.

Tāpat kā līdzīgas nelegālās organizācijas vācu okupācijas
laikā citur, arī šī izveidojās, atsevišķām antifašistiskām gru-

pām un pulciņiem nodibinot sakarus un vēlāk apvienojoties
viena kopīga uzdevuma pildīšanai. Atsevišķu grupu apvienoša-
nās ir darbīgas pagrīdes loģisks iznākums. Un, ja šai konso-

lidācijas posmā nelegālistu vidū parādījās enerģiski, prasmīgi
un politiski tālredzīgi cilvēki — parasti tie bija LKP, partizāņu
vai Padomju Armijas izlūkošanas orgānu pārstāvji —, viņi no

atsevišķiem, izkaisītiem pulciņiem izveidoja vienotu antifašis-

tisku organizāciju. Par kaujiniecisku organizāciju tā savukārt

izauga, mērķtiecīgi pildot kādu noteiktu cīņas uzdevumu, kuru

partijas vai Padomju pavēlniecības vārdā izvirzīja pagrīdes
vadība. Bez derīgiem svarīgiem, parasti bīstamiem darbiem vis-

pār nevarēja saliedēties un izveidoties nekāds darbīgs antifašis-

tisks kolektīvs. Un, ja vēsturniekiem šodien iznāktu sastapties

ar cilvēkiem, kas sevi pieskaita pie «pagrīdes organizācijas»,
bet paši cienīgus antifašistiskus darbus un veikumus kara gados
uzrādīt nevar, tad te nav bijis ne pagrīdes, ne organizācijas.
Labākajā gadījumā — radu vai paziņu kompānija. Aktīva anti-

fašistiskā rīcība ir katras nelegālas antifašistiskās organizācijas
iezīme!

Ka aprakstīts dokumentālajā stāsta «Rīts nak pec nakts»

(Padomju Jaunatne, 1966. g. 16.—30. XI), 1943. gada rudenī,

darbību iesākot, Grišas sakari bija šauri un pamatos aptvēra
tikai viņa piederīgo un paziņu loku. Taču jau viņu vidū bija

augstu kvalificēti ziņotāji, kā, piemēram, Ventspils ostas pār-
celtuves tvaikonīša kapteinis Jānis Veselis, kura informācijas
rezultātā jau 1943. g. 12. septembrī ceļā no Ventspils uz Lie-

pāju tika nogremdēta hitleriešu peldošā bāze R-12 ar atvaļinā-
jumā braucošiem vācu karavīriem. 1943. gada oktobrī, uzņemot
sakarus ar 2. Kronbergu, Grišas darbības loks ievērojami pa-

plašinājās, jo Robim pilsētā un apkārtnē bija daudz paziņu un
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domubiedru antifašistu. Vajadzēja tikai viņus aktivizēt un dot

konkrētu uzdevumu.

1944. g. pavasarī, atspoguļojot vispārējo antifašistisko uzviļ-
ņojumu tautā, daudzkārt izauga Grišas izlūku tīkls. Nerimsto-

šais Robis redzīgi saskatīja un prasmīgi iesaistīja izlūkziņu
vākšanā un partizāņu apgādē arvien jaunus antifašistus: ne

tikai vieniniekus un atsevišķas ģimenes, bet arī lielākus domu-

biedru pulciņus. Ārkārtīgi liela nozīme bija tās K. Paldiņa orga-
nizācijas daļas, ko gestapo neaizsniedza, t. i., V. Valtsona un

P. Podkalna vadītās nelegālās grupas iekļaušanai E. Āboliņa ne-

legālā tīkla darbībā. Dzelzceļniekam Podkalnam bija pieejama
precīza informācija par dzelzceļa kustību un kravu, V. Valtso-

nam — pat par fašistiskās policijas darbību (L. t. c, 591). Un

varbūt šajā gadījumā pat svarīgāka bija morāli politiskā puse.
Šis fakts apliecināja, ka tautas antifašistiskā kustība sasniegusi
tādu līmeni, ka okupanti var gan iznīcināt atsevišķus antifašis-

tiskās pagrīdes posmus, pat centrus, bet ne visu antifašistisko

organizāciju. Idejiski politiskie stimuli bija tik spēcīgi, ka pa-

grīde arvien atjaunojās un pieņēmās spēkā, nebija «izdeldē-

jama», kā to gribēja panākt hitlerieši. Un šī uzvaras apziņa
savukārt deva pašiem antifašistiem ierosmi darboties vēl drošāk,
vēl efektīvāk.

Kā svarīgs notikums jāatzīmē arī tas, ka 1944. g. pavasarī
Ventspils antifašistiskajai pagrīdei izdevās saistīties ar vienu

no Rīgas nelegālajām grupām — Burevestņiku, kas galvenokārt
nodarbojās ar karagūstekņu glābšanu. Tāpat kā daudzas citas

grupas, arī Burevestņiks zondēja kontaktus ar antifašistiskās

cīņas centriem — ar partizāņu vienībām un nelegālajām parti-
jas komitejām, meklējot tos pat tālu provincē, īpaši tad, kad

bija iekritis I. Sudmaļa komunistiskās pagrīdes cent.s Rīgā.
Tas «vētrasputniem» izdevās ar Ventspils pagrīdnieces Magda-
lēnas Baikovskas palīdzību, kura savukārt bija saistīta ar Kron-

berga ļaudīm. Arī turpmāk Baikovska veica galvenās sakarnie-

ces pienākumus starp abām pagrīdes organizācijām. Nebūs

pārspīlēts, ja teiksim, ka no šī laika Burevestņiks ne tikai sadar-

bojās ar Ziemeļkurzemes centru, bet arī pakļāvās tam. Rīdzi-

nieki, pildot Grišas uzdevumu, vāca izlūkziņas; Bulta bija vie-

nīgā viņiem zināmā partizāņu vienība, kas pieņēma viņu pa-

glābtos karagūstekņus. Aktīvs abpusīgs kontakts starp Rīgu
un Ventspili pastāvēja gan tikai 3—4 mēnešus; sakari izjuka

jūlijā, kad padomju karaspēks pie Tukuma atgrieza Rīgu no

Kurzemes. Pie tam ap šo laiku Burevestņikā ielavījās provoka-
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tori, kas, par laimi, vairs nevarēja nodarīt postu Ventspils pa-

grīdei. M. Baikovskas veikumu augstu novērtēja pavēlniecība,

apbalvojot viņu ar Sarkanās Zvaigznes ordeni.

Kā jau minēts, Ziemeļkurzemes antifašistiskajai pagrīdei vēl

jāpieskaita tie daudzie ziņotāji un atbalstītāji, kurus nelegā-
lajā darbā iesaistīja partizāņu izlūki un sagādnieki. Tā bija
iespaidīga organizācija, un visi vadības pavedieni sanāca

E. Āboliņa-Grišas rokās. Izvirzīdams simtiem cilvēku lielajai
apvienotajai patriotu organizācijai konkrētus izlūkošanas uzde-

vumus, Āboliņš padarīja viņu darbību mērķtiecīgi aktīvu, pacēla
nelegālistu pienākuma apziņu un stiprināja viņu pārliecību par
uzsāktā bīstamā pagrīdes darba svarīgumu un nepieciešamību.
Partizāņu cīņas izvēršanās Ventspils apkārtnē neizbēgami uz-

lika arī otru pienākumu — partizāņu vienības Bulta apgādes
kārtošanu, īpaši ieroču piegādi, un jauno cīnītāju sagatavošanu
un nosūtīšanu uz partizāņu pulcēšanās vietām. 1944. gada pa-

vasarī daudzu nelegālistu uzturēšanās savās dzīves vietās vai

pie pagrīdes locekļiem palika arvien grūtāka, un viņi sāka plūst
uz vienību.

Lūk, tāda komplicēta un skaitliski liela bija Ziemeļkurzemes
pagrīdes organizācija. Tā aptvēra ne tikai daudzas grupas un

pulciņus, bet arī veica visdažādākos nelegālos uzdevumus: gan

pretinieka militāro objektu izlūkošanu, mežabrāļu apgādi, jaunu

partizāņu piesaistīšanu, gan politiskās izskaidrošanas un masu

aģitācijas darbu.

Var diskutēt par šāda sarežģīta profila organizācijas izveido-

šanas mērķtiecību. Ikviens pagrīdes darba zinātājs teiks, ka,

piemēram, tādi pasākumi kā ārkārtīgi slepena izlūku darbība

un antifašistisko masu organizēšana pēc savām formām un rak-

stura ir būtiski atšķirīgas un nav savienojamas. Izlūki cenšas

iztikt ar minimāliem sakariem iedzīvotāju vidū, vairās no masu

organizēšanas un cenšas veikt savus pienākumus ar šauru,

stingri konspirētu aģentu un informētāju loku, bet antifašistis-

kās pagrīdes organizētājiem, protams, ievērojot darbā pilnīgu
konspirāciju, jācenšas pēc iespējas plašāk aptvert maksimālo

cilvēku skaitu; pats viņu darbs prasa «iet masās». Taču 1944.

gada pavasarī, kad visā Ventspils apriņķī E. Āboliņš bija vie-

nīgais partijas un pavēlniecības sūtītais organizators, kuram

bija radiosakari ar aizfronti un tātad iespēja saistīt pagrīdnie-
kus ar partijas CX un Padomju valdību, viņš nevarēja vairīties

no pastāvošajām masu antifašistiskajām organizācijām un no-

robežoties tikai ar šauru, diferencētu izlūku saujiņu. Āboliņš
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darīja pareizi, stādamies visa apriņķa partizāņu un pagrīdes
kustības priekšgalā. Tas, ka Ventspils pagrīdei bija vajadzīgi
kvalificēti organizatori, aizfrontē bija zināms, bet nekas netika

darīts, lai turp nosūtītu atbilstošus, pieredzējušus pagrīdes va-

dītājus un tādējādi atstātu Āboliņam vienīgi izlūkošanas darbu.

Viņš palika viens un šajos grūtajos apstākļos izvēlējās vienīgo
pareizo ceļu: maksimāli pastiprināt konspirāciju, antifašistiskās

pagrīdes grupas iesaistīt izlūkdarbā un no partizāņu grupām
un pagrīdes centriem būtībā vadīt arī masu organizatorisko
darbību visā apriņķī.

Kā redzēsim, līdzīgā situācijā nokļuva arī vairāki citi Kur-

zemē iesūtītie izlūki: saprazdami radušos nepieciešamību orga-
nizēt antifašistiskās masas, arī viņi stājās sakaros ar pagrīd-
niekiem un partizāniem un iesaistīja tos izlūkošanas darbā.

Konspirācija —

sekmīgas
darbības pamats

E. Āboliņa-Grišas vadītās apvienotās pagrīdes
un partizāņu organizācijas noturība 1944. gadā
izskaidrojama ar to, ka tās veidošanā, vadīšanā

un darbībā tika ievērota visstingrākā konspirā-

cija. Atsevišķie pagrīdnieki — informatori zināja tikai nedau-

dzus organizācijas locekļus, ar ko tie sadarbojās; savā starpā

viņi tikās reti un, ja pulcējās, tad nelielā skaitā. Tikai nepiecie-
šamības gadījumā viņi sastapās ar ziņu savācējiem un vadī-

tājiem. Pilnīgs pārskats par visu organizāciju bija tikai augstā-
kajiem vadītājiem — Grišam un Robim. Pie tam Grišam tikai

galvenajos vilcienos; viņš pat nezināja daudzus Kjonberga,
Valtsona un Podkalna palīgus, nerunājot jau nemaz par Bure-

vestņiku. Konspirācijas prasību ziņā tas bija pareizi. Tikai —

varbūt šī apstākļa dēļ tā daļa pretestībnieku ziņotāju un atbal-

stītāju, kuru Griša personīgi nepazina, karam beidzoties, netika

attiecīgi atestēta flotes pavēlniecībai un rezultātā saņēma ma-

zāk pavēlniecības atzinību un valdības apbalvojumus. Bet kara

laikā ārkārtīgi lielas slepenības princips sevi attaisnoja: iekrist

varēja tikai atsevišķi posmi, bet ne visa organizācija. Pat zinot

vienu posmu, fašistu okšķeriem bija ļoti grūti izsekot sakaru

ķēdīti un, apgalvosim, praktiski neiespējami pa to nokļūt līdz

Centra grupai un raidstacijai. Aģentūras (pilsētas) sakarnieki,
kas savāca pierakstītās ziņas, varēja atrast pietiekamu ieganstu
saviem kurjeru braucieniem uz laukiem (pie radiniekiem, iemaf-

nīt produktus u. tml.). Pat ja viņiem sekotu «aste», spiegi neko

neizdibinātu, jo braucienu galapunkti nebija saistīti ar uzde-

vumu un materiāli tika jau pa ceļam nolikti norunātajā «past-
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kastītē» kaut kur Popes mežu tuvumā. «Pastkastīti» savukārt,
ievērojot piesardzību, apmeklēja Centra grupas kurjers, par
kuru ziņu atvedējam nebija ne jausmas. No Grišas kurjeriem
īpaši atzīmējami V. Danne un J. Burke, kas veica desmitiem

gājienu, reizēm iegriežoties arī pilsētā. Abi viņi vasarā pārnāca
pie partizāniem, pārtraucot izlūkdarbu pilsētā, jo laikus sajuta,
ka viņus sāk izsekot. Tiešie sakari ar partizāņu vienību radīja
sevišķi labvēlīgus apstākļus Grišas aģentūras tīkla drošībai.

Policijas acīs sakompromitētie varēja bez kavēšanās nozust

mežā partizāņu aizsardzībā un dzīvot pilnīgā drošībā. Tā tika

izglābti no mokām un nāves kvēlie patrioti, arī novērstas tālā-

kas iekrišanas briesmas. Bezgalīgas rūpes par savu palīgu dro-

šību darbā un to paglābšanu iekrišanas gadījumā — tāda bija
viena no Ziemeļkurzemes antifašistiskās organizācijas izcila-

jām priekšrocībām. No pārējām pussimt izlūku grupām, kas

vēlāk sāka darboties Kurzemes «katlā», maz bija tādu, kuras gā-
dības ziņā varētu līdzināties Grišas Centra grupai, — lielākajai
tiesai vienkārši nebija tādu iespēju.

Sveši cilvēki nevarēja piekļūt Āboliņa organizācijas centram

arī no partizāņu vienības puses.
Viens no pilnīgākajiem un vēsturiski ticamākajiem materiā-

liem par Bultas iekšējo kārtību un sadzīvi šai laikā ir 1944. g.
31. jūlijā rakstītais Grišas kurjera Aleksandra Mihailova 1

ziņo-
jums Sarkankarogotās Baltijas flotes pavēlniecībai. Te labi pa-

rādīta pārdomātā konspirācijas sistēma, kas neļāva fašistu spie-

giem uztaustīt Bultas kaujas grupu bāzes un piekļūt vadošajam
centram, bet kas tomēr arī neizolēja kaujas grupas no Centra

un ļāva pēdējam vienlaikus netraucēti vadīt visu vienību. Kā

jau teikts, raidstacijas un Centra grupas bāze nebija citiem

zināma un pieejama. Pat vienības operatīvie vadītāji Zaķis un

Sprūde tikās ar Āboliņu vai viņa pārstāvjiem iepriekš norādītās

vietās un datumos. Taisnība, izrādās, ka vasaras sākumā Ābo-

liņš vairākkārt pabijis kaujas grupās un ticies ar partizāniem,

1 Aleksandrs Mihailovs (Pēteris), dz. 1923. g. Abrenes apr. Augšpils
pag.; no 1933. g. dzīvoja Rīgā. 1940. g. uzņemts komjaunatnē, pirms kara

strādāja LĻKJS Ventspils apriņķa komitejā par propagandas daļas vadītāju.

Piedalījās latviešu strādnieku bataljona cīņās pret hitleriešiem, ievainots kritis

gūstā. Rīgā stājies sakaros ar antifašistisko grupu Burevestņiks un ar tas sa-

karnieku palīdzību 1944. g. VI nokļuvis partizāņu vienībā Bulta. 1944. g. VII

kā Āboliņa speciālais kurjers sekmīgi šķērsojis fronti pie Tukuma un nogādājis
Padomju pavēlniecībai svarīgus izlūkošanas materiālus. Dienējis Padomju

Armijā, gājis bojā 1945. g. pavasarī pie Tallinas. Pēc nāves apbalvots ar Tē-

vijas kara II pakāpes ordeni.
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iepriekš gan nepaziņojot par savu ierašanos. Otrs Grišas kur-

jers Grigorijs Kiriļins, kas izgāja no vienības 1944. g. oktobrī,
rakstīja: «Sakari ar Āboliņu [tiek uzturēti] tikai caur vienības

priekšnieku (t. i., V. Zaķi. — Red.). Jūnijā un jūlijā Āboliņš pa
naktīm pats apstaigāja grupas un izveda pārrunas. Pēdējos
2—3 mēnešos viņš neparādās un iet uz tikšanos, kuru pats no-

zīmējis.» Par Āboliņa gājieniem pie grupām rakstījis arī A. Mi-

hailovs, un vēlāk mēs noskaidrosim, kādi ārkārtēji apstākļi
piespieda izlūkdarbu vadītāju uz laiku pārkāpt paša stingri
ieviesto konspirāciju. Šeit tas minēts, lai parādītu, ka «dzel-

žainā» kārtība Āboliņam nebija pašmērķis vai pasākums, rūpē-
joties par personīgo drošību. Viss Ziemeļkurzemes organizācijas
liktenis šai laikā, tā teikt, «karājās mata galā»: ja tas trūktu,

ja kristu Griša, — zustu sakari ar aizfronti un visa milzīgā pa-

grīde strādātu tukšgaitā, proti, lielā mērā zustu tās darbības

jēga.
Tika darīts viss, lai slepenībā paliktu arī Bultas kaujas grupu

atrašanās vietas un darbība. Jaunus partizānus joprojām pie-

ņēma ar stingru atlasi. Par katru jaunpienākušo galvoja kāds

no vecajiem partizāniem, līdz ar to uzņemdamies atbildību par

viņu, un grupā atnācēju galīgi pieņēma tikai pēc vadītāju Zaķa
un Sprūdes vai arī Āboliņa pārstāvja rekomendācijas. Arī šāda

kārtība, protams, neizslēdza idejiski svešu cilvēku ieplūšanu
vienībā, un, kā redzēsim tālāk, tādi vēlāk atklājās. Tādēļ iespēju
robežās jaunpienācēji tika novēroti (to darīja vecākie biedri, jo

attiecīgā dienesta Bultā nebija) un pārbaudīti dažādos pasāku-
mos — kā pārgājienu laikā un sagādes operācijās. «Ugunskristī-
bas» — vislabākais jaunpienācēja kaujiniecisko un idejisko vēr-

tību izsvēršanas un pārbaudes paņēmiens — Bultā tikpat kā

netika praktizētas, jo kaujas un diversijas neietilpa partizāņu

pamatuzdevumā.
Grupas bāzēšanās vietu izvēloties, raudzījās, lai tās tuvumā

atrastos savējo — partizāņu atbalstītāju viensētas. No savējiem
bez riska varēja iegūt informāciju par pretinieku tuvējā ap-

kārtnē, arī produktus un kādus apģērba gabalus. Ar saviem pa-

līgiem partizāņi parasti tikās vakaros apdzīvoto vietu tuvumā.

Formējot grupas, vadība raudzījās, lai katrā būtu gan vietējie
iedzīvotāji, gan karagūstekņi; pēdējie, nepazīstot apkārtni un

iedzīvotājus, vieni paši nevarētu veiksmīgi darboties. No otras

puses, visās grupās tādējādi parādījās frontinieki un kopīgā ko-

lektīvā veidojās patiesi internacionālas, draudzīgas attiecības.

Galvenais apsvērums, ar kuru A. Mihailovs tika argumentējis
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šādas bāzēšanās priekšrocības, ir uztura sagādes slepenība: pēc
produktiem praktiski jāiet ik dienas, un sagādnieku pēdas iz-

sekos, ja ikreiz par viņu gājienu nāks policijai ausīs. Produktus

partizāniem piegādāja savējie, ienesot tos mežā norunātajā
vietā vai atgādājot pie uzticamākajiem atbalstītājiem, kur nak-

tīs nebija īpaši jābaidās no pretinieka slēpņiem. Pēc produktiem
iegriezās paši mežabrāļi. Tikusi praktizēta produktu sagāde arī

pie turīgiem saimniekiem, tikai tad gājuši svešnovadnieki, mal-

dināšanas dēļ uzdodamies par izbēgušiem leģionāriem. Ja zem-

nieks nebijis fašistu kalps, tad par «leģionāru» parādīšanos po-

licijai parasti neziņojis. Sīkīpašnieka loģika šādā reizē bija
pavisam prozaiska: par produktu došanu dezertieriem, ja pie-
ķers, draud 6 mēneši cietumā, par partizāņu atbalstīšanu —

koncentrācijas nometne vai nošaušana. Vēlāk, pēc abpusējas
iepazīšanās un uzticēšanās, mežinieki vairs neslēpa, ka viņi ir

partizāņi. leroču un citu nepieciešamo mantu ekspropriēšana
fašistu varasvīriem — ar ikreizēju vienības vadības atļauju —

nekad nenotika partizāņu bāzes tuvumā. Izanalizējis šīs sagā-
des grūtības, A. Mihailovs toreiz savā ziņojumā secināja, ka ir

bīstama visu 40 Bultas vīru uzturēšanās vienuviet — ātri sadzī-

šot pēdas. Tagad, pēc kara, nez vai kāds aizstāvētu šādu vie-

dokli, bet toreiz tādas droši vien bija ne tikai kurjera, bet ari

pašu izlūkvienības vadītāju domas. Un te konspirācijas prin-
cips, pēc mūsu domām, tika novests līdz galējībai. Šādi absolu-

tizēta vienīgā apgādes forma ar laiku var pati kļūt par šķērsli
partizāņu kustības tālākai augšanai. Skaidrs arī tas, ka, pie-

augot partizāņu skaitam Ziemeļkurzemē, apgādes jautājumu ar-

vien grūtāk bija atrisināt. Ne visiem partizāņu draugiem bija

vajadzīgā rocība, daudzi no viņiem tika represēti, viņu saimnie-

cības izlaupītas; arī turīgākajiem un aizdomās neturētajiem ar

laiku izsīka iekrātās pārtikas, apģērba un apavu rezerves. Ja

Bultas dislokācijas rajonā mežabrāļu skaits sniegtos simtos, tad

agrāk vai vēlāk būtu jāpāriet uz citām sagādes formām. Bet,
tā kā Bultas pamatgrupā cīnītāju skaits nekad nepārsniedza
50—70 cilvēku, tad nebija jāatsakās no slepenās sagādes prin-

cipa. Līdz pat kara beigām saglabājās kaut arī ne pārāk plašs,
tomēr pietiekams atbalstītāju loks. 1 Šiem patriotiem vienmēr

1 Karam beidzoties, Z. Kronbergs tika uzskaitījis Ventspils pilsētas un Po-

pes pagasta iedzīvotājus, kas sistemātiski atbalstījuši partizānus ar

produktiem, apaviem, apģērbu, medikamentiem un naudas līdzekļiem. Sarakstā,

kas iesniegts flotes pavēlniecībai, pavisam ieslēgti 29 uzvārdi — tātad tik

daudzas ģimenes vai saimniecības regulāri atbalstījušas mežabrāļus. Starp
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varēja slepeni piekļūt, un viņi sagādāja mežabrāļiem minimāli

nepieciešamos eksistences līdzekļus.

Tādēļ saprotams, ka par Bultas partizāņu vienības darbību

okupantu drošības un pretizlūkošanas iestādēm nebija nekādas

skaidrības, pat nekādu pieturas punktu. Tā laika fašistiskās po-

licijas un SD materiālos Bulta 1
pat netiek pieminēta starp vai-

rāk uzskaitītajām partizāņu formācijām tikai tāpēc, ka nevie-

nam spiegam neizdevās nokļūt līdz štābam vai Centra grupai.
Tātad nebija arī par ko informēt savus saimniekus. Tā kā uztura

un apģērba sagāde lielākoties notika konspiratīvi, mēnešiem

ilgi Popes un Ances policisti pat nenojauta, ka blakus viņiem
darbojas nevis atsevišķas dezertieru grupas, bet izvērsta parti-

zāņu — izlūku organizācija. Arī vēlāk, ziemā, kad notika parti-

zāņu atbalstītāju aresti un hitleriešu rokās krita daži partizāņi
un izlūki, kā arī aizbēga pāris provokatoru, fašistiem neradās

skaidrība par vienības struktūru un sakaru tīklu. Provokatori

labākajā gadījumā varēja stāstīt par grupu, kuru vadot kaut

kādi Griška un Robka. Bet mežos tolaik bija desmitiem dezer-

tieru un izlūku grupu. Sazini nu! Te liela nozīme bija arī seg-
vārdu konsekventai ieviešanai, jo īstajā vārdā neviens nedrīk-

stēja saukties.

Novērtējot Bultas uzbūvi un sakaru sistēmu, jāteic, ka tā bija
viena no vislabāk izveidotajām padomju izlūku organizācijām
vācu okupētajā Latvijā. Pat visnelabvēlīgākajos apstākļos tā

darbojās normāli, un turpat divus gadus nepārtraukti funkcio-

nēja Grišas rācija. Ziemeļkurzemes partizāņu organizācijas

meistarīgā izveidošana neapstrīdami ir izcilā izlūka un piesar-
dzīgā konspiratora E. Āboliņa nopelns. Izšķiroša nozīme bija
arī tam faktam, ka viņš balstījās uz šķiru cīņā rūdītiem tā sau-

camās «sarkanās» Ances, kā arī Popes un Ventspils darba cii -

tiem ir partizāņi V. Rendenieks, I. Strīķē, U. Ofkants, J. Skudra, F. Veckrācis

un darbīgākie partizāņu palīgi Jānis un Eduards Krautmaņi, Līna Kronberga,
Anna Bērente, Fricis Grīnbergs, Fridrihs Vilisters, Kārlis Jaunķērpis, Lavīze

Ceple, Kārlis Vītoliņš, Eduards Peniņbergs, Anna Grīntāle, Kārlis Teibe,
Eduards Būcens, Mirdza Belare v. c.

1 Nereti pat padomju prese jauc Bultu un Sarkano bultu. Pēdējā darbojās
Abavas mežos kā atklāta kaujas vienība, un par tās darbību okupantiem un

vietējai policijai bija plaša, lai gan ne vienmēr precīza informācija. Sarkanās

bultas vārds pieminēts pat vācu armiju grupējuma «Nord» štāba kaujas žur-

nālā; nereti tai tika piedēvēts arī kaimiņu vienību veikums. Bultas nosaukums

iegājās vēlākais 1944. g. VIII, kad ventspilniekiem tika izsniegtas partizāņu
apliecības. Tātad Sarkanā bulta savu nosaukumu ir veidojusi pēc dzirdēta Bul-

tas nosaukuma.
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vēkiem. Un iekrita tā, ka viņa galvenie palīgi bija padomju ak-

tīvisti ar nelegālā darba un antifašistiskās cīņas pieredzi.
Kādas ziņas tomēr bija pretinieka rīcībā par Popes mežabrā-

ļiem? Mēneša ziņojumā, kuru Ventspils apriņķa priekšnieks no-

sūtīja 1944. g. 19. augustā uz divām adresēm (Kārtības poli-
cijas galvenā direktora vietniekam Kurzemē un SS un policijas
novada vadītājam Liepājā), bija tikai vispārējos vārdos atzī-

mēts, ka «konstatētas divas lielas bandas pa 12—20 cilvēkiem

katrā» un ka «policija un aizsargi atrodas trauksmes stāvoklī».

Proti, pāris ekspropriācijās policisti bija sazīmējuši divas parti-

zāņu grupas, bet nebija atklājuši tuvākas koordinātes. Sajā pašā
policijas dokumentā tiek minēts, ka daži iedzīvotāji gatavojas
bēgt uz Zviedriju. Šo «neitrālo latviešu» «Zviedrijas kaiti» nā-

cās izslimot arī dažiem apjukušiem Popes mežabrāļiem, un labi,
ka tas notika laikus, 1944. g. vasarā.

Arhīvu materiāli liecina, ka 1944. g. augusta beigās divi ance-

nieši, saukti Meļķis un Ozols, kas nākuši no nacionāli aprobežo-
tām sīkburžuāziskām ģimenēm un bija saklausījušies nacionā-

listisko «zviedru gaidītāju» demagoģiju, dezertējuši no grupas,
lai pievienotos «Zviedrijas braucējiem» (nekur gan neesot aiz-

braukuši!).

Nacionālistiskus aizspriedumus grupās ievazāja lielākoties

bijušie leģionāri, un tie atrada dzirdīgas ausis attālajās 3. un

4. grupās, kur bija mazāk Bultas veterānu — pārliecināto pa-

domju cilvēku. Par dažiem izlēcieniem minētajās grupās rak-

stīja savā ziņojumā jau A. Mihailovs. Viņš arī atzīmējis, ka

3. un 4. grupā radušās zināmas nesaskaņas starp bijušajiem
karagūstekņiem un komandieriem — latviešiem. Pēdējie pārlie-
kas piesardzības dēļ nebija jaunpienākušos krievu biedrus infor-

mējuši par vienības svarīgajiem pasākumiem, kurus tā veica Pa-

domju pavēlniecības uzdevumā, tādējādi izraisot neuzticību pret
sevi. Lai likvidētu šo pārpratumu, kas varēja beigties ar kon-

fliktu, E. Āboliņš, pārkāpdams konspirāciju, vairākkārt ieradās

grupās, individuāli un kolektīvi pārrunāja sasāpējušos jautāju-
mus un izskaidroja stāvokli. Kā liecina A. Mihailovs, vadītājam
izdevies nomierināt prātus un panākt saprašanos. Nacionālo

neuzticību sēja hitlerieši, lai sanaidotu dažādu tautību cilvēkus

un tādējādi vājinātu vareno antifašistiskās cīņas vienotāj-

spēku — padomju tautu draudzību. Partizāņu vadītājiem bija
jābūt ik mirkli gataviem jebkuras neuzticības un nenovīdības

apkarošanai; bija jāveic liels izskaidrošanas darbs savstarpējas

sadarbības un draudzības stiprināšanai cīnītāju kolektīvā. Tādēļ
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jau pēc pirmajiem signāliem Āboliņš 1944. g. vasaras vidū, at-

licis citu pienākumu izpildi, steidzās pie grupām. Tas, protams,
bija tikai pagaidu līdzeklis šīs problēmas risināšanā; līdzīgā
kārtā, t. i., epizodiski, jau no augusta izskaidrošanas darbu

grupās veica Kronbergs un Sprūde. Sistemātiskam politiskās
audzināšanas darbam trūka sagatavotu cilvēku, bet arī esošās

iespējas netika pietiekami izmantotas. A. Mihailovs tā arī rak-

stīja, ka grupās nav politmasu darba, izņemot radiopārraižu
noklausīšanās un dažkārt individuālas pārrunas. Augošajai vie-

nībai komunisti politdarbinieki kļuva ne mazāk nepieciešami kā

komandieri. Bultā bija vairāki politiski apzinīgi padomju aktī-

visti, kas būtu komunista vārda cienīgi, taču partijas biedri viņi
nebija. Bet bez partijas biedriem nevarēja izveidot partijas or-

ganizāciju, un vienība palika bez politiskā vadītāja un organi-
zētāja. Taisnība, Bultas sastāvā bija 5—6 pirmskara komjau-
nieši. Taču, trūkstot partijas vadībai, arī viņi netika apvienoti
vienā pirmorganizācijā, bija izvietoti pa grupām un nebija jū-
tami kā kolektīvs spēks. Neviens neparādīja iniciatīvu komjau-
niešu apvienošanā. Tāds apvienotājs, piemēram, varētu būt bijis
kādreizējais LĻKJS Ventspils apriņķa komitejas daļas vadītājs
Mihailovs — zinošs un pieredzējis komjaunatnes organizators.
No politiskā darba izvēršanas viedokļa Mihailova steidzīgā no-

sūtīšana pāri frontei, lai arī svarīga uzdevuma veikšanai, nebija
labākais atrisinājums. Bulta nevarēja izmantot tās milzīgās
iespējas, kādas bija Sarkanajai bultai un Rietumkurzemes vie-

nībai, kur tika noformētas partijas biedru un komjauniešu gru-

pas — idejiskās audzināšanas darba vadītājas vienībā un iedzī-

votāju vidū.

JAUNU ORGANIZĀCIJAS FORMU MEKLĒJUMI

Jaunu vilni Ziemeļkurzemē partizāņu kustība meta rudenī. šī

posma notikumi oficiāli fiksēti 1944. gada 3. decembra ziņo-
jumā, kuru sastādījis Bultas sakarnieks Boriss (Kiriļins) Bal-

tijas flotes pavēlniecībai. Jau vasaras nogalē krietni pieauga
Bultas skaitliskais sastāvs, pilnveidojās arī vienības struktūra,

nostiprinājās disciplīna un izvērtās organizatoriskais darbs.

Tas — bijušā frontinieka 2. Kronberga nopelns, kurš šai laikā

pilnīgi pārgāja mežā pie partizāniem un tika iecelts par Bultas

štāba priekšnieku. Kādi štāba organizatoriskie pasākumi pelna

īpašu vērību? Vispirms — tika noformēta partizāņu oficiālā
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ieskaitīšana vienībā. Tas notika pēc rūpīgas jaunpienācēju pār-
baudes. Jaunais partizānis vienības priekšā nodeva svinīgu zvē-

restu (K. p., 282), ka «cīņā par PSRS galīgo uzvaru nežēlošu

ne savus spēkus, ne dzīvību», tad parakstījās zem zvēresta tek-

sta. Vienībā uzņemtajiem cīnītājiem izsniedza partizāna aplie-
cību un piestiprināja pie krūtīm kreisajā pusē emblēmu — sar-

kanu bultu. Partizāņu svinīgā ieskaitīšana vienībā kļuva par
vienu no Bultas tradīcijām, un nav apšaubāms, ka tā palīdzēja
saliedēt un disciplinēt cīnītājus.

Citur partizāņu kara praksē gan nemēdza cīnītājiem izsniegt
apliecības vai cita veida personības dokumentus un pazīšanas
zīmes. Tās varēja viegli krist ienaidnieka rokās, un pati šāda

veida dokumentu izdošana ir pretrunā ar konspirācijas prasī-
bām ienaidnieka aizmugurē. Pie tam Bultas darbības apstākļos
šīs apliecības praktiski nebija kam uzrādīt — nedaudzās par-

tizāņu grupas pazina cita citu, bet attiecībās ar frontes izlūkiem

tām nebija nekāda juridiska spēka. Un tomēr šķiet, ka šai par-

tizāņu simbolikai Bultas dzīvē bija pozitīva nozīme. Pēc zvē-

resta nodošanas un partizāna dokumenta saņemšanas vakarē-

jais civilists vairs nevarēja sevi uzskatīt par «brīvu meži-

nieku» — viņš bija uzņēmies noteiktas saistības un noteiktus mi-

litārus pienākumus, kuri jāpilda. Zīmīgi, ka minētās partizāņu

apliecības rakstītas ar mašīnu Ventspilī (domā, ka daļa pat
Rīgā) un to pavairošanu organizējis Andrejs Peskovojs. Līdzī-

gas apliecības latviešu valodā izsniegtas arī Burevestņika bied-

riem Rīgā. Tātad arī apliecību izdošanas ideja abām organizā-
cijām ir kopīga; tas vēlreiz apliecina to ciešos savstarpējos sa-

karus.

Sistemātiskāks kļuva arī politiskās audzināšanas darbs vie-

nībā. Bultā, kā jau minēts, nebija neviena juridiski noformēta

partijas biedra, bija tikai daži komjaunieši un vairāki partijas
un padomju aktīvisti. Tiem tad arī bija jāuztic politiskā darba

vadītāju pienākumi. Jāsaka, ka šie patrioti savu pienākumu
veica labi. Kā atzīmējuši Mihailovs un Kiriļins, partizāņu gru-

pās galvenokārt veikta izskaidrošana pārrunās pie ugunskuriem,
sistemātiski lasīti Padomju informācijas biroja ziņojumi. Poli-

tiskā literatūra ventspilniekiem gandrīz nemaz nebija pieejama.

Tāpat kā pārējām Kurzemes vienībām, viņiem nebija ne tipogrā-
fiskās bāzes, ne sagatavotu nelegālās preses darbinieku. Var

sacīt, ka partijas un Padomju valdības principiālos_ norādījumus
un nostādni, kas deva iespēju Kurzemes partizāniem pareizi
orientēties pēdējā kara gadā, viņi izlobīja galvenokārt no
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padomju radioraidījumiem, no LKP un LPSR Tautas Komisāru

Padomes vadošo darbinieku runām, kas bija adresētas latvie-

šiem okupētajā Kurzemē.

Izmantojot savas nelielās iespējas, Ziemeļkurzemes partizāņu
vienībā tika ar roku rūpīgi uzrakstīti atsevišķi uzsaukumi, ku-

riem bija zināma nozīme partizāņu un viņu atbalstītāju mobili-

zēšanā grūtajām cīņām. Lūk, viens no partizāņu uzsaukumiem,
kas saglabājies līdz šai dienai:

«Latvijas zemnieki un strādnieki! Jau atkal tuvākās dienās pret jūsu gribu
vācu fašisti un viņu algotņu banda grib nosūtīt jūs uz fronti, lai noslepka-
votu. Biedri, esiet apzinīgi, jūs esat nolemti iznīcināšanai... Nāciet mežos,

stājieties mūsu rindās, kuras ar katru dienu aug, — lai kopīgiem spēkiem
aizstāvētu mūsu sētu izpostīšanu un piederīgo aizvešanu! Mēs brīdinām visus

policistus, «C» grupniekus un citus okšķerus, kā arī pjāpas un nodevējus būt

piesardzīgiem ar mežabrāļu tvarstīšanu, jo ar to jūs nostādāt savas dzīvības

briesmās.»

Vienkāršiem vārdiem partizāņi griezās pie darba cilvēkiem un

pasacīja galveno — jāpretojas fašistiem, cita ceļa nav, jo draud

iznīcība. Reizē mežabrāļi, apzinoties savu spēku, brīdināja vācu

pakalpiņus: apdomājieties, vēl ir laiks! Citādi jūs ķers taisnī-

gais tautas atriebēju sods!

Šai laikā nelegālistu grupas spontāni veidojās arī blakus pa-

gastos — gan Dundagas, gan Piltenes pusē.
To skaits īpaši pavairojās Dundagas koncentrācijas nometnes

likvidēšanas laikā jūlija beigās. Ventspils apriņķa priekšnieks
19. augustā rakstīja, ka «Dundagas Sēlāgera» evakuēšana, ba-

raku un noliktavu dedzināšana esot sacēlusi lielu uztraukumu

vietējos iedzīvotājos. «Ebreju strādnieku lielākā daļa līdz ar ap-

bruņotiem sargiem — ukrainiešiem ir sabēguši mežos un pul-

cējas bandās izpletņu lēcēju vadībā.» Tiešām, par spīti esesiešu

konvoja nāvējošajai ugunij, ceļā no Dundagas līdz Zlēkām, kā

stāsta aculiecinieks M. Vestermanis, no «nāves kolonnas» izde-

vies izbēgt apmēram trim simtiem cilvēku; lielākā daļa no

viņiem ar vietējo iedzīvotāju atbalstu mežā ierīkoja bunkurus

un tajos slēpās.
Bultenieši arvien biežāk sastapa nelegālistu pulciņus. Satik-

ties ar nezināmiem bruņotiem cilvēkiem mežā vispār ir riskanti,

īpaši ar tādām stihiski izaugušām grupām, kuru politiskā orien-

tācija ir neskaidra un kurās bieži vien valda anarhistisks noska-

ņojums, kurām nav idejiski noteiktas vadības un līdz ar to

mērķtiecīgas rīcības, kuras nedomā par cīņu, bet par savas ādas

glābšanu. Dažreiz šādās grupās pavīdēja nacionālās norobežo-
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tības un savrupības ieskati. Pārvarēt šo sīkburžuāzisko, zem-

niecisko stihiju var tikai tādējādi, ka iekļauj savrupās grupas

kopīgā cīņas organizācijā, nostiprinot tajās militāro un politisko
vadību, dodot konkrētus kaujas uzdevumus un pieprasot vadības

rīkojumu bezierunu izpildi. Pie tam, darbodamies uz savu roku,
daudzie mežabrāļu pulciņi sāka traucēt cits citu, bija nepiecie-
šama to darbības stingra saskaņošana.

Ņemot vērā šos apsvērumus, Bultas centra un štāba grupās
nobrieda uzskats apvienot visas Kurzemes pussalas ziemeļu
daļā darbojošās patriotu grupas un mežabrāļu pulciņus vienā

kaujinieciskā sarkano partizāņu organizācijā, formējot jaunas

partizāņu apakšvienības, kas būtu pakļautas vadošajam štābam.

Tā 1944. gada augustā dzima Ziemeļkurzemes partizāņu or-

ganizācijas štābs. Štābu izveidoja no Bultas štāba grupas, kam

turpmāk vienlaicīgi bija arī jāformē jaunas apakšvienības, jā-

pārzina to darbība un jākoordinē.
Štāba grupā ietilpa 2. Kronbergs (štāba priekšnieks), V. Za-

ķis, P. Sprūde, bijusī politieslodzītā Irma Strīķē un komjau-
niete Rita Bērente, kā arī neliela apsardze. Grupa joprojām pa-

lika E. Āboliņa vadītās Centra grupas pakļautībā. Ar Centra

grupu tika saskaņot] visi principiālie lēmumi. Centra un štāba

grupu funkcijas E. Āboliņš raksturoja šādi: «Grupa Centrs no-

darbojās galvenokārt ar to, ka organizēja izlūkošanu, informā-

cijas savākšanu un tās pārraidīšanu. Partizāņu grupu vadīšanai

un savstarpējai sakaru uzturēšanai 1944. gada augustā paralēli
grupai Centrs izveidojās Ziemeļkurzemes partizāņu organizāci-

jas štābs ...» (R. c. s., 11, 296.) Štāba nodibināšana izbrīvēja
Āboliņu no partizāņu grupu vadīšanas un jaunu grupu un

apakšvienību organizēšanas, pilnīgi atslogoja viņu no rūpēm
par partizāņu apgādi un apbruņošanu, kā arī atbrīvoja no kār-

tējā politiskās izskaidrošanas darba vienībā. Jaunās izmaiņas
notika īstajā brīdī, jo tieši augusts bija tas laiks, kad Grišam

nācās nopietni piestrādāt, lai paplašinātu, nostiprinātu un zi-

nāmā mērā pārkārtotu nelegālo izlūkošanas tīklu. Tuvojās Bal-

tijas atbrīvošanas noslēguma posms, un ventspilniekiem bija

jābūt gataviem visnelabvēlīgākajos apstākļos, kādi bija gaidāmi
fašistu militāro un policijas dienestu pārplūdinātajā Kurzemē,
ik dienas garantēt pilnīgu pārskatu par hitleriešu karaspēka
kustību Ziemeļkurzemē. Bet tieši šai laikā nelegālais pagrīdes
tīkls bija krietni sarucis: pārtrūka sakari ar Rīgas Burevestņiku
un Deģa aģentiem Liepājā, uz mežu pārgāja 2. Kronbergs un

vairāki citi pagrīdes posmu vadītāji, kam draudēja arests. Tādēļ



126

Āboliņš papildināja Centra grupu ar P. Mednieku un dažiem

citiem pieredzējušiem un pārbaudītiem izlūkiem, un augustā ar

šī papildinājuma tiešu līdzdalību izdevās izlūkošanas darbā

iesaistīt vairākus sevišķi svarīgus informatorus. īpaši veicās

P. Medniekam un J. Burkem: viņi pārliecināja un izlūkošanas

darbā iesaistīja Ventspils ostas smago važoni Augustu Ruļjuku,
kas pieveda kuģiem kokmateriālus. Partizāņu «ormanim» bija
labi pārskatāma osta, bet izlūkziņas varēja viegli izdabūt no

pilsētas, vakaros atgriežoties pie ģimenes, jo tā dzīvoja pašu
saimniecībā Ventas pagasta Ošu mājās. Tādēļ svarīgākā in-

formācija jau tajā pašā dienā nonāca Grišas «pastkastītē». Ar

Ruļļuka starpniecību savukārt izdevās izlūkdarbā iesaistīt vēl

vienu zinošu cilvēku — Ventspils ostas portālā krāna vadītāju
Kārli Venckavu1

.
Veselu pusgadu trīs reizes nedēļā Griša varēja

pārraidīt ārkārtīgi svarīgas ziņas par Ventspils ostu; tās izman-

toja Padomju pavēlniecība, lai grautu hitleriešu jūras transporta

kolonnas, īpaši tai laikā, kad padomju karaspēks bija atgriezis
Kurzemi no Austrumprūsijas un visa 16. vācu armijas apgāde
notika caur Ventspili.

Taču maz ziņu tika pārraidīts par Ances—Dundagas nostūri,

kas, kā jau sacīts, ieguva īpašu svaru: pēc Sāmsalas zaudēša-

nas, gaidot padomju desantu, hitleriešiem te atradās pussalas
ziemeļu krasta apsardzības centrs. Šai pusē nebija arī Bultas

partizāņu grupu, ko varētu iesaistīt izlūkošanas uzdevumos,

kaut gan aiz Ances uzturējās daudzi nelegālisti — trūcīgo jaun-
saimnieku dēli, kas izvairījās no kalpības vācu armijā. Āboliņš
bieži meta skatienu uz mežiem aiz Stendes upes, lai šajos mežos

atrastu uzticamus cilvēkus un tādā kārtā šo pusi visu laiku pa-

turētu acīs. Šī iecere, kā tālāk redzēsim, zināmā mērā realizē-

jās, izveidojot Ances un Dundagas pagastā jaunu partizāņu
apakšvienību Vairogs.

Esošā izlūkošanas tīkla apkalpošana prasīja lielas pūles no

Centra grupas. Darba galvenais slogs gūlās uz paša Āboliņa
pleciem. Bija jāinstruē izlūki un jādod viņiem konkrēti uzde-

vumi, savlaicīgi jāsaņem ziņas, jāatšifrē un jāprecizē informā-

1 Kārlis Venckavs (Garais), dz. 1913. g. 22. XII. Viņa darbību E. Ābo-

liņš raksturoja šādi: «Trīs reizes nedēļā sniedza ziņas par ostu, reizēm vēl

biežāk — par transportkuģu kustību un kara flotes bāzēšanos Ventspils ostā,
sīki norādot, kad, ar kādu kravu, tonnāžu, nosaukumu [kuģi] ienāca un izgāja
no ostas. Visa sarakste [ar Centra grupu] — caur Ruļļuku. Dažas reizes tikās

ar maniem ļaudīm. Ziņas vērtīgas.» 1945. g. I tika arestēts un spīdzināts, taču

sagaidīja Uzvaras dienu. Apbalvots ar Tēvijas kara I pakāpes ordeni.
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cija, kuru sūtīja vairāk nekā pussimt ziņotāju. 1 Un pēc tam tā

īsi un koncentrēti jāiešifrē un jāpārraida. Tādēļ jau jūlijā Ābo-

liņš par Centra grupas vadītāja palīgu nozīmēja savu kādrei-

zējo skolas biedru Frici Danni2
,

kas galvenokārt pārzināja visus

nelegālos sakarus ar pagrīdi.
Šai laikā Bulta sāka straujāk augt. Jāpiezīmē gan, ka apbru-

ņojuma papildināšana notika lēnāk nekā skaitliskais vienības

pieaugums, respektīvi, partizāņu ugunsjauda samazinājās. G. Ki-

riļins liecina, ka mežinieku vairākumam bijušas šautenes, bijuši
tikai 6—7 automāti, viens ložmetējs, 30—40 granātu un 5 me-

dību bises. Āboliņš šai laikā netika saņēmis arī aviosūtījumus.
Bultā noformējās dažas jaunas grupas, tika izvirzīti vairāki

jauni komandieri, taču kauja Zūrmežā pierādīja, ka pēdējie
štāba pasākumi nebija īsti pārdomāti: vairāki jaunizvirzītie ko-

mandieri neattaisnoja viņiem dāvāto uzticību, jaunizveidotās
grupas pajuka, tādēļ par šiem komandieriem var arī nerunāt.

Pavisam tiek minētas 8 grupas, kas ap šo laiku pastāvējušas,
taču par 2—3 grupu izveidošanās vēsturi autoram vēl nav pietie-
kami skaidru ziņu.

Septembra beigās, pēc autora aprēķiniem, partizāņu skaits

grupās pārsniedza septiņdesmit. Kiriļins gan ir atzīmējis, ka

rudenī Bultā bijuši 100 partizāņu.3

1 Sarkankarogotās Baltijas flotes atbildīgā pārstāvja apstiprinātajā t. s.

Bultas atbalstītāju sarakstā, kurā ietverti arī galvenie Grišas informatori, pa-
visam minēti 60 Ventspils un tās tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Tajā, starp citu,

nav neviena uzvārda no Ances un Dundagas pagastiem; arī V. Valtsons pats
un viņa ziņotāji nefigurē.

2 Fricis Danne (Mārtiņš), dz. 1914. g. 30. IX Popes pag. Strādāja tēva

saimniecībā, kā arī gadījuma darbos Ventspilī. Okupanti viņu arestēja «kā

lekšlietu komisariāta darbinieku»; atbrīvoja pēc 16 mēnešiem. Danne strādāja
par krāvēju kokzāģētavā «Starts» un, kā jau tika minēts, kopā ar sievu Va-

lentīnu aktīvi darbojās 2. Kronberga pagrīdes grupā. 1944. g. IV aizgāja par-

tizāņos. E. Āboliņš par viņu rakstīja: «Bija izlūks, ziņotājs. No 13. VII līdz

10. XII vienībā kā mans palīgs... Kā otrais cilvēks zināja visus sakarus.

Manā nāves gadījumā — jāpāriet fronte ar ziņojumu.» Apbalvots ar Tēvijas
kara I pakāpes ordeni.

8 Oficiālajā Bultas partizāņu sarakstā, kuru 1945. g. V E. Āboliņš un

2. Kronbergs iesniedza Sarkankarogotās Baltijas flotes pavēlniecībai, ir 54 uz-

vārdi, no tiem 12 — bijušo karagūstekņu vārdi. Izanalizējot sarakstu, kon-

statējam, ka tanī uzrādīti tikai tie bruņotie cīnītāji, kas līdz kara beigām at-

radās mežā vai ziemā ar vadības atļauju pārgāja uz konspiratīvu dzīves

veidu, uzturot kontaktus ar partizāņiem. Autors, izmantodams Āboliņa, Kron-
berga un Sprūdes oficiālos atskaites materiālus, sastādīja kartotēku par Bul-

tas partizāņiem; kartotēkā ierakstīti arī visi kritušie partizāņi, uz citām gru-

pām nosūtītie, gan arī dezertieri un tie, kas pārgāja slēpties bez vadības

atļaujas. Pavisam kopā sanāk 110 uzvārdu, no tiem ap 30 — bijušo karagūs-
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Pie Ances —

Vairogs

Rudens mēnešos Ziemeļkurzemes partizāņu štā-

ham izdevās paveikt plašu organizatorisku
darbu. Aiz Stendes upes, Ances un Dundagas

pagastos, tika apvienoti vienā apakšvienībā vietējie mežabrāļu
pulciņi un atsevišķie nelegālisti. Šīs apakšvienības noformē-

šanu, kā arī vadīšanu uzdeva Bultas partizānim — nenotvera-

majam Ventspils pagrīdniekam Vilhelmam Valtsonam1, kuram

pēc K. Paldiņa grupas sagrāves ar lielām grūtībām bija izde-

vies izbēgt no gestapo lamatām pilsētā un nokļūt Ances pusē.
Ārkārtīgi grūti šodien ir rakstīt Ances partizāņu nodaļas vēs-

turi, jo nav vairs dzīvs tās dibinātājs, nav viņš atstājis arī ne-

kādus pierakstus. Galvenās ziņas var smelt tikai no dzīvo acu-

liecinieku stāstījumiem, kas ir stipri fragmentāri, bieži vien kļū-
daini hronoloģijas ziņā un daudzus svarīgus notikumus vispār
neskar. Apzinātie fragmenti un epizodes tad arī bija autoram

jāsakārto laika secībā, pārbaudot to ticamību. Protams, var ga-

dīties, ka ir dažas neprecizitātes un faktu nepilnīgs atspoguļo-
jums.

Lielāku skaidrību par jaunās apakšvienības veidošanās pirmo

posmu varēja gūt no arhīvā atrastās Vairoga partizāņu zvēresta

lapas, kurā atzīmēts katra partizāna iestāšanās datums. Šis

tekņu vārdi. Šķiet, ka arī šis saraksts vēl nav pilnīgs, jo Bultas komandieri

nav minējuši tos, kas īslaicīgi pabijuši vienībā. Piemēram, netiek pieskaitīta
bijušo karagūstekņu grupa (19 cilvēki), kas 1944. g. ziemā pārgāja uz Ances

(Kaugas) mežiem un darbojās līdz pat kara beigām kopā ar Vairoga (J. Sar-

gūna) partizāņiem. Pēc Vācijas kapitulācijas, iznākot Talsos, tās komandie-

ris A. Ņikonovs rakstīja, ka rudenī viņi darbojušies «Robkas vadībā», bet

ziemā «pazaudējuši kontaktus». Par šādas grupas pastāvēšanu var atrast

norādījumus 2. Kronberga, E. Jaunķērpja v. c. atmiņās. Jāpiebilst, ka sākumā

šīs grupas sastāvs bijis krietni lielāks. Proti, b. Kiriļina minētais Bultas par-
tizāņu skaits ir aptuveni pareizs: var pat sacīt, ka Bultā bijuši vairāk nekā

100 partizāņu.
1 Vilhelms Ādolfs Valtsons (Zvejnieks), dz. 1904. g. 6. VI; dažādu

darbu strādnieks Ventspilī. Divdesmitajos gados piedalījās kreisās strādniecī-

bas kustībā. 1940. g. viņu ievēlēja par arodbiedrības vietējās komitejas priekš-
sēdētāju 4. būvkantorī Ventspils iecirknī. No 1943. g. aktīvi darbojās Ventspils
antifašistiskajā pagrīdē, piegādāja vērtīgas ziņas K. Paldiņa izlūku grupai.

1944. g. 26. VII iestājās Bultas partizāņu vienībā, augustā tika izraudzīts

par komandieri jaundibināmajai apakšvienībai Vairogs, kuru viņš rudenī arī

noorganizēja Ances un Dundagas pagastā. 1945. g. 4. 11, smagi ievainots, kritis

hitleriešu rokās, pēc pāris dienām nomocīts Dundagā. «Kaut arī Valtsonam

nebija lielas izglītības,» stāsta kāds viņa darba un cīņu biedrs, «viņš bija ap-
dāvināts, spējīgs cilvēks, labi izprata diezgan sarežģīto ceļu izbūves darbu

tehniku un rasējumus. Viņš bija arī labs cilvēku organizētājs un atsaucīgs
biedrs. Varu apbrīnot viņa drosmi un veiklību pagrīdes darbā un to, kā viņš

gestapo vīrus vazāja aiz deguna.»
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materiāls būtiski papildina līdz šim zināmo pēc kara sastādīto

partizāņu sarakstu, kas ir stipri nepilnīgs. Otrs pamata doku-

ments, kas daļēji tika izmantots grāmatā «Kurzemes katlā», ir

E. Āboliņa sakarnieka G. Kiriļina ieraksts par Vairogu jau
iepriekš minētajā ziņojumā. Sajā īsajā ierakstā ir atzīmēti gal-
venie pieturas punkti: kas, kad un kā noformējis partizāņu no-

daļu Ances pusē. Proti, ka tā «... izveidojās augusta beigās uz

2 Dundagas (?) partizāņu grupu bāzes. Bulta ar tām uzņēma

sakarus, noformēja partizāņu nodaļā Vairogs, izdalīja jauno
vienības komandieri (uzvārds nesalasāms, iespējams, ka Zvej-
nieks. — Aut.). 6. novembri Vairogā ietilpa 4 grupas pa 12—

13 cilvēkiem katrā; apbruņojums vājāks nekā Bultai; bāzējas
B—lo8—10 kilometrus uz dienvidrietumiem no Dundagas.» Sī oficiālā

dokumenta secinājumus pilnīgi apstiprina arī daudzie aptaujas
materiāli, tikai tajā nav parādīta V. Valtsona-Zvejnieka vieta

un loma jaunās formācijas tapšanā. Par to arī autors grib pa-

stāstīt šajā grāmatā.
Ne jau nejauši Valtsons meklēja glābiņu Ances pusē. Pie An-

ces dzīvoja Valtsona sievas radinieki, maijā uz Ansdangu mā-

jām pārcēlās arī viņa sieva Hedviga, anceniešos bija daudz labu

paziņu. Pavasara sākumā vērīgais konspirators tomēr Ansdan-

gās neiegriezās. Un pareizi tika darījis, jo Ventspils SD poli-
cija nikni dzina viņa pēdas un arī te bija norīkoti slepeni no-

vērotāji. Taču uzticamu antifašistu sarkanajā Ancē bija daudz,
un viņi labprāt pieturēja un slēpa no hitleriešu glūniķiem ne-

cerēti veiksmīgi izbēgušo ventspilnieku. Šie darba cilvēki, ku-

riem bija ne mazi rēķini ar okupantiem un viņu rokaspuišiem,
vēlāk bija Vairoga pamatbalsts. Bēguļodams no vajātājiem,

Zvejnieks (ar šādu iesauku Valtsons palicis anceniešu atmiņā)
labāk iepazinās ar novadniekiem, īpaši ar jauniešiem, kas vai-

rījās no iesaukšanas nīstajā leģionā. Valtsons nevarēja samieri-

nāties ar piespiedu bezdarbību, un, kā izriet no dažām liecībām,

jau maijā, kad apklusa pēdu dzinēji, viņš bija uzsācis antifa-

šistu organizēšanu Ances pusē. Nelegālists no šī laika pilnīgi
pārgāja uz meža dzīvi: vairākkārt viņu satikuši mežā pie Vir-

pes, redzēts viņš ar ieroci arī Dūņu purvā. Jādomā, ka jau tad

Zvejniekam nobriedusi doma par Ances partizāņu pulciņa izvei-

došanu. Visgrūtāk pārvaramais šķērslis bija ieroču trūkums: šai

tālajā un klusajā nostūrī 1944. gada pavasarī tos nevarēja ne

nopirkt, ne iemainīt. Tādēļ Valtsons, izmantojot agrākos nele-

gālos sakarus, mēģināja sagādāt apbruņojumu no pilsētas. Ar

nepieciešamo piesardzību, kaut nenoliedzamu risku, viņš tika
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griezies arī pie sava kādreizējā uzticības cilvēka Jāņa Babrāna;

viņi abi agrāk pat bija kopā ar Ventspils SD vīriem «iešņabo-
juši», lai iegūtu K. Paldiņam vajadzīgās izlūkziņas. Ventspil-
nieks Babrāns, kuram toreiz izdevās izgrozīties no gestapoviešu
aizdomām, stāsta: «Apmēram 2 mēnešus pēc aiziešanas mežā

Valtsons man ar savas sakarnieces — ventspilnieces (uzvārdu
gan neatceros) starpniecību atsūtīja ar paša roku rakstītu zī-

mīti, kurā lūdza atvest un izmest starp Virpes un Rindas staci-

jām dzelzceļa kreisajā pusē pie grāvja saini ar patronām, šķil-
tavām un šķiltavu akmentiņiem. Man izdevās dabūt patronas
uz medību rēķina no tiem pašiem gestapoviešiem; sadabūjām
arī 3 šķiltavas un vairākus desmitus akmentiņu. Visu to izmetu

norunātā vietā no ejošā mazā bānīša. Apmēram pēc mēneša

saņēmu no Valtsona ar tās pašas sievietes starpniecību otru

zīmīti, kurā viņš lūdza atkal aizvest patronas uz iepriekšējo
vietu. Es viņa lūgumu izpildīju un atkal aizvedu apmēram
100 vācu šauteņu patronas; vairāk ņemt no «pudeles brāļiem»
bija bail, jo varētu rasties aizdomas, kur es medībās tik daudz

izšauju.»
Šīs pāris simt patronu sākumā varen noderēja anceniešiem.

Taču runa te nav tikai par patronām. Tādu «nekaunību» — bru-

ņot mežabrāļus uz gestapo fēķina — varēja izdomāt tikai Zvej-
nieks. Neprātīga pārdrošība un azartisks risks, kas, liekas, ne-

kādi nesaderējās ar viņa lēnīgo ārieni, bija raksturīgi leģendārā
ventspilnieka rīcībai un citreiz šķita runājam pretim loģikai un

veselā saprāta balsij. Kāda velna pēc — spriestu katrs «nor-

māls» cilvēks — lieku reizi kaitināt satracinātu bestiju? Septiņu

nāvju būtu par maz, lai Ventspils «miroņgalvu» fīrers Vādzem-

nieks spētu atdzert savas ārprāta slāpes pēc atriebes par Valt-

sona iepriekš nodarīto pazemojumu un kaunu — visas Ventspils
un paša Lozes priekšā! Vai tad labāk nepaiet malā? Jo tālāk

no ļauna, jo labāk, un Ances meži bija pietiekami tālu, lai neno-

nāktu Ventspils esesiešiem pa tvērienam. Tas būtu loģiski, pa-

reizi spriests, ja runa būtu par parastu pretinieku. Bet te pa-

grīdniekam pretim stāvēja ārkārtīgi viltīgais, nežēlīgais un visu-

redzošais gestapo. Ar to nevarēja spēkoties parastā ceļā. Bet

bija šim slepkavu ordenim arī vājā vieta — pārlieka pašpārlie-
cinātība par savu viszinību un visvarenību. Un šo vājo vietu,

varbūt tīri intuitīvi, bija uztaustījis dziļi analizējošais Zvejnieka

prāts un līdz ar to atklājis labāko taktiku: nevis vairīties no

SD policijas, mest līkumu, bet it kā padevīgi tuvoties, pat sēs-

ties blakus par «pudeles brāli». Tāda atbruņojoša vientiesība un
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uzsvērta lojalitāte pārgudrajās «miroņgalvas» neizsauca pie-
sardzības un neuzticības refleksu.

Atkārtotā rotaļāšanās ar uguni, liekas, bija vajadzīga mežā

iedzītajam pagrīdniekam, lai izjustu gandarījumu, lai stiprinātu
sevī pārliecību, ka viņš vēl nav «norakstāms», ka var vēl stāties

pretim esesiešiem un ka arī mežabrāļa personā var būt uzva-

rētājs.
Ir diezgan precīzi nosakāms, kad V. Valtsons saistījās ar Bul-

tas vadību aiz Rindas upes. Jau darbodamies Ventspils pagrīdē,
Valtsons zināja 2. Kronbergu. Vairoga partizāņu zvēresta lapā,
kuru parakstījis arī Valtsons, ir atzīmēts, ka 26. jūlijā partizā-

ņos ir ieskaitīts viņš pats un pirmie trīs ancenieši. Tātad viņi
uzņemti partizāņos agrāk, nekā tapa pati nodaļa, proti, uzņemti
Bultā. 26. jūlijs jāuzskata par dienu, kad Valtsons ar savu ne-

lielo bruņoto mežabrāļu grupiņu bija ieradies pie Bultas vadī-

bas. Ne vienmēr viņa nāciena mērķis tiek pareizi iztulkots: viņš
ieradās ne tikai tādēļ, lai pats iestātos partizāņos, bet arī lai

saņemtu pilnvaras un palīdzību partizāņu organizēšanai Ances

pusē. Tas izskaidro faktu, ka jau pēc pāris dienām Valtsons ar

saviem pavadoņiem devās atpakaļceļā. Arī no Bultas vadības

puses šāda steiga saprotama: E. Āboliņam bija vajadzīgas «sa-

vas acis un ausis» Dundagas apkārtnē, jo tās teritorijā šai laikā

notika vācu karaspēka pārgrupēšana. Valtsons bija zināms un

pārbaudīts cilvēks — viņam varēja tūdaļ un pilnīgi uzticēties.

Steidzās atpakaļ arī pats Zvejnieks. Ances pagastā bija palicis
daudz iesākta darba: vairāki apzināti uzticamu nelegālistu pul-
ciņi, zināmi atsevišķi vīri un jaunieši, kas gribēja pāriet uz

mežu un bija gatavi sākt partizāņu cīņu. 2. augustā pie Ances

Lakatiem organizatoru grupai pievienojās zvejnieki Arvīds un

Bernhards Romanovski. Pati dzīve steidzināja pretestības iz-

vēršanu. Nepanesamas kļuva šucmaņu neģēlības, tvarstot dezer-

tierus. Daudzi jaunie ancenieki tika sagūstīti, piekauti un no-

doti fašistiskajai policijai, nepaklausīgākos pat nobendēja; tika

arestēti un spīdzināti mobilizācijas sabotieru piederīgie. Nele-

gālistiem kļuva skaidrs, ka, tikai turoties kopā lielākos bruņo-
tos pulciņos, viņi varēs sevi aizstāvēt. Viņi meklēt meklēja dros-

mīgus biedrus, ar kuriem varētu apvienoties. Šur tur_parādījās
jau lielāki mežinieku pulciņi, taču maz bija tajos kārtības un

skaidrības. Te pavērās plašs darbalauks, un tas viss bija jāiz-
nes uz saviem platajiem pleciem Zvejniekam. Ziemeļkurzemes
partizāņu štāba vadītāji ieradās pēc mēneša, kad apakšvienība
jau bija sapulcināta.
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G. Kiriļins min, ka pamatu partizāņu nodaļai lika «divas

Dundagas partizāņu grupas». Patiesībā te iet runa par vietējo
nelegālistu antifašistu pulciņiem, kas bija sākuši spontāni ap-
vienoties. Šie pulciņi atradās abpus Ances—Dundagas dzelz-

ceļa līnijas un uzturējās mežos uz ziemeļiem un dienvidiem no

Lonastes stacijas. Ar tiem Valtsonam jau bija sakari pirms gā-
jiena uz Bultu. Kādi tad bija šie pulciņi? īpaši atzīmējami
trīs nostūri, kur visvairāk pulcējās mežinieki un kur viņiem bija
vislabākie atbalstītāji: Vaivaru apgaita, Kaziņu mežs un lielais

Kaugas masīvs pie Kārļu muižas. Vispirms jāmin purvainā
mežu josla Lonastes labajā krastā starp Lažu un Jaunavotiem,
tā saucamā Vaivaru apgaita. Te mežu izcirtumos bija izvietoju-
šās mazturīgo jaunsaimnieku viensētas. Vairākas ģimenes te

tika uzskatītas par neuzticamām jaunajai kārtībai, jo to piede-

rīgie bija aktīvi darbojušies padomju gadā. Te 1941. gada ru-

denī uzturējās un gāja bojā padomju izlūku grupa no Sām-

salas, kuru bija atvedis vietējais komjaunietis' Broņislavs Mež-

kovskis (K. p., 159). Jaunsaimnieku bērni vairījās no okupantu
darbiem un armijas, par ko atkal izpelnījās varasvīru naidu.

Tādēļ iedzīvotāji savukārt nevarēja nenīst okupantus. Vietējie

atbalstīja visus tos, kas bija pret tā dēvēto jauno varu. Te slē-

pās no mobilizācijas Antons Stols, šurp atbēga no leģiona Cie-

lavu māju jaunsaimnieka dēls Jānis Zavaļņevs. Vaivaru apgaitā
atrada patvērumu ancenieši Ansis Valtsons un Pēteris Kasparo-
vičs, rudenī uz šo pusi no Garmastu mājām pārnāca Rūdolfs

Apše un Didriķis Belte, kas jau 1941. gada rudenī sadarbojās
ar Konstantīna Vanaga izlūku grupu. Viņi jau toreiz tika ap-

bruņoti ar padomju ieročiem. Vēlāk Vaivaru apgaitā sabēga de-

zertieri citnovadnieki no Dundagas pārsūtīšanas punkta. Visi

viņi atrada atsaucīgus atbalstītājus, kaut jaunsaimnieku rocība

nebija liela.

1944. g. vasarā nelegālisti apvienojās. Par pulciņa darbības

sākumu izsmeļošu informāciju tika devusi partizāņu atbalstītāja
Vera Janova1

: «Grupas komandieris, kurā atradās arī mans brā-

lis, bija Valtsons Ansis. Grupai sākumā bija mednieku bises,

1 Vera Janova (Stola), dz. 1926. g. 11. XII, PSKP biedre no 1954. g.

Okupācijas laikā dzīvoja teva Jāņa Stola ģimene Ances pag. Sproģu mājas.
Vecākais brālis Ernests kara sākumā evakuējās kopā ar pārējiem 26 Ances

komjauniešiem. Vairākkārt tika arestēts ģimenes galva: pirmo reizi 1941. g.

rudenī, kad viņu turēja aizdomās par sakariem ar B. Mežkovski. Kopš 1943. g.

no mobilizācijas bēguļoja brālis Antons; 1944. g. ģimene atbalstīja mežinieku

un partizāņu pulciņus, no 1945. g. I — arī I. Pūces frontes izlūku grupu.
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pēc tam mans tēvs no Ogsiles atveda divas šautenes un rokas

granātas. Partizāņi slēpās mežā pie Lonastes upes pa kreisi no

Lažas un Atvasēm. Pēc pārtikas uz Sproģiem, Cielavām un ci-

tām mājām nāca mans brālis Antons. So grupiņu atbalstīja arī

citi iedzīvotāji, piemēram, Grīnbergi no Kuiku mājām, Grīn-

bergi no Lodiņu mājām, Atvašu saimnieki — Kārlis un Līze

Reinfeldi...

1944. g. 15. jūlijā mans brālis ieradās norunātā vietā, Grīn-

bergu pļavās, pēc pārtikas. Pļava izrādījās ielenkta un Antonu

ievainoja kājā, saņēma gūstā, aizveda uz Kuiku mājām. Viņu
sita ar šauteņu stobriem, grūstīja, spēra ar kājām, lai uzzinātu

kaut ko par grupas biedriem. Antons nepateica fašistiem biedru

atrašanās vietu, ne arī uzvārdus. Līdz nesamaņai sasistu, viņu
nosvieda pie šķūņa. Kad Antons pēc pāris stundām atguva sa-

maņu, lūdza padzerties, fašisti ņirgādamies viņu nežēlīgi sita,
līdz nobendēja, izģērba galīgi kailu un iesvieda Kuiku šķūnī.
Par šo neģēlību bendēm Heibergam Dāvidam un citiem tika iz-

sniegta prāva degvīna deva, kas kopīgi tika izdzerta Ances ko-

mandantūrā. Pievakarē fašisti ieradās pie mums apcietināt tēvu

un pateikt, lai ejot savākt savu meža suni. Mēs ar māti pārne-
sām Antona līķi uz savām mājām ...»

Grūti bija mazajam, vāji bruņotajam pulciņam aizstāvēties

pret ķērāju komandām. Mežabrāļi no Vaivaru apgaitas uz laiku

pārcēlās uz Kaugas mežiem. Tā saucamās Kārļu muižas apkār-

tnē, mežā pie Ābolkalniem, viņi sastapās ar citiem — vietējiem
mežiniekiem. Tā izveidojās viena no grupām, ar kuru saistījās
Zvejnieks un kura lika pamatu Ances partizāņu apakšvienībai.

Otras grupas sākums meklējams Kaziņu mežā pie Dundagas
pagasta robežām. Te pirmais vietējo nelegālistu pulciņš sanāca

kopā 1944. gada pavasarī, kaut gan vairāki jaunieši vairījās no

iesaukšanas leģionā kopš 1943. gada, bet uzturējās galvenokārt
piemājas bunkuros. Kārlis Heinbergs, kas dzīvoja nelegāli no

1943. gada, savā atmiņu stāstījumā parāda, ka arī te pati nežē-

līgā dzīve spieda darba jauniešus iet mežā un pulcēties cīņai
pret hitleriešiem, meklēt vadītājus. «Vairākas reizes tiku mek-

lēts,» Heinbergs stāsta. «1944. gada ziemā kādu dienu gāju no

kūts bunkura uz istabu. Tikko biju iegājis istabā, fašisti baltos

maskēšanās tērpos ielenca māju. Es pacēlu grīdas lūku un ielīdu

pagrabā. Fašisti kratīja istabas, bēniņus, bet grīdas lūku neievē-

roja ... Arestēja manu tēvu un noturēja cietumā vairāk nekā

gadu. Mājās bija nedroši, tādēļ pavasarī aizgāju uz mežu. Vēl

mājās esot, sazinājos ar citiem biedriem par došanos uz mežu
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un tālāko rīcību. Mežā sapulcējāmies apmēram 4 vai 5 km no

Kaziņu mājām pa kreisi no ceļa Ances—Dundagas virzienā.

Sākumā bijām maza grupiņa: es, Grīnvalds Artūrs no Ances pa-

gasta Lejām, Kalniņš Jānis no Dambekalniem, Kalniņš Vilis no

Laukmaļiem, Pētersons Dimitrijs no Citroniem, Jaunbelzējs Kār-

lis no Virsaišiem, Štekerhofs Ernests no Andžiņiem, Gričs Ža-

nis, Caune Dmitrijs ... Jūnijā (?!) pie mums ieradās Zvejnieks
un Fišmeistars Edgars. Mēs jau tad dzīvojām bunkuros, ko paši
saviem spēkiem iekārtojām. Bija mums nedaudz šāda veida

ieroču: medību bises, granātas un pistoles — tās mums piegā-
dāja pusaudži, paslepus izņemot ieročus no vācu vezumnieku

ratiem, kad tie stāvēja Lonastē. Pantalovičam Eduardam bija
pusautomāts ... Zvejnieks mums deva norādījumus gūstīt un

šaut vietējos policistus.» Tāda bija mežabrāļu tikšanās ar savu

nākamo komandieri. 1 Pēc Zvejnieka aiziešanas varēja likties,
ka mežinieku dzīvē nekas nebija mainījies. Taču tā domāt būtu

kļūda. Tas jaunais, kas ienāca pulciņā, bija — mērķtiecīgs mili-

tārs uzdevums: neganto šucmaņu un policistu sodīšana un at-

bruņošana. Jaunā pienākuma apziņa mežabrāļus disciplinēja un

lika justies kā lielās partizāņu armijas piederīgiem. Taisnība,
militārās mākas un prasmes mežiniekiem joprojām bija maz.

Abas pirmās iecerētās operācijas beidzās neveiksmīgi, jo parti-

zāņi rīkojās panaivi un neprasmīgi. Tā reiz mežabrāļiem nāca

ausīs, ka kaimiņu pusaudzim noslēpta pusautomātiskā šautene.

Aizgājuši pie viņa; tas apsolījis ieroci sadabūt un atnest, bet at-

vedis — ķērāju grupu. Sākusies apšaudīšanās, kas beigusies tra-

ģiski, jo partizāņi, negaidīdami tādu nodevību, bija pilnīgi pār-

steigti: Eduardam Pantalovičam (Adjutantam) izdevās izbēgt,
lai gan roka bija sašauta, divus mežiniekus gūstītāji saņēma

ciet, pie tam Miervaldis Grīnbergs (Zamuels) bija smagi ievai-

nots. Abus ieslodzīja Ances policijas moku kambarī, kur nežēlīgi
spīdzināja. Grīnbergs noasiņojis un nomiris jau nākamajā dienā,
bet Vilim Kalniņam, izmantojot sargu nevērību, izdevies izbēgt.
leradās viņš nometnē saplēstās drēbēs un noasiņojis.2

1 E. Fišmeistara (Krastiņa) liecība precizē V. Valtsona ierašanās

laiku Kaziņu mežā: tas noticis augusta vidū. Fišmeistaram 15. VIII esot bijis
jāierodas iesaukšanas komisijā Ventspilī, un, no tās vairīdamies, viņš aizgājis
partizāņos. Taisnība, paliek vēl maza neskaidrība: zvēresta lapā atzīmēts, ka

Fišmeistars ieskaitīts partizāņos 1944. g. 18. VIII, bet pēc kara sastādītajā
partizāņu sarakstā rakstīts — ka 7. VIII.

2 Vilis Kalniņš (Hermanis), vēlāk apakšgrupas komandieris. Ir izde-

vies noskaidrot, ka minētā sadursme notikusi 1944. g.21. IX.
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īpaši nežēlīgi pret vācu armijas dezertieriem un viņu piede-
rīgajiem izturējās Ances policists Ešentāls. Runāja, ka viņš ar

sišanu jau esot nomocījis dažus arestētos. Vācu kalps plātījās
ar savu mašīnpistoli, braukādams apkārt ar motociklu un tero-

rizēdams cilvēkus. Mežabrāļi nolēma nelieti pārmācīt un pie rei-

zes atņemt arī vērtīgo ieroci. Divi partizāņi — viens ar bisi,
otrs ar ierūsējušu šauteni — izšāva uz hitlerieti, kad viņš drā-

zās uz motocikla gar Ruškalna kapiem, vizinot savu mīļāko.
Protams, šādai «zalvei» trāpījuma spējas bija nelielas, tomēr

braucēji tika ievainoti un novēlās no motocikla. Tālākajā ap-

šaudē pārsvars bija policista pusē, kurš izbīlī šāva no automāta

ložu kārtas sev visapkārt. Partizāņi ekonomēja patronas, un

Jānis Kalniņš 1
ar savu biedru atgāja, neieguvuši tik vajadzīgo

trofeju.
Pēc abām minētajām sadursmēm mežabrāļi nolēma mainīt

apmetnes vietu. Naktī, ceļoties pāri Lonastei pie ķieģeļcepļa, iz-

nāca apšaudīšanās ar vācu posteni, taču viss beidzās bez zau-

dējumiem. Jauno nometni ierīkoja pie Kārļu muižas. Tā augusta
beigās Kaugas mežā sapulcējās abas Ances partizāņu grupas.
Drīz ieradās Ziemeļkurzemes partizāņu štāba pārstāvji 2. Kron-

bergs un V. Zaķis. Jaunie partizāņi, kas godam bija izturējuši

turpat mēnesi ilgo pārbaudes laiku, svinīgi nodeva zvērestu, sa-

ņēma partizāna apliecību. Tanī pašā reizē viņiem izvēlējās par-

tizāņu segvārdus, kuros visiem obligāti bija jāsaucas. Jaunā

apakšvienība bija nodibināta; tai piešķīra Vairoga nosaukumu.

Ziemeļkurzemes partizāņu organizācijas karogā blakus bultai

tika iešūts vairodziņš.
Pēc Zvēresta lapas spriežot, Vairogā šajā laikā bija 25 parti-

zāni.2

Mežabrāļi tika noformēti divās kaujas grupās: par 1. grupas
komandieri apstiprināja Kārli Jaunbelzēju (Zvirbuli) 3

, par

1 Jānis Kalniņš (Zemītis), dz. 1901. g. 22. X, dzīvoja Ances Dambe-

kalnos, cīnījās partizāņos no 1944. g. 3. VIII līdz kara beigām, 1945. g. krita

no nacionālistisko bandītu lodes.
2 Šai skaitā neietilpst abi kritušie un brāļi Romanovski, kas pārgāja uz

Bultu un no turienes pēc Zambes kaujas savukārt tika ieskaitīti Maksimova
izlūku grupā, kur darbojās līdz kara beigām. No Zvēresta lapas redzams, ka

Vairoga 4 partizāņi ieskaitīti sarakstos 26. VII, bet 19 partizāņi — 3. un

7. VIII. Tātad apakšvienības pamats bija likts VIII sākumā, un 3. VIII (kā
to daži interesenti dara) var uzskatīt par Ances partizāņu dzimšanas dienu.

8 Kārlis Jaunbelzējs (Zvirbulis), dz. 1904. g. 27. XII. Dzīvojis Ances

Virsaišos. Vairogā ieskaitīts 1944. g. 7. VIII; komandēja partizāņu grupu.
Ziemā tā pajuka, bet komandieris ar vairākiem cīnītājiem palika kaujas ierindā
līdz Uzvaras dienai. Pēc kara Jaunbelzēju nobendēja buržuāziskie nacionālisti.



136

2. grupas komandieri palika Ansis Valtsons (Runcis). Pie

apakšvienības komandiera pastāvīgi uzturējās vairāki sakarnieki

un tālie izlūki — drosmīgākie Vairoga cīnītāji.
Ziemeļkurzemes partizāņu štāba vadītāji savos apmeklējumos

līdzās tīri svinīgām ceremonijām padarīja arī lielu, praktisku
organizatorisku darbu. V. Zaķis Vairoga grupās pabija divas

reizes, 2. Kronbergs — trīs reizes, pie tam pēdējo reizi — no-

vembra sākumā.

Štāba pārstāvji risināja politiskas pārrunas ar cīnītājiem, iz-

skaidroja konspirācijas un partizāņu cīņas paņēmienus, brīdi-

nāja būt piesardzīgiem un modriem, lai grupās neielavītos

spiegi un provokatori, kurus rudenī vācu SD pastiprināti cen-

tās ieplūdināt antifašistiskajā pagrīdē, nelegālistu un partizāņu
grupās. Arī Vairogam štābs stingri noteica darbības pamatuzde-

vumu, un tas bija — izlūkošana, izlūkošana un vēlreiz izlūko-

šana. Šajā virzienā ancenieši arī visvairāk varēja paveikt.
Pēc štāba pārstāvju aiziešanas sākās partizāņu dzīves ik-

diena: sagādes, dežūras un izlūkgājieni. Komandieris V. Valt-

sons piegrieza lielu vērību aģentūras tīkla izveidošanai, lai va-

rētu piegādāt vajadzīgās ziņas Āboliņa Centra grupai. Tātad

augustā tika likts drošs pamats, lai arī Ances pusē izaugtu pat-

stāvīga partizāņu vienība. Izmantojot jauno apakšvienību kā ko-

dolu, vēl pirms ziemas iestāšanās varēja izveidot spēcīgu kaujas
formāciju, ja to pastiprinātu ar ieročiem un partizāņu kara spe-

ciālistiem. Jāteic, ka Vairoga pamatsastāvā vispār nebija cilvēku

ar kara pieredzi, jo visi tie bija vakarējie civiliedzīvotāji. Tikai

nedaudziem vecākiem vīriem bija primitīvas militārās zināšanas

vecās Latvijas obligātā karadienesta apmērā, bet jauniešiem pat
to nebija. Tā Vairoga vīriem zināšanu par partizāņu kara tak-

tiku, izlūkošanas un nelegālo darbu bija tik, cik varēja dot ko-

mandieris un štāba pārstāvji dažās nodarbībās. Par Vairogu jā-

saka, ka tā bija pārliecinātu antifašistu — padomju cilvēku no-

daļa, kuras biedri gribēja, bet vēl nemācēja cīņā pielietot parti-
zāņu kara metodes. Un kā lai mācās karot, ja nebija daudzmaz

atbilstošu kara ieroču? Vairogam nebija ne ložmetēju, ne auto-

mātu. Šai ziņā viņi atradās daudz grūtākā stāvoklī pat salīdzi-

nājumā ar Bultas grupām. Rudens posmā gan izdevās sagādāt
vairākas kara šautenes, bet pat tad daži mežabrāļi palika bez

ieroča. Štāba pārstāvji bija solījuši palīdzēt Vairogam ar ap-

bruņojumu, taču Āboliņš netika saņēmis jaunu ieroču sūtījumu

no aizfrontes, atskaitot nelielus patronu papildinājumus esoša-

jam apbruņojumam. Droši vien ar šo negatīvo apstākli var iz-
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skaidrot to faktu, ka veselus divus mēnešus — līdz pat oktobra

vidum — Vairogā netika ieskaitīts neviens jauns partizānis.
Vadība atteicās pieņemt gan vietējos neapbruņotos nelegālis-
tus, gan apbruņotos leģiona dezertierus citnovadniekus. Pēdējos,

protams, bija jāpārbauda, un, kā parādīja turpmākie ziemas no-

tikumi, piesardzība bija vietā: tieši starp svešnovadniekiem, iz-

rādījās, bija vācu SD iesūtītie nodevēji, kas nodarīja postu kau-

jas grupām un vietējiem iedzīvotājiem — partizāņu atbalstītā-

jiem. Oktobra otrajā pusē Vairogā pēkšņi tika pieņemti 40 jauni
mežabrāļi, 1 pie tam divreiz — 16. un 21. oktobrī — lielākas

svešu pienācēju grupas. Kas noteica šādu vadības nostājas iz-

maiņu? Vispirms jau tas, ka visi jaunpienācēji bija apbruņoti,

pie tam, kā liecina nākamie notikumi, ilgāku laiku viņi tikuši

novēroti un pārbaudīti. Zināmu noskaņojuma un aktivitātes pa-
cēlumu radīja Rīgas atbrīvošana. Arī Vairogā brieda doma, ka

Sarkanās Armijas uzvaroša uzbrukuma gadījumā tā jāsagaida,
ne tikai pastiprinot izlūkošanu, bet arī maksimāli graujot preti-
nieka aizmuguri. Šim uzdevumam bija vajadzīgi lielāki spēki.
Šajā laikā visi Vairoga partizāņi bija savilkti vienkopus Kau-

gas mežā, un, kā atceras aculiecinieki, lielākā daļa no viņiem
dzīvojusi netālu no Vanagu mežsarga mājām lielajā, labiekār-

totajā zemnīcā. Tā bija izbūvēta, zemē ierokot nojauktu siena

šķūni. Bijis uzstādīts pat radiouztvērējs. Pavisam te uzturēju-
šies 40—45 partizāņi,2 kas bija iedalīti četrās kaujas grupās.
Optimistiskais noskaņojums par cīņas perspektīvām, kāds to-

reiz valdīja Vairogā, izskaidrojams arī ar to, ka apakšvienībai
no Āboliņa Centra grupas tika piestiprināts pastāvīgs radists —

nesen desantētais rīdzinieks Semjons Kozlovs (Mazais Jānis).
Tas palielināja atbildības sajūtu partizāņu vidū; bija lielā mērā

jāpastiprina un jāizvērš izlūkošanas darbs, lai Mazā Jāņa rāciju

pietiekami noslogotu ar savākto informāciju. Taču 6. novembrī,
kad pēdējo reizi apakšvienību apmeklēja štāba priekšnieks
Z. Kronbergs, tika nolemts apakšvienības bāzi sadalīt četrās

patstāvīgās grupās, izvietojot tās agrākajos darbības rajonos. 3

' Partizāņu Zvēresta lapā ir uzskaitīti 35, bet pēc kara sastādītajā sarakstā

minēti vēl 5 partizāņi, kas iestājušies Vairogā pēc 1944. g. 15. X.
2

Autorasastādītajā Vairoga partizāņu kartotēkā ir 70 cilvēku. Viņi dažāda

laikā uzņemti apakšvienībā (neskaitot 19 bijušos karagūstekņus, kuru grupa
pienāca martā pēc komandiera krišanas). Vairāki desmiti no viņiem ir atkri-

tuši, un Vairoga sarakstā, kas sastādīts pēc kara, palicis 41 partizānis.
8 Lēmumu sadalīties, iespējams, paātrināja iepriekšējās_dienas negadījums.

1944. g. 5. XI, saduroties ar vācu esesiešiem Ances mežā, krita Jānis Gričs

(Miza), kas veica izlūkošanas uzdevumus un piegādāja ziņas Maza Jāņa
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Sākās mežu pārmeklēšanas ekspedīcijas, un, sniegam uzkrītot,

nelielām vāji bruņotām grupām bija vieglāk noslēpt pēdas, sa-

gādāt pārtiku un izvairīties no vajātājiem. Kaugas mežā palika
Kārļa Jaunbelzēja (1.) grupa un jaunizveidotā Arnolda Jaun-

belzēja-Sūnas (4.) grupa; uz Vaivaru apgaitu aiz Lonastes

Lažām pārcēlās Anša Valtsona (2.) grupa un 21. oktobrī pie-

ņemtā Jāņa Sargūna (3.) grupa; tās šai pusē bija izaugušas.
Vairoga vadība palika Kaugas masīvā un ar grupu ziņnešu un

izlūku palīdzību uzturēja kontaktus ar pakļautajiem partizā-
ņiem. Kā atceras 2. grupas sakarnieks R. Apše, ziņneši parasti

iegriezušies Glāziņu Anša Lazdukalnu mājās, kur zināmos ter-

miņos bijusi noteikta tikšanās; šādās reizēs partizāņu sanācis

visai daudz. No šejienes arī sākti vairāki gari un drosmīgi iz-

lūkošanas reidi; uz šejieni atgriezušies ar ziņām: apakšvienības
vadība atradās Kārļu muižas tuvumā. Ziemai tuvojoties, attā-

lāko grupu saites ar centru kļuva vājākas un tikšanās retākas.

Taču izlūkdarbs grupās neatslāba, it īpaši aģentūras ziņu vāk-

šana. Abos masīvos šajā laikā tika desantētas vairākas frontes

izlūku grupas: tās pēc vienošanās nereti kļuva par tuvākās

Vairoga grupas šefu — izlūkošanas uzdevumu devēju un sa-

vākto ziņu saņēmēju. Sevišķi darbīgi šai ziņā bija mežabrāļi un

viņu atbalstītāji attālajā Vaivaru apgaitā.

Vaivaru apgaitā
Šaja apgaita bija izaugušas divas Vairoga gru-

pas; turp tās devās pārlaist priekšā stāvošo

ziemu. Par A. Valtsona (2.) grupu jau tika stāstīts. Jāpakavējas
vēl pie Jāņa Sargūna (3.) grupas vēstures — tās kodols skaud-

rajā 1945. gada ziemā izrādījās visnoturīgākais.
Būdams no Latgales, Jānis Sargūns 1 svešajā pusē ieradās

1944. gada vasaras nogalē kopā ar Leonardu Vītiņu (Kranci),
ar kuru reizē bija izbēguši no leģionāru sadales punkta Rīgā.
Dezertieri sastapa lielu iedzīvotāju atsaucību. «Pēc vairākkār-

tēja apmeklējuma,» stāsta Sargūns, «iepazināmies ar Atvašu

raidstacijai. lesāktais dalīšanas process turpinājās ziemas vidū: no lielākajām
grupām (parocīgākas uzturēšanas dēļ) izdalījās dažas apakšgrupas. Varbūt

tādēļ dažreiz var gan dzirdēt, gan lasīt apgalvojumus, ka Vairogā ietilpušas
sešas kaujas grupas, v. tml.

1 Jānis Sargūns (Trusis), dz. 1909. g. 10. VI. PSKP biedrs no 1953.

gada. Dzīvojis Izvaltas pagastā Daugavpils apriņķī, bijis laukstrādnieks.

1944. g. 111 mobilizēts vācu armijā; izbēdzis no sadales punkta Rīgā. Nonācis

Dundagas pusē, organizēja bruņotu antifašistu grupu, kura 21. X tika ieskai-

tīta Vairogā. 3. partizāņu grupas komandieris, bet no 1945. g. 111 — apvienotās
Bultas-Vairoga grupas komandiera vietnieks; cīnījies līdz kara beigām.
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saimnieku Reinfeldu, kura māju tuvumā uzturējāmies. Viņš deva

mums pārtiku, apģērbu, sniedza informāciju. Pēc kādām 2—

3 nedēļām mums pievienojās divi biedri un mazliet vēlāk — vēl

divi (arī no Latgales. — Aut.). Nodibinājām savu grupu. To va-

dīju es. Izvērsām izlūkošanu un centāmies nodibināt sakarus

ar kādu partizāņu vienību.
...

Kādā vakarā vēlu satikāmies ar

Jāni Zavaļņevu, bet viņš, negribēdams man uzticēties, sākumā

mani noraidīja. Tikai pēc ilgāka laika J. Zavaļņevs uzsāka ar

mani sarunas un iepazīstināja mani ar Vairoga 2. grupas ko-

mandieri Valtsonu Ansi, Rūdolfu Apši un Arnoldu Jaunbelzēju.
Pēc manas grupas dalībnieku pamatīgas pārbaudes un pēc vai-

rākkārtējām sarunām ar atsevišķiem Vairoga partizāņiem, ap-

mēram 1944. gada augustā (ticamāk, ka septembra beigās — ok-

tobra sākumā. — Aut.), mums bija tikšanās ar Vairoga koman-

dieri b. Valtsonu (Zvejnieku), kurš manai grupai pārbaudes
nolūkā deva uzdevumu. To godam veicām, un mūs uzaicināja uz

partizāņu nometni. Pārgājām. Grupai piestiprināja Jāni Zavaļ-
ņevu — kā labu apkārtnes pazinēju... Oktobrī mēs nodevām

svinīgo solījumu un kļuvām par Vairoga partizāņiem... No-

vembra beigās pārtikas grūtību dēļ bijām spiesti sadalīties pa

grupām. Tā kā bija jāmaina vieta, tad 2. un 3. grupa devās uz

Vaivaru apgaitu ...
Te dzīvojām un uzturējām sakarus ar štābu

līdz 1945. gada 8. februārim.»
v

Sevišķi labvēlīgi bāzēšanās apstākļi bija Jaunavotu pusē. Ne-

pārvērtējami lieli nopelni partizāņu cīņas izvēršanā šeit bija
kvēlā padomju patriota Vasilija Zavaļņeva prāvajai ģimenei1.

Padomju gadā jaunsaimnieka Zavaļņeva palielā ģimene aktīvi

piedalījās padomju varas nostiprināšanā. Kara sākumā dēls

Vladislavs atkāpās kopā ar Sarkanās Armijas daļām, bet tēvs

nokļuva ielenkumā pie Ķemeriem. Te, ielenkumā, Vasilijs Zavaļ-
ņevs uzņēmās izvest cauri Olaines mežiem Potapova komandēto

robežsargu apakšvienību. Neskaitāmās kaujās ar vācu daļām ro-

bežsargu nodaļa tika izkaisīta, un V. Zavaļņevs slepeni atgrie-
zās mājās, tika arestēts un tikai pēc 16 mēnešiem atbrīvots.

Lai gan Cielavu mājas policija stingri uzraudzīja, Zavaļņevu

ģimenes locekļi plašā apkārtnē kļuva par darbīgākajiem antifa-

1 Vasilijs Zavaļņevs (dz. 1888. g.) dzīvoja savā jaunsaimniecībā Ances

Cielavās. 1941. g. 13.' VII vietējie fašisti viņu apcietināja. Pēc atbrīvošanas

V. Zavaļņevs aktīvi ieslēdzās cīņā pret hitleriešiem. Viņa saimniecība Cielavās

bija Vairoga sakaru centrs un tā 2. un 3. grupas atbalsta punkts. Visi viņa
ģimenes locekļi veica plašu izlūkošanas darbu, vēlāk piegādāja ziņas arī

I. Pūces izlūku grupai; dēls Jānis sastāvēja partizāņu grupā.
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šistiskās cīņas dalībniekiem un veicinātājiem. Te pajumti atrada

leģiona dezertieri, te atkopās un saposās tālākajai cīņai izbē-

gušie padomju karagūstekņi. Izcils Vasilija Zavaļņeva veikums

ir karagūstekņu bēgšanas organizēšana no tuvējās Pāces sta-

cijas 1944. gada 20. jūlijā. Lūk, viņa atmiņu īss pieraksts 1961.

gadā, neilgi pirms nāves:

«Pāces stacijā strādāja apmēram 26 cilvēku liela padomju
karagūstekņu grupa. Kādreiz vasarā ierados pie viņiem, lai it

kā dotu pasūtījumu koka kubuliņa izgatavošanai. Sarunās at-

klājās (būdams no Latgales, es labi pratu krievu valodu), ka

daudzi gūstekņi vēlas bēgt no nometnes, ja tikai atrastu kādu,
kas viņiem pēc izbēgšanas šajā svešajā pusē sniegtu atbalstu.

Palīdzību es viņiem apsolīju un izstāstīju, kā nokļūt līdz manai

saimniecībai. Kā notikusi pati bēgšana, sīkāk nezinu, bet pēc pā-
ris dienām norādītā vietā atnāca 22 nometnes režīma izmocīti,

puskaili un badā paguruši cilvēki. Nebija viegli sagādāt vese-

lam karavīru vadam apģērbu un uzturu, bet ar kaimiņu palī-
dzību to padarījām. Viņi mūsu pusē uzturējās pāris mēnešu.

Kad karavīri daudzmaz atkopās, saistīju viņus ar partizāņiem.»
Tā paša gada vasarā pārgāja uz nelegālu dzīves veidu arī

Zavaļņeva dēls Jānis — bijušais Ances komjaunatnes aktīvists.

Pēc mobilizācijas viņš izbēga no Rīgas kazarmām un ar šauteni

plecā atgriezās dzimtajā pusē.
Jānis Zavaļņevs tika ieskaitīts Vairoga 3. grupā, taču, bū-

dams labākais apkārtnes pazinējs, lielākoties veica sakarnieka

pienākumus, vienojot grupas ar Vairoga centru. Kopā ar R. Apši
un citiem partizāņiem viņš bieži devās tālos izlūkgājienos uz

Popi, Miķeļbāku, Rindu, Spāri un Ugāli; reiz pat sagādāja ziņas

par vācu pretgaisa aizsardzības štābu Zūru muižā. Neviens uz-

devums viņam nebija par grūtu, un, tā kā Jānis nekad ilgāku
laiku nebija sastopams vienā vietā, puiši ar labsirdīga humora

pieskaņu sauca viņu par «skrejošo holandieti». Partizāņu ap-

gādē un ziņu došanā piedalījās visa Zavaļņevu ģimene: uzde-

vumos gāja un brauca māte Monika un meita Anna; otra meita

Vera, kas dzīvoja Ventspilī, sistemātiski brauca «ciemos» pie

vecākiem, ikreiz atvezdama V. Valtsonam no pilsētas pagrīdnie-
kiem jaunāko informāciju. Līdzīgu palīdzību partizāņiem snie-

dza arī citas Lonastes jaunsaimnieku ģimenes. 1945. gada sā-

kumā, kad zuda sakari ar V. Valtsonu, Zavaļņevu ģimene vērtī-

gās izlūkošanas ziņas nodeva I. Pūces (Akmens) izlūku grupai.
Partizāņu atbalstīšanas un izlūkošanas darbs bija sarežģīts un

riskants pienākums. Kaut arī policija turēja aizdomās Cielavu
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un kaimiņu māju iedzīvotājus par sakariem ar partizāņiem,
tiešu pierādījumu nebija. Nelīdzēja arī biežie iebrukumi, māju
un apkārtnes pārmeklēšana un novērošana, iedzīvotāju aresti un

pratināšanas. Vienīgais glābiņš aresta gadījumā bija visu no-

liegt, izturēt mocīšanu un represijas. Šo grūto laiku Anna Za-

vaļņeva (Pritikina) apraksta šādi: «1945. gada sākumā Ābolkal-

nos, kur dzīvoju, notika vairākkārt kratīšanas. Tādēļ februāra

beigās drošības labad pārgāju atpakaļ uz Cielavām. 1944. gada
rudenī mēs ar māti jau bijām arestētas. Aresta laikā prasīja

par brāli Jāni, bet mēs ar māti pastāvējām pie tā, ka viņš
iesaukts vācu armijā un, kur palicis pēc tam, to nezinām. Pēc

3 diennaktīm mūs atbrīvoja. Tēvs man bieži lika iet uz Lonastes

staciju, pavadīt tur dienu, pierakstīt aizejošo vilcienu numurus,

noskaidrot vagonu kravu v. tml. Mauru mājiņā pie Lonastes

stacijas dzīvoja kāda evakuēto ģimene (uzvārdu neatceros), kas

vēlāk man nodeva jau iepriekš savāktās ziņas. Atgriežoties bija
jāiet pāri Lonastes upes tiltam, kur parasti stāvēja vācu poste-
nis. Lai tiktu cauri bez kratīšanas, nācās dot kukuļus, ko vācieši

labprāt pieņēma; vairākas reizes iedevu pašaudzēto tabaku, di-

vas reizes — cimdus. Tālāk ziņas nodevu tikai tēvam, kas tās

personīgi aiznesa uz mežu.»

Gada beigās stipri pierimušo Vairoga grupu darbību palīdzēja
aktivizēt jauns labvēlīgs apstāklis. 21. decembrī ziemeļos no

Lonastes stacijas piezemējās II Baltijas frontes trīs izlūki pie-

redzējušā frontinieka Ijaba Pūces 1 vadībā. Pirmā satikšanās

ar Atvašu māju iedzīvotājiem bija veiksmīga — viņi deva fron-

tiniekiem patvērumu un ziņas par pretinieku, kā arī palīdzēja
saistīties ar vietējiem nelegālistiem un partizāņu sakarnieku

Jāni Zavaļņevu. Pēdējais savukārt iepazīstināja Pūci ar Vai-

roga grupas komandieri Sargūnu. Gandrīz trīs mēnešus frontes

izlūki izmantoja Vairoga 2. un 3. grupas vīru palīdzību svarīgu

izlūkziņu vākšanā. Tā 3. grupas partizāņi atklāja vācu zenītar-

tilērijas štābu jūrmalā. J. Zavaļņevs un R. Apše Jaungada
priekšvakarā noskaidroja krasta apsardzības bateriju izvieto-

jumu Miķeļbākas apkārtnē. Zavaļņevs ar biedriem veica arī tālu

1 Ijabs Pūce (Akmens, Reinfelds), dz. 1905. g. 16. IX Valmieras apr.

Ipiķu pag. Cīnījās frontē Latviešu strēlnieku divīzijas rindās, bet 1944. g.

stājās II Baltijas frontes izlūku daļas rīcībā. No VII līdz IX sekmīgi darbojās
ienaidnieka aizmugurē Limbažu apkārtnē, sniedzot vērtīgas ziņas par vācu

karaspēka daļu kustību caur Rīgu, Limbažiem un Valmieru. Otru reizi desan-

tēts Dundagas apvidū, darbojās līdz kara beigām. Vairākkārt apbalvots ar

kara ordeņiem.
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pārgājienu uz Kandavu, lai pārbaudītu, vai pareizas ir ziņas,
ka padomju bumbvedēju uzbrukumā vācu 16. armijas štābam pie
Kandavas nosists kāds ģenerālis. Ziņa apstiprinājās. Zavaļņevs
noskaidroja arī vācu karaspēka daļu štābu numerāciju un izvie-

tojumu Talsos. Par viņa darbu ļoti atzinīgi atsaucās Akmens

komandieris. «Jāņa Zavaļņeva ziņojumi,» stāsta I. Pūce, «vien-

mēr bija ļoti precīzi un vērtīgi. Bet pēc dabas, viņš bija pārgal-
vīgs. Un pārgalvība viņam gandrīz maksāja dzīvību. Kaut kur

Dundagas apkārtnē uz pavasara pusi notika kāzas. Es biju
pret šo kāzu apmeklēšanu, bet Jānis tomēr tajās bija ieradies.

Žandarmi kārtējā pārbaudē ielenca kāzu namu un Zavaļņevu kā

aizdomīgu aizturēja un ievietoja Ances aresta telpās. Pēc triju
dienu pratināšanas jau likās, ka partizāni atbrīvos: policija bija
noticējusi, ka svešie dokumenti patiesi. Bet atbrīvošanu izjauca

negaidīts notikums. Policijas telpās ticis ievests kāds arestēts

partizāņu atbalstītājs, un, ieraudzījis Jāni, viņš pārsteidzīgi
iesaucies: «Ā, arī tu te!» Ar to pieticis, lai Zavaļņevu stingrā
apsardzībā nogādātu Ventspilī. Pratināšanā piedalījies pat kāds

latviešu policijas pulkvedis. Zavaļņevs tikai atkārtojis savu le-

ģendu, ko apstiprināja arī klātesošā personības apliecība: viņš
ir bēglis no Preiļu apkārtnes. Kaut arī Sargūns bija daudz pa-

stāstījis par izdomāto Jāņa «dzimto pusi», ilgajā pratināšanas

gaitā, kad pretizlūkošanas vīri pēc Preiļu apkārtnes topogrāfis-
kās kartes pārbaudīja Zavaļņeva zināšanas, viņš sapinās. Sekoja
spīdzināšana, bet Jānis varonīgi izcieta sāpes un biedrus neiz-

deva. Hitleriešu kapitulācija izglāba partizāņu izlūku no nāves.»

Izcils ziņu piegādātājs Akmens rācijai bija Jāņa tēvs Vasilijs
Zavaļņevs un vairāki citi apkārtnes jaunsaimnieki.

Tā kā Vairoga vīri bieži pārvietojās un pieņēma jaunus cī-

nītājus, ī. Pūcēm konspirācijas apsvērumu dēļ nebija izdevīgi
ar viņiem ierīkot kopīgu bāzi. Viņš iecerēja izveidot patstāvīgu
nometnes un rācijas apsardzi. Šajā nolūkā savai grupai piesais-
tīja vienu no Māmes meža kaujinieciskajiem nelegālistu pulci-
ņiem, kuru vadīja rīdzinieks Hermanis Stepanovs. Tanī bija
desmit vīru, kuri dezertējuši no leģiona: līdz ar rīdziniekiem

bija pa vienam cīnītājam no Latgales un Liepājas, pāris jau-
niešu no Rīgas apriņķa, pa vienam no Limbažiem un Tukuma

apkārtnes, kā arī viens karagūsteknis un kāds Baltkrievijas

ebrejs, kas bija izbēdzis no Dundagas koncentrācijas nometnes.

Komunists I. Pūce prata dedzīgi pārliecināt un iejūsmināt jau-

nos izlūkus grūtajam darbam. Dāvāto uzticību viņi visi godam
attaisnoja. Vēlāk gan daži no viņiem ievainoti nokļuva ienaid-
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nieka rokās, taču bija tik varonīgi, ka zvērestu nelauza un bied-

rus nenodeva. Tātad Māmes mežos parādījās spēcīgs organiza-
torisks centrs — Akmens grupa.

Sniedziņš
un Ivans

Malašonoks

Labvēlīgi apstākļi jaunas apakšvienības dibinā-

šanai nobrieda arī dienvidaustrumos no pilsē-
tas — tā saucamajos Zambes mežos starp
Elkšķenes staciju un Pilteni. Jau vasarā, pēc

Bultas 3. grupas neveiksmīgās sadursmes Plateļu pļavās, ievai-

notais komandieris K. Salmiņš (Sniedziņš) 1
ar vairākiem par-

tizāņiem pārcēlās uz dienvidiem — pāri Ventspils—Rīgas dzelz-

ceļam. Sākumā partizāņu grupa uzturējās Kamarces upes

krastā netālu no Elkšķenes stacijas, bet augustā, kad sāka nākt

klāt jauni cīnītāji, devās vēl tālāk uz dienvidiem un nobāzējās
mežā netālu no Zambes pusmuižiņas. Šajā masīvā starp Zambi

un Melnraga mājām tad arī turpmāk tika celtas partizāņu no-

metnes. K. Salmiņa vadītie partizāņi no šī laika kļuva pazīstami
kā Zambes partizāņi. Apkārtnes darba zemnieki labprāt atbal-

stīja mežabrāļus. Uzzinājuši par partizāņu parādīšanos, mobili-

zācijai vācu armijā padotie, kas līdz tam slēpās savu māju tu-

vumā, devās meklēt sakarus ar cīnītājiem, un daudzi pievienojās
grupai. Partizāņi sāka domāt par jaunas apakšvienības izveido-

šanu, un labvēlīgi apstākļi to veicināja. Proti, 1944. gada
14. augustā netālu no Zūru mežniecības ar izpletņiem piezemē-

jās II Baltijas frontes 11 izlūki, kurus vadīja Padomju Armijas
leitnants Vasilijs Haritonovs un viņa vietnieks staršina Ivans

Malašonoks. Šī izlūku grupa — ar kodēto nosaukumu Zaslužen-

nijs drīz saistījās ar Zambes partizāņiem. Armijas izlūkiem bija
veicams ne jau vieglais darbs — nepārtraukti jāinformē pavēl-
niecība par vācu karaspēka daļu virzīšanos caur Ventspils ostu.

Aģentūras ziņas reizēm «novecoja», tādēļ par vienu no efektī-

vākajiem operatīvo ziņu vākšanas paņēmieniem izlūki uzska-

tīja «mēļu medības», proti, fašistu armijas un policijas pār-

stāvju un citu militārpersonu sagūstīšanu, kuri parasti deva

labu informāciju. Izlūkiem bija liela pieredze šai ziņā, labi

ieroči un arī cilvēku pietika šādām medībām — 11 vīru; tā bija

1 Kārlis Salmiņš (Sniedziņš), dz. 1908. g., strādnieks Jelgavas mēbeļu

fabrikā, pēc tam citos darbos, vācu okupācijas laika iesaistījās antifašistiskajā

pagrīdē Jelgavā. 1942. g. V tika arestēts, 1943. g. IV izbēga no Jelgavas
cietuma. Slēpās Jelgavas apkārtne, vēlāk — Ventspilī pie padomju patriotu

Bogdanovu ģimenes, 1944. g. 111 pievienojās Bultas partizāņiem. Krita 1945. g.

1. janvāra rītā.
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pirmā lielākā izlūku grupa Kurzemē. Trūka labu un drošu ceļ-

vežu, vietējo apstākļu un iedzīvotāju pazinēju, kā arī vietējās un

vācu valodas pratēju. Šādus cilvēkus izlūkiem varēja dot Zam-

bes mežabrāļi. Tā sākās ļoti auglīga frontinieku un partizāņu
sadarbība. Izlūki izdalīja vietējiem cīnītājiem no savām rezer-

vēm ieročus, patronas, granātas, arī kartes, kompasus un citus

kaujas piederumus (Zaslužennijs saņēma pavisam 3 aviodesanta

kravas). Partizāņi pēc noteikta plāna vāca militāro informāciju
un piedalījās izlūku slepenajos reidos un diversijās. Izlūku at-

skaitēs atzīmēts, ka šīs sadarbības rezultātā pavisam tika sa-

ņemtas gūstā 20 «mēles», to skaitā vairāki vācu virsnieki, bet

17, kas pretojās, tika nošauti. Lūk, kā V. Haritonovs atceras

vienu no kopīgajām operācijām 1944. gada septembrī: ««Mēles»

mēs parasti ņēmām Piltenes apkārtnē, uz Ventspils—Tukuma
ceļa, bet divreiz gājām pēc «mēlēm» arī uz Ventspili. Pirmo

reizi neveicās, un mēs bijām spiesti atiet tukšā, bet otru reizi —

Ventspils ziemeļaustrumu nomalē —» mums palaimējās. Šajā

operācijā piedalījāmies vairāki: es, mans vietnieks I. Malašo-

noks, četri izlūki, partizāņu grupas komandieris Sniedziņš, viņu
komisārs un vēl trešais partizānis. Tas notika 1944. gada sep-

tembrī, laiks pieturējās vēl silts. Sniedziņš bija uzģērbis vācu

kareivja formu, un, kad pievakarē pilsētas nomalē sastapām
vācu pajūgus, viņš droši piegāja tiem klāt, pieprasīja paroli un

uzzināja, uz kurieni viņi dodas. Vācieši pateica paroli un izstās-

tīja, ka braucot ķert partizānus, bet Sniedziņš no savas puses

paskaidroja: «Mēs nākam jau atpakaļ.» Tā mierīgi šķīrāmies no

hitleriešiem un devāmies iekšā pilsētā, kur sadalījāmies divās

grupās. Mana grupa, kurā bija arī Sniedziņš, sadūrās ar diviem

vīriem SS formās. Kad puiši uzsauca: «Rokas augšā!» — viens

no esesiešiem metās bēgt; tūlīt to nošāvām. Otrs nepretojās,

viņu saņēmām dzīvu; izrādījās, ka tas ir no latviešu SS leģiona.
Remizova grupa tanī pašā laikā devās uz kādu nomaļu māju,
kur, pēc partizāņu aģentu ziņām, dzīvoja viegla rakstura sievie-

tes un kur bieži uzdzīvoja vācu virsnieki. lekšā bija dzirdama

mūzika, skanēja iedzērušu vīriešu balsis. Jau apsvērām, kā klu-

sām iekļūt ēkā, kad durvis atvērās un viens vācu virsnieks, dun-

godams jautru melodiju, iznāca — savās darīšanās. Atkal uz-

saucām: «Hānde hoch!» — bet fricis izbīlī sāka brēkt. To ar

automāta kārtu puiši noguldīja. Tūlīt arī piesteidzās otrā grupa.
Sagūstītais esesietis mūs atpakaļceļā izvadāja līčločiem caur

vācu zenītbaterijas novietni. Mežā viņš mums deva vērtīgas zi-

ņas. Līdz 1944. gada 31. decembrim, t. i., līdz Sniedziņa bojā
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ejas dienai, mūsu izlūku grupa ar šo drosmīgo cīnītāju uzturēja
ciešus sakarus. Viņa sakarnieki — pagrīdnieki no Ventspils t-

mums sagādāja svarīgu informāciju. Kamēr mums nebija tulka,
pats Sniedziņš bieži izpildīja tulka pienākumus, bieži viņš deva

savus partizānus par pavadoņiem.»
Bijušais Zambes partizānis Voldemārs Bogdanovs atceras,

ka pavisam notikuši kādi 6—7 sekmīgi partizāņu reidi pēc «mē-

lēm». Oktobrī tajos piedalījušies arī divi dezertieri no vācu ar-

mijas — kādreizējie sociāldemokrāti Hamburgas un Vīnes

strādnieki Hansis un Fricis (uzvārdi nav zināmi). Reiz Pār-

ventā, pārģērbušies vācu žandarmu formās, viņi «kontrolējuši»
ceļu, aizturējuši mašīnu ar virsnieku un atveduši uz mežu.

Jaunais —- bīstamais un svarīgais darbs jūtami uzlaboja mo-

rālo noskaņojumu Zambes mežabrāļu grupā. Apziņa, ka no šī

laika viņi skaitās Padomju frontes pavēlniecības rīcībā, cēla

partizāņu noskaņojumu, ievērojami uzlabojās disciplīna, un

grupa saliedējās. Nopietnāks un izturētāks kļuva arī pats parti-

zāņu komandieris K. Salmiņš, kuram bultenieši savā laikā tika

pārmetuši par anarhistiskām tendencēm un nenosvērtību. Pa-

domju izlūku iespaidā arī te sāka veidoties īsts padomju cīnī-

tāju kolektīvs. Nāca klāt arvien vairāk cilvēku, pievienojās iz-

bēguši karagūstekņi. Pie partizāņiem pārbēga vairāk nekā des-

mit gūstekņu, kuri bija nodarbināti Zūru mežniecībā. Par Zam-

bes partizāņiem sāka interesēties policija, vajadzēja sargāties

no provokācijām. Tādēļ Zaslužennija izlūki, protams, ņemot līdzi

raidstaciju, atdalījās no partizāņiem un dzīvoja savrup citos

meža kvartālos, manevrējot nelielā trijstūrī starp Zambi—Gar-

siliem—Rukstuļiem. Apkārtējo viensētu iedzīvotāji labprāt at-

balstīja izlūkus: bagātīgi apgādāja ar pārtiku, informēja par

pretinieka «špiku» parādīšanos utt. Tā, piemēram, izcili izlūku

palīgi bija Rūmu ģimenes locekļi no Jaunčunču mājām. Parti-

zāņu uzdevumos gāja gan pats saimnieks Jēkabs gan

viņa sieva Marija un meita Melita. Ar viņu radinieku (Lūcijas
Kr'auzes v. c.) palīdzību izlūki sistemātiski saņēma informāciju

par kuģu kustību Ventspils ostā, par kara ešelonu izbraukšanu

un iebraukšanu stacijā. Tā, vadoties no izlūku ziņām, oktobrī

Ventspils ostā padomju aviācija uzbruka lielam pretinieka kuģu

transportam, kas nāca no Rīgas un Samsalas, un vairākus ku-

ģus nogremdēja vai iedragāja. Izlūkus atbalstīja daudzi mež-

sargi: tam bieži — īpaši soda ekspedīciju gadījumos — bija iz-

šķiroša nozīme, jo mežsargi ķērājus varēja novirzīt aplama vir-

zienā — garām partizāņu un izlūku novietnēm.
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Septembrī Zambes partizāņu skaits pārsniedza trīs desmitus

un strauji turpināja augt. 1 Haritonova izlūki izraudzīja no gru-
pas 7 pārbaudītus vīrus — bijušos frontiniekus un pievienoja
sev kā pastiprinājumu. No pārējiem tika nolemts izveidot kau-

jas apakšvienību, un tās saformēšanu uzdeva pieredzējušajam
izlūkam staršinam Ivanam Malašonokam, kuru partizāņi pazina
kā Ivanu Ivanoviču. Viņš kļuva šai laikā par vienības faktisko

idejisko un militāro vadītāju, paralēli veikdams savu pamat-
darbu — izlūkošanas aģentu tīkla izveidošanu Ventspilī un tās

tuvākajā apkārtnē. Ar savu taisnīgo un biedrisko attieksmi pret
cilvēkiem, ar izcilo drosmi izlūkošanas un kaujas operācijās, ar

prasmīgo un nenogurstošo organizatorisko darbu vienībā un

iedzīvotāju vidū šis Baltkrievijas dēls ieguva milzīgu un neda-

lītu Zūrmeža partizāņu un daudzo izlūku cieņu un atzinību. Par

«meža komandantu» un viņa veikumu Piltenes novadā vēl šo-

dien stāsta leģendas. I. Malašonoks2 jau vairākkārt iepriekš bija
veicis bīstamo izlūka darbu ienaidnieka aizmugurē. Labi zinā-

dams ienaidnieka cīņas paņēmienus, viņš iepriekš paredzēja
iespējamos sarežģījumus un vienmēr ar saviem ļaudīm izkūlās

no bīstamām situācijām. Šo prasmi viņš mācīja arī saviem pa-

kļautajiem. Septembrī Malašonoks un Salmiņš pieņēma pirmo
partizāņu zvērestu. 3 Grūtības radīja tas, ka piltenieši tikpat kā

neprata krievu valodu, bet bijušie karavīri — gūstekņi — neru-

nāja latviski. Cīnītāji atceras, ka pat zvēresta teksts nolasīts

un tulkots no vienas valodas otrā. Grūti bija sarunāties. Tādēļ

1
F. Rasa [H. Knēts]. Pa Zūrmeža partizāņu takām. — «Padomju Karogs»

[Talsu rajona avīze], 1965, N° 79—83 [P. X.].
2 Ivans Malašonoks (Buruns, Ivans Ivanovičs), dz. 1910. g. Balt-

krievijas PSR Polockas raj. dzelzceļa stacijā Borovuha I. Vairākkārt veicis

bīstamo izlūka darbu ienaidnieka aizmugurē, lielākoties fašistu okupētajā
Baltkrievijā. Sadarbojoties ar baltkrievu partizāņiem, apguva partizāņu kara

pieredzi, ko pielietoja vēlāk Piltenes mežos Kurzemē. «Vienības organizēšanā,»
rakstīja viens no partizāņu cīņas aizsācējiem Piltenes mežos — V. Redjko —

savā atskaitē pēc kara, «tuvu līdzdalību ņēma viena no desanta grupām ar

komandieri Zasluženniju priekšgalā. Organizēšanas dvēsele un labākais pa-
domdevējs, no kā saņēmām morāli politisko atbalstu, ... bija komandiera

vietnieks Malašonoks Ivans Ivanovičs — ārkārtīgi spējīgs, enerģisks un Dzim-

tenei uzticīgs cilvēks. Vēlāk kļuva savā rajonā par populārāko meža cilvēku.»

I. Malašonoks gāja bojā traģiskā nāvē 1945. g. 9. V. Viņa ģimene joprojām
dzīvo Borovuhā I.

3 No dažu bijušo cīņu dalībnieku liecībām izriet, ka jaundibinātajai Zam-

bes vienībai (pēc Bultas un Vairoga parauga) arī esot dots nosaukums: I. Ma-

lašonoks ieteicis — Par Padomju Latviju, Z. Kronbergs — Karogs, bet ne-

viens no tiem nav ieviesies, tādēļ vienību dēvē vai nu attiecīgā meža, vai

komandiera vārdā.
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tika nolemts visus tos, kas prata tikai krievu valodu, apvienot
atsevišķa kompaktā grupā, par kuras vadītāju izraudzīja nesen

no Ventspils karagūstekņu nometnes izbēgušo padomju inže-

nieri Vasiliju Redjko 1. Vienlaikus viņš skaitījās augošās apakš-
vienības komandiera Salmiņa vietnieks.

Tātad septembrī arī dienvidaustrumos no Ventspils veidojās
kodols jaunai partizāņu vienībai.

Trūkst

komandieru

Ziemeļkurzemes partizāņu štābs, kas bāzējās
viņpus dzelzceļa aiz Popes, bija informēts par
notikumiem Zūrmežā. Tā kā jaunās apakšvienī-

bas pamatu bija izveidojusi Bultas grupa, dabiski, ka štābs uz-

skatīja arī šo formāciju par sev pakļautu un nolēma to ieslēgt
savas organizācijas sastāvā un koordinēt tās darbību. Tas no-

tika septembra beigās, kad štāba vadība (Kronbergs, Zaķis) at-

griezās no Kaugas meža pēc sekmīgas Vairoga noformēšanas.

Štāba lēmums bija pareizs un apsveicams, jo frontes izlūki,
arī pats I. Malašonoks, pastiprinoties pretinieka kustībai Vents-

pils rajonā, turpmāk retāk varēja atrauties no tiešo izlūkošanas

uzdevumu pildīšanas un koordinēt Zambes partizāņu darbu.

Septembra beigas bija tas laiks, kad tuvojās Rīgas atbrīvošanas
diena un, kā toreiz domāja Kurzemē, arī visa «Nord» grupējuma
sakāves diena. Vajadzēja sagatavot un savilkt vienkopus visus

partizāņu spēkus, lai hitleriešu bēgšanas gadījumā «ar visu

dūri» triektu pa ienaidnieka komunikācijām. Šāds rīkojums —

visiem gatavoties un piedalīties noslēguma kaujā — bija dots

kā Bultai, tā arī Vairogam, kaut gan kārtējā darbā tām no di-

versijām un kaujām bija ieteikts izvairīties.

26. septembrī Bultas cīnītāji štāba grupas vadībā sapulcējās
Puzes ezera apkārtnē. Kopā sanāca ap sešdesmit vīru — lielā-

koties bruņoti ar šautenēm; komandieriem un izlūkiem bija daži

automāti, vienības segšanai — viens rokas ložmetējs. 27. sep-
tembrī bultenieši bez starpgadījumiem nonāca Zambes mežā,

apmetās kaimiņos Sniedziņa vīriem, kuri toreiz dzīvoja netālu

no savu atbalstītāju — Mežmūrnieku mājām. Štāba ļaudis sa-

tikās arī ar izpletņlēcējiem, kuri steidzās uzdevumā uz Vents-

1 Vasilijs Redjko, dz. 1911. g. Zaporožjes apgabalā, pirms kara strādāja
par inženieri Maskavas metro celtniecībā; kara sākumā, būdams kara inženie-

ris, nokļuva aplenkumā pie Aizserdes. Sabija vairākās karagūstekņu nometnes.

1944. g. VIII izbēga no Ventspils nometnes un pievienojās Zambes partizā-
ņiem. Vēlāk kļuva par vienības komandieri. Pēc kara strādā savā specialitātē
Maskavā.
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pili, tādēļ tuvākas pārrunas neiznāca. Ar I. Malašonoku tika no-

runāta tikšanās pēc divām dienām. Taču tālākos kontaktus iz-

jauca nejaušs atgadījums, kam bija liktenīgas sekas. Nākamās

dienas rītā Ventspils «štosgrupa», apmēram viens policijas
vads, pārmeklēdama mežu, uzgāja Zambes mežabrāļu nometni.

Sniedziņš un Redjko ar vairākiem kaujiniekiem atradās uzde-

vumā; viņiem bija līdzi labākie ieroči. Mežabrāļu nometnē tanī

rītā mitinājās arī bulteniešu pārstāvji. Sākās apšaudīšanās, no-

metni sāka ielenkt. Daži partizāņi izlauzās un steidzās pie Bul-

tas otrā meža kvartālā pēc palīdzības. Te jau kaujas troksni

bija sadzirdējuši, un štāba priekšnieks Kronbergs ar pārdesmit
vīriem steidzās kaimiņiem palīgā. Izvērtās nikna frontāla ap-

šaude. Kā ziņoja «štosnieku» priekšnieks, bijuši ievainoti 3 po-
licisti. Tai laikā Zambes partizāņiem izdevās izlauzties no ielen-

kuma. Partizāņi savu bija panākuši — varēja atiet. Triecicn-

grupas komandieris V. Zaķis šādi apraksta kaujas pēdējo
posmu: «Kad Kronbergs deva pavēli atiet, man, Koļedovam

(Pāvelam) un Ļemantovičam vajadzēja segt atiešanu. Pirmais

atkāpās Pāvels: viņam bija rokas ložmetējs, un viņa uzdevums

bija savukārt nodrošināt mūsu pārskrējienu. Bet pēc Pāvela lē-

ciena pāri pļaviņai ložmetējs klusēja. Mums bija jāatkāpjas
bez sedzēja. Mēs atšaudoties sekojām pārējiem. Šai laikā arī

mani ievainoja labajā rokā — bija cauršauts mīkstums zem

elkoņa. Izrādījās, ka Pāvels nebija varējis mūs segt tādēļ, ka

pats bija smagi ievainots... Vajātāji sekoja pāris kilometru,
kamēr mums izdevās atrauties. Ļemantovičs pārsēja man roku.

Nogaidījām vakaru, jo dienā baidījāmies uz nometni iet. Kad

ieradāmies vakarā, tur neviena vairs nebija. Pēc divām dienām

izdevās pāriet Ventspils — Rīgas šoseju, un devāmies uz iepriekš
norunāto satikšanās vietu pie Ventspils—Rindas ceļa 21. kilo-

metra staba. Satiku Kronbergu un dažus citus biedrus. Uzzi-

nāju, ka vienība izklīdināta. Vajadzēja savākt izklīdušos parti-
zānus un pārformēt grupas.»

Izrādījās, ka šai nejaušajai un neveiksmīgajai sadursmei bija
diezgan izšķiroša loma gan Bultas, gan visas Ziemeļkurzemes

partizāņu organizācijas tālākajā liktenī. Krituši bija divi — si-

bīrietis Aleksejs Kovaļovs (Zigans) un popenieks Ernests Mūr-

nieks. Par viņiem nākamajās dienās rakstīja «Ventas Balss»:

«Nošauti divi bandīti — viens krievs un viens latvietis — vietē-

jais iedzīvotājs no Popes.» Pēdējo — Mūrnieku — policisti bija
uzzīmējuši pēc atrastās partizāna apliecības. levainoti bija četri.

Krievu puisis Pāvels Koļedovs, kas bija sašauts vēderā, neva-
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rēja paiet, partizāņi viņu iznesa uz rokām no kaujas lauka un

nogādāja drošā vietā, nogājuši ar smago nastu savus 40 kilo-

metrus. Atkāpšanās no kaujas lauka partizāņiem iznāca ne-

veiksmīga: niknajā pretinieka ugunī jaunieši apjuka, krita pa-
nikā. Bet grupu un vienības komandieriem nebija pietiekamu
militāru iemaņu, lai prastu šādos gadījumos ļaudis saturēt kopā
un sakārtotu tālākajai cīņai.

Panika un apjukums parasti ar graujošu stihijas spēku iedar-

bojas uz nepieredzējušu mežabrāļu psiholoģiju — tieši kā tra-

kojošs meža ugunsgrēks, kas nav apturams! Bēgt, atdalīties,
paslēpties — šķiet, tāds šādās reizēs ir vienīgais glābiņa ceļš.
Komandieriem jāparāda liela aukstasinība, izturība, izcila per-

sonīgā drosme un prasme, lai šo psiholoģisko stihiju pārvarētu.
Patiesību sakot, ne par vienu partizāņu formāciju nevar garan-

tēt, ka tajā pēkšņi nevarētu uzliesmot panisks noskaņojums,
īpaši tad, ja tā izveidojusies no civilu ļaužu kontingenta, ļaužu,
kuri nav rūdīti kauju ugunīs. Jāprot tikai šādu negadījumu
iepriekš paredzēt, bet, ja tas rodas, — aukstasinīgi pārvarēt.

Atkāpjoties Bultas un Zambes partizāņi sajuka vienā barā,
atrāvās no komandieriem, daļa aizklīda. Kā atceras daži cīnī-

tāji, kritiskajā momentā, kad bija jāizlemj, uz kuru pusi doties

(bultenieši svešajā pusē slikti orientējās), ceļveža pienākumus
uzņēmusies vietējā partizāne Annuška 1

un tiešām izvedusi me-

žabrāļus drošā vietā ziemeļu virzienā. Bet nelaime bija tā, ka

zambieši un popenieši bija palikuši bez saviem komandieriem —

Salmiņa un Zaķa. Naktī atlikušie štāba grupas darbinieki pie-

ņēma pārsteidzīgu lēmumu: atgriezties atpakaļ Popes mežos,
Bultu sadalīt grupās. Zambes ļaudīm ieteica atgriezties un sa-

gaidīt savu komandieri Salmiņu. Tātad tika pārsvītrots arī reida

pamatmērķis — Salmiņa apakšvienības iepazīšana un iesaistī-

šana Ziemeļkurzemes organizācijā.
Nelaime nenāk viena. Tā bija arī šoreiz. 30. septembrī parti-

zāņi atpūtās mežā netālu no Puzes ezera. Kā rakstīja Kiriļins,
partizāņi tās dienas vakarā iegājuši pie mežsarga. Viņš brī-

dinājis, ka policijai esot zināma partizāņu ierašanās mežā, jo

viņam zvanīts no policijas iecirkņa un teikts, lai uzmanās, —

parādījušies «bandīti». Diemžēl šo signālu vadība neesot ņēmusi

1 Marianna Akmene (Bogdanova) (Annuška). Okupācijas iestādes

viņu izsūtīja no Ventspils uz Jelgavu par palīdzības sniegšanu karagūstek-

ņiem. 1943. g. viņa slepeni atgriezās un dzīvoja nelegāli Ventspilī, Palasta

ielā. Kad policija atklāja viņas uzturēšanās vietu, Akmene aizgāja mežā.

1945. g. 1. I ielenkumā tika sagūstīta un vēlāk nobendēta.
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vērā. Nākamās dienas pēcpusdienā, pulksten 16.30, «štosnieki»

negaidīti sāka apšaudīt partizāņu skuju būdas. Mežinieki atbil-

dēja, bet arī šoreiz bija steigā jāatiet. Partizāņiem zaudējumu
nebija, taču iekustinātie «centrbēdzes spēki» turpināja darboties,
atlikušais Bultas kodols sašķēlās sīkās grupiņās, kuras atgrie-
zās iepriekšējās uzturēšanās vietās. Jāsaka, ka šajās satrau-

kuma pilnajās dienās notika vēl citi negadījumi: postenis pār-
steidzīgi atklāja uguni un nāvīgi sašāva jauno izlūku Egonu
Kozlovski, kurš, atgriežoties nometnē, piemirsa dot pazīšanās

signālu. Dezertēja apakšvienības feldšeris (bijušais karagūstek-
nis) un vēlāk pieteicās policijai — pārāk bīstama viņam likās

partizāna dzīve, un tā šis gļēvulis kļuva par divkārtēju node-

vēju. Turpretī šī nodevēja pamestais ievainotais Pāvels Koļe-
dovs parādīja padomju cilvēkam raksturīgo tēraudstipro gribu
un izturību. Pārvarēdams neaprakstāmas sāpes, Pāvels gāja pa

atstāto sliedi, ar vienu roku balstīdamies uz bozes un ar otru

pieturēdams saites uz asiņojošā vēdera ievainojuma, kamēr pa-

nāca biedrus.

Bultas reids beidzās neveiksmīgi, un tā būtu mazākā nelaime:

cik reižu gan partizāņiem nenācās sadalīties, izklīst, lai izvai-

rītos no pretinieka pārspēka tvēriena! Ja vajadzīgs, partizānis
nekautrējas «likt kājas pār pleciem» vai «ielīst zemē», lai pa-

zustu no soda ekspedīcijas redzes loka. Tieši pārliecīga dižo-

šanās un cenšanās par katru cenu saturēt kopā visu vienību

jebkuros apstākļos var novest pie visļaunākā — pie vienības

iznīcināšanas. Tāda ir partizāņu kara taktikas pamatpatiesība.
Protams, šāda izklīšana notiek pēc zināma plāna, kas paredz
spēku sakoncentrēšanu no jauna noteiktā laikā un vietā. Taču

šoreiz iznāca tā, ka neveiksmju virkne bija diskreditējusi vai-

rākuma acīs pašu spēku koncentrēšanas ideju. Pārsvaru guva uz-

skats — Kurzemē nevar darboties liela vienība. Un varbūt tieši

šīs valdošās koncepcijas dēļ ziemeļos no Ventspils dzelzceļa
līnijas lielas, kompaktas partizāņu vienības turpmāk neizvei-

dojās. Frontes izlūki savukārt, vadoties no konspiratīvās dar-

bības pamatprincipiem, nebija sevišķi ieinteresēti lielu kaujas

formāciju radīšanā, ja bez tām varēja iztikt.

Ziemai

tuvojoties

Pirms pieciem gadiem, kad Grišas izlūku dar-

bam tika veltīta liela uzmanība, presē bija iz-

teikts kāds apgalvojums, kurš gan līdz šim nav

atklātība apstrīdēts, bet kurš, pēc mūsu domam, nav pietiekami

argumentēts, un proti: 2. Kronbergs esot neatlaidīgi uzstājies
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par partizāņu bruņotu cīņu, E. Āboliņš iebildis pret to, un it

kā šai jautājumā starp viņiem pastāvējušas principiālas dom-

starpības. N. Šestakovs rakstīja: «Āboliņam vajadzēja parādīt ne

mazumu atjautības, lai atrunātu Zani no domas — cīnīties ar

ieročiem rokās.» Flotes izlūks tā laika situāciju vērtēja citādi.

Nepietiekami apbruņotā un militāri vāji sagatavotā nodaļa drīz

aizietu bojā. Tādēļ arī viņa programmā galvenais jautājums
visu laiku (?) bija viens: «Saglabāt ļaudīm dzīvību (?), bet

prasīt no viņiem to un tik daudz, ko viņi šajos apstākļos ne-

var (?) paveikt ar ieročiem rokās.» («Padomju Jaunatne», 1966. g.

22. XI.) Pēdējais teikums (varbūt sliktā tulkojuma dēļ) neskan

visai skaidri. Bet, ja doma ir šāda: Griša, pildot pavēlniecības
norādījumu, neatļāva partizāņiem bruņotas operācijas, bet

iespēju robežās viņus iesaistīja izlūkošanas operācijās, — tad

iebildumu nav. So Āboliņa viedokli mēs jau iztirzājām. Taču šo

pareizo tēzi nevar absolutizēt — uzskatīt, ka Āboliņš vispār
bija pret bruņotu cīņu un ka šo tēzi viņš attiecināja uz visiem

apstākļiem. Šestakova citātam ir zemteksts, kuru var saprast
šādi: mēģinājums sapulcināt visas kaujas grupas vienuviet un

uzsākt bruņotu darbību notika pret Āboliņa gribu. Pieaicināsim

par liecinieku E. Āboliņa kurjeru A. Mihailovu, kurš 31. jūlijā
(tātad pirms 2. Kronber'ga ierašanās vienībā) rakstīja, ka vie-

nības vadītājiem Zaķim un Sprūdem ir dots uzdevums «organi-
zēt spēcīgu partizāņu vienību» un, «Sarkanajai Armijai tuvojo-

ties, uzsākt kaujas operācijas». Šāds uzdevums, kā redzēsim,
tika dots arī Vairogam, un tas bija pareizs: pretinieka atkāp-
šanās gadījumā bruņotu cīnītāju izvairīšanās no kaujām būtu

jāuzskata par noziedzīgu bezdarbību. Lūk, tāds bija patiesais

un, piebildīsim, ļoti pareizais E. Āboliņa viedoklis. Cita lieta

ir bruņotas cīņas uzsākšanas laika, vietas un paņēmienu izvēle.

Laika izvēles ziņā bultenieši, protams, vīlās: hitleriešus gan

oktobra sākumā izdevās padzīt no Vidzemes un Rīgas, bet Kur-

zemē fronte iestiga — un šai ziņā ar prognozēm kļūdījās dau-

dzi. Oktobris ievadīja nevis Kurzemes atbrīvošanu, bet gan sep-

tiņus mēnešus ilgu nogurdinošas un asiņainas cīņas posmu. Arī

vienību sapulcēšanās vieta nebija gudri pārdomāta — pilnīgi
svešā pusē, aiz dzelzceļa, kur Bultas grupas nekad nebija bā-

zējušās. Kaujas operācijas droši vien vajadzēja iesākt ar vienas

vai dažu grupu spēkiem štāba komandieru vadībā. Un ieteica-

māks tādās reizēs ir uzbrukums no slēpņa atsevišķai pretinieka
automašīnai. Pie tam pirmajam uzbrukumam obligāti jāizdo-
das: no kaujas jāatgriežas kaut ar nelielām trofejām, partizā-
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ņiem jāizjūt uzvaras prieks. Tādām operācijām ir milzīga mobi-

lizējoša nozīme katras vienības militārajā izaugsmē.
Izmainoties situācijai, zaudēja savu vērtību arī agrāk pareizā

nostādne. Lielais un raibais Bultas partizāņu sastāvs praktiski
vairs nebija izmantojams aģentūras darbā: tad jau efektīvāki
būtu partizāņu kaujas izlūkošanas reidi («mēles» un dokumentu

iegūšana), un, kā redzēsim, to vairākas grupas vēlāk arī da-

rīja — gan citu frontes izlūku uzdevumā. Ziemā, kad pārtrūka
regulārie sakari starp štābu un attālajām grupām, Griša no

tām vispār nesaņēma nekādu izlūkošanas informāciju.
Tad nu paliek vēl viens N. Sestakova arguments — meža-

brāļu dzīvības saglabāšanas uzdevums. Taču asiņainajā ziemā

izdzīvoja tikai tas, kas prata sevi aizstāvēt. Tātad tas, kas bija
iemācījies karot, vai arī tas, kurš nolīda slepenā bunkurā un

neko nedarīja.
Proti, pozitīvi būtu vērtējami visi tie pārdomātie Bultas mili-

tārie pasākumi 1944. gada rudenī, kas veicinātu partizāņu
grupu saliedēšanos un to kaujiniecisku rūdīšanu, — bet tādu

tikpat kā nebija.
Kā tika stāstījis vēsturnieku ekspedīcijai 1965. gadā viens no

Bultas vadītājiem — V. Zaķis, oktobrī bulteniešiem izdevies pār-
varēt morālo krīzi. Tikuši izdarīti pārkārtojumi grupu sastāvā,
nomainīta to vadība, un grupas atgriezušās savos agrākajos
darbības rajonos. Izsekojot tā laika notikumiem, izrādās, ka

štābam nācās ilgi eksperimentēt, lai atrastu atbilstošus grupu
komandierus. Dažkārt izvēle krita uz «mutes varoņiem», jo, kā

teikts, daudziem nebija izdevies sevi parādīt nopietnā kaujā.
Nācās piedzīvot vairākas neveiksmes, 1

un tikai novembra bei-

gās galīgi nostabilizējās grupu skaits un to komandieri. Pavi-

sam palika piecas grupas. 1. grupu vadīja E. Jaunķērpis, 2. —

K. Ceplis (Apsītis), 3. — E. Pūce (Pēteris Lielais); visi viņi
tika galā ar saviem uzdevumiem, bija disciplinēti un drosmīgi.
Grupas bāzējās Rindas rietumu krasta mežos (sk. shēmu) un

gāja izlūkošanas uzdevumos, noskaidrojot, kādi nocietinājumu
celtniecības darbi tiek veikti apkārt Ventspilij. Šādas ziņas pra-

sīja Centrs. Pūce tika vadījis vairākus gājienus, lai novērotu

nocietinājumu būvi jūrmalā (uz ziemeļiem no pilsētas) un Rin-

das lejtecē. Cepļa grupa «turēja zem kontroles» Rindas—Vents-

1 Tā, piemēram, kādu laiku par grupas komandieriem darbojās brāļi Kaln-

maļi, kuri 1944. g. XI vidū kopā ar dažiem citiem partizāņiem patvarīgi pār-

gāja pie K. Salmiņa Zūrmežā, — te vadība bija mazāk prasīga un dzīve

bezrūpīgāka.
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pils ceļu un deva ziņas par fortifikācijas darbiem gar Rindas

upi. Līdzīgus novērojumus veica arī Jaunķērpja vīri Popes—
Puzes pusē, pie tam četri partizāņi L. Fiļimonova vadībā vai-

rākkārt izstaigāja tālos reidus līdz Ugālei. Ziņas piegādāja
štāba un Centra grupām, kas mitinājās turpat Klāņu ezera

apkārtnē. Ļoti stabila izrādījās komjaunieša E. Fetlera 1 vadītā

4. grupa. Zambes kaujā viegli ievainotais komandieris aizveda

savus partizāņus uz Alkšņu apgaitu, pārliecināja, ka jāturas
kopā. Viņš ar savu grupu veiksmīgi manevrēja mežos starp
Rindas un Stendes upēm — tātad patālu no štāba grupas, kas

bāzējās Klāņu ezera apkārtnē. Šī apstākļa dēļ partizāņi stājās
sakaros ar tuvējām izlūkgrupām, kam viņu palīdzība varēja
lieti noderēt. 2. Kronbergs ir atzīmējis, ka 1944. g. oktobrī sa-

stapis «atsevišķi operējošās 4. grupas komandieri», kurš infor-

mējis, ka uzņemot sakarus ar Kapteiņa (Maksimova) grupu.
5. grupa — tiek minēta vairāku partizāņu stāstījumos kā krievu

grupa — sastāvēja galvenokārt no bijušajiem karagūstekņiem,
kas bija izbēguši no koncentrācijas nometnēm vai vācu daļām,
kur tika piespiesti dienēt. Viņi Bultai bija pievienojušies oktobrī

un novembrī. Par 5. grupas komandieri tika iecelts Aleksandrs

Ļemantovičs (Adatiņš), kas augustā ar Ruļļuka ieteikumu aiz-

gāja partizāņos, pamezdams šofera dienestu vācu armijā. Ko-

mandierim izdevās 14 vīru lielo kolektīvu saliedēt un nokarot

līdz Uzvaras dienai. Arī 5. grupa meklēja sev cienīgus uzdevu-

mus, lai attaisnotu savu pastāvēšanu. Grupa sākumā uzturējās

Popes mežos, vēlāk manevrēja arī Puzes pusē. Ziemā partizāņi

sadarbojās ar V. Hohlova (Gvardu) un A. Bihaļenko (Kraukļa)
izlūku grupām, palīdzot tām spridzināt vilcienus un gūstīt
«mēles».2

1 Eduards Fetlers (Vizulis), dz. 1924. g. 9. VI. Komjaunietis. Dzīvoja
Ventspilī, tika mobilizēts vācu armijā. Dezertēja no leģiona un 1944. g. 11. VI

iestājās Bultā. 24. VII izvirzīts par jaunizveidotās grupas komandieri un šajā
postenī palika līdz kara beigām. 1944. g. 29. IX viegli ievainots. No 21. X ar

savu grupu atradās padomju izlūka A. Maksimova rīcībā. Fetlera vadībā tika

veiktas daudzas izlūkošanas operācijas, uzspridzināti vairāki fašistu ešeloni.

«Viens no visdrosmīgākajiem un apzinīgākajiem. Katru pavēli izpildīja ar

prieku... Vienmēr gribēja kaut ko darīt, kustēties,» —tā viņu tika raksturojis
štāba priekšnieks.

2 Šīs ziņas autors ieguvis, gatavojot monogrāfijas «Kurzemes meži šalc...»
izdevumu, tādēļ Kraukļa un Gvarda grupas veikumos, kas aprakstīti grāma-
tas «Kurzemes katlā» 330.—342. lappusē, ir arī Bultas 5. grupas ieguldījums.
Pēc kara Bultas vadība komandierim A. Ļemantovičam-Adatiņam ir devusi

teicamu raksturojumu: «Labs un drosmīgs partizānis. Viens pats nodrošināja
14 cilvēku grupu ar visu nepieciešamo. ...Vienmēr morāli izturēts. Kritiskos

brīžos prot iedvest biedriem drosmi.»
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Attīrījušās no mīkstčauļiem un dezertieriem, Bultas grupas

enerģiski gatavojās, lai sagaidītu priekšā stāvošo ziemu: ierī-

koja slepenas zemnīcas, sagatavoja pārtikas krājumus un zie-

mas apģērbu. Lūk, kā šo krīzes posma pārvarēšanu tika attē-

lojis E. Jaunķērpis: «īsu brīdi [I.] grupa bija bez vadības. Daži

biedri aizgāja no grupas, arī Artūrs un Vilis Jaunķērpji. Grupā
palika tikai tie, kam nebija kur iet un kas uzskatīja, ka cīņa
jāturpina. Atjaunojās sakari ar štābu. Par grupas vadītāju iz-

vēlēja mani... Centāmies sagatavot ziemas mītnes netālu no

Garsilu mājām. Izbūvējām četrus bunkurus — trīs bunkurus

grupām un vienu bunkuru štāba grupai.»

Kas atstāja
mežu?

Autors uzskata, ka īpaši jāpakavējas pie ārkār-

tīgi sāpīgās, bet partizāņu dzīvē nereti sastopa-
mās dezertieru problēmas, ar kuru pēkšņi un

visa asuma saduras Bultas vadītāji pec neveiksmīgas kaujas
Zūrmežā.

Vēsture rāda, ka partizāņu kustības uzplūdu periodos vienī-

bās saradās arī daudzi idejiski nenobrieduši, nepārbaudīti cil-

vēki. Tie nāca no sīkburžuāziskas vides un bija ilgi svārstīju-

šies, līdz pēkšņi izšķīrušies pievienoties partizāņiem. Viņi nāca,
baidoties nokavēt pēdējo iespēju. Ne tik daudz pašu cīņas
mērķu, cik dažādu personīgu apsvērumu dēļ. Viņi bija tā dēvē-

tais «nestabilais elements». Izjūtot meža dzīves grūtības, tieko-

ties vaigu vaigā ar nāvi nežēlīgās kauju situācijās, šie vīri pa-

rasti apjuka, nobaidījās, zaudēja ticību uzsāktajam ceļam. Pat

idejiski un militāri spēcīgos kolektīvos kritiskos brīžos no šo

cilvēku vidus atdalījās bailuļi, kas patvarīgi aizgāja no vienī-

bas, lai glābtu savu ādu. Daudzi, morāli satriekti, labprātīgi
padevās pretiniekam un kļuva par nodevējiem. Citi mēģināja iz-

slapstīties uz savu roku. Dažiem tas izdevās. Turpretī citus

uzgāja policija. Un no viņiem nereti izspieda informāciju par

mežiniekiem. Visus viņus pieņemts saukt par dezertieriem, kas

ir pareizi, kaut gan dažādi var būt viņu rīcības motīvi un

rezultāti.

1944. gada rudenī no Bultas grupām patvarīgi, t. i., bez va-

dības ziņas, aizgāja vairāki desmiti cilvēku; tādi bija arī ziemas

vidū. Bultas vadītāju atskaitēs visi viņi ir asi un pareizi noso-

dīti un kā dezertieri vispār izsvītroti no partizāņu sarakstiem.

Kas bija tie, kuri dezertēja? Kādēļ jau rudenī vienībā radās

tik liels «atbirums»? Šai sakarībā der pasekot Bultas augšanas
dinamikai un sastāvam. Analīze rāda, ka no pirmajiem 23 vī-
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riem, kas 1944. gadā no februāra līdz maijam iestājās Bultā un

kas izveidoja vienības kodolu, pēc būtības tikai vienu cilvēku

var ieskaitīt dezertieros. No 30 partizāņiem, kas pienāca klāt

jūnijā — jūlijā, vēlāk patvarīgi aizgāja vairāki cilvēki, bet no

34 klātpienācējiem, kuri papildināja partizāņu rindas augustā —

septembrī, vēlāk dezertēja vairāk nekā puse. Samērā stabila, ar

nelieliem izņēmumiem, bija tā daļa — 23 partizāņi —, kas kļuva
par mežabrāļiem oktobrī un novembrī. Ziemā partizāņiem pie-

vienojās atsevišķi gadījuma cilvēki, un lielākā tiesa no viņiem
arī drīz aizgāja. Tātad visnoturīgākais bija tas partizāņu kon-

tingents, kas noformējās 1944. gada pirmajā pusē. Un tas sa-

protams: viņu vidū it bieži bija kādreizējie fašistu represētie

padomju aktīvisti, antifašisti, kas bija darbojušies pagrīdē, at-

balstījuši partizānus un izlūkus, kā arī karagūstekņi, kuri ar

lielām grūtībām bija izrāvušies no koncentrācijas nometnēm,

un vietējie strādnieki un jaunsaimnieki. Viņi visi bez svārstī-

šanās bija sapratuši, ka vienīgais glābiņš no vācu armijas ir —

būt partizānim.
Starp tiem, kas ienāca mežā un iestājās Bultā, sākot ar jūlija

otro pusi, t. i., pēc sekmīgi izvērstā Baltijas frontu uzbrukuma

un latviešu leģiona un citu nevācu daļu pajukšanas, bija daudz

leģionāru, vlasoviešu v. c. dezertieru no vācu armijas, kā arī

«brīvlaistie» karagūstekņi, kuri strādāja pie saimniekiem. Redzot

okupantu sagrāvi, viņi steidzās nodrošināt savu nākotni — par-

tizāņu aizsegā, taču fronte nepievirzījās. No vietējiem iedzīvo-

tājiem pie mežiniekiem aizgāja tie, kas bija ilgi svārstījušies.
Oktobrī un novembrī vietējo iedzīvotāju pieplūdums pavisam

apsīka. Tas arī saprotams, jo tie, kas līdz šim bija varējuši izvai-

rīties no vācu mobilizācijas, redzot ziemas tuvošanos, vairs ne-

domāja par pāriešanu pie partizāņiem. Arī partizāņi pārstāja
aģitēt par nākšanu mežā. Bultai gan pievienojās pāris desmitu

bijušo padomju karavīru, kas bija ar mieru kaut visu ziemu pa-

vadīt mežā, lai tikai izrautos no hitleriešu kalpības. Patvarīga
aiziešana no vienības sākās lavīnveidīgi oktobra sākumā, vēl-

reiz iezīmējās novembra vidū, bet atkārtoti uzliesmoja ziemas

pusē pēc draudīgām soda ekspedīcijām. Tas, ka gaidītās atbrī-

vošanas vietā jāsamierinās ar grūtu partizāņu ziemu mežā, bija
savdabīgs psiholoģisks šoks, ko nespēja pārvarēt svārstīgie un

nenoturīgie. Neveiksmīgā kauja un reidi septembra beigās savu-

kārt deva tiešu impulsu un arī iespēju bēgšanai no meža. Pie tam

panikas cēlājiem piedzīvotās neveiksmes noderēja par ieganstu
atkrišanai: sak, karot neprot, tā mēs aiziesim postā. Vai kaut ko
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vairāk varēja saglabāt Bultas vadība šādā situācijā? Droši vien,
ja štābs un vairāki grupu vadītāji, negaidītās panikas pārsteigti,
nebūtu nolaiduši rokas, Jaujot notikumiem velties pašplūsmā.
Fetleram taču izdevās saglabāt grupu! Var teikt, ka vairāki va-

dītāji uz laiku pazaudēja ticību saviem partizāņiem un savukārt

partizāņi — vadītājiem. Tikai pēc laika vieni un otri atžilba no

šoka, atskaitot, protams, tos, kas bija jau gabalā.
Bēdzēju likteņi bija dažādi. Tikai atsevišķi cilvēki — daži vie-

tējie un vairāki vlasovieši — labprātīgi pieteicās policijai un

kļuva par nodevējiem šī vārda ļaunākajā nozīmē. Dažus vēlāk

noķēra un kā vācu armijas dezertierus nosūtīja uz darba batal-

joniem piefrontē. Vairāki izslapstījās. Dezertēja lielākoties bailī-

gākie un vājas gribas cilvēki. Pēckara atskaitēs Bultas vadītāji
tika akcentējuši un nosodījuši tieši šīs aizbēdzēju negatīvās rak-

stura īpašības. Tas ir pareizi, taču cilvēki ir dažādi, ar visvisā-

dām vājībām. Par apzinīgiem, drosmīgiem un disciplinētiem viņi

izaug. Un izaug kolektīvā, kurā gūst nepieciešamo militāro

un politisko audzināšanu un rūdījumu. Lielākā Bultas partizāņu
daļa izturēja grūto meža skolas pārbaudījumu un izauga par

apzinīgiem un drošiem cīnītājiem, taču prāvs bija arī atbirums.

Starp citu, «atbirušo» skaitā bija arī drosmīgi cilvēki (Snie-

dziņš, Grava, Irsis), kas alka darbības un patstāvības, bet savu

rakstura īpatnību vai anarhistisko noslieču dēļ nereti nonāca

konfliktā ar vadītājiem un tādēļ tika uzskatīti par disciplīnas
grāvējiem. Viņus «saturēt rokās» varētu tikai iespaidīgi, auto-

ritatīvi vadītāji.
Autoram ir ziņas, ka no tiem vīriem, kas dezertēja pēc 29. sep-

tembra un kam nebija iespējas slēpties pie savējiem, izveidoju-
sies, tā teikt, vesela dezertieru mežinieku grupa. Grupa dzīvo-

jusi meža apmetnē netālu no Ogsila. Te viņus bija savācis Fricis

Bērziņš — arī dezertieris no Bultas, kas tajā bija iestājies vienu

mēnesi pirms liktenīgās kaujas. Bērziņu raksturo kā nenosvērtu

cilvēku, kas mīlējis palielīties un, īpaši iedzēris, atļāvies anar-

histiskus izlēcienus. (Ne jau velti partizāņi viņam bija devuši

Tarzana iesauku!) Te jāpiebilst, ka alkohola pārmērīga lieto-

šana, kas okupācijas laikā kļuva par plaši izplatītu sociālu kaiti,

nepagāja secen arī Bultai. Vairāki teicami partizāņi un koman-

dieri tā arī nespēja tikt vaļā no šīs kaites un tās izraisītajām

nelaimēm ne kara laikā, ne arī pēc kara.

Tarzana-Bērziņa grupā esot sanākuši turpat desmit bijušo
Bultas partizāņu, galvenokārt kādreizējie vlasovieši un citi de-

zertieri no vācu armijas daļām. Pārsvarā tie bija morāli pagri-
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muši, bezideju cilvēki — tipiski uzdzīvotāji un savas ādas glā-
bēji. Domājams, ka viņu vidū bijuši fašistu iesūtīti provokatori,
kas grāva disciplīnu, izraisīja paniku, provocēja konfliktus par-

tizāņu vidū, pavedināja viņus uz dzeršanu un marodierismu.

Tarzanieši vairījušies no tikšanās ar štāba pārstāvjiem, dzī-

vojuši dīkā, pļēgurojuši un nodarbojušies ar noziedzīgām konfis-

kācijām. Dezertieru banda, kā to varēja sagaidīt, piedzīvoja
bēdīgu galu. Vispirms jau kāds vlasovietis ķildā nošāvis Bēr-

ziņu, pēc tam pats uzmeties baram par atamanu. Ziemā grupa

pajukusi, daži noķerti, bet I. Lisovenko (Kobecs) un V. Gorins

(Šūts) 1945. g. 21. janvārī paši pieteikušies policijā. Lisovenko

zinājis vairākas Grišas izlūku tīkla darbinieces; pēc viņa pieteik-
šanās sākās pagrīdnieku aresti Ventspilī, kas liek domāt, ka arī

tarzanieši ir iejaukti notikušajā nodevībā.

Novembrī, tuvās ziemas gaidās, Bultas vadība atļāva vairākiem

partizāņiem atstāt mežu un pāriet dzīvot nelegāli savās vai ra-

dinieku viensētās, ja tāda iespēja bija. Tiem, kas aizgāja, tika

uzdota zināmu pienākumu pildīšana: materiāla atbalsta organi-
zēšana partizāņiem un izlūkziņu sagādāšana. Tie lielākoties bija
agrākie partizāņu izlūki un atbalstītāji, kas, apstākļu spiesti,

bija aizgājuši mežā, bet tur lāgā neiedzīvojās un maz noderēja

kaujas grupās. Šādu partizāņu skaits svārstījās ap desmit, un

Bultas vēsturē tie iegājuši kā legālās grupas locekļi, 1

kaut gan nekādas legalitātes viņu darbībā nebija: viņi dzīvoja
un darbojās pilnīgā slepenībā. Lielākā tiesa mājās atkomandēto

mežabrāļu uzturēja ciešus sakarus ar vienību, godīgi veica uz-

liktos pienākumus. Viņu mītnes ziemā ļoti noderēja partizāņiem
kā droši atbalstpunkti. Lielākā tiesa no legālistiem netika at-

klāta līdz kara beigām. Tātad legālā grupa bija radoši meklēta

un atrasta partizāņu aktīvas darbības forma, kas Bultai lieti

noderēja 1944./45. gada ziemā.

Pie šīs kategorijas pieskaitāmi arī tie partizāņu izlūki, kurus

Centra grupa nometināja jau pirms ziemas iestāšanās pie uzti-

camiem zemniekiem apkārtējos pagastos, lai šie cilvēki organi-
zētu nepārtrauktu ziņu vākšanu par svarīgākajiem objektiem.
Griša to darīja ar tālredzīgu aprēķinu: esošais novērotāju tīkls

ar laiku varēja iziet no ierindas vai palikt neoperatīvs, bet zie-

mas apstākļos būtu grūti kaut ko pārkārtot. Tā O. Rītiņš un

1 No legālās grupas locekļiem atzīmējami Vilis Rendenieks (Saliņš), Jānis

Skudra (Pavārs), Fricis Veckrācis (Kalniņš), Uldriķis Ofkants (Pumpurs),

Lūcija Ceple (Miķelis) v. c.
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F. Ceplis nodzīvoja ziemu Ventas pagastā, P. Mednieks — Vār-

ves pagastā. 1945. gada martā visi partizāņi izlūki tika atsaukti

atpakaļ uz Centra grupu un dzīvoja mežā.

Jaunas iespējas
Popes un Ances
mežu masīvos

Līdzīgi norisa arī Vairoga gatavošanās ziemai.

ā ā gaidītais Sarkanās Armijas uzbrukums

nenotika, tad Vairoga četras grupas, kas bija
sapulcinātas vienuviet Kaugas mežā kopīgām

operācijām, atgriezās savos iepriekšējos masīvos un izvietojās
paziņu tuvumā, lai tur pārlaistu ziemu. Arī šeit viens otrs pie-

sardzīgākais pameta mežu. Grupas ierīkoja pilnīgi slepenas sil-

tas ziemas mītnes, rūpējās par pārtiku priekšdienām, domāja par

pēdu slēpšanu. Sliktā apbruņojuma dēļ viņiem sadursmes ar

soda ekspedīcijām bija vēl bīstamākas un nevēlamākas nekā bul-

teniešiem. Pie tam pavisam nebija cilvēku ar meža kauju pie-
redzi. Vairoga grupu aktivitāte izpaudās aģentūras ziņu vāk-

šanā. Pats komandieris V. Valtsons bija viens no darbīgākajiem
izlūkiem. Viņš daudzkārt mēroja tālo un bīstamo ceļu līdz Vents-

pilij un atpakaļ, lai satiktos ar saviem ziņotājiem. Savāktā infor-

mācija tika nogādāta radistam Semjonam Kozlovam, un viņš
to tieši, bez Āboliņa starpniecības, pārraidīja Padomju pavēlnie-
cībai. Mežabrāļu informācija bija bagāta: frontes izlūku skoloti,

Ziemeļkurzemes partizāņi bija apguvuši izlūkošanas māku un

prata atlasīt kvalificētas ziņas.
Proti, Vairogs savā pamatdarbā kļuva neatkarīgs no štāba

vadītās organizācijas.
Ziemai sākoties, Ziemeļkurzemes štāba pārstāvjiem un sakar-

niekiem kļuva grūti izmanevrēt garām daudzajiem garnizoniem,
policijas atbalstpunktiem un slēpņiem ceļā no Klāņu ezera uz

Kaugas un Zambes mežiem. Pēdu laikam iestājoties, sakari ap-

rāvās, un štāba koordinēšanas iespējas apsīka. Kronberga, Zaķa
un Sprūdes štāba grupa turpmāk praktiski varēja pārzināt tikai

tuvāko trīs Bultas grupu darbu. Attālā 4. grupa un 5. grupa, kā

jau minēts, patstāvīgi stājās sakaros ar padomju frontes izlū-

kiem, sadarbojās ar tiem un tikai paretam sazinājās ar savu

štābu. Šīm Bultas grupām, kā arī Vairoga partizāņiem līdz ar

frontes izlūku ierašanos pavērās jaunas — interesantas un mērķ-
tiecīgas darbības iespējas. Viņi piedalījās kā ceļveži un sakar-

nieki frontinieku izlūkgājienos, kopā ar viņiem veica diversijas,
medīja tiem «mēles», ieguva trofeju dokumentus, palīdzēja sais-

tīties ar uzticamiem un izlūkiem noderīgiem vietējiem iedzīvo-

tājiem. Jaunie uzdevumi mobilizēja un deva iespēju saglabāt



160

partizāņu grupu kaujinieciskos kolektīvus, kas izjuktu, ja sēdētu

bezdarbībā. Partizāņi ieguva arī tajā ziņā, ka izlūki varēja ap-

gādāt savus palīgus ar munīciju un ieročiem, pat automātiska-

jiem. Arī Āboliņš un Kozlovs nepieciešamības gadījumā varēja

griezties pie jaunajiem kolēģiem pēc padoma un palīdzības: vai-

rākkārt tie viņiem izlīdzēja ar radiobaterijām, munīciju un medi-

kamentiem. Pie tam atsevišķo partizāņu grupu sadarbošanās vai

pat pakļaušanās citām izlūku grupām it nemaz nevājināja Gri-

šas un Mazā Jāņa darbu: viņu rācijas bija noslogotas, jo pietika
informācijas un tās sagādātāju. Kā jau sacīts, pat sarukušais

Bultas partizāņu skaits bija pārāk liels, lai viņus visus Griša

varētu izmantot izlūkdarbā. Protams, visvairāk gan ieguva jaun-
desantētie: svešā vietā, nepazīstot cilvēkus un nezinot valodu,
frontiniekiem vieniem pašiem būtu neiedomājami grūti iesākt un

izvērst sekmīgu darbību.

1944. gada pēdējā ceturksnī starp Dundagu un Popi pavisam

piezemējās 5 padomju izlūku grupas (sk. shēmu), un visām tām

lielākā vai mazākā mērā izdevās izmantot Ziemeļkurzemes par-

tizāņu varen devīgo palīdzību. Kā jau minēts, oktobra vidū Bul-

tas 4. grupas vīri savā darbības zonā aiz Rindas stacijas, Alkšņu

apgaitā, sastapa piecus izlūkus Anatolija Maksimova (Makša)
vadībā. 1 Pēc vienošanās-ar štāba priekšnieku Z. Kronbergu kom-

jaunieša E. Fetlera (Vizuļa) pulciņš tika piekomandēts izlūkiem

un turpmāk ar visiem saviem atbalstītājiem un informatoriem

veica izlūkošanas uzdevumus. Vajadzības gadījumā arī citas

Bultas grupas deva savus ceļvežus. Vēlāk pie Maksimova pār-

gāja vairāki krievu biedri no 5. grupas, kā arī no citām grupām.
Tā no izlūku saujiņas, kas tikko spēja sevi aizstāvēt, izauga spē-

cīgs partizāņu izlūku vads, kurā cīnītāju skaits svārstījās no 20

līdz 30. Lielākā daļa no viņiem tika apbruņota ar frontes štāba

atsūtītajiem automātiem. Maksimovs bija talantīgs organizators
un tālredzīgs politiskais vadītājs. Vietējie iedzīvotāji labprāt
viņu atbalstīja, grupā bija možs un kaujiniecisks gars. Maksi-

movs stingri nosodīja katru mežinieku patvarību vai anarhis-

tisku izturēšanos. Partizāņi nepārtraukti atradās uzdevumos: no-

vēroja pretinieka kustību pa ceļiem, gūstīja vācu militārās per-

sonas, lai iegūtu sevišķi precīzas ziņas. Pēc pusotra mēneša

1 Grupa bija pazīstama arī kā Kapteiņa vai Makarova grupa. Tās koman-

dieris — staršina Anatolijs Maksimovs dz. 1919. g. Maskavas apgabalā,

dienējis Sarkanajā Armijā no 1938. g. Par sekmīgu izlūka darbu apbalvots ar

Sarkanā Karoga un Sarkanās Zvaigznes ordeņiem. Gāja bojā sadursmē pie
Vētru mājām neilgi pirms kara beigām (1945. g. 16. IV).
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Makša izlūki bija nobrieduši arī grūtākam uzdevumam — diver-

siju darbībai, kurai tad arī izlūdza atļauju no Centra 1
.

7. de-

cembrī, saņēmuši tola kravu, Maksimova izlūki un partizāņi —

pieci vīri — starp Elkšķenes un Ugāles stacijām uzspridzināja
hitleriešu kara vilcienu; lokomotīve un 7 vagoni ar karaspēku
nogāzās no uzbēruma. No bulteniešiem operācijā kā ceļveži pie-

dalījās grupas komandieris E. Fetlers un bijušais Salaspils no-

metnes politieslodzītais Vilhelms Grīnbergs. Hitlerieši saņēma
jūtamus triecienus arī turpmāk. Uz Ventspils—Tukuma un

Ventspils—Dundagas dzelzceļa līdz kapitulācijas dienai tika uz-

spridzināti vēl seši kara vilcienu sastāvi, saņemti gūstā divi

desmiti fašistisko karotāju. Apvienotais partizāņu izlūku vads

sekmīgi darbojās līdz hitleriešu kapitulācijai, visas ziemas grū-
tības tas pārvarēja. Militārajām operācijām izlūki no aizfrontes

saņēma vajadzīgo apbruņojumu, munīciju un spridzināmās vie-

las. Šis piemērs vēlreiz liecina, cik auglīga bija frontes izlūku

un partizāņu sadarbība, spēku un resursu apvienošana. A. Mak-

simovs labi izprata šādas kooperēšanās iespējas un tādēļ guva
izcilus panākumus. No otras puses, šis piemērs apstiprina tēzi,

ka, saņemot kaujas komandierus un apbruņojumu, izkaisītās un

vājās Ziemeļkurzemes partizāņu grupas varētu izaugt par spē-
cīgiem kaujas vadiem. Ziemas bāzi Makša izlūki nolēma ierīkot

Alkšņu apgaitā, kur uzcēla labi nomaskētu zemnīcu. Ejot uzde-

vumos uz Dundagas pusi, viņi reizēm pieaicināja arī Vairoga
izlūkus un ceļvežus.

Par Bultas un Makša grupas savstarpējiem sakariem intere-

santu atmiņu pierakstu devis popeniešu partizāņu štāba priekš-
nieks 2. Kronbergs: «1944. gada 10. novembrī biju sarunājis
tikšanos ar Kapteiņa ļaudīm pie Rindas upes Lipstu laipām. Par-

tizāņu Džeka, Ziemeļa un Sašas pavadībā izlavījos cauri vācu

posteņiem un, pārgājis cieši apsargāto Popes—Vēdes lielceļu,
nonācu satikšanās vietā. Tur mūs sagaidīja Kapteiņa sūtītie cil-

vēki — Vizulis (Fetlers. — Red.), Janka (J. Jurbergs. — Red.),
Vaļka (J. Burke. — Red.) un vēl kāds partizānis ... Kapteiņa

grupā pavadīju trīs dienas. Šeit vienojāmies par Bultas 4. grupas

turpmāko darbību: tā skaitīsies piekomandēta Kapteinim līdz

tam laikam, kamēr partizāņi būs vajadzīgi izlūkošanai. Kapteinis

par viņu darbu atsaucās ļoti atzinīgi un izteicās, ka saņemta
divas reizes atzinība no priekšniecības, un prasīja par pieciem

1 Par Centru tika dēvēta izlūku grupu tiešā vadība — Padomju Armijas
frontu štābu izlūku dajas. Arī grāmatā šādā izpratnē lietots šis jēdziens.
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partizāņiem atsauksmi arī no manas puses, lai varētu stādīt ap-

balvošanai. Man palika iespaids, ka Kapteinis ir politiski saprā-
tīgs un nosvērts cilvēks, lai gan ar mazliet forsētu bravūrību ...»

4. novembrī Alkšņu masīvā bija piezemējušies vēl divi pa-

domju izlūki — bijušais Latviešu gvardes divīzijas kareivis Jā-

nis Dzērve kopā ar radistu komjaunieti Aleksandru Petrakovu.

Šīs — t. s. Somova grupas uzdevums bija Ventspils un tās tuvā-

kās apkārtnes novērošana. 1944. gada maijā vidzemnieks

J. Dzērve jau bija ticis desantēts ienaidnieka aizmugurē leca-

vas—Birzgales rajonā. 1

Sākumā ar vietējā mežsarga, vēlāk ar apkārtējo viensētu

saimnieku palīdzību Dzērvēm izdevās teicami nobāzēties, noor-

ganizēt labus informatorus Puzē un Ventspilī. Izlūki dzīvoja ļoti

slepeni, un līdz pat ekspedīciju laikam ne Makša, ne Vizuļa gru-

pas nezināja savus konspiratīvos kaimiņus. Taču, tuvojoties zie-

mai, bija nopietni jādomā par raidstacijas apsardzību: kad ko-

mandieris devās pie informatoriem, radists palika mežā viens

pats. Tādēļ decembra sākumā Dzērve pieprasīja no frontes štāba

automātiskos ieročus un, tos saņēmis, noformēja apsardzes

grupu. «Kandidātu grupas formēšanai bija atliku likām,» atce-

ras J. Dzērve, «mežos un viensētās toreiz vēl slēpās desmitiem

bijušo leģionāru un izbēgušo karagūstekņu.» Vispirms viņš pie-

ņēma 8 karagūstekņus — ukraiņus, kuri ilgāku laiku bija slēpu-
šies Puzes pagasta Mednieku mājās — drošākajā Dzērves at-

balstpunktā. leskaitīti arī pāris dezertējušu leģionāru. Ziemas

mītni — divas zemnīcas — somovieši iekārtoja mežā pie Cīruļu

mājām, t. i., pāris kilometru uz Puzes pusi no Makša bunkuriem.

Ar to arī izbeidzās absolūtās konspirācijas posms — tik liela

grupa nevarēja palikt nemanīta. Dzērve sazinājās ar Maksimova

izlūkiem un partizāņiem un vienojās par turpmāko sadarbību.

Pretrunu pilna ir bāzēšanās dialektika ienaidnieka aizmugurē:
jo lielāka grupas apsardze, jo mazāka slepenība, lielāka tās at-

klāšanas iespēja. Kā izdevīgāk? — to konkrētajos apstākļos jā-

izlemj komandierim. Dzērve rīkojās pareizi: ziemas mēnešos

bez bruņotas apsardzes izlūks ar rāciju Puzes mežos noturēties

nevarēja; nedaudz vājinājis konspirācijas aizklāju, viņš toties

pastiprināja grupas bruņoto sardzi.

1 «Es kopā ar Borisu Moisejevu darbojāmies Misas upes rajonā lidz

1944. g. oktobrim, kad ienāca Sarkana Armija,» stāsta J. Dzērve. «Pie Eglāju
mājām sastapām Rīgas pilsētas komjaunatnes komitejas sekretāra Sadovska
vadīto 4 vīru grupu, kas bija vāji apbruņota. Kopīgi likvidējām vairākus žan-

darmus, noķērām 2 vācu prožektoristus ...»
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PARTIZĀŅU VIENĪBAI JĀTOP ARĪ ZAMBES MEŽOS

Sekmīgi sadarbojās ar frontes izlūkiem arī Zambes partizāni.
Lielu trauksmi šai apkārtnē sacēla vācu admirāļa Bēmera un

viņa pavadoņu iznīcināšana. Ilgu laiku republikas vēsturnieku

rīcībā nebija izsmeļošu materiālu par šo notikumu, tādēļ operā-
cijas norise nebija skaidra. Pēc V. Haritonova aptaujāšanas par
to var sīkāk pastāstīt. Arī šeit izšķirošā nozīme bijusi veiksmei,

gadījumam, varētu teikt — pat nejaušībai. Taču tikai drosmīgais
prot pārvērst nejaušību par panākumu.

Notikums, kas
atbalsojās

Eiropā

Jau labu laiku Haritonova izlūki un Salmiņa

partizāni lenca pēdas Zūru mežniecības virsmež-

zinim baronam fon Štoltenbergam. Šis baltvācu

barons okupācijas sākumā bija atbraucis no

Vācijas un iecelts virsmežziņa postenī, bet reizē kalpoja SD poli-
cijai un nodarbojās ar progresīvu mežsargu un iedzīvotāju va-

jāšanu, uzcītīgi kalpojot fīrera «jaunajai kārtībai». Būdams

kaislīgs «iršu» mednieks un turēdams godā savu tēvu «tikumus»,

viņš gandrīz katru dienu ar «ārisko» draugu baru klīda pa me-

žiem, tādējādi traucēdams izlūkus un partizānus. Tika nolemts

novākt šo «ārieti». Partizāņu uzticības cilvēks, kas strādāja mež-

niecībā, apņēmās dot signālu: kad barons izies medībās — iz-

laidīs dārzā zirgu. 1. oktobrī Haritonova novērotājs ziņoja, ka

signāls ir dots.

Seši automātisti ar Haritonovu un Malašonoku priekšgalā iz-

gāja «pretmedībās». «Pie Garsilu mežsarga mājām,» stāsta Ha-

ritonovs, «mēs ieraudzījām 2 vieglās mašīnas un šoferus. Tad

ieņēmām pozīcijas slēpnī meža ceļu krustojumā pie neliela no-

vadgrāvja apmēram puskilometru dienvidos no Garsiliem. Saga-
tavojāmies, lai saņemtu — kā mēs domājām — Štoltenbergu un

viņa pavadoņus dzīvus: «mēles» mums bija tieši vajadzīgas.
Četri vīri, omulīgi sarunādamies, pienāca apmēram 15 soļu tu-

vumā. Kad uzkliedzām, lai padodas, kāds mednieks vispirms iz-

šāva ar bisi, un tūlīt sekoja automāta kārta, kas nošalca mums

pāri. Mēs atbildējām, un trīs vīri nokrita smiltīs, bet ceturtais —

privātās mednieka drēbēs ietērpts — iebēga mežā. Bēglim pakaļ
metās mūsu grupas izlūks Aleksandrs Daņilovs (tagad dzīvo

Krasnodaras novadā). Pēc pārsimt soļiem veiklais izlūks pa-

nāca drukno vācieti, kaut arī tas nāves bailēs diedza pilnā sparā.
Fricis nedomāja apstāties. Bija krēsla, un nevarēja kavēties: Da-

ņilovs izšāva, un vācietis pakrita
...

Steigā paņēmām kritušā
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trīsstobru bisi, lielo Ceisa tālskati un jūras virsnieka kortiku.

Tikai vēlāk apjautām, ka tas ir admirāļa kortiks, bet nošau-

tais — pats admirālis Bēmers, kas no Ventspils bija izbraucis

uz medībām pēc Štoltenberga ielūguma. Uz ceļa starp krituša-

jiem gulēja admirāļa adjutants jūras virsnieka formā un laikam

kāds ģebītskomisāra palīgs no Ventspils kapteiņa pakāpē.
Ja mēs iepriekš būtu zinājuši, ka mednieku vidū ir admirālis,

mēs to noteikti būtu saņēmuši gūstā, jo iespēja bija. Mums par
lielu sarūgtinājumu starp kritušajiem atradās arī vietējais mež-

sargs Lagzdiņš — viens no mūsu aktīvākajiem atbalstītājiem.
Viņš bija norīkots admirālim par pavadoni, jo pats Stoltenbergs
īsi pirms mednieku došanās uz mežu ticis pa telefonu steidzīgi
izsaukts uz Ventspili.»

Izlūkus mocīja pašpārmetumi — tādu variantu, ka fašistu barā

var gadīties arī savs cilvēks, viņi nebija paredzējuši.
«Medību» operācijas nozīme bija ne tikai tā vien, ka iznīcināti

trīs fašistu virsnieki. Kontradmirālis Bēmers bija ievērojama
figūra vācu flotē. Jau kara sākumā viņš piedalījās Liepājas
sturmēšanā un, būdams 9. apsardzes diviziona komandieris, ap-

sargāja vācu transportkuģus, kuri pārvadāja karaspēku un sa-

laupītās bagātības no Baltijas uz Austrumprūsiju 1944. gada
vasarā. Dēnica ieliktenis mēdza dižoties ar to, ka no pustūkstoša
vācu kuģu, kas ik mēnesi dodoties Baltijas jūrā, tikai daži ne-

sasniedzot «fāterlandi», — viņš tos pasargājot no padomju gaisa

un jūras spēku triecieniem. Admirālis dižojās arī, braukdams me-

dībās, — kas «senajā vācu zemē Kūrlandē» varot iedrošināties

traucēt vācu jūras vilku? Un ne tikai tas vien bija svarīgi, ka uz

mūžiem apklusināts uzpūtīgais «ārietis».

Pirms gada — 1943. gada 29. septembrī — Macpāna grupas

spīdošais uzbrukums Dunalkas šucmaņiem atbalsojās visā Kur-

zemē, un šī bija otra Kurzemes partizāņu redzamākā operācija,
kuras atbalsis pāršalca pāri Baltijas jūrai. Par partizāņu operā-

ciju ziņoja Padomju informācijas birojs. To nevarēja noslēpt arī

hitlerieši un savukārt ziņoja presē; par to vēl šodien gaužas hit-

leriskie vēsturnieki (sk. K. L. F., 86).

Starp citu, nākamajā dienā pēc sadursmes no Ventspils iera-

dās ap 300 vācu kara jūrnieku; pārmeklējuši apkārtni, viņi at-

rada tikai 3 kritušos, bet sava admirāļa līķi uzgāja krūmos tikai

pēc 3 dienām. Admirāļa atliekas ielika cinka zārkā un ar lielu

godu aiztransportēja uz Vāciju.

Protams, pēc operācijas Piltenes apkārtnē pastiprinājās fa-

šistu drošības spēki. Uz šejieni Ostlandes policijas un SS aug-
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stākais pavēlnieks Jekelns pārcēla no Rīgas sava štāba I-C daļu
(partizāņu un diversantu apkarošanai) ar niknu gestapovieti
Teidemani priekšgalā. Tas it kā norādīja, kādā virzienā tiks vēr-

sti SD galvenie triecieni cīņā pret partizāņiem Kurzemē.

Zambes un

Zūrmeža

partizāņi

Pēc neveiksmīgās Zambes kaujas 28. septembrī
pagāja zināms laiks, kamēr K. Salmiņam izde-

vās sapulcināt vienkopus daļu no apakšvienības
cīnītājiem — 33 partizānus 1; tie bija galveno-

kārt vietējie iedzīvotāji un izbēgušie leģionāri. Atsevišķi cīnītāji
turpmāk pienāca klāt no jauna, daži turpretī, ziemai tuvojoties,
atdalījās. Līdz gada beigām bruņoto partizāņu skaits Sniedziņa
apakšvienībā svārstījās starp 40—30. No jaunu cīnītāju pieņem-
šanas Zambes partizāņi atturējās; lielāku cilvēku skaitu, stacio-

nāri bāzējoties, nevarēja arī apgādāt un noslēpt šai meža no-

malē. Slepenās zemnīcas tika ierīkotas iepriekšējās bāzes tuvumā,
netālu no mežmalas; ziemu gaidot, tās tika labi nomaskētas.

Partizāņi sprieda — tik tuvu pie apdzīvotām vietām «štosnieki»

neiedomāsies mežabrāļus meklēt. Pie apkārtējiem iedzīvotājiem
partizāņu sagādnieki un izlūki varēja ieiet bez riska — viņi bija
savi cilvēki. Apakšvienības struktūra neizmainījās — tika iecelti

trīs kaujas grupu komandieri, kas attiecīgās grupas izvietoja
savās zemnīcās vai skuju slieteņos. Ar Zaslužennija izlūkiem

partizāņu sakarnieki joprojām regulāri satikās. Tātad Zambes

apakšvienība izvēlējās ziemas periodam tādu pašu bāzēšanās

veidu kā Bultas un Vairoga grupas, proti, konspiratīvu uzturē-

šanos slepenās zemnīcās. To noteica tie paši faktori: ieroču, kara

pieredzes un militāru kadru trūkums.

Oktobrī noformējās arī otra patstāvīga partizāņu apakšvie-
nība Piltenes novadā, kurus atšķirībā no pirmajiem mēdza saukt

arī par Zūru partizāņiem. Līdz Jaungadam viņi manevrēja Zūr-

mežā starp Pilteni — Rāpatu ciemu — Puzes staciju. Tās pamatā
bija tā saucamā krievu grupa ar V. Redjko priekšgalā; grupa pēc
Zambes kaujas sāka darboties patstāvīgi. «Izmantojot minēto

Malašonoka politisko atbalstu un aizstāvību,» rakstīja V. Redjko,
«nodaļas krievu daļa panāca tās pārvēršanos par darbīgu kau-

jas vienību. Kopš pirmajām dienām ķērās pie neapbruņoto ap-

gādāšanas ar ieročiem un uzsāka izlūkdarbu, kura rezultāti tika

nodoti Zaslužennija izlūkiem, starp citu, tika sagūstīti vairāki

1 Sādu skaitli nosauc arī viens no pirmajiem Zambes partizāņiem
V. Bogdanovs, kas kopā ar Salmiņu uzsāka partizāņa gaitas.
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vācieši.» Novembrī apakšvienībā bija 40 vīru, bet, tā kā Snie-

dziņš jaunus partizānus neuzņēma, arī vietējie iedzīvotāji sāka

plūst uz jauno apakšvienību, un 1944. gada beigās partizāņu
skaits tajā gandrīz dubultojās. No vietējiem partizāņiem atzīmē-

jami Vilis Rūms, Ludvigs Veikšāns, brāļi Urbāni v. c. Izveidojās
Zūrmeža partizāņu vienība; tai bija stingri noteikta

iekšējā struktūra: divi kaujas vadi ar 3 partizāņu grupām katrā,
kā arī izlūku grupa un saimniecības nodaļa. Tā kā lielākā Zūr-

meža partizāņu daļa bija kādreizējie frontinieki, tad militārā

kārtība te bija vieglāk nodibināma. Decembrī par vienības ko-

misāru tika iecelts armijas staršina Donbasa ogļracis komunists

V. Kaščejevs, par komandieri palika V. Redjko. I. Malašonoks

joprojām veica uzlikto šefības darbu. Pirmajā laikā partizāņiem
nācās izlūku uzdevumā novērot ceļus un ķert «mēles». Bet, iegu-
vuši spridzināmās vielas, partizāņi sāka iet lielākos diversiju

pasākumos. Tā novembrī kopā ar izlūkiem Zūrmeža partizāņi uz-

spridzināja kara ešelonu starp Ugāles un Puzes stacijām: smagi
cieta 5 tanki un kājnieku rota. Spēcīgu mīnu (22 kg tola) izde-

vās ievietot zem dzelzceļa tiltiņa un uzspridzināt tieši tajā brīdī,
kad uz tā uzbrauca lokomotīve. Tiltu apsardzība šai laikā vēl

bija vāja, un tādēļ 12 cilvēku grupai izdevās viegli veikt šo sva-

rīgo diversiju. Atsevišķi vienības partizāņi piedalījās arī citās

izlūku operācijās, palīdzot uzspridzināt vēl 3 ešelonus un kara

materiālu noliktavu. Ar laiku Zūrmeža vienība izveidoja pati
savu atbalstītāju un informatoru tīklu. Ir saglabājies kara die-

nās sastādīts vietējo patriotu ģimeņu saraksts, kas sniegušas
sevišķi nozīmīgu atbalstu partizāņiem. Sarakstā pavisam ir 98

uzvārdi, to skaitā izcilais partizāņu un izlūku ceļvedis Fricis

Niklāvs, kas pēdējo pusgadu bija spiests pavadīt nelegāli, un

viņa sieva Līna no Kalniņu mežsargmājām. Noklausoties tele-

fona sarunas no mežniecības, viņa mežabrāļiem sniedza visope-
ratīvākās ziņas.

Jau no pirmajām dienām partizānus atbalstīja Ozolu, Urbānu

un citas ģimenes. No vairākām šādām ģimenēm dēli un vīri vē-

lāk paši iestājās vienībā. Labi informatori bija ar varu uz Kur-

zemi evakuētie krievu iedzīvotāji, kas bija nometināti pie saim-

niekiem vai sadzīti bēgļu nometnē Zūrās, pie Puzes stacijas un

citur, no kurienes viņus sūtīja dažādos piespiedu darbos. Ar

laiku vairāki no viņiem pārnāca uz vienību. Vienībai pieaugot
līdz 60 cilvēkiem, radās vajadzība pēc komandiera vietnieka,

par kuru tika izraudzīts padomju karavīrs Ivans Ostrouško. Arī

vadus komandēja bijušie frontinieki M. Jermolovičs un N. Sča-
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gins. Izlūku grupu vadīja Ijja Puhtejevs. Apbruņojumā galveno-
kārt bija šautenes, tikai ziemā parādījās daži trofeju ložmetēji
un kādi desmit padomju automāti. Patronas bija deficīta

«prece», tādēļ zūrmežnieki varēja iesaistīties tikai īslaicīgās kau-

jās un acumirklīgās sadursmēs.

Sešdesmit vīru lielā un kompaktā Zūrmeža vienība, protams,
nevarēja bāzēties stacionārās zemnīcās. Tādu cilvēku skaitu

vienā vietā Zūrmežā ziemas laikā nevarēja paslēpt. Bija jāizvē-
las cits bāzēšanās veids — nepārtrauktas manevrēšanas un sīku

sadursmju taktika. Vienības apbruņojums un militārā sagata-

votība, izrādījās, bija pietiekami, lai šādu taktiku zūrmežnieki

varētu atļauties.

Tāda, lūk, izskatījās partizāņu spēku dispozīcija
ziemeļaustrumos un dienvidaustrumos no Vents-

pils 1944. gada decembrī. Abus šos bīstamos ra-

Brigāde
varēja būt

jonus «Nord» pavēlniecība bija pareizi konstatējusi, tos iezīmēja
pašu mežabrāļu un izlūku operācijas, taču sīkāku ziņu par vie-

nību un grupu sastāvu un bāzēšanās vietām hitleriešiem vēl ne-

bija. Tiešām, rudens mēneši arī šai Kurzemes nostūrī bija samērā

klusi: pret partizāņiem uz «apdraudētām vietām» tika vērsti gal-
venokārt vietējās policijas un šucmaņu spēki, kā arī dežūrvienī-

bas jeb «štosgrupas» no Ventspils. Ventspils apriņķa policijas

priekšnieka ikmēneša atskaites rāda, ka policijas operācijas pret
izlūkiem un partizāņiem bija mazefektīvas. Cieta vietējie iedzī-

votāji, nogalināti vai sagūstīti tika pāris desmitu neorganizētu
vācu armijas dezertieru. Lūk, galvenās ziņas no šī dokumenta.

19. augusta ziņojumā atzīmēts, ka «konstatētas 2 lielas ban-

das pa 15—20 cilvēkiem katrā». «Policija un aizsargi atrodas

trauksmes stāvoklī.» Hitleriešu rokaspuisis lūdza priekšniecību
trīskāršot traukšnu vadu.

Pēc mēneša, 20. septembrī, okupantu pakalpiņš, par spīti sa-

vai centībai, nebija spējis «uzlabot» savu noziedzīgo darbību.

«Nošauti 13 bandīti, sagūstīti 10 bandīti un apcietināti 37 dezer-

tieri,» viņš rakstīja kārtējā atskaitē. Līdzīgi skaitļi figurē arī

nākamajos divos mēnešos. Par likvidētiem «bandītiem» — par-

tizāņiem — te tiek uzdoti latviešu vīri un jaunieši, kuri slēpās uz

savu roku. Organizētie partizāņi Ziemeļkurzemē šai laikā bija

zaudējuši pāris cilvēku.

Rezumējot Ziemeļkurzemes partizāņu štāba pusgada darbības

rezultātus, jāatzīmē, ka tika paveikts jūtams organizatoriskais
darbs. Ap Bultu kā pamatvienību (mātes vienību) saka veidoties



apakšvienību tīkls. Proti, te tīri spontāni norisa tie paši pro-

cesi, kas apmēram gadu agrāk mērķtiecīgi tika plānoti un rea-

lizēti Austrumu un Centrālajā Latvijā. Cīņas loģika un dialek-

tika mācīja, ka okupētās Latvijas apstākļos partizāņu kustības

paplašināšana, jaunu rajonu apgūšana un vienību izveidošana

vislabāk bija panākama, pamatvienībai (mātes vienībai) «apau-

got» no visām pusēm ar apakšvienībām. Saņēmušas vajadzīgo
palīdzību, apakšvienības nobrieda par patstāvīgām partizāņu
vienībām. Tādējādi izveidojās vairāku vienību apvienība, kura

ieguva partizāņu brigādes nosaukumu 1
un kuras štābs vadīja

tautas atriebēju cīņu plašā novadā (L. t. c, 307—308). Vents-

pils apriņķī, kā redzējām, ap Bultu un štāba grupu arī izauga
trīs jaunas apakšvienības. Pie tam Zūrmeža (Redjko) apakšvie-
nība, pateicoties izlūku grupu atbalstam un bijušo armijnieku
uzņēmībai, jau pirms ziemas ekspedīcijām paspēja nobriest par

patstāvīgu vienību, bet Vairoga (Zvejnieka) un Zambes (Snie-
dziņa) apakšvienības, atstātas savā vaļā un bez palīdzības, par

vienībām nekļuva. Arī Ziemeļkurzemes partizāņu štābs nespēja
to pašu cēloņu dēļ kļūt par jaundibināmās brigādes štābu. Un

vajadzēja (augustā — septembrī) pavisam nedaudz: kādu simtu

automātisko ieroču un 3—4 desmitus pieredzējušu komandieru.

Tos varēja izdalīt LPKS pēc I un II Latviešu partizāņu brigādes
izformēšanas 1944. gada vasarā, un Ventspils apriņķa partizāņu

brigāde ar 500 —800 vīriem kļūtu par realitāti.

1 Samsons V. Partizānu kustība Ziemeļlatvijā Lielajā Tēvijas kara. R., 1950,

89.-92. lpp. [P. k. Zļ
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...ABAVAS MEŽOS

Vācu armiju «Nord»_grupējuma štāba kaujas žurnālā atzī-

mēts, ka spēcīga partizāņu kustība 1944. gada beigās bija jau-
šama arī Ķuldiga s—R endas rajonā un 20 kilometru

uz austrumiem no Kuldīgas. Šo abu rajonu parti-
zānus mēdza saukt par Abavas partizāņiem, jo viņu bāzēšanās

un darbība notika abpus Abavas upes. Tieši šeit, Abavas mežos,
1944. gada beigās izauga vislielākā un militārajā ziņā visspēcī-
gākā partizāņu apvienība Kurzemē.

Abavas meži —

Kurzemes

centrālais
masīvs

Partizāņu kustības izvēršanos Abavas masīvā

veicināja vairāki labvēlīgi apstākļi un vispirms

jau { as ka ļe Kurzemes pussalas vidū, gar Aba-
J ' '

T T , ~
..■

.

vas upes un Usmas ezera krastiem, krietni talu

no frontes līnijas, bija samērā kluss nostūris.

Pretinieka komunikācijas — dzelzceļi un šosejas — šo lielo purvu

un mežu masīvu nešķērsoja; nebija tam tuvumā arī lielāku ap-
dzīvotu vietu, kur vācu pavēlniecībai būtu bijis izdevīgi izvietot

karaspēku un ierīkot militārus objektus. Līdz tuvākajai pilsētai
Kuldīgai bija labs gabals. Tādēļ Abavas ietekas joslā frontes

karaspēka daļas neuzturējās un pretinieka spēku koncentrācija
bija krietni mazāka nekā Ventspils, Liepājas un Aizputes ap-
kaimē.

Abavas meži ir mazapdzīvoti. Izņemot viensētu joslu Abavas

kreisajā krastā un atsevišķas mežsargmājas pa visu masīvu,
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zemnieku saimniecības te reti sastopamas. Lielāko tiesu tajās
dzīvoja jaunsaimnieki, kas ar lielām pūlēm iekopuši smilšainās

un purvainās augsnes lielo tīreļu — Pluču, Kadaru, Ozolu purvu

malās. Samērā maz bija lielsaimnieku — budžu, šo padomju va-

ras niknāko ienaidnieku.

Abavas meži bija ļoti izdevīgi padomju frontes izlūkiem un

spridzinātājiem. Bāzējoties šajā centrālajā Kurzemes masīvā,

viņi vienlīdz labi varēja sasniegt ikvienu pussalas vietu, bez

liekas staigāšanas un liela riska viņi varēja piekļūt svarīgāka-

jām okupantu satiksmes artērijām, kas baroja 16. vācu armijas

daļas frontē: Ventspils—Tukuma dzelzceļam un šosejai, Vents-

pils—Kuldīgas—Saldus lielceļam. Pa mežiem, apejot Kuldīgu,
varēja piezagties vācu «Nord» grupējuma štābam Pelču muižā

(sk. shēmu). Kabiles—Sabiles masīvs sedza pieejas vācu 16. ar-

mijas štābam Kandavā. Tādēļ nebija nejaušība, ka Abavas me-

žos tika desantētas daudzas I un II Baltijas frontes izlūku gru-

pas. Turp tiecās arī no hitleriešu nāves nometnēm un cietumiem

izbēgušie civiliedzīvotāji un karagūstekņi, šeit saplūda dezertieri

no dažādām okupantu radītām militārām formācijām, te no Kur-

zemes un no citiem novadiem sadzītie iedzīvotāji meklēja patvē-
rumu no žandarmiem uņ policijas. Patriotiski noskaņotie vietē-

jie darba zemnieki un mežstrādnieki, kuri nebija aizmirsuši Bez-

vārža un Gricmaņa 1905. un 1919. gada (S. p. g., 510. lpp.)
mežabrāļu cīņu tradīcijas, drosmīgi un pašaizliedzīgi atbalstīja
sarkanos partizānus un padomju izlūkus.

Jāsaka gan, ka salīdzinājumā ar Ziemeļkurzemi un Rietum-

kurzemi partizāņu kustības organizēšana Abavas mežos ieilga;
īsts partizāņu karš te izvērtās tikai 1944. gada oktobrī. Sagadī-

jās tā, ka pavasarī un vasarā vairākiem padomju patriotiem, kas

varēja kļūt par partizāņu vienības organizētājiem, dažādu nega-

dījumu dēļ neizdevās apvienoties un piesaistīt pastāvošos nele-

gālistu pulciņus.
Taisnība, pēc nedaudzajiem mūsu rīcībā esošajiem tā laika

policijas materiāliem var spriest, ka jau 1944. gada vasarā pie
Abavas un Usmas ezera reizēm parādījušās nelielas bruņotu

vīru grupas. Tie varēja būt bēgļi no koncentrācijas nometnēm

vai arī dezertieri no vācu armijas. Ir notikušas sadursmes ar po-

liciju. Tā Ventspils apriņķa priekšnieks rakstīja, ka 1944. gada
1. septembrī «50 aizsargi ķemmēja bez panākumiem Usmas pa-

gasta ZA stūri, paši zaudēdami 2 kritušos»._
Jau no 1943. gada rudens Abavas masīvā iezīmējas trīs poten-

ciāli organizatoriskie centri: Rendas pagastā, pie Usmas ezera
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un Ozolmuižas apkārtnē. Vispirms jāmin tālais meža nostūris

Abavas kreisajā krastā (rietumos no Rendas) starp Abavnie-

kiem un Dzirniekiem.

Pirmie
organizētiepretestībnieki
pieAbavas

Literatūra jau vairākkārt aprakstīts (L. t. c.,

252—253; R. c. s, 11, 302—303), ka Prāmnieku

maju saimnieks Aleksis Šiliņš 1 un viņa dzīves-

biedre Marta Muceniece jau kopš 1941. gada ru-

dens ārstēja un slēpa robežsargu politdarbinieku
Mihailu Streļņikovu 2

.
1944. gada pavasarī3 abi padomju patrioti

sāka gatavoties gaidāmajām partizāņu cīņām. Ar radinieku

starpniecību A. Šiliņam Rīgā nopirkta šautene un patronas. Ne-

daudz vēlāk Prāmnieku māju tuvumā sāka slēpties arī vairāki

Šiliņa paziņas no Rīgas, kuriem draudēja iesaukšana vācu ar-

mijā. Taču tieši šajā laikā, kad nelegālais centrs sāka izvērst

darbību, policisti, pārmeklējot apkārtni, 14. aprīlī uzgāja Streļ-
ņikova bunkuru Abavas krastā. Robežsargs paspēja izbēgt, bet

policisti pēc atrastajām grāmatām noskaidroja viņa sakarus ar

1 Aleksis Aleksandrs Šiliņš (Prāmnieks), dz. 1907. g. Rīgā strādnieka

ģimenē. Mātei Annai Určai (Aleksis izmainījis savu uzvārdu 30. gados) vie-

nai bija grūti uzturēt trīs mazgadīgus bērnus, tādēļ jau no 6 gadu vecuma

Aleksis gāja ganos, vēlāk izmācījās par kalējmācekli. Laukos Šiliņš iepazinās
ar savu nākamo dzīvesbiedri Martu Mucenieci un kļuva par lielo, bet nolaisto

Prāmnieku māju saimnieku Rendas pagastā. Viņš nīda fašistus, tādēļ kopā
ar M. Streļņikovu gatavojās partizāņu cīņām. 1944. g. IV sāka dzīvot mežā;

X piedalījās Sarkanās bultas organizēšanā. Šiliņu iecēla par Sarkanās bultas

saimniecības vada komandieri. Krita 1945. g. agrā pavasarī.
2 Mihails Streļņi ko v s, dz. 1902. g. Novosibirskas apgabalā. Partijas

biedrs no 1920. g. Pirms kara, būdams bataljona komisāra dienesta pakāpē,
Streļņikovs strādāja 12. Liepājas robežapsardzības vienības štābā. Piedalījās
Rucavas robežapsardzības punkta un Liepājas pilsētas varonīgajā aizstāvē-

šanā no 1941. g. 21. līdz 28. VI. Atkāpdamies no Liepājas pa pretinieka
ieņemto teritoriju, saslima un atpalika no robežsargu nodaļas. Prāmnieku mā-

jās viņu viesmīlīgi uzņēma, slēpa un izārstēja. 1944. g. IV, kad policija atklāja
Streļņikova uzturēšanās vietu, viņi abi ar Šiliņu aizgāja mežā, gatavojās
partizāņu cīņām. Viens no Sarkanās bultas dibinātājiem un tās komisārs līdz

kara beigām. Pēc kara miris. Apbalvots ar Tēvijas kara II pakāpes ordeni.
3

1971. gadā, pateicoties LKP CX PVI Partijas arhīva vadītājam I. Muzikan-

tikam, tika uzņemti sakari ar M. Streļņikova ģimeni Ukrainā, kas nodeva ar-

hīvam glabāšanā vairākus dokumentus. M. Streļņikova autobiogrāfijā (datus

apstiprina ieraksts karaklausības apliecībā) lasām: «Klīstot pa mežu (1943. g.

VII), es nejauši uzdūros uz pēdām vienai no latviešu partizāņu centra izluk-

grupām, kurā es iestājos kā partizānis un darbojos līdz 1944. g. 11. Taču

1944. g. II negaidīts policijas un žandarmērijas uzbrukums izklīdināja mūsu

grupu, es pazaudēju sakarus un turpināju slēpties pie iepriekšējā saim-

nieka ...» Ja izdosies šai virzienā ko noskaidrot, tad, protams, citādāk būs

traktējams Abavas partizāņu cīņas aizsākums.
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Šiliņu. Arī A. Šiliņš, kad viņu ieradās arestēt, izbēga caur mā-

jas logu un, lai gan policisti nežēloja patronas, laimīgi nokļuva
mežā. Sākās pastiprināta apkārtnes novērošana un Šiliņa ģime-

nes terorizēšana; policistiem Prāmnieku tuvumā esot izdevies no-

šaut arī kādu no Rīgas nelegālistiem, kas ieradies, lai pievieno-
tos Abavas mežabrāļiem. Streļņikovs ar Šiliņu nolēma uz laiku

pārtraukt organizatorisko darbību, nogaidīt, kamēr trauksme pie-
rimst.

5—6 kilometrus uz rietumiem no Prāmniekiem veidojās vēl

viens nelegālistu pulciņš. To vadīja darba zemnieks Indriķis Tī-

rums
1

no Abavnieku mājām. Netālu no tēva saimniecības viņš
iekārtoja slepenu zemnīcu, kur arī parasti uzturējās pazīstamie
apkārtnes nelegālisti un dezertieri, vēlāk pievienojās izbēgušie
leģionāri. Tikai oktobrī, kad otrā upes krastā sāka veidoties par-

tizāņu vienība, viņš uzņēma sakarus ar A. Šiliņu un turp aizveda

astoņus bruņotus vīrus. Tīruma grupa kļuva par pamatu Sarka-

nās bultas 2. vadam.

Kaut arī Prāmnieku mājas atradās netālu un Tīrums jau pa-

vasarī zināja par Šiliņa un komisāra bēgšanu no policijas, abiem

pulciņiem ilgāku laiku neizdevās saistīties. Traucēja abpusējā
absolūtā konspirācija, pie tam dezertieri — zemnieku vīri un

jaunieši — sevišķi nesteidzās pāriet uz atklātu cīņu. Zemnieka

psiholoģija šādā gadījumā diktēja nogaidīšanas taktiku. Un tikai

tad, kad jau bija parādījušies cīņas iniciatori un pašam uz savu

roku izslēpties vairs nebija iespējams, vidējais zemnieks izšķīrās
par pievienošanos partizāņiem. Riskēt tikai tad, kad iznākums

puslīdz drošs! Tā tas bija arī citās vietās Kurzemē, un, šķiet, ne

viens desmits vien, varbūt pat ne viens simts vien šādu nelegā-
listu pulciņu izjuka, ja tuvumā negadījās politiski apzinīgi un

militāri prasmīgi vadītāji. Zemnieciskā, sīkburžuāziskā stihija
bija spējīga sabangot draudīgas pasīvas pretošanās vilni pret
okupantiem, sacelt mobilizēto masu dezertēšanas uzplūdus, bet

pārvērst to mērķtiecīgā bruņotā cīņā pret hitlerisko režīmu va-

rēja tikai proletāriskais apzinīgums. Tā bija arī šoreiz. Droši

vien Abavas partizāņu kustība būtu sākusies vismaz pāris mē-

1 Indriķis Tīrums, dz. 1915. g. 1942. g. tika izsūtīts darbos uz Vāciju.
Pēc gada, dabūjis atvaļinājumu, atgriezās Abavniekos un sāka dzīvot pus-

legāli. 1944. g. pavasarī pēc mobilizācijas pavēles saņemšanas pārgāja uz

mežu. X satikās ar Šiliņu un Streļņikovu. Tika iecelts par Sarkanās bultas

2. vada komandieri. Piedalījās daudzās kaujās un sadursmēs. No 1945. g.
111 kopā ar brāli Ādamu un dažiem citiem partizāņiem pārgāja K. Maciņa
izlūku grupas dienestā, kur darbojās līdz kara beigām.
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nesu agrāk, ja komunists Streļņikovs un Rīgas strādnieka dēls

Šiliņš, kuri varēja kļūt par cīņā saucējiem un vedējiem, būtu sav-

laicīgi pavasara vai vasaras mēnešos sastapušies ar I. Tīruma

un A. Valtmaņa pulciņu vīriem.

Nelegālistu pulciņš izauga arī Usmas ezera rietumu krastā pie
Amjūdžciema. Par nākamo Usmas partizāņu apvienojošo centru

kļuva darba zemnieka Andreja Valtmaņa 1 mājas Mazrīmnieki.

Vispirms sāka slēpties no okupantiem dēls Alberts Valtmanis,

jo viņu kā šoferi no Rīgas gribēja nosūtīt uz Vāciju. Albertam

Valtmanim pievienojās māsasvīrs Jānis Kļava, vēlāk — arī brā-

lis Žanis Valtmanis un kaimiņu jaunieši, pavisam seši cilvēki.

Sākumā paslēptuve bija Mazrīmnieku dzīvojamā ēkā. «Guļam-
istabā uzbūvējām lieku sienu,» stāsta Lizete Valtmane. «Izbūvē-

tajā sienā ierīkojām eju paceļamas lūkas veidā. Lūku noslēdza

tepiķis, virs tā uzlikām svētbildi. Pie nomaskētās sienas tika

pielikta arī gulta.» 1944. gada vasarā nelegālisti sagāja mežā.

Ko darīt tālāk? Jauniešiem trūka padoma. «Dzīve te nav viegla.
Jādzīvo bezdarbībā, vienmēr jābaiļojas, ka nekrīt vācu rokās, jo
nav pat ieroču. Tiek izdomāti dažādi apbruņošanās paņēmieni,
bet neizdodas tos realizēt. Nav arī vadoņa, jo neviens neuzņemas

vadību, nav pieredzes.» Tā savas tā laika izjūtas 1951. gadā at-

stāstīja Usmas skolas pionieriem pirmie šīs puses partizāņi.

Pirmo šauteni, kā liecina L. Valtmane, logu aptumšošanas pa-

pīrā ietītu, atvedusi meita Milda no Rīgas pagrīdniekiem. «Uz

Rīgu pēc ieročiem braucu ar vilcienu vairākas reizes,» stāsta

Milda Pāvelsone (Valtmane), «kādreiz devāmies kopā ar Maigu
Reķi. leročus dabūjām caur E. Pagastu, kuru es pazinu jau ag-
rāk kā J. Kļavas draugu. Pagasts dienēja par šoferi kādā vācu

transporta daļā, kas pārvadāja kara materiālus. leroči bija da-

žādi, to skaitā arī padomju automāti. Munīciju, pistoles un iz-

jauktus automātus satinām papīros un lupatās un iesaiņojām
čemodānos, šautenes — zaļajā vai melnajā aptumšošanas pa-
pīrā, kur klāt bija pietītas arī koka nūjas. Katrai bija viens kofe-

ris un sainis. Reiz vagonā pretī sēdošie vācieši kaut ko jautāja:

1 Andrejs Valtmanis (dz. 1896. g.) ar sievu Lizeti Valtmani (dz.
1896. g.) aktivi atbalstīja padomju partizāņus un izlūkus. Mazrīmnieku mājas
vairākkārt tika ielenktas un pārmeklētas. 1945. g. 111 žandarmi un šucmaņi
pilnīgi izlaupīja saimniecību, arestēja Andreju un Lizeti Valtmaņus un trīs

jaunākos bērnus, bet paralizēto vectēvu un aklo vecomāti atstāja bez pārtikas.
Pēc kara — 1945. g. 29. IX vakarā — nacionālistiskie bandīti uzglūnēja uz

ceļa Andrejam Valtmanim, kurš toreiz bija Aizezeres pagasta padomes priekš-
sēdētājs, un nāvīgi ievainoja mugurā.
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varēja saprast, ka viņi gribēja zināt, kas ir saiņos. Mēs latviešu

valodā skaļi, ar žestiem skaidrojām, ka tur ietītas logu stangas
un nēškoki. Vācieši, protams, nesaprata, bet apmierinājās. Sā-

kām dziedāt gan tautasdziesmas, gan tā laika populārās melo-

dijas. Visi klausījās, daži kareivji pat piedāvāja konfektes, un

tālākā iztaujāšana atkrita. Tā šķietami draudzīgā atmosfērā pa-

gāja ceļš līdz Spāres vai Usmas stacijai. Biežāk gan izkāpām
Spārē, jo Usmā visai aktīvi bija vietējie aizsargi, kuri zināja
brāli un svaini. No Spāres kilometrus četrus gājām kājām ar

smagajiem ieroču saiņiem. Ezera krastā bija atstāta laiva. Gā-

jiens no stacijas un celšanās pāri ezeram notika naktī. Otrā

pusē — pretī Viskušiem — mūs sagaidīja brāļi. Taču, lai gan

pārcelšanās vienmēr notika tumsā, okupantu vietējais sulainis

Krišus Ešenvalds kaut ko bija manījis un reiz līda spiegot, kad

mēs ar ieroču nastām atgriezāmies mājās. Redzot, ka ir pama-

nīts, viņš bēga, bet uzskrēja virsū ecēšām. No paša saceltā trok-

šņa nobijās vēl vairāk un bija prom kā sadedzis.»

Līdz oktobrim Usmas nelegālistus vēl nevarēja saukt par par-

tizāņiem, jo viņi nedarbojās aktīvi. No Novadnieku mežsarga
Matveja Supes — partizāņu drosmīgā sakarnieka un ceļveža —

mežinieki uzzināja par Prāmnieka un komisāra uzturēšanos pie
Abavas un gaidīja tikai fzdevīgu brīdi, lai saistītos ar viņiem un

uzsāktu mežabrāļu gaitas.

TOP LEĢENDĀRĀ SARKANĀ BULTA

Komunisti

Mačiņš un

Streļņikovs —

vienības

organizētāji

Tātad Abavas pusē ļaudis partizāņu cīņai bija
gatavi, nepieciešami bija tikai organizatori. Un

tie radās.

1944. gada 11. oktobrī II Baltijas frontes iz-

lūku daļa desantēja pie Usmas ezera t. s. Spar-
taka grupu. Tā sastāvēja no trim vīriem: no

komandiera jaunāka leitnanta Kārļa Maciņa 1

, komandiera viet-

1 Kārlis Maciņš (Kauliņš, Vasilijs Ivanovičs), dz. 1910. g. Mazzalves

pag. Jēkabpils apr.' LKP biedra kandidāts. No 1941. g. cīnījies frontē, ievai-

nots, beidzis jaunāko leitnantu kursus. 1943. g. pārgājis frontes izlūku darbā,

nosūtīts uz ienaidnieka aizmuguri; 1944. g. vasarā savienojies ar uzbrūkoša-

jām Padomju Armijas dajām. Otru reizi desantēts ienaidnieka aizmugurē

Kurzemē 1944. g. rudenī. Paralēli sekmīgam izlūku darbam noorganizēja par-

tizāņu vienību Sarkanā bulta; līdz 1945. g. I bijis tās štāba priekšnieks. Pec

kara strādājis LPSR Valsts drošības komitejas orgānos. Sekmīgi piedalījies
bandītisma likvidēšanā Talsu apriņķī, kritis kādā sadursmē 1949. g. 12. VIII.

Apbalvots ar vairākiem ordeņiem.
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nieka staršinas Anatolija Gromska 1
un radista Viktora Kušņi-

kova. Kā Mačiņš, tā arī Gromskis bija izstaigājuši garu kaujas
ceļu. Abi bija cīnījušies Latviešu strēlnieku divīzijā, tikuši ievai-

noti, pēc izveseļošanās beiguši attiecīgus sagatavošanas kursus

un 1943./44. gada ziemā un pavasarī atradušies Pleskavas un

Opočkas apkārtnē — frontes izlūku grupās, kuras sadarbojās ar

vietējiem partizāņiem. Par sekmīgi veiktajiem uzdevumiem abi

tika apbalvoti ar kaujas ordeņiem un 1944. gada rudenī desan-

tēti «Kurzemes katlā». Pēc piezemēšanās Pluču tīrelī viņiem jau
nākamajā dienā izdevās satikties ar Usmas nelegālistu grupu,
kuru viņi pārņēma savā vadībā. Kārlim Mačiņam piemita ne

tikai lieliskas izlūka dotības vien — viņš bija arī izcils organiza-
tors un ļoti darbīgs un kustīgs pēc dabas. Dīkstāve, nogaidīšana
vispār viņam nebija pieņemama. Un, ja visam tam pievieno iz-

cilu drosmi un partizāņu kara lielisku izpratni, kuru viņš bija
ieguvis Sebežas—Osvejas partizāņu rajonā, vērojot Kaļiņinas,
Vitebskas un Latvijas partizāņu darbību, tad izveidojas teicams

priekšstats par cilvēku, kam bija atbildīgs uzdevums — kļūt par
Abavas partizāņu vienības pamatlicēju un izveidotāju.

II Baltijas frontes izlūku daļas materiālos ir šāds ieraksts:

«Pēc grupas komandiera (K. Mačiņa. — Red.) iniciatīvas 1944.

gada oktobrī tika noorganizēta Semjonova partizāņu vienība.»

Uzzinājis, ka aiz Novadniekiem uzturas vietējie nelegālisti un

kāds Padomju Armijas politdarbinieks un ka turp aizgājusi arī

lielākā dezertieru grupa, K. Mačiņš tūdaļ iedegās: jādibina par-

tizāņu vienība. 13. oktobrī divi viņa sūtītie Usmas partizāņi Aba-

vas krastā satika M. Streļņikovu un V. Semjonova vadītos vācu

armijas dezertierus.

Kas tad šai puse jau bija noticis? 1944. gada 30. septembrī no

283. šucmaņu bataljona2
,

kurš bija izvietots Mazirbes rajonā un

1 Anatolijs Gromskis (Gromovs, Toļa, Nagans), dz. 1919. g. Rīgā. Trīs-

desmitajos gados strādājis par šoferi un mehāniķi Jelgavā un Rīgā. No

1941. g. — frontē, bet no 1943. g. Baltijas frontes izlūku daļas rīcībā. Kur-

zeme piedalījies Sarkanās bultas organizēšanā, sākumā bijis tās izlūku ko-

mandieris. Pec kara strādā Jelgavas celtniecības trestā. Apbalvots ar Sarka-

nās Zvaigznes un Tēvijas kara I pakāpes ordeni.
2

283. šucmaņu bataljonu hitlerieši nokomplektēja 1943. g. Daugavpilī; tas

tika saukts arī par Latgales bataljonu, jo tajā piespiedu veidā iesauca Lat-

galē dzīvojošos krievu tautības iedzīvotājus. Vācu esesiešu un bijušo balt-

gvardu virsnieku vadībā šo bataljonu kopā ar citiem policijas bataljoniem

izmantoja cīņai pret partizāņiem Latgalē, Vitebskas un Kaļiņinas apgabalos.
Mobilizētie desmitiem dezertēja un pārgāja partizāņu pusē; bijuši gadījumi,
kad dezertējušas veselas grupas un vadi. 1944. g. rudenī bataljonu kā neuz-

ticamu gatavojās izvest uz Vāciju.
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kuru vācieši gatavojās atbruņot un izvest uz Vāciju, dezertēja
19 karavīri — Latgales jaunieši. Dezertēšana, izrādījās, bija
iepriekš organizēta, karavīri bija apbruņoti ar šautenēm, 2 auto-

mātiem, 1 franču ložmetēju un vairākām pistolēm. Viņu vidū

bija arī 2 sanitāri ar medicīnas instrumentiem un medikamen-

tiem. Grupu vadīja apakšvirsnieks daugavpilietis Vladimirs Sem-

jonovs,l un sākumā tā devās Abavas virzienā, lai pārietu frontes

līniju. Bet turpmākie notikumi ietekmēja grupas tālāko rīcību.

6. oktobrī, pārbriduši Abavu, viņi pie Rendas Prāmniekiem satika

Aleksi Šiliņu, kurš tikko bija apraudzījis savu ģimeni. Pārlieci-

nājies, ka sastaptie ļaudis ir uzticami, Šiliņš pastāstīja, ka viņš
ar robežsargu komisāru dzīvo mežā un, frontei tuvojoties, gata-
vojas sākt partizāņu cīņu. 8. oktobra naktī latgaliešu jaunieši
satikās arī ar bataljona komisāru Mihailu Streļņikovu. Komisārs

viņiem ieteica palikt tepat Abavas mežos un Padomju Armiju

sagaidīt, graujot pretinieka aizmuguri. Tas pašreizējos apstākļos
viņiem bija labākais veids, kā apliecināt savu uzticību padomju
varai un veicināt Padomju Armijas drīzāku uzvaru. Pirmā pār-
baudes operācija notika 10. oktobrī, kad V. Semjonova vadībā

jaunie partizāņi uz Rendas —Kuldīgas ceļa sašāva un aizdedzi-

nāja vieglo vācu mašīnu ar virsniekiem; mašīnu pavadīja ap-

sardze (ar diviem motocikliem), tālākajā kaujā semjonovieši ne-

ielaidās — vēl nebija pieredzes. Partizāņu cīņa tomēr bija sākta.

Nākamajā dienā apvienotā mežabrāļu grupa pārcēlās Abavas

labajā krastā, kur Novadnieku mežsarga apgaitā ierīkoja savu

pirmo nometni.

Te arī viņus uzgāja Mačiņa sūtītie sakarnieki, un dienu vē-

lāk — 1944. gada 14. oktobrī — notika vēsturiskā satikšanās:

ieradās K. Mačiņš. Tika pieņemts kopīgs lēmums: apvienot Aba-

vas un Usmas grupas un dibināt partizāņu vienību. Tā Rīgas
atbrīvošanas laikā Kurzemes centrā galīgi noformējās jauna

partizāņu vienība — Sarkanā bulta. 2 Abi komunisti — Mačiņš un

1 Vladimirs Semjonovs, dz. 1924. g. Daugavpilī. Mobilizēts vācu ar-

mijā 1943. g. Organizēja karavīru grupas dezertēšanu 1944. g. 30. IX. 14. X

tika izvēlēts par jaundibinātās Abavas partizāņu vienības Sarkanā bulta ko-

mandieri. Viņa vadībā vienība izauga, nostiprinājās un sekmīgi cīnījās pret
soda ekspedīciju XII sākumā. 10. XII naktī, ceļoties pāri uzplūdušajai Abavas

upei, apgāzās vieglā laiviņa, kurā brauca komandieris kopā ar sakarnieku.

Glābjot savu biedru, noslīka arī pats komandieris. 1961. g. X V. Semjonova

mirstīgās atliekas tika pārvestas un apglabātas Kuldīgas Brāļu kapos.
2 Pēc komandiera V. Semjonova nāves izlūki un partizāņi Sarkano bultu

dēvēja arī par Semjonova vienību. Sis nosaukums figurē arī dažās atskaitēs.

Taču iedzīvotāji (un arī pretinieks) to sauca par Sarkano bultu atšķirībā no
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Streļņikovs ilgi apspriedās par partizāņu tālākās darbības rak-

sturu un vienības vadības izveidošanu. Latgales puiši bija jauni,
maz pieredzējuši — V. Semjonovam un viņa palīgam V. Stolbo-

vam bija tikko divdesmitais gads; arī pārējiem nebija lielākas

militārās pieredzes un politiskā rūdījuma. Tādēļ izvēle nebija
liela, un komunisti izvirzīja daugavpilieša Vladimira Semjonova
kandidatūru — pēdējās divās nedēļās kopš Mazirbes atstāšanas

viņš bija parādījis sevi kā atjautīgu un saprātīgu vadītāju; pārē-
jie Latgales puiši atzina viņa autoritāti. Un jāsaka, ka turpmāk
jaunieceltais vienības komandieris pilnīgi attaisnoja komunistu

dāvāto uzticību un cerības. Vecais partijas biedrs kopš pilsoņu
kara laikiem — M. Streļņikovs, protams, uzņēmās vienības ko-

misāra pienākumus, bet I\. Mačiņš kļuva par štāba priekšnieku.
A. Gromskim bija jāizveido un jāvada izlūkošanas tīkls, bet

A. Šiliņam, kas bija labākais apkārtnes pazinējs, jāķeras pie
vienības saimniecības iekārtošanas un pārzināšanas. Tā 30 vīru

lielajai partizāņu vienībai bija izveidota pietiekami kvalitatīva

vadība, kas bija spējīga to tālāk nostiprināt un izveidot par piln-

asinīgu kaujas vienību. Jauni cīnītāji nāca klāt ik dienas; iedzī-

votāju nostāsti par Sarkano bultu, par to, ka jauno vienību vada

īsts Padomju Armijas komisārs un virsnieks — izpletņlēcējs,
bija labākais orientieris vīriem, kas meklēja cīņas organizāciju.

Sarkanā bulta—
kompakta

kaujas vienība

Oktobra beigās vienības sarakstos bija 44 cīnī-

tāji, to skaitā arī I. Tīruma grupa; novembrī pie-
nāca klāt 41 un decembrī — vairāk nekā 50

mežabrāļu. 1944. gada beigās vienības pamat-
sastāvā ietilpa 139 partizāņi (neieskaitot Usmas grupu, kas šai

laikā bāzējās atsevišķi). Vienības atskaitē atzīmēts, ka starp
jaunpienākušajiem lielākoties bija izbēgušie karagūstekņi un

leģiona dezertieri, kas nākuši no citiem apgabaliem, īpaši no

Latgales un Vidzemes. Tā no 293 partizāņiem, kas 7 mēnešu

laikā bija nodevuši partizāna zvērestu un tika ierakstīti pēc kara

Sarkanās bultas personālsastāvā, 138 bija kādreizējie karagūs-
tekņi, 83 — bijušie latviešu leģionāri, 48 — no Krievijas Fede-

rācijas un Baltkrievijas evakuētie iedzīvotāji, 23 — vietējie kur-

zemnieki un 3 — ārzemnieki no vērmahta. Arī tā bija zināma

Sarkanās bultas īpatnība. A. Macpāna vienība, Zambes apakš-
vienība, Bulta un Vairogs galvenokārt sastāvēja no tuvākās

Popes Bultas. lespējams, ka Sarkanās bultas nosaukums ar kāda vēl neno-

skaidrota partizāņa starpniecību ir pārņemts no popeniešiem.
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apkārtnes cilvēkiem, turpretī Abavas partizāņu vienība uzņēma
visus, un te pārsvarā bija citnovadnieki, tālumnieki.

Vienībā iestājās arī vairāki Rīgas cietumu politieslodzītie, kas

izbēga, kad viņus, konvoja apsardzībā aizvestus uz Ventspili,
dzina kājām uz Liepāju. Viņu vidū bija latgalieši Jāzeps Blusa,

Ignāts Laganovskis, Jāzeps Vanags v. c. Kārsavietis Voldemārs

Nikolajevs, kurš vairākkārt bija bēdzis no vācu armijas, ievai-

nots un ieslodzīts Rīgas centrālcietumā un kuram beidzot izde-

vās izbēgt, stāsta: «Mūs, kādus 300 vīrus, savāca, iedeva pus-
kukuli maizes katram un ar vilcienu aizveda līdz Ventspilij. No

turienes mūs dzina kājām uz Liepāju. Izdevās izbēgt! Ar kādu

vecu laivu tikām pāri Ventai un nonācām Ozolmuižas Bērzlejās,
kur dzīvoja mana brāļasieva. Viņa pārsēja manus ievainojumus,
kas jau bija sastrutojuši. Ar viņas palīdzību nokļuvu Sarkanajā
bultā.» Partizāņu atbalstītājs Fricis Austers atceras, ka viņa

mājās Lemzaros kopā ar paša dēlu no frontes atbēguši vēl 8

dezertieri — citnovadnieki, kas arī aizgājuši pie partizāņiem.

Jāsaka, ka mazapdzīvoto Abavas mežu tuvumā tajā laikā nebija
sevišķi plašs vācu armijā iesaucamo kontingents, kas varētu

pāriet partizāņos. Pie tam vietējie iedzīvotāji deva priekšroku
izlūku grupām, kurām tāpat bija vajadzīgi apkārtnes un cilvēku

labi pazinēji. Frontes izlūki bāzējās apdzīvotu vietu tuvumā,
mežmalās. Tas deva iespēju vietējiem ceļvežiem biežāk iegriez-
ties pie savējiem, neiet līdzi partizāņu vienībai Abavas mežu dzi-

ļumos. Proti, Sarkano bultu tik cieši nesaistīja noteikta apdzī-
vota vieta, tās cīnītājus — citnovadniekus neatvilka piederīgo
apmeklējumi, kas nereti vājināja partizāņu disciplīnu, bet grū-
tību un sakāvju brīžos šādi apciemojumi izvērtās pat par grau-

jošu centrbēdzes spēku. Tādēļ jau no paša sākuma Abavas vie-

nība veidojās kā kompakta militāra formācija, kuras pamatgru-
pas uzturējās vienkopus un bāzējās kopā ar štābu vienā meža

nometnē. Izņēmums bija vienīgi Usmas grupa, kura, pildīdama
K. Maciņa uzliktos izlūkošanas pienākumus teritorijā starp Spā-
res un Usmas stacijām, lielākoties bāzējās slepenās zemnīcās

dzimtā Amjūdžciema apkārtnē un ziemas vidū pēc atbalstītāju
arestiem nonāca visai grūtā stāvoklī.

Tāds spēku apvienojums ne vien vienkārši matemātiski sum-

mēja atsevišķu Sarkanās bultas grupu spēkus, bet radīja arī

būtiskas kvalitatīvas pārmaiņas, kas vienības kaujas spējas
daudzkārt pavairoja. Droša, aizsargāta bāze deva vienībai

iespēju nepārtraukti sūtīt diversijās un izlūkošanas operācijās
vairākas partizāņu grupas. Te tām pēc kārtējā uzdevuma veik-
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šanas bija garantēta atpūta, kuru nodrošināja komandanta un

saimniecības vadi. Varēja notikt grupu specializēšanās, kas

savukārt pacēla vienības kaujas spējas jaunā pakāpē. Līdzās

strēlnieku kaujas grupām Sarkanajā bultā tika noorganizētas
izlūkošanas, diversiju, ložmetēju, sanitārās, materiāli tehniskās

un produktu sagādes grupas un vēlāk arī vadi. Partizānus

ieskaitīja attiecīgajās apakšnodaļās atkarībā no viņu sagatavo-
tības, dotībām un interesēm. Struktūras ziņā Sarkanā bulta līdzi-

nājās Vidzemes un Latgales partizāņu vienībām.

Oktobrī Abavas partizāņu darbība vēl nebija plaši izvērsta.

Grupas galvenokārt tika sūtītas sagādes un izlūkošanas pasā-
kumos. Sākumā, kamēr Mačiņam vēl nebija izveidots savs aģen-
tūras tīkls pretinieka satiksmes un sakaru mezglos, partizāņiem
vajadzēja dienām ilgi novērot šosejas un dzelzceļus, skaitot pre-
tinieka transporta līdzekļus, «kamēr acis kļūst raibas», — kā

tādās reizēs sacīja piktie mežabrāļi.
Šis darbs gan bija ļoti vajadzīgs, bet garlaicīgs, un to tikpat

labi varēja veikt arī neapbruņoti cilvēki.

Tā oktobra vidū, kad vācieši atkāpās no Rīgas, Tukuma—

Ventspils dzelzceļa stigas malā veselas desmit diennaktis pēc
kārtas «dežurēja» divpadsmit bulteniešu, pierakstot ešelonus.

Vēlāk to visu padarīja viens pats cilvēks — Spāres stacijas

strādnieks, kas kļuva par Spartaka informētāju. Un šī pieredze
vēlreiz apstiprināja, ka ilga grupu atrautība no pamatvienības
vājina disciplīnu un rada pat nevajadzīgus zaudējumus. Kad

vācieši sāka pārbaudīt mežmalas gar dzelzceļa stigām, notika

negaidītas sadursmes, un rudens nogalē Spāres pusē partizāņi
zaudēja 4 vīrus.

Pirmos zaudējumus cieta arī Usmas mežabrāļu grupa. No

oktobra beigām, ar Mačiņa rīkojumu atgriezušies savā pusē, viņi

turpināja Usmas stacijas un tās apkārtnes pastāvīgu novēro-

šanu. Šai darbā iesaistījās arī Valtmaņu tēvs Andrejs un vairāki

kaimiņi. 2anis Valtmanis atceras, ka noteiktā laikā pēc ziņām

viņu meža apmetnē ieradies pats K. Mačiņš; gājis viņš viens, bez

apsardzes, nereti pārdroši apmeklēdams savus ziņotājus pat ap-

dzīvotās vietās. Novembra sākumā usmieši pēc pašu iniciatīvas

iesaistījās pirmajā kaujas operācijā. Šai laikā vācieši, gatavo-

damies te uz ilgāku palikšanu, sāka plānveidīgi aplaupīt Kur-

zemes zemniekus, lai uzkrātu pārtikas produktu rezerves. Siro-

tāji parādījās arī Usmas pusē. 3. novembrī vācu žandarmi ar

smago mašīnu iebrauca K. Bētmaņa viensētā pec kartupeļiem,

bet vienlaikus darba zemniekam nolaupīja arī citas vērtīgas lie-
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tas un produktus. To uzzinājuši, partizāņi ieņēma pozīcijas ceļu
krustojumā, pa kuru bija jāatgriežas marodieriem. No partizāņu

pēkšņās zalves krita pieci hitlerieši, bet divi dzīvi palikušie tur-

pināja atšaudīties, kamēr arī viņus ķēra partizāņu lodes. Uzvara

bija pilnīga, rokā ievainots bija tikai Alberts Valtmanis — un arī

neuzmanības dēļ. Partizāņi, sakrāvuši beigtos vāciešus mašīnā,

iedarbināja motoru un brauca uz Abavas pusi, lai tur mašīnu

noslēptu un fričus apraktu, tādējādi novēršot policijas aizdomas

un represijas no Amjūdžciema. Ar trofeju mašīnu izdevās tikt

līdz Ploču bērziem, tur tā iestiga un bija jāsadedzina. Žandarmu

pazušana izsauca Spāres komandantūrā satraukumu, sākās do-

kumentu pārbaude, svešu cilvēku apcietināšana, viensētu un

mežu pārmeklēšana visapkārt Usmas ezeram. Bet Usmas parti-

zāņi jau bija gabalā — pie Abavas; aizdomas nekrita arī uz Am-

jūdžciema ļaudīm. Toties cieta izbēgušie leģionāri, kas neorga-
nizēti klīda pa viensētām, un viņu dēļ cieta arī vairāki zem-

nieki — atbalstītāji. Ezera otrajā krastā, iepretī Amjūdžciemam,
Baložkalna un apkārtējās mājās jau ilgāku laiku slēpās vairāki

rīdzinieki, to skaitā no vāciešu dienesta aizbēgušie smago ma-

šīnu šoferi. Usmas mežabrāļi bija ar viņiem tikušies, taču pie
ērtībām pieradušie pilsētnieki aizvien atlika pāriešanu uz mežu.

Un dzīve tiem rūgti atmaksāja. Hitleriešus te neviens negaidīja,
un tādēļ žandarmu parādīšanās 5. novembrī bija pavisam pēk-
šņa. Nelegālisti atšaudījās un metās bēgt. Mārtiņš Triks krita,

pārējie tikai gadījuma dēļ palika dzīvi. Hitlerieši sašāva arī mā-

jas saimnieku, un tikai pēc šādas sāpīgas mācības pilsētnieki
uzmeklēja partizāņu meža mitekļus. Viņu vidū bija arī E. Pa-

gasts — kādreizējais ieroču piegādātājs Usmas pulciņam un nā-

kamais Usmas partizāņu rotas komandieris. levainoto Albertu

Valtmani partizāņi ievietoja slepenā zemnīcā ārstēšanai; par
Usmas grupas komandieri palika Žanis Valtmanis.

Abavieši grauj
pretinieka

komunikācijas
un atbalsta

punktus

Sākumā Sarkanās bultas apbruņojums bija trū-

cīgs: izmantoja pat bises. Tādēļ pirmajā darbī-

bas posmā abavieši neplānoja lielākas uzbru-

kuma operācijas. Galvenokārt notika policistu,
šucmaņu un citu vācu kalpu atbruņošana. Pir-

mais — vienības nobriešanas posms, pēc pašu

partizāņu atzinuma, ilga līdz 18. novembrim, kad pēc Mačiņa

lūguma uz abaviešu ugunskuriem Kadaru tīrelī tika desantēta

lielāka ieroču krava. Partizāņi saņēma 32 automātus, 25 naga-

nus, vairākas beztrokšņa šautenes, granātas, tolu, daudz pat-
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ronu. Tādējādi partizāņu ieroču ugunsjauda vienā naktī pieauga
gandrīz desmitkārtīgi. Vienības vadība nolēma pastiprināti
graut pretinieka atbalstpunktus, kurus vācu policijas un SS pa-
vēlniecība saka izveidot jau pašā Abavas masīva iekšienē, izvie-

tojot policijas nodaļas mežsargu mājās un tālajās viensētās.

Vienlaikus tika pastiprināti triecieni ceļiem starp lielākajiem vēr-
mahta garnizoniem, kas atradās Spārē, Usmā, Ugālē, Rendā,
Stendē un Kuldīgā. Sai laikā okupantu saimnieciskās komandas

caur Abavas masīvu dzina uz Ventspils ostu un sagādes vietām

lielus lopu barus, kas bija nolaupīti gan Vidzemē, gan arī uz

vietas. Vienu šādu baru (kopā ar apsardzi) abavieši izklīdināja
uz Rendas — Kuldīgas ceļa, otru — starp Ugāli un Plostkrogu.
Pavisam izklīda apmēram tūkstotis liellopu, kurus pievāca gan

vietējie iedzīvotāji un bēgļi, gan arī paši partizāņi un viņu ap-

gādnieki. Sarkanās bultas kaujas žurnālā novembrī atzīmētas vēl

šādas operācijas (R. c. s., 11, 304—305).
Oktobra revolūcijas gadadienā — naktī uz 7. novembri — par-

tizāņiem izdevās veiksmīgi uzbrukt šucmaņu atbalstpunktam
Skutuļos — dažus kilometrus uz rietumiem no mežabrāļu nomet-

nes Kadaru tīrelī. Te aizsargu vada komandiera Šulca mājās
dežurēja kāds desmits šucmaņu SS virsnieka vadībā, kurš mēdza

dižoties, ka partizānus drīz izkūpinās no meža. Operāciju vadīja
V. Stolbovs, tās izpildītāji — galvenokārt I. Tīruma grupas vīri.

Tīrums savā dzimtajā pusē orientējās teicami un pievakares
krēslā nemanīti pieveda partizānus pie šucmaņa dzīvojamās ēkas

tieši tad, kad sievietes atgriezās no govju slaukšanas. Vācu kalpi
bija aizrāvušies ar kāršu spēli un kandžas sūkšanu, tā ka meži-

niekus pamanīja tikai pēc tam, kad tika atrautas durvis un at-

skanēja sauciens: «Rokas augšā!» Desmit roku pāri padevīgi pa-

cēlās, bet policijas kapteinis ķēra pistoli. Tā arī bija viņa pēdējā
kustība. Partizāņi arestēja un paņēma sev līdzi uz mežu aiz-

sargu vada komandieri, kur viņu tiesāja un sodīja. Par šī bijušā
ulmanieša dedzīgo kalpošanu okupantiem un zvēriskajām izdarī-

bām daudzi iedzīvotāji bija žēlojušies partizāņiem. Pārējie ierin-

das šucmaņi nosolījās izklīst un turpmāk šauteni rokā neņemt.
Ar šādu noteikumu mežabrāļi viņus atbrīvoja, brīdinot, ka jau-
nas nodevības gadījumā žēlastības nebūs. Apsteidzot tālākos no-

tikumus, jāteic, ka šīs pērkamās vergu dvēseles solījumu lauza

un turpināja vēl dedzīgāk kalpot okupantiem, dzenot pēdas me-

žabrāļiem un viņu atbalstītājiem. Savā šķiriskajā stulbumā viņi

neiedomāja meklēt atpakaļceļu pie tautas un gāja bezslavas

postā, aizstāvot hitleriešu fīrera murgainos mērķus. Lai gan bija
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vēl laiks atpakaļceļam un, kā redzējām, augstsirdīgi arī tika do-

tas atgriešanās iespējas, pasniegto partizāņu roku viņi atraidīja
un vēl dziļāk grima nodevības un zvērību zaņķī. Atlika tikai

viena izeja — rūdītos tautas nodevējus nežēlot un cīņā iznīcināt.

So nežēlīgo, bet toreiz vienīgi iespējamo partizāņu rīcību attie-

cībā pret hitleriešu zvērinātiem rokaspuišiem iedzīvotāju vai-

rākums saprata un attaisnoja. Vienlaikus ar cīņas uzliesmojumu
pret okupantiem Kurzemē 1944. gada rudenī līdz pēdējam saasi-

nājās arī iekšējās šķiru cīņas jautājums: «Kurš kuru?» Un nav

ko gausties vāciski latviskajiem hitleriešiem, kas šodien dzīvo

amerikāņu imperiālisma maizē, par mežabrāļu «nežēlastību» pret
okupācijas laika pakalpiņiem, jo viņu pašu rokās bija viņu pašu
liktenis. Pašiem bija jāizlemj, kurā pusē nostāties: vai ar tautu

par padomēm, vai pret tautu — ar okupantiem. Un, kā rāda Kur-

zemes partizāņu un frontes izlūku atskaites, ne viens vien des-

mits šucmaņu, pat pagasta vecāko un citu atbildīgu vācu laika

darbinieku, godīgi kalpodami kā mežabrāļu izlūki un informētāji,
nolīdzināja savas iepriekšējās kļūdas un nodarījumus.

Nakts uzbrukumā Skutuļiem partizāņi ieguva arī trīs Degtja-
reva tipa ložmetējus, kurus policisti bija kaut kur salasījuši
kara sākumā. Taisnība, tos vācu laiskie algotņi nebija kopuši, un

15. novembrī, kād mežabrāļiem iznāca apšaude ar kādu policistu

lencēju nodaļu, ložmetējus iedarbinātvēl nevarēja.

-21. novembra naktī sekoja jauns negaidīts bulteniešu «uzlido-

jums» policijas atbalstpunktam Pērkonos (3 km uz rietumiem no

Rendas), kas atradās tuvu partizāņu pārceltuves vietām Abavas

krastos. Šoreiz labi bruņotā Sarkanās bultas vienība komandiera

V. Semjonova vadībā iznīcināja 15 policistus, ieguva trofejās
2 ložmetējus, 1 automātu, 6 šautenes, 3 pistoles un citus ieročus

un kara piederumus, kas partizāņiem labi noderēja.
Roku izmēģināja arī partizāņu spridzinātāji, kurus Mačiņš un

Gromskis bija apmācījuši, kā rīkoties ar tolu un mīnām. Tika

izsūtītas vairākas spridzinātāju grupas visapkārt Abavas me-

žiem. Naktī uz 25. novembri, vadoties no partizāņu informatora

ziņām, spridzinātāji pārdroši devās dienvidrietumu virzienā uz

Padures muižas pusi un pie Briežiem (starp Kuldīgu un Abavas

ieteku) uzspridzināja 50 metru garo koka tiltu pār Ventu. Līdz

ar to no rietumiem, no Ventspils lielceļa puses, fašisti ar savu

tehniku vairs nevarēja ielauzties Kadaru un Ozolu tīreļu joslas

aizmugurē. Otra grupa, ko vadīja pats vienības komandieris, šai

laikā atradās pussimt kilometru uz ziemeļiem. Nākamajā naktī

šī izlūku grupa nominēja un uzspridzināja vācu artilērijas nolik-
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tavas pie Usmas. Pirms atgriešanās partizāņi aplika apkārt sar-

dzes mājai vēl 4 kājnieku mīnas, lai pastiprinātu paniku pēc

tam, kad sāksies «vainīgo» meklēšana un pēdu dzīšana. 29. no-

vembrī atpakaļceļā uz bāzi semjonovieši — 8 vīri ar ložmetēju

un automātiem — kādā Usmas — Cirkales mežainā ceļa ielokā

«sagaidīja» vācu karaspēka kolonnu. Ar īsu, bet iznīcinošu auto-

mātisko ieroču zalvi partizāņi izsita no ierindas pāris desmitu

okupantu, to skaitā 2 feldfēbeļus. Trešais spridzinātāju pulciņš

rīkojās pašos dienvidos — netālu no Kuldīgas un naktī uz 27. no-

vembri uzspridzināja Riežupes tiltu uz Rendas ceļa, pa kuru

notika ļoti dzīva satiksme. Šajās pašās naktīs ziemeļaustru-
mos — uz dzelzceļa līnijas starp Stendes un Spāres stacijām —

spridzināšanu veica arī Usmas grupa: A. Gromskis un E. Pa-

gasts uzstādīja tolu un mīnas, pārējie sedza minētājus. Trīs

sprādzienu rezultātā uzlidoja gaisā sliežu ceļš 45 metru garuma

un Tīrukšu tilts. Ešelonu graušanai bija vajadzīga liela prasme,

bet bultenieši pagaidām vēl nebija gatavi šādām «medībām».

Uzbrukumi vāciešiem notika arī austrumos no Usmas ezera.

Te uz šaurā un līkumotā Rendas — Stendes (Līču) ceļa, kurš

vijās pa paugurainu, biezu egļu mežu, varēja ierīkot teicamas

lamatas. 30. novembrī seši partizāņi uzglūnēja vācu smagajai

automašīnai, kas veda 30 kareivjus. Pārslogota motora dobjo

gaudošanu pāršķēla spēcīga sprādziena grandoņa — hitleriešu

vidū detonēja partizāna rokas mestā prettanku granāta. Uz šī

paša ceļa partizāņi izdzenāja arī vērmahta vezumnieku ko-

lonnu — 30 pajūgus ar gados vecākiem braucējiem no saimnie-

cības komandas, kā arī nopostīja telefona līniju 5 km garumā.

Vispār telefona līnijas un kabeļi tika postīti bieži. Operāciju sē-

rija deva iespēju pārbaudīt gan jaunos ieročus, gan pašus cīnī-

tājus, gan arī iespēju izvēlēties no drosmīgākajiem un prasmīgā-

kajiem kaujas grupu un vadu komandierus. Tā kolektīvs ieguva

kauju pieredzi un arī psiholoģiski sagatavojas paredzamajam

lielajām ziemas cīņām.

Ar šīm operācijām, kā atzīmēja vienības komandieris un ko-

misārs savā atskaitē, «beidzās aktīvais diversiju periods»; no

uzbrukuma vienība pārgāja uz aizstāvēšanos. Sarkanas bultas

uzbrukumi bija sacēluši trauksmi okupantu garnizonos plašā ap-

kārtnē. Mežu josla 40 km garumā (ziemeļu virzienā) no Kuldī-

gas līdz Ugālei un 30 km platumā no Zlēkām līdz Rendai, kur

notika Abavas partizāņu galvenās operācijas, skaitījās sevišķi

bīstama okupantiem. Jāuzsver, ka šī Sarkanās bultas uzbrukumu

virkne sakrita laika ziņā ar Macpāna partizāņu un izlūku spē-
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cīgo diversiju sēriju Pāvilostas — Apriķu novadā novembra bei-

gās. «Nord» grupējuma štābs uztraucās, pieprasīdams no SS un

SD vadības «iztīrīt» armiju aizmuguri no partizāņiem un pa-

domju frontes izlūkiem. Decembra pirmajā pusē, kad hitlerieši

pēc vēlā rudens beidzot sagaidīja pirmo sniegu, Jekelns iesāka

pirmo milzīgo soda ekspedīciju sēriju pa visu Kurzemi, vispirms
tās virzot uz «apdraudētākajiem» rajoniem.

Sarkanā bulta šai īsajā laikā — divos mēnešos — bija kļuvusi
par kompaktu, militāri un politiski saliedētu vienību. Tai bija pa

spēkam ne tikai diversiju veikšana vien — simt vīru lielā vienība

varēja izcīnīt arī meža kaujas, dot negaidītus prettriecienus soda

ekspedīciju apakšvienībām. Plašais masīvs nodrošināja brīvu

manevru iespēju, pārceļoties no viena Abavas krasta otrā. Un

prasmīgs manevrs ir labākais pretlīdzeklis partizāņu smagajās
cīņās ar soda ekspedīcijām.

KABILES MEŽA IZLŪKI

Sarkanā bulta nebija viena šai apvidū: tai blakus uz dienvid-

austrumiem — Kabiles — Ozolmuižas pusē — okupantus tramdīja
spēcīga izlūku diversantu nodaļa, kuru mēdza saukt tās koman-

diera vārdā par Kapustina vai Kabiles nodaļu. Tā izvei-

dojās, apvienojoties divām (N. Kapustina un N. Dubrovina) iz-

lūku grupām un iesaistot pāris desmitu vietējo nelegālistu no

Ozolmuižas — Graudupes apkārtnes.

Kapustinieši
Nikolaja Kapustina 1 vadītie deviņi frontes izlūki

1944. gada 30. jūlijā piezemējās citā pusē —

10 kilometrus ZA no Skrundas, kur uzsāka izlūkošanas darbību.

Kapustinieši bija pirmie izlūki, kurus Kurzemē desantēja I Bal-

tijas frontes štābs, lai izlūkotu pretinieka spēku aizmuguri Jel-

gavas — Tukuma pārrāvuma joslā. Jau pirmajās dienās izlūki pie-
ņēma par ceļvedi skrundenieku Jāni Lakuti, kurš ar ģimeni slē-

1 Jaunākais leitnants Nikolajs Kapustins, dz. 1918. g. Altaja novadā.

Sarkanajā Armijā dienēja no 1940. g. Tēvijas kara laikā darbojās kā frontes

izlūks. Pavisam tika desantēts piecas reizes ienaidnieka aizmugurē; priekš-
pēdējo reizi Sebežas rajonā, kur bija kontaktos arī ar latviešu partizāņiem.
Viņa izlūku grupa ar nosaukumu Vožaks, vēlāk Baltijecs, sekmīgi veica visus

dotos uzdevumus. Kapustins apbalvots ar Sarkanā Karoga ordeni un Tēvijas
kara II pakāpes ordeni, bet par izlūka darbu «Kurzemes katlā» — ieteikts ap-
balvošanai ar Ļeņina ordeni. Gājis bojā traģiskā nāvē Rendas pagastā 1945. g.
vasarā.
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pās Medņu mežsarga mājās. Lakutis atceras, ka Skrundas ap-
kārtnē augustā pa viensētām bija izvietotas daudzas vācu kara-

spēka apakšnodaļas un vairākās vietās (Ķevalās, Mazrozniekos)
kapustiniešu nakts pārgājieni beidzās ar apšaudīšanos. Izlūkus

no zaudējumiem glāba nakts tumsa un tas, ka vācieši mežabrāļus
tik «klusā vietā» nebija gaidījuši un dzīvoja bez nopietnas apsar-
dzes. Toties vairākus fričus pēc partizāņu nakts vizītēm esot gla-
bājuši Skrundā. Augusta vidū pēc frontes štāba pavēles izlūki

devās uz jaunu darbības vietu, uz Kuldīgas — Kabiles — Rendas

apvidu. Pārgājiens un pirmās dienas jaunajā pusē nebija necik

iepriecinošas, jo neizdevās sastapties ar darbīgajiem padomju
patriotiem, bet bez atbalstītājiem un informatoriem izlūks svešā

pusē ir tikpat kā bez rokām un acīm. Toties pirmie kontakti ar

vietējiem darba zemniekiem Ozolmuižas — Graudupes apkārtnē
(pusceļā starp Rendu — Kuldīgu) deva kapustiniešiem vairāk,
nekā sākumā varēja cerēt. Visapkārt Ozolu un Graudupes tīre-

ļiem bija izmētātas sīkas zemnieku saimniecības, kam sliktā ze-

mīte un budžu ekspluatācija neļāva izkulties no trūkuma. Te no

buržuāziskās agrārās reformas laikiem dzīvoja arī vairākas jaun-
saimnieku ģimenes no Latgales. Vietējie budži un okupācijas
varasvīri visādi apspieda un vajāja sīkzemniekus, sūtīja jaunie-
šus piespiedu veidā uz Vāciju darbos un vēlāk — arī leģionā. Tā-

dēļ jau 1943. gadā šai pusē no iesaukšanas bēguļoja daudzi jau-
nieši. Vairāki no viņiem bija padomju laika komjaunieši aktī-

visti; viņi savstarpēji sazinājās un krāja ieročus, pirka patronas,
lai varētu aizsargāties pret Rendas un Kuldīgas policistiem, kas

ķēra dezertierus. 1944. gada vasarā Ozolu pusē pie radiniekiem

un paziņām sāka slēpties arī vairāki leģionāri no Latgales un

citurienes, kas bija izbēguši no savām daļām pa ceļam uz Vents-

pili, kad 15. divīzijas atliekas pārmeta uz Vāciju. Par nelegālistu
atbalstītāju īstām bāzēm kļuva Izidora Dzeņa, Alekseja Garkāja,
Zinovija Balabkas un citas ģimenes. Sevišķi lielu palīdzību nele-

gālistiem, bet vēlāk arī izlūkiem sniedza L Dzenis 1
un viņa ģi-

menes locekļi — sieva Veronika un meita Olga, bet dēls Kazi-

mirs un znots Alfrēds Mūrnieks kā pirmie iestājās Kapustina

grupā (K. p., 323). Pirmā tikšanās ar Ozolmuižas nelegālistiem
kapustiniešiem notika augusta otrajā pusē, kad sākās apkārtnes
jauniešu iesaistīšana izlūku uzdevumos. Sākumā viņiem tika doti

1 Izidors Dzenis (dz. 1882. g.) dzīvoja Rendas pag. Ozolmuižā. Par ne-

legālistu slēpšanu un partizāņu atbalstīšanu hitleriešu policija viņu pašu un

ģimeni nepārtraukti terorizēja un vajāja. Šo padomju patriotu 1947. g. no-

bendēja buržuāziskie nacionālisti.
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vienkāršāki pienākumi — ceļu novērošana, produktu sagāde, vē-

lāk — ceļvežu un sakarnieku uzdevumi, bet, rudenim nākot, vai-

rāk nekā desmit vietējo jauniešu tika iekļauti grupas pamatsa-
stāvā un apbruņoti ar automātiskajiem ieročiem. Nāca klāt arī

vairāki bēguļojoši karagūstekņi.
Sevišķi liels ieguvums frontiniekiem bija pieredzējušā Rīgas

pagrīdnieka un Latgales partizāna diversanta Prova Sorokina

un viņa ļaužu iesaistīšana izlūkošanas darbā. 1944. gada jūlijā
viņa vadītie astoņi Rīgas antifašisti I. Bogdanova (Rēzeknes)
partizāņu vienības uzdevumā un ar vienības piegādātajām mī-

nām veica veselu diversiju sēriju: uzspridzināja Rīgas stacijā

uzgaidāmās telpas, ienesa Rīgas telefona centrālē spēcīgu mīnu,
kuras sprādziena rezultātā nodega centrāles ēka. Sie sprādzieni,
kas sakrita ar I Baltijas frontes sekmīgo uzbrukumu Baltkrie-

vijā un Lietuvā, pastiprināja paniku un nedrošības sajūtu t. s.

Ostlandes vadošajās iestādēs Rīgā. 1 Pēc diversijām, sekojot par-

tizāņu vienības štāba rīkojumam, Sorokins devās pa pēdām at-

ejošajām vācu daļām uz Kurzemi. Pirmajā norādītajā vietā —

Tukumā un tā apkārtnē — nobāzēties neizdevās. Un nebija arī

sevišķas vajadzības, jo te notika padomju motorizēto daļu izrā-

vums un Tukums pārgāja padomju rokās. Līdz pat kara beigām
LPKS nebija skaidrības, kur palicis drosmīgais diversants. Izrā-

dījās, ka Sorokins bija nonācis līdz Kabiles pagastam, kur dzī-

voja viņa māsa, kas bija izprecēta pie vietējā jaunsaimnieka
S. Zalāna — vēlākā kapustiniešu informatora. Sorokins kopā ar

4 nelegālistiem slēpās mežā Graudupes apkārtnē. Viņu vidū bija
arī divas Viļņas ebreju meitenes, kurām vairākkārt izdevās pa-

glābties no iznīcināšanas un beidzot nokļūt pie Latvijas partizā-

ņiem. Rudenī P. Sorokins ar saviem ļaudīm tika ieskaitīts Kapus-
tina izlūku grupā un tajā sekmīgi darbojās, kamēr ziemas sā-

kumā kāds provokators vlasovietis nošāva drosmīgo cīnītāju.

Apvienotā
izlūku nodaļa

Oktobra vidu jau krietni izaugusi Kapustina
grupa Graudupes tīreļa malā sastapās ar Niko-
P. , -,4-i -i • i •• — w-laja Dubrovina 4 izlūkiem, kuri piezemējas nakti

uz 10. oktobri. Šīs grupas sarežģītā desantēšana jau ir aprak-
stīta (K. p., 324—326). Kopējais darbības rajons un kopējie uz-

1 Armiju grupējuma «Nord» kaujas žurnālā ir mēģināts mazināt šo diver-

siju nozīmi. Ar 1944. g. 27. VI datēts šāds ieraksts: «Telefona centrāle Rīgā
sadedzināta. Cēloņi nav zināmi. Centrāles atjaunošana kara laikā nav iespē-

jama. Militārā ziņā zaudējumi nelieli, taču tas ir liels saimniecisks zaudē-

jums.»
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devumi diktēja nepieciešamību apvienoties — lai viena grupa
otrai netraucētu un, tuvojoties ziemai, būtu spēcīgāka kaujas
nodaļa meža nometnes apsardzībai. Grupu savstarpējās attiecī-

bas labi raksturojis Dubrovina vietnieks gulbenietis Konstantīns

Vītols: «Partizāņu izlūku skaits grupā izauga līdz 40 cilvēkiem.

Bija kopējs katls, sagāde, bet sakari (aģentūra) katram savi,
un arī ziņas pārraidīja katrs atsevišķi.» Dubrovina (Kudrjavija)
radists komjaunietis — vēlākais ukraiņu rakstnieks Pāvels Avto-

monovs savā atmiņu stāstā (K. k., 102) dzīvi aprakstījis šīs ap-
vienotās izlūku nodaļas izaugsmi, daudzos pārgājienus un rei-

dus, kā arī diversiju pasākumus plašajā joslā no Skrundas līdz

Stendei, viņu aģentu riskantos braucienus uz Liepāju, informa-

toru māku iegūt kvalitatīvas ziņas par Kuldīgas un tās apkārtnes

garnizoniem, policijas un soda vienībām. 1 Kabiles nodaļas iz-

lūki bija pirmie, kas atklāja vācu armiju grupējuma «Nord»

štāba izvietojumu Pelču muižā (dienvidos no Kuldīgas) un deva

padomju aviācijai orientierus tā bombardēšanai. Tā saucamo

mežakaķu 2 štāba mēneša pārskatā no 1945. gada 15. janvāra
saglabājies šāds ieraksts: «Boļševiku ziņu dienests labi infor-

mēts — bumba krita 20 metru no virspavēlnieka bunkura.»

Vispār, kā redzēsim tālāk, Kapustina nodaļa, kas dislocējās
tiešā SS Jagdverband operatīvās grupas tuvumā, arī visbiežāk

sadūrās ar šo gestapo izdzimteņu bandu. Pēc decembra ekspedī-

cijas mežakaķu operatīvās grupas spēki izvietojās tieši Graudupē
un Skudrās, t. i., blakus kapustiniešiem.

Oktobra beigās Plēsumu mājās satikās Kapustina izlūki un

Sarkanās bultas partizāņi, kas tolaik bija apmetušies pie Kadaru

tīreļa. Tika saskaņota turpmākā darbība, nozīmēta «demarkāci-

jas» līnija: sarkanbultieši apsolījās neiet sagādes un diversiju
uzdevumos pāri Rendas — Ozolmuižas — Kuldīgas līnijai, lai ne-

pievērstu hitleriešu uzmanību Graudupes rajonam, kur kapusti-
niešu izlūki un sakarnieki parasti šķērsoja dzīvāko vācu ma-

ģistrāli — Kuldīgas — Rendas ceļu. Kapustins un Dubrovins par

nodaļas bāzēšanās vietu bija izvēlējušies tolaik kluso mežu un

purvu masīvu starp Kuldīgu — Rendu —Kabili, tā saucamo Ka-

biles mežu. Atšķirībā no Abavas partizāņu vienības, kura daudz-

reiz pārcēlās no viena upes krasta masīva uz otru, izlūki ierīkoja

slepenu nometni uzticama mežsarga apgaitā, kur bija abas raid-

1 Jāpiezīmē, ka darbā doti reljefi izlūku portreti, tikai vairākiem cīnītājiem
autors ir mainījis uzvārdus un vārdus.

2
SS Jagdverband Osta — «Latviešu operatīvais štābs»; 1944. g. rudenī

atradās Kabiles Dravās, sk. 218. lpp.
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stacijas un apsardze. Lielākā daļa no 40 vīriem parasti atradās

uzdevumos. Šāda lieluma mežabrāļu formācijas bāzi varēja pil-
nīgi noslēpt paretajā Kabiles mežā līdz pat janvārim. Kad cīnī-

tāju skaits, pieplūstot jauniem partizāņiem, sāka pārsniegt pus-

simtu, komandieris daļu jaunpienācēju pakāpeniski pārskaitīja
uz Sarkano bultu — tā labprāt pieņēma bruņotus vīrus. Domā-

jams, ka pavisam (īpaši janvārī—martā) tikuši pārcelti uz

Abavu 30—40 mežabrāļu. Klusums Kabiles meža trijstūrī ilgāku
laiku maldināja hitleriešu drošības dienestu — šai pusē izlūki

pat produktus iegādājās tikai pie pazīstamiem cilvēkiem, par ku-

riem bija droši, ka tie hitleriešiem neziņos par partizāņu parādī-
šanos. Tādēļ Kuldīgas SD Kabiles mežniecībai nepiegrieza vē-

rību. Partizāņu cīņu troksnis dārdēja Abavas krastos; uz turieni

arī bija vērsta galvenā hitleriešu policijas uzmanība.

Šāda «klusas joslas» ierīkošana ļāva kabiliešiem vairāk nekā

trīs mēnešus saglabāt neatklātu savu pamatbāzi, un tas lieliski

šajā posmā veicināja izlūku darbu. Kā atzīmēts atskaitēs, Ka-

pustina radists 9 mēnešos vien tika noraidījis uz aizfronti 422 ra-

diogrammas ar svarīgu informāciju. Var sacīt, ka kapustiniešu
izlūkošanas panākumus zināmā mērā ir veicinājuši arī abavieši.

Pievēršot pretinieka vērību un spēkus savam masīvam, viņi tādē-

jādi vājināja, pēdu dzinēju aktivitāti Kabiles mežā. «Ar Centra

stādīto uzdevumu,» teikts kapustiniešu darbības novērtējumā,
«grupa labi tika galā.» Šādu augstu vērtējumu «Kurzemes katlā»

izpelnījās samērā maz desantnieku. Kaut arī Kapustinam un

Dubrovinam bija uzdots veikt tikai izlūkošanas uzdevumus, iz-

devīgā brīdī viņi neatteicās arī no diversijām. Un četrdesmit vīru

ar 2 rokas ložmetējiem un divdesmit automātiem varēja daudz

padarīt. Sevišķi bieži nācās ķert «mēles», un tādās reizēs, kad

hitlerietis pretojās, ne vienmēr varēja iztikt «bez mūzikas». Visā

savas darbības laikā Kabiles nodaļa bija saņēmusi gūstā 43 fa-

šistu kareivjus un virsniekus, kaujās un sadursmēs iznīcinājusi
vairāk nekā 120 ienaidnieka kareivju un policistu, sadedzinājusi
vai sabojājusi vienu vieglo, sešas smagās automašīnas un divus

motociklus, uzspridzinājusi vienu dzelzceļa tiltu — pie Spāres.
Arī jaunradītajai Kabiles mežabrāļu nodaļai bija jāpārvar aug-

šanas grūtības — sākumā jaunpieņemtajiem izlūkiem vēl nebija

pieredzes un viņi rīkojās pēc kaut kur noklausītām, naivi roman-

tiskām mežabrāļu gudrībām. Tikai ar laiku nostiprinājās īstas

partizāņu taktikas iemaņas. Lūk, kā Kazimirs Jurdžs (Lielais

Kazimirs) atceras pirmās «mēles» medības: «Reiz mūsu grupai

(7 cilvēkiem) bija jādabū «mēle» uz Kuldīgas— Vārmes ceļa.
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Nolēmām noķert kādu motociklistu. Pārgriezām telefona vadus

un stiepuli pārvilkām pāri ceļam, lai izsistu no sedliem braucēju.
Tomēr jau pirmā motocikla triecienu stiepule neizturēja un pār-
trūka. Nācās šaut. Krita motocikla vadītājs, otrs nogrūda viņu
no mašīnas un, pārtvēris stūri, aizdrāzās projām. Ko darīt? Mī-

nējām līķi un atgājām. ledzīvotāji stāstīja, ka vēlāk, vācot kri-

tušo, mūsu slēpņu vietā uz ceļa nosisti vēl trīs vācieši. Arī tas,
kurš aizbēga ar motociklu, pēc pāris kilometriem bija noasiņojis
un miris. Tā toreiz dzīvu hitlerieti nedabūjām — palika 5 kritu-

šie. Nedaudz vēlāk tāpat bez stiepules noķērām divus velosipē-
distus.»

Bieži, ejot uz satikšanos ar sakarniekiem, kapustiniešiem pie
viensētām gadījās nejaušas sadursmes ar hitleriešiem. Sadur-

smēm tādēļ parasti bija improvizēts raksturs; būdami atjautī-
gāki, izlūki tādos gadījumos paspēja pirmie laist darbā ieročus,
kas nosvēra uzvaras svaru kausus viņu pusē. Rudens posmā no-

tika desmitiem šādu pēkšņu saskaru, bet upuru kabiliešiem ne-

bija. Lielākā sadursme norisa decembra sākumā, neilgi pirms

pirmās plašās soda ekspedīcijas Abavas mežos. To labi atceras

K. Vītols: «Bija mums steidzīgi jātiek pāri Rendas lielceļam.
Gājām vīru desmit ar rokas ložmetēju un automātiem. Pulkste-

nis rādīja apmēram 12.00 — tātad bija dienas vidus, bet pie

Liekņu sētas (12. kilometrā no Kuldīgas) mežs atrodas labu

gabaliņu no lielceļa. lepriekšējā naktī pēc kravas saņemšanas uz

priekiem bijām mazliet iesviķējuši, tādēļ visi varen drosmīgi.
Kapustins īsi pateica: «Aiziet!» Bet netikām vēl īsti uz lielceļa,
kad no Kuldīgas puses parādījās smagā mašīna. Sakritām aiz

grāvja sīkajos kārkla krūmos un gāzām virsū dzīvu uguni. Pa-

lika uz vietas divi kabīnē sēdošie, trešais — mašīnas kastē. Ce-

turto panāca mūsu lodes uz tīruma, tikai piektais aizmuka. Ne-

bijām vēl lāgā atjēgušies, kad virsū uzdrāzās otra mašīna. Tai

bija tāds pats liktenis. Tad no ceļu krustojuma izspurdza moto-

cikls ar blakusvāģi. Braucējs un kāds leģiona virsnieks godīgi
pacēla rokas, un viņus ar visu mašīnu saņēmām gūstā. Vēl pie-
brauca pāris smago mašīnu ar privātiem iedzīvotājiem. Nebija
laika skaidrot, kas par lietu, tādēļ visus izsēdinājām un ieslē-

dzām ceļmalas šķūnī. Automašīnas aizdedzinājām un devāmies

mežā uz Ozolmuižas pusi. Ar motociklu (uz kura sēdējām divatā

ar Kapustinu, bet šoferis pie stūres) drīz iestigām; arī tas bija

jāsabojā un jāpamet.»
Šo pārdrošo «kustības regulēšanas» operāciju Kuldīgas SD

policija, protams, ierakstīja Sarkanās bultas grēku sarakstā;
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policijai neienāca prata, ka turpat aiz Graudupes var but īsto

vaininieku mītnes.

Tātad 1944. gada beigās ziemeļos un ziemeļaustrumos no Kul-

dīgas izveidojās visdarbīgākā partizāņu kustības zona; te bija
izaugušas divas militāri spēcīgākās padomju cīnītāju formācijas,
kas, apzinoties savu spēku, drosmīgi vērās nākotnē un gaidīja
ziemu.

SPĀRES—STENDES MEŽABRĀĻI UN IZLŪKI

Atliek aplūkot vēl sesto Kurzemes mežu masīvu, kur, pēc
«Nord» armiju grupējuma pavēlniecības ziņām, koncentrējās
okupācijas iestādēm bīstami spēki. Sis rajons cieši pie-

kļāvās Abavas masīvam; runa būs par Spāres — Stendes

apkārtni. Veselu pusgadu pēc K. Paldiņa vadītā nelegālā centra

sagrāves šajā pusē bija samērā klusu. «Nemiera» cēlāji bija at-

kal padomju aktīvisti, frontes izlūki, tiem pievienojušies vācu

armijas dezertieri un bēgļi no koncentrācijas nometnēm. Par

partizāņu galveno bāzēšanās vietu kļuva 20X15 kilometru

lielais mežu masīvs dienvidos no Stendes — Spāres dzelzceļa

līnijas līdz Abavas upei.

Stendieši-

antifašistiskās

cīņas aizsācēji

Antifašistiskās cīņas aizsākumi meklējami paša
Stendē un tās apkārtnē. To iesāka vietējie pa-
,., . ~ ,
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domju patrioti, kuriem izdevās izkļūt no hitle-

riešu cietumiem un koncentrācijas nometnēm. Jā-

saka, ka pār pašu Stendi un tās apkārtni vārda tiešajā nozīmē

gūlās baigā nāves nometnes ēna. Pastendē jau okupācijas pir-
majās dienās aiz dzeloņdrātīm tika sadzīti politiski neuzticamie

apriņķa iedzīvotāji. Stendes stacijā savukārt bada un slimību

izmocītie padomju karagūstekņi tika bendēti pārmērīgā darbā.

Taču, dzīvojot diendienā fašistiskā ugunskrusta nāves ēnā, ra-

dās drosminieki — strādnieki, kas ne tikai meta izaicinājumu

nacismam, bet stājās arī pret to nevienlīdzīgā nāves cīņā. Vietē-

jiem Talsu hitleriešiem likās, ka viss padomju aktīvs apriņķī ir

pilnīgi izdeldēts. Viņiem tāpat likās, ka tie nedaudzie pirmskara

padomju aktīvisti, kam dzīviem izdevās atgriezties no koncentrā-

cijas nometnēm, būs fiziski un morāli sagrauti un neuzdrošināsies

pat domāt par pretošanos, bet pārējie darba cilvēki — pietiekami

iebiedēti, lai šiem padomju aktīvistiem palīdzētu vai viņus uz-

klausītu. Taču padomju cilvēki droši pacēla galvu. To skaitā kā

pirmā jāmin dedzīgā padomju patriote vecā revolucionāre Pau-
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līne Pīlāga 1. Jau 1941. gada jūlijā viņa nesa uz Stendes mežu

uzturu 5 sarkanarmiešiem, kas bija palikuši ielenkumā. Pēc at-

griešanās no ieslodzījuma Pīlāga paslepus turpināja uzturēt sai-

tes ar Stendes koncentrācijas nometnē ieslodzītajiem. Viņas
vīra kurpnieka darbnīca kļuva par nelegālās darbības cen-

tru — tur karagūstekņi, labojot apavus, klausījās radio, uzzināja
par jaunākajiem notikumiem frontē, izdibināja vietējo varasvīru

un nometnes administrācijas nodomus. Stendes iedzīvotāju vidū

Pīlāgiem radās domubiedri, un miestiņā izveidojās antifašistiski

noskaņotu cilvēku pulciņš. 1943. gadā no fašistu nometnes kā

neglābjami slims tika atbrīvots arī stendenieks Georgs Stepiņš
(dzīvoja Gausumu mājās), kurš, lai gan bija invalīds, vēlāk

kļuva par vienu no galvenajiem frontes izlūku informatoriem,
veicot Talsu garnizona novērošanu. 1944. gada pavasarī mežā

pie Maztērukšiem (6 km uz DR no Stendes stacijas) slepenā
zemnīcā iekārtojās trīs pirmie Stendes mežabrāļi — bijušie Sa-

laspils ieslodzītie, kam bija izdevies no nometnes izbēgt. Mazo

pulciņu, kuram vasarā pievienojās leģiona dezertieri, vadīja
Eduards Bundziņš. Arī šīs grupas pirmie atbalstītāji bija no

okupantu terora cietušie, kā, piemēram, Lizetes Ozoliņas ģimene
no Kaplūzām. Viņas vīrs Kristaps Ozoliņš kā padomju aktīvists

bija nobendēts jau 1941. gadā.
1944. gada vasarā, kad I Baltijas frontes karaspēks izlauzās

uz Jelgavu, vairākas sarkanarmiešu grupas bēga no Stendes

Tankholca, kur karagūstekņi tika nodarbināti gāzģeneratoru mal-

kas zāģēšanā. Jūlijā saziņā ar P. Pīlāgu izbēga 6 sarkanarmieši

Nikolaja Čaikina 2 vadībā. Viņiem pievienojas septītais ar sar-

1 Paulim Pilāga, dz. 1882. g. Jau 1905. un 1906. g. piedalījās revolucio-

nārajā darbā Jelgavas pagastā. (1901. g. dzimušais gvardes pulkvedis Augusts
Arents ir Pīlāgas audžudēls. Augusta māte bija Pdāgas māsīca, kas mirusi,
kad zēns vēl bija mazs.) 1941. g. Pīlāgas dēlu — komjaunieti nošāva hitle-

rieši, bet viņu pašu 1. VIII ieslodzīja Pastendes nometnē par ielenkumā pali-
kušo sarkanarmiešu atbalstīšanu. 1941. g. XI piederīgie viņu «izpirkuši» ar

cūku un aitu. Kopā ar vīru pārgājusi dzīvot Stendē, kur 1944. g. uzsāka meža-

brāļu atbalstīšanu, ko turpināja līdz kara beigām, par spīti lielajam riskam.

Piegādāja Stendes partizāņiem un izlūkiem pārtiku, apģērbu, ziņas, ieročus

un munīciju.
2 Nikolaja Čaikina-Caikas (Caikova) īstais uzvārds un biogrāfis-

kie dati vēl nav līdz šim noskaidroti. Arhīvu materiālu nav, bet aculiecinieku

nostāsti ļoti pretrunīgi. Ir versija, ka viņš bijis padomju virsnieks no Ļeņin-

gradas. Vadīja partizāņu grupu Stendes mežā. Krita 1945. g. 111 sākumā, no-

kļuvis soda ekspedīcijas ielenkumā Aizpuru mežsarga apgaitā.
P iezim c. Nesen no Limbažiem atsaucas kāds grāmatas «Kurzemes

katlā» lasītājs, kura tēvs Nikolajs Caika (no Ļeņingradas apgabala, ierind-
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gam atņemtu automātu — pēc izbēgšanas no gūstekņu kolonnas

pie Rendas. Ar Stendes antifašistu atbalstu Pilāga kārtoja pro-
duktu sagādi mežabrāļiem, sadabūja viņiem munīciju, granātas
un pat 2 šautenes. Mežabrāļi uzturējās Ziemeļu birzē Klabu mež-

sarga apgaitā starp Ceplīšu un Maztērukšu mājām. Viņi dzīvoja
zaru būdās. Lai dabūtu ieročus, uzbruka atsevišķiem vērmahta

karavīriem uz Stendes — Sabiles ceļa, atbruņoja vairākus šucma-

ņus. Čaikina vīri sastapās ar Bundžiņa ļaudīm, bet nekāda īsta

sadarbošanās nenotika — nebija kopīga mērķtiecīga darba. An-

dumu mežniecības tā saucamajā Kalniņa mežā sāka bāzēties pā-
ris desmitu vīru liela grupa, kura tāpat lielākoties sastāvēja no

bijušajiem Tankholca strādniekiem un kuru, pēc iedzīvotāju no-

stāstiem, vadījis bijušais sarkanarmietis ukrainis Nikolajs Bela-

koss. Starp šiem trim pulciņiem nebija regulāru sakaru. Taču

visumā tie atzinuši N. Caikina virsvadību un autoritāti. Stendes

partizāņu kopskaits 1944. gada rudenī aptuveni bija 30—40 cil-

vēku. Protams, šai tapšanas posmā mežabrāļu aktivitāte bija ne-

liela, viņu darbība aprobežojās ar ieroču un produktu sagādi,
nometnes iekārtošanu un apsardzi.

Neatlaidīgais

Vepris

Mērķtiecīga, īsti partizāniska darbība iesākās

kacj septembrī—oktobrī Stendes mežabrāļi
satikās ar Vepra izlūkgrupas pārstāvjiem un

stājās tās rīcībā. Sibīrieša kapteiņa Alekseja Potiļicina (Kon-
stantina Maksimova) vadītie septiņi izlūki un divi radisti sek-

mīgi piezemējās 1944. gada 13. augusta naktī otrpus Ventspils—

Rīgas dzelzceļa līnijas lielā Sēmes purva apvidū — 20 km uz Z

no Spāres. Taču šai pusē neveicās ar sekmīgas izlūkošanas dar-

bības izvēršanu: izlūki vietējos cilvēkus nepazina, un sākumā ne-

izdevās satikties ar uzticamiem padomju patriotiem. Svešā vietā

izlūku darbs vienmēr bija saistīts ar milzīgu risku: cilvēku pār-
baude prasīja laiku, un gadījās pat tā, ka padomju izlūku uzti-

cību mēģināja iegūt SD policijas slepenie ziņotāji, lai viņus
nodotu. Gandrīz traģiski beidzās arī Vepra pirmie kontakti ar

nepārbaudītiem ļaudīm Saliņu mežsarga apgaitā (netālu no

bijušās stikla fabrikas Anahitē). Tikai piesardzība un veiksme

paglāba desantniekus no Ventspils policijas lamatām, kuras bija
ierīkotas izlūku nodevīgā «informatora» viensētā; bet septembra
sākumā izlūkiem, nejau bez grūtībām, izdevās izvairīties nomēžu

nieks) ap šo laiku pazudis frontē bez vests. Salīdzinot esošos materiālus, vē-

rojamas dažas pretrunas, tādēļ meklējumi jāturpina.
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lencējiem, kuriem aptuveni bija zināmakapteiņa vīru uzturēšanās
vieta. Lai gan tai bija nepievilcīgais kodētais Vepra nosaukums,
kapteiņa vadītā grupa rīkojās apsvērti un neatlaidīgi. Daudz
labāki rezultāti bija izlūku jaunajiem kontaktiem ar Spāres
dzelzceļa strādniekiem; te viņi piesaistīja sev darbīgus palīgus,
tā ka pašiem atkrita garlaicīgā un bīstamā kara ešelonu «reģis-
trēšana» no mežmalas. Taču Spāres tuvumā nebija izdevīgi bāzē-
šanās apstākļi, un frontinieki devās pāri dzelzceļam uz Līču me-

žiem. Te izlūki satikās un iepazinās ar Stendes mežabrāļiem,
iesaistīja tos izlūkošanas darbā un kopīgiem spēkiem izveidoja
plašu informatoru tīklu. Par Vepra izlūku un informatoru dros-

mīgo un sekmīgo darbu rakstīts presē, 1
par to sīkāk var neru-

nāt. Jāpiezīmē tikai, ka grupas radists M. Perevalovs noraidīja
Centram 450 radiogrammu ar ziņām par pretinieku.

Lai tomēr varētu sekot arī Talsu — Dundagas šaursliežu dzelz-

ceļa darbībaiun pretinieka kustībai pa Ventspils — Dundagas liel-

ceļu, Potiļicins ar vienu radistu, rāciju un nelielu apsardzi pa-
lika apgūtajā Stendes rajonā, bet atpakaļ uz ziemeļiem nosūtīja

pamatgrupas lielāko daļu un 18 gadus veco radistu komjaunieti
Juriju Seļodkinu. Par grupas komandieri sākumā tika norīkots

Sibīrijas latvietis Vladimirs Avzins, ko vēlāk par bezdarbību un

modrības zaudēšanu atcēla. Viņa vietā iecēla Vladimiru Deņi-
sovu. Jaunajai grupai tika dots arī jauns, skanīgs kodēts no-

saukums Tīģeris. Tai bija paredzēts sevišķi grūts uzdevums:

aizķerties un «pielipt» Sēmes purva ziemeļu galā iepretī Ģibzdei,
kur mežu šķērso dzīvi satiksmes ceļi, bet aizmugurē plešas ne-

pārbrienams un puskails dūksnājs. Taču arī te atradās politiski
aktīvi un apzinīgi darba zemnieki — Kārlis Leimanis un citi, ar

kuru palīdzību izlūkiem izdevās noorganizēt apkārtnes novēro-

šanu un nobāzēties Moricu tuvumā, uzceļot slepenas zemnīcas

Raķupes krastā Bozes pļavās. Izlūkiem piebiedrojās vairāki

karagūstekņi, un 12 cilvēku sastāvā nelielā grupa sagaidīja
ziemu.

Šai laikā ļoti sekmīgi izvērtās Potiļicina pamatgrupas dar-

bība Stendes apkārtnē. Vepra komandieris pieņēma tikai pārbau-
dītus un sevišķi drosmīgus Stendes mežabrāļus un nelegālistus.
Septembrī un oktobrī ar Centra piekrišanu kapteinis ieskaitīja

pamatgrupā divus desmitus cilvēku. Lielākā tiesa — bijušie sar-

kanarmieši, vairāki no viņiem — partijas biedri un komjaunieši.

1 4>. PeKinnH, 51. MoTejib. Benpb 6pocaeT BU3OB. — «CcmeTCKaH MOJio,ne>Kb»,

1966, 27 Mafi — 7 HWHb.
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Bija arī daži civiliedzīvotāji — dobelnieks Jūlijs Kupenis 1
, ebreju

jaunietis Mihails Kāns, kas Talsos bija izbēdzis no nošaušanas,
un citi.

Pa visu darbības laiku Vepra nodaļā, kā to rāda arhīva izziņa,
tikuši ieskaitīti 20 vietējie iedzīvotāji — informatori un 37 bijušie
karagūstekņi, kas veikuši izlūkošanas un nometnes apsardzes
pienākumus. Autora rīcībā ir visu minēto cīnītāju saraksts. Taču

tajā nav atrodami ne Caikas, ne arī tā saucamās latviešu grupas

partizāņu uzvārdi. lespējams, ka saraksts tapis 1945. g. pava-

sarī pēc abu minēto grupu sagrāves un tajā ietverti tikai tie, kas

bija palikuši kaujas ierindā pēc grūtās ziemas — galvenokārt
N. Belakosa (arī viņš pats nav sarakstā) grupas vīri un citi

jaunpienākušie.
Kā stāsta partizāņu atbalstītājs Žanis Bīlands, novembrī par-

tizāņi un izlūki pārcēlušies uz 111 v pļavām Kaplūžu apgaitā, kur

ierīkojuši siltas mītnes: Caika apmeties Illu pļavmalā, Potiļicins
ar savējiem t. s. Illu kalvā — nelielā uzkalnā purva malā.

Pēc «Kurzemes katlā» iznākšanas autoram atsūtīja vēstuli

viens no Stendes pulciņa bijušajiem mežabrāļiem — Pauls Merc-

līns. Zīmīgs ir viņa stāsts par to, kā kļuvis par partizāni, kā

ticies ar Nikolaju Caiku un Alekseju Potiļicinu. «1943. g. 1. ap-

rīlī man bija no Rendas Dzintariem, kur dzīvoju,» viņš rakstīja,
«jāierodas Liepājā strādāt vācu uzņēmumā. Bet es, tāpat kā dau-

dzi citi, iegāju mežā. Par to manu māti divreiz apcietināja un

Kuldīgas cietumā ļoti sita. Tā slēpdamies nodzīvoju līdz 1944. g.
11. aprīlim, kad mani un vēl vienu biedru šucmaņi apcietināja
un aizveda uz Talsiem. Vēlāk pārveda uz Tukumu, tad uz Rīgas
termiņcietumu. Te man izdeva paziņojumu, ka esmu nodots se-

višķai kara tiesai. Dokumentu bija parakstījis Bangerskis (sk.

fotokopiju. — Red.). Kad Rīgai tuvojās Padomju Armija, no die-

nestam derīgajiem sastādīja «Sevišķu uzdevumu bataljonu»,
kurā biju arī es. Mūs kājām dzina uz Ventspili, lai ar kuģi
vestu uz Vāciju. Dundagā es dezertēju. Apmetos pie 2. Bīlanda;

viņa sieva Lizete Krūmiņa ir mana krustmāte. Tur arī tikos ar

Nikolaju Caiku un viņa grupu... Tanī pat laikā Vecceplīšus
sāka regulāri apmeklēt Potiļicina grupa (saukts Maksimovs), un

nolēmām apvienoties. Mūsu apmetne bija apmēram 2 km uz DR

no Vecceplīšiem. Kopā bijām: Caikas grupā — 7, Maksimova

grupā — 24, mēs, latvieši, — 5 cilvēki, kopā 36. Mums bija zem-

• Jūlijs Kupenis, dz. 1908. g. Krita, atrodoties kaujas uzdevumā, uz

Slujas ezera 1944./45. g. ziemā.



Nīca, Caikam virszemes būdas no koka, līdz pusei apmestas ar

zemi, Maksimovam — skuju būdas.

Tā kā es biju vienīgais mežu, māju un cilvēku pazinējs, tad

biju ceļvedis un izlūks... 1944. gada 20. decembrī, pateicoties
vietējam spiegam, meža ķemmēšanā mūs 6 saņēma. Nokļuvu
Liepājas SD cietumā.»

Ziemai tuvojoties, Maksimovs pastiprināja savas centra gru-

pas sastāvu, lai nodrošinātu nometnei un raidstacijai ekspedīciju
gadījumā spēcīgu kaujas aizsegu. Ar pārējām mežabrāļu gru-

pām, kas atradās kaimiņos, tika uzturēti cieši kontakti. Potiļicins
sistemātiski deva tām izlūku un kurjeru uzdevumus, regulāri sū-

tīja sakarniekus, reizēm pats ieradās pārbaudīt partizāņu dar-

bību. Tas gan notika ne visai bieži, jo laika nepietika, lai apstai-
gātu un instruētu plašo informatoru tīklu, kas lielā puslokā ap-
tvēra Talsus. Diversijas stendenieki rīkoja samērā reti, Vepra
atskaitē norādīts, ka pa visu laiku ir notikuši uzbrukumi 5 sma-

gajām automašīnām ar kravu, vienam vācu sakarniekam — mo-

tociklistam un 6 velosipēdistiem. 3 automašīnas tika iznīcinātas

pie Veģiem, piedaloties Caikina un Belakosa mežabrāļiem.

Svarīgākais
hitleriešu

aizmugures

mezgls tiek
pastāvīgi
novērots

Galvenais stendenieku devums Padomju Armijas
uzvaras kaldināšanā bija precīzas un savlaicī-

gas ziņas par pretinieka garnizoniem, par kara

transporta kustību no Ventspils uz fronti. Pēc

izlūku ziņām, padomju lidmašīnas vairākkārt

bombardēja svarīgus kara ešelonus, noliktavas

un citus objektus Stendes apkārtnē. Interesantas

atmiņas par savu sadarbību ar frontes izlūkiem atstājis Georgs

Stepiņš, kas miris pirms dažiem gadiem. «1944. gada oktobrī

Reiznieku mājās Stendes mežā sastapos ar Maksimovu (A. Poti-

ļicinu. — Red.) un 3 parašutistiem. Pārgāju Maksimova rīcībā.

Sniedzu ziņojumus ik pēc 5 dienām. Zīme — pie Garsilu ērberģa
durvīm izkārta balta lupata. Ja lupatas nav, tad nākt nevar.

Uzdevums — man jāvāc šādas ziņas: kur vācu artilērija, tanku

aizsprosti, štābi, komandantūras, munīcijas noliktavas, kāda

karaspēka daļu kustība utt.? Tā kā koncentrācijas nometne pār-

dzīvoju grūtu operāciju un skaitījos smagi slims, bija iemesls

ar tukšām zāļu pudelītēm un receptēm ik pārdienas staigāt uz

Talsiem un atpakaļ... Tā, piemēram, noskaidroju, ka aerodroma

pie Aklā ciema izstādīti koka lielgabali un lidmašīnu maketi.

Bija tikai 2 īsti «štorhi». 1944. gada 18. novembrī Talsos Kurze-

mes viesnīcas telpās notika latviešu un vācu bankets, atzīmējot,
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kā kādreiz šai dienā latviešu buržuji (toreiz kopā ar bijušā
vācu ķeizara virsniekiem) dibinājuši Latvijas valsti. Par šo sa-

nāksmi tika paziņots uz padomju frontes štābu; uzlidoja padomju
lidmašīnas, nometot 3 bumbas. Divas mazkalibra bumbas trā-

pīja dzīru namā, bija vairāki kritušie un ievainotie un — izjaukts
bankets

... Ziņoju arī par ieroču noliktavām pie Talsu stacijas,
kuras tāpat tika bombardētas un nodega. Padomju lidotāji ap-

šaudīja arī vācu noliktavas, kas atradās mežā netālu no tagadējā
kolhoza «Uzvara» centra.»

Stendes —Talsu atklātajam, paugurainajam apvidum «Nord»

pavēlniecības operatīvi stratēģiskajos plānos bija īpaša nozīme.

Tā bija vācu 16. armijas tuvākā un vienīgā (ja neskaita Vents-

pili) aizmugures bāze; armijas operatīvais štābs atradās Kan-

davā. Kurzemes frontes ziemeļu sektora pārraušanas gadījumā
te 16. armijai bija jārada un jānotur jauna nocietinājumu josla.
Ja to nespētu, vācu armiju Kurzemes grupējums atrastos sagrā-
ves priekšā. Pēdējā, kritiskā nocietinātā līnija, kas segtu tikai

Ventspils evakuāciju, tika celta tālu uz rietumiem — aiz Dunda-

gas — Ugāles — Abavas mežiem, pa Ventas upes krastiem. 16. ar-

mijas liktenis izšķirtos jau pie Talsiem. Tādēļ arī Talsu apvidū
bija stipri lielāka militāro spēku koncentrācija; te atradās bez-

galīgi daudzas armijas noliktavas un bija izvietotas neskaitāmas

saimniecības komandas. 1 Un visam tam klāt vēl Ostlandes SS

un policijas pavēlnieka Jekelna mītne un soda daļas, kas pēc Rī-

gas atstāšanas bija izvietotas Talsos un tuvākajā pilsētas ap-
kārtnē. Proti, «Talsu telpa» tika gatavota par sagaidāmo nikno

cīņu placdarmu. Tas piedeva īpašu nozīmi ziņām, kuras rūpīgi
un pa kripatiņai savāca daudzie desmiti Stendes mežabrāļu un

viņu informatoru. Pieredzējušais izlūks un karavīrs — kapteinis
A. Potiļicins tās analizēja, precizēja un sūtīja Padomju Armijas
pavēlniecībai.

Stendes mežabrāļi sevišķi izjuta Jekelna štāba atrašanos kai-

miņos. SD policija vervēja desmitiem spiegu un provokatoru, ku-

rus mēģināja iesūtīt partizāņu un izlūku grupās, nelegālajā in-

formatoru tīklā un antifašistiskajos pagrīdes pulciņos. Šajos ne-

lietīgajos pasākumos gestapo parasti izmantoja savus rūdītos

spiegus, policistus un provokatorus un citas sabiedrības padibe-
nes; tie Kurzemē bija kuplā skaitā sabēguši no visas Baltijas
un citiem tuvākajiem kādreiz vācu okupētajiem apgabaliem. Šie

1 Jāpiezīmē, ka grāmatas sakuma minētais vācu karavīrs Heincs Hellers

arī dienēja kādā saimniecības daļā Stendē.



nodevēji bija tik tālu sevi sakompromitējuši, ka uz atpakaļceļu
un piedošanu vairs necerēja, tādēļ bija gatavi uz vislielākajām
neģēlībām. Parasti spiegi un provokatori tika sūtīti zem kara-

gūstekņu maskas; tie mēģināja iežēlināt padomju cilvēkus, uzdo-

doties par cietušajiem bēgļiem utt., v. tml. Par spiegiem un glū-
nētājiem pastiprināti sāka izmantot arī vietējos mežsargus, šuc-

maņus, bijušos aizsargus un citus latviešus, kas bija kompromi-
tējuši sevi, sadarbojoties ar okupantiem kara pirmajos gados.
Bija vajadzīga milzīga konspirācija un modrība, lai šos savervē-

tos neliešus laikā atšifrētu, noķertu un padarītu nekaitīgus. Me-

žabrāļiem un izlūkiem vārda pilnā nozīmē bija jārada savs pret-
izlūkošanas dienests. Tā, piemēram, tikai pēc vairākiem mēne-

šiem pavisam citā apvidū Sēmes mežabrāļiem izdevās atmaskot

rūdītu gestapo spiegu, kurš uzdevās par izbēgušu karagūstekņi

Fadejevu un bija jau nodevis padomju cilvēkus Nogalē un Poper-
vālē. Fadejevam liktenīgs bija paša dokuments par tiesībām nē-

sāt ieroci un neierobežoti pārvietoties Talsu apriņķī. So doku-

mentu viņam bija izsnieguši fašistiskie saimnieki, bet partizāņi
to nejauši atrada pie nelieša (sk. fotokopiju). Stendes mežabrā-

ļiem vien izdevās atklāt divus desmitus savervēto fašistisko glū-
niķu. Spiegi bija pat daudz bīstamāki nekā soda ekspedīcija:
spiegi uzveda ķērājus tieši uz mežabrāļu nometnēm. No ekspedī-
cijas ielenkuma vēl varēja izlauzties. Nepieciešami bija droši

atbalstītāji, kas slepus apgādātu ar produktiem, — tad izlūki

varēja kritiskajā brīdī uz vairākām dienām «pazust zem ze-

mes» — slepenajās zemnīcās. Vietējie iedzīvotāji — padomju
patrioti — nežēloja nekā mežabrāļu labā. Mežstrādnieks 2anis

Bīlands no savas nelielās Vecceplīšu saimniecības Stendes parti-
zāņiem piegādāja pavisam 7 cūkas, 1 govi, 20 pudu rudzu.

II Baltijas frontes štāba izlūku daļa centās, lai svarīgā hitle-

riešu aizmugures mezgla — Stendes — Talsu apkārtne tiktu ne-

pārtraukti novērota, un tādēļ šai pusē tika desantētas vairākas

izlūku grupas. Par tām tiks pastāstīts grāmatas nākamajās no-

daļās.
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...VISGARĀM AIZ FRONTES

Ilgu laiku vēsturniekiem tikpat kā nebija informācijas par
antifašistisko cīņu un tās dalībniekiem garajā piefrontes joslā.
Likās, ka Kurzemes partizāņu cīņu kartē paliks balts plan-
kums. Pat šķita, ka tas ir pats par sevi saprotams un viegli iz-

skaidrojams fakts: frontes tuvumā bija galveno vācu armiju

spēku koncentrācija.

Piefrontes

īpatnības un
grūtības

Nepilnus 200km garajā frontes līnijā atradās no

33 (rudenī) līdz 25 (pavasarī) pretinieka divīzi-

J"ām >
tātad vismaz 300—200 tūkstošu karavīru

visā frontes dziļumā. Protams, šajos piefrontes

pagastos nebija mazāk kā citur «katla» teritorijā tādu cilvēku,

kas slēpās un gribēja izvairīties no piespiedu darbiem, ieskaitī-

šanas vācu armijā, izbēgt no aresta. Taču iespējas izslēpties no

fašistu ķērājiem viņiem bija daudz mazākas nekā Kurzemes cen-

trālajā daļā. Vispirms — te jau nebija lielo un biezo Kurzemes

mežu pamatmasīvu; tikai frontes flangos pie Tukuma un Bārtas

atradās plašākie, tomēr stipri paretie piejūras sili un purvainie

dumbrāji. Te trūka arī organizatoru, jo frontes štābu izlūku gru-

pas tika galvenokārt desantētas Kurzemes centrā un gar Baltijas
jūras krastu. 20—30 kilometru plašajā piefrontes joslā no priek-

šējām līnijām epizodiski ieradās tikai padomju divīziju kaujas
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izlūki, kas fronti parasti šķērsoja kājām un aizmugurē atradās

neilgi. Tādēļ viņiem ilgāki kontakti ar iedzīvotājiem reti kad pa-

stāvēja un arī tad aptvēra tikai pāris viensētu. Šo apstākļu dēļ
nelegālisti un mežabrāļi dzīvoja nelielās grupās slepenās mītnēs,
pa 2—3 cilvēkiem vienuviet. Pie tam slēptuves lielāko tiesu bija
veikli ierīkotas zemnieku saimniecībās vai to tuvākajā apkārtnē;
reti var atrast lielas zemnīcas, kas raktas dziļi mežā. Bāzēšanās

viensētu tuvumā, lai gan tas bija zināms risks (jo te bieži ap-
metās vācu karavīri vai žandarmērija), lieliski atrisināja pēdu
maskēšanas un uztura piegādes jautājumus. Protams, piefrontes
mežabrāļiem bija ļoti nelielas militārās darbības iespējas. Nebija
viņiem arī spridzināšanas piederumu diversiju rīkošanai. Taču

pieredze rāda, ka tika atrasti veidi un paņēmieni, kā kaitēt oku-

pantiem; tie pārsteidz ar savu radošo izdomu. Un tūkstošiem

latviešu darba zemnieku un viņu ģimenes locekļu, īpaši sievietes,
riskēdami ar dzīvību, slēpa un uzturēja nelegālistus, samazinot

mājiniekiem jau tā trūcīgo uzturu, lai tikai paglābtu okupantu
vajātos, bieži vien svešos, agrāk neredzētos ļaudis. Daļai no šiem

brīnišķīgajiem darba cilvēkiem vēlāk nācās izciest spīdzināšanu
un pazemojumus fašistu ieslodzījumā, daudzus nobendēja gesta-
povieši, citi gāja bojā nāves nometnēs.

Tādēļ pat mazāk aktīva nelegālistu—antifašistu pulciņa pastā-
vēšana piefrontes joslā jānovērtē kā vērā ņemams notikums, kā

darba cilvēku pretošanās okupantiem.
Lielas grūtības vēsturniekiem radīja piefrontes mežabrāļu un

nelegālistu pulciņu atklāšana. Tā kā piefrontes mežabrāļi un

nelegālistu pulciņi nebija saistīti ne ar partizāņu, ne ar frontes

izlūku štābiem, tad nav saglabājušās arī nekādas arhīvu ziņas.

Pat policijas materiālos par piefrontes notikumiem ir ļoti trūcīga

informācija — te saimniekoja tuvākā karaspēka daļa un feld-

žandarmērija, kas nemēdza atstāt pierādījumus par savām zvērī-

bām. Lielākā daļa šo grupu vadītāju grūtajos apstākļos gāja

bojā. Arī daudzi vietējie iedzīvotāji vairs neatgriezās izpostītajā
frontes joslā. Un tomēr te izdevies iezīmēt vairāku nelegālistu
un mežabrāļu pulciņu vēsturi, pie tam jāpiebilst, ka reizēm ir

grūti novilkt striktu līniju starp partizāņiem un nelegālistiem.

Tādēļ šo cīnītāju apzīmēšanai vislabāk atbilst sensenais kurzem-

nieku radītais vārds — mežabrāļi. Viņi tiešām pēc bāzēšanās un

darbības formām vairāk atgādināja nikno soda ekspedīciju va-

jātos, zināmā mērā izolētos 1906. gada Kurzemes mežabrāļus
nekā mūsdienu centralizēti vadītā un materiāli un tehniski apgā-

dātā partizāņu kara dalībniekus.
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Ko zināja un

ko nezināja
hitlerieši?

Zināmu pieturas punktu autoram sākumā deva
vēsturnieku aprindās parasti zemu vērtētie mate-
riāli — latviešu mežakaķiem 1

atņemtie papīri,
kuriem ir niecīga ticamības pakāpe, ia runā oar

viņu pašu dekam. Taču arī šajos smērējumos ir šis tas noderīgs,
šur tur caur sakostiem zobiem ir izsprukuši nikna lādēšanās par
«komunistiem» un «bandītiem». Kur tad vērmahta pārplūdinā-
tajā piefrontes joslā pēkšņi gadījās komunisti, kuri, kā pērkon-
krustieši paši dižojas, Kurzemē tikuši iznīcināti ar «visām sak-

nēm» jau 1941. gadā?_Komunistu, boļševiku vārdā (kas esesie-

šiem likās lielākais grēcinieka apzīmējums), izrādās, viņi sauca

arī visus tos bezpartejiskos strādniekus un darba zemniekus,
kuri, nebaidoties vācu SD bardzības un neuzklausot arī «savējo»
fašistu pātarošanu un brīdinājumus, turpināja pretoties okupan-
tiem. Hitlerieši sevišķi arī nealojās — runa te gāja par patie-
siem padomju patriotiem, no kuriem daudzi dzīvi palikušie pēc
kara iestājās Komunistiskajā partijā, saņēma komunista biedra
karti.

Latvijas mežakaķu štāba pretpartizāņu daļa, kas atradās Ka-
biles Dravās, tātad vācu frontes aizmugures centrā, un arī ofi-

ciāli saucās tīri vāciski
— «SS Jagdverband, Abteilung I-C»,

1945. gada 15. janvārī sastādītajā «ziņojumā» ar šausmām kon-

statēja, ka pēc soda ekspedīciju un ķērāju komandu trakošanas

«bandas» darbojoties pat frontes tuvumā. Kur tad mežabrāļu
grupas bija konstatējis esesiešu ziņu birojs? Dzīva esot «ban-

dītu» darbība Cērē, bet «nav spēku (!?), kas tos apkarotu».
Spārē esot manītas lielākas grupas ar jauktu sastāvu — «vā-

cieši, krievi, latvieši, kas ātri pārvietojas». Laucienas ap-
kārtnē redzēti mežinieki vācu un Padomju Armijas tērpos, kurus

vadot kāds krievu leitnants. Arī Lubezeres apkārtnē novē-

roti pulciņi, kuros sastāvot «gūstekņi, parašutisti un vietējie ko-

munisti». Lutriņos (15kmZAno Skrundas) konstatēta

20 vīru parašutistu grupa, kas bruņota ar mašīnpistolēm un no-

darbojoties ar «spiegošanu un sabotēšanu». «30 km ZA no S al-

dus» — Aizupē (t. i., paša štāba tuvumā) — uzturoties

1 Pēckara gados, likvidējot fašistisko bandu atliekas Kurzemē, padomju
varas orgānu rokās nonāca kādreizējie Latvijas pērkonkrustiešu un vēlāko

SS Jagdverband (mežakaķu) propagandas vadītāju sastādītie slepenie mē-

neša pārskati un plašāki kopsavilkumi par stāvokli vācu okupētajā Latvijā
1941.—45. gadā. šajos gestapo zināšanai gatavotajos materiālos no latviešu

fašistu viedokļa «kritizētas» dažu okupācijas darbinieku — īpaši bijuši balt-

vāciešu «pārmērības», politiskās elastības un takta trūkums attiecībā pret lat-

viešu buržuāziskajiem darbiniekiem utt., v. tml.
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5 parašutisti un 50_latviešu un vācu dezertieru, kas bruņoti ar

šautenēm un pistolēm; uzvedoties gan pasīvi. Laidē (20 km

no Aizputes) esot zināmi 5 nelegālisti («visi — latviešu

komunisti»), kurus vadot «bijušais NKVD darbinieks Indriķis
Fersters»; esot apbruņoti ar mašīnpistolēm un šautenēm.

Noslēgumā apgalvots, ka ««bandas» nav konstatētas Jaun-

pils, Zebrenes, Vandzenes, Strazdes, Virbu un

Pastendes apkārtnē». Vispirms — par pēdējo apgalvojumu.
Strazdes, Virbu un Pastendes apkārtnē ļoti aktīvi bija Stendes

partizāņu un Potiļicina izlūku atbalstītāji un informatori, kuru

darbība, kā redzams, latviešu esesiešiem toreiz nebija zināma. Ar

Paldiņa organizācijas sagrāvi antifašistiskā cīņa te neapsīka.
Jāpiezīmē, ka gestapoviešiem vispār maz ko izdevās atklāt no

Stendes partizāņu aģentūras plašā tīkla; lielu iekrišanu un masu

arestu gadījumu te nebija, tādēļ šis stūris gestapo «ruļļos» tika

raksturots kā pavisam kluss. Par Zebrenes, Remtes, Blīdenes un

Jaunpils pagastiem, kurus šķērsoja frontes priekšējās līnijas, arī

padomju vēsturniekiem ilgu laiku nebija ziņu, ka tur notiktu or-

ganizēta pretestības kustība.

Tikai 1968. gadā autoram izdevās dabūt liecības par to, ka

Jurģu apkārtnē (Jaunpils pag.) notikusi samērā rosīga nelegāla
antifašistiskā darbība. Antifašisti te atdzīvojās 1944. gada va-

sarā, kad Padomju Armijas karaspēka apakšvienībām no Dobe-

les puses izdevās izrauties pa Remtes ceļu līdz Smukaimuižai.

Nākamajās dienās pēc niknas kaujas ar vācu tanku korpusa
triecienvienībām padomju priekšējās daļas gan atgāja uz Dobeli,

taču Jurģu apkārtnē un Upesmuižas mežos caur fronti pie Zebre-

nes turpmāk regulāri tika ieplūdināti padomju izlūki. Viņu vidū

bijuši vairāki baltkrievu partizāņi ar bagātu agrāko cīņu piere-

dzi, tādēļ pratuši veiksmīgi izmanevrēt pat ziemas laikā vēr-

mahta daļu pārpildītajā pusatklātajā frontes joslā. Izlūkiem zi-

ņas snieguši Stiebru, Upītes un citu māju iedzīvotāji; reizēm

zemnieku saimniecībās mitinājušies atsevišķi izlūki un radists.

Frontiniekiem palīdzējuši arī nelegālisti — dezertējušie leģio-
nāri un no saimniekiem aizbēgušie karagūstekņi. Viņi dzīvojuši

izklaidus — pa pāris cilvēkiem vienuviet. Darbīgākais bijis kads

Latgales jauniešu dezertieru pulciņš. leročus viņi ieguvuši ori-

ģinālā veidā. Sadabūjuši kaut kādus dokumentus un, uzdodamies

par šucmaņiem, četratā izbraukuši uz Bikstu mežniecību, kur —

kā tika runāts apkārtnē — vietējie šucmaņi bēgot bija aprakuši
šautenes un patronas. Vācu kareivjiem, kas bija apmetušies

«mežkunga» mājā, aizdomu nebijis — viņi pat palīdzējuši iero-
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čus notīrīt no lielajiem dubļiem. Turpmāk mežabrāļi (tika minēti

uzvārdi: Vēveris, Seļivanovs, Ūdris) dzīvojuši puslegāli vai slē-

pušies pie vietējiem jaunsaimniekiem un gādājuši izlūkošanas

ziņas frontiniekiem.

Par kaimiņu — Remtes un Blīdenes pagastiem ir precīzākas

ziņas: te jau 1944. gada pavasarī mežabrāļu gaitas uzsākuši vie-

tējie strādnieku jaunieši, kas izvairījušies no iesaukšanas vācu

armijā. Aktīvās darbības piekritēji bijuši rokpeļņa K. Cūbas dēli

no Remtes Cepļa, īpaši jaunākais — komjaunietis Jānis Cūba.

Sākumā nelegālisti rakstīja brīdinājuma vēstules Remtes un Blī-

denes pagastu vecākajiem īlenam un Jerlakam, lai viņi necenšas

tik cītīgi izkalpoties okupantiem, piedzenot nodevas, aplaupot
darba zemnieku saimniecības. Krišs Ozoliņš stāsta, ka vēlāk,

pratinot apcietinātos, Liepājas SD policijā figurējusi kāda vēs-

tule, kurā bijušas uzzīmētas karātavas un pierakstīts klāt Remtes

«pagastveča» vārds. Arī šim samērā naivajam antifašistiskajam
pasākumam bija rezultāti: hitleriešu pakalpiņi palika domīgāki
un piesardzīgāki. Taču padomju patrioti saprata, ka jādara kaut

kas vairāk. Bet ko un kā? «Nebija kas pamāca,» atceras J. Čūba,

«tikai vēlāk uzzinājām, ka Saldus apkārtnē nelegāli uzturējušies
divi partijnieki. Beidzot izlēmām rīkoties kā partizāņi, tikai lāgā
nezinājām, ar ko sākt. No kāda leģionāra sievas pret labību

iemainījām vācu kara šautenes. Pie Blīdenes stacijas izdevās

vairākkārt nodedzināt vērmahtam sagādātās siena un salmu

kaudzes. Reiz naktī sašāvām arī kokzāģētavas elektroģeneratoru,
kas deva strāvu stacijai un vāciešiem Blīdenes pilī. Doma, ka jā-
kaitē vāciešiem uz dzelzceļa, radās pēc tam, kad kāds mašīnists

pie Blīdenes stacijas, iepriekš izlecot no lokomotīves, uzlaida

savu vilcienu pretimnākošajam kara ešelonam. Gatavojāmies iet

uz Auci un atskrūvēt dzelzceļa sliedes, lai ceļa līkumā nogāztu
no uzbēruma kādu fašistu ešelonu.» Jaunie mežabrāļi tātad plā-
noja šo operāciju veikt nevis uz vietējās, bet gan uz attālās

dzelzceļa līnijas, lai hitlerieši tik ātri nenāktu uz drosminieku pē-
dām. Sis apsvērums bija pareizs, un droši vien diversija izdo-

tos un grupu neizsekotu, ja remtieši nepārsteigtos. Kā atceras

blīdenietis V. Uvers, zēni iekārojuši «kabatas» ieročus — pisto-

les; bijuši vajadzīgi arī zābaki: ar basām kājām un koka tupe-
lēm pa mežiem nestaigāsi! Tādēļ arī tika pieņemts Cūbu Jāņa

priekšlikums — uzbrukt kādai no vācu štāba mašīnām, kas bieži

brauca pa Saldus lielceļu uz Rīgu.
«Bija pēcpusdiena, apmēram pulksten pieci,» stāsta Uvers,

«lija lietus. Mēs izvēlējāmies vietu uzbrukumam mežiņā netālu
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no Purakroga baznīcas, kas kara laikā nodega, tā apmēram 5 ki-

lometrus no Brocēniem uz Blīdenes pusi. Sagūlāmies pretim ceļa
līkumam. Bija krietni jāgaida, jo gāja daudzas smagās armijas
mašīnas. Beidzot sagaidījām vajadzīgo — vieglo štāba mašīnu.

Bija redzams, ka iekšā sēž friči augstās, spožās cepurēs. Uz tām

arī mērķējām. Mašīna ieskrēja grāvī pa labi — bija nāvīgi trā-

pīts šoferim, bet motors turpināja strādāt. Izrādījās, ka braukuši

četri komandantūras virsnieki no Saldus. Liekas, ka izmuka tikai

viens; kaut arī viņam bija sašauta kāja, tas līda pa grāvi kā zu-

tis, un mēs viņam trāpīt nevarējām. Esot ieklibojis pie tuvējā
budža un no turienes piezvanījis uz Saldu. Tādēļ arī jau naktī

esesieši bija sākuši dzīt mums pēdas. Mēs gan centāmies brist

pa ūdeni, bet laikam suņi bija uzoduši mūsu sliedi...»

No trofejām nekas neiznāca, jo notikumu vietai tuvojusies ve-

sela automašīnu kolonna un jauniešiem aptrūcis drosmes. Pava-

kariņojuši un neko ļaunu nenojauzdami, partizāņi devušies gulēt.
Kārlis Cūba palicis pie mātes Ceplī, bet pārējie trīs ielīduši kai-

miņu māju Vibsteru šķūnī. Tas arī viņus izglāba. Jau mazā gais-
miņā — pulksten četros no rīta — Ceplis bija ielenkts, fašisti
ielauzās un arestēja Kārli ar māti un māsu. Izdzirdējuši, ka Vib-

steros rej suņi, partizāņi metās uz tuvējo mežu, un, kaut len-

cēju uguns bija blīva, visi trīs izgāja sveikā, ja neskaita caur-

šauto cepuri un maizes kuli.

Sekoja plaši aresti — ņēma ciet visus, ko turēja aizdomās par

mežabrāļu atbalstīšanu. Uz Liepāju, vēlāk uz Vācijas koncentrā-

cijas nometnēm pēc drausmīgas spīdzināšanas tika izvesti

18 remtenieki, no kuriem tikai divi — Krišs Ozoliņš un Nanija
Cūba — pēc kara dzīvi atgriezās dzimtenē.

Tā kā Remtes apkārtne bija satraukta, mežabrāļi izklīda un

pārcēlās uz Blīdenes un Zebrenes pagastiem, kur nelegāli slēpās

pie paziņām. 1944. gada vasarā, kad izvērtās Padomju Armijas
karaspēka daļu uzbrukums pie Jelgavas un Blīdenes un Remtes

meži pildījās ar leģiona dezertieriem, Remtes mežabrāļi uzņēma
sakarus ar dažām grupām, kas pārgāja uz slepenu dzīvi meža

bunkuros. Taču ierosināt viņus uz aktīvu cīņu Jānim Cūbam ne-

izdevās — tie bija nogaidītāji un ziemā gandrīz visi tika izķerti.
Arī pašam nerimstošajam mežabrāļu vadītājam nācās ciest sa-

vas pārdrošības dēļ. Kādā kulšanas talkā J. Cūbu aizturēja šuc-

maņi un vēlāk nosūtīja uz koncentrācijas nometni.

Ir arī ziņas par kāda cita apbruņota nelegālistu pulciņa pastā-
vēšanu Blīdenes — Zebrenes pagastos. 1944. gada augustā —

oktobrī, kad notika padomju un vācu karaspēka daļu abpusēji
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triecieni Auces rajonā, šie nelegālisti apšaudījuši uz nomaļiem
ceļiem vācu tankistu saimniecības komandas; frontei nostabilizē-

joties, viņi izklīduši. Nelegālistus vadījis padomju karavīrs Mi-

hails Mihalkovs; nelegālās darbības centrs bija Zaņa Krinkas 1

mājās Ciešās.

Vandzenes apkārtnē, kā 1965. gada vēsturnieku ekspedīcijā
atklāts, aktīvi darbojušies padomju izlūki un nelegālisti F. Kurc-

tuša vadībā (sk. 467. lpp.). Par to droši vien tikai 1945. gada
martā pēc arestiem šai pusē uzzināja arī mežakaķu glūniķi, jo

janvārī pagasts skaitījās «kluss». Var apgalvot pavisam droši,
ka 1944./45. gada mijā Kurzemē nebija pagasta, kur nebūtu no-

risusi prethitleriskā darbība, kur nebūtu izvērtusies pretestības
kustība. Dažāds bija tikai šīs kustības organizētības līmenis un

pulciņu sastāvs, dažādi darbības veidi un tās efektivitāte.

PADOMJU PATRIOTU CĪŅAS PIE TUKUMA

1944. gada vasarā, kad padomju tanku kolonnas izlauzās pie
Jelgavas un 30. jūlijā triecienā atbrīvoja Tukumu, turp no atbrī-

votās Padomju Latvijas teritorijas devās iepriekš sastādītā ap-

riņķa izpildu komitejas un partijas komitejas operatīvā grupa,
lai nekavējoties atjaunotu padomju iestāžu darbu. Latvijas KP

CX un Ministru Padome bija savlaicīgi sagatavojusi šādas va-

došo darbinieku grupas katram atbrīvotajam apriņķim. Vadošos

darbiniekus izraudzīja no padomju un partijas aktīva, kas bija

eVakuējies uz padomju aizmuguri 1941. gadā, kā arī no demobili-

zētajiem Latviešu strēlnieku korpusa karavīriem, kas nevarēja
atgriezties ierindā smagu ievainojumu dēļ, un bijušajiem parti-

zāņiem. Proti, tie bija cīņu ugunīs rūdīti ļaudis, kam varēja droši

uzticēt padomju varas atjaunošanu no okupantiem atbrīvotajos
apriņķos.

Sāda grupa vairāku desmitu cilvēku sastāvā tūdaļ aiz pirma-

jiem varonīgajiem atbrīvotājiem ieradās arī Tukumā. Taču dzīve

te bija nemierīga: karadarbība pie jūras līča izvērtās tā, ka vā-

cieši augustā, metot no rietumiem un no austrumiem milzīgus

spēkus pret nelielām padomju sedzējvienībām un nerēķinoties ne

ar kādiem zaudējumiem, mēģināja atjaunot satiksmi starp Rīgu
un Kurzemi caur Tukumu. 8. augustā viņiem izdevās sagrābt

Klapkalnciema apvidu Rīgas jūras līča krastā un ielauzties Tu-

kumā, ieņemot rietumu un ziemeļu daļu. Bet pilsētā paspēja at-

1
1947. g. 2. Krinku viņa mājās nošāva nacionālistiskie bandīti.
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griezties no Jelgavas 8. Gvardes mehanizētā brigāde, un jau
8. augusta vakara viss Tukums atkal bija padomju varas rokās.

Turpmākajās dienās 346. divīzijas daļas ieņēma Lapmežciemu,
Bigauņciemu, ka arī Ķemerus un sasniedza Slokas cementa rūp-
nīcu, izveidojot «Tukuma koridora» austrumu aizsedzi, bet
417. divīzijas apakšvienības izvietojās rietumos no Tukuma gar

līniju Plieņciems —Zvāre — Jaunsāti. lenaidnieka spēku apsēsti
no visam pusēm, Tukuma apriņķa partijas un padomju darbinieki

drosmīgi sāka atjaunot pārvaldes aparātu pilsētā, izbrauca uz

pagastiem. Taču 20. augustā, izmantojot to apstākli, ka padomju
tanku apakšvienības atkal tika atvilktas uz citu frontes iecir-

kni — pie 2agares, vācieši atjaunoja uzbrukumu no rietumiem un

no Kalnciema puses. Pie Ragaciema izcēla desantu, bet vācu ka-

rakuģi (kreiseris «Princis Eižens») apšaudīja piekrasti un pil-
sētu ar lielkalibra artilērijas lādiņiem. Padomju karaspēka daļas
atspieda no krasta, un Tukumu atkal ieņēma hitlerieši.

Vācu daļu trieciens pie Kalnciema atgrieza Tīreļpurvā un pie-

jūras silos daudzus simtus 346. strēlnieku divīzijas karavīru, kā

arī Tukuma padomju operatīvās grupas locekļus, kas vairs nepa-

spēja atiet uz Jelgavu. Sākās ielenkto karavīru grupu un nodaļu
mēģinājumi izrauties no ielenkuma. Lietojot partizāņu cīņas tak-

tiskos paņēmienus, vairākām mazākām grupām tas arī izdevās.

Taču ielenkumā joprojām palika vairāki simti kareivju. Purva

dumbrāji, pārtikas un dzeramā ūdens trūkums, arvien pieaugo-
šais ievainoto skaits neļāva tiem manevrēt, pretinieka pārspēks
draudēja tos iznīcināt. Tad neatkārtojamas varonības reidu pa

Tīreļpurvā slīkšņām cauri ienaidnieka sprostiem veica majora
Pāvela Bublija vadītā padomju karavīru vienība. Septembra sā-

kumā viņam tika dota pavēle kopā ar 13 izlūkiem ielavīties

ienaidnieka aizmugurē dienvidos no Ķemeriem, sapulcināt aplen-
kumā nokļuvušos un izlauzties ar viņiem pāri frontes līnijai. Ne-

pārbrienamajā tīrelī, kur I pasaules kara laikā — pirms gadiem
trīsdesmit — ar vācu ķeizara kareivjiem bieži cīnījās latviešu

strēlnieki, majors Bublijs no atšķirtām grupām saformēja 700

karavīru vienību. Nesot uz rokām ievainotos, padomju cīnītāji

veica neiedomājami grūtu pārgājienu pie savējiem. Pāvelam Bub-

lijam tika piešķirts Padomju Savienības Varoņa nosaukums

(L. t. c, 443). Taču tie cīnītāji, Tukuma un Jūrmalas darbinieki,

kas bija iestrēguši aiz Ķemeru ceļa jūras pusē, nevarēja drosmi-

niekiem pievienoties un palika ielenkumā, kamēr daju no viņiem

atbrīvoja II Baltijas frontes trieciens oktobra vidū, kad preti-
nieks tika padzīts no Rīgas un Rīgas Jūrmalas.
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Par vienu šādu grupu, kas uzturējās pie Kaņiera ezera, pastās-
tīja bijušais Rīgas Jūrmalas milicijas priekšnieks Jānis Eiss,
kurš liktenīgajā 20. augusta dienā bija ieradies Tukumā: «Saru-

nājoties ar milicijas darbiniekiem, starp kuriem bija arī man

pazīstamais Laukmanis, pēkšņi izdzirdām ārpusē šāvienu sprak-
šķus. Kad izskrējām no milicijas ēkas, fašisti jau bija pilsētas
centrā. Mēs, kādi 20 padomju darbinieki, piespiedušies namu sie-

nām, slēpjoties aiz ēkām un kokiem, caur dārziem un pagalmiem
atgājām uz pilsētas nomali — Putniņu meža virzienā. Virs namu

jumtiem lidoja vācu lidmašīnas un apšaudīja katru, kas parā-
dījās uz ielas. Mežā aiz pilsētas nomaskējāmies zem lielas egles
(netālu no Vecmoku muižas. — Red.) un gaidījām, kas notiks

tālāk. Par vācu uzbrukuma vērienu nebija nekāda priekšstata, do-

mājām, ka notikušais ir nejauša epizode. Taču naktī, burtiski, dažu

soļu attālumā mums vairākkārt pagāja garām vācu kareivju no-

daļas. Uzausa rīts, likās, it kā viss būtu mierīgi; fašistus tuvumā

nemanījām. Pavisam pēkšņi iedegās kauja ebreju kapu virzienā

pie Tukuma II stacijas. Kaut kur blakus no meža šāva vāciešu

artilērija un mīnmetēji. Viss liecināja, ka lieliem kokiem apaugu-

šajā kapsētas teritorijā cīnās kāda Padomju Armijas apakšvie-
nība. Ko darīt? Pievienosimies tai un kopā — ar kauju — izlau-

zīsimies no ielenkuma! Virzījāmies garā virknē; slēpjoties aiz

krūmiem, centāmies palikt nemanīti... Citam bija šautene, citam

pistole, dažam nebija nekāda ieroča. Mūsu vidū bija arī dažas

sievietes. Liekas, ka vācieši mūs jau laikus bija pamanījuši, bet

pielaida sev klāt — pēc karotājiem mēs taču neizskatījāmies. Un

tad ar kliedzieniem metās virsū priekšējiem. Atšaudīdamies me-

tamies atpakaļ, vācieši nesekoja. Apspriežoties vairākums tuku-

miešu izteica domas — pagaidām jāatrod patvērums kaut kur pie

paziņām vai radiniekiem, tad redzēs, ko darīt tālāk. Mēs trīs —

es un abi kara komisariāta darbinieki — nolēmām turēties kopā,
jo šo pusi nepazinām. Devāmies Ķemeru virzienā, kur bija cerī-

bas visdrīzāk sastapt kādu padomju karaspēka daļu.
Ceļš, izrādījās, bija pārlieku grūts. Vācieši bija ieņēmuši visu

teritoriju līdz Kaņiera ezeram pie Lapmežciema. Tur — plašā,

purvainā, niedrēm pieaugušā ezera salā — arī apmetāmies. Ar

laiku šurp sanāca vairāki desmiti dažādu cilvēku: bija dezertē-

juši leģionāri, atradās arī citi ļaudis, kas slēpās no vāciešiem.

Vienai daļai bija ieroči, bet munīcijas ļoti maz. Atceros, ka da-

žam labam šautenē nebija vairāk par vienu patronu. Daudz strī-

dējāmies — vai uzsākt kaut ko aktīvu pret hitleriešiem vai ne?

Perspektīvas nebija spīdošas. Vācieši visapkārt mudžēt mudžēja;
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jūrmalas retajās priedēs, ja mūs pamanītu, nebūtu glābiņa. Salā

ar mūsu ieročiem noturēties nevarēja, bet mēs bijām piekalti šai

vietai. Lapmežciema un Ragaciema zvejnieki, kas vienīgie un ar

lielām pūlēm apgādāja mūs ar pārtiku, arī atgādināja, lai dzīvo-

jam mierīgi un nemanīti. Viņi baidījās no hitleriešu atriebības;
un visi cerēja, ka līdz atbrīvošanai palicis pavisam neilgs laiks.

...
Tā arī šos divus mēnešus, kamēr mūs 1944. gada oktobrī at-

brīvoja Padomju Armija, izmantojām Kaņiera ezera salu kā

drošu glābiņa vietu, bet aktīvu darbību pret okupantiem netikām

organizējuši.»
Grūti pateikt, vai šādos apstākļos, dzīvojot uz Kaņiera ezera

salas, varēja sekmīgi izvērst partizāņu darbību. Protams, cil-

vēkus saukt mežā uz cīņu var un vajag tikai tad, kad nobrieduši

vajadzīgie apstākļi un kad cīņas dalībnieki pārliecināti par uz-

sāktās partizāņu darbības sekmēm un perspektivitāti. Prasība —

cīņu par katru cenu — ir pretrunā ar partizāņu kara būtību.

Taču, kā rāda citi notikumi, arī šai pusē varēja sekmīgi veikt

partizāņu darbību, ja vien sanāca kopā pietiekami apbruņoti cil-

vēki, darbīgi un prasmīgi komandieri. Par šādu nodaļu stāsta

bijušais Tukuma drošības komitejas darbinieks Jūlijs Sņukuts,
kurš izšķīrās ar Eisu Tukuma mežā 21. augustā:

«Mēs ar bijušo karagūstekņi ukraini Viktoru (uzvārdu neatce-

ros) pa Tukuma mežiem klīdām 13 dienas, iztikdami gandrīz vie-

nīgi ar avenēm un mellenēm. Gaidījām, ka varbūt mūsējie drīz at-

gūs Tukumu. Kad tas nenotika, nolēmām iet uz Smārdes mežiem;
to pusi vairāk pazina mans biedrs Vitja.Pa mežiem aizkļuvām līdz

Smārdes kūdras purva barakām, kur agrāk bija ieslodzīts mans

ceļabiedrs. Viņš pazina vairākas strādnieces, no kurām cerēja
dabūt maizi. Uzmanīgi piegājām pie barakām. Liels bija mūsu

prieks, kad barakās sastapām veselu Padomju Armijas karavīru

rotu, kas nebija paguvusi izrauties no ielenkuma. Rotu koman-

dēja kapteinis Ceregulovs — tatārs. Rotas apbruņojumā bija
arī ložmetēji. Mēs abi tai pievienojāmies. Mēģinādama izlauzties

no ielenkuma, mūsu vienība izstaigāja Smārdes, Ķemeru, Lap-
mežciema un Kalnciema apkārtnes mežus. Taču visur priekšā

bija vācieši. Vācieši manīja, ka mežā atrodas padomju ļaudis,

tādēļ centās tos izvilināt. Pa šoseju starp Smārdi un Ķemeriem

sāka kursēt uz priekšu un atpakaļ mašīna ar slēgtu virsbūvi,

atskaņojot spēcīgos skaļruņos padomju dziesmas «Katjuša»,

«Varen plaša mana zeme dzimtā». Tad gan krievu, gan latviešu

valodā skaļrunis aicināja visiem nākt no meža lauka. Skaidri

neatceros, ko nelieši meloja, bet to gan atceros, ka ieteica no
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mantām ņemt līdzi tikai katliņu, kur ieliet zupu; tās netrūkšot.

Mūsu puiši bija varen nikni par šo «ļembastu» un deva pienā-
cīgu atbildi. Kad atkal parādījās mašīna, divi karavīri pameta
zem tās mīnu. Vācu aģitācijas mašīna uzlidoja gaisā, skaļrunis
apklusa. Tas notika 2 kilometrus uz Ķemeru pusi no tilta, kas

atradās mežmalā pie Smārdes.

_

Grūtības bija ar pārtikas sagādi — mūsu bija daudz. Pēc aģi-
tācijas mašīnas uzspridzināšanas sākās mežu vairākkārtīga
ķemmēšana. To vācieši uzdeva policijas vienībām, kas atkāpās

no Rīgas. Policisti gāja pa mežu šaudīdami un bļaustīdamies,
tos tālu varēja dzirdēt, un gandrīz vienmēr — tikai pa lielo mežu

biezokņiem un brikšņiem, bet nepārmeklēja sīkos izcirtumus. Tur

tad arī mēs parasti pārlaidām akcijas, noguļoties garajā zālē.

Vairākkārt mēģinājām izlauzties no ielenkuma, bet cietām

zaudējumus. Reiz Ķemeru mežā sastapām Padomju Armijas iz-

lūkus ar raidstaciju, taču viņi devās pildīt savus uzdevumus.

Tuvojās ziema, drēbes noplīsa, manevrēt kļuva grūtāk, jo
fronte atradās turpat līdzās. Mūsu skaits arī bija pieaudzis —

pievienojās krietns skaits latviešu dezertieru no vācu armijas.

Tika izlemts: kaut vai ar kauju, bet izlauzties! Un šoreiz vei-

cās. 22. oktobrī, pārceļoties pāri Svētes upei (3 km R no Svētes

tilta pie Jelgavas), mēs tikām pie savējiem.»

Minētās karavīru vienības, protams, grūti saukt par parti-
zāņu vienībām, jo tās tikai īslaicīgi pielietoja partizāņu taktiku

un galvenais mērķis tām bija — izlauzties pāri frontei pie savē-

jiem, nevis masu organizēšana cīņai ienaidnieka aizmugurē. Tā-

dēļ, runājot par Tukuma mežabrāļiem, vienmēr ņem vērā tikai

to nodaļu, kas izauga otrpus Tukuma, ziemeļrietumos no pil-
sētas.

UZVARA — PADOMJU PATRIOTU MILITĀRĀS

JAUNRADES REZULTĀTS

Aplūkosim vispirms, kas padomju vēsturniekiem zināms par

mežabrāļu darbību Cēres apkārtnē vai, precīzāk, apvidū starp
Cēri un Tukumu. Te, frontes līnijas tuvumā, radās neliela,

bet patstāvīga partizāņu nodaļa, kurai drīzas uzvaras gaidās

bija dots Uzvaras nosaukums. Salīdzinājumā ar agrākajiem pē-

tījumiem (K. p., 367—369) autors tagad var precizēt Zvāres un

Kaives masīvu mežabrāļu darbības dažas detaļas, jo izdarītas
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vairākas jaunas cīņu dalībnieku aptaujas. 1 lepriekš gan jāsaka,
ka šīs partizāņu nodaļas vēsturi tuvāk nevar no-

skaidrot ta skumja fakta dēļ, ka nav starp dzīvajiem galveno
liecinieku — Uzvaras komandiera, komisāra un vairāku citu va-

došo kaujinieku
:

Dzīvo cīnītāju tiešās atmiņas aptver tikai ne-

lielu nodaļas vēstures posmu, viņu stāstījumiem par dzirdēto

no trešās personas nav simtprocentīgas ticamības. Tādēļ daži
notikumi, par kuriem runāsim, pamatos būdami pareizi, var būt

izpušķoti ar tautā klīstošajām leģendām. Atšķirībā no pārējām
Kurzemes partizāņu vienībām, nodaļām un grupām Zvāres meža-

brāļu nodaļas organizētāji un vadītāji nebija speciāli sūtīti uz

pretinieka aizmuguri ne no partizāņu kustības štāba vai partijas
Centrālās Komitejas, ne arī no frontes izlūku daļām. Nākamie

partizāņu vadītāji A. Laukmanis un J. Turks nokļuva ienaidnieka

aizmugurē pilnīgi negaidot.
Tukuma milicijas priekšnieks gvardes vecākais leitnants Arte-

mijs Laukmanis 2
un IeTK operatīvais darbinieks Jānis Turks 3

bija to skaitā, kurus 20. augustā pārsteidza negaidītais ienaid-

nieka uzbrukums. Abi devās uz Vecmoku un Pūres pagastiem,
kurus sevišķi labi pazina Turks un zināja arī Laukmanis. Abi

rūdītie gvardes karavīri neapjuka. Atraduši uzticamus atbalstī-

tājus vietējo darba zemnieku vidū, viņi nekavējās un ķērās pie

partizāņu organizēšanas. Izveidojās divi atbalstpunkti, kuru ap-
kārtnē bāzējās kustības vadītāji. Viens punkts — mežā dienvi-

dos no Zvāres dzelzceļa stacijas — Pūres pagasta Unguru, Siie-

nieku un Celmiņu māju apkārtnē. Otrs — ziemeļos noVilksalas —

Vecmoku pagasta Lāču un Pīkstu māju tuvumā. Abi komunisti

1 1963. g. Tukuma 3. vidusskolas jaunie novadpētnieki vēsturnieka T. Vil-

ciņa vadībā devās ekspedīcijā Zvāres masīvā, aptaujāja 9 bijušos mežabrāļus,

precizēja notikumu vietu un laiku.
2 Artemijs Laukmanis (Melnais), dz. 1910. g. Cēsu apr. Lubejas pag.

Tēvs Jānis bija 1905. g. revolūcijas dalībnieks. Artemijs, pabeidzis lauksaim-

niecības skolu, strādāja par piensaimniecības instruktoru, bet no 1938. g. — par
Irlavas pienotavas vadītāju. No 1940. g. milicijā, cīnījās pret vācu iebrucējiem
Strādnieku gvardes bataljonā, tad 201. divīzijā, kur komandēja bataljonu.
Pēc otrā ievainojuma 1942. g. XII atzīts par nederīgu ierindas dienestam. No

1944. g. I — LPSR valdības operatīvajā grupā. No 1944. g. IX līdz kara bei-

gām — partizāņu vienības Uzvara komandieris. Pēc kara no milicijas dienesta

drīz aizgāja pensijā. Miris traģiskā nāvē.
3

Jānis Turks, dz. Tukuma apr. 1940. g. sāka strādāt par milicijas piln-
varoto Vecmoku un Pūres pagasta. Tālākais liktenis līdzīgs Laukmaņa dzīves

stāstam. 1941. g. XII pie Maskavas smagi ievainots. Kā invalīdu viņu no kara-

dienesta atbrīvoja. 1944. g. VIII, palicis ienaidnieka aizmugurē, kopā ar

Laukmani nodibināja Uzvaru. Krita 1944. g. 27. XII Vecmoku Pīkstēs.
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naktīs apstaigāja kreisi domājošo zemnieku saimniecības, iz-

skaidroja pašreizējo stāvokli, aicināja atbalstīt mežabrāļus, bet

vīrus un jauniešus, kas slēpās mežā, skubināja pievienoties par-

tizāņiem. Tā pamazām Kaives un Zvāres mežos izveidojās vai-

rāki nelieli mežabrāļu pulciņi 6—B cilvēku sastāvā; pulciņiem

bija sakari ar abiem partizāņu vadītājiem. Partizāņi dzīvoja
meža biezokņos nomaskētās zemnīcās atbalstītāju tuvumā; daži

mežabrāļi pirmajā laikā pat slēpās savu piederīgo viensētās.

Laukmanis un Turks pēc iespējas bieži ieradās pie nelegālistiem,
lai apspriestu izpildāmos uzdevumus. Nākamās partizāņu orga-

nizācijas pamatsastāvu veidoja pazīstamie vietējie iedzīvotāji,
kas slēpās no mobilizācijas; no apkārtklīstošiem svešiem leģiona
dezertieriem pieaicināja tikai tos, kam bija uzticami paziņas
mežabrāļu vai viņu atbalstītāju vidū. Lielas grūtības radīja
ieroču trūkums, daudziem nelegālistiem to vispār nebija. Šuc-

maņu atbruņošana saceltu policijā trauksmi; tas nebija izdevīgi.
Cīņu dalībnieki stāsta, ka pirmās grupas apbruņošanai ieročus

sagādājuši paši vadītāji. Izrādījās, ka Randas mežā (pāris kilo-

metru no Tukuma) Laukmanim bijušas paslēptas 6 šautenes,
krietni daudz patronu un kāds desmits rokas granātu. Domā-

jams, ka tās bija iznestas no pilsētas atkāpšanās dienā un te

zaru kaudzēs nobēdzinātas. Vēlāk pieticīgajam ieroču krājumam
nāca klāt pa atsevišķai šautenei, pistolei, automātam, ko iemai-

nīja pret gaļu no munīcijas noliktavas apsardzes — vlasovie-

šiem, bet vispār jāsaka, ka Zvāres mežabrāļi tā arī netika pie
daudzmaz apmierinoša apbruņojuma. Palīdzību šai ziņā nebija
no kurienes gaidīt. Un tomēr, kā atceras bijušie partizāņi,
J. Turks un A. Laukmanis nepārtraukti domājuši par militāras

darbības izvēršanu, vienmēr atgādinājuši, ka mežabrāļu pienā-
kums ir kaitēt okupantiem. Tā J. Freimanis stāsta: «Diendienā

kāri klausījāmies A. Laukmaņa stāstus par padomju cilvēku cīņu
frontē un varonīgo darbu aizmugurē, kaldinot uzvaru. Sākām

skatīties nākotnē ar skaidrāku skatienu. Mēs savukārt, tiekoties

ar cilvēkiem mežā vai apkārtējās mājās, dzirdēto atstāstījām.
Atkal un atkal Laukmanis ierunājās, ka jāsāk aktīvāka cīņa pret

okupantiem. Bet ar šiem okupantiem bija pilnas malas un katrs

no viņiem — apbruņots. Sevišķi neganti bija vietējie fašisti —

šucmaņi. Tie lodāja visur.»
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Granāta

prasmīgās
rokās —

graujošs ierocis

Lai gan apbruņojums bija slikts, oktobra sā-

kuma, kad hitlerieši evakuēja Rīgu, pirmā kau-

jas grupa izgāja pirmajā diversijas uzdevumā

uz dzelzceļa. Izņemot rokas granātas, mežabrā-

ļiem nebija nekādu citu spridzināšanas līdzekļu.

Un tomēr patrioti devās briesmām pretī, lai nebūtu velta viņu
uzturēšanās ienaidnieka aizmugurē, lai viņi izcīnītu tiesības

saukties padomju partizāņu vārdā. Mazs bija pirmais kaujinieku
pulciņš — četri vīri: paši vadītāji A. Laukmanis, J. Turks, kā

arī A. Jakāns un A. Krumštets. No viņiem šodien dzīvs ir tikai

A. Krumštets, tādēļ operāciju varam atstāstīt tikai pēc viņa at-

miņām. «Cauri mežam izgājuši, sasniedzām lielo dzelzceļa
līkumu starp Vilksalas krogu un Bieļām, t. i., uz Tukuma pusi no

Zvāres stacijas. Sargus nemanīja. Mūsu nodoms bija — atvienot

sliežu savienojumus. Pēkšņi tālumā — no Zvāres puses izdzirdē-

jām vilciena tuvošanos. Vēlēšanās uzspridzināt šo ešelonu bija
tik liela, ka, zaudējuši piesardzību, nolēmām pārsist sliežu sa-

vienojumus ar rokas granātu. Likt klāt vācu «oliņu»? Nē, tā ne-

pārsitīs, teica Laukmanis. Ziedojām vienu lielāku padomju gra-

nātu (to mums nebija daudz) ar kātu un metāla šķēpeļu apvalku.
Jakāns granātu piesēja pie sliedes, granātas «noraušanai» pie-

stiprināja vēl pagaru drāts gabalu, un Laukmanis granātu iedar-

bināja. Vilciens tusnīja netālu aiz līkuma, bet vēl nebija redzams.

Laukmanis vēlreiz uzskrēja uz uzbēruma, pielīdzināja sprā-
dziena pēdas, novāca vada galu un steigšus nokūleņoja no uz-

bēruma. Pēc nedaudz mirkļiem līkumā parādījās lokomotīve.

Laukmanis priecīgi stāstīja, ka sliežu savienojums ir saārdīts

un vilcienam vajag lidot no uzbēruma. Biezās eglītēs paslēpu-
šies, skatījāmies, kas notiks. Vilciens nāca ātrā gaitā. Vācieši

šeit jutās droši... Tikko lokomotīves pirmie riteņi uzgāja uz

«mūsu» sliedes, tā it kā palēcās uz augšu un sasvērās uz āru.

Lokomotīve sašķiebās un pilnā sparā gāzās no augstā uzbēruma

purvainajā dūkstī. Tas bija grandiozs skats: vagoni brīkšķēdami
un lūzdami, sliedamies stāvus un stumdamies viens otram virsū,

gāzās lejā! No vagoniem krita ārā munīcijas kastes. Saskaitījām

pavisam 14 no sliedēm nogāztus vagonus. No pēdējā izlēca vā-

cieši ar šautenēm — tā laikam bija apsardze. Tie nu apjukuši

skatījās visapkārt, vēl neatžilbuši no trieciena. Laikam jau sa-

stāva beigās katastrofas efekts bija mazāks, jo šie bija palikuši
dzīvi. Hitlerieši nostājās visgarām nogāztajam ešelonam, kaut

ko pētīja un tā arī tur neizpratnē palika. Granātas sprādzienu
viņi nebija dzirdējuši, mīnas bedres —arī nebija. Tieši tas ietilpa
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Laukmaņa nodomā — vilciens jānolaiž no sliedēm tā, lai nevar

īsti saprast, kas vainīgs. Meži te ir nelieli, un, ja sāktu mums

dzīties pakaļ, izbēgt no sekotājiem būtu grūti, pat neiespējami...
Pēc dienām trim bijām aizgājuši katastrofas vietā. Daļa sadra-

gāto vagonu gulēja lejā, bet pats sliežu ceļš bija brīvs un sala-

bots. Laukmanis secināja, ka nākošreiz jāmeklē izdevīgāka
vieta, — krievu partizāņi spridzinot vilcienus ieplakās. Tad va-

goni aizsprosto ceļu un tos grūti novākt.»

Arī turpmākajās Zvāres partizāņu operācijās stingri tika ievē-

rota komandiera prasība: rīkoties tā, lai pēdas nepaliek, lai pre-

tinieks nezina, kas to darījis. Tikai šāda pilnīgi konspiratīva
rīcība varēja noslēpt partizāņu klātbūtni. Tā ilgi, līdz pat ziemas

arestiem, pilnīga noslēpumainība sedza to faktu, ka Vecmoku —

Pūres pagastos nodibinājusies padomju partizāņu nodaļa un ka

partizāņi ir vairāku notikušo «negadījumu» un diversijas aktu

vaininieki.

Tieši šī pirmā militārā operācija dod pamatu apstiprināt faktu,

ka 1944. gada oktobra sākumā bija dzimusi jauna partizāņu no-

daļa Uzvara. īpaša štāba vai centra tai nebija. Komandiera pie-
nākumus veica A. Laukmanis, komisāra — J. Turks. Kā sakar-

nieki tika izmantoti legāli dzīvojošie kustības dalībnieki. Atse-

višķajās grupās un pulciņos kāds no pieredzējušajiem mežabrā-

ļiem tika norīkots par vecāko. Cik bija šādu grupu, tagad grūti
pateikt. Pēc paša Laukmaņa informācijas (kā tas redzams LKP

CX PVI Partijas arhīva materiālos), 1944. gada oktobrī Uzvarā

bija ap 50 cīnītāju. Novembrī mežabrāļi apšaudīja dažas mašīnas

uz Kaives un Kandavas ceļiem — gan bez liela efekta; vairākkārt

sagrieza telefona vadus. Pēdējais lielākais veikums bija otra

fašistu vilciena izlecināšana no sliedēm. Decembra sākumā pus-

otra kilometra no Vilksalas pārbrauktuves (uz Tukuma pusi) ar

iepriekšējo paņēmienu partizāņi sadragāja vēl vienu ešelonu.

Četri vagoni šaurajā ierakumā bija nogājuši no sliedēm un,

ietriekdamies cits citā, aizsprostojuši ceļu.

Grūti bija

sagaidīt
Uzvaras
pavasari

Fronte tik ātri, kā bija cerēts, netuvojās. Parti-

zāņi gatavojās ziemai: izbūvēja apsildāmas no-

maskētas zemnīcas, uzkrāja produktus, norunāja

vietas, kur atbalstītāji ziemā piegādās uzturu,

kur satiksies sakarnieki. Tāpat kā citur Kurzemē,

arī šeit gaļas krājumu papildināšanai partizāņi gāja stirnu me-

dībās. Decembra vidū uzsniga sniegs, kas vairs nenokusa. No-
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daļas vadība ar vairākiem kaujiniekiem toreiz dzīvoja Zvāres

meža bunkurā aiz Silenieku mājām. «Mežā kļuva arvien grūtāk
palikt nemanītiem,» atceras A. Krumštets, «pat naktīs nedrīk-

stēja kurināt uguni, pa mežu klīda sazin kādi sveši cilvēki. Pēc

ugunskura vai bunkurā iekurtās krāsniņas dūmiem, to smakas

tālu varēja saost, kur mīt cilvēki. Sapratām, ka šādos apstākļos
drīz vien var mūs atrast un pārsteigt. Dzīvojām bunkurā diezgan
satrauktas dienas ... Kādā vakarā decembra otrajā pusē sāka

krist retas sniega pārslas. Izgājām sagatavot ūdeni un kuri-

nāmo. Kad atgriezāmies, pārstāja snigt — pēdas palika redza-

mas cauri plānajai uzsnigušā sniega kārtai. Otrā rītā visi bijām
bunkurā, kad izdzirdējām šāvienus un klaigāšanu pavisam tuvu.

Sagatavojāmies uz visļaunāko; citreiz varbūt bunkuru neatklātu,
bet tagad bija palikušas pēdas. Kad iestājās klusums, izgāju, lai

apskatītos. Izrādījās, ka pāri bija gājuši daudzi mednieki, viens

pat bija pamīņājies pie mūsu bunkura ieejas un apgājis tam ap-

kārt. Skaidrs, ka tagad mūsu mītne bija atklāta, kuru katru

mirkli bija gaidāms uzbrukums. Nodaļas vadība nolēma, ka te

palikt nevar, bet rezerves mītnes mums nebija. Tātad kopā pa-

likt vairs nevarēs. Es aizgāju uz savām mājām un ierīkojos slēp-
tuvē. Jakāns apmetās tuvumā pie radiniekiem; J. Turks ar savu

tēvu devās pāri dzelzceļam uz Vilksalas pusi un iekārtojās Kai-

vas mežā Pīkstēs. Laukmanis, cik zinu, atrada pieturas vietu

Sniķeru mājās pie Šteinbergiem, bet vēlāk uzturējās tukumieša

Freimaņa grupā, kura bāzējās Sniķeru māju apkārtnē...» Tie-

šām, ap decembra vidu tika pieņemts lēmums: atļaut nodaļas

cīnītājiem, kam tas ir iespējams, pāriet no meža uz nelegālu
dzīvi viensētās. A. Laukmanis palika masīvā — dienvidos no

Zvāres. J. Turks pārcēlās uz partizāņu novada ziemeļu galu —

Vilksalas apkārtni.
Pēc būtības decembra nogalē izbeidzās Uzvaras partizāņu ak-

tīvās darbības posms. Mežabrāļu lielākā daļa pārgāja dzīvot

savu atbalstītāju — apkārtnes darba zemnieku viensētās. Te

saimniecības ēkās un dzīvojamās mājās ar lielu izdomu un as-

prātību bija izbūvēti slepeni «būceņi», kurus dažreiz pat žandar-

mērija ar dzinējsuņu palīdzību nespēja atklāt. Tos latviešu zem-

nieki iemācījās būvēt jau 1943. gadā, kad bija jāslēpj dēli no

mobilizācijas.
Viens no pirmajiem traģiski gāja bojā partizāņunodaļas ko-

misārs J. Turks. Pīkstu māju apkārtnē uzturējās prāva Uzvaras

partizāņu grupa, pie kuras viņš arī sākumā apmetās. Pašās

Pīkstu mājās puslegāli dzīvoja vairāki partizāņu atbalstītāji,
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turp drošības labad bija pārcēlies ari komisāra vecais tēvs, kas

briesmu brīžos pārgāja slēpties šķūņa slepenajā iebūvē.

«Turpinājām dzīvot nelegālos apstākļos,» stāsta Pīkstu mājas
saimnieks, «pagaidām neuzsākot neko aktīvu pret okupantiem.
Ik dienas klausījāmies Maskavas informācijas biroja ziņojumu

pa radio Loču mājās. Tur gāja I—21 —2 vīri, pēc tam pastāstīja zi-

ņas citiem. No mums taisnības balsi uzzināja visa apkārtne.
J. Turks pārrunās iedvesa mums nešaubīgu ticību drīzai uzva-

rai. Viņš arī mācīja, kā rīkoties, ja gadījumā kādu arestētu. Es

vienmēr atcerējos šo viņa norādījumu: nekad un neko neatklāt

ne vāciešiem, ne šucmaņiem; tad ir vēl cerība izglābt biedrus un

pašam izkulties. Traģiski notikumi te izvērtās 27. decembrī.

Pīkstu mājās apsildīties un paēst ienāca prāva leģiona dezer-

tieru grupa — vidzemnieki. Ar viņiem satikties devās J. Turks

un ar komisāram piemītošu dedzību sāka stāstīt par drīzo uz-

varu, par nepieciešamību arī viņiem iesaistīties cīņā pret hitle-

riešiem. Izrādījās, ka reizē ar dezertieriem partizāņu atbalstītāja
mājā bija ieradies SD policijas aģents, kas paspēja padot ziņu
uz Kaivi, un māju aplenca vācu žandarmi.» Fašisti paspēja
arestēt māju saimnieku 2ukovski, Turka tēvu un 3 leģionārus,
pārējie bija laikus atstājuši ēkas. J. Turks mēģināja izrauties uz

mežu, bet vācu kareivju automātu kārtas viņu panāca. Komisārs

krita, bet neviens no aizturētajiem neizdeva viņa personību; arī

vecais tēvs, lai gan tika spīdzināts, noliedza, ka tas ir viņa dēls.

Tas bija pirmais sāpīgais upuris tukumniekiem, bet ne pēdē-
jais. Biežajās pārmeklēšanas akcijās policijai un žandarmērijai
izdevās viensētās atklāt un aizturēt vairākus citus mežabrāļus,
arī J. Freimani, A. Krumštetu un citus. Sekojot komisāra pamā-

cībai, viņi noliedza visus sakarus ar partizāņiem un tika sodīti

tikai par dezertēšanu no vācu armijas; tas deva iespēju saglabāt
dzīvību. Ar laiku fašistu policijai nāca ausīs partizāņu organi-

zētāju vārds, un tā sāka dzīt pēdas viņu komandierim A. Lauk-

manim (Melnajam). Pēdējo zaudējumu partizāņi piedzīvoja jau

pavasara pusē. Aprīlī mežā pie Unguru mājām A. Laukmanis

kopā ar trim mežabrāļiem ieskrēja policistu lamatās. Smagi
ievainots, krita gūstā P. Pavlovs. Pārējiem partizāņiem nakts

tumsā izdevās aiziet.

Uzvaras dienu Tukuma mežā sagaidīja vairs tikai divi desmiti

Uzvaras partizāņu. Ārkārtīgi grūtajos apstākļos tomēr bija iz-

devies saglabāt nodaļas kodolu. Pēc kara A. Laukmanis dzīva-

jiem partizāņiem izsniedza apliecības (sk. fotokopiju).
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NAV MIERA KURSAS MALĀ

Nākamais tuvākais mežabrāļu uzturēšanās rajons, kā minēts

mežakaķu rakstos, bija Aizupes apkārtne.
Aktīva antifašistiskā kustība te uzviļņoja jau 1943. gadā;

radas_ divi centri, ap kuriem grupējās okupantu pretinieki. To

vadītāji — bijušie Talsu apriņķa komjaunieši; tikai sagadījās
tā, ka viņiem nebija sakaru savā starpā un neizdevās apvienot
spēkus, kam būtu bijusi izšķiroša nozīme partizāņu kustības

izvēršanas posmā.

Vānes un

Matkules darba

jaunieši

1943. gada naktī uz 26. septembri Abavas mc-

gos piezemējās Padomju Armijas izlūks Jēkabs
,
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Riekstiņš un radists Jānis Straume1
. Riekstiņš

sastapa uzticamus atbalstītājus Vānes pagasta

Cepļu un Meiru mājās. Ziemas sākumā ar Sabiles stacijā dzīvo-

jošās Vītolu ģimenes palīdzību viņš saistījās ar Talsu apriņķa
LKP komitejas sekretāru Kārli Paldiņu, kurš šai laikā bija iz-

vērsis plašu nelegālu pagrīdes organizācijas darbību (L. t. c,

355). Riekstiņš un Straume ar rāciju iekļāvās tās darbā. Taču

organizācijas vadošā centra sagrāve 1944. gada pavasarī, Pal-

diņa un Straumes bojā eja lielā mērā paralizēja arī vānenieku

darbību; reizē ar rācijas iznīcināšanu zuda cerības saņemt palī-
dzību no aizfrontes. Pēc vācu SD akcijām Sabiles stacijas un

Strazdes apkārtnē, kad tika apcietināti ap piecdesmit pagrīd-
nieku — antifašistu, hitlerieši uztaustīja viņu sakarus ar Vāni.

Jūnijā kādu dienu fašistu karaspēka rota ar tanketēm no Tal-

siem, SD policija un šucmaņi ielenca Vānes Meirus. Redzams,
ka pēc notikuma Strazdē viņi arī te gaidīja nopietnu bruņotu
pretošanos. J. Riekstiņš ar Roni Albertu, kas pēc dezertēšanas

no leģiona aktīvi piedalījās izlūku operācijās, paguva nozust

mežā. Taču tas neglāba abas Roņu ģimenes. Slimo Ansi Roni

un viņa sievu Annu Roni piekāva līdz nesamaņai, kad tie lie-

dzās, ka kaut ko zina par izpletņlēcējiem. 16 gadus veco Alberta

brāli Žani saķēra Vānes šucmaņi un ar mocīšanu mēģināja iz-

spiest atzīšanos. Kad tas neizdevās, hitlerieši pagalmā ar mal-

kas skaldāmo cirvi nocirta viņam labās rokas pirkstus. Žanis,

ciezdams briesmīgas sāpes, esot izrāvies no mocītāju rokām un

1 Jēkabs Riekstiņš un Jānis Straume — abi kurzemnieki. J. Riek-

stiņa tēva mājas Virbu pagasta Zīlēs, J. Straume — penkulnieks. Abi cīnījās

frontē pie Maskavas, pēc ievainojumu sadziedāšanas pieteicās izlūkdienestā

un tika kopā desantēti Kurzemē.
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skrējis pāri laukam uz mežu, taču pusceļā pakritis, ložu ķerts.
Šucmaņi iemeta autobusā pusdzīvo 2ani Roni, piekauto Annu,
kā arī Žaņa māti Emmu Roni un viņas 17 gadus veco dēlu Ed-

garu. Pēdējie divi tieši šai laikā atgriezušies no Saldus un ieskrē-

juši hitleriešiem rokās. Apcietinātos aizveda uz Talsiem, pēc tam

ieslodzīja Liepājas cietumā. Žanis esot nomiris, pārējiem zudu-

šas pēdas kaut kur Vācijas koncentrācijas nometnēs. Vienīgi
smagi sirgstošais Ansis Ronis tika atstāts slimības gultā; no

pārdzīvojumiem un ievainojumiem viņš neatspirga un nomira

drīz pēc kara.

No vietējiem jauniešiem, kas slēpās Vānes Mežmuižas ap-

kārtnē, Riekstiņš noorganizēja nelielu bruņotu nelegālistu pul-
ciņu 5 vīru sastāvā. Rudenī mežabrāļi pāris reižu uzbruka vācu

saimniecības komandām uz Kabiles — Saldus ceļa, kad tās dzina

salaupītos lopu barus uz staciju promvešanai uz Vāciju. No-

šauti tika daži žandarmi, kas pavadīja ganāmpulkus; dzinēji
aizbēga, bet govis izklīda pa viensētām. Šo notikumu vēl šodien

spilgti atceras vānenieki: bada ziemā pieticis gaļas gan iedzī-

votājiem, gan mežabrāļiem. Taču pulciņam bija pārāk tuvi un

bīstami kaimiņi: tikai pāris kilometru attālumā — Graudupjos —

atradās latviešu mežakaķu galvenais štābs — «pats» špicfīrers
Jankavs ar SD leitnantiem. Sadursmēs ar ķērājiem 2 mežabrāļi
krita, pārējie bija spiesti meklēt patvērumu Kabiles mežos, kur

viņi sagaidīja Uzvaras dienu. Pulciņš piesardzības dēļ svešus

nepieņēma, arī citiem pulciņiem nepievienojās, jo klīstošo dezer-

tieru vidū bija iepludināti mežakaķu spiegi: no tiem bija jā-
sargās.

Spiegu nodevības dēļ tika satriekta arī palielā mežinieku

grupa, kas izauga oktobrī blakus Riekstiņa pulciņam (3—4 km

uz ziemeļiem) t. s. Ploču purvā. Tās sastāvs bija raibu raibais:

gan no leģiona aizbēgušie rīdzinieki un vidzemnieki, gan vietējie.
Skatoties uz kartes, grūti saprast — kādēļ gan šis pāris kilo-

metru lielais zaļais plankums starp Ķērķēniem un Rudeņmuižu
pievilka nelegālistus? Vēl jo vairāk tādēļ, ka bīstamā tuvumā

dzīvoja mežakaķi! Izrādījās, ka tas ir biezi aizaudzis purvs, kur

nezinātājam grūti izlauzties cauri dūksnainajiem «džungļiem».
Pie tam sausuma un siltuma mīļotājus pievilka kūdras šķūnīši.

Tādēļ arī pēc Kurzemes frontes nostabilizēšanās 1944. gada ok-

tobrī, kad hitlerieši sāka nostiprināt savu aizmuguri un iztren-

kāja dezertieru un nelegālistu pulciņus Matkules, Aizupes, Va-

riebas pusē, mežinieki sāka mest skatienu uz Ploču purva pusi.

Trijos apkārtējos pagastos pastāvējuši vismaz četri lielāki un
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vairāki mazāki nelegālistu pulciņi. 1945. gada janvāri mežakaķu
nosauktais skaitlis — pussimt vīru — ir reāls; rudenī — kā ap-
liecina Ploču purva «dispečers» Ernests Indriksons — nelegā-
listu bijis pat reizes 3—4 vairāk. Darbīgais padomju aktīvists

Ernests Indriksons pēc atbrīvošanas no Tukuma koncentrācijas
nometnes tika norīkots Ploču purvā rakt kūdru lielsaimniekam.
Jaunā darba vieta deva lieliskas iespējas būt par mežabrāļu sa-

karnieku, uzturēt kontaktus starp daudzajām grupām. Tas kļuva
sevišķi svarīgi, kad mežinieki sāka koncentrēties Ploču purvā, un

Indriksons brīvprātīgi uzņēmās atbildīgos sakarnieka pienāku-
mus. Viņš atceras, ka lielāko dezertieru grupu izveidojuši leģio-
nāri, kuri feldfēbeļa vadībā iebēguši mežā no Vānes skolā izvie-

totās rotas, bet pirmais pulciņš radies pie Ķērķēniem, kur sanā-

kuši kādi 10 vīri — apkārtējo saimnieku paziņas un radinieki.

Visstabilākā savukārt bijusi matkuliešu grupa. Tās sākumi mek-

lējami jau 1943. gadā, kad vietējie darba jaunieši sāka izvairīties

no mobilizācijas un slēpties nelielajā, bet biezajā meža pudurī
pie Lainuma ezera. Jauniešu vidū bija arī kādreizējais pagasta
komjaunatnes sekretārs Osvalds Paegle, kas bija izkļuvis no

fašistu cietuma. Ar Indriksona starpniecību matkulieši sapazinās
ar Ploču purva vīriem. Te jau bija pārcēlušies rīdzinieki un vid-

zemnieki, kas dzīvoja Aizupes mežā, bet pēc sadursmes ar žan-

darmiem pie Zaļumu mežsarga mājām, kur trīs hitlerieši krita,

nelegālisti bija spiesti pamest šo apkārtni. Savu paslēptuvi pie
Jaunvariebas steigā atstāja arī vietējie nelegālisti; brāļiem
T. un G. Runčiem nācās likvidēt žandarmu, kas viņus aizturēja.
Soda ekspedīcija iznīcināja labi nomaskēto bunkuru, nošāva

vācu karavīru — antifašistu, kas bija slēpies pie aizupiešiem, un

nodedzināja Runču tēva saimniecību.

No visiem šiem nelegālistiem izveidojās kodols Ploču meža-

brāļu apvienotajai grupai. Protams, ne visi gribēja dzīvot «lielā

barā», daudzi turpināja slēpties uz savu roku pie paziņām. Taču

tālredzīgākie saprata, ka, ziemai iestājoties, varēs izdzīvot tikai

militāri spēcīga grupa. Tādēļ rudens pusē ap pussimt vīru turē-

jās kopā un gatavojās sagaidīt ziemu.

Osvalds Paegle šādi raksturo Ploču mežabrāļus: «Bijām 36

vīri — dezertieri no vācu armijas, no nometnēm un no saimnie-

kiem aizbēgušie krievu karagūstekņi. Izmantojot Aizupes mežā

likvidēto žandarmu formas tērpus un nozīmes, mēs pārģērbāmies

viņu drēbēs un gājām «kontrolēt» vācu mašīnas uz Kabiles—

Saldus ceļa. Kāds no mūsējiem — šoferis no Rīgas (uzvārdu
neatceros), kas uzņēmās grupas vadītāja pienākumus, — labi
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pārvaldīja vācu valodu. 1944. gada rudenī reiz nozāģējām un

nolaidām pāri ceļam koku un tā aizturējām vācu automašīnas.

Šoferus atlaidām. Diemžēl mašīnās bija tikai esences; mums tik

ļoti vajadzīgos pārtikas produktus un silto apģērbu nedabū-

jām.. .»

Mežabrāļi drīz cieta sakāvi. Oktobrī no Zlēkām uz Kabiles

Graudupjiem un Dravām bija pārvietojies latviešu fašistisko

mežakaķu štābs. Otrā pusē mežabrāļu masīvam — Aizupes Pū-

ceskroga dzirnavās — bija apmetusies vācu 16. armijas pretiz-
lūkošanas daļa, pulkveža Haselmaņa komanda. Šādu bīstamu

«kaimiņu» tuvums bija liktenīgs. Kā atceras O. Paegle, fašistu

pretizlūkošanai izdevās iesūtīt grupā nodevēju, un novembrī, kad

uznāca spēcīgs sals, kādā dienā Ploču kūdras purvā pie Ķērķēnu
mājām mežabrāļiem uzbruka divi simti hitleriešu: no Ķērķēniem
ķēdē nāca esesiešu rota, no Vānes ceļa — Haselmaņa rīkļurāvēji.
Pārspēka spiesti, antifašisti atkāpās. No leģionāriem, kas lauzās

cauri esesiešu ķēdei uz lielo mežu, daudzi krita. Matkulieši, ap-

sverot, ka atklātu vietu pretinieks var neapsargāt, devās uz Vā-

nes ceļa pusi un laimīgi apgāja Haselmaņa ķēdes flangu bez

sadursmes. Šķērsojuši ceļu, mežinieki bez zaudējumiem atgrie-
zās savos vecajos bunkuros pie Lainuma ezera.

Ploču mežabrāļu grupa pajuka. Daudzi mežabrāļi un viņu at-

balstītāji nonāca mežakaķu rokās. Latviešu gestapovieši viņus

spīdzināja Graudupju pirtī; nošāva atsevišķi un pa grupām. Pie

Dravām, kur atradās mežakaķu raidstacija, kas uzturēja saka-

rus ar SS Jagdverband vadītāju gestapovieti Pehausu Vācijā,
pēc kara tika atrastas trīs lielas bedres ar nošauto antifašistu

līķiem.

Kritis bija arī plocenieku komandieris — šoferis no Rīgas.
Dzīvi palikušie grupās pa 3—4 sagaidīja kara beigas, dzīvo-

dami slepus pie uzticamiem Aizupes, Vānes un Matkules pa-

gasta zemniekiem. Pēc Vācijas kapitulācijas, kā apliecina
E. Indriksons, Vānē sapulcējušies 26 bijušie mežabrāļi.

Ziemā matkulieši esot mēģinājuši ar Sabiles nelegālistu palī-
dzību stāties sakaros ar Sarkano bultu, taču ekspedīciju dēļ kon-

takti pajukuši. Aizupes — Vānes mežabrāļu pulciņu vēsture vēl

ir pētāma un tālāk noskaidrojama. Tā, piemēram, nav īstas

skaidrības, vai 5 parašutisti, kurus min mežakaķu atskaitē,

patiešām grupā bijuši vai tas ir fašistu spiegu dienesta nepre-

cīzas informācijas auglis. lespējams arī, ka par izpletņlēcējiem
noturēti iepriekš jau minētie pieci Riekstiņa grupas vīri.
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Otrpus Abavas — Kandavas Kalējos — pie saviem vecākiem?

patvērumu bija atradis arī padomju izlūks Heinrihs Goldbergs.
Viņa izlūkgrupa bija desantēta jau 1942. gada vasarā pie Baus-

kas. Nodevības dēļ izlūki tika ielenkti un iznīcināti, izglābās
tikai H. Goldbergs un Lūcija Bikše. 1944. gada rudenī padomju
izlūks sāka meklēt sakarus ar partizāņiem. Rudens pusē vienam

klīst pa apkārtni bija bīstami, un kādā nejaušā saskarē tikai

veiksme palīdzēja jaunietim tikt galā ar diviem policistiem.
Goldberga sūtītais sakarnieks krita policijas rokās un, šķiet,

bija izstāstījis, kur atradās padomju izlūks. Kalējus aplenca,
H. Goldbergs ar tēvu un māti tika ieslodzīti koncentrāci-

jas nometnē, no kurienes neatgriezās. Otrs brālis 2anis līdz

kara beigām slēpās Kamarču pļavās — Ventspils partizāņu
darbības rajonā.

Visnemirīgāk
Ventas krastos

pie Skrundas

Nav viegli šodien precizēt kara laika notiku*

mus. Skrundas apkārtnē, īpaši mežu trijstūri
0 , , r . ,} - « .

J

Skrunda—Lutriņi — Vārme. Sai puse-

organizētā pretestība okupantiem spēcīgi izvēr-

tās jau 1943. gadā. Ostlandes vērmahta pavēlnieka informatī-

vajā ziņojumā (par stāvokli 1943. g. II — 15. V) ir šāds ieraksts:

«Pateicoties 3 karagūstekņu izsekošanai, Airītē apcietināti 17

krievu karagūstekņi.» Ir noskaidrots, ka pie Airītes stacijas kok-

zāģētavas šai laikā tiešām bija nodarbināti 20 karagūstekņi.
Kāds bijušais armijas politdarbinieks organizējis viņu bēgšanu;,
ar vietējo strādnieku antifašistu palīdzību sazvērnieki krājuši
ieročus. Bet sacelšanās tikusi atklāta, kad gūstekņu sargs —

šucmanis notvēris kādu no gūstekņiem, kas nesis patronas. Se-

koja kratīšana, tika atrasti paslēptie ieroči. Apcietināja arī vai-

rākus vietējos iedzīvotājus, bet kokzāģētavas strādnieku Eduardu

Jurševski, kas bija pagādājis apbruņojumu sacelšanās dalībnie-

kiem, hitlerieši nošāva.

Skrundā un tās apkārtnē lielāki aresti notika 1944. gada
martā. Te nelegāli uzturējās bruņots antifašistisks pulciņš, kuru

organizēja bijušie politieslodzītie no Saldus koncentrācijas no-

metnes (E. Kauls v. c). Pulciņš bija saistīts ar līdzīgām nele-

gālistu grupām Liepājā, Aizviķos un Bārtā (sk. 33. lpp.).
28. martā šucmaņi ielenca nelegālistu bunkuru. Apšaudē krita

E. Kauls un J. Reihslers, divus ievainotus mežabrāļus saņēma

gūstā. Notika nelegālistu atbalstītāju un sakarnieku aresti

Skrundā un tās apkārtnē.
Jāatzīmē, ka pretējā Ventas krastā šai laikā slepus dzīvoja
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cita bruņota nelegālistu grupa, kuru vadīja bijušais Liepājas
aizstāvēšanas dalībnieks Jukums Didriksons. Tai izdevās nele-

gāli nodzīvot līdz gada beigām. 1944. gada oktobrī Skrundas
meža Gaidupes apgaitā nelegālisti saskrējās ar vācu armijas
majoru — baronu, kurš bija izgājis medībās. Mežabrāļi izšāva

pirmie, un nākamajā dienā okupantiem bija jārīko Skrundā bē-

res savam virsniekam. Meža pārmeklēšana spieda nelegālistus
izklīst un atstāt iepriekšējo bāzi. Decembrī divi no viņiem sa-

stapa Skrundas masīvā padomju divīzijas izlūkus un kopā ar

tiem pārgāja fronti pie Lāčukroga. Pārējiem nācās pārdzīvot
daudz grūtu brīžu, pat arestus.

Minētie nelegālistu pulciņi aprobežojās galvenokārt ar oku-

pantu rīkojumu sabotēšanu un pretfašistisku aģitāciju. Pirmā

kaujinieciskā grupa bija N. Kapustina izlūki, un pat pēc viņu
aiziešanas (sk. 185. lpp.) saceltā trauksme tik ātri nenorima. Dū-

res meža un Vānes purva masīvu novērošanai un pārmeklēšanai

jau tad tika norīkotas SS un policijas soda nodaļas. 1944. gada
augustā šiem masīviem pieguļošās vērmahta komunikācijas
ieguva stratēģisku nozīmi: uz tām balstījās vācu tanku korpusa
pretuzbrukums Jelgavas virzienā. Te bija vācu Kurzemes frontes

centrs un tās smaguma punkts. Reizē tas bija frontei tuvākais

meža masīvs, kurā pirmo patvērumu meklēja vācu armijas dezer-

tieri, īpaši latviešu leģionāri. 1968. gada vasarā republikas vēs-

turnieku ekspedīcijas dalībnieki, izbridusi šos mežus krustām

šķērsām, konstatēja, ka visu meža māju tuvumā uzturējušās lie-

lākas vai mazākas dezertieru grupas. Tā Niedru māju apkārtnē
leģionāri pat iebraukuši ar automašīnu, paslēpuši to kartupeļu

bedrē, bet paši pārgājuši dzīvot bunkurā pie Ziepniekkalniem.
Reizēm, kad iznāca sastapties ar vāciešiem un tie gribēja leģio-
nārus aizturēt, mežinieki laida darbā ieročus; piemēram, pie

Plegznu mājām tika nošauti 3 hitlerieši. Žandarmi savukārt izrē-

ķinājās ar notvertajiem mobilizācijas sabotētājiem, vairākiem

piespriežot nāves sodu. Ziemai sākoties, dezertieru pulciņi iz-

klīda vai pārgāja uz citu apvidu — tālāk no frontes. Palika gal-
venokārt tie, kas bija uzņēmuši sakarus ar jaundesantētajām
padomju izlūku grupām un kļuvuši par īstiem mežabrāļiem.

legūtā informācija liecina, ka Skrundas un Airītes dzelzceļnieki,

apkārtnē nometinātie bēgļi, izbēgušie karagūstekņi, politieslo-
dzītie un leģionāri dezertieri bijuši sevišķi darbīgi palīgi izlū-

kiem un palīdzējuši viņiem izpildīt pavēlniecības uzdevumus. Ir

izdevies šai apvidū konstatēt drošas pēdas četrām izlūku gru-

pām; 3 no tām gandrīz iznīcinātas.
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Pirmie četri izlūki 1 ieradās kājām no Lietuvas puses jau 1944.

gada agrārudenī, un pirmie viņu atbalstītāji bija Skrundas pa-

gasta Pavāru māju iemītnieki — padomju patriotu Alvīnes Mar-

kvartes un Friča Brieža ģimenes. Frontinieki pakļāva sev un

iesaistīja izlūkošanas un produktu sagādes darbā visus desmit

nelegālistus, kas slēpās Pavāru tuvumā. Savas zemnīcas izlūki

ierīkoja starp Pavāru un Trīsuļu mājām. Izlūki pārdroši gājuši
uz Skrundu, Airīti, izmantojot kaut kādus dokumentus. Bijis
pat speciāls uzdevums — noskaidrot, kā krīt šāviņi pie Ventas

dzelzceļa tilta, ko apšaudīja padomju tālšāvēja artilērija. Pa-

domju karavīri vākuši arī ziņas par pretinieka kustību pa šoseju
un dzelzceļu, par nocietinājumu būvēm. Padomju lidmašīnas pēc
izlūku sniegtajām ziņām precīzi bombardējušas šos objektus.
Frontinieki sekmīgi darbojušies līdz 1945. gada janvārim, kad

saņēmuši rīkojumu pārcelties. Komandieris ar radistu devušies

tālāk Kurzemē, bet abi izlūki — atpakaļ uz savu daļu. Stāsta, ka,
ejot pāri frontei pie Pampāļiem, abi krituši. Tā kā, frontei tuvo-

joties, vācieši pastiprināti cēluši nocietinājumus Airītes apkār-

tnē, nebijis kur palikt arī mežabrāļiem. Viņiem bieži uzkūlušies

žandarmi ar suņiem. Partizāņi devušies pāri frontei: četri pār-

gājuši laimīgi, divi krituši, atlikušie pārcēlušies dziļāk Kurzemē.

Naktī uz 25. oktobri pie Ejušu mājām nolaidās ar izpletņiem
vecākais leitnants sibīrietis Gavrils Obuhovs (Sibirjaks) ar ra-

distu Borisu Popovu un savu vietnieku Vasiliju Garaskinu. Ap-

kārtējās mežsargu mājās (Valkos, Veclūsēs) viņi atrada krietnus

atbalstītājus, sevišķi darbīgs bija Jēkabs Jurnovskis, kaut arī

policija viņu jau reiz bija arestējusi par dezertieru slēpšanu. Te

bija raduši patvērumu arī daži no fašistu policijas izbēgušie
karagūstekņi un politieslodzītie, kas pievienojās izlūkiem

(N. Dublis, B. Natamsons) un palīdzēja viņiem atrast zinošus

un uzticamus informatorus arī tālākā apkārtnē: dzelzceļa strād-

niekus Arvīdu Viesīti, Šlēgermani un citus Skrundas stacijā.

Cetrarpus mēnešu laikā Sibirjaks ar vietējo palīgu atbalstu snie-

dza II Baltijas frontes pavēlniecībai teicamu informāciju par

kara ešelonu kustību no Liepājas uz Saldu; tam bija liela loma

padomju divīziju uzbrukuma laikā šai centrālajā Kurzemes fron-

tes sektorā. Ar vietējo mežabrāļu palīdzību izlūki sagūstīja 4

vērmahta karavīrus, lai tādējādi noskaidrotu daudzus vēl nepre-

cizētus faktus.

1 Izlūku uzvārdi vēl nav precizēti; komandieris saukts par Aleksandru

Kožuhovu (Sašu), radists — ukrainis Koļa; izlūki — Fricis Ružeks, Marianna

Adamaite.
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Grūtāk darboties kļuva pēc Jaunā gada, kad Padomju Armijas
karaspēka uzbrukums 1945. gada janvāra vidū atspieda vācu

daļas līdz Skrundas — Saldus dzelzceļa līnijai, kur izvietojās
lieli vācu karaspēka kontingenti un sāka būvēt jaunu nocietinā-

jumu līniju. Izlūkiem nepārvarama tagad bija arī josla gar
Ventu, kur tāpat tika izbūvētas rezerves pozīcijas frontes pār-
rāvuma gadījumam un kur atradās vācu karaspēks.

Vācu pavēlniecību sevišķi kaitināja padomju aviācijas precīzie
uzlidojumi Skrundas dzelzceļa stacijai un līnijai; uzlidojumos
gāja bojā vairāki vilcienu sastāvi. Sekmīgo bombardēšanu vei-

cināja padomju izlūku savlaicīgi sniegtā precīzā informācija.
Tā, piemēram, mežakaķu 15. marta «pārskatā» ir šāds ieraksts:

«7. 111 11.00 sešas boļševiku lidmašīnas uzlidoja Airītes stacijā
stāvošam vilcienam ar 300 latviešu un 200 vācu karavīriem. Pir-

majā uzlidojumā nosisti 5, ievainoti 17 latviešu leģionāri. Otrā

uzlidojumā bumba tieši trāpījusi vagonu — 32 nonāvēti, 60

ievainoti. Vilciena komandieris un transporta vadītājs pazuduši,
kareivji izklīduši.» Sis gadījums, par kuru vācu un latviešu es-

esieši sacēla lielu brēku, izraisīja jaunu vilni leģionāru dezertē-

šanā Kurzemē. Tā priekšvēsture bija šāda: 1945. gada 5. martā

Liepājas ostā ieradās kuģis, kas atveda 1010 bijušos latviešu

policijas pulku un leģiona 15. divīzijas kareivjus un virsniekus

no Pomerānijas. Te, pie Tomas, 1944./45. gada ziemā saformēta-

jos t. s. latviešu būvpulkos nīka puskaili un izbadējušies 10 000

varas ceļā no Latvijas izvestie leģionāri; starp viņiem bija arī

labprātīgi aizbēgušie policisti, kas tāpat dabūja izbaudīt hitle-

riešu «viesmīlību» — raka ierakumus «fāterlandē». Padomju Ar-

mijas straujais uzbrukums pāri Vislai 1945. gada sākumā sacēla

tādu paniku, ka vācu daļas aizbēga un bez kaujas izklīda arī šie

pusapbruņotie «Tomas grāvraču» bari. Daļa padevās, 1 daļa aiz-

klīda tālāk uz rietumiem. Tad arī kaut kur SS štābos vēlreiz

dzima ideja, ka latvieši, lūk, negribot karot svešā zemē, bet ka-

rošot dzimtenē. Gribētāji atgriezties tika savākti vienkopus un

sūtīti uz Kurzemi 19. SS divīzijas papildināšanai. Sai laikā Sal-

dus sektorā norisa niknas kaujas, un palīgspēki esesiešiem no-

derēja. Taču izrādījās, ka arī te latviešu vīri un jaunekļi nepa-

visam neraujas uz fronti. Minētais padomju aviācijas uzlidojums

1 K. Zubite, kas tolaik strādāja 3. triecienarmijas štābā, stāsta, ka 1945. g.

IV kādas būvpulka rotas karavīri pie Berlīnas sacēlušies pret hitleriešiem un

ar sagūstītu vācu pulkvedi pārgājuši Padomju Armijas pusē. Ar vairākiem

ievainotiem latviešu karavīriem viņš ticies padomju kara hospitālī Ebersvalde;

dažiem bijuši padomju kara ordeņi.
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7. martā Airītes stacijā deva iespēju leģionāru vairākumam pa-
rādīt īsto attieksmi pret vācu armiju — viņi dezertēja. Arī hitle-

riskais kara korespondents A. Sinķis, kas pat emigrācijas trulo
skribentu vidū sevišķi izdalās ar savu primitīvo oldvāverlismu,
nav varējis no šī gadījuma «izmālēt» varonības ainu (S. K. c, 11,
238—243). Viņš sīki apraksta, kā leģionāri Liepājā tikuši sa-

blīvēti lopu vagonos, bet uz platformām ešelona apsargāšanai
novietoti 4 zenītiielgabali ar vācu apkalpēm. Daži paspējuši aiz-

šmaukt jau pa ceļam. Airītes stacijā vilciens apstājies, lai uzpil-
dītu ūdeni. Tikko vilciens sakustējies, sācies uzlidojums: jau pir-
majā triecienā sadragāta lokomotīve, zenītnieku platformas un

vairāki vagoni. Kad padomju lidmašīnas parādījušās otru reizi,

karotāji laidusies uz mežu. «No kuplā vīru skaita veselajos pali-
kusi tikai puse,» žēlabaini gaužas šis leģiona seržantelis. Bet arī

no tiem lielākā daļa «atprasījusies uz mājām», un pie Jaunpils,
nobeidz Sinķis, «mūsu pulks jau bija krietni paklīdis ...». Darba

cilvēkiem nebija ko meklēt esesiešu divīzijā, un, kaut sniega dēļ
bija grūti slēpties mežos un viensētās, viņi izšķīrās par dezer-

tēšanu. Nelīdzēja arī īpaša «uzticamāko» atlase — latviešu SS

divīzijas nostiprināšanas plāns izgāzās, jo tie pāris simt poli-
cistu, kas palika uzticīgi «fīreram», 19. divīzijas stāvokli neuz-

laboja. No pēdējā lielā transporta, kas aprīlī pienāca no Vācijas
caur Ventspils ostu, hitlerieši uz fronti vispār maz ko varējuši
nosūtīt; tos izvietoja no iedzīvotājiem «iztīrītajā» Mazirbes ra-

jonā ... apmācībai. Bet no tiem, kurus sastūķēja vilcienā, maz

palika veseli, kad Gvarda izlūki pie Ugāles šo kara ešelonu uz-

spridzināja.
To, ka tuvumā atrodas labi organizēts padomju izlūku die-

nests, hitleriešu drošības dienestam norādīja daudzie uzlidojumi

dzelzceļam un vērmahta daļām Skrundas apvidū. Žandarmērijas
niknumam nebija robežu, kad kādā februāra naktī Niedru ap-

kārtnē (Ezergaiļos) siena šķūnī sadega ap 30 vācu karavīru un

dedzinātājus nevarēja notvert. Tādēļ martā arī šai pusē, kas at-

radās tālu no partizāņu rajoniem, sākās plašākas mežu pārmek-
lēšanas; viensētās un uz ceļiem tika ierīkotas lamatas. 8. martā

ķērāju komanda Sibirjaka izlūkus aplenca pie Ejušiem, gūstā
krita radists — pārējie izrāvās no aplenkuma; pie Pankopiem
sadursmē ievainoja B. Natamsonu. Arī viņš krita hitleriešu ro-

kās, bet, kā teikuši aculiecinieki, lai gan spīdzināts, šis bijušais

politieslodzītais neesot nodevis nevienu izlūku atbalstītāju un

lielās mokās miris. Taču vācu SD bija izdevies _kaut kā izzināt

patiesību: Ejušu apkārtnē un Skrundā sākās izlūku atbalstītāju
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aresti. Kā šodien liecina vietējie Skrundas iedzīvotāji, pavisam
tikuši arestēti 28 cilvēki, no tiem 18 pēc ilgas spīdzināšanas no-

bendēti Padures Saulstaros (Komorovska šķūnī. — Red.). Starp
tiem bijuši A. Viesītis, J. Jurnovskis, Šlēgermanis kopā ar sievu

un citi. Esesiešiem izdevās izķert vai apšaut arī vairākus citus

nelegālistus un mežabrāļus. Sibirjaks pēc šiem notikumiem vairs

nespēja atjaunot pagrīdes organizāciju, nebija arī rācijas ziņu
pārraidīšanai.

Taču pretinieka spēku izlūkošana Saldus — Skrundas rajonā
neapsīka. Izlūkošanu tālāk virzīja Vernera grupas trīs vīri, kas

nolaidās ar izpletņiem 20. februārī, bet paliekoši nobāzējās
2. martā pavisam tuvu pie dzelzceļa — pie Trīsuļu mājām — un

uzsāka darbu. Lielu atbalstu viņiem sniedza vietējo nelegālistu
un mežabrāļu pulciņi, kas uzturējās Pavāru, Trīsuļu un Alekšu

apkārtnē. Mēneša laikā izlūki noraidīja 51 radiogrammu ar vēr-

tīgām ziņām, īpaši par pretinieka spēku pārsviešanu pa Sal-

dus — Liepājas dzelzceļu. Taču apvidū bija pārāk liela pretinieka
spēku koncentrācija, izlūki bieži uzdūrās vācu armijas un poli-
cijas posteņiem. Jau pēc nolaišanās pazuda komandieris X- Skač-

kovs; jaunieceltais grupas vadītājs A. Zaharovs un Rīgas kom-

jaunietis E. Velveris 1 30. martā no uzdevuma neatgriezās. Tikai

1968. gada vasarā noskaidrojās šo drosmīgo izlūku traģiskās
bojā ejas patiesie apstākļi: viņi bija ieskrējuši žandarmu lama-

tās. leva Jurševska, kas kara laikā dzīvoja Raņķu pagasta Med-

niekos (Ejušos), atceras: «1945. gada pavasarī šķīdoņa laikā pa

tiltu pāri Ponakses upītei mūsu pagalmā ienāca 2 sveši vīrieši.

Tieši šajā brīdī mājā atradās vācieši. lenākušos pamanījuši, viņi
izsteidzās pagalmā, bet viens no viņiem sadzina mūs vienā is-

tabā, piedraudot, lai nekādā gadījumā nekliedz. Pēc laiciņa no-

rībēja vairākas šāvienu kārtas. Vēlāk, kad izgājām ārā, pie mal-

kas šķūnīša diviem ošiem gulēja abi nošautie... Vakarā

žandarmi kopā ar vlasoviešiem lasīja kritušajam atņemto dienas-

grāmatu. Atceros apmēram šādas rindas: «Kopā ar Skrundas

stacijas priekšnieku nolaidām no sliedēm vilcienu
...

Pēc 3 ga-

diem jāapciemo vecmāmiņa Berģu mājās (pie tās viņš, izrādās,

bija jau paguvis pabūt. — Red.) ...» Krievu bēgļiem, kas

1 Elmārs Velveris, dz. 1927. g. Valtaiķos. Pirms kara dzīvoja Rīgā,

evakuējās uz padomju aizmuguri kopā ar pionieru nometni. 1944. g. X atgrie-
zās Rīgā un strādāja par LĻKJS Maskavas rajona sekretāru. Atsaucās

armijas pavēlniecības aicinājumam un bija starp tiem 22 Latvijas komjaunie-
šiem, kas 1944. g. nogalē brīvprātīgi pieteicās izlūku darbam Kurzemē.



53. il. Ģenerāla D. Brantkalna uzsaukums

55. il. Aleksandrs Čerpaks pie

savas slēptuves atliekām

54. il. Bunkuru atliekas Ādlera

apgaitā

56. il. A. Cepurītim izdotā

izziņa par izlūku atbal-

stīšanu



57. il. Sēmes purva
novadgrāvji

59. il. Ivans Skudrovs58. il. Viktors Semiganovskis

60. il. Frontes izlūki Rīga 1945. g. maijā. Radists Vladimirs Barbaričs (no
kreisās) un Viktors Borisovs



61. il. Pāvels Čuprovs

63. il. Ijabs Pūce

62. il. Vasilijs Hohlovs

64. il. Radists Ivans Popovs



65. il. R. Bangerska 1944. g. 21. jū-
lija apsūdzības pavēles noraksts par
P. Merclīna nodošanu sevišķajai
kara tiesai

66. il. Hitlerieši izlaupa Kur-

zemes ganāmpulkus

67. il. Gestapo spiega Fadejeva
slepenais dokuments

68. il. Nāves pagrabs Sakas Pils-

dangās



69. il. Piemiņas akmens Zlēku tra-

ģēdijas upuriem

70. il. Matvejs Supe ar dzī-

vesbiedri Annu (1935. g.)

71. il. Marta Muceniece



72. il. Sarkanās bultas komandiera
Vladimira Semjonova apglabāšanas
vietā partizāņi (no labās) M. Ba-
labka, A. Mūrnieks un autors
(1960.g.)

73. il. Vladimirs Semjonovs

74. il. Šoels Rozenblūms

75. il. Viktors Stolbovs un iz-
lūku komandieris Vlasijs
Semjonovs pie Novadnieku
mežsargmājām 1961. g.



76. il. Komisāra M. Stre|ņikova izdotā izziņa A. Ambergam

77. il. Vai pie Puķudruvu klēts krita Aleksis Šiliņš?



Pie ugunskura

Pāri upei

Uzbrukums naktī

ienaidnieka garni-
zonam

78.—80. il. Meža dzīves epizodes
partizāņu mākslinieka M. Pom-

mera skatījumā



81. il. Bijušie frontes izlūki (no kreisās) K. Vītols,K. Dzenis, K. Jurdžs,

M. Balabka 1961. g.

82. il. Jānis (Žanis) Tērauds 83. il. Pāvels Avtomonovs



84. il. J. Bumbiera un dēlu kapa vieta

85. il. Partizāņu spīdzināšanas vieta Padures

Saulstaros (Komarovska šķūnis)

86. il. Voldemārs

Barons

87. il. Piederīgie V. Barona nāves vietā 1971. g.



88. il. Artūrs Ķikuts 89. il. Konstantīns Bogdanovs

90. il. Partizānis Žanis Ermsons A. Macpāna nāves vietā 1961. g.



91. il. Anna Krontāle 92. il. Anna Pudāne

93. il. Augusts Stepiņš



94. il. Jagdkomandas mītne un moku kambari

Nābeļkrogā

95. il. Pēteris Podkalns ar dzīvesbiedri Emīliju

96. il. Ventspils pagrīdnieki izlūki (no kreisās) Ž. Veselis, K. Venckavs un

A. Ruļļuks



97. il. Popes izlūki, iznākot no meža 1945. g. maijā

98. il. Bijušie Bultas un Vairoga partizāni 1945. g. vasara. Stāv (no kreisās)
P. Mednieks, O. Rītiņš, F. Ceplis, J. Jurbergs; sēž J. Sargūns, Ž. Kronbergs,
V. Zaķis



99. il. I. Pūces (Akmens) zemnīcas atlie-
kas Māmes mežā

100. il. E. Āboliņš (no labās) un Ž. Kronbergs
Popes Brāļu kapos 1961. g.

101. il. Bijušie Ziemeļkurzemes izlūki 1965. g. vēsturnieku ekspedīcijā. No la-

bās: J. Vilmanis, I. Pūce, J. Sargūns, R. Apše, A. Čerpaks, P. Zaičenko



102. il. Josifs Vilmanis

104. il. Aleksandrs Visteļuks

103. il. Fricis Kurctušs

105. il. Leonīds Jankovskis



225

dzīvoja mūsmāja, atļāva mirušos apbedīt Mednieku ģimenes
kapos ...»

Lai pildītu komandiera pienākumus, Vernera grupai 7. aprīlī
tika papildus desantēts ludzānietis Broņislavs Tučs. Taču jau
13. aprīlī štābam izbeidzās sakari ar radistu A. Pozdņakovu, un

Vernera grupas tālākais liktenis palika nezināms. Nav sīkāku

ziņu arī par izlūku veiktajām diversijām.

Ap šo pašu laiku — aprīļa vidū — Ejušu māju apkārtnē iera-

dās no Kuldīgas puses ceturtā grupa: A. Sorohova (Jastreba)
izlūki. Atlikušajā laikā līdz kapitulācijai, uzturēdamies pārsvarā
Vārmes masīvā, viņi ar savu palīgu aktīvu līdzdalību noskaid-

roja 5 tuvāko vācu divīziju dislokāciju, kā arī vācu aizsardzības

būves rajonā starp Saldus un Airītes stacijām, daļēji arī gar
Ventas upi. Uz Kuldīgas — Saldus ceļa izlūki uzspridzināja pre-
tinieka automašīnu, saņēma gūstā vienu apakšvirsnieku. Uzva-

ras dienu izlūki sagaidīja mežā starp Vārmi un Griķiem, kur vēl

9. maijā pie Dzedru mežsarga mājām gāja bojā komandiera

vietnieks Vladimirs Kirsanovs. Arī Sibirjaka komandieri vecāko

leitnantu Gavrilu Obuhovu piemeklēja tāds pats liktenis — viņa
nāves diena 10. maijs.

Vēl fragmentārākas vēsturnieku rīcībā ir ziņas par nelegālistu
un mežabrāļu pulciņiem Ventas rietumu krastā — Valtaiķu

un Rudbāržu pagastos. Te nav manīti armijas izlūki. Vienī-

gās liecības — minētā mežakaķu atzīšanās un dažu antifašistu

atmiņas. Piemēram, bijušā Valtaiķu pagasta komjaunatnes sek-

retāra Jāņa Liepas atmiņas. 1944. gada 13. februārī viņam kopā
ar diviem citiem padomju aktīvistiem izdevās izbēgt no Brocēnu

koncentrācijas nometnes. Atkopušies pēc nometnē pārdzīvotā
bada šausmām pie paziņām Skodas (Lietuvas PSR) pusē, viņi
divatā ar Jāni Matuti aprīlī atgriezās uz Valtaiķiem, bet ceļā

tika pārsteigti un apcietināti. 19. oktobrī viņiem vēlreiz palai-
mējās izbēgt — šoreiz no Liepājas cietuma. Nelegālisti apmetās

dzimtajā pusē — Valtaiķu mežā izbūvēja slepenu zemnīcu un

saņēma produktus un ziņas no uzticamiem ļaudīm. Ziemā meži-

niekiem piebiedrojās vairāki nelegālisti no Laides, to skaitā arī

bijušais padomju aktīvists palīgdienesta milicis Indriķis Fer-

sters, kas, šucmaņu vajāts, bija slapstījies savējo tuvumā. Pastā-

vīgie grupas locekļi bija pieci, kā tas pareizi norādīts arī SS

Jagdverband materiālos; daži nelegālisti piebiedrojās uz īsu

laiku. Ap Jaungadu I. Fersters, nepārdomāti riskējot, aizgāja uz

tuvinieku mājām, kur dzīvoja sieva. Fersteru ģimeni, ko pazina
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kā padomju varas piekritēju, fašisti vairākkārt bija represējuši.
1

Arī vēlāk — 1945. gadā — caurām dienām un naktīm fašistu po-

licijas spiegu acs novēroja Ferstera piederīgos. Ar to bija jārē-
ķinās. Tādēļ jau nākamajās dienās pēc Indriķa ierašanās spiegu
novērotā saimniecība tika ielenkta, drošais padomju patriots sa-

dursmē krita. Pēc šī notikuma, iespējams, policijai izdevās uz-

zināt par grupas sastāvu. Tai sāka dzīt pēdas. Reiz partizāņi
sadūrās ar vācu žandarmu patruļu pie Bajāru mājām, bet atšau-

dīdamies atgāja bez zaudējumiem. Vēl 1945. gada 4. maijā divas

žandarmu grupas ar suņiem mēģināja ielenkt mežabrāļu bun-

kuru. Partizāņi ar automātu kārtām un rokas granātām atkāvās

un arī šoreiz izkļuva sveikā; vāciešiem bija divi kritušie. «Ziemā

bijām pasīvi,» stāsta J. Liepa. «leroči gan bija visiem: man

Parabelluma, Matutim — padomju automāts (noņēmām kādam

Latgales policistam), pārējiem — vācu karabīnes. Bet nebija mu-

nīcijas. Uzrakstījām uzsaukumus zemniekiem, lai nepakļaujas
mobilizācijai, lai nenodod normas un nemaksā nodokļus, citreiz

pastāstījām par stāvokli frontē. Izdevām pavisam trīs proklamā-
cijas.» Lielākiem pasākumiem Valtaiķu — Laides nelegālistiem
nebija ne spēku, ne līdzekļu. Mazajās birztalās grūti nācās no-

slēpt pēdas, jo žandarmi bija ļoti uzmanīgi: Rudbāržos, vēlāk

Kazdangā atradās 18. vācu armijas štābs, bet Kuldīgas pusē
(Pelčos) — visa Kurzemes vācu grupējuma štābs, par kuru dro-

šību GFP bija jāatbild. Un tomēr ne vācu žandarmiem, ne lat-

viešu mežakaķiem, kaut arī tie daudz zināja, neizdevās izdeldēt

šo nelielo padomju aktīvistu pulciņu. ledzīvotāju atbalsts un

pašu modrība viņus pasargāja līdz Uzvaras dienai.

Par līdzīga bruņota nelegālistu pulciņa pastāvēšanu 1944./45.

gada ziemā Kalvenes pagastā zina stāstīt bijušais pagasta kom-

jaunatnes sekretārs Žanis Jēgers. Arī viņš pēc atbrīvošanas no

Brocēnu nometnes veselu gadu nelegāli dzīvoja Kalvenes staci-

jas apkārtnē. Par bruņotu nelegālistu grupu runā iedzīvotāji arī

Vecpils apkārtnē. Ir nostāsti, ka vietējo padomju aktīvistu un

izbēgušo karagūstekņu sadarbības rezultātā parādījušies bru-

ņoti nelegālistu pulciņi arī kaimiņu pagastos — pie Nīkrāces,

1 Fersteru ģimenes tēvu Indriķi Fersteru (1905. g. revolūcijas dalīb-

nieks, 1941. g. tautas tiesas piesēdētājs Laidē) un dēlu Kārli (leTK darbi-

nieks, Liepājas aizstāvēšanas dalībnieks) hitlerieši nošāva Liepājā 1941. g.

rudenī. Vecāko brāli Jāni nošāva Laides aizsargi 1934. g. pēc Ulmaņa apvēr-
suma, kad Jānis to bija iedrošinājies nosodīt. Fersteru Krišu (Laides pag.
IK priekšsēdētājs) hitlerieši 1941. g. ieslodzīja koncentrācijas nometnē, vēlāk

izsūtīja uz Vāciju. Gājis bojā traģiskā nāvē.
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Nīgrandes, Ezeres un Zvārdes. Šie pulciņi 1944. gada rudenī, kad

tuvojās fronte, pārgājuši padomju pusē. Pulciņi parasti bija ne-

lieli — pa 10—15 cilvēkiem katrā — un vāji apbruņoti. Tādēļ
militārajās operācijās tie parasti nepiedalījās, bet veica izskaid-

rošanas darbu iedzīvotāju vidū, kā arī sodīja nešpetnākos hitle-

riešu vietējos pakalpiņus. Sevišķi interesantas, bet vēl nepietie-
kami precizētas ir ziņas par mežabrāļiem Zvārdes pagastā.

Leišmalē
Par Zvārdes latviešu buržuāzisko nacionālistu

zvenbam pret darba cilvēkiem un padomju aktī-

vistiem jau ir rakstīts (K. p., 145). Šaušalīgās nelietības okupā-

cijas gados pastrādājuši šī pagasta budži, bijušie policisti un

aizsargi. īstu asinspirti viņi sarīkoja jau 1941. gada jūnija bei-

gās, kad pēc pirmo vācu daļu parādīšanās apšāva ikvienu pa-

domju aktīvistu, kas krita aizsargu bandas rokās.

Jūnija beigās mežā pie Saldus Zvārdes aizsargi nošāva pa-

gasta partorgu Klaipu. 25. jūlija rītā pie Klinšu mājām tika no-

šauti vienpadsmit padomju aktīvisti, to skaitā Zvārdes pagasta
izpildu komitejas priekšsēdētājs Žanis Matrevics, viņa vietnieks

Kārlis Reiss, izpildkomitejas loceklis Alfrēds Dirba, milicis Fri-

cis Alutis, komsorgs Jānis Elviņš, komjaunietis Rūdolfs Kārklis,
aktīvisti Krišs Dreimanis, Jēkabs Irbe, Kirils Gromovs, Volde-

mārs Vīksnītis un Jēkabs Baizums. Pēc dažām dienām pie Smil-

tēnu mājām nacionālisti nobendēja vēl sešus — Krišu Stālu,

Andreju un Eduardu Irbes, Frici Kronīti, Kārli Austeru un Frici

Steinbergu (P. X., 1945, 12. IX).

Slepkavības vadīja bijušie Ulmaņlaika policisti un aizsargi —

budzis A. Grīslis no Lejzemnieku mājām, Zvārdes aizsargu

priekšnieks V. Poļakovs, aizsargi A. Kalniņš, Freimanis un citi

nacionālistiskie izdzimteņi. Daži no viņiem saņēma taisnīgu
sodu, bet slepkavošanas izrīkotājs Grīslis pēc kara bija radis

patvērumu Anglijā.
Hitleriskie asinssuņi visu okupācijas laiku dzina pēdas «jau-

nās kārtības» pretiniekiem: viņi nežēlīgi izrēķinājās ar katru, uz

kuru varēja krist aizdomas, ka tas simpatizē padomju varai, at-

balsta nelegālistus vai slēpj vācu armijas dezertierus. Cilvēki

tika nošauti bez tiesas un izmeklēšanas, ieslodzīti nāves no-

metnē.

1943. gada vasarā Zvārdes aizsargiem izdevās atklāt divus

padomju aktīvistus, kas slēpās pie Jaunauces muižas kopš kara

sākuma; abus zvēriski noslepkavoja. Okupantu iztapīgos pakal-
piņus sevišķi satracināja tas, ka pēc 1943. gadā izsludinātās mo-
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bilizācijas sāka slēpties daudzi jaunieši, vairāki pat pārcēlās pie
paziņām Lietuvas pusē. Laikam visā okupētajā Latvijā grūti
atrast otru tādu pagastu, kur šucmaņi būtu tik nežēlīgi izrēķinā-
jušies ar saviem tautiešiem — vācu armijas dezertieriem un viņu
slēpējiem.

Tā 1944. gadā izdzimtenis Poļakovs un viņa palīgi pašrocīgi
nošāva trīs brāļus Benišus un viņu draugu, kas slēpās Sirmeļu
mājās; nošauti tika arī 8 poļu tautības vīrieši un 1 sieviete, kas

strādāja kā laukstrādnieki pie saimniekiem, tāpat arī vairāki citi

zemnieki, kuri atbalstīja nelegālistus un dezertierus.

Lai gan šucmaņi lietoja drausmīgas terora metodes, hitlerie-

šiem neizdevās apspiest tautas pretestību Zvārdes pagastā. Kaut

arī pašmāju fašistiem likās, ka pagastā visi padomju un komu-

nistu piekritēji ir «izravēti ar visām saknēm», atradās drosmi-

nieki, kas organizēja darba cilvēkus cīņai pret okupantiem.

Arī te 1944. gada pavasarī sāka veidoties bruņots antifašistu

pulciņš, kas pārgāja dzīvot Saldus mežā. Par mežabrāļu vadī-

tāju kļuva Kārlis Saračinskis 1
, pēc tautības lietuvietis, kurš vai-

rākus gadus bija strādājis pie vietējiem lielsaimniekiem par
laukstrādnieku. Grupā bija kāds desmits vietējo jauniešu un daži

izbēguši karagūstekņi. Mežabrāļus atbalstīja vietējie jaunsaim-
nieki un laukstrādnieki, kas dzīvoja apkārt Sedas masīvam, kā

Pētera Silkāna ģimene no Krumešiem, kuram trīs dēli atradās

partizāņu pulciņā, Žanis Feldmanis nol Rozītēm, Kārlis Liepa no

Niedru mājām, Alberts lecelnieks no Vilciņiem un daudzi citi.

leroču un munīcijas sagādē piedalījās vairāki mežinieku palīgi;
ieročus veda pat no Rīgas. Tā no Rīgas antifašistiem šai pusē
reizēm ieradās Anna Vīnstaba, kas brauca pie savas māsas lauk-

strādnieces Lūcijas Rēdiņas Anšu mājās. Vairākas šautenes un

bises mežabrāļi atņēma vietējiem lielsaimniekiem.

«Saračinska grupa 1944. gada augustā,» stāsta komunists

A. lecelnieks, «pie manām mājām Vilciņiem ierīkoja slēpni, jo
Emma Kaimiņa paspēja paziņot, ka uz viņu apmetnes vietu —

Krumešu mājām — dodas žandarmi ar Zvārdes un Saldus poli-
cistiem. No slēpņa partizāņi nošāva žandarmu un pēdu dzinēju
suni, pēc tam atkāpās mežā. Pēc kaujas žandarmi ar policistiem
ielauzās Krumešos. Saimniecību pilnīgi nodedzināja, bet Pēteri

Silkānu pēc nežēlīgas spīdzināšanas, sasienot rokas ar dzeloņ-

_

1 Kārlis Saračinskis pēc kara pieņēmis Kazimira Scerina vārdu un uz-

vārdu — ar šādiem dokumentiemviņš dzīvojis kara laikā. No 1946. g. strādājis
par Mažeiķu pilsētas IK priekšsēdētāju. Gājis bojā autokatastrofā 1950. g. 9. VI.
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stieplēm, nošāva tas pašas dienas vakarā (14. augustā. — Red.)
Zvārdes ezera krastā. Kopā ar viņu nošāva vēl septiņus Zvārdes

pagasta aktīvus partizāņu atbalstītājus un viņu ģimenes locek-

ļus, bet pēc divām nedējām Zvārdes aizsargi arestēja vairākus

jaunsaimniekus un sīkzemniekus — meža strādniekus, kuri tika

nosūtīti uz koncentrācijas nometnēm Vācijā. Visi vīrieši tika

nobendēti; tikai E. Kaimiņu, galīgi izvārgušu, atbrīvoja Padomju
Armija.»

Zvārdes mežabrāļu pulciņš noturējās mežā līdz Padomju Ar-

mijas karaspēka daļu ienākšanai, kad grupa izformējās, bet tās

dalībnieki iesaistījās iznīcinātāju dienestā un citu pienākumu pil-
dīšanā dzimtajā pusē.

Līdzīgs piemērs brālīgu tautu pārstāvju sadarbībai atklājās
arī Nīgrandes un Ezeres pagastā. Ezeres jauniešu un Akmenes

patriotu darbība 1943. gadā ir aprakstīta (L. t. c, 330). 1944.

gada pavasarī, kā stāsta Antons Ģenerālis, te, Lietuvas — Lat-

vijas pierobežā, sapazinās un sāka pulcēties kopā latviešu un

lietuviešu jaunieši, kas slēpās no mobilizācijas. Atbēga vairāki

jauniesauktie no Paplakas mācību nometnes. Par organizatoriem
kļuva 6 padomju karavīri, kuri bija izbēguši no gūsta un ar ku-
riem nelegālisti satikās pie Ezeres. Trīs desmiti mežabrāļu dzī-

voja vairākās vietās (pa 7—lo cilvēkiem) abpus robežas. Tikai

reizēm sanāca kopā pārstāvji no visiem pulciņiem, lai veiktu

ieroču un produktu sagādes operācijas. Tā Nīkrāces aizsargu
priekšniekam tika atņemti savāktie ieroči, bet Lietuvā (pie Zidi-

kiem) apturētas 2 vācu armijas mašīnas ar munīciju un pārtiku.
Komandieris sazinājās ar atsevišķiem pulciņiem, sūtot ziņnešus.
Jūlijā organizācija pajuka: lietuvieši un krievi devās uz dienvi-

diem — pretī Sarkanajai Armijai, latvieši palika pie Dzeldes

muižas un izklīda pa mājām. Te partizāņu ķērājiem izdevās vai-

rākus mežabrāļus atklāt un nošaut bēgot. Dzīvi palikušie sagai-
dīja padomju karaspēka daļas pie Dzeldes muižas un vēlāk tika

ieskaitīti 308. Latviešu strēlnieku divīzijā.
Par mežabrāļu un nelegālistu pulciņiem un grupām vēl tālāk

gar frontes līniju uz rietumiem — Bārtas un Gaviezes pagas-
tos — jau tika rakstīts šīs grāmatas sākumā.

Arī viens ir

cīnītājs

A sit es pagastā arī organizējās nelegālistu

pulciņš. Pulciņa dibinātāji bija politieslodzītie,
kam 1944. gada vasaras sākumā izdevās izbēgt

no hitleriešu katorgas Brocēnos. Bēgšana notika 14. jūnija un

bija viena no pēdējām pirms Brocēnu nometnes evakuēšanas.
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Brīvībā izkļuva K. Saulītis, E. Bražis, R. Cipriķis, priekulietis
Skudra un alsundznieks Šmidbergs. Rūdolfs Cipriķis ir aprakstī-
jis, kā bēgšanas mēģinājums izdevies: «Bēgšanas dalībnieki tajā
dienā ar K. Saulīša (viņš bija nometnes vecākais) ziņu «sa-

slima» un darbā neizgāja. K. Saulītis sardzei pieteica, ka izbei-

gušās slotas un viegli slimie var iet tās griezt tuvējos krūmos.

No apcietinājuma atbrīvotais J. Kumpis man atsūtīto pārtiku,
kompasu, karti, apģērba gabalus un citas lietas bija iepriekš no-

slēpis krūmos, šo vietu ar mums saskaņojot... Mūs, 10 apcieti-

nātos, pavadīja viens sargs. Krūmos atradām noliktās mantas,
un tūlīt es, Bražis, Saulītis, Šmidbergs un Skudra no pārējiem

atdalījāmies un nozudām krūmos. Sargs gan izšāva, bet mēs

bijām ceļā uz mežu. Uznāca lietus, kas mūsu bēgšanu veicināja.
Vācieši izsūtīja zaldātu vadu mūsu ķeršanai, bet lietainā laika

dēļ viņi negāja mežā. Nometnē palikušie izlaida baumas, ka mēs

esam bruņoti un dodamies Latgales virzienā ...» Patiesībā izbē-

gušie gāja uz Asītes mežiem, kur tuvumā dzīvoja partijas biedra

E. Braža ģimene. Atpūtušies nelegālisti sprieda, ko darīt tālāk.

Grāmatā «Kurzemes katlā» autors tika uzsvēris, ka Asītē no-

dibinājās nevis partizāņu, bet nelegālistu pulciņš: par partizā-
ņiem var saukt tikai tos nelegālos cīnītājus, kas aktīvi piedalās
militāros bruņotos pasākumos, pielietojot partizāņu taktiku. Pat

Elerta grupa pirmajā — pasīvas uzturēšanās posmā kvalificē-

jama kā bruņota nelegālistu, bet ne partizāņu grupa. Sākumā

Asītes mežinieki pat nebija bruņoti; jūnija beigās R. Cipriķa pie-
derīgajiem izdevās iegūt vienu kara šauteni ar desmit patronām
un pēc kāda laika otru — ar nolauztu spalu. Protams, ar šādu

bruņojumu nevarēja «likvidēt policijas un varas iestādes» —

to nelegālistu mežinieku vairākums saprata. Arī skaitliski pul-
ciņš nepieauga, jo bija pārāk nokonspirējies no ārienes.

Savās piezīmēs R. Cipriķis 1969. g. 30. septembrī (pēc «Kur-

zemes katlā» iznākšanas), būtībā diskutējot ar grāmatas autoru,

patiesībā apstiprina viņa domu. Lūk, citāts no minētajām pie-
zīmēm: «Kad fronte jau bija pie Jelgavas, bet mēs neko nozī-

mīgu nebijām veikuši, kādu dienu notika diskusija. Mēs ar Sau-

līti bijām par vietējo policistu un varas iestāžu likvidēšanu, bet

pārējie mūs neatbalstīja.» Proti, grupa partizāņu darbību neiz-

vērsa. Asītes nelegālistu darbības pozitīvā izpausme jāmeklē
citā jomā. Viņi ar roku rakstīja un plašā apkārtnē (Bunkas, Kro-

tes un Tadaiķu pagastā) izplatīja prethitleriskus uzsaukumus:

aicināja sabotēt okupantu pasākumus, neiet leģionā, rakstīja par

fašistu noziedzībām, par Sarkanās Armijas panākumiem frontē
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un gaidāmo atbrīvošanu. Var ticēt, ka pat šucmaņi, izlasījuši la-

piņas ar skanīgo parakstu «Partizāņu vienības Venta IX grupas

štābs», palika piesardzīgāki. Sāda «kara viltība» bija pieļaujama
pretinieka maldināšanai kara laikā, bet nedrīkst kļūt par pa-

domju lasītāja dezinformēšanas avotu. 1

levērību pelna arī Asītes pagrīdnieku mēģinājumi uzņemt sa-

karus ar kaimiņu pagastu nelegālistiem. Kā liecina Cipriķis, pēc
Dienvidkurzemes organizācijas sagrāves diemžēl bijuši sameklē-

jami tikai atsevišķi brocēnieši, kas veikuši zināmu antifašistisku

darbu tuvākā apkārtnē. Taču frontes tuvošanās dēļ neesot izde-

vies nodibināt ar viņiem stabilus sakarus. Tā Durbes pagastā
dzīvojošie brocēnieši Bergmanis un Ansiņš solījušies pat pievie-
noties grupai, līdzņemot automātu, bet neesot ieradušies nolik-

tajā satikšanās vietā. Bunkas pagasta jaunsaimnieks atbrīvo-

tais politieslodzītais Kalpenieks bijis saistīts ar vietējiem
antifašistiem, palīdzējis asītniekiem ar produktiem, veicis pret-
fašistisku aģitāciju. Kādā reizē, esesiešiem ierodoties, Kalpenieks
bēdzis, ticis sašauts, aizvests uz Liepāju, kur nobendēts. Cipri-
ķis vēl liecina, ka kādreiz savests kopā ar nepazīstamu cilvēku,
kas dēvējies par Kalētu pagrīdnieku pārstāvi, bet arī šie kon-

takti nojukuši.
Grūti šodien noteikt, cik liela loma šais neveiksmēs bija ob-

jektīvajām grūtībām, cik — subjektīvajai neizdarībai, taču Asī-

tes grupa palika izolēta: ne pati kļuva par organizējošu centru,

ne pieslējās un pakļāvās kādai citai organizācijai. Ar to izskaid-

rojams fakts, ka septembra sākumā pulciņa locekļi pieņēma ris-

1
Jāatzīmē, ka dažos publicējumos pieļautas rupjas kļūdas. Tā, piemēram,

I. Pinksis Liepājas pilsētas muzejā izlasījis dažus R. Cipriķa izdotos uzsau-

kumus un, nepapūlējies neko tuvāk noskaidrot, 1955. g. paziņoja atklātībai, ka

atradis divas jaunas partizāņu vienības Kurzemē, proti, Ventu un Sarkano

Kursu. (Varonīgā Liepāja, R., 1955. 228. lpp.) Izmantojot aplamos un neat-

sauktos kļūdainos materiālus kā pilnīgi ticamus, citi izdevēji šo aplamību vēl

padziļinājuši. Tā vērtīgajā dokumentu krājumā «B tmjiv Bpara» (M., 1962),
kurā publicētas daudzas Lielā Tēvijas kara laikā partizāņu un pagrīdnieku
izdotās lapiņas, ievietots arī viens «Ventas partizāņu» uzsaukums, un to pa-
skaidro šāds sakārtotāju «komentārs»: «Venta —

nosaukums Kurzemes par-
tizāņu grupai, vēlāk vienībai (!?), kas darbojās Latvijas rietumu apriņķos.
Kurzemes partizāņu organizētājs un komandieris bija liepājnieks (?) Andrejs
Macpāns... Vēlāk Macpāna vienība sadalījās (?) atsevišķās grupās, kuras,
izklīdušas pa dažādiem rajoniem, izauga par jaunām (?) partizāņu vienī-

bām — Sarkanā bulta, Venta (?), Bulta v. c »Te katrā teikumā ir vairā-

kas aplamības. Nelaime arī tā, ka, lai gan ir bijuši vairāki protesti, šī rupjā
kļūda nekur nav atsaukta, un tādēļ nav garantijas, ka aplamās ziņas netiks
arī turpmāk izmantotas kā ticams avots citos izdevumos.
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kantu lēmumu: atļaut Cipriķim braukt uz Liepāju, Šmidber-

gam — uz Alsungu. Pārvarot dažādas grūtības un briesmas, abi

izbēgušie politieslodzītie nokļuva dzimtajā pusē; bija jābūt ļoti

piesardzīgiem, un varbūt tādēļ nelegālistiem neizdevās sataustīt

Macpāna partizāņu un frontes izlūku uzticamības cilvēkus. Tā

Cipriķis un Šmidbergs līdz kara beigām slēpās vienatnē. R. Cip-
riķis turpināja rakstīt un ar pazīstama Liepājas dzelzceļa re-

montdarbnīcu strādnieka palīdzību izplatīt prethitleriskas lapi-
ņas (neesošu partizāņu vienību vārdā).

Nesen autoram izdevās atrast liecību par to, ka tas, kas

neizdevās Asītes nelegālistiem, paveicās partizāņiem: 1944. g.
oktobrī A. Strautmaņa apakšvienības sakarniece liepājniece
H. Ķibure, veicot tālo izlūkgājienu frontes virzienā, sastapusies
ar E. Braži 1

. Norunājuši, kā uzturēt kontaktus ar Apriķu parti-
zāņiem, bet, frontei pievirzoties, sakari pārtrūkuši. Tiešām, Er-

nests Bražis, Kārlis Saulītis un Jānis Skudra šai laikā pārgāja
fronti, iestājās Sarkanajā Armijā. Frontes joslā esot palicis tikai

Asītes sīksaimnieks Kirkvalds, kas pēdējā laikā bija pievienojies
nelegālistiem. Bijušais politieslodzītais kritis vāciešu rokās un

nošauts.

Visi šie notikumi vēlreiz apliecina, ka padomju aktīvisti, pat
palikuši vieni, turpināja antifašistisko darbību iespēju robežās.

Kā rāda savāktie novadpētniecības materiāli, Kurzemē (un
Latvijā vispār) okupācijas laikā darbojās arī nelegālisti vieni-

nieki, jo ne visur izdevās nodibināt pagrīdes organizācijas un

partizāņu vienības.

Par viņu darbību cilvēki parasti bija maz informēti, tikai rei-

zēm šo pretestībnieku traģiskais liktenis kļuva zināms no hitle-

riešu drošības policijas ziņojumiem, kas bija domāti iedzīvotāju
iebiedēšanai. Tā 1945. gada pavasarī piefrontes joslā tika noben-

dēts par antifašistisku rīcību — neatļautu radioraidījumu klau-

1
Ir saglabājies dokuments — apliecinājums, kuru parakstījis pēc kara LKP

biedrs no 1939. g. Ernests Bražis, ka 1944. g. X viņš Asītes Lieģu mājās sa-

stapies ar Apriķu partizāņu grupas sakarnieci Hermīni Ķiburi. Hitleriešu oku-

pācijas laikā H. Ķibure (dz. 1905. g.) tika represēta kā padomju darbi-

niece. 1944. g. vasarā un rudenī vairākkārt tika veikusi partizāņu sakarnieces

un izlūka pienākumus A. Strautmaņa uzdevumā. Rudenī viņa devusies arī

uz Priekules apkārtni. Pēc pašas H. Ķibures liecības, viņa braukusi uz Asītes

pagastu pie bijušā padomju aktīvista Jāņa Bērziņa, kura adresi viņai norā-

dījusi Bērziņa māsa Liepājā. J. Bērziņš arī saistījis Ķiburi ar E. Braži. Bēr-

ziņu vēlāk vācieši apcietinājuši it kā par ieroču slēpšanu un remontēšanu; par
viņa tālāko likteni ziņu nav. E. Bražis pēc kara strādājis par Asītes pagasta

izpildkomitejas priekšsēdētāju; miris traģiskā nāvē.



sīšanos — Kurzemes zemnieks Brakmanis. Par to ziņoja atse-

višķā uzsaukumā Ostlandes drošības policijas un SD pavēlnieka
Liepājas «iekļāves komanda»: «Par atkārtotu ienaidnieka rai-

dītāju noklausīšanos un viņu sniegto melu ziņu izplatīšanu 1945.

gada 31. martā notiesāts uz nāvi un nošauts lauksaimnieks Ro-

berts Brakmanis, dz. 1908. g. 21. augustā Grenču pagastā.»
Tātad paskopie materiāli, kas ir vēsturnieku rīcībā, tomēr dod

tiesības secināt: pat «Kurzemes katla» piefrontes joslā no Rīgas
jūras līča līdz Baltijas jūrai bāzējās vairāki desmiti lielāku un

mazāku bruņotu nelegālistu un mežabrāļu grupu un pulciņu.
lespēju robežās tie kaitēja okupantiem. Jau pati antifašistu

grupu eksistence šai zonā ir labākais pierādījums tam, ka arī te

izvērtās tautas pretošanās hitleriešiem. Simti un tūkstoši lat-

viešu zemnieku, kas atbalstīja nelegālistus un mežabrāļus, ir

pretestības kustības pilntiesīgi dalībnieki.





Leģionārinepakļaujas
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...FRONTĒ

1944. gada vasarā un rudenī galīgi izgāzās okupantu plāni:
formēt no latviešiem stabilas karaspēka daļas un izmantot tās

brūkošās vācu frontes stutēšanai Baltijā. Tieši šajos mēnešos

saira tā saucamais latviešu SS leģions. Neveiksmei lemti bija
vācu fašistu un latviešu nacionālistu pūliņi ar šovinistisku dema-

goģiju par «tēvijas robežu aizstāvēšanu» kaut kā «saklīsterēt»

šīs irdenās militārās formācijas. Latvijas darbaļaudīm sveši un

naidīgi bija hitleriešu kara mērķi. Latviešu tauta gaidīja savu

atbrīvotāju — Padomju Armiju. Tās īstie dēli latviešu strēlnieku

pulkos un divīzijās nu jau trešo gadu — kopš 1941. gada vasa-

ras — cīnījās pret fašistiskajiem iebrucējiem frontē, aizstāvot

savas tautas godu, brīvību un dzīvību, vairojot sarkano strēl-

nieku kaujas slavu. Lai gan upuri bija lieli, bet dzīvā spēka re-

zerves ārpus Latvijas ierobežotas, tomēr šie spēki auga lielumā,

un 1944. gada jūlijā pie Šķaunes dzimtās republikas robežu šķēr-
soja vesels latviešu strēlnieku korpuss — 130. strēlnieku kor-

puss. Tā rindās gāja patiesi brīvprātīgi savas Dzimtenes aiz-

stāvji. Turpretī vācu uzspiestais leģions tapa un īslaicīgi notu-

rējās kopā tikai esesiešu asiņainā terora dēļ, nāves draudu dēļ

pret mobilizējamiem un viņu ģimenēm. Okupantu mērķi bija ne-

ģēlīgi, bet tālejoši. Ar latviešu buržuāzisko nacionālistu palī-
dzību viņi cerēja vērmahtam rast lielu dzīvā spēka rezervi; Lat-

vijā bija uzskaitīti apmēram 150 tūkstoši vīru un jauniešu, kas

varēja tikt mobilizēti. Pamatmobilizācija notika no 1943. g. pa-

vasara līdz 1944. g. pavasarim, kad iesauca 1906.—1924. gadā
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dzimušos. 1944. gada 21. jūlijā t. s. leģiona ģenerālinspektors
Rūdolfs Bangerskis izziņoja 1925. un 1926. gadā dzimušo jau-
niešu iesaukšanu, bet otrs latviešu tautas nodevējs un bende —

ģenerāldirektors Oskars Dankers — 27. jūlijā izsludināja 1927.

un 1928. gadā dzimušo pusaudžu iesaukšanu vācu pretgaisa
spēku apkalpošanai.

Kas patiess
latviešu
nacionālistu
nāves
grāmatvedībā?

Artūrs Silgailis, viens no leģiona stutētājiem,
kuram par latviešu vīru un dēlu dvēseļu pārdo-
anu hitlerieši piešķīra ģenerāļa pakāpi, pedan-

tiski sarēķinājis, ka līdz 1944. gada augustam
tikuši «karā iesaistīti» 146000 Latvijas iedzīvo-

tāju (L. 1., 325—326). Varbūt pēc papīriem oku-

pantiem arī sanāca šādi skaitļi un tik liels cilvēku skaits tika

reģistrēts un prasīts ierasties dažādās leģiona un ro-

bežapsardzības pulku daļās. Gribētos pievērst uzmanību tam, ka

hitleriešu jaunizceptais ģenerālis Silgailis ir noklusējis, cik cil-

vēku neieradās mobilizācijas vietās, lai gan policija lietoja
draudus un represijas. Bet tādi dati ir pašu okupantu atstātajos
materiālos. Tā 1944. gada martā «ģenerālkomisārs» Rīgā sastā-

dījis šādu kopsavilkumu par 1906.—1924. gadā dzimušo mobili-

zācijas rezultātiem Latvijā: iesaukšanas punktos ieradušies

128 866, neieradušies 44 543 cilvēki, pie tam no reģistrētajiem
14 561 atzīts par dienestam pilnīgi nederīgu, bet 26992 — par ne-

derīgiem līdz turpmākajam rīkojumam. Citiem vārdiem, 25,7%

(V4!) iesaucamo nebija nemaz ieradušies reģistrēties; viņi izvai-

rījās, bet policijas taksi un šucmaņi — glūniķi, mēles izkāruši,
tiem dzina pēdas. Otrai ceturtdaļai izdevās dažādos veidos, lie-

tojot visiespējamākos un neiespējamākos līdzekļus, arī ārstu un

komisijas locekļu uzpirkšanu, vismaz uz laiku kā «nederīgiem»
izvairīties no ieskaitīšanas armijā. Taisnība, pēc zināma laika

notika atkārtotas pārbaudes, un ne visiem atkārtoti izdevās šīs

kara viltības. Taču nedrīkst klusēt par to, ka pat pēc oficiāliem

vācu okupantu datiem apmēram pusi «mobilizācijai

pakļauto» neizdevās pakļaut šai mobilizācijai.
Cik tad Latvijas iedzīvotāju latviešu nacionālistu nāves grā-

matvedis 1944. gada 1. jūlijā ir saskaitījis dažādās okupantu mi-

litārās formācijās? Leģionā (ieskaitot apmācības daļas un citu

tautību apakšvienības) «pēc sarakstiem skaitījušies» 31 446,

robežsargu pulkos — 12 118, bet policijas bataljonos — 14 884 cil-

vēki. Kā «izpalīgi» (braucējos, saimniecības komandās) esot bi-

juši norīkoti ap 20000 vecāku vīru un jauniešu. Neapstrīdot ziņu
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precizitāti un avotus, no kuriem ņemti šie skaitļi, atzīmēsim tikai

faktu, ka 15. jūlija apspriedē pie Jekelna oficiāli ticis paziņots:
«meklējamo sarakstos» skaitoties 10 000 leģionāru. 1 Par aizbē-

gušajiem vērmahta izpalīgiem sakopotu ziņu nebija, taču tiem

bija vēl daudz vairāk iespēju pamest ienīsto friču saimniecības

komandas un dezertēt. Vispār 1944. gada pavasarī, kad frontē

bija klusu un okupācijas aparāts uz vietām darbojās bez traucē-

jumiem, visiem tiem, kam nebija ciešu sakaru ar partizāņiem vai

drošu paslēpšanās vietu, izšķirties par dezertēšanu nebija nemaz

tik viegli. Un tomēr, kā redzams, daudzi tūkstoši bija spēruši šo

izšķirošo soli, pie partizāņiem pārnāca pat veselas grupas un

vadi (L. t. c, 340). No visām trim minētajām formācijām hitle-

rieši par sev uzticamākajām uzskatīja policijas bataljonus, un

tas bija pareizi, jo te dienēja daudzi bijušie šucmaņi un poli-
cisti — cilvēkšāvēji un mocītāji. Taču pēc pēdējās mobilizācijas

policijas bataljonos tika iedalīti — piespiedu kārtā vai apmā-
not — arī vairāki tūkstoši visparastāko mierīgo iedzīvotāju. Un,
hitleriešiem negaidot, sākās dezertēšana arī no šīm esesiešu trie-

ciendaļām. Pēc Latvijas policijas un SS pavēlnieka ziņām, tikai

1944. gada aprīlī vien no latviešu policijas bataljoniem, kad tos

nosūtīja uz Polockas rajonu, bija dezertējuši 805 cilvēki (L. t. c,

326). Ulmaņa laika kapteinis Ā. Blāķis, kas vācu laikā lējis
savas asinis, bet ieguvis tikai invalīda kruķus, kad citi taisījuši

karjeru, ar žultainu īgnumu atmasko patieso stāvokli «latviešu

daļās». «Neraugoties uz lielinieku apdraudējumu (t. i., 1944. g.

vasarā. — Red.), vācieši necerēja uzstādīt kādu daudzmaz ma-

nāmāku kaujas vienību no tādiem latviešiem, kas būtu gājuši

brīvprātīgi viņu vienībās, nerunājot nemaz par 2 vairākkārt pa-

pildinātajām divīzijām. Bet Latvijas teritorijā arī nav vietu, kur

desmitiem tūkstošu cilvēku varētu nobēgt un paslēpties.» (M.

0.p.,41.)
Dezertēšana no leģiona un robežpulkiem meta desmitkārt spē-

cīgāku vilni, kad 1944. gada jūlijā Padomju Armijas karaspēka

trieciena rezultātā saļodzījās vācu fronte no Pleskavas līdz Min-

skai, kad vācieši sāka izvest latviešu robežapsardzības pulkus no

apmācības nometnēm uz fronti un kad karaspēka daļās un oku-

pantu aizmugures pārvaldes aparātā radās sajukums, pajuka uz-

skaite un sakari.

1 Ā. Blāķis raksta: «Divas trešdaļas turējās leģiona, bet viena trešdaļa —

katrs trešais — bija meklējamo sarakstā, respektīvi, dezertieris.» (Blāķis A.

Medaļas otrā puse. Buenosairesa, 72. lpp. [M. o. p.])
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Leģionāri
atsakās

Ne Silgailis, ne citi leģiona glorificētāji nespēj
nosaukt faktus, kas liecinātu par leģiona daļu
daudzmaz nopietnu militāru darbību frontē 1944.

gada vasarā. Viņi klusē, jo nekā tāda nebija. 15. un 19. divīzijas
pulki, kā arī seši t. s. robežapsardzības pulki izjuka bez kaujām,
panikā atkāpjoties, jo mobilizētie karot negribēja. Lai par to vēl-

reiz pārliecinātos, pašķirstīsim visautoritatīvāko vērmahta doku-

mentu — vācu armiju «Nord» grupējuma karadarbības žurnālu.

No tā redzams, ka jūlija sākumā «Nord» pavēlniecība, jūtot
draudus savas frontes labējam spārnam, kur Polockas rajonā
sekmīgi lauzās uz priekšu I Baltijas frontes karaspēks, sāka turp
pārmest vācu divīzijas, kuras pamazām atvilka no Veļikajas

pozīcijām. VI SS korpuss, kurā ietilpa, lielā teritorijā izkliedētas,
arī abas latviešu leģiona divīzijas, tika atstāts Novorževas iz-

cilnī 16. armijas daļu atiešanas segšanai. Būtībā hitlerieši tās

apzināti pameta iznīcībai kā lielgabalu barību. Un pats Ādolfs

Hitlers tam deva savu svētību — arī tas ir fiksēts minētajā žur-

nālā. 7. jūlijā, runājot pa tiešo vadu ar «Nord» pavēlniecību, Hit-

lers ne jau divdomīgi rezumēja: «Ja pie latviešiem pārrāvums
būtu nepatīkams, tad labējā flangā — nāvējošs.» Tātad par lat-

viešu leģionu nav ko bēdāties, uz leģionāru rēķina glābiet vācu

daļas, stipriniet labo flangu. Protams, būs nepatīkami... pašiem

latviešiem, bet kāda tam nozīme. Un ko darīja leģionāri? Tikko

10. jūlijā pulksten 19.30 sākās vispārējais 10. Gvardes armijas

daļu uzbrukums, viņi bēga vārda pilnā nozīmē no kaujas lauka,

pametot tehniku un ieročus; daudzi padevās uzbrūkošajām Pa-

domju Armijas daļām. Fronte bija pārrauta pāris stundās. Jau

11. jūlija rītā «Nord» štābs ziņoja vērmahta virspavēlniecībai

(OKW): «Pretinieka pārrāvums VI SS korpusa joslā un 15. lat-

viešu divīzijas atteikšanās (ieņemt jaunas aizstāvēšanās

pozīcijas. — Red.) spieda izmantot 93. KD 2 bataljonus, kas jau
tika iekrauti pārvešanai...» Tātad diviem vācu bataljoniem bija

jāatgriežas frontē, lai segtu savas divīzijas iepriekš ieplānoto

atvilkšanu, jo latviešu leģionāri paši deva kājām ziņu un nepa-

visam nedomāja ar savām mugurām aizsegt «augstākās rases»

pārstāvju organizēto atkāpšanos. Sekoja «Nord» štāba pavēle:
«15. un 19. latviešu SS divīzijas pakļaut 23. un 93. KD. Visiem

spēkiem panākt pārrāvuma likvidēšanu.»

Taču tas bija veltīgi — latvieši turpināja mukt. Šīs pašas die-

nas vakarā pulksten 21.30 «Nord» štābs savai pavēlniecībai Ber-

līnē ziņoja par «latviešu SS abu divīziju atteikša-
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nās iemesliem», atzīmējot tādus «ieganstus» kā «nepietie-
kama apmācība, vadošā sastāva vājums, zems morāli politiskais
(!?) noskaņojums, vācu personāla trūkums (!?), kā arī abu divī-

ziju darbība ciešā tuvumā (??) ...» Ziņojumu noslēdza secinā-

jums: ««Nord» armiju grupas pavēlniecība nevar vairs rēķināties
ar šo divīziju izmantošanu aktīvās operācijās.» Tātad milzīgais
pusotra gada darbs, ar varu mobilizējot un stumjot latviešu vī-

rus un jauniešus uz fronti, bijis veltīgs un visas okupantu cerī-

bas vējā. 16. vācu armijas komandieris, savukārt ziņojot «Nord»

štābam, tā arī pateica: «Operācija «Bruņurupucis» (t. i., atkāp-
šanās. — Red.) notiek plānveidīgi, izņemot VI SS korpusa
joslu ... Korpusa pavēlniecība uzskata abas latviešu divīzijas
par nederīgām kā kājnieku formācijas. Paplašinot kaimiņu jos-
las, abas divīzijas, izņemot artilēriju, vajag (no frontes. — Red.)
izvest.» Tā arī notika. 15. jūlijā sekoja atkārtota (!) «Nord»

štāba pavēle izformēt abas latviešu divīzijas, bet artilēriju, pret-
tanku lielgabalus un visus smagos ieročus nodot 10. vācu armi-

jas korpusam. «Visas atliekas pēc izformēšanas, ieskaitot lat-

viešu policijas bataljonus, pārsviest uz Rēzekni.» Visu šo pāris
dienu bezslavas vēsture beidzās ar 16. armijas komandiera

Lauksa secinājumu: «Bija liela kļūda izmantot latviešu apvienī-
bas viņu pašu tēvzemes aizstāvēšanā. Nākamā kļūda — tik tei-

cama apbruņošana ar daudzējādiem ieročiem (prettanku, zenīt-

artilēriju v. c.).»

Kādēļ gan šos materiālus aizmirsuši leģiona glorificētāji, arī

A. Silgailis? Tas taču viņu bijušās tiešās priekšniecības konkrēts

vērtējums par leģionu. Atsakoties no kauju notikumu analīzes,

sakautais ģenerālis tikai sūkstās, ka «nelaimīgā kārtā» 15. divī-

zijas pozīciju aizmugurē — Vodobegas sādžā — atradušies lieli

neizvesti «kantīnes devas krājumi». Viņš raksta: «Atkāpjošās da-

ļas metās šos krājumus laupīt. Ainas, kādas šeit norisinājās, bija

demoralizējošas, un daudzi mūsu kareivji krita gūstā vienīgi tā-

dēļ, ka bija piedzērušies.» (L. 1., 124.) «Otrs nožēlojams noti-

kums» norisinājies 11. jūlijā Fiļevas sādžā, kad 15. divīzijas ko-

mandieris vācu oberfīrers Heilmanis «personīgi aizturēja dažus

(?) noklīdušus kareivjus ...
un pavēlēja tos turpat uz vietas no-

šaut». 12. un 13. jūlijā daudzi leģionāri esot krituši vai noslīkuši,

pārpeldot Veļikajas upi pie Opočkas, jo vācieši atkal priekšlaikus

bija uzspridzinājuši tiltu, negaidot, kamēr pienāks latviešu leģio-
nāri. Nez vai otrā pasaules kara vēsturē bijis otrs līdzīgs gadī-

jums, kad vienā diennaktī bez pretošanās stipri nocietinātā
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frontē 1 izšķīst vesels armijas korpuss. To kaunas teikt latviešu

fašistiskie pulkveži. Tas tiešām bija pelnīts pliķis hitleriešiem,
bet reizē spīdoša liecība tam, ka latviešu vīri un jaunieši ne-

gribēja cīnīties pret Sarkano Armiju.
Tūdaļ pēc kara leģiona virsnieki savos memuāros atklātāk rak-

stīja par notikušo katastrofu — tad SS glorificēšana vēl nebija
cieņā. Tā, piemēram, kapteinis K. Augstkalns «Latvijā» (1952.
gads) pateicis pavisam skaidri: «Mūsu pašu samērā labi atpūtu-
šās un sakārtojušās divīzijas (ap 20000 cilvēku stiprumā), at-

kāpjoties no Opočkas, abas izšķīda dažu dienu laikā.»

Tās tiešām izšķīda, pie tam 15. divīzija — vienas nakts laikā.

Tikai aiz Cesvaines augustā no 19. divīzijas, kurai savā laikā

pamatu lika seši policijas bataljoni, izdevās noorganizēt daudz-

maz vāciešiem uzticamas trīs kaujas grupas — bataljonus. Proti,
divas latviešu leģiona divīzijas un tām pie Krāsnij un Ostrovas

pievienotie 1. un 3. robežpulki bez kaujām izjuka un tika redu-

cēti līdz trim nepilna sastāva bataljoniem, t. i., vienam pulkam.
Vēl pamatīgāk izjuka pārējie četri — tā saucamie robežapsar-

dzības pulki. Sie pulki tika formēti no vecākiem gadu gāju-
miem (no 1906. līdz 1915. g. dzimušie), 'kurus mobilizēja
1944. gada pavasarī. Jekelns tos meta vācu frontes grandiozā
roba aizpildīšanai dienvidaustrumos no Daugavpils. Daži pulki
pajuka jau pa ceļam uz fronti. Dosim vēlreiz vārdu leģiona ne-

krologa sikandētājam Silgailim, kurš bija ļoti sašutis par robež-

sargu pulku «nepatriotisko» noskaņojumu,... dezertēšanu. «Se-

višķi slikts (?!) noskaņojums valdīja 4. robežsargu pulkā. Kara-

vīri bieži dziedāja vāciešiem naidīgas dziesmas (!) un arī citādi

izturējās noraidoši (!) pret cīņu frontē. Daudzi dezertēja, tiklīdz

kļuva zināms, 'ka pulkam jādodas uz fronti. Nelaimīgā kārtā (?!)
4. rbp. (robežpulka. — Red.) rindās bija arī daži virsnieki, kuri

apzināti grāva disciplīnu un kareivju morāli. Tā, piemēram, pret-
tanku rotas komandieris iepriekšējā vakarā pirms izbraukšanas

uz fronti sapulcināja sev pakļautos un ieteica karavīriem dezer-

tēt. Leitnants Prikulis organizēti ar visu pakļauto vienību atstāja

pulku 4,5 tonnu mašīnā. Izbraukšanas dienā I bataljona kareivji
Tukumā sarīkoja pat īstu traci, ... atbruņoja un piekāva polici-

1 T. s. «Panteras» līnijas celtniecību sāka 1943. g. beigās, un jau 1944. g.
111 tajā izvietoja karaspēka daļas, kas turpināja inženierbūvju pilnveidošanu.
Visā frontes garumā stiepās pilna profila tranšejas; katrā kilometrā bija izbū-

vēti 11—17 spēcīgi ugunspunkti — bieži ar bruņu segumu, pieejas pozīcijām
sedza plaši mīnu lauki un vairākkārtīgi dzeloņdrāšu žogi. (Bopbāa 3a CoßeT-

ckvk) npHČajīTHKV, t. 2. P., 1967, c. 84 [B. s. p., II].)
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jas ierēdņus, vairākus virsniekus un instruktorus, izdemolēja ap-
sardzi

...
Daži pat lietoja ieročus. Visur bija redzami pamesti

ieroči un citi apgādes priekšmeti. Šo nekārtību dēļ pa visu pulka
braukšanas ceļu bija izsludināta trauksme un karavīrus no vago-
niem neizlaida.» (L. 1., 269—270.) Piebildīsim, ka vairāki dezer-

tieri no šī bataljona vēlāk cīnījās Uzvaras partizāņu nodaļā.
«Taču nekādu kaujas darbību,» turpina Silgailis, «izkaisītās vie-

nības uzsākt nevarēja, jo nebija vairs nekādas sakarīgas vācu

frontes.» Dienvidos no Daugavpils 2., 4. un 6. rbp. mēģināja pie-
vienot vācu divīzijām, bet tas neizdevās. No oficiālajiem datiem

redzams, ka laikā no 10. līdz 30. jūlijam šajos trijos pulkos kri-

tuši bija 53, bet bez vēsts pazuduši, respektīvi, dezertējuši —

1685 (L. 1;, 271), 5. rbp., kas jau agrāk bija izvietots gar Disnas

upi, nedēļu iepriekš — 4. jūlijā pilnīgi izklīda. «Bija palikuši

galvenokārt vezumnieki un 28 virsnieki, kas caur Medumiem un

Ilūksti devās uz Rīgu.» Oktobra sākumā, apvienojot iztrenkāto

policijas bataljonu vīrus un visu četru robežapsardzības pulku

atliekas, izveidoja 106. grenadieru pulku, kuru pakļāva VI SS

korpusam Kurzemes frontē; pēc decembra kaujām arī tas galīgi
izjuka un tika izformēts.

Arī visu trīs nelielo latviešu policijas pulku liktenis nebija
daudz atšķirīgāks. Šīs vāciešiem uzticīgās daļas bija «drosmī-

gas», tikai izrēķinoties ar neapbruņotajiem iedzīvotājiem, bet,

kad tās 16. vācu armija meta frontes lāpīšanai, visi trīs pulki,
kas bija apbruņoti tikai ar kājnieku ieročiem, tika pilnīgi satriekti

un izkliedēti Polockas rajonā. Augustā to paliekas apvienoja

vienā, t. i., Rīgas policijas pulkā, kuru oktobrī caur Dundagas
nometni izveda uz Vāciju; vienlaikus tika pārsūtīts uz Vāciju arī

no Vidzemes, Latgales un Rīgas izbēgušajiem šucmaņiem un

aizsargiem Kurzemē saformētais otrais policijas «pulks»; kopā ar

izvestajiem bijušajiem 15. divīzijas kareivjiem un jūlija mobili-

zācijā saķertajiem pusaudžiem — jauniešiem viņus iedalīja trīs

būvpulkos, kam lika celt ierakumus.

Tā absolūti bez jebkādas slavas 1944. gada vasaras mēnešos

pajuka kā spaļi visas trīs latviešu «nacionālās» formācijas, kuras

okupanti un latviešu nacionālisti ar tik lielām pūlēm bija sastu-

tējuši.
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«NEĻAUJIET SEVI AIZDZĪT UZ VĀCIJU!»

Taču hitleriskie fīreri negribēja atzīt savu ieceru izgāšanos, un

latviešu buržuāziskie nacionālisti centās viņiem joprojām iedvest

pārliecību, ka latvieši turpmāk nedarīs kaunu un karos «kopā ar

saviem vācu ieroču brāļiem», taču ne Latvijā, bet... Vācijā. Ar

«tēvzemes aizstāvēšanas» lozungu nekas neiznāca — sak, pa-

mēģinās ar «fāterlandes» sargāšanas ideju. Tādēļ 1944. gada ru-

denī dzima vēl viens neģēlīgs plāns: latviešu karavīri, kurus Lat-

vijā «nevar iesaistīt» frontes daļās, jāizved uz Vāciju. Tur viņi
jāsaformē hitleriskā reiha robežu sargāšanai. Svešā vietā taču

latviešiem nebūs kur dēties: gribi negribi jāpaliek frontē. Latvi-

jas policijas vīri un citi okupācijas laikā sakompromitējušies
ierēdņi pameta dzimteni brīvprātīgi un ar lielu skubu, jo bailēs no

tautas taisnīgā soda viņiem dega papēži. Bet šie vīri nepavisam
negribēja braukt vieni — bez kareivjiem, kurus varētu izrīkot un

savā vietā triekt frontes uguns peklē; paši leitnanti un pulkvež-
leitnanti nealka pēc perspektīvas ņemt rokā šauteni un barot utis

ierakumos. Latviešu hitlerieši ar uzpūtīgo leģiona ģenerālinspek-
toru Bangerski priekšgalā spēra vēl vienu nepiedodamas node-

vības soli — sāka aģitēt, pierunāt, mānīt, bet, kad tas nelī-

dzēja, — ar nāves draudiem piespiest latviešu kareivjus braukt

uz Vāciju. Neiesaistīto savākšanai septembrī Dundagā izveidoja
uztveršanas «depo». Kā jau teikts, oktobra sākumā no turienes

caur Ventspils ostu uz Vāciju nosūtīja abus policijas pulkus —

taču arī stipri paplukušus, jo (kā liecina Silgailis) apmēram 40%

pulku sastāva bija pa ceļam noklīduši (L. 1., 247). Pavisam kata-

strofisks stāvoklis izveidojās ar leģionāru un tikko mobilizēto

jauniešu izvešanu. Pat leģiona trubadūri spiesti vēlreiz_ atzīt,
ka «oktobra mēnesi latviešu karavīros bija manāma morāliskas

krīzes iestāšanās, kas izpaudās daudzos dezertēšanas gadījumos»

(L. 1., 167).
Pamest vācu armiju, neļaut sevi izvest uz Vāciju — tāds va-

rēja būt vienīgais pareizais patriotiskais lēmums ikvienam lat-

vietim tajās dienās. So padomu latviešu darba cilvēkiem deva

LKP Centrālā Komiteja un republikas Padomju valdība, kas bija
atsākusi darbību Latvijas teritorijā — sākumā Daugavpilī, pēc
tam — atbrīvotajā Rīgā. Latvieši okupētajā Kurzemē klausījās

padomju radiopārraides latviešu valodā. Komunistu patiesības
balss palīdzēja daudziem apmulsinātajiem pilsoņiem iegūt skaid-

rību. Vācu un latviešu esesieši taču nepārtraukti šantažēja lat-

viešu leģionārus un īpaši virsniekus: visi jūs tagad skaitāties
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brīvprātīga SS leģiona locekļi, un boļševikiem ar esesiešiem ir

viena runa — pie sienas. Atbildību par Veisa policistu un Arāja
esesiešu slepkavībām un drausmīgajām noziedzībām pret cilvē-

cību viņi gribēja uzvelt visai latviešu tautai, visiem leģionāriem
un vācu armijā mobilizētajiem latviešiem. Lielā mērā arī tādēļ,
lai mobilizētie domātu, ka viņiem kā esesiešiem nav atpakaļceļa
pie padomju varas, latviešu leģionam tika piekabināta nelietīgā
SS izkārtne. — Nē, atpakaļceļš pie tautas jums ir! — sacīja ko-

munisti. Neļaujiet sevi aizdzīt uz Vāciju! Pretojieties hitleriešiem!

Aicinājums kopīgi cīnīties pret vācu iebrucējiem nebija kaut

kāds viltīgs «komunistu manevrs», īslaicīgs «mānīgas» taktikas

apsvērums, kā to mēģināja iztēlot buržuāzisko nacionālistu pro-

paganda. Tāda bija Komunistiskās partijas politikas pamatlī-
nija. Tā tika skaidri formulēta LKP Centrālās Komitejas biroja
lēmumā jau 1943. gada jūlijā, kad Latvijā radās visi priekšno-
teikumi tautas masu kustības izvēršanai pret hitleriešiem. Par-

tijas vadība uzdeva nelegālajām komitejām, pagrīdes organizā-
cijām un partizāņu vienībām organizēt plašu antifašistisku

fronti, iesaistot kopīgā cīņā pret okupantiem visus patiesi patrio-
tiskos tautas spēkus.

1943. gada 28. jūlijā LKP CX sekretārs E. Ameriks, atreferē-

dams minēto lēmumu, noraidīja pa radio LKP CX Operatīvajai
grupai ienaidnieka aizmugurē šādu norādījumu:

«... Galvenais darba mērķis — plašas tautas frontes organizēšana, izmanto-

jot dažādas metodes un formas, lai iesaistītu plašas masas bez nacionālām,

reliģiskām v. c. atšķirībām... Uzņemt sakarus ar latviešu patriotu organizā-

cijām (pasvltrojums mans. — Aut.), noskaidrot to mērķus un kopīga darba

iespējas.»

1944. gada vasarā un rudenī pēc latviešu leģiona un citu for-

māciju sabrukuma radās sevišķi labvēlīgi apstākļi visu patiesi

patriotiski noskaņoto latviešu 'karavīru dezertēšanai no vācu ar-

mijas un viņu iesaistīšanai kopīgā cīņā pret hitleriešiem.

Tādēļ jo sevišķi liela nozīme leģionāru prāta apskaidrošana

bija Padomju Bruņoto Spēku pavēlniecības uzsaukumiem; tos

Kurzemē izplatīja no lidmašīnām, izkaisot virs apdzīvotajām
vietām. Viens no tiem, ko parakstījis 130. Latviešu strēlnieku

korpusa komandieris ģenerālmajors Detlavs Brantkalns, aici-

nāja:

«Latvieši! Brāli un māsas Kurzemē. Neļaujiet aizdzīt sevi uz ienīsto Vāciju.
Vācieši jūs tur nomocīs. Ejiet mežos, slēpjiet no hitleriešiem pārtiku, lopus;

sabotējiet vācu pavēlu izpildīšanu, neļaujiet fašistu laupītajiem postīt Kur-

zemes pilsētas un ciemus, slēpjiet latviešu karavīrus, kas dc-
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vērtējuši no vācu armijas. Palīdziet vīrišķīgajiem latviešu parti-
zāņiem iznīcināt ienīsto pretinieku — vāciešus. Neticiet hitleriešu pasakām par
Sarkano Armiju. Vācieši provocē jūs, cenšas nomelnot pa-
domju karaspēku. Sarkanā Armija nes jums atbrīvošanu no vācu ver-

dzības. Nesaudzīgi iznīciniet hitleriskos verdzinātājus. Nāvi vācu okupantiem!»

Uzsaukumi, ko parakstījusi II Baltijas frontes pavēlniecība,
bija adresēti tieši vācu armijā sadzītajiem latviešu virsniekiem

un kareivjiem.

«Neļaujiet sevi aizdzīt uz Vāciju... Apvienojieties grupās, darbojieties or-

ganizēti, iegūstiet ieročus un vērsiet tos pret latviešu tautas ienaidniekiem —

vāciešiem. Kas iestājas tādā grupā un ieročiem rokās cī-

nās pret vācu fašistiem —
ir īsts Padomju Latvijas

patriots.»

Šie uzsaukumi atrada dzirdīgas ausis, un latviešu «nacionā-

lās» daļas pastāvīgi saruka, īpaši pa ceļam uz Dundagas «depo»
un no tā uz Ventspils ostu. Hitleriešiem bija pilnīgs pamats to-

reiz runāt par «morālo krīzi» leģionāru noskaņojumā. Tieši ok-

tobrī notika pēdējā «vērtību pārvērtēšana», un lielum lielais

leģionāru vairums izšķīrās: neatstāt Kurzemi un dezertēt no vācu

armijas.
Leģiona inspektors ar policijas un žandarmu palīdzību mek-

lēja savu karaspēku pa krūmiem. Lūk, viens no viņa daudza-

jiem uzsaukumiem «Ventas Balsī» 1944. gada 1. septembrī, kurā

viņš «pēdējo reizi» solīja piedot tiem, kas atgriezīsies savā daļā,
un draudēja ar pekles ugunīm «neapzinīgajiem»:

Uzaicinu visus karavīrus, kas patvaļīgi atstājuši savas karaspēka daļas
un vēlāk tajās nav atgriezušies, kā arī tos, kas noklīduši no savām vienībām

un sakarā ar pēdējo pārvietošanos tām nav vai nu apzinīgi, vai neapzinīgi
atkal pievienojušies, un vispār visus, kas atrodas patvaļīgā prombūtnē no

savām daļām, nekavējoties pieteikties.»

Policija un sevišķi vācu lauka žandarmērija daudz nerunāja:

izpildot «Nord» pavēlnieka asiņaino rīkojumu, viņi noķertos ar-

mijas dezertierus šāva vai kāra uz vietas. Pats ģenerālis Šerners

rādīja piemēru, personīgi uz Rīgas — Jūrmalas ceļa aizturot un

apšaujot tos karavīrus, kam nebija klāt attaisnojošu dokumentu.

20. oktobrī R. Bangerskis savā dienasgrāmatā ierakstījis, ka,

atkāpjoties no Rīgas, «pāris dienās nošauti 49 latvieši», bez tam

nāves sodu žandarmi izpildījuši diviem 18 gadus veciem zēniem,

kas izvairījušies no mobilizācijas un gribējuši palikt Rīgā. Droši

vien šajos rudens mēnešos tika noslepkavoti daudzi simti no

vācu armijas izbēgušo Latvijas vīru. Jāpiezīmē, ka daudz dezer-

tieru bija arī no tā saucamajiem «krievu apsardzes bataljoniem»
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un ROA daļām, kurās tāpat ar piespiešanu un mānīšanos bija
ieskaitīti krievu tautības iedzīvotāji un bijušie padomju karagūs-
tekņi.

Vācu žandarmiem līdzi trakoja latviešu hitleriskā policija.
Augustā un septembrī saskaņā ar Ventspils apriņķa priekšnieka
ziņojumu vietējie policisti (neskaitot žandarmu un vācu policijas
akcijas) te nošāvuši 36 un aizturējuši 80 dezertieru. Tas, pro-

tams, nav daudz, ņemot vērā to, ka Kurzemē šai laikā klīda dau-

dzi tūkstoši, varbūt pat desmiti tūkstoši vācu armijas dezertieru

un mobilizācijas sabotētāju. No viņiem daļa — tiesa gan, neliela,
bet apzinīgākā daļa, — kas bija izšķīrusies par aktīvu cīņu pret
okupantiem un uzņēmusi sakarus ar partizāņu vai izlūku gru-

pām, tūdaļ aizgāja mežabrāļu gaitās. Dezertieru lielākā daļa, kas

vēl nebija izšķīrusies kļūt par partizāņiem un kam nebija zināmi

šīs kustības organizētāji, bet bija citas iespējas, — dzīvoja slepus
savu paziņu vai radinieku aizgādībā un nogaidīja. Pilsētniekiem

un citnovadniekiem, kam vispār Kurzemē nebija nekādu sakaru

vai pazīšanās, bija jāuzņemas risks un jāizkuļas uz savu roku.

Tieši par šo kontingentu gribētos runāt atsevišķi. Dzīve drīz pa-

rādīja — un tas pavisam skaidri izriet no minētajiem policijas
ziņojumiem —,

ka vieniniekiem draudēja traģiskais liktenis ar

laiku nokļūt policijas vai žandarmu stobra galā. Pēdu dzinēji

grieza ceļu tikai lielākai bruņotai nodaļai. Proti, kara loģika pati

par sevi tīri spontāni spieda dezertierus pulcēties grupās, pāriet
uz partizānisku dzīves veidu mežā. Protams, tas vēl nenozīmēja,
ka līdz ar grupas rašanos radās arī partizāņu pulciņš.

Aktīva cīņa —

patiesa
patriotisma
mēraukla

Par otrā pasaules kara partizāni varēja kļūt vie-

nīgi apzinīgs fašisma pretinieks, kas mērķtiecīgi
cīnījās pret hitleriešiem. Dezertieru nodaļas sā-

kumā bija tikai savas ādas un dzīvības glābēju
sabēgtuves, savdabīgas patvertnes. Sīkburžuā-

ziskais protests, kā arī zemnieciskā stihija varēja izveidot tikai

dezertieru pulciņus. Partizāņu kustību varēja radīt proletārisks
apzinīgums. Vai dezertieri kļūs par patiesiem patriotiem, savas

tautas brīvības aizstāvjiem, tās negoda atriebējiem? — tas bija

atkarīgs no viņu tālākās rīcības. Un te jau bija vajadzīga ap-

zināta izšķiršanās par nāves cīņu pret hitleriešiem, par pa-

domju atjaunošanu Latvijā pēc kara. Kā redzēsim tālāk, lai gan

Latvijā savairojās dažādas nacionālistisku «opozicionāru» gru-

peles (L. t. c, 633), tikai vienai organizācijai, vienai partijai
bija drosme aicināt un vest tautu partizāņu karā. Tie bija komu-



nisti. Visu citu idejisko virzienu «nelegālisti» ieņēma nogaidī-
šanas pozīcijas un agri vai vēlu kapitulēja. Tās dezertieru gru-

pas un nodaļas, kas atradās šo nogaidītāju ietekmē, nekad ne-

kļuva par partizāņu organizācijām.

Padomju frontes pavēlniecības aicinājums visiem dezertieriem

skaidri norādīja, ka vienīgais pareizais ceļš viņiem ir partizāņu
cīņas ceļš. Protams, izšķirties iet pa jaunu ceļu var tad, ja ir

kāds, kas ved. Diemžēl Kurzemē šai laikā vairākos nostūros un

pagastos nebija komunistu, partijas aktīvistu vai Padomju Armi-

jas izlūku, kas tūdaļ varētu kļūt par dezertieru grupu vadītājiem,
kas varētu dezertierus pārliecināt un vadīt bruņotā cīņā pret hit-

leriešiem. Idejiski irdenās leģionāru grupas, kam nebija vadības,

izjuka jau novembrī pēc pirmajām hitleriešu represijām un mežu

tīrīšanas akcijām: ja necīnās, tad nevar pat sevi saglabāt. Sar-

kanos, t. i., padomju partizāņu nodaļas, protams, arī varēja sa-

kaut vai izklīdināt; taču pie pirmās iespējas dzīvi palikušie atkal

sapulcējās: kopīgās cīņas ideja viņus sauca un no jauna apvie-

noja.
Vēsturniekus pēdējos gados ieinteresējis savdabīgais pretes-

tības paveids, kas 1944. gada rudenī radās Kurzemē. Proti, sa-

krājusies diezgan plaša informācija par vairāku lielu dezertējušo
leģionāru nodaļu noformēšanos un sadursmēm, pat par kaujām
ar esesiešu un vērmahta soda ekspedīcijām. Šīs nodaļas bija

pārgājušas uz partizānisku dzīves veidu, lai gan ne militāri, ne

idejiski vēl nebija nobriedušas par partizāņu nodaļām. Minētās

nodaļas daļēji atradās dezertieru nogaidīšanas psiholoģijas un

dažādu aizspriedumu varā, tomēr apzināti nostājās par bruņotu

cīņu pret hitleriešiem un iesaistījās niknās aizstāvēšanās kaujās,
ciešot pie tam lielus upurus. Tās savā attīstībā atradās pusceļā

starp parastu dezertieru nodaļu un partizāņu vienību; spert pē-

dējo soli un kļūt par īstām, patriotiskām mežabrāļu daļām tām

traucēja iekšējās idejiskās pretrunas pašās nodaļās. Tajās bija
aktīvas darbības piekritēji un šādas darbības pretinieki; strīdos

par un pret bruņotas cīņas izvēršanu atspoguļojās divu diamet-

rāli pretēju uzskatu sadursme — proletāriskās un sīkburžuāzis-

kās koncepcijas konflikts. Lai gan šai kustībai bija daudz trū-

kumu, šiem notikumiem jāierāda zināma vieta Kurzemes anti-

fašistiskās cīņas vēsturē. Latviešu nacionālistiskie un fašistiskie

emigranti šos antifašistiskās cīņas momentus apzināti slēpuši
vai arī tos nosodījuši... kā nepatriotiskus.
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...
PRETOJAS ZIEMEĻKURZEMĒ

ENGURES MEŽABRĀĻI UN IZLŪKI

Viena no pirmajām lielākajām dezertieru nodaļām parādījās.

Engures masīvā (rietumos no Engures ezera) jau 1944. gada
oktobra vidū, kad II un 111 Baltijas frontes karaspēks padzina
pretinieku no Rīgas un Jūrmalas. Oktobra pēdējā dekādē II Bal-

tijas frontes radiomezgls saņēma izlūku grupas komandiera Vla-

dimira SJepņova 1 (Sidorova) ziņojumu, ka, virzoties no Jaun-

pļavām uz ziemeļrietumiem, viņi «sastapušies ar partizāņu vie-

nības komandieri — bijušo vācu armijas leitnantu Zelmeni»; vie-

nībā esot «180 latvieši, kas dezertējuši no vācu armijas, un krieviv
kuri izbēguši no vācu gūsta».

So ziņojumu nepieciešams komentēt. Vispirms — par nodaļas-
karavīru skaitu. Radiogrammā nosauktais skaitlis 180 ir ticams,

jo pēc kara Ādlera apgaitas 65. kvartālā saskaitītas 48 zemnīcu

un skuju slieteņu atliekas. Vēsturnieki pirms vairākiem gadiem
sameklēja balvenieti Aleksandru Cerpaku — Sidorova grupas-

bijušo izlūku, ar kura palīdzību, izbraucot uz vietām, izdevās

visumā noskaidrot ziņojumā minētās dezertieru nodaļas likteni.

Nodaļa bija izveidojusies pavisam ātri — nedēļas laikā — no-

dažādiem cilvēkiem, kas toreiz apkārtnē klīda, un, protams, par

kaut kādu tās saliedētību pat runāt nevarēja. Pamatu Engures

1 Vladimirs S \epņo v s, dz. 1925. g. Ostrovā. Viņa vadītā 6 cilvēku grupa

tika desantēta naktī uz 8. IX 10 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Engures.
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nodaļai veidojuši 40 leģionāru — 19. divīzijas karavīri, kas pēc
atkāpšanās no Rīgas vairs negribēja nedz iet uz fronti pie savas

daļas, nedz braukt uz Vāciju. Mežā viņus aizvedis leitnants Zel-

menisl — cilvēks jau pusmūža gados. Tā kā Engures meži bija
pirmais masīvs 16. armijas atkāpšanās ceļā no Rīgas, tur

iestrēga arī lielāks dezertieru skaits no citām da|ām, un vairāki

desmiti no viņiem pievienojās Zelmeņa pamatgrupai. Ar Zelmeņa
vīriem esot vienojušies par kopīgu bāzēšanos un sadarbību arī

kāds pussimts bijušo vlasoviešu, kas aiz Ķemeriem bija pame-

tuši savu apakšvienību. Tie gandrīz visi bija kādreizējie padomju
karavīri, kas mērdēti badā hitleriešu nāves nometnēs un, baido-

ties aiziet tajās bojā, bija savā laikā parādījuši mazdūšību — pa-

rakstījuši vervētājiem līgumu par iestāšanos ROA daļās. Kad ra-

dās iespēja, daļa no viņiem, tie, kas nebija piedalījušies fašistu

noziegumos, dezertēja no vācu armijas un, tāpat kā latviešu le-

ģionāri, meklēja izdevību izpirkt savu nodarījumu pret tautu un

padomju iekārtu.

E. Zelmeņa nodaļai pievienojās arī vietējo Laucienes nelegā-
listu pulciņš, kurš bija paspējis augustā — septembrī daļēji ap-

bruņoties un gatavojās partizāņu darbībai. Viņu vidū bija zem-

nieku jaunieši brāļi Konovalovi no Kļaviņu mājām, Jānis un Sta-

ņislavs Svoki no Rubeņiem un citi.

Engures nodaļa apmetās Adlera mežsarga apgaitā un gatavo-
jās te palikt ilgāku laiku. Kā izriet no informācijas, kura sagla-
bājusies Padomju Armijas izlūku arhīvos, labākai operēšanai un

apgādes kārtošanai nodaļa bijusi sadalīta trīs daļās — vados, ap-

mēram 60 cilvēku katrā. Vadi izvietojušies puskilometra attā-

lumā cits no cita. Pamatvads jeb kaujas vads, kurā uzturējās arī

nodaļas komandieris leitnants Zelmenis ar saviem diviem palī-

giem, bija vislabāk apbruņots: karavīriem bijuši vairāki auto-

māti, seši rokas ložmetēji un viens Maksima tipa smagais

ložmetējs. Šim vadam tad arī bijis paredzēts uzņemt kauju uz-

brukuma gadījumā. Pārējiem vadiem apbruņojumā bija vācu

karabīnes un citi gadījuma ieroči. Kā liecina zemnīcu atliekas,
strēlnieku ierakumi un ložmetēju ligzdas, kaujas vada un vadī-

bas apmetne stiepās 300—400 metru gar mežainā paugura aust-

rumu malu — ienaidnieks tika gaidīts no rietumiem, no Adlera

mežsargmāju puses. No šīs puses pauguram pienāca parets, caur-

1 Edvīns Zelmenis, dz. 1901. g. 25. IX. Buržuāziskās diktatūras gados

strādājis kādā no Rīgas tekstilrūpnīcām. Mobilizēts vācu armijā 1943. g. 111,

komandējis artilērijas bateriju. Kritis kaujā pret vācu SS vienību soda ekspe-

dīciju 1944. g. 28. X kopā ar dzīvesbiedri MilduZelmeni.
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redzams sils; aizmugurē un dienvidu pusē stiepās purvainas slīk-

šņas. Jau pirms tikšanās ar padomju izlūkiem mežinieki uz ap-

kārtējiem ceļiem bija sagūstījuši vairākus vācu kareivjus un virs-

niekus. Viens no viņiem, izrādījās, bija vecākais štāba virsnieks,

kurš veda operatīvo karti ar iezīmētu vācu 16. armijas daļu dislo-

kāciju un numerāciju. Karti ar svarīgajām militārajām ziņām
vienības vadība ar saviem sakarniekiem esot nosūtījusi pāri fron-

tei vēl pirms padomju izlūku ierašanās, lai darītu to zināmu Pa-

domju pavēlniecībai. Pagaidām nav nekādu ziņu, kādi bijuši šī

pārgājiena rezultāti, taču tas liecina par vienības vadības un tās

locekļu lielākās daļas pārliecinātu pozitīvu nostāju — darīt visu,

lai veicinātu Padomju Armijas tālāko uzbrukumu. Minēto vācu

virsnieku, kurš, izrādījās, bija nacionālsociālistiskās partijas
biedrs un turklāt negants hitlerietis, zelmenieši nošāva. Taču

viņa mīļāko, kuru šis «tīrasinīgais ārietis», tāpat kā daudzi citi

vācu virsnieki, vadāja līdzi no vienas naktsmājas uz otru, —

leģionāri atlaida. Tā taisnā ceļā devusies uz vācu žandarmēriju,
kur visu izstāstījusi. Nākamajā dienā modrības trūkuma dēļ aiz-

bēga arī sagūstītais vācu unteroficieris. Tā oktobra beigās vācu

žandarmērijai bija skaidri zināms, kur bāzējas dezertieru no-

daļa, kādi ir tās spēki.

Sakāve Adlera

apgaitā

Grūti pateikt, kā būtu tālāk izvērtusies Engures
nodaļas darbība, ja nākamajās dienās tai neuz-

bruktu spēcīga soda ekspedīcija. lespējams, ka,

atsijājoties gadījuma ļaudīm, idejiski svešiem cilvēkiem, būtu

konsolidējies politiski veselīgs, antifašistisks kodols. Frontes iz-

lūku, idejiski aktīvo padomju karavīru un vietējo padomju aktī-

vistu ietekmē dezertieru nodaļa varēja saliedēties par īstu parti-

zāņu vienību. Atzīmēsim, ka vāciešu uzbrukums notika jau cetur-

tajā dienā pēc zelmeniešu tikšanās ar Sidorova grupu, kad pa-

domju izlūki vēl nebija paspējuši iepazīties ar zelmeniešiem un

pārliecināties par viņu uzticību un lojalitāti padomēm. Sļepņovs
pat nepaguva saskaņot ar Centru savu tālāko attieksmi pret no-

daļu un, protams, nedabūja arī nekādu palīdzību. Bet prasmīgu
padomju politdarbinieku un komandieru desmits te būtu lieliski

noderējis.
Kā apliecina vairāki tā laika mežabrāļi un kā tas izriet no

skopajiem arhīvu materiāliem, E. Zelmenis pats un, piebildīsim,
arī viņa dzīvesbiedre, kas bija apmetusies Adlera mežsarga mā-

jās un sistemātiski piegādāja nodaļai izlūku ziņas, ir bijuši par

bruņotas cīņas izvēršanu, par diversijām un uzbrukuma operā-
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cijām pret hitleriešiem. Kaut ari šai jautājumā bijušas domstar-

pības un diskusijas, karavīru vairākums esot piekritis komandie-

rim. Par to stāsta arī padomju izlūks Aleksandrs Cerpaks: «No-

dzīvojām pie Zelmeņa — viņu zemnīcās un teltīs — kādas trīs

dienas, kad 27. oktobrī 1 sākās liela apmēra akcija. Zelmeņa no-

metnei mežā uzskrēja ap 15 cilvēku liela vācu izlūku grupa. Tam

toreiz sevišķu vērību nepiegrieza. Pret vāciešiem tika atklāta

spēcīga uguns, un tie aizbēga. Tās pašas dienas vakarā mūsu

izlūki devās Jaunpļavu virzienā, kur zināmā vietā bija noslēptas
baterijas rācijai. Tie atgriezās uzdevumu neizpildījuši un ziņoja,
ka nav iespējams pāriet Jaunpļavu — Ķūļciema ceļu, jo uz tā

visā garumā pa mežu stāvot vācu kareivji. Nopratām, ka tiek

gatavota pret mums soda ekspedīcija. Tika nolemts pagaidīt līdz

rītam un saņemt no mūsu aģentiem (Mūrnieka v. c.) precīzāku
informāciju. Pievakarē kopīgi apspriedāmies ar Zelmeni (Cer-
paks grupā izpildīja tulka pienākumus. — Red.), kā turpmāk
koordinēt savu darbību. Norunājām, ka mēs pie viņa ilgāk ne-

paliksim — dosimies pie saviem aģentiem, bet uzturēsim pastā-

vīgus kontaktus; vienojāmies, ka turpmāk atsevišķos gadījumos
izvedīsim kopīgas operācijas pret vāciešiem; kādas — to konkrēti

izlemsim katru reizi. Atceros, ka Zelmenis aicināja organizēt kā-

das lielas vērmahta ieroču un munīcijas noliktavas sagrāb-
šanu ... īstas uzticības mums toreiz pret Zelmeņa vīriem vis ne-

bija. Tur bija cilvēki, kas nesen vēl cīnījās ar ieročiem rokās

frontē pret padomju karaspēku ...
Naktī uz 28. oktobri mēs visi

devāmies mierīgi gulēt. Kā parasti, bija izlikti posteņi. Nekas

neliecināja, ka tuvojas liktenīgās kaujas diena.»

Nedaudzo aculiecinieku stāsti par šīs kaujas gaitu ir diezgan
pretrunīgi. Tas arī saprotams, jo ierindnieks redzēja tikai to,
kas notika viņa sektorā, nebija priekšstata par kauju visumā.

Taču lielos vilcienos kaujas gaita bija šāda. Vācu karaspēka
daļas, kas tika izdalītas no 16. armijas, bija visapkārt ielenkušas

Engures mežus, izvietojoties gar stigām un ceļiem vairākos lo-

kos. No Adlera mežsargmājas puses (no rietumiem) tika mesti

triecienā vairāki bataljoni. Kopīgais uzbrukums sākās jau rīta

krēslā. Sākumā parādījusies apmēram rota vāciešu ar dzinēj-
suņiem, kas gājiena kolonnā virzījusies pa meža taciņu. Leģio-
nāri ielaiduši pretinieku meža ielokā starp abiem uzkalniem un

atklājuši spēcīgu automātisko ieroču sprostuguni. Lielākā daļa
vāciešu, ap 70 karavīru, uzreiz tikusi izsista no ierindas, pārējie

1 Sis datums ir precizējams, jo arhīva materiālos sastopams arī 7. XI.
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atkāpušies. Vācu karaspēka daļu otrais trieciens sācies izvērstā

frontē pret uzkalnu grēdu krietni vēlāk; tajā piedalījies vismaz

bataljons. Šoreiz smaguma centrs bijis mežabrāļu novietnes dien-

vidu spārns. Vispirms kaujā iesaistījies karagūstekņu vads, kura
mītnes bijušas izvirzītas nedaudz uz priekšu un sargājušas dien-

vidu flangu. ledegusies spēcīga apšaudīšanās, bet, tā kā vada

vīri bijuši bruņoti tikai ar šautenēm, tie atspiesti un atkāpušies
aiz centrālā paugura, kur atradies nodaļas pamatvads, štābs un

padomju izlūku grupa. Te arī izvērtās visniknākā kauja. Meža-

brāļi laida darbā visus savus automātiskos ieročus, uzstādīja
arī Maksima ložmetēju. Kauja ar īsiem atelpas brīžiem ilga
līdz pēcpusdienai. Vairākas reizes hitlerieši nokļuva līdz paugura

virsotnei un apmētāja mežinieku ierakumus un zemnīcas ar gra-

nātām, iedegās nežēlīga tuvcīņa. Kritušie un ievainotie bija abām

pusēm. Pretinieks arvien no jauna meta triecienā savas rotas.

Nodaļas labais spārns, kuru sargāja otrais rezerves vads, labi

turēja savas pozīcijas, jo te hitleriešiem bija jātiek stāvā paugurā
pa retu silu un leģionāri jau no tāluma varēja noguldīt uzbru-

cējus. Bet sāka ļodzīties centrs: ložmetējiem aptrūka patronu,
beidzās granātas. Pēc šāvienu trokšņa varēja manīt, ka vācieši

apiet dienvidu flangu. (Jāatzīmē, ika vēl 20 gadu pēc kara pie
zelmeniešu ložmetēju ligzdām varēja grābt veselām riekšavām

izšautās čaulītes.)
Apspriedies ar Sļepņovu, Zelmenis deva rīkojumu visiem, kas

atradās dienvidos no takas, atiet uz ziemeļiem pa purviņu, iz-

mantojot kā aizsegu vēl stabilo ziemeļu flangu. Štābs, abu vadu

atliekas, nesot ievainotos, un padomju izlūku grupa iesāka at-

iešanu uz ziemeļiem. Taču izrādījās, ka arī te hitlerieši bija pa-

spējuši nogriezt atiešanas ceļu: mežabrāļi atradās pilnīgā ielen-

kumā. Sekoja rīkojums — izrauties cauri pretinieka ķēdei. Meža

biezoknī viss gāja juku jukām. Mežabrāļi un izlūki mazās gru-

piņās ar pārskrējieniem virzījās uz priekšu, uz savu roku atšau-

dīdamies. Sajuka arī vāciešu ķēde, tie tāpat šāva uz visām pu-

sēm, un, tā kā leģionāri bija vācu formas tērpos, bieži vien —

īpaši iestājoties tumsai — aiz pārpratuma apšaudīšanās notika

starp pašu uzbrucēju grupām. Taču tālāk meža stigās stāvēja
otrā un trešā hitleriešu ķēde. Mēģinot izrauties no ielenkuma,

mežabrāļi izklīda pa visu masīvu. Par traģisko kaujas noslē-

guma posmu A. Cerpaks stāsta: «Bija noteikts: kad pēc_trieciena
izsitīsies no ielenkuma ziemeļu virzienā, sadalīties sīkākās gru-

pās un turpināt virzīšanos. Sapulcēšanās punkts nebija nozīmēts.

Mēs, izlūki, tā rīkodamies, arī diezgan ātri izrāvāmies no aplen-
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kuma. No labā flanga gan šāva lielāka vāciešu grupa, bet mēs,

slēpdamies aiz ciņiem, ar pārskrējieniem vedām uguni Un neļā-
vām tiem nobloķēt mūsu atiešanas ceļu. Pēc kāda laika atklājām,
ka mums virsū nāk jauna daudzskaitlīga vāciešu ķēde. Pievirzī-

jusies mums klāt, tā atklāja stipru uguni. Aiz šīs ķēdes bija ma-

nāma vēl nākošā. Mēs vairs cīņā neielaidāmies, bet, ātri skrejot,
atrāvāmies. Mums līdzi gāja arī prāva grupa Zelmeņa vīru —

bijušie leģionāri un izbēgušie karagūstekņi. Tālāk manevrējot
izklīdām pa sīkām grupiņām (pa 2—3 cilvēki). Mūs vajāja visu

dienu, apšaudīja ar ložmetējiem un mīnmetējiem — vācieši gar

meža malu un pa stigām bija izlikuši posteņus un ierīkojuši spē-
cīgus ugunspunktus. Kokos sēdēja viņu snaiperi, kas bija se-

višķi bīstami. Arī uz mums šāva, kad uz brīdi bijām salikuši gal-
vas kopā, lai apspriestos un aplūkotu karti. Es paliku beidzot

kopā tikai ar vienu no dezertieriem — Mišu. Mūs turpināja vajāt
arī 29. oktobrī. Riņķojām pa to pašu mežu, kur tik varējām, vai-

rākkārt uzdūrāmies ķemmētāju ķēdēm. Mums dzinās pakaļ ar

suņiem, tomēr nepanāca. 30. oktobrī, kad aplenkums bija no-

ņemts, mēs iznācām no meža un devāmies uz izlūku pirmo bāzē-

šanās vietu. Tur sastapos ar savas grupas locekli Ivanu Cugu-
novu. Pēc dienām divām uz turieni atnāca sakarnieki leģionāri,
kurus bija sūtījis mūsu komandiera vietnieks Stepans Višņakovs,
kas, viegli ievainots, ārstējās Jaunpļavās. Vēl pēc pāris dienām

atnāca grupas komandiera sakarnieks un nodeva rīkojumu iet

pie viņa uz Riežupes apgaitu, kas atrodas tagadējās Laucienes

ciema padomes teritorijā. Tur sastapāmies visi izlūki un citi ļau-
dis, kas bija pienākuši pie mums nesenās kaujas laikā, — kādi

18 cilvēki. Mitinājāmies kādreiz izbēgušo karagūstekņu bunkurā,

pēc nedēļās pārbāzējāmies uz Liepiņu mežsarga apgaitu ziemeļ-
rietumos no Ķūļciema. Tur dzīvojām vieglās būdās — teltīs, ko

cēlām vienas diennakts vajadzībām.»
Par izlūku grupas komandiera V. Sļepņova izlaušanos no

ielenkuma stāsta nesen aptaujātais Aleksandrs Cepurītis, kas

aizgāja mežā kopā ar Zelmeņa komandētās artilērijas baterijas
vīriem 1944. g. oktobrī: «... Es un Stiuriņš atkāpāmies kopā
ar Sļepņovu, viņa radisti, 3—4 izlūkiem un vēl dažiem zelmenie-

šiem Plieņu mežsarga māju virzienā. Kad apmēram pēc 1,5—

2 km sasniedzām lielceļu, izrādījās, ka vācieši otrpus ceļa ik pa

30 m ierīkojuši ložmetēju ligzdas; gar ceļmalu stiepās lauka

telefona vadi. Tā 'kā mums izdevās klusi pienākt, tad izlēmām

apklusināt I—2 ložmetējus un izlauzties pāri ceļam, jo mums pa

pēdām sekoja hitleriešu trieciengrupa ar suņiem
...

Es metu gra-
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nātu, Sļepņovs ar Stiuriņu, izskrējuši uz ceļa, šāva uz otra

ložmetēja apkalpi. Kad bijām slapjajā purvā, Sļepņovs mani

apsveica par veikli mesto granātu, kas apklusinājusi vācu lož-

metēju ...
28. un 29. oktobrī mūsu grupa manevrēja pa mežu,

cenšoties atrauties no vietām, kur notika nikna apšaudīšanās...
Adlera mežsargs Negribs bija visaktīvākais mūsu vienības at-

balstītājs. Pēc lielās kaujas hitlerieši viņu arestēja un nošāva.»

Centrbēdzes

spēki sagrauj
dezertieru

nodaļu

Meža «tīrīšanas akcijā», kas ilga divas dienas,
Engures nodaļa pilnīgi izklīda. Spriežot pēc ar-

hīva ziņām (kas gan var būt neprecīzas), zaudē-

jumi mežiniekiem nebija pārāk lieli: krituši esot

26 cilvēki. Vairāku kritušo mirstīgās atliekas pēc

kara tika atrastas kauju vietās un apglabātas Laucienes Brāļu
kapos. Bojā gāja arī nodaļas komandieris Zelmenis. Stāsta, ka

vācu uzbrukuma laikā tikusi ievainota viņa dzīvesbiedre, pēc pār-
siešanas viņa ar lielām pūlēm varējusi tikt līdzi komandierim un

viņa pavadoņiem. Kādā kritiskā momentā, kad visapkārt atkal

parādījušies vācieši, Zelmenis atlaidis pavadoņus un, lai nekristu

gūstā, nošāvis sievu un nošāvies pats. Pretinieks (ari pēc tā

laika izlūku radiogrammām) zaudējis ap 300 kritušo un ievai-

noto.

Engures nodaļa vairs neatdzima. Pirmkārt, pēc Zelmeņa nā-

ves neviens no dzīvajiem virsniekiem un apakšvirsniekiem, kam

no Adlera apgaitas izdevās izlauzties cauri lencēju ķēdēm, nepa-

rādīja iniciatīvu un vēlēšanos atjaunot nodaļu. Viņi devuši priekš-
roku puslegālam dzīves veidam. 1 Otrkārt, iepriekšējā veidā — kā

dezertieru nodaļa — tā arī nevarēja atdzimt. Taču spert nākamo

soli — kļūt par padomju partizāņu formāciju — engurieši nebija

spējuši. Taisnība (kā stāsta vietējie iedzīvotāji), vēl ilgu laiku —

līdz dziļai ziemai — Engures mežā klīdušas vairākas nelielas

zelmeniešu grupas; vairāki ievainotie ārstējušies pie iedzīvotā-

jiem. Tie bija antifašistiski noskaņoti strādnieku un zemnieku

jaunieši un droši vien pievienotos jaunradītai partizāņu vienībai.

Toties visi svārstīgie un no antifašistiskās cīņas tālu stāvošie

ļaudis tūdaļ pēc kaujas izklīda; daži, «grēkus nožēlodami», pat

atgriezās savās daļās. Mežabrāļu dzīves grūtības un priekšā stā-

vošā ziema viņiem iedvesa šausmas.

1 Kā liecina izlūku arhīvi, ari turpmākajos 2—3 mēnešos, uzturot sakarus

ar Sļepņova grupu, vairāki nelegāli dzīvojošie zelmenieši, arī A. Cepurītis un

A. Stiuriņš, savākuši padomju frontes pavēlniecībai vērtīgu informāciju.
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No minētā var secināt, kādi bija Zelmeņa nodaļas izklīšanas

dziļākie cēloņi. Pēc zaudētās kaujas stihiskie centrbēdzes spēki
uz dezertieru nodaļu iedarbojās graujoši: notika katastrofa. No-

daļa izjuka uz visiem laikiem, atsevišķās grupiņas vairs nesa-

pulcējās (un nevarēja sapulcēties, ja arī būtu norunāta satik-

šanās vieta!), jo katrs domāja par savu glābiņu; nebija vieno-

jošas idejas, kas izklīdušos dezertierus pulcētu un apvienotu no

jauna. Var rasties jautājums: bet vai engurieši šajā ekspedīcijā
varēja izturēt, vismaz — saglabāt savu nodaļu? Formāli ņemot,
varētu atbildēt ari pozitīvi, bet pēc būtības jāsaka — nē. Agri
vai vēlu nāktu šāda liktenīgā kauja; dezertierus ar laiku ielen-

ktu — leģionāriem nebija pa spēkam un pa prātam viņiem svešā

partizāņu manevrēšanas taktika, kas prasīja neiedomājamu at-

jautību, sīkstumu un drosmi.

Būdami bez partizāņu kara pieredzes, Zelmenis un nodaļas
vadība jau ekspedīcijas priekšvakarā pieļāva kļūdu, nenovērtē-

dami soda ekspedīcijas lielo trieciena spēku. Iluzoriskas bija ko-

mandiera cerības noturēties nometnē (kuras atrašanās vietu pre-

tinieks bija labi izlūkojis!) ar nesaliedētu, grūti vadāmu, samērā

vāji bruņotu nodaļu, kurai pie tam bija maz munīcijas. Pieņemt

kauju nometnē var tikai kritiskā, bezizejas stāvoklī, kad parti-

zāņi tiek pārsteigti, vai arī tad, ja iepriekš zināms, ka pretinieka
spēki ir par vājiem, lai izsistu mežabrāļus no pozīcijām. Ļaut

pārspēkam sevi ielenkt nometnē — ir mežabrāļu manevrēšanas

principa rupjākais pārkāpums; bet arī ielenkšanas gadījumā ir

jābūt padomā veiklam izlaušanās manevram. Engures dezertieru

nodaļa cieta pilnīgu sakāvi tieši tādēļ, ka tai bija sveša partizāņu
kara taktika — uz to viņi v ē l nebija spējīgi.

Hitleriešu

taktiskās

metodes un

paņēmieni
Kurzemes

mežabrāļu
apkarošanā

Engures mežinieki tika sakauti, hitleriešu pavēl-
niecībai liekot lietā savu toreizējo pretpartizāņu
kara māku. Ap šo laiku gan Ostlandes SS un

policijas vadība, gan arī «Nord» grupējuma abu

armiju stabi bija krietni ievingrinājusies cīņai

pret partizāniem. Aiz muguras bija trīs gadu pie-
redze, apkarojot Ļeņingradas un Kaļiņinas ap-

gabalu partizānus, aizstāvot savas komunikāci-

jas pret mežabrāļiem Baltkrievijā un Baltijas republikās. Pie

tam vērmahta rīcībā bija jauna, 1944. g. 6. maijā virspavēlniecī-
bas izdota pamācība «Kara darbība pret partizāņiem», kas at-

cēla ar 1942. g. 11. novembra pavēli apstiprinātās «militārās
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instrukcijas cīņai pret partizāņiem Austrumos», jo pēdējās, pēc
pašu hitleriešu vērtējuma, bija izrādījušās mazefektīvas.

Engures operācijā tika pielietots (piezīmēsim: ļoti precīzi un

pedantiski!) viens no jaunās pamācības 78. paragrāfa «d» punktā
formulētajiem partizāņu ielenkto spēku iznīcināšanas taktiska-

jiem paņēmieniem, t. s. «trieciengrupas izmantošana». Par šo

taktisko paņēmienu pamācībā rakstīts: «Ja partizāņu vienība

uzbūvējusi pastāvīgu nometni un izlūkziņas liecina,
ka tā nometni aizstāvēs, tad šis rajons jāielenc, bet

no rezervēm jānoformē spēcīga trieciengrupa; šī grupa virzās

no ielenkuma apļa, triecienā uzb rūk nometnei

un iznīcina partizāņu vienību. Aplencošo spēku uzdevums —

nepieļaut pretinieka atiešanu, bet turpmāk izķem-
mēt rajonu ar nolūku atklāt paslēpušos partizānus

(pasvītrojums mans — Aut.).» Operācijas principiālo shēmu sk.

261. lpp. Leģionāri šīs vienkāršās kara gudrības nepārzināja,

ļāva sevi ielenkt un, kaut arī dūšīgi pretojās, galu galā tika iz-

kliedēti un satriekti.

Te būtu vietā īsi pakavēties pie hitleriešu pretpartizāņu cīņas
organizēšanas un taktikas principiem, kurus — īpaši jaunās pa-
mācības garā — SS un vērmahta pavēlniecība praktizēja Kur-

zemes mežos. Jāpiebilst arī, ka pēc kara, sevišķi piecdesmitajos
gados, angļu un amerikāņu kara kurinātāji, gatavodamies «kar-

stajam» karam pret sociālisma zemēm, augstu vērtēja hitleriešu

pretpartizāņu cīņas pieredzi Padomju Savienībā, iepazīstināja
ar tās principiem savu karaspēku, pat organizēja (pēc esesiešu

jagdkomandu parauga!) tā saucamās speciālās daļas cīņai pret

«komunistiskajiem partizāņiem», kuru rašanos jauna kara gadī-
jumā viņi uzskatīja par neizbēgamu. Lieki te debatēt par to, ka

izslavētā hitleriešu pretpartizāņu kara koncepcija pēc būtības

izgāzās un cieta sakāvi Padomju zemē Lielā Tēvijas kara gados.
Tāds pats liktenis bija lemts fašistu prettautu kara avantūristisko

ideju un asiņainās prakses turpinātāju — amerikāņu agresoru

plāniem Indoķīnā. Bet tieši šīs pēctecības dēļ vērts pieminēt dažu

Rietumu pēckara vēsturnieku darbus, kas veltīti partizāņu apka-
rošanai hitleriešu okupētajos padomju apgabalos pagājušajā
karā un kas dod rekomendācijas jaunam karam.

Pirmā šada veida publikācija 1
,

kas pievērsa uzmanību, bija
C. O. Diksona un O. Heilbrunna «Komunistisko partizāņu dar-

1 JļtIKCOH 0., reŪAbČpļjHH 0. KOMMVHHCTHHeCKHe napTH33HCKHe aefi-

ctbhh. M., 1957, c. 285 IK- p. d.].
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bība»; 1954. gadā tā tika iespiesta Londonā un Vašingtonā, vēlāk

Rietumvācijā. Autoru kredo ir skaidri formulēts: «Ir laiks visā

pilnībā saprast partizāņu darbības nozīmi. Vēl jo vairāk tādēļ,
ka komunisti ir izstrādājuši partizāņu kara vešanas metodes līdz

pilnībai un katrā nākamajā karā mums nāksies cīnīties pret par-

tizāņiem savā aizmugurē.» (K. p. d., 28.) Tātad pētīt komunistu

vadīto (ari padomju) partizāņu cīņu un tās apkarošanas vēsturi,
lai zinātu, kā rīkoties nākotnē! Taču nekāda zinātniska, objektīva
pētīšana autoriem neiznāk viņu kļūdainās metodoloģijas dēļ, kas

noved pie pretrunām. Iznāk, ka hitlerieši prasmīgi organizējuši
cīņu pret padomju partizāņiem, izmantojuši efektīvas pretparti-

zāņu cīņas metodes (autori nenosoda pat asiņainās esesiešu re-

presijas!), tomēr cietuši neveiksmi. Kā to izskaidro grāmatas
autori? Vainīga, lūk, esot bijusi hitleriešu administrācijas nepa-
reizā politika okupētajās zemēs. Sīs politikas rezultātā iedzīvo-

tāji novērsušies no iebrucējiem un pievērsušies partizāņiem. Tā-

dēļ taktiskie panākumi pretpartizāņu operācijās nedevuši izšķi-
rošus rezultātus. Hitlerieši esot rīkojušies pārāk primitīvi; plet-
nes, t. i., terora politika bijusi jāpapildina ar pīrāga politiku. Un

starp rindām var lasīt: mēs, anglosakši, esam šīs lietas meis-

tari un nākamajā karā rīkosimies gudrāk. Apcerējuma autori

savas šķiriskās pozīcijas dēļ negrib vai nevar saprast, ka

asiņainā vācu fašisma politika okupētajās Eiropas valstīs pagā-

jušajā karā, tāpat kā amerikāņu imperiālistisko agresoru politika
Dienvidaustrumāzijā, nevar neizsaukt iekaroto zemju tautu pre-

tošanos, tādēļ iebrucēju pretpartizāņu cīņa ir bezperspektīva. Dik-

sona un Heilbrunna grāmata Rietumos deva savdabīgu impulsu
pretpadomju un pretpartizāņu kara «speciālistiem». Sākās pil-
nīgi atklāta «sirds izkratīšana» presē par tēmu, ko līdz tam trak-

tēja visai piesardzīgi. Sarosījās arī sakautā vācu fašisma tā

sauktie pretpartizāņu kara zinātāji un praktiķi, un viņu sacerē-

jumi atrada atsaucīgus lasītājus un recenzentus. Šajā daudzbal-

sīgajā izdevumu jūklīl ieskanējās ari latviešu cilmes hitleriešu

balsis. Viena no tām piederēja hitleriskās armijas jaunākajam
virsniekiem Valdim Redelim, kas kopā ar fašistu soda daļām kā

«partizāņu mednieks» (Partisanenjāger) ir atstājis asiņainu
sliedi aiz sevis Baltkrievijā (pie Osvejas, Pinskas), Ziemeļuk-
rainā un Brjanskas apgabalā. Vispirms viņa raksts «Ciņa ar

1 Sai sakarībā kā vērā liekami izdevumi minami: Hovoell E. M. The Soviet

Partisan Movement. 1941—1944. Washington, DC Dep of the Army, 1956;
Kolmsee P. Der Partisanenkampf m der Sowjetunion. Berlin, 1963; Hesse E.

Der Sowjetrussische Partisanenkrieg. 1941—1944. Gottingen, 1969.
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partizāņiem» parādījās 1954. gadā latvisko plēsoņu «Daugavas
vanagu» (D. v.) izdevumā. Bet 1958. gadā Heidelbergā jau tika

izdota Redeja grāmata «Partizāņu karš» («Partisanenkrieg»).
Tā tiek nereti minēta pretpadomju un pretpartizāņu historiogrā-

Rietumos un kā viens no hitleriešu pretpartizāņu kara vispā-
rinājumiem ir kritiski aplūkota padomju izdevumos (Biopan
MHpoßaa BOHHa, t. 3. M., 1966, c. 457 [V. m. v., III]). Tūdaļ jā-
piezīmē, ka šie vispārinājumi skar tikai cīņu pret baltkrievu,
Brjanskas un Ziemeļukrainas partizāņiem vācu armiju grupē-
juma «Centrs» darbības zonā. Apcerējuma autora vispārējā kon-

cepcija un vācu hitleriešu pretpartizāņu cīņas vērtējums ir pilnīgi
analogi Diksona un Heilbrunna un daudz citu līdzīgu grāmatu
autoru aprobežotajam viedoklim: hitleriešu okupācijas adminis-

trācijas un SD kļūdainās politikas dēļ vācu «uzvarošā» armija
nevarēja tikt galā ar partizāņu kustību Padomju Savienībā. SD,
lūk, šāvusi vainīgos un nevainīgos, vietējie iedzīvotāji miruši

badā, tikuši diskriminēti, terorizēti, sodīti bez tiesas utt., v. tml.

(It kā fašistiskie okupanti būtu gribējuši rīkoties savādāk!?)
«Katrs, kas negribēja mirt, kļuva par partizāni,» pārgudri se-

cina V. Redelis. «Tā politisko kļūdu dēļ (pasvītrojums
mans. — Aut.) vietējo iedzīvotāju vairākumam gribot negribot (?)
bija jākļūst par partizāņiem, kaut gan vācu armija cīnījās ne

vien ar Sarkano Armiju un partizāņiem, bet arī ar Austrumu

ministrijas ierēdņiem (?!) okupētajos apgabalos.» (D. v., 1954,
Ne 36.) Vācu pakalpiņam padomju partizāņu cīņas vēriens būs

iedvesis lielu bijību. Redelis savus jaunos kungus brīdina, ka

partizāņu kustība nākamajā karā «var paralizēt visu aizmugures
piegādi un nogādi» (D. v., 1954, Ne 19), tādēļ ieteic «izvest

gudru» politiku ieņemtajos apgabalos, kas it kā varētu novērst

partizāņu rašanos vai ari dotu iespēju tos izolēt no masām. Kā

redzams, latviešu budža prātiņš, kaut arī bagātināts ar vācu fa-

šisma militāro un politisko pieredzi, nav bijis spējīgs Redeli no-

vest līdz secinājumam par plašas patriotiskas partizāņu kustības

neizbēgamību un nenovēršamību okupantu sagrābtajā zemē un

ļaut saprast, ka komunisti kā konsekventākie tautu nacionālās

suverenitātes un darbaļaužu internacionālās solidaritātes pau-

dēji mūsdienās kļūst par vēsturiski nepieciešamiem, masu atzī-

tiem partizāņu cīņas vadītājiem.
Partizāņu apkarošanas taktikas jautājumos Redelis paliek jau

minētās pamācības līmeni un nepasaka vairāk kā Diksons un

Heilbrunns.

Pavisam hitlerieši izdalīja tris atšķirīgas pretpartizāņu kaujas
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darbības metodes. Tā kā visas šīs trīs metodes tika pielietotas
Kurzemes katlā cīņai pret dezertieriem un partizāņiem, mēs tās

īsumā raksturosim.

Pirmā no tām — ielenkšana un iznicināšana. Sīs

metodes pamatdoma: partizāņu spēki, tiem nemanot, jāielenc do-

tajā rajonā ciešā un blīvā lokā, atgriežot visus atkāpšanās ce-

ļus. Tad ielenktie partizāņi jāiznīcina, un te tiek ieteikti vairāki

paņēmieni.
1. Aplenkuma loka sašaurināšana — kad visas bloķējošās ka-

raspēka daļas virzās uz centru, saspiež un iznīcina ielenkto spē-
kus (sk. shēmu). So paņēmienu hitlerieši ieteica pielietot tikai

tad, ja ielencams neliels rajons; ja jāvirzās lielāku gabalu, ap-

lencēju lokā ar laiku varot parādīties plaisas, pa kurām partizāņi
viegli izrausies no ielenkuma.

2. «Irbju medības» — kad uz priekšu virzās karaspēks no ap-

lenkuma loka vienas puses, bet pretējās puses spēki paliek stipri
nocietinātās pozīcijās, lai sagaidītu partizānus, kurus ķemmētāji

izspiedīs no masīva «mednieku» ugunī (sk. shēmu). Tā kā ielen-

ktie var mēģināt izlauzties cauri «dzinēju» ķēdei, tās aizmugurē
jāizvieto rezerves, kam jāapkaro tie, kuri izrāvušies no ielenkuma

loka.

3. Ķīļu dzīšana — kad lielu partizāņu spēku pretošanās sa-

laušanai vairākās vietās no ielenkuma loka tiek dzīti spēcīgi uz-

brukuma ķīļi, lai saskaldītu ielenkto spēkus un tos pa daļām iz-

nīcinātu (sk. zīmējumu).
4. Trieciengrupas izmantošana — kad spēcīga trieciengrupa

virzās koncentriski no ielenkuma apļa un iebrūk nometnē. Par

šo paņēmienu jau tika stāstīts iepriekšējā tekstā (sk. shēmu).
Otrā metode, kuru reglamentēja hitleriešu pavēlniecība parti-

zāņu iznīcināšanai, bija pēkšņs trieciens ar tam se-

kojošu pakaļdzīšanos.
Sī metode tika ieteikta gadījumiem, kad uzbrucējiem spēku ne-

pietiek lielam ielenkumam, bet partizāņu atrašanās vieta ir

skaidri zināma un tie savu nometni nav nocietinājuši. Tāds ne-

gaidīts uzbrukums, pēc fašistu vadības atzinuma, sola labus re-

zultātus, kaut arī esot jāsamierinās, ka atsevišķas grupas

paglābšoties ...,pie tam pakaļdzīšanās esot «vissarežģītākais se-

košanas veids», kas prasot saskaņotu frontālu sekošanu un preti-
nieka flangu apiešanu un aplenkšanu.

Kā trešā partizāņu apkarošanas metode tiek ieteikta jag d-

komandu darbība. Sī cīņas metode, kā to redzēsim tālāk,

tika visplašāk izmantota cīņā pret Kurzemes mežabrāļiem. Arī
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tās militāri organizatoriskā un taktiskā puse ir sīkāk izstrādāta

hitleriešu dokumentos. Vērmahta virspavēlniecība noteica jagd-
komandas izveidot pie visām armijas daļām un apakšvienībām;
Kurzemē bez tam darbojās speciālas SD jagdkomandas. Skait-

liski tās nedrīkstēja būt lielas: «ne mazākas par vadu un ne lie-

lākas par rotu» (K. p. d., 287). Tām vajadzēja būt komplektē-
tām no atlasītiem, tātad negantiem hitleriešiem, apbruņotām ar

automātiskajiem ieročiem. «Jagdkomandām ir patstāvīgi jātraucē
partizāņi, jāizjauc viņu apgāde un jākavē jaunu vienību organi-
zēšana

...
Galvenais jagdkomandu taktikā,» rakstīts pamācībā,

«ir tas, lai, atdarinot partizāņus un pielāgojoties vietējiem ap-

stākļiem, slepeni pievirzītos pēc iespējas tuvāk pretiniekam un

negaidot tam uzbruktu un to iznīcinātu.» (K. p. d., 287.)
Visas hitleriešu vadības ieteiktās partizāņu apkarošanas me-

todes un paņēmieni tiešām izskatās ļoti iespaidīgi. Taču pašu
hitleriešu praktiķi un teorētiķi pēc kara ir bijuši spiesti atzīt, ka

pret padomju partizāņiem tās nereti pielietotas nesekmīgi. V. Re-

delis rakstīja: «Partizāņi dažkārt ir labi taktiski sagatavoti, kā-

dēļ grūti panākt to pilnīgu iznīcināšanu vai arī viņu darbības

paralizēšanu,» — un pēc visa tā piebilda, ka panākumi būs tikai

tad, ja partizāņus izdosies pārsteigt (D. v., 1954, N° 36, 20).
Samērā vāji bruņoto un taktiski nesagatavoto Kurzemes meža-

brāļu galvenais cīņas līdzeklis pret viltīgajām hitleriešu kara

metodēm un paņēmieniem bija viņu kaujinieciskā modrība:

prasme savlaicīgi apjaust pretinieka uzbrukuma gatavošanos un

ar veiksmīgu manevru laikus izvairīties no nāvējoša trieciena.

Glābiņš — tikai

kopā ar padomju
izlūkiem

Kā jau tika teikts, divi desmiti zelmeniešu pie-

slējās Sļepņova izlūkiem, kuri pārcēlās vairāk uz

ziemeļiem (aiz Engures ezera ZR stūra) un uz-

turējās piejūras mežos. Gandrīz pilnīgi viņiem

pievienojās visi vietējie mežabrāļi — lauciemesi, kurus izlūki

iesaistīja aģentūras tīkla izveidošanā, kā arī grupas apgādē ar

produktiem. Partizāņiem bija daudz atbalstītāju, tā ka viņu sa-

gādes gaitas pie savējiem palika hitleriešiem nezināmas. Ķūļ-
ciemā izvietotā žandarmērija dzīvoja pārliecībā, ka partizāņu
tuvumā nav, bet klīst tikai iztramdītas dezertieru grupas. Tālāko

Sidorova grupas augšanu un darbību kavēja tas, ka sāka niķoties

raidstacija, aptrūka anodbateriju. Decembra beigās rācija pavi-
sam apklusa. Neveiksmīgi beidzās arī triju izlūku mēģinājums
pāriet fronti, lai paziņotu grupas vajadzības Centram un orga-
nizētu tai aviosūtījumu. Varbūt tādēļ Sidorovs necentās piesais-



264

tīt sev pārējās klīstošās leģionāru grupas, jo grūtajos ziemas

apstākļos būtu neprāts uzņemties jaunas nodaļas veidošanu bez

palīdzības no aizfrontes. Pavisam sidorovieši bija noraidījuši
gan tikai 20 radiogrammu, taču tajās bija svarīgi dati par preti-
nieka daļu dislokāciju un Rīgas jūras līča nocietinājumiem. No

diversijām atzīmējamas vispirms Sidorova izlūku lamatas uz

Talsu — Rīgas ceļa novembra vidū. Tajās iekrita vērmahta štāba

virsnieks, kuru ar vērtīgiem dokumentiem veda motociklists.

18. janvārī izlūku kaujas grupa Upeskrasta mājās pie Dzedru

upes (starp Dzedru ciemu un Jādegšiem), kur notika kulšanas

talka, pēkšņi saskrējās ar žandarmiem, kas bija ieradušies «no-

provēt» Kurzemes alu. Mežabrāļi iznīcināja visus piecus hitle-

riešu žandarmus, pie tam apšaudes laikā kāds vahtmistrs uz-

sprādzis gaisā no savas granātas, kurā bija trāpījusi partizāņa
lode. Pēc šī notikuma sākās plašas mežu pārmeklēšanas, kas

skāra pat Upesgrīvas masīvu. Divdesmit mežabrāļiem bija grūti
izmanevrēt, un grupa pārcēlās atpakaļ uz Riežu apgaitu. Taču

arī te apkārtnē trakoja žandarmi, arestējot aizdomīgos, un

24. janvārī partizāņu vecajam bunkuram uzdrāzās 12 žandarmi.

Sadursmē mežabrāļi zaudēja vienu biedru — bijušo Padomju
Armijas leitnantu no Smoļenskas. Pēc sadursmes partizāņi pār-
cēlās uz Jaunpļavu pusi. Taču arī te pa viensētām klīda hitle-

rieši, un partizāņiem nācās aizraidīt uz viņpasauli divus žandar-

mus, kas zemnieku saimniecībās rekvizēja cūkas. Bez sakariem

ar Centru nebija nozīmes šai nostūrī ilgāk darboties, tādēļ jan-
vāra beigās Sidorova grupa devās uz Apšuciema — Klapkaln-
ciema mežiem, lai pārietu fronti. Jūra bija aizsalusi, un 29. jan-
vāra naktī, atgājuši no krasta 5—6 kilometrus, izlūki bez trau-

cējumiem pa ledu sasniedza savējos. Līdz ar viņiem padomju

aizmugurē nokļuva 14 bijušie leģionāri un karagūstekņi, kas

iepriekš bija cīnījušies Engures nodaļā. Centrs atzinīgi novēr-

tēja izlūku darbību — visi seši izlūki tika izvirzīti apbalvošanai.
Laucieniešu pulciņš palika savā dzimtajā pusē un līdz kara bei-

gām pārdzīvoja daudzus traģiskus brīžus. Vitolds Konovalovs,

ejot uz mājām, iekrita fašistu lamatās, un vēlāk viņa pēdas iz-

zuda Talsu SD speciālajā cietumā.

Staņislava Svoka mājās Rubeņos zem pirts meistarīgi noslēpta
bunkurā dzīvoja vairāki armijas dezertieri, laikam arī zelme-

nieši. Vienā no daudzajām kontrolēm žandarmi pārsteidza kādu

no viņiem pirtiņā; tas bēga un tika nošauts. Pārējie aizbarika-

dējās slēptuvē zem grīdas. Vācieši sameta pirtiņā granātas un

Rubeņu saimniecības ēkas nodedzināja. Taču izrādījās, ka nele-
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gālisti bunkurā bija palikuši dzīvi. Stāsta, ka tuvējā 164. kvar-

tālā visu ziemu slēpušies pieci dezertieri — zelmenieši. Martā

žandarmi zemnīcu aplenkuši: trīs nošauti, divi aizbēguši. Proti,
sīkās nelegālistu un dezertieru grupas, kuras nespēja sevi aiz-

stāvēt, bieži kļuva par žandarmu un policijas akciju upuriem.

SĒMES PURVA VĪRI

Leģiona dezertieru nodaļas radās un īslaicīgi pastāvēja tajās
vietās, kur nebija lielāku partizāņu vienību, kas varētu sevī uz-

ņemt visus tos, kuri patiešām gribēja cīnīties pret okupantiem.
Dezertieru nodaļas izveidojās tad, ja radās kāds uzņēmīgāks
vadītājs no pašu vidus un ja bija atbilstoši ģeogrāfiskie ap-

stākļi — kāds lielāks nomaļš purva vai meža masīvs. Labvēlīgi
apstākļi mežabrāļu darbībai izveidojās Kurzemes lielāko purvu

masīvā — Sēmes un Sāles tīreļu apkārtnē, kas atradās trijstūra

Ugāle — Dundaga — Talsi centrā. To nešķērsoja neviens daudz-

maz izbraucams ceļš, tuvumā nebija ne policijas atbalstpunktu,
ne okupantu militāro objektu. Nepatīkami kaimiņi, protams, bija
Talsos izvietotā Ostlandes SS un SD vadība; taču šos 20 kilo-

metrus cauri purva dūkstīm ar mašīnām praktiski nevarēja

izbraukt, bet hitlerieši nebija lieli kājām staigātāji. Pietiek atcerē-

ties, ka Vepra un Ščerbaka izlūkus, kuri 1944. gada rudenī pieze-

mējās Sēmes un Sāles purvu rajonā, nepievilka attālais purvai-
nais nostūris un viņi pārcēlās tuvāk pretinieka komunikācijām.
Toties grūti pieejamais apvidus ļoti iepatikās vācu armijas de-

zertieriem, kas te sabēga lielā skaitā. Tuvojoties ziemai, daudzi

no viņiem apvienojās vienā nodaļā, kuru pieņemts saukt par Sē-

mes nodaļu. Pirmo reizi Sēmes dezertieru nodaļa tiek pieminēta
Iī Baltijas frontes izlūku daļas materiālos. Naktī uz 17. decembri

Sēmes purva dienvidaustrumu galā tika desantēta Padomju Ar-

mijas izlūku grupa, pavisam 6 cilvēki, kuru vadīja ukrainis —

armijas staršina Viktors Semiganovskis (Vitja). Komandiera

vietnieks bija viļānietis Ivans Skudrovs (Janka) 1
.

31. decembrī

Vitja ziņoja Centram, ka mēneša beigās Ūķenes mežā sastapis

partizāņu nodaļu, kas sastāvēja no vācu armijas dezertieriem;
tās komandieris «latviešu armijas leitnants Aleksandrs Trukma-

1 Ivans Skudrovs (Sokols, Janka), dz. 1921. g. Viļānu pag. Timušku

sādžā. 1944. g. 2. VI iestājās Ļeņingradas partizāņu vienībā, kas darbojās
Lubānas ezera apkārtnē. 1944. g. VIII pēc rajona atbrīvošanas pieteicas fron-

tes izlūkos. Krita 1945. g. 14. IV, pildot izlūka pienākumus Dundagas pa-

gastā — Piltenē.
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nis». Nodajas skaitliskais sastāvs — tuvu 100 cilvēkiem, kas

slikti apbruņoti; spridzināmo vielu nav, tādēļ ar diversijām ne-

nodarbojas; apkaro policijas un žandarmērijas spēkus, kas dzen

pēdas nodaļai. Centrs savukārt deva Semiganovskim pavēli:
«Nodrošināt nodaļas vispārējo vadību.»

Otrs dokuments, 'kurā minēta Sēmes nodaļa, radās tieši pēc
mēneša. To sacerēja Ventspils apriņķa policijas II iecirkņa

priekšnieks un ziņojuma veidā nosūtīja uz Ventspili apriņķa
priekšniekam. Tipiskā policijas žargonā uzrakstīts, tas skanēja
šādi: Dundagas pagastā un Valdemārpils apkārtnē (orientieri
ļoti neprecīzi! — Red.) «bandītus» vadot virsniekvietnieks alūk-

snietis Aleksandrs Trukmanis (Saša) un majors Volodja Roza-

novs (Volodjka). Pavisam esot 60 bandītu, no tiem 4 izpletņ-
lēcēji, pārējie — dezertieri no leģiona. Apbruņojumā — 14 ma-

šīnpistoles un šautenes.

Abi šie stipri pretrunīgie dokumenti kalpoja autoram par

izejas punktu tālākajiem meklējumiem. 1

Tālredzīgākie
apvienojasunaizietmežā

Jau agrā rudenī Oķenes un Kaļķu mežsargu ap-

gaitās līdzās vietējiem mobilizācijas sabotie-

r^em parādījās citnovadnieki — dezertieri no

vācu armijas daļām. Nakšņoja viņi siena šķūņos,

bet, sapazinušies ar iedzīvotājiem, arvien biežāk iegriezās vien-

sētās un atrada patvērumu kūtsaugšās un pirtiņās. Te bija silts,

no saimniekiem varēja dabūt paēst. īpaši šīs mītnes noderēja
tad, kad naktīs palika aukstāks. Parasti mežabrāļi klīda pa vie-

nam vai divatā. Oktobrī klātpienācēju skaits stipri pieauga. Tie,
kas bija izlēmuši dezertēt no vācu karaspēka, parasti nosoļoja
ierindā vai atbrauca līdz Talsiem, Dundagai, Pastendei, Spārei:
tās bija pēdējās pieturas vietas, no kurienes vēl droši varēja
laisties mežā. Kad jau tika Oķenes un Medņu dumbrājos —

meklē nu vilku mežā! Te glābiņu atrada arī no fašistu apcietinā-
juma izbēgušie politieslodzītie un karagūstekņi: Dundagā, Po-

pervālē, Valgalē un Pastendē atradās koncentrācijas nometnes.

Sēmes tīreļa austrumu pusē — purvainā meža viensētās — pār-

1 Faktus precizēt palīdzēja Oķenes un Medņu māju iedzīvotāji un doku-

mentos minētais A. Trukmanis, kas pēc kara strādāja par melioratoru ekskava-

toristu Talsu rajonā. Aleksandrs Trukmanis bija ierindnieks vācu_ būv-

bataljonā — virsnieka pakāpes ir tīrā mistifikācija (tā, starp citu, rīkojās arī

vairāki frontes izlūki, lai ar augstāku dienesta pakāpi maldinātu pretinieku
un «celtu prestižu»). No vācu daļas viņš dezertēja 1944. g. rudenī; vietējie

iedzīvotāji viņu pazinuši kā Sašu.
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svarā patvērās mobilizētie leģiona ierindnieki, darba un saim-

niecības komandu vīri. Aizsargi, apakšvirsnieki un ilgāk nodie-

nējušie devās viņpus purva uz komfortablo Anahiti, kur kure-

liešu daļās pieņēma tikai pēc zināmas atlases. Sai laikā te ieklīda

arī dezertieris garāmgājējs alūksnietis Aleksandrs Trukmanis.

Pastendes pagasta Uķenes mežsarga mājās viņš sastapās ar da-

žiem tādiem pašiem bēdubrāļiem. Visi nosprieda turēties kopā.
Bezrūpīgā bezdarbībā pagāja vairākas nedēļas, un sāka likties,
ka tā «vienā mierā» varēs nostiept laiku līdz kara beigām. Ne-

bija ne prātā, ka turpat blakām Talsos Jekelns visā slepenībā
gatavo Sēmes purva trijstūra attīrīšanu no mežiniekiem, — tā

bija viņa pirmā lielākā operācija Kurzemē.
Jau pirms kureliešu likvidēšanas akcijas 14. novembri (sk. 292.

lpp.) tika izķertas sīkākas apkārtējās savrupās grupas. Policijas
un abvēra pretizlūkošanas aģentiem nebija grūti ielavīties bez-

rūpīgo dezertieru nodaļās, lai sadabūtu vajadzīgo informāciju.
Tāds spiegs, uzdodoties par vācu armijas dezertieri, piemetās arī

ūķeniešiem. 12. novembra rītā esesieši precīzi ielenca Uķenes
viensētu, kur gozējās septiņi mežinieki. Šoreiz izglāba gadījums:
vāciešu uzmanību dezertieru slēpnim — kūtsaugšai novērsa Saša

(Trukmanis), kas, lokus mezdams, skrēja uz mežu, atšaudīda-

mies ar automātu. Mežiniekiem kļuva skaidrs, ka turpmāk vien-

sētās dzīvošanas nebūs. Lai noturētos, ir jāizbeidz klaiņošana,

jāpāriet dzīvot mežā, jānodibina zināma kārtība, jāpastiprina
modrība; jāapbruņojas visiem, lai uzbrukuma gadījumā varētu

aizstāvēties. Tā Uķenes pusē noformējās pirmā mežinieku grupa.
Dezertieri aizgāja uz rietumiem staignajā mežā un izvēlējās
oriģinālu apmešanās vietu. Bunkuru sxB metri izmērā viņi iz-

būvēja virs liela novadgrāvja — kādā tā pagriezienā. Zem meži-

nieku celtnes grīdas brīvi plūda grāvja ūdens, bet nomaskētais

jumts bija vienā līmenī ar purva virsmu. Šādai būvei zemes

darbi iznāca stipri mazāki; pašu novadgrāvi varēja izmantot kā

tranšeju uzbrukuma gadījumā. Decembri, kad nodaļa palielinā-
jās līdz 40 cilvēkiem, blakus uzcēla produktu noliktavu, pirmajā
bunkurā ierīkoja virtuvi, bet aiz pagrieziena uzcēla otru bunkuru.

Hitleriešu okšķeri šajā nostūrī mežiniekus nemeklēja.

Pēc kureliešu likvidēšanas klātpienācēju skaits auga: nāca

galvenokārt sveši ļaudis (vietējie slēpās piederīgo tuvumā), un

nav izslēgts, ka viņu skaitā atradās arī viens otrs bijušais poli-
cists, kurš bija nonācis konfliktā ar saviem kaklakungiem un

tagad mēģināja slapstīties. Oķenes mežinieki ieguva zināmu

popularitāti iedzīvotāju vidū ar to, ka «atbrīvoja» iedzīvotājus
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no okupantu uzliktajām nodevām. Uzzinājuši par kārtējo liel-

lopu nodošanu, viņi izgāja uz Talsu — Dūņu vai Skuju — Iliņu
ceļa, aizturēja braucējus un ar visiem nododamajiem lopiem at-

grieza atpakaļ, izdodot rakstītas izziņas, ka partizāņi lopus pa-

ņēmuši savām vajadzībām. Bet mutiski Saša ieteica zemniekiem

pašiem liellopus nokaut; daļu no šīs gaļas vēlāk dabūja arī no-

daļa. leročus mežinieki ieguva, atbruņojot policijas darbiniekus.

Tā uz Dundagas —Talsu ceļa netālu no Indiņu stacijas viņi aiz-

turēja divus policijas motociklus, nošāva policijas kapteini un

atņēma braucējiem ieročus. Decembra beigās nodaļā bija ap 60

pavāji bruņotu vīru, pie tam mežinieku pārziņā atradās vairāki

desmiti bēgļu — dezertieru paziņu un tuvinieku, — kas mežu ap-

kārtnē slapstījās, lai policija viņus neizsūtītu uz Vāciju. Domā-

jams, ka 100 cilvēki — skaitlis, kas figurē frontes štāba izlūku

daļas materiālos, uzrādot nodaļas sastāvu, — ietver gan meži-

niekus, gan viņu paziņas nelegālistus. Tik daudz cilvēku noda-

ļai bija jāapgādā. Privātie bēgļi, mežabrāļu sūtīti, bieži veica

sakarnieku un izlūku uzdevumus. Sinī periodā viņu dzīvība, var

teikt, karājās mata galā. No nelegāli dzīvojošajiem sēmiešu pa-

ziņām un palīgiem apmēram divi desmiti vēlāk tika apcietināti,
bet vairāki — arī trīs Viniņu ģimenes locekļi — nošauti Talsos

«par sakariem ar Sēmes purva bandītiem».

Kā jau minēts, daudzi dezertieri, kuri dzīvoja savu ģimeņu
tuvumā, nodaļā neiesaistījās, lai gan uzturēja ar to sakarus.

Viņi mitinājās atsevišķi: mežā bunkuros vai savu māju pagrīdē.

Viņi tad arī visbiežāk krita žandarmu rokās; atklāšanas gadī-
jumā tika represēti arī pārējie māju iedzīvotāji. Tā 1945. gada
sākumā kādudien hitlerieši negaidot iebruka Arlavas pagasta
mežabrāļu atbalstītāju Borģu mājās, kur slēpās 1 dezertieris un

2 nelegālisti, kuri izvairījās no mobilizācijas. Hitlerieši izveda

māju iedzīvotājus sētā, nostādīja pie sienas un sāka pārmeklēt
ēkas. Kad pārmeklētāji nonāca līdz skurstenim, no tā atskanēja
šāvieni — nelegālisti nedevās vāciešiem rokās. Sadursme beig-
tos traģiski, ja Sēmes nodaļas mežabrāļi, kas dzīvoja aiz pāris
meža kvartāliem, laikā neatsteigtos palīgā. Triecienā viņi hitle-

riešus padzina un iedzīvotājus atbrīvoja, izglāba nelegālistus —

viens no viņiem jau bija ievainots vēderā, ilgi turēties tie ne-

spētu. Borģu vīrieši tai pašā dienā aizgāja mežā, bet vecie ļaudis

palika. Nākamajā dienā ieradās lielāki policijas spēki, visi mājas

iedzīvotāji tika arestēti. Vēlāk ziņas par viņiem izzuda kaut kur

hitleriešu koncentrācijas nometnēs. Līdzīgi atgadījās arī Stabul-

nieku mājās. Pie mājām vācu žandarmi atrada dezertieru bun-
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kuru, izvilka no tā paslēpušos vīrus un kopā ar mājiniekiem aiz-

veda uz Talsu SD cietumu; mājas nopostīja.
Policijai un žandarmērijai izdevās ar laiku izķert daļu to de-

zertieru, kas slēpās pasīvi. Sīs ķeršanas akcijas atrāva zināmā

mērā vācu un latviešu hitleriskos pēdu dzinējus no pretpartizāņu
operācijām, prasīja laiku un pat upurus, jo atsevišķi dezertieri

bruņoti pretojās. Var droši apgalvot, ka 1944./45. gada ziemā

«Kurzemes katlā» tika pārmeklēts desmitiem tūkstošu viensētu,
dažas pat vairākkārt. Pārmeklēšanas akciju rezultātā noķertos

(ja tiem neizdevās pierakstīt «bandītismu», t. i., aktīvu pretoša-
nos okupantiem) sūtīja uz dezertieru savāktuvēm — t. s. «pul-
cēšanās vienībām» — Liepājā un Ventspilī. Tā, piemēram, zie-

mas periodā (līdz martam) Liepājā pavisam bijuši sadzīti ap
2000 dezertējušu leģionāru, martā no tiem «600 vīrus bez iero-

čiem» nosūtīja uz 19. divīziju. 28. martā, kā atzīmējis pats «ģe-

nerālinspektors», Liepājas savāktuvē vēl bijuši 1397, bet Vents-

pils — 528 saķertie latviešu vīri un jaunieši (M. m. a., IV,
63—64). Protams, tie daudzie simti, kas pretojās, tika vai nu

nošauti, vai arī nosūtīti kopā ar saviem slēpējiem uz koncentrā-

cijas nometnēm. Vispār šī pasīvā pretestības forma, par kādu var

uzskatīt dezertieru slēpšanos un viņu slēpšanu, okupantus maz

traucēja — tā gandrīz nemaz nespēja vājināt okupācijas režīmu

un fronti. Ar atsevišķo dezertieru izķeršanu tika galā sīkāki poli-
cijas spēki. Cita lieta — lielas bruņotu dezertieru nodaļas, kas

bāzējās mežos; to apkarošanai (tāpat kā pret partizāņiem) bija

jāpulcina speciālas soda daļas, pat vērmahta apakšvienības.

Izlūkuuzdevumi

saliedē nodaļu

Decembra beigās ar savu informatoru starpnie-
c^u ūķenieši uzzināja par izlūku desantu un

norunāja tikšanos ar izpletņlēcējiem. Saņēmuši
Centra norādījumu uzņemties nodaļas vadību, Semiganovska
ļaudis pārgāja dzīvot pie Sēmes nodaļas, palīdzot komandieriem

ieviest tajā īsti militāru kārtību. Katra patvaļīga vai anarhis-

tiska rīcība tika stingri noliegta. Sī kārtība vairākiem nepatika,
un tie nodaļu pameta. Nodaļā, kurā līdz šim netika veikts ne-

kāds idejiskās audzināšanas darbs, izpletņlēcēji organizēja poli-
tiskas pārrunas, bet izlūku grupas radists nodrošināja Padomju
informācijas biroja ziņu nOklausīšanos

:

Nodaļas personālsastāvs tika sadalīts 2 daļās: sardzes grupā

(vadā) un operatīvajā grupā (vadā). Operatīvajā grupā tika

iedalīti spēcīgākie vīri ar labākajiem ieročiem; viņi gāja uzde-

vumos, kā arī sagādes operācijās. Atšķirībā no enguriešiem Sē-



270

mes nodaļas apbruņojums bija vājāks — ložmetēju vispār nebija.
Pēc izlūku ierosinājuma, viss kaujas vads ar komandieri priekš-
galā 3. janvāri izgāja operācijā uz Talsu — Dundagas ceļa, lai

uzbruktu kādai karaspēka mašīnai un iegūtu ieročus. Nāca auto-

buss — mežabrāļi jau nopriecājās par iespējamām oficieru tro-

fejām un deva šauteņu zalvi. Taču mašīna bija atceļā no uzde-

vuma un izrādījās tukša; to sadedzināja — krita vienīgi šoferis.

Taču Ventspils apriņķa kopējā partizāņu un izlūku «koncertā»

šis pārdrošais pasākums labi pieskanēja — okupantu nedrošība

Dundagas apkārtnē pieauga. Nākamajā dienā notika plaša mežu

pārmeklēšana, uz ceļiem uzlika uzrakstus: «Achtungļ Partisa-

nenl», «Waffen m Ordnung! Banditen!» («Uzmanību! Parti-

zāņi!», «leročus turēt gatavībā! Bandīti!»)
Pēc atskaišu materiāliem spriežot, janvāra sākumā V. Semi-

ganovskis bija iecerējis ar mežabrāļu palīdzību, izmantojot izde-

vīgo atrašanās vietu — vācu 16. armijas galveno komunikāciju
tuvumā, — pastiprināt diversijas. Arī pašu bāzēšanās vieta likās

izdevīga — vajadzēja piesargāties tikai no Talsu un Pastendes

puses. No rietumiem un ziemeļiem nometni piesedza lielie tīreļi.
Taču Talsu esesieši un armijas pretizlūkošanas daļas nepār-
traukti turēja acīs šo pusi; viņi masīvā ieplūdināja savus aģen-
tus, bet izejas no meža nobloķēja. Ikvienā apdzīvotajā vietā, no

kuras viegli bija sasniedzama mežmala, Talsu, Valga'les un

Pastendes apkārtnē stāvēja vai nu armijas daļas, vai atradās

fašistu slepenie ziņotāji. Tādēļ jau pirmā iecerētā izlūku diver-

sija cieta neveiksmi un, kā vienmēr tādos brīžos, negatīvi ietek-

mēja visu izlūku tālāko darbību. Pastendes Lūžniekos frontinie-

kiem bija izdevies saistīties ar krievu iedzīvotājiem, kurus vācieši

bija izveduši uz Kurzemi un nodarbināja nocietinājumu celšanā.

No viņiem varēja dabūt «svaigu» informāciju par vācu kara-

spēka daļu kustību, ar viņu starpniecību izlūki cerēja saistīties ar

karagūstekņiem, kas bija nodarbināti armijas noliktavās. Izlūki

bija nodomājuši tās uzspridzināt. Semiganovskis, kas pats bija
izcietis fašistu ieslodzījuma šausmas, dega nepacietībā izraut

padomju karavīrus no nebrīves. Taču fašistu informācijas die-

nests bija šo nodomu kaut kā atšifrējis. «Sakari ar šiem cilvē-

kiem (karagūstekņiem. — Red.),» rakstīja 1971. g. 7. maijā
V. Semiganovskis Talsu 1. astoņgadīgās skolas novadpētnie-
kiem, 1 «tika uzņemti, un satikšanās bija nolikta naktī Lūžnieku

1 1970./71. gadā Talsu 1. astoņgadīgās skolas novadpētniekiem, sadarbojoties
ar grāmatas autoru, izdevās saistīties ar daudziem Vitjas un Sčerbaka izlūku
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viensētā. Līdz šim nav zināms, vai šie cilvēki nodeva mūs vai

vācieši uzzināja par tikšanos no citiem avotiem, bet uz tikšanos

atnāca vācieši, aplenca viensētu. Taču mūs sagrābt neizdevās.

Sargs (toreiz uz posteņa stāvēja b. Barbaričs) viņus savlaicīgi
ieraudzīja. Atkāpjoties no viensētas, mani smagi ievainoja, to-

mēr spēju aizrāpot līdz mežam
... Uzspridzināt noliktavu mums

toreiz neizdevās.» Var tikai piebilst, ka minētā operācija notika

1945. g. 9. janvāra naktī. Tikai tādēļ, ka izlūki bija drosmīgi un

vienprātīgi, viņi niknā kaujā spēja pārraut ielenkuma loku. Meža-

brāļi bija nodoti, pie tam hitleriešu aģents izrādījies kvalifi-

cēts — viņu neizdevās atklāt.

Par to Vitjas grupa pārliecinājās vēlreiz janvāra otrajā pusē:
ejot izlūkošanas uzdevumā uz tām pašām Lūžnieku mājām,
iekrita lamatās frontinieks Aleksejs Kuzņecovs ar pāris vietē-

jiem mežabrāļiem, kas viņu pavadīja. Cik zināms, esesieši Kuz-

ņecovu spīdzinājuši un nobendējuši, bet nekā būtiska par frontes

izlūkiem nav uzzinājuši. To apliecina savās vēstulēs arī bijušais
radists sibīrietis V. Barbaričs: «Aleksejs Aleksejevičs (Kuzņe-
covs. — Red.) tiešām neatgriezās no uzdevuma. Viņu un vēl da-

žus latviešus fašisti sagūstīja dzīvus... Aizveda uz Pāvilsona

māju. Visu nakti mocīja Alekseju un viņa biedrus, ar kuriem viņš

gāja uzdevumā. Vēl pēc Pāvilsona teiktā mēs zinājām, ka rītā,
kad fašisti izveda Alekseju, viņš latviešu valodā iesaucies: «Ne-

kas, bērni, nebūs!» (So to latviski pateikt mēs toreiz pratām
visi, tikai viens labāk, otrs sliktāk). Ko viņš ar to gribēja sacīt?

Mēs ilgi domājām un nācām pie slēdziena: lai mēs nebaidāmies,
ka viņš mūs nodevis, — par mums un mūsu uzdevumu fašistiem

nav neko stāstījis. Vēl šis saimnieks piebildis, ka Aleksejs bijis
viscaur melns sadauzīts...» Arī minētais Ventspils policijas
raksts liecina, ka no sagūstītajiem esesieši ir dabūjuši visai

maz patiesas informācijas. Nav izslēgts, ka gestapo ziņotājs
varētu būt bijis pašu mežabrāļu vidū. A. Trukmanis atceras, ka

īsi pirms Lūžnieku operācijas nodaļai pievienojušies 4 labi bru-

ņoti vīri, kas uzdevušies par dezertieriem no armijas. Kad no-

daļa cēlusies uz jaunu vietu, pienācēji pa ceļam pazuduši; vēlāk

redzēti Talsu SD.

Dabiski, ka pēc komandiera ievainošanas izlūku grupai bija
jāatsakās no vilinošajām diversiju iecerēm. Darbības centrā tika

likts izlūkdarbs, un tas deva labus rezultātus, jo komandiera

grupu locekļiem. Sī darba rezultātā skolā uzkrājās vērtīgi aptaujas materiāli,

vēstules, fotogrāfijas, kas ļauj sīkāk un precīzāk atspoguļot izlūku darbību.
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vietnieks I. Skudrovs strādāja prasmīgi (Lubānas partizāņu
pieredze te lieti noderēja!) un visi pārējie grupas locekļi bija
aktīvi. «Pēc manas ievainošanas,» rakstīja V. Semiganovskis
savā pēckara atskaitē, «grupas mobilitāte ievērojami mazinājās,
taču, par spīti tam, grupa turpināja strādāt. Gribu atzīmēt, ka

manas ārstēšanās laikā parādīja lielu izturību un kaujas spējas
radists Barbaričs, aģenti Kuzņecovs, Vasiļjevs, Borisovs un lieilu

prasmi vadīt darbu — mans vietnieks Skudrovs. Aģentūras izlū-

košanas ceļā līdz 1945. g. 20. janvārim bija atklāts visu munīci-

jas noliktavu un autobāzu izvietojums un karaspēka koncentrā-

cijas vietas Talsu apriņķī.» Sājos panākumos ne mazi nopelni
bija Sēmes mežabrāļiem. Atšķirībā no 1945. gada pavasara, kad

Vitjas izlūkiem izdevās piesaistīt par saviem informatoriem vai-

rākus vietējās fašistiskās administrācijas ierēdņus, grūtajā zie-

mas vidū viņi galvenokārt izmantoja mežabrāļu un viņu atbal-

stītāju izlūkziņas. Mežabrāļu un iedzīvotāju vidū vispopulārā-
kais bija izlūks Janka — I. Skudrovs. Viņa vārdu vēl šodien

Medņu māju iedzīvotāji izrunā ar apbrīnu. Tā māju saimnieks

stāsta: «Izpletņu lēcējam latvietim (I. Skudrovam. — Red.) es

izgādāju pasi uz Jāņa Bērziņa vārda. Man bija to iespējams iz-

darīt caur paziņām, reģistrējot Bērziņu Jāni kā bēgli no Krust-

pils ...
Ar Jāni mēs abi braucām uz Talsiem. To viņš darīja izlūku

grupas uzdevumā. Bērziņš bija darbīgs un enerģisks. Cik atceros,

viņa grupa veica arī diversijas. ...Bērziņš stāstīja, ka iznākusi

sadursme ar vāciešiem pie Dundagas. Bērziņam vajadzēja sagā-
dāt vācu drēbes; tās ari esot viegli dabūjis, atģērbjot sagūstītos.»

Mežabrāļu darbību janvārī Centrs raksturoja šādi: «Sliktā ap-

bruņojuma un spridzināmo vielu trūkuma dēļ ne nodaļa, ne (iz-
lūku) grupa nenodarbojās ar diversijām. Nodaļa turpināja cīnī-

ties ar nelielām pretinieka soda vienībām, policijas garnizoniem
un saskaņā ar grupas komandiera uzdevumu veica izlūkošanas

darbu. Visu 1945. gada janvāri nodaļa vāca vērtīgas ziņas par

pretinieku.» lespējams, ka, cerot uz panākumiem izlūku un Sē-

mes mežabrāļu sadarbībā ari diversiju laukā, Centrs naktī no

26. uz 27. janvāri desantēja Vitjam tola kravu. Tas jau notika

pašā Sēmes purvā.
Janvāra vidū hitleriešu okšķeri kļuva ļoti aktīvi Oķenes ap-

kārtnē: pa mežu klīda Ģibuļu jagdkomanda. Bija jūtams, ka

gatavojas lielāka ekspedīcija. V. Semiganovskis nolēma ar visu

partizāņu nodaļu pārvietoties uz citu bāzēšanās vietu, un šis

lēmums bija savlaicīgs: janvāra akcijas sēmiešus neskāra. Meža-

brāļi pameta apdzīvotās siltās mītnes pie novadgrāvja un devās
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uz ziemeļrietumiem. Naktī nogājuši pa pusaizsalušo purvu 20

kilometru, viņi izvietojās aiz «Medņu būdām» Sēmes tīreļa maz-

apmeklētajā dienvidaustrumu malā un iekārtoja skuju slieteņus
1

pie Krastupes. Bīstamais Talsu SD stipri vien attālinājās, jo te

bija Ventspils apriņķa teritorija. Izrādījās, ka arī te — upes otrā

krasta bunkurā — bija apmetušies uz savu roku pieci seši vācu

armijas dezertieri; nodaļai viņi tomēr nepievienojās.
Janvāra beigās sākās īpaši aktīvs Sēmes nodaļas un armijas

izlūku kopīgā darba posms. Bija radušies reāli priekšnoteikumi,
lai realizētu Vitjas kādreizējo ieceri par masveida diversijām
pretinieka komunikācijām, jo uz izlūku ugunskuriem Sēmes

purvā tika desantēts galvenokārt tols un minēšanas piederumi.
Izlūki uz ātru roku apmācīja sēmiešus apieties ar minēšanas

mehānismiem, un nākamās dienas vakarā trīs grupas pa 6—7

vīriem katrā devās kaujas uzdevumā uz Dundagas — Stendes

un Ventspils — Tukuma dzelzceļa līnijām. 29. un 31. janvāra
naktīs noskanēja četri sprādzieni. Visveiksmīgākais gājiens bija
spridzinātājiem, kas mīnēja tiltu pie Indiņu stacijas. Mīnai bija

ar auklu iedarbināms mehānisms, un mežabrāļiem pēc ilgas sal-

šanas izdevās sagaidīt šaursliežu «bānīti», kas, lēni elsdams,
vilka vagonus ar hitleriešiem. Gaisā uzlidoja tilts, un vilciena

sastāvs nogāzās no sliedēm. Otrā grupa uzspridzināja sliežu ceļu
un uzbērumu Stendes tuvumā. Trešais gājiens beidzās traģiski.
6 mežabrāļi jau tumsā izraka bedri un ielika mīnu zem dzelzceļa
sliedēm posmā starp Usmu un Ugāli. Taču pienāca rīts, bet vil-

cienu kustība nebija manāma. Lādiņš bija liels, un, tā kā nodaļai

krājumā bija maz tola, spridzinātājiem negribējās to izlietot

tikai «bedres taisīšanai» — sliežu ceļa spridzināšanai, kā to

praktizēja citi. Tika nolemts lādiņu atmīnēt. Taču nebija piere-
dzes, un jaunajam spridzinātājam misējās. Bojā gāja 5 meža-

brāļi (uzvārdi nav saglabājušies), dzīvs palika tikai viens, kas

pastāstīja traģisko vēsti. Vēl divas reizes— 10. un 12. februārī —

mežabrāļi uzspridzināja vairākās vietās uz abām līnijām sliežu

ceļu, jo vilcienu sastāvus neizdevās sagaidīt; bet līdz ar to tola

krājumi bija izsmelti.

Kritiskais marts
Sai pašā laikā Krastupes apkārtnē mežabrāļi
piedzīvoja jaunu nelaimi. Policisti izseikoja un

uzbruka leģionāru grupai, kas dzīvoja Sēmes nodaļai kaimiņos;

viens no leģionāriem, kuru tēva mājās noķēra hitlerieši, bija uz-

1 «Pieredze mūs mācījusi,» sacīja A. Trukmanis, «ka bunkurs nav īsti pie-
mērota partizāņu mītne, tādēļ tagad cēlām skuju būdas.»
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rādījis bunkuru. Leģionāri tika sagūstīti, bet viens no sēmiešiem,
kas tai laikā pagadījās tuvumā, nošauts. Nodaļas vadība vēlreiz

nolēma mainīt apmetnes vietu — šoreiz pārcēlās uz Dundagas
Krastu apkārtni, bet izlūki — vēl tālāk uz Dundagas pusi. Taču
9. februārī arī te sākās plaša ekspedīcija. Sēmieši sadursmē zau-

dēja trīs izlūkus un sāka steidzīgi atiet, pametot krājumus, kas

bija sagatavoti ziemai. Likteņa varā bija jāatstāj arī neapbru-
ņotie iedzīvotāji, kuri dzīvoja pie nodaļas. Kāds kājā ievainots

mežabrālis Kārlītis (uzvārds nav noskaidrots), nevarēdams sekot

pārējiem, esot palūdzis pistoli un palicis turpat skuju būdā. Aiz-

stāvoties viņš esot paguvis nošaut kādu Upesgrīvas šucmaņi;
hitleriešu mestās granātas viņu vēlreiz ievainojušas. Asinīm

noplūdušajam jauneklim esesieši sametuši virsū zarus un aiz-

dedzinājuši, sacīdami: «Lai izcepas tas bandīts.» Tas noticis pēc
soda ekspedīcijas vadītāja sadista fašistu pulkveža Marves rīko-

juma.
Radās kritiska situācija, jo produktu nebija, bet hitlerieši ne-

pārtraukti sekoja sēmiešiem pa pēdām, lenca mežabrāļu ap-
metņu vietas: nevarēja pagūt pat apsildīties. Sešas dienas meža-

brāļi neēduši klīda pa Sēmes purvu, jaucot pēdas. Pēc tam sa-

dalījās vairākās grupās. Taču vēlāk arī tās izklīda, un pavasarī

pēc «pēdu laika» beigšanās norunātajā satikšanās vietā pie ko-

mandiera ieradās tikai pāris desmitu vīru. Vairāki bija noķerti,
citi kaut kur noklīduši vai paši pieteikušies policijā. «Sis bija
ļoti grūts laiks, kad vajadzēja milzīgas apņēmības, lai izturētu

vajāšanas, badu, nepārtrauktos pārgājienus,» atceras tie, kas

pārdzīvojuši ekspedīciju trakošanu februārī un martā.

Redzot, ka tomēr visus dezertierus neizdodas izdabūt no Sē-

mes purva, Talsu SD mēģināja uzsākt tiešas «miera sarunas» ar

dezertieru vadītājiem. Tika laista darbā demagoģija par «savas

valdības» nodibināšanu Potsdamā (K. p., 305), kas «apvienošot
visus latviešus».

Jāsaka, ka arī šo hitleriešu «miera ofensīvu» sēmiešu pamat-
grupa godam izturēja un Talsu — Sēmes mežā sagaidīja Uzva-

ras dienu. Kad Talsos ieradās padomju varas pārstāvji, turp
devās arī Sēmes Sašas divdesmit vīru, lai pieteiktos un nodotu

ieročus, kurus bija lietojuši cīņai pret hitleriskajiem okupantiem.
Palikusi bez padomju izlūku militārās un idejiskās vadības,

arī leģiona dezertieru nodaļa Sēmes purvā izjuka, par īstu par-

tizāņu vienību tā arī neizaugusi. Taču, vairāk nekā mēnesi dar-

bodamies kopā ar padomju cīnītājiem, mežinieki daudz ko no

viņiem bija mācījušies un guvuši. Vairāku sēmiešu dzīvē šī sa-
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darbība iezīmēja drošu pagriezienu uz padomju pusi, darīja galu
neskaidrībai un svārstībām. Tādēļ arī pavasara pusē Sēmes me-

žos no jauna varēja sanākt kopā paliela bijušo mežabrāļu grupa
un sagaidīt Padomju Armijas Uzvaras dienu kaujas ierindā.

Semiganovska vīri, sākoties februāra akcijām, pameta Sēmes

masīvu un devās uz ziemeļiem — uz pilnīgi svešu apvidu austru-

mos no Dundagas. 10. februārī viņi šķērsoja Talsu — Dundagas
dzelzceļu; pie tam šķīrās no iepriekšējā partizāņu rajona un

iepriekšējās partizāniskās darbības īsti partizāniski — uzspri-
dzināja «bānīša» dzelzceļa sliedes. Sākās pavisam cita veida

darbība — dziļi nokonspirētas aģentūras darbs.

Kā izlūki pamatoja savu aiziešanu no Sēmes mežabrāļiem?
Vitjas atskaitē ir rakstīts: «1945. gada janvārī grupa pakļāva
savai ietekmei un savai vispārējai vadībai leitnanta (?) Truk-

maņa vadīto latviešu partizāņu nodaļu, kopskaitā 100 cilvēkus.

Latviešu grupa bija slikti apbruņota, un tai nevarēja uzlikt no-

pietnus uzdevumus. Un tomēr manā uzdevumā nodaļa vairāk-

kārt veda kaujas ar vācu žandarmēriju. Manu lūgumu apgādāt
nodaļu ar ieročiem un sprāgstvielām pavēlniecība noraidīja. Tā-

dēļ turpmāk es nevarēju izmantot šo nodaļu kā kaujas vienību

un atstāju tās bāzēšanās vietu.» Izlūku komandierim ir taisnība,
ka grūtajā mežu pastiprinātās pārmeklēšanas laikā Sēmes no-

daļa zaudēja savu nozīmi kā aktīvs izlūkošanas un kaujas fak-

tors sava vājuma un nestabilitātes dēļ: tā labi ja varēja aizstā-

vēties. Paliekot pie nodaļas, izlūki iestigtu meža sadursmēs, ne-

spētu veikt savu pamatdarbu, ko pieprasīja pavēlniecība. Un

apstākļos, kādi bija radušies, Vitjas vīri Sēmes nodaļai vairāk

līdzēt nespēja.

NELEGĀLISTI DUNDAGAS SILOS

1944. gada nogalē diezgan kompaktas dezertējušo leģionāru
grupas bija apmetušās mežos pie Dundagas.

Jau grāmatā «Kurzemes katlā» autors norādīja trīs masīvus,

kur galvenokārt sabēga mobilizētie latviešu karavīri, kad tos no

«Dundagas apmācības depo» 1944. gada rudenī gribēja izvest uz

Vāciju. Līdz 1969. gadam vēsturnieku ekspedīcijās un ar bijušo
frontes izlūku I. Pūces un J. Vilmaņa palīdzību tika vislabāk

izpētīti Ost upes un Māmes meži ziemeļrietumos no Dunda-

gas. Pēdējos gados, pateicoties Rojas muzeja organizatores
Līvijas Steinbaumas neatlaidīgām pūlēm, daudz kas uzzināts
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par notikumiem Ģipkas — Lubezeres apkārtnē, proti,
austrumos no Dundagas. Nedaudz skaidrāka aina ir arī par
dienvidrietumu masīvu — Kaugas mežiem starp Akmeņkal-
niem un Vilkraģiem.

Pie Vilkraģiem
Ar Kaugas mežiem ari saksim apskatu. Sai ma-

-
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sīva saplūda vislielākais leģionāru skaits un vis-

ātrāk arī pajuka viņu nodaļas. Aculiecinieki vērtē, ka 1944. gada
oktobrī te sabēguši vairāki simti leģionāru. Ceļā starp Ģibzdi un

Ameļiem pat īpaši bēgt nevajadzēja: paspēri soli pāri grāvim
un biji meža aizsegā — Pesteļu mežsarga apgaitā un drošībā.

Ne velti tauta devusi šim stūrim Pesteļu vārdu — nezinātājs

dūņpurva dangās var iemukt līdz kaklam. Lai gan bija tik liels

mežinieku skaits, vietējo iedzīvotāju atmiņā nav saglabājies ne-

viens kaut cik populārs dezertieru vadītāja uzvārds, kā tas bija
citur. Laikam jau neatradās viņu vidū dedzīgāka patriota —

fašistu nīdēja, uzņēmīga organizatora. Paliek iespaids, ka te

piestājuši nejauši garāmgājēji, kas vēl nebija izšķīrušies par tā-

lāko rīcību, bet nobēguši malā katram gadījumam: sak, gan
laiks parādīs. Diezin vai kāds no viņiem bija gatavs šai mežā

sagaidīt kara beigas un — vēl jo vairāk — kauties ar esesiešiem.

Objektīvi vērtējot, apkārtne nebija visai izdevīga lielas nodaļas
bāzēšanai: netālu bija Ventspils — Dundagas ceļš — otra sva-

rīgākā vācu 16. armijas satiksmes artērija Ziemeļkurzemē. Ziemā

te spēja tikai īslaicīgi noturēties dažas frontes izlūku grupas.

Vienīgi Vairoga vienības atlikušie cīnītāji — piecpadsmit vīru

nodaļa J. Sargūna vadībā — ar ārkārtīgi lielām grūtībām pār-
laida ziemas nogali Vieksta apgaitā un sagaidīja pavasari. Le-

ģionāru aiziešanu no Kaugas masīva ietekmēja arī kurelieši, kas

bija izvietojušies pavisam tuvu — aiz Ameļiem. Daudzus leģio-
nārus iekārdināja kureliešu puslegālais dzīves veids ar dažādām

ērtībām; īpaši tos vīrus, kas ar bažām gaidīja sala iestāšanos

un vāji orientējās politiskajā situācijā. Kaugas mežu leģionāri
galīgi izklīda rudens nogalē — pirmās mežu pārmeklēšanas ak-

cijas laikā. Toreizējais Vilkraģu māju rentnieks un frontes izlūku

uzticības vīrs Jāzeps Lapinskis, kas tagad ir PSKP biedrs, par

leģionāru izklīšanu stāsta: «No 200 leģionāriem, kas slēpās Vilk-

raģu apkārtnē, kādi 40 aizgāja pie Kureļa. lestājoties aukstam

laikam, daudzi teica, ka dosies pie savējiem, mēģinās kā nebūt

turp nokļūt. 1944. gada rudenī, sākoties mežu ķemmēšanai, daži

tika saķerti un divi nošauti... Leģionāriem ar vāciešiem kaujas
nenotika.» Proti, Kaugas mežos neizauga cīņas alkstoša un cīņas
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spējīga pretfašistiska mežabrāļu nodaļa, kaut gan bez aprakstī-
tajām grūtībām un nelaimēm te bija arī zināmas iespējas. Tāpat
ka citos apvidos, ari šeit vācu armijas dezertieri sastapās ar pa-

domju izlūkiem. Pie tam šie kontakti radās krietni agrāk nekā

Engures un Sēmes apkārtnē. Un tomēr tie izrādījās neauglīgi.
Mēģināsim izsekot, kā tas notika.

Augusta beigās krietni ziemeļos no Spāres stacijas, pie Diž-

purva — apmēram turpat, kur piezemējās Vepra grupa, — tika

desantēti 6 izlūki ar kodētu nosaukumu Ščerbaks. Arī viņu dar-

bības sākums šai purvu valstībā bija tikpat neveiksmīgs.'Vairā-
kas dienas pagāja, līdz izlūki orientējās apkārtnē. Neizdevās uz-

reiz atrast uzticamus cilvēkus. Taču kāds saimnieks jau bija
ziņojis policijai par izpletņu lēcējiem. Vācu daļas uzsāka mežu

pārmeklēšanu, un pirmā sadursme ar soda ekspedīciju izlūku

grupai maksāja dārgi: varonīgi gāja bojā desantnieku koman-

dieris Pāvels Cuprovs 1
.

8. septembra agrā rītā hitleriešu ķēde
sāka pārmeklēt meža kvartālus Lāču apgaitā, virzoties no zie-

meļiem. Izlūku atrašanās vieta ķērājiem aptuveni būs bijusi zi-

nāma: ceļš, pa kuru bija iespējams atkāpties (tas šķērsoja
iebrauktu meža stigu), bija nosprostots. Te (kā tas paredzēts
fašistu pamācības «Irbju medību» variantā) izlūkus gaidīja no-

cietinājušies hitlerieši. Par šo notikumu Cuprova apbalvojuma
lapā ir rakstīts: «... Cuprovs uzdūrās slēpnim, kas sastāvēja no

kādiem 45 vāciešiem, sākās kauja. Grupa bija nokļuvusi ielen-

kumā. Biedrs Cuprovs, ar kuru bija vēl 5 cilvēki, neapjuka un,

pieņēmis lēmumu iziet no ielenkuma, pirmais metās triecienā,

aizraujot sev līdzi pārējos. Būdams smagi ievainots, Cuprovs
pievērsa sev pretinieka uguni, bet grupai deva pavēli: «Par katru

cenu izrauties no ielenkuma ...» Grupa bez zaudējumiem izkļuva
no ielenkuma, bet Cuprovs, redzot, ka viņam tuvojas vācieši, no-

1 Leitnants Pāvels Cuprovs, dz. 1903. g. Gorkijas apg. Vačas ciematā.

PSKP biedra kandidāts. Trīs reizes sūtīts ienaidnieka aizmugurē; 1943. g.

bijis 3. Ļeņingradas partizāņu brigādes 4. pulka komisāra vietnieks komjau-
natnes darbā. Pēc partizāņu gaitām iestājās II Baltijas frontes izlūkdaļā.
1944. g. pavasarī kopā ar radistu Konstantīnu Suvalovu desantēts pie Mado-

nas, kur sadarbojās ar P. Ratiņa partizāņu vienību, bet pēc rajona atbrīvo-

šanas naktī uz 27. VIII ar grupu desantēts Kurzemē. Krita 1944. g. 8. IX.

Apbalvots ar Sarkanā Karoga ordeni, Tēvijas kara I pakāpes ordeni un ar

partizāņu medaļas I pakāpi.
P iezimc. Šķiet, ka viens no Aizsardzības ministrijas arhīva materiālos

uzrādītajiem datumiem ir neprecīzs: vai nu grupas desantēšanas, vai koman-

diera krišanas diena. A. Bluķis un citi izlūki apgalvo, ka starp šiem notiku-

miem varēja būt pagājušas lielākais 4—5 dienas.
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šāvās.» Kā nesen noskaidroja Talsu novadpētnieki, kritušā līķi
mežā vēlāk uzgājis mežsargs Žanis Smilga no Ozoliņu mājām.
Viņš apkrāvis mirušo ar zariem, lai meža zvēri un hitlerieši

neuzietu un neapgānītu padomju karavīra mirstīgās atliekas. Tā

kā Pāvela Cuprova līķi lencēji nebija atraduši, tas liek secināt,
ka dedzīgais padomju patriots rīkojies pārsteidzīgi — hitlerieši

bija baidījušies iet dziļāk mežā.

Tajā pašā naktī, kā stāsta grupas loceklis V. Karpovs, izlūki

atstājuši bīstamo rajonu un devušies uz ziemeļiem, šķērsojuši
Ventspils ceļu un tālāk virzījušies uz Dundagas pusi. Tā arī viņi
nonāca Vilkraģos, kur atrada uzticamu atbalstītāju J. Lapinski.
Ar viņa palīdzību izlūki iekārtoja drošu slepenu mītni mežā starp
Vilkraģiem un Akmeņkalniem un iesāka veidot savu ziņotāju
tīklu. Ļoti pašaizliedzīga, kā liecina J. Lapinskis, bija Grīnpauķu
ģimene no Krogu mājām. Lai gan Grīnpauķiem bija seši mazi

bērni, māte bieži uzņēmusies risku, sagādājot ziņas par Vents-

pili. Dedzīgi palīgi atradās Ģibzdes pusē, vēlāk izlūki uzņēma
sakarus ar Ventspils strādniekiem. Divi palīgi — latgalieši Jānis

Larionovs un Fjodors Fjodorovs — ar laiku pārnāca pie grupas

mežā. Tas bija liels ieguvums jaunajiem izlūkiem, kuri, atskaitot

A. Bluķi, neprata latviešu valodu un pēc pieredzējušā koman-

diera nāves nereti nonāca dažādās grūtībās valodas nezināšanas

dēļ. Par grupas komandieri Centrs apstiprināja 19 gadus veco

ierindnieku Aleksandru Gordejevu (vēlāk saukts par Petrovu).

Viņa vecumā bija arī izlūki brāļi Karpovi, bet radistam Suvalo-

vam — tikai 18 gadi. Gados vecāks un vairāk dzīvē pieredzējis
foija piektais grupas loceklis — bijušais Jēkabpils komjaunietis
Alfrēds Bluķis (Kārlis, dz. 1923. g.). 1941./42. gadā viņš cīnījās
frontē, tika divreiz ievainots un pēc ievainojumu sadziedēšanas

pieteicās izlūku darbā. 1944. gada pavasarī A. Bluķis tika de-

santēts izlūku grupas sastāvā V. Samsona partizāņu brigādes
darbības rajonā, kur sadarbojās ar Latgales partizāņiem un

guva pirmās iemaņas izlūku darbā Latvijā. Arī aģentūras izlū-

košanas aizsākšana Ģibzdes pusē 1944. g. rudenī lielā mērā bija
viņa nopelns. 2ēl, ka liktenīga pārpratuma dēļ grupā ieviesās

neuzticības atmosfēra, kas negatīvi ietekmēja gan jau uzņemtos

sakarus, gan traucēja jaunu kontaktu nodibināšanu.

Rūgtas pieredzes mācīti, jaunie izlūki ievēroja absolūtu kon-

spirāciju, tādēļ par viņu atrašanās vietu nepiederošas personas

neko nezināja. Taču šajā pašā mežā, kā jau minēts, dzīvoja pāris
simtu leģionāru. Dzīvot blakus šādiem kaimiņiem bija visai ris-

kanti. Dezertieri varēja nejauši atklāt izlūku mītni, jo ar savu
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neorganizēto klīšanu pa apkārtni viņi radīja nevēlamas sadur-

smes briesmas, īpaši naktīs, kad nezini, kas tev stāv pretim.
Sevišķu trauksmi radīja 30. septembra notikums, kad neziņas
dēj izlūki iekļuva bīstamā situācijā. Celdamies pāri Raķupei,
viņi uzskrēja policijas slēpnim. Šoreiz stāvokli glāba radists

Konstantīns šuvalovs, kas, ar pistoli sašaudams trīs fašistus,
izlauza ceļu sev un pārējiem. Sie apstākļi skubināja izlūkus kaut

ko iesākt, lai kaimiņos izveidotos organizēta un labvēlīgi no-

skaņota mežabrāļu nodaļa_. Droši vien iepriekšējais komandieris

P. Cuprovs, kas bija izgājis Ļeņingradas partizāņu slavenās

Germana (3.) brigādes skolu, neatturētos no kārdinājuma radīt

Kaugas mežos kaut ko līdzīgu ļeņingradiešu partizāņu pul-
kam 1

— viņu tradicionālajai partizāņu organizācijas formai. Un

liktu lietā savu personīgo kaujas un politisko pieredzi, tādu orga-
nizējot. «Dzīvā materiāla» Kaugas mežos bija pietiekami.

Jauniešu grupai šādas ieceres, dabiski, nevarēja rasties. Viņu
nodomi bija daudz pieticīgāki — palīdzēt apvienot kompaktā vie-

nībā visus apkārtējos vācu armijas dezertierus, ieviest minimālu

kārtību un disciplīnu, lai netraucē izlūkus. Teiktais izriet no

J. Lapinska liecības. Viņš apstiprina arī to, ka izlūki šim mērķim
no Centra pieprasījuši ieroču kravu. lecere, protams, nebija bez-

cerīga: ar izlūku palīdzību varēja atšķelt un noformēt vienā no-

daļā vismaz stabilāko antifašistisko dezertieru kodolu. Taču

izlūki visu to gribēja izdarīt ar ...
J. Lapinska starpniecību, uz-

ticot viņam sarunu vešanu ar mežiniekiem. No tā visa nekas

prātīgs neiznāca: pusanarhistiski noskaņotajiem karavīriem, kas

oduši frontes pulveri, necila civilpersona nevarēja būt autoritāte.

Dezertējušo virsnieku un apakšvirsnieku vidū neatradās tālre-

dzīgāks cilvēks, kas sākto iniciatīvu atbalstītu. J. Lapinskis at-

zīst: «Es savas mazās izglītības dēļ nespēju šo uzdevumu veikt,

nevarēju panākt disciplīnu. Aprunājos ar izpletņu lēcējiem, un

nolēmām izbeigt organizēšanu komandiera trūkuma dēļ. Grupa
bija pieprasījusi ieročus, lai apbruņotu pretestības kustības da-

lībniekus. Bet, tā kā organizācija bija vāja, atsauca pieprasī-

1 Ļeņingradas apgabala partizāņu brigādēm, kas izvērtās par spēcīgām
militārām formācijām, bija īpatnēja struktūra. Atšķirība, piemēram, no Balt-

krievijas, Baltijas republiku un Kaļiņinas apgabala samērā nelielajām brigā-

dēm, kas tieši pakļāva sev partizāņu vienības, tas parasti dalījās pulkos, pē-

dējie savukārt — vienībās. Ļeņingradas partizāņu pulks bija kompakta
militāra formācija, kas varēja veikt lielas un atbildīgas operācijas un parasti

darbojās pilnā sastāvā, neizmētājot spēkus pa vienībām. Pēc šī parauga 1942.

gada vasarā bija izveidots un darbojās pulks Par Padomju Latviju — vienīgā
šāda veida latviešu partizāņu formācija Lielajā Tēvijas karā.
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jumu, un es savu darbību šai virzienā izbeidzu.» Novembra akci-
jas izdzenāja pēdējos leģionārus, un Kaugas meži palika tukši.

Pie Vilkraģiem turpinājuši slēpties tikai trīs pārbēdzēji no Dun-

dagas nometnes apsardzes; kā citnovadniekiem viņiem nebija
kur dēties. Ziemā viņus izlūkošanas reidos tika iesaistījusi
Gvardu grupa (sk. 444. lpp.), kas šai pusē ieradās decembrī. 1

Ščerbaka jaunieši 18. novembrī pameta Kaugas masīvu, jo te pā-
rāk bieži ieklīda mežu pārmeklētāji; iespējams, ka viņu raidsta-

ciju fašisti bija nopeilējuši. A. Gordejevs aizveda grupu uz

Abavas mežiem, kur satikās ar Sarkano bultu. Sākās jauns
posms grupas darbībā.

Aiz Vēžcima
un Dižmežu
ciema

Par nelegālistu un nepakļāvīgo leģionāru uztu-

rāšanās vietu kļuva arī plašais piejūras masīvs

starp Ģipku un Lubezeri. Šai pusē nav notikušas

kaujas, kas būtu tālāk zināmas, te nav darboju-
šās lielākas kompaktas mežabrāļu nodaļas, taču darba zemnieku

vidū tāpat ir pastāvējušas spēcīgas pretfašistiskas noskaņas,
rūdzis pretestības gars, un viņi, par spīti fašistu teroram un upu-

riem, tika atbalstījuši mežiniekus. Jāpiezīmē gan, ka mežā aiz-

gāja samērā maz vietējo iedzīvotāju, atskaitot vairākus gājējus
un sīko zemnieku dēlus. Lielum lielais vairums bija citnovadnieki.

Pirmā bruņoto mežabrāļu pulcēšanās notika Vēžu mežsarga ap-

gaitā, un šīs grupas sākums ir saistīts ar Talsu novada anti-

fašistiskās pagrīdes agrāko vēsturi.

Talsu antifašisti atdzīvojās pēc Sarkanās Armijas varonīga-

jām kaujām pie Maskavas un, spītēdami fašistu teroram un ar

lielu sašutumu reaģēdami uz esesiešu zvērībām Audriņos 1942.

gada sākumā, turpināja drosmīgi organizēties. Ir liecības, ka šai

laikā Talsu apriņķī parādījušies uzsaukumi, kas aicinājuši iedzī-

votājus nepakļauties vācu laupītājiem, meklēt ieročus un sagla-
bāt tos, lai vajadzības gadījumā tos laistu darbā un iebrucējus
padzītu.2 1942. g. februārī ar nodevēju palīdzību hitlerieši atklāja
divas nelegālas grupas, kuras bija izveidojuši un paspējuši da-

ļēji apbruņot agrākie padomju antifašisti Talsos un Laidzē. No

pirmās grupas sastāva daži izglābās, bet Alfrēds Veismanis un

Aldonis Rozenbergs 1943. gada beigās iesaistījās K. Paldiņa pa-

1 1944. g. XII Pesteļu mežsarga apgaitā tika desantēta arī izlūkgrupa
Marss, kuru komandēja vecākais leitnants Afanasijs Gluščenko. 4 karavīri ir

darbojušies ļoti konspiratīvi, pārraidot Centram līdz kara beigām 66 radio-

grammas par pretinieka izvietojumu Dundagas —Kolkas—Ģipkas apkārtnē.
2 LKP CXPVI PA, 101. f., 4. apr., 5.1., 66. lp.
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grīdes organizācijā (D. N. f., 143). Pēc otrās traģiskās ņeveik-
smes 1944. g. martā, kas prasīja jaunus upurus un izrāva no

Talsu antifašistu vidus krietnākos biedrus (sk. 18. lpp.), ticība

pagrīdes darba iespējām bija stipri saplakusi: A. Rozenbergs
slapstījās pie paziņām, A. Veismanis pārcēlās uz Lubezeres ap-
kārtni pie radiniekiem un aizgāja dzīvot mežā. Viņam arī pie-
dēvē Lubezeres mežabrāļu grupas organizēšanu.

Par mežinieku pulcēšanās sākumiem precīzu ziņu nav. Ir tikai

divi droši liecinieki, kas zina stāstīt par grupas vēlāko posmu:
fašistu koncentrācijas nometnes bijušais ieslodzītais Marģers
Vestermanis, kurš pēc izbēgšanas no geto kolonnas atgriezās
Popervāles pusē un 1944. g. septembrī aiz Lubes dzirnavām sa-

tika bruņotu mežabrāļu pulciņu, un bijušais laukstrādnieks Sta-

ņislavs Ratnieks, kas pēc dezertēšanas no leģiona apmācības
punkta slēpās dzimtajā pusē un oktobrī Dižpļavās sastapa meži-

niekus un novembrī tiem pievienojās. No Vestermaņa un Ratnieka

stāstījuma izriet, ka ilgāk un pastāvīgi mežā dzīvojuši apmēram
divdesmit pavāji bruņotu vīru. Tos komandējis A. Veismanis.

Grupa uzturējusies Vēžu mežsarga apgaitā, vairākkārt mainot

vietu. «Kad es pievienojos grupai,» stāsta Ratnieks, «tā sastāvēja
no 24 cilvēkiem. No grupas sastāva atceros divus ebrejus, vienu

padomju lidotāju, vienu vācieti, ukraiņu karagūstekņus, Belovu

v. c. Ebreji bija izbēguši no Dundagas vai Popervāles nometnēm,
vācieti sagūstījām, un izrādījās, ka viņš jau bija dezertējis. Lido-

tāju satika Kunduma ezera apkārtnē. Viņam bija karte, kom-

pass; sacīja, ka esot avarējusi lidmašīna. Mūsu bunkurā dzīvoja
arī Alfrēda Veismaņa brālis Reinholds. Vēl bija mazāks bunkurs,,
kur uzturējās izbēgušie karagūstekņi un pāris ebreju. Pirmās jeb*
centrālās grupas uzdevums galvenokārt bija izlūkdarbs

... Tajā,

nemaz neiesaistījās otrā bunkura vīri.»

Tāds raibu raibais mežabrāļu sastāvs, protams, neveicināja
savstarpējas uzticības nostiprināšanos un grupas saliedēšanos.

Taču valdošais antifašistiskais noskaņojums un draudošās bries-

mas — tikt izķertiem pa vienam — turēja visus kopā. Visi atzi-

nuši A. Veismaņa virsvadību, bijusi minimālā disciplīna, kaut

gadījušies arī patvaļīgas prombūtnes pārkāpumi; bijušie vlaso-

vieši reizēm pieļāvuši patvarīgu rīcību pret iedzīvotājiem.

Vairāk saprotošie padomju karavīri un bijušie padomju aktī-

visti izskaidrojuši biedriem politiskos notikumus pasaulē un

ienaidnieka aizmugurē, pārliecinājuši par gaidāmo Sarkanas

Armijas uzvaru. Kā politiski izglītotāko M. Vestermanis ir atzī-

mējis kādu rīdzinieku — bijušo leTK darbinieku, cietumsargu
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Volodju. Viņa uzvārds nav zināms; esot kritis divreiz gūstā
Igaunijas frontē, uzdevies par sarkanarmieti, tādēļ palicis dzīvs.

Savu noslēpumu arī mežā viņš neesot izpaudis. 1

Abi bijušie mežabrāļi apliecina, ka, atskaitot vācu armijas
dezertierus, pārējiem partizāņiem bijuši vāji šaujamie ieroči: labi

ja pistole un kāda granāta. Komandiera automātam iznākusi

tikai patronu sauja. Arī šis apstāklis iespaidoja mežavīru tak-

tiku: militāras operācijas nenotika, izlūkošanas uzdevumos gāja
ar pistolēm, atšaudījās, kad uzbruka, bet paši sadursmes nemek-

lēja. S. Ratnieks atceras zīmīgu epizodi: «Ejot kopā ar Veismani

uz Vēžciemu, pie upes tilta sadūrāmies ar vācieti, kas uzsauca:

«Halt! Dokumentēti!» Alfrēds zibenīgi izrāva no azotes doku-

mentu vietā pistoli un iešāva vācietim krūtīs. Tas tika smagi
ievainots, nokrita, bet vēl turpināja ar automātu šaut gaisā. Sa-

cēlās liela jezga. Mums izdevās nozust.» Ratnieks, stāstīdams

tālāk par plašo izlūkošanas darbu, secina, ka mežabrāļu vadītājs
to darījis kādas padomju izlūku grupas uzdevumā: «Es devos

vairākkārt izlūkgājienos pāri Rojas upei uz Vēžciemu, lai no

iedzīvotājiem uzzinātu, cik vāciešu, kāds apbruņojums, cik aiz-

braukuši vai atbraukuši. Tāpat vajadzēja izlūkot Rojas — Talsu

ceļu. Mans galvenais uzdevums bija izlūkošana, mazāk — dežu-

rēšana postenī pie bunkura. Izlūkdarbā strādāja arī abi Veis-

maņi... Dažādas ziņas pienesa arī vecais Pēteris Bogdanovs...
Ar ziņām uz mežu citreiz nāca viņa meitas, pie reizes atnesot arī

produktus. Alfrēds vairākkārt posās tālākam ceļam. Kad pain-

teresējos, kurp viņš dosies, saņēmu atbildi, ka ejot pie radiem uz

Dundagas pusi. Es sapratu, ka viņam bija sakari ar kādu izlūk-

grupu, kurai Alfrēds piegādāja savāktās ziņas. No Talsiem at-

brauca arī Alfrēda sieva ar ziņām ... Pēdējā reizē viņa apsolīja,
ka nākamajā reizē pie mums atvedīšot radisti... Ar izlūkziņām
pie Alfrēda nāca vēl kāda sieviete. Viņi tikās mežā, mūsu bun-

kurā to nekad neaizveda.» Versija par A. Veismaņa sakariem ar

kādu padomju izlūkgrupu var būt ļoti reāla, bet ārkārtīgi grūti
noskaidrojama un pierādāma tagad — tik ilgi pēc paša koman-

diera un viņa sievas nāves pirmajos pēckara gados. 2 Mums zi-

nāmo izlūkgrupu atskaitēs šie notikumi nav fiksēti. Kā rāda

autora sastādītā padomju izlūkgrupu desantēšanas karte, Ģip-

1 Sākot tēmas pētīšanu, autors izvirzīja versiju, ka nosauktais Volodja
varētu būt Ventspils II policijas (Dundagas) iecirkņa priekšnieka minētais

«poļitruks Volodja». Taču šai versijai nav dabūts apstiprinājums.
2 Alfrēds Veismanis pēc kara strādāja Talsu milicijā, mira traģiskā

nāvē.
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kas — Lubezeres tuvumā nav piezemējusies un šai masīvā ilgāk
uzturējusies kāda izlūkgrupa. Pilnīgi pieļaujams, ka mežabrāļu
vadītājs savu noslēpumu maz kam ir uzticējis; visa iepriekšē-
jās darbības sūrā pieredze mācīja būt konspiratīvam un ārkārtīgi
piesardzīgam. Kaut arī A. Veismanis uzturējās mežā, viņam bija
plaši sakari ar «ārpusi». Sevišķi vērtīgi ir bijuši viņa kontakti,,
kā min M. Vestermanis, ar šaursliežu dzelzceļa darbiniekiem.

Talsu un Stendes dzelzceļstrādnieku A. Veismani, kas bija ļoti
biedrisks, daudzi kolēģi pazina un, kad viņš griezās pēc palīdzī-
bas, viņam izlīdzēja. Tieši no dzelzceļniekiem uz mežu «nākusi»

munīcija, svarīga informācija, arī produkti. Nav izslēgts, ka ar

kāda dzelzceļnieka starpniecību (dzelzceļniekus padomju izlūki

piesaistīja sevišķi cītīgi) ir arī notikusi Veismaņa sazināšanās

ar desantniekiem. Citādi nav izskaidrojama tik plaši
un ārkārtīgi riskantā militāro ziņu vākšana no tālas apkārtnes,
ziņu, kas nebūt nebija nepieciešamas pašu mežabrāļu vajadzī-
bām. Arestēto mežinieku un viņu atbalstītāju pratinātāji Ārlavas

doktorātā, kur atradās vācu žandarmērijas punkts, ar bezgalīgu
nežēlību mēģinājuši «izsist» no aizdomās turētajiem atzīšanos.,

par sakariem ar padomju izlūkiem, dabūt kādas ziņas par no-

triekto padomju lidotāju, kas ticis turēts aizdomās kā parašu-
tists. 1 Mežabrāļu aģents P. Bogdanovs un sieviete — ziņu pie-

gādātāja — pavasarī esot nošauti Talsu cietumā «par spiego-
šanu». Citi sodīti tikai par dezertēšanu un tādēļ paglābušies
augstākā sodamēra.

Minētās versijas labā liecina arī A. Veismaņa kontakti ar le-

ģiona dezertieru nodaļu Ģipkas pusē. Jau rudens sākumā šai at-

tālajā pusē bija ieklīdušas nelielas dezertējušo leģionāru grupas,,
bet septembra beigās Dižmežu ciemā piestāja vesels vads, ap-

mēram trīsdesmit latviešu karavīru — visi vidzemnieki un latga-
lieši. Vadījis viņus Miervaldis Kļaviņš, kam Dižmežos dzīvojuši
radinieki. Leģionāri dzīvojuši atklāti, dzīrojuši, savam koman-

dierim, kas esot lepojies ar leitnanta uzplečiem, baznīcā nosvi-

nējuši kāzas — esot bijis oficiāls dokuments, ka nodaļa atrodo-

ties ceļā uz Dundagu tālākbraukšanai uz Vāciju. Kad aizbrauk-

šanas termiņi pagājuši, par atpūtniekiem sākusi interesēties-

policija un iauka žandarmērija. Leģionāri pārcēlušies dziļāk
mežā kādā viensētā, uzstādījuši ložmetēju un dižojušies, ka klat

nevienu frici nelaidīšot. Bet zināms jau, ka lielība naudu ne-

1 Dažādajās liecībās par izglābto padomju lidotāju ir pretrunas. Daži domā,

ka viņš kritis. Citi uzskata, ka aizgājis pāri frontei v. tml. Saukuši viņu par

Koju, tiek minēts pat uzvārds — Nikolajs Petrovs.
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maksā! 28. oktobra agrā rītā vācu krasta apsardzes bataljons
slepus ielenca leģionāru «cietoksni» un piespieda padoties kara-

vīrus, vadītāju arestēja mājās pie sievas. Izglābušies tie, kuri

tonakt bijuši uzdevumā. Pat lāgā novērošanu «karotāji» nebija
spējuši noorganizēt, nerunājot nemaz par nopietnu izlūkošanu.

Karavīri veltīgi bija uzticējušies komandierim, domādami, ka «Tī-

ģeris» viņus paglābs no izvešanas uz Vāciju. Ir ziņas, ka M. Kļa-

viņš_ Ventspils cietumā nošauts, bet Irma Kļaviņa un leģionāri
nonāca Štūthofas nometnē.

Kāda nozīme bija atstāstīt šo varbūt izskaistināto teiksmu par

leģionāru nodaļu un tās vadoni? To vēl šodien var dzirdēt no

vecākiem ļaudīm Ģipkas pusē. M. Kļaviņš klausītājiem neliksies

simpātisks, viņš tiek raksturots ļoti pretrunīgi. No vienas pu-

ses — Rīgas pašpuika, nesavaldīgs vējagrābslis, dēku meklētājs,
anarhists, kas pabijis policijas bataljonā, vācu daļās un leģionā,
un diezin cik smagi ir viņa nodarījumi pret tautu. No otras pu-
ses — vairākkārt dezertējis no hitleriešu karaspēka, piedalījies
uzbrukumā vācu virsniekiem, par ko viņam Jelgavā it kā pie-
spriests nāves sods, un, beidzot, pretēji vācu un latviešu fīreru

pavēlēm sabotējis latviešu karavīru izvešanu uz Vāciju. Bet tas

nav galvenais. Vēsturnieku un lasītāju var ieinteresēt tas, ka

ar leģionāru vadītāju vairākkārt ticies A. Veismanis, ka starp
viņiem notikusi kāda vienošanās, pat sadarbība. Kāds bijis šīs

sadarbības konkrētais raksturs, to var tikai minēt, taču sadar-

bības virziens skaidrs — militāra rakstura ziņu vākšana un pie-

gādāšana padomju izlūkiem. Ir dzīvs liecinieks Fricis Balodis,
kas toreiz, vēl būdams pusaudzis, Kļaviņa uzdevumā pāris reižu

braucis no Valdemārpils uz Rendu, kur pēc zināmas paroles viņu
sagaidījis padomju izlūka N. Kapustina kurjers, vēlākais Sar-

kanās bultas partizānis Kristaps Štokmanis 1
.

Sakarnieki apmai-

1 Kristaps Štokmanis, dz. 1906. g. Dzīvoja Kuldīgas tuvumā — Graud-

upē. 1944. g. viņu mobilizēja un nosūtīja uz Sloku. Kad viņa karaspēka daļa
atkāpās, Štokmanis dezertēja un slepeni atgriezās savā pusē. Sieva Grieta
Sto kmane (dz. 1907. g.) šai laikā jau sadarbojās ar Kapustina izlūkiem.

K. Štokmanis pārgāja pie izlūku grupas mežā, darbodamies par sakarnieku

un ceļvedi; 1945. g. 8. II pārcelts uz Sarkano bultu. Sieva Grieta piegādāja
pašas savāktās ziņas par vācu karaspēka kustību kapustiniešiem un Sarkana-

jai bultai, palīdzēja mežabrāļiem ar pārtiku. Būdama kādā uzdevumā, aiz-

stāvoties nošāvusi esesiešu virsnieku, pēc tam pati pārgājusi uz nelegālu dzī-

ves veidu, turpinot pildīt partizāņu izlūka un sakarnieces pienākumus. Hit-

lerieši spīdzinājuši Stokmaņu ģimenes locekļus — veco māti un abas meitas;

izpostījuši iedzīvi.

Kristaps Štokmanis krita pēc kara no bandīta lodes, kad piedalījās Kabiles

mežu tīrīšanā.
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nījušies ar cigarešu paciņām, kuru saturu nav redzējuši, bet va-

rējuši iedomāties: Balodis pats ticis vairākkārt sūtīts izlūkot
vācu daļu izvietojumu Rojā, bet reizi — pat Kolkā. Domājams,
ka sakarus ar padomju izlūku uzticības cilvēkiem leģionāru va-

dība uzņēmusi Kuldīgā vai Graudupē, kur nodaļa piestāja īsā

atpūtā ceļā no Paplakas apmācības nometnes uz Dundagu. Te

septembra otrajā pusē kapustinieši pilnā sparā veidoja savu zi-

ņotāju tīklu. Izlūku apvienotās grupas radists P. Avtomonovs
min informāciju, kas saņemta par Dundagas apkārtni (A. K.
k., 51).

Leģionāru vidū ir bijis policijas aģents, kas hitleriešus sīki

informējis par nodaļas darbību, arī par sakarnieku sūtīšanu pie
Abavas partizāņiem. Lai noskaid rotu šos kontaktus, Kļaviņa sa-

karnieki ārkārtīgi spīdzināti. Domājams, ka ar leģionāru noda-

ļas likvidēšanu tika zaudēti īslaicīgie sakari starp Ģipkas un

Abavas masīvu mežabrāļiem; šie sakari varēja būt abpusēji
ārkārtīgi noderīgi.

A. Veismaņa mežiniekus leģionāru arests neskāra — cieta

tikai daži kopīgie mežabrāļu atbalstītāji. Oktobrī Ģipkas —Lub-

ezeres meži kļuva par aizliegto zonu.
1 No desmit kilometru pla-

tas joslas gar jūru tika izsūtīti visi iedzīvotāji. Tas radīja grūtī-
bas mežabrāļu apgādē, taču vienlaikus pasargāja arī nometni no

lieku cilvēku acīm. Vēl divus mēnešus pastāvēja mežabrāļu pul-

ciņš; vairākuma bezdarbība nesa tikai ļaunumu — biežāka kļuva
atsevišķu vīru ciemošanās pie paziņām ārpus meža; partizāņu
zemnīcās savukārt ieradās viešņas, kā tas notika, piemēram,
Ziemassvētkos. Redzot bezdarbības postošo ietekmi un disciplī-
nas tālāko iršanu, vairāki partizāņi pavisam atstāja nometni,
arī M. Vestermanis.

Nenovēršamā katastrofa notikusi tūdaļ pēc Ziemassvētkiem.

Kā parasti tādās reizēs, viss sācies ar iekrišanu ārpusē: kāds

mežinieks tika pārsteigts pie paziņas Ošu mājās. Viņš bēdzis,
bet nošauts. Esesieši pratuši mīkstčaulīgo sievieti piespiest uz-

rādīt partizāņu zemnīcas mežā. Ķērāju uzbrukums bija pēkšņs,

1 1944. g. X, paredzot padomju karaspēka iespējamo desantu no jūras pu-

ses, hitleriešu pavēlniecība spēra arī tādu ārkārtēju soli, kāds bija visu civilo

iedzīvotāju izsūtīšana no piejūras joslas. Zemnieku un zvejnieku iedzīve tika

izpostīta. Jau pirms tam iedzīvotāji tika padzīti no Kolkas apkārtnes. Savās

atmiņās ģenerālis Bangerskis ir kaunīgi atkārtojis hitleriešu pasaciņu par

«2000—3000 Dundagas saimniecību iznīcināšanu» «tanku poligona vajadzī-
bām» (M. m. a., 111, 243). Vēlāk aizliegto joslu pagarināja; 1944. g. XII zem-

nieki tika padzīti arī no Vārves pagasta rietumu daļas.
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un pretoties neviens nepaguva; vācu ķēdes nāca no divām pusēm,
tā ka arī izbēgt maz kam izdevās. Šoreiz palaimējās tiem, kas

bija aizgājuši iebaudīt svētku alu. S. Ratnieks liecina, ka sagūs-
tīti 7—B, bet bēgot nošauti 2 mežabrāļi; pats viņš smagi ievai-

nots krūtīs, bet uzbrucēji viņu pelēkajos viršos nepamanījuši.
Vēlāk gan arī viņš nonācis Arlavas doktorātā pie spīdzinātājiem,
jo smagā ievainojuma dēļ mājās ārstēties nav varējis. Pārējie me-

žinieki izklīda un slēpās uz savu roku. Daži noturējās līdz kara

beigām, starp tiem bija arī Alfrēds Veismanis.

Māmes —

Ostupes masīvā

Visnoturīgākās izrādījās leģionāru grupas, kas

slēpās mežos rietumos no Dundagas. Te izšķi-
roša nozīme bija tam apstāklim, ka šīm grupām

iznāca darboties padomju izlūku ietekmē. Policijas vadībai par

šo nēlegālistu bāzēšanos ziņoja Ventspils apriņķa II policijas
iecirkņa priekšnieks 1945. g. 1. februārī. Ziņojumā tika norādīts,
ka ziemeļos no Lonastes bunkuros dzīvojot «150 bandītu — tikai

leģiona un (policijas) bataljonu vīri», kas neesot gribējuši
braukt uz Vāciju. Visi esot «tikai latviski domājošie», cīnoties ar

«bandītiem» — parašutistiem; ar «Kureļa grupu» sakaru neesot

bijis. Proti, Dundagas policijas priekšnieks mēģināja iztēlot sa-

viem kungiem, ka šīs leģionāru grupas ir nacionālistiski noska-

ņotas un tādēļ okupantiem nav bīstamas un ka tās gandrīz vai

būtu jāatbalsta, lai izmantotu cīņai pret padomju partizāņiem
un izlūkiem. Faktiskais stāvoklis bija pavisam citāds, un to

daudz precīzāk zināja padomju izlūki. Viņi pat izmantoja Mā-

mes — Ostupes mežos radušos situāciju savā labā. Par galveno
antifašistiskās cīņas vadītāju un spēku organizētāju šai pusē

kļuva jau iepriekš minētais padomju izlūku grupas Akmens ko-

mandieris drosmīgais un talantīgais limbažnieks Ijabs Pūce. Šo-

dien var tikai apbrīnot viņa tālredzību, neatlaidību un drošsir-

dību, ar kādu viņš pēc piezemēšanās sāka meklēt svešā apvidū
antifašistiski noskaņotus cilvēkus, kas varētu palīdzēt izlūkoša-

nas darbā. Viņa raksturā nebija ilgi nogaidīt, vairākkārt pār-
baudīt (kā tas pienāktos piesardzīgam izlūkam) un tikai tad

izšķirties par risku. Jau 1. janvārī, uzzinājis par vairāku bijušo

leģionāru grupu bāzēšanos Māmes mežā, viņš devās turp kopā

ar vietējo ceļvedi. Izrādījās, ka mežu trijstūrī Ostupe — Māmes

mežs — Atvases bez Vairoga 3. grupas apmetušies un slepe-
nos bunkuros dzīvo vēl seši vācu armijas dezertieru pulciņi pa

10—15 cilvēkiem katrā. Ar visiem Pūce pakāpeniski uzņēma saka-

rus un sastapa labvēlīgu atsaucību. Dezertieru grupās visumā
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valdīja veselīgs antifašistisks noskaņojums. Taču bezdarbība
grāva tās morāliski. Pūcēm izdevās iesaistīt bīstamajā izlūko-
šanas darba Smita — Ozola un Adatas vīrus un ar viņu palī-
dzību veikt vairāku tālu militāru objektu izpētīšanu, bet rīdzi-
nieka Hermaņa Stepanova grupu, kurā bija uzticami darba jau-
nieši, padomju izlūks pilnīgi iekļāva Akmens sastāvā. Dezertieri

slepas arī ziemeļos aiz Ostupes — tā saucamajā «aizliegtajā
zonā», no kuras vācieši, gaidot padomju desantu no Sāmsalas,
oktobrī izdzina visus vietējos iedzīvotājus. «Bija vēl daudzas lie-

las un mazas grupas, kuras klīda Dundagas mežos bez īstas

mērķtiecības un bez vadības,» atceras I. Pūce. «Pēc toreizējā ap-

rēķina, viegli būtu komplektēt ap 250 cilvēku lielu partizāņu vie-

nību. Līdz ar mūsu ierašanos grupu garastāvoklis uzlabojās, un

lietderīgi būtu bijis šos daudzos pulciņus apvienot vienā vienībā

kaujas virsnieku vadībā.»

Akmens
koordinē
pretestības
spēkus Māmes
mežā

I. Pūce, tāpat kā otrs izcilais izlūks un partizāņu

cīņas patriots K. Mačiņš, pareizi uztvēra, kādas

darbības perspektīvas varētu atklāt spēcīgu par-

tizāņu vienību izveidošana Kurzemē. Pūce ne-

bija kaujas virsnieks (tikai seržants, kaut arī

bija pieņēmis majora Kārļa Reinfelda segvārdu),
un tādēļ janvāra vidū viņš frontes izlūku daļā ierosināja priekš-
likumu par vienības veidošanu. Centrs priekšlikumu neatbalstīja,
bet uzdeva izlūkam, izmantojot teicamos sakarus, pastiprināti
pievērsties izlūkošanai. Pūce tomēr neaprima un meklēja vienī-

bas organizēšanas iespējas uz vietas. Tiekoties ar Vairoga ko-

mandieri V. Valtsonu (Zvejnieku), viņš atkal atgriezās pie sava

priekšlikuma.
«Zvejnieks arī piekrita maniem uzskatiem, ka dezertieru grupu

bezdarbība jāizbeidz, un apsolījās uzņemties pagaidu vadību,

kamēr dabūs kādu kaujas virsnieku. Lai iegūtu ieročus, bija do-

māts vispirms sagraut kādu vācu kara mācību iestādi Dun-

dagā ...» Taču arī šis — vispār gan stipri nereālais variants, ku-

ram trūka galvenā — organizācijas, netika aizsākts: šai laikā

V. Valtsons gāja bojā; pie tam, lai apvienotu izkliedēto leģio-
nāru simtus, bija vajadzīgi vismaz kādi pārdesmit pilnīgi uzti-

cami un spēcīgi bruņoti kaujinieki un komandieri. Tā visa Vai-

rogam trūka. Vienīgais, kas vēl palika majora Reinfelda spēkos
pēc Valtsona nāves un ko viņš arī darīja, — bija tuvāko leģio-
nāru grupu darbības koordinēšana.

Ostupes — Mames mežu masīvs tika sadalīts sektoros, kurus
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pastāvīgi novēroja un kurus uzbrukuma gadījumā vajadzēja
aizstāvēt noteiktai grupai pēc plāna, ko bija apstiprinājis I. Pūce.

Par izlūkošanas rezultātiem un pretinieka spēku pārvietošanos
grupas savstarpēji informēja cita citu un Akmens štābu, kura

vadošo lomu atzina visi antifašistiskie spēki, kas atradās mežā.

Zīmīgi, ka Dundagas policijas priekšnieks negribēja atteikties

no savas aprobežoti naivās ieceres par «nacionāli domājošo»
leģionāru izmānīšanu no Māmes meža. Februāra sākumā Pūces

izlūki «sataustīja» šī priekšnieka aģentus, kas aicināja «leģio-
nāru pārstāvi» tikties ar tādu pašu «nacionāli domājošu priekš-
niecību». Lai noskaidrotu, kas īsti hitleriešiem aiz ādas, Pūce,,

apspriedies ar dezertieru vadītājiem, nolēma riskēt. Viens no

viņa vīriem (leģionāri atteicās braukt — «nervi neizturot») kā

«Latvijas armijas virsniekvietnieks Ozols» noteiktajā kārtībā

ieradās pie «paša» Ventspils apriņķa priekšnieka. Izrādījās, ka

šis «nacionāli domājošais» pazīstamais latviešu hitlerietis bija
šoreiz «drosmīgi» organizējis tikšanos ar dezertieru «pārstāvi»
uz savu roku, .. . baidoties, ka kāds cits no gestapo neaizsteidzas

viņam priekšā un neatņem «nopelnus». Pat hitleriskās Vācijas
sagrāves priekšvakarā viņam gribējās izkalpoties fīreram, izvi-

linot no meža vairākus desmitus leģiona dezertieru. «Ozols» to-

mēr viltīgo nelieti apveda ap stūri: izmānījis caurlaidi, viņš ap-

staigāja pilsētu un ostu, atklāja jaunu svarīgu objektu — naftas

tankkuģi — un ar svarīgo informāciju uz neatgriešanos pazuda
Dundagas mežā.

Hitleriešu drošības policija savādāk (bez ilūzijām un daudz

pareizāk!) novērtēja Māmes meža iemītnieku politisko nostāju
nekā minētie latviešu policijas priekšnieki. 1945. gada 11. martā

sākās akcija arī Māmes mežā: tajā piedalījās divas kolonnas,
kas virzījās no Ostupes un Māmes meža mežsarga mājām uz

dienvidiem. «Tiešais uzbrukums,» atceras I. Pūce, «vispirms vēr-

sās pret Adatas grupu
1
.

Arī pārējās grupas drīz saskārās ar

ienaidnieku; visas grupas uzsāka pretošanos. Vienlaicīgi dodot

pretsparu, tām visām, izņemot Kaprāļa grupu, izdevās noturē-

ties savās novietnēs — bunkuros. Es jau sākumā pēc apšaudes
stipruma sapratu, ka pret Kaprāļa grupu vērsti lielāki vācu

spēki. Tā kā rezerves nebija un mūsu sektorā joprojām bija
klusu, es, Stepanovs un Rotbergs steidzāmies viņiem palīgā. Pa-

gāja laiks, kamēr nonācām viņu sektorā. Izrādījās, ka fašisti

grupu jau bija izsituši no bunkuriem un vienu no tās vīriem —

1 Visām dezertieru grupām konspirācijas dēļ bija pieņemti segvārdi.
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Liepiņu — nogalinājuši. Vāciešiem uzbrukumā bija krietni zau-

dējumi, tādēļ no tālākas ķemmēšanas šajā un nākamajās dienās

viņi atturējās. ledzīvotāji stāstīja, ka kritušie izvesti no meža

divos ar teltīm apsegtos pajūgos.»
lenāca ziņas, ka tiek gatavots jauns uzbrukums, kurā gribēja

iesaistīt Dundagas garnizona un 201. apsardzes divīzijas spēkus,
kas dislocējās gar Kolkas krastu. 1 I. Pūce ieteica grupām sav-

laicīgi pārcelties uz citu nostūri. Pretiniekam tagad bija zināma

precīza mežabrāļu atrašanās vieta, un tas varēja organizēt kon-

centriskus uzbrukumus bunkuriem. Akmens vīri tādēļ pārcēlās
uz kluso — t. s. «aizliegto zonu»

2 Ašu mežsarga apgaitā. Marta

sākumā vairāki ekspedīciju viļņi Māmes mežā izdzenāja dezer-

tieru grupas: dzīvodamas bunkuru siltumā, tās nepārtrauktas
manevrēšanas apstākļiem nebija sagatavotas, un daudzas pēc
izklīšanas no jauna vairs nesapulcējās. Vienīgā nopietnā formā-

cija visā masīvā palika padomju izlūku vadītā Akmens grupa.

«Atceroties un vērtējot dažādo dezertieru grupu darbību,»

stāsta I. Pūce, «no savas pieredzes izlūku darbā varu secināt,
ka tās mums netraucēja un nelika šķēršļus. Drīzāk gan jāuz-

skata, ka tas bija pozitīvs faktors tādā nozīmē, ka mežu ķemmē-
šanas gadījumos uzstājās pret vāciešiem, piesaistot sev viņu

spēkus un novēršot uzmanību no mums, izlūkiem; un galvenais,
ka viņi nebija vairs hitleriešu pusē un necīnījās pret mums. Pa-

reizi organizēts, tas varēja pārvērsties par nopietnu fašistu ar-

mijas graujošu spēku.»

Pieredzējušā izlūka vārdos ir liela taisnība. Visi tie, kas pre-

tojās hitleriešiem ar ieročiem rokās, attiecīgi vadīti, varēja iz-

1 1944. g. 24. XI Ļeņingradas frontes karaspēks, pilnīgi sagrāvis 23. vācu

kājnieku divīziju, atbrīvoja izstiepto Sirves pussalu Sāmsalas dienvidos kā

pēdējo okupēto punktu Monzunda arhipelāgā. «Nord» pavēlniecība tūdaļ sāka

pastiprināti nocietinātKurzemes pussalas ziemeļu piekrasti abpus Kolkas raga,

izvietojot te 218. kājnieku un 201. apsardzes divīziju.
2 Domājams, ka aizliegtajā zonā Kurzemes pussalas ziemeļu stūrī 1944./45.

gada ziemu ir pārlaidis lielāks dezertējušo leģionāru skaits. Izdzīvojuši tie,

kas izturējušies klusu un produktus piegādājuši slepeni no saviem atbalstītā-

jiem ārpus zonas. Aizliegtā josla neietilpa policijas uzraudzības sfērā, bet

vācu krasta apsardze pa mežiem daudz neklīda. Tādēļ hitleriešu drošības die-

nests par šiem dezertieriem neko nezināja. Vairoga partizānis Vilis Kalniņš
stāsta, ka Silkalēju mežsarga apgaitā (6—7 kilometrus uz rietumiem no mi-

nētajām Ašu mežsargmājām) upes un ezera krastos uzturējušies kādi 60 labi

bruņotu leģionāru. Nelegālistus fašisti nav atklājuši, un visi viņi organizēti
iznākuši no meža pēc hitleriskās Vācijas kapitulācijas. No rudens apmēram

pussimt dezertieru no policijas pulka uzturējies arī Rūšupes pļavās, nodar-

bodamies ar patvarīgām rekvizīcijām.



augt par īstiem savas tautas patriotiem, partizāņiem. Dažādi lat-

viešu nacionālistiskie dulburi, kas arī reizēm, savu ādu glāb-
dami, iemaldījās Kurzemes mežos, kategoriski bija pret jebkuru
cīņu ar okupantiem. Bruņota cīņa pret svešajiem fašistiskajiem
paverdzinātājiem un viņu vietējiem zemiskajiem pakalpiņiem —

lūk, robežšķirtne, kas toreiz skaidri atdalīja īstos patriotus no

dažādu nokrāsu nacionālistiskajiem kapitulantiem un mutes-

bajāriem.
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...ARĪ PIE ABAVAS

Kureļa
provokācijas
bēdīgais gals

Sevišķi uzskatāmi minētā vēsturiskā patiesība
izpaudās tā saucamā Kureļa karaspēka bezsla-

vas vēsturē. Literatūrā jau aprakstīts, 1 kā 16. ar-

mijas 212. speciālā nodaļa, kuru komandēja
abvēra pulkvedis Haselmanis2

,
1944. gada vasarā no Rīgas ap-

riņķa aizsargiem un policistiem mēģināja izveidot bruņotas gru-

pas, kam būtu jāpaliek Padomju Armijas aizmugurē diversiju
veikšanai. Taču, kad tuvojās fronte, saimniekdēliņi, ierēdnīši un

policijas virsnieķeļi nemaz nedomāja «likt galvu uz ežiņas», bet

ar drebelīgo ģenerāli Kureli priekšgalā vienā stiepienā atradās

Kurzemē. Pie tam pa ceļam lielākā daļa savervēto aizmuka: līdz

Strazdei nonākuši tikai pusotra simta vīru. Gan viņus vācu

«šefi» kaunināja un drošināja, ka tieši tagad pienācis laiks aiz-

stāvēt «savas» fabrikas un lielsaimniecības, bet tautas posta
laikā uzblīdušie nacionālistiskie ierāvēji ir nedomāja atteikties no

okupācijas labumiem un līst «baismīgajā» mežā, lai kļūtu par

«pretpadomju partizāņiem», kā pieprasīja hitleriskie stratēģi.

Kureļa bataljons ērti izvietojās Puzes pagastā bijušās stikla

fabrikas ēkās Anahitē — tālajā purvu ielokā viņpus Sēmes

1
Samsons V. Kurzemes partizāņi. 2. izd., 336.-343. lpp.; Latviešu tautas

cīņa Lielajā Tēvijas karā, 634. lpp.; Raškevics A. Viņu īstā seja. R., 1962,

100. lpp. [V. ī. s.].
2 Konspirācijas nolūkos šis pieredzējušais abvēra virsnieks nēsājis leit-

nanta uzplečus, tādēļ literatūrā viņš ir figurējis arī kā «leitnants Haselmanis».
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tīreļa — un dzīvoja bez bēdām. Vācu abvēra speciālā nodaļa
joprojām palika kureliešu šefs. Viņu galvenais uzdevums bija
izvilināt dezertierus no meža un atraut tos no iesaistīšanās par-

tizāņu kustībā.

«Kā izdabūt dezertierus no meža?» — oktobra beigās vācu

armiju pavēlniecībai un drošības policijai Kurzemē šī problēma

kļuva par vienu no aktuālākajām. 30. oktobrī Jekelns uzaicināja
Kureli uz Talsiem un izsacīja neapmierinātību par viņa grupas

darbību: izrādījās, ka pats Kureļa štābs pieņemot savā nodaļā
ne tik vien policistus, kas bija atļauts, bet arī tos, kuri dezertē-

juši no leģiona. Vecīgais ģenerālis pārbīlī uzgāza visu atbildību

par šiem nodarījumiem savam štāba priekšniekam kapteinim
Upelniekam un nodievojās neko tamlīdzīgu vairs nepieļaut. Vi-

ņam stingri tika uzdots turpmāk «aktīvi piedalīties bandu apka-
rošanā un Kurzemes iztīrīšanā no dezertieriem», kam Kurelis

pilnīgi piekrita un apsolīja izdarīt (K. p., 340, 343).
9. novembrī ģenerālis, būdams satracināts par latviešu kara-

vīru jaunām sadursmēm ar hitleriešiem, licis štābam sagatavot

pavēli, kurā rakstīts:

«Noliedzu ielaisties jebkādos incidentos ar vācu karaspēku vai policijas
vienību piederīgajiem. Brīdinu no provokācijas, t. i., no komunistu aģentu
musināšanas lietot ieročus pret vāciešiem. Noliedzu jebkādu jaunu pilsoņu
pieņemšanu.»

Taču Kurelis, ko dibināti uzskatīja par nejēgu militāru un po-

litisku jautājumu izlemšanā, te vairs neko nevarēja līdzēt. Sar-

kano partizāņu vienības un grupas, aktīvi darbodamās kurelie-

šiem kaimiņos, politiski un militāri grāva vāciešu un latviešu

sadarbošanās ideju, kuras nostiprināšanas nolūkā Kureļa štābs

hitleriešiem arī bija vajadzīgs. Bet Kureļa iespaids katastrofiski

samazinājās. Pati reālā dzīve visiem latviešiem izvirzīja
dilemmu: vai nu kopā ar padomju partizāņiem pret okupantiem,
vai arī — kopā ar okupantiem pret tautu un padomju varu. Trešā

ceļa nebija.
Tā kā Kureļa štābs netika galā ar saviem prettautiskajiem

uzdevumiem, gestapo šo organizāciju likvidēja, izdarot to ieras-

tajā asiņainajā manierē. 14. novembra agrā rītā Jekelna esesieši

ielenca Stiklus (Anahiti), iebaidīšanai izšāva vairākas mīnas;

rezultātā tika nāvīgi ievainotas 2 virsnieku sievas un 3 kurelieši.

Bet varēja iztikt arī bez uguņošanas: Kurelis un viņa štābs ne-

maz negribēja pretoties saimniekam un bez šāviena nodeva

gestapo rokās visu savu «karaspēku». Gestapoviešiem spokojās
nodevība: galvenais — bija jāatrod šīs izgāzušās avantūras
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«vaininieki», lai nekristu paši Himlera nežēlastībā. Tādēļ 19. no-

vembrī vācu kara tiesa Liepājā, inkriminējot Kureļa štāba virs-

niekiem nepierādītus «sakarus ar anglosakšiem», astoņiem no

viņiem piesprieda nāves sodu. Bet Kurelis pat netika apcietināts.
Tātad visa kureliešu vēsture liecina, ka no sākuma līdz bēdī-

gajam galam tā bija zemiska gestapo provokācija.
Atrodas tomēr ļaudis, kas gribētu kureliešiem piedēvēt pret-

vācu cīnītāju slavas mirdzumu. Tā kādreizējais «sīkgruntnieku
fīrers» Ā. Bļodnieks savā profānajā smērējumā (The Undefeated

Nation, N. — V., 1960) šos okupantu pakalpiņus ieskaita parti-

zāņu rangā, sauc par «latviešu partizāņiem, kas cīnījās ar vācie-

šiem Kurzemē» (B. U. N., 260—261). Piezīmēsim, ka jau emig-
rantu vēsturnieks U. Ģērmanis pamatoti ir norādījis uz šo ap-
lamo apgalvojumu («Latvija», 1961, N° 10.).

Aizvadītajā laikā ir kļuvuši zināmi materiāli, kas apstiprina
autora izteiktās domas. Tāds materiāls ir vēsturnieka J. Dzintara

VDR Centrālajā arhīvā Potsdamā uzietais Jekelna pārskats par

ģenerāļa Kureļa vienības likvidēšanu, kas datēts 1944. g. 24. no-

vembrī («Dzimtenes Balss», 1971, N° 37.). SS un policijas aug-

stāko vadītāju uztraucis tas, ka Kureļa karaspēkā, lai gan viņš

brīdinājis, joprojām tikuši pieņemti ne tikai aizsargi un policisti,
bet arī dezertieri no leģiona un citām vācu armijas daļām un

pieņemto skaits strauji audzis. Proti, tādā kārtā Anahitē izvieto-

tais Kureļa štābs netieši veicinājis dezertēšanu no leģiona.
Cik tad liels bija sagūstītais kureliešu «karaspēks»? Gan

O. Freivalds, gan R. Bangerskis min vienu un to pašu skaitli —

454 cilvēkus (M. m. a., IV, 24). Šāds skaitlis figurē arī citos

avotos, un domājams, ka tāds bija latviešu karavīru skaits, ku-

rus Kurelis nodeva Jekelnam Stiklos. Taču paša Jekelna pārskatā
minēti nesalīdzināmi lielāki dati: sagūstīti 1360 un krituši 24

latviešu karavīri; atņemtas 770 šautenes, 41 mašīnpistole, 35

vieglie un 15 smagie ložmetēji, 3 vieglie un 3 vidējie mīnmetēji,
2 tonnas munīcijas utt. Esesieši esot zaudējuši tikai 4 kritušos

un vēl ievainotos. Hitleriešu policijas šefs pārskatā būs ietilpi-
nājis visus esesiešu novembra akcijā Ugāles — Dundagas —

Stendes trijstūrī saķertos un atbruņotos dezertierus, kaut lielā-

kajai tiesai no viņiem nebija nekādu sakaru ar Kureļa štābu vai

pakļautība bija pavisam nosacīta. Ta, piemēram, divas leģio-
nāru — dezertieru nodaļas, kas padevušās esesiešiem, 14. no-

vembra rītā atradušās «Spāres Pretiču un Stendes Garoziņu

mājās» («Dzimtenes Balss», 1971, Ne 37.). Nepaklausīgos leģio-
nārus te apmānīja pašu virsnieki, kas atzinuši Kureļa virsvadību
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un pēc sava ģenerāļa kauna pilnās kapitulēšanas sekojuši viņa
piemēram. Aptaujas materiāli liecina, ka ierindas karavīri uz-

stājušies pret padošanos, bet piemuļķoti. Piemēram, leģionāru
grupas un vadus, kas mitinājušies dienvidaustrumos no Spāres

stacijas attālās meža viensētās un grūti atrodamās purva sali-

ņās, akcijas rītā virsnieki izsaukuši sapulcēties Garoziņu mājās,
kur dzīvoja komandējošais sastāvs. Te visi leģionāri, izņemot

pāris grupu, kas neieradās, iekrituši esesiešu lamatās. Tādā si-

tuācijā pretoties būtu bijis neprātīgi. Bet nodotie leģionāri ne-

pavisam nav gribējuši pakļauties liktenim un Jekelna žēlastībai.

Apmēram 30 vīru, to skaitā arī tā saucamā Kleines purva no-

daļa pilnā sastāvā, 14. novembra vakarā izbēguši no aresta tel-

pām Talsos un atgriezušies savā masīvā. Jekelna sūtītais «pašu»

virsnieks, kas ieradies nākamajās dienās pie dezertieriem un no

jauna gribējis tos izmānīt no meža bunkuriem, atmaskots kā es-

esiešu aģents un turpat likvidēts. No Jekelna pārskata izriet,

ka vairākās vietās ir notikusi nopietna leģionāru saķeršanās ar

esesiešiem. Par to liecina kritušo leģionāru daudzums — 24 cil-

vēki; savus patiesos zaudējumus Jekelns varēja arī neuzrādīt,

jo viņa interesēs bija šos notikumus notušēt kā maznozīmīgus.

Kāds bija sagūstīto leģionāru un kureliešu liktenis? Traģisks!
Visus viņus, kas, patriotisku jūtu skubināti, gribēja izvairīties

no izvešanas uz Vāciju un palikt dzimtenē, tagad ar varu nosū-

tīja uz grūstošo «trešo reihu». Likteņi un ceļi viņiem bija dažādi,

bet visiem bez izņēmuma — ciešanu un upuru pārpilni. Daudzi

aizgāja bojā kaut kur Austrumprūsijā vai Pomerānijā, un šo-

dien kādu no viņiem var reti sastapt Latvijā. (Tādēļ arī rodas

grūtības šīs tēmas pētīšanā.) Emigrācijas literatūrā ir atroda-

mas atsevišķas norādes par kureliešu (Stiklu) pamatvienības
dalībnieku ceļiem. No 454 vīriem ap simt policistu un zenītarti-

lērijas izpalīgu tūdaļ nosūtīti uz Konicu. ieskaitīšanai 15. divī-

zijā; pārējie — uz Štūthofas koncentrācijas nometni. Vēlāk gan

lielāko tiesu no apcietinātajiem pēc attiecīgas politiskas sijāša-

nas esot nogādājuši uz to pašu leģiona divīziju vai būvbataljo-

niem. Svešā pusē ziemas laikā viņiem nebija kur pabēgt — to

labi saprata gan esesieši, gan paši nelaimīgie_ dezertieri. Taču

ne visiem aizdzītajiem uzsmaidīja šī apšaubāmā laime
...

ziema

pakļūt zem padomju tanku armiju trieciena Pomeranija. Vairāki

desmiti tika atstāti Štūthofas nāves nometnē. Bangerskis ir ni-

cīgi atsaucies, ka vācu esesieši (protams, ar pašu latviešu poli-
cistu palīdzību!) atstājuši nometnē nāvei nolemtus 34 «komu-

nistus, politiski neuzticamus dezertierus no sevišķo uzdevumu
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(soda. — Red.) bataljona» (M. m. a, IV, 28). O. Freivalds savu-

kārt liecina, ka hitlerieši atlasījuši «kādus 40—50, kurus paši
kurelieši uzrādīja par viņu vidū iekļuvušiem komunistiem, resp.,
to aģentiem» (F. K. c, 11, 76). Ja no kureliešu pamatvienības
tik daudzi nokļuva Stuthofa, tad var spriest, ka no pārējiem
sagūstītajiem leģionāriem uz koncentrācijas nometnēm no-

sūtīja vel vairāk. Šie nāvei nolemtie nezināmie cilvēki ar

savu patriotisko darbību pelnījuši, lai izpētītu viņu tālāko
likteni. Vai tad šajā hitleriešu policijas radītajā organizācijā va-

rēja būt patiesi patrioti?

Stiklos varēja
būt iemaldījušies
arī patiesi
patrioti —

antifašisti

Vai tiešām pat šajā policejisko provokāciju mēr-

ķiem domātajā nodaļā bija iemaldījušies cilvēki,
kas nīda okupantus un pēc dezertēšanas no le-

ģiona meklēja patriotisku organizāciju, kas gri-
bētu cīnīties pret vācu iebrucējiem? Izrādās, ka

tādu nebija daudz, tomēr tādi bijuši. 1 Līdz pat
sai dienai kādreizējie «pašpārvaldes» un policijas dižvīri (Frei-
valds, Silgailis u. c.) pārmet Kureļa štābam to, ka tas neesot

pietiekami pārbaudījis jaunpienākušo politisko uzticību, un tādēļ
nosoda štāba darbību. 2. Unams «Melnajā varā» gan grib iztēlot,

1 Zināmu priekšstatu par patiesajiem antifašistiem, kas bija iemaldījušies
Anahitē, var dot nesen aptaujātā Paula Merclīna liecība. Jau no 1943. g. vasa-

ras Merclīns ar vairākiem rendeniekiem, slēpdamies no mobilizācijas, nelegāli
uzturējās nepieejamajā Graudupes Lielajā tīrelī. Daži no viņiem, kā Stepans
Rancāns, 1944. g. rudenī iestājās Sarkanajā bultā, bet Merclīnam neveicās —

viņu jau pavasarī saķēra policisti. Sevišķā tiesa, kurai dezertieri nodeva pēc
Bangerska pavēles (sk. fotokopiju), sodīja Merclīnu ar ievietošanu soda batal-

jonā, tā saucamajā Sevišķu uzdevumu bataljonā. Bataljons dislocējās Bolde-

rājā. Tā kareivji, kas pēc paša Bangerska liecības bija politiski neuzticami,
ik dienas tika bez žēlastības trenkti apmācībās un turēti ārkārtīgi stingrā
režīmā. Notiesātos izspiegoja un dažādi provocēja; šeit P. Merclīns redzējis
arī spiegu A. Fadejevu (Sašu) (sk. 61. il.). Augustā, kad vācieši atguva Tu-

kumu, Sevišķo uzdevumu bataljonu steigā pārsūtīja uz Dundagu tālākai veša-

nai uz Vāciju. «Dundagā nodzīvojām nedēļu,» stāsta P. Merclīns. «Uzzinājuši,
ka nākamajā rītā mūs vedīs uz ostu, vakarā daudzi bataljona kareivji dezer-

tēja. Vēlāk vairāki no viņiem tika aizgājuši pie kureliešiem. Par to es uzzi-

nāju, kad Caikas uzdevumā oktobrī ierados Vērtniekos, lai noskaidrotu kure-

liešu politisko noskaņojumu un mērķus.» (Vērtnieku mājās — nomaļajā Mor-

dangas pusē toreiz dzīvojis pussimts dezertieru. Pašiem augstāku komandieru

neesot bijis, bet ziņneši it kā reizēm gājuši uz Kureļa štābu. Novembrī nolik-

tajā satikšanās vietā ziņneši iekrituši esesiešu lamatās un dezertieri paši iz-

klīduši.) P. Merclīna liecība līdz ar to apstiprina, ka atbilst īstenībai ģenerāļa
Bangerska apgalvojums par 34 viņa paša represēto soda bataljona kareivju
atrašanos sagūstīto kureliešu vidū. Tālākais uzdevums — noskaidrot šo anti-

fašistu uzvārdus un darbību.



296

ka policijas kapteinis Upelnieks šādos gadījumos rīkojies, «pat-
riotisku» jūtu vadīts, taču arī pats apliecina, ka kureliešu štāba

priekšnieks bijis cieši saistīts ar līdumniekiem — vācu SD nelie-

tīgākajiem aģentiem (2. Unams, Melnā vara, Vācijā, 1955,
45. lpp. (U. M. v.)). Arī šis policejiskais patriots ar pāris saviem

drauģeļiem, kas kara noslēgumā drudžaini meklēja iespējas pār-
doties citiem imperiālistiskiem saimniekiem un demonstrēja savu

anglofilisko nostāju, nepavisam negribēja meklēt konfliktu ar

hitleriešiem. Upelnieka domubiedriem vēlāk nācās ciest no

gestapo tādēļ, ka nebijuši pietiekami izdarīgi. Tātad, ja grib
meklēt patriotus, kas domāja par pretošanos, tad tie jāmeklē
nevis štābā, bet ierindnieku vidū, kuri bija iemaldījušies šajā
nacionālistiskajā zaņķī. Nosodot Kureļa štāba «paviršības»,
A. Eglītis 1953. gada maijā rakstīja: «Zināms, pie tādiem apstāk-
ļiem kureliešos tūdaļ sāka ieplūst arī komunistiski elementi, kuri

veikli sāka propagandēt cīņu kā pret vāciešiem, tā arī naidīgu
nostāju pret leģionu.» Tādu pašu liecību «par komunistu iefiltrē-

šanos» bataljonā dod Silgailis un citi.

Padomju vēsturniekiem joprojām nav tuvāku ziņu par Sarka-

nās Armijas izlūku vai partizāņu uzticības personu darbību kure-

liešu vidū, par antifašistu graujošu rīcību «Stiklu bataljona»
iekšienē — aizdomās turētie «komunistiski noskaņotie» karavīri

vēlāk pazuda Štūthofas koncentrācijas nometnē. 1 lespējams, ka

vairāki antifašisti un padomju patrioti apzināti iefiltrējušies
kureliešu nodaļā, lai skubinātu vai — tagadējo «letiņu» valodā —

«kūdītu» viņus pret vāciešiem. Un droši var apgalvot, ka lielākā

daļa no pussimt latviešu karavīriem, kuri pēc vairākkārtīgām

sagūstīto kureliešu pārbaudēm kā «komunistu aģitatori» palika
hitleriešu nāves nometnē un netika no tās atbrīvoti, bijuši patiesi

savas zemes dēli, īsti patrioti.
Meklēdami iespēju iesaistīties aktīvā cīņā pret hitleriešiem,

daži neziņas dēļ bija iemaldījušies šajā politiskajā dumbrājā, bet,

kā redzams, viņu krasā nostāja pret vāciešiem tomēr deva zinā-

mus rezultātus: notika vairākas sadursmes starp ierindas kure-

liešiem un vācu žandarmiem, tika popularizēta aktīvas cīņas ne-

1 24. Latviešu teritoriālā korpusa karavīrs Liepnas kaujas dalībnieks un

Štūthofas nometnes politieslodzītais (tagadējais Maskavas Valsts universitā-

tes profesors) Fjodors Soprunovs atceras, ka 1944. g. beigas Štūthofas no-

metnē atvesta lielāka latviešu karavīru grupa. Daļa no viņiem (no kuriem

politieslodzītie piesargājušies) vēlāk atbrīvota. Palikušie bijuši patiesi anti-

fašisti; viņi noorganizējuši pat savu nelegālo grupu, kas saistījusies ar no-

metnes pagrīdes antifašistisko organizāciju. Taču par šo antifašistu tālāko

likteni arī viņš neko nezina.
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pieciešamība pret okupantiem. Uzstādamies pret izvešanu uz

Vāciju un par cīņu pret hitleriešiem, viņi pēc būtības atsaucās

padomju frontes pavēlniecības aicinājumam un rīkojās saskaņā
ar to. Šajā gadījumā pilnīgi jāpiekrīt letiņu darboņiem un vēs-

turniekiem, arī 2. Unamam, ka šī «kūdīšana» un «provokācijas»
pret okupantiem neatbilda ne Kureļa, ne Upelnieka, ne citu viņa
štāba virsnieku politiskajai līnijai un gribai, bet notika pretrunā
ar visu to.

Te vietā citēt arī O. Freivalda teikto. «Kas notika un tika da-

rīts Kurzemē kureliešu vārdā, to vismazāk zināja pats ģenerālis
Kurelis

...
Trūka ari piemērotu un piedzīvojušu virsnieku vie-

nību vadīšanai, jo vecākie virsnieki kureliešu «kustībai» nesim-

patizēja, uzskatot to par bīstamu un situācijai neatbilstošu...

To veikli savā labā izmantoja gan vietējie, gan ar izpletņiem
nomestie boļševiki un sabotieri no t. s. Sarkanās bultas, iefiltrē-

joties īstajās kureliešu vienībās un no iekšienes graujot vienības

disciplīnu.» (K. c, 11, 70—76.) Bez tam O. Freivalds ar rūgtumu
konstatē, ka kureliešiem sakarā ar to tikuši «pierakstīti ne viņu
izdomāti saukļi «Neatstāt dzimteni!», «Neklausīt vāciešiem!»»,
kas «pilnīgi saskanēja ar Maskavas uzdevumiem un mērķiem».
Jā, tāda bija likteņa ironija: latviešu buržuāziskie nacionālisti,
kas gadu desmitiem bija dižojušies ar savu urrāpatriotismu, at-

teicās no dzimtenes, un vienīgi latviešu komunisti, kuru cīņu

iedvesmoja un atbalstīja Vissavienības Komunistiskās (boļše-
viku) partijas CX un Padomju valdība Maskavā, bija spējīgi
izvirzīt savas dzimtenes un tautas glābšanas un sargāšanas lo-

zungu. Reizē ar Kureļa štāba likvidēšanu tika aizšķirta latviešu

buržuāzisko nacionālistu «patriotisma vēstures» pēdējā necilā

lappuse. Sākās cita vēsture, kas pēc būtības nav kureliešu pro-

vāciskās darbības turpinājums, bet ir tās noliegums, kaut arī

tajā piedalījās vairāki cilvēki, kuri saucās par kureliešiem. Tas,

kas vēlāk notika Abavas krastos, bija savdabīgs protests pret
vācu hitleriešu un latviešu nacionālistu sadarbību: Usmas leģio-

nāru bataljons sadumpojās pret Kureļa štāba politiku un uzsāka

bruņotu cīņu pret okupantiem.

USMAS BATALJONS AIZSTĀVAS

Bataljons, kas nomināli skaitījās Kureļa pakļautībā, bet dzī-

voja atsevišķi Ilziķos (ziemeļos no Usmas stacijas) un rīkojās

ļoti patstāvīgi, 14. novembra rītā pēc Jekelna pārstāvju aicinā-
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juma tomēr atteicās nolikt ieročus. Karavīri ieņēma kaujas pozī-
cijas, un viņu ietekmē bataljona komandieris leitnants Rubenis
paziņoja esesiešiem, kuri bija ielenkuši Ilziķus, ka tuvošanās

gadījumā tiks atklāta uguns. Esesiešiem aptrūka drosmes, sākās

«pārrunas» un «parlamentāriešu» sūtīšana, bet nākamajā naktī

leģionāri izrāvās no ielenkuma un organizēti devās gar Usmas

ezera krastu uz Abavas mežiem, kur, kā bija zināms, darbojās
Sarkana bulta. Līdzi gājuši arī vairāku leģionāru ģimenes
locekļi, kuri juku laikos bija ieklīduši Kurzemē. Tātad, ja Kureļa
štāba vīri Anahitē nebūtu gļēvi nolaiduši rokas, arī tur Jekelns

nebūtu iedrošinājies uzsākt kauju.
Par Usmas bataljona skaitlisko sastāvu ir dažādi spriedumi:

vieni uzskata, ka tajā bijis pāris simtu karavīru, citi — ka līdz

450 vīru. Vairākums bijušo karavīru (V. Mēliuss, V. Semjonovs
v. c.) tomēr apliecina, ka bataljonā bijuši ne vairāk 'kā trīs simti

cilvēku; tas arī būtu pieņemams par ticamāko skaitli. Bataljons
dalījās trīs kaujas rotās, kas gan nebija nokomplektētas armijas
rotu štatu apmērā; bez tam bija saimniecības vads, sakarnieki

un sanitāri jeb tā sauktā rezerves rota. Bataljons bija labi ap-

bruņots ar ložmetējiem, bija pat mīnmetējs un tanku dūres. Tā

sastāvs bija dažāds — galvenokārt tomēr dezertējušie latviešu

leģionāri, kas pievienojās Rubenim jau Kurzemē.

Vēlākais Sarkanās bultas partizānis V. Mēliuss 1 stāsta, ka

bataljonā bijuši daudzi leģionāri, kuri jau agrāk dezertējuši no

savām daļām un par to sodīti, kā arī tādi, kas bijuši ieslodzīti

Salaspils nometnē vai citādi cietuši no vāciešiem. īpaši pēdējo

kontingents, kas sastāvēja no strādnieku puišiem, rubeniešu vidū

bija ļoti ietekmīgs un «nemierīgs». Siem aktīvajiem patriotiem
izdevās noskaņot bataljonu, lai tas nepadodas esesiešiem. Usmas

1 Voldemāra Mēliusa dzīves stāsts ir uzskatāms piemērs tam, kā strād-

nieku jaunieši, kas nīda iebrucējus, sākumā maldīgi nokļuvuši pie kureliešiem,
beidzot uztaustījuši pareizo ceļu pie sarkanajiem partizāņiem.

1941. g. pēc tehnikuma beigšanas V. Mēliuss bija praksē rūpnīcā VEF.

Būdams Rīgas strādnieku gvards, kara sākumā stāvēja posteņos, bet neizšķī-
rās par evakuēšanos kopā ar pārējiem. Rudenī policisti viņu arestēja. Mēliuss

nosēdēja Centrālcietumā četrarpus mēnešus, pēc tam viņu atbrīvoja. Strādāja
par izpalīgu Vidzemē. 1943. g., kad sākās mobilizācija, slēpās Zaubes pa-

gastā sievastēva 8 ha saimniecībā, kur nodzīvoja gandrīz gadu. 1944. g. va-

sarā šucmaņi Mēliusu notvēra un aizsūtīja uz Skrīveriem pie kureliešiem. Kad

1944. g. IX leģionārus sūtīja uz Vāciju, Mēliuss pie Stendes izbēga no vilciena.

Te kādu laiku slēpās pie vietējā zemnieka, bet, kad rudenī Stendes un Spāres
apkārtnē izvietojās vācu daļas un slēpties kļuva aizvien grūtāk, Mēliuss aiz-

gāja uz Ilziķiem. Sarkanajai bultai viņš pievienojās kopā ar citiem 7 leģionā-
riem lielās ekspedīcijas laikā 8. XII un cīnījās vienībā līdz kara beigām.
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bataljonā bija krietni mazāk nekā Stiklos tādu policistu un aiz-

sargu, kas, vairīdamies no iesaukšanas vācu armijā, meklēja
glābiņu pie kureliešiem, tādēļ arī tie mazāk ietekmēja pārējos.
Visā bataljonā leitnants Rubenis esot bijis vienīgais kadru virs-

nieks. Leģionāru vairākums bija par kaušanos ar «zilganpelē-
kajiem», ja leģionārus mēģinātu aizturēt un atbruņot.

Leģiona dezertieru komandieris Rubenis, pakļaudamies šim no-

skaņojumam, veda leģionārus uz Abavu, kaut gan nebija atmetis

cerības vēl izlīgt ar vācu drošības policiju un pa ceļam vairākas

reizes pats vai viņa «parlamentārieši» uzsākuši sarunas ar Je-

kelna pārstāvjiem. Tas notika arī tad, kad bataljons apmetās ne-

tālu no Abavas starp Pērkonu un Mežzīļu mājām ceļa malā 100.

un 102. kvartālā.

Dezertieri spiesti
pieņemt kauju

Par tālākajiem notikumiem saglabājušās diez-

gan pilnīgas ziņas, kuras snieguši bataljona
v

-

r j — vēlākie Sarkanās bultas partizāņi. Nāka-

mais partizāņu vienības kaujas izlūku komandieris ilūkstietis

Vlasijs Semjonovs atceras, ka tieši šai laikā pie Pērkoniem ba-

taljonam pievienojies viņš ar 9 latviešu karavīriem, kas bija

dezertējuši Liepājā un ar kravas mašīnu ieradušies Mežzīlēs pie
Abavas. Rubenis jaunpienācējus uzņēma, bet, tā kā kaujas vadi

bija nokomplektēti, atstāja par sakarniekiem pie sevis. Tādēļ arī

jaunpienācēji bija tālāko notikumu tieši aculiecinieki.

Izrādījās, ka Jekelns šai laikā gatavoja ielenkšanas operāciju

starp Abavu un Usmas ezeru, lai nepaklausīgos leģionārus sa-

gūstītu. Par to rubenieši neko nezināja un diezgan bezbēdīgi

dzīvoja Abavas malā. 18. novembra rītā no Rendas mašīnā ar

baltu karogu ieradās Jekelna «parlamentārieši». Sarunas notiku-

šas turpat meža uzkalniņā, kareivji stāvējuši apkārt un sekojuši
pārrunām. Kad esesieši pieprasījuši leģionāriem līdz pulksten
11.00 nolikt ieročus, iziet no meža un padoties gūstā, kareivji sau-

kuši: «Nekāda ieroču nolikšana nebūs!» Arī Rubenis noraidījis šo

prasību. Tad tulks pateicis, ka nepaklausības gadījumā drošības

policija draudot visus iznīcināt. Kareivji sašutuši un uzstājušies,
ka šādus neliešus nav ko atlaist — tie jānošauj, taču bataljona
komandieris aizliedzis kareivjiem izrēķināties ar ienīstajiem es-

esiešiem. Sarunu vešana drošības policijai patiesībā kalpoja par

aizsegu galvenajam mērķim — ielenkšanas sagatavošanai un

uzmanības novēršanai. Pāris kilometru lielais mežu trijstūris

starp Pērkoniem — Mežzīlēm — Sluju ezeru tika ielenkts no vi-

sām pusēm. Ir ziņas, ka operāciju vadījis Jekelna štābs no Lejas-
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meķiem (Usmas ezera D galā). Te uz ātru roku pielāgotā aero-

dromā nolaidušās Štorha tipa lidmašīnas.

Bet leģionāru bataljonā valdīja bezrūpīgs noskaņojums. «Pēc

sarunām,» atceras bijušie leģionāri, «nekādi pasākumi varbūtēja
uzbrukuma atvairīšanai netika veikti. Stāvokļa nopietnību neno-

vērtēja ne Rubenis, ne arī mēs pārējie.» Drīz pēc «parlamentā-
riešu» aizbraukšanas vācu SS bataljons sācis virzīties lēnām no

Mežzīļu puses uz rietumiem, bet kāda esesiešu grupa ar laivām

tieši pārcēlusies pāri Mežzīļu dzirnavu ezeram, lai ielauztos ba-

taljona novietojuma centrā un sagrautu tā riņķa apsardzību. Šie

esesieši, kas atšķēluši no pārējiem rezerves rotu, arī uzglūnējuši
Rubenim un viņa adjutantam, kad tie devušies no vienas rotas

pie otras. Adjutants nošauts, bet komandieris nāvīgi ievainots.

Uz notikumu vietu tika nosūtīta 20 karavīru grupa, kas likvidēja
pārrāvumu, esesiešus padzina un iznesa provokācijas upurus.
Vāciešu spiediens no austrumiem pastiprinājās. Bataljons sāka

pamazām atiet uz ziemeļrietumiem. Te 99./100. kvartālā, netālu

no Pērkonu mājām, latviešu karavīri uzgāja esesiešu noziedzības

jaunu liecību: atrada divu savu izlūku un vienas sievietes līķi.
Hitlerieši viņus bija pārsteiguši un nošāvuši. 1 Pēdējie notikumi

latviešu karavīros bija iekveldējuši lielu niknumu pret hitlerie-

šiem. Līdz šim leitnantam Rubenim bija izdevies viņus atturēt no

sadursmes ar vāciešiem. Tagad šāda šķēršļa nebija, un ilgi ap-

spiestais naids pret posta nesējiem stihiski lauzās uz āru. Un,
kad bataljons uzdūrās vāciešu daļai, kas bija ierakusies gar Pēr-

konu— Abriņu ceļu, lai bloķētu bataljona vienīgo atiešanas ceļu,
nevajadzēja sevišķas komandas: desmit minūšu pietika, lai sa-

lauztu fašistu aizsprostu. Leģionāriem bija tikai desmit ievai-

noto, kritušo nebija, bet esesiešiem bijuši lielāki upuri.
Tiek stāstīts, ka Jekelna štābs no Lejasmeķiem devis pavēli

arī kādam latviešu būvbataljonam, kas stāvējis aiz Pērkoniem,
uzbrukt usmiešiem. Taču pēc nemiernieku mīnmetēja pāris veik-

smīgiem trāpījumiem būvbataljons atgājis, jo tā vīri atteikušies

1 Nobendētos iedzīvotājus vēlāk aprakuši pie Pērkoniem; vienam atrasta

pase ar Arvīda Ozola vārdu (no Stāmerienes). Tāpat kā daudzas citas fašistu

slepkavības, arī latviešu karavīru nodevīgo apšaušanu pie Pērkoniem nozie-

guma vaininieki vēlāk mēģināja uzvelt...komunistiem. Vēl pēc kara atrodas

šādu gēbelisko šausmu stāstu izplatītāji. Tā kādas amerikāņu CIP uzturētas

Minhenes «zinātniskās» iestādes publicējumā tiek apgalvots: «Vienam no brā-

ļiem Rubeņiem ar partizāņu simtu izdevās izrauties no Ģibzdes (?) mežiem,
kur viņu drīz nošāva komunistu partizāņi.» {Kapos Jļ. riapTH3aHCKoe abh-

>KeHHe b CCCP b 1941—1945 rr., MioHxeH, 1954.) Var tikai piebilst, ka šeit

komentāri lieki.
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iet pret savējiem. Otrā dienā (19. novembrī) pēc Jekelna pavēles
starp Lejasmeķiem un Kalnameķiem esot nošauts 21 latviešu

karavīrs vācu formas tērpā. Nošautie samesti seklajās kaļķu bed-

rēs — vietējiem iedzīvotājiem aizliegts viņus apglabāt. Tikai pēc
kara fašistu upuri aprakti. lespējams, ka tie bijuši minētā būv-

bataljona nepaklausīgie karavīri vai arī leģiona dezertieri, kas

aizturēti mežu pārmeklēšanas laikā. Usmieši tie nevarēja būt, jo
bataljons atkāpās sekmīgi un, naktij iestājoties, sasniedza No-

vadnieku mežsarga mājas. Izrādījās, ka šai ceļu krustojumā bija
nocietinājusies kāda cita vācu apakšvienība, lai neļautu nemier-

niekiem atrauties no sekotājiem. Esesieši, kā parasti, veidoja div-

kārtīgu un trīskārtīgu aplenkuma loku. Ar pēkšņu mīnmetēja

uguni usmieši sacēla paniku pretinieka rindās: lencēji paši tagad
bēga apakšveļā, pametot ieročus un pajūgus. Kā atceras Mēliuss,

šajā naktī, kā arī nākamajās naktīs «aizsargi ar bārdām un citi

piesardzīgie» — apmēram 90 cilvēku, bruņotas cīņas preti-
nieku — pazuda un tālākajās kaujās nepiedalījās. Bataljonā pa-
lika labi ja divi simti vīru. Dienas trīs nemiernieki uzturējās
mežā pie Pluču tīreļa un izlūkoja apkārtni. Vācieši tālāk nese-

koja — zaudējumi bija pārāk jūtami.
1 Dezertieru vajāšanas pār-

traukšanu netieši veicināja arī Baltijas padomju frontu trešā

uzbrukuma (no 19. līdz 25. novembrim) sākšanās. Visas vācu

armijas daļas tika steidzīgi atsauktas savos sektoros. Jekelna

štābā tagad plānoja jaunu — daudz lielāku — uzbrukumu visam

Abavas mežu masīvam.

Leģionāri — dezertieri pavirzījās tālāk uz Zlēku pusi, kur

vadu sastāvā izvietojās lielo mežu ieskautajās Zilumu, Graužu,

Dižķiru, Vēveru, Mūrnieku un citās saimniecībās, visapkārt

iekārtojot ložmetēju ligzdas un posteņus. «Te,» stāsta notikumu

līdzgaitnieki, «dzīvojām vēl bezrūpīgāk, ēdām saimnieku ceptos

pīrāgus, dzērām alu ...» Kopīgas vadības nebija, cilvēkus reizēm

izrīkoja vadu komandieri — apakšvirsnieki; par tālāko neviens

nopietni nedomāja. Vairākas reizes pie leģionāriem ieradās Sar-

kanās bultas pārstāvji. Notika sarunas, partizāņi aicināja leģio-
nārus iet mežā, pievienoties vienībai. Taču nepievilcīgais, drēg-
nais rudens mežs nevienu nevilināja, īpaši ja vēl varēja pagozē-

ties siltumā un pamieloties ar saimnieku labumiem. Spontāna
niknuma īslaicīgais uzliesmojums bija spējis dot dzinuli tikai

vienai — izlaušanās kaujai. Ilgstošai, mērķtiecīgai cīņai bija

1 Par leģionāru kaujām ar esesiešiem Abavas mežos Padomju pavēlniecību

informēja frontes izlūki K. Mačiņš, N. Kapustins un S. Rozenblūms.
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vajadzīgs spēcīgāks idejiskais stimuls, skaidra politiskā ievirze.

Dezertieri cīnījās, tikai apstākļu spiesti, — kad citas izejas ne-

bija. Savā vaļā tikušajiem leģionāriem negribējās domāt par to,
ka šādā bezdarbībā nevarēs ilgi dzīvot. Stāsta, ka uzaicināju-
mam iet uz mežu principiāli nepiekrituši rotu komandieri — kap-
rāļi un virsniekvietnieki; bataljona štābs atradies Siladruvās un

rotu iekšējā dzīvē nav iejaucies. Taču dzīves īstenība drīz lika

atmosties no dīkās snauduļošanas un galīgi izšķirties par aktīvu

cīņu pret hitleriešiem, par cīņu uz dzīvību un nāvi. Tas notika

decembra sākumā milzīgās vācu soda ekspedīcijas laikā.

Sagrāve
Zlēku mežā

Dzīvodams bez izlūkošanas, dezertieru bataljons

nemanīja, ka 4. decembra naktī sākās Abavas
* • i ix • -

i t j.- t
mezu ielenkšana no visam pusēm.

1 Toties Je-

kelna štābam bija sīkas ziņas par leģionāru izvietojumu. Bez

ārējā ielenkuma 5. decembrī tika vēl nosprostots «Kūnerāju
dambis», t. i., platā meža stiga, kas stiepās no Zlēkām uz austru-

miem 2—3 kilometru attālumā paralēli Abavai, un «Vēlogu dam-

bis» — stiga, kura no Abavas pie Vēlogiem gandrīz ziemeļu vir-

zienā veda uz Cirkali. Armijas un esesiešu karaspēka daļas tika

izvietotas arī gar Cirkales — Zlēku ceļu un dienvidos gar Abavu.

Līdz ar to izklaidus izvietotajam nemiernieku bataljonam bija
atgrieztas visas pārejas uz apkārtējiem mežu masīviem, bet

Zlēku meži saskaldīti izolētos iecirkņos.

4. decembrī vācu armiju «Nord» grupējuma karadarbības žur-

nālā tika ierakstīts: «Pašlaik notiek 16. armijas štāba atbalstītā

SS obergrupenfīrera Jekelna operācija, lai attīrītu mežus Z no

Kuldīgas no bandām un Kureļa organizācijas locekļiem.» Tikai

pēc šādas vairākkārtējas mežu ielenkšanas 6. decembrī sākās

esesiešu uzbrukums leģionāru izvietojumam. Sākumā pret vien-

sētām, kurās bija nostiprinājušies leģionāru vadi, Jekelns vir-

zīja atsevišķus esesiešu un karavīru triecienvadus. Laikam hit-

leriešu pavēlniecība domāja, ka divu nedēļu bezdarbībā leģionāri
būs «iztrakojušies» un, redzēdami, ka ir ielenkti no visām pusēm,
bez pretošanās padosies. Aculiecinieki stāsta, ka gandrīz no vi-

sām viensētām leģionāri bez kaujām arī atgājuši mežā un virzī-

jušies uz iepriekš norunāto pulcēšanās vietu — t. s. Poļu purvu

aiz Vēveriem.

Zemgaļu iedzīvotāji atceras, ka tās dienas rīta viņu mājās no

Zlēku muižas ienācis kāds vācu karavīru vads. Tā kā te leģio-

1 Par 5.-9. XII ekspedīciju sk. 329.-335. lpp.
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nāru nebija, iedzīvotājus tikai aizturēja, atstāja posteņus, un

kādi pāris desmiti kareivju virsnieku vadībā virknē devās uz

Siladruvām. No pretējā uzkalna viņus pēkšņi sagaidīja ar spē-
cīgu automātisko ieroču uguni un piespieda pie zemes. Vācieši

drīz esot padevušies, sadursmē kritis kāds viņu virsnieks. Gūs-

tekņus leģionāri atbruņojuši, sadzinuši vienkopus Siladruvās,
līdz vakaram apsargājuši, bet naktī mājas pametuši un aizgā-
juši. Atbruņotie vācu karavīri tikai nākamajā rītā, priecādamies,
ka palikuši dzīvi, atjozuši uz Zemgaļiem un no turienes uz Zlē-

kām. Jau šajā naktī ielenktais bataljons mēģinājis izlauzties, bet

pie abiem «dambjiem» un Abavas krastā uzdūries spēcīgiem pre-

tinieka ugunspunktiem. Lai noturētu ielenkumu, hitleriešu daļas
nav izgājušas no meža trīs naktis. 7. decembra rītā vērmahta

bataljons, izvērsis rotas ķēdēs, devās pārmeklēt vēl neiztaustītos

meža kvartālus austrumos no Vēveru ceļa. Leģionāriem nebija
vairs kur virzīties. Atlika tikai viena izeja: ieņemt riņķa aizsar-

dzību un noturēties līdz vakaram t. s. Medņu riestā. Izšķirošā
sadursme notika pie Vēveru kalna. Kā atceras sarkanbultieši

V. Mēliuss, R. Olants un V. Brencis, kuri piedalījās šai kaujā,
vācu vērmahta bataljons ļoti nemākulīgi ievadījis uzbrukumu.

Pirmo uzbrucēju vilni no rīta leģionāri ielaida plāni apsnigušajā
izcirtumā un ar pēkšņu masveida uguni aiztrieca. «Vairāki virs-

nieki,» stāsta V. Mēliuss, «uzskrēja tieši mūsu vada stobriem.

Mēs atklājām uguni no visiem ieročiem tieši tad, kad kāds vīrs

ar augstu cepuri izvērsa karti un kaut ko rādīja, mūsu «kaulu

zāģis» (ātršāvējs ložmetējs. — Red.) vārda pilnā nozīmē sa-

grieza priekšējos fričus gabalos. Dzīvi palikušie rāpoja prom.

Kad pieskrējām klāt, apkārt gulēja 13 kritušie, starp tiem arī

majors Hāze un oberšturmfīrers Kurts Krauze. 1 No kritušajiem
savācām «Bergmaņa» sistēmas mašīnpistoles un patronas. Sīki

izpētījām majora karti ar atzīmēm par vācu daļu izvietošanos.

Tas palīdzēja mūsu vadam nākamnakt, kaut arī spīdēja mēness,

bez zaudējumiem izrauties pāri Vēlogu dambim. Vēl visu dienu

turpinājās nikna apšaudīšanās. Mums nebija kur dēties. Palikām

katrs savā bedrē, dažs tā arī neiznāca no tās. Nākamajā rīta,

1 V. Mēliuss un R. Olants pieļauj, ka virsniekam varēja būt arī cits uz-

vārds un dienesta pakāpe («kapteinis Helds» — kā tas atzīmēts «Nord» štāba

dokumentos). Taču par bijušā Salaspils koncentrācijas nometnes komandanta

Krauzes personu viņiem šaubu neesot bijis. Starp viņa mantām atrasts zel-

tīts portsigārs ar ierakstu «Komandantam Krauzem no padotajiem» vai tml.

Kāds leģionārs no Valmieras, kas bijis agrāk ieslodzīts Salaspils nometnē,

Krauzi pazinis pēc izskata.
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kad bijām viņpus ielencēju ķēdēm, komandieris Briedis teica:

«Vajag sadalīties mazākās grupās. Ejiet, kur katrs gribat!» Pār-

tikas arī mums nebija, šai dienā mēs, astoņi vīri, ņemot līdzi

mīnmetēju, aizgājām uz Sarkano bultu. Vēlāk pienāca vēl kādi

70—80 mūsējie.»

Tā kā kaujas sākumā izdevās iznīcināt vācu bataljona un divu
rotu komandierus, tālākie karaspēka uzbrukumi nebija pietiekami
enerģiski un organizēti, un leģionāriem izdevās noturēties savās

pozīcijās līdz naktij. Tad arī sākās atsevišķu grupu un vadu iz-

laušanās mēģinājumi. Vācu posteņi gar stigām nepārtraukti
šāva raķetes, ložmetēji savukārt ieslēdza pārejas vietas sprost-
ugunīs. Tie, kas mēģinājuši tikt pāri Kūnerāju stigai, cietuši lie-

lus zaudējumus, īpaši Graužu ganībās, un lielākoties atgājuši
atpakaļ. Arī pie Vēlogu dambja iedzīvotāji vēlāk aprakuši dau-

dzus kritušos leģionārus. Taču tieši te pāreja bija vieglāka, un

tie, kas šajā naktī nokļuva līdz Vēlogu stigai, paspēja izrauties

no ciešā ielenkuma.

7. decembrī pulksten 19.30 vācu 16. armijas štāba operatīvā
daļa ziņoja «Nord» štābam: «Šodien notika liela kauja ar ban-

dām, pie tam mūsu daļām ir ievērojami zaudējumi (bataljona
komandieris kapteinis Helds kritis). Banda ielenkta. lelenkuma

loku šodien noturēs, bet rītdien banda tiks iznīcināta.» leraksts

«Nord» kaujas darbības žurnālā 8. decembrī pulksten 11.25 vairs

neskan tik pārliecinoši: «Pretinieks (Rubeņa banda un Sarkanā

bulta) atrodas acīmredzot ielenkumā.»

Ekspedīcijas vadība, protams, zināja, ka iepriekšējā naktī vai-

rākums rubeniešu, kaut arī izkliedēti un ar lieliem zaudējumiem,
bija izlauzušies no ielenkuma, par Sarkano bultu nemaz nerunā-

jot. Taču hitleriešu pavēlniecībai negribējās atzīt, ka izbazūnētā

operācija izgāzusies un izdevies sagūstīt tikai nedaudzus leģio-
nārus. Lai «vācu ieroču spīdošo uzvaru» neviens neapšaubītu
un lai pie reizes izgāztu savu atriebības žulti, Jekelns lika zvē-

rīgi nobendēt apkārtējo māju iedzīvotājus l
un sagūstītos leģio-

nārus un uzdot tos par kaujā kritušajiem «bandītiem».

9. decembrī pulksten 17.30 tapa šāds ieraksts «Nord» kaujas
darbības žurnālā: «SS un policijas obergrupenfīrera Jekelna ope-

rācija pret bandām: pretinieka pusē nogalināts 161 cilvēks, kas

1 Par Zlēku traģēdiju sk. 333.-334. lpp., kā ari «Padomju Jaunatne», 1961,

20. jūn.; Samsons V. Kurzemes partizāņi. 2. izd., 345.—348. lpp.
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piederēja Rubeņa brigādei (?) un Sarkanās bultas daļām.
Mums — 18 kritušie.» 1

Pusotras stundas vēlāk sekoja nākamais ieraksts: «Jāuzskata,
ka Kureļa daļas atliekas, kas nolikušas ieročus, ir sagrautas.»
Par decembra ekspedīciju Abavas mežos plašāk tiks runāts vē-

lāk. Te tikai jāatzīmē, ka lielākā daļa no usmiešu bataljona to-

mēr ieročus nenolika un ar kauju lauzās no ielenkuma un savu-

kārt liela daļa no viņiem nākamajās dienās uzņēma sakarus ar

Sarkano bultu un tika pieņemta tās sastāvā. Pārējie aizklīda pie
paziņām un turpināja slēpties.

Kas aizgāja uz
Sarkano bultu?

Vēsturnieku un ari lasītāju interesē tas, cik

daudz Dl Ja to vacu armijas dezertieru, kas, pie-
rādījuši savu nostāju vairākās asiņainās kaujās

pret hitleriešiem, beidzot izšķīrās iestāties padomju partizāņu
vienībā. Ilgais svārstīšanās un pārdomu laiks viņiem bija aiz

muguras. Cik šādu mežabrāļu bija — pat šodien grūti precizēt,
jo nav saglabājusies pilnīgāka dokumentāra uzskaite. Līdz šim

vispār partizāņos pieņemto rubeniešu skaitu noteica, vadoties

pēc tā laika notikumu līdzdalībnieku atmiņām. Skaitli 70—80, kā

redzējām, minējuši vairāki nākamie Sarkanās bultas partizāņi.
Taču oficiālajos vienības sarakstos, kuri sastādīti 1945. gada
maijā — pēc fašistiskās Vācijas kapitulācijas un partizāņu iz-

iešanas no meža
—, atrodami tikai kādi 25 bijušā Usmas batal-

jona vīru uzvārdi. 2 Daži, protams, krita, cīnoties pret hitleriešiem

partizāņu rindās, bet viņu skaits nevar radīt tādu starpību. Taču

skaitlis 80 figurē ne tikai padomju pusē pārgājušo leģionāru at-

miņās vien. Izrādās, ka to min arī pretinieki — tie nedaudzie ru-

benieši, kuri pēc sakāves Graužu pļavās palika dzīvi, izrāvās uz

Cirkales pusi un vēlāk sāka kalpot hitleriskajiem mežakaķiem.
Tā pretenciozajā smērējumā «Sarkanā bulta», kas parādījās ār-

zemēs («Latvija», 1954, 3. IV —2. VI) un kas ir pārpilns dažā-

dām izdomām un falsificējumiem, tiek gan atzīts, ka vēl janvāri

1 Sājos ziņojumos tiek minētitikai vācu armijas daļu zaudējumi; SS un SD

dalu upuri (arī K. Krauzes krišana) te netiek uzrādīti.
2 Sis saraksts pievienots vienības vadības atskaitei. Jāsaka gan, ka saraksts

ir ļoti nepilnīgs un neatspoguļo vienības izaugsmes un grūtību vēsturi. Tajā
ietverti tikai tie partizāņi, kas palikuši kaujas ierindā līdz kara beigām. Bet

kritušo sarakstā uzskaitīti tikai 18 uzvārdi, neminot nevienu leģionāru, kaut

gan tie bija viena trešā daļa vienības. Starp citu, tajā nav minēts pat pirmā
Abavas partizāņa un vada komandiera A. Šiliņa vārds. Bez vēsts pazudušo
un gūstā kritušo partizāņu saraksta vispār nav.



306

šajā padomju partizāņu vienībā atradušies rubenieši «ap 60—

80 vīru stiprumā». «Bultenieši viņus tikai cieta savā tuvumā,»

turpina anonīmais autors, «bet neuzskatīja par līdzvērtīgiem tā-

dēļ, ka tie atteicās pilnībā padoties Sarkanās bultas vadībai.»

Pēdējais apgalvojums, protams, nav patiess: tie, kas pievienojās
vienībai, pakļāvās tās vadībai.

1945. gada 15. janvāra «pārskatā» jau agrāk minētais meža-

kaķu hronists ierakstījis: «Sarkanās bultas lielumu vērtē uz 170

līdz 180 vīriem. Tai pievienojušies, citas izejas neatrazdami, ap-

mēram 80 kureliešu.»

Pēdējā laikā šīs grāmatas autoram izdevies iegūt svarīgu do-

kumentu un vairākas liecības, kas noskaidro šo 80—100 bijušo
rubeniešu tālāko likteni. Kādreizējais Usmas partizāņu grupas
komandieris 2anis Valtmanis stāsta: «Nākamajās dienās pēc
Zlēku notikumiem mums blakus — t. s. Biemas ragā (Usmas
ezera krastā) — apmetās rubeniešu 2. rota, kas kaujās bija maz

cietusi un organizēti iznākusi no ielenkuma. Mēs savā bunkurā

pieņēmām vairākus pienācējus, pārējie sev uzcēla jaunus bun-

kurus. Mums te bija izcila vieta aizsardzībai: priekšā klajš
smilšu rags, apkārt purvi. Kopā izlūkojām apkārtni un nesām

sardzes dienestu. Tad kādā dienā atnāca mūsu tiešais komandie-

ris (toreiz Sarkanās bultas štāba priekšnieks. — Red.) leitnants

Mačiņš. Viņš apstaigāja visas zemnīcas, veda sarunas un ļoti
ātri pakļāva leģionārus savam iespaidam. Kādā vakarā viņš vi-

sus mūs nostādīja ierindā, paziņoja, ka leģionāri no šī brīža tiek

uzņemti partizāņu vienībā, ka pārkārtots rotas sastāvs un par
rotas komandieri iecelts Ernests Pagasts — kādreizējais Usmas

partizāņu uzticības cilvēks Rīgā un vēlākais mūsu grupas parti-
zānis. Viņš toreiz bija izglītotākais un drošākais starp mums. Jā-

piezīmē arī, ka vecais rotas komandieris — kāds zema auguma
virsniekvietnieks — nozuda ar pāris saviem draudziņiem tūdaļ

pēc Mačiņa atnākšanas. 1 Par rotas komandiera ziņnesi iecēla

18 gadus veco izdarīgo ventspilnieku Elmāru Apmāni, kas kādu

laiku kopā ar tēvu slēpās Usmas ezera otrā pusē Dināros un ne-

sen bija pārnācis pie mums. Rotā bija divi vadi; mūsu — us-

miešu grupu iekļāva pirmajā vadā, kuram par komandieri arī

bija nozīmēts viens no mūsējiem.»
Šī stāstījuma patiesīgumu apliecina t. s. Usmas rotas jeb Pa-

gasta rotas partizāņu saraksts, kuru autoram 1966. gada oktobrī

1 «Aizgāja arī visi tie,» stāsta E. Apmanis, «kuri gribēja dienā trīs reizes

karstu zupu,» — t. i., tie, kuriem partizāņu dzīve rādījās par grūtu.
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nodeva kādreizējais K. Maciņa vietnieks un Sarkanās bultas iz-

lūku komandieris jelgavnieks Anatolijs Gromskis.

Šo partizāņu personu sarakstu ar sīkām biogrāfiskām ziņām,
kā apliecina A. Gromskis, Mačiņa uzdevumā (decembrī vai jan-
vārī) pašrocīgi sastādījis E. Pagasts. Līdz 1945. gada maijam
saraksts glabājies pie Mačiņa, bet pirms savienošanās ar Pa-

domju Armiju viņš to nodevis savam vietniekam. 1 No saraksta

redzams, ka rotā tiešām bijuši 2 vadi, pie tam pirmajā vadā —

6 grupas, bet otrajā — divas. Pavisam sarakstā uzskaitīti 73 par-

tizāņi, no tiem 11 usmieši, bet pārējie 62 acīmredzot bijuši rube-

nieši. No pēdējiem (izņemot usmiešus) neviens uzvārds vairs

nav sastopams pēc kara fiksētajā Sarkanās bultas personālsa-
stāvā.

Kur tad viņi palikuši? Pēc bijušo partizāņu 2. Valtmaņa un

J. Kļavas stāstījuma, tālākais Usmas rotas liktenis bijis šāds.

Pēc decembra ekspedīcijas un Sarkanās bultas komandiera

V. Semjonova nāves partizāņu vienība slēpti un klusu uzturējās
Abavas dienvidu krastā — pie Kadaru un Cūbu mājām. Tas bija
Sarkanās bultas reorganizēšanas un nostiprināšanas periods:
vienība gaidīja jaunu komandieri, rāciju un munīcijas sūtījumu
no aizfrontes. Uzkritušais sniegs radīja grūtības nometnes ierī-

košanā un it īpaši pārtikas sagādē; pēc ekspedīcijas karam pret
partizāņiem tika pastiprināti garnizoni gar Abavu; daudz dro-

šāki un aktīvāki pēdu dzīšanā palika arī vietējie šucmaņi. Tā kā

pamatvienībā bija jau ap 35—40 bataljona vīru 2 (Bultas sastāvs

kopumā pārsniedza pusotra simta cilvēku), Usmas rotas pārcel-
šanu no viņa upes krasta uz pamatbāzi vienības komisārs un

štāba priekšnieks nav uzskatījuši par mērķtiecīgu. Varēja cerēt,

ka Usmas pusē rotai izdosies vieglāk nodrošināt pārtiku, jo tieši

uztura jautājums tik lielai vienībai šai laikā kļuva par grūtāko

problēmu. Leģionāriem, protams, ziemai nebija iekrātas nekādas

rezerves, bet meži visapkārt tika spēcīgi nobloķēti. Šai laikā

krietni tika patukšotas tās daudzās mucas iesālītās brieža gaļas,
kuras bija sagatavojusi ziemai Valtmaņu ģimene. Tieši sāpīgais

produktu jautājums, šķiet, bija galvenais iemesls tam, kadeļ

jaunpienācēji, apspriedušies ar Mačiņu, ziemas vidū bija izlē-

muši doties pāri frontei. «Arī te palika par biezu,» stāsta E. Ap-

manis, «un cik ilgi gan trūcīgais Amjūdžciems butu spējis uztu-

1 Saraksta oriģinalitāte nav apstrīdama; tagad tas glabājas LKP CX Par-

tijas vēstures institūta Partijas arhīvā.
2 So skaitli vairākkārt ir apliecinājuši bijušie Usmas bataljona vīri — vē-

lākie sarkanbultieši.
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rēt simt vīru?» Ap Jauno gadu, kā atceras J. Kļava un E. Apma-
nis, apmēram kāds pussimts cilvēku (bez vietējo usmiešu gru-

pas) E. Pagasta vadībā izgājuši uz frontes pusi, lai to šķērsotu
starp Saldu un Skrundu. Izmantojot vācu armijas tērpus, Usmas

rota reizēm virzījusies pat pa ceļu. Tā, lai pārvarētu Lutriņu
klajumu, mežabrāļi sastājušies rindā un ap pusnakti izgājuši
cauri apdzīvotajai vietai, kura bijusi pārpildīta ar vērmahta da-

ļām. Stāsta, ka virzīšanās sākumā notikusi sekmīgi — kādā naktī

rota pietuvojusies vācu priekšējām līnijām. K. Mačiņš ar rāciju
viņus pavadījis līdz Saldus dzelzceļam, no kurienes atgriezies
ar 14 vīriem. Atpakaļceļā viņi divreiz sadūrušies ar vāciešiem.

E. Pagasts ar pirmā vada komandieri Dzeni devies izlūkot pār-

eju, bet viņi ieskrējuši vāciešu tranšejās. Hitleriešu posteni, kas

viņus pamanījis un devis ložmetēja kārtu, gan viņi nodūruši, bet

sacelta trauksme. Pagasts esot kritis, 1 šķērsojot upi, Dzenis it kā

nokļuvis padomju pusē (pagaidām par šī partizāņa likteni nav

nekādu ziņu). Pārējais rotas sastāvs atkāpies, un, tā kā bija zu-

duši vadošie komandieri un ceļa zinātāji, maz pieredzējušie me-

žabrāļi izklīduši, un tikai nedaudzi vēlāk atgriezušies Usmas

pusē.
Meža dzīve nelutināja. Vlasijs Semjonovs atceras, ka vairāki

bijušie leģionāri ar grūtībām pieraduši pie partizāņu dzīves un

apguvuši bāzēšanās māku, grūti bijis atteikties no ierastām māju
ērtībām un pierast pie pusbada uztura un aukstā meža. Vēlēša-

nās iekārtoties ar lielāku komfortu bija par cēloni nevajadzīgiem
upuriem. Sākumā no leģionāriem pat izveidots atsevišķs — ce-

turtais vads, kas piedalījies vienības uzdevumos, bet reizēm dzī-

vojis atsevišķos bunkuros Cirkales pusē. Janvārī, kad vairāki šī

vada vīri aizgājuši pie tuvējā saimnieka uz pirti, «bēgles», kas

mājās dzīvojušas, par to ziņojušas partizāņu ķērājiem. Vairāki

mežabrāļi sagūstīti un vesti uz vada zemnīcām. Sargs gan iz-

šāvis ar ložmetēju, bet hitlerieši piesteigušies un sametuši bun-

kurā granātas, vairāki partizāņi nosisti. Sagūstītie aizvesti uz

Ventspils cietumu, kur lielākā daļa pazudusi.2 V. Semjonovs vē-

lāk uzgājis izcirtumā sava paziņas leģionāra Jakovļeva līķi, kurš

bijis vairākās vietās ložu caururbts un sasiets ar dzeloņstieplēm.
Redzot jaunpienākušo leģionāru vājo orientēšanos grūtajos ap-

1 Turpinot pētījumus, autoram izdevās sastapties ar E. Pagasta piederīga-
jiem, pēc kuru rīcībā esošās informācijas mežabrālis it kā sagūstīts un noben-

dēts īsi pirms hitleriešu kapitulācijas.
2 So partizāņu uzvārdi tikpat kā nav zināmi, nav viņu arī oficiālajā vienī-

bas atskaitē un sarakstā.
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stākļos, viņus turpmāk iekļāva pastāvošajās kaujas grupās. Un

tiešam, atrazdamies pieredzējušu biedru kolektīvā, viņi drīz pie-
lāgojas meža dzīves apstākļiem un apmierinoši pildīja savus

kaujas pienākumus.

Proti, minētās liecības un dokumenti pilnīgi apstiprina, ka

Sarkanās bultas partizāņu vienības vadība savā laikā uzņēmusi
padomju mežabrāļu rindās vismaz simtu bijušo leģionāru — ru-

beniešu. Taisnība, leģionāru nesagatavotība velnišķi grūtajiem
pēdējas kara ziemas apstākļiem izsauca jau vairākus minētos

negadījumus un neveiksmes, tā ka aktīvā kaujas ierindā no vi-

ņiem līdz kara beigām palika tikai trešā vai ceturtā daļa.

Idejiskais
irdenums un

taktiskā
neprasme—

dezertieru

nodaļu sakāves

cēlonis

Autors sīkāk aplūkojis tikai dažus Kurzemes
mežu masīvus un četras dezertējušo leģionāru
nodaļas, par kurām vēsturniekiem ir diezgan
precīzas ziņas. Bet līdzīgu, tikai mazāku dezer-

tieru nodaļu un grupu Kurzemē 1944. gada ru-

denī bija nesalīdzināmi vairāk. Proti, ar šai

darbā izmantotajiem materiāliem dokumentāri

pierādīts, ka vismaz septiņi astoņi simti 1 lat-

viešu karavīru, kas bija mobilizēti vācu armijā, atsaucoties uz

padomju frontes pavēlniecības aicinājumiem, spontāni pametuši
savas daļas un griezuši ieročus pret hitleriešiem. Cīņu laikā viņi

bijuši vairāk vai mazāk saistīti ar padomju partizāņiem vai izlū-

kiem, pat rīkojušies viņu uzdevumā un nodarījuši okupantiem
jūtamus zaudējumus; politiski un praktiski grāvuši nacionālis-

tisko nodevēju sludināto latviešu un vācu sadarbības lozungu.
Pret sarkanajiem partizāņiem un padomju varu viņu izturēšanās

lielākoties bijusi lojāla, daudzi no viņiem vēlāk iestājās padomju
partizāņu rindās. Lūk, tieši tādēļ latviešu fašistisko emigrantu
ideologi un barveži viņus neieredz un pēckara gados centušies

noklusēt šo latviešu karavīru spontāno, bet patriotisko antifašis-

tisko cīņu Kurzemē. Usmas bataljona darbību, kuru nevar no-

slēpt un kura ļautu buržuāziskajiem «pretestībniekiem» padižo-
ties (jo viņi savā laikā pielikuši roku pie šī bataljona radīšanas),

viņi nosoda un norobežojas no tās. Dabiski un loģiski, jo latviešu

1 Kapustina izlūku nodaļas tā laika radists tagadējais Ukrainas PSR rakst-

nieks Pāvels Avtomonovs rakstīja, ka «sacēlās ap divi tūkstoši spaidu kārtā

mobilizētu latviešu un uzsāka cīņu pret okupantiem» (K. k., 51). Tātad divi

tūkstoši! Taču arī tas, iespējams, nav maksimālais dezertējušo leģionāru
skaits, kas vērsa ieročus pret hitleriešiem Kurzemē 1944. g. rudenī.



buržuāziskie nacionālisti nekad nebija par cīņu, bet gan par sa-

darbību ar fašistiskajiem okupantiem.
Vērtējot minēto leģionāru cīņu pret okupantiem vispār pozi-

tīvi, tanī pašā laikā jāuzrāda to darbībā vairākas kļūdas, kas

galu galā izraisīja traģiskas sekas — viņu nodaļas tika satriek-

tas. Pat labi apbruņotais Usmas bataljons, atrazdamies loti pie-
mērotā apkārtnē, spēja pastāvēt tikai trīs nedēļas un jau pirmajā
ekspedīcijā tika satriekts. Protams, ļaujot sevi pilnīgi ielenkt tad,
kad sarkanbultieši manevrēja, bataljona vadītāji pieļāva rupju

militāru, taktisku kļūdu; tas ari bija militārās sakāves cēlonis.

Līdzīgas aplamības militārā ziņā pieļāva arī Engures nodaļa un

Māmes meža dezertieru grupas. Taču dezertieru nodaļu sagrāves
cēloņi bija daudz dziļāki, un tiem bija sociālpolitisks raksturs.

Idejiski nesaliedētās dezertieru grupas, dzīvodamas bez nākotnes

perspektīvām, nemācēja un, jāsaka vēl vairāk, nebija spējīgas
lietot partizāņu kara manevrēšanas taktiku. Lielākais, ko spēja
izdarīt dezertējis leģionārs, vadoties no savas dezertiera psiho-
loģijas, bija spontāni aizstāvēties, ja kāds apdraudēja viņa brī-

vību un dzīvību. Tas arī noteica dezertieru nodaļu neelastīgo,

nogaidošo un pasīvo rīcību, bet tāda rīcība partizāņu kara ap-

stākļos ir lemta neveiksmei.

Padomju partizāņu eksistences jēga bija uzbrukums pretinie-
kam. Pat aizstāvēšanos, manevrēšanu un atkāpšanos viņi saprata
kā pārejas stāvokli un gatavošanos jaunam uzbrukumam.

Arī nopietnas sakāves un zaudējumi, kā to apliecina padomju
partizāņu kustības vēsture, nenoveda pie partizāņu vienību paš-
likvidēšanās. Cīņas nepieciešamības apziņa no jauna pulcēja

kopā izklīdinātos padomju cilvēkus, turpretī pašizglābšanās ideja
varēja sapulcināt vācu armijas dezertierus uz īsu laiciņu, nevis

saliedēt tos spēcīgā un noturīgā kaujas formācijā.



Mežabrāļi

aukstajā un
asiņainajā
ziemā...
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...PRET BRŪNĀS PEKLES SPĒKIEM

Fašistu apsēstā
Kurzeme

Baismīgi un posta pilni mēneši bija jāpārdzīvo
Kurzemei līdz atbrīvošanas dienai. Divsimt tūk-

stošiem Kurzemes pamatiedzīvotāju bija jāuztur,

jāapģērbj un jāapkalpo pusmiljonu lielais vācu armiju «Nord»

(no 1945. gada janvāra — «Kurland») grupējums un apmēram
ceturtdaļmiljons no okupētajām Baltijas republikām, Baltkrie-

vijas un Krievijas Federācijas apgabaliem ar varu sadzīto civilo

bēgļu un sabēgušo okupantu pakalpiņu. Okupācijas jūgā izmocī-

tajai Kurzemei, 1 kas aptvēra nepilnus 15000 km 2 lielu teritoriju,

turpat vesels miljons cilvēku bija jāizmitina gandrīz gadu. Kur-

zemē tiešām bija palicis pavisam šauri — tā mēdza sacīt torei-

zējie mežabrāļi. Tādu kolosālu cilvēku masu sablīvēšanu pareti

apdzīvotā Kurzemes pussala piedzīvoja pirmo reizi savā vēsturē.

Okupantu un viņu rokaspuišu patvarības pret vietējiem iedzī-

votājiem, slimības, bads un ekonomiskais haoss, kas bija jāpār-
cieš kurzemniekiem un evakuētajiem civiliedzīvotājiem, agrāk

bagātās Kurzemes saimniecības pilnīga aplaupīšana un izputi-
nāšana — tas viss līdz šim tikai nelielā mērā atspoguļots litera-

1 Vācu armiju «Nord» grupējuma karadarbības žurnāla 1944. g. 5. XII
ierakstā ir dotas šādas ziņas par grupējuma sastāvu: 1. XII pavisam uzskaitē

505 546 karavīri, no tiem SS policijas daļās 38447, gaisa karaspēkā 32 719,
jūras karaspēkā 6190 cilvēku.

V. JHaupts grāmatā «Kurland, die Letzte Front» raksta, ka Kurzemē bijuši
150 tūkstoši civilo «bēgļu». B. Arklāns v. c. darbā «Viņi bez maskas» (R.,
1966, 137. lpp. [V. b. m.j) uzrāda 250 tūkstošus citnovadnieku.
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tūrā (K. p-, 333—336; L. t. c, 580—581, 608—610) un prasa tālā-

kus pētījumus.
Visa pussala bija pārplūdināta ar vērmahta, Ostlandes civilās

pārvaldes un policijas visdažādākajām iestādēm un vienībām.

Katrā apdzīvotajā vietā, pat katrā viensētā lielāka ceļa malā at-

radās kāda no abu vācu armiju neskaitāmajām aizmugures da-

ļām, spiegošanas centriem, medicīnas iestādēm. Pieņemot, ka

katrs trešais vācu karavīrs bija frontes līnijā, arī tad aizmugurē
dzīvoja vairāki simti tūkstoši vērmahtam piederīgo. Pagastu
centros saimniekoja armijas komandantūras. Atpūtā esošās da-

ļas izvietojās pa visām pagasta saimniecībām, bet būvbataljonu
karavīri, kas gatavoja kokmateriālus, dzīvoja pat zemnīcās me-

žos. Komandantūras un vērmahta daļas bieži vien bez savu civilo

iestāžu ziņas izveda rekvizīcijas un pat iedzīvotāju mobilizāciju
darbam un frontei. Vācu pārvaldes civilo iestāžu un darbinieku

skaits Kurzemē bija desmitkāršojies. Te bija sabēguši gan visi

Ostlandes reihskomisariāta, gan Latvijas ģenerālkomisariāta un

piecu novadu komisariātu ierēdņi. Daudzajiem civilajiem komi-

sāriem un fīreriem, kuri sevišķi nesteidzās uz uguns apņemto
«fāterlandi», tika izdomāti un doti attiecīgi posteņi. Kurzeme no

jauna tika pārdalīta 4 novados, kuros saimniekoja sabēgušie
«ģebītskomisāri». Tā Ventspils apriņķa vecākais esot žēlojies,
ka tagad nu viņš pakļauts trim — Ziemeļkurzemes, Dienvidkur-

zemes un Ventspils cietokšņa novadu komisāriem. Apriņķos jo-

projām saimniekoja vācu «kreislandvirti», bet pagastos I—4 tā

saucamie la-fīreri (Landwirtschaftsfūhrer), kuriem katram bija
pa 12 palīgiem. Pat iztapīgie okupantu pakalpiņi — latviešu

ierēdņi, apriņķu un pagastu vecākie — nespēja pildīt savu

daudzo fīreru daudzos rīkojumus. Bangerskis žēlojās: «Pie

šīs dubultās un trīskāršās pārvaldes kārtības apriņķa un pagasta
vecāko funkcijas līdzinās nullei.» Lai padevīgajiem sulaiņiem
nebūtu nekādu šaubu par to, kas ir viņu tiešais kungs un saim-

nieks, 1944. gada 27. septembrī tika likvidēta visa t. s. Latvijas

«pašpārvalde», bet visi ģenerāldirektori izvesti uz Vāciju. Pēc

Kona atsaukšanas uz Austrumprūsiju visu okupācijas pārvaldes

aparātu vadīja t. s. «Ostlandes reihskomisāra štābs» ar reihsko-

misāra vietnieku — vecu hitlerieti Matīzenu priekšgalā.
Visiem pa vidu jaucās O. Freivalda glorificētā «tautas palī-

dzība», kuras vienīgo mērķi un uzdevumu Kurzemē varētu defi-

nēt šādi: palīdzēt vāciešiem izvest no dzimtenes iespējami īsā

laikā iespējami daudz latviešu. Šim kangaram, «no latviešu tau-

tas viedokļa raugoties», vienalga, «nav svarīgi, kādēļ vācieši ne-
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pameta Kurzemi. Svarīgi ir vienīgi tas, ka no Kurzemes ostām

bija iespējama bēgļu evakuācija uz Vāciju un... ceļojumi uz

Zviedriju.» (F. K. c, I, 119.) Sensenais teiku Kangars nodeva
latviešu tautu bruņiniekiem un palīdzēja izsūkt un apspiest to

savā zemē; fašistiskie kangari bruģēja tautai «Golgātas ceļu» un

rava to sev līdzi svešumā, lai aizjūras zemēs dzīvotu uz prosti-
tuētā patriotisma rēķina.

Koncentrējot un pastiprinot civilo varu, daudzkārtīgi pieauga
arī policijas spēki, bet hitleriskais drošības dienesta aparāts uz-

bilda fantastiskos apmēros, jo te saplūda visas Ostlandes SD un

«Sipo» nodaļas un komandas. «Laikam gan neviena frontes aiz-

mugure,» liecina vāciskais latviešu nacionālists O. Freivalds,
«nekad nav bijusi tā pārslogota ar dažādām aizmugures vienī-

bām kā Kurzeme. Kurzemē šaurā frontes joslā cīnījās divas ar-

mijas, kam katrai bija savs pastāvīgs izlūkošanas vienību

tīkls
...

Tām pievienojās sabrukušās Ostlandes civilās pārvaldes
visdažādākās vienības, kas visas gribēja turpināt baudīt aizmu-

gures dzīves ērtības...» (F. K. c, 11, 64.) Un viss šis baigais
koloss gūlās uz Kurzemes darba cilvēku pleciem!

Kolosālā

slepkavošanas

un terora
mašīna darbā

Antifašistiskās un partizāņu kustības apkaro-
šanu Kurzemē savās rokās ņēma «pats» Ostlan-

SS un policijas augstākais pavēlnieks Je-

kelns. Neskaitot gandrīz 40 tūkstošus lielo SS

karaspēku, viņa rīcībā bija milzīgi t. s. kārtības

policijas, palīgpolicijas, SD un drošības policijas spēki. Patiesībā

viss kādreizējais Ostlandes policijas un gestapo aparāts ar

spiegu un provokatoru milzīgo tīklu joprojām bija viņa rīcībā,

un, protams, kvernēt bezdarbībā šie asinskārie izdzimteņi negri-

bēja. Bija jāpierāda sava «nepieciešamība» un sava censonība,
citādi — nedod dievs! — vēl nosūtīs uz fronti. Un jāteic, ka tau-

tas pretošanās kustība mazajā Kurzemes trijstūrī bija tik spē-

cīga, ka viņiem visiem ne vien pietika «darba», bet viņi tā ari

netika galā ar «iedzimto nomierināšanu» līdz kara beigām. Je-

kelns savu operatīvo štābu sākumā gribēja izvietot pie Alsungas,
bet tad izšķīrās par Talsiem, jo partizāņu darbība Ziemeļkur-

zemē viņam likās bīstamāka. Janvārī Jekelnu nomainīja SS ģe-
nerālis Bērends. Dažādās SD un gestapo nodaļas apvienoja un

pārdēvēja par «einsatzkomando» (t. i., speciālo uzdevumu ko-

mandām, kā kara sākumā, kad tās tiešās frontes aizmugurē «ope-

ratīvi likvidēja bīstamos elementus» un izveda masveida apšau-

šanas); to centri atradās visās 6 apriņķa pilsētās (F. K. c, 11,
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87). Liepājā bez tam bāzējās īpašs pretpartizāņu centrs, bet vē-

lāk Zlēkās — ar speciālu uzdevumu izspiegot partizāņus — tika

izvietota viena no Ostlandes SS un policijas augstākā pavēlnieka
štāba svarīgākajām nodaļām, kuru vadīja pieredzējušais esesie-

tis šturmbanfīrers Teidemanis. Bijušās mežniecības ēka, kas

reizē bija pārvērsta par cietoksni un cietumu, pieredzēja neap-
rakstāmas spīdzināšanas un slepkavības ainas; te tika arī atla-

sīti un apmācīti spiegi un provokatori iesūtīšanai partizāņu vie-

nībās. Vadošo SD centru izvietojums Kurzemē labi orientē par

to, kur atradās partizāņu cīņas centri.

Visa pussala tika sadalīta «policijas kvartālos», kuriem bija
piekomandēti attiecīgi SD un policijas spēki. «Apdraudētās» vie-

tas tika izdalītas speciālās zonās, kurās nepārtraukti dežurēja
SD soda vienības, tā sauktās «Sicherheitspolizei (Sipo) Jagd-
komando». Par šīm vienībām jārunā īpaši: saņēmušas neaprobe-
žotu varu, tās savas darbības rajonos pēc saviem ieskatiem spī-
dzināja un slepkavoja cilvēkus, ko turēja aizdomās par partizāņu
atbalstīšanu. Jagdkomandas atradās nepārtrauktā kustībā, cau-

rām dienām un naktīm klīda pa mežiem un neatlaidīgi dzina

pēdas partizāņu grupām un vienībām. Šīm jagdkomandām un

jagdrotām bija spēcīgs automātisko ieroču apbruņojums; skaita

ziņā katrā vidēji bija 60—120 cilvēku. Patiesībā nevis cilvēki, bet

gan necilvēki! Šīs soda vienības, kurām bija jāveic «grūts un

netīrs darbs», tika nokomplektētas no rūdītākajiem fašistiska-

jiem neliešiem un okupantu padibenēm. Te tika savākti visādu

tautību policisti, gestapo provokatori un cilvēkšāvēji, kas bija
sabēguši Kurzemē no agrāko noziedzību vietām un, gaidot savu

galu, trakoja izlieto asiņu un spirta skurbumā. Te bija sastopami
bandīti vārda visīstākajā nozīmē. Šīs bandas bija tik uzticīgas
gestapo, ka tajās atļāva iesaistīt pat atsevišķus brīvprātīgos vai

spīdzināšanā vājuma brīdī par nodevējiem pataisītos saķertos

mežabrāļus, izbēgušos karagūstekņus un vlasoviešus. Komandē-

jošos posteņus ieņēma vācu gestapovieši vai ar savām nelietī-

bām sasmērējušies cittautībnieki. Mūžīgs lāsts lai guļ pār rīkļu-
rāvēja latviešu esesieša Vītoliņa bandu, kas trakoja Popes ap-

vidū, pār izdzimteņa Simsona nāves komandu, kura slepkavoja

pie Sakas un Ēdoles, pār gestapo deģenerāta Freimaņa asins-

suņu rotu, kas uzglūnēja patriotiem no Rendas, un pār daudzām

citām komandām un rotām! Jāpiezīmē, ka Ventspils apriņķī vien

partizāņi sastapās ar 6—7 šādām jagdkomandām, kuras skaita

un apbruņojuma ziņā bija divreiz un trīsreiz stiprākas par par-

tizāņu vienībām.
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Partizāņu medībās SD cieši sadarbojās ar lauka žandarmē-

riju, kurai bija savi posteņi katrā pagastā un kuras nodaļas at-

radās partizāņu aktīvākās darbības rajonos (Usmā, Sakā, Dun-

dagā v. c.j. Sie vērā ņemamie lauka žandarmērijas spēki bija
pakļauti tieši žandarmērijas pavēlniekam Feizakam pie «Nord»

grupējuma štāba. Lauka žandarmērija pārzināja tā dēvēto poli-
tisko lietu izmeklēšanu pie vērmahta, bet Kurzemē tā praktiski
nodarbojās ar to pašu, ar ko drošības policija: armijas dezer-

tieru un partizāņu izspiegošanu un apkarošanu. Žandarmērijas
štābi pārvērtās par sarkano partizāņu un viņu atbalstītāju spī-
dzināšanas, drausmīgu moku un nāves vietu. Žandarmi, protams,
neatpalika no Sipo, lai pierādītu savu neaizstājamību. Tā, pie-
mēram, Sakas Pilsdangās oktobrī izvietojās lauka žandarmēri-

jas 528. nodaļa, kas agrāk bija rīkojusi nāves orģijas Viņņicā
(Ukrainā). Tās vadītāji — vācu sadisti Dingess, Fromāters,

Bergers, Tauhmanis — iemiesoja visu to necilvēcisko, ko hitle-

riskais režīms laidis pasaulē. Sakas žandarmu galvenais uzde-

vums bija izsekot un likvidēt Macpāna partizāņus un viņu at-

balstītājus.
Otrpus upes — Stembrē stāvēja Simsona jagdkomanda, kas

piegādāja žandarmiem pratināšanai un mocīšanai gūstā kritu-

šos — galvenokārt ievainotos partizāņus. Te nokļuva arī ievai-

notais Grīņu partizānis P. Gržibovskis, abās rokās sašautais

Stirnas grupas komandieris V. Kondratenko un daži citi, kas pēc
drausmīgām mocībām tika turpat jaunaudzē nošauti. Politieslo-

dzītā K. Pūrīte šādi apraksta moku vietu: «Mūs ieslodzīja pa-

grabā, nelielā mūra ēkā bez logiem... Šaurajā pagrabā, kas

vienā pusē pie tam bija piebērts ar kartupeļiem, bijām ieslodzīti

kādi 25 cilvēki, sievietes un vīrieši. Te bija vecā Fūrmaņa māte

ar vedeklu Līnu par partizāņu atbalstīšanu, arī kāda krieviete

ar mazu meiteni, kas bija aizturētas bez caurlaides, v. c. Te val-

dīja tumsa dienu un nakti, cilvēkus reti izlaida uz brīdi laukā,

tādēļ pagrabā bija smirdoņa. Pagrabā uz sienām un durvju
stenderēm ieslodzītie atstāja uzrakstus. Daudzi no tiem tika

izdarīti pirms nāves, pirms vešanas uz nošaušanu. Vairāki no

šiem uzrakstiem redzami vēl tagad uz durvju stenderēm..

Kad pēc kara Ļeņingradā tiesāja grupu vācu armijas kara no-

ziedznieku, šai procesā kā liecinieki piedalījāmies mēs, seši sa-

cenieši, un pazinām vienu no Pilsdangu briesmoņiem.»

1 1963. g. vasarā, kad republikas vēsturnieku ekspedīcija ieradās notikumu

vietā, daļu no šiem uzrakstiem vēl izdevās fiksēt.
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Vācu SD, žandarmērijai un jagdkomandām to asiņu darbos

uzcītīgi palīdzēja latviešu policija un šucmaņi. Jāpiezīmē, ka no

visām latviešu «pašpārvaldes» iestādēm, kuras likvidēja jau sep-

tembrī, vācu okupanti «Kurzemes katlā» tālredzīgi saglabāja
tikai t. s. kārtības policijas departamentu. Tas izkārtoja oku-

pantu policijas dienestam te sabēgušos latviešu policistus un va-

dīja Kurzemes apriņķu policijas priekšniekus ar tiem pakļauta-
jiem policijas iecirkņiem un pagastu policijas kārtībniekiem, un

palīgpolicistiem — šucmaņiem. Kaut arī to skaits bija vērā ņe-

mams, šiem vācu pakalpiņiem SD un žandarmērija patstāvīgus
partizāņu apkarošanas uzdevumus vairs neuzticēja. Ventspils
pagastu policisti sūdzējās, ka no novembra viņi nevarējuši spert
pat soli bez vietējās ortskomandantūras vai jagdkomandas at-

ļaujas. Latviešu policistus izmantoja kā takšeļus izsekošanai,

spiegošanai, pēdu uzostīšanai, lamatu ierīkošanai un akciju ga-
dījumā — lencēju rindu papildināšanai. Pagastu centros un pil-
sētās no brīvajiem latviešu policistiem (pēc iepriekšējā gada
parauga) tika izveidoti traukšņu vadi (pa 35—50 policistiem
katrā), kas vienmēr dežurēja, atradās trauksmes stāvoklī un pēc

vajadzības nekavējoties devās palīgā jagdkomandām un žandar-

mērijai.

Neiedomājami neģēlīgus izdzimteņus savā laikā tika izaudzi-

nājusi latviešu nacionālistiskā buržuāzija. Nacionālās nodevības

zaņķī iestigusi līdz kaklam un jūtot tuvojamies atmaksas dienu,
tā patoloģiskā niknumā un stulbumā slepkavoja pa labi un pa

kreisi savas tautas piederīgos, līdz ceļiem brizdama latviešu

tautas asinīs. Par asinssuni, kas iok savu tautiešu siltās asinis,

bija pārvērties kādreiz dižmanīgais, svētulīgais un paskopais
Kurzemes budzis. Kad liesmoja Zlēku viensētas, Rendas Biežu

māju saimnieks Bubinduss ar cirvi kapāja nīstamos «komunistu

piekritējus». «Cik manas mājas sienās ir naglu, tik galvu tur

karāsies!» viņš histērijas lēkmē auroja. Mantrausīgās bailēs un

zooloģiskā naidā drebēdami par savām lielsaimniecībām, Zlēku

pagasta «drebelīgo sektas» sludinātājs Fricis Kriņģelis un viņa
trīs ticīgie dēli — aizsargi jau 1941. gada jūlijā pārsteidza un

noslepkavoja Ventas lokā līdz nāvei nogurušos sarkanarmiešus,

ne par ko nošāva pionieri Rēnu Pūlmani. Partizāņu laikā viņu

grēkadarbi vairojās, un izdzimteņi beidzot krita partizāņu rokās.

Budziskie izdzimteņi trakoja visu okupācijas laiku, kamēr

dažus no viņiem ķēra tautas atriebēju sods. Proti, katrā Kur-

zemes pagastā bija savi budziskie nelieši —
dažādi bubindusi
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un kriņģeļi, kuru vardi palikuši cilvēku atmiņa ka asiņainā fa-
šisma sinonīmi.

Bet ar to vēl nebeidzas tumsas spēku uzskaite. Gar Kurzemes

ziemeļu piekrasti, no kuras bija izsūtīti vietējie iedzīvotāji, pret
partizāņiem cīnījās te dislocētās vācu armijas daļas, gar rietumu

krastu — dažādas robežapsardzības vienības, to skaitā arī lietu-

viešu policistu nodaļas. Joprojām Kurzemē turpināja darboties

vācu armiju diversiju centri — abvēra 304., 212. un 213. speciālā
nodaļa. So nodaļu galvenais uzdevums gan bija padomju aizmu-

gures izspiegošana un dezorganizēšana, bet to aģentūra un kadri

pielika savu roku ari padomju patriotu apkarošanai pašā Kur-

zemē. Visām šīm daudzajām soda un terora iestādēm bija plaši
spiegu, provokatoru un informatoru tīkli, ko fašisti varēja pēc
patikas komplektēt no vietējiem un Kurzemē sabēgušajiem hit-

leriešiem. Šiem «bēgļiem» vietējie iedzīvotāji nereti naivi uzti-

cējās, jo nezināja to īstos nodomus.

Supernenormāli uztūkušā okupācijas soda un drošības aparāta
pastāvēšana Kurzemē liecina par bailēm, kādas okupācijas va-

rasvīri juta no tautas pretestības spēkiem. Šķita, ka Kurzemes

pussalā vairs nebija brīvas vietas, kur kāju spert, lai neuzskrietu

kādam vērmahta vai policijas vīram vai arī viņu aģentam. Un

tomēr visa tā vēl, izrādījās, bija par maz. 1944. gada rudenī

dzima un izveidojās vēl viena sumpurniska hitleriešu organizā-
cija — tā saucamie mežakaķi.

Fašistiskie
sumpurņi-
mežakaķi

1944. gada vasarā, kad sākās vācu okupētās Ei-

ropas teritorijas atbrīvošana, Oranienburgā pie
Berlīnes galvenās drošības pārvaldes (RSHA)
tiešā vadībā tika nodibināts SS Jagdverband

galvenais štābs ar tam pakļautajiem Rietumu, Dienvidu, Dien-

vidaustrumu, Vidus un Austrumu Eiropas štābiem. SS Jagdver-
band štābu uzdevums

— nokomplektēt no uzticamiem okupēto
zemju kvislingiem un nodevējiem teroristu un diversantu ban-

das, apmācīt, labi apbruņot un atstāt atbrīvotajā teritorijā. Hit-

leriskās Vācijas vadītāji, nonākuši sprukās, kārtējo reizi izmisīgi
metās no vienas avantūras otrā, likdami lielas cerības un sevi

un pakļautos mānīdami ar fīrera atklātā brīnumieroča vai brī-

numlīdzekļa «izšķirošo lomu», šāds pašapmāns bija arī nereā-

lais mēģinājums organizēt «partizāņu» karu vācu karaspēka at-

stātajā teritorijā, īpaši padomju apgabalos. Neko nedeva arī

abvēra un vācu sauszemes karaspēka daļu iesaistīšana pret-
padomju «partizāņu» organizēšanā. Zīmīgi, ka rietumvācu vēs-
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turnieks Hese, kas skaitās liels partizāņu kara zinātājs, šim

Hitlera un Himlera pasākumam ir veltījis pāris skeptisku tei-

kumu: «Ar OKH 1944. g. 12. novembra pavēli virspavēlniecība
paziņoja karaspēka grupējumiem nodomu organizēt pret Pa-

domju Armiju partizāņu cīņu aiz padomju līnijām no potenciāla
pretinieka nodaļām. Piedalošos iestāžu (RFSS —SS — Galvenā

pārvalde, Ostfrontes izlūkdaļas, iezemiešu karaspēks v. c.) dar-

bības organizēšanu un koordinēšanu vajadzēja uzņemties Muso-

līni atbrīvotājam (Otto) Skorcēni. Sis vājais mēģinājums atda-
rināt pilnīgi citādos apstākļos izaugušu pretošanās spēku nekad

īsti nav realizēts.» (Erich Hesse, Der Sowjetrussische Partisa-

nenkrieg, 1941—1944, Gottingen, 1969, S. 252 (H. S. P.).) Seci-

nājumam var piekrist; taču toreiz, 1944. g. otrajā pusē, SD un

abvērs izvērsa plašus pasākumus, sagatavojot slepenas ieroču

bāzes un vadošos diversantu kadrus iecerētajam mērķim.
Tika nodibināts arī SS Jagdverband Ost štābs, kura darbībai

bija jāaptver bijušās Ostlandes teritorija. Par tās priekšnieku
tika iecelts gestapovietis šturmbanfīrers Pehauss, kas jau no

kara sākuma bija atstājis asiņainu sliedi aiz sevis vācu okupē-

tajā Latvijā un Ļeņingradas un Kaļiņinas apgabalos. Tieši viņa
vadībā Arāja bandīti rīkoja masu eksekūcijas Veļikije Luku —

Lokņas apvidū. Himlers «doktoru» Pehausu uzskatīja par izcilu

«austrumzemes» pazinēju, kurš vislabāk atbilst sumpurniskā uz-

devuma vadītāja pienākumiem.

«Latvijas operatīvā štāba» komplektēšanai Pehauss atlasīja
cītīgākos un padevīgākos Arāja SD bataljona šāvējus, «līdum-

niekus» un līdzīgus gestapo uzticības vīrus, kuru izdarītie nozie-

gumi pret cilvēcību liedza viņiem atpakaļceļu uz godīgu dzīvi.

Nākamajiem mežakaķiem aiz muguras bija solīds fašistiskās

darbības un spiegošanas stāžs kopš latviešu «pērkonkrusta» lai-

kiem; vairākkārt viņi bija beiguši dažādas SD spiegu skolas un

kursus. Lielā slepenībā esesieši tika speciāli izsaukti uz Vāciju
un apmācīti tādu diversiju speciālistu vadībā kā Skorcēni. Ok-

tobrī latviešu SS Jagdverband vīri saplūda Kurzemē; tur nomai-

nījās vairāki priekšnieki no «līdumnieku» un policijas pulkvežu
vidus, bet melnā darba darītāji palika tie paši latviešu esesieši.

Par operatīvās daļas priekšnieku darbojās ilggadējais gestapo
spiegs un daudzu masu slepkavību līdzdalībnieks B. Jankavs. 1

Šim buržuāziskās armijas kaprālim par noziedzībām Nasvas —

Lokņas rajonā, kur viņš toreiz sadarbojās ar majoru Pehausu,

1 Beeepc H. He 3Haa thuihhu. PHra; 1970, c. 61 [V. n. z.]
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1942./43. gada ziemā bija piešķirta SS «ustufa» (leitnanta) pa-

kāpe, bet vēlāk kapteiņa pakāpe. Sākumā jagdferbandieši apme-
tās Zlēku muižā, bet, tā kā tur ierīkojās paša Jekelna vīri, viņu
štābs pārcēlās uz Kabiles Dravām, taču raidstaciju, ar kuras pa-

līdzību līdz kapitulācijas dienai uzturēja sakarus ar Pehausu

Vācijā, izvietoja Vānes Jaunzemjos. Pavisam štāba rīcībā esot

bijuši 120 bruņotu rīkļurāvēju, kuriem gan bija jāpāriet fronte,

bet, tā kā nekādas lielas vēlēšanās to darīt nebija, visi ierīkojās

turpat Kurzemē un iesaistījās partizāņu kustības apkarošanā. Te

arī pirmo reizi dzirdēja pretīgo mežakaķu vārdu.

Jaunās latviešu esesiešu organizācijas radīšana bija kārtējais

gestapo mēģinājums «uzkurbulēt» latviešu buržuāziski nacionā-

listiskos elementus vēl aktīvākai prettautiskai darbībai (ne velti

Jekelna uzticības vīri sūdzējās, ka Kurzemē sabēgušie latviešu

kvislingi vairāk dzīro nekā karo!), nepaklausīgo izprovocēšanai
un pilnīgai izdeldēšanai, apjukušo vēl lielākai apmuļķošanai un

ievilināšanai viltus nacionālajās un pseidopatriotiskajās organi-

zācijās. Pēc SD domām, avantūra ar kureliešiem bija izgāzusies

tādēļ, ka nebija atrasti hitlerismam absolūti uzticīgi, absolūti

vāciskas orientācijas vadītāji. SS Jagdverband, ko tieši vadīja

gestapo, šādu uzticību garantēja visā pilnībā. Lai organizācija
izskatītos «nacionāla» un «nelegāla», tās darbību un vadību pār-

klāja ar noslēpumainības plīvuru, atklāti un oficiāli par tās pa-

stāvēšanu nekas netika ziņots. Baismā un asiņainā gestapo at-

klātā šefība pārāk šokētu pat latviešu buržuāziskos nacionālistus.

Nacionālās demagoģijas mērķiem (pirmo reizi visā okupācijas

laikā!) tika atļauts ar mēru miglaini un puslegāli runāt par Lat-

vijas valsti. Lai maskēšanās būtu vēl pilnīgāka, jagdferbandieši

rīkojās kaut kādas — it kā visas Latvijas mēroga_ pastāvošas
«Latviešu nacionālas partizāņu organizācijas» vārda. Ar šīs ne-

esošās «organizācijas» štāba parakstu Kuldīga tika iespiests

«nelegāls» izdevums ar nosaukumu «18. novembris». Tas, pro-

tams, īpaši nemaldināja, jo kurzemnieki bija pieraduši lasīt daž-

nedažādus līdz absurdam muļķīgus un provokatoriskus izdevu-

mus, piemēram, «Padomju Latvija», «Za Rodinu» un citus, kurus

«cepa» vērmahta propagandas daļa. Tikai savos slepenajos do-

kumentos mežakaķi atspoguļoja faktisko lietu stāvokli un pilnīgo
savas darbības atkarību no vācu gestapo:_«Lai paturētu slepe-
nībā faktisko partizāņu organizācijas aparātu, naktu pretī iedzī-

votāju labvēlībai slepenajām organizācijām, apietu neuzticēša-

nos oficiālajai propagandai un vācu varas radītajiem iestādīju-

miem, jāuzstāda fiktīva slepena Latviešu cīņas organizācija, aiz
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kuras faktiski atrodas SS Jagdverband štābs
... Legāla nelega-

litāte ir pašreizējais Kurzemes apstākļiem vislabāk piemērotais
darbības veids (kursīvs. — Red.).» Sis ciniskais kredo bez ko-

mentāriem izskaidro visas mežakaķu organizācijas nelietīgo un

fiktīvi patriotisko raksturu. Un, jo vairāk grīļojās «tūkstošgadu
reihs» zem sabiedroto varenajiem triecieniem, jo drudžaināka

kļuva arī latviešu hitleriešu konvulsīvā organizatoriskā grābstī-
šanās.

Šajās sajukuma dienās Berlīnē kārtējā trakuma lēkmē Hitle-

ram dzima jaunas, tagad jau pašu vāciešu diversantu teroristu
masveida organizācijas — vērvolfa (vilkaču) dibināšanas ideja.
Ārprātīgais fīrers iedomājās, ka viņam joprojām ir suģestējoša
ietekme «fāterlandē» un ka izdosies vāciešus satracināt, lai tie

sabiedroto aizmugurē izveidotu neciešama terora atmosfēru, kas

neļautu pacelt galvu ari Vācijas demokrātiskajiem spēkiem un,

protams, paglābtu pašus kara noziedzniekus no taisnīgās tiesas. 1

Kurzemes mežakaķi bija latviešu buržuāziskā nacionālisma un

hitleriskā sumpurnisma idejas neķītrs krustojums. Ari viņiem
vilkaču nosaukums būtu bijis vairāk piemērots: viņi latviešu

tautas atmiņā saglabājušies kā cilvēkveidīgas bestijas, kas slep-
kavo, lai laktu siltas cilvēku asinis.

Hitleriešiem šķita, ka šī teroristiskā organizācija, kura izcel-

sies ar vēl neredzētu zvērisku cietsirdību un kuras darbība būs

baismīgi noslēpumaina, — ka šī banda uz ilgiem laikiem spēs
turēt bezspēcīgu baiļu varā iedzīvotājus un padomju aktīvu.

Jagdferbandieši dižojās, ka savā taktiskajā un organizatoris-
kajā darbībā viņi lieto partizāņu kustības principus. Bet pēc bū-

tības tas bija gestapo jau praktizētās viltus partizāņu darbības

neveikls atdarinājums. Savus 120 līdz papēžiem apbruņotos

sumpurņus, kas bija sadalīti grupās pa 12—15, SD uzdevumā

«štābs» izvietoja gar Sarkanās bultas (bīstamākā okupantu mi-

litārā pretinieka) darbības rajonu — no Kabiles līdz Padurei,

Zlēkām un Cirkalei. Rendas Graudupjos bija iekārtota notverto

1 C. Diksons un 0. H eilb r āns šādi raksturo vērvolfa radīšanas

ieceri un likteni: «1944./45. gada ziemā tika runāts par vācu kustību Wer-

wolf... Nacistu virsotnes daļai bija nodoms organizēt šo kustību, lai turpi-
nātu cīņu pret sabiedroto okupācijas karaspēku pēc tam, kad Vācija zaudēs

karu. Tai bija jākļūst par vācu pretestības kustības kodolu. Zināmu skaitu šīs

kustības dalībnieku aizturēja sabiedrotie, un ar to šī lieta izbeidzās. Vācu

tauta, izmocīta un pārguruši gandrīz sešu gadu karā, negribēja vairs karot,

un Werwolf partizāņiem tā arī nenācās ķerties pie ieročiem.» (Ķkkcoh M. 0.,
0. KOMMVHHCTHMeCKHe napTH33HCKHe fIeHCTBHH, c. 27.)
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vai aizdomās turēto padomju partizāņu kustības dalībnieku pra-
tināšanas un spīdzināšanas vieta, bet otrpus lielceļa Skudrās —

neliels pastāvīgs mežakaķu garnizons. Zem viltus partizāņu
maskas šie glūniķi naktīs klīda pa viensētām gar partizāņu ma-

sīva nomali, lai apmuļķotu vientiesīgākos partizāņu atbalstītājus
un tādējādi uztaustītu frontes izlūku un partizāņu sakaru tīklu.

Reizēm viņi iespējamās partizāņu pārejas vietās ierīkoja lama-

tas, uz pavasara pusi, kad palika siltāks, pat mēģināja piesar-
dzīgi pārnakšņot mežā, taču rezultāti bija niecīgi.

Mežakaķiem no dižošanās nekas nav iznācis arī pēckara laikā.
Tā jau minētajā melu rakstā «Sarkanā bulta» («Latvija», 1954,
15. V, 2. VI), kas tika iespiests ar daudziem turpinājumiem, lat-

viskie vilkači var uzrādīt tikai kādu nošautu padomju izlūku, ko

ievilinājuši lamatās pie Cirkales 1945. gada janvārī, un dažus

nobendētus Kuldīgas pagrīdniekus. Vienīgais, ko tiešām pārlie-
cinoši aprakstījis bijušais kurelietis, kuru grēku izpirkšanas dēļ
SD ieskaitīja Līzes muižas mežakaķu vadā, ir šo odiozo karotāju
bailes no partizāņu meža nakts tumsas. 28. februāra naktī, kad

Sarkanās bultas pāris vadu negaidīti šķērsoja Ventu un iztram-

dīja hitleriešus Padures apkārtnē, «baltie vīri» gan sadūšojušies
atgriezt tiem atpakaļceļu pie pārbrauktuves, bet pēc partizāņu
posteņa patšautenes kārtas steigā aizmukuši. Tikpat naivi bra-

vūrīgs ir otras sadursmes apraksts, ka aprīļa naktī, slēpjoties
aiz Abavas muižas mūriem, viņi neesot nobijušies (!?) un apšau-
dījuši kādu garāmejošu partizāņu grupu. Par tikpat nesekmī-

giem mēģinājumiem iesaistīt mežakaķu trīs vadus kopīgās ķem-
mēšanas operācijās būs aprakstīts turpmāk. Bet šis operācijas

bija trafaretās hitleriešu soda ekspedīcijas, un, protams, ar kaut

kādu «partizānisku» taktiku jagdferbandieši te nevarēja izcelties.

Savā dienasgrāmatā Bangerskis (M. m. a., 111, 171) atzīmējis,
ka, tiekoties ar Jankavu 1945. gada 22. martā, pēdējais dižojies
ar 1150 oficiāli reģistrētiem un vēl 900 «nelegāliem» jagdferban-
diešiem, kas esot šajā organizācijā. lespējams, ka pēc tam, kad

vācu drošības policijas majors Krauss un 212. speciālās nodaļas
priekšnieks pulkvedis Haselmanis bija nodevis jagdferbandiešu
rīcībā savus spiegusTmežakaķu aģentu skaits pilsētās un pagas-
tos pieauga. Taču arī šie vietējie mežakaķu uzticības vīri maz ko

padarījuši pretpartizāņu cīņā. Tā 1945. gada 15. janvāra meža-

kaķu informatīvajā ziņojumā īpaši izcelta 5 vīru lielā Ivandes

grupa, kas «bandītu apkarošanas nolūkā veic nakts patruļas».
Tieši pēc nedēļas šie pieci labi bruņotie «kaķi» pārvērtās par

bailīgām pelītēm, kad Timzas apakšvienības partizāņi tos uz
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Gudenieku ceļa aiz Zvirgzdu ezera pusnakti «kunga prātā» aiz-

turēja un bez pretošanās atbruņoja.
Protams, latviski vāciskie sumpurņi «Kurzemes katlā» noda-

rīja zināmu postu padomju partizāņiem un viņu atbalstītājiem.
Taču, tāpat kā «Fau» un citi Hitlera «brīnumieroči», ar kuriem

viņš daudzkārt solīja izkarot uzvaru otrajā pasaules karā, arī

vilkaci un mežakaķi, izrādījās, bija politisks blefs. Tauta šos

riebekļus nicināja un nīda! Latvijā pēc kara šie nelieši zemiski

nobendēja no mugurpuses vairākus simtus neapbruņotu padomju
cilvēku, 1 kas ar lielu rosmi sāka atjaunot padomju sociālistisko

kārtību. Taču piesaistīt sev kaut kādu «aktīvu» mežakaķiem ne-

izdevās. Nelīdzēja arī fašistisko nacionālistu «pārorientēšanās»
no vācu militāristiem uz anglosakšu piekritējiem. Ar godīgo
iedzīvotāju palīdzību padomju drošības orgāni drīzā laikā lik-

vidēja fašistisko bandītu midzeņus un to aģentūru; pat daži viņu
«špicfīreri», redzot bandītiskā pasākuma bezcerīgumu, bija
spiesti bez kaujas kapitulēt. Tādējādi kļuva sīkāk zināmas šīs

hitleriskās provokācijas aizkulises, un var atklātībai darīt zi-

nāmu vācu gestapo lomu šo «latviešu partizāņu» organizēšanā.

Pret meža-

brāļiem visi

līdzekļi labi

Visu kāškrusta pekles spēku cīņā pret padomju
patriotiem Kurzemē tika izmantota arī sarkano

partizāņu zemiska kompromitēšana. Ar savu

drosmi, izturību un taisnīgumu padomju cīnītāji
ienaidnieka aizmugurē vienmēr un visur iemantoja darba tautas

nedalītu cieņu un mīlestību. Mežabrālim darba zemnieks uzticē-

jās kā savam tuvākajam draugam, zināja, ka tas viņu nepievils;
zemnieks dalīja ar partizāņiem savu trūcīgo uzturu, cenšoties cī-

nītājiem atdot labāko tiesu. Hitlerieši visu okupācijas laiku

sauca pašaizliedzīgos partizāņus — tautas posta atriebējus —

par bandītiem: baidīja zemnieku un pilsētu sīkpilsoni ar drausmu

nostāstiem par partizāņiem, kur tos notēloja par laupītājiem un

1 Tā, piemēram, 1945. g. 25. XI naktī bijušie Cēbera jagdkomandas izdzim-

teņi un vēlākie mežakaķi, kas kara laikā dzīvoja Sembas Birzītēs, ielauzās
Tērandes Eglīšu mājās un mežonīgi nomocīja Vili Krontālu, viņa sievu Līzi

un meitu — jaunizvirzīto pagasta komsordzi Annu. Sī vecā latviešu strēlnieka

ģimene, kurai 20. gadu sākumā bija piešķirta jaunsaimniecība, simpatizēja
darbaļaužu varai, un tas bija pietiekams iemesls, lai šo ģimeni nacionālisti

izdeldētu. Dēls Alberts krita strādnieku gvardos jau 1941. g. cīņās pie Ļeņin-
gradas, Kārlis gāja bojā 1942. g. kā padomju izlūks, nolaižoties Latvijā. Pats

Vilis Krontāls un meita Anna 1945. g. sākumā saistījās ar padomju izlūka

I. Kuļikova grupu un sniedza tai vērtīgas ziņas par okupantu karaspēku Uža-

vas pusē (sk. 412. lpp.).
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slepkavām. To viņi darīja arī kara pēdējā gadā Kurzemē; taču

pēc pirmās satikšanās ar sarkanajiem partizāņiem cilvēkiem ra-

dās pareizs priekšstats par šiem patriotiem. Un tas vien, ka

tauta neatzina fašistu uztiepto «bandītu» nosaukumu un dēvēja
partizāņus par mežabrāļiem, mežiniekiem vai tamlīdzīgi, jau lie-

cina par visas iedzīvotāju masas veselīgo reakciju pret hitleriešu

demagoģiju.
ledzīvotāju maldināšanas nolūkos policisti, aizsargi un vla-

sovieši bieži izdarīja provokatoriskas laupīšanas un slepkavības,
vainu par tām pierakstot partizāņiem. Pat vairāk! Abavas, Pil-

tenes, Dundagas un Stendes apkārtnē un citur viņi iecietīgi iztu-

rējās pret atsevišķām kriminālistu un deklasēto elementu

(«Melnā roka» v. c.) bandām, kas te bija saradušās reizē ar da-

žādu noziedzīgu fašistu sārņu saplūšanu no citiem okupētajiem
apgabaliem. Šo bandu pastrādātie noziegumi tika piedēvēti pa-

domju izlūkiem un partizāņiem.
Tādēļ 1944. gada rudenī Kurzemes partizāņu vienības uzsāka

asu un nesaudzīgu cīņu pret marodieriem un anarhistiskajiem

klaidoņiem. Vairāki bandīti tika nošauti, dažas bandas partizāņi
padzina. Vairāki marodieri tika saukti pie kriminālatbildības pēc

Kurzemes atbrīvošanas; apsūdzības materiālus par viņiem pa-

domju tiesu iestādēm nodeva partizāņi un izlūki.

Un tomēr visi daudzveidīgie un daudzkārtīgie padomju parti-
zāņu apkarošanas paņēmieni nebija devuši Ostlandes SS un

policijas vadībai gaidītos rezultātus. Tādēļ 1944. gada decembra

sākumā, kad fronte nostabilizējās un bija gaidāma drīza ziemas

iestāšanās un sniega uzkrišana, ielenktā «Nord» grupējuma un

Ostlandes SS un policijas pavēlniecība bija nolēmusi partizāņu
iznīcināšanai Kurzemē iesaistīt lielus regulāros militāros spēkus,

organizējot ilgstošas un pilnīgas mežu ielenkšanas un tīrīšanas

operācijas. Nereti sastopams maldīgs uzskats (ko visai nadzīgi

cenšas izplatīt Rietumvācijas militāristi un viņu advokāti), ka

soda ekspedīciju iniciatori un īstenotāji bijuši, tā sakot, profesio-
nālie bendes — SD un žandarmērija, bet vācu armiju štābi un

ģeneralitāte neesot atbildīgi par zvērībām,

kas pastrādātas kodēto un nekodēto soda akciju laika. Taču do-

kumenti pārliecinoši atmasko šo melīgo taisnošanos. Tieši 16.

un 18. armijas komandieri un Kurzemes vācu armiju grupējuma

štāba priekšnieks un pavēlnieks daudzkārt pieprasījušiJekelnam

(un vēlāk Bērendam), lai sūta soda ekspedīcijas, bagātīgi izda-

lījuši tām regulāro karaspēku un kara tehniku. To nepārprotami
skaidri apliecina kaut vai konspektīvie ieraksti «Nord» štāba
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cembrī dežurējošais virsnieks ierakstījis: «19.30. Atbildot uz ar-

miju grupējuma štāba priekšnieka pieprasījumu par operāciju
izvēršanas tālākām iecerēm pret bandām Pāvilostas rajonā, Je-

kelns paziņo viņam (savus priekšlikumus. — Red.). Štāba

priekšnieks piekrīt...» Līdzīgs ir 23. decembra ieraksts: «01.40.

16. armijas pavēlniecība lūdz armijas grupas štābu veikt kopā
ar SS un policijas pavēlnieka karaspēka daļām operāciju pret
bandām rietumos no Usmas ezera, kurai armija izdalīs visus ne-

pieciešamos spēkus, tāpat kā tādu pašu iepriekšējo operāciju
laikā.» (L. t. c, 610.) Pēc 11 stundām savukārt «Nord» štābs

lūdza Jekelnu palīdzēt 16. armijai šīs operācijas noorganizē-
šanā. Lūk, ieraksts: «12.45. Armiju grupējuma «Nord» štābs

lūdz SS un policijas pavēlnieku pēc pašlaik izvedamās ekspedī-
cijas pabeigšanas pret bandām organizēt operāciju ar visiem

esošiem spēkiem pret tām rietumos no Usmas ezera.» Taču pa-

domju II Baltijas frontes karaspēka pēkšņais uzbrukums pie-
spieda hitleriešu pavēlniecību pagaidām atteikties no šīs ekspe-
dīcijas un nākamajā naktī atsaukt izvirzītos spēkus. 24. decembrī

pulksten 01.35 sekoja pavēle: «Sakarā ar radušos situāciju ar-

miju grupējuma frontes dienvidu un austrumu sektoros pret
bandām iesākto operāciju pārtraukt. Soda vienības sapulcināt
18.00.» Vācu karaspēka plaša darbība pret partizāņiem šai ra-

jonā tika atsākta nākamajā mēnesī.

Decembra pirmajā pusē milzīgās mežu pārmeklēšanas operā-

cijas skāra visus galvenos Kurzemes pussalas mežu masīvus.

Nevienlīdzīgajā cīņā pret regulārajām vērmahta daļām un SS

karaspēku, ko atbalstīja dažādas SD un policijas nodaļas un ko-

mandas, Kurzemes partizāņi parādīja izcilu drosmi, neiedomā-

jamu izturību un — vairākas vienības — arī taktisku meistarību.

Lai gan partizāņu zaudējumi bija smagi un visai sāpīgi, tomēr

okupantu brutālais simtkārtīgais pārspēks viņus nepieveica un

hitlerieši cerēto nepanāca — partizāņu vienības nekapitulēja un,

kaut arī ļoti izretinātas, tomēr turpināja darboties un spītēt
ienaidniekam. Visvairāk cieta atsevišķās nelielās un vāji apbru-

ņotās vietējo partizāņu grupas, no kurām vairākas, neprazdamas
vai nespēdamas manevrēt, izklīda vai gāja bojā.
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...ABPUS ABAVAS - STABILI

1944. gada beigās fašistiskā Vācija atradās smagā militārā

un politiskā stāvoklī. Padomju Armija, satriekusi hitleriskās ar-

mijas spēcīgākos grupējumus, jau bija padzinuši ienaidnieku no

savas teritorijas (izņemot Kurzemi) un grāva pretinieku Vācijas
un tās satelītu teritorijā. ASV, Anglijas un Francijas karaspēks
bija ielauzis Zigfrīda līniju. Militāristiskā Vācija atkal nokļuva
liktenīgajā situācijā, no kuras vācu ģeneralitāti savā laikā bija
brīdinājis Moltke: to žņaudza divu frontu spīles — no austru-

miem un rietumiem. Hitlers gan mēģināja sadūšot demoralizētās

vācu armijas garu, izdarot avantūristisku prettriecienu janvārī
Ardenu kalnu apvidū, kur sabiedroto armijas tiešām pārdzīvoja
apjukuma un atkāpšanās momentu, kā arī apšaudot Anglijas
piekrasti ar «brīnumieroci Fau», kas gan izrādījās visai nepre-

cīzs un neefektīvs.

Šādos apstākļos pretinieka karaspēka Kurzemes grupējums
1944. gada beigās bija zaudējis savu stratēģisko nozīmi. Kaut

cik jūtami ietekmēt kara gaitu padomju-vācu frontē tas vairs ne-

spēja. Tādēļ Baltijas padomju frontu karaspēkam ziemā un pa-

vasarī bija uzdevums: ar triecieniem neļaut pretiniekam pār-
sviest savas labākās divīzijas citos virzienos. Jāsaka, ka janvāra
sākumā Baltijas padomju frontes daļu savu spēku nodeva II un
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111 Baltkrievijas frontēm stipri nocietinātās Austrumprūsijas
sturmēšanai. No janvāra Padomju Armijas daļām te raksturīga
aktīvas karadarbības imitēšana.

Savukārt ari «Nord» (no 1945. gada 25. janvāra pārdēvēta
par «Kurland») pavēlniecība janvārī izveda uz Vāciju vairākas

divīzijas, to skaitā arī vienu tanku divīziju. Un tomēr Kurzemē

palika apmēram 410 tūkstoši vācu karavīru.

Šai situācijā tautas pretestības un partizāņu spēkiem, kā arī

padomju izlūkiem Kurzemē galvenais uzdevums bija pretinieka
darbības rūpīga novērošana un tā spēku saistīšana uz vietas.

Tā kā šai laikā aktivizējās Baltijas Jūras Kara Flotes un Pa-

domju Gaisa Kara Spēku triecieni pretinieka ostām un jūras ko-

munikācijām, lielu nozīmi ieguva partizāņu un izlūku sniegtā
informācija par piejūras rajonu. Precīzas ziņas prasīja arī pa-

domju tālšāvēju bateriju uguns koriģēšana, kas ziemā turēja
zem uguns triecieniem Liepājas ostu un vairākus vācu saus-

zemes komunikāciju mezglus.
Kurzemes vācu armiju grupējuma stratēģiskās nozīmības iz-

mainīšanās gaitu uzskatāmi atspoguļo I un II Baltijas frontes

izlūku grupu desantēšanas līkne. 1944. gadā pavisam tika iesū-

tītas 36 grupas. No tām augustā un septembrī — 7, oktobrī un

novembrī — 9 un decembrī — 18 spridzinātāju un iz-

lūku grupas. Bet 1945. gada četros mēnešos (pēc mūsu rīcībā

esošajām ziņām) — vairs tikai 6 jaundesantētas nelielas izlūku

grupas, kas domātas tikai izlūkošanai, nevis diversiju veikšanai.

Atelpas brīžus, kad frontē iestājās klusuma periods, vācu ar-

miju grupējuma pavēlniecība (kā jau norādīts) izmantoja savas

aizmugures «tīrīšanai», iedalot soda ekspedīcijām regulārā kara-

spēka daļas. Tieši šie «klusuma» posmi kļuva par bargākajiem
periodiem partizāņu darbības apvidos. Tāds bija vesela.mēneša

starpposms pirms 21. decembra uzbrukuma un 1945. gada jan-
vāra lielākā puse līdz 24. datumam, kad sākās padomju daļu
ceturtais uzbrukums Liepājas, Saldus un Dobeles rajonā. Sarka-

nās bultas vadība savā atskaitē atzīmējusi, ka ar pēdējām diver-

sijām novembra nogalē «beidzās aktīvais diversiju periods»,
«vienība no uzbrukuma pārgāja uz aizstāvēšanos», jo decembrī

sākās spēcīga ienaidnieka pretdarbība. Līdzīgi secinājumi atro-

dami Zambes, Rietumkurzemes vienību komandieru atskaitēs un

atmiņās. Arī «Nord» štāba kaujas darbības žurnālā 1944. gada
13. decembrī atrodams līdzīgs secinājums: «Visumā ņemot, no-

vembrī vēl bija vērojams bandītu darbības pieaugums.»
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Sarkanā bulta

lauž soda

ekspedīcijas
spīles (6.-9. de-

cembris)

Decembra sākumā Ostlandes SS un policijas pa-
vēlnieks un vācu 16. armijas štābs kopīgiem spē-
kiem Abavas mežu masīvā devās ekspedīcijā
pret partizāņiem, kas bija viena no lielākajām
visā «Kurzemes katla» pastāvēšanas laikā. Eks-

pedīcijā piedalījās daudzi tūkstoši hitleriešu, to
skaitā vairāki vērmahta bataljoni un vācu policijas pulki SS ģe-
nerālleitnanta Junklava vadībā. Lai atņemtu partizāņiem ma-

nevrēšanas iespēju, sevišķi rūpīgi tika gādāts par šī lielā masīva

bloķēšanu no ārpuses un tā sašķelšanu izolētos sektoros no

iekšienes.

6. decembra rītā Sarkanās bultas izlūki ziņoja, ka neaizsalu-
šās Abavas krasts bloķēts. Upe tiešām bija nosprostota visā

garumā no Rendas līdz tās ietekai Ventā ar vācu karaspēka
daļām un praktiski nebija pārejama. Līdz ar to Sarkanajai bul-

tai, kas tikko bija pārnākusi no Cūbu apkārtnes un atradās starp
Plučiem un Novadniekiem Abavas ziemeļu pusē, un leģionāru
bataljonam Zlēku pagastā bija nogriezts atiešanas ceļš uz dien-

vidu krastu un stipri ierobežotas manevrēšanas iespējas. Leģio-
nāru vadības bezrūpības dēļ, par ko jau stāstīts, nekustīgā de-

zertieru vienība tika divkārt ielenkta un atšķelta arī no Sarkanās

bultas. 6. decembra rītā, atstājot bloķēšanas pozīcijās daudzās

aplencēju ķēdes, sākās Zlēku — Cirkales — Rendas masīva pār-
meklēšana. Tā notika, virzoties uz Plučiem no pretējām pusēm
(no Rendas un no Zlēkām) pa Abavas labo krastu spēcīgām
ķemmētāju vienībām.

Mežabrāļi atradās garā, no rietumiem uz austrumiem izstieptā
maisā. Ķemmētāji varēja nesteidzoties un sistemātiski soli pa
solim pārmeklēt šo ne visai plato joslu, zinot, ka gar flangiem
mežabrāļi izsprukt nevar. Ja partizāņi neiedrošinātos izlauzties

flangos, tos agri vai vēlu saspiestu plācenī abas lencēju ķēdes,
kad tās satiktos kaut kur pie Plučiem. Bet vācu soda ekspedīcijas
katrreiz tieši gribēja panākt atklātu kauju partizāņiem neizdevī-

gos apstākļos. Lencēju spēku un tehnikas milzīgais pārsvars tā-

dās reizēs draudēja ar partizāņu pilnīgu sakāvi. Lai uztaustītu

partizāņu koncentrēšanās vietas, virs meža zemā lidojumā riņ-
ķoja izlūklidmašīnas — t. s. spāres. Taču, tāpat kā izstieptā
maisa rietumu galā pie Zlēkām, arī austrumu malā ķemmētāji
sākumā nedomāja, ka sastaps nopietnu pretestību. Tā kā par
austrumu ķēdes kaujām un zaudējumiem nav nekādas atzīmes

«Nord» štāba kaujas darbības žurnālā, jāpieņem, ka te piedalī-
jušās SS un policijas pavēlniekam tieši pakļautās daļas — ap-
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KAUJU UN NOMETŅU VIETAS ABAVAS MASĪVĀ

Maciņa izlūku nometnes

Sarkanās bultas pamatbāze

Usmas un Kapustina grupu galvenās uzturēšanās vietas

Lielākas izlūku grupas

Kauju, lielāko sadursmju un diversijuvietas

mēram bataljona stiprumā. «Izkārsuši» daudzos kvartālus starp
Sluju ezeru un Novadniekiem un neko neatraduši, hitlerieši de-

vās apmēram pusotra kilometra šaurajā sažmaugā starp Pluču

tīreli un Abavu, gājiena kārtībā sojojot pa ceļu — t. s. Pluču

dambi. Laikam izlutinātie esesieši nebija gribējuši brist šos pāris
nieka kilometrus pa dūksnainiem brikšņiem. Daudz patīkamāk,
protams, bija soļot pa uzbērto «dambi», kurš, jāsaka gan, pat

sausajos rudeņos daudzo peļķu dēļ nav ar mašīnām izbraucams.

Sarkanās bultas komandieris V. Semjonovs nolēma iesākt kauju
tieši šai gandrīz caurskatāmajā meža sažmaugā. Tālāk arī ne-

bija kur atkāpties.
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Pretinieka divas rotas soļoja pa dambi pavisam nepiesar-
dzīgi — bez kādas priekšējās un sānu apsardzības. Divi parti-
zāņu vadi ietvēra ceļu spīlēs no abām pusēm, bet V. Stolbova
vads tika nosūtīts, lai tas apietu kolonnu no aizmugures. Plāns

bija pārdrošs, jo pretinieks skaitliski bija divreiz pārāks. Taču

partizāņi rēķinājās ar savu milzīgo priekšrocību — pēkšņuma
momentu, tādēļ komandiera iecere realizējās spīdoši. Negaidītā
blīvā partizāņu uguns no brikšņiem abpus ceļa hitleriešu vidū

sacēla neaprakstāmu paniku. (Tādēļ arī jādomā, ka tās nebija
regulārās frontes daļas, bet esesiešu aizmugures vienības.) Ne-

redzot pretinieku, hitlerieši mīcījās pa dambi, traucējot cits ci-

tam šaut. Kad partizāņu automāti un ložmetēji ierunājās arī no

aizmugures, pretinieks apjuka un deva kājām vaļu. Partizāņi

pārgāja triecienā, pēdējo pretošanos likvidējot ar rokas gra-
nātām un automātu kārtām.

Viens partizāņu bloķējošais vads, protams, biezajos brikšņos
nevarēja noturēt lielo friču baru: tas izklīda, un daudzi aizmuka

Cērpju virzienā. Pēc oficiālās atskaites ziņām, cīņas laukā pali-
kuši 80 kritušu vāciešu. Lielos ķemmētāju zaudējumus apliecina
arī partizāņu savāktās trofejas. Viņi ieguva 2 balsta ložmetējus,
3 patšautenes (rokas ložmetējus), 1 granātmetēju, 2 kastes «faus-

patronu» (tās partizāņi mežā varēja izmantot kā «vieglo artilē-

riju»), 10 automātus, 20 šautenes, 4 patronu kastes (starp tām

arī padomju munīciju) un citas trofejas. Tā kā vajadzēja steig-
ties, lai nesadurtos ar pretinieka palīgspēkiem, partizāņi ilgi

kaujas laukā uzturēties nevarēja. Bija jāizmanto sajukums ķem-
mētāju rindās, lai izrautos no garā maisa. Vienība pārdroši de-

vās uz austrumiem, t. i., tieši turp, no kurienes bija nācis preti-
nieks. Jauno partizāņu komandieri nojauta nevīla: tieši šeit

aplenkuma maisā bija ieplīsis caurums, un hitleriešu pavēlnie-
cība vēl nebija paspējusi to «aizštopēt». Bēgošie ķemmētāji pa-

nikā bija aizrāvuši līdzi arī sedzošās grupas no Cērpju — Novad-

nieku ceļa, kuru tagad partizāņi varēja bez kavēkļiem šķērsot.
Pēc 5 kilometriem bija jāpārvar vēl viena bīstama josla —

šaurā pārejas vieta starp Sluju un Usmas ezeru. Bet ari no šīs

reti izdevīgās lamatu vietas hitleriešu sprostu vienības jau bija
noņemtas — ekspedīcijas pavēlniecība nebija iedomājusies šādu

partizāņu pārdrošību, un «iztīrītajā» mežā viņus neviens negai-
dīja. Jāņem vērā, ka turpat pie Lejasmeķiem (2 km attālumā)
atradās soda ekspedīcijas pagaidu aerodroms un operatīvais
štābs. Partizāņi iegāja Rendas mežos, kuri jau skaitījās «iztī-

rīti», un apmetās pie Upātu mežsarga, no kura dabūja produk-
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tus un informāciju par ekspedīcijas kustību. Te vienība klusu

pavadīja trīs dienas, kamēr ekspedīcija vēlreiz izjauca Cirkales,
Vēlogu, Usmas mežus. 9. decembrī tika izsūtīta izlūku grupa uz

Abavas kreiso krastu. Arī šī krasta meži bija izķemmēti, un

10. decembrī, kad bija noņemti ekspedīcijas sprosti gar upi, Sar-

kanā bulta cēlās pāri Abavai, lai dotos uz Kadaru tīreli. Koman-

dieris V. Semjonovs ar 2 vadiem devās pa priekšu izlūkot un no-

segt simt vīru lielās vienības pārcelšanos pār straujo un ledus

vižņiem klāto upi iepretī Braslu mājām.
Tā kā partizāņiem bija daudz trofeju, bet pārcelšanai varēja

izmantot tikai nelielu plakandibeni laivu, upes forsēšana izvēr-

tās par nopietnu operāciju. Nemierīga bija nakts uz 11. decembri.

Sur tur vēl skanēja vācu izlūkgrupu šāvieni. Taču tuvumā bries-

mas nemanīja, un pirmajā braucienā ar plakandibeni devās pats
komandieris. Stiprajā straumē laiva apgāzās, pretējais krasts

bija stāvs. Stāsta, ka komandieris Vladimirs Semjonovs mēģinā-
jis palīdzēt izkļūt malā savam adjutantam un novadniekam rē-

zeknietim Jefimam Tihonovam. Traucēja smagais apģērbs un

ieroči, un abi partizāņi nogrima dzelmē. Tikai pavasarī, kad iz-

gāja ledus, mežabrāļi atrada izskaloto komandiera līķi un to

apglabāja. 1 «Es ar savu vadu,» stāsta V. Stolbovs, «sedzām pār-
celšanos. Mēs dzirdējām saucienu: «Glābiet!» Saucējs bija tatārs

Gabdula Hisamudinovs (vēlākais štāba priekšnieks. — Red.),
kas turējās pie laivas. Partizāņi viņu izglāba. Es prasīju: «Kur

komandieris?» — «Komandieris peldēja pāri upei,» atbildēja Hi-

samudinovs. Komandieri neatradām
...

Pārsalušo Hisamudinovu

aiznesām uz Brasliņām, saimniece viņu ierīvēja ar spirtu.»

Soda ekspedīcija tātad bija cietusi lielus zaudējumus, nenoda-

rot nekādu postu Sarkanajai bultai, izņemot pēdējo nelaimes

gadījumu. Pretpartizāņu operācija nesasniedza savu mērķi, un

partizāņi bija sekmīgi pārvarējuši ielenkumu. To apliecina arī

vācu armiju «Nord» grupējuma štāba secinājumi. 1944. gada
9. decembrī pulksten 19.00 kaujas darbības žurnālā tika ierak-

stīts: «Taču Sarkanās bultas bandu līdz šim pagaidām nav izde-

vies aplenkt. Pretinieks zaudējis apmēram 160 kritušos. Diemžēl

arī mūsu zaudējumi ievērojami (18 krituši, to skaitā arī batal-

jona komandieris kapteinis Helds un 2 rotu komandieri).» Kā jau
tika minēts, faktiskie vērmahta upuri šajā dokumentā noklusēti,

bet par SS karaspēka zaudējumiem pagaidām nav atrasti nekādi

1 V. Semjonova un vairāku citu Sarkanās bultas partizāņu mirstīgās atlie-

kas pēc kara tika apbedītas Kuldīgas Brāļu kapos.
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trofeju materiāli. Toties aptuveni precīzs ir pirmais skaitlis —

160. Tikai tas nav kritušo partizāņu, bet Zlēku pagasta mierīgo
iedzīvotāju, aizturēto bēgļu un leģionāru skaits, kas tika noben-

dēti šajā liktenīgajā soda ekspedīcijas trakošanas noslēguma
dienā — 1944. gada 9. decembrī.

Fašistu briesmu

orģijas Zlēku un

Rendas pagastos

Nevarēdami atturēt iedzīvotājus no partizāņu
atbalstīšanas ne ar draudiem, ne ar šovinistisku

demagoģiju, hitlerieši, kā vienmēr, pārgāja uz

atklātām masu slepkavības un dedzināšanas ak-

cijām. Savās atskaitēs viņi nevarēja ari uzrādīt, ka izbazūnētās

milzīgās soda ekspedīcijas rezultāts ir tikai pāris desmitu ap-
šautu leģiona dezertieru, bet partizāņa — neviena. Proti, Jekelns

un 16. armijas štābs alka upuru. Un tie tika atrasti Zlēku pa-

gasta viensētās. Apdzērušies SD zonderkomandas un vērmahta

karavīri uzsāka asiņainu izrēķināšanos ar apkārtējo viensētu

iemītniekiem un tur dzīvojošajiem iebraucējiem. Izrēķināšanās
sākās ar Zilumu mājām. Vispirms iedzīvotājiem atņēma labākās

mantas, tad aizdedzināja ēkas un degošo liesmu blāzmā turpat

māju priekšā pašus iedzīvotājus — sievietes, bērnus, sirm-

galvjus — noslepkavoja. Ievainotos nezvēri dzīvus meta ugunī.
Pēc tam apšāva iedzīvotājus Dižķiru, Vēveru, Graužu, Mūr-

nieku, Vecātu mājās; pavisam 5 saimniecības tika pārvērstas

pelnos un to iedzīvotāji nobendēti. Vecātos izkāva godīgā darba

cilvēka mežsarga Matveja Supes 1 ģimeni. Pašu saimnieku ar sa-

sietām rokām un kaklā uzmestu valgu aizveda uz mežmalu no-

šaušanai, bet piedzērušies bendes vakara krēslā bija viņu tikai

ievainojuši un atstājuši guļam. Šai pašā naktī, kā atzīmēts Sar-

kanās bultas atskaitē, partizāņu izcilais atbalstītājs un draugs
iestājās partizāņu vienībā, lai gan viņam jau bija krietni pāri
pusmūžam.

Luk, pirmais oficiālais materiāls par Zlēku traģedijul Kārtēja
mēneša ziņojumā (1944. gada 21. decembrī) Ventspils apriņķa

1 Matvejs S upe, dz. 1898. g. Dzīvoja Zlēku pag. Vecātu mājās, bet strā-

dāja par Novadnieku apgaitas mežsargu. Dedzīgs padomju patriots. Jau no

1944. g. sākuma atbalstīja A. Šiliņa un M. Streļņikova konspiratīvo grupu. Ar

viņa starpniecību M. Streļņikovs X sākumā uzzināja par Usmas nelegālistu
grupu. Viens no Sarkanās bultas galvenajiem informatoriem. 1944. g. 9. XII

hitlerieši nobendēja Supes dzīvesbiedri Annu, dēlu Vitoldu un meitu Lidiju.
M. Supe cīnījās līdz kara beigām Sarkanajā bultā, veicot vienībā ceļveža un

sakarnieka atbildīgos pienākumus. To, kas esesiešiem neizdevās Zlēku slep-
kavības reizē, nacionālistiskie bandīti padarīja 1945. g. rudenī: viņi nobendēja
Matveju Supi.
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policijas 3. iecirkņa priekšnieks kautrīgi iedrošinājās minēt šo

masu slepkavību ...

kā kauju darbības rezultātu:

«No š. g. 7. līdz 10. decembrim ģen. Jekelns ar armijas un SD vienībām
Zlēku pagasta Abavas rajona izveda akcijas pret partizāņiem. Sadursmēs (?)
un kauju darbības laikā (?) nodedzinātas sekojošas saimniecības: Mūrnieki,
Grauži, Vēveri, Zilumi, Dižķiri. Nodegušo saimniecību drupās atrasti 20 sa-

degušu cilvēku ģindeņi, kā arī lielāks daudzums sadegušu atsevišķu kaulu.»

Ģenerāļa Bangerska personiskajās piezīmēs jau lielāka preci-
zitāte: «Nodedzinātas mājas ar visiem iedzīvotājiem: Dižķiri,
Zilumi, Vēveri, Grauži, Mūrnieki. Esot 60 ģindeņu, pēc vācu zi-

ņām — 30 ģindeņu.» (M. m. a., 111, 320.) Šis ģermanofils vēlāk

dižojās, ka gribējis sūdzēties «pašam» SS reihsfīreram Himle-

ram ... par viņa rokaspuišu izdarībām, bet tā arī palika nevie-

nam nepateikts klusībā apjēgtais secinājums: «Neliekas, ka lat-

vieši tiktu uzskatīti par draudzīgu tautu, bet pretinieku, ar kuru

rīkojas bez tiesiskiem pamatiem.» (M. m. a., 111, 320.) Arī tas

tika publicēts jau pēc ģenerāļa nāves.

1961. gada vēsturnieku ekspedīcija, pētot slepkavību vietas un

sastādot Zlēku traģēdijas upuru sarakstu, noskaidroja, ka iznī-

cināts pavisam pusotra simta mierīgo iedzīvotāju. Tagad pēc
«Nord» štāba dokumenta ieraksta atšifrēšanas noskaidrots, ka

Zlēkās toreiz nobendēti 160 cilvēki; iespējams, ka pusotram sim-

tam mierīgo iedzīvotāju te pieskaitīts kāds desmits noķertu un

nobendētu leģionāru. 1

1 1944. g. 7. XII «Nord» štāba ziņojumā minēts, ka nošauts 161 «partizānis».
Pēdējie pētījumi liecina, ka Jekelna sākotnējie izrēķināšanās plāni ir bijuši vēl

drausmīgāki. Bijušais Zlēku ciema padomes priekšsēdētājs Edgars Kaģis
stāsta, ka toreiz policisti runājuši par pavēli iznīcināt 25 lauku mājas, bet

akcijas laikā nācis rīkojums eksekūcijas pārtraukt. Tā Lējējos esesieši jau
sanesuši salmus dzīvojamajā istabā, kad atjājis ziņnesis ar jauno rīkojumu.
Arī iedzīvotāji nenošauti, bet aizvesti uz koncentrācijas nometni.

Vairāki izbēga no eksekūcijas šāvēju lielās steigas, žandarmu un esesiešu

skurbuļa dēļ. Jau tika pieminēts M. Supe. Dzīva palika arī viņa radiniece

Elizabete Kuklaša, kas bija ievainota, Līna Leite, kurai 4 bērnus sadedzināja

šķūnī, un Matīss Ķeizars, kas šāvējam izsitis no rokām automātu un iebēdzis

mežā. Ķeizara sieva nošauta, un kurlmēmā meita sadegusi dzīva. Izrēķināša-
nās neķēra arī tos, kas traģēdijas laikā neatradās mājās. Zlēku mežniecības

vecākais tehniķis Fricis Stenders atceras: «Mūsmājās, Dižķiros, hitlerieši no-

bendēja 14 vietējos iemītniekus un bēgļus. Nošāva vaļinieku kādreizējo kretu-

lieti Andreju Vēzi, viņa dēlu Arvīdu (14 g. v.), meitu Annu (7—B g. v.) un

sievas meitu no pirmajām laulībām Martu Jēkabsoni ar 2 bērniem.

Es zaudēju māti Annu un māsu Elizabeti. Tēvs tai laikā bija izbraucis šķū-
tīs un tādēļ izglābās. Bet es ar Vēžu Pēteri atradāmies fašistu cietuma; tur

mūs ieslodzīja 1944. g. pavasarī, kad atklāja mūsu paslēptuvi, kur uzturējā-
mies pēc aizbēgšanas no leģiona.»
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Pēc Jekelna mājiena šajā pašā laikā notika ari aizdomās tu-

rēto partizāņu atbalstītāju slepkavošana gar Abavas dienvidu

krastu. Pie Ozolmuižas tikuši noķerti un nošauti 6 leģionāri.
Te savu roku pielikuši vietējie šucmaņi, īpaši plašā apkārtnē pa-
zīstamais vācu SD uzticības vīrs — Biežu lielsaimniecības īpaš-
nieks budzis Krišs Bubinduss. Pēc viņa lūguma un ar viņa līdz-

dalību vācu SD sagrāba un ieslēdza Biežu klētī 8 mierīgos iedzī-

votājus no apkārtējām mājām. To skaitā bija Marta Muceniece —

kvēlā padomju patriota partizāņu komandiera Alekša Šiliņa
dzīvesbiedre, triju mazgadīgu bērnu māte.

Kad Prāmniekos vietējo šucmaņu vadībā iebrukuši vācu es-

esieši un sagrābuši Martu, mazie bērni sākuši raudāt. Laimonim

toreiz bija 5 gadi, Lidijai — 2 gadi, bet Ilgonim tikai 7 mēneši.

Kā vēlāk stāstījusi kaimiņiem astoņdesmit gadu vecā Martas

māte, redzot viņu, nespēcīgo sirmgalvi, un mazos bērnus rau-

dam, vācu virsnieks jau sācis svārstīties, vai bezpalīdzīgo bērnu

māti arestēt. Taču pieskrējis kaimiņš Bubinduss, trakā naidā

kliegdams, ka komunista un «sarkanā bandīta> sievu neesot ko

žēlot. Tad nezvēri izrāvuši Martai no rokām zīdaini, iemetot to

vecāsmātes klēpī, atgrūduši malā abus mazbērnus un izrāvuši

izmisušo māti pagalmā. «Naktī Marta tikusi spīdzināta,» stāsta

J. Dreimanis, «jo, atrokot viņas līķi, bija redzams, ka kāju pēdas
ir sarkanas, bez ādas. Otrā rītā visus 8 ieslodzītos nošāva. Pē-

dējo izveda Mucenieci Martu. Aculiecinieki (viens no viņiem bija
Abrsons 2anis — nošautā Abrsona dēls, kuram toreizējās nošau-

šanas laikā izdevās izbēgt, bet kuru mežakaķi nošāva 1945.

gadā) stāstījuši, ka Marta pēdējā brīdī esot saukusi: «Laidiet

mani pie bērniem! Man ir mazi bērni.» Kāds esesietis nelaimīgo
māti aiz matiem norāvis zemē un iešāvis viņai galvā. Ari par to

es pats pārliecinājos, kad Martu atraku un apkopu apbedīšanai.
Bez apgādnieka palika trīs mazgadīgie bērni un 80 gadu vecā

Martas māte, kura pēc baigajiem notikumiem zaudēja garīgo

līdzsvaru.»

Dažas dienas pēc Martas nošaušanas Prāmniekos atkal iebru-

kuši vietējie policisti un esesieši, lai sadedzinātu māju kopā ar

mazajiem bērniem un veco māmuļu. Viņi jau sākuši nest ista-

bās salmus, kad mežā netālu no viensētas sākusies šaušana, —

dedzinātāji izbīlī aizbēguši. lespējams, ka tie bijuši Sarkanās

bultas izlūki, kuri jau bija pārcēlušies šajā Abavas puse. Pilnīgi

izdemolētajā mājā palika trīs mazi bērni un vecā māte. Lai ma-

zie nenomirtu badā, Aleksis Šiliņš, riskējot uzdurties policistu
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slēpnim, kādu laiku pienesis bērniem produktus. Vēlāk bāreņus
audzināt pieņēmuši radinieki.

Līdzīgas zvērības decembra ekspedīcijas laikā notika arī citās

vietās, tā ka Abavas novadā fašisma upuru skaits pārsniedz vai-

rākus simtus nobendētu cilvēku.

Zlēku traģēdija ir viena no nelietīgo kāškrusta nesēju pēdē-
jām drausmīgākajām masveida slepkavībām otrā pasaules kara

noslēgumā.
Noziedzīgais fašisms pat priekšnāves agonijā rāva sev līdzi

kapā nevainīgus cilvēkus.

Sarkanās bultas

organizatoriska
nostiprināšanas
un tālākā

izaugsme

Lai gan hitlerieši bija cerējuši iznīcināt Sarkano

bultu, tomēr notika pilnīgi pretējais: vienības

kaujas slava pārskanēja pāri visai Kurzemei,
ci -un - j -» r- -aSarkanas bultas vārds saka figurēt visos preti-
nieka dokumentos, bieži vien piedēvējot Sarka-

najai bultai arī citu vienību «noziegumus». Sek-

mīgā un gudri novadītā kauja radīja partizāņu kolektīvā pārlie-
cību, ka var tikt galā ar pretinieku, daudzkārt pieauga vienības

vadības autoritāte un cīnītāju ticība komandierim. Tam bija mil-

zīga nozīme, gatavojoties garajai un grūtajai ziemai; to parti-
zāņi sagaidīja optimistiski, bez tās drūmās priekšnojautas, kas

uzmācās vienai otrai vāji apbruņotai partizāņu vienībai un gru-

pai, vairoties no bezgalīgajām soda ekspedīcijām.
Decembra otrā puse pagāja, vienībai reorganizējoties un iek-

šēji konsolidējoties. Ņemot vērā partizāņu skaita pieaugumu un

iegūtos trofeju ieročus, tika pārkārtota Sarkanās bultas iekšējā
struktūra. 14. decembrī Kadaru tīrelī Streļņikovs (kā komisārs

un reizē komandieris) un Mačiņš (kā štāba priekšnieks Kau-

liņš) parakstīja pirmo oficiālo pavēli pēc V. Semjonova nāves.

Šīs pavēles kopija saglabājusies. Tajā noteikts, ka tiek izformēts

komandanta vads, bet nodibināti 2 diversiju-izlūkošanas, proti,
kaujas vadi (1. vada komandieris — V. Stolbovs, 2. vada —

I. Tīrums), ložmetēju vads, kurā ietilpināts 1 balsta un 4 rokas

ložmetēji (komandieris M. Koņakovs), un pārtikas sagādes
vads (komandieris A. Šiliņš). Bez tam tika paplašināts štābs:

tas tagad sastāvēja no 2 nodaļām — operatīvās un diversiju no-

daļas, kuras priekšnieks bija A. Gromskis (A. Gromovs), un

iekšējā dienesta nodaļas (priekšnieks I. Mihailovs). Štāba priekš-
nieks K. Mačiņš reizē pildīja arī vienības komandiera vietnieka

pienākumus izlūkošanas jautājumos. Šī divu amatu apvieno-
šana, kas akcentē vienības raksturu — izlūkošanas darbu, pēc
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tradīcijas saglabājās ari pēc Mačiņa aiziešanas no vienības. Tā

kā daudzie un dažādie trofeju ieroči prasīja stingru uzskaiti, sav-

laicīgu remontu un apgādi ar attiecīgu munīciju, tika nodibināta
arī materiāli tehniskās apgādes daļa, par kuras pirmo priekš-
nieku tika iecelts ludzēnietis Vladimirs Strods.

Sī pavēle ir vēsturiska tādēļ, ka tā noteica vienības principiālo
struktūru. Tā gan turpmāk nedaudz variējās atkarībā no apstāk-
ļiem, bet pamatos vairs negrozījās. Nāca klāt vēl daži amati un

apakšnodaļas, izveidojās 3. un 4. kaujas vads. Nodibinājās arī

atsevišķa sanitārā daļa, par kuras priekšnieku ar 1. februāra pa-
vēli tika iecelts kara feldšeris gruzīns Georgijs Maisoja; vēlāk,
kad daudzi tika ievainoti, izveidoja arī lazareti, kurā ķirurga
pienākumus veica LVU Medicīnas fakultātes bijušais students

Žanis Tērauds. Pavisam sanitārajā dienestā strādāja B—lo8 —10 cil-

vēki. Materiāli tehniskās apgādes daļā ietilpa ieroču meistars

un kurpnieks, bez kuriem ieročus un apavus — šo svarīgāko
mežabrāļu inventāru — nevarētu uzturēt pastāvīgā lietošanas

kārtībā.

Jaunpienākušo īslaicīgai apmācīšanai vēlāk tika norīkots

īpašs štāba priekšnieka vietnieks. Turpinot vienības posmu spe-

cializāciju, tika nodibināts atsevišķs izlūku vads un diversiju

grupa. Tā kā starp jaunpienākušajiem partizāņiem bija partijas
biedri un komjaunieši, izveidoja partijas pirmorganizāciju un

komjaunatnes pirmorganizāciju. Kauju noslēguma posmā bija
pavisam 7 partijas biedri un 7 partijas kandidāti, kā arī 38 kom-

jaunieši. Partijas darbu vadīja pats komisārs, bet par komjau-
natnes organizācijas sekretāru izvēlēja komisāra vietnieku Vla-

dimiru Strodu. Partijas biedri un komjaunieši veica politiskās
izskaidrošanas darbu. īpaši daudz bija jāstrādā ar bijušajiem
latviešu leģionāriem, kuru galvās bija sabāzts ne mazums da-

žādu aizspriedumu un aplamību. Atsevišķos vados tika izrau-

dzīti komandieru vietnieki — politiskie vadītāji. Tā vairākus mē-

nešus par 2. vada politvadītāju strādāja bijušais padomju aktī-

vists — Rīgas 6. bibliotēkas darbinieks Aksels Ambergs. Viņu

gan partijā uzņēma tikai pēc kara, taču meža dzīves apstākļos,
kad trūka partijas biedru — latviešu valodas pratēju, politiskās
audzināšanas darbā iesaistīja ikvienu izglītotāku un politiski ap-

zinīgāku strādnieku. Otrais vads, kas bija skaitliski lielākais

visā vienībā, sastāvēja gandrīz tikai no latviešu jauniešiem, kuri

toreiz vāji prata krievu valodu. Tādēļ arī par grupas komandie-

riem šajā vadā kļuva latviešu valodas pratēji, starp tiem bija



338

ierindnieki Ādams Tīrums, Vilis Stals (vēlāk tika iecelts par 2.

vada komandieri), seržants Voldemārs Grasis 1
un citi.

Komunisti un komjaunieši bija drosmīgākie kaujinieki.

Visakūtākais, protams, bija jauna vienības komandiera izvēles

jautājums. Jau 11. decembra vakarā II Baltijas frontes štāba

izlūku daļa saņēma radiogrammu: «Vienības komandieris Sem-

jonovs kopā ar sakarnieku Jefimu Tihonovu gāja bojā, pārceļo-
ties pāri Abavai. Lūdzam atsūtīt vienībai komandieri.» Taču tai

laikā šādu iespēju nebija. Jāatzīmē, ka pēc kara, vērtējot Sarka-

nās bultas darbību, Centra pārstāvis atzinis par «pielaistu
kļūdu to, ka netika sperti soļi vienības vadības atjaunošanai ar

pieredzējušiem virsniekiem». Frontes štābs sniedza cita veida pa-
līdzību. 21. decembra naktī, orientējoties uz partizāņu uguns-

kuriem, Kadaru tīrelī tika desantēta radiste Zinaida Jakušina 2
,

kura, lai gan bija tikai 18 gadus veca, strādāja prasmīgi un līdz

kara beigām nodrošināja Sarkanajai bultai sistemātiskus radio-

sakarus ar frontes štābu.

Tātad no šī laika Sarkanā bulta kļuva patstāvīga un neatka-

rīga arī sakaru ziņā. Turpmāk tā saņēma frontes pavēlniecības
rīkojumus tieši no Centra, bet ne vairs ar Mačiņa rācijas palī-
dzību. Tika atsūtīti ari medikamenti, kuru partizāņiem ļoti
trūka.

Centrs vēlreiz precizēja vienības uzdevumus: gūstīt vācu ka-

reivjus un virsniekus, lai noskaidrotu pretinieka daļu un vienību

dislokāciju un numerāciju, kā ari lielāku štābu
— īpaši Kurze-

mes grupējuma pavēlnieka atrašanās vietas; sistemātiski veikt

diversijas uz Tukuma— Ventspils maģistrāles, graut pretinieka
garnizonus, spridzināt ieroču un munīcijas noliktavas un citus

ienaidnieka objektus. Pēc būtības vienībai palika spēkā jau Ma-

čiņa noteiktie izlūkošanas un diversiju pienākumi, kuru pildīšanu
partizāņi bija sekmīgi uzsākuši jau novembrī. Taču vienlaicīgi
Centrs pieprasīja, lai Mačiņš atdalās no partizāņiem, kuriem

bija paredzamas ilgas kaujas ar soda ekspedīcijām, jo tas at-

raujot izcilo izlūku no militāro objektu sistemātiskas novēroša-

nas un darba ar aģentiem, un lai turpmāk pilnīgi pievēršoties

1 Voldemārs Grasis, dz. 1908. g., dzīv. Rīgā; Sarkanajā bultā no 1944. g.

12. XII. Būdams 2. vada komandiera vietnieks, 1945. g. IV nakts kaujā pie
Abavas muižas tika smagi ievainots. Pēc Vācijas kapitulācijas ticis ievietots

padomju hospitālī Kuldīgā, kur drīz miris.
2 1944. g. rudenī Z. Jakušina ka radiste darbojās Gromova izlūku grupa

ienaidniekaaizmugurē pie leriķiem.
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izlūkošanai. Frontes štābā K. Mačiņa (Spartaka) informācija
tika augstu vērtēta. Kaujas darbība, bez šaubām, bieži atrāva

viņu pašu un izlūkus no tiešajiem izlūkošanas pienākumiem.
Decembra pēdējā dekādē galīgi noformējās Sarkanās bultas

jaunā vadība. Par vienības komandieri tika izraudzīts 1. vada

komandieris — daugavpilietis Viktors Stolbovs. 1 Viņam toreiz

palika tikai 20 gadu, vēl pamaza cīņu pieredze, bet, tā kā viņš
bija viens no pirmā komandiera līdzgaitniekiem un kaujās pret
decembra soda ekspedīciju droši komandēja savu vadu, izvēlējās
viņu.

Komandiera amatos vienības vadība varēja izmantot pāris pie-
redzējušu izlūku, kuri pēc Morskoja grupassagrāves šai laikā pie-
vienojās Sarkanajai bultai. Par šīs grupas likteni der pastāstīt.

Decembra

sadursmju
hronika

Četru izlūku grupu komandēja kapteinis šoels

Rozenblūms 2
. Tūdaļ pēc desantēšanas oktobra

beigās komandieris uzņēma kontaktus ar Sar-

kano bultu. Viņa iepriekšējā pieredze rādīja, ka sadarbība ar par-

tizāņiem ievērojami atvieglo izlūkdarba uzsākšanu svešā vietā.

Tā, piemēram, jau 1944. gada pirmajā pusē, uzņemdams sakarus

ar P. Ratiņa partizāņu uzticības cilvēkiem, Morskojs (Jūrnieks)
izveidoja plašu aģentūras tīklu no Madonas līdz Rīgai. Kurzemē

viņš darbojās gar Abavas masīva ziemeļu malu; Cirkales un

Usmas apkārtnē atradās galvenie viņa atbalsta punkti un infor-

mētāji. Te viņš sastapa un pieņēma savā grupā par izlūkiem di-

vus rīdziniekus — Igoru Kalniņu un Imantu Rozendārzu. Abi

bija dezertējuši no leģiona un slēpās savu izbraukušo piederīgo
tuvumā. Izlūkziņu vākšana norisa pārdomāti un raiti, tādēļ pus-

otra mēneša laikā Jūrnieka radists astoņpadsmitgadīgais Sverd-

lovskas komjaunietis Georgs Borisovs varēja noraidīt Centram

118 radiogrammas ar vērtīgu informāciju. Nelaime izlūkus pie-

meklēja 14. decembrī pēkšņi un negaidīti, kad likās pārvarēts
pats grūtākais — Abavas mežu pārmeklēšana. Liktenīga loma

šoreiz bija nejaušībai, pārpratumam. Pretinieka materiālos par

šo notikumu var uziet šādas ziņas. Ventspils apriņķa policijas
111 iecirkņa priekšnieks 21. decembra ziņojumā ir rakstījis, ka

14. XII Cirkalē notikusi vācu žandarmu sadursme ar izpletņu

lēcējiem, no kuriem viens kritis, otrs — ievainots, šim «varoņ-

1 Jau 1944. g. 26. XII pavēli V. Stolbovs parakstījis kā vienības komandiera

vietas izpildītājs.
2 Soels Rozenblūms (Saša), dz. 1914. g. Odesā.
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darbam» sevi ir gribējuši pierakstīt arī nacionālistiskie meža-

kaķi, dižodamies, ka janvārī (?) pie Cirkales «baltie vīri» esot

ievilinājuši lamatās «kapteini Nikolaju» («Latvija», 1954, 15. V).
Tā kā neviens no četriem padomju izlūkiem pēc kara vairs nebija
starp dzīvajiem, 1 tad par lieciniekiem bija jāaicina vietējie iedzī-

votāji. Lūk, ko autoram pastāstīja toreizējā Tīporu mežsarga
meita Maiga Reķe: «Bieži mūsmājās iegriezās Sašas (S. Rozen-

blūma. — Aut.) grupa; devām produktus, naktsmītni, ziņas.
1944. gada decembri pēc Zlēku notikumiem pie Tīporu mežsarga
ienāca lielāka leģionāru — kureliešu nodaļa. Nāca viņi arī nā-

kamajos vakaros: naktis nosalušie leģionāri pārgulēja mūsmā-

jās, dienā atgriezās mežā. Kādā rītā ienāca Saša un norunāja
ar viņiem satikties tās pašas dienas vakarā (14. decembrī. —

Aut.). Pēcpusdienā Saša ar savējiem izgāja uz Tīporu dambja,
kur, apsēdušies pie savestās malkas grēdām, mierīgi vēroja, kā

no Amjūdžciema puses nāk vācu formās ģērbtu karavīru ko-

lonna. Domājuši, ka tie ir leģionāri, ar kuriem bija norunāta tik-

šanās. Gājēji pienākuši pavisam klāt, kad priekšgalā ejošais pār-
steigts iekliedzies: «Banditen!» Vācieši tūdaļ atklājuši uguni no

automātiem. Ceļa malā krita radists Kostja un Imants Rozen-

dārzs, nedaudz tālāk mežā — arī komandieris Saša. Pārējie iz-

glābās, atnāca nākamajā naktī un ar mežsarga palīdzību apraka
kritušos. Izrādījās, ka nācēji bijuši no vāciešu soda ekspedīcijas;
viņi Amjūdžciemā arestējuši Valta Brīnfelda krustdēlu Ojāru

Sproģi, kurš slēpās no mobilizācijas, un kādu zēnu. Šaušanas

laikā Ojāram tantes dotajā maizes klaipā bija iestrēguši vāciešu

lode.»2

Domājams, ka leģionāru nodaļa, ko min stāstītāja, bija rube-

niešu rota, no kuras vēlāk izveidojās tā sauktā Usmas partizāņu
rota. Sīs versijas labā liecina vairāki apstākļi: sakrīt laiks un

vieta — Biemas rags, kur rota bāzējās. Tas bija turpat blakus.

Tātad pirmais ar nākamajiem partizāņiem saticies Rozenblūms,

un tikai negadījums neļāva viņam iesaistīt leģionārus savā izlū-

košanas darbā. Mačiņš šai pusē ieradās pēc 5—6 dienām, kad,

kā jau minēts (306. lpp.), praktiski pārkārtoja dezertieru nodaļu

1 S. Rozenblūms un G. Borisovs krita 1944. g. 14. XII; Viktors Vasiļjevs

kopā ar 2 partizāņiem tika nošauts 1945. g. 2. 111, uzduroties vāciešu slēpnim
Gobu mājās; Vladimirs Kirjanovs nomira pec kauja gūta smagā ievainojuma

1945. g. 10. 111. So pieredzējušo izlūku un partizāņu darbība pirms Kurzemes

perioda ir atspoguļota viņu līdzgaitnieces A. Borodkinas «Izlūka piezīmēs».
2 M. Reķe 1970. g. 24. X parādīja grāmatas autoram izlūku krišanas un

aprakšanas vietu.
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par partizāņu rotu. Viņš pirmais 20. decembri ziņoja Centram

par Rozenblūma grupas traģisko likteni:

«1944. g. 14. decembrī, pēkšņi sastopoties ar vāciešiem, mežā gāja bojā
Saša Morskojs un radists Georgijs. Viņus apglabāja Tīporu mežsargs.»

Pēc Mačiņa padoma, V. Kirjanovs, V. Vasiļjevs un I. Kalniņš
25. decembri pievienojās Sarkanajai bultai — bez raidstacijas
izlūkudarbs kļuva bezmērķīgs. Centrs akceptēja šo lēmumu, un

partizāņu vienība ieguva krietnu papildinājumu. Kritušā kap-
teiņa kaujinieciskajam vietniekam V. Kirjanovam sākumā uzti-

cēja izlūkošanas darba vadīšanu vienībā, bet no 1945. gada
17. janvāra viņu amatu savienošanas kārtībā iecēla arī par Sar-

kanās bultas štāba priekšnieku. Savā divarpus mēnešu ilgajā
darbības laikā viņš Abavas partizāņu vidū ieguva drosmīga kau-

jas komandiera un gudra vadītāja slavu. 1 Var sacīt, ka tā bija
atbilstoša maiņa K. Mačiņam un A. Gromskim, kuriem, gatavo-
joties jaunajiem uzdevumiem, bija no vienības jāaiziet.

Pastiprinātā mežu bloķēšana pēc decembra ekspedīcijas bija
sevišķi bīstama nelielajām izlūku grupām. Pēc pirmajiem pute-
ņiem ne bez piepūles bija izbrienamas mežmalās sadzītās kupe-
nas; pie tām vēl mežabrāļi nebija pieraduši un ērtības labad

joprojām izmantoja lauku ceļus, bet tie vijās cauri viensētām.

Te arī fašistu slēpņi sāka uzglūnēt mežiniekiem. Sākumā, kad

izlūki nebija izpratuši un apguvuši jauno situāciju, tika piedzī-
voti sāpīgi zaudējumi. Lielākā neveiksme piemeklēja kapustinie-
šus. Tas notika decembra nogalē. Kapustinieši tikko kā bija iz-

vairījušies no mežu pārmeklētājiem, īslaicīgi pārceļoties no meža

nometnes uz kāda atbalstītāja viensētu, kur klusumā pārlaiduši

ekspedīciju. Tagad no Rijkalnu nometnes četri vīri bija izsūtīti

izlūkot Silmaļu rajonu un sagādāt produktus. Visi viņi bija pie-

vienojušies izlūkiem Kurzemē, saucās vārdos vai pseidonīmos,
un, atskaitot vietējā Aleksandra Garkāja iesauku Saša Gailis,

pārējo uzvārdi nav noskaidroti. 27. decembra naktī, atgriežoties
nometnē, vīri izvēlējās īsāko un iebraukto ceļu garām Puisīšu

1 Vladimirs Kirjanovs, dz. 1917. g. Undolas stacijā (Gorkijas dz-

ceļš). No 1941. g. cīnījies frontē, vēlāk pārskaitīts frontes izlūkos. Būdams

Sarkanās bultas štāba priekšnieks, vairākkārt sekmīgi vadījis vienības kaujas
(14. 11, 7. 111 1945. g.), pats personīgi vadot partizāņus pretuzbrukumos. Pē-

dējā kaujā smagi ievainots; miris 1945. g. 10. 111. Apbalvots ar Tēvijas kara

I pakāpes ordeni un Slavas 111 pakāpes ordeni. Par darbību Kurzemē ieteikts

apbalvošanai ar Sarkanā Karoga ordeni.
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mājām. Jurdžs Kazimirs šādi atstāsta dzirdēto notikumu: «Pa

priekšu gāja latgalietis, ar iesauku Petjka Latišs, tad Juris un

Mārtiņš. Aizmugurē, sedzot gājējus, soļoja Saša Gailis. Sašam

tūdaļ krita acis, ka māju pagraba durvis līdz galam vaļā: ziemas

laikā tas bija neparasti. Nemieru radīja arī tas, ka nerēja suņi, —

tā nebija laba zīme. Taču neko novērst vairs neizdevās: pa izlū-

kiem no dzīvojamās mājas tika atklāta spēcīga uguns. Tikai

Saša, kas atradās nostāk, paspēja aizrauties gar mājas stūri.

Paskrējis gabaliņu, viņš sāka šaut, lai atvieglotu biedru stā-

vokli. Tomēr divkaujā ar fašistu ložmetēju izlūks nevarēja mē-

roties. Labi, ka tuvumā bija Mergavas upe, kuras krasti nosedza

atejošo mežabrāli. Satriekts par biedru nāvi, viņš varēja nometnē

tikai pateikt: «Es neko nespēju ...
biedri palika tur!»»

Vēlāk izrādījās, ka latgalietis Petjka 1 tomēr palicis dzīvs.

Smagi ievainoto izlūku vācieši nogādājuši uz slimnīcu, lai pēc

atveseļošanās izspiestu ziņas par mežabrāļiem. Kādā pārvešanas
reizē ievainotajam bija izdevies brīnumainā kārtā izlēkt no ma-

šīnas un nozust krūmos — vācieši gan dikti šāvuši, bet pakaļ
brist mežā, redzams, nav gribējuši (A. K. k., 92). Ar apsaldētām
kājām un bezgala nomocījies, viņš iestreipuļoja Izidora Dzeņa
viensētā. No turienes pēc dažām dienām viņu partizāņa Mūr-

nieka sieva nogādāja Sarkanajā bultā.

Pēc lidmašīnas desantētās kravas saņemšanas 21. decembra

naktī Kadaru tīrelī vairākas partizāņu kaujas grupas devās uz

Abavas ziemeļu krastu. Partizāņu vadība bija izlēmusi atjaunot
uzbrukumus pretinieka transportam un garnizoniem, lai atturētu

jagdkomandas no klīšanas pa mežiem. Sis lēmums, kam vēl bija
agrāko vadītāju V. Semjonova un K. Mačiņa vadības stila iezī-

mes, bija pareizs un deva lielu efektu.

24. decembrī partizāņi uz Cirkales — Zlēku ceļa ar automātiem

sašāva skrandās smago mašīnu, kurā brauca 14 šucmaņi un 1

vācu armijas leitnants. Mēneša beigās vairāki mežabrāļu trie-

cieni notika Kuldīgas pusē; tie fašistiem bija negaidīti, īpaši

pirmais. Naktī uz 29. decembri vienības izlūki pārsteidza un pil-

nīgi likvidēja policijas atbalsta punktu Kantikās, nošaujot 7 hit-

leriešus. Nākamajā naktī Tīruma (2.) vads uzbruka SD garni-
zonam Skudrās. Partizāņi nebija novērtējuši pretinieka spēkus:
to bija krietni vairāk, nekā domāts. Pie tam iepriekšējās nakts

1 Savās atmiņās P. Avtomonovs viņu nosaucis par Pēteri Porfiļjevu; taču

šāds uzvārds nav sastopams ne Sarkanās bultas, ne izlūkgrupas sarakstos.
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uzbrukums bija darījis fašistus piesardzīgus. l Tādēļ iedegās
nikna un ilga apšaudīšanās. Vada komandieris I. Tīrums stāsta,
ka no partizāņu uguns aizdedzies šķūnis, uzbrucēji kļuvuši re-

dzami kā uz delnas, tādēļ viņš devis komandu atiet. Vēlāk izrā-

dījies, ka arī esesieši notrūkušies ne pa jokam un «ņēmuši vagu».
«Palika gaišs kā dienā,» I. Tīrums piebilst. «Policisti joza uz

vienu, mēs — uz otru pusi.» Partizāņiem upuru nebija. Tā kā

partizāņi paši nevarēja pārliecināties par ienaidnieka zaudēju-
miem un oficiālajās atskaitēs par tiem ir visai pretrunīgas ziņas,
tad grāmatā «Kurzemes katlā» autors atturējās no operācijas
militārā efekta vērtēšanas.

Pēc «Kurzemes katlā» iznākšanas autors saņēma vēstuli no

kāda lasītāja, kurš kara laikā strādājis pie Skudru lielsaimnieka

un bijis šīs kaujas aculiecinieks. Apbrīnojot partizāņu drosmi,

rakstītājs uzsver, ka šai kaujā «izveda no ierindas policijas ba-

taljonu ... ar daudziem ievainotiem,
... nodedzināja šķūni, kur

viņiem atradās munīcija un transporta līdzekļi. Vēlāk policisti
baidījās dzīvot, un vajadzēja pastiprināt viņu spēkus.»

Tiešām, Skudru garnizons tika pastiprināts ar vācu un lat-

viešu esesiešiem. Te izvietotajā partizāņu ķērāju komandā, kura

saukta par Krišjāņa grupu, ietilpuši apmēram 120 hitleriešu

(pēc kara aizgājuši bandās). Tajā pat naktī, kad 2. vads apšau-
dīja Skudras, 1. vada divas grupas mēģināja uzbrukt nelielam

fašistu atbalstpunktam Rūšos, bet, atskaitot dažus kritušos fa-

šistus, partizāņiem lielāku panākumu nebija.
Kaut arī pieņemts uzskatīt, ka Sarkanās bultas aktīvās darbī-

bas periods izbeidzās ar novembra operācijām, partizāņu de-

cembra uzbrukumi bija ne mazāk iespaidīgi un sacēla trauksmi.

Uz tiem asi reaģēja arī Ventspils apriņķa policija, kaut sarkan-

bultiešu triecienu smagums pienācās Kuldīgas apriņķim. Zīmīgs

šai sakarībā ir Ventspils apriņķa I policijas iecirkņa priekšnieka
ziņojums 1944. g. 27. decembrī: «Kreisi noskaņotie izvairās no

iesaukšanas karadienestā, piedalās bandās vai arī tās visādi at-

balsta. Usmas pag. policijas virskārtībnieks ziņo, ka ģen. Kureļa

grupas
2 ļaudis apvienojušies ar komunistu bandu Sarkanā bulta.

Tās darbība palikusi aktīvāka (izcēlums mans. —

1 Mežakaķu hronists ir šādi pieminējis kauju: «29. decembrī Kuldīgas apr.

Skudru mājas aplenca 50 bandīti. Izcēlās kauja ar mājās izvietotiem SS Jagd-
verband grupu dalībniekiem. Uzbrucējus atsita, jo grupa bija labi sagatavo-

jusies.»
2 Te būs domāta iepriekš minētā rubeniešu 2. rota, kas apvienojās ar Usmas

partizāņu grupu un pakļāvās K. Mačiņa virsvadībai.
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Aut.), domājams, no Maskavas piegādāto (?) vadītāju, frontes

tuvuma un mežu ķemmēšanas dēļ.» Policijas priekšnieks min, ka

Usmas pagastā joprojām, tāpat kā novembrī, 1 tiekot šauti vācu

karavīri, spridzināti tilti un dedzinātas noliktavas.

Rūšu kauja bija pēdējā sarkanbultiešu uzbrukuma operācija
1944. gadā. Jaunā vadība pamazām mainīja taktiku: pārgāja uz

slepenu bāzēšanos, mēģinot noslēpt vienības pēdas, reizi pa rei-

zei pārceļot nometnes vietu.

Spartaks

atdalās no

Sarkanās bultas

Decembra otrajā pusē Mačiņš atlasīja no Sarka-

ns** '->u^as partizāņus — labus apkārtnes pazi-
nējus, izbūvēja slepenu zemnīcu masīva dien-

vidu malā, izvērsdams izlūkošanas tīklu Kuldī-

gas virzienā. Martā no vienības pie Spartaka pārnāca vēl tādi

teicami izlūki un kaujinieki kā brāļi I. un A. Tīrumi, A. Ambergs.
Indriķis Tīrums atceras, ka 12—14 vīru lielā grupa

2 sākumā dzī-

vojusi rūpīgi nomaskētā slepenā zemnīcā Bebrupes krastā netālu

no Zirguvalka, bet uz pavasara pusi pārcēlusies uz vecajiem bun-

kuriem pie Tīrumu tēva māju Abavnieku krāsmatām — mājas
Bubinduss un viņa rokaspuiši bija nodedzinājuši. Tātad K. Ma-

čiņa tiešā pakļautībā palika divas izlūku grupas: Spartaka pa-

matgrupa Abavas mežu dienvidu malā un Usmas grupa (8—10
vīri) Abavas masīva ziemeļu galā pie Usmas ezera. Tā kā izlū-

kiem bija teicami sakari ar vietējiem iedzīvotājiem, Spartaks arī

turpmāk ieguva sevišķi vērtīgas izlūkošanas ziņas par pretinieka
spēku izvietošanos Kurzemē. Centram noraidītas 470 radiogram-
mas ar bagātu informāciju — tāda bija Spartaka 7 mēnešu dar-

bības tiešā bilance. Tam vēl jāpieskaita 3 uzspridzināti tilti un

galvenais veikums — Sarkanās bultas nodibināšana. Arī turp-
māk Mačiņš nereti iegriezās partizāņu vienībā, ieteica jaunus
uzbrukuma objektus, informēja par pretinieku, kaut arī līdz ar

to netika ievēroti izlūkam svētie konspirācijas noteikumi. «Šāds

grēks mums tiešām bija,» atceras komandiera vietnieks A. Grom-

skis, «mēs bieži iegriezāmies Sarkanajā bultā. Tikai uzturējā-
mies gan nevis kopējā nometnē, bet gan zināmā attālumā un

izlikām savu posteni. Atrasties blakus vienībai bija daudz dro-

1 Tā, piemēram, 1944. g. 30. XI sabotāžas rezultātā tikusi nodedzināta Ugā-
les kokzāģētava; novembri vien Usmas pagastā nošauti 10 vācu karavīri, uz-

spridzināti 4 zemesceļu tilti, nodedzināta noliktava. 1. XII partizāņi uzbru-

kuši vācu nodevu piedzinējiem Zlēku pagastā.
2 Minētie 12—14 vīri, kaut tika darbojušies ilgāku laiku partizāņu vienības

sastāvā, oficiālajos Sarkanās bultas sarakstos nav ieslēgti.
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sāk, jo pretinieks ar maziem spēkiem tai neiedrošinājās tuvoties.
Pa dienam pieejas vietas partizāņi nominēja, un tas jo sevišķi
baidīja šucmaņus.» Var, protams, nosodīt Mačiņa aizraušanos

ar «partizanščinu», taču tikpat cilvēciski to var arī izskaidrot:

viņam dārgs un sirdij tuvs bija savs lolojums — gandrīz tukšā
vieta radīta partizāņu vienība. Tāds nu bija šī cilvēka nemierī-

gais_ raksturs. Par šo Mačiņa «vājo vietu» ir teikts arī Centra
vērtējuma:

«Grupa tika galā ar savu uzdevumu. Kā trūkums jāatzīmē Spartaka lielā
aizraušanās ar partizāņu vienības izveidošanu. Pat pēc tam, kad tika nofor-
mēta Semjonova vienība, kuru vadīja Centrs (t. i., pēc 21. decembra. — Red.),
Spartaku tā joprojām pievilka, un ar to viņš uzturēja pastāvīgus sakarus.»

Centrs pareizi nosoda šur tur novēroto izlūku grupu tendenci,
kā saka, sēdēt drošībā partizāņu vienības aizvējā un, rokas sali-

kušiem, baroties no tās informācijas nejaušām drupatām, kas no-

birst no partizāņu izlūku izziņas bagātā galda. Tādi laimes mek-

lētāji reizēm iegriezās arī Sarkanajā bultā. Taču šādu «sēdētāju»
Kurzemē nebija daudz, un, kā jau teikts, Mačiņu pie Sarkanās

bultas vilka pavisam kas cits. Viņš kala plānus par Abavas par-

tizāņu brigādes radīšanu.

Decembra otrajā pusē Mačiņš lielākoties uzturējās Abavas

ziemeļu krastā un bieži iegriezās pie Usmas grupas. Te arī no-

tika iepriekš minētās Pagasta rotas noformēšana no izbēguša-
jiem leģionāriem.

A. Gromskis atceras, ka Usmas rotu Mačiņš mēdzis saukt par
«štāba rotu». lespējams, ka frontes izlūkdaļas arhīvos neatradīs

apstiprinošu dokumentu par šādas rotas pastāvēšanu, ja Spar-
taka komandieris, kuru Centrs vairākkārt jau bija norājis par

pārliecīgu aizraušanos ar partizāņu organizēšanu, par šo noti-

kumu frontes štābam nebūs ziņojis, jo negribējis lieku reizi sa-

dusmot priekšniecību. Taču, no otras puses, liekas neticami, ka

bez iepriekšējas saskaņošanas ar Padomju Armijas frontes pa-
vēlniecību K. Mačiņš būtu sūtījis pāri frontei tik lielu bruņotu
vīru grupu. Tas, ka tieši šai laikā rietumos no Usmas ezera

16. armijas štābs gatavoja mežu tīrīšanas operāciju, arī liecina

par kādas lielākas partizāņu vienības atrašanos šai pusē, un tā

varēja būt vienīgi Usmas partizāņu rota. Tikai ekspedīcijas at-

saukšana 24. decembrī paglāba Pagasta vīrus no vajāšanām.
Lai nu kā, bet partizāņu rotas organizēšanu nevar uzskatīt par

nejaušu epizodi, par kārtējo Mačiņa aizraušanos: tajā izpaudās
Sarkanās bultas vadības plašāka iecere — uz esošās vienības

bāzes izveidot partizāņu brigādi ar vairākām vienībām. Kā rāda
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vienības komandiera dažas pavēles, 1944. gada janvāri šādas bri-

gādes nodibināšanas mēģinājums bijis, kaut gan Centrs to vēl

nebija akceptējis.

Brigādes
radīšanas ieceres

pie Abavas

Pavēles, kas datētas ar 1945. gada 31. janvāri,

1., 4., 9., 12. februāri, tikušas izdotas nevis vie-

nības štāba, bet gan «Semjonova partizāņu bri-

gādes» vārdā. Tikai februāra otrajā pusē pavē-
les tika adresētas kā agrāk — vienībai. Saglabājušos dokumentu

divi fragmenti Jauj lielos vilcienos izsekot minētajiem notiku-

miem, jo vienības oficiālajā atskaitē brigādes veidošanas vēsture

nav atspoguļota. Kādā janvāra radiogrammā ir minēts, ka par-

tizāņu grupa «mežos pie Piltenes» 14. janvārī (vai 24. janvārī)
atbrīvojusi 50 padomju karagūstekņu. (Tas, domājams, noticis

Laidzes ciema apkārtnē, jo vāciešu būvbataljons, kas bāzējās
starp Māteriem un Pilteni, meža darbos izmantoja ari karagūs-
iekņus. Te reizēm, šķērsojot Cirkales un Ugāles ceļus, iegriezās
vienības izlūki un sagādnieki.) No tiem ir tikusi noformēta pa-

stāvīga vienība Nikolaja Ivanova vadībā. Par to liecina radio-

grammas pieraksts; taču tālāk teikts, ka «nākamajā dienā vā-

cieši uzbrukuši šai vienībai un to sagrāvuši. 1 13 dzīvi palikušie
izrāvušies no kaujas vietas un pievienojušies Semjonova vienī-

bai.» 31. janvārī Semjonova brigādes (I) pavēlē atzīmēts sekojo-
šais: «Sakarā ar to, ka Nikolaja Ivanova no karagūstekņiem
jaunformētā vienība, kam uzbruka ienaidnieks, tikusi izklaidēta,

par vienību turpmāk to neuzskatīt. Vienības atliekas iekļaut bri-

gādes apakšvienībās. Ivanovu ieskaitīt rezervē.» Cik saprotams,
piltenieši tika ieskaitīti 3. vadā, kurš komplektējās no karagūs-
tekņiem un kļuva skaitliski lielākais vienībā.

Tagad grūti uzzināt šīs otrās partizāņu vienības tapšanas
vēsturi. Arī paša komandiera N. Ivanova vārds turpmākajos vie-

nības sarakstos nav sastopams, un nav zināms, kas ar viņu vēlāk

noticis. Bet skaidrs ir viens: ar partizāņu palīdzību organizēti

izbēguši pussimt meža darbos nomocītu karagūstekņu. No vi-

ņiem izveidota vienība, kuras komandējošo sastāvu diemžēl Sar-

kanās bultas vadība nav varējusi nostiprināt, jo pašai trūka mi-

litāri pieredzējušu komandieru. Nezinot partizāņu cīņas pamat-
mācības, jau nākamajā dienā N. Ivanova nodaļa tika pārsteigta

1 Nav noskaidrots, kur šī sadursme notikusi. No Zlēku policijas traukšņu
vada ziņojuma izriet, ka 24. I pie Kirškalniem saķerts kāds izbēdzis Timofejs

no Piltenes būvbataljona, kas 25. I uzrādījis meža nometni. Uzietas 4 skuju
mītnes, kur dzīvojuši karagūstekņi.
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un izkliedēta, jo tā neprata izmanevrēt no pēdu dzinējiem. Šis

bēdīgais fakts vēlreiz apliecina, cik nopietna un atbildīga lieta

«Kurzemes katla» apstākļos bija partizāņu vienības dibināšana.

Jagdkomandas nedeva mežiniekiem nevienu dienu pārdomām un

atpūtai. Katrs misēklis un mazākā taktiskā kļūda varēja kļūt
liktenīga nenobriedušai mežabrāļu nodaļai. Tā tas notika arī

šajā gadījumā.
Vai Sarkanā bulta varēja izaugt par partizāņu brigādi? 1 Uz.

šo jautājumu jāatbild pozitīvi: decembrī un janvārī Abavas me-

žos radās reālas iespējas partizāņu brigādes izveidošanai, proti,
pārejai uz augstāku partizāņu cīņas formu. Kādi bija šie priekš-
noteikumi? Lai cik tas arī neliktos dīvaini, tieši šajos divos pir-
majos ziemas mēnešos Sarkanajai bultai pienāca klāt puse no<

pastāvīgo cīnītāju skaita — vairāk nekā 120 vīru. Pagasta rotas

un Ivanova vienības noklīdušie mežabrāļi sastādītu vēl kādu

simtu cīnītāju. Proti, janvāra beigās Sarkanā bulta kā vienība

jau bija sasniegusi savu pilnbriedumu. Pāris mēnešu pēc lielās

decembra ekspedīcijas gar Abavu bija relatīvi mierīgi, kas lab-

vēlīgi ietekmēja arī vienības organizatorisko jautājumu risinā-

šanu. Jāatzīmē, ka decembrī vienībai galvenokārt pievienojās-

1 Līdz šim nav bijis īpašu teorētisku pētījumu par to, cik lieli varēja būt-

un kādiem bija jābūt partizāņu brigādes optimālajiem apmēriem un organi-
zatoriskajām formām Latvijā Lielā Tēvijas kara laikā. Tādēļ, atbildot uz šiem.

jautājumiem, jāvadās no pieredzes. Taisnība, Latvijas partizāņu kustības štā-

bam bija noteikts viedoklis šajā jautājumā: piemēram, radiogrammās (Rati-
ņam 25. 111 1944. g., Blūmam 6. VI) norādīts, ka brigādei «vajadzīgi vismaz

500—600 cilvēku», ar to saprotot bruņotu partizāņu skaitu. Vienības partizāņu
optimālais skaits, pēc štāba ieskatiem, bija 100—150 cilvēku.

Sarkanajā bultā, kā konstatēts turpmāk uzrādītajā uzskaitījumā, 7 mēnešu

laikā uzņemti ap 450 cīnītāju, no kuriem trešā daļa (leģiona dezertieri un

karagūstekņi) attiecīgas organizācijas (brigādes) trūkuma dēļ noklīdusi un

vismaz trīs desmiti pazīstamu partizāņu piekomandēti izlūkgrupām vai arī

viņu vārdi nesaprotamu iemeslu dēļ pēc kara nav ieslēgti oficiālajā sarakstā.

No šiem sarakstā neminētajiem partizāņiem atzīmējami J. Tērauds, I. un

A. Tīrumi, A. Ambergs, A. Šiliņš, M. Pommers, G. Valters (un daži slimie,
kas aizgāja ārstēties viensētās un tika apcietināti), N. Ivanovs un vairāki

kritušie, kā arī dezertieri, kuru uzvārdi vai iesaukas zināmi.

Vienības vārdiskais saraksts (sastādīts 15. V 1945. g.) ...
235 cilv.

Uz hospitāli nosūtīto saraksts 17
„

Kritušo saraksts 18
„

Sarakstos neieslēgtie zināmie Sarkanās bultas partizāņi . . . ap 30
„

Sarakstos neieslēgtie Ivanova vienības partizāņi ap 40
„

Sarakstos neieslēgtie Usmas rotas partizāņi ap 62
„

Sarakstos neieslēgtie Eglīša vada vīri ap 30
„

Kopā 432 cilv..
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izbēgušie leģionāri, bet janvārī — atbrīvotie vai izbēgušie kara-

gūstekņi (sekmīga gūstekņu atbrīvošanas operācija notika arī

aiz Ventas — Padures pagastā). Februārī un martā pieņēma
tikai atsevišķus vieniniekus un vienu lielāku «lieko» cīnītāju

grupu no kapustiniešiem.
Sarkanā bulta, sasniegusi maksimāli iespējamos apmērus —

divarpus simtus cīnītāju, — tālāk augt vienā vietā nevarēja un

nedrīkstēja. Jau tā apgādes jautājums ziemas vidū kļuva kata-

strofāli grūts.

Vienības ietvari kļuva par šauriem un bremzēja kustības tā-

lāko attīstību. Sarkanās bultas pamatvienība abu šefības vienību

(rotu) nostiprināšanai varēja izdalīt vairākas kaujas grupas,
reizē atslogojot sevi no pārāk liela cilvēku skaita, kā arī nodot

zināmu trofeju ieroču daudzumu. Ņemot vērā Abavas masīva

centrālo stāvokli, abas pakļautās vienības, kurās varētu būt vai-

rāk nekā 100 partizāņu, manevrētu arī Piltenes, Ugāles, Stendes

un Kabiles virzienos, bet brigādes štābs ar pamatvienību bāzē-
tos turpat. Protams, brigādes sekmīgai darbībai būtu vajadzīgs
vēl pāris desmitu pieredzējušu partizāņu komandieru. Arī tos

LPKŠ būtu varējis sakomplektēt aizfrontē no bijušajiem Vid-

zemes un Latgales partizāņiem, kas bija beiguši cīņu gaitas.

Patronu un automātisko ieroču desanta kravas no II Baltijas
frontes krājumiem dotu vienībai iespējas droši manevrēt un iz-

darīt ātru triecienu. Tātad brigādes dibināšana Abavas mežos

bija ne tikai iespējama, bet arī nepieciešama.
Šo nepieciešamību, kā redzējām, apjauta K. Mačiņš, un Sar-

kanās bultas vadība pat mēģināja spert pirmos soļus šajā vir-

zienā. Taču iniciatīva netika pietiekami atbalstīta, tā teikt, no

augšas; arī pašiem partizāņiem pietrūka prasmes un uzņēmības.

Partizāņu

ziemas ikdiena

ā jau sac^s
>
Sarkanās bultas automātiskais ap-

bruņojums bija ietekmīgs salīdzinājumā ar citām

Kurzemes partizāņu vienībām un atbilda mūs-

dienu partizāņu kara prasībām. Tā 1. janvārī uz 140 vīriem bija
lietošanas gatavībā 7 rokas ložmetēji, 1 balsta ložmetējs (at-

vieglots), 50 automāti, bet 1. maijā uz 300 cilvēkiem — 15 lož-

metēji un 63 automāti. Tas, protams, nebija daudz salīdzinājumā
ar SD jagdkomandu apbruņojumu. Tā, piemēram, vienā ķērāju
vadā uz 30—35 esesiešiem bija 3 ložmetēji un divi desmiti auto-

mātu. Taču, izmantojot manevru, partizāņi pret ķērājiem varēja

panākt arī automātiskās uguns pārsvaru. Policijas traukšņu va-
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diem toties bija neliels automātisko ieroču skaits, un tie partizā-
ņiem mežā nebija pretinieki.

Laiks starp decembra un marta lielajām ekspedīcijām Abavas
mežos pagāja pastāvīgās partizāņu sadursmēs ar jagdkomandu
un policijas vadiem un rotām, kas siroja pa mežmalām, ierīkoja
lamatas pie viensētām un mežiniekiem izdevīgās pārejas vietās.

Ar spiegu vai nodevēju palīdzību atklājuši partizāņu apmetnes,
viņi mēģināja tajās pēkšņi iebrukt, lai pārsteigtie mežabrāļi ne-

varētu organizēti ieņemt aizstāvēšanās pozīcijas. Kā īsti dzinēj-
•suņi jagdkomandas nepārtraukti ložņāja gar Abavas krastiem,

vēroja sniegā pēdas, ausījās, padzirdējušas vismazāko troksni,
-ostīja gaisu. Abavas partizāņu vadība šai posmā centās maksi-

māli noslēpt savu atrašanās vietu, kuru gan pēc zināma laika

mainīja, bija modri pārgājienos un nometnes apsardzībā. Vienī-

bas vadība vairākās pavēlēs (26. decembra, 12. februāra) aizlie-

dza nometnē jebkuru troksni: tika atļauts runāt vienīgi pusbalsī,
malku zāģēt tikai bunkuros v. tml. Varbūt varēja iebilst pret šo

pavēļu un prasību toni, kas mežabrāļus — īstos meža valdnie-

kus — pārāk reglamentēja viņu pašu valstībā. Taču arī tā bija
taisnība, ka samērā nelielajos piesnigušajos Latvijas mežos tikai

ar milzīgu iekšējo disciplīnu un organizētību partizāņi varēja

noslēpt savas pēdas un vismaz pāris dienu pabūt nometnē un ne-

traucēti atpūsties. Izšķiroša loma tad bija partizāņu atbalstītā-

jiem — zemniekiem, pie kuriem mežabrāļu izlūki varēja ieiet un

bez riska dabūt vajadzīgās ziņas un produktus.

Piesnigušajā mežā partizāņiem neklājās viegli. Lai īsinātu

laiku, vienības atjautīgākie stāstītāji ļāva mēlei vaļu, bet pašu
mākslinieki asprātīgi atainoja partizāņu ikdienu «bildēs». Šai

ziņā interesi izraisa «Meža dzīves epizodes partizāņu māksli-

nieka M. Pommera skatījumā»
1
.

Sarkanajai bultai bija palīgi visos masīva nostūros. Parasti

tie bija vecāki vīri, īsti darbarūķi, kas nīda apspiedējus. Daudz

viņiem nācās ciest no vietējiem fašistiem un esesiešiem. Un vi-

sam tam klāt — viņiem bija jābūt gudriem un izmanīgiem, lai

1 Precīzāku ziņu par Mihailu Po mmer v nav iespējams dot. Viņa uz-

vārds nav atrodams oficiālajā Sarkanās bultas sarakstā. Pēc komandiera

V. Stolbova vārdiem, Pommeram toreiz bijis ap 50 gadu. Domājams, ka viņš

bijis latvietis no vecajām padomju republikām. Brīvprātīgi iestājies Sarkanajā

Armijā, kritis gūstā. 1944. g. X kopā ar 12 izbēgušiem karagūstekņiem ieskai-

tīts partizāņu vienībā. Bijis slimīgs un tādēļ strādājis saimniecības daļā; mī-

lējis vaļas brīžos zīmēt. Drīz pēc kara M. Pommers nomiris. Daļa viņa zīmē-

jumu no palielā albuma nonākusi pie komandiera.
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novērstu no sevis aizdomas. Ja esesieši ieguva kaut vismazāko-

pierādījumu, viņi mēģināja izspiest aizturētā atzīšanos visādiem

līdzekļiem. Atzīšanās gadījumā — nošaušana, neatzīšanās vēl

deva iespēju iziet dzīvam cauri cietumiem un koncentrācijas no-

metnēm. Viens no Sarkanās bultas, Spartaka un Baltieša dros-

mīgākajiem atbalstītājiem Abavas dienvidu krastā bija Lemzeru

saimnieks Fricis Austers (dz. 1897. gadā). «Vācu laikā,» viņš
stāsta, «mani divas reizes aizveda uz Kuldīgas cietumu, jo es

nepildīju vācu uzliktās nodevas un slēpu dēlu, kas bija dezertē-

jis no leģiona. Cietumā mani dažādi mocīja un pazemoja. Vēlāk

mani saņēma ciet par partizāņu atbalstīšanu un aizveda uz

Ozolniekiem, kur spīdzinot pārlauza mugurkaulu, kāju, izsita

zobus. Kā sodu par partizāņu atbalstīšanu piesprieda visas ģi-
menes izvešanu uz Vāciju. Aizbraukšanai bija jāsagatavojas
triju dienu laikā. Vācieši nosacīja, ka māja jāatstāj neaizskarta.

Mūs izglāba tas, ka vāciešus, kam bija dokumenti par manu

izsūtīšanu, nošāva partizāņi. Viņi iznīcināja arī izsūtīšanas do-

kumentus. Vēl sabiju ieslodzījumā Rendā, kur mani gandrīz no-

šāva. Jau piesēja pie priedes, prasot, lai atzīstos, ka pabalstu
bandītus un ievācu viņiem ziņas. Teicu, ka neko nezinu, un

fašistu vilcināšanās mani toreiz izglāba. Pēc šausmīgām mocī-

bām tiku atlaists.»

Sarkanā bulta savu darbības teritoriju paplašināja februārī.

Vāciešiem pavisam negaidot, partizāņu vadi parādījās Ventas

kreisajā krastā Padures pagastā. Vienlaicīgi tie šķērsoja zieme-

ļos stipri nosargāto Zlēku — Ugāles ceļu un iztramdīja nelietīgos
Zlēku pagasta šucmaņus, kas pēc decembra ekspedīcijas bija

palikuši lielīgi un sākuši pārnakšņot savās saimniecībās. Uz šīm

operācijām attālākajos pagastos partizāņus spieda tīri prozais-
kais apgādes jautājums. Ziemas otrajā pusē Abavas apkārtnē

partizāņu atbalstītāju pārtikas krājumi bija izsīkuši, bet budžu

un šucmaņu saimniecības, kur partizāņi izdarīja rekvizīcijas,

sargāja hitleriešu garnizoni; tajās atradās arī policijas atbalsta

punkti. Vairāk nekā 200 vīru lielās vienības apgādei tika veltītas

vairākas rūpīgi izplānotas operācijas attālākajos pagastos, kur

hitlerieši lielākus partizāņu spēkus negaidīja. Vietās, kur preti-
nieks varētu pārtvert partizāņu kolonnu atpakaļceļā, tika atstā-

tas sedzējgrupas ar ložmetējiem, sevišķi pie pārbrauktuvēm Ven-

tas krastos. Biezais ledus visas upes garumā garantēja drošu

un pretiniekam negaidītu upes forsēšanu jebkurā vietā. Parasti

sagādes operācijas notika bez lielākām sadursmēm un bija par-

tizāņu ikdiena, tādēļ tās vienības atskaitē nav īpaši uzskaitītas.
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Toties jo sīki šie notikumi atspoguļoti apriņķu policijas ziņoju-
mos. Par partizāņu sagādes pasākumiem, tos tendenciozi attē-

lojot, raksta jo plaši arī emigrācijas presē izbijušie policisti. «Iz-

pūšot» šīs operācijas un noklusējot partizāņu kaujas darbību,
viņi grib radīt iespaidu, ka visa partizāņu pastāvēšanas jēga
bijusi šajās produktu sagādēs, bet militāras nozīmes tai nebijis.
Arī šis bija viens no demagoģiskiem pretpartizāņu cīņas paņē-
mieniem. Kā jau teikts, partizāņus galvenokārt apgādāja viņu
daudzie atbalstītāji. Mežabrālis, kas iegāja pie ikviena godīga
darba zemnieka, sastapa sirsnīgu uzņemšanu. Lai nepildītu no-

devas nīstajiem okupantiem, zemnieki partizāņiem labprātīgi at-

deva kaujamos lopus un citus nodevu produktus (par ko parti-
zāņi pat izsniedza izziņasl), kurus tikpat savos sirojumos pie-
vāktu lafīreri un vērmahta saimnieciskās komandas. Bagāto
budžu un citu vācu kalpu saimniecības okupantu varasvīri sau-

dzēja, un tajās budziskie nacionālisti varēja pastāvīgi dzīrot kā

pa svētkiem. Mežabrāļiem viņi liedza pat maizes garozu, bet

reizēm pat mēģināja drosmīgos patriotus saindēt. Tā A. Grom-

skis stāsta, ka Biežu māju lielsaimniece, kad pie tās iegājuši no-

salušie partizāņi un lūguši kaut ko siltu iebaudīt, uzlikusi galdā
šādas tādas paliekas, bet Gromskim iedevusi kādu padzērienu,
kura indīgo iedarbību viņš izjutis tikai mežā, un no tā tikko ne-

nomiris. Pēc kara padomju ārsti atklāja, ka viņam apdedzināts

kuņģis un divpadsmitpirkstu zarna, palīdzēt varēja tikai ope-

rācija.

Proti, šķiras ienaidnieki priecājās par grūtībām partizāņu ap-

gādē. Budži ņirdza: gan viņi mežā izsals un no bada apsprāgs!
Šādos apstākļos partizāņi lietoja loģisku pretlīdzekli: izmantojot
savu atbalstītāju informāciju, vienības vadība izlēma, kādās nik-

nāko šķiras ienaidnieku saimniecībās rekvizēt liekos pārtikas
produktu krājumus.

Kā jau teikts, mežakaķi pedantiski aprakstījuši visus sarkan-

bultiešu reidus Ventas kreisajā krastā. Tā, piemēram, 22. feb-

ruāra naktī partizāņi pārdroši aizbraukuši līdz Nabes ezeram,

26. februārī ieradušies Vindolēs (8 km no Kuldīgas). 28. februāra

naktī Līzes muižas mežakaķu vadam bija uzdots uzglūnēt parti-
zāņiem atpakaļceļā pie Ventas nobrauktuves iepretī Raņķiem.
Taču šie «kaķi» bijuši tik piesardzīgi un viņu kapteinis tik «prā-

tīgs», ka 3—4 kilometrus līdz pārbrauktuvei viņi gājuši visu

nakti un pēc pirmās sadursmes ar partizāņiem devuši kājām

vaļu. Pēc tam vai veselu mēnesi pa naktīm «kaķi» nolaistam
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astēm nesekmīgi klīduši gar Ventu, bet partizāņi te vairs nav

rādījušies.
Otrs darbības veids, kas zīmīgs Abavas partizāņu kustībai zie-

mas vidū, bija izlūkgrupu tālie reidi. Tos partizāņu grupas veica
vai nu patstāvīgi, vai kopā ar frontes izlūkiem. Parastākais uz-

devums tādās reizēs — «mēles» iegūšana tajos apvidos, kur klāt

netika mežinieku aģentūra. Pie reizes tika arestēti arī niknākie

okupantu palīgi. Sarkanās bultas atskaitē atzīmēts, ka pavisam
sagūstīti un atvesti nopratināšanai uz nometni 15 hitlerieši. SS

Jagdverband materiālos savukārt rakstīts, ka no Zlēku pagasta
vien partizāņi aizveduši mežā 7 aizsargus. Kas bija aizturētie?

Starp tiem atzīmējami pazīstamie Zlēku «svētuļi» un cilvēkšā-

vēji — aizsargu priekšnieks Krišs Kriņģelis no Zemnieku mā-

jām un budzis Fricis Kriņģelis no Vecrīdzniekiem. Partizāņu
tribunāls izskatīja šo padomju varas nīdēju pastrādātos noziegu-
mus, kalpojot okupantiem, un piesprieda tiem taisnīgu sodu. Pa-

dures Vindolēs sarkanbultieši arestēja bijušo baltgvardu pulk-
vedi Ķūķi — vienu no spilgti izteiktiem buržuāziskās Latvijas
fašistiskajiem virsniekiem, strādniecības niknu apkarotāju un

Kuldīgas budžu iedvesmotāju uz asinsdarbiem pret komunisma

piekritējiem vācu okupācijas laikā. Pat viens no kādreizējiem
buržuāziskajiem politiskajiem darboņiem un labējo sociāldemo-

krātu līderiem Fēlikss Cielēns savos emigrācijas memuāros nav

varējis dot daudzmaz iecietīgu raksturojumu ļaunprātīgajam sol-

dofonam: «Liepājas pulka komandieris pulkv. Ķūķis bija sevi

pilnīgi parādījis par demokrātijas pretinieku ...

Daži viņa pulka
virsnieki bija jau (1923./24. gadā. — Red.) izrādījuši fašistiskas

tieksmes, piedaloties nelikumīgās nekārtībās
... Liepājā bija iz-

veidojies ķūķisms, kas izpaudās pat slepenos draudos: pulkvedis

Ķūķis — ar šauru prātu, bet cariskā pulkveža dūšu — ar savu

pulku ies uz Rīgu, lai nodibinātu militāru diktatūru.» (C. L. m.,

231—232.) Neslēptu naidu un nicinājumu pret darba cilvēkiem

budzis Ķūķis uzsvērti demonstrēja arī pēdējos kara mēnešos, alo-

damies, ka ir nepieejams aiz hitleriešu mugurām.

Ļoti cieši ar sarkanbultiešiem Cirkales pusē sadarbojās Sčer-

baka izlūki: partizāņi pavadīja viņus uzdevumos kā bruņota ap-

sardze un ceļveži; trauksmainos periodos frontinieki dzīvoja vie-

nības nometnē.

Atjautīgie un drosmīgie mežabrāļi ne vienu reizi vien paglāba
izlūkus no fašistu aģentu provokācijām vai izpestīja no lamātām.

Ščerbaka grupas loceklis Jānis Larionovs atceras šādu gadī-
jumu: «1945. gada februārī iegājām Usmas mežniecībā. Mežzinis
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iedeva mums paēst, uzsmēķēt un pat piedāvāja šņabi. Mēs no

dzeršanas vienmēr un visur atteicāmies, ari šajā reizē. Tālāk

gājām pa dambi uz Cirkales pusi un pa ceļam iegriezāmies Maz-

cērpu mājās. Aprunājāmies ar saimnieku, pasēdējām, uzsmēķē-
jām. Nepagāja ne divdesmit minūtes, kad mājas pagalmā sa-

skrēja ap 30 šucmaņu (traukšņu vads. — Red.). Ar mums bija
Sarkanās bultas izlūku vada komandieris (Vlasijs Semjonovs. —

Red.). Atrāvis priekšnama durvis, Volodja uzsauca: «Aiz ma-

nis!» — nobēra automāta kārtu pār pagalmu, metās aiz mājas
stūra un no turienes tālāk uz mežu. Visi pārējie rīkojās tāpat.
Šucmaņi apjuka un sāka šaut tikai tad, kad mēs jau bijām
gabalā.

Pēc tam Usmas mežzinis gribēja ievilināt partizāņu vadību

šucmaņu lamatās. Aicināja sestdienas vakarā uz pirti, pēc tam

istabā — pasēdēt pie galda. Partizāņu izlūki laikus atklāja, ka

mājas bēniņos ciemiņus gaida 20 šucmaņi... Mežzini sodīja; pie
viņa atrada vācu izdoto caurlaidi un dokumentus, kas pierādīja
viņa nodevību.»

Sarkanās bultas klusā bāzēšanās un nometnes vietas mainī-

šana pēc zināma laika labi saskaņojās ar sagādes operācijām un

izlūku reidiem desmitiem kilometru attālumā no pamatbāzes.
lenaidnieks tika dezorientēts un laikus nespēja uztaustīt parti-

zāņu spēku koncentrēšanās vietu. Tādēļ jagdkomandām «medī-

bas» decembrī un janvārī bija vāji izplānotas un visumā ar ma-

zām sekmēm. Mežakaķu vēsturnieks žēlojas, ka tas viss noticis

vācu iestāžu iecietības un nemākulības dēļ. «Bandītu darbība

Kurzemē pašreiz ļoti aktīva, no tās cieš armija un vietējie iedzī-

votāji (?). Bandas sastādās no parašutistiem, komunistiem (!),
ko savā laikā vācu iestādes atbrīvoja no ieslodzījuma, kreisiem

elementiem, kuru uzskatiem un darbībai vācu vara nepievērsa

pietiekamu uzmanību. Pret bandītiem izvestās akcijas nav devu-

šas nekādus izšķirošus panākumus, to sagatavošanā un izve-

šanā tiek pielaistas kļūdas; piemēram, Rendas — Abavas — Ven-

tas akcijā 1944. g. 5.—7. decembrī vācu vienības sākumā virzī-

jās pa ceļiem. Latviešu ceļvežus, kuri piedalījās kā bandītu vietu

zinātāji, piekomandēja akcijas štāba aizsardzībai.» Ka vācu fa-

šistu akcijas pret mežabrāļiem bija diezgan nemākulīgas — par

to var nestrīdēties. Bet pašu latviešu mežakaķu kauju bilance

šajā ziņā iznāca vēl «šķidrāka», kaut arī jagdferbandieši pūlējās
sviedriem vaigā, baidīdamies par bezdarbību ... nokļūt fronte.
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Aktivizējas

mežakaķi un citi
pretpartizāņu
spēki

Ziemas nogalē iezīmējās visu pretpartizāņu
spēku pastiprināta aktivitāte Usmas — Ren-
das — Kabiles apkārtnē. Jagdkomandu traukšņu
vadu un mežakaķu nodaļu darbībā parādījās lie-

lāka saskaņotība; to reidi un slēpņi tika daudz

mērķtiecīgāk plānoti un koordinēti. Pēc lielā izbīļa bija atkopu-
šās un skaitliski pieaugušas Skudru un Graudupes jagdferban-
diešu nodaļas, jo priekšniecības brīdinājums lika būt aktīviem.

Un šo aktivitāti viņi centās parādīt, uzglūnot nelielajām izlūk-

grupām. Mačiņa rūdītajiem vīriem, kuri, ejot uz Kuldīgu, šķēr-
soja Ozolmuižas rajonu, esesieši gan nespēja neko padarīt, taču

arī Spartaks, kā tika minēts, ar laiku pārcēla savu nometni atpa-
kaļ pie Abavas. Grūtāk gāja Spartaka kaimiņiem svešajā mežā.

1944. gada decembra beigās ziemeļos no Kuldīgas tika desantē-

tas divas izlūkgrupas, 1 tās uzņēma sakarus ar partizāņiem, taču

bieži iznāca iet uzdevumos arī patstāvīgi. Lai gan abas grupas

bija palielas un krietni apbruņotas, tām nebija pa spēkam sa-

dursmes ar jagdkomandām. 1945. gada 10. februārī izlūki pie
Ķūķu viensētas saskrējās ar esesiešiem. Leitnants N. Zirovs tika

smagi ievainots piecās vietās; biedri viņu iznesa, taču kaujā
krita viens no pavadoņiem. 9. aprīlī pie Skudrām jagdkomanda
uzglūnēja un nošāva otru izlūku. Zirovs atlaba un pavasarī tur-

pināja izlūkdarba vadīšanu. Šis bija viņa astotais uzdevums

ienaidnieka aizmugurē 4 kara gadu laikā.

7. februāra rītā mežakaķu nodaļa ar traukšņu vada palīdzību
bija sadzinusi pēdas otrpus ceļa apvienotajai Kapustina un Dub-

rovina nodaļai Kabiles mežā.2 Izlūki bija iekārtojušies 11 ērtās

zemnīcās 2,5 kilometrus uz ziemeļiem no Sprunguļu mājām, kur

40 vīru lielā nodaļa domāja pārlaist auksto ziemas laiku. Taču

nenodzīvoja pat nedēļu, kad esesieši bija klāt. Komandiera cerība

palikt ilgāku laiku nepamanītiem vienā nometnē, protams, bija
ilūzija; fašisti uzmanīja ikvienu apgaitu.

Sekojot sagādnieku atstātajām pēdām, hitlerieši iznāca pie
partizāņu posteņa uz stigas nometnes ziemeļu pusē; postenis at-

klāja uguni no ložmetēja. Uzbrucēji atbildēja un trāpīja parti-

zāņu ložmetējniekam galvā. Uz brīdi partizāņu ugunspunkts ap-

klusa, pa to laiku esesieši paspēja pietuvoties zemnīcām. Kapus-

1 Gromoboja (9 izlūki) grupu komandēja Jakovs Sčemeļevs, dz. 1918. g.

Vitebskas apgabalā; Starkina (8 izlūki) grupu
— leitnants Nikolajs Zirovs,

dz. 1915. g. Gorkijas apgabalā; abi komunisti, vairākkārt apbalvoti ar orde-

ņiem un medajām.
2 So notikumu apstiprina arī pašu mežakaķu materiāli.
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tins deva rīkojumu visiem nogulties ķēdē iepretī ienaidnieka iz-

rāvumam, palīgā izvirzīja vēl divus ložmetējus. Partizāņu stā-

voklis bija kritisks — pārspēks viņus viegli varēja ielenkt nelie-

lajā pakalnā. Taču, saņēmuši krietnu pretuguni, mežakaķi sa-

stostījās. Pa izlūku ķēdes robiem tikai divi jagdferbandieši bija
iekļuvuši nometnes teritorijā, bet ar viņiem ātri tika galā.

«Es pamanīju,» stāsta komandiera vietnieks X- Vītols, «ka

starp zemnīcām pieliecies skrien kāds cilvēks, ģērbies kamzolī,

«pilotkā» un vācu kareivja biksēs. Pirmajā brīdī domāju, ka tas

kāds no savējiem, bet tad redzēju, ka svešais paceļ ieroci un

maskavietis Fedja krīt. Nevarēja kavēties. Izrādījās, ka mēs ar

Kapustinu bijām izšāvuši reizē, un mežakaķis novēlās.» Abi hit-

lerieši, kas iemaldījās nometnē, palika guļot; pārējie kopā ar

ievainotajiem atkāpās. Mežabrāļi bija uzvarējuši, taču ilgāk pa-

likt ērtajos mājokļos nevarēja, nācās pamest arī sakrāto pārtiku
un apģērbu. Lai jauktu pēdas, jau dienas laikā partizāņi devās

uz Abavas pusi, tad uz Stendes mežiem, kur iekūlās jaunā soda

ekspedīcijas aplenkumā.
«Ar mežakaķiem mēs sastapāmies vēl ne vienu reizi vien,»

turpina stāstīt K. Vītols. «Kādas divas nedēļas pirms kara bei-

gām es kopā ar Aleksi Kļaviņu un karagūstekņi — ļeņingradieti
devāmies kārtējā izlūkgājienā. Uz meža ceļa netālu no nomet-

nes pamanījām kādu pa pusei privāti, pa pusei militāri ģērbtu
cilvēku. Aleksis vācu valodā uzsauca: «Hāndehoch!» Pārsteigtais

gājējs apstājās, un mēs viņu atbruņojām. Viņš nepretojās un

stāstīja, ka esot partizānis, mežā slēpjoties vēl citi. Atgriezāmies
nometnē un sākām aizturēto sīkāk nopratināt. «Partizānis» pa-

lika pie savas versijas un labu laiku vadāja mūsu izlūkus sev

līdzi pa mežu, lai parādītu neesošo partizāņu atrašanās vietu.

Puiši viņu pamatīgi uzraudzīja, tāpēc aizbēgt viņam neizdevās.

Tad arī viņš atzinās, ka sastāv mežakaķos, un pastāstīja, ka

4 apkārtējās viensētās apmetusies jagdferbandiešu nodaļa. Tā,

gaismai austot, gatavojusies uzbrukt mūsu nometnei un vakarā

izsūtījusi savu izlūku, lai precizētu mūsu atrašanās vietu. Savā-

cām mantas un savlaicīgi pārcēlāmies uz citu vietu.» Proti, me-

žabrāļu modrība un disciplinētība bija labākais līdzeklis cīņā ar

ķērāju komandām. Vāciski latviskos vilkačus, kas maskēšanās

nolūkā ieņēma partizāņu pozu un reizēm pasala siena šķūņos,
zemu vērtēja ne tikai vācu SD vien; par viņu kaujas spējām vīp-

snāja pat civilie «pašpārvaldes» vīri. «Par mežakaķu operatīvās
grupas darbību Kurzemē sakāms maz iepriecinoša. Grupa bija
apmetusies Kandavas apkārtnē it kā apmācībām, bet īstenībā
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nodarbojās ar dzīrošanu un dažādu «nodevu» iekasēšanu no vie-

tējiem lauksaimniekiem, tā ka grupa drīz vien kļuva par nepatī-
kamu slogu vietējiem iedzīvotājiem.» (K. c, 11, 80.)

11. februārī Sarkanās bultas slēpnis Abavas krastā iepretī No-

vadniekiem pamanīja apmēram 60 policistu un SD vīru lielu

nodaļu, kas, ejot pa partizāņu vienības sliedi, gribēja pārcelties
pāri Abavai. Slēpnis atklāja automātisko ieroču uguni un ienaid-

nieku padzina, izsitot no ierindas kādus 18 hitleriešus. Taču pēc
pāris dienām policijas traukšņu vadam pie Cūbām tomēr izdevās

pielavīties partizāņu postenim un to nošaut. Partizāņu vads, ko

komandieris meta prettriecienā, vācu kalpus padzina, piecus no

viņiem sašaujot.
Februāra vidū lielāka sadursme notika atkal pie Novadnie-

kiem. «Tai laikā vienības nometne atradās 500—600 metrus zie-

meļaustrumos no Novadnieku mājām,» stāsta Vlasijs Semjonovs.
«14. februārī izlūki ziņoja, ka jātnieku vada pavadībā no Slu-

jām uz Novadnieku mežsargmājām brauc kāda vācu sagādes
daļa vairākos desmitos pajūgu. Jātniekus ar ložmetēju uguni
sagaidīja mūsu postenis. Pretinieks bija pārsteigts, un 3. parti-
zāņu vads, kas ar urā saucieniem piesteidzās palīgā, pabeidza
vācu kolonnas sakāvi. Vācieši zaudēja 15 kritušos, gūstā saņē-
mām 5 iekarotājus. Mēs ieguvām arī 3 pajūgus, daudz munīcijas,
šautenes un 1 ložmetēju.

Tā kā priekšā bija vesela diena, partizāņi gatavojās jaunai
kaujai. Tās pašas dienas pēcpusdienā arī sākās vācu rotas at-

maksas uzbrukums. Divi vadi uzbruka tieši, bet trešais mēģi-
nāja partizāņus apiet un ielenkt no dienvidiem. Frontālo triecienu

apturēja Drobotova vada un Tīruma vada vīri, bet kreisajā
flangā viņiem pretī stājās partizāņu lielākais — trešais vads,
kuru komandēja Ivans Vasiļjevs. Izturot niknu uguni, vāciešus

apturēja pakavveida līnijā. Lai neļautu ienaidniekam attapties,
štāba priekšnieks Vladimirs Kirjanovs tūdaļ organizēja prettrie-
cienu. Viņa vadībā mēs cēlāmies kājās un vāciešus atspiedām.
3. vads bija zaudējis 4 kritušos. Stāstīja, ka viens no viņiem, jau
būdams smagi ievainots, vēl metis granātu, no kuras sprādziena
cietuši tuvākie vācieši, un pats gājis bojā. Pēc kaujas mūs vēl

sagaidīja grūts pārgājiens, jo bija jāmaina apmešanās vieta.»

Nākamajā dienā ar pavēli Nr. 15 tika izteikta atzinība štāba

priekšniekam Kirjanovam par spīdošu kontrtrieciena organizē-
šanu.

Ka liecina vienības atskaite, kauja partizāņiem bija sāpīgi zau-

dējumi — četri biedri bija krituši. Ari pretinieka pusē kaujas
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zāņiem bija pārāk neizdevīga. Pēkšņs partizāņu trieciens, veikls

atiešanas manevrs un izvairīšanās no pretinieka frontālā trie-

ciena — vienmēr noslēdzās ar niecīgiem zaudējumiem partizāņu

pusē un veidoja viņiem lielisku kaujas «bilanci».

18. februāra naktī notika atkārtots partizāņu uzbrukums Rūšu

garnizonam. Tika nodedzinātas pretinieka noliktavas ar armijas
ietērpu, elpi un pārtiku un, kā atzīmēts radiogrammā, izsisti no

ierindas pāris desmitu hitleriešu
...

-

Vienības sastāvā darbojās arī vairāki ārzemnieki, kas bija de-

zertējuši no vācu armijas; to skaitā bija pāris vāciešu, pa vie-

nam rumānim, polim v. c. Viņi piedalījās vairākās partizāņu
operācijās, taču dažiem dzīve aukstajā mežā un pusbadā bija
sākusi likties par grūtu, un trīs no viņiem 22. februārī dezertēja,
ievainojot vienu partizāni un nošaujot vācu patriotu, kas attei-

cās nodevējiem piebiedroties. Līdz kara beigām vienībā palika
trīs ārzemnieki: rumānis Rūdolfs Ekercs, polis Juzefs Borecko,

kas gan partizāņa gaitas bija uzsācis tikai martā, un vācietis

Jakobs Harants, kurš vienībā godīgi darbojās no tās dibināšanas

laikiem, t. i., no oktobra.

Dezertieri, protams, nodevīgi uzrādīja partizāņu apmetnes

vietu, tādēļ vienība atkal pārcēlās uz Abavas dienvidu masīvu.

Tomēr arī te partizāņus piemeklēja neveiksme. 1. marta vakarā

pie Čūbu mājām četri izlūki, kurus vadīja grupas komandieris —

viens no vienības veterāniem višķānietis Pēteris Ivanovs, ieskrēja
jagdkomandas lamatās. Komandieris tika ievainots rokā, taču

paspēja izrauties, bet pārējie krita, arī frontes izlūks Viktors

Vasiļjevs no Morskoja grupiņas un kādreizējais vienības štāba

priekšnieka vietas izpildītājs Vasilijs Prunovs. 2. marta rītā uz

sadursmes vietu vienības komandieris nosūtīja 3. vadu, lai ap-

glabātu kritušos. Taču pretinieks atradās izdevīgās pozīcijās, un

partizāņi, kam spēcīgajā apšaudē četri biedri tika ievainoti, bija
spiesti atkāpties.

Bija jūtams, ka pretinieks gatavojas uzsākt pret partizāņiem
lielāku ofensīvu. Tādēļ Sarkanā bulta devās atpakaļ uz Abavas
labo krastu, kur pie Krojupes ietekas gar stāvajām kraujām va-

rēja ierīkot labas aizstāvēšanās pozīcijas. Seit sarkanbultieši sa-

gaidīja marta ekspedīciju.
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...
RIETUMKURZEMĒ — TRAĢISKI

VISGRŪTĀK BIJA DURBES UN TEBRAS KRASTOS

Daudz grūtāk partizāņiem bija manevrēt sadrumstalotajā Cī-

ravas— Sakas masīvā un retajos piejūras silos abpus Pāvil-

ostai. Macpāna partizāņu un frontes izlūku darbība nopietni trau-

cēja nostiprināt šo svarīgo 18. vācu armijas aizmugures zonu.

Tā kā Liepājas ostu bieži bombardēja padomju aviācija un ap-

draudēja tālšāvēja artilērija, vācu armijas pavēlniecība arvien

vairāk izmantoja Pāvilostas kuģniecības iespējas. Pēc Ventspils
dzelzceļa līnijas pabeigšanas Pāvilostas loma vēl vairāk pie-

auga. Bet apkārt tai mutuļoja partizāņu izraisītie sprādzieni.
Tā kā jagdkomandas un policijas spēki nespēja neko efektīvu

iesākt pret mežabrāļiem, 18. vācu armijas štābs, kas atradās

Rudbāržos, pats ņēma partizāņu apkarošanu savās rokās, izdalī-

dams speciālas vērmahta komandas partizāņu vajāšanai. Taču

tās maz ko panāca, un tad iejaucās karaspēka augstākā pavēl-
niecība. Vērmahta ģenerāļi bija sajūsmā par Jekelna asiņaina-

jām izdarībām pie Abavas. «Nord» armiju grupējuma operatīvās
daļas un vēlākais štāba priekšnieks ģenerālis Ferčs griezās pie
SS oberfīrera Jekelna ar priekšlikumu organizēt esesiešu un vēr-

mahta daļu kopīgu akciju arī Pāvilostas rajonā. 9. decembra va-

karā, kad tikko bija rezumēta Zlēku slepkavības bilance, štāba

kaujas darbības žurnālā ir izdarīts jauns ieraksts par armijas un

policijas vienošanos rīkot ekspedīciju, kura tad arī notika decem-
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bra vidū. «19.30 Jekelns ved sarunas ar armijas grupējuma štāba

priekšnieku sakarā ar viņa (štāba priekšnieka. — Red.) piepra-
sījumu par viņa (Jekelna.— Red.) tālākām iecerēm operācijas

organizēšanā pret bandām Pāvilostas rajonā. Štāba priekšnieks
izsaka savu piekrišanu.»

Vairākus soda ekspedīciju viļņus decembrī pārdzīvoja Rietum-

kurzemes partizāņi: jau mēneša sākumā, sevišķi draudīgus —

decembra vidū un pašā mēneša nogalē.

Grīņu mežu
«tīrīšana»

Vispirms hitlerieši ķērās pie Grīņu mežu «tīrīša-

nas». Sis piejūras masīvs, kam visā garumā pie-

kļāvās ienaidnieka komunikācijas, partizāņiem
gan bija izdevīgs diversiju darbam, bet ekspedīciju gadījumā to

varēja noslēgt kā lamatas. Pārejas uz austrumiem, uz Cīravas

mežu varēja viegli nosprostot, izvietojot trīskārtēju posteņu

ķēdi — gar dzelzceļu, lielceļu un Durbes upi. Pa jūrmalas zvej-
nieku ciemiem parasti dzīvoja atpūtā izvietotās vācu karaspēka
frontes daļas un robežapsardzības vienības. Stembres muižā iz-

vietotā Simsona jagdkomanda un lietuviešu robežsargi no Sudra-

biem mežus pārmeklēja gandrīz katru dienu. Ar šiem pāris simts

labi apbruņotiem esesiešiem nelielā partizāņu nodaļa nevarēja
uzsākt kauju. Vajadzēja bieži mainīt apmetnes vietas, jaukt pē-
das. Nereti gadījās, ka partizāņu ķērāji lādēdamies brida cauri

Tīrpurva neaizsalstošajām dūkstīm, bet partizāņi no kādas pur-

va salas viņus novēroja. Partizāņiem pavisam grūta dzīvošana

kļuva tad, kad decembra sākumā Pāvilostas apkārtnē ieradās

18. armijas štāba izdalītās speciālās komandas — armijas batal-

joni. Tie izvērtās milzīgā ķēdē no jūras līdz pat dzelzceļam, un

šī garā «ķemme», virzoties no Sakas — Akmeņraga ceļa uz dien-

vidiem, «izsukāja» ikkatru krūmu un meža puduri. Kaut arī ne-

vienu no abām grīniešu grupām tieši neizdevās ielenkt, pēc dau-

dzajiem pārskrējieniem un izvairīšanās manevriem vairāki parti-
zāņi atpalika un noklīda. Palikuši bezizejas stāvoklī — bez pār-
tikas, viņi devās «uz malu» pie tuviniekiem, bet tur bieži gaidīja
ķērāju lamatas. Daži krita dzīvi esesiešu rokās, un rūdītie nelieši

prata no jauniešiem izspiest informāciju, kas deva orientierus

jaunām lenkšanām. Proti, palielās mežabrāļu grupas sāka no-

asiņot un kust. Jagdkomandai decembra pirmajā pusē izdevās

nemanīti pielīst Gržibovska grupai un sagūstīt posteni. Pusie-

lenktie partizāņi atšaudīdamies atgāja. Krita vietējais puisis Du-

naiskis, vienu partizāni ievainoja kājā.
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GRĪŅU PARTIZĀŅU BĀZES

Kroņa grupas nometne

Kaujas vieta 1944. g. 14r XII

Vācu ešelona uzspridzināšanas vieta 1944. g. XII

m Fašistu nodedzinātās mājas

C J Izpletņlēcēju-lzlūkubāzēšanās vieta

Sondara, Sedleres un Pastora krišanas vieta 1944. g. IX

14. decembrī1 gūstītāji bija atklājuši arī Jāņa Kroņa grupas

apmetni purva kalvā starp Lielgulēniem un Ligzdiņiem; tai bija

pievienojušies vairāki otra pulciņa cīnītāji. Simsona glūniķi arī

šoreiz gribēja pārsteigt partizāņus un rīta krēslā tuvojās nomet-

1
Daži partizāni, piemēram, B. Beliņš, gan domā, ka kauja notikusi 1944.g.

24. XII.
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nei. Taču postenis laikus saklausīja lūstošā ledus troksni un sa-

cēla trauksmi. Tā partizāņi laikā paguva atstāt savu apmetni.
Atkāpšanos sedza komandieris un ložmetējnieks. Ar spēcīgu

uguni viņi noguldīja pirmos hitleriešus, kas ar suņiem pa pēdām
sekoja grupai. Pārmaiņus vedot uguni, sedzēji cerēja tikt pāri
pļaviņai uz meža puduri, bet pēdējā pārskrējienā J. Kroni ievai-

noja vēderā. Atejošie partizāņi pēc kāda laika dzirdējuši divus

dobjus sprādzienus un garas automātu kārtas. Otrajā dienā viņi

uzzināja, ka pirms nāves partizāņu komandieris vēl bija uzspri-
dzinājis divas granātas. Zaudējumi bija arī vajātājiem.

Komandiera bojā eja radīja sajukumu; vairāki jaunpienākušie
pat krita panikā un, skrienot bez izlūkošanas, iekļuvuši jaunās
pretinieka lamatās. Vienpadsmit esot krituši, citi izklīduši, tur-

pinādami slēpties paši uz savu roku. Vienkopus palicis kāds des-

mits cīnītāju, kuru vadīšanu uzņēmušies karagūstekņi, sākumā

Pāvils, bet pēc viņa krišanas — Aleksandrs-Saša (uzvārdi nav

zināmi), kuram kopā ar partizāņu pulciņu izdevās sagaidīt uz-

varas dienu.

Arī šajās baigajās dienās, kad noasiņojusī mežabrāļu grupa
vairs nevarēja dot prettriecienu vajātājiem un tai bija jāslēpjas,
bet Sakas žandarmērija sāka plašus arestus, partizāņu atbalstī-

tāji, Grīņu un Ziemupes jaunsaimnieki, neliedza patriotiem savu

atbalstu. Viens no viņiem — Lielgulēnu saimnieks Jāzeps Ta-

būns. «Dzīvodams ļoti nabadzīgi, pats būdams slims un ar lielu

ģimeni (5 mazi bērni),» raksta V. Vītols, «viņš vienmēr atrada

maizes doniņu tiem, kas nepakļāvās iebrucējiem. Tabūns nodeva

partizāņu rīcībā arī lielāku daudzumu munīcijas, kuru bija savā-

cis pēc kaujām 1941. gada jūlijā pie Cīravas Lielkungu mājām.
1944. gada decembrī par partizāņu atbalstīšanu Tabūnu padzina
no mājām; lopus un pārējo iedzīvi sagrāba vācu karaspēks.»

Slimos un ievainotos, nosalušos un izbadējušos partizāņus,
kad viņi atdalījās no grupas, uzņēma un slēpa kaimiņi un tuvi-

nieki, lai gan hitlerieši to bija stingri nolieguši. Garajā ziemā

ne viens mežabrālis vien un viņu glābējs vēl tika atklāts, ares-

tēts un aizvests uz Sakas Pilsdangām. Decembrī, smagi ievai-

notu, žandarmi saņēma un moku vietā nobeidza vienu no Grīņu
partizāņu organizētājiem — Pēteri Gržibovski. Te aprāvās dzīve

arī nezināmajam vācu apakšvirsniekam, kurš bija cīnījies grīniešu
nodaļā un pēc tam kritis savu nežēlīgo tautiešu rokās. Janvārī

neaprakstāmas mocības Pilsdangās izcieta partizānis Konstan-

tins Bogdanovs, kura vecāki, kā iepriekš minēts, bija jau no-

bendēti.
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«leejot pagrabā,» stāsta aculieciniece, «ieraudzīju, ka Bogda-
novam ar stiepuli sasietas rokas. Man lika viņam un pārējiem
pārtulkot, ka gadījumā, ja kāds viņu atraisīs, vismaz 5 cilvēki

tiks uz vietas nošauti. Bogdanovu pratināja vairākkārt. Viņš
bija sasists, izmocīts. Vienā no pēdējām pratināšanām Bogda-
novs lūdza, lai viņu nošauj, jo mokas bija neciešamas ...» Stāsta,
ka hitleriešus īpaši satracinājis tas, ka pie Bogdanova atrasta

viena no mežā pazudušo vāciešu šautenēm.

Vairāku partizāņu izķeršanā zināma loma bija nodevībai un

provokācijām. Mežabrāļi dažkārt izrādījās nepiesardzīgi un pā-
rāk lētticīgi, ko hitlerieši nadzīgi izmantoja. Provokators, kura

vārds gan nav noskaidrots, ievilinājis lamatās arī Augusta Pas-

tora apakšgrupu. Kritušā partizāņa brālis Vitālijs Sanders

stāsta: «Mūsu pusē pēdējie aktīvie partizāņi bija Jānis Sanders,

Broņislavs Beliņš, Augusts Pastors un kāds krievu gūsteknis.
Decembra beigās viņi — laikam caur Pastora sievu (Sofiju Šed-

leri. — Red.) — bija saņēmuši ziņu, ka no Sakas stacijas pie
partizāņiem it kā gribot pārbēgt tur nodarbinātie karagūstekņi.
Satikšanās, cik atceros, bijusi nolikta Vecgada naktī. Taču tā

izrādījusies provokācija. Partizāņi noslēpušies krūmos ceļmalā

un izlūkos izsūtījuši Pastora sievu. Sofija iztālēm saskatījusi, ka

provokators ved vlasoviešus, un skrējusi atpakaļ brīdināt savē-

jos. Vlasovieši viņu nošāvuši bēgot, izģērbuši kailu un draus-

mīgi sakropļojuši sievietes augumu. Grīņinieki sākuši atiet uz

mežu. Kamēr skrējuši pa novadgrāvi, vlasoviešu lodes neķēru-
šas. Pastors un Beliņš izskrējuši uz klajuma: pirmais tūdaļ kri-

tis, bet Beliņam izdevies sasniegt mežmalu. Jānis un krievu ka-

ragūsteknis, redzot, ka atkāpšanās ceļš nogriezts, grāvja galā

atšaudījās līdz pēdējam. Vairāki uzbrucēji krituši.

Es ar māti otrā naktī slepus pielavījāmies kaujas vietai un at-

nesām mājās Jāņa sakropļoto līķi. Tēvs sasita koka kasti. Brāli

aprakām blakus viensētai, netālajā pakalnā. Vairākas reizes tē-

vam bija jāatrok bedre un jāparāda vāciešiem, kas tajā apgla-
bāts. Vienreiz jau viņiem bija izdevies, uzduroties svaigam ra-

kumam mežā, atrast pie Bogdanoviem nozudušo vāciešu līķus.»

Bezgala traģiski izvērtās notikumi Grīnu pusē. Ar dārgu asins-

cenu darba cilvēkiem bija jāapliecina sava drosme, lepnums un

Dzimtenes mīlestība. Retais mežs un terorizētās un izpostītās

mežabrāļu līdzjutēju ģimenes nevarēja izkaisītajiem partizāņiem
dot paslēptuvi uz ilgāku laiku. Redzot, ka partizāņu pulciņi iz-

klīdināti, pat nobaidītie šucmaņi pacēla galvu. Zūdot sakariem

ar Cīravas mežu, grīnieši arī tur nevarēja aiziet, lai gūtu kaut
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nelielu atelpu; pie tam viņi jutās pārāk piesaistīti savam masī-

vam un nemīlēja reidus. Kā redzēsim, ari centrālajā masīvā par-

tizāņiem negāja daudz vieglāk. Pārāk nesamērīgs bija spēku sa-

mērs: pusapbruņotās sīkās partizāņu saujiņas un pret tām —

tūkstošgalvainās soda ekspedīcijas. Rietumkurzemes drosmīgo

patriotu pulks sāka strauji noasiņot necilvēciski grūtajos apstāk-
ļos, kādi bija izveidojušies.

Traģiskas
nejaušības pie
Salienas

10. decembrī, t. i., nākamajā diena pec «Nord»

štāba priekšnieka un Jekelna vienošanās, vācu
« X

.. _. 2 _

'
.._

soda ekspedīcija saka Cīravas mezu pārmeklē-
šanu vēl nepieredzētos apmēros. Pārmeklēšanas

smaguma centrs bija mežu trijstūris starp Durbes un Tebras

upēm, jo šeit, kā SD bija uzzinājusi no gūstā kritušajiem meža-

brāļiem, atradās Rietumkurzemes partizāņu vienības štāba pa-
matbāze.

Tieši tai laikā Macpāns bija saaicinājis pie sevis Salienas,
Dzērves un Sakas grupu komandierus, kurus viņš brīdināja par

gaidāmajām grūtajām dienām, norādot, ka pats viņš dodas uz

citu vietu un ka pēc ekspedīcijas gaida sakarniekus. Sajās dienās

vienības komandieris bija saņēmis sengaidīto prieka vēsti: II Bal-

tijas frontes štābs sūta lidmašīnu. Macpāns paziņoja savus sig-
nālus un norādīja desanta vietu — aiz Salienas, kur pagaidām
vēl bija kluss. Bez tam štāba grupai turpat bija norunāta tikša-

nās ar Sokola izlūkiem. To visu diemžēl vienības komandieris

saviem grupu komandieriem nevarēja paskaidrot, jo lidmašīnas

sagaidīšana ekspedīcijas laikā bija jātur sevišķi lielā slepenībā.
Sacenieši un dzērvieši grūtā pārbaudījuma priekšvakarā pa-

lika bez šī spārnojošā morālā stimula. Ziņa, ka neizsakāmi ilgi
gaidītā lidmašīna ar patronām, automātiem un medikamentiem

(lidmašīnas atlidošanas iespējai daudzi vairs neticēja) ieradīsies

tuvākajās dienās, būtu devusi jaunu sparu pagurušajiem. Bet

komandieris nevarēja atklāt novadniekiem, ka gaida lidmašīnu.

12. decembra naktī vienības štābs ar apsardzi un vairākiem sa-

lieniešiem ilgu laiku meklēja neapsargātu vietu, kur varētu šķēr-
sot aplenkuma joslu. Tāda vieta likās Tebras krastā pie Brašu

mājām. «Gribējām taisīt plostu,» rakstīja R. Zālītis, «bet zaļās
egles neturējās virs ūdens. Tad augšpus Brašiem bridām pāri
braslam. Bija vairākas reizes jābrien ledainajā ūdenī, jo vispirms
kailiem vajadzēja ieņemt pozīcijas otrā krastā, tad jāpārnes pos-

teņu drēbes, savas mantas un arī daži cilvēki.»

Reids bija veiksmīgs, un aiz upes Macpāna vīri sastapās ar
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Salienas grupu un Sokola izlūkiem. 15. decembra 1 naktī uz vie-
nības ugunskuriem ziemeļrietumos no Salienas padomju bumb-

vedējs nometa trīs kravas izpletņus un vienu izpletņlēcēju —

Centra pārstāvi. Putenis traucēja izpletņu precīzu piezemēšanos,
un viens no tiem nokrita ārpus meža, pie pašas Salienas baznī-

cas. «Lidmašīna atlidoja, kad sniga biezs sniegs. Tik tikko paspē-
jām iekurt signālugunskurus,» tā notikuma nakti atceras Salie-

nas grupas partizāņi. «Visu nakti staigājām pa mežu un saucām

parašutistu. Tas sniegputenī bija aizgājis. Atradām tikai, kokā

iekārušos, viņa pamesto izpletni, divus maisus ar tolu, automā-

tiem, zābakiem, cukuru un mahorku
...

Vēlāk Puļas mežā uz-

zinājām par mūsu pazudušā parašutista likteni. Maldīdamies pa
mežu un mūs meklēdams, viņš noguris atsēdies zem egles Rīvas

mežniecības Riesta mežsarga apgaitā. Tur aizmigušu viņu uz-

gājis mežsargs Steintāls, paziņojis par to vāciešiem; tie ielenkuši

parašutistu, smagi ievainojuši un pēc spīdzināšanas uz vietas
nošāvuši.»

Toreiz partizāņi zinājuši tikai bojā gājušā biedra segvārdu —

Bortiks. Tā īstais vārds bija Ivans Gubanovs,un Centrs šo pie-
redzējušo virsnieku sūtīja reizē kā izlūku grupas Varavīksne

komandieri un Anša, t. i., Rietumkurzemes partizāņu komandiera

Macpāna vietnieku izlūkošanas darbā. Liktenīgais negadījums,
kuru lielā mērā noteica soda ekspedīcijas radītās papildgrūtības,
par veselām trim nedēļām ieildzināja iesākto regulāro sakaru iz-

vēršanu ar padomju frontes štābu un aviodesanta sūtīšanu. Rie-

tumkurzemes partizāņi vēl pamatos bija spēka pilni un nesa-

triekti.

Lidmašīnas desantu bija pamanījuši vācu tankisti, kas stāvēja
Salienā. Partizāņi atradās pāris kilometru attālumā no garni-
zona, jo tālāk atiet ar kravu vairs nespēja. Bija skaidrs, ka dienā

gaidāma kauja, un komandieris tai gatavojās. Pacilātais 20 par-

tizāņu noskaņojums un 15 labi bruņoto frontes izlūku atbalsts

likās garantēja šīs sadursmes pozitīvu iznākumu, ņemot vērā,

ka Salienas garnizons nevarēja būt pārāk liels un tankisti bez

mašīnām nav karotāji. Meža izcirtuma malā pret Salienu koman-

dieris izlika pastiprinātu sargposteni ar ložmetēju un uz sti-

gām — novērotājus. Otrs ložmetējs palika rezervē. No rīta pus-

rota tankistu ienāca mežā un no ziemeļiem apgāja pa stigu gan-
drīz apkārt partizāņu kvartālam. Te viņi pamanīja svaigajā

1 Izlūku štāba materiālos ir atzīme, ka desanta lidmašīna devusies pāri
frontei jau 13. XII naktī, bet tās reiss nav bijis sekmīgs.
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KAUJA SALIENAS MEŽĀ

Ce|i

Vāciešu ķēde uzbrukuma sākuma (I) un kaujas laiki (II)

/j\ Partizāņu nometne

C» Partizāņupostenis uz meža stigas
~

f
%

Partizāņu atkāpšanās virziens «

X V. Barona krišanas vieta

sniegā partizāņu un izlūku atstātās pēdas, un nometnes atra-

šanās virziens bija skaidrs. Izvērsušies ķēdē, tankisti devās meža

biezokni. «Vispirms viņi uzgāja un nodedzināja mūsu tukšās

skuju būdas,» atceras cīņu dalībnieki. «Mēs paši tajās neatra-

dāmies, jo bijām apmetušies tālāk mežā, kur kārtojām saņemto
kravu un iekodām brokastis.» Pirmais partizāņu postenim pie-
nāca hitleriešu ķēdes labais flangs, kas-bija izgājis uz stigas.

Vispirms no meža izskrēja suns, pēc tam vācieši. Postenis deva

automāta kārtu, bet drīz iesprūda patrona, un mežabrālim at-

lika tikai skriet uz nometni. Macpāns, izdzirdējis šāvienus, bija
nekavējoties sūtījis savu vietnieku Baronu ar diviem vīriem pos-

tenim palīgā. (Jā, niecīgas bija komandiera rezerves!) Vajadzēja
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noslēpt patronu un tola kastes, jo līdzi paņemt tās nebija iespē-
jams. Šai laikā Barons nošāva vācu ložmetējnieku, bet ložmetēja
otrais numurs pārbīlī ieskrēja partizāņu vidū; to noguldīja
mežabrāļi. Kurzemes komunists Voldemārs Barons bija izpildījis
savu pēdējo kaujas uzdevumu — atturējis ienaidnieka priekš-
grupu, lai ļautu savējiem sakārtoties, kaut arī tas maksāja pa-
šam dzīvību.

Pa to laiku arī pārējie partizāņi un izlūki bija nogulušies pus-

lokā pret ziemeļiem un atklāja blīvu uguni. Vāciešu ķēdes centrs

sajuka un padevās atpakaļ, pametot kritušos. Bija jūtams, ka

vēl turpina virzīties pretinieka kreisais flangs, lai apietu no-

metni no dienvidiem. Tam pretī uz dienvidu stigas nosūtīja štāba

grupas ložmetējnieku, kam bija reizē jāsedz partizāņu atkāpša-
nās šai vienīgajā brīvajā virzienā. Kamēr partizāņi slēpa un

maskēja munīciju ugunskuru vietās un uz stigām, tankisti bija
sakārtojušies jaunam uzbrukumam. Arī šo trieciena vilni nopla-
cināja varen spēcīga mežabrāļu uguns — patronas šoreiz netika

taupītas, jo rezerves bija turpat blakus. Tad arī bija laiks at-

kāpties, un partizāņi atgāja bez upuriem neviena netraucēti pāri
meža pļaviņai uz dienvidaustrumiem.

Macpāns sāpīgi pārdzīvoja sava vietnieka un tuvākā drauga
bojā eju; ar viņu kopā bija nostaigāts garš darba un cīņu ceļš.
Arī Barons jau no jaunības dienām bija cīnījies par darbaļaužu
varu un ar Macpānu ticies, jau būdams pagrīdnieks buržuāziskās

Latvijas laikā. Tad arī sākusies viņu draudzība.

Barons atšķirībā no sava biedra un komandiera nebija liela

vēriena masu vadītājs vai skaļš pārdrošnieks kaujās. Viņš bija
kluss un rūpīgs ikdienas darba izpildītājs, daudzu praktisku

pasākumu nenogurstošs plānotājs un veicējs un pēc būtības pil-
dīja Rietumkurzemes partizāņu vienības štāba priekšnieka pie-
nākumus. Šie divi dažādie cilvēki viens otru it kā papildināja;
tas vēl vairāk nostiprināja šo nesavtīgo komunistu kaujas drau-

dzību. Voldemārs Barons 1
pēc nāves ar PSRS Augstākās Pado-

mes Prezidija dekrētu tika apbalvots ar Sarkanās Zvaigznes
ordeni.

1 Voldemārs Barons, dz. 1911. g. Liepājas apr. Ezeres pag. muižas ka-

lēja ģimenē. Strādājis tēva jaunsaimniecībā Pampāļu pag. Ozolos. No 1934. g.

piedalījies komjaunatnes, vēlāk partijas nelegālajā darbā. Partijas biedrs no

1940. g. Kopš 1940. g. VIII strādājis milicijas dienestā. Lielā Tēvijas kara

dalībnieks. No 1942. g. XI — Latviešu atsevišķajā partizāņu vienībā. Kopš
1943. g. VIII kā A. Macpāna vietnieks darbojās Rietumkurzemē, organizējot
antifašistisko pagrīdi un veidojot partizāņu vienību.
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Par komandiera vietnieku palika Raimonds Zālītis
— vienī-

gais dzīvais «veterāns» štāba grupā, kurš jau no oktobra, kad

pārstāja darboties raidstacija, veica politdarbinieka un kaujas
komandiera pienākumus, apmeklēja kaujas grupas.

Decembra otrajā pusē Macpāns ar pāris desmit kaujiniekiem
pavadīja pāri dzelzceļam Sokola un Bajānista diversijas izlūku

grupas uz piejūras joslu — Ulmales mežiem. Arī viensētās gar
krastmalu bija izvietotas vērmahta un policijas daļas, kā arī

robežapsardzības vienības. Tā kā galvenokārt no Užavas — Lab-

raga rajona notika latviešu nacionālistisko kapitulantu bēgšana
uz Zviedriju, tās apkarošanai Aizputē bija nodibināta speciāla
pretizlūkošanas iestāde ar kodētu nosaukumu HANSA, kas veica

nepārtrauktu jūras krasta novērošanu. 24. decembra naktī, ieejot
kādās mājās pēc pārtikas, Macpāna izlūki uzskrēja šeit izvieto-

tajai vērmahta apakšvienībai. Posteņi atklāja uguni, bet parti-
zāņiem netrāpīja. Tomēr plašā apkārtnē bija sacelta trauksme.

«Mēs jau bijām atgriezušies Rīvas mežā,» stāsta aculiecinieki,
«bet šaušana joprojām turpinājās.»

Arī Ainas radiogrammās šie notikumi ir atspoguļoti:

«Naktī uz 29. XII Almalē nošāvām 376. pulka jefreitoru, kas ieradies no

Saldus rajona, un sagūstījām 121. divīzijas 407. pulka zaldātu...»

14. decembra naktī tola kravu bija saņēmis arī Bajānista ko-

mandieris M. Fomčenko. Macpāns un Stirnas grupas partizāņi

viņiem parādīja labākos pieejas ceļus dzelzceļam, un Stirnas —

Alsungas pusi noducināja mīnu sprādzienu sērija. 24. decembrī

starp Rīvas un Stirnas stacijām tika uzspridzināts viens ienaid-

nieka kara ešelons, 29. decembrī starp Stirnu un Alsungu —

otrs. 30. decembrī starp Stirnas un Rīvas stacijām tika nolaistas

no sliedēm vairākas lokomotīves, kuras, kopā sakabinātas, hit-

lerieši steidzīgi pārsvieda uz Liepāju. 4. janvārī, frontes izlūkiem

virzoties tālāk uz Tērandes mežiem, gaisā uzlidoja ešelons ar

hitleriešiem; tas gāja no Alsungas uz Ventspili. Decembra bei-

gās uz Sakas lielceļa partizāņi saspridzināja 4 vāciešu kravas

mašīnas, bet 3. janvārī uz Alsungas — Jūrkalnes ceļa — auto-

mašīnu ar degvielas kravu. 30. decembrī Centrs Bajānistam pa-

pildus desantēja vairākus izlūkus, tā ka šī grupa, tāpat kā So-

kols, skaitliski sasniedza pusotra desmita rūdītu cīnītāju. Abas

grupas savās rindās ietilpināja arī vairākus drosmīgākos vietē-

jos partizāņus, viņiem līdzi aizgāja arī abas krievu sievietes no

Timzas grupas. Kā jau minēts, Bajānista grupā tulka pienāku-
mus veica liepājnieks Kārlis Višņevskis, bet Sokola grupā —
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grīnietis Antons Gržibovskis. Pēc tam izlūki devās uz Sembas

mežiem, pa ceļam piespriežot nāves sodu zemiskajam nodevē-

jam — Kāna apgaitas mežsargam J. Kaminskim, uz kura sirds-

apziņas bija vairāku nomocītu mežabrāļu un viņu atbalstītāju
dzīvība. Nodevējs saņēma pelnīto sodu.

Mežabrāļus

izspiež no
Cīravas masīva

Kas šai laikā bija noticis starp Durbes un Teb-

ras Upēm? Abas jaunākās Dzērves grupas (Dv-
benieku un Dzintāres) no pirmās ekspedīcijas
ielenkuma izvairījās, un no tā laika partizāņi

vairākas dienas slēpās Apriķu pagasta Ķintos.

Lai noskaidrotu stāvokli un atjaunotu sakarus ar štāba grupu,
17. decembrī komandieris sūtīja 4 partizāņus atpakaļ uz lielo

masīvu. Grupu vadīja bijušais Dzērves pamatskolas skolotājs
Fricis Zauers. Taču soda ekspedīcijas spēki vēl atradās mežā, un

partizāņi ar tiem sadūrās. «Bez mums diviem veciem partizā-
niem,» stāsta viens no dzīvajiem šī gājiena dalībniekiem Alfrēds

Cīrulis, kuram toreiz pašam bija tikai 18 gadi, «gāja arī divi

kādus 17 gadus veci zēni Omleks un Zīlīte. Uzvārdus neatceros,
bet viņi bija mobilizēti vācu armijas izpalīgos kaut kur Latgalē
un no Liepājas aerodroma atbēga pie mums. Komandieris teica:

par katru cenu jādabū sakari ar Macpānu. lekūlāmies starp di-

vām vāciešu ķēdēm: viena priekšā, otra aizmugurē. Parādījās arī

šucmaņi, metu granātu. Sākās traka šaušanās, kad mēs skrējām
pāri ceļam. Zauers Fricis, kuru smagi ievainoja gūžā, palika
viņā pusē. Dzirdēju vēl, ka sprāgst granātas. Žandarmi aizveda

Frici uz Pilsdangām un nobendēja, bet viņš neko neizdeva. Vēlāk

uz ceļa apcietināja abus puišeļus; kad viņus ieslodzīja Komarov-

ska šķūnī — viņi bailēs daudz ko izstāstījuši.» Sajās grūtajās
dienās dzērviešus piemeklēja vēl viena liksta: Liepājas gestapo

bija izdevies iesūtīt Dzintāres grupā spiegu. Pēc tā ziņām jagd-
komanda grupu ielenca, partizāņi atšaudījās un, izmantojot
gravu, izbēga bez zaudējumiem. Taču daudzu partizāņu cīņas

spars bija iedragāts; nebija nekādu ziņu par štābu, kurš Dzērves

pusē atgriezās tikai pēc diviem mēnešiem. Ik dienas notika par-

tizāņu ģimenes locekļu un atbalstītāju aresti; līdz ar to sašau-

rinājās drošā atbalsta bāze. Sājos apstākļos abi Dzērves grupu

komandieri padevās likvidatoriskajiem noskaņojumiem un de-

cembra beigās, kad sākās milzīgā mežu pārmeklēšanas akcija,

partizāņus atlaida, lai katrs slēpjas uz savu roku.

Arestētos Dzērves un Apriķu partizāņus un viņu atbalstītājus
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esesieši turēja necilvēcīgos apstākļos Padures Saulstaru 1 šķūnī.
Desmitiem darba cilvēku pēc mocīšanas šeit tika nobendēti.' No-
šāva partizāņa A. Cīruļa tēvu Kristu un māti Katrīni, izkāva

dedzīgā padomju patriota Jēkaba Bumbiera2 ģimeni, kā ari citas

ģimenes. «Manu jaunāko brāli Ernestu, kas bija partizāņos,»
stāsta Krišs Bumbieris, «saķēra un nobendēja pie KomaroVska
mājas kopā ar Alfrēdu Balodi un Alfrēdu Strādnieku (no citas

partizāņu grupas) un vienu sievieti, ko es nepazinu. Tēvu un

pārējos brāļus vācu žandarmi nošāva turpat pēc trim pratinā-
šanas un mocību dienām. Kad viņu mirstīgās atliekas pēc Vāci-

jas kapitulācijas izraku, redzēju, ka vecākajam brālim bija sa-

kropļoti locekļi.»
Vecākā Dzērves partizāņu grupa, kuru vadīja Andrejs Gert-

sons, bezcerībā nenolaida rokas, bet mēģināja izmanevrēt starp
soda ekspedīciju ķēdēm. Mēneša vidū tas arī izdevās; taču tra-

ģiski beidzās sadursme ar mežu ķemmētājiem mēneša nogalē.

Jaungada priekšvakarā — 30. un 31. decembrī, iesaistot vairā-

kas 18. vācu armijas apakšvienības, hitleriešiem izdevās nokom-

plektēt vislielāko ekspedīciju šajā pusē. Jau iepriekšējā naktī gar
Tebras upi tika izveidots desmit kilometru garš dubults ielen-

kuma pusloks. Pirmo sprosta joslu sastādīja kājnieku rotu pozī-

cijas ar ložmetēju ligzdām, bet pa Sakas — Apriķu ceļu patrulēja
bruņu mašīnas un posteņi. Vairāki bataljoni tika izstiepti tikpat
garā ķēdē masīva dienvidus malā — gar Durbes upi. Sī dzīvā

ķēde bija mobila, un no rīta tā iesāka virzīties uz ziemeļiem. Tika

realizēts taktiskais variants «Irbju medības» lielā mērogā. Klieg-
dami un šaudami karavīri pārmeklēja katru krūmu un koku pu-

duri, katru gravu un ieplaku. Partizāņu grupas tika ietvertas

ciešā uguns lokā, kas pakāpeniski sašaurinājās. Hitleriešiem

spēku netrūka, tādēļ šoreiz «ķemme» bija ļoti bieza — ik pēc
s—lo5 —10 metriem cilvēks. Atkāpjoties un atšaudoties no kvartāla uz

kvartālu krita partizāņi Buivids (iesauka Bārdiņa), Konrāds un

daži citi. A. Gertsonu kādā izlaušanās mēģinājumā smagi ievai-

noja, un viņš krita esesiešu rokās; žandarmi viņu nobendēja

1 Mājas piederēja Komarovskim, tādēļ arī tās vietējie iedzīvotāji parasti
sauca saimnieka vārdā.

2 1945. g. janvārī esesieši nošāva Jēkabu Bumbieri (dz. 1878. g.), viņa

dēlus Jāni (dz. 1906. g.), Ludvigu (dz. 1914. g.) un Ernestu Bumbieri (dz.
1920. g.). Dēlu Kārli (dz. 1917. g.) un meitu Billi jau 1943. g. ieslodzīja Salas-

pils nometnē. Kārlis ieslodzījumā nomira. Arestēti bija arī pārējie ģimenes
locekli.
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Sakā. Grupa tika satriekta un pārstāja pastāvēt, par vairāku

dzērviešu likteni nav ziņu.
Salienas pulciņa locekļi stāsta, cik neatlaidīgi viņiem tikušas

dzītas pēdas un ka, lai gan bijusi stingra konspirācija, hitlerie-

šiem galu galā izdevies iegūt informāciju arī par viņu apmetnes
vietu. Bieži vien esesiešiem palīdzējuši nejauši gadījumi. Salie-

nieši, piemēram, stāsta: «Decembrī vācieši ieguva par mums

noteiktas ziņas. Mums līdz šim bija izdevies bez sadursmēm iz-

vairīties no partizāņu ķērājiem: šucmaņiem un jagdkomandām.
Reizēm manījām aizdomīgus braucējus, kas ar cirvi rokā izlikās

par meža strādniekiem. Par stāvokli apkārtnē mums ziņoja pie-
derīgie, visvairāk A. Langsama sieva. Viņa gan nezināja, kur

tieši atrodamies. Lai tiktos ar mums, viņa brauca pa meža celi-

ņiem ar zirgu. Pie ilkss bija piekārts zvaniņš. To izdzirdot, mēs

izgājām pretī un satikāmies. Pie mūsu grupas bija pienācis kāds

iebraucējs no citurienes. Uzzinājis, ka viņam nedraud iesaukšana

vācu armijā, šis cilvēks gribēja grupu atstāt. Beidzot aizvedām

patālu prom Cīravas mežā un palaidām, lai iet. Pēc maza laiciņa
izdzirdējām, ka sākās šaudīšanās: vācieši bija sākuši gūstīt pa-

laisto cilvēku. Viņš arī bija uzrādījis, kurā vietā mēs uzturamies,

jo nākamajā dienā liela vāciešu vienība parādījās nometnes tu-

vumā. Steidzīgi bija jāmaina apmetnes vieta.»

Pamatmasīvā grūti gāja arī Akmeņkalna un Sakas grupām,
kaut arī no daudzām bīstamām situācijām partizāņi izkūlās bez

lieliem upuriem. Tā, piemēram, sekmīgi izdevās izmanevrēt pie
Cīravas Riestiem. Notikumu secība bija šāda. Akmeņkalna gru-

pas 12 vīri, no kuriem divi bija bruņoti ar automātiem, trīs četri

ar medību bisēm un pārējie ar kara šautenēm, toreiz atpūtās

skuju būdās. Pēkšņi postenis ziņoja, ka skrien cilvēks. Tas bija
kādreizējais Sakas grupas komandieris Vasilijs Bondarenko, kas

nesa sev līdz Degtjarova rokas ložmetēju. Izpildot Macpāna rī-

kojumu, viņš bija piedalījies aviodesanta sagaidīšanā pie Salie-

nas, bet 16. XII kaujā, segdams partizāņu labo flangu, viņš bija

atpalicis un tagad atgriezās Cīravas masīvā, meklēja savus

biedrus. Tieši šīs dienas rītā viņš bija uzskrējis vācu ķemmētā-

jiem, kuri partizānim sekoja pa sniegā atstāto sliedi. «Tā kā po-

zīcijas bija neizdevīgas,» stāsta kaujas dalībnieki, «mēs novā-

cām nometni un atkāpāmies. Lai maldinātu ienaidnieku, atgā-

jām pa vienām pēdām. Pēc 500 m ieņēmām pozīcijas izcirtuma

malā — ar lielu mežu aizmugurē. Vāciešus pielaidām uz metriem

50 un atklājām uguni. Munīcijas trūkuma dēļ tika dots rīkojums

šaut tikai pa redzamiem mērķiem. Vāciešiem bija vairāk nekā
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simt karavīru un automātiskie ieroči. Lai maldinātu pretinieku,
V. Bondarenko ar ložmetēju un komandieris ar automātu veica

apiešanas manevru no labā flanga. Vācieši pārtrauca uguni un ar

raķetēm izsauca tanketes. Mēs izgājām no kaujas dienvidrietumu

virzienā uz Lūžņu. ledzīvotāji stāstīja, ka vāciešu pusē uz vietas

krituši 6, bet 12 ievainoti. No ievainotajiem ceļā 2 miruši. Mums

bija viens ievainotais: trāpījums rokā.» Pēc šīs sadursmes vai-

rāki partizāņi atprasījās uz mājām, bet pārējie akmeņkalnieši
apvienojās ar Sakas grupu, kura arī ekspedīciju laikā bija paju-
kusi. Sekoja jauna sērija asiņainu sadursmju. Smagi ievainoja
Voldemāru Andersonu, kas pēc pāris dienām nomira. Mežaines

mežniecības 7. kvartālā krita arī varonīgais liepājnieks Eduards

Elerts. ledzīvotāji stāsta, ka ekspedīcijas laikā mežā ienākusi

un 50. kvartālā slēpušies kāda nepazīstamu bruņotu vīru grupa.
Nav īstas skaidrības par mežinieku sastāvu, jo tie nav paspējuši

sapazīties ne ar vietējiem partizāņiem, ne ar iedzīvotājiem. Da-

žiem palicis prātā, ka tie it kā bijuši no Latgales, citi atkal min:

esot bijuši lietuvieši. Taču visi stāstītāji ir vienis pratis, ka ienā-

cēji nav bijuši vietējie latvieši. Mežā aiz Akmeņkalna mājām,
nezinot apstākļus, mežabrāļi uzskrējuši jagdkomandas slēpnim.
«Kādā naktī,» stāsta Šteinberga Anna, «mežā atkal bija dzir-

dama šaušana. Akmeņkalnos iebruka hitlerieši, vilkdami pa

sniegu piecus partizāņus. Trīs no tiem bija nošauti. Tos nosvieda

sētā zem ozola. Sauca mājiniekus, lai nāk uzzīmēt saimnieku,

bet viņš nošauto vidū nebija. Pārējie divi bija smagi ievainoti.

Viens no viņiem bez samaņas; tam hitlerieši uzrīdīja līdzatves-

tos suņus un uzgāza vairākus spaiņus ledaina ūdens. Kad ievai-

notos ievilka istabā, tēvs pačukstēja: «Kas jūs esat?» Viens

ievainotais paspējis atbildēt: «Mēs no Latgales.» Hitlerieši pie-
brauca pajūgu, ievainotos nepārsietus iemeta ragavās un aiz-

veda. Nošautos mājinieki apraka zem ozola.»

Sis gadījums liecina, ka Kurzemes mežos saķerto vai noben-

dēto dezertieru, nelegālistu un citu līdzīgu mežinieku skaits ir

ārkārtīgi liels un skaitāms daudzos simtos. So neorganizēto anti-

fašistu uzvārdi lielākoties paliks nezināmi.

«Ja ejat uz

malu...»

Diendienā atkaujoties no sekotājiem, manevrējot

un zaudējot savus labākos biedrus, Sakas —

Dzērves mežabrāļu pussimts bija gandrīz uz pusi
sarucis un bezgala noguris. Grupu noasiņošana ik dienas pa-

stiprinājās, bez patronām palikušie mežabrāļi nevarēja pat aiz-

stāvēties, un dzīve piesnigušajā mežā kļuva bezcerīga. Ka tālāk
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rīkoties? Uz vietas nebija neviena komunista vai štāba grupas
pārstāvja, ar ko apspriesties.

Ar vārdiem te vispār nepietika; palīdzēt varēja, vienīgi piegā-
dājot ieročus un munīciju. Tieši tādēļ, lai organizētu šādu palī-
dzību, Macpāns bija atstājis nemierīgo Cīravas masīvu un kopā
ar divdesmit vīriem atradās jūras pusē, kur gaidīja otru lidma-

šīnas desantu.

Kā jau sacīts, to visu dzērvieši un sacenieši nezināja. Apjuku-
šie grupu komandieri spēra liktenīgo soli — atlaida atlikušos

pāris desmit partizāņus mājās: akmeņkalniešus jau decembra

beigās, saceniešus — janvārī. Šis solis jānovērtē negatīvi, un

vispirms jau tādēļ, ka grupu izformēšana nenovērsa, bet palieli-
nāja partizāņu izķeršanas iespējas un viņu ģimenes locekļu ares-

tus. Mežabrāļiem — vakarējiem zemniekiem pietrūka šķiriskā un

militārā rūdījuma.
Decembra beigās Sakas žandarmi un Aizputes SD policija bija

savākusi diezgan pilnīgu informāciju par Cīravas masīva parti-

zāņiem un viņu atbalstītājiem. Pie partizāņu piederīgo mājām
tika ierīkoti slēpņi, un tajos iekrita vairāki mežabrāļi. Bieži un

negaidīti tika pārmeklētas viensētas, nelīdzēja ari slepenie bun-

kuri, jo, spīdzinot ģimenes locekļus, bieži izdevās uzzināt, kur ir

slēpnis. Ar katru jaunu arestēto partiju auga esesiešu informā-

cija. Par godu Aizputes apriņķa darba zemniekiem gan jāsaka,
ka nelegālistu un mežabrāļu vidū atradās tikai daži gļēvuļi, kas,

savu ādu glābdami, kļuva par uzrādītājiem un kalpoja jagdko-
mandām. Protams, apkārtējie iedzīvotāji smagi pārdzīvoja par-

tizāņu sakāvi. Marksisms-ļeņinisms māca to, un arī notikumi Kur-

zemē tūkstošo reizi apliecina, ka sīkburžuāziskie revolucionāri,

īpaši zemniecība, ja to nevada stingra proletāriska organizācija,

pakļauti stihijai un atkāpšanās posmos viegli krīt panikā un var

zaudēt uzvaras perspektīvas. Hitlerieši izmantoja sajukumu me-

žabrāļu rindās, mēģinot partizāņu kustību graut no iekšienes,

atraut no tās vadītājiem plašākus iedzīvotāju slāņus. Reizē ar

mežonīgām represijām un slepkavībām hitlerieši lietoja arī elas-

tīgākus un viltīgākus paņēmienus. Lai izvilinātu nelegālistus,
dezertierus un mežabrāļus no meža vai pagrīdes, viņi izsludi-

nāja amnestiju ... «paklupušajiem». Pirmajā uzsaukumā aici-

nāja dezertierus un citus nelegālistus pieteikties labprātīgi līdz

14. decembrim. Avīzē un speciālos uzsaukumos draudēja ar bada

vai moku nāvi tiem, kas paliks mežā un nepieteiksies policijai.
Pirmais aicinājums spēja izvilināt no meža vai bunkuriem tikai

neorganizētos vācu armijas dezertierus. Par to liecina tas, ka no
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jauna tika izziņoti pieteikšanās datumi. 5. janvāri raudulīgu
aicinājumu avīzēs iespieda «pats» latviešu leģiona inspektors
Bangerskis. Viņš meta zibeņus pār «boļševiku aģentu» galvām
un gaudās par «mežos aizvilinātiem» cilvēkiem, kam tagad jā-
salstot un jādzīvojot badā.

«Tie tagad klīst pa mežiem un rada nedrošību vietējos iedzī-

votājos (?) un karaspēka daļām frontes aizmugurē ...
Protams,

boļševiku aģenti, šo nelaimīgo kārdinātāji un vilinātāji, cer

sveikā tikt cauri. Bet mūsu leģionāriem — mūsu cīnītājiem un

tautai viņi pagaidām dur dunci mugurā ... Zirgam ir četras

kājas, un arī tas paklūp — paklupt varējāt un paklupāt arī jūs,
bet steidzaties piecelties, kamēr nav par vēlu,» bija teikts šai

aicinājumā. Pēdējais termiņš «paklupušajiem» noteikts 31. jan-
vāris. Sis okupantu manevrs nespēja kaut cik nopietni iespaidot
partizāņu un viņu atbalstītāju masas patriotisko nostāju. Pre-

testībnieki bija spiesti uz laiku atkāpties, pieklust; viņi to mēģi-
nāja darīt, visiem spēkiem cenšoties izsargāties no liekiem upu-

riem. Vēsturiskās patiesības labad gan jāsaka, ka pēc vairāku

mežabrāļu grupu pašlikvidēšanās vai satriekšanas atsevišķi iz-

klaidētie nelegālisti, kuri krita māju un mežu pārmeklētāju rokās

vai tika iedzīti strupceļā, «labprātīgi» piesacījās — izmantoja iz-

sludināto dezertieru «amnestiju». Parasti viņi noliedza savu pie-
derību partizāņiem, bet atzinās vienīgi dezertēšanā no vācu ar-

mijas. Dezertierus un mobilizācijas sabotētājus saskaņā ar oku-

pācijas varas iestāžu «žēlastību» nesodīja ar nāves sodu, bet

ieslodzīja darba nometnēs (kaut gan «vainīgākie» tāpat nokļuva

Vācijas koncentrācijas nometnēs un cietumos) vai ieskaitīja
darba, tas ir, soda bataljonos. Protams, tā bija kaujas lauka

pamešana. Bet katrā no šiem gadījumiem konkrēti jānoskaidro
mežabrāļa vainas lielums, visus nevar nosodīt. Daži mēdz stās-

tīt, ka «Vecais», paredzot grupu sakāves iespējamību, teicis:

«Ja nav glābiņa, ejiet uz malu — tikai nenodot!» Pēc šī Mac-

pāna kritērija būtu arī jāvērtē katra mežabrāļa izturēšanās.

TIMZIEŠI MANEVRĒ UN AIZIET PAGRĪDĒ

Decembrī un janvāra pirmajā pusē soda ekspedīciju un jagd-
komandu uzbrukumus daudz labāk pārcieta Timzas un Straut-

maņa apakšvienības, kas darbojās ziemeļos no Tebras upes un

stipri nomaļus no partizāņu pamatmasīva — Cīravas mežiem.

Protams, arī viņiem šajā laikā bija zaudējumi, taču nebija ne-
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vienas lielākas sakāves vai nopietna iekrišanas gadījuma, kas

apdraudētu partizāņu atbalstītāju tīkla drošību. Bet atbalstītāju
tīkla stabilitāte bija pamatu pamats, lai Kurzemes partizāņu ne-

lielie pulciņi un apakšvienības varētu eksistēt un darboties. Diez-

gan labi partizāņi tika galā ar policijas spiegiem un provokato-
riem. Apķērīgo komandieru un komunistu vadībā viņi vieglāk
panesa daudzās briesmas un grūtības, kuras uz katra soļa uzglū-
nēja kurzemniekiem 1944./45. gada ziemā. Milzīgu morālu sti-

mulu deva arī apziņa: par Macpāna vienību domā un rūpējas

aizfrontē, visā drīzumā sagaidāms jauns ieroču un munīcijas

sūtījums.
Lielā «ķemme» mazos mežus vispār neskāra. Tikai decembra

vidū Timzas apakšvienība, kas pēdējos mēnešos bija stipri augusi
un mierīgi nodzīvojusi savā lieliskajā pamatbāzē Alsungas mež-

niecības Garajā silā (Šiliņa apgaitā), bija spiesta to pamest.
Lai novērstu soda ekspedīcijas aizdomas no daudzajiem parti-

zāņu atbalstītājiem Timzas galā (ekspedīcija jau bija nodedzi-

nājusi Mēmuļu mājas), timzieši devās tālākos reidos, kamēr

apkārtne nomierināsies.

Lai pārgājienu laikā nodaļas varētu mērķtiecīgāk vadīt, to

personālsastāvu sagrupēja trīs kaujas grupās, no kurām vienu

vadīja pats nodaļas komandieris Jānis Balodis, otru — viņa brā-

lis Jāzeps Balodis un trešo — Jāzeps Uplejs. Protams, svešā

vietā bija grūti noslēpt tik lielas nodaļas pēdas, īpaši pēc pro-

duktu sagādes operācijām. Pirmā sadursme notika, kad nodaļa

bija apmetusies Apriķu mežā netālu no Evarta mežsarga mājām.
Ar pēkšņu uzbrukumu hitleriešiem izdevās pārsteigt un ielenkt

divus partizāņu posteņus, kas apsargāja nometni. Gūstā krita

viens lietuvietis un maskavietis Nikolajs Kirjanovs, kurus pēc

pratināšanas Sakas žandarmi nošāva. Veselu stundu uzturējuši

uguni, partizāņi atkāpās, kamēr izdevās atrauties no sekotājiem.
Jau tuvākajās dienās partizāņi atgriezās Alsungas mežos, pēc
tam devās pāri dzelzceļam uz Labraga pusi. Sai laikā timzieši

vairākkārt tikās ar Macpāna pastiprināto štāba grupu un frontes

izlūkiem, kas gaidīja lidmašīnu. Nodaļas cīnītāji vairākkārt

Macpāna uzdevumā piedalījās spridzināšanas operācijās kā ceļ-

veži un minētāju apsargi. Seit nodaļas vadība ziņoja štābam

par padarīto; tika saskaņots, ka arī turpmāk timzenieši veiks

reidus, lai novērstu jagdkomandu uzmanību no Garā sila, un,

tikai sevišķi grūtu apstākļu spiesti, atgriezīsies dzimtajā pusē.

Aukstajā Jaungada naktī, kad partizāņi nakšņoja Kraukļu ap-

gaitā, no ugunskuriem liesmas iemetas egļu galotnes, ko ķērāji
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pamanīja. Bija jādodas ceļā, un tas veda tālu uz ziemeļiem. Ne-

pilnu nedēļu timzenieši pabija Sembas mežos, kur uzturējās
Kāna apgaitā. Te bija ieradušās un aktīvi darbojās Sokola un

Bajānista izlūku grupas, kas bieži veica kopīgas operācijas. Vai-

rāk nekā 30 ar automātiem apbruņoti frontinieki bija iespaidīgs
spēks. Okupantos nopietnu trauksmi sacēla viņu pārdrošais uz-

brukums 31. decembra naktī policijas atbalsta punktam Sembas

Akmenājos. Garnizons tika sagrauts, 7 šucmaņi iznīcināti, sa-

dedzināta viena automašīna. Frontes izlūki ieguva ieročus un

labas topogrāfiskās kartes. Kājās tika saceltas Sembas (Cēbera),
Ēdoles (Strautnieka) un Ivandes jagdkomandas, Užavas robež-

apsardzības vienība un vietējo vācu armijas garnizonu spēki.
Mājas tika nobloķētas no meža; partizāņiem trūka pārtikas. Tim-

zas nodaļa atgriezās atpakaļ Garajā silā. Nepārtrauktus manev-

rus uzsāka arī Sokola un Bajānista grupas. Par šiem notikumiem

Centra materiālos ir šāda piezīme: «No Bajānista grupas ko-

mandiera atskaites par darbu pretinieka aizmugurē redzams,
ka ar janvāra pirmajiem datumiem līdz grupas iznākšanai mūsu

karaspēka novietojumā (kurs. mans. — Red.) grupa bija spiesta
darboties pastāvīgā policistu un žandarmērijas ekspedīciju
ielenkumā.»

«Grupa bija liela un vāji apbruņota,» atceras bijušais kara-

gūsteknis un partizānis Antons Kamišāns, «tādēļ nebija spējīga
aktīvi darboties. Taču darboties vajadzēja! Mēs (domāti Upleja

grupas partizāņi. — Red.) klusībā izlēmām: lūgt Veco (Mac-

pānu. — Red.) un viņa komisāru Pašku (Zālīti. — Red.), lai viņi

pieņem mūs pie sevis. Kādā naktī, paņēmuši līdz arī vienīgo Ba-

loža grupas automātu, mēs devāmies ceļā pie Vecā. Tie bijām:

es, Kostja Artjuhovs, Pjotrs Drabkins, divi latvieši (viens no

tiem — Žanis 1
) un trīs lietuvieši — Lūkass, Broņa (kaprālis) un

Stasiks. Kad nonācām pie Vecā, viņš mums deva pirmo uzde-

vumu: atvest nodevēju mežsargu ...» Janvārī štāba grupa, kurai

jau bija pievienojušies Salienas vīri, papildinājās vēl ar 8 parti-

zāņiem. Kaut arī viņu pārnākšana bija patvarīga, bez nodaļas

komandiera ziņas, prasībās stingrais Macpāns šoreiz rupjo dis-

ciplīnas pārkāpumu piedeva un visus atnācējus pieņēma. Lidma-

šīnu sagaidīšanai bija vajadzīgi izdarīgi un drosmīgi vīri. Pie

tam Timzas nodaļa ātram manevram bija pārāk liela un vaji ap-

bruņota. Taisnība bija arī komunistam Kamišanam taja ziņa, ka

nodaļa kļuvusi maz aktīva. Šādus pasīvās eksistences noskaņo-

1 Abi latvieši bija liepājnieki 2anis Kaupiņš un Žanis Actiņš.
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jumus veicināja tas, ka vietējie partizāņi — timzenieši, kuri bija
nodaļas vairākums, gribēja uzturēties zināmajā, dzimtajā pusē,
bet te «troksni taisīt» nevarēja. Tādēļ nebija nejaušība, ka aktī-

vākie citnovadnieki, kurus nesaistīja mājas un ģimene, devās

pie darbīgā vienības pamatkodola, bet daži vietējie aizgāja slēp-
ties uz savu roku. Taču aplami būtu timzeniešus uzskatīt par

«sēdētājiem». Janvāra vidū viņi atkal devās jaunā reidā.

«Kad dzīvojām Garajā silā, no mums nodalījās daudzi parti-
zāņi, kas aizgāja pie citām grupām,» tā šī laika notikumus labi

atceras viens no timzeniešiem Jānis Brūnis. «Tas bija ap 10. jan-
vāri. Gājām uz Kukšu ezera apkārtni. (Te netālu bāzējās Straut-

maņa partizāņi. — Red.) Palikām ap 23—25 vīri. Mums uzskrēja
kāds slēpotājs, kuru noturējām diennakti un palaidām, bet paši
mainījām dzīves vietu uz Alsungas mežniecības Raistera ap-

gaitu. Kādā naktī Gudenieku Antu māju apkārtnē dzirdējām šau-

šanu un piedzērušu cilvēku dziedāšanu un klaigāšanu. Mēs to-

reiz veicām pārgājienu atpakaļ uz savu pusi. Pretī pa ceļu
brauca divi pajūgi. Pirmajā — trīs iereibuši vīri ar automātiem

un kučieris. Otrajā — kučieris un divi apbruņoti vīri. Pēc kārtas

visus atbruņojām un braucējus palaidām. Aizturētie, izrādījās,

bija esesieši, kas mūs bija noturējuši par aizsargiem. Nostādījām
viņus gājiena priekšgalā, lai min pēdas, bet paši sekojām aiz

viņiem. Steidzāmies, lai vēl ar tumsu sasniegtu lielo mežu.»

Jagdkomandas
izmanto katru

mežabrāļu
neuzmanību

Partizāņi apmetās Salienas mežā pie Rīvas mā-

jām. Aizturētie esesieši pastāstīja, ka viņi ir no

divsimt vīru lielās jagdkomandas, kas nokom-

plektēta no latviešu SD bataljona vīriem un no-

metināta īvandē cīņai pret partizāņiem un pa-

domju izlūkiem. Ar šo izdzimteņu un cilvēkšāvēju bandu jau vai-

rākkārt bija sadūrušies Strautmaņa partizāņi.

Vienam esesietim, apmānot mežabrāļus, izdevās izbēgt, pārējie

saņēma tautas atriebēju taisnīgo sodu. Taču jagdkomandai ta-

gad bija teicama informācija par nodaļu: sākās timzeniešu vajā-

šana. Partizāņi gan tūdaļ mainīja apmešanās vietu, pārcēlās

pāri dzelzceļam un apmetās Zaļmežu apgaitā pie Kannenieku-

Remesu mājām. Likās, ka pēdas nojauktas, taču, kā vēlāk no-

skaidrojās, dzelzceļa sargs vācietis, dzirdot partizāņu tuvošanos,

no bailēm bija ielīdis dzelzceļa uzbēruma caurtekā, bet pēc viņu

aiziešanas sacēlis trauksmi. Tūdaļ pa pēdām ar suņiem devās

izsauktā jagdkomanda. Partizāņu nodaļas politvadītājs Artūrs
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Bertmanis un citi cīnītāji šadi atceras nākamas dienas notiku-

mus:

«24. janvāra naktī no Garsila pārnācām uz Ulmales mežu un

ap pīkst. 8-iem otrā rītā apmetāmies kādus 400 metrus no Re-

mesu mājām. Grupas, kurās bija pa deviņi astoņi vīri, izvietojās,
kā parasti, trijstūrī — viena no otras 50—100 metru attālumā;
katrai grupai bija jāizliek savi posteņi. Jāņa Baloža grupa, kurā

atrados arī es, kā spēcīgākā un norūdītākā izvietojās pret Re-

mesu mājām. Sakūrām ugunskuru. Starp pulksten trīspadsmi-
tiem un četrpadsmitiem postenis, kas bija Remesu pusē, ziņoja

par vlasoviešu tuvošanos. To bija 60—80. Gandrīz reizē ar pos-

teņa atskriešanu tika atklāta uguns pa Jāņa Baloža grupu. Tā

kā postenis bija paspējis brīdināt, partizāņi zaudējumus necieta;

sagūluši sniegā, viņi atbildēja ar pretuguni. lenaidnieks, sa-

stapis pretestību, sāka novietni apiet, izmantojot netālo cirsmu.

Tagad ienaidnieka uguns vērsās arī pret Jāzepa Baloža grupu,

kurā lielākoties bija gados jauni, militāri neapmācīti partizāņi.
Tikai ar to var izskaidrot, kāpēc vairāki viņa partizāņi nevis

nogūlās, lai dotu pretuguni, bet metās pāri cirsmai, ko jau pār-

valdīja uzbrucēju ložmetēji. Rezultātā izcirtumā krita pieci vīri:

Jānis Uplejs, Jāzeps Cīrulis, Ādams Balodis un divi latgalieši,
kuru īstos uzvārdus nezinām, bet kuru iesaukas bija Vecītis un

Roņu Mednieks (bārdas dēļ). lenaidnieks turpināja vajāt Jāzepa

grupu, bet pārējie atgāja tālāk mežā. Naktī Jāņa Baloža grupa

atgriezās kaujas vietā. Paņēmām atstātās drēbes un gājām pa

Jāzepa Baloža grupas pēdām. Atradām kritušos, kuriem galvas

bija sašķaidītas, šaujot ar pistolēm. Redzējām, ka bijuši ari

ievainotie. Pa pēdām panācām Pēteri Cīruli, kas bija ievainots

kreisajā kājā. Viņš iegāja Kārļa Jaunkunga mājās Pieviņos un

dienu pārgulēja šķūnī. Paziņojām partizāņa Brūņa sievai Mar-

garitai, kura nākošā naktī pārveda Cīruli uz savām mājām un

paslēpa ārstēšanai.»

Tā krita pieci partizāņi, pāris nozuda, bet trīs partizāņi (arī

grupas komandieris Jāzeps Balodis) bija ievainoti. Partizāņi

visus viņus nogādāja drošās atbalstītāju ģimenēs, paslēpa sle-

penos bunkuros, līdz pavasarim visiem viņiem ievainojumi sa-

dzija. Tā bija vienīgā iespēja, kā glābt ievainotos biedrus, kaut

risks bija milzīgs gan slēpējiem, gan slimajiem. Bet drosmīgās

un godīgās padomju patriotes sievietes šo risku uzņēmās bez lie-

kas svārstīšanās.
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Atbalstītāju
dzīvais

aizsegs —

visdrošākais

Arī Timzas partizāņu vadītāji pēc šīs nelaimīgās
kaujas nolēma uz laiku atstāt mežu, sadalīties

nelielās grupās un līdz pavasarim dzīvot klu-

sībā jau agrāk ierīkotos bunkuros savu atbalstī-

tāju vai radinieku viensētu tuvumā. Bija palicis

nedaudz vairāk par desmit kaujas spējīgu cīnītāju; izturēt mežā

vēl divus aukstos ziemas mēnešus viņi nespētu. Timzas partizāņi
atšķirībā no Cīravas mežabrāļiem savlaicīgi bija sagatavojuši
sev atkāpšanās ceļu — bija prasmīgi iekārtotas slepenas mītnes,
kuras esesiešu okšķeri tā arī nespēja atklāt; bija iekrātas pārti-
kas rezerves. Tas deva iespēju vairākumam sagaidīt pavasari,
kad timzenieši — vienīgie visā Pāvilostas joslā atkal sapulcējās
un atsāka partizāņu gaitas. Bet galvenais, kas nosargāja un pa-

glāba mežabrāļus no iekrišanas un nodevības, bija Timzas trū-

cīgo zemnieku un lauku proletāriešu atbalsts — viņu šķiriskā
apziņa un rūdījums. Dažādas ziņas par Garā sila mežabrāļiem
esesieši, protams, ieguva arī šai pusē, taču atklāt viņu paslēptu-
ves un apgādniekus rafinētie pratināšanas meistari nespēja ne

ar kādiem līdzekļiem. Apbrīnojamu gara stiprumu parādīja
darba cilvēki, pat sirmgalvjus un sievietes nevarēja piespiest
kaut ko izstāstīt par partizāņiem. Sevišķi nežēlīgi tika mocīti

partizāņu Baložu piederīgie un radinieki, it īpaši partizāņu tēvs

Fricis Balodis. «Mani arestēja vairākas reizes,» stāstīja vēstur-

nieku ekspedīcijas dalībniekiem 1963. gada vasarā astoņdesmit

gadus vecais Fricis Balodis, «bet 1945. gada janvārī pēc dēla

Ādama krišanas mani aizveda uz Pilsdangu moku kambariem,
kur stāvēja vācu žandarmērija. Tur mani noturēja pusotru mē-

nesi. Visādi mani mocīja: sita, veda uz nošaušanu, kāršanu, lai

es atklātu savus sakarus ar partizāņiem. Tomēr nekā neteicu.

Reizē ar mani Pilsdangās atradās arī manas meitas Margarita
un Natālija. Trešo meitu Maigu par partizā_ņu atbalstīšanu ares-

tēja jau 1944. gada rudenī; aizsūtīja uz Ēdoli, tad uz Ivandi,

beigās uz Liepāju, kur viņa atradās koncentrācijas nometnē līdz

pat kapitulācijai... Kad mani atbrīvoja, atkal turpināju palīdzēt
partizāņiem. Biju iekārtojis tīrumā bunkuru, kuru pa virsu no-

aru, lai ekspedīcijas laikā partizāņi varētu droši paslēpties.»
Kopā ar tēvu mocības izcieta F. Baloža meita — partizāņa

Brūņa dzīvesbiedre Margarita. «Mani, māsu un tēvu pratināja
pēc katrām 2 stundām. Vācieši kliedza, sita ar stekiem tik ilgi
pa seju, muguru un pleciem, kamēr pakritām. Tēvu nevarētu pa-

zīt, ja nezinātu, ka viņš ir te: galva bija asinīm aptašķīta, asinis

šļāca no deguna, seja uzpampusi. Viņš nerunāja ne vārda. Māsu
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Natāliju fašisti sita tā, ka viņa bieži pakrita nesamaņā, arī mani

mocīja tāpat. Kādu nakti mūs vācieši veda nošaut uz priedienu —

visus trīs reizē. Lika ņemt lāpstas, lai izraktu sev bedri. Galvā

viss šalca, bet tēvs-teica: mirsim par savējiem! Tad vācieši mūs

apstādināja un atsauca atpakaļ. Sākās jaunas mocīšanas. Pēc

divām nedējām mani atbrīvoja, jo laikam noticēja, ka nekā ne-

zinu par vīru un brāļiem, vai arī gribēja izsekot manus sakarus

ar partizāņiem. Ar mokām aizvilkos līdz Salienai pie brāļasievas,
kur daudzmaz atspirgu. Fašisti visu laiku līdz kapitulācijas die-

nai kratīja manas mājas, arī tēva un citu atbalstītāju mājas, bet

partizāņi bija nenoķerami.»
Jā, Timzas mežabrāļi palika nenotverami 1 arī neizsakāmi grū-

tajos februāra un marta mēnešos.

JAGDKOMANDU TRAKOŠANA ALSUNGAS APKĀRTNĒ

Stabila ziemas pirmajā pusē bija arī A. Strautmaņa apakšvie-
nība. Milzīgās soda ekspedīcijas tika vērstas tikai pret lielajiem
mežu masīviem, bet atklāto apvidu starp Ivandi — Alsungu —

Apriķiem tās vispār nepārmeklēja. Te partizāņu pulciņiem gal-
venokārt bija jābaidās no jagdkomandu iebrukumiem un vietējo

policistu okšķerēšanas. Stingrā konspirācija deva iespēju parti-

zāņu pulciņiem dzīvot birztalās, purvu ielokos un krūmainajās
gravās savu atbalstītāju tuvumā. Gudenieku un Basu grupas bā-

zējās savā pusē. Strautmanis ar Centra grupu, kurā ietilpa lie-

lākoties Apriķu grupas cīnītāji, uzturējās Sķupeles (pēc kādrei-

zējā mežsarga uzvārda) mežā starp Zvirgzdu un Kukšu ezeriem.

Te lielākoties bāzējās arī abas karagūstekņu grupas, kurās cīnī-

tāju skaits svārstījās no diviem līdz trim desmitiem vīru.

Konspirācija—

apakšvienības
stabilitātes
pamats

Janvāra sākumā sāpīgus zaudējumus cieta Basu

un Gudenieku partizāņi; bojā gāja abu pulciņu
vadītāji, drosmīgie Rietumkurzemes partizāņu
CĪl? as veterāni — Arvīds Zīle un Arvīds Mūr-

nieks. Un vaina te meklējama — konspirācijas

dzelzs likuma neievērošanā. Šucmaņi ilgu laiku dzina pēdas
abiem partizāņu vadītājiem; viņu viensētas tika slepeni novēro-

tas, apkārtnē ierīkoti slēpņi un lamatas, bet ģimenes locekļi tero-

1 Izputēja tikai J. Upleja grupa: viņu pašu arestēja simsonieši tēva mājās
1945. g. II un izsūtīja uz koncentrācijas nometni Vācijā, bet pāris mežabrāļi

pieteicās paši.
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rizēti. Tādēļ abu draugu gājiens uz Alkšņu mājām pēc produk-
tiem 1945. gada 4. janvārī beidzās liktenīgi. Partizāņi uzdūrās

hitleriešu slēpnim. Mūrnieks ar cauršauto kāju nespēja atiet un

krita fašistu rokās; Zīle, būdams ievainots rokā (nošauti 2 pirk-
sti), no lamatām izrāvās un nokļuva atpakaļ pie partizāņiem.
Viņu novietoja ārstēšanai partizāņa Mārtiņa Kleinšmita ģimenē
Valavicu mājās. Šai laikā ievainoto Mūrnieku mocīja jagdko-
mandas bendes Ēdolē, bet, nepanākuši atzīšanos, viņu drīz no-

galināja. 1961. gada vasarā 80 gadus vecais Jorēns Mūrnieks

stāstīja: «Es redzēju dēla līķi, viņš bija pavisam kails. Kāja bija
nogriezta līdz gurnam. Acīmredzot dēls bija izcietis necilvēcīgas
mocības, tomēr tās izturējis un pārējos biedrus nav nodevis. Arī

manu meitu un mani pašu okupācijas gados vairākkārt nežēlīgi
tika dauzījuši. Es biju ievietots Brocēnu nometnē un Liepājas
cietumā. Nav vārdiem izsakāmas tās mokas, kuras ieslodzītie

izcieta
...

Dēlam bija palikušas 200 patronas; tas atdevu partizāņiem,
lai atriebj Arvīda nāvi.»

A. Zīles atrašanās vietu Basu Valavicos bija uzzinājis spiegs

un paziņojis policijai. Par notikušo nodevību savukārt uzzināja
arī partizāņu apakšvienība, tādēļ 10. janvāra rīta agrumā turp
devās partizāņu grupa ar brāļiem Antonu un Albertu Eglīšiem

priekšgalā, lai pārvietotu komandieri uz citām mājām. Kad par-

tizāņi atskrēja, Valavici jau bija ielenkti. Viņi gan uzsāka ap-

šaudīšanos ar šucmaņiem, bet tuvējā Gudenieku skolā stāvēja
vācu karaspēks, un bija jāatiet; apšaudē ievainoja Albertu Eglīti.
Zīle turpināja cīņu viens pats pret policistiem. Viņa pistoles lo-

des ķēra vairākus okupantu kalpus, kas mēģināja iekļūt ēkā. Tad

ieradušies vācieši no skolas un atklājuši blīvu uguni pa viensētu.

Zīle ticis otrreiz ievainots, un, baidīdamies zaudēt samaņu un

krist gūstā, viņš nošāvies. Apšaudes laikā krituši arī divi vācieši.

Hitlerieši Valavicus nodedzināja, bet Mārtiņa Kleinšmita lielo

ģimeni — septiņus cilvēkus aizveda uz gestapo ieslodzījuma
vietu, un no turienes, kā zināms, atgriešanās nebija. Divus maz-

gadīgos bērnus esesieši bija nodevuši iedzīvotājiem, un tikai

krietni ilgi pēc kara beigām nelaimīgais tēvs, kuram drausmīgie
notikumi bija satricinājuši nervu sistēmu, viņus atrada. Apcieti-

nātajai partizāņu komandiera Zīles sievai, kā apliecina M. Ernst-

sone, spīdzinātāji noplēsuši nagus. Kritušo partizāni vācieši

likuši aprakt nodedzināto māju pagalmā, bet pēc kara A. Zīles

mirstīgās atliekas cīņu biedri apglabāja Aizputes Brāļu kapos.
Pēc šiem janvāra traģiskajiem notikumiem nedaudz sarukušas
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apvienotās Gudenieku un Basu partizāņu grupas komandēšanu

uzticēja A. Eglītim. Pastiprināto represiju dēļ, kas izvērtās Gu-

denieku apkārtnē, mežabrāļi pārcēlās pie apakšvienības pamat-

spēkiem aiz Zvirgzdu ezera. Veselu mēnesi vēl Strautmaņa cīnī-

tāji bez lielākiem upuriem darbojās šai pusē. levērojot konspirā-
ciju, turot lielā slepenībā savu pārvietošanos un meistarīgi
maskējot pēdas, viņi pat paguva paveikt vienu otru militāru un

politisku pasākumu. Tā, piemēram, pārģērbušies žandarmu for-

mas tērpos, vairāki mežabrāļi pabija viensētās pie īvandes, kur

Liepājas SD jagdkomandas vīri pļēguroja, «nostrostēja» viņus
un atņēma ieročus, munīciju, pat tanku dūres. Sie pasākumi no-

tika A. Strautmaņa vadībā, kurš savā dzimtajā pusē teicami pa-
zina apkārtni un cilvēkus. Partizāņu pēdas rūpīgi slēpa atbalstī-

tāji; nekādas represijas nespēja piespiest viņus izdot mežabrāļus,
kuru vidū bija tuvi cilvēki. Kā jau minēts, A. Strautmaņa vecā-

kus, kuru otrs dēls Pēteris Strautmanis komandēja partizāņu
vienību pie Palsmanes, policija apcietināja jau 1944. gada pava-

sarī un ievietoja koncentrācijas nometnē. Drausmīgas spīdzinā-
šanas bija jāpārcieš arī Strautmaņa māsai Verai (Dunajevai).
Kā padomju aktīviste viņa izcieta pusgada apcietinājumu jau
1941. gadā. Otrs arests notika 1944. gada vasarā. «Personīgi

Macpāns bija pie manis Gudenieku Puličos vairāk nekā desmit

reižu,» stāsta drosmīgā partizāņu atbalstītāja. «Paredzēdams,
ka mani var arestēt, viņš 1944. gada maijā pateica vietu, kur

viņu varētu sastapt Šķupeles mežā. Policijai bija nācis zināms,

ka partizāņos ir mans brālis Andrejs, tādēļ mūsu māju bija sā-

kuši novērot. Bija norunāta zīme — ķieģelis vecajā ķirsī, kas

nozīmēja, ka partizāņi var nākt. Reiz jūnija sākumā, domādama,
ka viss klusu, ieliku ķieģeli ķirsī jau pirms pusdienas. Izrādījās,
ka esmu pārsteigusies, jo pēc neilga laika māju ielenca 30 poli-
cisti un mani arestēja. Prātā bija tikai viens — izliktā zīme.

Sapratu, ka policija mājās atstās slēpni un partizāņi, redzot no-

runāto signālu, vakarā bez piesardzības nāks istabā un iekritīs.

Kad mani veda prom caur dārzu, nemanot izdevās ķieģeli no-

grūst — arī pašai no sirds uzreiz it kā slogs novēlās. Tā gestapo
slēpnis palika tukšām rokām. Gandrīz 2 mēnešus mani pratināja
un spīdzināja Liepājas cietumā, lai stāstu par brāli un pārējiem
partizāņiem. Mani sita ar gumijas pipkām, slēdza pie elektrības.

Kailām kājām lika staigāt pa nokarsētiem ķieģeļiem, uz kuriem

kāju āda apdega. Kad negāju, mani vilka aiz rokām pratinātājs
Bērziņš un sitējs Lapsiņš, ņirgādamies par manām sāpēm. īpaši
«jautri» viņi kļuva, kad istabu piepildīja ādas deguma smaka.
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Tā kā visu noliedzu, mani vadāja, kamēr zaudēju samaņu. Tad

aplēja ar ūdeni un, kad atžilbu, spīdzināšanu turpināja. Vairā-
kas reizes mani nosēdināja uz speciāla krēsla, pieslēdzot vienu

vadu pie auss, otru pie rokas. Elektriskā strāva bija tik spēcīga,
ka visu ķermeni raustīja konvulsijas, likās, ka stājas sirds. Ar

auksta ūdens šalti vienmēr atgrieza pie samaņas un mocīšanu

turpināja. Ļoti baidījos, ka pusnemaņas stāvoklī, kad saprāts un

gribas spēks izzūd, nepasaku partizāņu tikšanās vietu Sķupeles
mežā

...
Tomēr man izdevās visas gestapo spīdzināšanas iztu-

rēt, un mani nosūtīja uz Štūthofas nometni, kur mērdēja badā.

Tūkstoši ieslodzīto — daudzi arī no Latvijas — nomira, un tikai

Padomju Armijas straujais uzbrukums izglāba pārējos. Vācijas
koncentrācijas nometnēs gāja bojā arī mans tēvs un māte —

Jēkabs un Anna Strautmaņi.»
Ziemā atklātajā Gudenieku — Ivandes pusē partizāņiem un iz-

lūkiem bija jābūt piesardzīgiem. Par atklātiem uzbrukumiem pre-
tinieka daļām nevarēja būt pat runas. Taisnība, apakšvienība
būtu varējusi sūtīt dzelzceļu un lielceļu minēšanai savus spri-
dzinātājus un izlūkus. Šajos gadījumos pēdas varētu noslēpt un

pretiniekam tiktu nodarīti milzīgi zaudējumi. Bet nebija ne mīnu,

ne kripatas tola.

Tādēļ ziemas otrajā pusē Rietumkurzemes partizāņu vadība

deva atlikušajām partizāņu grupām vienīgo nostādni: izturēt,
kamēr «pēdu laiks» beidzas. Galvenais toreiz bija maksimāli sa-

glabāt vienības dzīvo spēku un organizāciju, lai pavasarī labvēlī-

gākos apstākļos — uzkrājuši spēkus un apbruņojumu — no

jauna aktivizētu savu militāro darbību.

«Kurzemes

katla» peklē

noasiņo pat
rūdītie frontes

izlūki

1945. gada ziemas otrajā pusē Alsungas — Aiz-

putes apkārtnē, kura bija pretinieka karaspēka,
soda daļu un policijas pārblīvēta, partizāņu un

izlūku nodaļu atklāta darbība agrāk vai vēlāk

beidzās traģiski. Sakāvi cieta pat izcili apbruņo-
tas un norūdītas frontinieku grupas, kuras va-

dīja talantīgie padomju virsnieki — vecākie leitnanti M. Fom-

čenko (Bajānists) un I. Cistjakovs (Sokols). Tūdaļ pēc Akme-

nāju garnizona sagraušanas, kā teikts, visas apkārtējās jagd-
komandas metās uz Sembas mežu, tādēļ abas izlūku grupas un

Timzas nodaļa, lai izvairītos no sekošanas, uz laiku šo mežu at-

stāja. Timzieši atgriezās savā pamatbāzē, bet Sokols, pārcēlies

pāri dzelzceļam, apmetās Sķupeles mežā blakus Strautmaņa

apakšvienības slieteņiem. Šķupelieši labi atceras (nezinot gan
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īstos uzvārdus), ka pienākušās izlūku grupas komandieri sau-

kuši vārdā un tēva vārdā par Ivanu Ivanoviču, radisti — par

Katju, bet tulka vārds bijis Antons. Tie tiešām ir Ivana Cistja-
kova, J. Gromovas un A. Gržibovska vārdi.

Pēc kādas nedēļas Sokola izlūki atstāja nelielo Sķupeles mežu

un atgriezās piejūras masīvā. Te viņi, šķiet, no jauna sastapušies
ar Bajānista ļaudīm. Sembas mežos frontiniekiem bija labi at-

balstītāji — vairākas darba zemnieku ģimenes. Tā, piemēram,
Sokolam ziņas un produktus piegādāja Linkuļu saimnieks An-

drejs Prūsis ar sievu Līzi. Viņu dēli Jānis un Alfrēds pievienojās
frontiniekiem un veica svarīgus izlūkošanas uzdevumus, bet Lin-

kuļu šķūnī palaikam glabājās rācija. Bajānistam daudz palī-
dzēja Krists un Grieta Megņi no Smiltniekiem, kā arī Zīļu māju

iedzīvotāji.
Izlūkiem šai laikā pievienojās arī vairāki izbēgušie padomju

karagūstekņi no Leipicas koncentrācijas nometnes; viņi bija strā-

dājuši dzelzceļa būvdarbos. Cēbera jagdkomandas pēdu dzinēji
nesnauda un izspiegoja izlūku nometnes atrašanās vietu pie
Smiltniekiem. Sākumā uz aizdomu pamata tika arestēti vairāki

atbalstītāji. 11. janvārī, kā atzīmēts Centra materiālos, apvie-
notajai izlūku nodaļai uzbruka apvienotie jagdkomandu spēki —

250 hitleriešu, kas gandrīz desmitkārtīgi pārsniedza izlūku spē-
kus. Notika asiņaina kauja. Tās norisi grūti patiesi aprakstīt, jo
līdz šim nav izdevies sastapt nevienu kaujas dalībnieku. Par šo

kauju savā laikā Strautmaņa vīriem stāstījis Antons Gržibov-

skis, kad viņš viens pats pēc liktenīgās kaujas atskrējis uz Sķu-
peles mežu. Tā kā izlūku tulks vēlāk pazudis bez vēsts, šodien

varam izklāstīt tikai viņa stāsta atstāstījumu, kas varbūt laika

plūdumā apvijies ar leģendām: «lepriekšējā dienā izlūki kādās

mājās uzdūrušies Vidzemes šucmaņu grupai, pārsteiguši sargu,

pārējos atbruņojuši, paņēmuši ieročus un produktus, bet pašus

atstājuši dzīvus. Atlaistie nav turējuši vārdu, ka vairs nevajās

partizāņus, bet jau nākamajā dienā pa izlūku pēdām devušies

lieli šucmaņu spēki (Cēbera jagdkomanda. — Red.). Viņi panā-
kuši partizāņus mežā un uzbrukuši tiem. Cīņa bijusi ilga un asi-

ņaina. Komandieris (t. i., Ivans Cistjakovs. — Red.) ticis ievai-

nots un uzspridzinājis sevi ar granātu. Vairāki krituši, ievainotie

nošāvušies, jo bijis jāizlaužas no ielenkuma, bet iznest viņus no

kaujas lauka nav bijis iespējams. Antons (Gržibovskis. — Red.)

atkāpies kopā ar 5 vīriem; vajadzējis šķērsot tiltu, bet bijušas
aizdomas, ka to var apsargāt. Izlūkos sūtīts Antons; viņš arī to

pārgājis. Bet, kad pāri devušies pārējie, negaidot sācis šaut ap-
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slēpts pretinieka ložmetējs, un Antonam licies, ka pārējie kri-

tuši.» Saskaņā ar Centra rīcībā esošām ziņām 11. janvāra kaujā
jagdkomanda zaudēja 20 kritušos un daudzus ievainotos.

Izlūkiem arī bija lieli zaudējumi. Sokola grupa zaudēja savu

komandieri Ivanu Cistjakovu, radisti Valentīnu Ļitovčenko
(Vaļu) un dažus izlūkus, divi no tiem (arī lietuvietis Bens Vis-

konts), būdami ievainoti, atpalika. Noklīda vai krita vairāki pie-
ņemtie karagūstekņi un vietējie iedzīvotāji (to skaitā arī A. Grži-

bovskis). Grupas komandēšanu uzņēmies komandiera vietnieks

Anatolijs Krasovskis; Uzvaras dienā grupā bijuši 8 cilvēki. Kaut

arī bija zuduši sakari ar frontes štābu, Sokola grupa turpinājusi
darboties iespēju robežās. Tās darbību augstu novērtēja Centrs:

«Grupa, atrodoties uzdevumā, padarīja lielu darbu. Tā ir viena

no mūsu labākām grupām (kursīvs mans. — Red.). Aktīvi no-

darbojās ar diversijām, gūstekņu ķeršanu, piegādāja vērtīgu in-

formācijas materiālu.»

Smagus zaudējumus cieta ari Bajānists. Zaudējusi kaujā ra-

disti Jevdokiju Gromovu (Dusju), grupa turpmāk nevarēja no-

sūtīt radiogrammas uz aizfronti un saņemt palīdzību. 13. janvāra
naktī grupa pārgājiena laikā uzskrēja hitleriešu slēpnim. Notika

apšaudīšanās; tās laikā, kā raksta Fomčenko, bez vēsts pazuda
viņa vietnieki, jaunākais leitnants Vladimirs Antonovs un leit-

nants Vladas Ķilda 1
.

Droši vien ari viņi gāja bojā, jo, kā atceras

vietējie iedzīvotāji, aiz Smiltniekiem esot kritis kāds lietuvietis.

Nākamajos mēnešos Bajānists zaudēja vēl 6 izlūkus, un no sā-

kotnējā sastāva grupā palika tikai trīs cilvēki, kuri Fomčenko

vadībā fašistiskās Vācijas kapitulācijas dienā iznāca no meža.

Jānis Prūsis šādi apraksta savu sadarbošanos ar frontinie-

kiem: «Kopā ar brāli pievienojāmies izpletņlēcējiem un veicām

izlūkošanas uzdevumus. Vācām ziņas, piemēram, par vācu

transporta kustību pa šoseju un dzelzceļiem, kā arī par vācu at-

balstītājiem. 1944. gada decembra beigās mans tēvs paziņoja, ka

Alsungas dienvidu stacijas rajonā gar dzelzceļu sakrauti lieli

munīcijas krājumi. legūtās ziņas izlūki noraidīja ar rāciju un

izsauca bumbvedējus, kuri otrās dienas pēcpusdienā sabombar-

dēja noliktavas. Kad naktī no 2. uz 3. janvāri abi ar brāli

1 Vladas Ķilda, dz. 1921. g. Panevēžā (Lietuvā). Komjaunietis, pirms
kara strādāja par Šauļu apriņķa komjaunatnes komitejas sekretāru. Padomju

Armijā no 1942. g.; 1943. g. beidzis Podoļskas kājnieku karaskolu.

1944. g. VIII V. Ķilda ar Ļesņika izlūkgrupu I Baltijas frontes štāba uzde-

vumā tika desantēts dienvidaustrumosno Liepājas. Grupā darbojās ka koman-

diera P. Antipova vietnieks; 1944. g. XII pakļauts Bajānistam.
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ieradāmies mājās pēc produktiem, mūs arestēja, un mājās izda-

rīja kratīšanu. Kratīšanas laikā šķūnī tika uzieta rācija. Mani,
tēvu un brāli aizveda uz Sembu, kur mūs pratināja un spīdzināja
trīs dienas. Mums jautāja — kur ir partizāņu bunkuri, atbalstī-

tāji, kas nošāva mežsargu Jāni Kaminski? Noliedzām, ka mums

ir bijuši sakari ar partizāņiem. No Sembas mūs aizveda uz Jūr-

kalni, kur spīdzināšana un pratināšana turpinājās vēl trīs dienas.

Pēc tam nosūtīja uz Liepājas izmeklēšanas cietumu, kur visu

sāka no gala. Pēc kapitulācijas mēs visi trīs (es, tēvs Andrejs un

brālis Alfrēds) atgriezāmies mājās.»
J. Prūsis atceras, ka frontinieki tikušies Jūrkalnes — Sembas

masīvā ar dažiem dezertieru un nelegālistu pulciņiem. Mežinieki

bijuši pavāji apbruņoti, trūcis krietnas cīņas gribas un organi-
zētības, tādēļ neiznākuši nopietnāka sadarbošanās. Izņemot So-

kola un Bajānista kaujas, Sembas pusē neesot dzirdēts par lie-

lākām militārām operācijām. Dezertieru pulciņi ar laiku izklie-

dēti vai paši pajukuši.

Piejūras silos

un purvos

Vēl joprojām maz izpētīti ir kara laika notikumi

šaurajā piejūras mežu un purvu strēmelē starp
Jūrkalni un Užavu, bet ziemeļos no Sārnates

cīņu kartē palicis balts plankums. Vairākas liecības tomēr liek

domāt, ka arī te okupanti nejutās mierīgi. 1944. gada rudenī šai

attālajā un klusajā nomalē saplūda daudz svešu cilvēku —

«bēgļu» no pārējiem Latvijas novadiem. Te mēģināja nokļūt visi

tie, kam sirdsapziņa bija ne visai tīra pēc runām vai izdarībām

fašistiskās okupācijas sākumā: palikt dzimtenē nebija drosmes,
braukt uz fašistisko Vāciju kopā ar hitleriešu līdzskrējējiem ne-

patika. So cilvēku vienīgā «cerību zeme» vēl bija Zviedrija. Sār-

nates — Jūrkalnes nostūris labi atbilda tālākās bēgšanas nodo-

miem: tieši pretim bija Zviedrijas krasts, bet fašistu pārpildītā
Ventspils un Liepāja— krietnā gabalā. Bēgļu pieredze jau rā-

dīja, ka no šīm abām ostām nekāda jūras braukšana neiznāca.

Fašistu drošības policija ar vietējo «tautiešu» okšķeru palīdzību
ātri atklāja «braukšanas līnijas» un apcietināja «pārcelšanās pa-

sākumā» iesaistītos zvejniekus — pārcēlājus. Veiksmīgāk funk-

cionēja ziemeļu maršruti — no Lielirbes un Melnsila. Tos, starp
citu, tika cītīgi izmantojis nacionālistiskā centra uzticības vīrs

Leons Šiliņš (V. n. z., 91—92). 1944. gada vasarā, kad saradās

daudz gribētāju pamest «degošo krastu», nākamais angļu spiegs
esot krietni iedzīvojies, atļaudams savu transportu ļaudīm, kam

bija «īsta» caurlaide — zelts un vērtslietas. Bet rudenī šie marš-
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ruti izjuka, jo okupanti padzina zvejniekus no Ziemeļkurzemes
krasta. Palika tikai Jūrkalnes — Užavas posms, kur vēl varēja
piekļūt jūrai. Tādēļ arī šeit izveidojusies plaša nelegālā trans-

porta organizācija. Tā bijusi «solīda» kompānija, jo piedalījušies
policisti un esesieši — tie paši, kam krasts bijis jānosargā. Tā-

dēļ arī pārcelšanas punkts plaucis, un vēl Vecgada nogalē atgā-
jušas laivas ar tiem, kas ilgojās nokļūt svešā zemē. 1945. gada
9. janvāra naktī, kā raksta mežakaķu hronists, «vērmahta daļas
un SD likvidēja pārcelšanās punktu uz Zviedriju starp Užavu

un Jūrkalni». Viens otrs iejauktais esesietis nopelnīja soda ba-

taljonu, bet iebraucēji tika izvākti no piejūras zonas. Pastipri-
nāja piekrastes novērošanu; krasta apsardzes funkcijas turpmāk
veica lietuviešu policijas bataljons, bet mežu pārmeklēšana jo-

projām palika Sembas jagdkomandas rokās. Taču ne tikai jūras

braucēji sagādāja raizes okupācijas iestādēm. Nedrošs bija Uža-

vas— Sārnates ceļš, uz tā palaikam tikuši aizturēti un atbruņoti
vācu karavīri. Kas bija vaininieki? — tas vēl nav noskaidrots.

Lūk, ko stāsta Jānis Babrāns: «1944. gada jūlijā vai augustā
vācu armijas majors Tanne, kura vadībā es strādāju Ventspils
ostas remonta darbos, kādu dienu ļoti satraukts man stāstīja, ka

iepriekšējā dienā viņa motociklu ar blakusvāģi mežā starp Sār-

nati un Užavu apturējuši divi partizāņi. Abi bijuši vācu armijas
tērpos un vācu valodā pavēlējuši atdot pistoles un dokumentus.

(Es zināju, ka Tanne iepriekšējā dienā izbrauca uz Liepāju, jo
biju viņam iemainījis no pazīstama zemnieka pāris kilogramu
speķa, kuru tas gribējis ar savu draugu no Liepājas nosūtīt uz

Berlīni sievai.) Majors un kareivis — motocikla vadītājs — bija
nolikuši prasīto grāvmalā, kad piebrauca armijas smagā auto-

mašīna ar vācu karavīriem. Arī tiem abi partizāņi vācu valodā

pavēlējuši atdot ieročus un munīciju, apsolot atlaist, bet, ja ne-

paklausīs, tad draudot iznīcināt. Visi 20 kareivji, domādami, ka

mežā vēl daudz partizāņu, sakrāvuši ieročus grāvmalā. Meži-

nieki vēl pavēlējuši dažiem kareivjiem novilkt mēteļus. Pēc tam

atļāvuši aizturētajiem neskartiem aizbraukt mašīnā un moto-

ciklā. Majors bija varen priecīgs, ka partizāņi bijuši tik cilvē-

cīgi un viņus nav apšāvuši. Pēc neilga laika pazīstams Užavas

zemnieks Freimanis apstiprināja man majora stāstīto notikumu.»

Minējumu versijas par uzbrucēju personību var būt dažādas, bet

pagaidām fiksētais notikums jāatstāj ārpus vēstures_ lappusēm:

jāmeklē papildliecības. Jāatzīst arī tas, ka atstāstītajā notikuma

ir dažas mazticamas epizodes.
Ventspils policijas materiālos Užavas puse figurē vienreiz:
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1945. gada 21. I Užavas Jaunozolos «lietuviešu vienības kara-

vīri» ielenkuši labības šķūni, nošaudami 1 un sagūstīdami 4 ap-

bruņotus latviešu dezertierus, kas pretojušies.
Dienvidos no Sembes ezera šaurā piekrastes mežu josla krietni

paplēšas platumā, dodama mežabrāļiem lielākas manevra iespē-

jas. To saprotot, vācu aizmugures drošības dienests arī bija iz-

vietojis SD jagdkomandu Sembes Birzītēs, t. i., gandrīz masīva

vidū. Te, kā jau tika minēts, ziemas vidū smagu sakāvi cieta

Sokola un Bajānista izlūki. Izanalizējot autora savāktos gan

visai trūcīgos materiālus par šo pusi, apvidus kartē vēl var iezī-

mēt vismaz trīs vietējo mežabrāļu pulciņus, kurus tāpat kā izlū-

kus piemeklēja sūras nedienas. Viens no šiem pulciņiem uztu-

rējās masīva centrā — Jēļu — Linkuļu mežā. Par tā tapšanu un

pastāvēšanu vēl pirms tikšanās ar Bajānista izlūkiem lasītāju

var informēt Jānis Prūsis: «Strādāju tēva saimniecībā Alsungas
pagasta Linkuļos, kad 1944. gada augustā pienāca paziņojums
par iesaukšanu leģionā. Augusta vidū pārgāju dzīvot mežā, kur

jau slēpās mans brālis Alfrēds Prūsis, Andrejs Snībergs ar brāli

no Alsungas un Vilciņš no Gudenieku pagasta. Andrejs Snībergs

bija izbēdzis no Salaspils koncentrācijas nometnes. Es biju ap-

bruņots ar šauteni un revolveri, pārējiem bija šautenes. Nekādu

aktīvu darbību neizvērsām. Dzirdējām, ka Cīravas apkārtnē dar-

bojas Macpāna partizāņi, bet sakaru nebija. Kamēr dzīvojām

mežā, mūsu mājās bieži ieradās šucmaņi, kuri izdarīja kratīša-

nas un fiziski ietekmēja vecākus, lai tie uzrāda mūsu atrašanās

vietas. Mežā tika izdarītas trīs «ķemmēšanas» akcijas, no kurām

mēs izvairījāmies.» Šis nelielais pulciņš faktiski beidza pastāvēt
ziemas sākumā, kad brāļi Prūši pārgāja pie Bajānista izlūkiem

un drīz krita hitleriešu rokās, bet pārējie mežabrāļi sāka slēpties
piederīgo tuvumā.

Vietējie iedzīvotāji zina stāstīt arī par dezertieru pulciņu, kas

slēpies šajā pat mežā — tikai tuvāk Tērandei. Ziemā tas pajucis,

jo kāds lietuvietis uzskrējis vāciešu slēpnim un kritis, latviešu

puisis Ignats ticis ievainots kājā, citi mežinieki noķerti vai pade-
vušies. Vienīgi Andrejs Trumars (no Šiliņu mežniecības) nezau-

dējis drosmi un palicis mežā līdz pat hitleriešu kapitulācijai.
Vēl skopāka informācija ir par trešo mežabrāļu pulciņu

1

,
kas

1
Timzas nodaļas partizānis P. Drabkins raksta, ka rudenī pie viņiem «no

citas nodaļas ieradās izskatīgs puisis matroža formā, saukts Paška», kas pie-
runājis abas sievietes — Mariju Savinu un_

Aleksandru Figeļevu — pāriet pie

viņiem. Par 20 bijušo karagūstekņu — vācu armijas izpalīgu nodaļu, kura

darbojusies Jūrkalnes mežos un kuru vadījis gara auguma melnīgsnējs vīrs
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pārsvarā sastāvējis no izbēgušajiem karagūstekņiem un uzturē-

jies starp Jūrkalni un Sārnati. Ja visai aptuveni var kaut ko pa-

teikt par šī pulciņa sastāvu, vadību un darbību, tad toties diez-

ganreljefi iezīmējas tā sagrāves aina. Nelaime uzkritusi februārī.

Daži liecinieki izsaka domas, ka partizāņi nodoti un par nelieti

izrādījies no vietējiem iedzīvotājiem pieņemtais tulks. Jagdko-
manda uzbrukusi partizāņiem vakarā netālu no Jūrkalnes pa-

gasta Zaļmežu mājām, kur Stirnas — Jūrkalnes ceļu šķērso vecā

dzelzceļa stiga. Vairāki partizāņi krituši, daži ievainoti un sa-

ņemti gūstā, arī abas sievietes. Toreizējā Zaļmežu iemītniece

Alvīne Rozentāle skatījusi savām acīm šādus notikumus: «1945.

gada februāra naktī mūsmājās vācieši ieveda ievainotus parti-
zāņus. No vakara — neliela auguma sievieti un divus jaunus
vīriešus. Viens no viņiem bija dikti ievainots vēderā. levestie bija
ļoti izsalkuši, un mēs tos slepeni pabarojām... Uz rīta pusi
ieveda vēl jaunu grupu partizāņu; cik atminos, tad bija viens

jauns vīrietis un jauna sieviete. Abas sievietes izlikās viena otru

nepazīstam; bija ļoti nobēdājušās, ka tagad viņas tikšot nošau-

tas. Jaunajam vīrietim bija cauršauta kāja virs pēdas un šaus-

mīgi asiņoja. Cik varēju, es viņam kāju pārtinu. Sos cilvēkus,
arī abas sievietes es pazinu, jo viņi vairākkārt bija ienākuši

mūsmājās. Sievietes bija skaistas un izskatīgi ģērbušās, pie jos-
tas — pistoles. Visi partizāņi sarunājās tikai krieviski. Kauja
notika mežā uz Alsungas pusi, t. i., pie ceļa, kas iet no Jūrkalnes

uz Stirnas staciju. No rīta visus saķertos partizāņus aizveda.

Cik mums zināms, tad visi viņi Sakā tikuši nošauti.»

Ap šo pašu laiku tepat Jūrkalnes pagastā aprāvās vēl dažu

nelegālistu darbība un dzīve. Pie Upenieku mājām meža bun-

kurā jau kopš iepriekšējā pavasara nelegāli uzturējās bijušais
Liepājas ostnieks un vietējās komitejas priekšsēdētājs Kārlis

Sanders. 1943. gada rudenī, izkļuvis no Brocēnu koncentrācijas

nometnes, viņš sāka strādāt ādu fabrikā. Cik var noprast, te vi-

ņam ir izdevies no darba biedriem izveidot nelegālistu pulciņu,
kas bija saistīts ar J. Jonasu un caur viņu sniedza palīdzību
Bārtas kaujiniekiem (sk. 31. lpp.). 1944. gada pavasarī, sāko-

ties bijušo brocēniešu arestiem pilsētā un jūtot SD pastiprināto
interesi par viņu, X- Sanders laikā paspēja izbraukt uz Alsungu.

(it kā leitnants), pēc iesaukas Paška, dzirdējis arī Arvīds Skude. Nodaļā bi-

jušas arī divas sievietes. Alsungas Lubenieku māju iedzīvotāji zina stāstīt

par Sārnates partizāņiem — izbēgušiem karagūstekņiem, kas redzēti viņu pusē
un vairākkārt apšaudījuši vāciešus, lai sagādātu sev kaujas piederumus un

apavus ziemai.
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Turpat gadu viņš nodzīvoja nelegāli, uzņemot savā zemnīcā arī

dažus vietējos, kam kļuva neiespējama legālā dzīve. Vienā no

1945. gada februāra akcijām jagdkomanda meža bunkuru at-

klāja, nelegālistus arestēja. No Sakas Pilsdangām K. Sanders,

tāpat kā citi, kas tur nokļuva, vairs neatgriezās (K. p., 227).
Ta aizšķīrās vēl viena traģiska lappuse par mežabrāļiem suitu

pusē.

DROSMĪGO NEATLAIDĪBA UN SMAGIE UPURI

Macpāna štābam, kuru pavadīja divas kaujas grupas, janvāra

pirmā puse pagāja, sekmīgi manevrējot abpus dzelzceļa starp
Alsungu un Saku.

Sakari ar

aizfronti

nodibinās un...

apraujas

Naktī uz 7. janvāri austrumos no Labraga par-

tizāņi sagaidīja otru lidmašīnu no aizfrontes,
kura nometa 2 maisus un 1 izpletņlēcēju. Šoreiz
....

— 4.-i - -j-i.---

sekmīgi piezemējas un satikās ar sagaidītajiem
II Baltijas frontes izlūku daļas pārstāvis vecā-

kais leitnants ļeņingradietis Valentīns Jakovļevs (Valentīns,

Bors), un, kā atzīmēts Centra dokumentos, viņš «10. I 45. ar no-

runātu signālu paziņoja par Anša vienības pārbaudes pozitīviem
rezultātiem, par radistes Jansones uzticamību un vienības no-

raidīto ziņu ticamību». Turpmāk, atzīmēts šajos pašos materiā-

los, Bors nosūtīja frontes štābam «vērā liekamu informāciju,
kuru saņēma no vienības».

Tātad bija darīts gals visām šaubām un minējumiem par Rie-

tumkurzemes vienību; tai pavērās jaunas augšanas un darboša-

nās iespējas. Vēl viss nebija zudis! Kaujas ierindā vēl atradās

ap 80—100 partizāņu, turklāt tā bija norūdītāko partizāņu daļa.

Ziemeļos no Tebras vienībai joprojām saglabājās samērā plašs
un esesiešu terora neskarts atbalstītāju tīkls; pie tam Grīņu un

Cīravas masīvu apkārtnē joprojām uzturējās cīnītāji — vieni-

nieki un nelieli nelegālistu pulciņi, kurus labvēlīgos apstākļos
no jauna varētu apvienot un iesaistīt aktīvā cīņā.

9. janvāra radiogrammā V. Jakovļevs sīkāk aprakstīja vienī-

bas grūto stāvokli, kādā to bija novedusi LPKŠ nevērība:

«...Sakari ar [Latvijas partizāņu kustības] štābu pārtrūka 5. oktobrī,

1944. gadā, jo izsīka rācijas strāvas avots. No partizāņu kustības štāba nekādu

palīdzību [vienība] netika saņēmusi.
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Vienībā bija 180 cilvēki, palikuši 80 cilvēki. Pārējie — sakauti un apšauti
soda ekspedīcijās sliktā apbruņojuma un munīcijas trūkuma dēļ. Palikušie
uzturas grupās pa 20 cilvēkiem dažādos rajonos.

...
Bez palīdzības darboties grūtil»

Šos bargos apsūdzības vārdus par Rietumkurzemes partizāņu
vienības traģēdijas cēloņiem Centra pārstāvis V. Jakovļevs pa-

spēja noraidīt vēl pirms savas nāves, un viņa izdarītajai stā-

vokļa analīzei un notikumu vērtējumam ir principiāla nozīme.

Grāmatas autors ir vienis prātis ar V. Jakovļeva secinājumiem,
jo izpētes rezultātā savākto faktu materiāls tos pilnīgi apstip-
rina. Rietumkurzemes partizāņu vienības lēnā noasiņošana no-

tika galvenokārt tādēļ, ka trūka apbruņojuma.
Jakovļevs radiogrammā min arī vienības skaitlisko sastāvu,

uzrādot, ka kaujas ierindā palikuši 80 partizāņi.
Tik daudz bruņotu cīnītāju tiešām šai laikā bija, kopā ņemot

Strautmaņa apakšvienības 4 kaujas grupas un Macpānam tieši

pakļautās trīs grupas (štāba apsardze, Salienas un Stirnas

grupa). Bez tam Timzas nodaļā vēl bija divarpus desmita vīru,
kuri līdz janvāra trešajai dekādei, kā aprādīts iepriekš, dzīvoja
kompakti mežā.

«Manevrējām Puļas mežā Stirnas apkārtnē,» atceras štāba

grupas dalībnieki, «līdz pat jūrmalai Ulmalē. Janvāra otrajā
pusē 3 dienas uzturējāmies l l/2 km ziemeļaustrumos no Puļām.
Gaidījām jaunu sūtījumu ar lidmašīnu. Tā neatlidoja. Toties hit-

lerieši nokļuva uz mūsu pēdām, un arī štāba grupai sākās nepār-
trauktu smagu sadursmju virkne.»

Tiešām, 25. janvārī 1 Simsona jagdkomanda uzkūlās Macpāna
vīru pēdām un pēkšņi uzbruka novietnei. Ir vairāki varianti par
to, kā hitlerieši tik pēkšņi un precīzi uzzinājuši štāba grupas ap-

mešanās vietu un to sturmējuši. No vienas puses, saglabājusies
pēdējā O. Jansones (Ainas) raidītā radiogrammā, kuru 24. jan-
vārī parakstījis V. Jakovļevs (Bors): «Tik ilgi gaidīt un dedzināt

ugunskurus nedrīkst; vācu lidmašīnas fiksē mūs, un soda ekspe-

dīcijas ierodas šajā rajonā ...» Ar to arī Varavīksnei sakari ar

Centru aprāvušies. Skaidrs, ka Jakovļevs ar šo radiogrammu

gribējis paātrināt lidmašīnas sūtīšanu. lespējams, ka Macpānam

jau bija ienākušas ziņas par to, ka viņu ugunskurus, kurus de-

dzināja trīs naktis pēc kārtas, ir redzējušas vācu izlūku lidmašī-

1 Sīs un nākamās dienas kaujas datums ir vēl precizējams, jo kādā izlūku

grupas materiālā ir minēts, ka pirmā kauja notikusi 1944. g. 24. I. Bet iespē-

jams, ka tas ir pārpratums, jo Rietumkurzemes partizāņi aptaujās liecināja

par 25. I.
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nas. Uz šīs informācijas pamata Simsona jagdkomanda varēja

diezgan precīzi fiksēt partizāņu atrašanās rajonu, taču precīzi
noteikt nometnes vietu nez vai spēja. No otras puses, vairāki

partizāņi šo pēkšņo uzbrukumu izskaidro ar to, ka naktī pēc no-

devēja Šteintāla arestēšanas viņa mājinieki izsaukuši jagd-
komandu un pa pēdām pieveduši partizāņu nometnei. Arī šāds

variants ir pieļaujams, jo Macpāns nepārdomāti bija atļāvis šo

operāciju, lai gan partizāņu «aerodroma» tuvumā to nedrīkstēja
pieļaut. Ir vēl minējumi, ka novietni uzrādījis kāds speciāls Sa-

kas žandarmērijas spiegs, kurš, ģērbies privātā mētelī, vedis

vlasoviešus uz nometni. Vislielākā ticamība var būt visu šo va-

riantu apvienojumam. Proti, par Macpāna nodaļas ieilgušo uztu-

rēšanos pie Puļām Simsona ķērāji bija saņēmuši vairākus signā-
lus. Sie atsevišķie orientieri kopumā diezgan precīzi iezīmēja
nometnes atrašanās vietu. Un, ja vēl tika iesūtīti pāris spiegu —

pēdu meklētāji, tad partizāņu nometnes un posteņu atrašanos

varēja noteikt pavisam precīzi. Tādēļ jagdkomandai bija iespē-
jams izbraukt naktī, pirms partizāņi no saviem informētājiem
par to bija uzzinājuši, apiet posteņus un agrā rītā sturmēt par-

tizāņu nometni. Par kaujas gaitu, rezumējot 5—6 bijušo acu-

liecinieku stāstījumus, var teikt sekojošo.

Kauja pie

Puļām

lepriekšējā naktī partizāņi veltīgi bija izgaidī-

jušies lidmašīnu. Visā garajā ziemas naktī ne-

bija gulēts, jo tā pagāja, brienot pa dziļo un ir-

deno sniegu. Lai nedaudz sasildītos un varētu iemigt turpat zem

bagātīgi piesnigušajām sīkajām priedītēm, partizāņi iekūra trīs

nelielus ugunskurus — katrai grupai pa vienam. Svīda maza

gaismiņa agrajā ziemas rītā. R. Zālītis palīdzēja Ainai (Janso-
nei) izvilkt antenu, lai varētu noraidīt uz aizfronti radiogrammu
par Macpāna partizāņu ieteikšanu apbalvošanai, kad Salienas —

Puļu ceļa pusē atskanēja šāviens. Tūdaļ mežu pāršalca desmi-

tiem vācu automātu kārtu, kas līdz pašam vakaram nedeva miera

partizāņiem.

Šāviens bija nācis no tālākā posteņa, kas atradās apmēram
300 metrus no meža ceļa. Postenī atradās liepājnieks Žanis Kau-

piņš, kas tikko bija nomainījis savu draugu Zani Actiņu. Maskē-

jušies baltos tērpos, simsonieši lielā puslokā jau bija apgājuši

postenim apkārt, kad tam tuvojies privātais ceļa rādītājs. Redzot

privātās drēbēs ģērbtu cilvēku, postenis laikam vilcinājies šaut,

tādēļ nodevējs paspējis izšaut pirmais. Kaupiņš tūdaļ kritis. Šai

laikā esesieši, kliegdami un neganti šaudami, skrēja uz nometni.
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KAUJA

PIE PUĻĀM

Nebija laika dot komandu, jo pretinieks jau bija klāt pie malējā
ugunskura. Vadoties vairāk no partizāņa instinkta nekā no tak-

tiskiem apsvērumiem, abu grupu viri metušies atpakaļ uz štāba

ugunskuru, sagūlušies aiz retajiem stumbriem un sākuši stei-

dzīgi šaut, gan neko daudz nemērķēdami, kā tas parasti tādās

reizēs notiek. Kaujā iesaistījušies arī abi radisti un frontes pār-
stāvis. Partizāņu nemērķētā uguns tomēr piespieda uzbrucējus
pieturēt soli, nogulties aizsegā un tad lēnām virzīties uz priekšu,

pakāpeniski ielencot nometnes vietu.

Šai laikā Macpāns paspēja izvirzīt pozīcijā štāba grupas lož-

metēju, kas uz laiku sedza tālāko atkāpšanos. Pretinieka uguns
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pārspēks bija milzīgs, un nekāda ilga pretošanās nevarēja no-

tikt. Krita, klusu saļimdama pie savas rācijas, drosmīgā Aina—

Olga Jansone. Līdz ar viņu gāja bojā arī rācija, partizāņu vie-

nīgais līdzeklis, kā uzturēt sakarus ar padomju karaspēka pavēl-
niecību. Krita arī štāba apsargs Žanis Actiņš. Atbalstot pāris
ievainoto, partizāņi steigā atgāja uz ziemeļrietumiem.

Sniegā iemītās pēdas bija labs orientieris, un pretinieks pa
tām neatlaidīgi sekoja, šaujot ar automātiem un metot rokas gra-
nātas. Meža izcirtuma malā Macpāns daudzmaz sakārtoja gru-

pas un deva īsu pretsitienu, aizturot uzbrucējus, kamēr ievaino-

tos nogādāja pāri klajumam. Līdz tumsai palika stundas piecas
sešas — tātad tik ilgi vajadzēja manevrēt pa reto meža masīvu,

atvairot ienaidnieku un neļaujot sevi apiet un ielenkt. To labi

saprata komandieris un pareizi izvēlējās atkāpšanās maršrutu:

partizāņi meta lielu riņķi apkārt Puļām, vazājot hitleriešus visu

dienu aiz sevis, ar nodomu vakarā atgriezties izejas punktā —

vecajā nometnē (sk. shēmu). Tās tuvumā partizāņiem bija norak-

tas patronas un sarunāta nākamnakt tikšanās ar Stirnas grupu
un Strautmaņa sakarniekiem. Varbūt šīs norunātās tikšanās dēļ
partizāņu komandieris arī tik ilgi bija aizkavējies Puļu apkārtnē.

Līdz pusdienas laikam vēl divas reizes Macpāns aizturēja es-

esiešus izcirtumos un meža klajumu malās, kaut arī viņa rīcībā

bija atlicis labi ja pusotra desmita cilvēku. Jo tad, kad Macpāns
lieca atkāpšanās loku uz rietumiem, vairāki partizāņi, kas veda

ievainotos, bija aizjoņojuši tieši uz ziemeļiem. Sapulcējušies
purva malā, viņi gāja uz norunāto satikšanās vietu, un dienas

kaujā viņu ieroču spēku komandieris vairs nevarēja izmantot.

Priekšējā līnijā, kas atgaiņāja sekotājus, ar saviem automātiem

vienmēr atradās abi komandieri — Macpāns un Jakovļevs. Plecu

pie pleca latviešu un krievu tautas varonīgie dēli veica ārkārtīgi
grūto uzdevumu — turēja pienācīgā attālumā uzvaras reibumā

satracinātos vācu fašistu kalpus, kuru bija reižu desmit vairāk

nekā padomju patriotu.
Otro reizi aizturot hitleriešus, iedegās pat ilga apšaudīšanās.

Partizāņi atkāpās tikai tad, kad pretinieks, izvērsies pēc visiem

kaujas likumiem, bija apgājis flangus. Te krita drošais Bors —

Valentīns Jakovļevs, kas šajās pāris nedējās bija paguvis sa-

draudzēties ar kurzemniekiem, kuriem centas maksimāli palīdzēt
un kuri savukārt šo krietno cilvēku dziji cienīja. Pievakarē,

pirms atgriešanās sākotnējā kvartālā, partizāņi pieņēma vēl īsu

kauju un, kad pretinieks izvērsās triecienam. bez upuriem šķēr-

soja Salienas ceļu; ievainots gan tika ložmetēja apkalpes otrais
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numurs. Aiz ceļa pretinieks vai nu pazaudēja partizāņu pēdas
pašu izbradātajā mežā, vai arī bija pārāk noguris un uzskatīja,
ka partizāņus līdz tumsai nepanāks. Arī zaudējumi hitleriešiem

bija lieli, un pret Macpāna vīriem viņi juta respektu. Macpāna
vīri bija drosmīgi un gudri karotāji, nevis dezertieru grupa, kā-

das jagdkomandieši bija pieraduši trenkāt pēc patikas.

Vakarā partizāņi atgriezās izpostītajā nometnes vietā; kritušie

bija aplaupīti un izģērbti, bet drosmīgās radistes līķi necilvēki

bija sakropļojuši. Te bija atgriezušies arī noklīdušie. Pavisam

partizāņiem bija pieci krituši un trīs ievainoti biedri. Komandie-

ris, iedalījis ievainotajiem pavadoņus, nosūtīja viņus ārstēties

pie uzticamiem partizāņu draugiem Salienas apkārtnē. Alber-

tam Benšeitam bija cauršauts žoklis. Diemžēl pēc dažām dienām

audžuvecāku mājās viņu uzgāja tie paši jagdkomandieši un vē-

lāk Sakā nobendēja.
Visi partizāņi bija bezgala noguruši: atkāpšanās ar kauju pēc

negulētās nakts bija atņēmusi aukstumā un pusbadā izvārguša-
jiem mežabrāļiem pēdējos spēkus. Bet arī tagad nebija laika do-
māt par atpūtu: nakti vajadzēja izmantot, lai pēc iespējas tālāk

atrautos no pēdu dzinējiem. Nebija šaubu, ka rītā vajātājiem
piebiedrosies papildspēki. Un, tiklīdz ieradās gaidītā Stirnas

grupa, kā arī Andrejs Vītols ar Strautmaņa sakarniekiem, Mac-

pāns nepielūdzami cēla nodaļu kājās.

Šādos apstākļos, kad cilvēku fiziskie un garīgie spēki atradās

uz galējās izsīkšanas robežas, no kaujas visādā ziņā bija jāiz-
vairās. Macpāns saprata, ka kaut cik nopietnu sadursmi noasi-

ņojusī un sarukusi nodaļa vairs nevarēs izturēt.

Drīz varēja pienākt tā bīstamā robeža, kad izvārdzināto cil-

vēku pārņem trula vienaldzība: tad pazūd pat griba dzīvot un

vēlēšanās klausīt. Līdz šim Macpāna autoritāte bija partizāņiem

neapstrīdams pakļaušanās un darbības stimuls. Tas, ka pēc asi-

ņainās, gandrīz bezcerīgās kaujas bijušajā nometnes vietā at-

griezās visi noklīdušie partizāņi, arī liecināja par mežabrāļu bez-

galīgu ticību un pakļaušanos savam komandierim. Viņa autori-

tāte (pat ne tik daudz draudošās briesmas) bija tas vienīgais

spēks, kas liktenīgajā janvāra naktī varēja piespiest partizāņus
celties un veikt tālāko pārgājienu.

Temperatūra jau vairākas dienas turējās 20° zem nulles, tādēļ,
ja arī kaut kur radās iespēja piesēst un pasnaust, negantais sals

neļāva aizmigt, jo uguni kurt nedrīkstēja. Kā jau teikts, lai at-

klātu partizāņu ugunskurus, vācieši bija sākuši virs aizdomīga-
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jiem mežu masīviem pa naktīm sūtīt izlūklidmašīnas. Izmirkušie

mežabrāļi apsaldēja locekļus, jo apžāvēties nevarēja.
Naktī Macpāns pārveda partizāņus pāri Rīvas upei, devās zie-

meļu virzienā uz savu dzimto Timzas pusi un deva rīkojumu ap-

stāties nelielā birztalā starp Piļķu un Braslu mājām, aiz kurām
tālu stiepās atklātais, lielais Pievikas purvs. Komandieris no-

lēma riskēt — nelielus pudurus ekspedīcijas retāk pārmeklē. Bez

tam, ja arī gribētu iet tālāk, cilvēki vairs neizturētu ne pāris
kilometru. Sī apkārtne komandierim bija pazīstama no bērnu

dienām, te viņš bija ganījis saimniekam lopus. Te arī apmetās
četri desmiti Macpāna vīru.

Dienas pirmā puse pagāja mierīgi. Pulksten trijos pēc pusdie-
nas komandieris atļāva iekurt uguni, jo, sēžot uz vietas mitrās

drēbēs, pārāk neciešams kļuva sals. Taču izrādījās, ka jagd-
komanda bija sadzinusi mežabrāļu pēdas.

Liktenīgā

sadursme Rīvas
mežā

Pulksten 15.30 sākās uzbrukums. Ekspedīcijai

bij a savākti daudzi simti hitleriešu, arī armijas
dal as ar mīnmetējiem un smagajiem ložmetē-

jiem. Plaša apkārtne, izrādījās, bija ielenkta;

nobloķēta bija pat vairākus kilometrus platā Pievikas purvaino

pļavu pretējā mala. lelenkto partizāņu iznīcināšanai tika iedar-

bināts «Trieciengrupas» uzbrukuma variants.

Ķēde pienāca pie nometnes jau izvērtusies. Postenī atradās

divi partizāņi ar automātiem. Viņi mēģināja šaut, bet automā-

tiem tikai noklakšķēja aizslēgi — lielajā salā trofeju ieroču eļļa

bija sabiezējusi, un dzelksnis nespēja pārsist patronas kapsulu.
«Mēs ar komandieri bijām nomodā,» stāstīja R. Zālītis, «un,

kad sadzirdējām šos divus bezspēcīgos klikšķus, tūlīt sapra-

tām — nelaime ir klāt.» Pretinieka automātisko ieroču uguns

šalts pa pašu nometni tādēļ bija negaidīta, posteņa vīri krita.

Arī nometnē bija kritušie. Cilvēkus,_kas bija pietrukušies no

murgu pilnā snaudiena, kaujai sakārtot nevarēja: viņi metas

skriet purva virzienā. Komandieris, ignorējot spēcīgo uguni, at-

gāja pēdējais, un tikai pie nākamā meža ieloka viņam izdevās

savākt veco partizāņu grupu un noorganizēt īslaicīgu atšaudīša-

nos. Hitleriešus vajadzēja aizturēt kaut uz īsu brīdi. Lielākā

daļa Stirnas un Salienas grupas vīru bija neapdomīgi uzskrējuši

uz vairākus kilometrus platas purva pļavas un mēģināja sa-

sniegt krūmus Pievikas pusē. Ja vācieši tūdaļ nonāktu mežmalā,

vini ar ložmetējiem visus skrējējus noslaucītu no tālu pārre-

dzamā klajuma. Taču sedzējgrupas pūles, izrādījās, bija veltas.
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Viņpus purva pie Priedolu mājām ekspedīcija bija ierīkojusi, la-

matas, tāpēc vairāki nepiedzīvojuši mežabrāļi ieskrēja vāciešiem

tikpat kā rokās. Tikai nedaudziem, slēpjoties aiz krūmiem, izde-

vās izlauzties līdz drošai vietai vai nolīst kādā aizsegā. Vairāki

no tiem lielajā salā apsaldēja locekļus. Sajā laikā pretinieka
mīnmetēju baterija atklāja viesuļuguni pa meža biezokni parti-
zāņu ziemeļu flangā. Mežabrāļu komandieris nu jau bija pilnīgi
atšifrējis hitleriešu nodomu: ar spalgajiem mīnu sprādzieniem
izbaidīt visus partizāņus no meža un izdzīt uz atklātās pļavas,
kas ielenkta no visām pusēm!

Macpāns nekavējoties deva rīkojumu — atiet atpakaļ mežā

pa kreisi, kur ārdās vācu mīnas, un tad nelielām grupām mēģi-
nāt izlauzties uz ziemeļaustrumiem; šeit vācieši partizāņus gai-
dīja vismazāk. Aiz Timzas lielu mežu nav — tikai birztalas un

krūmiem apauguši purvi starp apartiem pauguriem. Bez tam šis

bija vistaisnākais ceļš uz Sķupeles mežu, kur tagad atradās pē-

dējais vienības militārais balsts — Strautmaņa kompaktā apakš-
vienība. Skrejot pa biezokni, izšķīrās arī štāba grupa; ar Mac-

pānu palika 3 cilvēki — starp tiem Raimonds Zālītis un kaujā
ievainotā sakarniece Ida Ermsone, kas bija izbēgusi no Liepājas
cietuma un dzīvoja vienībā. Komandieris drosmīgi izlēma četratā

gaišā dienas laikā doties pāri piesnigušajiem laukiem uz Zvirg-
zdu ezeru pie šķupeliešiem. Par šo neticamo pārgājienu toreiz

plašā apkārtnē ilgi klīda runas, vēl tagad suitos stāsta leģendas.
Rietumkurzemes partizāņu komandiera atjautību un veiksmi, at-

rodoties bezizejas stāvoklī, tiešām varēja apbrīnot.
Pārdrošais reids labi raksturo Macpānu kā komandieri un cī-

nītāju. Tikai tāda kaluma ļaudis varēja sekmīgi darboties Kur-

zemes «elles katlā»!

«Izbrauciens» kopā ar vāciešiem vēl vairāk nostiprināja Mac-

pāna kā partizāņu vadoņa autoritāti. Pēc šī notikuma viņš visiem

vēlreiz varēja atgādināt partizāņu bausli: nekad nekrist panikā,

izeju var vienmēr atrast. To viņam pašam savā laikā bija mācījis

tikpat leģendārs latviešu partizāņu tēvs un komisārs — Otomārs

Oškalns.

Autoram par šo neiedomājami riskanto braucienu un par divu

ievainoto partizāņu pārvešanu pastāstījis Raimonds Zālītis, kas

grūtajos ziemas mēnešos līdz pēdējam brīdim atradās koman-

dierim blakus.

«Mīnas mežā mums nekādu postu nenodarīja. Macpāns, apbrī-
nojami labi orientēdamies, izveda mūs uz ceļa tieši aiz meža

stūra pie Peršu mājām. Pārējie bija atgājuši vairāk pa kreisi.
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Partizāna nojauta komandieri nebija vīlusi. Pie mežsarga Kau-

liņa mājam dienvidos no Persiem gar Užavas upi tiešām stāvēja
hitleriešu aizsprosts, kas bloķēja mežu. Upei pāri jāmēģina tikt

lejāk — pie Kukšu tilta. Tilts ir patālu no meža, un vāciešu tur

nebūs. Mūsu uzdevums tagad bija ātri sameklēt pajūgu, kamēr

hitlerieši nav apķērušies; kājām aizsteigties viņiem priekšā mēs

nebūtu spējīgi.

Mums veicās! Pirmajā mājā, kurā ieskrējām, ar lepnu pajūgu
bija iebraucis pagasta civilais komandants 1

— vācietis. Vilcinā-

ties nedrīkstēja. Vācieši no Kauliņiem jau bija pamanījuši šeit

aizdomīgu kustību un steidzās mums nogriezt tālāko ceļu. Pārē-

jie nikni apšaudīja Persus. Viens no mūsējiem te krita. Apšau-
des laikā piebiedrojās kāds partizānis (domājams Arājs. —

Red.), kurš bija ievainots kājas mīkstumā. Atkal bijām četri.

Slēpdamies aiz ēkām, sakārtojām pajūgu un tad auļojām pāri
pļavai paralēli ceļam uz Kukšu tiltu. Es, būdams vienības ne-

oficiālais «ķirurgs», ķēros pārsiet ievainoto biedru. Zirgs bija
nedaudz jāpietur, un izrādījās, ka esam aizkavējušies. Kāda es-

esiešu grupa arī bija sadabūjuši pajūgu un brauca caur Zaķu
mājām pa ceļu uz to pašu pusi. Braucēji bija baltos tērpos, un

sākumā mēs tos noturējām par Strautmaņa ļaudīm, kam būs

izdevies izrauties no ielenkuma. Taču tad, kad viņi pagrieza pa-

jūgu uz mūsu pusi, visas šaubas izzuda. Bija skaidrs, ka līdz

tiltam netiksim. Mēģinājām pārbraukt upi. Taču ledus bija ielū-

zis — zirga svaru neizturētu. Pabraucām vēl gabaliņu gar

krastu, kamēr tikām upes otrā pusē. Bija pats pēdējais laiks!

Mums sekoja arī no mežsargmājas.

Redzot, ka nepanāks, hitlerieši mūsu acu priekšā izcēla lož-

metēju no ragavām, akurāti nolika uz sniega un sāka šaut īsām

kārtām. Tas arī mūs paglāba. Sprāgstošās lodes uzsita sniegu
te vienā, te otrā kamanu pusē. Macpāns trenca spēcīgo rikšotāju
trakā ātrumā; es, apsēdies atmuguriski, garām kārtām šāvu no

automāta. Kaut arī trāpīt nevarēju, ložmetējnieks tomēr nervo-

zēja. Kāda lode gan trāpīja jau ievainotajam biedram zābaka

papēdī. Papēdis tika pazaudēts, un trieciens bija velnišķīgi sā-

pīgs, bet kāja neskarta.

Aiz Kukšām izauļojām uz Alsungas lielceļa. Vācieši atpalikuši.
Abās ceļa pusēs mežiņš, un, kad pēc kāda kilometra priekšā pa-

manījām vāciešus, mēs nemanīti nogriezāmies pa labi...»

1 Domājams, ka tas bijis pagasta landvirtšaftfīrers.
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Macpāns iebrauca tuvējās partizāņu atbalstītāju mājās, kuru

saimniece viņu pazina no mazotnes. Zirgu palaida atpakaļ pa

Alsungas ceļu. lestrēbuši karstu zupu, partizāņi ierakās šķūnī
zem siena.

Izrādījās, ka hitlerieši, atraduši pajūgu, bija pārmeklējuši vai-

rākas mājas kādus divus kilometrus no mežabrāļu apmetnes.

Otrās dienas pēcpusdienā Macpāns kopā ar Zālīti devās pie

Strautmaņa. levainoto Idu Ermsoni atstāja pie gādīgiem ļaudīm,
kas viņu izārstēja. 1 Nebija tālu jāiet — kilometri seši. Bet vieta

pie Gudeniekiem pavisam atklāta, mājas visapkārt. Ejot caur

krūmiem pa iemītu taciņu pie Putnu mājām, kur stāvēja vēr-

mahta saimniecības daļa, partizāņi saskrējās vaigu vaigā ar di-

viem vācu kareivjiem, kas klīda pa mājām, mangodami sviestu

un olas.

«Macpāns gāja pirmais,» turpina Zālītis, «uz pleciem viņam
bija uzmesta zirga sega, jo todien neciešami sala, un vācieši

automātu nepamanīja. Macpāns paspēra soli no taciņas, es da-

rīju tāpat. Automāts man bija siksnā aiz muguras un no priekšas
arī nebija saskatāms. Pagājis mums garām, pirmais vācietis ap-

ķērās. Apsviedies apkārt, viņš uzbrēca: «Hānde hoch!» — un

grāba šauteni no pleca. Mums, kā vienmēr tādās reizēs, pirksti
bija uz automāta sprūda. Nenoņemot automātu no pleca, izšā-

vām tāpat no paduses — neko nemērķējot, tikai paceļot stobru.

No tik neliela attāluma kļūdīties nevarēja ...

Tajā pievakarē vēl divi vācieši nāca pa ceļu pretī, bet, sev par

laimi, laikus nogriezās. Macpāns jau bija pateicis: «Šos garām
nelaidīsim.» Tas nozīmēja, ka atkāpšanās nebūs. Nedzēšams bija
komandiera naids pret hitleriešiem. Viņš vienmēr iedegās svētās

dusmās, sastopoties ar okupantu vai tā vietējo rokaspuisi, kas

1 Sirmā partizāņu atbalstītāja leva Perdava (dz. 1879. g.), kuras mājās
Gudenieku Kapsētās I. Ermsone sagaidīja Uzvaras dienu, pastāstīja: «No

1943. g. rudens līdz 1945. g. maijam es ar savām meitām Irmu, Mariju un

Matildi savā 13 ha saimniecībā slēpām vairākus nelegālistus un palīdzējām
Pijķu Jāņa (J. Baloža), Strautmaņa Andreja un Macpāna Štāba grupai ar

uzturu un apģērbu. 1941. g. vasarā okupanti nošāva manu dēlu Jēkabu, at-

ņēma zirgu. Mani un meitas policija arestēja 1944. g. jūnijā, vazāja pa Aiz-

putes un Liepājas cietumiem, bet nevarēja pierādīt mūsu sakarus ar partizā-
ņiem, tādēļ atbrīvoja.

No 1945. g. janvāra uzturēju ievainoto Ermsoni Idu, kura slēpās kūtsaugšā.
Līdz tam viņa bija slēpušies Kaņepvērpjos, bet pēc saimnieka dēla aresta viņu
tur pieturēt vairs nevarēja. 10. maijā Idai piedzima meita Skaidrīte (Mež-
rozīte). Tagad Ida jau mirusi.»
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mīdīja un apgānīja tēvu zemi, slepkavoja un mocīja labākos pa-
domju cilvēkus.

Partija un tauta mums bija uzticējusi svēto pienākumu — at-

riebt tautas postu un sodīt neliešus, un šo uzdevumu Kurzemes
partizāņi pildīja, nežēlojot savas dzīvības.»

Palielās Strautmaņa apakšvienības nometne sīkajā Sķupeles
mežā vēl joprojām nebija atklāta, kas liecināja par partizāņu un

vietējo iedzīvotāju ārkārtīgi prasmīgu konspirāciju un pēdu
slēpšanas māku. Mežabrāļu mājīgie slieteņi un siltās zem-

nīcas ļoti noderēja partizāņiem, kas bija apsaldējuši locekļus.
Te bija silts ēdiens un iespēja pāris dienu netraucēti atpūsties
siltumā, lai daudzmaz atgūtu izsīkušos spēkus.

Gandrīz divas nedēļas Macpāna štābs uzturējās pie Zvirgzdu
ezera. Ar laiku šeit salasījās vairāki vienības partizāņi (pār-
svarā no Salienas un štāba grupas), kuri pēc traģiskās kaujas
bija palikuši dzīvi. Viņi atnesa ziņas par pārējo partizāņu lik-

teni. Atnāca arī Strautmaņa sakarnieki, kas bija klāt liktenīgajā
sadursmē. Viens no viņiem — Miķelis Tūrs 1

— bija stipri apsal-
dējis kājas līdz pat ceļgaliem un nometnē ieradās pusrāpus, bet

nesdams līdzi 2 automātus. Kājas neatlaba, un slimo partizāni
novietoja pie atbalstītājiem ārstēšanai. Daudz mežinieku ar ap-
saldētiem locekļiem bijis arī Stirnas grupai. Lai gan iedzīvotāji
piegādāja partizāņiem lielāku daudzumu siltu drēbju, zeķu un

cimdu, tomēr Kurzemē neredzēti bargajam aukstuma periodam
partizāņu ietērps izrādījās par plānu. Sevišķi no sala cieta kā-

jas — siltu apavu problēma uz vietas nebija atrisināma. Pie

Strautmaņa pārnāca arī Timzas nodaļas komandiera vietnieks

A. Bertmanis ar pavadoni. Kā minēts, viņu nodaļa cieta sakāvi

gandrīz vienā laikā (25. janvārī) ar štāba nodaļu, un tas notika

tajā pašā Pievikas apkārtnē —■ tikai otrpus dzelzceļa, kilometrus

desmit nostāk. Sajā sakrišanā grūti saskatīt kādu likumsakarību,
taču skaidrs, ka šim Rietumkurzemes partizāņu aktīvās darbības

«pēdējam bastionam» jau no 1944. gada decembra beigām pre-

tinieka spiegi un soda ekspedīcijas pievērsa sevišķu uzmanību.

Te visai «trokšņaini» rīkojās apvienotā frontes izlūku nodaļa, bet

1 Miķelis Tūrs pirms kara bija milicis. 1944. g. vasarā viņš ar savu biedru

Borisu (uzvārds nav zināms) izbēga no ieslodzījuma Salaspilī un pievienojās
F. Lazdenieka grupai. Pēc apsaldēšanās partizāņi Tūru novietoja ārstēšanai

Svāģeru ģimenē (Gudenieku Kaņepvērpjos). 1945. g. 111 sākumā hitlerieši

bunkuru uzgāja un Tūru kopā ar māju saimnieku ievietoja Aizputes cietumā.

Hitlerieši partizāni spīdzinājuši, nokniebuši ar stangām apsaldētos pirkstus,
pēc tam nošāvuši. Borisam esot izdevies pāriet fronti; pēc kara miris.
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Macpāna štāba grupa un Timzas nodaļa nepārtraukti manevrēja
no vienas dzelzceļa puses masīva uz otru. To ievēroja dzelzceļa
sargi un patruļas. Te, kā minēts, īsā laikā tika pieņemti vairāki

aviodesanti, un tas viss nevarēja palikt nemanīts, kaut ari Tim-

zas un Almales izcilais partizāņu atbalstītāju loks prata meista-

rīgi slēpt mežabrāļu pēdas.

Stirnas patriotu

traģēdija

No satriektās Stirnas grupas uz Sķupeles mežu

neviens partizānis neatnāca, bet mēģināja indi-

viduāli vai grupiņās pa 2—3 cilvēkiem nokonspi-
rēties turpat Stirnas apkārtnē pie saviem atbalstītājiem. Tā, pro-

tams, bija kļūda, jo te bija sacelta trauksme un žandarmērijas
spiegi pastiprināti ložņāja gar aizdomās turēto partizāņu at-

balstītāju viensētām; tādēļ gandrīz visiem mežabrāļiem — biju-
šajiem karagūstekņiem sadzina pēdas. Lielāko tiesu no viņiem
hitlerieši nobendēja. Traģiski bojā gāja pats grupas komandieris

Vasilijs Kondratenko. 26. janvāra kaujā, kā atceras aculiecinieki,

viņam ar ložmetēja kārtu bija sašautas abas rokas, sadragāti
kauli, tā ka viņš nevarējis pacelt ieroci — ne pretoties, ne no-

šauties. Sādā stāvoklī viņš nokļuva fašistu rokās un pēc draus-

mīgas spīdzināšanas tika nošauts Sakas Pilsdangās. Te nonāca

arī kvēlā patriote Stirnas grupas partizāne Helēna Zemture, Leo-

nīds Mišuratovs un daži citi, kuri tāpat tika nobendēti. Vairāku

partizāņu un viņu atbalstītāju arestus veicinājis tas, ka starp
hitleriešu rokās kritušajiem partizāņiem — bijušajiem karagūs-
tekņiem atradušies arī mīkstčauļi, kurus Simsona vlasovieši pie-
spieduši runāt. Drebot par savu nožēlojamo dzīvību, viņi otrreiz

nodeva Dzimteni un cīņu biedrus. Stirnas mežabrāļu atbalstītāja
Marija Sedliņa šādi atceras traģiskos notikumus: «Vasilijs
(V. Kondratenko. — Red.), dabūjis smagus ievainojumus abās

rokās, bija, asinīm pārplūdīs, aizvilcies līdz Raģeļiem, kas atro-

das turpat pie kaujas vietas. Viņš prasījis, lai vecais māju saim-

nieks aizved viņu pie Vītiņu Marijas, bet tas viņu nogādājis uz

Alsungas slimnīcu. Te Vasiliju saņēma Sakas žandarmērija.
...Helēna Zemture un Ļoņa (L. Mišuratovs. — Red.) pēc
26. janvāra kaujas dzīvoja pie paziņām un bunkuros. Marta sā-

kumā Helēna slēpās Alsungas pagasta Lauros (mājas nodegu-
šas). Te viņu izprovocēja divi nodevēji, kas bija ielavījušies Va-

silija grupā, bet vēlāk sadarbojās ar vlasoviešiem. Izlikdamies

par partizāņiem, viņi aicinājuši Zemturi iet atpakaļ uz mežu un

atvest pie viņiem Ļoņu. Helēna noticējusi, gājusi līdzi un atklā-

jusi arī Ļoņas slēptuvi Zīlēs. Abus arestēja un aizveda uz Pils-



401

dangām. H. Zemturi nobendēja 17. aprīlī. Pēc kapitulācijas, kad

izraka nošautos, pēc apkaklītes un pārējā apģērba uzzīmēju savu

māsīcu Helēnu.»

Helēnas Zemtures vārds ir viens no varonīgāko sieviešu vār-

diem, kas ierakstīts Kurzemes partizāņu kara vēsturē. Nekādas

hitleriešu represijas, cietumi un nāves draudi nespēja atturēt

padomju patrioti no aktīvas iesaistīšanās partizāņu kustībā. Viņa
bija karagūstekņu bēgšanas un slēpšanas organizētāja, labākā

partizāņu informatore un tālo objektu izlūks; bet pēdējā savas

dzīves pusgadā Helēna Zemture pārcieta visas mežabrāļu dzī-

ves grūtības, piedaloties Stirnas partizāņu militārajās operācijās
un reidos.

Bijusī Stirnas partizāne un atbalstītāja Marija Vītiņa atceras,
ka Helēna pat partizāņu gaitās glabājusi pie sevis sarkano ka-

rogu, ar kuru partizāņu grupa Uzvaras dienā būtu iznākusi no

meža.

Uzvaras dienu Helēna un daudzi viņas cīņu biedri nesagaidīja,
bet sarkanajā uzvaras karogā deg viņu kvēlās asinis. No kādrei-

zējiem Stirnas koncentrācijas nometnes ieslodzītajiem — vēlā-

kajiem mežabrāļiem — izglābās no nāves vai otrreizēja gūsta
ļeņingradietis Pēteris Drabkins. Kā viņš rakstīja 1963. gada
24. decembra vēstulē — tas bija iespējams tikai ar vietējo iedzī-

votāju, bieži pat nepazīstamu, nesavtīgu atbalstu: «Sai kaujā
(26. janvārī. — Red.) arī mani ievainoja. Grupu vairs nesastapu
un pārnakšņoju mežā viens pats. Nosaldēju kājas. Rītā iegāju
kādās mājās. Saimniece nosēdināja mani pie plīts, atkausēja un

palīdzēja novilkt pie kājas piesalušos zābakus, tad labi pabaroja.
Ļoti nožēloju, ka neatceros ne šo zemnieku vārdus, ne uzvārdus.

Vīrs bija gara auguma, labi runāja krieviski...

...Pārgulēju nakti kaimiņu saimnieka šķūnī. Turpmāk nak-

šņoju Marijas Sedliņas siena šķūnī — viņa teica, ka tā drošāk.

Naktī atnāca Ļoņa Mišuratovs, atnesa kāda nošautā soda ekspe-

dīcijas dalībnieka šauteni un paslēpa zem siena. Es viņam neva-

rēju iet līdzi ievainotās kājas dēļ. Ilgi meklēju pa mežu partizā-

ņus, nakšņoju šķūņos, kuros vēl bija palicis siens. Rītā iegriezī-
sies kādās mājās — viesmīlīgie latvieši vienmēr paēdinās. Tādā

ceļā es uzkūlos barakai, kurā bija iekārtota lazarete no Padomju
Savienības apgabaliem izvestajiem pilsoņiem. Krievu medmāsas

paslepus no vāciešiem sniedza man palīdzību — nogrieza kājām
atsaldēto miesu un pārsēja rētas. Ja nebūtu viņu, es būtu palicis
bez kājām ...»
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Traģiski beidzas drosmīgo Stirnas patriotu uzsāktas meža-

brāļu gaitas. Tāda, diemžēl, izrādījās nežēlīgā realitāte.

Zaudētas
pēdējāsbāzes

1945. gada februāra sākumā Rietumkurzemes ak-

Pretestlbas spēki — Macpāna vienības štābs

kopa ar pussimt vīriem un I. Kuļikova izlūku

grupa (sk. 412. lpp.), sataustījuši visklusāko apvidu triju apriņķu
robežjoslā (Graveres un Lielīvandes muižu apkārtnē), uzkrāja
spēkus, piesardzīgi veica apkārtnes izlūkošanu, gaidīja sala pie-
rimšanu un «pēdu laika» izbeigšanos. Izrādījās, ka taisnā līnijā
no Mežbrūveriem, kur bāzējās Kuļikova (Drosmīgā) izlūki, līdz

Strautmaņa nometnei mežā pie Zvirgzdu ezera bija tikai kādi 10

kilometri. Taču viens par otru izlūki un partizāņi neko nezināja.
Konspirācija, protams, nevarēja būt bezgalīga. ll

L
februārī no

rīta Sķupeles mežu sāka pārmeklēt ķēdē izvērtusies Ēdoles jagd-
komanda — apmēram pusotra simta policistu, galvenokārt
iebraucēji no Vidzemes. Pulksten 9.00 hitlerieši tuvojās nomet-

nei; partizāņi pēc pirmā uztraukuma ieņēma pozīcijas uzkalna

vidū ar F. Lazdenieka grupu kā spēcīgāko centrā un sagaidīja

uzbrucējus ar uguni. Policisti sagūla un, lai gan komandieri sku-

bināja, nebija pieceļami. Pret tiem, kas gribēja nometni apiet gar
labo flangu, tika sviesti Eglīša un Skudes vīri; arī te policisti
tika apturēti. Macpāns pats ar pāris izlūkiem devies raudzīties,
vai kaut kas negatavojas kreisajā spārnā. Te viņš sadūries ar

esesiešu virsseržantu Lodi, kas tāpat rekognoscējis apkārtni.
Macpāns nošāvis Lodi. Partizāņi, bez zaudējumiem izturējuši
pirmo triecienu, atgāja uz rietumiem un sagūla jaunās pozīcijās

pēc kāda kilometra. Esesieši nesekoja. Saspridzinājuši partizāņu
zemnīcas un pārsējuši vairākus savus ievainotos, viņi ar 4 kritu-

šajiem atgriezās Šarlotes muižā.

Vakarā partizāņu komandieri apspriedās un nolēma uz laiku

pamest Sķupeles mežu. Tika norunāta tikšanās vieta un laiks.

Pulksten 2.00 naktī vienība sadalījās un šķērsoja Gudenieku ceļu:

Macpāns ar štāba grupu devās uz Salienu — Cīravu, Strautma-

nis ar saviem ļaudīm — uz Miķelīšu mežu. Pēdējiem iznāca ap-

šaude ar ienaidnieku, un nakts tumsā no grupas atpalika Alek-

sandrova un Zeļeznova vīri, kam otrā rītā policisti nokļuva uz

pēdām, vairākus sagūstot.
Arī Strautmaņa apakšvienībai neizdevās noslēpt pēdas. 13. feb-

ruārī partizāņus Miķelīšu mežā panāca tā pati Strautnieka jagd-
komanda no Ēdoles. Šoreiz partizāņu pretestība bija daudz vā-

jāka. Vīru bija divreiz mazāk nekā Sķupeles mežā, un pēdējās
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KAUJA ŠĶUPELES MEŽĀ

Strautmana zemnīcas

Macpana zemnīcas

00 Saimniecības bunkuri

Zeļeznova un Aleksandrova grupu slieteņi

%iļ. Ugunskurs

l Partizānu atiešanas virziens

Hitleriešu pirmais (I) un otrais (II) trieciens

■ffmr. un sprosti

patronas nedrīkstēja izšaut; dažiem jau tā nebija ar ko šaut.

«Partizāņu apbruņojumā,» raksta A. Strautmanis, «bija tik da-

žādu marku (šucmaņiem un mežsargiem atņemtie) ieroči, ka tiem

nebija iespējams sagādāt munīciju. Arī vāciešu ražotā munīcija
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padomju sistēmas ieročiem, ko mēs reizēm dabūjām, bija loti
zemas kvalitātes — ik uz pāris šāvieniem kļūme.»

Partizāņi atkāpās, nesot līdzi sakarnieci Austru Skudi, kura

bija ievainota krūtīs. Arī pār ceturto Rietumkurzemes partizāņu
nodaļu savilkās iznīcības draudu mākoņi. Cik ilgi izdosies izma-

nevrēt? Reiz atklājusi partizāņu nodaļu, soda ekspedīcija un

spiegu varza tagad mina tai uz pēdām. Atrauties vairs nevarēja.
Tik lielai nodaļai atklātajā Apriķu pusē nebija iespējams noslēp-
ties pat uz laiku. 1945. gada maijā A. Strautmanis LPKŠ piln-
varotajam šādi raksturoja toreizējo stāvokli: «Tā kā vairākas

dienas bijām palikuši bez pārtikas un sniega dēļ nebija iespē-
jams to iegūt, jo policijas spiegi uzmanīja mežus, lai ziņotu par
katrām redzētām pēdām, tad dzīve mežā vairs nebija iespējama.
Arī munīcijas bija palicis vairs tikai vienai kaujai. Kopēji no-

lēmām atlikušo ziemas laiku pavadīt mazās grupās pa 3—4 cil-

vēkiem, dzīvojot šķūņos vai pie paziņām.» Tā pakāpeniski noasi-

ņoja un apsīka Rietumkurzemes vienība.

«Anša partizāņu vienība,» teikts izlūku Centra rezumējumā,
«1945. gada janvārī un februārī bija spiesta darboties ārkār-

tīgi grūtos apstākļos (ziemas laiks, pastāvīgi aplen-
kumi un vācu soda ekspedīciju nepārtraukta sekošana) bez

pietiekama apbruņojuma, munīcijas un ap-

ģērba.» Pie teiktā nav ko piebilst. Štāba grupa vēl izmanev-

rēja 2 nedēļas un palika pēdējā kaujas ierindā visā Rietumkur-

zemē. Par nelaimi, Salienas meža produktu noliktavas, izrādījās,

bija iztukšotas, un Macpāns ar 6 vīriem devās pāri Tebrai uz

Cīravas mežiem, kur jau veselus divus mēnešus nebija skanē-

juši partizāņu šāvieni.

«21. februāra vakarā,» stāsta štāba grupas atbalstītājs Volde-

mārs Brašs, «mūsmājās ienāca Macpāns un Pauls (Raimonds
Zālītis. — Red.). Mana sieva ar zirgu aizveda partizāņiem mežā

produktus, apavus, cimdus, zeķes un arī vēl palagus autiem. Ar

Macpānu norunājām, ka tiksimies 26. februārī, kad viņam no-

došu ziņas par vācu munīcijas noliktavu Dzērves stacijā, bet šai

dienā Macpānu ievainoja mežā, apmēram vienu kilometru dien-

vidrietumos no manām mājām.»

Kurzemes

partizāņu

leģendārā
vadoņabojā eja

Kaut kādā veidā Simsona bandīti bija sadzinuši

pēdas Macpāna vīriem un 26. februārī uzbruka

štābam mežā pie Saldiniekiem. «Gatavojāmies
kurt ugunskuru,» stāsta Žanis Ermsons. «Mac-

pāns sēdēja pie bērza, blakus atsliets automāts.
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Ari pārējie viri sēdēja visapkārt sniegā, sardzē stāvēja Voldis

Vītols. Macpāns pēkšņi satvēra ieroci un nometās guļus. Viņš
bija kaut ko ievērojis. Arī mēs, vēl nezinādami, kas draud, ieņē-
mām kaujas pozīcijas. Pirmais izšāva Macpāns, tad uguni at-

klāja uzbrucēji, kuri bija klusām pienākuši puslokā ap mums.

Atceros, ka Macpāns sauca: «Pa vienam atkāpties!» Atmiņā
iespiedies mirklis, kad Macpāns pēkšņi atraisīja vidusjostu un

kopā ar abiem automāta diskiem aizsvieda to krūmos — it kā

nepanesamu smagumu. Tikai tad apjautu, ka komandieris ievai-

nots. levainota bija kreisā kāja — cauršauts stilba kauls, tomēr

sākumā viņš, vīrišķīgi pārvarot sāpes, gāja pats; vēlāk viņam
piepalīdzējām. Grupa atrāvās, vajātāji palika apmetnē, meklējot

apslēptas mantas un šaujot visapkārt. Grupas vadīšanu uzņēmās
Zālītis; viņš aizsūtīja divus vīrus uz tuvējām mežsarga mājām
Dubeniekiem pēc pajūga. Mājās bija tikai sieva un mazi bērni,
bet mežsargs kaut kur izbraucis ar zirgu. Partizāņi gaidīja vai-

rākas stundas. Pārbraukušo mežsargu ar visu pajūgu mobilizē-

jām ievainotā komandiera pārvešanai.
Tad dodamies uz Plieņu tiltu. Izsūtītais izlūks atgriežas un

ziņo: tiltu apsargā. Mēģinām pārkļūt pār Tebru bez tilta, bet

ledus sāk plaisāt, tas zirga svaru nenes. Atgriežamies mežā,

spriežam, kā tālāk rīkoties. Mūsu priekšlikumu — ievainoto ko-

mandieri pagaidām novietot partizāņa Krauliņa mājās — Mac-

pāns noraida. Viņa pēdējie vārdi bija apmēram šādi: «Štāba

grupu noteikti jāsaglabā, bet manas dienas skaitītas. Tādēļ at-

stājiet man automātu ar pāris diskiem un granātas; pirms nāves

aizraidīšu uz viņpasauli ne vienu vien nelieti.» Mēs, partizāņi,
šo priekšlikumu noraidījām. Macpāns ilgi domāja — acīmredzot

viņš saprata, ka partizāņi viņu neatstās. Un pēkšņi atskanēja re-

volvera šāviens — komandieris pats bija šķīries no dzīves.»

Jā, Macpāns izšķīrās. Tuvojās rīts, zvaigznes sāka bālēt. levai-

notais komandieris, kas bija vienības sirds un smadzenes, tagad

smagā ievainojuma dēļ kļuva par nastu štāba grupai un atņēma
tai iespējas manevrēt. Drīz pajūgu panāks vajātāji, un kaujas
iznākums bija paredzams viens — pie upes piespiestā štāba

grupa tiks pilnīgi iznīcināta. Ne sava dzīvība, bet doma par cīņas

perspektīvām nodarbināja komunista Macpāna prātu šajās lik-

tenīgajās minūtēs. Viņš partijas un tautas vārdā bija iededzi-

nājis un pacēlis simtiem cilvēku pret nīstajiem okupantiem. Paš-

laik viņi pārdzīvoja grūtu laiku, bet, ja paliks vadošais štābs, —

Rietumkurzemes partizāņus pavasarī varēs no jauna savākt kau-

jas vienībā. Bija noplūdis daudz asiņu, spēki sāka zust, un leģen-
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dārais Kurzemes partizāņu vadonis nelokāmais latviešu komu-
nists Andrejs Macpāns, lai smagā ievainojuma dēļ biedriem ne-

būtu jānes, vērsa ieroci pats pret sevi.

Partizāņi izkala ar dunčiem sasalušajā zemē kapu un ar dzi-

ļām sāpēm sirdi apbedīja savu komandieri — Kurzemes parti-
zāņu tēvu.

Tā gāja bojā drosmīgais kaujinieks un dedzīgais masu vadī-

tājs Andrejs Macpāns. Un tieši tad, kad līdz Uzvaras dienai bija
palikušas skaitāmas nedēļas.

Bet lielā kurzemnieka vārds turpina dzīvot arī pēc nāves. Par

Macpāna drosmi un aukstasinību tautā klīst leģendas līdz šai

dienai. Sīs leģendas un nostāsti liecina, cik dziļi tauta cienījusi
un ar kādu uzticību uzņēmusi Komunistiskās partijas un Pa-

domju valdības sūtni.

Atlikušo ziemas posmu Rietumkurzemes partizāņi mēģināja
izturēt, dzīvodami pie saviem atbalstītājiem, slēpdamies un vai-

rīdamies no vajātājiem. Daudziem tas izdevās, bet bija arī jauni

upuri. Marta sākumā R. Zālītis, Z. Ermsons un V. Krauliņš devās

slepenā reidā uz Tukuma pusi, lai pārietu fronti un paziņotu re-

publikas valdībai par Rietumkurzemes partizāņu vienības smago

stāvokli, un organizētu no aizfrontes palīdzību. Palikusi bez ra-

diosakariem, štāba grupa pati uz vietas neko būtisku nevarēja
darīt.

Nebija apkārtnē arī nevienas izlūku raidstacijas, kura darbo-

tos un no kuras varētu nodot sēru vēsti uz aizfronti. Tikai naktī

uz 18. martu pie Gobziņu mājām (netālu no Macpāna pēdējās
kaujas vietas) piezemējās pieredzējis frontes izlūks Augusts Ste-

piņš 1
ar 2 radistiem, nobāzējās tuvējā purvā un, regulāri iegrie-

žoties kādreizējo partizāņu atbalstītāju mājās, noorganizēja

plašu informatoru tīklu. Līdz Uzvaras dienai viņš paspēja nosū-

tīt simt ziņojumu par pretinieka spēkiem Liepājas un Pāvilostas

apkārtnē.

1 Augusts Stepiņš, dz. 1907. g. Aulejas pag. Sarkanajā Armijā iestājās

brīvprātīgi 1941. g. 15. VIII; PSKP biedra kandidāts. Četras reizes desantēts

ienaidnieka aizmugurē; vairākkārt apbalvots. «Izpildot ceturto pavēlniecības
uzdevumu ienaidnieka aizmugurē kā grupas komandieris [Kurzemē],» rakstīts

viņa apbalvojuma lietā, «Stepiņš Augusts Augusta dēls nelegālās dzīves sma-

gajos apstākļos parādīja izcilu meistarību, organizējot lielas ienaidnieka ostas

{Liepājas] un svarīgas dzelzceļa maģistrāles nepārtrauktu novērošanu. At-

klāja liela štāba un trīs aerodromu atrašanās vietas, lidmašīnu tipus un skaitu,

aizsardzības sistēmu ostas pieejām. Savlaicīgi informēja pavēlniecību par pre-

tinieka karaspēka un kara materiālu pievešanu un to izvešanu no ostas...»
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Saja laikā R. Zālītis ar saviem pavadoņiem Abavas masīvā

bija sastapis Sarkanas bultas partizāņus un pie viņiem apmeties.
let tālāk vairs nebija vajadzības, jo partizāņu vienībā bija rācija.
Par Macpāna nāvi tika paziņots uz Rīgu. Zālītis saņēma atļauju
palikt abaviešu vienība, jo tai trūka komandieru, tebras parti-
zāņi turpmāk piedalījās Sarkanās bultas operācijās: R. Zālītim

uzticēja spēcīgākā — proti, 1. partizāņu kaujas vada komandē-

šanu; Z. Ermsons kļuva par 2. vada komandiera vietnieku;
V. Krauliņu kādā no sadursmēm ievainoja.

Ziemā aprāvās vēl vienas frontes izlūku grupas darbība Lie-

pājas apkārtnē. Par šiem izlūkiem (kodētais nosaukums Triumfs)
ir_ savākts maz ziņu, kaut arī viņi te uzturējās krietnu laiku un

vāca informāciju par «Kurzemes katla» lielāko ostas pilsētu.
Četru cilvēku grupu prasmīgi vadīja Rīgas strādnieks komu-

nists Jānis Lielkoks (dz. 1903. g.). Izlūkus desantēja jau augusta
vidū mežu masīvā aiz Liepājas ezera — starp Bārtas un Otaņķu
upēm. Ir dzirdēts, ka daži nelegālistu pulciņi, kas slēpās Otaņķu
apdzīvotās vietas tuvumā, ir tikušies ar parašutistiem. Taču vēl

nav apzināts izlūku atbalstītāju un informatoru tīkls. Ziemā aiz

Liepājas ezera bāzēšanās apstākļi bija kļuvuši ārkārtīgi grūti;
daudzus mežiniekus izķēra, vai arī tie pārgāja uz citu apvidu —

tālāk no frontes un pilsētas. Ir ziņas, ka arī Lielkoks devies uz

Tukuma pusi, lai pārietu fronti.

Noasiņoja arī Liepājas pagrīde, gāja bojā vairāki tās vadītāji,
kas bija uzturējuši sakarus ar Rietumkurzemes partizāņiem un

tiem snieguši palīdzību, piegādājot munīciju, ieročus, medika-

mentus v. tml. Krita esesiešu bendēm rokās drosmīgais patriots
Artūrs Ķikuts 1. Latviešu kolaboracionistus ārkārtīgi pārsteidza
ziņa par tik plašas komunistiskas organizācijas pastāvēšanu
turpat blakus viņiem — pašā Liepājā; šinī organizācijā viņi sa-

skatīja jauno izpildkomiteju. «Marta vidū,» rakstīja O. Freivalds,
«vāciešiem bija izdevies atklāt Liepājā komunistisko pagrīdi un

apcietināt visu jauno pilsētas izpildkomiteju(!). Apcietināto vidū

bija arī Liepājas farmaceitiskās noliktavas pārzinis Ķikuts...»
Un tālāk: «...Noskaidrojās, ka Ķikuts ir simpatizējis komunis-

tiem un medikamentus taupījis (komunistu, tātad arī partizāņu,
vajadzībām. — Red.) .» (F. K. c, 11, 32, 97.)

1 Par Artūra Ķikuta darbību sk. literatūru (D. N. f., 187). Fašistu mi-

nētā Liepājas pagrīdes organizācija ir vel tālāk pētāma, lai visā pilnība pa-

rādītu tās vērienu.
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Ainas
radiogrammas

apliecina

1972. gada nogale autoram izdevās iepazīties ar

H Baltijas frontes radistes Olgas Jansones

(Ainas) visam radiogrammam. Jaunie arhīva

materiāli apstiprina iepriekšējā nodaļā izklāstīto

viedokli par A. Macpāna vienības traģisko likteni 1944./45. gada
ziemā. Ainas radiograrnmas ir paša A. Macpāna pēdējie ziņo-
jumi, viņa pēdējais vēstījums aizfrontei un vēsturei. Tādēļ būtu

aplami noklusēt jaunos dokumentus un nedot tos lasītāju vērtē-

jumam. Radiograrnmas atkārtoti apstiprina un detalizēti rak-

sturo mežabrāļu darbības ārkārtīgi grūtos apstākļus Rietumkur-

zemē un reizē apliecina Macpāna vīru nesatricināmo drosmi un

nerimstošo aktivitāti līdz pat pēdējām kaujām.

No atšifrētajām radiogrammām izriet secinājums, ka 1944. g.

nogalē nemitīgi pieauga hitleriešu spēku koncentrācija Cīra-

vas— Alsungas — Pāvilostas apkārtnē, t. i., Macpāna partizāņu
bāzēšanās pamatrajonā. Sis pretinieka manevrs bija saistīts ar

paredzamo padomju karaspēka frontes pārrāvumu no Saldus pu-

ses, virzienā pāri Ventai uz Pāvilostu. 1945. gada sākumā vēr-

mahta spēku koncentrācija te jau sasniedza tādu pakāpi, kādu

var nosaukt par kritisku partizāņu darbībai, jo katrā viensētā

bija izvietoti hitleriešu karavīri. Tādējādi mežabrāļi tika atgriezti
no saviem informētājiem un apgādātājiem, iedzīti mežos un no-

bloķēti. Partizāņu un frontes izlūku diversijas šai operatīvi sva-

rīgajā rajonā savukārt izraisīja pastiprinātu mežabrāļu apkaro-
šanu: pēc lielajām soda ekspedīcijām turpinājās intensīva ķērāju
komandu darbība. Meži abpus Tebras upes tika pārplūdināti ar

jagdkomandām; tās izsūtīja ne tikai drošības policija un žan-

darmērija, bet iedalīja arī 18. vācu armijas un divīziju štābi. Iz-

vietojušās mežsargmājās netālu no partizāņu apmetnes vietām,
tās paralizēja mežinieku manevrēšanas iespējas. Ainas radio-

grarnmas to visu apliecina ar dokumentāru spēku.

«1944. g. 29. X. Cīravā 2000 vāciešu. Pilī štābs, centrālā telefona stacija.
4 km dienvidos no Alsungas pa Alsungas—Gudenieku ceju pārtraukta kustība,

ceļ noliktavas. Mežos izķer partizāņus ...»

«21. XI. Labragā 5. lietuviešu [policijas] bataljons, kas ieradās krasta apsar-

dzei 10. XI no Liepājas un nomainīja 13. lietuviešu bataljonu. Bataljona sa-

stāvā 250 cilvēku. Viena rota apsargā krastu 15 km garā frontē. Posteņos

pa 8 cilvēkiem, ir rokas ložmetēji, automāti, šautenes, rokas granātas. Katra

rotā mīnmetējs. Labragā arī vāciešu postenis — 8 cilvēki. Sārnatē 10. lietu-

viešu bataljons...»
«11. XII. Sākas mežu ģenerāltīrīšana. Sakarā ar diversiju grupu darbību

notiek apkārtnes pārmeklēšana dienvidos no Tebras upes. Mežā un Gobziņu
mājās novietojās 80 cilvēku garnizons ar pelengatoru. Uz šosejas ložmetēju
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sprosti, uz ceļiem un stigām posteņi, patrulē bruņumašīnas, [mežus] caurstaigā
ķēdes...»

«19. XII. Salienas baznīca sagatavota karaspēka izvietošanai. Pa Pāvil-
ostas—Salienas ceļu patrulē vieglie tanki un izvietoti slepeni posteņi pa 3 cil-
vēkiem katrā...»

«21. XII. Izlūku (ķērāju. — Aut.) vienības pa 60—100 cilvēkiem [uzturas]
mežā, apmetušās viensētās Rīva, Uzrīvas (tā tekstā. — Aut.), Salienas muižā,
pie Gobziņu mežsarga, Jaunarāju mežsarga, Šuvēju mežsarga. Mežu rietumos

no Salienas caurstaigāja 200 cilvēki, ejot ķēdē s—B metru attālumā viens no

otra ...»

«28. XII. Apriķos artilērijas daļa Nr. 22, kas ieradusies no Berlīnes. 2 km

dienvidos no Tikuru muižas 19 tanki, kas ieradās 24. XII no ziemeļiem. Dien-

vidos no Tikuru muižas aizzāģēti un caururbti koki aizsprosta ierīkošanai

1,2 m augstumā.»
«1945. g. 1. I. 80 ķērāji 22. XII izvietojās 0,5 km no [mūsu kravas] desan-

tēšanas vietas.»

«14. I. Puļas viensētā [izvietojās] karaspēks ar 70 automašīnām (teksts ne-

skaidrs. — Aut.).»
«18. I. Ēdolē žandarmērijas štābā 70 cilvēki, Biržu muižā 50... Gudenieku

pagasta Strēļu viensētā 30 viltus (teksts neskaidrs. — Aut.) partizāņi, viņu
rīcībā 3 automašīnas.»

Šajā pašā dienā Aina pārraidīja Bora (V. Jakovļeva) radio-

grammu, kurā rezumēti ārkārtīgi grūtie apstākļi, kādos atradās

A. Macpāna vienība 1945. gada janvāra vidū:

«Soda ekspedīcijas bloķē šo rajonu. Aizdomās turētās ģimenes arestē. Arestē

pat par to, ja pie viensētas ierauga no meža puses sniegā iemītas pēdas. Ares-

tētos sūta uz Lažas pagastu... Daudzi [iedzīvotāji] aiz bailēm [mūs] pat istabā

neielaiž. Pēdu dēļ tiek atklātas grupas, kas novēro šoseju. Vācieši katru rītu.

pārbauda abas šosejas puses 500 m attālumā. Kaut arī mūs katru dienu dzenā

un mēs zaudējam (audis, visiem spēkiem cenšamies nokārtot izlūkošanu (pa-
svītrojums mans. — Aut.). Pārtiekam no tā, kas nobāzēts rudenī. Katrā vien-

sētā stāv vācieši [karaspēks, kā arī] ķērāji — ukraiņi, somi (?), vācieši un

latvieši.»

Kā redzams, pat neiedomājami grūtajos apstākļos Macpāna
vīri nezaudēja drosmi un turpināja darboties. Par to liecina Ainas

30. decembra telegramma.

«20. XII uz Aizputes—Kuldīgas ceļa uzspridzinājām autobusu un kravas

mašīnu. 25. XII Adzes apkārtnē — vieglo automašīnu.»

Pēc tam mežiniekiem atlika tikai viena efektīva un padomju
frontei noderīga darbības forma — militāro ziņu vākšana par

pretinieka spēku izvietojumu Kurzemes rietumu piekrastē. De-

cembra vidū partizāņi saņēma īpašu frontes štāba uzdevumu: pa-

stāvīgi novērot un ziņot par hitleriešu karaspēka izvietojumu un

pārvietošanos Pāvilostas apkaimē. Te ir lietderīgi minēt vairākas

Ainas radiograrnmas par Macpāna vienības izlūku savākto sva-

rīgāko informāciju.
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«18. X. Steiga pabeidz aerodroma celtniecību 2 km dienvidos no Cīravas.

[Lidmašīnas] jau piezemējas. Ceļ nocietinājumus gar ceļiem Aizpute—Saka,
Aizpute—Kuldīga, Aizpute—Liepāja. Hospitāļi Saleinē (tā tekstā. — Aut.),
Dzērvē, Alsungā.»

«19. X. Kuldīgā karaspēka sablīvējums. Pie Kuldīgas—Biržu ceļa 14—16 km

no Kuldīgas militāra nometne. Tilts pār Ventu pie Skrundas uzspridzināts,
steiga atjauno. Dzērves skolā lidotāju štābs. Skola — balta divstāvu mūra

maja.»
«27. X. Liepājā visos laukumos zenit- un lauka artilērija. Transportkuģi ar

munīciju ik pa 2 stundām pārmaiņus atrodas ziemas un kara ostā un stāv

atsevišķi. No Priekules Liepājas virzienā 11 km garš ešelonu sastrēgums —

ar kara mantām.»

«7. XI. Kuldīgas rajona pāri Ventai uzcelti 6 jauni tilti, katrs uz 3 ponto-
niem. 2 tilti atrodas dienvidos no Kuldīgas šosejas un netālu viens no otra.

Pārējie 2 km uz ziemeļiem, viens pie Padures pārceltuves ...»
«13. XI. Aizputes garnizonā 2000 vācieši un 6 vidējie tanki. Zenītartilērija

dienvidos no pilsētas augstienē 103. lerakumi un mīnētās joslas [atrodas] 1 km

ziemeļos no pilsētas gar upes krastu, kā arī 800 m dienvidos no pilsētas, no

Tebras upes līdz kapsētai, šķērsām Aizputes—Kalvenes ceļam un starp Vec-

lažu un pilsētu ...»
«18. XI. Liepājas—Ventspils dzelzceļa līnija gatava, iet ešeloni...»
«20. XI. No Liepājas_ostas ik dienas atiet 30 līdz 40 kuģi. Visi laukumi

pārpildīti ar automašīnām. 19. XI vācieši no Aizputes izbrauca uz fronti.

Štābs no Dunalkas pārcēlās uz Kazdangu.»
«21. XI. Pa Liepājas—Ventspils dzelzceļu dienā aiziet 4—6 ešeloni, galveno-

kārt naktī; vagoni segti, apsargā lielkalibra ložmetēji, reizēm pavada 2—4

iznīcinātāji.»
«4. XII. 5 km no Kuldīgas Pelču muižā [vācu armiju] Ziemeļu grupējuma

štābs. Apkārt spēcīga pretgaisa aizsardzība.»

«21. XII. Pāvilostā nav nekādas [kuģu] kustības. Pirms nedēļas ieradās

barža ar munīciju. 10 m attālumā no krasta ziemeļos (1 km garumā) un dien-

vidos (0,5 km garumā) no ostas ik pēc 20 metriem novietoti lielgabali. 20 m

ziemeļos no jaunās baznīcas radiostacija. Pāvilostas garnizonā 2500 cilvēki.

600 m dienvidos no Sakas pagasta mājas tālšāvēji lielgabali...»
«1945. g. 8. I. 42. tanku divīzijas daļas operē Priekules rajonā 2 mēnešus.

Skrundā artilērijas daļa, Apriķos štābs.»

«16. I. Pāvilostā līdz 100 kuteru. Pilsētā un apkārtnē karaspēka sablīvē-

jums. Sakā ieradās latviešu SS daļa. Kursā, Upesmuižā hospitāļi. Pie Sakas

upes Pāvilostas rajonā pievesti pontontilti.»
«19. I. Pāri Sakas upei Pāvilostā blakus vecajam tiltam ceļ jaunu tiltu.

400 m ziemeļos no ostas jūrā būvē laipas, pēc nepārbaudītām ziņām [būvē] arī

Rīvas grīvā, 16 m (tā tekstā. — Aut.) dienvidos no Pāvilostas iepretim Ziem-

upei un Sārnatē. Karaspēks izbrauc no Pāvilostas dzīvot zemnīcās gar jūras
krastu dienvidos un ziemeļos no pilsētas. Mežā pie kapsētas (ziemeļrietumos
no Sakas) stāv 7 smagie tanki ar piekabēm un lādiņiem ... Cīravas aerodromā

pašlaik atrodas vairāk nekā 100 dažāda tipa lidmašīnu. Mežā ziemeļos no

Cīravas ar eglītēm nomaskēti 6 zenītlielgabali...»

Ainas radiostacija vēl paspēja informēt Centru par vāciešu

karaspēka daļas virzīšanos 19.—21. janvārī no Kuldīgas cauri

Aizputei uz Liepāju un par šī karaspēka izvešanu pa jūru uz Vā-

ciju. Tas bija signāls Padomju pavēlniecībai, ka notiek pretinieka
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spēku pārsviešana no Kurzemes uz Vāciju. Sai laikā sāka mazi-

nāties arī pretinieka karaspēka koncentrācija Macpāna partizāņu
darbības rajonā, taču šī apstākļa pozitīvo ietekmi mežabrāļi ne-

paspēja izmantot — uzbruka nelaime. Pirms savas bojā ejas
radiste O. Jansone vēl paspēja noraidīt Centram ziņojumu par
Bajānista un Sokola izlūku traģisko likteni. Ainas informācija
frontes štābā bija vienīgā par šīm pazudušajām grupām, jo iz-

lūku rācijas bija vai nu gājušas bojā, vai kritušas pretinieka ro-

kas. Ainas radiogrammu saturs palīdz precizēt ziņas par abu

izlūku grupu sakāvi. 17. un 18. janvārī tika pārraidīts šāds
teksts:

«11 km ziemeļrietumos mežā no Jūrkalnes 11. I bija ielenktas I Baltijas
frontes štāba izlūkdaļas divas grupas... Pie mums no Ivanoviča (I. Cistja-
kova. — Aut.) grupas ieradās divi cilvēki, kurus viņš paņēma līdzi no parti-
zāņu vienības. Viens no viņiem latvietis, otrs — krievs, kas prot vāciski (domā-
jams, ka te ir runa par grīņiniekiem A. Gržibovski un G. Kiriļinu. — Aut.).
Viņi stāstīja, ka tikuši aplenkti no vāciešiem Fomčenko bāzēšanās vietā. Kritis

grupas komandieris Ivanovičs un citi no viņa grupas. Radiste Vaļa (Valentīna
Ļitovčenko. — Aut.) smagi ievainota, dzirdēts kliedziens, kad vācieši viņu
sagrāba, rācija nokļuva pie ienaidnieka. No Fomčenko izlūkgrupas nonāvēta

viena pati radiste Dusja (Jevdokija Gromova. — Aut.), rācija atrodas pie
komandiera Fomčenko. Vācieši atraduši [izlūku] saņemto aviokravu. Fomčenko

un otra grupa bija nolēmušas pievienoties partizāņu vienībai, taču, pārejot
Užavas upi, tikušas apšaudītas un izšķīrušās iet pa mežiem, lai šķērsotu Ventu,

un tālāk pāri frontei... Sakaru ar šīm grupām nav.»

Pēdējā Ainas noraidītā radiogrammā lūdz pasteidzināt avio-

desantu. Tā datēta ar 24. janvāri, parakstījis Bors. Vēl arhīva

materiālos figurē Boram 27. I adresētā Centra radiogrammā,
taču līdz partizāņiem tā vairs nenonāca.

Partizāņu radiste alūksniete Olga Jansone godam izpildīja
savu atbildīgo un grūto uzdevumu līdz pēdējam elpas vilcienam.

Taču Kurzemes mežu šalkās vēl šodien var saklausīt stāstu par

viņas cildeno veikumu. Olgas Jansones vārds saglabāsies parti-
zāņu kustības vēsturē.

Kaujas ierindā

robi nepaliek

Taču hitleriešu līksmošana par to, ka Pāvilos-

tas — Alsungas apkārtni izdevies «attīrīt» no

partizāniem un frontes izlūkiem, bija pāragra.

Stratēģiski svarīgais jūras krasta rajons, kuru vācieši nocieti-

nāja jūras desanta vai frontes pārrāvuma gadījumam, kā arī

abas ostas un Alsungas — Liepājas dzelzceļa līnija joprojām at-

radās padomju frontes pavēlniecības kontrolē. Par to ziņas pāri
frontei raidīja Ohotņika (Mednieka) izlūki, kurus desantēja pie
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Pāvilostas naktī uz 9. martu. Grupā sākumā bija 12 cilvēki, un

to vadīja leitnants Iļja Matvejevs. Jāatzīmē gan, ka desantēšana

nebija veiksmīga: lidmašīnai metot pirmo loku, paguva izlēkt

tikai seši, ar otru loku — pārējie izlūki. Taču pēdējie ar pamat-

grupu nesastapās, un par viņu tālāko likteni nav skaidru ziņu;
izlūkošanas darbi bija jāveic sešatā.

Starp noklīdušajiem bija trīs Latvijas iedzīvotāji, to skaitā

Vecslabadas pagastā dzimusī medicīnas dienesta leitnante Ma-

rija Pogumirovska un rīdzinieks Juris Kiršteins. Pēdējais 1943.

gadā bija mobilizēts leģionā, iedalīts vācu aviācijas daļā, bet

1944. gada vasarā dezertējis un nolaidies ar lidmašīnu padomju
aerodromā Utenā (Lietuvas PSR).

Vēlāk grupai papildus tika desantēta latviešu valodas pratēja
Vanda Zukovska. Izlūki sistemātiski novēroja satiksmi starp Lie-

pāju un Pāvilostu un atlikušajos 2 mēnešos līdz kara beigām

pārraidīja 63 radiograrnmas.
Satiksmes ceļu uz ziemeļiem no Pāvilostas sekmīgi turpināja

novērot I. Kuļikova 1 (Drosmīgā) seši izlūki. Viņiem bija_ izde-

vies atrast aktīvus atbalstītājus un informācijas vācējus Ēdoles

un Ivandes zemnieku viensētās. Grūtajā pēdu laikā — no jan-
vāra līdz martam — grupa pilnā sastāvā uzturējās Ēdoles Mež-

brūveru šķūnī. Māju saimnieks Jānis Brūvers (dz. 1889. gadā),
kurš bija 17 mēnešus ieslodzīts fašistu koncentrācijas nometnēs,

izrādījās, bija prasmīgs izlūku palīgs. Militāro un ekonomisko

ziņu vākšanā viņš iesaistīja savas ģimenes locekļus. Izlūku labā

daudz padarīja Hermīne un Emīlija Brūveres, kā arī vairāki citi

patriotiski noskaņoti ēdolieši. Ziņas vienmēr savlaicīgi pārraidīja
frontes štābam grupas radisti Mihails Bikovs un Anna Pļetņeva.

Ziņas par Užavas pusi piegādāja dedzīgais padomju aktīvists

Vilis' Krontāls un viņa meita Anna no Tērandes. Par Kuldīgas
garnizonu kvalificētu informāciju sniedza Marija Strazde; viņas
dēlus Voldemāru un Kārli Strazdu komandieris ieskaitīja izlūku

grupas pamatsastāvā, kā arī izsniedza kaujas ieroci. Izlūkiem uz-

ticami cilvēki bija arī Alsungā, Ventspilī un citur. To, ka ne es-

1 Ivans Kuļikovs (Smelijs, Drosmīgais), dz. 1923. g. Staļingradā. Kom-

jaunietis, staršina — Padomju Armijā no 1941. g. «Kurzemes katla» izlūko-

šana bija jau ceturtais Kuļikova uzdevums ienaidnieka aizmugurē. Divreiz

viņš tika smagi ievainots. 1944. g. rudenī īsu laiku pabija ienaidnieka aiz-

mugurē pie leriķiem. Pie Ēdoles piezemējās 1944. g. XII vidū un sekmīgi dar-

bojās līdz kara beigām. Kuļikovu nodevīgi nošāva SS virsnieki 1945. g. 10 V

Puiļu viensētā. Apbalvots ar Sarkanā Karoga ordeni un Slavas 111 pakāpes
ordeni.
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esiešiem, ne Ēdoles, ne Ivandes jagdkomandām un policijai neiz-

devās uztaustīt Kuļikova izlūku bāzi un viņa aģentu tīklu, lielā

mērā veicināja arī tas, ka šai laikā apkārtnes soda orgānu uzma-

nība bija pievērsta Macpāna vienības un Sokola un Bajānista di-

versiju grupām, kas «trokšņoja» attālajos mežu masīvos rietumos

un dienvidrietumos no Ēdoles. Te tikpat kā nekrustojās partizāņu
un izlūku ceļi; vienīgi Strautmaņa vīri reizi pa reizei iegriezās
Ivandes pusē, bet darīja to klusi un konspiratīvi, lai neuzvestu

ekspedīciju uz savām pēdām. Arī kuļikovieši «nepārkāpa robežu»,
kas viņus šķīra no Rietumkurzemes partizāņu darbības pamat-
rajona. Viņi operēja galvenokārt ziemeļos no Ēdoles —Ivan-
des —Kuldīgas ceļa, iegriežoties Tīreļos, Tērandē un citās ap-

dzīvotajās vietās līdz pat Ventas upei. Sai samērā plašajā un

maz apdzīvotajā, bet paretajā mežu masīvā nebija mežabrāļu, ja
neskaita dezertieru grupas, tādēļ mazāk bija pretpartizānisko
spēku. Izlūki bija kvalificēti, bezbailīgi un pilnīgi attaisnoja savu

nosaukumu — Drosmīgais. No viņiem īpaši būtu atzīmējami ko-

mandiera vietnieks — Rīgas komjaunietis Boriss Moisejevs, kas

Padomju Armijas rindās cīnījās jau no 1941. gada, kā arī Poloc-

kas komjauniete Anna Pudāne, kura 1944. gada rudenī jau bija
desantēta kopā ar Kuļikovu pie leriķiem. B. Moisejevs pat vai-

rākkārt ielavījās pretinieka garnizonos un savāca vērtīgu mili-

tāru informāciju. Sievietēm parasti vieglāk izdevās iekļūt preti-
nieka novietojumā, neradot aizdomas, un iegūt vajadzīgās ziņas.
Tādēļ arī padomju izlūku darbā tika iesaistītas daudzas sievie-

tes — gan vietējās — Latvijas iedzīvotājas, gan arī Kurzemē sa-

dzītās bēgles no citiem Padomju zemes apgabaliem. Ari Padomju
Armijas izlūkam A. Pudānei bija bēgles dokumenti. Par viņas
darbību Ēdoles apkārtnē vadība devusi šādu raksturojumu:

«Anna Pētera m. Pudāne (dz. 1920. g.), izpildot tiešu uzdevumu ienaid-

nieka aizmugurē no 1944. gada decembra, grūtos apstākļos parādīja padomju
izlūkam piemītošu drosmi un meistarību. Viņa organizēja svarīga dzelzceļa

mezgla (Alsungas. — Red.) sistemātisku novērošanu, 4 reizes iekļuva preti-
nieka aerodromos, uzzināja lidmašīnu skaitu, degvielu noliktavu vietas un

pretgaisa aizsardzības sistēmu. Vairākkārt iekļuva garnizonu novietojumos,
atklāja daļu numerāciju, divu štābu izvietojumu un vairākas noliktavas. Divu

nedēļu laikā viņa caur dzeloņstiepļu žogu ik dienas iekļuva aizliegtajā zona,

saņemot no izlūkošanas darbā iesaistītajām personām ļoti svarīgas ziņas.
Reiz, A. Pudānei atgriežoties no uzdevuma, pie dzeloņstiepļu žoga viņu
ielenca patruļa un atklāja uguni. Pielaidusi pretinieku tuvumā, viņa, metot

granātu, iznīcināja 2 vāciešus un pati atrāvās no sekotājiem, nogādājot ko-

mandierim izlūku ziņas. Par pavēlniecības uzdevumu priekšzīmīgu izpildīšanu
agrāk apbalvota ar Sarkanās Zvaigznes un Slavas 111 pakāpes ordeņiem.

Ir cienīga, lai saņemtu valdības apbalvojumu ...»



Pavisam nesen grāmatas autors saņēma plašu vēstuli no Dros-

mīgā grupas bijušā radista M. Bikova. Viņš ar lielu cieņu un

mīlestību stāsta par izlūku palīgiem — kurzemniekiem. «Mūsu
darbs līdzinātos nullei bez vietējo iedzīvotāju — mūsu Dzimtenes

uzticamo patriotu aktīvas palīdzības,» — šo domu viņš akcentē
vairākkārt.

Jāatzīst, ka palīgu meklēšanā Kuļikova izlūkiem ārkārtīgi vei-

cās tūdaļ pēc piezemēšanās. Pirmais cilvēks, ko viņi sastapa
16. decembra rītā uz meža ceļa pie Mazīvandes, bija Mārtiņš
Krīgers, vēlāk pazīstamais latviešu rakstnieks Kalndruva. Viņa
brālis arī ieteica frontiniekiem drosmīgo un izdarīgo palīgu Jāni

Brūveru. «Cilvēks — krams,» —tā divos vārdos izlūki raksturo

šo bezgala uzticamo padomju cilvēku. Kad izlūki kādreiz iemi-

nējušies par to, kādas briesmas var draudēt J. Brūvera lielajai
ģimenei izlūku slēptuves atklāšanas gadījumā, kvēlais patriots
atbildējis: «Jūs varat mirt par Dzimteni? Es stāšos jums blakus!

Man un dēlam ir šautene un vairākas granātas, un mēs ar jums
varēsim sevi aizstāvēt...» Pats māju saimnieks esot 2—3 reizes

nedēļā braucis uz Ventspili «tirgoties», lai personīgi savāktu
militāru informāciju par svarīgo ostu. «Jānis Brūvers,» turpina
vēstules autors, «bija saistošais posms ar izlūkgrupu. Tikai daži

aģenti zināja par grupu. Pie tiem piederēja Vilis Krontāls un ne-

daudzi citi; tas droši pasargāja izlūkus no iekrišanas.»

Daudz labu vārdu Bikovs saka arī par Brūvera dēlu Zigfrīdu,
kas toreiz vairījās no vācu mobilizācijas un ik dienu piegādāja
parašutistiem dzelzceļnieka Ērmaņa Svāģera savāktās ziņas par

Ivandes garnizonu un dzelzceļa transportu. Lielu pateicību izlūki

ir parādā arī Elfrīdai Miltiņai, kas, būdama mazu bērnu māte,
atrada iespēju sistemātiski apstaigāt Kuļikova informatorus, arī

patālu dzīvojošo V. Krontālu, lai laikā piegādātu savāktās ziņas.
Abiem radistiem bija darba pilnas rokas. Viens pastāvīgi at-

radās bāzē un pārraidīja pienesto informāciju Centram, bet otrs,

parasti M. Bikovs, varēja pavadīt reidos pašus izlūkus. Reidu

radiograrnmas bija sevišķi operatīvas. Tā vēl 9. maija rītā izlūki

atklāja, ka no Robežu aerodroma (dienvidos no Užavas) paceļas
vācu transportlidmašīnas. Pusstundu pēc viņu «zibensradiogram-
mas» parādījās divi padomju iznīcinātāji, kas sāka patrulēt virs

aerodroma un tādējādi neļāva aizbēgt te saplūdušajiem esesie-

šiem.

Stratēģiski svarīgajā Pāvilostas — Alsungas piejūras zonā līdz

ar siltajiem aprīļa vējiem no jauna uzviļņoja masveida pretestī-
bas kustība pret hitleriešiem.
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...ZIEMEĻKURZEMĒ — IZTUR

Ziemeļkurzemes mežabrāļu dzīve pēc sniega uzkrišanas kļuva
aizvien sarežģītāka un grūtāka. Lielās mežu pārmeklēšanas ak-

cijas mijās ar kārtējiem SD jagdkomandu un policijas traukšņu
vadu reidiem. Partizāņu un izlūku pārejās pie ceļiem un apdzī-
votajām vietām tika ierīkoti slēpņi un lamatas, mežos — iesūtīti

spiegi. Provokatori mēģināja iespiesties partizāņu atbalstītāju un

izlūku aģentūras tīklā un pagrīdes organizācijās. No tiem, kas

krita policijas un jagdkomandu rokās, esesieši centās izspiest
maksimāli vairāk ziņu. Ventspils apriņķis un tam pieguļošā
Talsu apriņķa rietumu daļa, kur visspēcīgāk izpaudās parti-
zāņu darbība, bija pārpildīti ar pretpartizāņu cīņas nodaļām.
Kā jau minēts, evakuēto piekrastes joslu ziemeļos no Dundagas
un Ances uzmanīja krasta apsardzības un 207. apsardzes divī-

zijas daļas. Pārējā Ventspils apriņķa teritorijā autors atradis

8 stacionāru SD jagdkomandu un jagdrotu pēdas, šos spēkus
vadīja galvenokārt vācu gestapo virsnieki, bet komandēja arī

atsevišķi komandieri — latvieši — SS virsnieki. Tāds, piemēram,

bija izdzimtenis Vītoliņš, kura «V Sipo Jagdkomando» no Nābeļ-

kroga kļuva «slavena» ar savām šaušalīgajām izdarībām Popes
un Puzes pagastos. Tai bija pakļauti daudzie policijas traukšņu
vadi un grupas, kas dežurēja katrā Ventspils apriņķa pagastā.

Dundagas un Spāres apkārtnē padomju patriotu darbības apka-
rošanu tieši vadīja šeit dislocētās žandarmērijas daļas. Zīmīgi,
ka decembrī pretpartizāņu spēku skati Dundagā rīkoja GFP

spēku pavēlnieks Kurzemē Feizaks. Talsos atradās Ostlandes SS
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un policijas augstākā pavēlnieka mītne, bet Zlēkās — tās ope-
ratīvā 1-C nodaļa. SD un žandarmērija pretpartizāņu operācijās
iesaistīja visus vietējos policijas, aizsargu, vērmahta garnizonu,
pat celtniecības bataljonu bruņotos spēkus. Tādēļ partizāņiem un

izlūkiem ik dienas, ik stundas nācās sastapties ar nesamērīgi
stiprāku pretinieku. Atklātā kaujā to uzvarēt nebija nekādu ce-

rību, atlika tikai divi sensenie mežabrāļu aizsardzības taktikas

paņēmieni: nepārtraukts manevrs vai pāriešana dzīvot apslēptos
mitekļos. Abi bāzēšanās veidi, protams, prasīja maksimālu kon-

spirāciju un, ņemot vērā dziļo ziemu, arī izcilu pēdu slēpšanas
māku. Vadoties no savām iespējām un priekšstatiem par viena

vai otra taktiskā paņēmiena priekšrocībām, Ziemeļkurzemes par-

tizāņi un izlūki piemēroja vienu vai otru no tiem vai arī centās

izmantot un savienot abus.

Reizēm

«jāpazūd zem

zemes»

Bultas, Vairoga un Zambes apakšvienību kaujas
grupas, kā arī vairākas izlūku grupas ziemu sa-

• i—• * i—i # — j — —

gaidīja galvenokārt apslēptas zemnīcas,

kuras savlaicīgi bija ierīkotas labi pieejamos un

viegli nomaskējamos mežu biezokņos vai nostūros jau rudens

posmā pirms sniega uzkrišanas. Tā kā Popes un Ances partizā-
ņiem bija daudzas nomaskētas zemnīcas jeb, kā tautā sauca,

bunkuri un iedzīvotāji tos sistemātiski apgādāja ar pārtiku, pus-

apbruņotajām mežabrāļu grupām bargajā kara ziemā bija kur

piemesties, lai atpūstos un sakārtotos, un viņi labāk nekā cīrav-

nieki spēja noslēpt pēdas un saglabāt savu dzīvo spēku līdz pa-

vasarim. Slepenu zemnīcu tīkla iekārtošanu, paredzot rezerves

slēptuves, prasīja arī specifiskais izlūku darbs. Izlūkiem bija ne-

pieciešama labi slēpta rācijas bāze un vieta, kur pēc kārtējiem
izlūkošanas un sakaru reidiem uz laiku var atvilkt elpu. Vēl šo-

dien Popes, Puzes un Ances mežos atrodamas desmitiem kara

laikā celto zemnīcu atlieku; dažas bijušas labāk, dažas sliktāk

apslēptas un iekārtotas. Daudzas no tām neuzgāja ne pretinieka

spiegi, ne mežu pārmeklētāji. Ir arī tādas, kas tikušas nodedzi-

nātas vai saspridzinātas kara laikā un bijušas traģisku cīņu no-

tikumu liecinieces.

Jau 1950. gadā Popes septiņgadīgās skolas jaunie novadpēt-
nieki savas skolas mikrorajonā bija uzskaitījuši 14 partizāņu un

izlūku bijušās slepenās zemnīcas — bunkurus (K. p., 291, 292).
Dienvidos no Klāņu ezera, Zemiņu mežsarga apgaitā, atradušās

piecas zemnīcas: tās tika uzceltas oktobrī un novembrī, kā jau

iepriekš minēts (sk. shēmu 91. lpp.). Partizāņu slepenās mītnes
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zināja tikai Zemiņu un Zagatnieku viensētu iedzīvotāji, kuri pie-
gādāja mežavīriem pārtiku. Ir bunkurs, kurš tika saukts par

«Apšu bedri»; mītnes nosaukums sevi attaisno: tā noslēpta un

nepieejama kā āpšu ala. Eglēm apaugušā paugurā atradās viena

no lielākajām partizāņu būvēm — «Akmens sirds». Tur mitinājās
Centra grupa. Paslēptuvi ceļot, partizāņi bija izmantojuši kaļķ-
akmens bluķus; no virspuses zemnīca bija labi nomaskēta, pie

ieejas iestādīta bieza eglīte («Pravda», 1966, 16. XI). Visi pieci
bunkuri bija pamatīgi nomaskēti, un nezinātājs neko nemanīja
pat tad, ja stāvēja uz slepenā partizāņu mājokļa.

Par slepeno zemnīcu noderīgumu liecina fakts, ka četras no

tām palika neskartas. Piektā gan tika uzspridzināta, jo Vītoliņa
jagdkomandai to uzrādīja nodevējs janvāra sākumā (sk. 420. lpp.).
Var teikt, ka tikai nodevības vai spiegošanas ceļā hitlerieši va-

rēja piekļūt apslēptajām mežabrāļu mītnēm; nejauši uziet — tas

bija gandrīz neticami un neiespējami.

Milzīgās mežu pārmeklēšanas operācijas, kas notika decembra

sākumā Kurzemē, piedaloties vērmahta un SS karaspēka daļām,

Popes —Ances masīvos ķērājiem nedeva nekā, jo mežabrāļi bija
pazuduši... zem zemes. Protams, vislabāk nomaskētā meža zem-

nīca (te nav runa par zemnieku mājās iekārtotajiem slepenajiem
bunkuriem) nedeva pilnīgu garantiju mežabrāļu drošībai, bet, ja

pretinieks zemnīcu uzgāja, tā varēja kļūt pat par nodevīgu
slazdu. Skaidrs ir viens — lielas un darbīgas vienības bāzēšanai

pat biezākajos Latvijas mežos zemnīcas nebija piemērotas. To-

mēr arī Vidzemes un Latgales partizāņiem tādas bijušas (ar no-

saukumu «slepenā», «viltīgā» zemnīca) un labi kalpojušas ievai-

noto, slimo un neapbruņoto partizāņu slēpšanai sevišķi grūtos
brīžos, kad vienībai draudēja ielenkums vai sīvas cīņas. Lai gan

risks bija liels, atstājot paslēptos savam liktenim, kaujas nespē-

jīgie partizāņi te bija daudz lielākā drošībā nekā pie kaujas vie-

nības, kura nepārtraukti manevrēja un sadūrās ar pretinieku. Cit-

reiz mežu ķemmētāji pat pārgāja pāri meistariski maskētām

zemnīcām, tās nepamanījuši. Nelielajām Kurzemes partizāņu un

izlūku grupām, kas bija vāji apbruņotas un apgādātas un cīnījās

sevišķos apstākļos — ierobežotos mežu masīvos, pastāvīga pre-

tinieka spēku tuvumā un ielenkumā, — «pazušana zem zemes»

bieži bija vienīgā iespējamā un pareizā lai noslēptu vai

jauktu pēdas, rastu kaut īsu atelpas brīdi pēc pārcilvēciskas visu

spēku piepūles. Vajadzēja tikai ievērot maksimālu slepenību zem-

nīcas celšanā, vislielāko izdomu pieejas ceļa slēpšana,_ vispār-
drošāko viltību pretinieka dezorientēšana. Bet, tikko kāds, kas
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kaut ko zināja par zemnīcas atrašanos, krita ienaidnieka rokās,
visdrošākā vietiņa nekavējoties bija jāatstāj — tā varēja kļūt par
aklas nāves vietu.

PARTIZĀŅI AIZSTĀV KUSTĪBAS PAMATRAJONU

Vēsturniekam grūti izsekot daudzo Ziemeļkurzemes partizāņu
un izlūku grupu daudzajām sadursmēm un negadījumiem kara

pēdējā ziemā. Paši dalībnieki aizmirsuši šo notikumu datumus,

tādēļ ir robi cīņu hronoloģijā. Kauju «kalendāra» lomu zināmā

mērā var izpildīt pēc kara atrastās Ventspils apriņķa policijas
pārvaldes aktis «Bandītisms un bandītisma apkarošana», kas ap-
tver 1945. gada pirmos četrus mēnešus. Sie dokumenti gan ļoti
nepilnīgi atspoguļo pretpartizāņu cīņas apmērus, jo policijai bija
ziņas tikai par tām operācijām, kurās iesaistīja arī vietējos poli-
cistus. Atsevišķiem notikumiem datumus precizēt palīdz padomju
izlūku ziņojumi.

Vispirms aplūkosim notikumus, kas risinājās 1944./45. gada
ziemā ziemeļos no Ventspils — Spāres dzelzceļa līnijas. Sis mil-

zīgais Ziemeļkurzemes mežu un purvu masīvs nav viengabalains.
To sadala vairākās joslās platu pļavu ieskautās Rindas, Stendes

un Lonastes upes, kas tek ziemeļu virzienā.

Šajās mežu joslās atradās, kā tas iepriekš bija saskaņots ar

Ziemeļkurzemes partizāņu štābu, attiecīgu partizāņu un izlūku

grupu pamatbāzes.
Rindas upes rietumu krastā un visapkārt Klāņu ezeram bāzē-

jās Bultas galvenie spēki — Centra un štāba grupas. Pašaurajā
mežu joslā starp Rindas un Stendes upēm atradās Maksimova

un Dzērves izlūku, kā arī Bultas 4. un 5. grupas pamatnometnes;
aiz Stendes upes — mežos ap Vanaga apgaitu — Vairoga bāzes

zemnīcas, īslaicīgi — dažu frontes izlūku grupu nometnes. Te ne-

pilnu mēnesi uzturējās arī Zūrmeža partizāņi, bet Lonastes

(Raķupes) austrumu krasta mežos bāzējās dažas citas frontes

izlūku grupas (sk. shēmu).

Bultas kodols

ir nenotverams

Milzīga mežu «ķemme» decembra sākuma ne-

skāra nevienu Bultas partizānu bunkuru. Tas
~. ......, , _ .

r
_ _

'
_ _ . . _.

bija lieliski, bet ari zināma mera iemidzināja
dažu mežabrāļu modrību un nostiprināja pārlieku ticību bunkuru

nepieejamībai. E. Āboliņš un Z. Kronbergs pēc pirmā lielā ekspe-
dīcijas ielenkuma izdarīja pareizu secinājumu: sīkās Centra un
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štāba grupas, atsevišķi ņemot, nav spējīgas nopietni pretoties
sadursmes gadījumā; sadursmju varbūtība, sniegam un salam

pieņemoties, kjuva arvien lielāka. 1944. gada 10. decembrī, t. i.,

vienlaikus ar ekspedīcijas izvākšanos no meža, Centra un Štāba

grupas apvienojās un turpmāk līdz pat kara beigām dzīvoja
vienkopus. Jaunajā nodaļā sākumā bija pusotra desmita cilvēku;
vēlāk tika pievienotas divas tuvākās grupas, un partizāņu skaits

nodaļā sasniedza trīs desmitus. Parasti tomēr, atskaitot slimos

un uzdevumos nosūtītos izlūkus, mežabrāļu skaits bāzē svārstī-

jās ap divdesmit. Popes partizāņi jaunajos apstākļos atgriezās
apmēram pie tās pašas organizācijas formas, kāda pastāvēja
Bultas dibināšanas sākumā, t. i., maijā, — pie pārdesmit vīru

lielas nodaļas (turpmāk mēs to arī sauksim par nodaļu). Šāda

lieluma formāciju varēja samērā viegli noslēpt un apgādāt ar

uzturu, ātri un nemanīti pārbāzēt; nepieciešamības gadījumā tā

varēja sekmīgi izturēt īslaicīgu kauju: rokas ložmetējs un 6—

7 automāti izauda krietnu uguns aizsegu. Ļoti uzlabojās arī iz-

lūkziņu sagādāšana: atkrita lieks starpposms — štābs; kurjeri
un izlūki devās uzdevumos tieši no centra, pie tam tagad pietika
cilvēku gan sakaru uzturēšanai ar «ārpusi», gan pašas bāzes ap-

sargāšanai. Attiecīgi izmainījās arī apvienotās nodaļas partizāņu
pienākumi. lepriekšējie štāba amati tika atcelti, jo izsīka štāba

organizatoriskās funkcijas, vājinoties un zūdot saitēm ar vienī-

bas nedaudzajām grupām, kas vēl pastāvēja. Āboliņš atkal pa-
lika par vienības komandieri. 2. Kronbergs, kā rakstīja E. Ābo-

liņš pēckara atskaitē, nu bija <ro peratīvais vadītājs (kurs.

mans. — Aut.) man pakļautajā vienībā». Pārējie kļuva par par-

tizāņiem ierindniekiem un pildīja izlūkošanas, kurjeru un nomet-

nes iekšējā dienesta pienākumus. Atsevišķās reizēs — īslaicīga
uzdevuma pildīšanai — tika sastādītas grupas, kurām nozīmēja
vecākos. Pēc pasākuma veikšanas šādu grupu izformēja un gru-

pas vecākais (vecākais, bet ne komandieris!) atgriezās pie
ierindnieka pienākumu pildīšanas. Par grupu vecākajiem vairāk-

kārt pabija V. Zaķis un P. Sprūde.
Vienīgais upuris Popes partizāņiem decembra sākumā bija

jauniesaistītais ziņotājs Voldemārs Pētersons no Kalviņiem. Viņš

gāja satikties ar partizāņiem, lai nodotu izlūkziņas, ko bija sa-

vācis P. Sprūdes uzdevumā. Partizāņu uzticības vīrs nejauši uz-

skrēja 5. grupai, kas vēl dzīvoja nesenās ekspedīcijas radītajā
satraukumā, un pārpratuma dēļ gāja bojā. Tas bija sava veida

signāls, ka Popes pusē partizāņu izvietojums ir pārāk biezs: gru-

pas traucēja cita citai. Ņemot to vērā, A. Ļemontoviča vīri pār-



420

cētās pāri Rindas upei Ances pagasta robežās. Vairāk izretinajās
arī pārējās grupas, kas palika Klāņu masīvā.

Ik vakarus vērmahta radiodienests varēja konstatēt, ka šajā

pusē turpina nerimtīgi strādāt padomju raidītājs: meža masīva

ķemmēšana neko nebija devusi. Padomju pavēlniecība saņēma
kvalificētas izlūkziņas. Lūk, viena no Grišas decembra radio-

grammām:

«Šodien Ventspils ostā stāv piecpadsmit lieli un divdesmit mazi desanta

kuģi, divdesmit ātrgaitas kuteri, sešas torpēdlaivas, pieci mīnu tralētāji, divi

bāzes kuģi un pieci motorburinieki.»

Pats E. Āboliņš šādi raksturoja tā laika situāciju Popes mežos

vēsturnieku ekspedīcijas dalībniekiem: «Ilgāku laiku visus mežus

pārmeklēja regulārās vācu armijas daļas 1000—1500 cilvēku sa-

stāvā un speciālās ķērāju komandas pa 100 un vairāk vīriem.

Viena šāda ķērāju komanda bija izvietota Popes sīrupfabrikā,
otra — Popes Nābeļkrogā. Partizāņiem bija manīgi jāmanevrē,
lai izvairītos no biežajām un biezajām mežu ķemmēšanām. 1944.

gada decembrī kādā mežu ķemmēšanā Centra grupa (Klāņu
ezera apkārtnē) sadūrās ar ķērājiem, un ievainots gūstā krita

partizānis Jēkabs Burke 1
. Viņu ievietoja gūstekņu nometnē. Ār-

stam, kas pats bija ieslodzītais, izdevās Burkes ārstēšanu novil-

cināt, lai ievainoto neizsauktu uz pratināšanu un spīdzināšanu.
Pēc Vācijas kapitulēšanas Burki no nometnes izņēmām, un Rīgā
slimnīcā viņu galīgi izārstēja.»

Lai kā centās SD vīri, pie Popes partizāņu centra viņi nevarēja
piekļūt: mežabrāļi un viņu atbalstītāji prata glabāt noslēpumu.
Pat speciāli iesūtītie nodevēji neko nevarēja izdarīt. Tā 1945. ga-

da 6. janvārī pie Popes policijas virskārtībnieka Zuimača ieradās

no meža kāds rūdīts nodevējs — bijušais vlasovietis, kurš no

oktobra zem karagūstekņa maskas bija dzīvojis kādā no Bultas

1 Jēkabs Burke (Vaņa), dz. 1911. g. 9. 111 Ventspilī. Gadījuma darbu
strādnieks. 1940./41. g. Ventspils apriņķa IK finansu daļas inspektors. Kara
sākumā gribēja evakuēties, bet aizsargi aizturēja Dundagā. Pēc atbrīvošanas

krāvējs, vēlāk kancelejas darbinieks Ventspils kokzāģētavā «Starts». No

1944. g. pavasara atbalstīja Bultas partizāņus (sagādāja 3 šautenes utt.), bet

30. V pats aizgāja uz vienību. Kā Centra grupas sakarnieks un izlūks uztu-

rēja regulārus sakarus ar Venckavu un Ruļļuku. «Disciplinēts, uzdevumus iz-

pilda bez ierunām, ar lielu apzinīgumu un interesi... Liela pašpārliecinātība

par savām spējām,» — tā vispusīgi raksturoja E. Āboliņš savu izlūku pēc
iznākšanas no meža. Apbalvots ar Tēvijas kara I pakāpes ordeni.

Piezīme. Šai pašā dokumentā ir atzīmēts, ka J. Burke ticis ievainots un

kritis gūstā 1945. g. 27. I, ejot uzdevumā, kas vairāk ticams. Vēlākā laika at-

miņās E. Āboliņš varēja kļūdīties.
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grupām pie Klāņu ezera. Grupas komandieris Ernests Jaunķērpis
un viens no Bultas vadītājiem Voldemārs Zaķis atceras, ka minē-

tais nodevējs, iedams uzdevumos, uzvedies provokatoriski: reiz

pat iemetis granātu pa logu kādas partizāņu atbalstītāju ģime-
nes mājā, pats nodarbojies ar marodierismu un kūdījis citus. Par

to partizāņu tribunāls jau bijis viņam piespriedis nāves sodu.

Taču, kā rāda policijas materiāli, provokatora informācija bijusi
visai trūcīga: bandu vadot latvietis Robka, esot 40 vīri, kas uztu-

roties 3 bunkuros pie Klāņu ezera. Uz šīs informācijas pamata
7. janvārī arī tika izdarīta Klāņu ezera apkārtnes «tīrīšana»,
kurā piedalījās vairākas jagdkomandas. Lielās ekspedīcijas re-

zultāts bija smieklīgi mazs — atrasti trīs tukši bunkuri, bet iz-

šauts tūkstošiem patronu. Kaut arī ekspedīcija tika noorganizēta
tūlīt pēc nodevēja ziņojuma un jagdkomandas ieradās zibenīgi
ātri, partizāņu novērošanas tīkls paspēja mežabrāļus laikus brī-

dināt, un viņi pameta zemnīcas.

Jaunķērpja (1.) grupa, pret kuru tika vērsts galvenais trie-

ciens, atgāja gluži nemanīta, bet apvienotā nodaļa — atšaudī-

damās un arī bez upuriem. Zemnīcas, kuras nodevējs 1 nezināja,
netika atrastas. Šis otrais tiešais uzbrukums Bultas pamatrajo-
nam viena mēneša laikā stipri iedragāja vadības jau tā nestabi-

los sakarus ar attālākajām grupām — ar 4. un 5. grupu, kā arī ar

Vairogu; sakarus gan janvāra sākumā 2. Kronbergam izdevās

daļēji atjaunot. Vienlaikus, t. i., janvāra sākumā, pavērās jaunas

iespējas sadarboties ar A. Maksimova un J. Dzērves izlūkgru-
pām viņpus Rindas upes; daudzi Bultas 4. grupas un 5. grupas

partizāņi tika iesaistīti izlūkdarbā. Taču arī šie sakari biežo eks-

pedīciju dēļ pajuka. «Otro reizi ar Kapteini (A. Maksimovu. —

Red.) tikos es un Griša arī pie Lipstu laipām, ja nemaldos, 1945.

gada 1. janvāra vakarā,» rakstīja 2. Kronbergs savos paskaidro-
jumos vēstures pētniekiem. «Apmēram stundu pavadījām pār-
runās par kopēju darbu un apstākļiem, kādos tas veicams. Griša

vienojās ar Kapteini, ka vajadzības gadījumā atbalstīs viens otru

ar nepieciešamajiem tehniska rakstura līdzekļiem (baterijām
v. c.) un iegūtajām ziņām. Saņēmām caur Kapteini arī šifrētu

zīmīti no Zvejnieka par sakaru atjaunošanu. Šķīrāmies biedriskā

sirsnībā, vienojušies, ka 5. janvārī es došos uz Kapteiņa grupu,

par galveno uzdevumu stādot pārtraukto sakaru atjaunošanu ar

1 Ir noskaidrots nodevēja uzvārds: Vasilijs Maksimovs. Par pretpartizāņu

operācijas norisi apriņķa policijas dokumentos ir šāds ieraksts: 7. I Vītoliņa
Jagdko kopā ar SD vienībām izdarīja ķemmēšanu, atrada 3 bunkurus, bet tie

bija tukši.
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Zvejnieku un Jāni (radistu Kozlovu. — Red.). Tikšanās vietu

norunājām pie 24. kilometru staba uz Ventspils — Dundagas
šaursliežu dzelzceļa ...

Pie Kapteiņa šoreiz pavadīju divas die-

nas. Šai laikā satikos ar netālu apmetušos parašutistu, kuram arī

bija segvārds Jānis (J. Dzērve. — Red.). No viņa saņēmu Gri-

šam vienu anodbateriju komplektu, un vienojāmies, ka Jāņa rī-

cībā nodošu dažus Bultas partizāņus — vietējo apstākļu pazi-
nējus. Ar Kapteini bijām norunājuši, ka piekomandēšu viņam vēl

dažus cilvēkus — ceļvežus, kas palīdzētu izvest spridzināšanu
uz Ventspils — Rīgas dzelzceļa līnijas Elkšķenes stacijas tuvumā

un «mēles» medīšanu uz lielceļa starp Ventspili un Popi pilsētas
tuvumā.

8. janvāra vakarā, kad bijām nonākuši netālu no mūsu novie-

tojuma, iegriezāmies Apsīša (X- Cepļa. — Red.) mājās, kur uz-

zinājām, ka dienu iepriekš bijusi mūsu rajonā stingra «ķemme»
un grupas izklīdinātas. Tad, lai sagaidītu norunāto satikšanās
dienu — 10. janvāri (kas bija paredzēta izklīšanas gadījumā),
apmetāmies pie Bultas 2. (Cepļa. — Red.) grupas, ko ķemmē-
šana nebija skārusi... Kopā ar Kapteini apmeklējām vēl atse-

višķo «krievu grupu» (domājams, 5. grupu, kura sastāvēja pār-
svarā no bijušajiem karagūstekņiem. — Red.). Šeit Kapteinis
vienojās ar vairākiem šīs grupas dalībniekiem par to, ka viņi pie-
dalīsies «mēles» iegūšanā un benzīna noliktavu izlūkošanā pie
Mauru stacijas. ...

12. janvāra vakarā devos atpakaļ uz savu

rajonu. Kapteinim līdzi aizgāja Pāvils, Ogoņoks un Lācis (E. Ve-

selis. — Red.), lai turpmāk darbotos pie viņa. Nākošo tikšanos

sarunājām pēc 10 dienām turpat vecajā vietā pie Lipstu laipām.»
Uz satikšanos izlūki neatnāca. Viņu attiecībās pret partizāņiem
parādījās vēsums, pat neuzticība: mēneša beigās Maksimova no-

metnei Alkšņu apgaitā uzbruka soda ekspedīcija. Izlūki domāja,
ka viņus nodevis Lukstiņš — Grišas sakarnieks, kurš decembrī,

pārejot fronti, krita fašistu rokās. Līdz ar to Bultas vadībai pār-
trūka sakari arī ar savām attālajām grupām, neizdevās atjaunot
kontaktus ar Vairogu. Arī nodaļai sākās trauksmainas dienas —

hitleriskā drošības policija sāka graut Grišas lielisko izlūkoša-

nas tīklu Ventspilī.
-13. janvārī pēc Kronberga atgriešanās notika tālāka vienības

reorganizēšana: pamatnodaļai pievienoja jau stipri sarukušās

2. un 3. grupu. Līdz ar to krietni pieauga nodaļas ugunsjauda,
kas bija nepieciešama, jo turpmāk draudēja jaunas un biežas

mežu pārmeklēšanas. Tā kā Klāņu rajons bija stipri vien sakom-

promitēts un vecās zemnīcas vairs nevarēja noderēt par drošu
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bāzi izlūkdarba centram, mežabrāļu vadība izvēlējās oriģinālu
bāzēšanās vietu: apmetās sīkiem krūmiem aizaugušā pļavmalā
blakus ķērāju komandai — viena kilometra attālumā no Vēdes

muižas. Risks bija liels, bet sevi pilnīgi attaisnoja: hitleriešiem

ne sapņos nevarēja rādīties tik tuvi kaimiņi. Jagdkomanda tādu

pārdrošu partizāņu manevru nekādi nevarēja atšifrēt, un pope-
niešu kaujinieciskais kodols pārlaida te puslīdz mierīgi visgrū-
tāko posmu — periodu līdz 10. martam, turpat divus mēnešus.

No šejienes stiepās sakaru pavedieni uz Ventspili, uz «pasta kas-

tītēm» un drošiem partizāņu atbalstītājiem lauku viensētās. Vēl

kādu mēnesi regulāri sakari bija ar 1. grupu, kas, pametusi ru-

denī celtos bunkurus, manevrēja turpat Klāņu apkārtnē.
Šīs grupas kodolu sastādīja Ventspils strādnieki; tā bija

krietni stabila un aktīva. Kad Grišam steidzīgi vajadzēja ievākt

ziņas par Ugāles apkārtni, turp tika sūtīts ventspilnieku pulciņš —

Leonīds Fiļimonovs, Arvīds Andersons un Kārlis Freimanis. Iz-

lūkgājiens beidzās sekmīgi, lai arī dziļās ziemas apstākļos tālais

reids svešā vietā bija visai bīstams. Februārī partizāņiem nācās

biežāk mest lielākus lokus, jo jagdkomandas neatlaidīgi dzina

pēdas. Un atkal svešs pienācējs izrādījās nelietis, kura nodevība

partizāņiem šoreiz maksāja dārgi. Grupas komandieris E. Jaun-

ķērpis stāsta: «Janvārī un februārī mežu ķemmēšana notika bieži,

tādēļ ļoti bieži pārvietojāmies. Pēc vlasoviešu grupas
1 sakau-

šanas pie mums pieklīda kāds vlasovietis
...

Štābs ieteica viņu

pagaidām paturēt savā grupā. Puisis bija ļoti nedisciplinēts, ru-

nāja pretim, negribēja iet uzdevumos. Pie mums viņš bija divas

vai trīs nedēļas. Kādu nakti viņš aizgāja no posteņa. Kad mēs

atmodāmies, ugunskurs bija izdzisis. Kādu gabalu sekojām pa

pēdām, bet nevarējām panākt. Viņš paņēma līdzi dažas mūsu

mantas, arī vienīgo pulksteni, kas vienmēr bija sargam, lai no-

teiktu dežūras laiku.

Baidījāmies no nodevības, steigšus mainījām uzturēšanās

vietu. Apmetāmies Lakšu māju tuvumā, nepaspējuši pienācīgi iz-

lūkot apkārtni. No rīta mūs ielenca vācu žandarmi. Šajā sa-

dursmē (15. februārī. — Red.) krita partizāņi Liepiņš (A. Ander-

sons. — Red.) un Alksnītis (L. Fiļimonovs. — Red.), ievainots

tika ventspilnieks Eduards Kroļiks. Sadursmes laika izklīdam,

pēc tam satikāmies iepriekš norunātā vietā, pie rudenī celtajiem

1 Par dezertieriem no ROA, kas dzīvojuši blakus Bultas grupām un nomi-

nāli atzinuši tās virsvadību, stāsta vairāki partizāņi. Pēc smagiem zaudēju-
miem grupa ziemas vidū pārcēlās uz Kaugas mežiem, kur turējās kopā ar

dažiem Vairoga partizāņiem (sk. 440. lpp.).
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bunkuriem.» Grupas komandieris uznākušajā atkalā samirka, tā:

dēļ saslima, un viņa vietā palika K. Freimanis. Pēc izveseļošanās
21. martā E. Jaunķērpis vairs neatgriezās grupā, bet pievienojās
centrālajai nodaļai, kur veica ceļveža un sakarnieka pienākumus.

Hitleriskie

nezvēri

izrēķinās
ar Ventspils
pagrīdniekiem

Daudz grūtāk partizāņiem bija saglabāt savu

izlūkošanas tīklu pilsētā; te gestapo spiegiem
bija izdevies šo to uzzināt par Āboliņa izlūkiem

un par Bultas atbalstītājiem. Kā tas hitleriešiem

izdevies, vēl nav pilnīgi zināms arī pašiem vents-

pilniekiem. Traģēdija sākās ar partizāņu izcilā

sakarnieka un informatora — ostas ormaņa Augusta Ruļļuka un

viņa sievas Emīlijas arestu viņu lauku mājās Ventas pagastā.
Apriņķa policijas reģistros ir šāds ieraksts:

«1. februārī pulksten 1.00 SD jagdkomandas kapteiņa Vītoliņa grupa node-

dzina Ventas pag. Grīžu ciemā Ošu mājas. Saimnieks Ruļļuks ar civilsievu

apcietināti janvārī1 par bandītuatbalstīšanu.»

Esesiešu rokās krita arī teicamie Ventspils ostas izlūki Kārlis

Venckavs, Līna Teibe, Anna Āboliņa, Jānis Veselis, Emīlija un

Ernests Podkalni un vairāki citi. Viņu izcilais veikums izlūkoša-

nas darbā, viņu gara možums un izturība hitleriešu moku pagra-
bos plaši jo plaši aprakstīti republikas un centrālajos laikrak-

stos, un šeit nav nepieciešamības visu to atkārtot. Gribētos tikai

ar tā laika notikumu liecinieku atmiņu materiāliem ilustrēt lat-

viešu darba cilvēku — Ventspils strādnieku morālo diženumu,
kas ļāva viņiem ar paceltu galvu izturēt drausmīgās spīdzinā-
šanas mokas un ar gaišu sirdsapziņu stāties slepkavu stobru

galā. Un, no otras puses, parādīt viņu mocītāju — mantkāres un

nodevības zaņķī pagrimušo latviešu buržuāzisko nacionālistu,

Ventspils policistu un esesiešu izvirtušos un smirdīgos (šo vārdu

tiešajā nozīmē!) purnus.

Bijušais Ventspils cietuma politieslodzītais Jēkabs Celms

stāsta: «Daļa ebreju, kas pirms masveida apšaušanas bija ievie-

tota cietumā, zināja, ka tos sagaida nāve. Tāpēc tie, kam bija klāt

kādas vērtslietas, kā pulksteņi, gredzeni, rotas lietas, ko bija vēl

1 Apcietināšanas datums ir precizējams: aprakstos «Izlūki Kurzemes katlā»

(«Cīņa», 1965, 15. aug.) un «Rīts nāk pēc nakts» («Padomju Jaunatne», 1966,
25. nov.), kā arī G. Kurpnieka un N. Sestakova grāmatā «Ziņo simt četrdesmit

septītais» (R., 1970, 154. lpp. [S. č. s.]), kas iznāca pēc V. Samsona darba

«Kurzemes katlā», kur šīs pretrunas tika uzrādītas, minēts, ka A. Ruļļuka
arests un Ošu māju dedzināšana notikusi decembrī.
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izdevies noslēpt no hitleriešiem, sameta tās cietuma atejā. Fašisti
vēlāk tomēr kaut kā par to bija uzzinājuši un 1942. gada pava-
sarī lika kriminālistiem ateju izsmelt. Mēs, politiskie, to skaitā

arī es, bijām nozīmēti pie bedres rakšanas, kur sagāzt izsmelto,
un līdz ar to kļuvām liecinieki šādai neiedomājami riebīgai ainai.

Atejas tīrīšanu uzmanīja kādi 12 latviešu esesieši, un, kad ne-

tīrumu bedrē bija palicis vēl tā ap pēdu, viņi nenocietās: ielaida

bedrē kāpnes un, tajā saklupuši, sāka rokām pārbaudīt vēl atli-

kušo saturu un zvejot ārā visu sev derīgo. Bedrē bija pašauri, un

mantkāre tik liela, ka hitleriskās kārtības stutes laupījuma dēļ
drīz sāka kauties. Cietuma priekšnieks Eņģelis vairākkārt sauca,
lai ķīvīgie tautieši pārtrauc plūkšanos un kāpj no bedres ārā. Bet,
tā kā neviens nedomāja klausīt, tad izsauca vāciešus. Automātu

draudiem tie tomēr pakļāvās un cits pēc cita izkāpa no bedres.

Tā man un maniem biedriem izdevās uz īsu brīdi ieskatīties «jau-
nās kārtības» cēlāju īstajā sejā. Patiesībā gan sejas nebija saska-

tāmas, jo bija pilnīgi notrieptas ar mēsliem un asinīm, kas plūda
no sadauzītiem deguniem. Viņu purni izskatījās neaprakstāmi

riebīgi un atbaidoši. Tikai tad cietuma priekšniecība apķērās, ka

mēs esam bijuši šī cūcīgā skata liecinieki, un lika mūs sadzīt

kamerās. Tā arī noslēgumu vairs neredzējām.»
Un šādām sabiedrības padibenēm un atkritumiem bija dota

vara Ventspilī un citur fašisma okupētajās zemēs izlemt simtu

un atkal simtu cilvēku likteņus un dzīvības. Šie izdzimteņi bija
spējīgi uz vislielākajām neģēlībām un zvērisku nežēlību, lai

tikai izspiestu no arestētajiem atzīšanos par citiem partizāņu

atbalstītājiem un tādējādi pavairotu slepkavojamo upuru skaitu.

Taču padomju patrioti garīgi nebija salaužami, kaut arī viņu
miesas tika sakropļotas un kauli sadragāti. Tā, piemēram,
A. Ruļļuks, nespēdams pārciest neizturamās sāpes, esot pats pa-

kāries kamerā. Lai sagrautu viņu morāli, izdzimteņi mocījuši

sakropļoto padomju cilvēku viņa dzīvesbiedres Emīlijas Kaijakas
un mazā dēla Romāna klātbūtnē. Aina, ko iezīmējusi E. Kaijaka

savā stāstījumā, drīzāk atgādina šausmu murgus, ne reālu

situāciju: «... Bēniņi bija izklāti ar dēļiem. Seguma vidū gulēja
līdz viduklim kails Augusts. Romāns atlēca sānis. Tēvs raudzījās
uz viņu baismīgām acīm. Viņa mute bija pāršķiebta. No pleca

rēgojās pārlauzts atslēgas kauls. Lerhs noslaucīja rokas lupata
un sakārtoja brilles. Bendes atpūtās pēc «darbiem», kūpināja

cigaretes un smējās.
— Paskaties uz šo skaistuli! — Bullītis riebumā nospļāvās.

— Jūs gaida tas pats, ja viņš nesāks runāt.
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— Zvēri! — izdvesa Augusts. — Emīlij, iespļauj viņiem acīs.

Viņi vēl sauc sevi par latviešiem. Slepkavas!
Bullītis pielēca kājās un iesita ar nūju Augustam pa roku.

Emīlija aizvēra acis. Mazais Romāns iekliedzās kā ievainots

zvērēns.

Lerhs uzkāpa ar kāju uz Ruļļuka rokas. Tā nobrīkšķēja. Emī-

lija zaudēja samaņu ...» (S. č. s., 159—160.)
Līdzīgas ainas atkārtojās ik dienas ar citiem ieslodzītajiem.

Ventspils antifašisti izturēja to, kas daudzkārt sniedzās pāri
cilvēka spēkiem, un arestēto skaits cietumā vairs nepieauga. Par

sava vīra nobendēšanu stāsta arī toreizējā pagrīdniece tagadējā
personālā pensionāre Emīlija Podkalne.

«1945. gada 31. janvārī arestēja manu vīru, 27. februārī — arī

mani pēc baltvācietes Dorotejas Steinbergas denunciācijas (par
nodevību viņa pēc kara tika notiesāta uz 10 gadiem ieslodzī-

jumā). Manu vīru Pēteri Podkalnu 1 ļoti nežēlīgi spīdzināja
Ventspils latviešu gestapovieši Bullītis un t. s. Gaišais eņģelis.
Pati personīgi redzēju savu vīru pēc spīdzināšanas. Viņš bija
sasists līdz nepazīšanai, galvai no pieres līdz pakausim bija no-

plēsta centimetru plata ādas sloksne ar matiem, brūce sastruto-

jusi. No sadragātajām kāju pēdām, kas līdzinājās gaļas gaba-
lam, bez pārtraukuma tecēja asiņainas strutas. Vīra mugura

bija vienās rētās, bet sēdvieta — pūžņojoši gaļas gabali un ādas

stērbeles; tur miesa bija atsista līdz kauliem. Zem lāviņas, kur

gulēja mans vīrs, bija sakrājusies asins un strutu peļķe, kas bija

satecējuši pa vienu nakti. Viņš visu laiku nebija spējīgs staigāt.
Marta sākumā, kad man kā kameru aptīrītājai pirmo reizi izde-

vās nokļūt vīra kamerā, viņš pat nebija spējīgs runāt. Uz marta

beigām viņš jau varēja parunāt, un, sargam neredzot, mēs rei-

zēm paslepus pārmijām dažus vārdus. Viņš tad izteicās, ka pēc
visa pārdzīvotā nāves soda izpildīšanu sagaidīs ar smaidu

...

Esot sevišķi spīdzināts tāpēc, ka gestapovieši centušies no viņa

izspiest atzīšanos par sakariem ar dzimto Talsu pusi, t. i., ar

Kārli Paldiņu. Bet, par spīti visam, viņam tomēr pieticis spēka
sakarus noliegt...

1 Pēteris (Ernests) P odkalns, dz. 1903. g. Talsu apr. Lībagu pag. Kalpa
dēls. Ilgus gadus strādājis par dzelzceļa konduktoru, dzīvojis Ventspilī.
1943. g. rudenī kopā ar V. Valtsonu darbojies K. Paldiņa nelegālajā organi-

zācijā, bet no 1944. g. pavasara uzturēja sakarus ar partizāņu vienību Bulta,

vēlāk arī ar Vairogu, sniedzot ļoti svarīgas izlūkošanas ziņas par Ventspils

dzelzceļa staciju un ostu. Arestēts 1945. g. 31. I, mežonīgi mocīts Ventspils

cietumā, nošauts naktī no 19. uz 20. IV.
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Nakti no 19. uz 20. aprīli (par godu asinssuņa Hitlera dzim-
šanas dienai!) manu vīru kopā ar vēl 99 vīriešiem (lai kopā iz-

nāktu 100!) un 4 sievietēm izveda no cietuma un nošāva. Kad
vīru kopā ar citiem nāviniekiem dzina ārā no kameras, viņš, sa-

ņēmis visus spēkus, pirmo reizi nostājās pats uz savām sakrop-
ļotajām kājām un aizgāja līdz automašīnai cietuma pagalmā,
lai nedotu iespēju šāvējiem ņirgāties, ka nobijies no nāves un

aiz bailēm nevar paiet.»
Drosmīgi gāja nāvē pašaizliedzīgie padomju cilvēki, viņi ticēja

uzvarai; dzīvi palikušie turpināja cīņu.

Darba

zemnieki —

mežabrā|u
bezbailīgie
palīgi

Negadījuma dēļ Bultas centrālajai nodaļai nā-

cās izturēt nopietnu sadursmi ar Nābeļkroga
jagdkomandu 10. martā. Nelaime sākās ar to, ka

iepriekšējā naktī partizānis Ansis Vilisters, ejot
divatā ar A. Skolmeisteru uz tēva mājām Zaļ-
mežiem pēc produktiem, nokļuva hitleriešu la-

matās. Vilisters nodaļā tika uzskatīts par labāko šāvēju: ar kara

šauteni, kurai bija pielāgota jauna laide, viņš no simt metriem

trāpīja sērkociņu kastītē.

Partizāņa tēva Fridriha Vilistera atmiņā neizdzēšami sa-

glabājusies drausmīgā nakts, kad viņa acu priekšā, bezbailīgi
cīnoties, gāja bojā dēls: «9. marta vakarā Ansis atnāca pēc mai-

zes un ziņām. Vācieši bija aplenkuši manu māju: ārpusē sardzē

stāvēja postenis, bet mājas iekšpusē bija 4 vācieši. Dzirdēju dēla

klusos klauvējumus pie loga, bet es nedrīkstēju kustēt no vietas.

Ansi iekšā laist gāja vācietis... Dēls tūliņ pazina, ka tas ne-

esmu es. Norībēja šāviens, un virtuvē uz grīdas palika guļam
vācu virsnieks. Norībēja vēl šāviens, un Ansis devās atpakaļ uz

mežu. Sākās apšaudīšanās ar ārējo posteni. Vienu hitlerieti atkal

nošāva, bet Ansi pašu ķēra ienaidnieka lode no mugurpuses.

Mana dēla līķi aizveda uz Nābeļkrogu, kur kartupeļu bedrē ap-
rausa ar salmiem.»

Otrs partizānis palika dzīvs un, atskrējis nometnē, ziņoja par
notikušo. Naktī putenis bija pierimis, un otrā rītā 80 esesiešu ar

suņiem pa partizāņa pēdām tuvojās nometnei. Partizāņi uzbru-

kumu bija paredzējuši, tādēļ atradās kaujas gatavībā. Savlaicīgi
atiet viņi nevarēja, jo noliktajā vietā bija jāsagaida 4 parti-
zāņi — uz mežu izsauktie «legālie» izlūki kopā ar pavadoni.
Tikko postenis paziņoja, ka tuvojas uzbrucēji, mežabrāļi sagūlās
puslokā un gaidīja, kamēr pretinieks pienāks pa šāvienam. Par-

tizāņi gulēja biezoknī, bet esesiešiem bija jāšķērso 50 metru plata
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cirsma. Kad priekšgrupa ar suņiem bija pienākusi uz pārdesmit
metriem, tika dota komanda atklāt uguni. Uguns bija trāpīga,
un priekšgrupa tika iznīcināta. Stāsta, ka krituši desmit, bet

ievainoti vienpadsmit hitlerieši. Galvenie vāciešu spēki sakārto-

jās un uzsāka partizāņu apšaudi ar mīnmetējiem un ložmetējiem.
Bet svarīgākais jau bija padarīts — ienaidnieks apturēts, un 16

partizāņi varēja bez zaudējumiem atiet. Lai jauktu pēdas, Ābo-

liņa vadītie mežabrāļi vairākas diennaktis veica garus pārgājie-
nus un meta lokus. Bet diez kā beigtos pakaļdzīšanās un izvai-

rīšanās «spēlīte», ja partizāņiem nebūtu drošu atbalstītāju, pie
kuriem pat visdraudošākajā situācijā varēja bez riska apsildī-
ties, paēst un uz laiku atvilkt elpu, zinot, ka saimnieki darīs

visu, lai paglābtu mežabrāļus. Garajā ziemā nonīkušie partizāņi
bija tuvu kritiskajam fizisko un garīgo spēku sasprindzinājuma
brīdim, kad iestājas apātija. Par to stāsta Valentīna Danne:

«Ilgi mums sekoja, bet palikām veseli. Uzgājām uz Rindas liel-

ceļa. Pēc ilgākas līčloču iešanas patvērumu atradām kādā šķūnī.
Atpūtāmies, dziedējām brūces. Zaķim bija galīgi sapampušas
kājas, bet Rītiņš, plāni ģērbies (tikko bija pārnācis no legālas
grupas uz nodaļu. — Red.), bija nosalis zili melns. No šejienes

izgājuši, otrajā vakarā iegājām kādās mājās (nosaukumu neat-

ceros), kur pēc pāris dienām, kas bija pavadītas bez ēšanas, da-

būjām zupu. Zaķis nebija spējīgs iet, gribēja palikt, bet mēs viņu
tomēr neatstājām. Dodoties pa mežu tālāk, uzgājām taciņu un,

pa to ejot, nokļuvām pie citas partizāņu grupas. Atpūtāmies un

devāmies atpakaļ uz Popi pie viesmīlīgajiem saimniekiem Pūri-

ņos un Krastmalniekos. Seit visi vīri apgūlās kā nosisti, uz pos-

teņa stājāmies mēs, sievietes: es un Irma Strīķē. Vīriešus uzcelt

nebija iespējams. Bija ļoti drūmi... Tad Eduards Krautmanis

noorganizēja posteņos savas ģimenes locekļus. Tā bija beidzamā

kritiskā diena manās partizāņu gaitās.»
Atspirguši pie saviem atbalstītājiem, marta vidū centrālās no-

daļas vīri atgriezās mežā pie Klāņu ezera un uzcēla skuju slie-

teni iepriekšējās vasaras bivuaku tuvumā. Te arī bez īpašiem

sarežģījumiem sagaidīja pavasari. Jagdkomanda bija nozaudē-

jusi nodaļas pēdas, bet uziet no jauna tās nevarēja: partizāņi
iegriezās tikai pilnīgi uzticamās viensētās, kur dabūja arī uz-

turu. Tikai tad, kad bija atrasts drošs patvērums, partizāņi sū-

tīja kurjerus pie hitleriešu drošības policijas neskartajiem infor-

matoriem. Lai gan Grišas izlūkošanas organizācijas svarīgākie

posmi bija sagrauti, tomēr citi turpināja funkcionēt un apgādāt
radistu ar militārām ziņām. Pašā kritiskākajā perioda Bultas
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kodolam daudz palīdzēja jau pieminētais Eduards Krautmanis

no Pūriņu mājām. Viņš pats vāca informāciju un, sākot ar 1945.

gada janvāri, brauca uz Ventspili, izpildot Kārļa Teibes kurjera
pienākumus. Krautmanis atbalstīja nodaļu materiāli, piegādāja
tai pārtikas produktus no pilsētas (ar K. Teibes starpniecību,
kuram pilsētā bija savs veikals). Šis nelielais darbīgais antifašis-

tiskais posms, kuru netika skārušas fašistu represijas, bija ār-

kārtīgi noderīgs Popes mežabrāļiem grūtajā ziemā un pavasarī.
E. Krautmani un K. Teibi neiebiedēja esesiešu drausmīgā izrē-

ķināšanās ar Grišas palīgiem Ventspilī. Lai gan Krautmanis un

Teibe ne brīdi nevarēja būt droši, vai paši netiks ieslodzīti moku

kambaros, viņi veica vērtīgu patriotisku darbu un ir godam pel-
nījuši valdības apbalvojumu — medaļu «Par drošsirdību».

Materiālo atbalstu, kā arī vērtīgas izlūkziņas E. Āboliņš šai

laikā saņēma no «legālās grupas» locekļiem. «Legālisti» slepeni
dzīvoja pie pārbaudītiem partizāņu palīgiem lauku viensētās

visapkārt pilsētai. Tā kā par šo izlūku darbību zināja tikai daži

cilvēki, tad varēja saglabāt visstingrāko konspirāciju. Vairāk

nekā desmit «legālo» izlūku bāzēšanās punktu līdz pat kara bei-

gām darbojās bez iekrišanas. Tā ir teicama liecība par šīs dar-

bības formas mērķtiecību grūtās ziemas un ārkārtīgi stingrās

policijas kontroles apstākļos. 10. martā E. Āboliņš atsauca uz

nodaļu trīs «legālos» izlūkus — F. Cepli, O. Rītiņu un P. Med-

nieku. Šis lēmums bija nepieciešams, lai stiprinātu centrālās no-

daļas drošību, lai vēl plašāk izvērstu izlūkošanas darbu, agru

pavasari gaidot. Atstāstīsim F. Cepļa atmiņu divas epizodes.
Tās pirms 20 gadiem pierakstījuši Popes skolas novadpētnieki,
lai lasītājam rastos priekšstats par šāda šķietami legāla, bet

būtībā nelegāla partizāņa darbību: «Pildot kādu uzdevumu, da-

žas dienas slēpos Ventas pagasta Ozoliņu mājās. Lai slēpšanās
būtu drošāka, kopā ar māju saimnieku, partizāņu atbalstītāju,
uzbūvējām dubultu sienu ar apmēram 1 metra atstarpi. Otrā

dienā Ozoliņu mājās ienāca 30 vāciešu ar 4 ložmetējiem un tau-

jāja pēc Cepļa un vēl kāda cita partizāņa. Kad Ozoliņu saim-

niece (mana radiniece) atbildēja, ka tādu te neesot, vācieši pie-
draudēja māju nodedzināt. Es dzirdēju visu sarunu, stāvot starp
divām sienām un turot rokās mašīnpistoli un granātu. Vācieši

māju nenodedzināja. Apmierinājās tikai ar to, ka izlauza grīdu,

apgāza gultas, skapjus, pārmeklēja šķūņus, un, neko neatraduši,

aizgāja. Turpmāk uzturēties šajā mājā bija bīstami. Nākoša

dienā nojaucām fiktīvo sienu, un es aizgāju uz citu vietu.

Reiz devos no Tārgales uz Vārvi, lai izpētītu tur jaunceļamo
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tiltu pār Ventu. Zem mēteļa man bija automāts un kabatā na-

gans. Ejot garām postenim, kurš apsargāja «armijas ausis»

(ierīci, ar ko uztver lidmašīnu rūkoņu), vācietis mani apstādi-
nāja. Taisījos parādīt savus dokumentus — man bija viltota

pase. Bet viņš sacīja, ka nevajagot. Kurp ejot? Atteicu, ka eju

pie drauga alu dzert. Vācietim iemirdzējās acis, un tas jautāja,
cik tālu esot. Atbildēju, ka kādi septiņi kilometri. Vācietis no-

sūkstījās: pārāk tālu
...

Pēc trim dienām, izpētījis tiltu, gāju
atpakaļ. Satiku to pašu vācieti; tūlīt jautāja: kāds bijis alus?

Teicu, ka lielisks. Sapīpējām, un gāju tālāk.»

Bultas 2. grupas atbalstītāju vidū izcēlās Grīntāla Fridriha

ģimene no Spundiņu mājām. Dēls Arvīds Grīntāls jau no 1944.

gada 31. jūlija bija iekļāvies vienībā, un visu šo laiku partizāņa

ģimene nesavtīgi atbalstīja mežabrāļus. Uz Spundiņu zemes bija
iekārtota grupas slepenā zemnīca; tajā veselu mēnesi nodzīvoja
arī mājas saimnieks ar sievu Emīliju, kad radās aizdomas par

iespējamu arestu.

Arvīds Grīntāls krita 1945. gada 28. martā uz meža ceļa pie
Rindas sadursmē ar vāciešiem. Viņa pēcnāves raksturojumā
Z. Kronbergs ir rakstījis: «Labs ceļvedis, ziņnesis un sakarnieks.

Piedalījās divās sadursmēs ar vāciešiem un vairākos izlūkgājie-
nos. Disciplinēts, apzinīgs.»

Pēc ikkatras savas neveiksmes hitlerieši, kā vienmēr, atriebību

izgāza pār vietējiem iedzīvotājiem. Pēc partizāņu sadursmes pie
Zaļmežiem un tai sekojošās meža kaujas sākās represijas Vēdes

ciemā. 17. martā tika arestēts kritušā partizāņa Anša Vilistera

tēvs Fridrihs Vilisters, māte un abas māsas. Padomju patriotus
spīdzināja Nābeļkrogā, visu mantību izpostīja. Jagdkomanda iz-

laupīja uz aizdomu pamata arī partizāņu palīga Antona Apses
viensētu un citas mājas, kaut arī esesiešiem nebija nekādu kon-

krētu pierādījumu par šo māju iedzīvotāju sakariem ar parti-

zāņiem.

Vietējie policisti līksmoja par jagdkomandas izdarībām un

skubināja, ka vajagot vēl vairāk represēt šos «komunistu atbal-

stītājus». 1945. gada 4. aprīļa Ventspils apriņķa policijas pār-
skatā ir šāds ieraksts:

«Popes pag. Nābeļkrogā novietota 130 vīru stipra jagdkomanda, kas aktīvi

apkaro bandītismu, nošaujot jau vairākus bandītus un apcietinot atbalstītā-

jus, kas sacēlis uztraukumu vietējos komunistos un bandītu atbalstītājos.

Jagdkomanda izvedusi akcijas Vēdes ciemā, kas bija bandītu perēklis, tomēr

vēl apcietināts samērā maz komunistu atbalstītāju. Zajmežu, Budenieku un
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Apšu mājās rekvizēti lopi un labība, jo augšminēto māju rajonā bijusi kaujas
saskare ar bandītiem, kurā kritis kāds no jagdkomandas un nošauti divi ban-

dīti.»1

Tā kā Bultai, frontes izlūkiem un Vairogam daudzos ciemos,
tapat ka Vēdē, bija plašs vietējo iedzīvotāju atbalsts, ziemas

posma hitlerieši gan nodarīja partizāņiem zināmus zaudējumus,
bet nespēja viņu grupas satriekt vai piespiest kapitulēt, atskaitot

atsevišķus gadījumus, kur vainīgi bija SD policijas iesūtītie

spiegi vai provokatori. Vairoga atbalstītāju plašo loku Ances pa-

gasta labi raksturojusi Hedviga Valtsone: «Kad pārcēlos uz An-

ces Ansdangām, es sistemātiski vācu pārtiku no apkārtējiem
iedzīvotajiem un nodevu to Vairoga partizāņiem; vācu arī drē-

bes un ziņas par hitleriešu karaspēku. Sevišķi daudz produktu
un drēbju partizāņiem tika devuši jaunsaimnieki Grīnbergi no

Pakalniem (viņu dēls krita partizāņos), Zaņa Griča (arī krita)
tēvs un māte, Alvīne Angare (viņas vīru kā komunistu fašisti

nošāva 1941. gadā), Kalniņi no Dambkalniem, Vičaki no Ances

mežniecības un daudzi citi Ances pagasta nabadzīgie un vidējie
zemnieki. Patiesībā 1944./45. gadā Ancē bija tikai daži kulaki,
kas neatbalstīja Vairoga vienību.»

Ārkārtīgi sarežģīta, bīstama un notikumiem pārbagāta bija
mežabrāļu vienkāršo un visparastāko palīgu dzīve pēdējā kara

gadā. Viņu veikums nereti ir palicis ēnā; žurnālistu un vēstur-

nieku uzmanību parasti pievelk «lielā» darba darītāji, kaut gan
bez tā dēvētajiem «sīkajiem» locekļiem nebūtu varējis sekmīgi
darboties plašais mežabrāļu organizācijas mehānisms. Tādēļ ari

pieminēti un daudzkārt atkārtoti tiek vieni un tie paši vārdi; ari

atzinība un oficiāli apbalvojumi «sīkajiem» ir gājuši secen. Dzi-

ļāks pētniecisks darbs paver ieskatu bezgala pašaizliedzīgās un

interesantās darba cilvēku biogrāfijās un viņu veikumā kara

laikā. Parasti paši šie ļaudis savu darbību skaudrajā kara gadā
uzskata par pavisam ikdienišķu, parastu rīcību. Taču īstenībā

būtu jārunā par viņu varoņdarbu. Drosme, varonība un bezbai-

lība piemita ne tikai tiem, kas darbojās ar kaujas ieroci un dzī-

voja mežā. Pagrīdē šīs cilvēka rakstura īpašības nācās likt lietā

ne retāk, lai gan tās ārēji netika izpaustas, izteiktas skaļi, pro-

tams, nenesa arī atzītas slavas oreolu. No šo cilvēku šķietami

1 Savos ziņojumos policija un jagdkomandas parasti slēpa pašu zaudēju-
mus un pārspīlēja partizāņu upurus. Jau minētajās Zaļmežu mājās partizāņiem
bija viens kritušais — A. Vilisters; hitleriešiem bija nošauti divi, ievainots

viens esesietis. To apliecina vairāki aculiecinieki.
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necilajām biogrāfijām pietiktu vielas daudziem tēlojumiem, no-

velēm un poēmām.
Viena no tādām piemirstām Ziemeļkurzemes «ikdienišķajām»

varonēm ir Helma Rītiņa. Ko tik visu nevarētu aprakstīt viņas
biogrāfs, ko tik viņa netika darījusi, un kur tik viņa netika bijusi
partizāņu un izlūku uzdevumos! Jau tagad viņas atmiņu pie-
rakstu varētu publicēt kā aizraujošu notikumu hroniku. 1942.

gadā Rītiņa kopā ar Emīliju Podkalni, Līni Lodi un citām Vents-

pils strādnieku sievām, kuru krūtīs pukstēja īstu žēlsirdīgo māsu

sirds, paslepus nes apģērbu, produktus un apavus uz karagūs-
tekņu nometni, kur sadzīti pusdzīvi puskaili un basi padomju
cilvēki. 1944. gada pavasarī strādnieku sievas palīdz bēgt vai-

rākiem nāves nometnē ieslodzītajiem, kad viņus gatavojas izvest

uz Vāciju ...
uz neatgriešanos. Rūpes un raizes iezogas arī Rī-

tiņas personīgajā ģimenē: jāpalīdz izbēguļot un izslēpties dēlam

Otomāram no iesaukšanas leģionā. Te ar drosmi vien nepietiek.
Vajadzīga arī veiklība un viltība, lai apmānītu policistus. Sirds

paliek mierīgāka, kad martā Otomārs aiziet uz mežu, bet nu ro-

das jaunas rūpes, jāapgūst jaunas iemaņas: jābūt partizāņu iz-

lūkam un sagādniekam. Tas ir tik neierasti, pat baismīgi! Ziņas
Rītiņa nodod Vecītim. Produktus un ieročus, kurus sagādā
Spodra Zaķe un Emīlija Podkalne, Pēteris Otrais (tāds bija Rī-

tiņas segvārds) ved uz Popes pagastu Robim un Indriķim tālāk-

nodošanai mežiniekiem. Helma Rītiņa tiek turēta aizdomās, viņu
bieži izsauc nopratināšanai uz policijas iecirkni; antifašiste prot
atvairīt apvainojumus un pārdroši turpina bīstamo darbu. Un

tikai 1944. gada jūlijā, kad biedri savlaicīgi brīdina par iespē-
jamo arestu, Rītiņa pamet pārdevējas darbu veikalā un pārceļas
uz Ances pagastu.

«Lai gan dzīvoju Virpē,» turpina interesanto stāstījumu H. Rī-

tiņa, «tomēr noliktās dienās ierados Ventspilī, lai pildītu sakar-

nieces pienākumus. Jūlija beigās, nākot no Ventspils, iegriezos
Ances pagasta Lakatiņu mājās. Māju saimniece Romanovska

(partizāņu māte. — Red.) pastāstīja, ka policists Kroje no rīta

nošāvis Raiņu māju saimnieku Grīnbergu Jāni. Tai dienā bija
norunāts, ka Grīnbergs pulksten 12.00 satiksies ar partizāņiem
(domājams, Bultas 4. grupu. — Aut.) un nodos viņiem pārtiku.
Palika ļoti bīstami dzīvot atklāti, tādēļ lūdzu komandieri mani

ņemt pie sevis. 9. augustā dēls Otomārs mani nogādāja Grišas

(Centra. — Red.) grupā. Āboliņa sūtīta, vairākas reizes kā kur-

jere gāju uz Ventspili; šos pašus pienākumus turpināju, kad

mani pārcēla uz Cepļa grupu. Mans uzdevums bija katru nedēļu
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ierasties pilsētā, saņemt no Podkalna ziņojumu un nogādāt to

pie Ogsilu stacijas zināmā vietā. Uzliktos sakarnieces pienāku-
mus pildīju līdz 1945. g. janvārim, kad pārcēlos pie parašutistu
kapteiņa (Maksimova. — Red.) grupas. Arī te darbojos kā sa-

karniece: katru mēnesi_s., 10., 15., 20., 25. un 30. datumā ierados

Ventspilī, noteikta vietā saņēmu ziņojumus un nogādāju tos Kap-
teinim. 1945. gada 5. februārī man bija jāierodas pie Podkalna
dabūt materiālus: es vēl nezināju, ka viņš arestēts. To man pa-
teica Podkalna sieva Emīlija, kuru laimīgi satiku ārpusē. Viņa
teica, ka gestapo arī mani meklējot. Tad aizgāju pie Rašmaņiem,
pateicu, kas par lietu, un viņi uzņēmās turpināt ziņu vākšanu

Podkalna vietā, ko arī godīgi darīja. ...Ļoti daudz mums palī-
dzēja Romanovsku māte. Kurā katrā laikā varēja iegriezties pie
viņas: mēs tikām paēdināti un apmazgāti. Pati viņa partizāņiem
atveda uz mežu savu govi. 1945. gada 31. janvārī Romanovsku
māti apcietināja, un no cietuma viņa neatgriezās: viņu noben-

dēja gestapo moku kambaros.» Helma Rītiņa palika kaujas
ierindā līdz pat Uzvaras dienai — bija aizvadīts neticami raibais

un bīstamais pēdējais kara gads.
Hitleriešiem neizdevās iebiedēt partizāņu atbalstītājus. Viņiem

vispār neizdevās panākt, lai iedzīvotāji ik rītus ziņotu par meža-

brāļu nakts apmeklējumiem. Sādi signāli būtu devuši iespēju
jagdkomandām, tiekot uz svaigām pēdām, nepārtraukti sekot

mežabrāļiem, neļaujot viņiem ne mirkli atpūsties, ne apsildīties,
ne sagādāt produktus. Proti, zaudējuši iedzīvotāju simpātijas un

uzticību, partizāņi drīz vien tiktu atklāti, jo bez parādīšanās zem-

nieku viensētās, t. i., bez produktu sagādes, ilgāku laiku iztikt

viņi nespētu. Par iedzīvotāju klusēšanu Puzes pagasta policijas
vecākais kārtībnieks 21. janvārī sūdzējās savam priekšniekam:

«Pēdējā laikā Stendes upes kreisā krastā 7 kilometrus uz ziemeļrietumiem no

pagastnama (te parasti operēja Maksimova, Dzērves un Fetlera grupas.
—

Red.) bieži ierodas bandīti, bet vietējie iedzīvotāji to slēpj un neziņo.»

Un tiešām, kā rāda jau minētais Ventspils apr. policijā ienā-

kušo rakstu reģistrs, — sevišķi maz ienācis ziņojumu par parti-
zāņu parādīšanos Popes, Ances un Dundagas pagastos. Daļa

ziņotāju bija lielsaimnieki un citas okupantu uzticības personas.

Tikai atsevišķos gadījumos darba zemnieki bijuši spiesti ziņot —

kad partizāņu parādīšanos nav bijis iespējams noslēpt no kaimi-

ņiem un notikums kļuvis zināms plašākai apkārtnei vai arī ienā-

cēji bijuši sveši, aizdomīgi ļaudis, kas varēja būt zem viltus par-

tizāņu maskas sūtīti SD provokatori. Un, jo vairāk bija jaušamas
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kara beigas, jo mazāk palika šādu ziņojumu. Tā kopsavilkumā
par aprīli pats Ventspils apriņķa priekšnieks bija spiests konsta-

tēt, ka no Ances un Dundagas pagastiem «pagājušā mēnesī zi-

ņots tikai par trim iebrukumiem». Pie tam vēl jāpiebilst, ka, at-

razdamies spēcīga antifašistiskā noskaņojuma vidē, pat vairāki

šucmaņi un policisti palika piesardzīgāki, necentās pārāk aktīvi

dzīt mežabrāļiem pēdas un ziņot par viņu parādīšanos savai

priekšniecībai. lerindas šucmaņus un aizsargus, kuri bija pasīvi,
kuri neuzglūnēja padomju patriotiem un neterorizēja partizāņu
atbalstītājus, izlūki un partizāņi savukārt lika mierā. Mežabrā-

ļiem parādoties, viņi bez pretošanās atdeva ieroci, citreiz par

partizāņu ierašanos pat neziņoja jagdkomandām un policijas
iecirkņu priekšniekiem vai to darīja ar novēlošanos.

Ventspils apriņķa policijas pārvaldes reģistrā par janvāri, pie-

mēram, atzīmēts, ka trijās naktīs pēc kārtas partizāņi bijuši po-
licistu vai aizsargu mājās, kur atbruņojuši šos «kārtības sar-

gus», bet pašus nav aiztikuši, jo tie nav pretojušies; 21. janvāra
naktī tas noticis Puzes Raņķos, 22. janvāra naktī — Ances Zaļ-
kalnos un 23. janvāra naktī — Ances Meiros. Starp citu, pēc šiem

notikumiem Ances policijas vecākais kārtībnieks tika sodīts ar

2 diennaktīm arestā par «kavēšanos ziņot». Toties ar tiem, kas

mežabrāļus izsekoja, rīkoja viņiem lamatas, traucēja viņus pār-

gājienu laikā, tautas atriebēji izrēķinājās nesaudzīgi. Tā 14. ap-

rīlī ar izlūku tribunāla lēmumu tika sodīts Puzes Vētrās budzis

Rūmnieks ar dēliem — šucmaņiem, kuri bieži jo bieži apšaudīja
Maksimova vīrus, kad tie šķērsoja Stendes upi.

MEŽABRĀĻI STENDES UN LONASTES KRASTOS

No 12 partizāņu kaujas grupām, kas 1944. gada rudenī bāzē-

jās Popes, Ances un daļēji Dundagas un Puzes pagastos, grū-

tajā pēdu laikā vairākas pārtrauca darbību, un to locekļi nokon-

spirējās pagrīdē. Arī pārējām grupām uz laiku pajuka sakari ar

štābu, taču pavasarī pārtrūkušie sakari no jauna tika sameklēti,

un Bulta pilnīgi, bet Vairogs daļēji atjaunoja savu darbību, jo

Vairoga štābs vairākas reizes nokļuva zem pretinieka trieciena

un zaudēja vadošos biedrus.

Pirmā ziemas puse pagāja bez jūtamiem zaudējumiem. Stabs

un visas četras grupas, kaut mazākā mērogā, tomēr turpināja

nepārtraukti darboties. Biedrus, kam bija slikti ieroči,_ vājāka
veselība un bez kuriem varēja apieties izlūkziņu vākšanas



435

darbā (kas, kā minēts, bija Vairoga pamatuzdevums), pārbāzēja
drošākajās saimniecībās. leroči Vairogam vispār bija zem katras

kritikas — 2. un 4. grupai nebija pat neviena automāta.

Garajos pārgājienos iegūtās izlūkošanas ziņas partizāņu sa-

karnieki nodeva vai nu savam radistam S. Kozlovam, vai arī

piegādāja Maksimova, Pūces un Bihaļenko rācijām, kas tās pār-
raidīja frontes štābam. Trešais Vairoga kaimiņš — vecākā leit-

nanta Alekseja Bihaļenko izlūku grupa Vorons (Krauklis) —

parādījās tikai decembra vidū un apmetās dzīvot mežā pie Ak-

meņkalna mājām — Akmeņsalas egļu biezoknī, Vairoga 1. un 4.

grupas tuvumā. Grupā bija 12 pieredzējuši frontinieki, un tās

uzdevumos ietilpa diversijas un izlūkošana Dundagas apkārtnē.
Ar partizāņu un vietējo iedzīvotāju palīdzību izlūki noorganizēja
labu pretinieka novērošanas tīklu. Grupas galvenais informators

un atbalstītājs bija mežsargs Francis Ekimans un daudzie viņa

tuvinieki, kas dzīvoja Vanagu mežsarga mājās. Jāatzīmē gan, ka

lieliskās diversiju iespējas Krauklis pilnībā neizmantoja — pus-

gada laikā nodedzināja vienu hitleriešu noliktavu, uzspridzināja
vienu dzelzceļa tiltu un vienu ešelonu uz Ventspils — Tukuma

dzelzceļa līnijas. lesaistot Vairoga partizāņus kā ceļvežus un

vietu zinātājus, izlūki būtu varējuši daudz vērienīgāk tērēt sa-

vus bagātos mīnu un tola krājumus.

Leģendārā
Zvejnieka
bojā eja

Ļoti darbīgs bija pats Vairoga apakšvienības ko-

mandieris Vilhelms Valtsons. Viņš bija ārkārtīgi
pārdrošs un personīgi pārāk bieži riskēja, arī

gadījumos, kad legāli dzīvojošie aģenti būtu va-

rējuši veikt uzdevumus ar daudz mazāku risku. Kā stāsta tā

laika pagrīdnieki, viens sakaru punkts Valtsonam bijis pašā

Ventspils pievārtē — Mauru ciema Grišku mājās. Lai gan no

Ventspils uz Anci bieži brauca partizāņu uzticības cilvēki, kas

varētu apkalpot arī šo punktu, Zvejnieks devās turp pats no-

teiktās tikšanās reizēs. Valtsona noorganizētā Ventspils pagrī-
des grupa turpināja sekmīgi darboties, slēpa atbrīvotos kara-

gūstekņus un tos vietējos patriotus, kam draudēja arests vai

iesaukšana vācu armijā. Zvejnieks viņus savukārt nogādāja

apakšvienībā pie Ances. Gandrīz veselu gadu Ventspils SD poli-

cija pacietīgi dzina pēdas un lika tīklus šim talantīgajam nele-

gālistam un partizāņu vadītājam. Gestapovieši bija ārkārtīgi sa-

tracināti par to, ka šis pēc izskata miermīlīgais dzelzceļa būv-

strādnieks bija vazājis aiz deguna visvareno SD policiju jau
kopš 1942. gada, iegūstot no tās ierēdņiem visvērtīgāko informa-



436

ciju, un pēc tam tik mīklainā kārtā nozudis (sk. 130. lpp.). Vai-

rākkārt SD policijas spiegi parādījās Ancē partizāņiem bīstamā

tuvumā, pat iefiltrējās apakšvienībā.

«Vīrs man ziemā stāstīja,» liecina H. Valtsone-Irbe, «ka Vai-

rogā bija iekļuvis gestapo spiegs Rode — bijušais leģiona brīv-

prātīgais, kura brālis vēl kalpoja Ventspils policijā. Valtsons viņu
bija vairākas reizes personīgi izsekojis un beidzot uzgājis viņa
rakstītu slepenu vēstuli, kas bija adresēta Ventspils gestapo un

kur bija uzskaitīti gandrīz visi Vairoga partizāņi un daudzi viņu
atbalstītāji. Pēc partizāņu tribunāla sprieduma nodevējs Rode

tika nošauts kā gestapo spiegs.»
Vēlāk noskaidrojās, ka vēl divi partizāņi pienācēji darbojās kā

partizāņu grupu un viņu atbalstītāju uzrādītāji, kad 1945. gada
februāra pirmajās dienās sākās Vairoga pulciņu un štāba vajā-
šana. Triecieni Vairogam tika izdarīti ļoti precīzi un noteiktā

secībā, tādēļ iespējams, ka tā iekšienē bija nokļuvis vēl kāds kva-

lificēts pretinieka aģents.
4. februārī V. Valtsonam bija paredzēta tikšanās ar vienu no

saviem labākajiem Ventspils pagrīdniekiem Frici Grosbārdi (pēc
kara miris) savas sievasmātes bērēs Ances Ansdangās. Taču

apkārtnē bijis izvietots daudz policijas slēpņu, un Valtsons, iz-

ejot no lielā meža, uzdūries hitleriešu lamatām. Policista lode

ķērusi Zvejnieku kājā, viņš atbildējis ar pretuguni. Esesieši pa-

laiduši vilku suņus, un, kamēr partizānis atkāvies no satracinā-

tajiem dzīvniekiem, piesteigušies policisti un satvēruši ievainoto

mežabrāli.

Pirmā vieta, kur Vītoliņa jagdkomandas vīri un Dundagas
žandarmi uzsākuši Valtsona spīdzināšanu, bijušas tuvējās
Zvanu mājas. No turienes samaņu zaudējušo mežabrāli steidzīgi
aizveda uz vācu ambulanci pie Ances, kur pārsēja un izdarīja
dažas injekcijas, jo hitlerieši baidījās, ka izmocītais cilvēks var

nomirt, neko neizstāstījis. Kā liecina ancenieki, pusdzīvo un pus-

kailo (bez mēteļa un zābakiem) partizāņu komandieri žandarmi

iemetuši ragavās un aizveduši uz 20 km attālo Dundagu, kur at-

radās lauka žandarmērijas štābs. Ceļā nežēlīgi sala, bet Valt-

sons izlicies, ka joprojām ir zaudējis samaņu, tādēļ Dundagā

viņš stiprā apsardzībā aizvests uz slimnīcu un ievietots atse-

višķā istabā. Te viņu apskatījuši latviešu ārsti — «Kurzemes

katlā» sabēgušie hitleriešu uzticamie kalpi, kas paziņojuši žan-

darmiem, ka ievainotais ir pie pilnas samaņas, bet tikai veikli

simulējot nesamaņu. Tad žandarmi turpat slimnīcā iesākuši
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Valtsona spīdzināšanu, kas turpinājusies visu nakti no 4. uz

5. februāri, visu 5. un 6. februāra dienu un nakti, kamēr parti-
zāņu vadītājs necilvēcīgās mokās nomiris trešajā spīdzināšanas
naktī turpat Dundagas slimnīcā. Blakus istabā gulējusi slim-

niece Vanaga, kura caur sienu dzirdējusi, kā žandarmi ar ārstu-

neģēļu palīdzību mocījuši padomju patriotu, lai izspiestu atzī-

šanos. Abi ārsti pēc kārtas atradušies pie slimnieka gultas un

sekojuši, lai spīdzināmais nezaudē samaņu un nenomirst pirms
laika. Iztapīgie latviešu buržuāziskie nacionālisti, apkaunodami
humāno ārsta profesiju un kalpodami bendēm, katru reizi, kad

ievainotais zaudējis samaņu, iešļircinājuši spēcinošus līdzekļus,
un atkal bijuši dzirdami sitieni un lamas latviešu un vācu va-

lodā, kā arī spīdzinātā necilvēcīgie kliedzieni un vaidi. Lai kā

arī centušies cilvēkveidīgie bestijas, no Valtsona viņi nekādu at-

zīšanos nav izspieduši. Tā arī neko nepateicis pratinātājiem,
drausmīgās mokās nomira Vairoga leģendārais komandieris.

Viņa līķi žandarmi nakts tumsā kaut kur nobēdzināja, un līdz

šim nav zināma Valtsona kapa vieta.

Nežēlīgi spīdzināti tika arī partizāņu komandiera piederīgie.
Lūk, ko atceras V. Valtsona svainis un partizānis Edgars Fiš-

meistars, kuru esesieši sagūstīja mājās mātes bēru priekšvakarā:
«Pārgājis mājās, kopā ar partizāņa Arnolda Damberga tēvu uz-

taisījām zārku
...

Naktī ap 12.00 mājās iebruka ķērāji un ares-

tēja mani. Izveduši sētā, viņi atgriezās pārmeklēt istabu, bet

neko neatrada: savu šauteni biju noslēpis kūtī zem grīdas. Divas

nedēļas mani noturēja Ances mežniecības stallī, vairākas reizes

smagi piekāva. Stāstīju, ka neesmu bijis mežā un slēpos mājās.
Pēc tam mani aizveda uz Ventspils cietumu, kur turpinājās nežē-

līga spīdzināšana: ja pats nebūtu izcietis šīs šausmas — citiem

neticētu. Mani ieslodzīja 9. kamerā, kur bija arī vairāki ančiņi:

Fricis, Ludvigs un Alberts Liljes 1
,

Jānis Zavaļņevs, kurus arī

nežēlīgi spīdzināja un sita. Naktīs pulksten trijos kamerā iera-

dās šucmaņi un aizveda atsevišķus biedrus nošaut. Gaidījām arī

savu kārtu. Kapitulācijas dienā pārējās kameras atbrīvoja, bet

mēs palikām ieslēgti; bijām 49 cilvēki. Vakarā ar galdu izsitām

kameras durvis un izkļuvām brīvībā.»

1 Ances policijas priekšnieks Pavārs jau 1944. g. pavasarī ziņoja apriņķa

priekšniekam par Ludviga Liljes politisko neuzticamību un viņa izolēšanas

nepieciešamību. Bijušo Ances komjauniešu Ludviga un Alberta Liljes tēva

mājas tika ārkārtīgi uzmanītas, mēģinot iedzīvotājus pieķert mežabrāļu atbal-

stīšanā. Kaut arī Ances policijai tiešu pierādījumu nebija, padomju cilvēki tika

apcietināti (S. K. p., 147, 155).
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Vairogs pajūk,
bet cīņa
turpinās

Februāra pirmajā pusē nelaime pēc nelaimes pie-
meklēja visas Vairoga grupas pēc kārtas. 5. feb-

ruārī jagdkomanda uzgāja nelielās 4. grupas

bunkuru; to komandieris Arnolds Jaunbelzējs

bija ierīkojis blakus Avotiņu mājām. Netālu no šīs vietas iepriek-

šējā dienā, kā jau minēts, esesieši bija uzglūnējuši vienības ko-

mandierim Valtsonam. Tātad 5. februārī atkal izraisījās sadur-

sme. Bija kritušie. levainots ķērāju rokās nokļuva viens no le-

ģiona dezertieriem daugavpiliešiem, kas bija pienācis no Sargūna
grupas. Viņš kļuva par nodevēju. 1 Komandieri Jaunbelzēju
(Sūnu) ievainoja kājā; ar pārcilvēciskām pūlēm viņš aizstrei-

puļoja līdz sievastēva viensētai. Tur viņu paglāba stallī ierīkotā

paslēptuvē. Pēc nodevēja liecības tika arestēta Jaunbelzēja sieva,
sievastēvs. Lai gan kratītāji vairākkārt viensētu «apgrieza ap-

kārt», tomēr paslēptuvi neatrada. Te mežabrālis izveseļojās un

sagaidīja Uzvaras dienu. Pēteris Kasparovičs (Misters) ar atli-

kušajiem partizāņiem pārcēlās pāri dzelzceļam un apmetās pie
2. grupas. Taču pavisam neilgi viņi mierīgi padzīvoja Vēveru

apgaitā. Nodevējs, pastrādājis Jūdasa darbu Lonastes pusē, pēc
trim dienām veda ķērājus, lai uzrādītu A. Valtsona un J. Sar-

gūna mežabrāļu novietnes.

«8. februāra pēcpusdienā Joniņu ķērāju rota ar vācu karavīru

atbalstu centās mūsu nometni aplenkt,» stāsta 2. grupas koman-

dieris Jānis Sargūns. «Polis labi zināja 4. un 2. grupas izvieto-

jumu, bet 3. (manējās) nezināja, tādēļ uzbrukums bija vērsts

pret 2. grupu, bet mēs palikām malā, jo atradāmies novadgrāvja
otrā (Atvašu) pusē. Hitlerieši bija gribējuši apiet posteni, bet

tas viņiem neizdevās. Posteņa vīrs (Didriķis Belte) atklāja
uguni un vēlākā apšaudē pats tika smagi ievainots, pārējie
Runča (Anša Valtsona. — Red.) vīri paspēja atiet uz rietumiem,
mēs savukārt — uz ziemeļiem. Pēc pāris dienām satikāmies un

apvienojāmies. īsu laiku dzīvojām blakus I. Pūces izlūkiem Mā-

mes mežā, bet 11. februārī mežu ķemmētāji mūs atkal padzina
no nometnes, un mēs no jauna sadalījāmies mazākās grupās.»
Pēc V. Valtsona nāves Vairoga nelielajām grupām aptrūka
centralizētas vadības; tās sāka darboties uz savu roku, uzturot

īslaicīgus sakarus ar frontes izlūkiem, kuri biežo mežu pārmek-
lēšanas operāciju dēļ arī nedzīvoja uz vietas.

1 Minētais nodevējs (partizāņu atmiņās tas figurē kā Polis — varbūt tau-

tības dēļ) nodarīja lielu postu Vairoga partizāņiem un atbalstītājiem; pēc kara

viņu sodījis kara tribunāls Ventspilī.
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Vislielākā Vairoga grupa — l. grupa — sagādes un konspirā-
cijas dēļ šai laikā jau bija saskaldījusies divās sīkākās apakš-
grupās. Vienu vadījis_ Vilis Kalniņš (šo grupu saukuši arī par
6. grupu), otru — Jānis Jurbergs, kas, būdams 2. Kronberga
sakarnieks ar A. Maksimovu un Vairogu, ziemas posmā iestrēga
Ances pusē. lespējams, ka īslaicīgi pastāvējušas vēl dažas līdzī-

gas sīkas apakšgrupas vai pulciņi, kas radās, partizāņiem no-

daloties no kodola. Kā liecināja tālākie notikumi, tāda nodalī-

šanās — kaut reizēm neizbēgama — bija solis uz grupas izklī-

šanu un mežabrāļu pāriešanu uz individuālu slēpšanos. Ir ziņas,
ka februārī (domājams, iepriekšminētā nodevēja vainas dēļ)
tikusi uzrādīta un ielenkta mežabrāļu zemnīca pie Kārļa muižas.

Pilnīgi pārsteigtie 6 mežinieki, kas atradās zemnīcā, nolikuši

ieročus bez pretošanās. Izglābušies divi, kas todien nebijuši no-

metnē. Šai pulciņā atradies arī Artūrs Veikmanis (viņš 1940.

gadā Ancē uzņemts komjaunatnē). Viņš bija viens no pirmajiem
Vairoga partizāņiem (iesauka Dadzis).

Tā visas Vairoga grupas, pārcietušas spēcīgus triecienus un

nemitīgi vajātas, februārī stipri saruka vai izklīda. Daži parti-
zāņi aizgāja slēpties pie savējiem, dažus policija noķēra,
vienatnēklīstot, un kā armijas dezertierus nosūtīja uz cietumiem,

daži, izmantojot izsludināto amnestiju, paši pieteicās policijai.

Turpretim vairāki Vairoga partizāņi turpināja sākto izlūkdarbu

un joprojām piegādāja ziņas frontes izlūkiem. Tā, piemēram,
I. Pūces rācļjai informāciju deva 2. un 3. grupas izlūki Jānis

Zavaļņevs (Ērglis), Rūdolfs Apše (Strēlnieks), Antons Silkāns

(Kurpnieks). Pie A. Maksimova, lai te darbotos pastāvīgi, pār-
cēlās brāļi Arvīds un Bernhards Romanovski. Pavasara pusē pie
Maksimova atnāca arī Jānis Jurbergs. Vairāki partizāņi pēc kara

saņēma teicamu izlūka atestāciju. Tāda, piemēram, tikusi dota

Grigorijam Grigorjevam (Mužikam) no Dundagas. Raibs ir bijis

viņa dzīves gājums kara gados: arestēts par ieroču slēpšanu, iz-

bēdzis pirms nāves soda izpildīšanas, slēpies mežā, 1944. gada

augustā uzņemts partizāņu vienībā Bulta. 14. novembrī parti-

zāņu vadība Grigorjevu pārcēla uz Vairogu, lai pastiprinātu

Dundagas apkārtnes izlūkošanu. «Ar atzīstamiem un slavēja-

miem rezultātiem,» rakstīts G. Grigorjeva atestācijā, «viņš veica

izlūkdarbu, nododams ziņas Jānim (radistam S. Kozlovam. —

Red.) caur Valtsonu.» Šai pašā dokumentā norādīts, ka pēc Zvej-

nieka nāves Mužiks savākto informāciju nodevis tuvākajām iz-

lūku grupām. Sakari ar partizāņiem viņam pārtrūka marta bei-

gās — aprīļa sākumā.
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Lēni nāca

Uzvaras

pavasaris

Pirmo pavasara mēnešu mija Ances mežabrā-

ļiem izrādījās visai nelabvēlīga. Martā, aukstu-

mam pielaižoties, vairāki Vairoga partizāņi, pa-
metuši paslēptuves, sāka atgriezties mežā un

pulcēties norunātajās vietās. Vēveru apgaitā sanāca vairāki

2. grupas vīri kopā ar savu komandieri. Sāka atjaunot kontak-
tus un pulcēties mežā arī 1. grupas mežabrāļi, taču viņiem uz-

klupa nelaime. «1945. g. marta beigās,» stāsta Kārlis Heinbergs,
«ceļā uz mājām pēc produktiem mani arestēja. Māju ielenca,
tikko ienācu istabā. Gribēju lēkt caur logu, bet arī tur stāvēja
posteņi. Tajā pat laikā arestēja arī Artūru Grīnvaldu, kas bija
paslēpies zem grīdas, un no leģiona aizbēgušo Vili Ziemani. Vi-

sus mūs aizveda uz Virpi, pratināja, sita. Sišana un pratinā-
šana turpinājās Ventspils cietumā līdz pat fašistu kapitulācijas
dienai. Pārējiem mūsu biedriem tas bija brīdinājums, un viņiem
izdevies izsargāties no iekrišanas.»

Visnoturīgākie izrādījās 3. grupas citnovadnieki, kurus vadīja
Jānis Sargūns. Atšķirībā no vietējiem viņiem arī nebija citur kur

piemesties — kā vienīgi mežā. Bet izturēt mežu pārmeklēšanas
izdevās tādēļ, ka noformējās jauna, spēcīga apvienota partizāņu

nodaļa.
Jaunās grupas rašanās vēsture ir šāda. Marta sākumā no Bul-

tas pamatmasīva uz Lonastes mežiem pārnāca 19 partizāņi —

kādreizējie karagūstekņi un dezertieri no ROA: Klāņu un Alkšņu
masīvos bija pārāk maz vietas visām pastāvošajām grupām. Bet

te, Kaugas masīvā, kļuva krietni brīvāk — pēc Vairoga pajuk-
šanas un frontes izlūku grupu un Redjko vienības pārcelšanās
uz Piltenes novadu. Saskaņā ar štāba norādījumu, kā apliecinājis
J. Sargūns, pienācējus apvienoja ar Vairoga 3. grupas atlikušo

kodolu.

Apvienotas grupas
1 vadītājs bija A. Ņikonovs, viņa vietnieks —

J. Sargūns. Lai būtu vieglāk izmanevrēt ar tik lielu nodaļu,

1 Sīs apvienotās Bultas un Vairoga grupas sastāvs nav ticis uzņemts ne

vienas, ne otras vienības sarakstos, jo tā pēc Vācijas kapitulācijas iznāca kopā
ar J. Sargūna vīriem no meža un izformējās Talsos tad, kad pārējie Bultas

un Vairoga cīnītāji pulcējās Ventspilī. Partijas arhīvā saglabājusies vēstule

LKP CX sekretāram J. Kalnbērziņam, kuru 1945. g. 15. V parakstījuši Talsos

šīs grupas 15 partizāņi. Grupas komandieris A. Ņikonovs. Vēstulē rakstīts se-

kojošais: «Mēs darbojāmies biedra Robja (2. Kronberga. — Red.) Sarkanas

bultas vienībā Ventspils un Dundagas mežos no 1944. g. augusta — septembra.
Pēdējā laikā zaudējām sakarus ar vienību. Kurzemes mežu apstākli neļāva
visai vienībai atrasties vienkopus, tādēļ arī vienība bija izvietota vairākās vie-

tās, kas noveda pie sakaru zaudēšanas.»
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mežabrāļi pārcēlās atpakaļ uz Kaugas mežu, taču apmetās ne

vairs Vairoga un Kraukļa vecās bāzes tuvumā, kas bija atklāta,
bet devās vairāk uz dienvidiem, t. i., uz Rūmciemu. Šai laikā

zuda pēdējie sakari ar štābu un citām izlūku grupām. Kara no-

slēgumu Vairoga mežabrāļi sagaidīja bez lielām sadursmēm.

Ģibzdē un Sabdagā izvietotās vācu esesiešu jagdkomandas kara

pēdējā mēnesī bija ļoti pasīvas, kaut gan pretpartizāņu cīņa ne-

aprima ne uz mirkli arī šajā pusē. Apgādes, izlūkošanas un ceļ-
veža pienākumus nodaļā pārzināja Jānis Sargūns. Viņš stāsta:

«Martā Jānis Zavaļņevs, dodoties pie Pūces ar uzdevumu, vairs

neatgriezās. Drīz noskaidrojās, ka viņš arestēts. Līdz ar to gru-

pai pārtrūka sakari ar štābu, jo Jānis vienīgais zināja satikšanās

vietas. Sāku meklēt sakarus ar viņa tēvu. lepazinos ar A. Gal-

viņu un kādu lietuviešu meiteni, kas gribēja pārnākt uz nodaļu.

Viņi palīdzēja sagādāt apģērbu, pārtiku un informāciju. Pēc pār-
baudes abus pieņēmām. Viens no galvenajiem un drosmīgāka-
jiem mūsu atbalstītājiem bija Glāziņu Ansis Lazdukalnā. Viņa

mājas bija svarīgākais sakarnieku atbalsta punkts — ar viņa

palīdzību izdevās atjaunot sakarus ar Rūdolfu Apši, bet pēc pāris
nedēļām Glāziņu un divus viņa dēlus apcietināja un mūsu sakari

ar citām grupām aprāvās pilnīgi. Šai laikā par galveno informā-

cijas piegādātāju kļuva lietuviešu meitene; viņa organizēja pie
iedzīvotājiem maizes cepšanu, gādāja arī produktus.» Tuvāku

ziņu par šīs Lietuvas patriotes likteni nav; kā varēja saprast pēc

paraksta minētajā vēstulē, viņas uzvārds bija Kazlauskaite.

Arī Bultas vadība un E. Āboliņš pavasarī vairākkārt mēģināja

atjaunot sakarus ar Vairoga grupām, bet tas neizdevās. Pēc

10. marta kaujas, manevrējot gar Rindu, Bultas štāba grupa ne-

jauši sastapās ar Vairoga radistu S. Kozlovu (Jāni), kas bija
izveseļojies Krastmalnieku mājās pie Rendeniekiem un pēc grū-
tas slimības atkal bija gatavs stāties kaujas ierindā. E. Āboliņš
atceras: «1945. gada marta beigās vai aprīļa sākumā sakaru at-

jaunošanai ar Vairogu tika sūtīta grupa cilvēku ar Jāni kā ve-

cāko.» Noskaidrojās, ka toreiz kopā ar Kozlovu gājuši E. Jaun-

ķērpis, O. Rītiņš un P. Sprūde. Zināmajā vietā satikšanās ar

mežabrāļiem notikusi, bet pēcpusdienā atsteidzies no tuvējiem

Ķesteriem Striķu tēvs un brīdinājis par to, ka gatavojas aplen-
kums un mežu ķemmēšana. Nogurušie mežabrāļi tomēr nolēmuši

palikt līdz rītam siltajā zemnīcā un atpūsties. Nākamajā dienā,

kad partizāņi mēģināja iziet no hitleriešu ielenkuma, S. Kozlovs

tika smagi ievainots gūžā ar sprāgstošo lodi. Un, tā kā citas iz-

ejas nebija, drosmīgais rīdzinieks pats nošāvās.



442

Pārējie atgriezās Bultas pamatbāzē, un tādējādi liktenīga ne-

gadījuma dēļ cieta neveiksmi šis pēdējais mēģinājums atjaunot
Vairoga štābu. Pārāk smagi bija darbības apstākļi Ziemeļkur-
zemē; uz katra soļa mežabrāļu nelielajām grupām uzglūnēja
briesmas. Šādos apstākļos liktenīgas nejaušības varēja reizēm

izjaukt vislabākās ieceres.

Semjona Kozlova nāve bija pēdējais traģiskais notikums

E. Āboliņam un 2. Kronbergam pakļauto Ziemeļkurzemes parti-
zāņu vēsturē. Mazā Jāņa izmisīgi cēlā rīcība tika augstu novēr-

tēta — pēc nāves viņu apbalvoja ar Tēvijas kara I pakāpes
ordeni.

Uzvaras pavasaris, kaut lēni un ne bez upuriem un ciešanām,
tomēr neatvairāmi tuvojās. Grišas izlūku un partizāņu organi-
zācija savu galveno darbu bija padarījusi. Varēja ar tīru sirds-

apziņu gaidīt Uzvaras dienu — paveiktais runāja pats par sevi.

«Kopīgais partizāņu skaits vienībās un grupās, uz kuriem savā

izlūkdarbā balstījās Ernests Āboliņš, pārsniedza 170 cilvēku...

Viņa vērtīgās, pavēlniecībai operatīvi pārraidītās ziņas ļāva flo-

tes štābam būt kursā par hitleriešu darbību un iecerēm Baltijas
jūras centrālās daļas rajonos... Tās apgaismoja fašistu krasta

apsardzības faktisko stāvokli, situāciju ostās un bāzēs un tika

plaši pielietotas flotes kaujas darbībā,» — tāds Grišas organiza-
toriskā darba augsts vērtējums ir atrodams divkārt Sarkankaro-

gotās Baltijas flotes štāba dokumentos («Pravda», 1966, 16. IX).

Kaugas meži

pievelk un...
atbaida

Ka redzējām, mežos gar Rindas upi 1944./45.

gada ziemā lielākas partizāņu militārās operā-
ci J as nen otika, izņemot atsevišķas sadursmes.

Seit valdīja konspiratīvas mežabrāļu dar-

bības formas. Daudz trokšņaināk gāja Stendes upes krastos,

Kaugas mežus līdz Raķupei ieskaitot. Janvāra sākumā te sa-

plūda krietni partizāņu un izlūku spēki. Šurp no Piltenes apkār-
tnes pārnāca Zūrmeža vienība. Šķērsojusi Popes atklāto apvidu,
4. janvārī tā piestāja mežā aiz Vecanahites. Partizāņu pēdas

Popes policija atklāja tikai nākamajā dienā, nebūdama skaid-

rībā, kur te tik liela «banda» radusies.

Kas piespieda mežiniekus pamest savu pusi, kuru tie diezgan
labi bija iepazinuši? Bija taču skaidrs, ka vāji bruņotas vienības

pārdislocēšana uz jaunu, nepazīstamu vietu ziemas laikā var

beigties bēdīgi. Tiešs ierosinājums bāzes vietas maiņai bija Snie-

dziņa nodaļas sagrāve iepriekšējā dienā: šie traģiskie notikumi
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norisa turpat blakus, un nevarēja galvot, vai pretiniekam nav

sīkākas informācijas par Redjko vīriem. Pie tam vienības šefi —

Zaslužennija izlūki — drošības apsvērumu spiesti, uz laiku pil-
nīgi pārtrauca sakarus ar partizāņiem un pārgāja uz ārkārtīgi
konspiratīvu dzīves veidu. Līdz ar to zūrmežniekiem zuda cerī-

bas ar šo izlūku starpniecību saņemt atbalstu no aizfrontes.

Aviosūtījums partizāņiem bija ārkārtīgi vajadzīgs: no 60 parti-
zāņiem tikai 36 bija apbruņoti ar kaujas ieročiem. Bija cerības,
ka viņpus dzelzceļa izdosies sastapt partizāņus vai frontes izlū-

kus, kas šai ziņā varētu mežabrāļiem palīdzēt. Sniedziņš zūr-

mežniekus bija informējis par Bultas bāzēšanos pie Popes. Taču:

sakaru pārtrūkšanas dēļ nenotika šī tikšanās, kam varbūt būtu>

bijusi liela nozīme abu vienību tālākajos likteņos. Vienības ko-

mandieris V. Redjko šādi raksturoja tā laika grūto situāciju un

savu lēmumu pārbāzēties tālāk uz ziemeļiem: «Sakarā ar Snie-

dziņa sagrāvi stāvoklis vienības un Zaslužennija grupas atra-

šanās rajonā sarežģījās, un pats Malašonoks, ieradies vienībā,,
ieteica rajonu atstāt. Vienība priekšlikumam piekrita un 4. jan-
vārī izgāja caur Popes — Staldzenes rajonu Dundagas virzienā:

ar mērķi uziet partizāņu grupas, kam ir sakari ar [padomju]
fronti, vai jaunas desantnieku grupas, kas varētu palīdzēt sais-

tīties ar frontes štābu
...

Vienība virzījās lēni un turpināja ap-

bruņoties.» Vietējie ceļu zinātāji izveda partizāņus cauri preti-
nieka pārpildītajam apvidum bez sadursmēm. Pirmie mežinieki,,
kurus sastapa Redjko partizāņi, bija Bihaļenko (Kraukļa) izlūki.

Noderēja jau pirmais viņu padoms: apmesties kādreizējās Vai-

roga zemnīcās Vanagu mežsarga apgaitā, kas stāvēja tukšas pēc

partizāņu grupu pārvietošanās tuvāk saviem atbalstītājiem. Drīz

zūrmežnieki sastapa Makša izlūkus, kas bija atnākuši no Stendes

viņa krasta.

No Talsu puses Kaugas mežos ienāca arī kapteiņa Vasilija
Hohlova spēcīgā izlūku spridzinātāju, tā sauktā Gvardu grupa,
kas bija desantēta decembra vidū. Ar automātiem bruņotā 12

vīru nodaļa bija stipri darbīga un mobila. Tās īpatnība — ne-

pārtraukta manevrēšana un pārvietošanās vienmēr uz jauniem

rajoniem. Nepilnu 5 mēnešu laikā Gvards paguva apstaigāt Zie-

meļu un Centrālo Kurzemi. Piemēram, zīmīgs ir šāds izlūku at-

skaites fakts: «mēles» viņi ķēruši pie Rojas, Ģibzdes, Ameļiem,
_

Ugāles, Piltenes un Kuldīgas, bet ešelonus spridzinājuši uz

abām šaursliežu dzelzceļa līnijām un Ventspils — Tukuma līni-

jas. Pavisam sagrauts viens dzelzceļa tilts un 9 hitleriešu mili-

tārie vilcieni ar karaspēku, tehniku un munīciju, pie tam septiņi
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no tiem — uz svarīgās platsliežu maģistrāles abpus Ugāles.
Gvarda atskaitē ir atzīmēts, ka izlūki kaujās un sadursmēs ir

iznīcinājuši 20 fašistu kareivjus un virsniekus, bet 6 kareivjus
un apakšvirsniekus sagūstījuši. «Mēles» gūstot, gvardieši it

bieži rīkojās pārdroši. «1945. gada 6. janvārī,» stāsta Stiebru

māju iedzīvotāji, «seši izpletņu lēcēji ieveda 2 sagūstītus vācie-
šus un lika viņus pabarot. Kad vācieši paēda, viņi kļuva runīgi.
Viens izpletņlēcējs runāja vāciski un teikto pierakstīja. Vācieši

tika sagūstīti Sabdagas ciema Ratnieku mājās (5 km no Dun-

dagas), kur viņi apsargāja iedzīvotājiem atņemtos un sabērtos

kartupeļus.»
Pēc savstarpējās iepazīšanās sākās Kaugas mežu izlūku un

partizāņu vadītāju sarunas par tālāko sadarbību. Visi piekrita,
ka mežabrāļiem, bāzējoties vienā mežu masīvā, darbība un rī-

cība jāsaskaņo. Partizāņu vadība, cerēdama saņemt no izlūkiem

ieročus un munīciju, bija ar mieru atsevišķus cīnītājus un vese-

las grupas īslaicīgi nodot frontinieku rīcībā, lai kopīgi uzbruktu

hitleriešiem. Tola partizāņiem pašiem nebija, bet spridzināšanas
operācijas bez tā nav domājamas. Diemžēl jākonstatē; ka meža-

brāļu spēku un darbības īsta apvienošana Kaugas mežos tomēr

nenotika. V. Redjko atceras, ka neizdevies panākt vienprātību
par tālāko kopīgās darbības veidu. Frontes izlūku komandieriem

bijuši pārāk atšķirīgi uzdevumi. Viens partizāņu šefs (Biha-
ļenko) vilcis partizāņus uz izlūkošanu, aicinot sadalīt vienību

sīkos pulciņos, otrs (Hohlovs) savukārt bijis iecerējis izdalīt no

vienības spēcīgu kaujas grupu, kuru, sev pakļāvis, sūtītu veikt

diversijas uz ceļiem, bet pārējiem būtu jāsēž biezoknī. Sākumā

partizāņu vadība centusies abas šīs prasības apvienot un īste-

not: divas izlūkgrupas nosūtīja uz Rojas un Mazirbes apkārtni;
atdalīja 16 cilvēku lielu kaujas nodaļu Gvarda uzdevumu pil-
dīšanai. Bet no visa tā nekas prātīgs nebijis sagaidāms — varē-

jusi tikai izjukt pati vienība.

Jaunustimulu Kaugas mežabrāļu ciešākai savienībai deva jan-
vāra ekspedīcijas. Mežabrāļu uzturēšanos nekādi nevarēja no-

slēpt. Vēl jo vairāk tādēļ, ka ik dienas bija jārūpējas par pārtikas

sagādi. Uz Ventspili sāka plūst policijas 2. iecirkņa (Dundagas)

priekšnieka trauksmainie ziņojumi. 12. janvārī viņš rakstīja, ka

Ģibzdes apkārtnē manītas 30—200 bruņotu cilvēku lielas «ban-

das». Kaut arī Kaugas mežos (neieskaitot Vairoga grupas) šai

laikā bija pavisam kāds simts mežabrāļu, policijas priekšnieka
izbīlim bija pamats. Attiecīga informācija bija arī vācu aizmugu-

res pavēlniecības rīcībā; hitlerieši veica steidzīgus pasāku-
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mus, un jau 15. un 16. janvārī notika Kaugas un apkārtējo mežu

pārmeklēšana. Tajā piedalījās prāvi spēki: vācu policijas un ap-
sardzes vienības divu pulku sastāvā un arī SD nodaļas no Tal-

siem. Ekspedīcijas sagatavošana notika pilnīgā slepenībā — vie-

tējā policija par to dabūjusi zināt tikai 15 minūtes pirms
operācijas sākuma. Dundaga — Pāce — Akmeņkalni — Raķupe —

Morici — Ārlavas pagasta robeža — Ķurbe — Dundaga — tādas

bija pārmeklējamā rajona robežas. Vienlaikus vietējie spēki or-

ganizējuši akcijas Puzes un Ārlavas pagastos, bet Ances pagastā
ekspedīcija tika nozīmēta uz februāra sākumu. Izlūkiem un par-

tizāņiem no «lielās ķemmes» izdevās izvairīties, un viņi necieta

nekādus zaudējumus. Pat diviem hitleriešu pulkiem nebija pa

spēkam tik liela mežaina un purvaina apvidus ielenkšana un

sīka pārmeklēšana. Šķiet, ka ekspedīcijas vadītājiem nebija iz-

domāts daudzmaz prātīgs un skaidrs uzbrukuma taktiskais

variants. Neiesaistot vietējos policijas spēkus, vācu SS vadība

panāca operācijas sākuma laika pilnīgu slepenību. Taču aizsni-

gušajos mežos atrazdamās bez vietziņiem un precīzas informā-

cijas vācu daļas izrādījās aklas un kurlas. Dundagas policijas
iecirkņa priekšnieks ne bez ironijas varēja informēt savu priekš-

niecību, ka «mežu ķemmēšanā saķerti daži krievi, vairāki lat-

viešu dezertieri un 13 žīdi». Ostlandes SS un policijas jaunais

virsvadītājs meklēja grēkāzi un tādu atrada: atbruņoja un no-

sūtīja uz Vāciju Ģibzdē stacionēto ukraiņu policijas rotu, nome-

tinot Sabdagā un Ģibzdē speciālās vācu SD jagdkomandas pa

60 esesiešiem katrā — «bandītu apkarošanai».
Pāris vārdu jāsaka par ekspedīcijā sagūstītajiem cilvēkiem.

Tie visi bija neapbruņoti nelegālisti, kas pasīvi slēpās, to skaitā

arī daudzi ebreji no tiem pāris simtiem, kas iepriekšējā vasarā

bija izbēguši no pārsūtāmo kolonnas pēc Dundagas nometnes

likvidēšanas. Izbēgušie toreiz atrada patvērumu daudzās lauku

viensētās: zemnieki palīdzēja viņiem ierīkot slepenas patvertnes
mežā, apgādāja ar ēdienu un apģērbu. Bezbailīgie latviešu darba

cilvēki šādā kārtā paglāba daudzus nāvei nolemtos geto iemīt-

niekus no vairākām Eiropas valstīm. Tikai bunkuru atklāšanas

gadījumā sekoja nenovēršama nelaime — to iemītnieki nebija

bruņoti un negatavojās pretoties.
Hitleriešu pēkšņā aktivitāte Kaugas mežos un to apkārtne lie-

cina par trauksmi', ko okupantu iestādēs sacēla partizāņu aktivi-

zēšanās jaunā gada sākumā pussalas ziemeļu gala. lecirtīgo
zūrmežnieku, vēl spirgteno Sēmes mežabrāļu un jau piegurušo

Vairoga partizāņu «trio koncerts», kaut pusbalsī izpildīts, ska-
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nēja iespaidīgi, griežot ausīs un vairojot nervozitāti SD un žan-

darmērijas pavēlniecībai štābos Talsos un Dundagā.
Pēc ekspedīcijas mežabrāļi sapulcējās vienuviet — pie zūrmež-

niekiem. Kā liecina V. Redjko atskaite, līdz ar Kraukļa un

Gvarda izlūkiem pie viņiem ieradušies arī Vairoga partizāņi.
Tajā rakstīts: «Redjko vienības novietnē pilnā sastāvā ieradās

arī šai rajonā dislocētā vāji apbruņotā funkcionējošā Zvejnieka
vienība kopā ar 4 cilvēku lielo desantnieku grupu un lūdza at-

ļauju pievienoties, kam vienība piekrita.» Sim īsajam dokumen-

tārajam ierakstam, kura saturs gan nav pilnīgi izanalizēts, ir

liela vēsturiska nozīme. Atskaitot E. Āboliņa materiālus, tas ir

vienīgais frontes štāba izlūkdaļas dokuments, kurā oficiāli mi-

nēta (vēl janvāra vidū!) Vairoga vienība ar tās komandiera

V. Valtsona tā laika segvārdu — Zvejnieks. Zēl, ka šī tēma at-

skaitē netiek tālāk risināta, bet pēc kara aptaujātie Zūrmeža

partizāņu vadītāji šo notikumu atceras visai miglaini. Patiesībā

zūrmežnieki bija pēdējie, ar kuriem Valtsons tikās īsi pirms
savas bojā ejas. Domājams, ka Vairoga komandieris ir pabijis
pie ciemiņiem ar pāris tuvējām grupām (ne ar visu vienību!).
Nav īstas skaidrības, kāda izlūkgrupa toreiz uzturējusies pie

Vairoga. I. Pūce, piemēram, neatceras šādu tikšanos, bet Makša

grupa bija daudz lielāka; varbūt te domāts J. Dzērve vai pat
S. Kozlovs ar pavadoņiem. No divu partizāņu vadītāju tikšanās

toreiz neko lielu gaidīt nevarēja: izpalīdzēt viens otram viņi ne-

spēja — paši meklēja iespēju saņemt kaut kādu atbalstu no aiz-

frontes, jo visa kā trūka. Taču pats tikšanās fakts daudz ko ap-
liecina: 1945. gada janvāra vidū Vairogs vēl bija atzīta funk-
cionējoša partizāņu formācija. Tālākie uzdevumi un rūpes

spieda kaimiņus izšķirties.
Kaugas meža partizāņu un izlūku sapulcēšanās vienuviet vis-

pār bija iespaidīgs notikums. Mežabrāļu tikšanos janvāri Va-

nagu mežsarga mājās spilgti ir aprakstījis savās atmiņās māju
saimnieks Francis Ekimans: «Vakara tumsā ap pulksten 8.00

ienāca Roberta-Vorona grupas divi izlūki un paziņoja, ka Vanagu

māju apkārtne ir ielenkta un ka te notiks Redjko partizāņu no-

daļas un vairāku izlūku grupu vadītāju kopējas pārrunas par

turpmāko sadarbību un par Dundagas, Ances, Puzes un Ugāles
pagastu teritorijas sadalīšanu rajonos, kuros darbosies tikai no-

teiktas partizāņu un izlūku grupas. Pēc neilga laika pagalmā
sabrauca kādi 15 pajūgi, arī mežmalā stāvēja vairāki aizjūgi ar

dažādiem bunkuru celtniecības piederumiem. Vorona grupas va-

dītājs Aleksejs man ieteica būt gatavam, lai briesmu gadījuma
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ar ģimeni varētu sekot partizāņiem. Tāpēc sajūdzām savu

zirgu ...
Stāvoklis bija bīstams, jo apkārtnē atradās daudz vācu

karaspēka: Lonastē (7 km uz ZA) — 700 vācu karavīru, Ancē

un tās apkārtnē (8 km uz Z) — 1500, Virpē (6 km uz ZR) bija
izvietota armijas komandantūra ar 500 karavīriem un produktu
noliktavas, bet vecā glāžu fabrikā (4 km uz D) ap 120 vācu kara-

vīru apsargāja tiltu... Sai vakarā Vanagu istabas bija pilnas
ar izlūkiem un partizāņiem, logi aizklāti ar melnu papīru. Pēc

maza brīža ieradās kapteiņa (V. Hohlova. — Red.) grupas iz-

lūki ar savu komandieri. Visi trīs vadītāji iegāja apspriesties
atsevišķā istabā

... Ap pulksten 23.00 no Vorona bunkura at-

steidzās izlūks ar radistes Toņas (Ņinas Kuzminas. — Red.) pie-
ņemto radiogrammu, ka pusnaktī jāsagaida Vanagu māju robe-

žās divas lidmašīnas no Šauļiem ar munīciju un ieročiem,
apģērbu, apaviem, sprāgstvielām, medikamentiem un elektro-

baterijām. Sekoja rīkojums visiem, kas bija ienākuši istabās ap-
sildīties (bija 20° zem nulles), doties ārā, lai sagaidītu lidmašī-

nas. Uz lauka sagatavoja trīs ugunskurus trijstūra veidā. Es

palīdzēju izvietot papildu posteņus visapkārt Vanagu mājām
2 kilometru rādiusā. Lidmašīna pienāca ar pusstundas nokavē-

jumu un nometa 4 maisus — pa diviem katrai izlūku grupai. Pie-

vākts tika arī parašutu audekls — maskēšanās tērpu izgatavo-
šanai.

Ap pulksten 3.30—4.00 partizāņi un izlūki Vanagu mājas at-

stāja, lai dotos uzdevumos vai uz saviem mitekļiem. Pēc dažām

dienām iedzīvotāji runāja, ka Lonastē, Ancē, Pācē un pat Dun-

dagā mežabrāļi pielavījušies un nošāvuši vācu sargkareivjus.

Sajās dienās notika šaursliežu vilciena uzspridzināšana 4 kilo-

metrus no Virpes stacijas; tika notriekti no sliedēm 14 vagoni,
kuros uz Ventspili veda liellopu gaļu un cūkgaļu, kā arī nošauti

6 vilciena apsargi — šucmaņi. Starp Nori un Lonasti tika sa-

spridzināti divi dzelzceļa tilti, tādēļ kādu laiku negāja vilcieni,

kuros vācieši sūtīja salaupītos produktus no Dundagas uz Vents-

pili ... Sakarā ar grupu operatīvo darbību vācu karaspēka daļās
sākās uztraukums ...» Nav īsti skaidrs, kā roku darbs ir minētie

sprādzieni uz šaursliežu dzelzceļa. Vismaz daļa no tiem pierak-
stāma zūrmežniekiem, jo V. Redjko apliecina, ka no Kraukļa

(Vorona) «aizlienētās» tola kastes viņi trīs lādiņus
un izdarījuši trīs spridzināšanas operācijas uz divām dzelzceļa
līnijām.

Mežabrāļi parādījās visās masīva pusēs. Zūrmežnieki pastip-
rināti vāca ieročus, atbruņojot šucmaņus; vajadzīgs bija arī uz-
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turs. Partizāņu gājieni «uz malu» daļēji ir «iemūžināti» policijas
dokumentos. Tā, piemēram, 1945. gada 21. janvārī Puzes Uzdaru

mājās (1 km D no Mačiem) partizāņi esot uzdūrušies vācu jagd-
komandas slēpnim. Krituši 2 mežabrāļi, kas ienākuši istabā.

Tajā pašā naktī tai pašā pagastā 8 bruņoti mežabrāļi pārmeklē-
juši I policijas iecirkņa kārtībnieka K. Barona Raņķu mājas;
pašu atlaiduši un, neko nepaņemot, aizgājuši (par partizāņu at-

ņemto un atdoto ieroci policists ir noklusējis!).
24. I 13.00 uz Ventspils — Dundagas šosejas deviņpadsmitajā

kilometrā, braucot ar zirgu, nošauts vācu karavīrs. 26. I 14.45

uz tās pašas šosejas pie Dundagas Liepnieku mājām apšaudīta
Ziemeļkurzemes apgabala komisāra smagā mašīna. Abās rokās

ievainotais šoferis iebraucis grāvī; divi ievainotie komisāra

ierēdņi aizvesti mežā un pēc nopratināšanas nošauti. Izsauktā

vācu vienība aizgājusi līdz notikuma vietai un, kaut bijušas labi

redzamas mežabrāļu pēdas, tām neesot sekojusi. 29. I Dundagas
Straumiņu mājās ienākuši 25 ar mašīnpistolēm bruņoti vīri un

interesējušies par uzbrukumu komisāra mašīnai. (Šī operācija —

kapteiņa Hohlova izlūku veikums.)
Pēc minētajiem notikumiem hitleriešu jagdkomandas un vie-

tējie policisti sāka pa naktīm arvien biežāk ierīkot lamatas pie
nomaļām viensētām un uz ceļiem pie izejām no mežu masīva.

V. Redjko ir atzīmējis, ka viņa vadītie 28 partizāņi un 6 izlūki pie
Bisenieku mājām Puzes pagastā uzdūrušies jagdkomandas slēp-
nim, ar kauju atgājuši, zaudējot vienu kritušo. Pie Vadupju mā-

jām savukārt ieskrējis lamatās vienības komisārs V. Kaščejevs
kopā ar partizāņu vadu. Izvērtusies īsta nakts kauja, kuras laikā

krita viens un tika ievainoti vairāki fašisti. Partizāņi zaudēju-
mus necieta.

Divus vietējos hitleriešus, kas piedalījās nelietīgajos uzbruku-

mos mežabrāļiem, partizāņi vēlāk notvēra un sodīja.
Aizvien grūtāk bija sagādāt uzturu, jo izejas no mežiem blo-

ķēja fašistu slēpņi. Cerības saņemt jaunu aviosūtījumu nepie-
pildījās, un zūrmežnieki izšķīrās par jaunu reidu — atpakaļ uz

Piltenes mežiem. V. Redjko no Kaugas mežiem šķīrās ar izpro-
tamu sarūgtinājumu: gandrīz vesels mēnesis bija izšķiests, vei-

cot samērā sīkus pasākumus, bet izlūki tā ari nebija «sasaistī-

juši» partizāņus ar aizfrontes Centru. Protams, velti jau laiks

nebija aiztecējis: vienība bija izaugusi (75 cilvēki), ievērojami

saliedējusies, disciplinējusies un — galvenais — apbruņojusies.

Tādēļ atpakaļceļā mežavīri rīkojās pat pārdroši: Rindas upi viņi

šķērsoja naktī pa tiltu, šucmaņi, kas bija nolikti tilta apsardzē,
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redzot veļamies no tumsas lielu un draudīgu mežavīru masu,
bailes bija pametuši posteņus un bez šāviena aizbēguši.

Policijas dokumentos par šo reidu saglabājušās šādas atzīmes:

24. I Popes Zagatniekos esot ieradušies sarkanarmiešu drēbēs

tērpušies 100 vīru, starp tiem vairāki latvieši. Pie tam Staldzenes

rajona policijas seržants izbīlī ir piebildis: Zagatnieku apkārtnes
mežos dzīvojot 200 (?) bandītu, bet neesot spēku to gūstīšanai.

Vecajā masīvā vēl bija spiesti palikt Kraukļa un Gvarda

vīri — viņu ciešai kontrolei bija pakļauts stratēģiski svarīgais
Kurzemes pussalas komunikāciju mezgls — Dundagas ciemats,
par kuru Padomju pavēlniecība nepārtraukti pieprasīja pašu
jaunāko informāciju.

Bunkuri —

nedrošs aizsegs
mežabrāļiem

Izlūku grupām smagus zaudējumus jagdkoman-
das nodarīja janvāra beigās — februāra sākumā,
proti, tajā pašā laikā, kad nāvējošs trieciens tika

dots arī virzienā vairāk uz ziemeļaustrumiem, kur

operēja Vairoga apakšvienība. Domājams, ka ar spiegu palīdzību
SD policijai bija izdevies uzzināt triju izlūku grupu apmetņu vie-

tas. Pirmais jagdkomandas uzbrukums notika Maksimova apvie-
notajai partizāņu un izlūku nodaļai Alkšņu mežsarga apgaitā.
Mājīgajās zemnīcās Maksimova vīri bija uzturējušies 5 nedēļas;
kaut gan izlūkus atbalstīja vairāki apkārtējie mežsargi, nekad

nevarēja būt absolūti drošs, ka kāds spiegs neuzkuļas uz pēdām.
30. janvārī pulksten 10.00 Vītoliņa jagdkomanda un vācu daļas
ielenca nometni. Izlūkiem bija ložmetējs un daudzi automāti, un

viņi labu laiku spēcīgi pretojās, kamēr izdevās atrast vāju vietu

uzbrucēju gredzenā un izrauties. Uzbrukumā krita vietējais par-
tizānis Alberts Būdens. Partizāņi atkāpās uz Puzes pusi un tikko

izvairījās no sekotājiem, kam līdzi gāja pēdu dzinēji suņi. Taču

jagdkomandai, izrādījās, bija cits mērķis: naktī uz 1. februāri

esesieši nemanīti pielīda J. Dzērves diviem bunkuriem t. s. Ak-

meņslēģī aiz Mednieku mājām. 12 vīru lielo izlūku grupu pilnīgi
pārsteidza. Tikai komandiera attapība un drosme izglāba grupu,
lai tā netiktu sagūstīta bez pretošanās. Vienlaikus gan jāatzīmē,
ka komandieris ir atbildīgs arī par slikti organizēto nometnes

izvietojumu un ārējo apsardzību. Centra raksturojumā par

J. Dzērvi ir teikts, ka viņš «vairākkārtīgās kaujās ar soda ekspe-

dīcijām izrādījis vīrišķību un izturību, pārgalvību un drosmi».

Tikai pazīstot šīs izlūka rakstura īpašības, var noticēt viņa no-

stāstam, ka traģiskajā bezizejas stāvoklī, kādā bija nonākusi

grupa, vienīgi viņš pats nav zaudējis galvu: «Naktī uz l. februāri
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vācieši mūs aplenca un pārsteidza. Es tai laikā biju saaukstējies
un gulēju slims bunkurā. Dzirdēju pusmiegā, ka vāciski kliedz

pie bunkura izejas, lai noliek ieročus un lien laukā. Paskatījos
un redzu — puiši pārbijušies lien no bunkura bez automātiem,
arī radists Aleksandrs. Paķēru granātu un metu pāri puišu
galvām uz priekšu, otru atmuguriski — pāri zemnīcas jumtam.
Tad ķēru pēc kārtas visus trīs automātus, kas vāļājās zemē, un

šāvu visapkārt. Fricis, kas stāvēja pie mūsu zemnīcas ieejas, no-

krita, par pārējiem nezinu. Kad apkārt pieklusa, pie mums atlīda

divi partizāņi bez ieročiem, viens bija ievainots. Ļāvu paņemt
trofeju šautenes (automātus nedevu — viņi nebija padomju
ieroča cienīgi, jo otrreiz šai karā gribēja padoties gūstā), un

mēs bez tālākiem zaudējumiem atkāpāmies. Pie bunkura bija
krituši četri mūsējie, arī radists, bet divus vācieši bija saķēruši

un paņēmuši gūstā. Vienu no viņiem, kas bija smagi ievainots,
vācieši pa ceļam nošāva.» Tagadējais Sociālistiskā Darba Varo-
nis Johans Gruškevics, kas kara laikā dzīvoja blakus notikuma

vietai Puzes Mežvidos un J. Dzērves un A. Maksimova uzde-

vumā vairākkārt tika izlūkojis Ventspili, Ugāli un Popi, aplie-
cina, ka pēc kara Akmeņslēģa bunkuros atrasti 3 kritušie, bet 72

kilometra attālumā — ceturtā partizāņa līķis; ievainotais meža-

brālis ticis nošauts pie Anniņkalna. Bez tam Nīcciema apkārtnē
ziemas posmā atsevišķās reizēs krituši vairāki citi nepazīstami
mežabrāļi.

14. februārī J. Dzērve ar saviem pavadoņiem satika A. Mak-

simova grupu un saskaņā ar Centra norādījumu tai pievienojās.
Piebildīsim, ka šajā apkārtnē pie Uzdariem, kā dižojās Puzes

policisti, 14. aprīļa naktī viņu lamatās ieskrējuši apvienotās iz-

lūku grupas 6 izlūki. Smagi ievainotais Maksimova izlūks kom-

jaunietis Igors Sofronovs nošāvās, bet vieglāk ievainotais Jānis

Dzērve paspēja no lamatām izrauties. A. Maksimova izlūki turp-
māk bāzējās lielākoties Stendes upes labā krasta mežos, jo gar

Nīcas dambi (ceļu) Vītoliņa jagdkomanda un Puzes policija
bija izsekojušas mežabrāļu iemīļotās pārejas vietas. Maksimo-

vam piekomandētie Bultas partizāņi E. Fetlers, brāļi Romanovski

un citi ar izlūku atbalstu līdz kara beigām uz Ventspils — Dun-

dagas šaursliežu dzelzceļa paguva uzspridzināt 5 hitleriešu vil-

cienus ar kara materiāliem un kareivjiem; vienu — pie Usmas.

Sajās dienās vācu jagdkomanda uzgāja
1 Tīģera bunkuru Raķ-

1 Ventspils apriņķa policijas reģistrā norādīts, ka izlūkiem vācieši «uzdūrās

nejauši l. februārī». Centra materiālos figurē 28. I.
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upes krastā (1 km A no Moriciem). Grupas komandieris Vladi-

mirs Deņisovs šai laikā ar 5 vīriem bija aizgājis uz Sēmes purvu

sagaidīt lidmašīnas kravu. Radists — 18 gadus vecais komjau-
nietis Jurijs Seļodkins — ar pārējiem izlūkiem un sargiem atra-

dās zemnīcā. Viņš stāsta šādi par bunkura ieņemšanu: «Dzir-

dam, kāds staigā pa augšu. Pieklusām. Tad atvērās durvis un

vācietis kliedz: «Russ, zdavaisja!» Kāds dod automāta kārtu,
vācietis noveļas. Granātas dārdēdamas ripo lejā pa skursteni un

sprāgst. Labi, ka krāsns nišā, tādēļ ievainoto nav. Zaudējumus
cietām tad, kad pa slepeno eju izlīdām līdz upes krastam un at-

kāpāmies pa pļavu. Krita trīs, mūs divus ievainoja. Desmit die-

nas abus mūs slēpa un ārstēja Kārlis Leimanis savās mājās
Pobužos pie Cīruļu stacijas. Te, viņa viesmīlīgajā viensētā, jau
trīs mēnešus bija atraduši patvērumu trīs ukraiņi — bijušie
karagūstekņi, kas vēlāk pievienojās mūsu grupai.»

Neveicās arī V. Deņisovam: 8. februārī pēdu dzinēji viņus pa-

manīja un izspieda klajumā. Sedzot atkāpšanos, krita Sergejs
Stepanovs, kas pārnāca pie Tīģera no Gvardu grupas, bet jaun-

pienācēji noklīda. Februāra vidū četri palikušie «tīģeri» atgrie-
zās Stendes mežos pie Vepra.

TĀLAJĀ DUNDAGAS STŪRĪ NEAPRIMA IZLŪKU DARBĪBA

1944. gada rudenī okupanti Dundagā daļēji atjaunoja agrākās
militārās būves, ko reizē ar koncentrācijas nometnes barakām

Jaundundagā esesieši bija nodedzinājuši kādā panikas brīdī

augusta sākumā, kad gaidīja padomju karaspēka tālāko uzbru-

kumu no atbrīvotā Tukuma. Ziemā ciematā izvietojās krasta ap-

sardzībai izdalītās vācu karaspēka daļas un to štābi; te stāvēja
arī žandarmērijas un SD nodaļas. Tā kā izlūki bija ļoti neatlai-

dīgi ziņu vācēji, II Baltijas frontes pavēlniecība bija sīki infor-

mēta par pretinieka spēku stāvokli un pārvietošanos caur šo

stratēģisko punktu Kurzemes ziemeļu galā. Sevišķi vērtīgas zi-

ņas par Dundagu deva Kraukļa uzticamības persona — stacijas

pārmijnieks Jānis Sologubovs. Jaunais strādnieks, kurš Dun-

dagā bija izaudzis un kuru visi pazina, neuzkrītoši fiksēja sva-

rīgāko, kas notika ciematā, īpaši stacijā. Savāktās ziņas aizgā-

dāja uz Pesteļu mājām kāds no Sologubovu ģimenes locekļiem;

no šejienes tās saņēma Kraukļa sakarnieki.

Gvarda nometne atradās starp Akmeņkalniem un Vilkraģiem.
Izlūkošanas darbā kapteinis Hohlovs iesaistīja vācu armijas de-

zertierus, kas slēpās tuvējā bunkurā. Savā rīcībā viņš bija pār-
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ņēmis ari bijušos Ščerbaka informatorus: Lapinsku ģimeni no

Vilkraģu mājām un Grīnpauķu ģimeni no Krogu viensētas.

Janvāra ekspedīcija bija pēdējā lielā Kaugas mežu pārmeklē-
šanas akcija. Turpmāk Ziemeļkurzemē tik grandiozas mežu tīrī-

šanas netika praktizētas. Vācieši paši saprata, ka no šādām mil-

zīgām un mazkustīgām soda ekspedīcijām, kuras lielos masīvus

varēja pārmeklēt tikai ļoti pavirši, partizāņiem bija vieglāk iz-

vairīties nekā no jagdkomandu trieciena, kas pēc spiegu ziņām
tika precīzi virzīts uz mežabrāļu nometni. Komfortu mīlošajiem
vācu esesiešiem maz prieka sagādāja tālā brišana pa pieputinā-
tiem brikšņiem un pusaizsalušiem purviem. Redjko partizāņu
aiziešana no masīva, protams, nevarēja palikt nemanīta, un vācu

drošības dienestam turpmāk atkrita pati nepieciešamība pēc
«lielās ķemmes» Kaugas mežos. Toties pastiprināti darbojās
jagdkomandu slēpņi un spiegi, un jāatzīst, ka tie nodarīja daudz

ļaunuma. Jau ekspedīcijas laikā tika «izsists no ierindas» Gvardu

informācijas tīkla labākais posms. Vilkraģu viensētā esesiešu

jagdkomanda ierīkoja lamatas, kurās gan neiekrita paši izlūki,
bet nokļuva viņu palīgi — nelegālisti no meža bunkura. «1945.

gada 15. janvārī,» stāsta J. Lapinskis, «arestēja mani, Grīn-

pauķi un viņas vīru. Viņu seši mazie bērni palika vieni paši meža

mājās. No šīs nakts mūsu mājās sāka dežurēt vācu posteņi.

Djadja Vasja, kā toreiz saucām Hohlovu, bija atsūtījis divus le-

ģionārus izlūkot Vilkraģus. Vienu — pēc iesaukas Kārlīti — no-

šāva, otrs izbēga. Pēc tam nošauto pakāra kailu pie koka ceļ-

malā; iedzīvotāju iebiedēšanai līķis karājās tur veselu nedēļu.
Februārī izlūki pārcēlās uz citu vietu.»

Nelaime uzglūnēja arī Kraukļa vīriem. 6. februārī Ģibzdes
jagdkomanda pa pēdām panāca un ielenca mežiniekus Dundagas
Vēžu māju siena šķūnī, kur, glābdamies no aukstuma, bija ielī-

duši apsildīties vairāki izlūki. Vācieši skaļi aicināja ielenktos

nolikt ieročus un padoties, bet mežabrāļi atbildes vietā metās no

šķūņa uz mežu, šaujot no automātiem un sviežot granātas. Divi

drosminieki krita, bet grupas komandiera vietnieks Lazars Uva-

čans 1
,
lai gan bija smagi ievainots vēderā, aizrāpoja līdz tuvumā

1 Lazars Vv ačans, dz. 1914. g. Irkutskas apg. Hatangas raj. Pakaino

ciemā. Pēc tautības evenks, partijas biedrs no 1939. gada. Apglabāts Kaugas
mežā pie Daudzītes mājām. Pēc izlūkgrupas komandiera ziņojuma, pie Vēžu

mājām krituši izlūki Aleksandrs Nazarovs un Kirils Naidenovs. Policijas re-

ģistrā turpretim uzrādīti trīs nošautie. lespējams, ka te bojā gājis arī kāds

no izlūku grupā ieskaitītajiem karagūstekņiem, kas izlūku ziņojumā nav pie-
minēts.
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stāvošajam zemnieka pajūgam un, iemeties ragavās, izrāvās no

aplencēju loka, un aizaujoja līdz Vanagiem. Nākamajā rītā dros-

mīgais evenks nomira. Šāda tipa ievainojumi, kas prasīja ķirur-
ģisku palīdzību, meža dzīves apstākļos parasti nesa nāvi.'

Neveiksmju vajāti, Kraukļa un Gvarda vīri februāra sākumā

pameta Kaugas mežus un devās pakaļ zūrmežniekiem uz Pilte-

nes apvidu.
Vecajā darbības rajonā gar Stendes upi palika A. Maksimova

izlūki. Bez tam aiz Lonastes abpus Dundagas līdz kara beigām
sekmīgi darbojās trīs nelielas izlūku grupas: Ijaba Pūces va-

dībā — Akmens, Josifa Vilmaņa — Koršuns (Klijāns) un Vik-

tora Semiganovska — Vitja.

Akmens paliek
I. Pūces desmit izlūki ziemas posma dzīvoja
meža zemnīcās un ekspedīciju gadījumos ma-

nevreja no viena masīva uz otru. Šie nepārtrauk-
tie manevri ļāva izbēgt no ielenkuma. Pēc februāra ekspedīcijas

viņi pārcēlās uz aizliegto piejūras zonu un kādu laiku pat pār-
droši uzturējās pamestajā Ašu mežsarga mājā. 2. martā šeit

viņiem nejauši uzdūrās vācu divīzijas sagādnieki, un izlūki zau-

dēja vienu biedru. Mājas hitlerieši nodedzināja. Mežabrāļi at-

griezās savās Māmes meža zemnīcās masīva dienvidrietumu

daļā. «3. marta rītā ap pulksten 11.00,» atceras Ijabs Pūce, «vā-

cieši pa mūsu pēdām pienāca bunkuram. Šoreiz bijām sagatavo-

jušies iespējamam uzbrukumam. Kad postenis ziņoja par ekspe-
dīcijas tuvošanos, mēs devāmies pāri purvam ziemeļrietumu
virzienā. Purvs bija staigns, tādēļ gandrīz pametām pajūgu. Ti-

kai ar visas grupas kopējām pūlēm izdevās zirgu izvest līdz

retam priežu silam. Izlīkumojuši pa mežu gar Ostupi, mēs atrā-

vāmies no sekotājiem un atgriezāmies savā bunkurā, ko friči

bija aizdedzinājuši. Liesmas izdevās apdzēst, sanesām skujas,
lai varētu atpūsties. Nākamā diena bija svētdiena, un vācieši uz-

brukumu neatjaunoja. Pirmdien no jauna postenis pamanīja
vāciešus, šoreiz gājām uz dienvidiem, tad metām loku uz aust-

rumiem un atpakaļ uz ziemeļiem. Mēs bridām «zosu rindā» aiz

zirga, vācieši ar suņiem sekoja. Baidījos, ka friči var sazināties

ar citām daļām un mums aizšķērsot ceļu. Mēģinājām atkratīties

no sekotājiem ar viltību. Kad bija jākāpj uzkalnā, liku visiem

izklīst garā ķēdē. Bet aiz kalna jaunaudzē atkal sanācām kopā
un «zosu gājienā» gājām tālāk. Pats ar V. Konrādu un radistu

Ivanu Popovu tālskatī no sāniem vērojām, ko darīs friči. Pie

mūsu daudzo pēdu vēdekļa sekotāji apstājās, kaut ko sprieda,
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žestikulēja un blenza uz uzkalna virsotni. Laikam domāja, ka

mēs tur esam ieņēmuši pozīcijas, tad atmeta ar roku un aizgāja.
Sadalījāmies mazākās grupās un devāmies pārnakšņot tuvējās
mājās. Vairāk tādu sadursmju nebija. Tomēr vēl visu pavasari
nemitīgi pārvietojāmies, bijām pat aizgājuši līdz Kaugas me-

žam.»

Akmens veikumu ienaidnieka aizmugurē augstu novērtēja Pa-

domju pavēlniecība. Nepilnu 5 mēnešu laikā izlūki bija pārraidī-
juši 244 radiograrnmas ar vērtīgu militāru informāciju, atklājot
6 vācu armijas bāzu un 4 štābu izvietojumu, noskaidrojot aug-
stāko vācu virsnieku uzvārdus un dienesta pakāpes. Tika arī pa-

ziņots, ka šai laikā uz Vāciju pārsviestas vairākas vērmahta divī-

zijas un uz Bornholmas salu — visas krasta baterijas, bet 43. kor-

pusa štābs, kam bija pakļauta krasta aizsardzība, nodevis savas

funkcijas Ziemeļkurzemes komandantam.

Ijabs Pūce bija spilgta personība Ziemeļkurzemes izlūku vidū.

Liela bija viņa prasme pārliecināt un iesaistīt iedzīvotājus izlū-

košanas ziņu vākšanā. Apbrīnojama bija arī viņa māka sapras-

ties un sadarboties ar vietējiem partizāņiem, iegūt autoritāti. Iz-

lūku komandieris bija apveltīts ar apskaužamām spējām pār-
runas laikā iepazīt un izprast savu sarunas biedru. Tas ļāva
Akmenim nekļūdīgi atrast un atlasīt starp vācu armijas dezer-

tieriem uzticamus cilvēkus. Sāda taktika daudzkārt samazināja
risku un pavēra izlūkošanas darbam jaunas iespējas. Tādēļ arī

I. Pūces izlūkošanas aparāts bija plašs un visdažādākais sociālā

un profesionālā sastāva ziņā. Pats komandieris, veiksmīgi pie-
lietodams praksē konspiratīvās izlūkdarba formas, nevairījās no

īsti partizāniskām metodēm. Jā, tās viņam padevās. Zaudējumi,
protams, bija, taču nekad — katastrofāli. Kaut arī iekrita vairāki

Pūces informatori, novērotāji un kurjeri, nebija nodevības gadī-
jumu, un Akmens izlūkošanas organizācija palika neiedragāta.

Lielāks negadījums notika martā. Garākā reidā, lai nomainītu

novērošanas posteni uz dzelzceļa pie Usmas stacijas, devās dri-

cēnietis Edvards Mednis kopā ar pavadoni. Pievakarē, brienot pa

pareto priežu mežu, izlūki nepamanīja ķērāju nodaļu, kas nāca

pa ceļu (no saules puses). Sauciens vācu un latviešu valodā:

«Padoties!» — bija negaidīts. Mednis gan izšāva no automāta

īsu kārtu, ievainoja kādu esesieti, taču, lencēju ložu trāpīts
abās kājās, viņš pakrita. levainojums izrādījās smags, un Med-

nis drīz nomira. Viņa pavadonim bija tikai nagans, un tālāka

pretošanās bija bezcerīga. Abi uzdevās par dezertieriem, kas

nākuši pieteikties, — tā Medņa pavadonim izdevies izvairīties
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no mocīšanas un nošaušanas. Arī konfrontācijā ar Jāni Zavaļ-
ņevu abi nolieguši, ka pazīst viens otru.

Ne jagdkomandu lenkšana, ne soda ekspedīcijas nespēja aiz-

kavēt Akmens vīrus doties reidos un organizēt tikšanās ar infor-

matoriem; viņi veica sistemātisku izlūkošanas darbu. Centrs deva

grupai šādu augstu vērtējumu: «Smagajos ienaidnieka aizmu-

gures apstākļos, vairākkārt soda ekspedīciju vajāti, visi grupas

locekļi parādīja vīrišķību, attapību un drosmi. Viņi izpildīja pa-
vēlniecības kaujas pavēli, būdami cienīgi sociālistiskās Dzimte-

nes patriotu vārda. Visi apbalvoti ar Padomju Savienības orde-

ņiem.» Jā, Akmens vīri paveica daudz.

Zvejnieki un

darba zemnieki

sargā
J. Vilmaņa
radiocentru

Citāda bija J. Vilmaņa 1

grupas bāzēšanās tak-

tika. Grupā bija tikai 4 cilvēki, to skaitā arī ko-

mandiera palīgs — Rēzeknes komjaunietis Ed-

Sars Ameriks un radists Vladimirs Proņins.
Vilmanis, iepazinies ar padomju patriota zvej-
nieka Augusta Bernšteina ģimeni, kas no Koš-

ragciema bija izsūtīta uz Nevejas ciemu un apmetusies pie radi-

niekiem, izlēma stacionāri nobāzēties zemnīcā netālu no savu

atbalstītāju dzīves vietas — Zemkopju mājām (4 km D no Ostes).
Zemnīca tika rakta liela, lai tur vajadzības gadījumā varētu pa-

slēpties arī A. Bernšteina ģimenes locekļi, kurus kā padomju
laika aktīvistus vajāja policija, un vairāki jauniesaucamie, kas

nelegāli dzīvoja pie saviem radiniekiem. «Ar kopīgiem spēkiem,»
stāsta Vilmanis, «ātri uzcēlām bunkuru (BXS m) un labi nomas-

kējām, izmētājot zemi apkārtnē, virsū iestādot priedītes un izeju

apliekot ar sūnām. Bija arī rezerves izeja, kas veda pa 30 m garu

apakšzemes eju uz priežu jaunaudzi. Gulēt varēja divos stāvos.

Bunkura ārpusē bija izliktas vairākas granātas, kuras varēja uz-

spridzināt no iekšpuses — ienaidnieka uzmanības novēršanai,
kamēr paši atejam pa rezerves eju... Lai iegūtu pēc iespējas

1

Josifs Vilmanis, dz. 1913. g. Daugavpilī. PSKP biedrs. Viņam šis uz-

devums jau bija trešais izlūkošanas uzdevums ienaidnieka aizmugurē. Pirmo

pārdrošo reidu no Osvejas uz Daugavpils apkārtni viņš veica kopā ar radisti

1944. g. VII; no Daugavpils apkārtnes sniedza vērtīgu informāciju uzbrūkoša-

jām II Baltijas frontes daļām. Pēc neilgas atpūtas kopā ar radistu M. Bikovu —

pie Skrīveriem, kur veselu mēnesi pirms padomju karaspēka uzbrukuma «ņēma
uzskaitē» visus pretinieka vilcienus, to numerāciju, vagonu skaitu un kravu.

(Par J. Vilmana darbību šai posmā sk. ģenerāļa Sandalova grāmatu

pyāe>KH», M., 1965 (S. T. r.).) 29. XII naktī J. Vilmanis ar 3 izlūkiem tika

desantēts ZR no Dundagas — piekrastes rajona novērošanai. Grupas kodētais

nosaukums Koršuns.
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pilnīgākas ziņas par Mazirbes — Kolkas rajonu, no kura bija iz-

sūtīti vietējie iedzīvotāji, bija jāatrod legāli dzīvojoši cilvēki, kas

var pa šo rajonu brīvi staigāt. Visvairāk ziņu sagādāja Bern-

šteinu ģimene1
,

kura, kā ieganstu izmantojot vajadzību no vecās

dzīves vietas atvest kartupeļus, lopbarību v. tml., izdabūja spe-
ciālu atļauju braukšanai uz jūras piekrasti.

Pāršķirstot tā laika radiogrammu kopijas, kas man pēc kara

saglabājušās, redzams, ka, piemēram, ar 92. numuru atzīmēta

radiogrammā, kurā (pēc Bernšteina sievas Emīlijas izlūku gā-
jiena uz Dundagu) norādīts, ka tur izvietots 639. vācu kājnieku
pulks, bet 21. martā (123. nr.) atzīmēts, ka 500 šī pulka kara-

vīru pārvietoti uz Mazirbi un Košragciemu. 101. radiogrammā
ziņo, ka no Košragciema līdz Vaidei izvietots 810. artilērijas
pulks ar štābu Saunagā, bet 109. — ka 20. martā Miķeļtornī iera-

dušies 700 latviešu leģionāru no 19. divīzijas ...
Bernšteini snie-

dza arī citāda veida informāciju, pie tam rīkojās ļoti konspiratīvi
un ne reizi neiekrita.

Vērtīgas ziņas sniedza arī Voldemārs Birkmanis, viņa sieva

Alīse Felša, Eduards Kalmanis no Ostes, kuru 1945. gada 14. feb-

ruārī hitlerieši arestēja un bēgot nošāva, un daudzi citi.»

Bojā gāja izcilais izlūku palīgs ostinieks Voldemārs Birkma-

nis2
, nežēlīgi spīdzināta tika viņa dzīvesbiedre Alīse Felša ...

Lūk, viņas atmiņas par tā laika drausmīgajiem pārdzīvojumiem:
«Naktī uz 4. martu Valdis bija atnācis uz māju pēc maizes. Kad

vācieši sāka dauzīties pie loga, vīrs gribēja nošauties, es atturēju.
Mūs visus trīs — mani, vīru un vīramāti — arestēja un aizveda

uz Nevejas skolu. Vīram atrada revolveri...
Skolā sasēja rokas un briesmīgi sita; kad sita mani, lika vīram

skatīties, kad sita vīru — ieveda mani. Žandarmi par katru cenu

gribēja panākt, lai pasakām, kur atrodas parašutistu bunkuri.

Biju toreiz stāvoklī, un Valdim bija briesmīgi redzēt, kā mani

dauza. Reiz viņš spēra vācietim ar kāju un kliedza: «Dariet ar

mani, ko gribat, viņa neko nezina!» Es biju vīram devusi solī-

jumu, ka nekad nekādos apstākļos neko neizpaudīšu par mūsu

1 Augustam Bernšteinam (dz. 1892. g.) un viņa sievai Emīlijai bija
9 bērni. Izlūku darbā aktīvi piedalījās dēls Voldemārs. A. Bernšteinu hitle-

riskie policisti arestēja jau okupācijas sākumā, tad atbrīvoja, bet paturēja
ciešā policijas uzraudzībā.

2 Voldemārs Birkmanis, dz. 1925. g., dzīvoja Dundagas pag. Mazkal-

niekos. 1944. g. pavasarī, kad bija jāiet dienēt leģionā, aizgāja slēpties meža,

bet 1945. g. I sākumā stājās Vilmaņa izlūku grupas rīcībā. Apcietināts 1945. g.

4. 111 un vēlāk nobendēts. Apglabāts Ostes kapos, kur viņam pēc kara uzlikts

piemiņas akmens.
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VILMAŅA IZLŪKU SLEPENĀMĪTNE

kopējo darbu. Pēc aresta viņš man vēl paguva iečukstēt: «Lai arī

ko ar mums darītu, nekā nesaki, tas ir mans vienīgais lūgums.
Mēs abi tā kā tā mirsim, lai dzīvo tie, kas vēl brīvi.» Tad viņu
aizveda uz mežu. Viņš bija rādījis tukšus bunkurus, un par to

viņu bija drausmīgi piekāvuši ar nūjām un malkas pagalēm.
Ārā dzirdēju šāvienu, vācieši ienāca un teica, ka vīrs nošauts un

tagad mana kārta. Es atbildēju, lai šauj vien, jo nekādus bunku-

rus nezinu. Otrā dienā mūs pārveda uz Čikstiem, un atkal atkār-

tojās briesmīgā sišana. Es dzemdēju nedzīvu bērniņu un jutos

vārga. Mūs ar vīramāti nakti turēja vienā no nelielajiem betona

bunkuriem, kas bija izlieti no cementa Čikstu kūtī. Pēc 8 dienām
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mūs stingrā apsardzībā veda uz Dundagu; tur kāds no apcieti-
nātajiem stāstīja, ka vīra viņu vidū nav — esot izbēdzis. Nolēmu

bēgt arī es. Kad veda uz staciju un grupēja pa trim, es nobēgu
gar mājas stūri. Paskrējusi gabaliņu, zaudēju samaņu un pa-
kritu. Mani esot atradis kāds vīrietis un aizvedis uz Ābolkalniem.

Pēc pārdzīvotā smagi saslimu ar plaušu karsoni, bet otrā dienā

atkal bija klāt vācieši. Stāvokli glāba mūsu radiniece Ceļa Berta.

Viņa pagrūda mani zem gultasmaisa, pati uzgūlās virsū, tēloja
nāvīgi vārgu slimnieci, un vācieši neķērās klāt, bet māju pār-
meklēja 4 stundas, rādot māsīcām manu fotogrāfiju. Kad mani

atbrīvoja, bija aiz sāpēm jākliedz, jo gultas drāšu siets bija
iegriezies miesā.

Te es uzzināju, ka Valdis nošauts. Pēc kapitulācijas izejot
brīvē, es esot bijusi tuvu neprātam. Vīramāte stāstīja, ka Valdis

atrasts pie granātas izrautas bedres; rokas sasietas ar dzeloņ-
drātīm, viena salauzta, caur vaigiem gājusi lode. Lodes brūce

bijusi arī krūtīs, bet pakausis granātas sadragāts. Mājās bija
viss izpostīts un izlaupīts ...»

Sāda darba cilvēku leģendāra izturība, drosme un patriotisms
bija tas nesatricināmais vairogs, kas labāk nekā visi bunkuri un

slēpņi spēja aizsegt un nosargāt padomju izlūku atbalsta pun-

ktus un raidstaciju bāzes.

Neko hitleriešiem nedeva arī apkārtnes sīka pārmeklēšana —

izlūku mītne bija vienkārši, bet labi noslēpta. Kādreizējais dzelz-

ceļstrādnieks un nelegālists Edgars Jumis par izlūku teicamo

konspirāciju stāsta: «Radists Vladimirs Proņins pārraidīja ziņo-

jumus gandrīz katru dienu, centās mainīt viļņa garumu, lai vā-

cieši neuztvertu. Pie bunkura stāvēja diennakts dežurants. Mūsu

mežiņu vācieši neaiztika, jo auga sīkas priedītes. Parasti «ķem-

mēja» lielos mežu masīvus. Pārvietojāmies naktīs, gājām uz mā-

jām pēc pārtikas...»
Izlūku uzticība saviem palīgiem bijusi tik liela, ka pat pēc

Birkmaņu aresta Vilmanis neesot atstājis slepeno mītni. «Ru-

nāja, ka viņš (V. Birkmanis. — Red.), tāpat arī sieva esot izbē-

guši. Tādēļ mēs nemainījām apmešanās vietu; cerējām, ka viņš
mūs uzmeklēs

...

īsi pirms kapitulācijas mūsu bunkurā ieskrēja sargi un ziņoja,
ka netālu vācieši šaudās. Tūdaļ noglabājām savu aparatūru un

gaidījām. Vāciešiem vispirms vajadzēja uzdurties nelielam de-

zertieru bunkuram. Drīz arī dzirdējām tur sprāgstam granātas.
Mums nebija citas izejas, kā nogulties 100 metru attālumā no

bunkura ķēdē un nogaidīt. Nomaskējāmies. Dzirdējām vāciešus
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ejam gar dambja malu uz mūsu bunkuru un metām granātas.
Bet tad pēkšņi mūsu priekšā izlīda vācietis — feldfēbelis. Viņš
sāka saukt: «Puika, puika! Hallo!» Mēs no automātiem izšāvām.

Tas aizskrēja bļaudams uz Skreiju mājām — pie upes esot nokri-
tis. Pārējie vācieši — kādi 18 vīri gar dambja malu aizjoza viņam
pakaļ. Mēs pa to laiku atgājām uz Mazosti pa ūdeņainajām pļa-
vām, lai ar suņiem nesadzītu pēdas. Pārcēlāmies uz Slīteres pļa-
vām. Pēc 3 dienām atgriezāmies pēc rācijas. Dezertieri aiz bai-

lēm visu uzbrukuma dienu nebija izgājuši no bunkura. Pēc lai-

ciņa atkal atjaunojām sakarus un varējām turpināt izlūkdarbus.»

Padomju izlūki

pievirzās
Dundagai

Otrā pusē Dundagai — austrumos un dienvidos

no §j svarīgā komunikāciju centrālā mezgla —

VISU ziemas posmu sekmīgi darbojās Viktora

Semiganovska (Vitjas) izlūki. 1 Viņiem izdevās

iegūt teicamus informatorus — pat no okupācijas aparāta darbi-

nieku vidus, tādēļ arī Vitjas sniegtās ziņas lieti noderēja II Bal-

tijas frontes pavēlniecībai. Sešu cilvēku grupa izvēlējās sev uztu-

rēšanās vietas nelielos mežos atbalstītāju tuvumā, kur ierīkoja
zemnīcas. Pavasara pusē, kad nokusa sniegs, izlūki izmēģināja
vēlreiz roku atklātās diversijās. 12. aprīlī pie Tūļu mājām uz

Ventspils ceļa (4 km D no Dundagas) izlūki nošāva vērmahta

virsleitnantu fon Vālu, kas bija izjājis uz zirga no Dundagas
garnizona, un paņēma viņa dokumentus. 13. aprīlī starp Dunda-

gas un Plintiņu stacijām izlecināja «bānīti» no sliedēm un divās

vietās uzspridzināja dzelzceļa segumu. Marta beigās un aprīļa
sākumā, kad iestājās dubļu laiks, vācu pavēlniecība pastiprināti

izmantoja Kurzemes dzelzceļa transportu karaspēka un dažādu

kravu pārvietošanai, vēl jo vairāk arī tādēļ, ka 1945. gada pava-

sarī autotransports benzīna trūkuma dēļ nevarēja tikt pilnīgi iz-

mantots. Tādēļ diversijas, kuras tika izdarītas arī uz šaursliežu

dzelzceļiem apkārt Dundagai, jānovērtē visai pozitīvi, jo tās vāji-

nāja okupantu armijas aizmuguri. Protams, tūlīt apkārtnē tika

sacelta trauksme, un aiznākamajā naktī Vitjas grupas koman-

diera vietnieks Jānis Skudrovs (kuram bija izdevies izgatavot
viltus pasi uz Jāņa Bērziņa vārda; tā viņu vēl šodien atceras

daudzi pagrīdnieki no Spāres līdz Dundagai) uzskrēja jauniz-

vietotajai vācu apakšvienībai Piltenes ciemā (aiz Dundagas).
Izlūka atklāšana izsauca arestus aizdomās turēto apkārtējo

1 Vitjas v. c. izlūkgrupu darbību Dundagas apkārtnē tika sekmīgi izseko-

juši Dundagas vidusskolas novadpētnieki vēstures skolotājas Zaigas Odmanes

vadībā sešdesmito gadu vidū.
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iedzīvotāju vidū un jaunas pratināšanas. Kaļķu pamatskolas to-

reizējāskolotāja Ilga Alksne (Brūvere), kuras tēva mājas Dze-

gūžkalēji bija viens no galvenajiem izlūku atbalsta punktiem
starp Dundagu unĢibku, šādi atceras tā laika notikumus: «1945.

gada aprīlī mūsmājās ieradās spiegs, kas uzdevās par partizāni,
bet mēs jau bijām brīdināti. Aprīļa vidū visā Piltenes ciemā no-

vietojās vācieši. 10. aprīlī partizānim Jānim bija dzimšanas

diena. Tanī dienā spiegi no meža bija līšus līduši ap mūsu vien-

sētu, bet partizāņi pie mums neienāca — mātes cepto kliņģeri
paši aiznesām uz mežu. Pēc pāris dienām Jānis devās uz Upes-
lejām, kur dzīvoja izlūku atbalstītājs Apinis Gusts. lepriekšējā
naktī viņa mājās bija novietojušies vācieši, bet Jānis to nezināja.
Atvēris durvis, pārsteigtais Jānis ieraudzīja vāciešus, vienos krek-

los izmetušos, un metās prom uz mežu. Vācieši apakšveļā skrē-

juši partizānim pakaļ un šāvuši. Panākt nepanāca, taču kājā
ievainoja. Pretī izskrēja Kaļķupēs novietotie vācu karavīri, un,
kad Jānis lēcis pāri žogam, viens šāviens trāpījis viņam žoklī.

Smagi ievainoto izlūku saņēma, jo viņam bija trāpījuši seši šā-

vieni, un turpat ķērāji sāka viņu sist un spārdīt. Ap pulksten
10.00 Jāni aizveda garām mūsmājai uz Dundagas slimnīcu, kur,
lai gan tika pārlietas asinis, tomēr partizānis nomiris. Mūsu

māja šai laikā jau bija ielenkta. Līdz kapitulācijas dienai vācieši

neļāva mums iziet un pat sarunāties (mūsu ģimene bija liela:

tēvs, māte un 9 bērni, es no viņiem vecākā). Nepārtraukti notika

pratināšanas, pat 4 gadus veco Āriju dažreiz tincināja 3—4 stun-

das
...

Tēvu izveda šķūnī un gatavojās nošaut. Māte iedeva friču

komandierim puscūku un sīpolu grozu, un tā izdevās uz laiku no

šaušanas atturēt. Mani izģērba un kailu trieca apkārt mājai.
Māti pielika pie sienas, mazos bērnus nostādīja pretī rindā, lai

skatās, kā uz viņu šauj (lodes ieurbās baļķos netālu no galvas).»
Trīs drausmīgas nedēļas — līdz kapitulācijai šī padomju patriotu
ģimene dzīvoja kā šausmīgā murgā; bērniem no pārdzīvojumiem
tika nopietni satricināta nervu sistēma. Taču hitlerieši cerēto ne-

panāca — nodevības nebija, un padomju izlūki varēja droši tur-

pināt savu darbu.

J. Skudrova nāve bija liels zaudējums izlūkiem. Būdams vienī-

gais latviešu valodas zinātājs, viņš pats personīgi apstaigāja
visus Vitjas informatorus. Gājis pat dienas laikā, ģērbies mež-

ziņa formas tērpā un cepurē. Tādēļ viņu pazina daudzi, bet daži

pat uzskatīja par izlūku komandieri. «Grupas komandieris bija
Janka (pasi pagarināt aizgāja uz Dundagu),» stāsta Gustavs

Apinis, kas pēdējais pirms nāves redzēja Upeslejās drosmīgo lat-
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galieti. «... Vācieši Janku atveda uz mājam
... Viņš bija ievai-

nots kaklā, nevarēja parunāt. Leitnants ar spieķi viņu sita, tad

izģērba: ķermenis visur bija noplūdis asinīm... Mani neapcie-
tināja un neaizveda, jo gaidīja, ka vēl iznāks citi partizāņi. Slēp-
nis turpināja uzmanīt Upeslejas no krūmiem. Vēl 9. maija rītā

vācieši gulēja kalna galā, no kurienes varēja labi pārredzēt mūsu

būdu ...»

Neatlaidīgā izlūku lenkšana liecina, kādu lomu esesieši piedē-
vēja Jankas izlūkdarbam un viņa grupai. Dziļi izjusti par Skud-

rovu rakstīja pēc kara grupas radists V. Barbaričs: «Tas bija
kristālskaidrs cilvēks, vīrišķīgs, attapīgs — vārdu sakot, viņam
bija visas tās īpašības, kādām jābūt izlūkam ...»

ledzīvotāji stāsta, ka tālāk uz austrumiem Kaļķupes gravas
bunkuros ziemā slēpušies vairāki izbēguši karagūstekņi un kāds

padomju lidotājs, — iespējams, ka viņi bijuši agrākās Veismaņa

nodaļas locekļi.

VISGARĀM RĪGAS JŪRAS LĪCIM

Vācu antifašistu

traģēdija

Antifašistisko cīnītāju rindās «Kurzemes katlā»

bija sastopami visu padomju tautu pārstāvji, ku-

rug y. ava bija atdzinuši šai attālajā mūsu

zemes nostūrī. Pretestībnieku vidū bez tam bija arī citzemju pil-
soņi, sevišķi Vācijas okupēto zemju iedzīvotāji: čehi, poļi, slo-

vaki, franči un citi, kuri bija dezertējuši no vērmahta frontes vai

saimnieciskajām daļām. Kurzemes mežabrāļu grupās un vienībās

darbojās arī vairāki vācu antifašisti — galvenokārt vācu strād-

nieki, kam bija izdevies pēc dezertēšanas uzņemt sakarus ar pa-

domju izlūkiem vai partizāņiem. Daži no viņiem palikuši kara

biedru atmiņā kā drosmīgi ļaudis, kas cienīgi nesa revolucionārā

Vācijas proletariāta cīņas karogu.
Seit īpašu vietu ieņem vācu antifašistu nodaļa, kura Kurzemes

partizāņu cīņas vēsturē iegājusi kā Akmeņkalnu grupa un no-

saukta tās vietas vārdā, kur gāja bojā. Sīs partizāņu nodaļas
sākumi meklējami 1943. gadā, un par tās rašanās vēsturi īsu in-

formāciju presē ir devis nodaļas kādreizējais komandieris — pa-

domju virsnieks Ivans Beidins. 1 Par tās darbību tika runāts arī

Eiropas vēsturnieku konferencē, kas bija veltīta II pasaules kara

vēstures jautājumiem.2

1 BefiflHH H. B CTpoio napTH3aH. — «KpacHan 3Be3na», 1965, 6 Mai'i [K. z.ļ.
2

B-ropaa MHpoßaa BoflHa. T. 111. M., 1966, c. 179—182 [V. m. v.J.
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1943. gada vasaras nogalē pēc Brīvās Vācijas nacionālās ko-

mitejas ierosinājuma Padomju Armijas aizmugurē tika safor-

mēta partizāņu nodaļa, kas sastāvēja no vācu antifašistiem, lai

cīnītos «Nord» armiju grupējuma aizmugurē. Pēc sagatavoša-
nās partizāņu cīņām pāris desmitu vīru lielā nodaļa tika desan-

tēta ziemeļos no Pleskavas — kādas Ļeņingradas partizāņu
brigādes darbības rajonā. Vācu antifašisti kopā ar partizāņiem
deva triecienus hitleriskās armijas komunikācijām.

Padomju Armijas grandiozās un rezultatīvās 1944. gada vasa-

ras un rudens operācijas frontē lielā mērā sagrāva vācu armijas
pretestības spējas; vērmahta karavīru masā brieda dziļa morāli

politiska krīze. levērojami pieauga gūstā kritušo un brīvprātīgi
padevušos vācu karavīru skaits. Šis bijušo pretinieku kontingents
savu uzskatu ziņā bija raibu raibais. Daudzus karš bija nogurdi-
nājis; redzot tālākās cīņas bezperspektivitāti, viņi gribēja sagla-
bāt savu dzīvību. Zināmā daļā turpretim (īpaši vācu antifašistu

propagandas ietekmētiem gūstekņu nometnēs) brieda noteiktāka

pārliecība: fašisms ir atbildīgs par traģisko stāvokli, kādā nonā-

kusi vācu tauta un valsts. Aktīvākie saprata, ka arī viņu spēkos
ir veicināt neprātīgā kara drīzāku pārtraukšanu. Un vistiešākais

ceļš, kā to panākt, bija šīs pārliecības izplatīšana un nostiprinā-
šana vēl karojošo vācu karavīru vidū. Šim nolūkam no vācu

karagūstekņiem tika komplektētas grupas, kuras padomju frontu

štābu attiecīgās daļas ieplūdināja pretinieka aizmugurē. Tādēļ
vācu karavīru antifašistu nodaļas iesūtītas arī Kurzemes «maisā»

pēdējā kara ziemā. Uzdevumi desantniekiem bijuši dažādi: citiem

veicams izskaidrošanas un propagandas darbs vācu karavīru

vidū, citiem — izlūkošanas un bruņoti pasākumi.
1944. gada 24. decembra naktī pie Pampāļiem fronti pārdroši

pārgāja vācu antifašistu grupa. Uzdodamies par korpusa izlū-

kiem, viņi nedēļas laikā pabija daudzos vērmahta garnizonos
no Skrundas līdz Priekulei. Pa ceļam tika izplatīta avīze «Brīvā

Vācija» un komitejas manifests. Reida dalībnieks hauptfeld-
fēbelis Gebhards Kunce, kas pratis latviski un pazinis vairākus

strādniekus Liepājas ostā, stāsta (žurnāls «NBI», Berlīne, 1973,
29.-34. nr.), ka Skrundā grūtos apstākļos antifašistiem palī-
dzējusi Kārļa Vācieša ģimene. Propagandas reids ārkārtīgi sa-

traucis tuvējo 18. vācu armijas štābu, daudzi karavīri dezertē-

juši no vērmahta. Reida grupas sagatavošanu vadījis padomju
pulkvedis J. Brodskis; viņš pēc kara publicējis vairākus darbus.

Par vienu no pirmajiem desantēšanas mēģinājumiem var at-

rast ziņas «Nord» armiju grupējuma kaujas žurnālā. 1944. gada
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11. decembrī pulksten 17.20 ir izdarīts ieraksts, ka iepriekšējā
naktī Kurzemes krastā izsēdināti no 2 laivām 18 propagandisti —

bijušie vācu karavīri; 17 noķerti, 4 no tiem it kā paši padevušies.
Seko secinājums: ir slikta krasta apsardzība — un pavēlnieka

rīkojums: pastiprināt jūras krasta apsardzi.
Faktiskos tā laika notikumu apstākļus grūti noskaidrot, jo nav

izdevies atrast tiešus lieciniekus. Pašu desantēšanas faktu ap-

stiprina vairāki Rīgas jūrmalas zvejnieki, kas piedalījušies ope-

rācijā. Lūk, ko stāsta ilggadējais zvejnieks un zivju pieņemšanas
punkta vadītājs pēckara gados Jānis Kalnpurs: «Pēc atbrīvoša-

nas Ragaciemā izveidojās 5. militarizētais flotes divizions. Tas

sastāvēja no Ragaciemā, Lapmežciema un Bigauņciema zvej-
niekiem. Es biju diviziona komandieris. No zvejniecības komisa-

riāta kā lietpratējs bija piekomandēts Kalniņš, bet kā kara

speciālists no II Baltijas frontes štāba Jelgavā — jūras majors
Maļcevs. Viņš mums deva visus uzdevumus un braukšanas marš-

rutus. Pirmo lielāko uzdevumu saņēmām decembra sākumā. Jau

apmēram nedēļu Ragaciemā bija atsūtīta 30—40 cilvēku liela

(skaits vēl precizējams. — Aut.) vāciešu grupa, speciāli sagata-
vota darbam vācu aizmugurē, lai iejustos piefrontes apstākļos.
Laikā no 6. līdz 12. decembrim mums bija jāpārceļ šī vāciešu

grupa okupētās Kurzemes piekrastē (konkrēto datumu neatce-

ros). Sagatavojām 2 motorlaivas un 2 airu laivas... Izbrauk-

šana bija paredzēta pusnaktī. Jūrā pūta stiprs vējš. Sāds laiks

bija izdevīgs — mūs mazāk gaidīja, mazāk dzirdēja trokšņus.
Vienu laivu vadīju es, otru laivu — Kadiķis; bija 20 vāciešu,

ietērpti vācu uniformās. Viņiem paredzētais apbruņojums —

automāti —
atradās mazajās airu laiviņās, kuras bija pietau-

votas aiz motorlaivām. Uzņēmām kursu uz ziemeļiem, vēlāk to

mainījām dienvidrietumu virzienā. Bija paredzēts izcelt desantu

kaut kur starp Bērzciemu un Anragciemu (ar stāvāku krastmalu,
kur varētu piebraukt tuvāk malai). Vācieši pārsēdās mazajās lai-

viņās, saņēma ieročus un devās krastā. Mūsu motori bija izslēgti,
lai slāpētu troksni... Vēlāk dzirdēju, ka divi vācieši esot atgrie-
zušies pāri frontei ar ziņojumu un dokumentiem.»

Augusts Pildiņš, kas braucis otrā laivā, precizē un papildina

iepriekšējo stāstījumu: Kadiķa komandas vilktā laiva, mainot

kursu, esot apsviedusies, un nācies vilkt «vāciešus slapjus kā

kaķēnus» laukā no ūdens. Pēdējais negadījums ļauj zināmā mērā

izprast sekojošo traģēdiju. Pēc peldes ledusaukstajā ūdenī, kad

nebija iespējas izžāvēt drēbes un apsildīties, atrazdamies

svešā, nezināmā vietā un krietnā salā, desantnieki kļuva kaujas
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nespējīgi. Domājams arī, ka vairāki no bijušajiem vācu karavī-

riem nebija pietiekami nobrieduši savā idejiskajā pārliecībā: pir-
mais pārbaudījums jaunajiem antifašistiem izrādījās pārāk grūts.
Viņi padevās.

Šī pirmā grupa, kas bija domāta galvenokārt pretinieka tuvā-
kās aizmugures izlūkošanai un darbam ienaidnieka kareivju
vidū, tika komplektēta no dažādiem pārnācējiem. Nākamās (tā
saucamās Akmeņkalnu) grupas kodolu sastādīja jau iepriekš
minētie 1943. gada sarkanie vācu partizāņi no pulkveža Beidina1

speciālās noda|as, un tās uzdevumi bija tālākejoši: pretizlūko-
šana un darbība Kurzemes pussalas dziļumā. Tā bija rūpīgi sa-

gatavota un tika desantēta no lidmašīnas Kurzemes ziemeļdaļā
1945. gada 16. februāra naktī. Pavisam bija 20 desantnieku. Tos

komandēja Sarkanās Armijas kapteinis Andrejs Bočkarevs. No-

daļai bija piedalīta radiste — padomju meitene Jevgeņija Smir-

nova ar pārnesamo raidstaciju. Vācieši bijuši pavisam 16; gru-

pai tikuši piedalīti divi latviešu valodas pratēji. «Viens no viņiem

bija rīdzinieks,» raksta I. Beidins, «kura uzvārdu es diemžēl ne-

atceros. Otrs bija biedrs Jozefs Sinkevičs
...

Viņš bija dzimis

Daugavpils apkārtnē. Jozefs bija 1943. gadā ar varu mobilizēts

tā sauktajā vlasoviešu armijā. Kad daļa, kurā dienēja Sinkevičs,
ieradās frontē, viņš nekavējoties pārgāja Sarkanās Armijas
pusē ...

Sinkevičs neatlaidīgi lūdza atļauju piedalīties cīņā pret
vācu fašistisko armiju.»

Nodaļa, pēc Beidina vārdiem, nolaidusies teicami: 30 minūšu

laikā visi bija sapulcējušies un noslēpuši parašutus. Par grupas

tālāko darbību viņš diemžēl neko konkrētu nepastāsta, bet apmie-
rinās ar vispārēju frāzi: «Ilgāku (?) laiku biedri sekmīgi pildīja
savus pienākumus: izlūkoja pretinieka karaspēku, novēroja dar-

bus ostās, devās uz vācu fašistiskās armijas garnizoniem un

darbojās Hitlera karavīru vidū.» Arī šai vācu antifašistu grupai
neiznāca ilgāk darboties. Liktenīgajās Akmeņkalnu mājās viņi,

pēc iedzīvotāju liecībām, ienākuši 24. — vēlākais 26. februārī.

Tikai viens no visas grupas pēc kara bija palicis dzīvs — Jakis

1 I. Beidins min, ka grupa desantēta Tukuma rajonā («Cīņa», 1970, 1. febr.);
tas tātad varētu būt kaut kur Engures mežos. Bet tādā gadījumā desantnie-

kiem būtu bijis kājām jāšķērso puse Kurzemes, kas prasītu laiku un nebūtu

visai loģiski. No otras puses, ir iedzīvotāju liecības, ka paliela «piesardzīgu»
vāciešu grupa ir manīta ap šo laiku Lonastes pļavās (ziemeļos no Ances).
Tātad iespējams variants, ka vācu antifašisti desantēti 15 km platajā «klusajā
zonā» starp Irbi un Kolku. To hitlerieši varēja arī nemanīt, jo te iedzīvotāju
un policistu nebija, bet karaspēka daļas bija izvietotas gar pašu krastu.



(Jakšs) no Lejassilezijas. Viņš tad ari tika informējis Beidinu

par traģēdiju Akmeņkal nos. Atstāstīsim šo atmiņu pieraksta va-

riantu, kas I. Beidinam ir galvenais izziņas avots rakstiem presē.
«Tās dienas rītausmā pie vientuļās mājas, kurā atpūtās Boč-

kareva grupa, pienāca fašistu nodaļa. Mūsu postenis, kas sar-

gāja māju, fašistus aizturēja un pieprasīja, kā tas pieņemts, lai

virsnieks panākas uz priekšu.
Grupas tikšanās ar fašistiem nebija visai bīstama. Mūsu kara-

vīriem bija (droši) dokumenti, viņi bija tērpušies vācu formās,
un arī ieroči un uzkabe bija tikai vācu. Lai drošība būtu vēl lie-

lāka, tikšanās gadījumos ar hitleriešiem grupas komandiera lomu

vajadzēja uzņemties vācietim antifašistam Helarijam Heronimu-

sam un nevis Bočkarevam. Heronimuss kā apakšvirsnieks labi

zināja vācu armijas reglamentu. Tas bija svarīgi arī valodas

ziņā. Bočkarevs gan labi prata vāciski, taču stiprā uztraukumā

viņa runā varēja gadīties kļūdas.
Pēc sargkareivja uzaicinājuma priekšā iznāca fašistu soda no-

daļas virsnieks. Tas bija virsleitnants. Piegājis pie sargkareivja,
viņš sāka izjautāt, kāda apakšnodaļa izvietojusies atpūtā. Sarg-
kareivis atbildēja, ka viņi meklē izpletņu lēcējus, taču par visu to

labāk pastāstīs viņa komandieris. Un viņš ar noteiktu signālu
izsauca no mājas biedru Heronimusu. Helarijs Heronimuss, arī

ģērbies fašistu armijas virsleitnanta formā, iznāca ārā. Viņš bija
bez ieročiem, bez cepures. Šinelis pavirši uzmests uz pleciem.
Apmainījušies sveicieniem, abi virsnieki pārbaudīja viens otra

dokumentus. Tie bija pilnīgā kārtībā. Abi virsnieki «norunāja»,
kā koordinēt krievu izpletņu lēcēju meklēšanu.

Heronimuss un fašistu virsnieks apmainījās atvadu rokasspie-
dieniem un jau gribēja šķirties, kad notika kaut kas neparedzēts.
Kāds no fašistiem vai nu aiz bailēm, vai arī kāda cita iemesla

dēļ izšāva gaisā automāta kārtu. Izdzirduši šaušanu, citi fašistu

kareivji atklāja uguni uz māju, kurā atradās mūsu cilvēki.

Mūsu grupai vajadzēja pieņemt kauju. No durvīm, no logiem,
no jumta atskanēja automātu un ložmetēju kārtas. Cīņa bija

grūta. Jau pirmās mūsu automātu kārtas nopļāva soda nodaļas

komandieri un ap desmit karavīru, taču spēki nebija vienlīdzīgi.
Divdesmit mūsu vīru cīnījās pret veselu fašistu rotu.

Šai sadursmē varoņa nāvē krita kapteinis biedrs Bočkarevs.

Jozefs Sinkevičs līdz pēdējam aizstāvēja radiostaciju. Kopā ar ra-

disti 2eņu Smirnovu viņš gribēja bēgt uz mežu, taču krita. Boja

gāja 14 vācieši antifašisti. Vairākus smagi ievainotos fašisti no-

šāva uz vietas. No 20 cīnītājiem tikai divi tika saņemti gūstā. Tie
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bija vācieši antifašisti — preču aģents no Berlīnes Hugo Pīpers
un zemnieks Jakšs no Zēlenburgas apkārtnes. Šis otrais gūsts
bija briesmīgs! Abus iemeta Liepājas kara cietumā.»

Šī Jaka (Jakša) informācija, šķiet, ir nedaudz «izpušķota», bet

sakrīt ar vietējo iedzīvotāju liecībām, kuras autors pierakstījis.
Lūk, ko stāsta Akmeņkalnu māju saimnieks: «Ap pulksten vie-

niem vai diviem naktī mūsmājās ienāca vācu drēbēs ģērbušies
17 vai 18 cilvēki. lenācēji runāja vāciski. Lika iekurt plīti. Pra-

sīja, vai nav partizāņu. Dabūjuši zināt, ka pirms nedēļas bijuši,
viņi ārā izlika posteņus. Vāciešiem ierādījām vietu pārnākšņot
virtuvē un mazajā istabiņā; mums pašiem palika dibenistaba.

Nākamajā rītā ap pulksten 9.00 es prasīju atļauju apkopt lopus.
Mazgājoties ievēroju, ka pa ceļu no Vilciņu puses brauc vairāki

pajūgi. Es vāciešiem sacīju: «Jūsējie brauc!» — «Tas nekas,»

viņi atteica. Atbraucēji, kuru bija ap 40, prasīja, vai mājā nav

karavīru. Atbildēju, ka ir. Viņi sasveicinājās. Virsnieks lika is-

tabā esošajiem pārbaudīt personas apliecības. Pēc pārbaudes
virsnieks prasīja pēc telefona, bet tas bija noņemts jau 1944. gada
vasarā. Daži no tikko piebraukušajiem vācu kareivjiem jutās
diezgan omulīgi, dzēra kafiju, sarunājās. Bet pēkšņi atskanēja
komanda: «Pirmā grupa ārā! Otrā grupa ārā!» Sākās savstar-

pēja apšaudīšanās.
Kad šaušana beidzās, mājas iedzīvotājus izdzina laukā. Ap-

šaudes laikā bija krituši apmēram 20 cilvēku — kādi 6—7 no

iebrucējiem. 1 No rīta atbraukušie vācieši savāca kritušo mantas.

Cik zinu, tad kritušos aizveda uz Ances mežsaimniecību, vēlāk

tie aprakti Kuikas kapos.»

ledzīvotāji vēl liecina, ka radiste, drosmīgā krievu meitene, lai

nekristu fašistu rokās, esot iznīcinājusi dokumentus un pati no-

šāvusies.

Savelkot kopā liecības, kļūst skaidrs, ka Dundagas lauka žan-

darmērija vācu antifašistu nodaļas parādīšanos jau bija manī-

jusi.2 Var secināt arī to, ka tikusi izdalīta speciāla ķērāju ko-

manda, kura antifašistiem sekojusi. Tādēļ arī tā tik ātri parā-
dījās Akmeņkalnos (ir aizdomas, ka kāds vietējais vācu ziņotājs
fašistus no rīta informējis). Viensēta taču atrodas liela meža

vidū nomaļā vietā Dundagas, Ances un Puzes pagastu robežu

1 Liecībā uzradītais kritušo skaits ir ticams, un šai ziņā nevar pieņemt
I. Beidina informāciju, ka sadursmē nošauti 48 fašisti un 21 ievainots («Cīņa»,
1965, l. febr.).

2 «Pilnīgi noslēpt savu darbību mūsu izlūkiem neizdevās,» raksta arī

I. Beidins («Cīņa», 1965, 1. febr.).
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saskarē. Šai laikā tuvākajā apkārtnē partizāņu tiešām nebija, jo
Kraukja, Gvarda izlūki un Redjko partizāņi bija pametuši Kau-

gas masīvu, bet Vairoga aktīvie pulciņi atradās viņpus Dunda-

gas dzelzceļa. Maz ticams, ka apšaudīšanās sākās nejauši. Kaut
kādā veidā 1 antifašisti būs sevi nodevuši, un ķērāji, zinot, kas ir

viņu priekšā, nekavējās laist darbā ieročus. Bet tam, kas pirmais
sāk šaut, tam vienmēr ir priekšroka, arī zaudējumi mazāki. Šis

rādītājs arī liecina, ka pirmie sākuši šaut pēdu dzinēji.
Ir zināms, ka sagūstītais Hugo Pīpers nošauts Liepājā

kopā ar lielu politisko ieslodzīto grupu Kurzemes grupējuma ka-

pitulācijas dienā. Jakim izdevies paglābties no nošaušanas tādēļ,
ka dažas dienas pirms kapitulācijas, kad sākās izrēķināšanās ar

politiskajiem ieslodzītajiem, viņš iekļuvis pie kriminālistiem.

Antifašisti krita par upuri lielajai pašpārliecībai, ka viņiem iz-

dosies nospēlēt «īstus» vērmahta karavīrus. Apmānīt varēja poli-

ciju un vietējos iedzīvotājus, bet žandarmērija un SD jagdko-
mandas, kas sīki pārzināja savu zonu, ļoti labi saprata, ar ko

var iznākt satikšanās lielo mežu vidū. Proti, izvēlētā antifašistu

maskēšanās taktika nederēja Kurzemes apstākļiem: pusgada
laikā te bija stingri nostabilizējusies vācu armijas aizmugure un

izstrādāta kolosāli liela un velnišķīgi viltīga pretizlūkošanas un

pretpartizāņu cīņas sistēma.

Taču, runājot par vācu antifašistu traģēdiju pie Engures un

Akmeņkalniem, jāpiekrīt I. Beidina izteiktajam secinājumam:
«Un tomēr šī kara epizode par daudz ko liecina. Cīņa notika ne

tikai frontē. Notika cīņa par cilvēku prātiem. Un ne jau nejau-
šības dēļ pēc kara bijušie vācu kareivji un virsnieki kļuva par

Padomju valsts draugiem.»

Sarkanais Fricis
Pieminama vēl viena kara epizode, kur runa būs

vjrjgķļg o vacu antifašistu Frici Kurctušu 2,
kas darbojās kā padomju izlūks Talsu apriņķī 1944./45. gada
ziemā. Viņu vēl šodien ar apbrīnu atceras vietējie iedzīvotāji —

1 Daži iedzīvotāji min, ka žandarmi it kā ievērojuši uz galda sveša ražo-

juma konservu kārbas, bet J. Sologubovs dzirdējis, ka antifašisti atmaskoti

pēc tā, ka viņu dokumentos nebijis iespiests Dundagas žandarmērijas zīmogs.
2 Fricis Kur c tušs (Ernsts, arī Alfrēds), dz. 1921. g. Kēnigsbergā vācu

strādnieka ģimenē. lesaukts un karojis hitleriskajā armijā līdz 1943. g. 26. 11,

kad pārgājis Padomju Armijas pusē. Pieteicies izlūkošanas darbam vērmahta

aizmugurē un 1944. g. 26. XII naktī kā grupas komandieris kopā ar diviem

latviešiem — radistu un izlūku — desantēts Valdemārpils apkārtne. Uzde-

vums — izlūkot vācu nocietinājumus Rīgas jūras līča krastā, noverot Rojas
ostu un satiksmes ceļus. Bieži devās uzdevumos, tērpies vācu virsnieka formā.
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padomju izlūku atbalstītāji. Nelielā grupa nobāzējās mežu ma-

sīvā starp Vandzeni un Upesgrīvu — tā saucamajos Baltajos
kalnos. Ernsta sekmīgo darbības sākumu veicināja tas, ka pa-

domju izlūkiem ļoti drīz izdevās sastapties ar vietējiem nelegā-
listiem — vācu armijas dezertieriem, kas kopā ar saviem piederī-
gajiem iesaistījās izlūkošanas pasākumos un apgādāja grupu ar

visu nepieciešamo.
Baltie kalni un apkārtējie piejūras sili starp Roju un Upes-

grīvu, tāpat kā citi Kurzemes masīvi, jau no 1944. gada pavasara
deva patvērumu vairākām jauniešu grupām, kas sabotēja die-

nestu leģionā. Ir ziņas par to, ka rudenī netālu no Ulu mežsarga

mājām (kilometra attālumā viena no otras) bāzējušās divas gru-

pas — Uguņciema vīri un vandzenieki, kopā 25 cilvēki, bet bez

komandiera un stingras vadības. Oktobra vidū nodevības rezul-

tātā žandarmērijas ausīs nāca ziņas par dezertieru slēpšanās
vietu, un 4 automašīnās ieradās ķērāji. Jauniešus savukārt par

to brīdināja iedzīvotāji, un viņi paspēja iziet no ielenkuma. Turp-
māk abas grupas pārgāja dzīvot tuvāk saviem paziņām un sa-

karus savā starpā neuzturēja. Janvāra sākumā notika vandze-

nieku tikšanās ar Ernsta vīriem, kas Baltajos kalnos nejauši bija
uzgājuši dezertieru skuju slieteņus. Par izlūku atbalsta punktu
kjuva sarkanarmieša sievas Marijas Jansones saimniecība Pīlā-

dži. Alfrēds Brintenieks — viens no tiem, kuru vēlāk F. Kurctušs

iesaistīja izlūku grupas sastāvā, — šādi apraksta kopīgās darbī-

bas sākumu:

«Aizgāju uz Pīlādžiem pēc pārtikas. Tur bijām novietojuši at-

kopties izbēgušo karagūstekņi Egli 1. Atpakaļ nācām abi. Pienā-

kuši pie nometnes, ieraudzījām, ka pie ugunskura kopā ar mūsu

biedriem sēdēja 3 sveši cilvēki, viens no tiem — vācu formā, bet

ieroči pakārti kokos. Mani tas pārsteidza, es pacēlu automātu.

Vācietis sauca: «Hānde hoch!» Egle nokrita zemē, es vilcinājos,
jo vācietim rokās nebija ieroča. Pārējie sāka smaidīt, tādēļ sa-

pratu, ka briesmas nedraud, un gājām klāt. Tie bija izpletņlēcēji.
Vadītājs bija vācietis Alfrēds, radists — Zoržs2

un vēl Koļa. Viņi

tikuši desantēti kopā ar divām citām izlūku grupām pie Spā-
res

...

Mēs ar Egli piekritām aicinājumam darboties viņu grupā.

Pārējie no tiešas sadarbības atturējās, bet palika dzīvot kopā

1 Arī bijušais karagūsteknis Egle (J eļsk is) tika uzņemts Ernsta grupā,
bet Centra rīcībā nav bijis sīkāku ziņu par viņa biogrāfiju.

2 Edgars Vilks (Zoržs, Otto), dz. Mičurinskā 1921. g. strādnieka ģimenē,
dienēja Padomju Armijā no 1940. g.
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ar mums. Daži gan vēlāk aizgāja slēpties mājās. Divus mēnešus,
kamēr sadarbojos ar izlūkiem, bieži braucu uz Dundagu, Valde-

mārpili, Talsiem — uzzināt ienaidnieka karaspēka dislokāciju un

pārvietošanu, daļu nosaukumus, vilcienu kustību, kādas kravas

pārvadā, kur izveidoti nocietināti ugunspunkti. Man nekāda cita

dokumenta nebija kā tikai jaunākā brāļa Viļņa pierakstīšanās
lapiņa. Vēl esmu bijis uzdevumā Upesgrīvā, Valgalciemā. Uz

Rīgas jūrmalas ceļu gāja Egle un Koja. Koļa gāja arī uz Pīlā-

džiem, kur ziņas piegādāja mans tēvs Fricis, māsa Ināra, Ar-

nolds Jansons.

Mēs visu laiku manījām, ka mūs izseko: pa nakti bija ar zirgu
apbraukāts apkārt kvartālam. Sad tad pamanījām Upīšu māju
saimnieka — šucmaņa balto zirgu.»

Pēc gandrīz divu mēnešu sekmīgas darbības Ernsta grupa tika

atklāta un satriekta. Nav šaubu, ka tā izspiegota un nodota. Ir

vairākas versijas par to, kas uzrādījis izlūku nometni Baltajos
kalnos. Liela ticamība ir variantam, ka to izdarījis izlūks Koļa
(A. Bezbailis), kas pirmais krita žandarmu rokās.

Par pašu uzbrukumu nometnei ir pretrunīgas ziņas. Pēc Cen-

tra materiāliem, tas noticis 24. februārī, kad gājis bojā izlūks

Koļa (?) un smagi ievainots komandieris Kurctušs, bet radists

E. Vilks ar Centra rīkojumu 5. martā pārcēlies uz Kandavas ra-

jonu, no kurienes raidījis vēl līdz 21. martam. Citu variantu aiz-

stāv vietējie iedzīvotāji, izlūku atbalstītāji — F. Brintenieka un

M. Jansones ģimeņu piederīgie. Pēc viņu stāstījuma, liela mežu

pārmeklēšana notikusi 11. februārī. F. Brintenieka meita Ināra,
kas bijusi aizturēta Vandzenes pagastmājā, stāstījusi, ka pēc

pusnakts tur ievesti ievainotais Egle, radists Zoržs, kā arī izlūku

ieroči un rācija ar baterijām. Viņas brālis Alfrēds savukārt

stāsta: «Kad biju apcietinājumā Sabilē, telpā, kur mani novie-

toja, uz sienas redzēju ieskrāpētus vārdus: «Mani nošāva 24. 11.

Otto Vilks» — un tālāk mūsu izlūku daļas numurs.»

Abi šie varianti ir tik pretrunīgi, ka viens otru izslēdz. Nav

atmetama arī varbūtība, ka ar Edgara Vilka (Otto) rācijas palī-
dzību vācu pretizlūkošana mēģinājusi vērpt kādu jaunu provokā-
ciju. Tā vai citādi, bet žandarmērijas rokās nokļuva visi trīs

Ernsta izlūki un viņu palīgi. Trīs dezertieri (A. Ozoliņš un vid-

zemnieki J. Vanags un A. Melngalvis), kas uzturējušies nometne

kopā ar izlūkiem, ekspedīcijas laikā paguvuši izbēgt, bet notverti

vēlāk un visi trīs nošauti. Ilgi un nežēlīgi tika spīdzināti izlūku

atbalstītāji — no viņiem gribēja izspiest sīku informāciju par

sarkanā vācieša F. Kurctuša darbību, jo no viņa paša gestapo-



470

vieši neko nevarējuši uzzināt. Par to stāsta Fricis Brintenieks 1
:

«Vācieti Alfrēdu es redzēju Ventspils cietumā pastaigas laikā

(pastaigāties izlaida tikai vāciešus). Viņš bija briesmīgi sasists,

tāpēc tikko turējās kājās. Sašauts nelikās. Par viņu stāstīja, ka

ari spīdzināšanas laikā izturējies drosmīgi, pat bravūrīgi. Pēc

drausmīgās spīdzināšanas mēģinājis jautri uzsvilpot, kaut bijis
tuvu nesamaņai...

Runāja, ka izlūks Alfrēds pie Tukuma četras reizes pārgājis
fronti2

,
un žandarmi domāja, ka mēs to zinām un varam parādīt,

kur var pāriet frontes līniju. Mūs ar dēlu Vilni trīs reizes veda,
lai mēs šo vietu uzrādītu. Katru reizi, kad sacījām, ka nezinām

(un mēs patiešām neko nezinājām), inscenēja mums nāves soda

izpildīšanu, nostādot pie koka un šaujot garām. Vilnis divas rei-

zes izturēja, bet trešo reizi paģība ...»

Tātad arī Kurzemes pussalā otrā pasaules kara noslēguma
posmā Vācijas strādniecības pārstāvji — antifašisti ieslēdzās ko-

pīgajā cīņā pret hitlerisko režīmu. Līdzās šiem vieniniekiem —

aktīvās cīņas dalībniekiem — bija desmiti un simti vācu kara-

vīru, kas atteicās karot frontē un pameta savas daļas. Daudziem

no viņiem tika piespriests nāves sods jau hitleriskās Vācijas sa-

kāves priekšvakarā; trāpīgi par to izteicies Heincs Hellers: īsi

pirms divpadsmitiem.

Engures ezera

dienvidkrastā

Septiņus mēnešus Kurzemes «katlu» nosprostoja
nevienmērīgi izstiepts frontes pusloks, kura
fļ . v , n- •- irs i - - • m-

flangi balstījās Rīgas juras hca kapās aiz Ķe-
meriem un Baltijas jūras krastā pie Rucavas. Frontes līnija stie-

pās pa samērā atklātu vietu, tādēļ pārkļūt padomju pusē no

«katla» bija visai grūti. Labvēlīgi apstākļi bija frontes flangos —

te vācu pozīcijām piekļāvās Bārtas (rietumos) un Engures (aus-

trumos) masīvi. Šos mežus izmantoja Padomju pavēlniecība, pāri
frontei ienaidnieka aizmugurē iepludinot divīziju un armiju izlū-

kus īslaicīgu uzdevumu veikšanai. Sevišķi izdevīgs bija Engures

masīvs, no kura pa mežiem apaugušo piejūras joslu varēja segti

nokļūt Ķemeru mežos, t. i., padomju pusē. Pa šo maršrutu tika

pārnākuši daudzi padomju izlūki, ziņneši un vispār cilvēki, kas

centās izrauties no okupantu pārpildītās Kurzemes pussalas.

1 Fricis Brintenieks, dz. 1905. g., kara laikā dzīvoja Vandzenes Zvirg-
zdiņos. Visa viņa ģimene (sieva un 3 bērni) tika apcietināta un spīdzināta
par padomju izlūku atbalstīšanu. PSKP biedrs no 1947. g.

2 Tā, šķiet, ir viena no leģendām par drosmīgo vācu antifašistu; tiešu pie-
rādījumu nav.
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Arī Engures apkārtnes mežos bija daudzas zemnieku viensē-

tas, kur padomju ļaudis atrada siltu pajumti un sirsnīgu gādību.
Daudzi vietējie iedzīvotāji te slēpās no okupantu varas iestādēm.

Viņu slepenajos bunkuros vienmēr atradās vieta padomju izlū-

kiem vai no vācu gūsta izbēgušajiem karavīriem. Engures kras-

tos gan neradās plašāka antifašistu organizācija, taču te dar-

bojās daudzi atsevišķi okupantu varas pretinieki. Viens no vi-

ņiem — bijušais Engures kluba bibliotēkas vadītājs Kārlis Ozo-

liņš, kas kā padomju darbinieks pusgadu tika noturēts fašistu

ieslodzījumā, bet pēc tam strādāja piespieddarbos turpat Engurē,
zāģējot vācu firmai gulšņus. Darbā iznāca saskare ar karagūs-
tekņiem, kas bija ieslodzīti vecajā jūrskolā; radās savstarpējas
saprašanās un uzticēšanās atmosfēra. 1944. gada pavasarī un

vasarā, kad draudēja aizvešana uz Vāciju, vairāki karagūstekņi
izbēga un slēpās Cietas mežsarga apgaitā; viņus atbalstīja un

sargāja no šucmaņiem vietējais mežsargs un meža viensētu

iedzīvotāji. Kādreiz no GAST — krasta apsardzes punkta gados
vecajam K. Ozoliņam esot izdevies iznest ieročus un patronas,
kas pēc tam nonāca nelegālistu rokās. «16. augustā gūstekņu
grupu,» K. Ozoliņš stāstīja 1970. g. 16. aprīlī Rojas novadpēt-
niekiem, «aizvedu līdz Ķestera pagriezienam. Pie Plieņiem viņi
bija satikušies ar padomju karaspēka posteņiem un aizvesti uz

Tukumu. Atceros Aleksandru Pastuhovu no Votkinskas, Makaru

Šahovu no Viņņicas, Alekseju Orlovu no Orlas, Pāvelu Ordeņu

no Ufas, tatāru, kas tika smagi ievainots Tukuma kaujās. Viņi
esot ietērpti padomju karavīru formās un atsūtīti kā izlūki līdz

Brīzulei. 1945. gada 13. IX daži atbrauca ciemā, bijuši arī pie

Pumpuru mežziņa Jāņa Lagzdiņa ...»

Šķiet, ka te iezīmējas pavediens jaunam pētījumam par jaunu

mežabrāļu grupu, kas darbojusies Brīzules apkārtnē!
LPKŠ operatīvā darbinieka Zariņa pēc kara sastādītajā izziņā

par partizāņu grupām un vienībām, kas darbojušās LPSR terito-

rijā (nebūdamas pakļautas štābam), ir norādīts, ka Tukuma ra-

jonā pie Brīzules muižas darbojusies Korjagina partizāņu vie-

nība, bet sīkāku ziņu par to neesot. 1

Autors līdz šim nav paguvis sākt risināt atrasto pavedienu,

priekšā stāv jauni meklējumi un droši vien arī interesanti atklā-

jumi. Būtu apsveicama arī vietējo novadpētnieku tukumnieku ini-

ciatīva šajā jautājumā.

1 LKP CX PVI PA, 302. f., 3. apr., 7.1., 207. lp.
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X- Ozoliņš tālāk stāsta, ka 1944. g. decembri viņš pārgājis
dzīvot jaunā bunkurā. To uzcēluši krietni tālāk no Engures (6 km

uz rietumiem) — bērzu birzī biezā egļu smalcē uz āpšu izrak-

ņātā paugura.
Ar laiku bunkurā sanākuši astoņi izbēguši karagūstekņi, ari

kāds frontes izlūks — igaunis Valdemārs. Te mežinieki nodzīvo-

juši labu laiku, līdz kādreiz vācieši uzdūrušies dūmojošam «skur-

stenim» un apcietinājuši visus astoņus mežiniekus, kas bezrū-

pīgi sildījušies bunkurā.

Krietni patālu (15 km uz dienvidiem) no Engures ezera pava-

sari sagaidīja divi desmiti Uzvaras partizāņu, kas bija stingri
nokonspirējušies Kaives apkārtnē (sk. 214. lpp.), bet dienvidrie-

tumos 1944./45. gada ziemā darbojās Raiņa vārdā nosauktā fron-

tes izlūku grupa. Trīs izlūki un radiste piezemējās Engures ezera

dienvidrietumu malā, Dursupes labajā krastā. Tas notika pašā
decembra nogalē. Izlūkus vadīja Padomju Armijas staršina jel-
gavnieks Aleksandrs Visteļuks (Saša Vasiļjevs), kas no kara

sākuma cīnījās frontē pret hitleriešiem, bijis ievainots. Pārējie
divi bija daugavpilietis Leonīds Jankovskis un rīdzinieks Jevge-

ņijs Stankevičs, kas bijuši spiesti dienēt vācu armijā, bet izde-

vīgā brīdī pārgājuši padomju pusē. Radiste — pavisam jauna
meitene Lidija Meņaiļenko. Izlūki atrada uzticamus atbalstītājus
Zentenes pagastā un nobāzējās Dursupes labā krasta mežos uz

pašas Talsu — Tukuma apriņķu robežas. Darbīgākie no viņiem
bija mežstrādnieks Augusts Zaļkalns un padomju gada jaunais
darba zemnieks Rūdolfs Grīnbergs. Viņi apgādāja izlūkus ar pro-

duktiem, vāca informāciju par pretinieka spēku izvietojumu gar

jūras līča piekrasti, vēroja kustību pa Slokas — Talsu, Tukuma —

Mērsraga ceļiem. Kā tas nereti notika ar izlūku atbalstītājiem,
arī viņiem nācās ciest fašistu represijas, pat iepazīties ar hitle-

riskajiem cietumiem. Savam drosmīgajam palīgam A. Zaļkal-
nam grupas komandieris 1945. gadā devis šādu raksturojumu:

«... Zaļkalns ilgu laiku izvairījās no dienesta vācu armijā un nekad tajā
nedienēja. Bija stingri pārliecināts par Padomju Armijas uzvaru. Pat tad,
kad vācieši izlaupīja viņa viensētu (Gartiltos. — Red.), aizdzina lopus, bet

māti padzina no mājām, viņš nesvārstījās, palika līdz galam nelokāms savos

uzskatos; viņam piedāvāja visādus labumus, solīja saglabāt saimniecību, ja
viņš uzrādīs grupu, bet viņš nepadevās. Atklāts, godīgs, drosmīgs, neatlai-

dīgs cilvēks... Vienmēr precīzi izpildīja manus norādījumus. Brīnišķīgi pa-
zina apkārtni un cilvēkus; viņš bija labs padomdevējs un ceļvedis...»

Kad janvāra beigas Gartiltus aplenca hitlerieši, lai te ierīkotu

lamatas Raiņa vīriem, A. Zaļkalnam izdevās iebēgt mežā, un viņš
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pievienojās izlūkiem. Dzīve piejūras mežā izlūkiem bija grūta;
ap Zenteni un gar Talsu ceļu bija izvietotas daudzas vācu ar-

mijas apakšvienības, būvbataljoni un policijas nodaļas. Bet, tā

kā iedzīvotāji atbalstīja izlūkus un savlaicīgi sniedza informā-

ciju, mežabrāļi izvairījās no sekotājiem, paspēja laikus mainīt

apmetnes vietas. Kā stāsta A. Zaļkalns, sākumā dursupieši ap-

metušies zemnīcā ziemeļos no Gartiltiem pie izbēgušajiem leģio-
nāriem. Seši leģionāri te slēpās jau no rudens, kad veidojās Zel-

meņa nodaļa. A. Visteļuks viņus iesaistīja izlūkošanas darbā;

kopā ar abiem pamatizlūkiem viņi bieži devās riskantos uzdevu-

mos, nereti iekļūstot pretinieka novietojumā. Bija arī upuri.
3. februārī, gaidot aviodesantu Cukuriņu pļavās Dursupes krastā,

gāja bojā L. Jankovskis un divi leģionāri. Kad beidzot lidmašīna

atlidoja un nometa kravas izpletņus, zemnīca steidzīgi bija jāat-
stāj. Šucmaņu banda pa atstātām pēdām pienāca pie nometnes.

Tikai pēc niknas atšaudīšanās izdevās viņus atspiest. Pašu zie-

mas nogali mežabrāļi pavadīja Vaskares ezera austrumu krastā,

pārdroši uzbūvējot slepenu zemnīcu divsimt metru attālumā no

Talsu lielceļa. Drīz tomēr bija jāiet atpakaļ uz lielo mežu — uz

pavasara pusi saradās ezerā daudz bļitkotāju. Trešo — pēdējo —

zemnīcu izlūki uzcēla dienvidos no Gartiltiem. Aprīļa sākumā,

ejot izlūkot Dursupes aerodromu, tika aizturēts otrs grupas pa-

matizlūks un divi leģionāri pavadoņi. Žandarmi veda leģionārus

mežā, lai uzrāda Raiņa bāzi, bet viņi rādīja tos bunkurus, kuros

izlūki vairs nedzīvoja. Tādējādi hitlerieši uzgāja un saspridzi-

nāja vecos bunkurus. Drošības dēļ izlūki mainīja vietu un pār-
cēlās uz Cukuriņu mežsarga apgaitu, kur pie Uzu mājām uzcēla

slieteņus un piecatā sagaidīja Uzvaras dienu. Centrs teicami no-

vērtēja Raiņa izlūku grupas darbību Rīgas jūras līča piekrastē.

MEŽABRĀĻI PĀRPILDĪTAJĀ PILTENES MASĪVĀ

Ļoti aktīvas partizāņu darbības rajons 1944./45. gada ziemā

bija dienvidaustrumos no Ventspils: proti, tas bija plašais mežu

masīvs trijstūrī starp Ventspili — Ugāli — Zlēkām, kura centrā

bija Zambes mežs un Zūrmežs. Kaut arī decembrī hitlerieši nepa-

spēja šeit noorganizēt tik grandiozu soda ekspedīciju kā Abavas

mežos, taču arī Zūrmeža vīriem 1944. gada nogale un jauna gada
sākums bija sūru pārbaudījumu laiks, kad izšķīrās vairāku parti-

zāņu un izlūku grupu tālākais liktenis. Tieši šai laikā traģiski

aprāvās Zambes (Sniedziņa) apakšvienības darbība.
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Sniedziņš
satriekts

Ziemas posmā vāji bruņotie Zambes mežabrāļi,
kuriem bija tikai pāris automātu, bet ložmetēja
neviena, uzbrukuma operācijas nerīkoja, bet no-

darbojās ar izlūkošanas un sagādes lietām. No mežu pārmeklē-
šanas operācijām zambieši izvairījās; sīkajās sadursmēs gan
daži partizāņi tika ievainoti, bet kritušo nebija. Apakšvienībā
pēc atdalīšanās no Redjko ietilpa pussimt vīru, bet decembrī bija
palikuši 33 partizāņi, kuri dzīvoja stacionārā nometnē — skuju
būdās netālu no rudens bunkuru vietām Zambes muižas tuvumā.

Pavisam bija 5—6 skuju teltis, un tās atradās metrus 50 cita

no citas.

Zambes apakšvienība kļuva par savas vienpusīgās bāzēšanās

taktikas upuri. Neapšaubāmi, lielā mērā atbildīgs bija tās ko-

mandieris K. Salmiņš, kaut gan, no otras puses, — kur lai viņš —

civilists — būtu mācījies partizāņu taktikas gudrības? Pārējie
viņa mežabrāļi bija tādi paši neprašas militārajos jautājumos kā

viņš.

Vispirms — neattaisnojama bija trīsdesmit vīru lielās apakš-
vienības bāzēšanās ilgāku laiku vienā un tajā pašā vietā, pie tam

pietiekami negādājot par savas atrašanās vietas saglabāšanu no-

slēpumā, kaut blakus — Zambes mežsaimniecībā — dzīvoja par-

tizāņu ķērāju jagdkomanda, bet Gārdzē bija izvietots vācu armi-

jas bataljons, kas tika pārmests no frontes uz Piltenes mežiem

decembra beigās atpūtai un partizāņu apkarošanai. Bija jāsa-

prot, ka agrāk vai vēlāk hitleriešiem izdosies uzzināt partizāņu
nometnes vietu. Protams, bija maksimāli jānodrošinās pret šādu

iespēju, īpaši paredzot to, ka hitleriešu rokās var nokļūt vai

«iekrist» partizāņi, kas devās sagādes uzdevumos. Vajadzēja
ievērot arī, ka mežmalās pie partizāņu atbalstītāju viensētām

katru nakti tika rīkotas lamatas. Labākais pretlīdzeklis tad

bija — prasmīga apkārtnes izlūkošana, sagādnieku gājienu seg-

šana, lai iekrišanas gadījumā tūdaļ varētu brīdināt nometni. Ja

tomēr pretiniekam izdotos pēkšņi pārsteigt partizāņus, vajadzēja
būt izstrādātai un pārbaudītai nometnes aizsardzības sistēmai,
kurai automātiski jāsāk darboties pēc pirmā trauksmes signāla;
proti, ikvienam partizānim jāzina un momentāli jāieņem noteikts

ierakums, un šādā «loka aizsardzībā» jāiztur pirmais bīstamais

trieciens. Par visu to Zambes mežabrāļu vadītāji nebija domā-

juši, tādēļ jau pēc pirmā neparedzētā negadījuma jagdkomanda
varēja viņus nemanot aplenkt un pēkšņi iebrukt partizāņu novie-

tojumā. Tāpat kā vairākos līdzīgos gadījumos, traģēdija sākās ar

to, ka trīs partizāņi, kas Vecgada vakarā bija izgājuši «uz malu»
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sagādes uzdevumā, Vīžnieku mājās tika ielenkti. Divus saņēma
gūstā, trešais gan paguva izbēgt pa logu, bet nometnē tonakt

neatgriezās un līdz ar to partizāņus neinformēja par iespējamām
briesmām. Sagūstītie tika izvesti uz Gārdzi, kur atradās vācu

armijas bataljons. Viens no mežabrāļiem neizturēja spīdzināšanu
un apsolīja nemanīti pievest hitleriešus partizāņu nometnei. Ar

to gan zemiskais nodevējs neizglāba savu ādu — esesieši viņu
vēlāk nošāva. Taču uzbrucēji panāca galveno — varēja nemanīti

pielavīties mežabrāļiem. Jau naktī vāciešu bataljons ielenca par-

tizāņu nometni vairākos lokos no visām pusēm, bet no rīta node-

vējs veda trieciengrupu tieši pie komandiera skuju slieteņa.
«No rīta mēs no kaimiņu grupām bijām sagājuši kopā vienā

būdā un pļāpājām,» stāsta viens no nedaudzajiem dzīvajiem
Zambes mežabrāļiem Voldemārs Bogdanovs, «kad dzirdējām
sarga šāvienu. Tiklīdz izskrējām, vācieši atklāja uguni. Daži pa-

lika bez ieročiem, jo bija tos atstājuši savā mītnē, bet vairs ne-

varēja atgriezties pie sava slieteņa. Vācieši jau bija aplenkuši
vadības slieteni. Pirmā bija izskrējusi Marianna (Akmene. —

Red.) un ar pistoli nošāvusi tuvāko vācieti, bet pārējie aplencēji

viņu tūlīt paspējuši saķert un atbruņot. Krita arī ventspilnieks
Leo (uzvārds nav noskaidrots. — Red.) un vēl kāds. Pa to laiku

izdevās izbēgt Sniedziņam. Viņš pie mums atskrēja kailām kā-

jām. Bijām saskrējuši jaunaudzē kādus simt metrus no slieteņiem

un gaidījām pārējos, kas vēl bija nometnē. Bet parādījās vāciešu

ķēde, atklājām uguni. Apšaudīšanās ilga labu brīdi, un Snie-

dziņš deva pavēli atkāpties. Viņš veda mūs pēc busoles (armijas

kompass. — Red.), bijām kādi 15 vīri. Drīz nokļuvām jaunā ap-

lenkumā. Te vairāki krita, izlauzāmies kādi desmit cilvēki, daži

noklīda. Uzdūrāmies atkal postenim — to nolikvidēja Sniedziņš.

Domājām, ka būsim jau tikuši laukā no ielenkuma. Es gāju bei-

gās un piepeši pamanīju, ka no aizmugures un no sāniem parā-
dās sekotāji. Devu signālu, bet priekšējie laikam nesadzirdēja

un gāja tālāk. Es ar brāli Nikolaju un vēl kādu trešo, kas gājām

pēdējie, metāmies pa labi pāri izcirtumam. Bet otrā pusē stāvēja
vācieši ar paceltām šautenēm un sauca, lai padodas. Mēs sakri-

tām grāvī, atšaudījāmies un, aizlīduši līdz lielajam mežam, bei-

dzot izrāvāmies no ielenkuma. Ar cauršautu kaklu grāvī palika

Nikolajs. Pārējie, kas nebija dzirdējuši manu signālu, kaujas
karstumā bija uzskrējuši kādai citai vāciešu ķēdei, un, cik man

zināms, nevienam izbēgt neizdevās. Cietumā (pēc kaujas es slē-

pos tēva mājās Ventspilī, kur mani kopā ar pārējiem ģimenes

locekļiem apcietināja) man brālis stāstīja, ka, nākot pie sama-
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ņas, viņš redzējis Sniedziņa līķi, pieslietu pie koka, un to foto-

grafējuši vācieši. Runāja arī, ka nometnes sargs ticis smagi
ievainots un, kad vācieši aizdedzinājuši skuju būdas, vienā no

tām viņš ticis iemests. Atceros, ka, mums atkāpjoties, nometnes

pusē kāds drausmīgi kliedza.»

Pēc V. Bogdanova atmiņām iznāk, ka nometnes vietā krituši

vismaz kādi 16 un gūstā saņemti kādi 4—5 partizāņi, kas vēlāk

Ventspils cietumā nošauti. Izlauzušies no ielenkuma tikai 4, bet

kaujā nepiedalījušies vairāki mežabrāļi, jo šai laikā atradušies

uzdevumā. Starp pēdējiem bija arī komandiera vietnieks Aleksis

Ķesteris (Irsis), viens no pirmajiem Popes partizāņiem, kas

Zambes apakšvienībā veica politiskā darbinieka pienākumus. Vē-

lāk gan viņi visi tika arestēti savu atbalstītāju dzīvokļos, kurus

uzrādīja nodevējs. Spīdzinot sagūstītos, hitlerieši izdibināja vai-

rāku partizāņu palīgu vārdus. Arī Zambes mežabrāļu drosmīgie
palīgi tika arestēti un nobendēti. Tā no Juhanu ģimenes 5 locek-

ļiem, kas dzīvoja Vīženiekos, palika dzīva tikai jaunākā meita.

Pazuda fašistu cietumos Bāderu ģimene, nošāva Raiskas no

Mežmūrniekiem, bet Ventspilī vārda tiešā nozīmē izkāva lielo

Bogdanovu ģimeni — no 8 piederīgajiem dzīvs palika tikai viens.

Modrībaun

savlaicīgs
manevrs —

mežabrāļu
dzīves

pamatbauslis

Zambes apakšvienības vēsture liecina par to, ka

daudzi Kurzemes zemnieku jaunieši gribēja stā-

ties aktīvo antifašistisko cīnītāju rindās, un, ja
atradās uzņēmīgi, kaut maz piedzīvojuši vadī-

taji, ap viņiem atn izveidojas mežabrāļu grupas
un nodaļas. Un, no otras puses, tā liecina, ka,

paliekot bez stingra militāra un proletāriska ko-

dola, bez komunistu vadības, šādas mežabrāļu nodaļas nespēja
saliedēties par disciplinētiem, kaujinieciskiem partizāņu kolek-

tīviem — tajās valdīja pašplūsma un savrupības stihija. Un to-

mēr Zambes mežabrāļu un viņu komandiera darbība, kaut tajā

bija ne mazums trūkumu, vispār jānovērtē atzinīgi — jo vāji-

nāja fašistiskā «katla» balstus. Gribētos atcerēties vārdus, ko

par zambiešu komandieri bija teicis vecākais Piltenes mežu iz-

lūku komandieris V. Haritonovs: «Sniedziņu varu raksturot tikai

no pozitīvās puses. Viņš bija drošsirdīgs, uzņēmīgs, ļoti neiere-

dzēja hitleriešus.» Vienlaikus Haritonovs nosodīja taktiskās un

organizatoriskās kļūdas, kuras pieļāva zambiešu apakšvienības
vadība. Viņš šādi raksturoja partizāņu bāzēšanās principus, kuri

bija vienīgie pareizie Piltenes mežos 1944./45. gada ziemā un

kurus neatlaidīgi propagandēja «Zūrmeža komandants» I. Mala-
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šonoks: «Galvenais līdzeklis, kas mums palīdzēja izvairīties no

hitleriešu soda vienībām, bija nepārtraukta manevrēšana (kur-
sīvs mans. — Red.). Pat visdziļākajā sniegā un salā mēs nelī-

dām bunkuros, bet pastāvīgi pārvietojāmies, tā neļaujot gestapo
spiegiem uzzināt mūsu atrašanās vietu.»

Konsekventi ievērojot šo skarbo taktiku, Zaslužennija div-

desmit vīru lielā grupa 9 mēnešu ilgajā darbības laikā necieta

zaudējumus, izņemot vienu ievainotu biedru — bijušo karagūs-
tekņi, kas vēlāk tika atklāts ārstēšanās vietā un gāja bojā. Kur-

zemes mežabrāļu taktikas bagātināšanā viņiem tiešām pienākas
Nopelniem bagātā taktika goda nosaukums (Zaslužennijs!). Tik-

pat konsekventi nepārtrauktas manevrēšanas taktiku ievēroja
arī Zūrmeža vienība.

«Pirmajos 2—3 mēnešos, kad organizējām vienību,» stāsta

Zūrmeža partizāņu komandieris V. Redjko, «bija samērā klusu.

Vācieši mums pārāk nesekoja. Pēc tam nepārtraukti dzinās pa-

kaļ lieli ķērāju spēki, un pastāvēt mēs varējām, tikai nepār-
traukti mainot atrašanās vietu.»

Šī pastiprinātā sekošana sākās decembra vidū. Ņemot vērā

savu kaimiņu — zambiešu traģisko likteni, Zūrmeža vienība jan-
vāra pirmajās dienās uz krietnu laika sprīdi pat pameta Piltenes

masīvu un, kā redzējām, devās reidā uz Ances — Dundagas me-

žiem viņpus Ventspils dzelzceļa un šosejas.
Tās izlūku grupas, kas nesaprata vai pārkāpa partizāņu ma-

nevrēšanas vitālos principus, piedzīvoja sakāvi, tāpat kā Snie-

dziņa apakšvienība, vai arī cieta smagus zaudējumus. Jāņem

vērā, ka decembra nogalē starp Ugāli un Pilteni sekmīgi pieze-
mējās un sāka darboties veselas piecas frontes izlūku grupas,

kas bija dažādas skaita un sastāva ziņā. Neveicās vienīgi Bar-

sam (Panterai), kas zaudēja izlūku daugavpilieti — pēc dienesta

pakāpes jaunāko leitnantu (uzvārds vēl nav noskaidrots), kurš

izpletņa kļūmes dēļ gāja bojā nolaižoties. O. Upenieks šo noti-

kumu apraksta šādi: «Lidmašīna pacēlās no Bauskas aerodroma.

Man personīgi tā bija trešā reize, kad tiku nomests ienaidnieka

aizmugurē (iepriekšējās reizēs biju Baltkrievijā un Lietuvā).
Mums vajadzēja izlidot jau iepriekšējā naktī, bet sliktu laika

apstākļu dēļ lidojumu atlika. Parašutus tādēļ salikām smagajā
mašīnā. Nākamajā naktī aerodromā pielāgojām parašutus. Lik-

tenīgā soma man jau bija mugurā, kad pienāca instruktors un

lika to noņemt, jo nebiju pareizi uzlicis. Uzliku turpat blakus

stāvošo, bet manu uzvilka daugavpilietis. Viņam izlecot izpletnis

nebija atvēries, bet rezerves ierīci viņš bija pielietojis par vēlu,
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tādēļ parašuta kupols nepaguva izplesties un nobremzēt kritienu.

Viņu apglabājām turpat Ploču purvā.»
Visām piecām 1 izlūku grupām izdevās atrast uzticamus atbal-

stītājus, izvērst izlūkošanas darbu, taču grūtajos ziemas apstāk-

ļos gandrīz visas cieta sāpīgus zaudējumus; galvenais cēlonis

bija nepietiekami elastīga bāzēšanās taktika: pārāk liela pieķer-
šanās un uzticēšanās stacionārajiem meža bunkuriem.

Veiksmes un

neveiksmes

«mazajā
trijstūrī» ap
Rāpatciemu

Vislabāk pēc piezemēšanās gāja Panterai (Bar-
sam). Sākumā 4 vīru grupa bāzējās pie Sluju
ezera, bet šai partizānu masīvā bieži parādījās

jagdkomandas un traukšņu vadi, kas izlūkiem

traucēja, ejot un atgriežoties no uzdevumiem.

Pieredzējušā izlūka S. Rozenblūma (Jūrnieka)

grupa tika satriekta mežmalā tieši šādu negaidītu sadursmju
dēļ. Tādēļ decembra beigās Viktors veda savus izlūkus no lie-

lajiem mežiem uz «mazo trijstūri»: Zlēkas — Ugāle — Piltene.

lepriekšējo pārgājienu laikā viņi bija uzņēmuši labus kontaktus

ar Rāpatciema Dižmārtiņu māju iedzīvotājiem. Tajās arī viņi ap-

metās, un hitleriešiem neienāca prātā meklēt padomju izlūkus

turpat sev blakus. Tā kā šai laikā Kurzemē darbojās vairāki des-

miti padomju raidstaciju, vācu peilēšanas dienests vairs neva-

rēja tās visas izsekot. «Mūsu rīcībā tika nodots bunkurs,» stāsta

O. Upenieks, «kurā slēpās māju saimnieces Zelmas Dunkures

vīrs Kārlis no iesaukšanas vācu armijā. Bunkurs bija ierīkots

šķūnī, kas atradās atklātā vietā apmēram 200 m attālumā no

dzīvojamās mājas. Toreiz tajā stāvēja lopi, kas aizņēma ceturt-

daļu no platības. Pārējā telpā bija sakrauti salmi, zem salmu

panta atradās mūsu bunkurs ar maskētu ieeju. Bunkurā novie-

tojām arī raidstaciju, bet 40 m garo antenu izvilkām apkārt

1 Barsa (Panteras) 5 vīri piezemējās Sarkanās bultas «lidlaukā» pie Aba-

vas; komandieris staršina V. Ļubimovs (Viktors). Divi izlūki bija no Latvi-

jas — vecākais seržants rīdzinieks Ojārs Upenieks un kāds daugavpilietis.
Sļedopits (Pēdu meklētājs) — 12 vīri, komandieris majors P. 2uravjovs; Ver-

saļa — 6 vīri; no tiem trīs franči no Elzasas, kas 1943. g. mobilizēti vācu

armijā, krituši gūstā padomju frontē un brīvprātīgi pieteikušies izlūku dar-

bam vācu aizmugurē. Pārējie trīs no Latvijas — divi arī mobilizēti vācu ar-

mijā un pārgājuši Padomju Armijas pusē 1944. g. vasarā, kad pieteikušies
doties uz ienaidnieka aizmuguri, un radists rīdzinieks Jūlijs Blīmelis, kas cīnī-

jies no 1941. g. Latviešu strēlnieku divīzijā, bet izlūku darbā iesaistījies
1944. g. pavasarī. Grupas komandieris apakšvirsnieks Pjērs Pols Sacs (dz.
1915. g.), vietnieks — Elmārs Biedriņš. Orjols (Ērglis) — 10 vīri, komandieris

leitnants G. Fjodorčuks. Beguns (Skrējējs) — 11 izlūki, komandieris staršina

M. Petrovs.
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šķūnim pa augšējiem grodu baļķiem. Te nodzīvojām vairākus mē-

nešus.» Un šie mēneši bija visgrūtākie — pēdu mēneši. Reizēm

izlūki devās uz Abavu, kur pie Sarkanās bultas ugunskuriem

saņēma vajadzīgos aviosūtījumus no aizfrontes. Janvārī Viktors

savā grupā ieskaitīja 2 no Puzes nometnes izkļuvušus karagūs-
tekņus. Kopā ar vairākām citām izlūku grupām V. Ļubimova
vīri piedalījās vēsturiskajā partizāņu kaujā pie Abavas 1945. ga-

da 7. martā. Panteras izlūki uzturēja kontaktus un sadarbojās ar

Sčerbaka grupu
1
,

kas pēc pārnākšanas no Sēmes purva rajona
līdzīgi bija iekārtojusies blakus — Rāpatciema Laidarāju mājās.
Vairāki vietējie izlūki un atbalstītāji viņiem bija kopēji. Vietējo
iedzīvotāju palīdzībai bija izšķiroša nozīme ne tikai šo grupu

sekmīgajā darbībā vien; bez tās nebūtu iedomājama pati nelielo

izlūku grupu eksistence. V. Ļubimovs un A. Gordejevs tādējādi
bija atklājuši un sekmīgi lietoja bāzēšanās veidu, kurš bija gan

pārdrošs, bet konkrētajos apstākļos arī vienīgais, kas varēja ga-

rantēt sīkai izlūku grupai drošu aizsegu un operatīvus sakarus

ar informatoriem. O. Upenieks atceras daudzus tā laika izlūku

palīgus: lielākā tiesa no viņiem godīgi darba zemnieki vai Kur-

zemē sadzītie bēgļi, taču atradās arī daži okupācijas laika ierēdņi,
kas, sapratuši un nožēlojuši savas politiskās kļūdas, sāka sa-

darboties ar padomju izlūkiem. «Bez Dunkuru ģimenes,» stāsta

viņš, «kas mūsu grupu apgādāja ar pārtiku, medikamentiem un,

burtiski, ar visu nepieciešamo, bezbailīgs palīgs mums bija mež-

sargs Fabriciuss no Mucenieku mājām, Andrejs Dusa, Eda un

Fricis Podrevici, Vēsma Grīnvalde, kas pašaizliedzīgi palīdzēja
man, kad tiku ievainots. Tādi bija arī vietējie iedzīvotāji Neima-

nis, Kliediņš, Cimmermanis, kurus pēc kara noslepkavoja nacio-

nālistiskie bandīti. Svarīgas ziņas deva latgalieši O. Ņevedom-
skis, kas strādāja par krāvēju Ventspils ostā, un sakarnieks

J. Larionovs, kuru vēlāk Sčerbaka grupa pieņēma par tulku

(kad A. Bluķi pārcēla uz Sarkano bultu. — Aut.). Ugāles kara

slimnīcā strādāja bēgle ārste Poļina Spiridonova, kura piegādāja
mums ziņas, medikamentus un reiz pat jaunus vācu armijas
zābakus.» Savas darbības laikā Pantera nosūtīja Padomju pavēl-
niecībai 150, bet Sčerbaks — 200 radiograrnmas ar svarīgu in-

formāciju.
Netālu no Rāpatciema tika desantēta arī spēcīga izlūku un

1 Pēc komandiera P. Cuprova nāves 1944. g. IX Sčerbaka grupas jauno ko-

mandieri A. Gordejevu pazina ar segvārdu Petrovs. Taču literatūra to ne-

lieto, lai nesajauktu ar Beguna grupas vadītāju Mihailu Petrovu, kas darbojās
vairāk Piltenes pusē.
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spridzinātāju grupa Pēdu meklētājs (Sļedopits). l Taču tās va-

dība neprata izvēlēties īsto darbības taktiku, atrast un izrau-

dzīties pietiekami daudzus un uzticamus vietējos atbalstītājus,
tādēļ cieta smagu sakāvi. Centrs, kara noslēgumā vērtējot Sļedo-
pita darbību, atzīmēja, ka grupa nav izpildījusi uzticētos uzde-

vumus, tikai atsevišķi izlūki grūtajos ziemas apstākļos parādī-
juši izturību un drosmi. Neveiksmes vārda pilnā nozīmē sekoja

pa paša Pēdu meklētāja pēdām, bet izlūki nebija pietiekami
modri un konspiratīvi.

Izvēlējušies viņi bija meža apmetni vienā no daudzajiem uz-

kalniem Kažezera apkārtnē — Zilvierpju kalnos (4 km ZA no

Legzdienes), kur bija izrakta ērta zemnīca. Protams, 16 cilvēki

(grupai bija pievienojušies daži vietējie iedzīvotāji un karagūs-
tekņi) nevarēja izvietoties kāda sava atbalstītāja viensētā, kā to

darīja Panteras un Sčerbaka sīkās grupas. Taču jaunpienācēji
netika pietiekami pārbaudīti; nedroši bija arī kaimiņi — kāda

bijušā rubeniešu vada mežinieki, kas, izlauzušies no Zlēku ap-

lenkuma, dzīvoja Laidzes kalnos, bet pēc janvāra mežu tīrīšanas

akcijas sāka domāt par padošanos. Tā laika Valkarāju apgaitas

mežsargs Fricis Brālis stāsta: «Šķībajos kalnos atradās divi,
bet Pērkonkalnos — viens bunkurs; tos bija izbūvējuši vietējie
iedzīvotāji, bet decembrī tajos sāka slēpties rubenieši. Viņi no

turienes izgāja 12. janvārī, t. i., dienu pirms lielās mežu ķemmē-
šanas. Par priekšā stāvošo akciju es uzzināju nejauši un pazi-

ņoju mežiniekiem. Man ieejot, viņi bija kādi 25 vīri. Pēc akcijas

šajos bunkuros kādu nedēļu nodzīvoja arī Borisa izlūki, tad viņi

apmetās Remesu apgaitā, kur es viņiem palīdzēju uzbūvēt jaunu
bunkuru. Boriss pieņēma savā grupā arī 3 latviešus, kas bija

dzīvojuši Pērkonkalnos. Viens no viņiem, izrādījās, bija node-

vējs.»

Apbruņojums Pēdu meklētājiem bija iespaidīgs — rokas lož-

metējs un desmit automāti, tā ka viņi varēja pat uzņemties meža

kaujas un, pareizi vadīti, izrauties no katra aplenkuma.
Bija pagājis tikai mēnesis pēc piezemēšanās, kad grupa cieta

pirmo smago sakāvi. Piltenes policijas spiegs 2 bija atklājis iz-

lūku meža apmetni, un policijas traukšņu vads 24. janvāra3 naktī

1 Piltenes — Ugāles apkārtnē viņus pazina kā majora Borisa grupu.
2 Ari citi Rāpatciema iedzīvotāji apliecina, ka spiegs un nodevējs ir bijis

rubenietis, pat nosauc viņa uzvārdu — Bīdelis.
3 Datums — 24. I — uzrādīts Ventspils apriņķa policijas priekšnieka ziņo-

jumā; bet izlūku radiogrammā vēlāk minēts cits datums — 2. 11, lai gan do-

māts viens un tas pats notikums.



106. il. Piemiņas akmens kritušajiem partizā-
niem un izlūkiem Piltenē

108. il. Sniedziņa atjaunotais slietenis Zambes

mežā

107. il. Ojārs Upenieks



109. il. Jānis Ozols 110. il. Fricis Niklāvs

111. il. Zūrmeža partizāņi un izlūki Piltenē 1965. g. 25. maijā. Pirmajā rindā
(no labas): E. Biedriņš, I. Remizovs, N. Kozunovs, H. Maslovs, V. Redjko,
V. Haritonovs, L. Gladišs; otrajā rindā: K. Ceplis, V. Rūms, E. Meija, F. Nik-
lāvs, L. Niklāva



112. il. Zūrmeža izlūki 1945. g. maijā. Pirmajā rindā

sēž (no labās) J. Ozols, V. Ļubimovs; otrajā rindā:

V. Obidiins, «Janka», A. Spiridonovs

113. il. Pols (Pjērs) Šacs

114. il. Piltenes vidusskolas novadpētnieki pie atjaunotās izlūku

(Versaļas grupas) mītnes Zūrmežā 1967. gadā



115. il. Pie Zūrām avarējusī fašistu lidmašīna

117. il. Bijušais Zūrmeža partizāņu vienī-

bas komandieris V. Redjko (stāv), komi-

sārs V. Kaščejevs un partizāne izlūks

J. Vasijjeva (Redjko) 1968. gadā

116. il. Vladimirs Vitkalovs



118. il. Krojupītes krauja 119. il. Vladimirs Kirjanovs

121. il. 7. marta kaujas centrs — pie
tilta pār novadgrāvi120. il. Viktors Stolbovs



122. il. Pavadzīme Stendes partizāņiem, kas pēc iznākšanas

no meža tiek nosūtīti uz rezerves pulku dienesta turpināšanai

123. il. V. Semiga-
novska izdotā iz-

ziņa savam atbal-

stītājam

124. il. Bijušo Abavas partizāņu un izlūku salidojums Zlēkās 1969. g.

4. oktobrī



125. ii. Fašistiskās Vā-

cijas karaspēks Kurze-
mē kapitulējis

126. il. Fabrikas iela 6 Talsos (bijušā
speciālā SD cietuma telpas)

127. il. Beidzot īstajā vietā! Latviešu
fašistiskie virsnieki Cedelheimas no-

metnē 1945. g. vasarā



128. il. A. Macpāna partizāni izvada kritušos biedrus no Salienas uz

Aizputes Brāļu kapiem

129. il. Sarkanās bultas partizāni Brāļu kapos Kuldīgā pie V. Semjo-
nova kapa kopiņas
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pārsteidza mežabrāļus. Komandieris P. 2uravļovs kopā ar da-

žiem partizāņiem atradās uzdevumā, bet palikušie pat nebija
izlikuši posteņus. Policisti (kā tas aprakstīts viņu ziņojumā)
tādēļ varējuši pielavīties zemnīcai klāt un pa skursteni iemest

vairākas granātas. Daži izlūki vēl mēģinājuši pretoties — taču

veltīgi, jo policisti atradušies visapkārt. Uz vietas bija krituši

divi mežabrāļi — viens no tiem radists V. Razuvajevs; astoņi
saņemti gūstā, starp tiem arī abi latvieši (uzvārdi palikuši ne-

zināmi). Daži no sagūstītajiem bijuši smagi ievainoti.

Pēc sakāves komandieris kopā ar ierindā palikušajiem devās

pie Sarkanās bultas uz Abavu, kur ar Centra rīkojumu 9. februāri

viņiem piedalīja citu radistu no Gromoboja grupas — rīdzinieku

LKP biedru Jāni Ozolu. Saņēmuši pastiprinājumu, Pēdu meklē-

tāji atgriezās Rāpatu pusē un dislocējās Kažezera apkārtnē, taču

neveiksmes joprojām viņus piemeklēja. Sai pusē hitleriešu labā

darbojās vairāki viltīgi spiegi un provokatori, kas nodarīja lielu

postu apkārtējām mežabrāļu grupām un naktīs novēroja atbal-

stītāju mājas. 14. aprīļa naktī šādas nodevības dēļ tika apcieti-
nāta viena no Pēdu meklētāju teicamajām atbalstītājām Berta

Dūka no Vartendūku mājām. Tajā pašā naktī bija ienākuši par-

tizāņi un B. Dūka viņus brīdinājusi par notikušo nodevību. «Par-

tizāņi tūdaļ posās ceļā,» viņa stāsta, «un es ar meitu Rasmu

izgājām līdzi parādīt ceļu uz citu pusi. Tādēļ policijas izliktie

novērotāji gan redzēja partizāņu ienākšanu, bet aiziešanu nema-

nīja. Kad mēs atgriezāmies, bija klāt arī Piltenes policistu trauk-

šņu vads, kuru vadīja īsti asinssuņi — šīs grupas komandieris

Ambāls un policijas priekšnieka vietnieks Sils. Bez kāda brīdi-

nājuma policisti atklāja uguni pa ēku, jo domāja, ka tajā atro-

das mežabrāļi. Mēs nogūlāmies, lai paglābtos no lodēm. lelauzās

policisti un apcietināja visu ģimeni. Vēlāk mums stāstīja, ka

partizāņi, gribēdami uzzināt notikumus Vartendūkās, pēc dažām

dienām atnākuši atkal. Tagad te dežurējusi vesela traukšņu
grupa, un pienākušie mežinieki nokļuvuši krustugunīs. Krita De-

ņisovs, bet otru — Obidjinu — ievainoja un saņēma gūstā. Mūs

sākumā ievietoja Māteru skolā, kur stāvēja jagdkomanda. Te

tika ievesti vēl divi mums sveši ievainoti partizāņi; viens no vi-

ņiem turpat arī nomira. Ventspils cietumā tiku ievietota nāvi-

nieku kamerā. Tur bija kādas 40 sievietes, kam draudēja nāves

sods par partizāņu atbalstīšanu. Tikai Vācijas kapitulācija mūs

paglāba. Manu vīru Kristu cietumā tik ārkārtīgi sita un mocīja,
ka pēc atbrīvošanas viņš drīz nomira. Arī meitai Rasmai ilgi bija
jāguļ slimnīcā, lai izārstētos.»
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Ventspils cietumā Berta Dūka tika konfrontēta ar sagūstīto
izlūku Obidjinu. Lai gan Dūku spīdzināja, padomju patriote no-

liedza, ka sadarbojusies ar padomju izlūkiem. Majora P. Zurav-

Jova atskaitē īpaši atzīmēts, ka «Berta Dūka cietumā izturējās
nelokāmi un neatzinās, ka pazīst Obidjinu kā padomju izlūku».

Tas, starp citu, izglāba Obidjinu no tūlītējas nošaušanas, un

zem karagūstekņa vārda viņam izdevās sagaidīt Uzvaras dienu.

Bertas Dūkas stāstījums vēsturniekiem ir palīdzējis noskaidrot

vēl kādu fašistiskās policijas provokāciju «mazajā trijstūri» ap

Rāpatiem un Laidzes ciemu. Dūka stāsta: «Rāpatu apkārtnes
mežos slēpās ari tādas grupas, kas laupīja uz partizāņu rēķina.
Tāda bija banda Melnā roka. Viņus (Dūka te min ari dažu vie-

tējo iedzīvotāju uzvārdus) reiz pat apcietināja, bet tad atbrīvoja
no Ventspils cietuma, lai turpina savus melnos darbus.» Par

kriminālistu bandas pastāvēšanu Piltenes apkārtnē liecina ari

vairāki citi iedzīvotāji. Pat Piltenes policijas iecirkņa materiālos

var atrast ziņas par to, ka «mazajā trijstūrī» gandrīz ik pārnak-
tis nepazīstami bruņoti cilvēki ierodas zemnieku mājās un daži

no viņiem uzvedas tiešām bandītiski — atņem iedzīvotājiem
vērtslietas. Pēc hitleriskās Vācijas kapitulēšanas šie «partizāņi»
nedomāja pieteikties padomju orgāniem, bet turpināja laupīša-
nas. Tādēļ tika saķerti un sodīti.

Pēdu meklētāja un Panteras izlūki Rāpatu apkārtnē paretam
veica arī diversiju uzdevumus. Saglabājušās ziņas, ka uz

Zlēku — Ugāles ceļa (dienvidos no Silakroga) viņi vairākkārt ir

apšaudījuši hitleriešu automašīnas.

Sāpīgi

zaudējumi
«lielajā

trijstūrī»

Trīs citas jaunās izlūku grupas par savu bāzē-

šanās rajonu izvēlējās «lielo mežu trijstūri» —

Ugāle — Piltene — Ventspils, kurš ziemas vidū

(pēc Zambes apakšvienības sakāves un Zūru vie-

nības reida) bija palicis pustukšs. Te visu laiku

■nepārtraukti atradās tikai Zaslužennija, t. i., Haritonova 20 vīri.

Visas trīs grupas sekmīgi sāka darbību, un liels nopelns te bija

vietējiem mežabrāļiem, kuri uzturējās Kalniņu mežsargmāju ap-

kārtnē un kuru pulciņš tika saukts arī par Kalniņa grupu. Viņi
sniedza izlūkiem pirmo informāciju, palīdzēja iekārtot meža mīt-

nes, iepazīstināja ar uzticamiem iedzīvotājiem, kas sagādāja pār-
tiku un vajadzīgās ziņas.

Kalniņa grupa izveidojās jau 1944. gada rudenī un pastāvēja
neatkarīgi no Sniedziņa un Redjko partizāņu nodaļām. Tā bija
neliela un skaita ziņā nepastāvīga — mežabrāļu skaits svārstījās
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no 5 līdz 10 cilvēkiem, bet reizēm tā sadalījās, kad atsevišķi
partizāņi pievienojās apkārtējām izlūku grupām, it īpaši Ērglim
un Versaļai. Tādās reizēs savā slepenajā zemnīcā palika tikai

viens cilvēks — šīs grupas dibinātājs un Zūrmeža daudzo izlūku

nenogurstošais un drosmīgais palīgs Fricis Niklāvs 1
.

Proti, Kal-

niņa pulciņš, kas galvenokārt sastāvēja no vietējiem nelegālis-
tiem un klātpienākušajiem dezertieriem, negāja patstāvīgās ope-

rācijās, nedarbojās kā parasta mežabrāļu formācija, bet kā palīg-
grupa, kura apkalpoja visas Zūrmeža izlūku un partizāņu formā-

cijas. Viņi deva pārējiem mežabrāļiem izcilus ceļvežus un neaiz-

vietojamus informatorus. Tā kā Kalniņu mājas atradās pašā Zūr-

meža centrā, tad tajās katru nakti iegriezās mežinieki; tur dzīvoja
Niklāva sieva Līna, kas vienmēr bija lietas kursā par pretinieka
nodomiem un savukārt informēja partizāņus un izlūkus. «Lielu

palīdzību,» viņa stāsta, «sniedza mums toreizējais Zūru mežzinis

Pēteris Peide (tagad personālais pensionārs). Ar viņa ziņu tika

ierīkota speciāla sarunu noklausīšanās ierīce. Nospiežot attiecīgu

pogu, mūsmājās varēja dzirdēt jebkuru mežniecības telefona sa-

runu. Lai regulāri varētu sekot sarunām, es nepārtraukti uztu-

rējos istabā. Ja nebiju pati, tad telefonu uzmanīja mani bērni,
kas pēc zvana sauca mani uz istabu. Nereti varēja dzirdēt, ka

daži partizāņiem naidīgi mežsargi ziņoja priekšniecībai par par-

tizāņu parādīšanos savās apgaitās. Tādās reizēs nekavējoties pa-
devu ziņu vīram, kas brīdināja mežiniekus. Tikai tad, kad man

draudēja arests, telefonu noņēma. Lielu palīdzību sniedza torei-

zējais mežsargs — kokamatnieks Ernests Afelbergs (tagad meža

tehniķis Zūrās). Ja viņš piezvanīja un sacīja, ka «muca ir sastī-

pota un var dabūt», tad tas nozīmēja, ka jābrauc pie viņa saņemt
kādas svarīgas ziņas.»

Pašu Batjku (F. Niklāvu) uzticami cilvēki varēja satikt kādā

no zemnīcām tuvējā meža apgaitā. Viņš un viņa biedri bija vien-

mēr gatavi izpildīt kārtējo lūgumu: izlūkot kādu objektu vai aiz-

vest mežabrāļus līdz diversijas vietai. Mežabrāļi savukārt pilnīgi
uzticējās Batjkam, tā kā viņš (līdzīgi Ivanam Malašonokam)
bija vislabāk informētais cilvēks par izlūku un partizāņu darbību

Zūrmežā. Ar laiku hitleriešiem nāca zināma Niklāva nelegālā
darbība. Tika spīdzināta viņa sieva, rīkotas lamatas pie Kalniņu

1 Fricis Niklāvs (Batjka), dz. 1907. g. Dzīvoja Kalniņu mežsarga mā-

jās un strādāja par mežsargu. Vairoties no mobilizācijas vācu armijā, 1944. g.
IX sāka dzīvot nelegāli un noorganizēja nelegālistu grupu, kas atbalstīja
Zūrmeža partizāņus un izlūkus. Pēc kara personālais pensionārs.
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mājām, meklētas viņa slepenās zemnīcas, bet populārais meži-

nieks nebija notverams. Viņš bija ārkārtīgi modrs, drosmīgs, bet

arī piesardzīgs un vienmēr laikā paguva mainīt apmetnes vietu,

apmānīt sekotājus, kaut ziemas vidū pēdu slēpšana prasīja se-

višķu māku un izdomu.

Smagus zaudējumus gan cieta dažas jaundesantētās izlūku

grupas, jo nepaguva piemēroties grūtajiem apstākļiem un pārāk
pieķērās labiekārtotajiem bunkuriem. Jau 24. janvārī gāja bojā
Skrējēja komandieris M. Petrovs. Kopā ar vairākiem Haritonova

izlūkiem viņš pie Gārdzes — Zūru ceļa krustojuma uzbruka vā-

ciešu automašīnai, lai saņemtu «mēli», bet hitleriešus pārsteigt
neizdevās, un sākās apšaudīšanās. Tās rezultātā krita vairāki

vācieši, bet arī izlūku zaudējums bija sāpīgs. 12. martā Centrs

desantēja Skrējējam jaunu komandieri — kapteini Georgiju Pše-

ņičņikovu — un uzdeva izlūkiem pārcelties no mežabrāļu pārpil-
dītā Zūru masīva uz Pāvilostas zonu, kur šai laikā izlūku un

mežabrāļu darbība bija apsīkusi. Taču sākās ledusiešana Ventā,
izlūki netika pāri upei, un, tā kā ieradās kārtējā ekspedīcija, viņi
bija spiesti pamest savu apmetni Ventas krastā pie Jorģiem un

atgriezties lielajā masīvā. 29. aprīļa naktī 9 vīru pulciņš pie
Piltenes Kambarlaukiem uzskrēja hitleriešu slēpnim; krita

V. Podčuks, smagi ievainots tika otrs izlūks.

Lamatu un slēpņu mežabrāļu pārejas vietās Piltenes apkārtnē
bija daudz, un ierīkoti tie tika ļoti viltīgi. Te neapšaubāmi savu

roku tika pielicis oberšturmbanfīrers Teidemanis, kas plānoja un

koordinēja partizāņu apkarošanu Ventas un Abavas lejasteces
posmā. Mežabrāļiem sevišķi grūti bija pārkļūt Piltenes — Ugāles
ceļam, kuru naktīs cieši bloķēja jagdkomandas, policijas un sa-

pieru bataljona patruļas un slēpņi. No Tiltiņiem līdz Rukstujiem
bija izcirsts mežs, uzcelti nocietinājumi. 8. februārī, pārejot ceļu
pie Tiltiņu mājām, slēpnim uzskrēja Ērgļa grupa. Vāciešu sapieri
šeit bija ierīkojuši ierakumus, gar ceļu novelkot dzeloņstieples.
Apšaudes laikā daži partizāņi ieskrēja dzeloņžogā. Krita izlūks

lietuvietis Ivans Paļulis (Kārlis), smagi ievainotais komandieris

Grigorijs Fjodorčuks (Griško), nevarēdams grupai sekot, uzspri-
dzināja sevi ar granātu, bet kājā ievainotais Ivans Kovešņikovs

atpalika un otrā dienā krita gūstā. Grupas vadību pārņēma ko-

mandiera vietnieks — jaunākais leitnants Vladimirs Vitkalovs,
kas arī novadīja Ērgļa grupu 1 līdz kara beigām.

1 Turpmāk Ērgļa grupu mēdza saukt arī par Vanaga (Jastreba) grupu —

jaunā komandiera segvārdā.
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Savdabīga bija Versajas jeb tā sauktā Franču grupa.
Kā jau minēts, no šīs grupas 6 izlūkiem pieci bija vācu armijas
dezertieri, pie tam trīs — elzasieši, kas labi pārvaldīja vācu va-

lodu. Bija iecerēts, ka, izmantojot viltus dokumentus, šī grupa

zem vācu armijā dienējošo maskas vedīs puslegālu dzīves veidu

un uzturēsies kādās mājās. Taču šo ieceri neizdevās realizēt, jo
vācu drošības dienests un lauka žandarmērija 1944. gada ziemā

pilnīgi kontrolēja visas Kurzemes apdzīvotās vietas; arī doku-

menti padomju izlūkiem nebija pietiekami «droši». Tādēļ franči

pārcēlās uz dzīvi Zūrmežā un veica izlūkošanas uzdevumus ar

vietējo iedzīvotāju starpniecību. Te viņiem neatsveramu palīdzību
sniedza F. Niklāvs un viņa ļaužu pulciņš, palīdzot iekārtoties.

Trīs mežabrāļi pievienojās frančiem (no tiem viens bija slovaks

Andrejs Slotigans, kas dzimis 1920. gadā Zvoļinā). E. Biedriņš

(Bērziņš), kas visbiežāk devās uzdevumos uz Ventspili un fak-

tiski vadīja grupas darbību, šādi apraksta izlūku grupas pirmās

gaitas: «Nākamajā naktī pēc piezemēšanās ieradāmies Kalniņu
mājās un tur pirmo reizi tikāmies ar Batjku — Niklāvu. Redzams

Niklāva nopelns ir tas, ka viņš mums un citām grupām sniedza

lielu palīdzību, iepazīstinot ar apkārtni, informējot par apkārtnes
iedzīvotājiem, parādot slēptas un grūti pieejamas vietas mežā,
kur izdevīgi iekārtot bāzes. Pirmā laikā palīdzēja pat ar pārtiku,
kaut viņa ģimenei tas nācās grūti; tā dzīvoja lielā trūkumā un

pastāvīgi bija apdraudēta... Udrandes ciemā mums palīdzēja
vairāki iedzīvotāji, īpaši drosmīga izlūku gaitās bija Anna Gūt-

mane, tagad personālā pensionāre. Viņas vīrs bija drēbnieks un

mūsu grupas locekļiem šuva vācu militāros formas tērpus, kā

arī vietējiem apstākļiem pierastu, neuzkrītošu apģērbu. Es reizēm

devos uz pilsētu SS oberšturmfīrera tērpā, un mani pavadīja
feldfēbeļa formās Pols (Sacs. — Red.) un Meija Ēriks (jelgav-
nieks); visi mēs nevainojami runājām vācu valodā. Lielākoties

bīstamus uzdevumus veicu viens, kad devos klajumā kā vien-

kāršs lauku puisis, nodrošinājies ar attiecīgiem dokumentiem.

Reiz, kad vadība pieprasīja ziņas par vācu nocietinājumu joslu
būvi ap Ventspili, mēs turp atkal devāmies trijatā un ar vācu

trofeju mašīnu. Visas trīs aizsardzības joslas mēs precīzi uzzī-

mējām un to darījām atklāti, pat pieaicinot darbu vadītājus —

apakšvirsniekus, kas raportēja par celtniecības gaitu un preci-
zēja mūsu atzīmes vācu kartēs.» Jā, dažkārt mežinieki veica bez-

gala pārgalvīgus pasākumus.
Taču ar laiku lauka žandarmērijai kļuva zināmas padomju iz-

lūku «inspekcijas», un pārģērbšanās operācijas bija jāatmet: pā-
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rāk šauri bija «Kurzemes katlā», lai šāda veida operācijas prak-
tizētu neuzkrītoši un izvērstu plašumā. Ziemas apstākļos darbo-

ties kļuva aizvien grūtāk, īpaši grūta izlūkiem bija atgriešanās
meža nometnē. Apsīkstot atklātās izlūkošanas iespējām, apsīka
arī izlūku — īpaši elzasiešu uzņēmība un aktivitāte, par ko
Centrs grupas vadītājam aizrādīja. Janvārī no kāda izlūku gā-
jiena neatgriezās divi franči. Nācās pāriet uz slepenās novēroša-

nas paņēmieniem, un te galvenokārt noderēja vietējie mežabrāļi,
kas bija pievienojušies grupai no Kalniņa pulciņa. Viņi kopā ar

Ērgļa izlūkiem piedalījās pāris spridzināšanas operācijās. At-

klātas izlūkošanas reisus turpmāk veica tikai E. Biedriņš un

arī — ģērbies privātās drēbēs. Grupas komandierim P. Sācam

bija jāpaliek nometnē, jo vērmahta formās tērptie cilvēki tagad
tika pastiprināti pārbaudīti uz Ventspils ceļiem. Un šāda piesar-
dzība bija ļoti savlaicīga.

14. martā hitlerieši aplenca izlūku meža nometni. lespējams, ka

hitleriešiem bija izdevies nopeilēt Versaļas raidstaciju: tā pārāk
ilgi atradās vienā vietā, un mežā vairākkārt bija manīta vāciešu

automašīna ar peilēšanas iekārtu. lespējams arī, ka sīkāk no-

metnes vietu izpētījis kāds spiegs, jo jagdkomandas uzbrukums

notika no divām pusēm tieši izlūku slieteņiem. Pirms kāda laika

izlūki jau aizturēja uz Muldšķūņa dambja un atmaskoja 2 vācu

spiegus, kas bija uzdevušies par padomju izpletņlēcējiem. Divus

citus šaubīgus vīrus pamanīja uz Kapu dambja (stigas), pie tam

vienam no viņiem izdevās aizbēgt. Uzbrucēji zinājuši arī to, ka

izlūkiem bijis tikai viens postenis, kas stāvējis attālāk no sliete-

ņiem, lai varētu novērot Muldšķūņa dambja un Kapu dambja
krustojumu. Notikumu rītā postenī stāvēja slovaks A. Slotigans.
Pamanījis vāciešus uz stigas, viņš klusiņām devās pie slieteņa
brīdināt savējos, bet ieskrēja otrā hitleriešu ķēdē, kas nākusi no

pretējās puses, un tika saņemts gūstā. Tādēļ zemnīcā par drau-

došajām briesmām neviens nav zinājis. «Mēs atradāmies bun-

kurā,» stāsta E. Meija, «kuru savā laikā bija uzbūvējis Niklāvs.

Patiesībā gan tas bija slietenis, līdz pusei apmests ar zemi. Bla-

kus otrā slietenī atradās mantas un pārtika. Piepeši ārpusē sa-

dzirdējām tā kā sarunas, tā kā troksni. Es gāju skatīties un, iz-

ejot ārā, tiku momentāli ievainots. Sākās apšaude, bet iekšā lo-

des nebija bīstamas: mūs sedza zemes kārta; sagatavojām līdz-

ņemšanai raidstaciju. Izmetām vairākas granātas. Tūdaļ pēc

sprādziena izskrēja piltenieks Žanis Krautmanis, kuru uz vietas

nošāva. Aiz viņa metās ārā Jānis Brinne — arī viņš krita. Šāvēji

bija paslēpušies aiz otra slieteņa, un mūsu granātas viņiem postu
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nebija nodarījušas. Kad šaušana pieklusa, uzmanīgi izlīda Pols,

lai izlūkotu apkārtni. Viņu ievainoja kājā. Redzēdami, ka ārā

netiksim, šāvām caur durvīm un metām granātas, lai vācieši

nevar piekļūt ieejai. Domājām, ka atsteigsies palīgā kaimiņu gru-

pas.
1 Aplencēji uzmeta vairākas granātas uz slieteņa jumta, bet

durvīs netrāpīja. Aptrūka munīcijas. No āra sauca, lai padodas.
Bijām spiesti to darīt. Kad izgājām, visapkārt pacēlās stobru

mežs — bija vismaz kādi 200 vācieši. Nometne bija aptverta ar

vairākām aplenkuma ķēdēm.»
E. Biedriņš šai laikā atradās uzdevumā otrpus Ventas, kur

izlūkoja jaunbūvēto Liepājas dzelzceļu. Taču arī viņam sa-

dzina pēdas; arestēti tika vairāki franču atbalstītāji. Versaļas
grupa beidza pastāvēt. Dažiem tās locekļiem, pārciešot spīdzi-
nāšanas mokas Ventspils cietumā, izdevās sagaidīt fašistiskās

Vācijas kapitulācijas dienu. Dzīvs palika arī izlūku koman-

dieris Pols Sacs, kuram pēc kara diemžēl tomēr nācās amputēt
sastrutojušo kāju.

14. martā bija pēdējais traģiskākais notikums Zūrmeža, kas

prasīja lielākus padomju cīnītāju upurus.

Neizdeldētie

zūrmežnieki

Ziemas nogalē mežabrāļu spēki ievērojami pie-

auga Piltenes apkārtnē. No Ances — Dundagas
mežiem februāra sākumā atgriezās Zūrmeža par-

tizāņu vienība, kuras sastāvā iekļāvās jau 80 cīnītāju; pienāca arī

Gvarda un Kraukļa grupas, kurās bija pa pusotra līdz divi desmiti

labi bruņotu karavīru. Aizvadītajos divos skarbajos ziemas mēne-

šos Zūrmeža vienība bija guvusi labu militāru rūdījumu; vienībā

valdīja optimistisks un kaujiniecisks gars; bija pārvarēts nogai-
dīšanas noskaņojums. Cilvēki tieši rāvās uzdevumos, un vienības

vadība ar frontes izlūku grupu palīdzību prata sagādāt viņiem

«pievilcīgus» uzdevumus. Dīkdienība būtu vājinājusi vienības

kaujas sparu, bet biežie, pat nogurdinošie un bīstamie kaujas

grupu reidi to cēla.

Zūrmeža partizāņu vienības īpatnība bija tā, ka jaunajā —

1945. gadā tā sevišķi cieši sadarbojās ar frontes izlūkiem. Pēc at-

griešanās vecajās vietās partizāņiem radās jauns šefs — Vanaga

1 «Lai atbrīvotu gūstā saņemtos partizāņus, mēs ar Ergja grupusteidzāmies

uz Kalniņa dambi pretī vāciešu kolonnai, bet nedaudz novēlojām, jo, kad iz-

nācām uz ceja pie Kalniņu mājām, garām aizdrāzās pēdējās vāciešu ragavas,»
stāsta F. Niklāvs.
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(Jastreba) izlūki, 1
ar kuru vadību zūrmežnieku štābs labi sapra-

tās un kuri nesavtīgi atbalstīja mežabrāļus. Vanaga radists sais-

tīja partizāņus ar frontes štābu; caur šo grupu zūrmežnieki turp-
māk saņēma Centra norādījumus un savukārt to informēja par

saviem veikumiem. No šī laika Redjko štābs sāka sistemātiski un

pamatīgi nodarboties ar izlūkošanu. «Vienība,» rakstīts Redjko
un Kaščejeva atskaitē, «ķērās izpildīt tai ar Jastreba starpniecību
frontes štāba uzliktos uzdevumus. īsā laikā izdevās noorgani-
zēt centrālo aģentūru kādas lielas pretinieka karaspēka daļas
štābā, izveidot kontroli pār Ventspils — Tukuma dzelzceļu un šo-

seju, veikt vairākas diversijas. Materiālus diversijām nodroši-

nāja Jastrebs.»

Daļēji atjaunojās arī zūrmežnieku agrākie kontakti ar Zaslu-

žennija grupu. Abi šefi tika izpalīdzējuši saviem palīgiem ar iero-

čiem. Pēc oficiālās atskaites, no Zaslužennija partizāņi ir saņē-
muši 6 automātus, 3 šautenes, bet no Vanaga — 1 ložmetēju un

3 šautenes, neieskaitot granātas, tolu, mīnas un patronas. Pārējo
vienības apbruņojumu mežabrāļi sagādāja paši kaujās, uzbrūkot

hitleriešiem uz ceļiem vai atņemot ieročus okupantu kalpiem
mājās. Ir saglabājies partizāņu kara trofeju saraksts. Tās sagā-
dāt nenācās viegli: 11 automāti, 3 Degtjareva ložmetēji, 1 vācu

ložmetējs, 48 dažādu sistēmu šautenes, 6 medību bises, 8 pistoles
un 68 granātas. Ar šādu apbruņojumu mežabrāļi vienlaikus va-

rēja apsargāt meža nometni un sūtīt uzdevumos nelielas kaujas
grupas. Vairākas izlūku grupas, īpaši nelielās, bāzējās kopā ar

partizāņiem vienā nometnē. Vairāk pie zūrmežniekiem dzīvoja
Skrējēja, Kraukļa, Gvarda, Ērgļa un Vanaga vīri. Kad bija gai-
dāmas lielākas ekspedīcijas, pie partizāņiem reizēm sapulcējās
visas sešas Piltenes masīva izlūku grupas, lai vieglāk varētu at-

kauties no ienaidnieka. Proti, Zūrmeža vienība pavasara pusē
Piltenes masīvā sāka pildīt tādu pašu mežabrāļu spēku apvie-
nošanas funkciju, kādu Abavas mežos kopš ziemas sākuma bija
uzņēmusies un veica Sarkanā bulta. Tikai zūrmežnieku darbības

lauks bija krietni mazāks. Vienības vadība, kurai nebija savas

raidstacijas, bija pat atkarīga no izlūkiem — tikai ar viņu starp-
niecību partizāņi varēja saistīties ar frontes pavēlniecību. Šī at-

karība, protams, sašaurināja tās darbības iespējas, un naskie

izlūki it bieži iejaucās vienības iekšējā dzīvē.

1 Pēc Orjola komandiera Grigorija Fjodorčuka krišanas 1945. g. 8. II

par grupas vadītāju kļuva Vladimirs Vitkalov s (dz. Voroņežas apg. Ro-

sošā 1921. g., komjaunietis). Pēc viņa iesaukas (Jastrebs) turpmāk arī tika

dēvēta šī Piltenes izlūku grupa, kas cieši sadarbojās ar Zūrmeža partizāņiem.
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Vienība nodeva izlūkiem pārraidīšanai Centram visu savu ba-

gāto militāro informāciju par pretinieku. Arī kaujas operācijās,

īpaši diversijās uz dzelzceļiem, no februāra partizāņu kaujas gru-

pas gandrīz vienmēr gāja kopā ar frontes izlūkiem — tā vien-

kāršā iemesla dēļ, ka viņiem nebija tola, maz automātisko ieroču

un munīcijas. Tādēļ tagad grūti atšķirt vai izdalīt atsevišķi par-

tizāņu un izlūku kaujas veikumus «lielajā mežu trijstūrī». Tie

bija kopīgi, un pati izlūku un partizāņu ciešā sadarbība Piltenes

novadā vērtējama pozitīvi. Zūrmeža vienība pārskaitīja izlūku

grupu sastāvā daudzus savus drosmīgākos partizāņus, un iz-

lūki savukārt ļāva pieskaitīt vienībai tos cīnītājus, kas izlūku

darbam bija kļuvuši maz noderīgi. Nereti partizāņi pavadīja iz-

lūkus tālākos pārgājienos kā apsargi un gājiena patruļnieki. Lie-

lākas uzbrukuma operācijas, kurās piedalītos visa vienība un tās

kaimiņi izlūki, zūrmežnieki nepraktizēja, jo nebija nekādu cerību

pārsteigt nocietinātos pretinieka garnizonus trauksmainā masīva

nomalēs. Uzbrukuma objekti bija atsevišķas pretinieka mašīnas,
ešeloni, tilti un nodevēju — hitleriešu dzīves vietas; bieži jo
bieži tika gūstītas «mēles». Sie nelielie un biežie uzbrukumi pa-
rasti bija okupantiem negaidīti un tādēļ beidzās sekmīgi. Zināms,

atsevišķi mežabrāļi sadursmēs guva ievainojumus vai arī krita,
taču hitleriešu zaudējumi bija nesamērojami lielāki. Pēc Zūr-

meža vienības atgriešanās masīvā jagdkomandas un traukšņu
vadi kļuva daudz piesardzīgāki; bez lielākiem spēkiem tie mežā

negāja.
Ziemas mēnešos Redjko partizāņi kopā ar Bihaļenko, Hohlova,

Vitkalova vīriem uzspridzināja uz labi apsargātās Ventspils —

Ugāles dzelzceļa līnijas kādus 4—5 hitleriešu kara vilcienus, pie
tam vienu ar latviešu leģiona un būvpulku bijušajiem karavīriem,
kas bija pārsviesti kuģos no Vācijas kā papildinājums 19. SS di-

vīzijai. Uzlidoja gaisā arī Griegaļu tilts, tā apsargi tika iznīci-

nāti. Bija arī neveiksmīgi gājieni, kad partizāņi tika atklāti un

viņiem ar kauju bija jāatkāpjas vai arī jāuzspridzina tikai sliežu

ceļš, kad vilcieni nenāca, bet ielikto mīnu izņemt nevarēja. Reiz
zūrmežnieki nominēja dzelzceļa sliedes 18. kilometrā no Vents-

pils un gaidīja vilcienu. Bet drīz vien parādījās 5 vāciešu patruļa
ar 2 suņiem. Suņi sajuta partizāņu tuvumu, sāka riet un rauties

uz viņu pusi. Mīna bija jāuzspridzina, un, tā kā vācieši bija pie-
gājuši klāt mīnētajai vietai, sprādziena rezultātā patruļa ar su-

ņiem uzlidoja gaisā.
Martā partizāņi un izlūki sāka nelielus reidus arī Ventas krei-

sajā krastā. Vietējo iedzīvotāju vidū atradās drosmīgi cilvēki,
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kas nelielās kaujas un izlūku grupas pārcēla pāri uzplūdušās
upes straumei. Šai pusē izlūki un partizāņi no Ēdoles tikpat
kā neiegriezās, tādēļ hitlerieši bija samērā droši un nepiesar-
dzīgi.

«Marta beigās,» stāsta Zūrmeža partizānis Boriss Voičuns,
kurš kara noslēgumā darbojās Kraukļa grupā, «mēs, Roberta iz-

lūki, devāmies uz Ventas krastu. Te, Vāverīšu mājās, no vācie-

šiem slēpās divi brāļi, kas mums daudz palīdzēja: informēja par

vāciešiem aiz Ventas, deva laivu, lai mēs varētu pārcelties uz

otru krastu. Uzzinājām, ka ar smago mašīnu jābrauc vācu majo-

ram, bet mums tieši bija vajadzīga zinoša «mēle». Nogūlāmies
krūmos un sākām gaidīt, kamēr mašīna parādījās. Kravas kastē

sēdēja divi hitlerieši, trešais — blakus šoferim. Es devu kārtu

pa kabīni, pārējie pa riepām un kasti. Visi padevās, šoferis bija
viegli ievainots. Majoru gan nedabūjām — viņš bija izkāpis
agrāk, bet arī no šiem gūstekņiem mēs ieguvām labu labās zi-

ņas. Roberts sīki noziņoja Centram, kur atrodas Zūru aerodroms

un munīcijas noliktavas; pēc pāris dienām mūsu lidmašīnas šīs

vietas sabombardēja.»
Kādā no vēlākajiem pārgājieniem Kraukļa izlūki Ventas krastā

uzgāja bunkurus, kuros slēpās 6 karagūstekņi. Visi viņi pievie-
nojās izlūkiem; kopīgi sagūstīja vācu virsnieku un pavadoni, kas

bija izgājuši medībās. Braucot izlūkot pārejas vietas upei, divi no

bijušajiem karagūstekņiem krita.

Labus sakarus ar Zūru bēgļu nometnes iemītniekiem uzņēma
Redjko vienības izlūki. Te viņiem bija uzticības persona Jekate-

rina Vasiļjeva. Prazdama vācu valodu, viņa varēja iekārtoties

darbā vācu lauka kara aerodromā. Februāri Blendu viensētā pie
Zīras muižas pēc viņas informācijas partizāņu izlūki nominēja

un uzspridzināja vācu gaisa spēku raidstaciju, bet aerodromā

partizānis — bijušais lidotājs sabojāja diviem «štorhiem» deg-
vielas pievadu. Stāsta: lai diversanti nemanīti piekļūtu lidmašī-

nām, Vasiļjeva veikli pratusi novērst sarga uzmanību. Lidma-

šīnām, otrā dienā paceļoties, radusies degvielas noplūde, un tās

aizdegušās. Par šī uzdevuma veikšanu J. Vasiļjeva tika apbal-
vota ar Tēvijas kara ordeni. Kopā ar vairākiem citiem evakuēta-

jiem viņa pārnāca uz partizāņu vienību.

Februāra pēdējā dekādē Zūrmeža vienība, turpinot virzīties

kopā ar Kraukļa, Skrējēja un Gvarda grupām, šķērsoja Ugāles —

Piltenes lielceļu un apmetās Jāņtoma apgaitā Vēždūkas krastā.

«Mazajā trijstūri» tik lieli partizāņu spēki parādījās pirmo reizi.

«Komandieru padome», t. i., V. Redjko štābs un frontes izlūku
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komandieri, kas, kopīgi sanākot, izlēma visus svarīgākos jautā-
jumus, nosprieda sākt aktīvu darbību.

Lielas nepatikšanas mežabrāļiem šai pusē sagādāja vāciešu

būvbataljons, kas strādāja mežā un starp Cunčiem un Rukstu-

ļiem bija ierīkojis nocietinātu joslu. Tādēļ tika nolemts vispirms
patraucēt vērmahta celtniekus. 23. februāra vakarā uzdevumā

devās divas apvienotas izlūku un partizāņu trieciengrupas pa

20 vīriem katrā. Vienas uzdevums — uzbrukt bataljona štāba

novietnei pie Lielčunču mājām, otras — izlūkot Rukstuļus. Pirmā

trieciengrupa 24. februāra naktī pilnīgi pārsteidza vācu sapierus;
partizāņu automātu kārtas un granātu sprādzieni sacēla garni-
zonā paniku. Bataljona štābs šādu uzbrukumu nebija paredzējis.
«Vācieši bija panikā,» stāsta Kraukļa izlūks Hermanis Maslovs,

«daudzi krita. Bet divus, to skaitā štāba priekšnieku kapteini
Paulsu, kuri nepadevās, nācās nošaut. Viņš bija izskrējis vienās

apakšbiksēs. No mūsu puses bija ievainots tikai Hohlova grupas

seržants.»

No rīta Mežcērpju līča nometnē mežabrāļi iebrauca 2 trofeju

pajūgos kopā ar abiem gūstekņiem. Taču nopratināt viņus neiz-

devās, jo tūdaļ sākās kauja. Hitlerieši bija atklājuši partizāņu
nometni neparastā kārtā.

Izrādījās, ka otra trieciengrupa pati bija iekūlusies lamatās,

kuras Rukstuļos un Laukgaļos bija ierīkojusi jagdkomanda. Sī

viltīgā un nežēlīgā vācu esesiešu banda, kura bāzējās Māteros

un Piltenē un kuru komandēja vācu gestapovietis Radeks, prata

velnišķīgi slepeni uzglūnēt mežabrāļiem, un (kā jau bija minēts)
mēneša sākumā tā nobendēja Ērgļa komandieri un vienu izlūku.

Mežsargs Jānis Krauze, kas dzīvoja notikumu tuvumā, šādi at-

stāsta tā vakara notikumus: «lepriekšējās dienas, t. i., sestdienas

pēcpusdienā Rukstuļos un Laukgaļos ieradās ķērāji. Kaimiņi
vēlāk stāstīja, ka neesot bijis nekādas iespējas brīdināt partizā-
ņus, jo esesieši nevienu iedzīvotāju laukā nelaiduši. Ķērāji izvie-

tojušies Rukstuļu dzīvojamā ēkā, ārpusē izliekot posteņus. Tum-

sai iestājoties, no Rāpatu puses tuvojusies lielāka partizāņu
grupa. Ejot garām, viņi parasti iegriezušies Rukstuļos, lai uz-

zinātu jaunākos notikumus Zūrmežā. Esesiešu posteņi palaiduši
grupu garām bez šāviena. Partizāņi pieklauvējuši, un ķērāju ko-

mandieris licis Brūveru mātei atvērt durvis. Tā atteikusies. Tad

durvis vēris vaļā pats esesietis. Partizānis izšāvis un smagi
ievainojis viņu kaklā (vēlāk Piltenes slimnīcā miris). Smagi sa-

šauts arī partizānis. Tad sākuši šaut vācieši no citām saimniecī-

bas ēkām... Kauja ilga apmēram divas stundas. Mēs no Ren-
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laukiem vērojām, kā nepārtraukti tika šautas raķetes, dzirdējām,
kā sprāga granātas, rēja ložmetēji. Uzbrukumu sāka arī slēpnis
no Laukgaļiem ...

Partizāņi bija spiesti atkāpties. Rukstuju māja bija sašauta kā

siets. Vēderā ievainotais partizānis nakts tumsā paspējis atrāpot
un jau lielā gaismā, asinīm noplūdis, sasniedzis nometni Jāņ-
toma apgaitā pie Varžupītes (Vēždūkas). Svētdienas rītā sapul-
cējās daudz vāciešu un pa partizāņa asiņainām pēdām pienāca
nometnei.»

Nakts kaujā bija kritis vecākais leitnants Mihails Abramovs,
kuru Gvarda grupas pastiprināšanai Centrs bija desantējis Zūr-

mežā pirms nedēļas. levainotais bija no šīs pašas grupas — jau-
nākais seržants Vladimirs Gamzjuks. Ar pārcilvēcīgiem spēkiem
sasniedzis savējos, viņš pakrita bezsamaņā pie ugunskura. levai-

nojums bija nāvīgs. Tieši šai laikā priekšpostenis ziņoja, ka pa

ievainotā partizāņa pēdām tuvojas pirmā vāciešu ķēde. «Koman-

dieru padome» nolēma dot pretsitienu. Kopā mežabrāļiem sanāca

4 ložmetēji un pussimt automātu; pozīcijas viņi izvēlējās uz-

kalnā. Pirmā ķēde, kas pildīja avangarda lomu, sastāvēja no

sapieru vada. Jau no pirmajām partizāņu ložu kārtām krita uz-

brucēju komandieris — virsleitnants un vairāki kareivji; 1 pārējie
sagūla sniegā. Tad parādījās otrā ķēde rotas stiprumā, pēc lai-

ciņa — arī trešā, un partizāņi, baidoties no ielenkuma, atgāja.
Pretinieka pārspēks bija milzīgs, jo b;z Piltenes jagdkomandas
un policijas spēkiem piedalījās arī būvbataljons. Mežabrāļi zau-

dēja vienu kritušo, kas atkāpjoties mežā uzskrēja kādam vāciešu

pulciņam. Kaujas karstumā V. Gamzjuks palika nesamaņā gu-

ļot. Otrā dienā, atgriežoties nometnes vietā, partizāņi at-

rada sava biedra apdegušās mirstīgās atliekas — izlūku priekš-
nāves agonijā hitlerieši bija iemetuši ugunskurā. Tā bija esesiešu

kārtējā bezjēdzīgā nežēlība: dedzināt mirstošo, lai nežēlību bez-

jēdzība paralizē dzīvo saprātu! Bet zemiskie nodomi mērķi ne-

sasniedza. Zūrmežā turpinājās mežabrāļu dzīve, Piltenes novada

iedzīvotāji joprojām atbalstīja padomju patriotus. Nervi neiztu-

rēja tikai morāliski vārgajiem. ledzīvotāji zina stāstīt, ka nervi

atteikušies klausīt prāta balsij Rāpatciema Puiju māju saimnie-

kam. Viņš strādāja Piltenē okupantu dienestā, bet progresīvo

1 Par šo kauju saglabājies šāds radiograrnmas teksts: «Rāpatu rajonā
18 partizāņi un 6 Petrova desantnieki vienības komandiera Redjko vadībā

iesaistījās nevienlīdzīgā kaujā ar lielu ienaidnieka grupējumu. Kaujā nogali-
nāti 9 fašisti, to skaitā ekspedīcijas komandieris — dzelzs krusta kavalieris

vācu armijas virsleitnants.»
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radinieku iespaidā bija sācis palīdzēt mežabrāļiem. Gestapo zie-

mas eksekūcijas tā pārbiedēja šo savas ādas glābēju, ka viņš
atkal pārmetās pretējā pusē, uzrādot esesiešiem bunkuru savā

paša saimniecībā, kur slēpās 7 ebreju tautības iedzīvotāji, kas

izbēga 1944. gada vasarā no konvojēto kolonnas, un ārstējās
ievainots izlūks. Bunkurs tika uzspridzināts, un visi nelegālisti
gāja bojā zem gruvešu kaudzes.

Pēc kaujas Zūrmeža vienība atgriezās savā pamatmasīvā —

«lielajā trijstūrī» un līdz pat kara beigām to nepameta. Un, kaut

arī Teidemaņa štābs to visu zināja, esesieši vairs nespēja nodarīt

mežabrāļiem lielākus zaudējumus. Zīmīga ir pašu policistu at-

zīšanās. Jau 7. februārī Popes policijas virskārtībnieks Zuimačs

žēlojās savam tiešajam rīkotājam — I policijas iecirkņa priekš-
niekam: «Latviešu policijas rīcība ir neauglīga ... Vietējā poli-
cija nevar vest sekmīgu cīņu pret 60 vīru lielu bandītu baru.»

Un ne tikai latviešu esesieši nebija spējīgi nomākt Ziemeļkur-

zemes varonīgos mežabrāļus; bezspēcīgs bija viss kolosālais oku-

pantu drošības aparāts. Partizāņi cieta, protams, sāpīgus zaudē-

jumus, bet savas pamatformācijas viņiem izdevās saglabāt.

Stendes mežos

grūti izvairīties

no ekspedīcijām

Mežabrāļiem klajas grūti arī Stendes mežos. Pir-

msģ no pie tnās mežu pārmeklēšanas sākās jau
,
r

-

r J

novembri.

Klabu mežsarga apgaitā parādījās spiedze, tika

arestēti daži Caikina atbalstītāji, tādēļ viņa vīri bija spiesti pār-
celties uz blakus apgaitu. Partizāņi uzcēla 2 plašākas un 2 mazā-

kas zemnīcas meža paugurā pie Illu pļavām (5 km A no Mor-

dangām). Te līdz pat martam uzturējās 20—30 mežabrāļi.

Bija izstrādāta laba aizsardzības sistēma, taču te neiznāca

pieņemt kauju. Caikina vadīto Stendes partizāņu nodaļu, lai at-

šķirtu no pārējām, mēdz dēvēt arī par Liču grupu — at-

bilstoši tuvumā esošās stacijas nosaukumam un ceļam, kas

uz to ved.

Sākumā Vepra izlūki arī dzīvoja Illu pļavās puskilometra at-

tālumā no partizāņu mītnēm. Bet, būdami piesardzīgi, bieži mai-

nīja apmešanās vietu. Pēc kara uzietas A. Potiļicina zemnīcas

gan pie Vēžu ezera Kaplūzu apgaitā, gan pie Gulbju ezera Ren-

das mežniecības daļā.
Visai bīstamas bija mežu pārmeklēšanas decembra vidū pēc

sniega uzkrišanas un sala iestāšanās. Austrumos no Usmas ezera

hitlerieši izdzenāja vairākas leģionāru grupas, kas bija iekārto-

jušas ērtus bunkurus stāvajās sila kraujās abpus Mordangas
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STENDES MEŽABRĀĻU NOMETNE ILLU PĻAVĀS

£ Nakts posteņu pozīcijas

ļļ1 Ložmetējligzda — pastāvīgs postenis

Strēlnieku individuālie ierakumi

Zemnīcas

Pavards

ezeru virknei. Daudzus saķēra. Kritisks stāvoklis radās arī Līču

mežā. Pie Maztērukšiem ekspedīcijas rokās krita Bundziņš un

vairāki viņa līdzgaitnieki. Stāsta, ka decembri N. Caikins pat mē-

ģinājis savus divdesmit vīrus pārvest pāri frontei, bet tas nav

izdevies, un mežabrāļi atgriezušies Līču mežā.

Otra Stendes partizāņu apakšgrupa, kura tiek saukta ari par

Mazstendes grupu, ziemas mītnes ierīkoja pretējā dzelz-

ceļa pusē — nelielajās birztalās dienvidaustrumos no Mazsten-

des. Vēsturnieku ekspedīcija 1965. gadā Kalniņu mežsarga ap-

gaitā atrada 11 dažāda izmēra zemnīcas, kas liecina, ka te varē-
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juši dzīvot kādi 3—4 desmiti mežabrāļu. Apkārtējie iedzīvotāji,
kas mežabrāļus cītīgi atbalstīja, liecina, ka Mazstendes vīri bieži

devušies pāri dzelzceļam uz Līču mežiem, kur bija plašākas ma-

nevrēšanas iespējas. Te viņi saskaņoja savu darbību ar Caikinu

un Potiļicinu. Šai pusē (arī pēc iedzīvotāju nostāstiem) februārī

ielenkti vairāki Mazstendes partizāņi. Izlauzušies no ielenkuma

tikai divi, pārējie cīņā krituši, arī apakšgrupas komandieris

N. Belakoss. Pirms nāves viņš paguvis iznīcināt 3 esesiešus.

Autoram līdz šim nav izdevies sastapt kādu no vadošajiem Maz-

stendes grupas vīriem,1 tādēļ tās vēsturē vēl ir daudz nenoskaid-

rota. Lielākā mazstendiešu daļa pēc tautības bijuši ukraiņi.
Otru reizi kritiska situācija Stendes masīvā izveidojās februāra

beigās — marta sākumā. Mežus ielenca vairākas SS daļas, no

Tukuma frontes ieradās vērmahta pulks. Sai laikā Stendes pusē
jau otru nedēļu uzturējās 40 vīru lielā Kabiles nodaļa, kas bija

1 Par Līču un Mazstendes mežabrāļiem šādu liecību ir devis Nikolajs
Usenko, kas kā ierindnieks ir pabijis abās grupās un pēc kara dzīvo Rīgā:
«Tankholcā režīms bija viegls — pēc labi padarīta darba varējām staigāt pa
zemnieku sētām. To izmantojām, kad 1944. gada septembrī lielāks skaits «uk-

raiņu» norunāja bēgt. Pulksten 16.00 brīvi izgājām no nometnes mazākās gru-

piņās. Apmēram 25 cilvēki sapulcējāmies mežā pie Dižstendes; mežsarga Kal-
niņa apgaitā ierīkojām vairākas zemnīcas. Sākumā tikai vienam — Rubanam
(vēlāk viņš krita) bija pistole, kuru bija nozadzis komandantam, strādādams

par dieninieku. Lai apbruņotos, gājām tālu uz Rendas pusi, kur atbruņojām
atsevišķus vāciešus un aizsargus. Sākumā mūsu grupu komandēja Ivans Iva-

novičs (uzvārdu neatceros), kurš krita oktobri, uzduroties vāciešu slēpnim pie
Rendas. Pēc tam vadību uzņēmās bijušais robežsargu leitnants Vasilijs Pan-

čenko, bet, tā kā viņš ilgu laiku nodzīvoja pie paziņām un ari vēlāk uzturējās
lielākoties nometnē, tad viņu maz pazina iedzīvotāji. Uzdevumos gājām Niko-

laja Belakosa vadībā — tādēļ ari daudzi viņu zināja, cienīja un uzskatīja par
mūsu komandieri. Belakoss bija drosmīgs, uzņēmīgs, enerģisks; staigāja ap-

bruņojies ar vācu automātu... Ar Potiļicinu tikāmies, kad pārgājām uz Ren-
das mežiem. (Tas būs noticis oktobrī, jo no šī mēneša mazstendieši ir ierakstīti

Vepra grupas sarakstos. — Aut.) Potiļicins pats dzīvoja atsevišķi, bet deva

uzdevumus Caikam, Belakosam, Pančenko... Es pārgāju pie Caikas, jo man

patika viņu kārtība; grupā bija 12 cilvēki. 1945. gada 23. februārī visi sanā-

cām kopā pie Potiļicina un nosvinējām Sarkanās Armijas gadadienu; bija
sanākušas arī vairākas izlūkgrupas. Drīz pēc tam sākās ilgas un lielas mežu

pārmeklēšanas. Visbīstamākie bija vlasovieši, jo bieži maldināja, uzsaucot

krievu valodā. Potijicins ar nedaudziem pavadoņiem aizgāja uz Abavu pie
Sarkanās bultas, Caika un Pančenko palika Stendes mežā... Mūs nepārtraukti
vajāja ar suņiem pa pēdām. Marta sākumā, atkāpjoties pāri meža ceļam un

upei un vairoties no lencējiem, Caikas grupa sašķēlās. Mēs, kādi 5—6 vīri,

bridām gabalu pa ūdeni, un esesieši pazaudēja pēdas, bet Caika bija devies

taisni pāri, un sekotāji viņus izspieda mežmalā. Komandieris sīvā cīņā krita,
bet Vasilijs Koļesņikovs, būdams sašauts kājā, krita gūstā. Mēs pārcēlāmies
uz Virbu pusi, kur klusu nodzīvojām līdz vāciešu kapitulācijai.»
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spiesta pamest savus mežus pēc bāzes zaudēšanas. 26. februārī

Vepra zemnīcās Kaplūzu apgaitā notika izlūku komandieru ap-

spriede par to, kā tālāk rīkoties. Pēdējo piecu dienu laikā Kapus-
tina, Dubrovina un Potiļicina radisti bija divreiz vienojušies ar

Centru par aviokravas saņemšanu un divreiz ar steidzamu radio-

grammu nācās lūgt atlikt lidojumu, jo fašisti neļāva palikt ne

dienu uz vietas. Bet gaidāmajām kaujām patronas bija ļoti vaja-
dzīgas. Lai tomēr daudzmaz papildinātu munīcijas krājumus,
27. februāra rītā Kapustins izsūtīja vairākus sakarniekus uz veco

mitekļu vietām aiz Abavas, kur izlūki rudenī bija ierakuši liekās

patronas (K. k., 86). Tikmēr Kapustina un Potiļicina nodaļas ce-

rēja izmanevrēt. Taču jau nākamajā naktī nācās lauzties ārā no

ielenkuma. Soda ekspedīcija nobloķēja Līču ceļu, un bija gai-
dāms, ka otrā rītā ķērāji dosies uz mežabrāļu zemnīcām. Kapus-
tins un Potiļicins nolēma virzīties kopā uz dienvidiem, uz Abavu.

Vairāk nekā pussimt vīru kolonnu pavadīja pajūgs ar smagākām
mantām. Tādēļ partizāņi turējās uz meža ceļiem. Pie Ķeiķukroga
priekšgrupa par daudz pietuvojās pretinieka posteņiem, kājās
tika sacelta esesiešu daļa, kas mitinājās kroga ēkās. Notika spē-

cīga abpusēja apšaudīšanās. Vienu izlūku viegli ievainoja, bet

priekšgrupas komandieris Pēteris Trifonovs (Tarass), būdams

smagi ievainots un nevarēdams atiet pie savējiem, sevi uzspri-
dzināja ar granātu (K. k., 87). Mežabrāļi mainīja gājiena vir-

zienu, pagriežoties uz Mordangas pusi. 3. martā atgriezās sakar-

nieki ar patronām, izlūkiem izdevās sagaidīt arī vienu lidmašīnas

desantu: munīcija bija sagādāta. Kapustinieši aizgāja pie Sarka-

nās bultas, bet Potiļicins izlēma doties reidā aiz Spāres — uz

Dundagas masīvu, kamēr pierimst ekspedīcijas darbība Stendes

mežā. 6. martā netālu no Usmas ezera Vepra grupu tomēr ielenca

mežu tīrītāji. Ar pārdrošu manevru komandierim izdevās grupu

izvest no aplenkuma. Nākamajā dienā uz Sluju ezera krita jel-

gavnieks J. Kupenis. 1

Maksimova vīrus Kaplūzu iedzīvotāji no jauna satika labu

laiku pēc ekspedīcijas, kad viņi bez zaudējumiem atgriezās no

Sēmes masīva.

1 Jūlija Kupena krišanas apstākļus nav izdevies īsti noskaidrot. Sluju

māju iedzīvotāji stāsta, ka ziemā uz ezera mežakaķi nošāvuši kādu nezināmu

partizāni, bet otru saķēruši, mocījuši, lai uzrāda, kur nometne. Veduši uz

mežu, atgriezušies un situši atkal, bet partizānis neatzinies. Naktī saķertais

partizānis māju saimniecei Meļķei pateicis, ka esot Jānis Stīvers no Latgales.
Otrā rītā apcietināto mežabrāii, it kā vedot uz Usmu, pirms Leišiem mežā

nošāva.
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Līču mežos šai laikā partizāņu vairs nebija: N. Caikina grupa
jau bija satriekta. Kā stāsta P. Pīlāga, 2. Bīlands un citi parti-

zāņu atbalstītāji, 28. februārī arī Līču grupa pametusi savu no-

metni Illu pļavu kalvā un, pārvarējusi apsargāto Līču ceļu, ap-
metusies Aizpuru apgaitā aiz jaunā dambja (4 km D no Stendes

stacijas). Te 3. martā mežabrāļiem uzbrukuši policisti un grupu

ielenkuši. Vairāki partizāņi krituši, bet viegli ievainotais Caikins

kopā ar dažiem izlauzies, nošaujot divus vācu karakalpus. Pie

Pūces mājām vajātāji mežabrāļus esot panākuši un no jauna
ielenkuši. Tie aizstāvējušies kartupeļu bedrēs, bet aptrūcis pat-

ronu, un pēc īsas apšaudīšanās Stendes meža partizāņu organi-
zators Nikolajs Caikins izbeidzis kauju: pats nošāvies. Sekoja
dažu atbalstītāju aresti. Trīs krievu meitenes, kas dzīvoja Kali-

šos un Caikina uzdevumā vāca informāciju, tika nobendētas.

Bija iestājies pavasaris, un Vepra komandieris A. Potiļicins
sāka vākt vienkopus visus izklīdušos Stendes masīva partizāņus,
kas bija izdzīvojuši grūto un asiņaino ziemu, bet palikuši bez

apakšgrupu komandieriem. Cīņu noslēgumā Stendes nodaļas
sarakstā tika minēti pavisam 39 cīnītāju uzvārdi, no tiem lielāko

tiesu bija Mazstendes grupas vīri, kas relatīvi mazāk cieta zie-

mas kaujās.
Soda ekspedīcijas un SD spiegi un provokatori nebija spējuši

paralizēt Vepra informatoru tīklu. Centrs joprojām saņēma tei-

camu informāciju par hitleriešu spēku kustību Stendes —Talsu

novadā. Fašistu ekspedīcijas un represijas neiebiedēja Stendes

patriotus. Joprojām «uz satikšanos ar Maksimovu» turpināja
nākt Paulīna Pīlāga, Georgijs Stepiņš, Anna Grama, Aleksandra

Medvecka, Milda (Lība) Trēziņa, viņas meita Valija un citi. Lai

iegūtu svarīgas ziņas, padomju cilvēkiem bija pat jāizliekas, it

kā viņi draudzētos ar vērmahta kareivjiem un virsniekiem, bija
jāpanes kaimiņu nosodījums, sašutums, pat rupji apvainojumi,
jo taisnoties un paskaidrot nedrīkstēja ...

63 gadus veco Mildu Trēziņu, ieteicot apbalvošanai, komandie-

ris raksturoja šādi: «Biedrene Trēziņa ļoti labprāt 1944. gada
novembrī iesaistījās izlūku grupas darbā un no šī laika ar entu-

ziasmu izpildīja izlūku grupas komandiera uzdevumus līdz pat
1945. gada maijam. Viņa sistemātiski apgaismoja pretinieka sva-

rīgākās dzelzceļa maģistrāles darbu un garnizonu izvietojumus.
Trīs mēnešus viņa slēpa ievainotu izlūku. Par spīti daudzajiem

gadiem, bieži nostaigāja 40—50 kilometrus, lai savlaicīgi piegā-
dātu svarīgas ziņas par pretinieku. Viņa tiešām bija mūsu zemes

patriote.»



Sādu pašu raksturojumu var dot vēl vairākiem desmitiem

Stendes padomju patriotu — izlūku informētājiem. Tādu pašu
atzinību pelnījuši daudzi tūkstoši Kurzemes partizāņu un izlūku

nesavtīgo draugu un palīgu, bez kuru pašaizliedzīgās līdzdalī-

bas izlūki nespētu pildīt Padomju pavēlniecības uzliktos atbildī-

gos militāros uzdevumus, bez kuru savlaicīgā un drosmīgā at-

balsta daudzi Kurzemes mežabrāļi neizturētu auksto un asiņaino
1944./45. gada ziemu. Te vienā nešķiramā un nedalāmā varoņ-

darbā savijies partizāņu un izlūku leģendārais heroisms un Kur-
zemes darba cilvēku apbrīnojamā drosme un izturība.



Uzvaras pavasarī...
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VĀCU ARMIJU KURZEMES GRUPĒJUMA PĒDĒJIE MĒNEŠI

1945. gada sākumā hitleriskās Vācijas augstākā virspavēlnie-
cība, vadoties savos stratēģiskajos plānos no avantūristiskās

ieceres, ka izdosies sašķelt antifašistisko valstu koalīciju, darīja
visu, lai ieildzinātu karu, noslēgtu separātu līgumu ar angļu-
amerikāņu pavēlniecību un neielaistu padomju karaspēku Ber-

līnē.

Vācu ģenerālais štābs kļūdījās militārajās prognozēs, domā-

dams, ka padomju karaspēks vispirms organizēs Kurzemes gru-

pējuma sagrāvi, pēc tam izvērsīs Austrumprūsijas operāciju un

tikai tad sāks uzbrukumu Varšavas — Sandomiras sektorā, t. i.
r

tieši Berlīnes virzienā. Attiecīgi tika grupēti vācu armiju spēki.

Tādēļ Padomju Bruņoto Spēku grandiozā Vislas — Oderas

operācija, kas sākās 1945. gada 12. janvārī, hitleriešiem bija ne-

gaidīta. Trijās nedēļās Padomju Armija aizvirzījās 400 kilo-

metru uz rietumiem, ielauzās «reiha» pamatteritorijā, forsēja
Oderu un 3. februārī bija ieņēmusi tās rietumu krastā izdevīgu
placdarmu tiešam triecienam uz Berlīni. Taču pat vēl šādos ap-

stākļos Hitlers, maniakāli cerot uz antifašistiskās koalīcijas sa-

šķelšanos, prasīja, lai vācu pamatspēki paliktu Kurzemē. Viņu
neveda pie prāta pat sabiedroto kopīgie lēmumi Krimas konfe-

rencē (no 4. līdz 11. februārim) par fašistiskās Vācijas sagrāvi
un bezierunu kapitulāciju. Pat pēc 1945. gada 16. aprīļa, kad sā-

kās tiešais trieciens Berlīnei, ārprātīgais fašistu fīrers cerēja uz.

brīnumu.

18. aprīlī viņa mītnē bija ieradies Kurzemes grupējuma pavēl-
nieks — infantērijas ģenerālis Hilperts — ar ziņojumu par stā-

vokli. Apspriedē piedalījās augstākā vērmahta pavēlniecība, kas

bailīgi ierunājās, ka būtu mērķtiecīgi evakuēt vācu karaspēku no

Kurzemes pussalas. Taču Hitlers histēriski uzbrēca, ka Kurzeme

jānotur, un iztapīgā vācu ģeneralitāte arī šoreiz paklausīja.

Tikpat paklausīgi Ādolfam Hitleram bija latviešu hitleriskie

šturmfīreri un šturmbanfīreri un policijas darboņi. Līdz pēdējam
brīdim viņi skubināja un, ja tas nelīdzēja, ar varu dzina latviešu

vīrus un jaunekļus ar saviem augumiem stutēt Kurzemes fronti.

Sie uz fronti dzinēji arī ir izdomātās «Kurzemes cietokšņa» le-

ģendas autori. Taču zīmīgi, ka šo «policejiskā nacionālisma
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leģendu» (U. M. v., 7) pēc kara ir apjūsmojuši gandrīz visi lat-

viešu emigrācijas rakstītāji. Arī vēsturnieks P. Dreimanis, aiz-

mirsis pateikt savā «Latvju tautas vēsturē» pat vienu asu vārdu

par latviešu tautas septiņsimtgadu verdzinātājiem, saskata lat-

viešu vēstures apogeju vācu un latviešu fašistu sadarbībā «Kur-

zemes katlā». Viņš pat atļaujas pateikt naivi muļķīgu secinā-

jumu: «Kurzemes fronti latviešu leģionāri kopā (11) ar vāciešiem

noturēja līdz 1945. gada pavasarim, kaut Hitlera Vācija zaudēja
karu visā Eiropā.» (P. Dreimanis, Latvju tautas vēsture,

«Imanta», Kopenhāgena, 1957, 156. lpp. (D. L. v.).) Jāsaka gan,

ka pēdējos gados izdotajā emigrantu literatūrā pavīd zināma at-

šķirība ielenktā vācu armiju Kurzemes grupējuma vērtējumā.
Pēc padomju vēsturnieku atmaskojošajiem pētījumiem emigran-
tiem kļūst neērti tieši cildināt Hitlera odiozo muļķību. Piemēram,
U. Ģērmanis atzīst: «Tā sauktais Kurzemes cietoksnis var dot

impulsu mākslai un literatūrai (?1), bet reālpolitiski tā nozīme

vērtējama negatīvi, jo dažādā veidā palielinājās latviešu dzīvā

spēka zaudējumi.» (Uldis Ģērmanis, Zili stikli, zaļi ledi, «Grā-

matu draugs», I un II grām., 1954, 308. lpp. (Ģ. Z. 5.).) Tātad

emigrantu vēsturnieks visumā negatīvi vērtē «Kurzemes katla»

aizstāvjus, gan vēl atstājot atkāpšanās ceļu, kā jau tas pienākas
idejiskam izlīdzējām. Laikam jau atceras, ka piecdesmitajos ga-
dos policejiskie nacionālisti uzbrēca par «varoņu» piemiņas zā-

kāšanu Z. Unamam, kas bija ieminējies, ka Kurzemē veltīgi liju-
šas asinis, «svešas varas nevajadzīgā patriotisma uzkurinātas»

(U. M. v., 46).
Pec kapitulācijas Kurzemes armiju grupējuma štāba priekš-

nieks — ģenerālleitnants Ferčs liecināja: «Ģenerālis Hilperts
mums stāstīja, ka fīrers vēl nav zaudējis cerības uz krasu pār-

maiņu šai karā. Viņš lika mums saprast, ka fīrers uzskatot, un

tam esot savs pamats, ka angļiem un amerikāņiem saskaņā ar

viņu politikas vispārējiem principiem nebūšot izdevīgi, ja krievi

ieņemšot lielu Eiropas daļu, ka pretrunas politiskajos centienos

un pasaules uzskatā tomēr nenovēršami izraisīšot trešo pasaules
karu jau tagad, it īpaši, kad tiem esot neapšaubāms pārākums
pār krieviem gaisā.» (L. t. c, 638)

Fašistiskā intriganta nelietīgajiem plāniem nebija lemts pie-

pildīties. Padomju karaspēks tuvojās Berlīnei un 23. aprīlī uz-

sāka ielu cīņas pilsētā. Divas dienas vēlāk Padomju Armija sa-

sniedza Elbi, kur satikās ar sabiedroto karaspēku. Sai pašā dienā

1. Baltkrievijas un 1. Ukrainas frontes karaspēks pilnīgi aplenca
Berlīni, un politiski un militāri bankrotējušajam Hitleram atlika
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tikai iedzert indi — padarīt sev galu, kas arī notika 1945. gada
30. aprīlī. Un pat tad mazāki fašistiskie fīrerīši un ģenerāļi, ku-

riem sirdsapziņu nomāca padarītās noziedzības un kurus baidīja
atbildība pasaules tautu priekšā, vēl veselu nedēļu bezcerīgi un

bezjēdzīgi lika vācu kareivjiem pretoties, kamēr tika galīgi sa-

triekti visi fašistiskās pretestības perēkļi. Tāds pēdējais perēklis
bija arī Kurzemes grupējums.

Ar upēm, gravām, mežiem un purviem šķēršļotais apvidus ļāva
hitleriešiem Kurzemē pusgada laikā izveidot dziļi ešelonētu aiz-

sardzību. Biezais ceļu tīkls nodrošināja iespēju manevrēt ar re-

zervēm, tādēļ $945. gada pavasarī II Baltijas frontes spēku ziņā
ierobežotās uzbrukuma operācijas nedeva redzamus teritoriālus

ieguvumus, kaut arī ikviena kauja, ikviens trieciens un prettrie-
ciena atvairīšana prasīja no padomju karavīriem lielu drosmi,
izturību un arī upurus. Niknas kaujas Kurzemē norisinājās 1945.

gada martā Saldus apkārtnē. Te 42. armijas sastāvā uzbrukumā

piedalījās arī Baltijas republiku nacionālās vienības — 130. Lat-

viešu, 8. Igauņu strēlnieku korpuss un 16. Lietuviešu strēlnieku

divīzija. 31. martā padomju karaspēka vadību Kurzemes frontē

pārņēma Ļeņingradas frontes pavēlniecība ar Padomju Savienī-

bas maršalu L. Govorovu priekšgalā. Visu aprīli frontes kara-

spēks izcīnīja vietējas nozīmes kaujas, lai saistītu pretinieka
spēkus, un frontes līnija gandrīz nemainījās.

II Baltijas frontes štāba priekšnieks — ģenerālpulkvedis
L. Sandalovs šādi raksturoja padomju uzbrukuma operācijas
Kurzemē 1945. gada pavasarī: «Uzskatot Baltijas fronti par maz-

svarīgu, to gandrīz nemaz nepapildināja ar cilvēkiem, tankiem,

apbruņojumu, šāviņiem un aviobumbām. Tāpēc arī mūsu kara-

spēks izvirzīja sev visai ierobežotus uzdevumus, proti, ar vienā

vai otrā vietā izdarītiem uzbrukumiem novājināt ienaidnieku, sa-

šaurināt tā ieņemto teritoriju un nepieļaut ienaidnieka karaspēka
pārsviešanu uz Vāciju.» (L. t. c, 564)

Lai padomju frontes pavēlniecība būtu kursā par pretinieka
nodomiem un spēku pārvietošanu Kurzemē, it īpaši par iespē-

jamo vērmahta divīziju evakuēšanu uz Vāciju kara beigas, par-

tizāņu un frontes izlūku novērotājiem bija darba pilnas rokas

visu 1945. gada pavasari. Lai gan mežabrāļiem ziemas periodā

bija sāpīgi zaudējumi, padomju izlūki joprojām turēja savā re-

dzes lokā visu Kurzemes pussalu, vairāki desmiti nelegālo raid-

staciju katru nakti sūtīja svarīgus ziņojumus II Baltijas frontes

izlūku centram.



Kūstot sniegam un beidzoties pēdu laikam, izgaisa hitleriešu

cerības iztīrīt Kurzemes mežus no padomju izlūkiem un meža-

brāļiem. Taču jau agri pavasarī, pirms purvi bija atkusuši un

ledus no upēm izgājis, vairāki nikni uzbrukumi tika vērsti pret
mežabrāļu uzturēšanās pamatmasīviem.

Viens no tiem notika marta sākumā pret Sarkano bultu Abavas

krastos.
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... MEŽABRĀĻI — JOPROJĀM NOTEICĒJI

PUSSALAS CENTRĀ

Sarkanās bultas
nometne pie

Krojupes

«Sākot ar februāra otro pusi, stāvoklis ar katru

dienu sarežģījās,» rakstīts Sarkanās bultas vienī-

Das atskaitē. «Pārtikas bāze izsīka, apdzīvotās
vietas ieņēma policija un karaspēks.» Bija jū-

tams, ka gatavojas nopietns uzbrukums Abavas partizāņiem,
kuri vēl spītēja pretiniekam. Apkārtējās izlūku grupas bija iz-

triektas no saviem ziemas mitekļiem un tagad meklēja glābiņu
pie Sarkanās bultas Abavas krastā (K. k., 93). Pavisam bija sa-

nākušas kādas 7—B grupas no Ugāles, Rendas, Zlēku un Kul-

dīgas puses. Ziemas kaujās partizāņiem un izlūkiem bija kādi

pāris desmiti ievainoto. Tie tika ievietoti Sarkanās bultas hospi-
tālī — lazaretē, bet, lai gan partizāņiem bija pajūgi, tik liela

ievainoto skaita transportēšana pa purviem bija saistīta ar lie-

lām grūtībām. Tādēļ vienība bija ieinteresēta pēc iespējas mazāk

manevrēt, bet vairāk palikt uz vietas. Arī Abavas partizāņiem
ievainoto un slimo ārstēšana kļuva par vienu no grūtākajām pro-

blēmām, hospitālis saistīja vienībai rokas. Un, tā kā ievainoto

bija daudz, tos nevarēja nogādāt kaut kur «uz malu» kopšanai
pie iedzīvotājiem. Pie tam vairākiem bija smagi ievainojumi, kas

prasīja operāciju. Labi, ka partizāņiem, uzbrūkot vācu sanitāra-

jai mašīnai, bija izdevies iegūt ķirurģisko instrumentu kom-

plektu. Operēja ievainojumus jau minētais LVU Medicīnas fakul-

tātes students (izcilā latviešu ķirurga Paula Strādina kādreizē-

jais asistents) Jānis Tērauds; daudzus padomju cīnītājus viņš
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izglāba no nāves un atgrieza ierindā. Sanitāro daļu apkalpoja
8 cilvēki; operācijas un ievainoto ārstēšana notika aukstos skuju
slieteņos. No skaudrā ziemas sala spēkus zaudējušos cilvēkus

maz varēja sasildīt nelielais ugunskurs slieteņa vidū — vairāk tos

paglāba siltās vilnas segas un kažoki, ar kuriem sedza slimos.

P. Avtomonovs īsi ieskicējis (K. k., 79, 80, 92) ari šo skarbās

mežabrāļu dzīves pusi: «levainoto skaits, ieskaitot mūsējos, bija
dubultojies. Laikam gan nebija nekā sarežģītāka partizāņu dzīvē

Kurzemes «maisā» kā ievainoto ārstēšana
...

Vienības kaujinieki dzīvoja jurtām līdzīgās teltīs ar atvērtu

spraugu augšā dūmu izlaišanai. Tā kā telšu sienas bija pītas
no zariem, tad vienīgais glābiņš salā bija ugunskurs. To dedzi-

nāja dienu un nakti... Lazaretes telts maz atšķīrās no citiem

vienības mitekļiem. Tā tikai bija plašāka, un to sildīja trīs uguns-

kuri. Gultu vietā bija no egļu zariem sakrautas iegarenas gubi-
ņas. Lazaretei bija savs ārsts latvietis.

Mēs nodevām lazaretes ārstam — pusmūža vīram acenēs —

savas nodaļas saites un divus izpletņus.
«Grūti strādāt,» ārsts žēlojās. «Operāciju izdarīt gandrīz ne-

iespējami — nav instrumentu, trūkst saišu. Ļoti grūti. Bet cilvēki

jāārstē.»
Ārsts posās operācijai, vajadzēja izņemt šķembas no ievaino-

juma kādam partizānim. Arī pats ārsts izskatījās slims — seja

dzeltena, vaigi iekrituši.»

Hospitāļa apsardzes un saglabāšanas jautājums arī bija viens

no iemesliem, kādēļ Sarkanās bultas vadība nolēma gaidāmo

kauju pieņemt, nevis manevrējot, bet gan aizstāvoties izdevīgās

pozīcijās. Apvienotie Abavas mežabrāļu spēki bija ietekmīgi, un

tie varēja dot nopietnu prettriecienu mežu tīrītāju izstieptajām ķē-
dēm, sakaujot tās pa daļām. Kritiska situācija varētu rasties tikai

vienlaicīgā un koncentriskā visu soda ekspedīcijas spēku uzbru-

kumā. Taču Abavas meži bija pārāk plaši, lai precīzi saskaņotu
vairāku uzbrucēju kolonnu vienlaicīgu virzīšanos uz aptuveni
zināmu partizāņu nometni. Risks, protams, bija liels. Bet meža-

brāļi šoreiz varēja atļauties šādu risku. Pie Krojupītes bija sa-

pulcējušies 300 labi apbruņotu vīru. Vienības apbruņojumā vien

bija 15 ložmetēji un 63 automāti, uzkrāta arī munīcija. Partizāņu

ugunsjaudu ievērojami pastiprināja vēl frontes izlūku ieroči —

viņu rīcībā bija vairāk nekā pussimt automātu un vairāki lož-

metēji.

Partizāņi bija izvēlējušies izdevīgu nometnes vietu, kurai bija

jākļūst arī par izšķirošās kaujas vietu.
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Partizāņu slieteņi bija uzcelti Abavas labā krasta līkumā aust-

rumos no Krojnieku mājām, kas atradās puskilometra attālumā

upes pretējā pusē (sk. shēmu). Abi Abavas krasti te stāvi, īpaši
pretējais dienvidu krasts, kas apaudzis kokiem. Pa lēzeno zie-

meļu krastu stiepās šaura pļavas strēmele; pie siena šķūņa mež-

malā parasti tika izvietots partizāņu postenis Abavas pretējā
krasta novērošanai. Tas bija partizāņu aizsardzības dienvid-

rietumu sektors, kas puskilometra platumā bija labi pārska-
tāms. Ja pretinieks gribētu uzbrukt no šīs puses, tam būtu jāno-
laižas no stāvā upes krasta uz Abavas ledus un zem partizāņu
automātu uguns jāpārvar atklāta vieta. Tādēļ galvenais hitle-

riešu trieciens no šejienes nebija gaidāms. Krasta joslu abos flan-

gos teicami sedza izdevīgi izvietotas partizāņu pozīcijas gar

Krojupīti (ziemeļrietumos) un gar dziļo novadgrāvi (austru-

mos). Abas šīs urdziņas, plūstot uz lielo upi (no ziemeļaustru-
miem, t. i., no Pluču purva) puskilometra atstatumā viena no

otras, pie ietekas Abavā bija laika gaitā izgrauzušas smilšak-

menī divas paralēlas dziļas gravas. Pretiniekam praktiski bija
nepieejami to stāvajos krastos nometnes pusē pozīcijās guļošie

partizāņu un izlūku automātisti. Tāds bija mežabrāļu nometnes

aizsardzības ziemeļrietumu un austrumu sektors.

Taisnība, austrumu pusē jau 200 metru attālumā no Abavas

grava palika seklāka, lēzenāka un drīz pavisam izbeidzās — tā

ka aizsardzības pozīcijas tālāk bija jāveido tikai gar paplato

novadgrāvi. Seit grāvi šķērsoja meža stiga, uz kuras tālāk aust-

rumos uznāca meža ceļi no Cirkales un Pluču viensētas. Sī vieta

tika uzskatīta par visa austrumu sektora cīņu smaguma punktu,

jo uzbrucēji varēja viegli pienākt līdz tiltam pa ceļu, ziemas ap-

stākļos — pat piebraukt ar kamanām. Ziemeļu aizsardzības

sektors tika ierīkots caur labi pārskatāmu meža izdegu puskilo-
metra attālumā no Abavas; tā flangi stingri balstījās Krojes un

novadkanāla krastos. Caur izdegu no Cirkales puses nometnei

pienāca meža taciņa, kas arī tika pastiprināti uzmanīta. Proti,

partizāņi varēja ieņemt teicamas riņķa aizsardzības pozīcijas

puskilometra diametrā un, prasmīgi manevrējot ar rezervēm, pa-

stiprināt tos sektorus, kuriem vajadzētu izturēt lielāku pretinieka

spiedienu.
Protams, ne jau pozīcijas un ieroči vien, bet cilvēki, kas aiz-

stāvēja šīs pozīcijas, izšķīra kaujas likteni. Tepat blakus pirms
trim mēnešiem līdzīgā situācijā taču tika sagrauts leģionāru

(Usmas) bataljons, kas skaita ziņā nebija mazāks par Abavas

apvienoto mežabrāļu formāciju. Partizāņi nometni apsargāja
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modri: tika nepārtraukti izlūkota apkārtne, uz partizāņu iemītām

stigām, meža malās un upju krastos stāvēja novērotāju posteņi,
pie bīstamākajām vietām tika izliktas mīnas. Mežabrāļi bija ga-
tavi sagaidīt ienaidnieku; viņi zināja, ka dezertieris Kristiāns

var kuru katru brīdi pievest soda ekspedīcijas spēkus pie nomet-

nes. Un tas arī notika 7. marta rītā.

Kaujaun
uzvara

ielenkumā
(7. marts)

Jau no paša rīta izlūki ziņoja, ka Abavas dien-

vidu krastā parādījušās bruņotu ļaužu grupas

baltos maskēšanās tērpos. Pāri upei vini nenāca,

Dc* palika otra pusē. Taču pat no augstas upes

kraujas viņi nevarēja saskatīt, kas notiek pretējā
meža biezoknī. Nometnē šai laikā tika izziņota trauksme, parti-

zāņu vadi ieņēma iepriekš noteiktās pozīcijas. Austrumu sektorā

izvietojās labi bruņotais, kaujinieciskais partizāņu l. vads

N. Drobotova vadībā un tam blakus līdz Abavas krastam —

N. Kapustina nodaļa un frontes izlūki. Pārējie trīs kaujas vadi

ieņēma pozīcijas pārējos trīs sektoros, bet izlūku vads tika at-

stāts rezervē pie slieteņiem. Nometnē palika arī saimniecības

vada vīri, hospitālis un visi radisti ar raidstacijām — gatavi
katru brīdi sākt atiešanu norādītajā virzienā. Vēlreiz notika

«kara padomes» kopīga apspriede, kurā Sarkanās bultas un iz-

lūku grupu vadītāji atkārtoti apstiprināja pieņemto lēmumu —

sākt kauju un noturēt pozīcijas līdz vakaram; pēc tam atkarībā

no situācijas redzēs, ko darīt tālāk. Citas izejas arī vairs nebija.
Pretinieks no visām pusēm ar lieliem spēkiem virzījās uz Krojes
ieteku.

Autoram ar lielām pūlēm izdevies precizēt ekspedīcijas gal-
venos uzbrukuma virzienus; atrasti tikai ienaidnieka dokumentu

fragmenti par šo operāciju — proti, Usmas un Ugāles policijas

ziņojumi par piedalīšanos vienā no uzbrucēju kolonnām. Pavisam

bijuši 3 lielāki ienaidnieka grupējumi. Uz izejas pozīcijām soda

ekspedīcijas spēki izbrauca automašīnās iepriekšējā naktī īsi

pirms pulksten 24.00, lai partizāņu izlūki nepaspētu brīdināt sa-

vējos par akcijas sākumu. Pirmais grupējums sapulcējās Cirka-

les — Zlēku ceļa apvidū; pulksten 5.00 izvērtās ķēdē un devās pa

Krojupes abiem krastiem uz dienvidiem ar uzdevumu izķemmēt
mežu līdz Abavai. Tajā ietilpa vairākas žandarmu nodaļas un

jagdkomandas, tuvējo pagastu policistu daudzās grupas un

traukšņu vadi — kopskaitā vairāki simti esesiešu apmēram ba-

taljona vai pusotra bataljona stiprumā. Uz austrumiem no Cir-

kales pulcējās otrs uzbrucēju grupējums, kurš savas izejas pozī-
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cijas pie Pluču purva sasniedza krietni vēlāk un tikai ap pusdien-
laiku varēja doties uzbrukumā pret partizāņu nometni no Pluču

māju puses. Sis grupējums sastāvēja no kompaktām esesiešu

vienībām, to sastāvā bija ieslēgta arī kāda vlasoviešu nodaļa,
kas dzīvoja Usmas skolā. Arī šie spēki sasniedza armijas batal-

jona apmērus.
Un beidzot, uz Kuldīgu no frontes pārsviestais vāciešu pulks

kopā ar apriņķa policijas nodaļām bloķēja Abavas krastu no

dienvidiem. Krojnieku māju apkārtnē koncentrējās pāris simti

vācu kareivju. Pirmā apšaude notika ziemeļu sektorā ap pulk-
sten 11.00. Virzīdamies pa Krojes kreiso krastu, mežu pārmeklē-
tāji vispirms uzdūrās partizāņu posteņa ložmetējam un zem tā

spēcīgās uguns atkāpās. Savākuši spēkus, uzbrucēji vairākkārt

ķēdē tuvojās partizāņu kaujas līnijai, kas stiepās cauri purvaina-

jam meža izcirtumam. Bet partizāņu spēcīgā šauteņu un auto-

mātu uguns tos vienmēr atsvieda atpakaļ. Policisti un žandarmi,

izrādījās, bija vāji karotāji; te, kā noskaidrots, uzbrukumā pieda-
lījušies 70 latviešu policisti no Ventspils un 60 vīru lielā vācu

jagdkomanda majora Bereheita vadībā, kā arī citas sīkākas gru-

pas. «Pa Krojes kreiso krastu un gar stigu no Cirkales puses,»

stāsta 2. vada komandieris I. Tīrums, «fašisti nāca uzbrukumā

līdz pat vakaram, bet ne sevišķi spēcīgi, tā kā negribīgi. Klai-

gāja visādās valodās — gan vāciski, gan latviski, gan krieviski.

Kad lielā šaušana pie Abavas bija beigusies, aizsūtīju sakar-

nieku pie Stolbova, lai pārmet mums vienu smago ložmetēju.»

Majoram Bereheitam tā arī neizdevās savākt lielākus spēkus
pret partizāņu aizsardzības ziemeļu sektoru, lai to varētu «uz-

lauzt». Sīkās policijas grupas, kuras vadīja žandarmi, un poli-
cijas traukšņu vadi noklīda. Daļa noklīda nejauši, jo lielajā mežā

tiešām bija grūti ievērot orientēšanos, bet lielākā daļa «noklīda»

apzināti, vairīdamās un apiedama kvartālus, kur bija dzirdams

kaujas troksnis. Zīmīgs ir Ugāles traukšņu grupas vadītāja zi-

ņojums. Norādījis, ka viņiem viens kritis un otrs policists ievai-

nots, viņš piezīmē: «Par citu akcijā piedalījušos grupu darbību

ziņu nav, jo tās kaujas darbības laikā noklīdušas.» Grūti gan

pateikt, kurš no kura «noklīda», bet rezultātā izklīda visa ziemeļu

kolonna; dažas policistu nodaļas, kā, piemēram, Usmas šucmaņi,

atgriezās mājās tikai trešajā dienā. Traģikomisks ir Usmas pa-

gasta policijas virskārtībnieka «varonīgās odisejas» pieraksts,
ko saīsinātā veidā atstāstīsim.

Usmas policistu un šucmaņu 20 vīru grupu šai akcija vadījis
kāds žandarmērijas apakšvirsnieks Spinke; virzījušies viņi pa
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Krojes labo krastu, tādēļ līdz Abavai ar partizāņiem rrav «sadūru-

šies», lai gan blakus dzirdējuši kaujas troksni. Virskārtībnieks

stāsta: «2km attālumā no Abavas atradām tukšu nometni, kas ne-

sen atstāta. Te dzīvojuši kādi 100 bandīti (bailēm lielas acis, — tā

varēja būt kādas izlūku grupas nometne. — Aut.). Pa ceļam uz-

dūrāmies vēl siltam līķim vācu formā (tātad šausmas sāk pār-
ņemt vācu kalpus. — Aut.). Izgājām Abavas krastā iepretī Kroj-
niekiem — esam atrāvušies (?1) no galvenajiem spēkiem (tas jau
skan tīri priecīgi, kā atvieglota nopūta, ka briesmas aiz muguras,
bet izrādās, ka tās vēl tikai sāksies. — Aut.), Spinke dod rīko-

jumu virzīties pa Abavas ziemeļu krastu Pluču virzienā. Pīkst,

apmēram 15.00—16.00. Upes krasti stāvi, apauguši. No kreisās —

stipra uguns (šucmaņi iemaldījušies partizāņu dienvidrietumu

aizsardzības sektorā. — Aut.). Metamies aizsegā pie paša krasta,

šaujam. (Vai šāva, tas ļoti apšaubāms, bet aizsegā slēpās — tas

droši. — Aut.) Baidījāmies no ielenkuma, mūs varēja apmētāt
ar rokas granātām no augšas. Spinke ar dažiem metās pāri upei

un veikli uzrāpās stāvajā krastā (tātad žandarmu apakšvirs-
nieks, pametis «iedzimtos», uzticēja savu likteni paša veiklajām
kājām. — Aut.). Piekraste no bandītu ložu trāpījumiem kū-

pēja ...
Stāvoklis kritisks, tālāk virzīties arī nevarējām — priekšā

neaizsalis atvars. Man blakus kādu ievainoja, tas nometa savu

šauteni un arī trofeju šauteni. Tā kā nekāda pavēle nepienāca un

citas izejas nebija, arī mēs metāmres uz pretējo krastu (beidzot

sadūšojušies, jo partizāņu lodes sasniedza arī pacerēm pieplaku-
šos. — Aut.). Uguns stipra, bet krita tikai viens patšautnieks. Aiz

tīruma sapulcējāmies vairs tikai divpadsmit. Lai izvairītos no

varbūtējas ielenkšanas, devāmies uz Kuldīgas pusi (tātad veselus

20 kilometrus mukuši, kaut partizāņi nemaz nedomāja sekot. —

Aut.). Usmā nonācām 9. 111, braucot no Kuldīgas caur Ventspili.»
Minētā šucmaņu grupa uz Abavas ledus uzkūlās nejauši. Aba-

vas labo krastu pirms tam — pulksten 12.30 — jau bija sturmē-

jusi pēc visiem kara likumiem pretinieka rota — kādi 60 cilvēki.

Viņus no mežmalas sagaidīja ar pēkšņu un sīvu uguni partizāņu
vads, no kreisā flanga izlūki piepalīdzēja ar automātiem. Un,

kad palīgā piesteidzās kaujas grupa, kuru štāba priekšnieks Kir-

janovs personīgi atsauca no Krojupes pozīcijām, hitlerieši bēga

atpakaļ pāri upei, pārklādami ledu ar saviem līķiem. No meža-

brāļu ciešās uguns pretējais upes krasts tiešām kūpēja, bet viņu
mestās granātas rāva robus ledū un bēdzēju rindās. Bija izcīnīta

uzvara arī dienvidrietumu sektorā.

Visgrūtāk klājas mežabrāļiem aizsardzības austrumu posmā.
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Te pret vienu partizāņu vadu un Kapustina nodaļu vērsās ap
400 hitleriešu. Tātad hitleriešu pārspēks bija pieckārtīgs. Pirmais

trieciens notika pīkst. 14.30. Varonīgi cīnījās Drobotova vīri,

drosmīgais vada komandieris, būdams ievainots, turpināja vadīt

kauju. Daudzus uzbrucējus pie novadgrāvja tilta noguldīja kom-

jaunieša Fjodora Sajanska un Ivana Marjašina ložmetējs. Abiem

ložmetējniekiem, kas bija dzimuši Igaunijā (Pečoru apriņķī), vie-

nības pavēlniecība pēc kaujas izteica pateicību. Trešajā triecienā

esesiešiem tomēr izdevās pārraut partizāņu aizsardzības ķēdi
1. vada tin Kapustina izlūku pozīciju saskarē pie novadgrāvja
tilta. Fašisti apšaudīja partizāņu pozīcijas ar granātmetēju un

«faustpatronām». (K. k., 94) Drebēja simtgadīgās egles, no sprā-
dzieniem lidoja gaisā ar sniegu sajukušas zemes pikas. Vācu

esesieši ar automātiem dzina sev pa priekšu vlasoviešu apakšvie-
nību. Uzbrucēju ķīlis tuvojās štāba mītnei, stāvoklis bija no-

pietns, bet mežabrāļu nervi izturēja. Vienības vadība meta pretī
uzbrucējiem pēdējo rezervi — partizāņu kaujas izlūkošanas vadu

V. Semjonova vadībā. Ar viņu urā saucieniem un automātu kār-

tām iebrucēji tika iztriekti no nometnes un padzīti atpakaļ aiz

grāvja, aizsardzības līnija atjaunota. Līdz ar to apsīka pretinieka
aktivitāte. Savācis ievainotos, tas vakarā atkāpās uz Cirkali. Bija
izcīnīta spīdoša uzvara — skaitliski daudzkārt pārākais preti-
nieks sakauts pa daļām visos aizsardzības sektoros. Partizāņi

kaujas laukā tika saskaitījuši 70 kritušos hitleriešus. No Abavas

ledus novākt savējo četrdesmit līķus mežu ķemmētāji iedrošinā-

jās tikai pēc vairākām dienām, kad partizāņi sen atradās citā

apmetnes vietā. Mežabrāļiem bija 3 krituši un 6 ievainoti (L. t. c,

623—624). Starp pēdējiem arī drosmīgais štāba priekšnieks
V. Kirjanovs, kas 10. martā nomira. Jāatzīmē, ka Spāres žandar-

mērija cītīgi izplatīja baumas, ka partizāņu pusē esot 22 kritušie.

Piesardzības labad jau tajā pašā naktī partizāņi ar hospitāli pār-
cēlās uz citu apmetnes vietu. Abavas mežabrāļi varēja uzelpot.
Izlūku grupas atgriezās savos agrākajos darbības rajonos.

Partizāņu uzvarai 7. martā pie Abavas bija principiāla no-

zīme. Tā vēlreiz atspēkoja uzskatu, ka Kurzemes partizāņiem la-

bāk bāzēties izklaidus pa grupām, un palīdzēja pārvarēt vēl sa-

stopamos aizspriedumus pret mežabrāļu dzīvošanu «lielā barā».

Pietiekami apbruņota un prasmīgi vadīta partizāņu vienība va-

rēja izcīnīt uzvaru pret daudzkārt pārāku pretinieku, pie tam cie-

šot tikai nelielus zaudējumus. Partizāņu ķēde kaujā bija reta:

vidēji 1 vīrs pēc katriem 10 metriem. Bet, savelkot galvenos spē-

kus un ieročus bīstamākajās vietās, prasmīgi pārvietojot grupas
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no viena_ sektora uz otru un manevrējot ar rezervēm, parti-
zāni panāca spēku pārsvaru visos kaujas sektoros. Tiesa gan,
1945. gada martā — aprīlī, kad pavasara vēji nesa vēstis par

spīdošām Padomju Armijas uzvarām Vācijā, hitlerieši vairs ne-

bija agrākie karotāji. Līdz ar marta «lieluzbrukuma» izgāšanos
«Nord» pavēlniecība pārtrauca sūtīt lielākas soda ekspedīcijas
pret Abavas masīvu — frontē nebija brīvu spēku. Pavasara

straujais atkusnis marta vidū padarīja ekspedīcijām nepieejamas
partizāņu meža bāzes. Joprojām gan darbojās kustīgās jagdko-
mandas, ierīkodamas partizāņiem lamatas pie viensētām, mež-

malās un uz ceļiem. Pavasara šķīdonī divarpus simta cilvēku
vienībai bada drauds kļuva ne mazāk bīstams kā pats hitlerietis.

Mežu nobloķēšana ievērojami pasliktināja partizāņu apgādi, bet

vienības pastāvēšanu tā vairs nevarēja apdraudēt. Vienā no sa-

gādes operācijām pie Abavas muižas tika smagi sašauts 2. vada

komandiera vietnieks Grasis.

Bijušie mežakaķi šo nejaušo sadursmi ir izbazūnējuši emigrā-
cijas presē kā savu uzvaru pār Sarkanās bultas partizāņiem
(«Latvija», 1954, 15. V). Patieso kaujas gaitu autoram tika at-

stāstījis vada komandieris Vilis Stāls 1959. gadā partizāņu sa-

lidojumā Zlēkās: «Reiz aprīļa naktī — tas varēja būt ap 8.—

9. datumu — mans vads nepilnā sastāvā gāja garām Abavas

muižai. ledzīvotāji, pie kuriem iegriezāmies, stāstīja, ka muižā

viņpus upes palikuši tikai kādi 10—12 vācieši. Tādēļ nolēmu iz-

sist fričus un pie reizes sagādāt trofejas vienībai, kas badojās.
Komandieris gan nebija atļāvis iesaistīties kaujā (vēlāk par pat-
varību saņēmu rājienu). Izrādījās tomēr, ka informācija bijusi
neprecīza. Vakarā Abavmuižā bija ienākuši kādi 80 esesieši

(mežakaķi. — Aut.). Operācija sākās neveiksmīgi. Kāds no jau-

najiem, dzenot patronu stobrā, nejauši izšāva. Taču hitlerieši

muižā tam nebija pievērsuši vērību, un vads bez traucējuma
rindā pārgāja tiltu un pienāca muižas mūra mājai. Mans viet-

nieks seržants Grasis meta apgaismotajā logā prettanku gra-

nātu, un pēc sprādziena no sētas puses mēģināja iekļūt ēkā. Tū-

daļ sākās nekārtīga, bet nikna šaušana no 2. stāva logiem un

apkārtējām ēkām. Daudzi esesieši apakšveļā skrēja ārā caur dur-

vīm un logiem. Baltie plankumi bija labs mērķis partizāņu iero-

čiem, un vairāki bēdzēji palika guļot. Bezmērķīgā šaušana mums

postu nenodarīja, tikai Grasi durvīs ķēra tēmēts šāviens. Redzē-

dami, ka esam sadūrušies ar pārspēku, mēs atgājām.» Tātad

«modrie» mežakaķi nogulēja partizāņu pienākšanu un, kad sākās

kauja, krita panikā. Būdami vairākkārt pārspēkā un ārkārtīgi
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labās pozīcijās, fašisti tiešām varēja nodarīt lielu postu meža-

brāļiem, kas nāca pa klajumu. Bet nobijās un apjuka ...
Toties

emigrantu avīzē iznāk, ka mežakaķi «atsituši sarkano uzbru-

kumu ar automātiem un rokas granātām», pie tam «iznākuši no

mūra mājas prettriecienā» un «sarkanajiem bijuši vairāki ievai-

noti un kritušie». Patiesībā tramīgie «kaķi» nosēdēja aizsegā
līdz rītausmai, kad iedrošinājās aiziet līdz Abavmalai, kur atrada

ievainotā Graša asiņainos pārsējus.
Vēsts par uzvaru martā pie Abavas pāršalca pāri Kuldīgas un

Ventspils apriņķiem. Tā sēja drošu cerību iedzīvotāju vidū, bet

okupantos un viņu pakalpiņos izsauca paniku. Ventspils apriņķa
policijas priekšnieks pēc 7. marta kaujas izdarījis šādus «dziļ-

domīgus» secinājumus:

«Pēc akcijas Sarkanā bulta sadalījusies divās dajās — viena Ventspils ap-

riņķī (apm. 200 vīru), otra — Kuldīgas ziemeļu daļā. Par to ziņots apriņķa
komandantam, bet armijas spēkus nedod. Teidemaņa rīcībā (Zlēku muižā) arī

nav nekāda reāla spēka ... Pašreiz SB nodarbojas ar uztura sagādi, bet pare-

dzams, ka tā var paplašināt savu darbību uz ziemeļiem, stipri apdraudot
Ventspils—Tukuma dzelzceļu, kas pagaidām ir vienīgais sakaru ceļš ar Tu-

kuma kaujas sektoru.>

Kaut arī policijas rīcībā bija aplama informācija par Sarka-

nās bultas sadalīšanos (iespējams, ka par «otro daļu» uzskatīja
Kapustina nodaļu), tā pareizi sprieda par partizāņu aktivizēša-

nās iespējām nākotnē. 25. martā Sarkanās bultas spridzinātāji

sagrāva tiltu pie Abavas ietekas Ventā. 31. martā starp Stendi un

Līčiem uzspridzināja vāciešu kara ešelonu: sadragāta lokomo-

tīve, 5 vagoni, nosisti 80 hitlerieši, 6 stundas pārtraukta satik-

sme. Taču tola trūkums neļāva partizāņiem pastiprināt diversi-

jas. Sadarbībā ar kaimiņiem Sarkanā bulta būtu varējusi para-

lizēt pretinieka kustību pa ārkārtīgi svarīgo Tukuma dzelzceļa

līniju. Marta otrā pusē un aprīlī atsākās jauno partizāņu plūšana
uz Sarkano bultu. Uz vienības pamatbāzi pārnāca arī 2. Valt-

maņa vadītā Usmas grupa. 4. martā Spāres žandarmērija uz

aizdomu pamata apcietināja usmiešu galvenos atbalstītājus —

Andreja Valtmaņa ģimenes locekļus un viņu kaimiņus. Vents-

pils policijas materiālos par to ir šāds ieraksts: «Usmas pagasta
Mazrīmniekos (Vilskalni) žandarmērija apcietināja 8 iedzīvotā-

jus par dezertieru slēpšanu un bandītu atbalstīšanu. Kustamo

īpašumu atņēma.»
Ilgi policija un žandarmi dzina pēdas Usmas partizāņu at-

balstītājiem, bet nevarēja pierādīt Valtmaņu sakarus ar mežinie-

kiem — viņi visi bija meistarīgi iemācījušies slēpt pēdas.
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«Vāciešiem un apkārtējiem šucmaņiem sen bija aizdomas, ka

mēs atbalstām partizāņus,» stāsta partizāņu māte Lizete Valt-

mane. «Dažreiz mājas tika aplenktas, izlikti slēpņi partizāņu
ķeršanai. Februāri mūsu māju izkratīja. Kratīšanā piedalījās arī

latviešu šucmaņi Rutulis, Bergs un citi, kas piesavinājās drēbes

un produktus. Nereti mūsmāju «apciemoja» vācu žandarmi ar

suņiem. Partizāņu pēdas netika uzietas, jo viņi zābaku zoles

iesmērēja ar petroleju. Kādā vakarā manu vīru Andreju pārstei-
dza žandarms, kad tas klausījās Maskavas ziņas. No žandarma

izdevās atpirkties ar speķi... Par sakāvi frontē un neveiksmēm

aizmugurē žandarmi sāka arvien vairāk atriebties vietējiem
iedzīvotājiem, sevišķi cilvēkiem, kas simpatizēja partizāņiem.
Dzīve kļuva arvien nedrošāka

...
4. martā visu mūsu ģimeni —

mani, vīru, abas vecākās meitas ar mazdēlu un 3 jaunākos bēr-

nus apcietināja un aizveda uz Spāres cietumu. Visu mūsu iedzīvi

vācieši paņēma un atstāja bez pārtikas manu vīratēvu, kas bija
paralizēts, un viņa aklo sievu. Tad sūtīja mūs uz Ventspili, Lie-

pāju. lespējams, ka mēs bijām nolemti nāvei, jo pēc Vācijas kapi-
tulācijas mēs savus dokumentus neatradām starp pārējo apcieti-
nāto dokumentiem.»

Pēdējās
abaviešu

kaujas -
taktiskā
brieduma

apliecinājums

Ja var sacīt, ka pavasara pusē pretpartizāņu ope-

rācijas Abavas mežos visumā pierima un nebija
vairs tik bīstamas, tad viņu atbalstītāju vajāša-
nas un au^a žandarmērija vēl pastiprināja,
Pavasarī Kurzemē visvairāk ālējās baismīgo
kara noziedznieku — vlasoviešu un latviešu me-

žakaķu bandas. Antifašistisko valstu koalīcijas
drīzā uzvara, kas tuvināja arī kara noziedznieku taisnīgā soda

dienu, viņus galīgi satracināja. Savas noziedzīgās dzīves pēdējās
dienas viņi gribēja noslīcināt izlieto asiņu un izdzertā pašbrū-
vētā peļķēs.

Marta vidū Sarkanajā bultā ieradās trīs Macpāna vienības sa-

karnieki. levainotā Drobotova vietā par 1. kaujas vada koman-

dieri tika iecelts Raimonds Zālītis. Ar to tika izrādīta cieņa un

uzticība Rietumkurzemes varonīgajiem mežabrāļiem, kuriem nā-

cās piedzīvot daudz skarbāku likteni nekā abaviešiem.

Ar savu vadu Zālītis piedalījās vairākās sadursmēs ar esesie-

šiem aprīļa beigās — maija sākumā.

Jau 13. martā 60 vlasovieši, pārcēlušies pāri Abavai, bija sa-

dzinuši partizāņu jaunās nometnes vietu pie Dāmiem. Pirms ne-

dēļas saņemtās mācības, izrādījās, bija par maz! Pozīcijās tika
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izvirzīts 3. partizāņu vads, kas bija lielākais, un vācu fīrera pa-

kalpiņi bēga, atstādami 3 kritušos. 29. martā pussimt vīru liela

jagdkomanda negaidīti iebruka 3. vada novietojumā. Partizāņi
ātrumā organizēja pretestību, izvirzīja 2 kaujas grupas iebru-

cējiem flangā, un esesieši atkal ar kaunu pameta kaujas lauku.

Partizāņiem šoreiz bija 1 kritis un 1 ievainots biedrs.

Lai nebūtu jāpakļauj novietne kaut arī maz bīstamiem, bet

nogurdinošiem jagdkomandu uzbrukumiem, vienība sāka biežāk

mainīt meža apmetnes. Tādēļ nākamā sadursme notika tikai pēc
mēneša.

30. aprīlī partizāņi dienoja Abavas labajā krastā pie Cērpjiem.
Dažādi fašistiskie salašņas (starp tiem arī latviešu mežakaķi
un vlasovieši) 2 rotu stiprumā virzījās uz nometnes pusi. Parti-

zāņi izbīdīja ugunspozīcijās 2 ložmetējus. Tie divas stundas ap-

šaudīja uzbrucējus, kas nesekmīgi «riktējās» triecienam un bei-

dzot, savākuši ievainotos, atgāja. Partizāņi, Padomju informāci-

jas biroja ziņu par fašisma midzeņa Berlīnes sekmīgu sturmēšanu

iejūsmināti, savas vieglās uzvaras ietekmē nolēma tālu neatkāp-
ties. Vienība apmetās turpat Pluču purva dienvidu malā un uz-

stādīja teltenes pusapaļā paugura ielokā, izvērsa saimniecību,
sakūra ugunskurus. Izlūki ziņoja, ka fašisti no Plučiem negata-

vojas aiziet; tātad rīt bija iespējama jauna sadursme. Partizāņi
bija ieņēmuši sevišķi izdevīgu vietu. Aiz muguras atradās tālu

pārskatāmais staignais Pluču purvs — tas pilnīgi sedza pieejas
nometnei no ziemeļiem. Nākot no Plučiem pa stigu, hitleriešiem

bija jāšķērso retām priedēm apaugušais paugurs. Tādēļ arī tika

dots rīkojums kaujas vadiem ierakties paugura virsotnē. Vēstur-

nieku ekspedīcija 1961. gadā saskaitīja puskilometru garajā uz-

kalnā pavisam 24 divvietīgas ložmetēju ligzdas (te bijuši izvie-

toti arī 4 smagie balsta ložmetēji) un apmēram 60 strēlnieku

ierakumus (sk. shēmu). Kaujas vadiem tika noteikts turpat iera-

kumos atpūsties un sagaidīt rītu. Izlūku vads, kā vienmēr, palika
rezervē pašā nometnē. 1. maija rītā nometnei pa pielijušo un

staigno mežu tuvojās ekspedīcijās spēki apmēram bataljona stip-
rumā. Viņus vedis kāds spiegs brūnos svārkos. Uzbrucēji brida,
lādēdamies visās trijās valodās. 1 Pirmo triecienu pulksten 10.30

uztvēra paugura dienvidrietumu stūri izvietotais 1. vads, kuru

komandēja R. Zālītis. Vlasoviešu priekšējai rotai tika ļauts iz-

brist no biezokņa, tad ar nāvējošas uguns zalvi to sadzina atpakaļ

1 Latviešu mežakaķi savā dienasgrāmatā uzrāda, ka šai kaujā, kas ilgusi
4—5 stundas, piedalījusies arī viņu rota, vācu policijas rota un vlasovieši.
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dumbrājā. Aukstasinīgi rīkojās partizāņu kara veterāns Zālītis,
kurš no radista un politdarbinieka bija kļuvis par atjautīgu kau-

jas komandieri. Un komandēja viņš teicamil Cīnītāji atceras, kā

viņš, ignorēdams pretinieka uguni, visu laiku pārvietojies pa

partizāņu ķēdi, iedrošinādams cīnītājus un pabūdams tieši tur,
kur pretinieka spiediens visniknākais.

Pēc pirmā sāpīgā prettrieciena hitlerieši ilgi kārtojās, tad uz-

saka jaunu ilgstošu kalna sturmēšanu visā garumā. Jāatzīmē,
ka Zālītis, paredzot vada pozīcijas apiešanas iespēju no rietu-

miem, bija izvirzījis vienu rokas ložmetēju spēcīgās sprosta pozī-
cijās dziļāk mežā sava labā flanga un visas uzkalnu grēdas seg-
šanai. Šī piesardzība, izrādījās, bija vietā: vairākkārt pretinieka
nodaļa mēģināja tikt garām partizāņu flangam, bet, saņēmusi
spēcīgu pretuguni, lādēdamās rāpoja atpakaļ.

Kaujā no pretinieka puses — kā atzīmēts dokumentos — pie-
dalījās 600 karotāji. Kalna virsotni apšaudīja jagdkomandas lož-

metēji, esesieši laida darbā pat «faustpatronas». Ja arī vienā

otrā vietā hitleriešiem izdevās pietuvoties kalna pakājei, tad no

augšas tos apbēra ar granātu krusu, un tie bija spiesti atkāpties.
Trīs stundas hitlerieši, dusmās zobus griezdami, lēja savas ne-

lietīgās asinis purva dangās, bet uzkalnā netika. Atvilkusies

mežā, jagdkomanda mēģināja pa rāciju izsaukt palīgspēkus;
taču bija vajadzīga puse dienas, lai no tuvākajiem garnizoniem
varētu atbrist palīgi. 1

«Vācieši blīvo partizāņu uguni neizturēja un atkāpās,» atce-

ras vienības komandieris V. Stolbovs. «Visu pēcpusdienu viņi
gulēja mežā un gaidīja palīgspēkus. Lai neatstātu kritušos, es-

esieši visādiem paņēmieniem centās tos izvilkt no kaujas lauka,

piemēram, uzmeta cilpu ap līķa kāju, un garās virves galā vai-

rāki friči, slēpdamies aiz kokiem, vilka savējo klāt. Kājās stāvēt

nevarēja, partizāņi tūdaļ nopļautu no augšas. Partizāņu uguns,

tiešām, hitleriešus bija pļāvusi rindām. Nākamās 2—3 dienas

bataljons nodarbojās tikai ar to, lai izgādātu savējo līķus un

ievainotos no meža. Mums krita Mihails, viņu nogalināja mīna.

2 bija ievainoti. Kritušo aprakām turpat uzkalnā, un vēl dienā,

apgājuši fašistu ķēdi, kas gaidīja palīgus, devāmies uz Abavu.

Upei pārkļuvām brišus, jo laivu nebija. Apmetāmies aiz Lemze-

riem, kur arī sagaidījām Uzvaras dienu.»

1 Spriežot pēc tā laika radiogrammām, Sarkanās bultas tuvumā bija izvie-

toti ievērojami pretinieka spēki: Usmā — vērmahta bataljons, Ugālē — 2

bataljoni, Cirkalē — 200 karavīru, Zlēkās — 300, bet Leišos — 2 vlasoviešu

bataljoni utt.
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Bija izcīnīta spīdoša uzvara — pie tam tiešā aizstāvēšanās

kaujā. Izrādījās, ka partizāņu atiešana pēc pretinieka atspieša-
nas bija savlaicīga. Vakarā uz Plučiem virzījušies trīs citi hitle-

riešu bataljoni, lai nobloķētu Abavas krastu. Taču palika ar garu

degunu: jau pulksten 16.00 partizāņi bija šķērsojuši upi.
Pēdējās Sarkanās bultas sadursmes liecina, cik ļoti bija piln-

veidojusies partizāņu kaujas meistarība un nobriedusi koman-

dieru taktiskā doma. Mežabrāļiem bija izstrādājusies ļoti vērtīga

cīņas prasme, iemaņa jau iepriekš apjaust kaujas un notikumu

tālāko gaitu un saskaņā ar šo partizānisko nojautu (kuras objek-
tīvais saturs nav apstrīdams) savlaicīgi pieņemt lēmumus, tādē-

jādi apsteidzot pretinieka plānotos pasākumus. Bija izstaigāts
slavenu cīņu ceļš. Sarkanās bultas kaujas rēķinā bija ierakstīti

vairāki simti iznīcinātu hitleriešu. Cīņu noslēgumā rakstot at-

skaiti, Sarkanās bultas komandieris V. Stolbovs un komisārs

M. Streļņikovs devuši šādu vienības darbības vērtējumu:

«Partizāņu vienība ir pilnīgi kaujas spējīga un tika galā ar uzdevumiem

Kurzemes «maisa» apstākļos. Atsevišķi kļūdīšanās gadījumi ir vienības vadī-

bas misēšanās rezultāts. Mūsu vēlējums Centra vadībai: kad vienība faktiski

bija radusies, vajadzēja dot tai 2—3 kvalificētus biedrus. Vienība būtu padarī-
jusi vairāk, nekā tā padarīja tagad.»

Sim rezumējumam var pilnīgi piekrist: pastiprinot vienības va-

dību ar pieredzējušiem partizāņu kara pratējiem, tās iniciatīva

un darbības vēriens būtu pieauguši.

Piltenieši grauj
okupantu
aizmuguri

Piltenes mežabrāļi pavasari sagaidīja kompaktā
vienībā. Kopā ar partizāņiem vienmēr bāzējās
vairākas izlūku grupas. Viņi lielākoties uzturējās
masīva dienvidu daļā, bieži mainot apmetnes vie-

tas. Tomēr reizēm Māteru un Gārdzes jagdkomandām izdevās

izdibināt, kur no jauna uzcelti mežabrāļu slieteņi, un tad sekoja
uzbrukums nometnei. 1945. gada aprīlī zūrmežniekiem trīsreiz

nācās pamest savus slieteņus, tikpat kā neciešot zaudējumus.
Esesieši bija nokusuši un pierimuši, bet partizāņi — iemācījušies

meistarīgi manevrēt.

«Pirmo reizi,» atceras F. Niklāvs, «esesieši izsekoja partizā-
ņus aprīļa sākumā. lepriekšējā naktī partizāņu sagādnieki Kor-

tos no saviem atbalstītājiem nopirka divas govis; vedot tasuz

mežu, protams, palika sliede. Pa pēdām otra diena pienāca
20 jagdkomandas izlūki, izpētīja apkārtni. Partizāņi novēroja

pretinieku, bet neaiztika, tikai mainīja apmetnes viehh Redjko
vīri naktī apmetās trešajā kvartālā no Kauliem, trīs izlūku gru-
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pas — t. s. Edvarda pļavās. Otrā rītā Māteru jagdkomandas
priekšgrupa, ejot pa Cērpju dambi, pagāja "garām padomju iz-

lūku posteņiem un nokļuva zem partizāņu ložmetēju uguns. 5 hit-

lerieši tika iznīcināti ar pirmajām kārtām, sākās apšaudīšanās ar

pārējo kolonnu, kas sekoja. No flangiem uguni atklāja arī izlūki.

«Partizāņu medītāji» netika uz priekšu. Otrajā dienā iedzīvotāji
stāstīja leģendas, ka hitlerieši pa desmitiem kritušo veduši bruņu
mašīnās no meža uz Pilteni.»

Otrs uzbrukums notika aprīļa vidū. «Mēs dzīvojām 23. kvar-

tālā,» stāsta . Zūrmeža partizānis «Vilhelms Rūms. «Uzbruka

mums pievakarē pavisam negaidīti no purva puses. Mēs steigā
pametām slieteņus. Posteņa vīru, kas bija pirmais atklājis uguni,
hitlerieši ievainoja kājā. Nevarēdams sekot pārējiem, viņš bija
paslēpies biezajās eglītēs nometnes tuvumā. Apkārt bija sakrituši

koki, drīz uznāca tumsa, un partizāni neatrada. Pēc vairākām

dienām mēs ievainoto biedru satikām mežā. Viņš stāstīja, ka no

savas paslēptuves varējis novērot visu, kas noticis pie uguns-
kura.

Vāciešiem krituši divi kareivji kopā ar pēdu'dzinēju suni. Starp
hitleriešiem atradusies arī kāda sieviete. So sievieti viņš esot jau

ievērojis iepriekšējā dienā, staigājot pa purvu netālu no ārējā

posteņa. Bija skaidrs — nometne tikusi uzrādīta. Par spiegiem
tika izmantotas pat sievietes un pusaudži.» So uzbrukumu, kas

notika (iespējams, 15. IV) vēlu vakarā, tas ir, partizāņiem ne-

ierastā laikā, atceras arī Kraukļa izlūks — rīdzinieks Boriss Voi-

čuns. Viņu grupa bija apmetusies blakus kvartālā netālu no par-

tizāņu vienības nometnes un tika tāpat pārsteigta no purva pu-

ses. «Apkārtējos kvartālos atradās arī citas izlūku grupas,» viņš
stāsta. «Pīkst. 21.00 mūsu vecākais leitnants Roberts (Biha-

ļenko. — Red.) devās uz komandieru apspriedi, kur sapulcējās
visi izlūku grupu vadītāji un Redjko vienības štābs. Mēs šai laikā

atpūtāmies: daži sēdēja pie ugunskura, daži gulēja, katrs no-

darbojās ar savām lietām. Piepeši sākās šaušana, un mēs ierau-

dzījām, ka uz mūsu pusi virzās vācu kareivju ķēde. Mēs atšaudī-

jāmies, pēc tam izlēmām pārraut uzbrucēju ķēdi. Mūs koman-

dēja Maslovs. Kauja ilga divas stundas. Mums krita viens. Vā-

ciešiem bija 9 nogalināti. Kad atgriezās vadība, noskaidrojās,
ka fašisti pielavījušies nometnei no purva; viņus pievedusi, šķiet,
gane. Kad mūs šeit iztrenkāja, atkal pārcēlāmies tuvāk Ventai.

Atgriezāmies Rukstuļu apkārtnē īsi pirms kara beigām, kad te

sapulcējās visi Piltenes masīva izlūki un partizāņi.»
Trešo reizi hitlerieši pienāca pie nometnes pa partizāņu pē-
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dām aprīļa beigās, kad mežinieki atgriezās no nesekmīgas sagā-
des operācijas Piltenes Latlaukos. Šai viensētā dzīvoja nelietīgs
hitleriešu pakalpiņš, un padomju patriotus viņš un viņa draugi
sagaidīja ar šāvieniem un granātām. Partizāņiem krita jaunpie-
ņemtais cīnītājs Ludvigs Veikšāns, kas tikai' 22. aprīlī bija no-

devis svinīgo partizāņa zvērestu, parakstīdamies vienības sa-

rakstā. 1 Otru partizāni ievainoja, un viņu nācās 8 kilometrus nest

uz izstieptas teltenes līdz nometnei Edvarda pļavās. No rīta Gār-
dzes jagdkomanda gāja pa ceļiem, šaudīdama visapkārt, bet

mežā neiedziļinājās. Partizāņi purva malā nominēja pēdas un

atgāja uz Kalniņu māju pusi. Uzskrējuši mīnām, esesieši seko-
šanu pārtrauca. Stāsta, ka vācieši gājuši mežā diezgan negri-
bīgi un Ivans Malašonoks reiz pat pāri pļavai viņiem uzsaucis:

«Karš jau beidzies! Ko jūs, muļķi, mūs vēl tvarstāt!»

Tomēr drošības pēc mežabrāļi pārcēlās uz masīva ziemeļu
daļu, kur gan bija grūtāk sagādāt produktus, bet toties tuvumā

nebija esesiešu garnizonu. Te — starp Garsiliem un Dzelzskal-

niem sanāca ari «gvardi», «nopelniem bagātie» un «ērgļi». No

šejienes Piltenes partizāņi un izlūki devās pēdējās operācijās uz

dzelzceļu, uzspridzinot tiltu, ešelonu un kādu pretgaisa aizsar-

dzības lieljaudas prožektoru aiz Elkšķenes stacijas. Pavasaris

ļoti atviegloja pārgājienus, un piltenieši nereti sūtīja daudzdienu

reidos savus izlūkus uz Mazirbi, Ēdoli un citām attālām vietām.

Pie Elkšķenes kopīgiem pilteniešu spēkiem tika veikta lielākā

spridzināšanas operācija Kurzemē. Par to atrodams šāds ieraksts

Ventspils policijas žurnālā:

«18. aprīlis, pīkst. 21.00. Eksplodējusi munīcijas noliktava Jaunpopē, deg
1 stundu. Aizdomās tiek turēti bandīti. Noskaidro Popes ortskomandantūra.»

Operācija tika ilgi gatavota. Tajā piedalījās partizāņu vienības

un triju izlūku grupu drosmīgākie un veiklākie cīnītāji. Meža-

brāļi sīki izstudēja pieejas ceļus 16. vācu armijas lielajai artilē-

rijas lādiņu noliktavai, izpētīja tās apsardzes un nocietinājumu
sistēmu. Divas reizes operācija neizdevās. Tikai trešo reizi,
18. aprīļa naktī, drosmīgā izlūka Ivana Malašonoka un partizāņu
komisāra V. Kaščejeva vadībā Piltenes mežabrāļiem izdevās

iekļūt noliktavas novietojumā.
«Trešo reizi,» stāsta V. Haritonovs, «kad bija stiprs negaiss un

tādēļ vācu apsardze paslēpusies no lietus, Malašonoka grupai

1 Zūrmeža partizāņu un viņu atbalstītāju sarakstu oriģinālus 1965. g. auto-

ram nodeva vienības komandieris V. Redjko. Tagad tie glabājas LKP CX

PVI Partijas arhīvā.
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izdevās pārgriezt dzeloņdrāšu žogu un pie lielas lādiņu grēdas

pielikt tola kasti (16 kg) ar detonatoru, un aizdedzināt degauklas.
Mīnai sprāgstot, eksplodēja viss artilērijas lādiņu sakrāvums, un

no tā savukārt detonēja blakus esošās grēdas. Sprādzienam bija

drausmīgs spēks. Pēc vēlāk ievāktām ziņām, gaisā uzlidoja ap

30 000 artilērijas šāviņu, galvenokārt 38 un 86 mm kalibra, un

aviācijas bumbas; smagi cieta arī hitleriešu apsardze.»

Ceļas jauns

partizāņu
kustībasvilnis

Ļoti aktīvi spridzināšanas operācijas pavasarī uz

dzelzceļiem atsāka pilteniešu kaimiņi — Makša

izlūku nodaļa, kas, izturējusi grūto ziemu, kopā
ar vienu Bultas grupu bāzējās otrpus dzelzceļa

Puzes — Popes pagasta robežās. Pēdējās divās kara nedējās viņi
vēl paguva uzspert gaisā 4 hitleriešu kara ešelonus, tādējādi
neļaujot izvest uz ostu no Ziemeļkurzemes pagastiem materiālās

vērtības, traucējot hitleriešu spēku plānveidīgu atvilkšanu uz

Ventspili no Tukuma frontes un Rīgas jūras līča piekrastes.
Policijas materiālos ir šāds ieraksts par vienu no partizāņu

diversijām:

«27. aprīlī 22.00 13 km no Ventspils uzspridzināts šaursliežu vilciens, iz-

sviesti no sliedēm 3 munīcijas vagoni, bet munīcija nav (!) eksplodējusi. Sa-

tiksme pārtraukta 8 stundas.»

Sai uzskaitei seko okupantu policejisko sulaiņu secinājumi un

sūrošanās:

«Sakarā ar bandītisma pavairošanos kpt. Vītoliņam (Sipo Jagdko V) papla-
šina iecirkni uz austrumiem līdz Ances —Popes lielceļam... Nevajadzīgu sa-

šutumu radījusi kpt. Simsona vlasoviešu Jagdko novietošana Ēdolē. Ir aiz-

domas, ka tā uztur sakarus (?) ar bandītiem. Bieži aplaupa aizsargu mājas,
izpauž aizsargu slēpņus utt. ... Piekrastē gar jūrmalu jāsaduras ar vācu

karaspēka patvarībām — izvarošanu, produktu atņemšanu ...»

No citētā top skaidrs tas, ka okupācijas drošības iestādes

1945. gada pavasarī, juzdamās, ka nespēj austrumos no Vents-

pils ostas satriekt Popes un Piltenes partizāņus un izlūkus, pie-
vilka un pastiprināja tās apkārtnē SD spēkus un jagdkomandas.

«Kūrlandes» armiju grupējuma pavēlniecība lika lielas cerības

uz to, ka caur Ventspils ostu, kas atradās tālu no frontes, izdo-

sies evakuēt uz «fāterlandi» lielāku vācu karaspēka kontingentu.
Te varētu atturēt padomju daļas pienācīgā attālumā, kamēr bei-

dzas evakuācija, jo mežainā un purvainā apkārtne, platā Ventas

upe un 5 gredzenveidīgās nocietinājumu joslas ap pilsētu pār-
vērta Ventspils mezglu par grūti ieņemamu cietoksni, kas pie
tam bija apgādāts ar lielām munīcijas rezervēm.
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Policistu sūrošanās, kaut ari stipri «kautrīgi», tomēr iezīmē arī

fašisma sabrukuma neķītro ainu, esesiešu lopisko deģenerēšanos,
dažādo hitleriešu formāciju un grupējumu savstarpējo izrēķinā-
šanos Kurzemē kara pēdējās dienās, neveiksmju vaininieku mek-

lēšanu un sevis attaisnošanu.

Vienlaicīgi ar diversiju darbību Ziemeļkurzemes partizāņi un

izlūki turpināja pretinieka kustības novērošanu. Ļoti precīzas,
kā vienmēr, bija E. Āboliņa, L Pūces, J. Vilmaņa, N. Kapustina,
A. Potiļicina, V. Haritonova un citu padomju izlūku savāktās,
pārbaudītās un frontes štābam pārraidītās radioziņas. Ziemeļ-
kurzemes un Abavas masīva partizāņi un mežabrāļi ziemas pe-
riodā bija pārcietuši smagus pārbaudījumus, piedzīvojuši sāpī-
gus zaudējumus. Taču par spīti hitleriešu milzīgajam spēku
pārsvaram un labvēlīgajai situācijai viņiem neizdevās iznīdēt

partizāņu pamatformācijas. Sai Kurzemes daļā kaujas ierindā

saglabājās visas trīs lielās partizāņu vienības (Bulta, Sarkanā

bulta, Zūrmeža vienība), nostabilizējās divas spēcīgas izlūku

kaujas nodaļas ar 40—50 vīriem katrā (Kabiles un Stendes no-

daļas), joprojām darbojās vesels desmits krietnu, rūdītu izlūku

grupu; lai gan tās bija cietušas arī upurus, tomēr pavasarī pat
pārsniedza savus iepriekšējos apmērus. Ar pilnu pārliecību var

sacīt, ka Kurzemes pussalas lielākajā, t. i., ziemeļu daļā, pa-

domju partizāņi ne tikai izturēja bargo 1944./45. gada ziemu

un kolosālās pretpartizāņu akcijas, bet sadursmē ar pārspēku
uzvarēja.

Izgāšanos pretpartizāņu karā apliecina arī Ventspils apriņķa
priekšnieka pēdējais ziņojums 1945. gada 7. maijā kārtības poli-
cijas departamentam:

«Jagdkompanie un Jagdkomando darbība visumā nekādus lielus re-

zultātus bandu apkarošanā nav devusi; cerētās bandītu iznīcināšanas vietā

panākta tikai to lielāka izklaide visā Ventspils ap-

riņķī. Tā, piemēram, bandīti parādījušies tādās vietās, kur agrāk nebija ma-

nīti, kā Dundagas policijas 90. kvartālā Cimmermaņa Jagdkompanie komand-

punkta apkārtnē... Vēl pastāv 400 vīru liela Sarkanā bulta, kas pārvācoties
pāri Abavai uz Rendas mežiem... Bandas izklaidētas pa mazākām grupām,
tādēļ tās kustīgākas un grūtāk iznīcināmas

..., pat cenšas pievirzīties jūrma-
las evakuētai joslai.»

Protams, mežabrāļu vienības un nodaļas «neizklīda» pa gru-

piņām, bet paplašināja savas darbības rajonu; sāka darboties

arī pagastos, kuros ziemā mežabrāļi bija pieklusuši. Izdevīgajā

bezpēdu laikā tās varēja aizsūtīt izlūku un kaujas grupas sim-

tiem kilometru tālos reidos, un tādēļ Ventspils policisti partizā-
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ņus piepeši manīja aizliegtajā piejūras zona un vēl citos apvidos,
kur agrāk viņu vispār nebija.

Kurzemes partizāņu darbības galvenajos, centrālajos rajonos
1945. gada pavasarī brieda un cēlās okupantiem draudīgs jauns
kustības vilnis, kas varēja jau tuvākajā nākotnē (kā to apzinā-
jās arī paši hitlerieši) pārplūdināt un paralizēt pretinieka komu-

nikācijas, sašķobīt Padomju Savienības uzvaras pavasara saulē

izčākstējušo okupācijas aparātu.
Pēc pārdzīvotā ziemas vājuma brīža sāka atspirgt arī Rietum-

kurzemes mežabrāļi. Grīņu rezervātā sasaucās dzīvi palikušie
partizāņi un gaidīja pienākam ziņu no centrālā masīva, kā rīko-

ties tālāk. Apriķu un Gudenieku pusē A. Strautmanis ar nesa-

grauto nelegālo sakaru posmu palīdzību turēja redzes lokā savas

apakšvienības atlikušos partizāņus, kas pagaidām uzturējās pa-

grīdē. Kopā ar Strautmani konspiratīvajā dzīvoklī Gudenieku

Kapsētās uzturējās partizāņu jaunākie komandieri A. Bertmanis

un A. Skude, kā arī pāris ierindnieki; tas varēja būt pamats
apakšvienības atdzimšanai. Ziņa par Macpāna krišanu un štāba

grupas locekļu neierašanos norunātā satikšanās vietā atstāja uz

viņiem nospiedošu iespaidu un it kā apstiprināja baumas par vie-

nības štāba pilnīgu iznīcināšanu. Tikai pēc kara gudenieši uz-

zināja, ka Zālītis, Krauliņš un Ermsons nav pametuši kaujas
lauku un cīnījušies Sarkanajā bultā, bet V. Vītols atrodas pie
grīniešiem. Apakšvienības vadībai likās, ka esošie spēki ir par

maziem, lai no jauna uzsāktu kustības organizēšanu. Tādēļ vie-

nības štāba atjaunošana izpalika. Atdzima tikai spējīgāko grupu

un apakšvienību kodoli.

Visātrāk atspirga Timzas grupa. Dziļās ziemas posmu tim-

zieši bija nodzīvojuši slepenās mītnēs bez zaudējumiem, un, tik-

līdz pavasara vēji apžāvēja Timzas purvus un pļavas, partizāņu
desmits Jāņa Baloža vadībā sapulcējās Garajā silā, naktis pār-

gulēja siena šķūņos, dienas pavadīja mežā. Partizāņu bezdarbī-

bas laikā Alsungas policisti bija palikuši drošāki, tie nepār-
traukti lenca partizāņu tēva Friča Baloža mājas Piļķus un ik

dienas pārmeklēja apkārtējo mežu. I, maijā tie uzglūnēja
timziešiem pie tuvējām pļavām. Apšaudē krita latgalietis Ādams

Penkužs.

Protams, Rietumkurzemes mežos pastāvēja potenciālas par-

tizāņu grupas, kas varēja no jauna uzsākt aktīvu cīņu. Bija tikai

nepieciešams impulss, un to varētu dot darbīgs centrs ar dros-

mīgu, autoritatīvu komandieri, kas varētu kaut daļēji aizstāt

leģendāro Ansi-Macpānu. Nav šaubu, ka ar laiku šī vēsturiskā
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nepieciešamība izlauztu sev ceļu — Rietumkurzemes partizāņu
vienība atdzimtu. Taču to apsteidza cita vēsturiskā neizbēga-
mība — fašistiskās Vācijas pilnīga un bezierunu kapitulācija.

Kurzemes

pussalas

partizāņu un

izlūku devums

uzvarai

Liela politiska un militāra nozīme bija meža-

brāļu darbībai Kurzemē. Partizāņu vienības un

izlūku grupas kļuva par spēcīgu tautas masu

organizēšanas un idejiskās audzināšanas faktoru

ienaidnieka okupētajā Kurzemes pussalā. Komu-

nistu vadīti, partizāņi un izlūki radīja plašu anti-

fašistisku pagrīdi Kurzemes laukos un pilsētās. Novadot partijas
patieso vārdu līdz tautas masām, viņi iedvesmoja iedzīvotājus
neiedomājami grūto pārbaudījumu laikā, mācīja nepagurt un iz-

turēt, iedvesa tiem ticību drīzai uzvarai. Darba cilvēks nejutās
bezspēcīgs un pamests savam liktenim — viņš spītēja ienaidnie-
kam un varēja savu iespēju robežās cīnīties pret to. Tātad Kur-

zemes mežabrāļiem bija liela morāla ietekme.

Partizāņu un pagrīdnieku aktīvā cīņa neļāva okupantiem ne-

traucēti saimniekot Kurzemē, izlaupīt un izpostīt tās saimnie-

cību, aizdzīt iedzīvotājus svešumā.

Partizāņu kustības izvēršana palīdzēja iesaistīt aktīvā cīņā
pret nīstajiem iebrucējiem un vietējiem nacionālistiem desmitiem

tūkstošu Kurzemes iedzīvotāju. Vairāki tūkstoši drosmīgāko
Kursas dēlu un meitu darbojās kā partizāņu un izlūku ceļveži,
ziņotāji, informētāji un sagādnieki, veidojot partizāņu neapbru-
ņotu rezervi. 1

Kurzemē pavisam ir konstatēts pussimts meža masīvu, kur

darbojušās dažāda lieluma partizāņu formācijas, sākot no gru-

pas līdz partizāņu vienībai. Apvidos, kur radās vajadzīgie mili-

tāri organizatoriskie priekšnoteikumi, grupas apvienojās lielās

partizāņu vienībās — rotu un bataljonu stiprumā un radās Bulta,
Sarkanā bulta, Zūrmeža un Rietumkurzemes vienības, kā arī

veidojās nelielas apakšvienības (partizāņu vadu lielumā) —

Vairogs, Uzvara, Zambes, Stendes, Grīnu, Timzas, Gudenieku

un Kabiles nodaļas. Tajās ietilpa apmēram tūkstoš bruņotu par-

tizāņu. Bez tam ar padomju izlūkiem un partizāņiem sadarbo-

jās, īslaicīgi pastāvēja un veda kaujas ar hitleriešiem vairākas

vācu armijas dezertieru nodaļas un grupas, kuras aptvēra 7—8

simti aktīvu antifašistu. Pēdējos divos kara gados Kurzemes

1
Lai precīzi konstatētu partizāņu kustības dalībnieku skaitu, jāpaveic vēl

milzīgs darbs — jāsastāda katras vienības un grupas atbalstītāju saraksti,

kas nav ticis izdarīts kara noslēguma posmā.



pussalā tika desantēts arī gandrīz pussimts Padomju Armijas
frontu un Baltijas Jūras Kara Flotes izlūku grupu, kurās sastā-

vēja pustūkstotis bruņotu cīnītāju, no tiem apmēram puse bija
vietējie antifašisti un karagūstekņi, kurus ieskaitīja grupu pa-

matsastāvā.

Tēvijas kara noslēguma periodā Kurzemes mežabrāļi ar savām

pussimts rācijām sniedza frontes pavēlniecībai sevišķi svarīgu
militāru, ekonomisku un politisku informāciju par «Kurzemes

katlu». Viņi nodarīja okupācijas karaspēkam nopietnus militārus

zaudējumus, uzspridzinot ap 30 kara ešelonu, desmitiem tiltu,
automašīnu un citu pretinieka transporta līdzekļu, vairākas no-

liktavas; iznīcināja daudzus simtus hitleriskās armijas karavīru

un esesiešu, atklāja un sodīja desmitiem nodevēju un spiegu.
Par pavēlniecības uzdevumu teicamu izpildi un parādīto droš-

sirdību pāris simt izlūku un apmēram pussimt Kurzemes par-

tizāņu tikuši apbalvoti ar PSRS kaujas ordeņiem un medaļām.

Partizāņu kustības dalībnieki un pagrīdnieki antifašisti bija
tie, kas pirmie sāka padomju dzīves atjaunošanu Kurzemē pēc
Uzvaras dienas.
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...DREB TAUTAS NOLĀDĒTIE

«Nacionālās

pārģērbšanās»
spēlīte izbeigta

Latviešu tauta, tāpat kā visas pasaules tautas,,

ar nepacietību un jūsmu gaidīja saulaino Uzva-

ras dienu, lai drīzāk varētu sākt dziedēt draus-

mīgajā karā asiņainā fašisma cirstās brūces. Bet

bija cilvēki, kas tāpat nesa latvieša vārdu, bet baidījās antifašis-

tisko spēku uzvaras mirdzuma; tie ar prieku veģetētu arī turp-
māk hitleriskā marasma un noziedzību tumšajā peklē — ja tikai

varētu... Jā! Ja tikai varētu, — bet vairs nevarēja grozīt
notikumu gaitu ne āriskie fīreri, ne latviešu buržuāziskie nacio-

nālisti. Gaidāmā tautas tiesas sāpīgā, bet taisnīgā operācija, ku-

rai bija jāizgriež trumi un augoņi no tautas dzīvās miesas, bie-

dēja Hitlera latviskos pakalpiņus ne mazāk kā fīreru. Biedēja,
paniski, šaušalīgi, biedēja tādēļ, ka bija par ko bīties — no-

bendēto līķu kaudzes vēl nebija sairušas pīšļos, sadedzināto cil-

vēku pelni atdzisuši, izlieto asiņu straumes vēl nebija apžuvu-
šas

...

Taču latviešu šārfīreri, šturmfīreri un šturmbanfīreri, nerunā-

jot par rangā zemākiem «nāves galvas» nēsātājiem, nebija spē-

jīgi iedzert žurku zāles; viņiem trūka arī drosmes ielaist lodi

savā stulbajā paurī, kā to kapitulācijas dienā Kurzemē izdarīja
viens otrs vērmahta un SS virsnieks, kam grēku nasta bija pārāk,
smaga. Fašistiskie latviešu virsnieki bieži bija dižojušies, ka Pa-

domju Armijas uzvaru nepārdzīvošot. Tomēr tikai viens no vi-

ņiem esot mēģinājis glābt «latviešu virsnieka godu». Proti, kad'

1945. gada vasarā kādā no karagūstekņu nometnēm Vācijas
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rietumu zonā ieradies padomju sakaru virsnieks, lai noskaidrotu,
vai te nav mūsu zemes piederīgo, bijušais-Rīgas kara skolas

priekšnieks naivais zaļais partizānis un nemākulīgais leģiona
pulka komandieris Kripēns esot iedūris savās «brīvajās krū-

tīs»
...

neasu virtuves nazi, pārgriežot vēl fīrera doto frenci un

ieskrambājot personīgo ādu. Vecais maniaks pat neaptver, cik

smieklīgs ir viņa mēģinājums ticami iestāstīt lasītājam par savu

apņemšanos toreiz mirt «kareivja goda un slavas pilnā nāvē»

(Latviešu trimdas desmit gadi. Rakstu krājums, «Astras» ap-

gāds, 1954; A. V. Kripēns, Latviešu leģiona gaitu beigu cēliens,
241. lpp.); neiznāca pat daudzmaz ticams pašnāvības farss. 1 Tā

bija zaķpastalīgā pulkveža kārtējā «lapsas viltība». Atcerēsimies,
cik spīdoši viņš to nodemonstrēja (un pēc tam aprakstīja «Zaļa-

jos partizāņos») savās lielceļa laupītāja gaitās 1941. gada jūlijā,
sākumā pie Smiltenes (S. K. p., 19. lpp.). Toreiz aizsargu varza

diedza, ko kājas nes, no desmit sarkanarmiešiem, neliekoties ne

zinis par savu pulkvedi, kurš tusnīdams neglābjami atpalika no

bēdzējiem. Tad arī Kripēns pirmo reizi «iegāja vēsturē», kriz-

dams augšpēdus un tēlodams nošauto. Bet pēc brītiņa, kad ka-

reivji piestāja šaut, «nacionālais varonis», elpu atvilcis un zāba-

kus nometis, lēkšus lēkdams aizcilpoja krūmos.

Tas bija tas pats daiļrunīgais pulkvedis, kas kopā ar okupan-
tiem 1943. gada sākumā braši sauca latviešu jaunekļus leģionā,

1 Sanāk jocīgi, bet ar neizdarītas pašnāvības slavu grib diez kādēļ dižoties

vēl viens otrs mūsdienu «dīpītis», reizēm pat visai kritiski un reāli domājošs
cilvēks. «Domāju, ka samērā daudz (?) latviešu Kurzemes cietokšņa beigu
periodā rotaļājās ar pašnāvības nodomiem: to darīja arī šo rindiņu autors,»
tā vēl nesen pavēstīja pasaulei emigrācijas vēsturnieks Uldis Ģērmanis (Ģ.
z. s., 310), toreizējais leģiona dienestnieks, kam diez vai sirdsapziņu varēja
nospiest pārāk liela grēku nasta. Sie vārdi nepārliecina: arī daudz lielāki lat-

viešu esesiešu grēcinieki dzīvē nešāvās; vismaz neviens nav zināms vārdā.

Saujas tikai emigrantu skribentu stāstos un romānos papīra varoņi. Arī

V. Kārkliņa aprakstītais virsleitnants Gārnis, kas savā tukšajā un noziedzīgajā
fašistu karakalpa dzīvē iemantojis tikai vienu — nolemtības sajūtu: «Man

vairs nav ceļa atpakaļ!» (Voldemārs Kārkliņš, Kurzeme, I. «GrāmatuDraugs»,
1964, 169—170.) Ja nebūtu apjukušā vācu karakalpa dvēseles pārdzīvojumu
salkanīgās apjūsmošanas, tad šī tēlojuma autoram varētu noticēt. ledomā-

jieties šādu ainu: 8. un 9. maijā leģiona un policijas bataljona vīri bēg no

frontes uz Ventspili; iedzīvotāji viņus pavada ar atklātu naidu, sievas met

tieši acīs: jūs pakārs kā Hitlera rokaspuišus! Laikam jau smeldza šāda «cīnī-

tāju negodināšana»; dzīve atvēra acis arī aklajiem, patiesība izrādījās varen

sūra. Pie tam visiem bēgšanas laivās nepietika vietas. Apskārtis, ka cīnījies
par netaisnu, zaudētu lietu, un baidīdamies soda, šāds virsleitnants arī būtu

varējis sev ielaist lodi pierē. Tikai diženuma te nekāda nebūtu: vācu algotņi
sen bija zaudējuši to, ko varētu saukt par karavīra godu un slavu.
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bezdievīgi ņemot mutē un apgānot lielā tautas dzejnieka Jāņa
Raiņa saukli: «Mesti ir kauliņi! ...» Būtu atcerējies labāk citas,
tieši atbilstošas Raiņa rindas: «Kur tad jūs bēgsat, Kurš kalns

jūs glābs? Kad kalns un leja Tik atriebt slāps!»
Nu šāda pastarā diena bija pienākusi, tauta prasīja norēķinus.
Kā glābt savu nožēlojamo ādu, kur dēties, kurp bēgt ar savu

nekrietno dvēseli? — tieši šī melnā domiņa tirdīja latviešu fa-

šistu prātus visu kara pēdējo pavasari. Uzdoties par Latvijas
brīvības cīnītājiem? Tas labi skanētu! Pārmesties pie kādreizē-

jiem bosiem — angļu un amerikāņu monopolistiem? Tie pa-

glābtu! Bet kā? Ja nu atkal uzzina — izies kā Upelnieka kompā-
nijai. Pat te trūka drosmes, un tā arī nekas nenotiktu, ja «pa-
šam» Hitleram nerastos «idea fix». Viņš Vācijā sabēgušajiem
dažādu tautu kvislingiem piepeši sāka atļaut dibināt savas «na-

cionālas komitejas» — cīņai pret boļševikiem. Sak, varbūt rie-

tumu sabiedrotie tomēr uzķersies uz pretboļševisma āķīša. Lūk,
vācu fīreram ir tikai viens ienaidnieks, un cīņai pret to viņš grib
vienot visas valstis, visas tautas. Nekas neiznāca āriskajam
maniakam, neko neieguva arī latviešu hitlerieši. Bet sākās pro-

pagandas trādirīds ap «Latvijas valdību».

1945. gada 20. februārī Potsdamā «ievēlētā» «Latvijas nacio-

nālā komiteja» nekādu varu Kurzemē neieguva (K. p., 305). Kad

«prezidents» Bangerskis ieradās Liepājā, no policijas virsnie-

kiem un gestapo aģentiem sastāvošā komiteja saņēma spļāvienu
sejā. Himlera pilnvarnieks Kurzemē — SS ģenerālis Bērends

viņiem skaidri pateica: «Jūs neesat Latvijas valdība ... Jums

praktiski tas neko nav grozījis. Ka tautā (?) radušās pārāk lie-

las cerības, tā nav mana, bet gan pārāk rožainās propagandas
vaina.» (K. p., 305—306.) Latviešu «patrioti» noslaucīja oku-

pantu spļāvienu un turpināja tiem padevīgi kalpot. Fiktīvās

«Latvijas valsts» vārdā viņi dzina nāvē tūkstošiem latviešu. Tās

pašas «valdības» aizsegā notika Kurzemes izlaupīšana.
Sur tur nacionālistisko emigrantu izdevumos pavīd doma: mūs

piekrāpa! Un vainīga esot Himlera stulbo gestapoviešu iestāde,
kas pretojusies «īstas valdības» radīšanai, toties vērmahta pa-

vēlniecība lojāli aizstāvējusi šo ideju. Pienāksies arī šo mītu

izgaisināt, jo «Nord», vēlāk «Kurland» vācu armiju grupējuma

kaujas žurnāla oficiālie ieraksti neatstāj nekādu šaubu pat skep-

tiķim. Tieši «Nord» grupējuma pavēlniecība lū-

dza SS reihsfīreru H imleru nedibināt latviešu

emigrācijas valdību. Lūk, 1944. gada 16. decembra

ieraksts: «Pulksten 19.30 armiju grupējums lūdz SS reihsfīreru
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informēt par to, kā pašlaik Vācijā noris Latviešu nacionālās ko-

mitejas izveidošana. Armiju grupējuma pavēlniecība atrod par

mērķtiecīgu izveidot nevis «emigrācijas valdību», bet tikai Lat-

viešu nacionālo pārvaldi SS ģenerālleitnanta Bangerska vadībā,
kurš no jauna (?!) nozīmēts par Latviešu brīvprātīgo leģiona
ģenerālinspektoru ar konkrēti noteiktām tiesībām un pienāku-
miem Kurzemē — politisko (!) panākumu interesēs šeit.»

Te pat tiek piezīmēts, ka Bangerskis ir tieši pakļauts SS kara-

spēka priekšniekam Bērendam; viņa rezidence Talsi — tātad

acīs un pie rokas pašam Jekelnam. Jau toreiz pilnīgi skaidrs bija
šī demagoģiskā politiskā brūvējuma mērķis.

Kādas tad pilnvaras un tiesības uzticēja ģenerālinspekto-
ram? — Akli pildīt un piespiest citus latviešus pildīt visas oku-

pantu pavēles. To parāda tālākais izraksts no žurnāla: «Viņam
(Bangerskim. — Red.) tiek nodotas sekojošas pilnvaras:

a) pilnīgi atbalstīt visus bruņoto spēku pasākumus, kas sais-

tīti ar Kurzemes teritorijas aizsardzību; b) labvēlīgi piekrist vi-

siem nepieciešamajiem soļiem, kas tiek sperti evakuācijas labad;

c) uzstājīgi aicināt visu šai zemē nenodarbināto inteliģenci ne-

kavējoties stāties Kurzemes virspavēlnieka rīcībā, ieņemot ama-

tus pēc specialitātes; d) aktīvi veicināt visus virspavēlnieka
pasākumus sagādes jomā, lai vācu bruņotie spēki saņemtu visus

nepieciešamos apgādes līdzekļus un tehnisko iekārtu; c) palīdzēt
izķert visus tos, kas slēpjas, un bez žēlastības sodīt viņus kā

latviešu tautas ienaidniekus; f) aktīvi veicināt iedzīvotāju orga-

nizēšanu cīņai ar bandītismu.»

Tiešām, grūti izdomāt vēl netīrākus un zemiskākus darbiņus,
ko varētu uzvelt SS ģenerālim, «valdības galvām» — latviešu

kangaru fīreram. Taču šī nedzirdētā programma visā nopietnībā
ir tikusi apspriesta nākamajā dienā, 17. decembrī, piedaloties

Bangerskim, Jekelnam un Bērendam. Kaujas žurnālā atzīmēts,
ka apspriedē ticis runāts par Bangerska jaunajiem uzdevumiem

sakarā ar viņa nozīmēšanu no jauna — vecajā amatā. Proti, es-

esiešu kungi pateica, kas «galvām» jādara, un izpildīgais soldo-

fons visam piekrita. Taču ar to jezga nebija galā: tā tikai vēl

sākās un ilga veselus divus mēnešus.

Sprunguli ritenī šoreiz meta Rozenberga iestādes ierēdnis —

tā saucamā Austrumu okupēto apgabalu reihskomisāra štāba

vice-prezidents Matīzens. Viņam izlikās, ka Bangerskim pārāk
sasolīts. Matīzens jutās aizskarts, ka vācu civilajai pārvaldei
līdzās tiks radīts iezemiešu iestādījums — lai arī marionete, to-

mēr pēc varas pretendējoša. Kurzeme taču bija palikusi vienī-
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gais okupētais apgabals austrumos, pie kura Rozenberga ierēdņi
vēl varēja turēties, lai fīrers viņus neaiztriektu uz fronti. Tur-

pināsim lasīt vērmahta kaujas žurnālu: «20. XII pulksten 12.30

vice-prezidents Matīzens izteic Armiju grupējuma Operatīvajai
daļai protestu sakarā ar Armiju grupējuma pavēli, kurā Banger-
skis nozīmēts Kurzemes vadītāja postenī; ka to var darīt tikai ar

reihskomisāra un Austrumu okupēto apgabalu ministra, un SS

reihsfīrera atjauju. Pārējais pavēles saturs [esot] daudzmaz cie-

šams. Lūdz [pavēli] aizturēt, bet minēto formulējumu izsvītrot.»

Kaut arī nekāda Bangerska iecelšana par «Kurzemes vadītāju»
nebija notikusi, mījā miera dēj vērmahta ģenerāli piekāpās. Agri
no rīta nākamajā dienā «Nord» štābā, izmainot iepriekšējo, tapa
jauna pavēle. Tajā rakstīts sekojošais: «21. XII pulksten 06.00

Bangerskis pagaidām tiek nozīmēts tikai par Latviešu brīvprā-
tīgo SS leģiona ģenerālinspektoru — līdz pilnīgi noskaidros

viņa iecelšanu un Latviešu nacionālajai komitejai izvirzītos uz-

devumus.» Reiha iestāžu iesāktā birokrātiskā jezga ar tīri vā-

cisku punktualitāti ilga veselus divus mēnešus, kad patiešām
iejaucās Himlers un izveda cauri «Nord» pavēlniecības prasību
par latviešu komitejas (ne valdības!) dibināšanu. «Liels gods»
bija saņemt fiktīvā prezidenta titulu no asiņainā Himlera rokām!

Tai laikā, kad Berlīnē sparojās vācu iestādes, asa rīvēšanās

notikusi arī nākamo fiktīvā prezidenta posteņa pretendentu
starpā. Mežakaķu materiālos ir daļēji atspoguļots arī šis necie-

nīgais ķīviņš par neesošās valdības ministru portfeļiem un diez-

gan trāpīgi iezīmētas iespējamo kandidātu sakompromitētās se-

jas. 1945. gada 15. janvāra ziņojumā ir rakstīts: «Viss vairums

portfeļu tīkotāju ir Vācijā un ved savstarpējas cīņas par aug-

stākiem amatiem... Rojas un Raituma vārdi ir ar vissliktāko

slavu. A. Bērziņš reprezentē Ulmaņa valdības kliķes garu un

nekad nav bijis populārs ne tautā, ne aizsargos. Dankers, Prī-

manis, Leimanis — sakompromitējušies, uzticīgi kalpojot vācie-

šiem ...» Pēdējo, protams, varēja teikt par visiem nākamajiem

komitejas vīriem.

Zīmīgi, ka par Potsdamas «valdību» reti kāds latviešu buržuā-

ziskais emigrants ir iedrošinājies teikt labu vārdu, protams, ja

nerēķina dzīvos «ministrus» un to līdzgaitniekus. Pat aklam re-

dzams, ka tā bija asiņainā Himlera brūvējums. Jau leģiona virs-

nieks Ā. Blāķis, kas par savu dienestu fašistu labā izpelnījies
koka kruķus, žultaini ironizēja par «Potsdamas nacionālo komē-

diju» (M.' o. p., 140) un «Kurzemes cietokšņa» vārdu lika pēdi-

ņās. Potsdamas farsu pēc kara atklāti tika nosodījuši arī vairāki
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buržuāziskās Latvijas politiskie darbinieki (kaut gan maz

ticams, ka toreiz tie būtu palikuši malā, ja viņiem pašiem pie-
solītu marionešu portfeļus!). Pat pazīstamais politiskais avantū-

rists Alfrēds Bērziņš, kas nebija izvēlīgs līdzekļos savas karjeras
ceļa bruģēšanai, ir demonstratīvi novērsies no tās. «Bija skaidrs,»

viņš deklarē, «ka ne komitejai, nedz «valdībai» no Himlera žē-

lastības nav nekādas nozīmes. Vāciešiem tā varētu dot visai

maz,... bet latviešiem tā varētu nest tikai ļaunumu, radot mal-

dīgas ilūzijas.» (Alfrēds Bērziņš, Labie gadi, «Grāmatu draugs»,
1963, 400. lpp. (B. L. g.).) Nevar noliegt veselīga saprāta balsi

šais vārdos. Taču, ja tā pati Himlera iestāde būtu laidusi Bēr-

ziņu no Berlīnes uz Latviju 1944. gada vasarā, kā viņš vairāk-

kārt tika lūdzies (B. L. g., 397), nez vai ulmaniešu provokāciju
meistars, ticis pie vilinošās valdību «taisīšanas» iespējas, nebūtu

zaudējis galvu, tāpat kā «policejiskā nacionālisma» dižvīri un

virsaiši, nez vai būtu atturējies no patmīlību kairinošās teātra

spēlītes, kaut veselais saprāts runāja tai pretī. Būdams vienatnē,

«vico-Bērziņš» šodien var pateikties cietpaurainajiem esesiešiem,
kas pārliekas neuzticības dēļ nelaida viņu tolaik uz Kurzemi;

tad «pretestībnieks» un angļu un amerikāņu bosu pakalpiņš būtu

sasmērējies kā kolaboracionists un nespēlētu pirmo vijoli «dī-

pīšu» emigrācijas vidū.

Arī pazīstamais ulmaniešu ideologs Žanis Unams, kuru vācu

okupanti «pagodināja» ar Pašpārvaldes Kultūras un sabiedrisko

lietu departamenta direktora posteni, ko gan latviešu esesieši

noskauda un dažādi «izšimpēja», vēl nesen, pirmsnāves grēk-
sūdzē, tika nosodījis savus veiksmīgākos konkurentus: «No mūsu

ilūziju politikas Barbarosas sākuma periodā Potsdamas

laikā bija palikusi tikai drupu kaudze. Uz šīs drupu kaudzes

iedzīvināt Himlera — Ribentropa vēlēšanos bija kļūda. Vēl vai-

rāk. Tā bija politiska negudrība (ret. — Red.).» (U. M.

v., 170.) Var tikai piebilst, ka ne mazāk nosodāma «politiska

negudrība» bija nacionālistu «ilūziju politika» okupācijas sā-

kumā, kad viņi, stutēdami Pašpārvaldi, padevās un pārdevās
Barbarosas plāna realizētājiem, kuru mērķis bija nācijas iznī-

dēšana. Protams, latviešu «policejiskie nacionālisti», kas līdz

pēdējam turējās pie vācu fašistu fīrera, dibināti ir izpelnījušies

vispārēju nicinājumu, arī «savas» emigrācijas nosodījumu; vi-

ņiem pienākas nest Kaina zīmi — kara noziedznieka zīmi.

Āriskie okupanti ņirgājās par visu, kas vien bija svēts latvie-

tim. Un tomēr latviešu nacionālisti atklātībā padevīgi laizīja
okupantu svārku stērbeles, bet preses vīri centās radīt nacionā-
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las neatkarības atjaunošanas ilūzijas, pat sauca palīga sentēvu

garus.

Tikai palikuši vieni paši ar sevi, viņi iedrošinājās pateikt savas

domas par «nacionālo komiteju». Izrādījās, ka pat «anglofili»
no tās neko labu negaidīja.

Latviešu jagdferbandieši 15. marta pārskatā rakstīja:

«Kurzemes iedzīvotāju nostāja pret LNK ir skeptiska un nogaidoša. Aprin-
das, kuras tic angļu-amerikāņu iespaidam Latvijas jautājuma izkārtošanā, ir

pret LNK. Komunistu propaganda, kura apelē pie spēku un materiālu laupī-
šanas domas, nozākā LNK un ģen. Bangerski asākā veidā, uzkurinot naidu

pret vāciešiem ...»

Kurzemes iedzīvotāji nīda fašistiskās marionetes un provoka-
torus, bet komunisti palīdzēja viņiem operatīvi atmaskot kārtējo
«nacionālās pārģērbšanās» komēdiju un saskatīt zem patriotiskā
grima īstos fašistisko izdzimteņu ģīmjus.

Pēdējā nacionālistiskā komēdija tika nospēlēta «piecas minū-

tes pirms divpadsmitiem». 3. maijā, kad Berlīne jau bija kapitu-
lējusi, Liepājā salasījās (pēc obergrupenfīrera Krīgera ierosinā-

juma) 73 policijas un SS virsnieki, to skaitā 23 agrākie politiskie
darbinieki, un pasludināja sevi par «Latvijas tautas padomi», bet

4. maijā saklīsterēja no savējiem «valdību» ar «premjeru» — asi-

ņaino SS pulkvedi Osi — un gestapo uzticības vīru Andersonu

priekšgalā. Sak, būs pašiem sava valdība, kas turpinās karu. Pa-

domju Bruņoto Spēku noteiktā rīcība, piespiežot Kurzemes vācu

armiju grupējumu kapitulēt bez jebkādiem noteikumiem un vil-

cināšanās, pārvilka svītru šai avantūristiskajai un eventuāli asi-

ņainajai spēlītei. Savas spējas «valdības» locekļi varēja parādīt,
tikai sturmējot pēdējos no Liepājas ostas atejošos kuģus 8. maijā.

Mirējs līdzi

kapā rauj
dzīvos

Taču ne visi, kuriem tēvuzeme dega zem papē-

žiem, paguva izbraukt no Kurzemes. Viņu vidū

bija arī daudzi no tiem latviešu esesiešiem, kuri

vēl pēdējā nedēļā piedalījās «cietumu tīrīšanā»

un nebija paspējuši noslaucīt asiņainās rokas. Mirstošais fa-

šisms rāva sev līdzi kapā visus, ko varēja aizsniegt. Fašistu ierī-

kotie cietumi un nāves nometnes Kurzemē pieredzēja pēdējās
sadistiskās nāves orģijas. Jau 23. aprīļa rītā fašisti nežēlīgi no-

slepkavoja desmit Liepājas pagrīdniekus — Artūru Ķikutu, Va-

lentīnu Beinaroviču, Zani Piziku un citus. Naktī no 19. uz 20. ap-

rīli par godu fīrera dzimšanas dienai no Ventspils cietuma tika

izvesti un nošauti 100 vīrieši un 4 sievietes — padomju parti-
zāņu atbalstītāji un antifašisti. Lielāko tiesu tie bija Bultas un
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Zūrmeža partizāņu un izlūku palīgi, to skaitā leģendārais Pēte-

ris Podkalns, Marta Bite, Bogdanovu ģimene un daudzi citi go-

dīgi darba cilvēki. Vairākas mazākas grupas un atsevišķi anti-

fašisti tika šauti pat līdz kapitulācijas brīdim.

Arī Talsus hitleriskā SD bija pārvērtusi par antifašistu spī-
dzināšanas vietu. Te jau 1944. gadā ar Jekelna lēmumu pie
Ostlandes SD mītnes Fabrikas ielā 8 tika uzcelta speciāla mūra

piebūve pagrabs, t. i., cietums sevišķi bīstamu politisko preti-
nieku ieslodzīšanai. Tas gestapoviešiem bija parocīgāk — atkrita

apcietināto vešana no kopējā cietuma pa pilsētu uz neskaitāma-

jām pratināšanām. Katrā nelielajā kamerā tika sabāzti 20 ares-

tētie. Spīdzināja un pratināja turpat blakus, nošaut veda laukā

no pilsētas. Te tika savesti arestētie padomju patrioti, aizturētie

izlūki un mežabrāļi no visas ziemeļaustrumu Kurzemes. Maija
pirmajās dienās sākās arī šī cietuma «tīrīšana». 1 Lielāka akcija
notika 6. maijā, kad nošāva arī vairākus Sēmes mežabrāļu at-

balstītājus, to skaitā trīs pieaugušos Viniņu ģimenes locekļus.
8. maijā bija paredzēta pēdējo apcietināto nobendēšana, bet pa-

domju divīziju straujā virzīšanās no Tukuma uz priekšu iztrau-

cēja slepkavas, un tie paši steidzās ātrāk nozust mežā.

Jā! Ja pieņem, ka no dažādo tautību esesiešiem un policistiem,
kas atradās Kurzemē un kam izdarīto noziedzību mērs bija tik

pilns, ka nevarēja cerēt uz tautas žēlsirdību, — ja pieņem, ka no

visiem viņiem tikai trešais ceturtais esesietis iebēga mežā, ari

tad var sanākt skaitlis, kurš jāraksta ar trim četrām nullēm.

Viņu lielākā daļa jau ilgāku laiku gatavojās šim pēdējam neģē-
līgajam solim, īpaši jagdferbandieši, t. i., mežakaķi, kuri daudzās

vietās bija ierīkojuši slepenas pārtikas, apģērba un ieroču nolik-

tavas, izstrādājuši savstarpēju sazināšanās un tikšanās tīklu.

Taču tie, kas cerēja izbraukt no Kurzemes, bet pēdējā brīdī ne-

tika uz kuģa, nolīda mežā lielā steigā. Tomēr viņi visi bija tei-

cami bruņoti un visiem bija viens mērķis — glābt savu ādu,
izdzīvot līdz «iks-dienai», līdz brīdim, kuru viņi grimstoša kuģa
slīcēju apmātībā cerēja sagaidīt. Proti, izdzīvot līdz rietumu im-

periālistisko valstu atklātai agresijai pret Padomju zemi. To ne-

sagaidīja neprātīgais fīrers, to nevarēja sagaidīt arī tie, kas

ticēja viņa murgainajām prognozēm. Daļu pabēgušo esesiešu

1 Talsu apriņķa ārkārtējā komisija 1945. g. V netālu no pilsētas — Opušku
mežā — atklāja 2 masu kapus ar nesen nošautu un sakropļotu cilvēku līķiem:
vienā bedrē — 17, otrā — 25, starp tiem 6 sieviešu līķi. Rokas pirms vešanas

uz nošaušanu bija visiem sasietas ar dzeloņdrātīm. Pēdējās apšaušanas Tal-

sos notikušas 29. IV un 6. V.



sagūstīja jau padomju karaspēka daļas, kas iesoļoja Kurzemē

kapitulācijas dienā. Pārējos no meža vai slepeniem pagrīdes bun-

kuriem, iedzīvotājiem palīdzot, ar laiku iztrieca vai izvilka die-

nas gaismā padomju drošības dienesta darbinieki. Bet tas, kā

jau teikts, atkal prasīja upurus.
Tieši šai brīdī, kad esesieši meklēja glābiņu meža biezokņos,

pa mežu takām un ceļiem, sagaidot savu atbrīvotāju — Padomju
Armiju, plūda Kurzemes mežabrāļi, lai dotos uz pilsētām un ap-
dzīvotām vietām. Un mežmalās vēlreiz, jau pēc Uzvaras salūta,

krustojās padomju cīnītāju un viņu niknāko ienaidnieku — es-

esiešu takas. Sur tur hitlerieši nodevīgi šāva mugurā leģendā-

rajiem mežiniekiem, kad tie, ticēdami vācu pavēlniecības solīju-
miem par bezierunu kapitulāciju, bez piesardzības laida sev

garām pretinieka mašīnas un kolonnas.
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...MEŽABRĀĻI POŠAS JAUNĀM GAITĀM

Kurzemes vācu

armiju
grupējuma

kapitulācija

1945. gada 3. maijā no Vācijas virspavēlniecības
mītnes Flensburgā atgriezās Kurzemes armiju
grupējuma štāba priekšnieks ģenerālis Ferčs un

atveda pavēli un sīkākus norādījumus par vācu

karaspēka evakuāciju no Kurzemes uz Vāciju

karadarbības turpināšanai. Bija norādīts, ka jāņem līdzi tikai

vieglie ieroči, lai evakuāciju paātrinātu. Pārāk vēlu hitleriskie

ģenerāli iedrošinājās labot sava fīrera kļūdu! Uz ko viņi vēl ce-

rēja? 4. maijā sabiedroto karaspēka pavēlnieks Ziemeļvācijā —

angļu feldmaršals Montgomerijs bija parakstījis ar vācu pavēl-
niecību vienošanos par to, ka hitleriešu karaspēks Ziemeļrietum-

vācijā, Holandē un Dānijā 5. maija rītā pārtrauc jebkuru preto-

šanos, bet tai pašā laikā neoficiāli atļāvis lieladmirālim Dēnicam,
kuram Hitlers bija novēlējis augstāko valsts varu, turpināt vācu

karaspēka izvešanu no Kurzemes, Vislas grīvas un Helas pus-

salas uz Vāciju. Šim nolūkam Dēnics norīkoja visāda veida jū-

ras transportu (L. t. c, 639). Hilperta štābs nolēma atvilkt savu

karaspēku līdz Liepājas un Ventspils nocietinājumu gredzenam
un, paturot ostas savās rokās, nodrošināt galveno spēku eva-

kuāciju pa jūru. V. Haupts apraksta, kā, izšāvušas munīciju pa

padomju pozīcijām un iznīcinājušas smagos ieročus, hitleriešu

divīzijas gribēja uzsākt plānveidīgu atkāpšanos uz abām ostām.

Taču jūras transporti nepienāca, jo Dēnicam nebija kurināmā,
un Hilperts varēja izmantot tikai nelielus kuģus un kuterus, kas

atradās Kurzemes ostās.
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7. maija rītā, pamanot hitleriešu priekšējo daļu atvilkšanu, pa-

domju karaspēks sāka vajāt ienaidnieku un, pārvarot plašos
mīnu laukus, nākamās dienas rītā ieņēma Tukumu, Saldu un

Brocēnus. 7. un 8. maijā angļu pavēlniecības pasivitātes dēļ pa-

spēja aizbēgt apmēram 26 tūkstoši ienaidnieka virsnieku un ka-

reivju, kuru skaitā bija daudz esesiešu un gestapoviešu, kā arī

vairāki simti latviešu policijas un leģiona virsnieku. Daži bēga
uz savu roku zvejnieku laivās uz Zviedriju. Daži vācu virsnieki

mēģināja iztēlot, ka pēdējos kuģos un lidmašīnās tikuši evakuēti

galvenokārt, «jaunekļi un daudzbērnu ģimeņu tēvi». Tā V. Haupts
raksta, ka 8. maijā Grobiņā 35 «Junkersa-52» lidmašīnās, kas

bija atlidojušas no Norvēģijas, iesēdināti šādi gādīgi tēvi, lai

tos nogādātu «fāterlandē». Patiesībā visi viņi bija bīstami kara

noziedznieki, kas gribēja izbēgt no padomju gūsta. Starp citu,
izbēgt viņiem neizdevās: 32 lidmašīnas jau ceļā notrieca.

Šai laikā karš Eiropā praktiski jau bija beidzies. Tā kā Padomju
Savienība ieņēma stingru nostāju, visas Dēnica mahinācijas cieta

neveiksmi. 8. maijā Berlīnes priekšpilsētā Karlshorstā vācu aug-
stākās virspavēlniecības pārstāvji parakstīja aktu par Vācijas
bruņoto spēku bezierunu kapitulāciju, akts paredzēja karadarbī-

bas pārtraukšanu 8. maijā pulksten 23.01 (pēc Viduseiropas
laika).

Jau 7. maijā Ļeņingradas frontes karaspēka pavēlnieks — Pa-

domju Savienības maršals Govorovs nosūtīja ultimātu Kurzemes

vācu armiju grupējuma pavēlniecībai. Tikai 8. maijā no rīta Ļe-
ņingradas frontes štāba radisti pieņēma radiogrammu, ka «vis-

pārējā kapitulācija ir pieņemta». Dienā abu armiju pārstāvji
tikās Ezerē, kur maršals Govorovs nodiktēja pretiniekam kapitu-

lācijas noteikumus. Hitlerieši gribēja izkaulēt šādas tiesības: ne-

uzskatīt viņus par karagūstekņiem, saglabāt personiskos ieročus

un dot iespēju «atgriezties dzimtenē».

Tomēr beidzot kategoriskā padomju varas prasība tika pie-

ņemta: vācu grupējuma štābs apņēmās 8. maijā pulksten 23.00

(pēc Viduseiropas laika) izbeigt Kurzemē jebkādu karadarbību

un visu apbruņojumu un tehniku nodot Padomju pavēlniecības

pārstāvjiem, bet karaspēku atvest karagūstekņu nometnēs. No

9. līdz 13. maijam gūstā padevās apmēram 190 tūkstoši kareivju,
bet pavisam padomju karaspēks Kurzemē 1945. gada maijā sa-

ņēma gūstā krietni vairāk par 200 tūkstošiem hitleriešu
... (L. t.

c, 642). «Kurzemes cietoksnis», izrādījās, bija pārvērties par

slazdu, kurā savā bezcerībā bija iestrēgušas veselas divas vācu

armijas. Vairāki bijušās okupantu armijas ģenerāļi un virsnieki,
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lai izvairītos no gūsta un atbildības par izdarītajiem noziegu-
miem, nošāvās; to skaitā arī kara noziedznieks 6. SS korpusa ko-

mandieris — obergrupenīīrers Krīgers, kam bija padoti latviešu

leģionāri. 19. divīzijas komandieri grupenfīreru Strekenbahu,
kas bija pārģērbies apakšvirsnieka formā, drīz atmaskoja (L. t.

c., 643). Lai aizturētu bēguļojošos ienaidniekus, Padomju pavēl-
niecībai nācās vairākkārt organizēt Kurzemes mežu pārmeklē-
šanu. Tagad hitlerieši bija mainītās lomās: viņus dzenāja un

ķemmēja «no mežiem» padomju karavīru ķēdes. Slazds

bija aizcirties — nebija kur dēties. Par laimīgiem uzskatīja tos,
kas ļodzīgās zvejnieku laivelēs pamanījās aizirties pāri

jūrai uz Zviedriju.

Partizāņi atstāj
mežus...

7.—9. maijā Kurzemes partizāņu un izlūku raid-

stacijas noraidīja pēdējās radiograrnmas Cen-

tram. Mežabrāļi ziņoja par to, kā izturas apkār-

tējie garnizoni kapitulācijas priekšvakarā, kur vērojama vācu

armijas daļu pārvietošanās. Sekojot padomju radiopārraidēm,
viņi bija informēti par hitleriskās Vācijas kapitulācijas gaitu.
Uzdevums — rūpīgi vērot un sekot pretinieka rīcībai — palika
spēkā līdz mežabrāļu savienošanās brīdim ar padomju kara-

spēka daļām. Tā, piemēram, Centra norādījums Veprim Stendes

mežos skanēja šādi: «lesakām turpināt novērot vācu karaspēka
darbību sakarā ar kapitulāciju.» Lai nesarežģītu situāciju, ne-

dotu nekādu pamatu vācu karaspēka pavēlniecībai izprovocēt
konfliktus, pārkāpt kapitulācijas noteikumus, partizāņi un izlūki

ne tikai pārtrauca militāros pasākumus maija sākumā, bet arī

neiejaucās apkārtējo karaspēka daļu kapitulēšanas gaitā. Būtu

muļķīgi tagad liet asinis. Padomju pavēlniecība rēķinājās savu-

kārt ar to, ka, padomju cīnītājiem iznākot no meža, SD un žan-

darmērija var mēģināt izprovocēt sadursmes — esesiešiem neva-

rēja ticēt. Tādēļ Kurzemes mežabrāļu grupām un vienībām bija

ieteikts būt modrām, neatstāt priekšlaicīgi mežus un savas no-

vietnes, bet paziņot precīzi, kur atrodas, lai Centra pārstāvji va-

rētu ar tām noteiktā vietā satikties pēc ienaidnieka kapitulācijas
apkārtnē.

Ta E. Aboliņš-Griša, kas atradās kopā ar Bultas pamatgru-

pām pie Klāņu ezera, saņēma šādu radiogrammu:

«No meža neiziet. Saglabāt sevi un biedrus.»

Sis brīdinājums bija savlaicīgs. Diemžēl šur tur izlūkiem pie-
trūka vajadzīgās piesardzības, un priekšlaicīga tikšanās ar hit
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leriešiem vairākās vietās beidzās traģiski. Esesieši nevarēja sev

atteikt nelietīgu prieciņu — izšaut uz nenotveramajiem meža-

brāļiem, kuru pēdas nesekmīgi bija dzinuši Kurzemē veselu pus-

gadu.
Padomju cilvēks visu mēroja ar savu mērauklu — ja jau dots

godavārds, kaut arī tas būtu dots nelietīgam pretiniekam, tad

tas stingri jāievēro. Bet izrādījās, ka humāno ticību cilvēkam

nedrīkstēja attiecināt uz rūdītiem fašistiem. Hitleriskā Vācija
bija kapitulējusi, fašisms sagrauts morāli, politiski un militāri,
taču daudzi, pārliecināti fašisti bija palikuši. Un ar to vajadzēja
rēķināties. īpaši uzbrukumi mežabrāļiem notika tur, kur esesieši

devās mežos meklēt slēptuves. Viņi baidījās no lieciniekiem.

Gestapo kanibāliskais princips joprojām bija viņu ceļvedis: katru,
kas varētu būt potenciāls aculiecinieks, nogalināt, iznīdēt bez

pēdām.
9. maijā pie Silakroga uz Ugāles ceļa hitlerieši smagi sašāva

Panteras komandiera vietnieku Ojāru Upenieku; tā kā vietējie
iedzīvotāji sniedza palīdzību, drosmīgais izlūks tika paglābts un

pēc padomju daļu ienākšanas nodots kara hospitālī ārstēšanai.

10. maijā, sastopoties ar hitleriešiem ziemeļaustrumos no Skrun-

das, gāja bojā Sibīrieša grupas komandieris — vecākais leit-

nants Gavrils Obuhovs. Tuvāku ziņu par viņa slepkavām nav.

Sai pašā dienā, kad visur Eiropā bija iestājies miers, ziemeļos
no Ēdoles gāja bojā vēl divi padomju izlūki — Drosmīgā gru-

pas komandieris staršina Ivans Kuļikovs un ēdolietis Voldemārs

Strazds. Par uzbrukumu viņiem ir saglabājies šāds pieraksts
Centra materiālos:

«Pēc kara beigšanas, 10. V 45., atgriežoties no uzdevuma, izlūki satikās

Puiļu viensētā ar 19. SS latviešu divīzijas leģionāriem. Apšaudē tika no-

galināti grupas komandieris Kujikovs un izlūks Strazds; ievainoti Bikovs un

Uskovs, kurus ievietoja garnizona hospitālī. Kujikovu un Strazdu 11. maijā
apbedīja Mežbrūveru viensētas apkārtnē Ēdoles pagastā.»

Vēl nav noskaidrots, kurš no rūdītajiem kara noziedzniekiem —

latviešu SS virsniekiem izprovocējis šo zemisko sadursmi. To-

ties padomju tiesa ieviesusi skaidrību otrā līdzīgā slepkavības
gadījumā, kas notika šai pašā dienā netālu no Stendes stacijas.

10. maijā Padomju Armijas daļas jau atradās Stendē. Dienā

A. Potiļicins-Vepris uzņēma kontaktus ar savas armijas pār-

stāvjiem, bet pirms tam rītā bija izsūtījis 6 partizāņus — izlūkus

«uz malu» novērošanai. A. Balodis šādi apraksta tās dienas no-

tikumus: «Maksimovu (Potiļicinu. — Red.) kopā ar viņa vīriem

pēdējo reizi redzēju 10. maijā pie Adieņu mājām, kur viņš bija
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sastapies ar Padomju Armijas karavīriem, kas ķēdē gāja caur

mežu. īsi pirms tam redzēju aizejam 6 Maksimova vīrus Stendes

virzienā. Pievakarē bēgle Jakovļeva, atgriezusies no Stendes,

stāstīja, ka Tērukšu ceja malā redzējusi divus nošautus cilvēkus.

Otrā rītā par to ziņoju Stendē milicijas pilnvarotajam Brinkma-

nim. Viņš nozīmēja 2 «iznīcinātāju bataljona» kareivjus. Es,

Freimanis, A. Medvecka un abi kareivji devāmies uz šo vietu un

uz vecā Stendes ceļa (3 km no Adieņiem, 2 km no Tērukšiem)
atradām 6 kritušus Maksimova grupas vīrus, starp tiem arī Ar-

kādiju. Viņa līķis atradās 6 metri pa kreisi no ceļa aiz tilta, šai

pašā ceļa rietumu pusē gulēja vēl viens nošautais. Pārējie četri

atradās ceļa pretējā pusē. Visi bija šauti galvā, ieroču klāt vairs

nebija. Nogalinātos apglabāja Dižruņķu kapsētā viena brāļu

kapā.»
Kas bija nogalinātie, un kas bija viņu slepkavas? Ka stāsta

A. Potiļicins, nogalinātie bija Antons Ragila un viņa grupas vīri

Aleksejs Tihonovs, Vladimirs Luhnovskis, Arkādijs Medveckis,

un tiem piebiedrojušies partizāņi Lukins un Pankratovs. Meža-

brāļi gāja savā nodabā pa meža ceļu, nedomājot, ka šodien, kad

gaidāma padomju daļu ierašanās, vēl var uzglūnēt hitlerieši.

Bet šīs pašas dienas pēcpusdienā viņi sastapās netālu no Maz-

tērukšu mājām ar 19. latviešu SS divīzijas virsniekiem. Pametuši

fronti pie Saldus, esesieši ar mašīnām bēga pa meža ceļiem no

Padomju Armijas daļām, kas mina uz papēžiem. Arī latviešu es-

esiešiem Kurzemei- «cietoksnis» bija pārvērties par lamatām. Viņi

meklēja klusu nostūri, kur varētu ielīst un paslēpties. Te kopa

bija deviņi 43. grenadieru pulka virsnieki, arī pats pulka koman-

dieris — policijas majors Reinholds. Partizāņi bija dabūjuši tro-

feju mašīnu, un hitlerieši viņiem uzklupa pilnīgi negaidot, kad

mežabrāļi stūma automobili pāri dūkstij. Viņi arī^ nedomāja ķer-
ties pie ieročiem — karš jau bija aizvakar beidzies. To viņi arī

pasacīja pienācējiem. Bet SS virsnieki, noskaidrojuši, ar ko vi-

ņiem darīšana, nolēma nošaut visus sešus mežabrāļus. Veda

pa diviem mežā un ar šāvieniem galvā nobeidza. Tikai tādēļ, lai

nebūtu liecinieku. Taču agri vai vēlu noziegumi tiek atklāti. 1966.

gada 28. maijā LPSR Augstākā Tiesa diviem aizturētajiem kara

noziedzniekiem — slepkavām A. Apšem un E. Liepiņām — pie-

sprieda bargu sodu.

Vairāki traģiski notikumi piemeklēja arī Piltenes apkārtnes

mežabrāļus. Pēc iepriekšējās vienošanās Zūrmeža vienība un iz-

lūku grupas kara beigas sagaidīja pie Cunčiem — paris kilo-

metru ziemeļos no pilsētas. Te traģiski gāja boja leģendārais
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pilteniešu izlūks un Zūrmeža partizāņu organizētājs Ivans Mala-

šonoks. Arī Piltenes esesieši, policisti un žandarmi par savu glā-
biņa vietu izraudzījās mežu.

Ar vienu šādu grupu, kas bija sagatavojusies pāriet uz bandī-

tisku dzīves veidu, mežabrāli nejauši sadūrās Šiliņu mājās. Pār-

ģērbušies privātās drēbēs, ar lieliem mantu maisiem šucmaņi
vakarā bija ienākuši viensētā un pārnakšņošanai izvēlējušies
kūtsaugšu. Agrā rītā Šiliņu mājās ienāca partizāņi. Abas puses
šādu tikšanos nebija gaidījušas, bet hitlerieši nedomāja par pār-
runām — tie laida darbā ložmetēju. Partizāņi atbildēja, un pre-
tinieks neizturēja — diedza uz mežu apakšveļā — nebija vēl at-

radinājušies no kungu dzīves, tādēļ nakšņoja izģērbušies. Sagā-
dātās mantas bija jāpamet. Sai apšaudē krita viens no pirmajiem
vienības partizāņiem Nikolajs Bujāns. Viņam bija iestrēguši
automāta stobrā patrona, un garāmskrejošais policists viņam
iešāva galvā.

Sie notikumi zūrmežniekus padarīja modrākus. Redjko deva

rīkojumu uz meža ceļu krustojumiem uzstādīt ložmetējus — ne-

viens godīgs cilvēks tagad mežā nebēgs. Vairāki esesieši tika

aizturēti. «Vācu karaspēka kapitulācijas laikā,» rakstīts Centra

materiālos, «vienībai izdevās noķert apmēram 20 cilvēku no lat-

viešu SD un policijas, kuriem bija izplānots organizēt kontrrevo-

lucionāru elementu bandu Piltenes mežos. Noķertos nodeva dro-

šības orgāniem.»
11. maijā Zūrmeža vienība un izlūki sastapās ar Padomju Ar-

mijas pārstāvjiem; zūrmežnieku kara gaitas noslēdzās Piltenē,
kuras apkārtnē aizvadītajā pusgadā bija izturēti grūti pārbau-

dījumi. Zūrmeža vienības sarakstā tika ierakstīti 93 partizāņi;
tajā bija 18 dažādu tautību pārstāvji. Vienības nacionālais sa-

stāvs apliecināja tautu draudzības un proletāriskā internacio-

nālisma vareno spēku — sakļaut cīņā pret fašismu un šovinismu

visdažādāko nāciju pārstāvjus. Ari citas partizāņu vienības un

izlūku grupas iznāca no meža un pulcējās apdzīvotajās vietās,

kur dzīvoja viņu atbalstītāji un palīgi. Tā Sarkanās bultas 252

partizāņi sapulcējās Ozolniekos. Tas bija iespaidīgs skats, kad

šis partizāņu bataljons ar savu spēcīgo apbruņojumu izkārtojas

gājiena kolonnā. 17 ievainotie un slimie tika nogādāti atbrīvotas

Kuldīgas hospitālī.
Partizāņi, izlūki un viņu tūkstošiem cilvēku liela atbalstītāju

saime posās jaunām gaitām, jauncelsmes darbam. Padomju cī-

nītāji un visi godīgie Kurzemes darbaļaudis sagaidīja savus at-

brīvotājus — padomju karavīrus ar prieka asarām acīs.



Pie padomju varas un armijas pārstāvjiem pieteicās pilsētu
pagrīdnieki — antifašisti. Kurzemes pilsētās, īpaši Liepājā un

Ventspilī, vēl pēdējās nedējās darba cilvēkiem nācās dot pret-
sparu okupantiem, kuru speciālās nodajas spridzināja rūpnīcu
korpusus, mašīnas un dzelzceļu; demontēja vērtīgāko iekārtu un

centās to izvest uz Vāciju, ķēra iedzīvotājus un dzina uz kuģiem.
Pretestības kustība Kurzemes pilsētās noslēguma posmā uzlies-

moja vēl spilgtāk (K. p., 374—375; L. t. c, 592).
Pirmo reizi pēc daudziem mēnešiem, pat gadiem partizāņi un

izlūki varēja nosaukt savus īstos vārdus un uzvārdus. Partizāņu
vienības un izlūku grupas tika izformētas. Daja no tiem devās

uz 204. Strēlnieku rezerves pulku turpināt dienestu; pārējie —

savu apriņķu partijas un izpildu komitejās tika norīkoti padomju
vai saimnieciskajā darbā. Daudzi iestājās milicijas dienestā vai

«iznīcinātāju bataljonos» — pirmajos pēckara gados tajos bija
vajadzīgi šādi pieredzējuši, drosmīgi un cīņās pārbaudīti cilvēki.

Mežabrāļu vadība — komandieri un komisāri — sēdās pie zi-

ņojumu un atskaišu rakstīšanas, cīnītāju un atbalstītāju sarak-

stu sastādīšanas un citiem dokumentiem. Dažuviet partizāņu un

izlūku palīgiem tika izsniegtas izziņas un raksturojumi. 1

No fašistu cietumiem un nāves nometnēm iznāca brīvē

tūkstošiem pārmocītu, slimu un sakropļotu cilvēku; daudzām

padomju patriotu ģimenēm bija izpostīta un izlaupīta visa

iedzīve, nobendēti apgādnieki. Cilvēkiem bija jāārstējas, jāat-

kopjas, daudziem jāsāk visa dzīve tukšā vietā. Tuvākajā nākotnē

iezīmējās daudz grūtību, pūļu un intensīva darba, bija jāatjauno

izpostītā saimniecība un jāuzceļ jauna dzīve — sociālisms. Pa-

domju cilvēki zināja — kādu laiku būs jāpārvar vakarējo ienaid-

nieku pretdarbība. Taču lielais uzvaras prieks visas rītdienas

rūpes atvirzīja sānis. Ar pilnu krūti, skaļā balsī nesen vajātie
mežabrāļi un viņu daudzie palīgi varēja sacīt: mēs uzvarējām!

Rītdienas uzdevumi — kaut arī lieli — likās neizsakāmi viegli

pēc kara nastas novelšanas no pleciem. Komunistiskā partija,
kas nodrošināja uzvaru karā, iedvesa cilvēkiem pārliecību par

drīzām uzvarām arī jauncelsmes frontē. Padomes, par kurām

bija lietas asinis, atdotas dzīvības, bija kļuvušas vēl dārgākas
un sirdij tuvākas; tās pavēra arī daudz cietušajai Kurzemei sau-

lainas nākotnes perspektīvas.

1 Jāatzīmē, ka toreiz diemžēl (un ne tikai Kurzemē vien!) gan atskaites,

gan cīnītāju saraksti sastādīti lielā steigā, ļoti nepilnīgi — netika novērtēta

šo dokumentu milzīgā politiskā un vēsturiskā nozīme. Šīs paviršības dēļ dau-

dzi simti aktīvu cīnītāju palika ārpus sarakstiem, netika ieteikti apbalvošanai.
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JĀ! UPURI NEBIJA VELTĪGI

(Noslēgums)

Jā! Asinis atkal bija bagātīgi slacījušas seno kuršu zemi —

padomju Kurzemi. Vēsturē daudz cietušajai Kurzemes pussalai
karš atkal bija cirtis dziļas jo dziļas brūces. Daudzi tūkstoši kur-

zemnieku bija krituši, desmiti tūkstoši nomocīti, sakropļoti, aiz-

dzīti svešumā. Cīņu biedri un sabiedrība parādīja pēdējo godu
kritušajiem cīnītājiem — viņu mirstīgās atliekas tika izraktas no

pagaidu atdusas vietām purvos un mežos un pārvestas uz Brāļu
kapiem. Gar Apriķiem uz Aizputi tika aizvadīti ziediem un sar-

kaniem audumiem klātie A. Macpāna un V. Barona šķirsti. Pie

Popes izauga kritušo partizāņu kapsēta. Kuldīgas centrā tika

guldīti leģendārie padomju cilvēki — A. Šiliņš ar savu dzīves-

biedri M. Mucenieci. Tika apkopti masu kapi — padomju cil-

vēku slepkavošanas vietas, arī to bija daudz visos Kurzemes pa-

gastos un pilsētās. Notika sēru mītiņi, tautas sapulces, kur

cildināja dzīvos un ar dziļām sāpēm atcerējās bojā gājušos cīnī-

tājus — varoņus. Vēlāk ieviesās jauna tradīcija: partizāņu sa-

lidojumi cīņu vietās. Savu glābēju, Kurzemes mežus, bijušie
partizāņi neaizmirst. Ik gadus, sapulcējoties vienkopus, viņi at-

kal un atkal ieklausās sava zaļā drauga šalkās: cik gan daudz

tam ir ko teikt!

...
Kurzemes pussalā nav tādas ģimenes, kas kara gados ne-

būtu apraudājuši bojā gājušos tuviniekus. Sāpes un sēras var

pierimt, bet nevar izgaist no cilvēku sirdīm. Vēl tagad sērojošo

piederīgo prāts negrib un nevar samierināties ar notikušo. To

sapratām mēs arī toreiz, pirms 11 gadiem, kad Macpāna parti-

zāņu salidojumā Apriķos, atceroties brāļu nāvi, tēvu ciešanas

un visas tautas postu, pat Latviešu gvardes divīzijas karavīram,
kas izgājis kara briesmu pekli, iedrebējās balss un paspruka
jautājums: vai šie daudzie upuri nebija veltīgi? Vai ienaidnieka

daļu pārpildītajā «Kurzemes katlā» toreiz nelielajām, nereti vāji

apbruņotajām partizāņu grupām un vienībām bija jēga un per-

spektīva sākt nežēlīgo partizāņu karu, kas savukārt nesa tik

daudz jaunu upuru? Kara liktenis, lūk, izšķīrās nevis te, Lat-

vijas nostūrī, bet tur, Eiropas centrā — pie Berlīnes! Uzvaras



diena tikpat būtu atnesusi atbrīvošanu arī Kurzemes pussalai...
Tātad — vai upuri nebija lieki, veltīgi?

Ar vispārējiem vārdiem, jo vairāk ar frāzēm te atbilde nav

dodama. Tā nepārliecinātu. Tuvais, personīgi sāpošais ikdienā

reizēm aizēno tālo, diženo, varonīgo. Bet tas var notikt tikai tad

un tur, kur diženais — varonīgā pagātne — tiek piemirsts, zaudē

savu sākotnējo spožumu, kļūst bālāks cilvēku atmiņā vai arī

bijis zināms tikai daļēji, fragmentāri. Arī Kurzemes mežabrāļu
cīņas varenā epopeja visā tās plašumā un lielumā līdz šim nav

bijusi iezīmēta un tādēļ nebija tālu jo tālu pārskatāma un pil-
nībā novērtējama. Pat lielāko vienību komandieri (nerunājot
nemaz par ierindniekiem un partizāņu palīgiem, kas konspirāci-
jas dēļ pazina tikai tuvākos līdzgaitniekus) redzēja un zināja
tikai nelielas dižās panorāmas ainas. Un, ja šais ainās dominēja
sēru nokrāsa, tad arī kustības vispārinājums izskanēja skumju
minorā. Un tikai tad, ja zina visu Kurzemes mežabrāļu cīņas
vareno epopeju, tā iezaigojas gaišos, optimistiskos — uzvaras

toņos un krāsās, runā vēsturiskās nepieciešamības balsī. Tad

pats jautājums: vai nestie upuri nebija veltīgi? — kļūst lieks.

Jā! Upuru Kurzemē bija daudz, pārlieku daudz, jo ienaidnieks

savukārt bija pārlieku spēcīgs, viltīgs, bīstams un nežēlīgs. Bet

tā nebija tikai Kurzemē vien. Lielajā Tēvijas karā uzvara pār
vēsturē vēl nepieredzēti baismīgu pretinieku — fašismu, kas

nesa mūsu zemei postu un nāvi, padomju tautām bija jāizkaro

par pārmērīgi dārgu — asiņu cenu, jāsamaksā ar miljoniem
savu cilvēku dzīvību.

Jā! Upuri bija pārlieku lieli, bet tie nebija ne lieki, ne veltīgi!
Lai tā ir atbilde arī tiem «objektīvajiem» vērotājiem un šķieta-
majiem mūsu labvēļiem Rietumos, kas prot tikai šausmināties

par padomju tautas pārmērīgajiem upuriem Lielajā Tēvijas karā.

Lai tā ir atbilde arī rietumvācu vēsturniekam Eriham Hesem,
kura apcerējums iznāca vienlaikus ar monogrāfiju «Kurzemes

katlā» 1969. gadā. «Cīņas panākumi,» tā rezumē padomju par-

tizāņu darbību «sirdsšķīstais» vācietis, «ko izcīnīja tikai parti-
zāņi, ir neapstrīdami lieli. Ja arī partizāņi nevarēja izcīnīt īstas

uzvaras, tad viņi tomēr atbilstoši saviem uzdevumiem bremzēja
pretinieka uzvaras. Arī viņu politiskais uzdevums, kas pastāvēja
tai apstāklī, lai aizkavētu iedzīvotāju novēršanos no Padomju
valsts un lai padarītu neiespējamu vācu kundzības iesakņošanos,
tika izpildīts ar līdzekļiem, kurus viņi atzina par sev piemēro-
tiem. Taču neattēlojamas paliek milzīgās cilvēku ciešanas, kuras

radīja šis laikam visšausmīgākais cīņas izvēršanas veids. Upuru
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faktisko skaitu nekad pilnīgi neuzzinās (tikai Baltkrievijā vien,

pēc padomju iestāžu novērtējuma, ir vesels miljons partizāņu
karā nonāvētu cilvēku). Objektīvam vērotājam atkal rodas mo-

koši jautājumi: kāda ir šo notikumu jēga, un kas (?) pie tā ir

vainīgs, cik tālu panākumi var attaisnot tādu milzīgu upuru
skaitu?» (H. S. p., 252.) Hese šausminās ne tādēļ, lai nosodītu

padomju tautas ciešanu un posta vaininiekus
— vācu laupītāju

imperiālismu un tā rīdītos asinssuņus hitleriešus, kas tā arī ne-

spēja remdēt savas slepkavošanas alkas; ne tādēļ, lai pienaglotu
sadistiskos izdzimteņus pie kauna staba un lai viņiem līdzīgie
bītos atkārtot līdzīgus posta darbus Vjetnamā, Palestīnā un jeb-
kur citur pasaulē. Heses asariņa ir pārvarēm izspiesta un ne-

īsta. Vai tad vajadzēja ļauties, lai fašistiskie okupanti nesodīti

apkauno, apšauj, nomoka, aizved verdzībā, met savas irstošās

frontes stutēšanai padomju cilvēkus un... lai upuru būtu vēl

vairāk? Padomju ļaudīm notikumu jēga bija skaidra, un tieši tā-

dēļ viņi bija spējīgi nest milzīgos upurus uz sociālistiskās Dzim-

tenes altāra. Hese un viņam līdzīgie, uzdodot šādu jautājumu,
zaimo svētajā Tēvijas karā kritušo padomju cilvēku piemiņu.

Daudzajos gados vācot un sakopojot Kurzemes mežabrāļu
cīņu grūti atrodamās liecības, grāmatas autors centās pēc iespē-
jas pilnīgāk atainot pagātnes notikumu kopskatu, lai tas dotu at-

bildi tiem, kam ir morālas tiesības uzdot šo sāpīgo jautājumu ...

Pavisam atšķirīgi bija divi kara pavasari Kurzemē. Tikai gada
distance šķīra četrdesmit ceturtā gada sulu mēnesi no četrdesmit

piektā gada maija, bet bija neredzēti izmainījušies Kurzemes

vaibsti, negaidīti pārvērtušies mūžīgi šalcošie Kurzemes meži.

Pirms gada — tikai reti drosminieku pulciņi, vairoties no hit-

leriešu varmācībām, lielā slepenībā meklēja glābiņu zaļā drauga

aizsegā. Tikai vietumis varēja matīt piesardzīgi kurtā mežabrāļu

ugunskura dūmu sūrumu. Blaurīgo «štosnieku» nieka vads spēja
satraukt līdz dziļākajiem biezokņiem meža simtgadīgo klusumu

un līdz sirds dziļumiem — jauno mežavīru mieru.

Pēc gada — ziemas spelgoņā un kauju versmē ārdēto parti-

zāņu un izlūku simti droši un vērienīgi saimniekoja savā zaļajā
valstībā. Viņi lēma, kam ienākt mežā un

...
kam no tā neiziet.

Esesiešu soda ekspedīciju tūkstošgalvainā varza gan varēja iz-

bradāt, bet ne pakļaut sev sarkano partizāņu zaļo rezidenci.

Mostošos mežu pavasarīgo šalku un izcīnītās uzvaras prieka sa-

traukti, mežabrāli jundīja Uzvaras dziesmu.
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446, 523, 538; 3. il., 26. il., 100. il.

Abramovs Mihails 492

Abrsons Žanis 335

Abrsons, fašisma upuris 335

Actiņš 2anis 375, 391, 393

AdamaiteMarianna 221

Adata (segvārds) 287—288

Adatiņš, sk. Ļemantovičs A.
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Balodis Ādams 62, 377—378



548

Balodis Ādolfs 539
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Beniši (brāļi), fašisma upuri 228

Benšeits Alberts 394

Bereheits, esesietis 509

Bērends, SS ģenerālis 315, 325,
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Bogdanovs Ivans 186

Bogdanovs Konstantīns 360—362

89. il.

Bogdanovs Nikolajs 475

Bogdanovs Pēteris 282—283
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Cimmermanis, antifašists 479

Cimmermanis, esesietis 523

Cipriķis Rūdolfs 230—232

Cīrule Katrīne 61, 369

Cīrulis Alfrēds 368—369; 17. il.

Cīrulis Jāzeps 377

Cīrulis Krists 61, 369

Cīrulis Pēteris 377

c

Cače Žanis (Kramiņš) 93, 98, 102—

103, 106

Caikins (čaikovs, Caika) Nikolajs
191— 192, 194—195, 295, 493—497

Cakstiņš Jāzeps (Saliņš) 108

Cerpaks Aleksandrs 249, 252, 254;
55. il., 101. il.

Cistjakovs Ivans (Sokols) 81—84,

87, 363—364, 367, 375, 382, 384,

387, 411, 413, 528/529

Cornijs, sk. Peskovojs A.

Cūba Jānis 202—203

Cūba Kārlis 202—203

Cūba Nanija 203

Cugunovs Ivans 255

Cuprovs Pāvels 277—279, 479; 61. il.

D

Dambergs Arnolds 437

Danfelds, antifašists 36

Dankers Oskars 238, 531

Danne Fricis (Mārtiņš) 99, 105, 127

Danne Valentīna (Kārlēns) 95, 105,

117, 127, 428

Daņilovs Aleksandrs 163

Degis, sk. Sprūde P.

Dekants Jānis 31—32, 36

Dēnics Karls 164, 536, 537

Deņisovs Vladimirs 193, 451, 481

Didriksons Jukums 33

Diedziņš Andrejs 111
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Diksons C. O. 258—260,322

Dingess, esesietis 317

Dirba Alfrēds 227

Drabkins Pēteris 63—64, 375, 387,

401

Dreimanis Jānis 335

Dreimanis Krišs 227

Dreimanis Pēteris 502

Drobotovs Nikolajs 356, 508, 512,

515

Dublis Nikolajs 221

Dubrovins Nikolajs 184, 186—188,

354, 496, 528/529
Dūka Berta 481—482

Dūka Krists 481

Duka Rasma 481

Dunaiskis Alfons 69, 359

Dunajeva Vera 381

Dunkure Zelma 478—479

Dunkurs Kārlis 478

Dusa Andrejs 479

Dzene (Mūrniece) Olga 185, 342

Dzene Veronika 185

Dzenis Izidors 185, 342

Dzenis Jānis 308

Dzenis Kazimirs (Mazais Kazimirs)
185; 81. il.

Dzērve Jānis (Jānis, Somovs) 28,

161, 418, 421—422, 433, 446, 449—

450, 528/529
Dzintars Jānis 18, 21, 293

E

Egle (Jeļskis), antifašists 468—469

Egle Krišs 111

Eglīte Kate 61

Eglītis A. 296

Eglītis Alberts 380—381, 402

Eglītis Antons 380

Eglītis Jānis 347

Eidemanis Andrejs 66

Eiss Jānis 206—207

Ekercs Rūdolfs 357

Ekimans Francis 435, 446
Elerts Eduards 28, 31—32, 35—36,

75—78, 230, 371, 528/529; 20. il.

Elviņš Jānis 227

Engelss Arturs 94

Enkūzis (Eņķūzens) Jorens 32, 35—

36

Enkūzis Z. 36

Eņģelis (Gaišais eņģelis), esesietis

425—426

Ermsone Ida 396, 398

Ermsone Skaidrīte (Mežrozīte) 398

Ermsons Žanis 404, 406—407, 524;
17. il., 90. il.

Ernsts (arī Alfrēds), sk. Kurctušs F.

Ernstsone Minna 60, 380

Ešentāls, policists 135

Ešenvalds Krišus 174

Ezernieks Voldemārs 109

F

Fabriciuss, mežsargs 479

Fadejevs (Saša), spiegs 197, 295;
67. il.

Fedja, izlūks 355

Feizaks, žandarmērijas virsnieks 317,

415

Feldmanis Jānis 32, 35

Feldmanis Žanis 228

Felša Alīse 456

Ferčs Fridrihs, vācu ģenerālis 358,

502

Fersters Indriķis 201, 225—226

Fersters Jānis 226

Fersters Kārlis 226

Fersters Krišs 226

Fersteru ģimene 225—226

Fetlers Eduards (Vizulis) 28, 154,

157, 160—162, 433, 450

Figaļeva Aleksandra 64, 387

Fiļimonovs Leonīds (Alksnītis) 107,

154, 423

Firstenbergs, fon, okupantu ierēdnis

52

Fišmeistars Edgars (Krastiņš) 134,
437

Fjodorčuks Grigorijs (Griško) 478,

484, 488

Fjodorovs Fjodors 278

Fomčenko Maksims (Bajānists) 82—

84, 87, 367, 375, 382, 384, 387, 411,

413, 528/529
Freimane Līna 35, 77

Freimanis, aizsargs 227

Freimanis, esesietis 316

Freimanis Jānis 210, 213—214

Freimanis Kārlis 423—424

Freimanis, spiegs 51
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Freivalds Osvalds 7, 9, 293, 295, 297,
314—315, 407

Fricis, vācu antifašists 145

Fromāters, esesietis 317

Fūrmane Līna 317

Fūrmane (māte) 317

Fūrmanis Ādams 70, 77, 79

G

Gailis (Saša), sk. Garkajs A.

Gaiķis Teodors 32—33, 35—36

Galviņš Augusts 441

Gamzjuks Vladimirs 492

Garais, sk. Venckavs K.
Garais Vasilijs, sk. Kondratenko V.

Garaskins Vasilijs 221

Garkājs Aleksandrs (Saša Gailis)
341—342

Garkajs Aleksejs 185

Germans Aleksandrs 279

Gertsons Andrejs 49, 70, 369

Gilbergs (arī Gilberts) Otto 32, 35

Gladišs Leonards 111. il.

Glāziņš Ansis 138, 441

Gluščenko Afanasijs 280

Goldbergs Heinrihs 219

Goldbergs Žanis 219

Goldbergu ģimene 219

Gordejevs Aleksandrs (Petrovs) 278,

280, 479

Gorins Vasilijs (Suts) 158

Govorovs Leonīds 503, 537

Grama Anna 497

Grasis Voldemārs 338, 513—514

Grava (segvārds) 97, 157

Gricmanis Jēkabs 170

Gričs Jānis (Žanis) (Miza) 134, 137,

431

Grigorjevs Grigorijs (Mužiks) 439

Grīnbergi, partizāņu atbalstītāji 133

Grīnbergs Fricis 120

Grīnbergs Jānis 432

Grīnbergs Miervaldis (Zamuels) 134

Grīnbergs Rūdolfs 472

Grīnbergs Vilhelms 161

Grīnbergu ģimene 431

Grīnpauķu ģimene 278, 452

GrīntāleAnna 120

Grīntale Emīlija 430

Grīntāls Arvīds 430

Grīntāls Fridrihs 430

Grīnvalde Vēsma 479

Grīnvalds Arnolds 17. 11.
Grīnvalds Artūrs 134, 440

Grīslis A., budzis 227

Griša, sk. Āboliņš E.

Griško, sk. Fjodorčuks G.

Gromova Jevdokija (Dusja) 75, 78,
383—384, 411

Gromovs Kirils 227

Gromskis (Gromovs) Anatolijs
(Tola) 175, 177, 182—183, 307, 336,

338, 341, 344—345, 351; 42. il.,
45. il.

Grosbārdis Fricis 436

Gruškevics Johans 450

Gržibovskis Antons 368, 383—384,
411

Gržibovskis Pēteris 65, 67, 69, 83,

317, 360—361

Gubanovs Ivans (Bortiks) 364

Gūtmane Anna 485

Ģ

Ģenerālis Antons 229

Ģērmanis Uldis 293, 502, 528

H

Hansis, vācu antifašists 145

Harants Jakobs 357

Haritonovs Vasilijs 143—144, 146,

163, 476, 482, 484, 521, 523,

528/529; 36. il., 111. il.

Haselmanis, abvēra virsnieks 218,
291 323

Haupts Verners 7, 77, 81, 313, 536,

537

Hāze, esesietis 303

Heibergs Dāvids 133

Heilbrunns Otto 258—260, 322

Heilmanis, SS oberfīrers 241

Heinbergs Kārlis 133, 440

Helds, vērmahta virsnieks 303—304,
332

Hellers Heincs 7, 9, 196, 470

Hermanis, sk. Kalniņš V.

Heronimuss Helarijs 465

Hese Erihs 259, 320, 544—545
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Hilperts Heinrihs501—502, 536

Himlers Heinrihs 293, 320, 334, 529,
531—532

Hisamudinovs Gabdula 332

Hitlers Ādolfs 7—9, 240, 320, 322,
324, 327, 427, 464, 501—502, 528—

529, 536

Hohlovs Vasilijs (Djadja Vasja)
154, 443, 447—448, 451—452, 489,

491, 528/529; 62. il

Hovels E. M. 259

I

lecelnieks Alberts 228

Ignāte Jadviga 60; 18. il.

īlens, faš. okup. darbinieks 202

Iltners Edgars 71

Indriksoni, bēgļi 84

Indriksons Ernests 217—218

Irbe Andrejs 227

Irbe Eduards 227

Irbe Jēkabs 227

Irsis, sk. Ķesteris A.

Ivanovs Nikolajs 346—347

Ivanovs Pēteris 357

Ivans Ivanovičs, sk. Malašonoks I.

Ivans Ivanovičs, partizānis 495

J

Jakāns Artūrs 211, 213

Jakis (Jakšs), vācu antifašists 465—

467

Jakovļeva, bēgle 540

Jakovļevs Valentīns (Bors) 389—

390, 393, 409, 411

Jakovļevs, leģiona dezertieris 308
Jakušina Zinaida 338

Jānis, sk. Dzērve J.

Jānis (Mazais), sk. Kozlovs S.

Janka, sk. Jurbergs J.

Janka, sk. Skudrovs I.

Jankavs Boriss 216, 320, 323

Jankovskis Leonīds 472—473; 105. il.

Janova (Stola) Vera 132

Jansone Marija 468

Jansone Olga-Mintāle (Aina) 74,
367, 389, 390—391, 393, 408—411;
22. il.

Jansons Indriķis 28

Jansons Rūdolfs 60

Jastrebs, sk. Sorohovs A.

Jaunbelzējs Arnolds (Sūna) 138—

139, 438

Jaunbelzējs Kārlis (Zvirbulis) 134—

135, 138

Jaunkungs Kārlis 377

Jaunķērpis Artūrs 155

Jaunķērpis Ernests (Ziemelis) 128,
153, 155, 421, 423—424, 441

Jaunķērpis Kārlis 120

Jaunķērpis Vilis 155

Jaunzems Georgs 71

Jēgers 2anis 226

Jēkabsone Marta 334

Jekabsons Jukums 111

Jekelns Fridrihs 9, 61, 78, 165, 184,

196, 239, 242, 267, 292—294, 297—

302, 304, 315, 321, 325—326, 333—

335, 358—359, 53JL534

Jeļinovs*
~

Andrejs (Ogoņoks) 99,

108—109, 422

Jerlaks, budzis 202

Jermolovičs Mihails 166

Jevrošenko Pāvils 79

Jonass Jānis 22, 27, 30—33, 36—37,
388

Juhanu ģimene 476

Jumis Edgars 458

Junklavs, SS ģenerālleitnants 329

Jurbergs Jānis (Janka) 161, 439;
98. il.

Jurdžs Kazimirs (Lielais Kazimirs)
188, 342; 81. il.

Juris, izlūks 342

Jurnovskis Jēkabs 221, 224

Jurševska leva 224

Jurševskis Eduards 219

X

Kadiķis, zvejnieks 463

Kaģis Edgars 334

Kaijaka Emīlija 424—426

Kaimiņa Emma 228—229

Kairis Kārlis 32, 36, 76—77

Kalmanis Eduards 456

Kalnbērziņš Jānis 440

Kalniņš, mežsargs 495

Kalniņš, zvejniecības speciālists 483

Kalniņš A., šucmanis 227
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Kalniņš Igors 339, 341

Kalniņš Jānis (Zemītis) 134—135

Kalniņš Vilis (Hermanis) 134, 289,

439

Kalniņu ģimene 431

Kalnpurs Jānis 463

Kalpenieks, antifašists 231

Kajiņins Pjotrs 72

Kaminskis Jānis 82, 368, 385

Kamišāns Antons 63, 64, 375

Kāns Mihails 194

Kaprālis (segvārds) 288

Kapteinis, sk. Maksimovs A.

Kapustins Nikolajs 41, 184—189, 220,

284, 301, 309, 330, 354—355, 495—

496, 508, 511—512, 514, 523,

528/529; 43. il.

Kārkliņš Voldemārs 528

Kārklis Rūdolfs 227

Kārlēns, sk. Danne V.

Kārlītis, antifašists 274

Kārlītis, vācu armijas dezertieris 452

Karovs D. 300

Karpovs Valentīns 278

Karpovs Viktors 278

Kasparovičs Pēteris (Misters) 132,

438

Kaščejevs Vasilijs 166, 448, 521;

35. il., 117. il.

Kaufmane Marija 33, 36

Kaufmanis Fricis 23

Kauliņš, mežsargs 397

Kauliņš (Spartaks, arī Vasilijs Iva-

novičs), sk. Mačiņš K.

Kauls Ernests 27, 33, 37, 219

Kaupiņš Žanis 375, 391

Kazimirs (Lielais), sk. Jurdžs K.

Kazimirs (Mazais), sk. Dzenis K.

Kazlauskaite Magda, partizāne 441

Ķilda Vladas 384

Kirijčuks Jēkabs 67, 83

Kirijins Grigorijs (Boriss) 100, 118,

122—123, 127—129, 132, 149, 411,

480

Kirjanovs Nikolajs 63, 374

Kirjanovs Vladimirs 340—341, 356,

512; 119. il.

Kirkvalds, antifašists 232

Kirsanovs Vladimirs225

Kiršteine Anna 7. il., 9. il.

Kiršteins Andžs 61

Kiršteins Juris 412

Kleinšmits Jānis 84

Kleinšmits Mārtiņš 380

KHediņš, antifašists 479

Kļava Indriķis 79

Kļava Jānis 173, 307—308

Kļaviņa Irma 284

Klavinš Aleksis 355

Klaviņš Miervaldis (Tīģeris) 283—

285

Knēts Herberts (Rasa F.) 146

Kobecs, sk. Lisovenko I.

Kohs Erihs 314

Kolmzē P. 259»

Koja, sk. Bezbailis A.

Kojedovs Ivans (Pāvels) 99, 148,

151, 422

Kojesņikovs Vasilijs 495

Komarovskis, «Saulstaru» saimnieks

223—224, 368—369; 85. il.

Kondratenko Vasilijs (Garais Vasi-

lijs) 63, 65, 317, 400

Konovalovi, partizāņi 250

Konovalovs Vitolds 250, 264

Konrāds, partizānis 369

Konrāds Vilis 453

Konakovs Mihails 336

Kopštāls Jānis 27, 31—32, 36

Korjagins, partizāņu komandieris

47L

Kovalovs Aleksejs (Zigans) 99, 108,

148

Kovešņikovs Ivans 484

Kozlovs Semjons (Mazais Jānis)

137, 159—160, 422, 435, 439, 441—

442, 446

Kozlovskis Egons 151

Kozunovs Nikolajs 36. il., 111. il.

Kožuhovs Aleksandrs (Saša) 221

Kramiņš, sk. Cače Z.

Krasovskis Anatolijs 83, 384

Krauklis (ari Roberts), sk. Biha-

Jenko A.

Krauklis Voldemārs 405—407, 524

Krauss, policijas majors 323

Krautmanis Eduards 120, 428—429

Krautmanis Jānis 120

Krautmanis Žanis 486

Krauze Jānis 491

Krauze Kurts, SS oberšturmfīrers

303, 305

Krauze Lūcija 145

Krīgers, SS obergrupenfīrers 533,

538
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Krīgers Mārtiņš (Kalndruva) 414

Krinka Žanis 204

Kriņģelis Fricis 318, 352

Kriņģelis Krišs 352

Kriņģeji, budži — aizsargi 318, 352

Kripēns Jānis 528

Kristapsons, šucmanis 68—69

Kristiāns, provokators 508

Krišjānis, esesietis 343

Krivickis Pāvels (Paška), sk. Zālī-

tis R.

Kroja Jānis 93

Kroje, policists 432

Kroliks Eduards 423

Kronberga Lina 120

Kronbergs Žanis (Robis, Robka)
92—96, 99—100, 113—114, 116,
119—120, 122, 125, 127—128, 131,

135—136, 146—148, 151—152, 154,

159, 160—161, 418—419, 421—422,

430, 432, 439—440, 442; 27. il.,
98. il., 100. il.

Kronē Ninela 67; 16. il.

Kronis Emīls 67—68; 16. il.

Kronis Emīls (dēls) 15. il.

Kronis Jānis 65, 67, 69, 83, 360—361

Kronītis Fricis 227

Krontāle Anna 324, 412; 91. il.

Krontāle Līze 324

Krontāls Alberts 324

Krontāls Kārlis 324

Krontāls Vilis 324, 412, 414

Kroņu ģimene 16. il.

Krūmiņa Lizete 194; 48. il.

Krumštets Augusts 211, 213—214

Kuklaša Elizabete 334

Kujikovs Ivans (Drosmīgais, Smē-

lijs) 324, 402, 412—414, 528/529,

539

Kumpis Jānis 230

Kunce Gebhards 462

Kupenis Jūlijs 194, 496

Kurctušs Fricis (Ernsts, Alfrēds)
204, 467—470, 528/529; 103. il.

Kurelis Jānis 43, 276, 286, 291—293,

295—298, 302, 343

Kurpnieks Gunārs 424

Kušņikovs Viktors 175

Kuzmina Ņina (Toņa) 447

Kuzņecovs Aleksejs 271—272

Ķ

Ķausis Kārlis 34

Ķaušu ģimene 35

Ķeizars Matīss 334

Ķeizaru ģimene 334

Ķesteris Aleksis - (Irsis) 157, 476

Ķibure Hermīne 232

Kiepe Andrejs 33

Ķikuts Artūrs 71, 407, 533; 88. il.

Ķinte Emīlija 61

Ķūķis, budzis 352

L

Lācis, sk. Veselis E.

Laganovskis Ignāts 178

Lagzdiņš Jānis 471

Lagzdiņš, mežsargs 164

Laimonis, Līvija, Ilgonis, M. Muce-

nieces bērni 335

Laiviņš Vilhelms 105

Lakutis Jānis 184

Langsams Alfrēds 370

Lapinskis Jāzeps 276, 278—279, 452

Lapinsku ģimene 452

Lapiņš, gestapo aģents 51

Lapsiņš, policists 381

Larionovs Jānis278, 352, 479

Lastovskis, mežzinis 63

Latišs Petjka, sk. Porfiļjevs P.

Laukmanis Artemijs (Melnais) 206,

209—214;50. il.

Laukmanis Jānis209

Laukss, vācu ģenerālis 241

Lazdenieks Fricis 60, 399, 402

Leimanis, latviešu kvislings 531

Leimanis Kārlis 193, 451

Leite Līna 334

Leja Roberts 33, 37

Leo, partizānis 475

Lerhs, esesietis 425—426

Liekne A., antifašists 70

Lielais Kazimirs, sk. Jurdžs X-
Lielkoks Jānis 407

Liepa Jānis 26, 28, 225—226

Liepa Kārlis 228

Liepiņš, antifašists 289

Liepiņš E., esesietis 540

Lilje Alberts 437

Lilje Fricis 437
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Lilje Ludvigs 437

Lisovenko Ivans (Kobecs) 158

Locinieks Miķelis 32—33, 35, 76—77

Lode, esesietis 402

Lode Līne 432

Loze Heinrihs 130

Luhnovskis Vladimirs 540

Lūkass, lietuviešu antifašists 64, 375

Lukins, partizānis 540

Lukstiņš Oskars 422

Ļ

Lemantovičs Aleksandrs (Adatiņš)
148, 154, 419

Lesņiks, sk. Antipovs P.

Ļitovčenko Valentīna (Vajā) 384,

411

Lubimovs Viktors 207, 478—479,

528/529; 112. IL

M

Macpāns Andrejs (Ansis, Vecais)

16—17, 20, 37, 46—51, 53—61,

63—66, 69—76, 78—79,82—83,85,

87, 111, 164, 174, 177, 183, 231—

232, 317, 339, 358, 363—368, 370,

372—375, 381, 387, 389—400,

402—409, 411, 413, 515, 524,

528/529, 543; 1. il., 8. il., 90. il.,
128. il.

Mačiņš Kārlis (Kauliņš, Spartaks,

Vasilijs Ivanovičs) 44, 172, 174—

180, 182, 287, 301, 306—308, 330,

336—338, 340, 345, 348, 354,

528/529; 40. il

Magone Ermanis 33

Maisoja Georgijs 337

Makarovs (arī Maksimovs X-), sk.

Potijicins A.

Maksimovs Anatolijs (Maksis, Kap-
teinis) 135, 154, 160—162, 418,

421—422, 433—435, 439, 443, 446—

447, 449—450, 522, 528/529; 31. il.

Maksimovs Konstantins (arī Maka-

rovs), sk. Potiļicins A.

Maksimovs Vasilijs 421

Maksis, sk. Maksimovs A.

Malašonoks Ivans (Buruns, Ivans

Ivanovičs) 143—144, 146—148,

163, 165—166, 443, 477, 521, 541;

33. IL

Maļcevs, majors 463

Mantinieks Ernests 27, 31, 33, 37

Marjašins Ivans 512

Markels, partizānis 50—51, 56

Markvarte Alvīne 221

Mārtiņš, sk. Danne F.

Mārtiņš, izlūks 342

Marve, esesietis 274

Maslovs Hermanis 491, 520; 111. il.

Maslovskis Vladimirs 25, 27, 30—32

Matīzens, faš. okup. ierēdnis 314,
530—531

Matrevics Žanis 227

Matutis Jānis 225

Matvejevs lija 411—412

Mazais Jānis, sk. Kozlovs S.

Mednieki, zemnieki 225

Mednieks Paulis (Vecītis) 28, 98—

99, 111, 126, 159, 429, 432; 98. 11.

Mednis Edvards 454

Medvecka Aleksandra 497, 540

Medveckis Arkādijs 540

Megne Grieta 383

Megnis Krists 383

Meija Ēriks 485—486; 111. il.

Meiris Pēteris 61

Mēliuss Voldemārs 298, 301, 303

Melnais, sk. Laukmanis A.

Melngalvis, antifašists 469

Melķe, zemniece 496

Mejķis (segvārds) 121

Meņaijenko Lidija 472

Merclīns Pauls 194, 295; 65. il.

Mežkovskis Broņislavs 132

Mežrozīte, sk. Ermsone S.

Mežs (Mežis) Miķelis 27, 30—33, 36

Mihailovs Aleksandrs (Pēteris) 106,

111, 117—119, 121-123, 152

Mihailovs Ivans 336

Mihalkovs Mihails 204

Miltiņa Elfrīda 414

Miša, partizānis 255

Mišuratovs Leonīds 400—401

Moisejevs Boriss 162, 413

Moltke Helmūts, fon 327

Montgomerijs Bernards Lou 536

Motels Jakovs 193

Muceniece Marta 171, 335, 543; 71. il.

Mūrniece (Barone) Milda 4. il.

Mūrniece, sk. Dzene O.
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Mūrnieks, antifašists 252

Mūrnieks Alfrēds 185; 72. il.

Mūrnieks Arvīds 61, 379—380

Mūrnieks Ernests 148

Mūrnieks Jorēns 380

Mūrnieks Kārlis 4. il.

Musolīni Benito 320

Mustafa, sk. Šņimščikovs S.

Muzikantiks Ivans 171

N

Nadžafovs Mameds (Saša) 161

Naidenovs Kirils 452

Natamsons Benjamiņš 221, 223

Nazarovs Aleksandrs 452

Negribs, mežsargs 256

Neimanis, antifašists 479

Nelsons Jānis 68

Niklāva Līna 166, 483; 111. il.

Niklāvs Fricis (Batjka) 166, 483,

485—487, 519; 110. il., 111. il.

Nikolajevs Voldemārs 178

Ņ

Ņevedomskis Ogurjans, antifašists

479

Ņikonovs A., antifašists 128, 440

o

Obidjins Vladimirs 481—482; 112. il.

Obuhovs Gavrils (Sibirjaks) 221,

225, 528/529, 539

Odmane Zaiga 459

Ofkants Uldriķis 120, 158

Ogoņoks, sk. Jeļinovs A.

Olants Roberts 303

Omleks (iesauka), partizānis 368

Ordens Pāvels 471

Orlovs Aleksejs 471

Osis Roberts 533

Osītis (segvārds) 97

Ostrouško Ivans 166

Oškalns Otomārs 54, 57, 396

Ozoliņa Lizete 191

Ozoliņš A., antifašists 469

Ozoliņš Kārlis 471—472

Ozoliņš Krišs 202—203

Ozoliņš Kristaps 191

Ozols (segvārds) 121

Ozols, leģiona dezertieris 287—288

Ozols Arvīds 300

Ozols Jānis 481; 109. il., 112. il.

Ozolu ģimene 166

p

Paegle Leons 109

Paegle Osvalds 217—218

Pagasts Ernests 173, 180, 183, 306—

308, 347

Paldiņš Kārlis 16, 18, 20, 95, 114,
128, 130, 190, 201, 215, 280, 426;
2. il.

Paļulis Ivans (Kārlis) 484

Pančenko Vasilijs 595

Pankratovs, partizānis 540

Pantalovičs Eduards (Adjutants)
134

Parfilovs (Porfiļjevs) Pēteris (Petj-
ka Latišs) 342

Parfjonovs Fokejs 108

Pastors Augusts 360, 362

Paukina Ilga 74

Pauls, sk. Antipovs P.

Pauls (Pāvels, Paška), sk. Zālī-

tis R.

Paulss, vācu kapteinis 491

Pavārs, policists 437

Pāvels, sk. Kojedovs I.

Pāvelsone (Valtmane) Milda 173

Pāvils, partizānis 361

Pavlovs Pāvels 214

Peide Pēteris 483

Pehauss, SS šturmbanfīrers 218,
320—321

Peniņbergs Eduards 120

Penkužs Ādams 524

Perdava Anna 60

Perdava leva 60, 398

Perdava Irma 398

Perdava Marija 60, 398

Perdava Matilde60, 398

Perdavs Jēkabs 398

Perevalovs Mihails 193

Peskovojs Andrejs (Cornijs) 108.

123

Pēteris, sk. Mihailovs A.
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Petersons Dimitrijs 134

Pētersons Voldemārs 419

Petrakovs Aleksandrs 162, 450

Petrovs Mihails 478—479, 484, 492

Petrovs Nikolajs 283

Petrovs, sk. Gordejevs A.

Pīlāga Paulīne 191—192, 497

Pīlagi, antifašisti 191

Pildiņš Augusts 463

Piļku Jānis, sk. Balodis J.

Pinksis Indriķis 231

Pintiķis, šucmanis 68

Pīpers Hugo466—467

Piziks Voldemārs 38

Piziks 2anis 533

PJetņeva Anna 412

Podčuks Vasilijs 484

Podkalne Emīlija 424, 426, 432—433;
95. il.

Podkalns Pēteris (Ernests) 114, 424,
426, 433, 534; 95. il.

Podrevica Eda 479

Podrevics Fricis 479

Pogumirovska Marija 412

Polis (iesauka), nodevējs 438

Poļakovs V., aizsargu priekšnieks
227—228

Pomerancis Jēkabs 76, 78

Pommers Mihails 347, 349; 78.—

80. il.

Popovs Boriss 221

Popovs Ivans 453; 64. il.

Porfijjevs Pēteris (Petjka Latišs),
sk. Parfilovs P.

Potapovs, padomju virsnieks 139

Potiļicins Aleksejs (Maksimovs Kon-

stantins, Makarovs) 192—196,

201, 493—497, 523, 528/529, 539—

540; 46. il.

Pozdņakovs Aleksejs 225

Prāmnieks, sk. Šiliņš A.

Priedols, šucmanis 68

Prikulis, leģiona leitnants 242

Prīmanis Mārtiņš 531

Pritikina. sk. Zavaļņeva A.

Proņins Vladimirs 455, 458

Prunovs Vasilijs 357

Prūse Līze 383

Prūsis Alfrēds 383, 385, 387

Prūsis Andrejs 383, 385

Prūsis Jānis 383—385, 387

Pšeņičņikovs Georgijs 484

Pūce Ernests (Pēteris Lielais) 153

Pūce Ijabs (Akmens, Reinfelds) 132,

139—142, 275, 286—289, 435, 438,

441, 446, 453—455, 523, 528/529;
63. il, 99. il., 101. il.

Pudāne Anna 413; 92. il.

Puhtejevs Iļja 167

PulmaneRena 318

Pūrīte Klaudija 67, 69, 317

Putika Marta 32

Putkale Olga 77

Putkalis Kārlis 32—33, 35—36, 76,
78—80

R

Radeks, esesietis 491

Ragila Antons 540

Rainis Jānis 529

Raisku ģimene 476

Raitums, latviešu kvislings 531

Rancāns Stepans 295

Rasa F., sk. Knēts H.

Raškevics Alfrēds 291

Rašmanu ģimene 433

Ratiņš Pēteris 277, 339, 347

Ratnieks Staņislavs 281—282, 286

Razuvajevs Vasilijs 481

Redelis Valdis 259—260, 263

Rēdina Lūcija 228

Redjko Vasilijs 146—148, 165, 168,

440, 443—444, 446—448, 452, 467,

474, 477, 482, 488—490, 492, 519—

521, 541; 34. il., 111. il., 117. il.

Reihslers Juris 33, 37, 219

Reinfelde Līze 133

Reinfelds Kārlis 133, 139

Reinfelds (arī Akmens), sk. Pūce L

Reinholds, policijas majors 540

Reiss Kārlis 227

Rekšna Francis 193

Reķe Maiga 173, 340

Remizovs Ivans 144; 111. il.

Rendenieku ģimene 441

Rendenieks Vilis (Saliņš) 95, 120,
158

Ribentrops Joahims, fon 532

Riekstiņš Jēkabs 215—216

Ritina Helma (Pēteris Otrais) 432—

433

Rītiņš Otomārs Alfons (Upīts) 94„
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98, 103, 105, 111— 112, 158, 428—

429, 432, 441; 98. il.

:Robis (Robka), sk. Kronbergs 2.

Roberts (ari Krauklis), sk. Bihaļen-
ko A.

Rode, spiegs 436

Roja, latviešu kvislings 531

Romanovska, partizāņu māte 432—

433

Romanovskis Arvīds 131, 135, 439,
450

Romanovskis Bernhards 131, 135,

439, 450

Romāns, E. Kaijakas dels 425—426

Rone Anna215—216

Rone Emma216

Ronis Alberts 215

Ronis Ansis 215—216

Ronis Edgars 216

Ronis 2anis 215—216

'Roņu Mednieks (iesauka), partizā-
nis 377

Rotbergs Artūrs 288

Rozanovs Volodja 266

Rozenbergs Aldonis 280—281

Rozenbergs Alfrēds 530—531

Rozenblūms Šoels (Saša) (Jūrnieks,
Morskojs) 301, 339—341, 478,

528/529;74. il.

Rozendārzs Imants 339—340

Rozentāle Alvīne 388

Rubans, partizānis 495

Rubenis, leģiona dezertieru koman-

dieris 298—300, 304—305

Ruļļuks Augusts 126, 154, 420, 424—

426; 96. il.

Ruma Marija 145

Rūma Melita 145

Rumnieku ģimene 434

Rūms Jēkabs 145

Rūms Vilis (Vilhelms) 166, 520;
111. il.

Runcis Gunārs 217

Runcis Tālrītis 217

Runcis, sk. Valtsons A.

Runču ģimene 217

Rutulis, šucmanis 515

Ružeks Fricis 221

s

Sadovskis Pēteris 28, 162

Sajanskis Fjodors 512

Salmiņš Kārlis (Sniedziņš) 91, 94,
106—109, 143—150, 153, 157, 163,
165, 168, 443, 473—477,482; 108.il.

Samsons Vilis 5, 10, 46, 168, 278,

291, 304, 424; 17. il., 72. il.

Sandalovs Leonīds 455, 503

Sanders Jānis 360, 362

Sanders Kārlis 31, 388—389

Sanders Vitālijs 362

Saračinskis Kārlis (Scerins Kazi-

mirs) 228

Sargūns Jānis (Trusis) 128, 138,
141—142, 276, 438, 440—441;
98. il., 101. il.

Saša Gailis, sk. Garkājs A.

Saulītis Kārlis 230, 232

Savina Marija 64, 387

Scerins Kazimirs, sk. Saračinskis K.
Sedliņa Marija 62, 400—401

Seļivanovs, antifašists 202

Seļodkins Jurijs 193, 451

Semiganovskis Viktors (Vitja) 265—

266, 269—273, 275, 453, 459,
528/529; 58. il., 123. il.

Semjonovs Vladimirs 175, 177, 182,

307, 330, 332, 336, 338, 342, 345—

346; 72. il., 73. il., 129. il.

Semjonovs Vlasijs 298—299, 308,

353, 356, 512; 75. il.

Sidorovs, sk. Sļepņovs V.

Silgailis Artūrs 7, 238, 240—244,
295—296

Silinš Aleksis (Aleksandrs) (Prām-

nieks) 18, 96, 171— 174, 176—177,

305, 333, 335-336, 347, 543; 37. il.,
77. il.

Šiliņš Leons 385

Silkāns Antons 439

Silkāns Pēteris 228—229

Silkānu ģimene 228

Sils, policists 481

Simsons, esesietis 316—317, 359—

360, 390—391, 400, 404, 522

Sinkevičs Jozefs 464—465

Skačkovs Konstantīns 224, 528/529
Skolmeisters Arvīds 427

Skorcēni Otto 320

Sku.de Andrejs 59—61

Skude Arvīds 58—59, 388, 402; 7. il.,
17. il.

Skude Arvīds 58—59, 388, 402; 7. il.,
23. il.
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Skude Ilgvars 59, 61

Skude Marta 59

Skude (Cīrule) Mirdza 17. il.

Skudra Jānis (Pavārs) 94, 120, 158,

230, 232

Skudrovs Ivans (Janka, Jānis Bēr-

ziņš, Sokols) 265, 272, 459—461;
59. il.

Slotigans Andrejs 485

SJepņovs Vladimirs (Sidorovs) 249,
251, 253—256, 263—264, 528/529

Smilga Žanis 278

Smirnova Jevgeņija 464—465

Snībergs Andrejs 387

Sniedziņš, sk. Salmiņš X-
Sofronovs Igors 450

Sokols, sk. Cistjakovs I.

Sokols, sk. Skudrovs I.

Sologubovs Jānis 451, 467

Sologubovu ģimene 451

Somovs, sk. Dzērve J.

Soprunovs Fjodors 296

Sorokins Provs 186

Sovka Jānis 250

Sovka Staņislavs 250

Spinke, žandarms 509—510

Spiridonova Poļina 479

Spiridonovs Aleksejs 112. il.

Sproģis Artūrs 39, 53—54, 56, 73

Sproģis Ojārs 340

Sprūde Jēkabs 99, 112

Sprūde Pēteris (Deģis) 28, 98, 106,

112, 117—118, 122, 125. 127, 152,

159, 419, 441

Staļins Josifs 29

Stankevičs Jevgeņijs 472

Stasis, lietuviešu antifašists 64, 375

Stendere Anna 334

Stendere Elizabete 334

Stenders Fricis 334

Stepanovs Hermanis 142, 287—288

Stepanovs Sergejs 451

Stepiņš Augusts 406, 528/529; 93. il.

Stepiņš Georgijs 191, 195, 497

Stiuriņš Aloizs 255—256
Stīvers Jānis 496

Stola, sk. Janova V.

Stolbovs Viktors 177, 181, 331—332,

336, 339, 349, 509, 517, 519; 75. il.,

120. il.

Stols Antons 132—133

Stols Ernests 132

Stols Jānis 132

Stradiņš Pauls 595

Strādnieks Alfrēds 369

Straume Jānis 215

Strautmane Anna 61, 381—382

Strautmanis Andrejs 46, 50, 58—62,

70—71, 85—86, 232, 376, 379, 381 —

383, 390, 393—394, 396—399,402—

404, 413, 524, 528/529; 12. il.,
17. il.

Strautmanis Jēkabs 61, 381—382

Strautmanis Pēteris 381

Strautnieks, esesietis 375, 402

Strazde Marija 412

Strazds Kārlis 412

Strazds Voldemārs 412, 539

Strejņikovs Mihails 18, 95, 171—172
T

174—177, 333, 336, 519; 38. il.,
76. il.

Strīķē Irma (Indriķis) 120, 125, 428,
432

Strīķē Katrīne 55

Strīķis Pēteris 55

Strods Vladimirs 337

Sudmalis Imants 55, 114

Supe Anna 333; 70. il.

Supe Lidija 333

Supe Matvejs 174, 333—334; 70. il.

Supe Vitolds 333

Svoks Jānis 250

Svoks Staņislavs 250, 264

s

Sacs Pjērs (Pols) 478, 485—487;
113. il.

Sahovs Makars 471

ščagins Nikolajs 166—167

ščemeļevs Jakovs 354

Sedlere Sofija 360, 362

Seluhanovs Viktors 36. il.

Šerners Ferdinands 9, 61, 246

Sestakovs N. 152—153, 424

Sinķis A. 7, 223

Šlēgermanis, antifašists 221, 224

Šmidbergs, antifašists 230, 232

Smits, leģiona dezertieris 287

Šņimščikovs Semjons (Mustafa)
109—110

Sņukuts Jūlijs 207

Sorohovs Arkādijs (Jastrebs) 225
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Štāls Vilis 338, 513

ŠteinbaumaLīvija 275

šteinberga Anna 371

Steinberga Doroteja 426

Steinbergi, partizānu atbalstītāji
213

Šteinbergs Fricis 227, 371

Steintals, nodevējs 364, 391

Štekerhofs Ernests 134

Štokmane Grieta 284

Štokmanis Kārlis 79

Štokmanis Kristaps 284

Štokmaņu ģimene 284

Štoltenbergs, fon, okupācijas ierēd-

nis 163—164

Štrekenbahs, SS grupenfīrers 538

Šulcs, šucmanis 181

Šūts, sk. Gorins V.

Šuvalovs Konstantīns 277—279

Švāģeris Ernests 414

Švāģeru ģimene 399

T

Tabona Antonija 68

Tabūns Jāzeps 361

Tanne, vācu majors 386

Tarass, sk. Trifonovs P.

Tarzans, sk. Bērziņš Fricis

Tauhmanis, esesietis 317

Teibe Kārlis 120, 429

Teibe Līna 424

Teidemanis, SS oberšturmbanfīrers

165, 316, 384, 493, 514

Tērauds Jānis (Žanis) 337, 347, 505;
82. il.

Tihonovs Aleksejs 540

Tihonovs Jefims 332, 338

Timofejeva Volmara 82

Timofejs, nodevējs 346

Tīrums Ādams 172, 338, 344. 347

Tīrums Indriķis 172—173, 177, 181,

336, 342—344, 347, 356, 509; 42. il.

Treilons, antifašists 32

Trēziņa Milda (Lība) 497

Trēziņa Valija 497

Trifonovs Pēteris (Tarass) 496

Triks Mārtiņš 180

Trukmanis Aleksandrs (Saša) 265—

268, 271, 273, 275

Trumars Andrejs 387

Trusis, sk. Sargūns J.

Trusovs Mihails77

Tučs Broņislavs 225
Turks Jānis 209—214; 51. il., 52. il.

Tūrs Miķelis 28, 399

v

Odris, antifašists 202

Ulmanis Kārlis 531

Unams Žanis 295—297, 502, 532

Upelnieks, policijas kapteinis, kure-

lietis 295, 297, 529

Upenieks Ojārs 477—479, 539;
107. il.

Upīts, sk. Rītiņš O. A.

Uplejs Jānis 377

Uplejs Jāzeps 50, 63, 374—375, 379

Upsavs Žanis (Ziediņš) 106, 108—

110

Urbānu ģimene 166

Urča Anna 171

Usenko Nikolajs 495

Uskovs Viktors 539

Uvačans Lazars 452

Uvers Valdis 202

V

Vācietis Kārlis 462

Vādzemnieks, esesietis 130

Valdemārs, igauņu antifašists 472

Valdmanis Kārlis 45. il.

Vāls, fon, vācu oberleitnants 459

Valters Georgs 347

Valtmane Lizete 173, 515

Valtmanis Alberts 173, 180

Valtmanis Andrejs 173, 179, 514—

515; 41. il.

Valtmanis Žanis 173, 179—180,

306—307, 514; 45. il.

Valtmaņu ģimene 307, 514

Valtsone (Irbe) Hedviga 129, 431,

436

Valtsons Ansis (Runcis) 132, 136,

138—139, 438

Valtsons Vilhelms Ādolfs (Zvej-
nieks) 114, 127—134, 136, 138—

140, 159, 168, 287, 421—422, 426,

435—439, 446; 30. il.

Vaļka (arī Vaņa), sk. Burke J.
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Vanaga, fašistu zvērību aculiecinie-
ce 437

Vanags J., antifašists 469

Vanags Jāzeps 178

Vanags Konstantīns 132

Vasilijs (Garais), sk. Kondraten-
ko V.

Vasilis Valdis 33

Vasiļjeva Jekaterina 490; 117. il.

Vasiļjevs Ivans 356

Vasiļjevs Saša, sk. Visteļuks Alek-
sandrs

Vasiļjevs Viktors 340—341, 357

Vasja (Vaska), sk. Bondarenko V.

Vēbers Heinrihs 79

Vēbers Rūdolfs 79

Vecais (arī Ansis), sk. Macpāns A.

Veccepuris Miķelis 50, 63

Vecītis, sk. Mednieks Paulis

Vecītis (iesauka), partizānis 377

Veckrācis Fricis (Kalniņš) 120, 158

Veikmanis Artūrs 439

Veikšans Fricis 36

Veikšāns Ludvigs 166, 521

Veismanis Alfrēds 280—286, 461,
528/529

Veismanis Reinholds 281

Veiss Voldemārs 245

Velveris Elmārs 224

Venckavs Kārlis (Garais) 126, 420,

424; 96. il.
Vents Tālivaldis 46, 54, 58; 10. il.

Verners (izlūkgrupas segvārds)
224—225, 528/529

Veselis Edvards (Lācis) 422

Veselis Jānis (Žanis) 113, 424; 96. il.

Vestermanis Marģers 124, 281, 283,
285

Veveris, antifašists 202

Vēveris Jānis 320

Veze Anna 334

Vēzis Arvīds 334

Vēzis Pēteris 334

Vičaks Fricis 109

Vičaku ģimene 431

Viesītis Arvīds 221, 224

Vīksnītis Voldemārs 227

Viktors, sk. Ļubimovs Viktors

Vilciņš Tālivaldis 209

Vilisters Ansis 427, 430—431

Vilisters Fridrihs 120, 427, 430

Vilisteru ģimene 430

Vilks Edgars (Zoržs, Otto) 468—

469

Vilmanis Josifs 275, 453, 455, 457—

458, 523, 528/529; 101. il., 102. il.

Viniņu ģimene 268, 534

Vīnstaba Anna 228

Viskonts Bens 384

Visteļuks Aleksandrs (Vasiļjevs-
Saša) 472—473, 528/529; 104. il..

Višņakovs Stepans 255

Višņevskis Kārlis 33, 76, 367

Vītiņa Marija 63, 400—401

Vītiņš Leonards (Krancis) 138

Vitja, sk. Semiganovskis Viktors

Vitkalovs Vladimirs (Jastrebs, Va-

nags) 484, 487—489; 116. il.

Vītola Vera 61

Vītoliņš, esesietis 316, 415, 417, 421,

424, 436, 449—450, 522

Vītoliņš Kārlis 120

Vītols Andrejs 394

Vītols Jāzeps 61

Vītols Konstantīns 187, 189, 355;
44. il., 81. il.

Vītols Vladimirs (Voldis) 66, 361,
405, 524; 17. il.

Vītolu ģimene (Sabilē) 215

Vizulis, sk. Fetlers Eduards

Vlasovs A., nodevējs 71

Voičuns Boriss 490, 520

Volodja, antifašists 282

z

Zaharovs Aleksejs 224

Zaičenko Pāvels 101. il.

Zaķe Spodra 432

Zaķis Fridrihs Voldemārs (Ālants)
93, 106—107, 110, 112, 117—118,
125, 135—136, 147—149, 152—153,
159, 419, 421, 428; 98. il.

Zalāns Staņislavs 186

Zālītis Raimonds (Krivickis Pāvels,

Pauls, Paška) 46—47, 49, 55, 57,

64, 69, 72—73, 75, 79—80, 82, 363,

367, 375, 387, 391, 395—396, 398,
404—407, 515—518, 524; 11. il.

Zaļkalns Augusts 472—473

Zariņš Vladimirs 471

Zariņš, sk. Ceplis F. V.

Zaslavers Pāvels 63—64



Zauers Fricis 368

Zauers Krišs 71

Zavaļņeva (Pritikina) Anna 140—

141

Zavaļņeva Monika 140

Zavaļņeva Vera 140

Zavaļņevs Jānis 132, 139—142, 437,

439, 441, 455

Zavaļņevs Vasilijs 139—140, 142

Zellis Jēkabs 111

Zelmene Milda 250, 256

Zelmenis Edvīns 249—252, 254—

257, 473

Zemture Helēna 63, 400—401

Zemturis Jānis 63

Ziemanis Vilis 440

Ziemelis, sk. Jaunķērpis E.

Zīle Arvīds (Alksnis) 50, 58—61, 86,
379—380; 13.J1.

Zīlīte (iesauka), partizānis 368

Zuimačs, policists 109—110, 420,
493

Zvanbergs Ansis (Maksis) 108—109

Zvejnieks, sk. Valtsons V. Ā.

2

2eļeznovs Sergejs 60, 402—403

2igans, sk. Kovaļovs A.

Zirovs Nikolajs 354

Žubīte Krišjānis 222

Zukovska Vanda 412

Zukovskis, zemnieks 214

2uravļovs Pēteris 478, 480—482



SATURS

Par ko šalc Kurzemes meži. (Priekšvārds).
. .

5

Slazda — ne cietoksnī! 7

Grāmata par mežabrāļiem 10

PARTIZĀŅU KARS UZLIESMO ...

Lielā lūzuma vēsmas Kurzemē. (1944. gada pavasa-
ris) 15.

Komunisti — cīņa saucēji un organizētāji 18

Kurzemes padomju aktīvistu likteņi okupācijas gados . .
21

Brocēnu politieslodzītie 23

Izkļūt brīvībā! 26

Dienvidkurzemes antifašistiskā organizācija .... 30

Jauns cīņu uzplūdu vilnis. (1944. gada vasara un

rudens) 38

... gar Baltijas juras krastu 45

Rietumkurzemes partizāņu kaujinieciskais štābs
...

46.

leroču trūkums — šķērslis izaugsmei 51

Apakšvienības — jauni cīņas centri 57

A. Strautmaņa apakšvienība 58-

Timzas nodaļa 62

Grīņu grupas 65

Sīkam grupām nav perspektīvu 69

Jauni kontakti — jaunas ieceres 74

Gaviezes pulciņš 75'

Pirmās neveiksmes 78

Kopā ar frontes izlūkiem 80

Mīna — partizāņu efektīvākais ierocis 83

Galvenais — sadarbība 86

...pussalas ziemeļos 88

«Sarkanais» novads 88

Pašu speķiem vien 90

Top partizāņu vienība Ziemeļkurzemē 98

Princips: nevis apvienot, bet izkliedēt spēkus .... 104

Bulta — izlūkvienība 110'

Konspirācija — sekmīgas darbības pamats . . . . 116

Jaunu organizācijas formu meklējumi 122

Pie Ances — Vairogs 128-

Vaivaru apgaitā 138

Sniedziņš un Ivans Malašonoks 143

Trūkst komandieru 147

Ziemai tuvojoties 151

Kas atstāja mežu? 155.



Jaunas iespējas Popes un Ances mežu masīvos -. . . 159

Partizāņu vienībai jātop arī Zambes mežos 163
Notikums, kas atbalsojas Eiropā 163

Zambes un Zūrmeža partizāņi 165

Brigāde varēja būt 167

...
Abavas mežos 169

Abavas meži — Kurzemes centrālais masīvs
.
. . . 169

Pirmie organizētie pretestībnieki pie Abavas
....

171

Top leģendārā Sarkana bulta 174

Komunisti Mačiņš un Strejņikovs — vienības organizētāji 174

Sarkana bulta — kompakta kaujas vienība
....

177

Abavieši grauj pretinieka komunikācijas un atbalsta

punktus 180

Kabiles meža izlūki 184

Kapustinieši 184

Apvienota izlūku nodala 186

Spares — Stendes mežabrāli un izlūki 190

Stendieši — antifašistiskās cīņas aizsācēji .... 190

Neatlaidīgais «Vepris» 192

Svarīgākais hitleriešu aizmugures mezgls tiek pastāvīgi
novērots 195

...visgarām aiz frontes 198

Piefrontes īpatnības un grūtības 198

Ko zināja un ko nezināja hitlerieši? 200

Padomju patriotu cīņas pie Tukuma
.... .

204

Uzvara — padomju patriotu militārās jaunrades rezultāts 208

Granāta prasmīgās rokās — graujošs ierocis
.
. . 211

Grūti bija sagaidīt Uzvaras pavasari 212

Nav miera Kursas malā 215

Vānes un Matkules darba jaunieši 215

Visnemierīgak Ventas krastos pie Skrundas
....

219

Leišmale 227

Arī viens ir cīnītājs 229

LEĢIONĀRI NEPAKĻAUJAS ...

... frontē 237

Kas patiess latviešu nacionālistu nāves grāmatvedība? 238

Leģionāri atsakās 240

«Neļaujiet sevi aizdzīt uz Vāciju!» 244

Aktīva cīņa — patiesa patriotisma mēraukla
....

247

.. pretojas Ziemeļkurzemē 249

Engures mežabrāļi un izlūki 249

Sakāve Adlera apgaitā 251

Centrbēdzes speķi sagrauj dezertieru nodaļu .... 256

Hitleriešu taktiskās metodes un paņēmieni Kurzemes

mežabrāju apkarošanā 257

Glābiņš — tikai kopā ar padomju izlūkiem
....

263

Sēmes purva vīri 265



Tālredzīgākie apvienojas un aiziet mežā 266

Izlūku uzdevumi saliedē nodaļu 269

Kritiskais marts 273

Nelegalisti Dundagas silos 275

Pie Vilkraģiem 276

Aiz Vežciema un Dižmežu ciema 280

Māmes — Ostupes masīvā 286

Akmens koordinē pretestības spēkus Māmes mežā
. .

287

...
ari pie Abavas 291

KureJa provokācijas bēdīgais gals 291
Stiklos varēja but iemaldījušies arī patiesi patrioti —

antifašisti 295
Usmas bataljons aizstāvas 297

Dezertieri spiesti pieņemt kauju 299

Sagrāve Zlēku mežā 302
Kas aizgāja uz Sarkano bultu? 305

Idejiskais irdenums un taktiskā neprasme — dezertieru

nodaju sakāves cēlonis 309

MEŽABRĀĻI AUKSTAJĀ UN ASIŅAINAJĀ ZIEMA ...

...pret brūnas pekles speķiem 313

Fašistu apsēstā Kurzeme 313

Kolosāla slepkavošanas un terora mašīna darbā
. . .

315

Fašistiskie sumpurņi — mežakaķi 319

Pret mežabrāļiem visi līdzekļi labi 324

...abpus Abavas — stabili
.

327

Sarkanā bulta lauž soda ekspedīcijas spīles (6.—9. de-

cembris) 329

Fašistu briesmu orģijas Zlēku un Rendas pagastos . .
333

Sarkanās bultas organizatoriskā nostiprināšanās un tā-

lākā izaugsme 336

Decembra sadursmju hronika 339

Spartaks atdalās no Sarkanās bultas 344

Brigādes radīšanas ieceres pie Abavas 346

Partizāņu ziemas ikdiena 348

Aktivizējas mežakaķi un citi pretpartizāņu spēki . . . 354

... Rietumkurzemē — traģiski 358

Visgrūtāk bija Durbes un Tebras krastos 358

Grīnu mežu «tīrīšana» 359

Traģiskās nejaušības pie Salienas 363

Mežabrāļus izspiež no Cīravas masīva 368

«Ja ejat uz malu ...» 371

Timzieši manevrē un aiziet pagrīdē 373

Jagdkomandas izmanto katru mežabrāļu neuzmanību 376

Atbalstītāju dzīvais aizsegs — visdrošākais
....

378

Jagdkomandu trakošana Alsungas apkārtnē .... 379

Konspirācija — apakšvienības stabilitātes pamats . . 379

«Kurzemes katla» pekle noasiņo pat rūdītie frontes izlūki 382



Piejūras silos un purvos . 385

Drosmīgo neatlaidība un smagie upuri 389

Sakari ar aizfronti nodibinās un ... apraujas
....

389

Kauja pie Pujām 391

Liktenīgā sadursme Rīvas mežā 395

Stirnas patriotu traģēdija 400

Zaudētas pēdējas bāzes 402

Kurzemes partizāņu leģendārā vadoņa bojā eja . . . 404
Ainas radiograrnmas apliecina 408

Kaujas ierindā robi nepaliek 411

...Ziemeļkurzemē — iztur 415

Reizēm «jāpazūd zem zemes» 416

Partizāņi aizstāv kustības pamatrajonu 418

Bultas kodols ir nenotverams 418

Hitleriskie nezvēri izrēķinās ar Ventspils pagrīdniekiem 424

Darba zemnieki — mežabrāļu bezbailīgie palīgi
. . .

427

Mežabrāļi Stendes un Lonastes krastos 434

Leģendārā Zvejnieka bojā eja 435

Vairogs pajūk, bet ciņa turpinās 438

Lēni naca Uzvaras pavasaris 440

Kaugas meži pievelk un ... atbaida 442

Bunkuri — nedrošs aizsegs mežabrāļiem 449

Tālajā Dundagas stūrī neaprima izlūku darbība . . . 451

Akmens paliek neiedragāts 453

Zvejnieki un darba zemnieki sargā J. Vilmaņa radio-

centru 455

Padomju izlūki pievirzās Dundagai 459

Visgarām Rīgas jūras līcim 461

Vācu antifašistu traģēdija 461

Sarkanais Fricis 467

Engures ezera dienvidkrastā 470

Mežabrāļi pārpildītajā Piltenes masīvā 473

Sniedziņš satriekts 474

Modrība un savlaicīgs manevrs — mežabrāļu dzīves

pamatbauslis 476

Veiksmes un neveiksmes «mazajā trijstūrī» ap Rāpat-
ciemu 478

Sāpīgi zaudējumi «lielajā trijstūrī» 482

Neizdeldētie zūrmežnieki 487

Stendes mežos grūti izvairīties no ekspedīcijām . . .

493

UZVARASPAVASARI...

Vācu armiju Kurzemes grupējuma pēdējie mēneši . . .
501

...
mežabrā]i — joprojām noteicēji pussalas centrā 505

Sarkanās bultas nometne pie Krojupes 505

Kauja un uzvara ielenkumā (7. marts) 508

Pēdējas abaviešu kaujas — taktiskā brieduma apliecinā-
jums 515

Piltenieši grauj okupantu aizmuguri 519



Ceļas jauns partizāņu kustības vilnis 522

Kurzemes pussalas partizāņu un izlūku devums uzvarai 525

...
dreb tautas nolādētie 527

«Nacionālās pārģērbšanas» spēlīte izbeigta .... 527

Mirējs līdzi kapa rauj dzīvos
. . . . . . . . 533

...mežabrāļi pošas jaunām gaitām 536

Kurzemes vācu armiju grupējuma kapitulācija
.

.
.

536

Partizāņi atstāj mežus 538

Jā! Upuri nebija veltīgi. (Noslēgums) 543

Shēmu saraksts 546

Personu rādītājs 547



CaMCOHC Bhjihc neTpoßHi

JIECA UIVMfIT...

EopbSa napTH3an h pasßcamiKOß

b noc.iejHeM roay BoflHbi b Kyp.nflHflHH

1944—1945

H3aaTe-TbCTBO «JlHecMa» 1974

Ha .IaTbIIIICKOM H3blKe

Xyao>KHHK Jlhcohc Hhhc

Vilis Pētera d. Samsons

KURZEMES MEZI SALC . .
.

Redaktore A. Dzintara. Māksi. redaktora

A. Krēsliņš. Tehn. redaktores A. Pētersone,.

L. Engere. Korektore I. Ņikiforova.
Nodota salikšanai 1973. g. 16. janvārī. Parak-

stīta iespiešanai 1973. g. 15. jūnijā. Tipogrāfijas,

papīrs Nr. I, formāts 60 X84/16. 38,25 fiz.

iespiedi.; 35,59 uzsk. iespiedi.; 39,13 izdevn. 1.

Metiens 30 000 eks. JT 03007. Maksā 2 rbl. 13 kap.

Izdevniecība «Liesma» Rīgā, Padomju bulv. 24.

Izdevn. Nr. 25793-5Z1319. lespiesta Latvijas PSR

Ministru Padomes Valsts izdevniecību, poligrā-

fijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas*

tipogrāfijā «Sovetskaja Latvija» Rīgā, Dzir-

navu ielā 57. Pašūt. Nr. 221.










	Kurzeme meži šalc...
	FRONT
	Cover page
	KURZEMES MEŽI ŠALC...
	KURZEMES MEŽI ŠALC...

	Title
	Chapter

	MAIN
	PAR KO ŠALC KURZEMES MEŽI (priekšvārds)�����
	SLAZDĀ – NE CIETOKSNI!�����
	GRĀMATA PAR MEŽABRĀĻIEM���������������
	Partizāņu karš uzliesmo...������ꁂᄮ灁ᄮ
	LIELĀ LŪZUMA VĒSMAS KURZEMĒ (1944. gada pavasaris)��������������������
	KOMUNISTI — CĪŅĀ SAUCĒJI UN ORGANIZĒTĀJI������������������������������
	KURZEMES PADOMJU AKTĪVISTU LIKTEŅI OKUPĀCIJAS GADOS���������������
	Brocēnu politieslodzītie����������
	Izkļūt brīvībā!�������������������������
	Dienvidkurzemes antifašistiskā organizācija����������

	JAUNS CĪŅU UZPLŪDU VILNIS (1944. gada vasara un rudens)���������ႅᄮ肆ᄮ삇ᄮ
	GAR BALTIJAS JŪRAS KRASTU�����
	RIETUMKURZEMES PARTIZĀŅU KAUJINIECISKAIS ŠTĀBS���������������
	IEROČU TRŪKUMS — ŠĶĒRSLIS IZAUGSMEI��������������������
	APAKŠVIENĪBAS — JAUNI CĪŅAS CENTRI���������������
	A. strautmaņa apakšvienība����������
	Timzas nodaļa�����
	Sīkām grupām nav perspektīvu��������������������

	JAUNI KONTAKTI – JAUNAS IECERES
	Gaviezes pulciņš�����
	Pirmās neveiksmes�����

	KOPĀ AR FRONTES IZLŪKIEM����������
	Mīna — partizāņu efektīvākais ierocis�������������������������
	Galvenais-sadarbība�ሮ쁝ሮ


	...PUSSALAS ZIEMEĻOS�����
	«Sarkanais» novads
	Pašu spēkiem vien�����
	TOP PARTIZĀŅU VIENĪBA ZIEMEĻKURZEMĒ�������������������������
	Princips: nevis apvienot, bet izkliedēt spēkus����������
	Bulta – izlūkvienība����������
	Konspirācija — sekmīgas darbības pamats���������������

	JAUNU ORGANIZĀCIJAS FORMU MEKLĒJUMI�����낁ሮ₃ሮ悄
	Pie Ances — Vairogs
	Vaivaru apgaitā�����
	Sniedziņš un Ivans Malašonoks�����
	Trūkst komandieru�バሮパሮ
	Ziemai tuvojoties
	Kas atstāja mežu?�����
	Jaunas iespējas Popes un Ances mežu masīvos����������

	PARTIZĀŅU VIENĪBAI JĀTOP ARĪ ZAMBES MEŽOS�������������������������
	Notikums, kas atbalsojās Eiropā����������
	Zambes un Zūrmeža partizāņi���������������
	Brigāde varēja būt���������������


	...ABAVAS MEŽOS
	Abavas meži — Kurzemes centrālais masīvs����������
	Pirmie organizētie pretestībnieki pie Abavas����������
	TOP LEĢENDĀRĀ SARKANĀ BULTA��������������������
	Komunisti Mačiņš un Streļņikovs — vienības organizētāji�����������������������������������
	Sarkanā bulta— kompakta kaujas vienība����������
	Abavieši grauj pretinieka komunikācijas un atbalsta punktus�����

	KABILES MEŽA IZLŪKI�₇ጮꂆጮ
	Kapustinieši
	Apvienotā izlūku nodaļa���������������

	SPĀRES—STENDES MEŽABRĀĻI UN IZLŪKI��������������������
	Stendieši – antifašistiskās cīņas aizsācēji�������������������������
	Neatlaidīgais Vepris�ሮሮ�
	Svarīgākais hitleriešu aizmugures mezgls tiek pastāvīgi novērots�������������������������


	...VISGARĀM AIZ FRONTES�����
	Piefrontes īpatnības un grūtības��������������������
	Ko zināja un ko nezināja hitlerieši?����������
	PADOMJU PATRIOTU CĪŅAS PIE TUKUMA����������
	UZVARA — PADOMJU PATRIOTU MILITĀRĀS JAUNRADES REZULTĀTS���������������
	Granāta prasmīgās rokās — graujošs ierocis��������������������
	Grūti bija sagaidīt Uzvaras pavasari����������

	NAV MIERA KURSAS MALĀ�����
	Vānes un Matkules darba jaunieši�ጮ냦ጮĀ
	Visnemirīgāk Ventas krastos pie Skrundas����������
	Leišmalē�����
	Arī viens ir cīnītājs�႟ᐮ⁼ᐮ၄ᐮĀ�Ā�゛ᐮめᐮ悞ᐮ䂟ᐮ�



	Leģionāri nepakļaujas���������������
	...FRONTĒ�����
	Kas patiess latviešu nacionālistu nāves grāmatvedībā?�������������������������
	Leģionāri atsakās�onālistu nāves
	«NEĻAUJIET SEVI AIZDZĪT UZ VĀCIJU!»���������������
	Aktīva cīņa — patiesa patriotisma mēraukla��������������������


	... PRETOJAS ZIEMEĻKURZEMĒ ENGURES MEŽABRĀĻI UN IZLŪKI�������������������������
	Sakāve Adlera apgaitā����������
	Centrbēdzes spēki sagrauj dezertieru nodaļu���������������
	Hitleriešu taktiskās metodes un paņēmieni Kurzemes mežabrāļu apkarošanā������������������������������
	Glābiņš — tikai kopā ar padomju izlūkiem������������耶ᔮ6ᔮ퀽ᔮ7ᔮ
	SĒMES PURVA VĪRI�ᔮ䁋ᔮ������
	Tālredzīgākie apvienojas un aiziet mežā��������������������
	Izlūku uzdevumi saliedē nodaļu���������������
	Kritiskais marts

	NELEGĀLISTI DUNDAGAS SILOS�����
	Pie Vilkraģiem�����
	Aiz Vēžcima un Dižmežu ciema�����
	Māmes — Ostupes masīvā���������������
	Akmens koordinē pretestības spēkus Māmes mežā�������������������������


	...ARĪ PIE ABAVAS�����
	Kureļa provokācijas bēdīgais gals��������������������
	Stiklos varēja būt iemaldījušies arī patiesi patrioti — antifašisti��������������������
	USMAS BATALJONS AIZSTĀVAS�����
	Dezertieri spiesti pieņemt kauju�����
	Sagrāve Zlēku mežā��耱ᔮ逴ᔮ����.iem�
	Kas aizgāja uz Sarkano bultu?�����
	Idejiskais irdenums un taktiskā neprasme— dezertieru nodaļu sakāves cēlonis��������������������



	Mežabrāļi aukstajā un asiņainajā ziemā...������������������������������
	...PRET BRŪNĀS PEKLES SPĒKIEM���������������
	Fašistu apsēstā Kurzeme����������
	Kolosālā slepkavošanas un terora mašīna darbā��������������������
	Fašistiskie sumpurņi – mežakaķi����������
	Pret mežabrāļiem visi līdzekļi labi���������⁐ᘮにᘮᘮꁐᘮ���

	...ABPUS ABAVAS – STABILI
	Sarkanā bulta lauž soda ekspedīcijas spīles (6.-9. decembris)���������������
	Fašistu briesmu orģijas Zlēku un Rendas pagastos����������
	Sarkanās bultas organizatoriska nostiprināšanas un tālākā izaugsme�������������������������
	Decembra sadursmju hronika
	Spartaks atdalās no Sarkanās bultas�����₸ᘮ邹ᘮ날
	Brigādes radīšanas ieceres pie Abavas����������
	Partizāņu ziemas ikdiena�ᘮ䃄ᘮᘮÅᘮ��
	Aktivizējas mežakaķi un citi pretpartizāņu spēki����냚ᘮ郚ᘮ邥ᘮᘮ����������Ā��

	... RIETUMKURZEMĒ — TRAĢISKI VISGRŪTĀK BIJA DURBES UN TEBRAS KRASTOS��������������������
	Grīņu mežu «tīrīšana»�〰㐱〰㔳〰㈰〰㑢〰㔲〰㐱〰㔳〰㔴〰㑦〰
	Traģiskas nejaušības pie Salienas����������
	Mežabrāļus izspiež no Cīravas masīva��������������������
	«Ja ejat uz malu...»
	TIMZIEŠI MANEVRĒ UN AIZIET PAGRĪDĒ����������ွᜮ〔ᜮ쀖
	Jagdkomandas izmanto katru mežabrāļu neuzmanību���������������
	Atbalstītāju dzīvais aizsegs — visdrošākais��������������������

	JAGDKOMANDU TRAKOŠANA ALSUNGAS APKĀRTNĒ�倳ᜮ〳ᜮ뀶ᜮ〩ᜮ�
	Konspirācija— apakšvienības stabilitātes pamats���������������
	«Kurzemes katla» peklē noasiņo pat rūdītie frontes izlūki���僱ᔮ탰ᔮᔮ탱ᔮ��������������
	Piejūras silos un purvos�����

	DROSMĪGO NEATLAIDĪBA UN SMAGIE UPURI����������
	Sakari ar aizfronti nodibinās un... apraujas�����
	Kauja pie Puļām����������
	Liktenīgā sadursme Rīvas mežā��������������������
	Stirnas patriotu traģēdija��傱ᜮ킰ᜮᜮ킱ᜮ
	Zaudētas pēdējās bāzes������働ᜮ胋ᜮ�ᜮꂐᜮĀ�Ā�情ᜮ䃉ᜮ탊ᜮ냋
	Kurzemes partizāņu leģendārā vadoņa bojā eja�����������������������������������
	Ainas radiogrammas apliecina
	Kaujas ierindā robi nepaliek�����


	... ZIEMEĻKURZEMĒ — IZTUR����������
	Reizēm «jāpazūd zem zemes»���������������
	PARTIZĀŅI AIZSTĀV KUSTĪBAS PAMATRAJONU��������������������
	Bultas kodols ir nenotverams
	Hitleriskie nezvēri izrēķinās ar Ventspils pagrīdniekiem�������������������������
	Darba zemnieki — mežabrā|u bezbailīgie palīgi���������������

	MEŽABRĀĻI STENDES UN LONASTES KRASTOS����������
	Leģendārā Zvejnieka bojā eja��������������������
	Vairogs pajūk, bet cīņa turpinās��������������������
	Lēni nāca Uzvaras pavasaris����������
	Kaugas meži pievelk un... atbaida
	Bunkuri — nedrošs aizsegs mežabrāļiem�Ā�邛ᠮ炛ᠮ炀ᠮႀ

	TĀLAJĀ DUNDAGAS STŪRĪ NEAPRIMA IZLŪKU DARBĪBA������������������������������
	Akmens paliek
	Zvejnieki un darba zemnieki sargā J. Vilmaņa radiocentru����������
	Padomju izlūki pievirzās Dundagai����������

	VISGARĀM RĪGAS JŪRAS LĪCIM��������������������
	Vācu antifašistu traģēdija���������������
	Sarkanais Fricis
	Engures ezera dienvidkrastā�����

	MEŽABRĀĻI PĀRPILDĪTAJĀ PILTENES MASĪVĀ�����������������������������������
	Sniedziņš satriekts�����
	Modrība un savlaicīgs manevrs — mežabrāļu dzīves pamatbauslis�������������������������
	Veiksmes un neveiksmes «mazajā trijstūrī» ap Rāpatciemu��������������������
	Sāpīgi zaudējumi «lielajā trijstūrī»�း造������������7瀸瀼值��
	Neizdeldētie zūrmežnieki�倰������
	Stendes mežos grūti izvairīties no ekspedīcijām��������������������



	Uzvaras pavasarī...�����
	VĀCU ARMIJU KURZEMES GRUPĒJUMA PĒDĒJIE MĒNEŠI�������������������������
	... MEŽABRĀĻI — JOPROJĀM NOTEICĒJI PUSSALAS CENTRĀ�������������������������
	Sarkanās bultas nometne pie Krojupes�����
	Kauja un uzvara ielenkumā (7. marts)�����
	Pēdējās abaviešu kaujas – taktiskā brieduma apliecinājums�������������������������
	Piltenieši grauj okupantu aizmuguri
	Ceļas jauns partizāņu kustības vilnis��������������������
	Kurzemes pussalas partizāņu un izlūku devums uzvarai���������������

	...DREB TAUTAS NOLĀDĒTIE����������
	«Nacionālās pārģērbšanās» spēlīte izbeigta����������������������������������������
	Mirējs līdzi kapā rauj dzīvos��������������������

	...MEŽABRĀĻI POŠAS JAUNĀM GAITĀM��������������������
	Kurzemes vācu armiju grupējuma kapitulācija���������������
	Partizāņi atstāj mežus...���������������
	JĀ! UPURI NEBIJA VELTĪGI (Noslēgums)���������������


	SHĒMU SARAKSTS�����
	PERSONU RĀDĪTĀJS���������������
	SATURS


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	2. il. Kārlis Paldiņš�������ᨮ
	1. il. Andrejs Macpāns:�����
	3. il. Ernests Āboliņš�ᨮ냏ᨮ郏ᨮ����
	4. il. Kurzemes pagrīdnieki Pampā|os 1938. g. vasarā. Stāv (no labās): Kārlis Mūrnieks (nošauts vācu okupācijas laikā), Arvīds Barons, kāds Nīgrandes pagrīdnieks, Fricis Arnis, Vera Brača (Barone), Voldemārs Barons, Aleksandra Arne; sēž (pa kreisi) Milda Mūrniece (Barone)������������������������������������������������������������������������������������������
	5. il. Komunista F. Arņa izgatavotais uzsaukums�����
	6. il. Bijušo Saldus koncentrācijas nometnes politieslodzīto salidojums Brocēnos 1968. g. 14. jūlijā�������������������������
	8. il. A Macpāna-Anša apliecinājums pirmajiem partizāņu atbalstītājiem������������������������������
	7. il. Anna Kiršteine un Arvīds Skude partizāņu salidojumā 1968. g.�ညᬮᬮ������������ᬮ퀇
	9. il. Fašistiskās drošības policijas izsaukums A. Kiršteinei����������
	10. il. Tālivaldis Vents�ᬮ䀭ᬮ‐
	12. il. Andrejs Strautmanis
	11. il. Raimonds Zālītis����ᨮᨮ��
	13. il. Arvīds Zīle����������
	14. il. Fricis Balodis (1964. g.)
	15. il. Partizānis E. Kronis pie Vidzemnieku krāsmatām (1958. g.)���������������
	16. il. E. un N. Kroņu bērni un mazbērni pie memoriālās plāksnes (1971. g.)������������������������������
	17. il. Vēsturnieku ekspedīcija pie Durbes upes 1963. g. jūlijā. Ž. Ermsons (no labās), V. Vītols, A. Strautmanis, A. Skude, M. Skude (Cīrule), V. Samsons, A. Vilmane (Skude), A. Cīrulis un A. Grīnvalds���������������������������������������������
	18. il. Jadviga Ignāte�ᬮꂄᨮ䂄
	19. il. Ceļa pagrieziens Sarkanvalkā — partizāņu diversiju vieta��������������������
	20. il. Eduards Ēlerts (1935. g.)�Ⴛᬮ��
	22. il. Olga Jansone
	21. il. Pāvels Antipovs�ოᬮ胞ᬮ
	23. il. Austra Skude (Vilmane)
	24. il. Plateļu pļavu šķūnis��������ꃥᬮ⃥ᬮ䃦ᬮ⃦ᬮ����
	25. il. Ventspils antifašistu uzsaukums
	26. il. E. Āboliņš pie pirmās zemnīcas atliekām�����ჸᬮ⃯ᬮバᬮაᬮ����������Ā�
	27. il. Žanis Kronbergs
	28. il. Bultas partizāņa apliecība�ᰮ�������������
	29. il. Bultas partizāņu zvēresta teksts, partizāņu saraksts un paraksti par zvēresta nodošanu������������������������������
	30. il. Vilhelms Valtsons
	31. il. Anatolijs Maksimovs
	32. i!. Barona Bēmera kortiks�ဥᰮ��
	33. il. Ivans Malašonoks
	34. il. Vasilijs Redjko
	35. il. Vasilijs Kaščejevs�ᰮ偩ᰮ聫
	36. il. Zūrmeža izlūki. Stāv: Nikolajs Kozunovs (pa kreisi), Viktors Šeluhanovs: vidū sēž Vasilijs Haritonovs�㌀㌀　　㌀㔀　　㈀攀　　㈀　　　㘀㤀　　㘀挀　　
	37. il. Aleksis Siliņš�����
	38. il. Mihails Streļņikovs�Ā�Ā��ᰮᰮ肌
	39. il. Prāmnieku mājas�ₛᰮ�ᰮ�����
	41. il. Andrejs Valtmanis
	40. il. Kārlis Mačiņš���������������
	42. il. Indriķis Tīrums un Anatolijs Gromskis pie fašistu nodedzinātajām Abavnieku mājām������������������������������
	43. il. Nikolajs Kapustins
	44. il. Konstantīns Vītols�ᨮİ㐷İ㜲ßᰮバᰮ
	45. il. Usmas partizāni Žanis Valtmanis (no kreisās) un Kārlis Valdmanis; vidū izlūks Anatolijs Gromskis�������������������������
	46. il. Aleksejs Potiļicins�ki. 
	47. il. Nikolajs Belakoss
	48. il. Stendes partizāņu un izlūku atbalstītājs Žanis Bīlands ar sievu Lizeti Krūmiņu (1965. g.)����������������������������������������
	49. il. Uzvaras partizāņa apliecība���������ကᴮ䀊ᴮvᰮ
	50. il. Artemijs Laukmanis
	51. il. Jānis Turks�倯ᴮ倐ᴮ
	52. il. J. Turka krišanas vieta Vecmoku pagasta Pīkstēs����������
	KURZEMES PARTIZĀŅU DARBĪBAS PAMATRAJONI 1944 /45. G.�ᴮ쁎ᴮ뀴ᴮူᴮ�������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	E. ĀBOLIŅA (CENTRA GRUPAS UN NODAĻAS) BĀZĒŠANĀS 1944./45. G.������������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	53. il. Ģenerāla D. Brantkalna uzsaukums����������
	55. il. Aleksandrs Čerpaks pie savas slēptuves atliekām���������������
	54. il. Bunkuru atliekas Ādlera apgaitā�育ᴮ悲ᴮ悵ᴮ肥ᴮ�
	56. il. A. Cepurītim izdotā izziņa par izlūku atbalstīšanu��탈ᴮ냈ᴮ₦ᴮ삥ᴮ����������Ā����
	57. il. Sēmes purva novadgrāvji�ᴮ탗ᴮ惙ᴮ䃚ᴮ�
	58. il. Viktors Semiganovskis
	59. il. Ivans Skudrovs
	60. il. Frontes izlūki Rīga 1945. g. maijā. Radists Vladimirs Barbaričs (no kreisās) un Viktors Borisovs�������������������������
	61. il. Pāvels Čuprovs��瀀Ḯ倀Ḯ퀃Ḯ〇Ḯ
	63. il. Ijabs Pūce�Ḯ倗Ḯ怙
	62. il. Vasilijs Hohlovs
	64. il. Radists Ivans Popovs
	65. il. R. Bangerska 1944. g. 21. jūlija apsūdzības pavēles noraksts par P. Merclīna nodošanu sevišķajai kara tiesai������������������������������
	66. il. Hitlerieši izlaupa Kurzemes ganāmpulkus�끀Ḯ遀Ḯ
	67. il. Gestapo spiega Fadejeva slepenais dokuments
	68. il. Nāves pagrabs Sakas Pilsdangās����������
	69. il. Piemiņas akmens Zlēku traģēdijas upuriem��������������������
	70. il. Matvejs Supe ar dzīvesbiedri Annu (1935. g.)�����
	71. il. Marta Muceniece
	72. il. Sarkanās bultas komandiera Vladimira Semjonova apglabāšanas vietā partizāņi (no labās) M. Balabka, A. Mūrnieks un autors (1960. g.)�����������������������������������
	74. il. Šoels Rozenblūms�Ḯ䂠Ḯ삢
	75. il. Viktors Stolbovs un izlūku komandieris Vlasijs Semjonovs pie Novadnieku mežsargmājām 1961. g.�ႰḮ킕Ḯ炕Ḯ��������
	73. il. Vladimirs Semjonovs
	76. il. Komisāra M. Stre|ņikova izdotā izziņa A. Ambergam��������������������
	77. il. Vai pie Puķudruvu klēts krita Aleksis Šiliņš?���������������
	Pāri upei�����
	Pie ugunskura 78.—80. il. Meža dzīves epizodes partizāņu mākslinieka M. Pommera skatījumā������������������������������
	Uzbrukums naktī ienaidnieka garnizonam�Ἦ���
	81. il. Bijušie frontes izlūki (no kreisās) K. Vītols, K. Dzenis, K. Jurdžs, M. Balabka 1961. g.���������������
	82. il. Jānis (Žanis) Tērauds�, K. Dzen
	83. il. Pāvels Avtomonovs�퀻Ἦ��
	84. il. J. Bumbiera un dēlu kapa vieta�����
	85. il. Partizāņu spīdzināšanas vieta Padures Saulstaros (Komarovska šķūnis)������������������������������
	86. il. Voldemārs Barons�����
	87. il. Piederīgie V. Barona nāves vietā 1971. g.�⁉Ἦ����������Ā�
	88. il. Artūrs Ķikuts����������
	89. il. Konstantīns Bogdanovs�����
	90. il. Partizānis Žanis Ermsons A. Macpāna nāves vietā 1961. g.��������������������
	91. il. Anna Krontāle�カἮ催Ἦ
	92. il. Anna Pudāne�Ἦ삠Ἦ
	93. il. Augusts Stepiņš�悲Ἦ䂲Ἦ
	94. il. Jagdkomandas mītne un moku kambari Nābeļkrogā��������������������
	95. il. Pēteris Podkalns ar dzīvesbiedri Emīliju���������������
	96. il. Ventspils pagrīdnieki izlūki (no kreisās) Ž. Veselis, K. Venckavs un A. Ruļļuks�������������������������
	97. il. Popes izlūki, iznākot no meža 1945. g. maijā���������������
	98. il. Bijušie Bultas un Vairoga partizāni 1945. g. vasara. Stāv (no kreisās) P. Mednieks, O. Rītiņš, F. Ceplis, J. Jurbergs; sēž J. Sargūns, Ž. Kronbergs, V. Zaķis����������������������������������������
	99. il. I. Pūces (Akmens) zemnīcas atliekas Māmes mežā� sēž J. Sargūns, Ž.
	100. il. E. Āboliņš (no labās) un Ž. Kronbergs Popes Brāļu kapos 1961. g.�������������������������
	101. il. Bijušie Ziemeļkurzemes izlūki 1965. g. vēsturnieku ekspedīcijā. No labās: J. Vilmanis, I. Pūce, J. Sargūns, R. Apše, A. Čerpaks, P. Zaičenko��������������������������������������������������
	102. il. Josifs Vilmanis
	104. il. Aleksandrs Visteļuks�İ㌵〰㉥
	103. il. Fricis Kurctušs
	105. il. Leonīds Jankovskis�䁯
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	HITLERIEŠU PAVĒLNIECĪBAS IETEIKTIE PAŅĒMIENI IELENKTO PARTIZĀŅU IZNĪCINĀŠANAI (SHEMATISKS ATTĒLOJUMS)���������������������������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	KAUJU UN NOMETŅU VIETAS ABAVAS MASĪVĀ���������������
	Untitled
	GRĪŅU PARTIZĀŅU BĀZES�������僩ラꂄᨮ䂄ᨮĀ�Ā�⃦æ惡
	KAUJA SALIENAS MEŽĀ�����
	KAUJA PIE PUĻĀM�℮쀈℮�℮䀏℮�
	KAUJA ŠĶUPELES MEŽĀ�Ā�Ā��℮℮怞
	Untitled
	VILMAŅA IZLŪKU SLEPENĀ MĪTNE�℮ဨ℮瀅℮倘℮����������Ā�
	106. il. Piemiņas akmens kritušajiem partizāniem un izlūkiem Piltenē��������������������
	107. il. Ojārs Upenieks�끆℮遆℮
	108. il. Sniedziņa atjaunotais slietenis Zambes mežā�℮끖℮큗℮끗℮��
	109. il. Jānis Ozols�℮D℮ꂄ
	110. il. Fricis Niklāvs�����
	111. il. Zūrmeža partizāņi un izlūki Piltenē 1965. g. 25. maijā. Pirmajā rindā (no labas): E. Biedriņš, I. Remizovs, N. Kozunovs, H. Maslovs, V. Redjko, V. Haritonovs, L. Gladišs; otrajā rindā: K. Ceplis, V. Rūms, E. Meija, F. Niklāvs, L. Niklāva����������������������������������������������������������������������
	112. il. Zūrmeža izlūki 1945. g. maijā. Pirmajā rindā sēž (no labās) J. Ozols, V. Ļubimovs; otrajā rindā: V. Obidiins, «Janka», A. Spiridonovs���������������������������������������a������鄂�က�
	113. il. Pols (Pjērs) Šacs��킝℮낝
	114. il. Piltenes vidusskolas novadpētnieki pie atjaunotās izlūku (Versaļas grupas) mītnes Zūrmežā 1967. gadā����������������������������������������
	115. il. Pie Zūrām avarējusī fašistu lidmašīna������낽℮䂯℮ₐ℮�℮����������Ā
	116. il. Vladimirs Vitkalovs
	117. il. Bijušais Zūrmeža partizāņu vienības komandieris V. Redjko (stāv), komisārs V. Kaščejevs un partizāne izlūks J. Vasijjeva (Redjko) 1968. gadā��������������������������������������������������
	118. il. Krojupītes krauja��냝℮ꃏ
	119. il. Vladimirs Kirjanovs
	120. il. Viktors Stolbovs
	121. il. 7. marta kaujas centrs — pie tilta pār novadgrāvi����������
	122. il. Pavadzīme Stendes partizāņiem, kas pēc iznākšanas no meža tiek nosūtīti uz rezerves pulku dienesta turpināšanai����������������������������������������
	123. il. V. Semiganovska izdotā izziņa savam atbalstītājam��∮쀞∮䀎∮∮����������
	124. il. Bijušo Abavas partizāņu un izlūku salidojums Zlēkās 1969. g. 4. oktobrī������������������������������
	125. ii. Fašistiskās Vācijas karaspēks Kurzemē kapitulējis��%∮ဠ∮倃∮뀔∮����������Ā����
	126. il. Fabrikas iela 6 Talsos (bijušā speciālā SD cietuma telpas)���������������
	127. il. Beidzot īstajā vietā! Latviešu fašistiskie virsnieki Cedelheimas nometnē 1945. g. vasarā�������������������������
	128. il. A. Macpāna partizāni izvada kritušos biedrus no Salienas uz Aizputes Brāļu kapiem��������������������
	129. il. Sarkanās bultas partizāni Brāļu kapos Kuldīgā pie V. Semjonova kapa kopiņas�����������������������������������
	STENDES MEŽABRĀĻU NOMETNE ILLU PĻAVĀS�����������킃∮䂅∮肆∮悆∮�
	Untitled
	Untitled
	7. MARTA KAUJA
	1. MAIJA KAUJA PIE PLUČU PURVA�����
	Untitled
	PARTIZĀNU UN IZLŪKU PAMATBĀZES UN GALVENĀS DIVERSIJU VIETAS��������������������
	Untitled


