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PRIEKŠVĀRDS

Laikā no 29. oktobra 1919. g. lidz kara beigām man

nācās izpildīt Latvijas armijas štāba priekšnieka vietu:

caur manām rokām gāja visu kara operāciju vadīšana ar

visām tās grūtībām, šaubām par izdošanos un — prieku

par panākumiem. Daudz kas no tanī laikā notikušā, pār-
dzīvotā nav nekur ne atzīmēts, nedz pierakstīts un pama-
zītēm izzūd no kara līdzdalībnieku atmiņas. Nākošo laiku

vēsturniekam var atlikties vienīgi oficiālie dokumenti zi-

ņojumu un pavēļu veidā. Lai saglabāiu daudzmaz īstu

ainu par to, kā ir norisinājusies kara gaita, tad nepietiek
ar oficiālajiem dokumentiem, vajadzīgs zināt vairāk faktu,
zināt to, ko ir domājuši un sajutuši kara darbinieki visos

grūtajos brīžos. Sis apstāklis mani pamudināja uzrakstīt

visu to, kas ir uzglabājies manā atmiņā no grūtību pilna-

jām dienām.

Mana darba nolūks nav dot izsmeļošu un novērtējošu
kara vēsturi par visiem tā laika notikumiem: tāds darbs

šimbrīžam būtu pārāk agrs un grūis. No vienas puses,
karadarbība ir cieši saistīta ar politiku, un, no otras, paši
kara dalībnieki īsi pēc kara nav spējīgi objektīvi apspriest
savu darbību. Tāpēc ir vajadzīgs labs laika sprīdis pēc
kara beigšanas — zināms attālums no notikumiem, tad

tikai būs iespējams dot pilnīgi pamatotu, objektīvu, novēr-

tējošu šī kara vēsturi.

Mans nolūks ir — dot īsu pārskatu par to dienu notiku-

miem, kad Latvijas armija, attīstīdama vislielāko enerģiju,
cēla Latvijas valsti. Latvijas valsts īstā cēlāja ir

Latvijas armija. Tā kā lidz šim vēl nav parādījusies ne-

viena grāmata par Latvijas armijas varoņdarbu, tad cen-

tos šo trūkumu novērst, jo kaut kas tomēr ir vairāk nekā

nekas.

Pirmo daļu no šī sava darba esmu sastādījis pēc pulk-
veža Ed. Kalniņa atmiņām, kuras viņš man ļoti laipni da-

rīja pieietamas. Sākot no otrās daļas, rakstīju pats pēc
savām atmiņām, kā arī pēc ziņām, ko man laipni sniedza

daži citi kara līdzdalībnieki. Gandrīz visi grāmatā pieves-
tie fakti ir dibināti uz dokumentiem, t. i., pavēlēm un ziņo-



jumiem. Bez tam esmu izlietojis arī mūsu bijušo ienaid-

nieku rakstus: grāfa fon der Golca «Meine Sendung m

Finnland und Baltikum» un Vagenera «Von der Heimat

geāchtet». Savās atmiņās esmu centies patiesīgi uzzīmēt

ari to, kā es sapratu apstākļus tanī laikā, kad vēl nebij

pārzināmi ne ienaidnieka spēki, nedz nolūki, kad ne visai

pazīstami bij arī mūsu pašu armijas spēki un kad darbība

bij jāvada puslīdz kā pa tumsu.

Autors

Rīgā 27. aprīli 1921. g.
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I

LAIKMETS NO JŪLIJA SĀKUMA

LĪDZ OKTOBRA VIDUM 1919. G.

1. Politiskais un militārais stāvoklis

Pēc tam kad kaujās pie Cēsīm un Juglas vācu kara-

spēku sakāva un tas atkāpās caur Rīgu uz Kurzemi, grāfs
Golcs iesāka sarunas ar Igaunijas armijas virspavēlnieku;
sarunās ņēma dzīvu dalību Sabiedrotie. Sarunas beidzās

3. jūlijā ar pamiera noslēgšanu Strazdumuižā starp Igau-

nijas virspavēlnieku un grāfu Golcu. Pēc šā pamiera no-

teikumiem, Golca karaspēkam bij jāizvācas no Vidzemes

uz Kurzemi, ko Golcs arī izpildīja. Kurzemē viņa kara-

spēks apmetās galvenā kārtā Jelgavas un Bauskas apkār-
tnē. Baltijas landesvērs novietojās Tukumā un apkārtnē.

Ziemeļlatvijas karaspēks pulkveža Zemitāna vadībā virzī-

jās uz Rīgu, un 7. jūlijā Cēsu pulks pulkvežleitnanta
Berķa vadībā ienāca Rīgā. Rīgā Ziemeļlatvijas karaspēks
savienojās ar pulkveža Baloža grupu. Līdz tam abas šīs

grupas bij darbojušās pilnīgi patstāvīgi un neatkarīgi
viena no otras, pie kam pat pastāvīgi sakari starp tām

netika uzturēti — vai pareizāki sakot — nebij iespējams
tādus uzturēt. Tagad radās vajadzība un arī bij iespēja
dibināt kopīgu karaspēka pārvaldību — virspavēlniecību;
tas bij nepieciešami vajadzīgs kā kara vadībai, tā vienā-

dai un vienlīdzīgai apgādāšanai ar visu vajadzīgo un

jaunu karaspēka daļu formēšanai un organizēšanai. 12. jū-

lijā par visas Latvijas bruņoto spēku virspavēlnieku iecēla

ģenerāli Sīmonsonu, tanī pašā laikā viņam uzdeva vadīt

arī Apsardzības ministriju: tātad vienā personā tika ap-

vienots virspavēlnieks un apsardzības ministrs. Pie ma-

ziem Latvijas līdzekļiem tas bij ļoti izdevīgi. 15. jūlijā
sāka darboties virspavēlnieka štābs, par kura priekšnieku
bij iecelts pulkvedis Ed. Kalniņš. Visas Latvijas bruņotie

spēki tika sadalīti divās frontēs: 1) Austrumu jeb lieli-

nieku frontē pulkveža Baloža un 2) Dienvidus frontē pulk-
veža Zemitāna pavēlniecībā. Austrumu frontē ar lielinie-
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kiem bija kara stāvoklis un notikās sadursmes. Lielinieki

tanī laikā bij stipri aizņemti no cīņām ar Deņikinu, Kol-

čaku, Judeņiču un Poliju un tāpēc Latvijas karaspēkam
nopietni uzbrukt nebij spējīgi. Savukārt Latvijas armija

bij par vāju izdarīt stipru uzbrukumu lieliniekiem. Dien-

vidus frontē gan kara stāvokļa nebij — bij pamiers, bet

nācās gaidīt, ka kuru katru dienu pamiera stāvoklis var

pārvērsties par kara stāvokli. Tādu toreizējo stāvokli, t. i.,
kad lielinieki neuzbrūk un Dienvidus frontē pamiers, izlie-

toja karaspēka organizēšanai. Abu fronšu karaspēku pār-
organizēja par divīzijām: Austrumu frontes — par I Kur-

zemes un Dienvidu frontes — par II Vidzemes divīziju.
lesāka formēt arī 111 Latgales divīziju. Par Kurzemes

divīzijas komandieri iecēla pulkvedi Baludi un par Vidze-

mes divīzijas — pulkvedi Zemitānu. Kurzemes divīziju
galvenā kārtā saformēja no atsevišķiem bataljoniem, no

kādiem sastāvēja agrāk Dienvidlatvijas (pulkveža Baloža)

karaspēka grupa. Tagad visus šos bataljonus savilka tri-

jos pulkos. Ar to panāca lielāku štiku [durkļu] skaitu un

mazāku štābu un saimnieciskā personāla skaitu. Vidzemes

divīziju sastādīja no Ziemeļlatvijas brigādes, kurā bij trīs

pulki.
Karaspēka organizēšana bij ļoti grūta, jo nebij itin ne-

kādu līdzekļu: trūka apģērbu, trūka ieroču, trūka munīci-

jas. Kareivji staigāja kailām kājām, liela daļa no tiem bij
apģērbta savās privātās drēbēs. Bij vajadzīgas ārkārtī-

gas pūles, lai sagādātu karaspēkam to visnepieciešamāko.
Vāca Rīgā un citur valstī visādas kara mantas un ieročus,
tos remontēja un tad laida darbā.

Vācu — Golca karaspēkam nācās izvākties no Kurze-

mes, to kategoriski pieprasīja Sabiedrotie no Vācijas val-

dības. Vācijas valdība savukārt arī pavēlēja Golcam iz-

vākties; pēdējais gan apsolīja kā Sabiedrotiem, tā Vācijas
valdībai uzsākt izvākšanos, bet nebūt nedomāja to izpil-
dīt. Viņš pastāvīgi atrada iemeslus novilcināt laiku. Mūsu

virspavēlniecībai šī vilcināšanās nevarēja nebūt aizdo-

mīga. Tāpēc jau 8. jūlijā Latvijas karaspēks ieņēma aiz-

sargu stāvokli uz Dienvidus frontes: priekšējās daļas

ieņēma vecās krievu pozīcijas aiz Torņkalna, Vidzemes

divīzijas pārējās daļas tika turētas Rīgā rezervē, attiecīgā
gatavībā. Zināms, pozīcijas aiz Torņkalna bij iespējams

ieņemt tikai ļoti vāji — ar aizsargu posteņiem, pirmkārt,
tāpēc ka vispār karaspēka bij maz un, otrkārt, tāpēc ka

tas nepatika Sabiedrotiem. Sabiedrotie nepielaida tādas
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varbūtības, ka Golcs neizpildīs pavēles un neizvāksies, tā-

pēc viņi vēlējās, lai Latvija nosūtītu visu savu karaspēku
uz lielinieku fronti un karotu ar lieliniekiem. Tālab Dien-

vidus frontes sagatavošana bij jādara zināmā mēra no-

slēpti no Sabiedrotiem. Kad dzelzceļa un šosejas aizsar-

gāšanai nosūtīja di.vi lielgabalus, tad tos noslēpa krūmos,

lai Sabiedroto priekšstāvji tos neredzētu, braukājot starp

Rīgu un Jelgavu. Šos Sabiedroto ieskatus Golcs ļoti veikli

izmantoja: viņš pastāvīgi sūdzējās par to, ka Latvijas

karaspēks uzbrūkot viņa karaspēkam, un šos izdomātos

latviešu uzbrukumus viņš uzstādīja kā vienu no galveniem
iemesliem, kādēļ viņš nevarot izvākties: latvieši izturas

naidīgi, viņi izlieto katru gadījumu, lai uzbruktu vācie-

šiem, tāpēc vācu karaspēks nevar agrāk iesākt izvākšanos,
kamēr nebūs aizvests viss karamateriāls, jo pretējā gadī-
jumā latvieši uzbruks atlikušām vājām vācu nodaļām un

noņems tām visas kara mantas. Uz virspavēlnieka štāba

ierosinājumu Sabiedrotie sāka sarunas ar Golcu par neit-

rālas joslas noteikšanu starp latviešu un vācu karaspē-

kiem; tādu joslu nodibināja. Pār šo joslu nedrīkstēja pār-
iet ne vienas, ne otras puses karaspēks; neitrālo joslu
kontrolēja jauktas komisijas. Sabiedrotie domāja ar šādas

joslas nodibināšanu Golcu izspiest no Kurzemes, pārceļot
joslu pakāpeniski tālāk uz priekšu, līdz kamēr vācieši būs

izspiesti no Kurzemes; bez tam ar neitrālās joslas nodibi-

nāšanu vajadzēja būt novērstām visām sadursmēm un

pārpratumiem. Neitrālās joslas ierīkošana nebūt nepama-

zināja sadursmes starp latviešu un vācu karaspēku: Golcs

turpināja sūtīt sūdzības par latviešu uzbrukumiem, un

iemeslus viņš mācēja atrast. Tā vācieši bij sūtījuši pa ceļu
no Kalnciema uz ziemeļiem savu radiostaciju, kā domā-

jams, uz Sloku; šī stacija bij iebraukusi latviešu rajonā,
un latvieši, zināms, staciju bij atņēmuši. Lai gan radio-

stacijas sūtīšana pati par sevi norādīja uz to, ka Golcs

cenšas izplatīties pa Kurzemi, bet nevis izvākties, tad to-

mēr Golcs sacēla lielu troksni par šo notikumu. Izlietojot

incidentu, tas mēģināja ieņemt Sloku, nosūtīdams uz to

jātniekus. Slokas komandantūras kareivji bij šos jātniekus
saņēmuši ar šauteņu uguni. Tad Slokas ieņemšanai nosū-

tīja kājniekus — divi rotas. Nezin kā šī lieta būtu beigu-
sies, ja taisni uzbrukuma laika nebūtu ieradušies Slokā

Sabiedroto priekšstāvji un mūsu virsnieki no Rīgas (an-
gļu majors Beringholds un virspavēlnieka adjutants leit-

nants Ābeltiņš), kuriem ar lielām pūlēm izdevās novērst
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asiņainu sadursmi. Tomēr Sabiedrotie nosprieda, ka mūsu

komandantūra jāizvāc no Slokas. Pēc tam mūsu rajona
robežas uz Daugavas kreisā krasta gāja caur Jaundubul-

tiem, Kalnciemu, Dzilnu, Švarca muižu, Stūriņu mājām
un Ķekavu. Jelgavā un Tukumā gan palika mūsu koman-

dantūras, kuras tur, kā arī citās Kurzemes pilsētās bij
ierīkotas jau no lielinieku izdzīšanas laika, kad pulkveža
Baloža grupa strādāja kopā ar Golcu un bij pēdējam pa-

dota. Bez tam Latvijas karaspēks atradās vēl Liepājā. Jū-

lija beigās uz angļu priekšlikumu uz Liepāju aizveda

1634 kareivjus ar virsniekiem pulkvežleitn. Dankera va-

dībā. Šie kareivji atradās Ziemeļlatvijas brigādes rezervē,

un angļu kreiseris viņus pārveda no Rēveles [Tallinas] uz

Liepāju; ieroči tiem pa daļai bij līdzi, pa daļai viņiem tos

izdeva angļi. Tagad šie spēki turēja Liepāju mūsu rokās.

1919. gadā visu Sabiedroto starpā pastāvēja pilnīgi no-

teikta tendence — gāzt padomju valdību Krievijā. Gandrīz

visas pret padomju Krieviju karojošās armijas Sabiedrotie

pabalstīja. Šo apstākli gribēja izlietot Golcs un saformēt

stipru armiju no vāciešiem un krieviem. Lai varētu formēt

tādu armiju, tad vajadzēja: 1) atļaujas no Sabiedrotiem,

2) naudas un 3) teritorijas, uz kuras izvest šo formēšanu.

Atļauju Golcs cerēja dabūt: bij vajadzīgs, lai Vācijas val-

dība iesāktu šinī lietā sarunas ar Sabiedrotiem, kuri iztu-

rējās diezgan labvēlīgi pret šādu ideju, īpaši ņemot vērā

to, ka šī armija nebūtu tikai vācu, bet arī krievu un atras-

tos zem Sabiedroto kontroles. Naudu apsolīja vācu finan-

sisti, kuri cerēja šādā ceļā iegūt lielas tirdznieciskas

priekšrocības Krievijā. Visizdevīgākā teritorija armijas
formēšanai bij Kurzeme un Ziemeļlietava. Tādas krievu-

vācu pretlielnieciskas armijas uzstādīšanā Golcs redzēja

vienīgo ceļu, kā nostādīt atkal uz kājām karu paspēlējušo

Vāciju. Ja Golcam izdotos gāzt padomju valdību Krievijā,
tad, zināms, ar to būtu iegūts arī iespaids uz Krieviju —

Krievija būtu Vācijas sabiedrotā. lesācis karu ar lielinie-

kiem, Golcs varētu palielināt savu armiju, cik vien patīk;
iegājis Krievijā un nogāzis tur padomju valdību, viņš,
zināms, bez kavēšanās atkratītos no Sabiedroto kontroles:

viņa rokās būtu stipra armija, armija, kuru būtu iespējams
palielināt bez gala ar vācu instruktoriem un krievu kareiv-

jiem, — šī armija tad arī būtu spējīga atcelt Versaļas
miera līgumu un ne tikai to vien, bet arī spējīga nogāzt
Vācijas valdību un atsaukt nogāzto ķeizaru uz Vāciju.
Tādi bij Golca plāni visā viņu plašumā. Sabiedrotie, īpaši
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angļi, šo lielo plašumu nepamanīja, jeb tiem nebij no

svara šā plāna galamērķis, bet Vācijas valdība gan pama-

nīja un tāpēc Golcu nepabalstīja, bet pavēlēja tam izvāk-

ties no Kurzemes. Golcs domāja, ka Vācijas valdība nesa-

prot viņa galamērķi un tādēļ piekrīt viņa plāniem, bet pa-

vēl izvākties no Kurzemes tikai tāpēc, ka to pieprasa Sa-

biedrotie. Golcs atrada ceļu, lai atsvabinātu Vācijas
valdību no atbildības pret Sabiedrotiem. No priekšniekiem
pierunāts, vācu karaspēks pasludināja sevi par neatkarīgu

no Vācijas valdības — tātad Vācijas valdība vairs nebij

atbildīga pret Sabiedrotiem par Kurzemē atrodošos vācu

karaspēku. Tanī pašā laikā Golcs iesāka formēt Kurzemē

krievu karaspēku ar Bermontu priekšgalā un visus Kur-

zemē atrodošos spēkus — kā vācu, tā krievu — nosauca

par Rietumkrievijas armiju. Tātad Kurzemē vairs neatra-

dās vācu karaspēks, bet atradās Rietumkrievijas armija.

Tagad atlikās tikai izdabūt no Sabiedrotiem atļauju, lai

Vācija varētu oficiāli pabalstīt šo Rietumkrievijas armiju.
Sabiedrotie zināmā mērā ir bijuši piekāpīgi: Anglijas
priekšstāvis Berlīnē ir lūkojis pierunāt krievu ģenerāli

Biskupski, lai tas stātos par Rietumkrievijas armijas virs-

pavēlnieku Bermonta vietā, lai tādā ceļā šī armija kļūtu

vaļā no vācu iespaida. Arī no daudziem citiem faktiem ir

redzams, ka Sabiedrotie būtu atļāvuši formēt šo armiju.
Bet Vācijas valdība baidījās no šādas armijas, jo tā bij
jutusi, ka šīs armijas galamērķis ir — monarhijas atjau-
nošana Vācijā. Tādēļ Golcam pavēlēja atstāt Kurzemi un

aizturēja karamateriāla sūtīšanu uz turieni. Tomēr Golcs

neatsacījās no saviem plāniem. Armiju organizēja, ar lat-

viešiem turpinājās sadursmes, par kurām katru reizi

iesniedza sūdzības Sabiedrotiem un Latvijas armijas virs-

pavēlniekam.
Golcs cerēja, ka apstākļi pārgrozīsies viņam par labu.

Tālab viņam priekš sava darba turpināšanas bij vaja-

dzīgs nodrošināties no abiem sāniem. Dienvidos — Lieta-

vas valdība izturējās diezgan labvēlīgi, turpretim zieme-

ļos — Latvijas valdība bij ļoti naidīga, tāpat kā Rīgā stā-

vošais Latvijas karaspēks. Šos naidīgos spēkus vajadzēja

iznīcināt, tad tālāka darbība būtu atvieglota. Uz Austrumu

frontes atrodošos Latvijas karaspēku — Kurzemes divī-

ziju — Golcs uzskatījis par draudzīgu vai vismaz par
tādu, kurš pret viņu nekaros, bet, cerams, strādās kopā

tāpat, kā tas ar to bij agrāki kopā strādājis, it īpaši, ja
būtu iznīcināts Rīgā stāvošais Latvijas karaspēks.
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Virspavēlniecība ļoti nopietni sekoja un piegrieza vis-

lielāko vērību Golca—Bermonta darbībai un no turienes

draudošām briesmām. Augusta mēnesī uz Sabiedroto

priekšlikumiem pastāvīgi pastiprināja Austrumu fronti,

noņemot spēkus no Dienvidus frontes; tā augusta beigās
uz Dienvidu frontes bij atstāti tikai divi veci krievu liel-

gabali. Septembra mēnesī pamazītēm un nevienam nema-

not pastiprināja Dienvidus fronti, noņemot spēkus no Aus-

trumu frontes.

Enerģiski turpināja karaspēka sagatavošanu — ap-

ģērbšanu un apbruņošanu. Septembra beigās saņēma caur

«Konzuma» sabiedrību iepirktos apģērbus un zābakus. Bet

drīzi vien prieki par zābakiem izrādījās priekšlaicīgi: zā-

baki bij par maziem, daļu no tiem pavisam nevarēja izlie-

tot, un daļa izlietoto noberza kareivjiem kājas un tā pa-

mazināja mūsu štiku skaitu. Oktobra pirmās dienās pie-
nāca arī ilgi gaidītais šauteņu sūtījums.

Lielinieku frontē visu laiku bij mierīgi. Uz Daugavas
labā krasta Līvānu rajons bij ieņemts no lieliniekiem, un

šis rajons kā ķīlis ļoti dziļi iespiedās mūsu līnijā. Tāpēc
26. augustā mūsu karaspēks mēģināja ieņemt šo rajonu.

Rajons bij labi apcietināts ar stipriem drāšu aizžogoju-
miem; mūsu artilērija bij par vāju iznīcināt šos aizžogo-
jumus, un tāpēc uzbrukums izbeidzās nākošu dienu ar ne-

lielu pavirzīšanos uz priekšu uz Daugavas labā krasta,

kamēr uz kreisā krasta lielinieki bij tālu padzīti. Bet taisni

šā uzbrukuma laikā pienāca ziņas, ka no Jelgavas tiek

savilkts Bermonta karaspēks uz Olaines pozīcijām: tas

norādīja, ka Bermonts seko ļoti uzmanīgi mūsu lietām un

gaida uzbrukšanai izdevīgu brīdi, kad mūsu karaspēks būs

aizņemts uz lielinieku frontes.

Golca—Bermonta rajonā visu laiku atradās arī Baltijas
landesvērs (Tukumā un apkārtējās muižās) — ap 5000 cil-

vēku uz uzturas. Landesvērs sastāvēja galvenā kārtā no

Latvijas vāciešiem, bet tajā bij arī diezgan daudz Vācijas
vāciešu. Tas bij diezgan prāvs spēks — pāri par 2000 štiku,
11 lielgabalu, 2 eskadroni, daudz ložmetēju un citu teh-

nisku līdzekļu. Lai gan par landesvēra komandieri bij
iecelts angļu virsnieks — Aleksanders, kas, tā sakot, ga-

rantēja to, ka landesvērs nestrādās pret Latvijas kara-

spēku, bet faktiski šis jaunais angļu virsnieks nevarēja
būt spējīgs izvest dzīvē šo garantiju — viņš nerunāja ci-

tas valodas kā tikai angliski, viņš nepārzināja vietējos
apstākļus. Tāpēc bij aizdomas par to, kā izturēsies lan-
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desvērs, ja iesāktos kauja starp Latvijas un Bermonta

karaspēku. Bij nepieciešami vajadzīgs novērst tadu var-

būtību, ka landesvērs nostātos Bermonta pusē. Virspavēl-
niekam ar vislielāko piepalīdzību no ang|u militārās mi-

sijas priekšnieka ģenerāļa Berta puses izdevās pārvest
landesvēru uz lielinieku fronti, kur tas ieņēma pozīcijas
uz abiem Daugavas krastiem, galvenā kārtā uz labā

krasta. Tādā kārtā no landesvēra vairs nebij ko baidīties,
un bez tam tika lielā mērā nodrošināta lielinieku fronte.

Tā pakāpeniski, cik bij iespējams, nodrošināja Rīgas
stāvokli: Bermonta pusi vājināja un mūsu karaspēku pa-

stiprināja. Vislielākā grūtība kaujas gadījumā ar Ber-

montu būtu artilērijas trūkums. Artilēriju solīja Sabiedro-

tie, bet tā nepienāca laikā, un, kad pienāca (jau pēc Ber-

monta uzbrukuma) kādi lielgabali, tad vai nu tādā stā-

voklī, ka no tiem nevarēja šaut, vai atkal tādi lielgabali,
kādiem trūkst lādiņu. Artilērijas trūkumu novērst neizde-

vās. Tāpat neizdevās novērst tehnisko līdzekļu trūkumu,

un tāpēc nebij iespējams nodibināt pastāvīgus normālus

sakarus starp visām karaspēka daļām.
Septembra beigās un oktobra pirmās dienās attiecības

starp Bermontu un Latvijas karaspēku tapa ar katru dienu

asākas un pārpratumi un sadursmes uz neitrālās joslas

pavairojās. No visas Bermonta darbības bij redzams, ka

viņš gatavojas uz uzbrukumu un tikai vēl gaida vai nu

iemesla, vai izdevīga momenta.

3. oktobrī Kurzemes divīzijas komandieris bija pārgājis
uzbrukumā, lai ieņemtu Līvānus, kurus nebij izdevies

ieņemt augusta mēnesī; Līvānus tas bij ieņēmis un 4. ok-

tobrī aizgājis pat līdz Jersikas (Cargrad) stacijai. Par ša

uzbrukuma iesākšanu tas nebij iepriekš paziņojis virspa-
vēlniekam, bet ziņoja tik tad, kad jau Līvāni bij ieņemti.
Šī uzbrukuma iesākšana lielinieku frontē nesakrita ar virs-

pavēlnieka nolūkiem un plāniem, kurš kuru katru dienu

gaidīja Bermonta uzbrukumu un tāpēc negribēja, lai spēki
būtu saistīti lielinieku frontē, jo viņš cerēja vajadzības ga-

dījumā pārvest daļu spēku no lielinieku frontes pret Ber-

montu. Tādēļ virspavēlnieks izbrauca uz Austrumu fronti

likvidēt šo iesākto uzbrukumu, kurš tam draudēja saistīt

rokas taisni tanī brīdī, kad uz Dienvidus frontes bij sagai-
dāma izšķiroša kauja ar Bermontu. No Austrumu frontes

virspavēlnieks atgriezās 6. oktobrī — taisni tad, kad jau
bij pilnīgi noģiedama uzbrukuma iesākšanās no Bermonta

puses.



14

2. Bermonta uzbrukums 8. un 9. oktobrī

Uz oktobra sākumu ar nenogurstošu enerģiju veicamie

armijas organizācijas darbi bij devuši ļoti labus rezultā-

tus un palielinājuši armiju līdz sekošam sastāvam:

1) Dienvidus frontē — pulkveža Zemitāna rīcībā:

Vidzemes divīzijas 5. Cēsu un 6. Rīgas pulki, bataljons
no 4. Valmieras pulka,

Latgales divīzijas 8. Daugavpils un 9. Rēzeknes pulki,
7. Siguldas pulks — Rīgā rezervē,
divi baterijas — kopā 6 lielgabali,
bruņotais vilciens ar 3 lielgabaliem,
3 bruņotie automobiļi ar 1 lielgabalu un 4 ložmetējiem,

jūrnieku rota,

aviācijas grupa ar divi derīgām lidmašīnām, no kurām

viena ieradās tikai vēl uzbrukuma laikā,
bez tam vēl dažas citas Rīgā saformētas un Rīgas ra-

jonā atrodošās rotas un komandas.

Kopsummā var rēķināt visās šinīs daļās ap 5000 štiku.

Pavisam Rīgā šinī laikā atradās ap 9000 kareivju, ne-

skaitot dažādas iestādes;

2) Austrumu frontē — pulkveža Baloža rīcībā:

Kurzemes divīzija — triju pulku sastāvā ar vairākiem

lielgabaliem,

Vidzemes divīzijas 4. Valmieras pulka divi bataljoni,

Valmieras baterija — 4 lielgabali,

Latgales partizāņu bataljons (lielā sastāvā),

landesvērs — kājnieki, artilērija (11 lielgabalu) un

jātnieki;

3) virspavēlnieka rezervē bij 7. Siguldas pulks.
Bez tam vēl atradās Liepājā ap 1600 kareivju pulkveža

Dankera vadībā. Septembra beigās virspavēlnieks bij no-

domājis lielāku daļu no šiem spēkiem pievienot pie Rīgas
karaspēka, atstājot Liepājā tikai nelielu garnizonu: pulk-
vedis Dankers ar lielāku daļu sava karaspēka bij jau pār-
vests ar kuģi uz Rīgu; bet tam nepiekrita angļi, un uz

viņu priekšlikumu pulkv. Dankers ar savu karaspēka daļu
aizbrauca atpakaļ uz Liepāju.

Šie bij visi Latvijas toreizējie spēki. Ir grūti noteikt pil-

nīgi pareizi štiku skaitu toreizējā Latvijas armijā, jo or-

ganizējās un formējās uz ātru roku; trūka karamateriāla,

trūka arī piedzīvojušu priekšnieku; bij biežas pārmaiņas,
nebij laika vest sīkus un pamatīgus sarakstus.
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Pulkveža Zemitāna jeb Dienvidus fronte ieņēma pozīci-

jas no jūrmalas — Dubulti—Annas muiža (Anncnhof) —

Cenas muiža (Zennenhof) — Švarca muiža (Schuarzen-

hof) —Katriņmuiža (Katarinenhof) —Stūriņi —Sudmalu

ezers un tālāk lidz Daugavai uz dienvidiem no Pļavnie-
kiem. Bez tam kreisā flangā kā priekšpozlcija bij ieņemta
Ķekava.

Šī pozīcija jau krievu laikā bij diezgan labi nocietināta

ar ierakumiem un drāšu aizžogojumiem. Mūsu karaspēks
to izlaboja un dažās vietās — uz galveniem ceļiem — vēl

vairāk pastiprināja. Uz priekšu no šīs pozīcijas bij izbīdīti

posteņi. Ņemot vērā toreizējo Latvijas karaspēka sastāvu,

šo pozīciju nevarēja uzskatīt par izdevīgu. Vispirms tā bij

priekš mūsu spēkiem par garu — ap 32 verstis. Satiksme

pa fronti bij ļoti grūta — apkārtne purvaina un ceļu maz.

Visa aizmugure bij pilnīgi atklāta — līdzens lauks vai

purvainas pļavas — tāpēc ienaidniekam bij viegli izdarīt

gaisa izlūkošanu un arī viegli vest artilērijas uguni. Tad

aizmugurē atradās Daugava, pār kuru tilti bij tikai Rīgā;

pēdējais apstāklis, ņemot vērā mūsu mazo armiju, nespē-

lēja faktisku lomu materiālā ziņā, bet totiesu darīja ļoti
lielu morālisku iespaidu, jo visiem bij jāskatās tikai uz

Rīgas tiltiem. Bet toreizējos apstākļos Latvijas armija

nevarēja ieņemt nekādu citu izdevīgāku pozīciju vai vis-

pār — izdevīgāku stāvokli.

Bermonta armija sastāvēja: 1) no Vācu leģiona —

5500 karotāju ar 39 lielgabaliem; 2) no Dzelzs divīzijas —

ap 5000 karotāju un 20 lielgabalu; 3) no krievu nodaļas —

ap 1500 karotāju un 6 lielgabali; pavisam 12 000 kājnieku
(štiku) un 65 lielgabali. Tātad spēki ne visai lieli, bet

labi apbruņoti — ļoti daudz ložmetēju un mīnmetēju —,

saorganizēti un apmācīti; tomēr arī tie cietuši stipru siltā

apģērba un zābaku trūkumu. Oktobra pirmās dienās Vācu

leģions bijis sagrupēts Bauskas rajonā; Dzelzs divīzijas

daļas ieņēmušas pozīciju no Misas muižas (Misshof) caur

Olaini un līdz Lielupei pie Kalnciema; Dzelzs divīzijas
pārējās daļas bijušas rezervē Jelgavā; krievu nodaļa pār-
vesta uz Tukuma—Slokas rajonu.

Visu vasaru un rudeni Golca politiskā darbība bij pa-
likusi bez rezultātiem. Vācijas valdība ieņēma pret viņu
naidīgu stāvokli un pieprasīja izvākšanos. Tās vācu aprin-
das, kuras no sākuma bij to pabalstījušas finansiālā ziņā,

tagad atsacījās to tālāk darīt. Sabiedrotie turpināja pie-

prasīt viņa izvākšanos no Kurzemes, un nebij ko cerēt
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iegūt Sabiedroto simpātijas, ja Vācijas valdība negribēja
iesākt sarunas šinī lietā. Ar Latvijas valdību arī nekādi

panākumi šinī lietā nebij sasniegti. Lielāko daļu pamati
visām šīm neizdevībām bij meklējami pie Cēsīm pazau-

dētā kaujā. Atlikās vienīgais līdzeklis: censties uzlabot

savu stāvokli ar militāriem — kara panākumiem; vēl vai-

rāk tāpēc, ka tam pienāca ziņas, ka Latvijas karaspēks

pastāvīgi palielinājās, ka Rīgā un uz dienvidiem no Rīgas

Latvijas spēki aug ar katru dienu un ka tad, kad tie būs

pieauguši līdz vajadzīgam lielumam, Latvijas armija pati

pāries uzbrukumā. Uzvara Golcam—Bermontam solīja
daudz: ja tas pierādīs savus spēkus, tad vācu finansisti

atkal sāks pabalstīt viņu ar naudu un varbūt arī Vācijas
valdība nostāsies uz viņa pusi un iesāks sarunas ar Sa-

biedrotiem Rietumkrievijas armijas dibināšanas lietā; zi-

nāms, Sabiedrotie ieies uz šīm sarunām daudz ātrāki tad,

ja būs pārliecinājušies, ka Bermonta armija ir patiesi kāds

respektabls pretlielniecisks spēks. Pilnīgi iznīcinājot Lat-

vijas armijas Dienvidus fronti, būtu panākts tas, ka Lat-

vijas valdībai vairs nebūtu ne mazākā spēka pret Ber-

montu, jo Golcs bijis pilnīgi pāriecināts par to, ka pulk-
veža Baloža karaspēks nekādā gadījumā neies karot pret
Golcu, ar kuru un kura vadībā tas bij kopā ar vāciešiem

iztīrījis Kurzemi no lieliniekiem. Ja Latvijas valdībai vairs

nebūtu spēka, tad arī Sabiedrotie to vairs nepabalstītu,
bet gan nāktu pretim tam, kuram ir spēks, — Bermontam:

palīdzēts arvienu tiek tam, kurš pierāda savas spējas un

spēku. Tātad bij vajadzīgs iznīcināt Latvijas armijas dien-

vidus grupu un šo iznīcināšanu izdarīt pēc iespējas ātrāki,
kamēr Latvijas armija nav palikusi par daudz stipra un

kamēr vēl nav iestājies auksts laiks, jo Bermonta kareiv-

jiem trūka silta apģērba. Sākot no 1. oktobra, iesākts sa-

grupēt pa Kurzemi izklaidēto karaspēku. Līdz 6. oktobrim

šī sagrupēšana pabeigta. Tā kā uzbrukuma mērķis biiis

iznīcināt visu uz kreisā Daugavas krasta atrodošos Lat-

vijas karaspēku, tad priekš tam pieņemts arī attiecīgs uz-

brukuma plāns. Bermontieši aizrāda, ka Rīgas ieņemšana
nav ietilpusi viņu plānos; par to ir jāšaubās. Rīga bij ļoti

svarīgs centrs, un bermontieši to nebūtu atstājuši ne-

ieņemtu, bet tālāk Vidzemē tie gan neiebruktu. Vidzemes

ieņemšanai un pārvaldīšanai tiem trūka spēka; iebrūkot

tālāk Vidzemē, tie sastaptu jaunu stipru ienaidnieku —

Igaunijas armiju. Tāpēc man liekas, ka tie ieņemtu tikai

Rīgu un nostiprinātos uz Juglas upes; Rīgā pie viņiem
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paliktu arī Sabiedroto misijas un, tīri dabīgi, pēc neilga
laika sāktu palīdzēt Bermontam.

Virspavēlnieka štābs bij labi orientēts par to, kas notiek

pie Bermonta, tāpēc bij arī zināms, ka uzbrukums sagai-
dāms. Sākot no 5. oktobra, štābs noteikti jau deva rīkoju-
mus kaujas sagatavošanai: Valmieras pulka bataljons,
kurš bij pārvests no lielinieku frontes, ieņēma Daugavas
labo krastu no Rīgas līdz Ogrei; viņa rajonā (pret Ikšķili)
bij arī viena baterija; arī mūsu divi lidmašīnas atsauca

no Austrumu frontes uz Rīgu. Neskatoties uz to, ka Aus-

trumu frontē lielinieki bij iesākuši pretuzbrukumus Līvānu

virzienā, no turienes izsauca uz Rīgu arī divi pārējos Val-

mieras pulka bataljonus; viens no viņiem pienāca 8. ok-

tobrī un tika nostādīts uz Daugavas labā krasta, otrs

13. oktobrī. No Jelgavas izsauca pie komandantūras atro-

došās divi rotas; tad dažādas rotas un komandas, kuras

formējās Zieme|latvijā, steidzīgi izsauca uz Rīgu, kur tās

apbruņoja un apģērba. Taisni beidzamās dienās pirms uz-

brukuma bij no Anglijas pienācis transports ar flintēm

[šautenemļ un patronām. Izlādēšanu izdarīja nepārtraukti
dienu un nakti un ieročus tūliņ izdeva apbruņošanai. Pat

no aizmugures iestādēm un dažādām darbnīcām izlasīja
kaujai derīgus elementus; tos apbruņoja un saveda atse-

višķā noda|ā pulkveža Miglava vadībā.

Dienvidus frontes komandierim deva rīkojumu būt pilnā
gatavībā sagaidīt uzbrukumu, bet nekādā ziņā neiesākt

no mūsu puses uzbrukumu pirmiem.
Virspavēlnieka štāba priekšnieks uzturēja visciešākos

sakarus ar Igaunijas virspavēlnieku, ar kuru tas bij labi

pazīstams no Ziemeļlatvijas karaspēka organizēšanas
laika; ievadīja sarunas par palīdzību no Igaunijas puses.

Virspavēlnieks paziņoja ministru prezidentam, ka ir sa-

gaidāms uzbrukums un tāpēc nav vēlams, ka valdības

iestādes paliktu Rīgā — tik tuvu pie frontes — pa kaujas
darbības laiku.

Rīgā atrodošamies armijas aizmugures iestādēm deva

rīkojumu sagatavoties uz izvākšanos no Rīgas.
Arī virspavēlnieka štāba atrašanās Rīgā kaujas gadī-

jumā bij ļoti neizdevīga, bet, ņemot vērā politiskos apstāk-
ļus — lai nesaceltu Rīgā paniku un lai būtu iespēja uztu-

rēt ciešus sakarus ar Sabiedrotiem, jo angļi nedomāja ne-

kādā gadījumā atstāt Rīgu, — virspavēlnieka štābam bij
jāpaliek Rīgā un jāupurē izdevīga karaspēka vadīšana,
lai nesabojātu pievestos politiskos apstākļus
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Jau 7. oktobrī ienāca ziņas no Tukuma komandanta, ka

Bermonta jātnieki ieņēmuši Slampi un Vikseles muižu un

taisoties no turienes iet tālāk uz Tukumu. Tanī pašā dienā

Rīgā ieradās daži laucinieki, kuri stāstīja, ka bermontieši

esot apturējuši kustību uz visiem cejiem, kuri ved uz Rīgu.
Tātad bij skaidrs, ka karadarbība iesākas. Naktī no 7. uz

8. oktobri deva visai Dienvidus frontei rīkojumu ieņemt
kaujas stāvokli, lai atsistu uzbrukumu.

Bermonta mērķis bij iznīcināt Latvijas armiju, kura

atradās uz dienvidiem no Rīgas. Šā mērķa sasniegšanai
bij izstrādāts šāds uzbrukuma plāns: galveno triecienu ar

lieliem spēkiem dot latviešu kreisam flangam, sakaut šo

flangu un tad, ātri virzoties gar Daugavmalu, ieņemt til-

tus pār Daugavu pie Rīgas; tanī pašā laikā ar pārējiem

speķiem vest uzbrukumu visā pārējā frontē. Galvenā uz-

brukuma izpildīšana izdota Vācu leģionam, kurš 6. un

7. oktobrī ieņēmis izejas stāvokli: ar galveniem spēkiem
pie Lieliecavas, ar sānu nodalām (Brandisa grupa) pie

Stelpes muižas (Stclpcnhof); bez tam no Vācu leģiona
atstāta nodaļa (Jenas grupa) aizmugures segšanai no

Jaunjelgavas un no Lietavas puses. Lai novērstu latviešu

uzmanību, tad izlūkošana nav izdarīta ar jātnieku patru-
ļām, bet tikai ar spiegiem. Lai vietējie iedzīvotāji nepazi-

ņotu uz Rīgu par bermontiešu karaspēka pārgrupēšanām,
tad apturēta visa iedzīvotāju kustība uz ceļiem, kuri ved

uz Rīgu. 8. oktobrī, rīta gaismai austot, iesākts uzbrukums.

Vācu leģiona galvenie spēki iesākuši virzīšanos no tilta

pār Misas upi uz Lieliecavas—Ķekavas lielceļa, un sānu

kolonna (Brandiss) no Baldones uz Mercendorpu. Tanī

pašā laikā iesākusi arī Dzelzs divīzija darbību uz Olaines

pozīcijām un krievu daļas — Tukuma—Slokas virzienā.

No Vācu leģiona izsūtītie jātnieku izlūki uz ziemeļiem
no Ķeruļiem agri no rīta uzdūrušies uz mūsu posteni, kurš

atkāpies. Kad avangards pienācis pie Anškevičiem, tad jau
pienākušas izlūku ziņas, ka latvieši ieņēmuši pozīciju uz

Ķekavas kalna; latviešu spēki aprēķināti uz bataljonu.
Patiesībā Ķekavas pozīciju bij ieņēmusi Cēsu pulka
6. rota — ap simts cilvēku un divi vieglie ložmetēji kapi-
tana [kapteiņa] Būmaņa vadībā; kapitans Būmanis bij
ieņēmis ar vienu vadu un ložmetēju mežiņu pie Pilbār-

žiem, ar vienu vadu ierakumus pie Šļukām un ar vienu

vadu un ložmetēju Ķekavas kalnu. Ķekavas pozīcijas bij
labi apcietinātas jau no krievu laikiem; Cēsu pulka rota

pozīcijas izlaboja. Bet Ķakavas pozīcija atradās tālu
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priekšā mūsu kreisam flangam, tāpēc šī pozīcija bija izlie-

tota kā priekšpozīcija visai mūsu aizsargu līnijai un tāpēc
arī bij ieņemta tikai ar nelieliem spēkiem, jo nopietna
kauja še nebij domāta.

Vācu leģiona avangarda jātnieki uzbrukuši mūsu pos-
tenim un tad mēģinājuši apiet Ķekavu no rietumiem, bet

ar mūsu uguni atsisti. Avangarda priekšnieks no Anškevi-
čiem apskatījis latviešu pozīciju un nācis pie slēdziena, ka
frontāls uzbrukums prasīs lielus zaudējumus un tāpēc va-

jadzīgs izdarīt pozīcijas apiešanu. Apiešanai nozīmēta

viena rota ar ložmetēju nodaļu un kalnu lielgabalu vadu;
šī_ apejošā grupa sākusi virzīties pīkst. 9.45 min. uz Pil-

bāržiem, pārējais avangards arī izpleties kaujas kārtībā

un sācis iet uz priekšu; pie Anškevičiem izbraukusi uz po-

zīciju baterija un sākusi apšaudīt Ķekavas kalnu; otrs

kalnu lielgabalu vads piebraucis uz 800 metriem pie mūsu

pozīcijas un atklājis uguni. Tomēr kājnieku frontālam uz-

brukumam nav panākumu bijis. Vairākas reizes kājnieki
(divi rotas ar divi ložmetēju nodaļām) gājuši uzbrukumā,
bet katru reizi uzbrukums atsists ar mūsu labi mērķēto
un mierīgi vesto uguni. Tāpēc no Vācu leģiona izsūtīts

vēl viens bataljons uz Jauno muižu (Neuhof), lai apietu
latviešus arī no austrumiem.

Ķekavu no rietumiem apejošā grupa pie Pilbāržiem uz-

durusēs uz Cēsu pulka rotas pirmā vada; priekšposteņi
tikuši ātri atspiesti, bet mežā uz ziemeļiem no Pilbāržiem

Vācu leģiona rota, neskatoties uz artilērijas un ;ožmetēju
pabalstu, tikai lēnām tikusi uz priekšu. Vācu uzbrukums

uz Pilbāržiem iesācies pīkst. 10.30 min., Cēsu pulka l. un

2. vads atkāpušies uz Floretu un Plāmšumu; tad ap
pīkst. 11.30 min. apejošās grupas kalnu lielgabalu vads

atklājis flanga uguni pret Ķekavas kainu. Tikai pēc tam

3. vads kap. Būmaņa vadībā, apšaudīts no frontes ar

6 lielgabaliem un no 2 kājnieku rotām un no labā flanga
jau apiets un apšaudīts arī ar 2 lielgabaliem, pats izšāvis

gandrīz visas patronas un zaudējis iespēju patronu krā-

jumu papildināt, jo tā atkāpšanās ceļš jau atgriezts, —

sācis domāt par atkāpšanos; bez tam šinī laikā uz viņa
kreisā flanga no Vecmuižas (Neugut) puses arī parādījies
ienaidnieks. Kapitans Būmanis ar savu vadu atkāpies uz

Daugavmalu, pārcēlies ar laivām pār Daugavu un pievie-
nojies Valmieras pulkam. Ap pīkst. 12 Vācu leģiona avan-

gards ieņēmis Ķekavu, neiegūdams nekādu trofeju. Izde-

vīgi pie Ķekavas ieņemtā priekšpozīcija deva virspavēlnie-
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kam iespēju orientēties, no kura virziena nāk uzbrukumi;

('ēsti pulka 6. rotas varonīgā kaujas vešana aizturēja
ienaidnieka galveno uzbrūkošo kolonnu uz vairākām stun-

dām un tā deva mūsu štābam laiku kā apstākļu noskaid-

rošanai, tā tālākas pretdarbības izvešanai.

Ap pīkst. 10 no rīta ienāca ziņas, ka Asaros un Dubul-

tos ienākušas ienaidnieka jātnieku daļas; tanī pašā laikā

uz frontes parādījās ienaidnieka aeroplāni un meta bum-

bas uz mūsu pozīcijām un aizmuguri. Ap pīkst. 11 ienaid-

nieks uzbruka visā frontē; visā frontē bij stipra abpusēja

uguns. lenaidnieks sagatavoja savus uzbrukumus ar stipru

artilērijas, mīnmetēju un ložmetēju uguni. Mums no sā-

kuma bij tikai 6 lielgabali; ložmetēju arī nebij pietiekoši
daudz; mīnmetēju bij vēl mazāk, un tie bij smagie —

tranšeju mīnmetēji, kurus pie kustībām bij grūti izlietot.

Neskatoties uz to, mūsu artilērija sasita ienaidnieka bru-

ņoto vilcienu un vienu bruņoto automobili, kurš iegāzās

grāvī. Mūsu bruņotais vilciens un bruņotie automobiļi

ņēma kaujā ļoti dzīvu dalību; no to uguns Dzelzs divīzijas
uzbrūkošās daļas bij cietušas smagus zaudējumus. Sīvas

kaujas norisinājās uz Jelgavas šosejas, kur daži punkti
vairākas reizes pārgāja no vienām rokām otrās. Arī uz

mūsu labā spārna ienaidnieks enerģiski uzbruka: Dzelzs

divīzijas daļas ieņēma Vilciņus (Wcltzin), Zenas muižu

un Dzilnu; jūrmalā krievu daļas (krievu daļās drošības

dēļ bij iemaisītas arī nelielas vācu daļiņas) ieņēma Bul-

durus. Latgales divīzijai tika dota pavēle pāriet pretuz-
brukumā un ieņemt agrākās vietas. Pretuzbrukumam bij
sekmes, un ap pīkst. 22 ieņēma Dzilnu; arī Vilciņi tika

atdabūti mūsu rokās; pret Bulduriem tika ieņemta pozīcija
uz Lielupes labā krasta. Galvenais ienaidnieka uzbrukums

bij uz mūsu kreisā flanga. Pēc Ķekavas ieņemšanas Vācu

leģions pēc 3 stundu atpūtas turpināja iet pa lielceļu uz

Rīgas pusi; latviešu priekšposteņus atspieda diezgan
viegli. Ap pīkst. 17 leģiona avangards iesāka uzbrukumu

mūsu pozīcijai pie Pļavniekiem, šo uzbrukumu atsita. Pļav-
nieku rajona pozīciju ieņēma Rīgas pulka trešā bataljona

rotas; pozīcijas aizsargāšanā tagad jau ņēma dalību arī

mūsu artilērija, kura atradās Numurmuižas rajonā. lenaid-

nieks, redzēdams, ka uzbrukums no frontes panākumus
nedos un purvainā apvidus dēļ apiešana neiespējama, bij
nolēmis izdarīt nakts uzbrukumu. Pīkst. 20 atklāta uguns

no vairākām baterijām un daudziem mīnmetējiem; pēc
8 minūtes ilgas uguns kājnieki pārgājuši uzbrukumā, bet
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pilnīgi negaidīti sastapti ar Joti stipru ložmetēju un šau-

teņu uguni — uzbrukums pilnīgi atsists ar diezgan prā-
viem zaudējumiem.

Tā kā mūsu kreisā flanga stāvoklis, pateicoties Latgales

divīzijas sekmīgam pretuzbrukumam, sāka lielā mērā uz-

laboties, tad deva rīkojumus arī centram — Cēsu pul-
kam — pāriet pretuzbrukumā, tāpat arī Rīgas pulkam ak-

tīvi aizsargāties. Priekš pretuzbrukuma bij Joti izdevīgi

apstākļi: pievakarē Dzelzs divīzijas labais flangs bij atspie-
dis mūsu daļas un ieņēmis Tīriņmuižu un Rāmas muižu

(Romenšhof), tādēļ no Svarca muižas caur Rozentālu mā-

jām, kuras abas atradās mūsu rokās, varēja uzbrukt ienaid-

nieka flangam. Cēsu pulka ā»]as izdarīja nakts uzbrukumu

Rozentālu —Tīriņmuižas virzienā; no iesākuma uzbruku-

mam bij sekmes, bet ienaidnieka rezerves pārgāja pretuz-

brukumā, un Cēsu pulka rotas bij piespiestas atiet uz

izejas stāvokli. Rīgas pulka daļas pārgāja nakts uzbru-

kumā pret Vācu leģiona avangardu pie Pļavniekiem. Izlie-

tojot ienaidniekam nezināmās purva tekas, mūsu daļas bij
uzbrukušas ienaidnieka aizsargu līnijai un aizsargu rezer-

vei no abiem flangiem, pie tam ienaidniekam pilnīgi ne-

gaidot. Bet ienaidnieka avangardā un aizsargu līnijā bij
bataljons ar divi ložmetēju rotām; ložmetēji vēl pie gais-
mas bij bijuši nostādīti kaujas stāvoklī varbūtīgos virzie-

nos. Lai gan uzbrukums bij negaidīts, tad tomēr daudzie

ložmetēji tūliņ atklāja stipru aizsarga uguni un rezerves

pārgāja pretuzbrukumā. Mūsu uzbrukums bij atsists, bet
tomēr ienaidnieks bij cietis lielus zaudējumus un šis uz-

brukums bij izdarījis stipru morālisku triecienu. Tādā

veidā visu nakti uz dažādām frontes daļām turpinājās
kaujas, un tikai pīkst. 4.30 min. no rīta 9. oktobrī iestājās
kaujas pārtraukums līdz rīta gaismai. Mūsu karaspēks

ieņēma līniju: Bulduru tilts uz kreisā Lielupes krasta—

Piņķu muiža—Dzilna—Vilciņi, Švarca muiža—dzelzceļa
un šosejas krustojums uz ziemeļiem no Tīriņmuižas, Rā-

mas muiža—Rudze. Pēc nakts uzbrukuma Vācu leģionam
mūsu karaspēks atstāja pozīciju pie Pļavniekiem, jo tagad
tā atradās tālu uz priekšu, ņemot vērā, ka uz kreiso pusi
Doles sala ieņemta no ienaidnieka un uz labo pusi ienaid-

nieks atrodas pie Rāmas muižas. Pēc 8. oktobra kaujām
ienaidnieks bij nācis pie slēdziena, ka ar frontāliem uzbru-

kumiem latviešus satriekt nav iespējams un ka Vācu le-

ģions iet par lēnu uz priekšu, tāpēc Dzelzs divīzijas labā

spārna pulks sagrupēts uz paša galīgā flanga, tieši blakus



22

Vācu leģionam, lai kopa ar pēdējo 9. oktobrī izdarītu gal
veno triecienu uz Torņkalna tiltiem.

Kā Sabiedroto, tā mūsu politiskām aprindām Bermonta

uzbrukums bij pilnīgi negaidīts. Turpretim virspavēlnie-
cība jau sen sagaidīja šo uzbrukumu, bet tikai tagad, kad

jau uzbrukums bij iesācies, virspavēlniecība dabūja rīcī-

bas brīvību, tāpēc dažu labu aizsardzības darbu vairs ne-

varēja paspēt dzīvē izvest. Virspavēlniecība darīja, kas

bij iespējams. Reizē ar uzbrukuma sākumu tika darīts viss,
lai palielinātu mūsu spēkus Rīgas rajonā; to varēja izda-

rīt, atvelkot spēkus no Austrumu frontes un formējot jau-
nas karaspēka daļas. Kā jau augšā aizrādīts, tad no Aus-

trumu frontes atsauca visus Valmieras pulka bataljonus,
kurus izsēdināja Skrīveros Daugavmalā. Šī karaspēka

pārvešana no austrumiem nepalika nepamanīta no ber-

montiešiem un piespieda tos atdalīt diezgan stiprus spēkus
pret Jaunjelgavu un gar Daugavmalu. Tālāk 8. oktobrī

atsauca no Austrumu frontes otro bruņoto vilcienu un otru

aeroplānu. Steidzīgā kārtā saformējās rotas no dažādām

aizmugures daļām un iestādēm: no artilērijas rezerves,

darbnīcām, telegrāfistiem un jūrniekiem, tad no studen-

tiem, skolēniem un brīvprātīgiem; no ārpus Rīgas iestā-

dēm tika no Valmieras komandantūras un gūstekņu no-

metnes apsardzības atvilkti pavisam pāri par 400 cilvēku.

Visas virspavēlnieka rezerves un visas šīs jaunsaformētās
rotas nosūtīja uz fronti pulkveža Zemitāna rīcībā. Jaunu

virspavēlnieka rezervi bij domāts sastādīt no Valmieras

pulka pienākušām daļām. Deva rīkojumu uzlādēt uz vago-

niem munīcijas krājumus un aizmugures iestādes, lai va-

jadzības gadījumā varētu tās ātri nosūtīt uz tālāku aiz

muguri.
Pēc 8. oktobra kaujām virspavēlnieks bij nācis pie slē-

dziena, ka vienīgais līdzeklis, ar kura palīdzību var cerēt

atsist ienaidnieka uzbrukumus un aizsargāt Torņkalnu, —

ir pretuzbrukumi. Tādēļ naktī no 8. uz 9. oktobri deva pa-

vēli Dienvidus frontes komandierim pulkvedim Zemitānam

iesākt 9. oktobrī no rīta pretuzbrukumu ar visiem viņa
rīcībā atrodošamies spēkiem (viņa rīcībā bij nodotas pē-

dējās virspavēlnieka rezerves). Uzbrukumam par mērķi
uzdeva ieņemt vecās pozīcijas. Sevišķu vērību vajadzēja

griezt uz kreiso flangu — atspiest ienaidnieku no kreisā

flanga.
9. oktobrī agri no rīta iesākās mūsu pretuzbrukums. Rē-

zeknes pulks iesāka strauju uzbrukumu pret Dzilnu, kuru
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tas pa nakti bij pazaudējis; Dzilnu ieņēma, un Rēzeknes

pulks izbīdījās pat uz dienvidiem no Dzilnas. Tāpat, rīta

gaismai austot, mūsu karaspēks pārgāja uzbrukumā cen-

trā un uz kreisā flanga. Niknas kaujas norisinājās pie

Rāmas muižas. Arī še no iesākuma mūsu uzbrukums gāja

sekmīgi: pie šosejas saņēma 6 ienaidnieka smagos ložme-

tējus un ienaidnieku atsvieda uz dienvidiem līdz purva

malai. Ap pīkst. 10 mūsu karaspēks ieņēma Rāmas muižu.

Bet mūsu sekmes nebij izšķirošas. lenaidnieks veda savas

rezerves kaujā, veda kaujā savus spēcīgos uguns līdzek-

ļus. lenaidnieka spēki bij sakoncentrēti galvenā uzbru-

kuma virzienā — pret mūsu kreiso flangu, kamēr mūsu —

kā aizsargātājos — spēki bij sadalīti pa visu fronti.

lenaidnieka stiprie uguns līdzekļi pilnīgā dienas gaismā
lika sevi stipri just. Mūsu uzbrukums vairs tālāk uz

priekšu netika, lai gan kaujas niknums nepamazinājās.
Tagad ienaidnieks atkal pats sāka uzbrukt. Dzilna pārgāja
no vienām rokām otrās vairākas reizes, tāpat arī daži citi

pozīcijas punkti. īpaši sīvas kaujas norisinājās uz mūsu

kreisā flanga, kur arī Rāmas muiža tika vairākas reizes

ieņemta un atdota.

lenaidnieka galvenā trieciena grupa — Vācu leģions —

agri no rīta bij sācis virzīties pa lielceļu no Pļavniekiem
uz Torņkalnu. Nonācis līdz Rāmas muižai, tas bij iesācis

uzbrukumu mūsu pozīcijām, pie kam Vācu leģiona avan-

gards uzbrucis starp Daugavu un Rāmas muižu, kamēr

viņam tieši blakām, uz rietumiem no Rāmas muižas, uz-

brucis Dzelzs divīzijas labā flanga pulks (3. pulks). Uz-

brucēji cietuši stiprus zaudējumus no mūsu uguns, kuru

veda mūsu bruņotais vilciens, mūsu artilērija no Numur-

muižas rajona un mūsu strēlnieki no meža pie Numurmui-

žas un no kāpām, kuras uz ziemeļiem no Rāmas muižas,

tāpat uzbrucējiem stipri kaitējusi mūsu uguns no Dauga-
vas labā krasta. Tāpēc uzbrucēji nolēmuši tālāko uzbru-

kumu uz ātru roku nevest, bet papriekš to labi sagatavot
ar artilērijas uguni. Uzbrukuma sagatavošanai nostādīti

18 lielgabali. Pateicoties stiprai ugunij no Daugavas labā

krasta, uzbrukuma sagatavošana, kurai bijis pīkst. 16 jā-
būt pabeigtai, nokavējusēs. Taisni pīkst. 16 pārgāja mūsu

karaspēks (Rīgas pulka daļas) pretuzbrukumā (arī mūsu

uzbrukumam pēc pavēles vajadzēja notikt agrāk, bet tas

nokavējās) uz rietumiem no Rāmas muižas. Mūsu uzbru-

kums iesākās ļoti strauji, un no sākma tam bij sekmes:

Dzelzs divīzijas bataljons tika padzīts, un tā stāvoklis bij
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tapis kritisks. Bet šinī rajonā bij ienaidniekam stipri spēki.
No Rāmas muižas Vācu leģiona avangards izsūtīja mūsu

uzbrukuma atsišanai ložmetēju rotu, kura no 11 ložmetē-

jiem atklāja uguni uz mūsu uzbrucējiem: mūsu uzbrukums

bij atsists. Tanī pašā laikā viena Vācu leģiona rota, uz-

brukdama gar pašu Daugavmalu, bij nokļuvusi līdz mūsu

pozīcijai uz kāpām flangā un sāka ar flanga uguni apšau-
dīt mūsu kreiso flangu. Rīgas pulka rotām bij jāatkāpjas
uz Ziepniekkalnu. lenaidnieks sekoja uz pēdām, tāpēc ne-

izdevās mierīgā kārtā ieņemt pozīcijas uz Ziepkalna,
lai gan arī ienaidnieks netika laists nekur bez kaujas uz

priekšu. Bij jau arī tumsa, un tāpēc atkāpšanās notika

līdz Torņkalna nomalei. Pīkst. 22 Vācu leģiona komandie-

ris saņēmis ziņojumu no sava avangarda priekšnieka, ka

Torņkalna dienvidus daļa sasniegta un ka uz ielām notiek

niknas kaujas. Leģiona komandieris devis pavēli uzbru-

kumu pārtraukt, lai naktī nebūtu jāved lielas kaujas, Torņ-
kalnu ieņemt, rīta gaismai austot, nostādīt artilēriju, lai

varētu turēt tiltus zem uguns. Naktī no 9. uz 10. oktobri

ienaidnieka spēki atradušies: Vācu leģiona avangards
Torņkalna dienvidus nomalē; tam blakus Dzelzs divīzijas
labais spārns, no kurienes Dzelzs divīzijas fronte gājusi
caur Tīriņmuižu, Švarca muižu, Piņķu muižu uz Bulduru

tiltu; uz Lielupes kreisā krasta Bulduros atradušās krievu

daļas.
Līdz šim kaujas vadība bij notikusi normāli, tagad sāka

spēlēt lomu mūsu aizsargāšanās pozīcijas sliktās puses:

tuvā aizmugurē liela upe, tilti pār šo upi lielā pilsētā;
šinī pašā pilsētā atrodas ne tikai visi štābi, bet arī visas

valdības iestādes. Tumsai iestājoties, mūsu karaspēks at-

spiests līdz pašai pilsētai. Pilsētā nav iespējams ieņemt

jaunu pozīciju; pilsētā, un vēl nakts tumsā, neviens ne-

zina, kur atrodas viņa kaimiņi, nezina, vai blakus ielā vēl

ir savēji vai ienaidnieks. Priekšnieki var redzēt tikai tos

no apakšniekiem, kuri atrodas uz vienas un tās pašas

ielas; kas notiek kaimiņu ielā — nav zināms. Aizmugurē
atrodošās upe velk dabiski visus uz tiltiem pār šo upi, un

šī upe — Daugava — ir vienīgā līnija, pa kuru var redzēt

orientēties un no jauna ieņemt aizsargu stāvokli. Bet arī

šaipus upes ir pilsēta, un tāpēc katrs, kurš atgājis 100 soļu
no tiltiem, vairs neredz un nejūt, ka tilti mūsu rokās, ka

uz tiltiem nav ienaidnieka. Tikai tagad, jau tumsā, sāk

ļoti steidzīgi izvākties valdības iestādes; valdības iestādes

dodas steigšus uz staciju, steigšus ielādējas vagonos un
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aizbrauc, pie kam daži gan ar zirgiem, gan automobiļiem
brauc pa Aleksandra ielu un šoseju uz Ropažu pusi; viss

tas nevarēja nesacelt paniku karaspēkā, kurš noguris pec
divi dienu grūtām kaujām ieradās no pozīcijām Rīgā. Uz-

traukums tūliņ pārņēma vājākos elementus, un tie pievie-

noļās aizmugures un valdības iestāžu straumei, kura stei-

dzās no Rīgas ārā. Kā visur un pastāvīgi šādos apstākļos,
ta, zināms, arī še vislielākos apmēros izplatījās baumas

par to, ka ienaidnieks jau ir tiltus ieņēmis un ka ienaid-

nieks jau ir Rīgā. Galvu nezaudēja vienīgi virspavēlnieks
ģen. Sīmonsons un viņa štābs — tie turpināja savu darbu

mierīgi, darīdami, kas tik vēl bij iespējams. Pīkst. 20

štāba priekšnieks nobrauca uz Torņkalnu, kur personīgi
iepazinās ar apstākļiem. Izrādījās, ka viss kreisais flangs
ir atspiests līdz Torņkalnam, tātad tālāk var notikt tikai
ielu cīņas. Frontes karaspēks kārtībā, izņemot vāju ele-

mentu partijas, kuras centās tikt pāri pār tiltiem. Tanī

paša laikā virspavēlnieka štābā sāka ienākt dažādas pre-

timrunajošas ziņas. Bet skaidrs bij viens: stāvoklis kļuvis
ļoti kritisks. Pie virspavēlnieka tieši griezās kaujas sek-

tora komandieris pulkvedis Miglavs un Rīgas pulka ko-

mandieris pulkvedis Šmits pēc aizrādījumiem un rīkoju-
miem, jo Vidzemes divīzijas štābs un Dienvidus frontes

štābs bij jau no Rīgas izbraukuši, pie tam šinī brīdī pār-
traukto sakaru dēļ pat nepaziņodami virspavēlniekam par
to un nepaziņodami, uz kuru vietu tie ir atkāpušies. Pulk-

vedim Miglavam un pulkvedim Šmitam deva pavēles at-

griezties uz Torņkalnu un turpināt aizsargāšanos līdz tā-

lākam rīkojumam. Virspavēlnieks ģen. Sīmonsons ar sava

priekšnieku pulkvedi Kalniņu, operatīvās daļas
priekšnieku kapitanu Bahu un citiem operatīvās daļas
virsniekiem nobrauca uz Torņkalnu, lai uz vietas pārlieci-
nātos par stāvokli un dotu rīkojumus. Uz frontes bij mie-

rīgi, ienaidnieks vairs neuzbruka. Pienākušās pie tiltiem

karaspēka daļas, virsnieku vadībā, bij pilnīgā kārtībā,
tikai stipri nogurušas. Torņkalnā, kādā mājā netālu no

tilta, sasauca apspriedi no vecākiem priekšniekiem. Se no-

skaidrojās, ka Dienvidus frontes komandieris, ievērojot tās

ziņas, kuras bij ienākušas viņa štābā (ziņas bij pārspīlē-
tas), un ņemot vērā to apstākli, ka, ja ienaidnieks strauji
turpinās uzbrukumu un ieņems tiltus, kas bij pilnīgi iespē-
jami, tad viss mūsu kreisā krastā atrodošais karaspēks
bus atgriezts, — bij devis pavēli atkāpties un ieņemt jaunu
pozīciju uz ezeriem un Juglas tilta. Tālāka Torņkalna aiz-
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sargāšana gan bij gandrīz pilnīgi neiespējama, bet atkāp-
šanās līdz Juglas tiltam bij priekšlaicīga: vēl bij iespē-

jams organizēt Daugavas apsargāšanu. Torņkalna dien-

vidus nomalē jau ienaidnieks bij iekšā; sūtīja divi rotas

pretuzbrukumā, bet tās tika apstādinātas ar ienaidnieka

uguni pusversti no tiltiem. Sekmīgai pretuzbrukuma izve-

šanai bij vajadzīgi atpūtušies rezervi, kādu mums nebij;
divi dienas kaujā bijušais karaspēks nebij spējīgs izvest

tādu pretuzbrukumu, ka ienaidnieks tiktu atsviests no

Torņkalna. Aizsargāties uz Torņkalna ielām būtu bijis
ārkārtīgi grūti: ienaidniekam daudz mīnmetēju un teh-

nisku līdzek|u, ienaidnieks labi apmācīts pozīciju kauju
vešanai; mūsu aizmugures ceļš pār tiltiem, kuri atrodas

zem tiešas ienaidnieka uguns. Grūti pielaist varbūtību, ka

vairāk par nākošo dienu mūsu karaspēks būtu spējis Torņ-
kalnu aizsargāt, un, zināms, pēc tam tas būtu jāatstāj ar

ļoti lieliem zaudējumiem, un varbūt patiesi kopā ar mūsu

atkāpjošamies dajām Rīgā būtu ienācis arī ienaidnieks.

Ņemot visu šo vērā, virspavēlnieks deva pavēli mūsu ka-

raspēkam atkāpties uz Daugavas labo krastu. Pēc pavēles
atkāpšanās bij jāiesāk no labā flanga un kreisam flangam
ar kaujām jāaiztura ienaidnieks tik ilgi, kamēr labais

flangs nebūs mierīgi atkāpies; pēc tam tikai atkāpties krei-

sam flangam. Atkāpušamies daļām ieņemt Daugavas labo

krastu no Stopiņiem līdz Rīgai; kapitanam Dannenbergam
(kurš visu vakaru ļoti priekšzīmīgi rīkojās kārtības uztu-

rēšanā) nodeva rīcībā visu artilēriju ar uzdevumu nostādīt

to izdevīgi Daugavas aizsargāšanai. Uz Juglas tilta orga-

nizēt bēgļu savākšanu. No katras divīzijas pa vienam pul-
kam izdalīt virspavēlnieka rezervē. Virspavēlnieka štābs

palika Rīgā, agrākajā vietā. Ka Torņkalna tālāka aizsar-

gāšana būtu devusi ļoti bēdīgus rezultātus, ir redzams no

tā, ka 9. oktobrī Vācu leģions uzbrukumu veda tikai ar

savu avangardu, kamēr viņa galvenie spēki vēl nebij kaujā
vesti.

Pavēles izpildīšana sākās uz vietas: karaspēka daļas

pārveda pār tiltu un novietoja uz jaunām pozīcijām, kuras

tieši kairai daļai ierādīja. Pāriešana pa tiltu un jaunu po-

zīciju ieņemšana notika pilnīgā kārtībā, bez jebkāda uz-

traukuma un jukām. Panisks stāvoklis bij aizmugurē, bet

ne uz frontes, kā tas visur un vienumēr mēdz būt. Tā pa-
beidzās Torņkalna kaujas.

Šinīs divi dienu kaujās Bermonts savu mērķi nebij sa-

sniedzis: Latvijas armija iznīcināta nebij, tā pilnīgā kār-
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tībā atkāpās uz Daugavas labā krasta, neatstājot ienaid-

niekam nekādu trofeju. Bermonta karaspēks bij cietis joti
lielus zaudējumus — daudz lielākus nekā Latvijas armija.

Torņkalns bij gan ieņemts, bet rezultātu tam nekādu ne-

bij. Latvijas karaspēks kauju veda ļoti varonīgi un izvei-

cīgi, īpaša ievērība ir jāpiegriež tam, ka mūsu kreisais

flangs, pret kuru bij sagrupēti ļoti lieli ienaidnieka speķi,
satriekts netika, kā to cerēja ienaidnieks un uz ko tam bij
tiesība cerēt. Mūsu karaspēkam lielas neizdevības nebij —

tas ir, tādu gadījumu, kur karaspēka daļas tiek ielenktas,

pārrauta fronte un dažas daļas iznīcinātas; mūsu kara-

spēku ienaidnieka pārspēks atspieda atpakaļ, un vairāk

nekā. Kara un kaujas vadīšanas lielākais uzdevums ir tas,

lai karaspēks netiktu iznīcināts. Atkāpšanās ir viens no

kara vešanas līdzekļiem, karaspēka pazaudēšana — ir sa-

kaušana. Kamēr karaspēks nav iznīcināts un paliek virspa-
vēlniecības rokās — izpilda un ir spējīgs izpildīt pavē-
les

—, tikmēr nav nekas pazaudēts, izņemot kādas verstis

teritorijas, kuras kara vešanā nekādu lielu lomu nespēlē.
Še mūsu karaspēks neko nebij zaudējis, izņemot Torņ-
kalnu. Kauja pierādīja tikai vienu: mūsu karaspēks ir vā-

jāks skaitļa un ieroču ziņā. Tāpēc atlikās tikai iespējami
palielināt tā skaitli un apbruņošanu, un tad mēs būsim

stiprāki par Bermontu. To ļoti labi zināja bermontieši, un

tādēļ tie bij steigušies uzbrukt, lai iznīcinātu mūsu augošo

spēku, iekams tas būtu paspējis izaugt liels.

3. Aizsargāšanās uz Daugavas labā krasta,

uzbrukuma sagatavošana un iesākšana

Pateicoties labām attiecībām starp mūsu virspavēlnieka
štābu un Igaunijas štābu, Igaunijas virspavēlnieks atsū-

tīja mums palīgā divi savus bruņotus vilcienus; bez tam

igauņu karaspēks jau agrāki bij ieņēmis un aizsargāja
vienu daļu no mūsu lielinieku frontes, Viļakas (Marien-
hausen) rajonā.

Tā kā mūsu karaspēka pārnākšana uz Daugavas labo

krastu bij izvesta pilnīgā kārtībā (beidzamais pārnāca
10. oktobrī ap pīkst. 7.30 no rīta bruņotais vilciens, kuru

ienaidnieka artilērija apšaudīja jau uz tilta), tad arī pozī-
ciju ieņemšana uz labā krasta notika mierīgi un pilnīgā
kārtībā, bez steigšanās. Pulksten 9.40 no rīta pie tiltiem

pienāca ienaidnieka bruņotie automobiļi, bet tūliņ tos pa-
dzina mūsu artilērijas uguns.
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Daugavas labo krastu ieņēma no jūras līdz Rīgai Lat-

gales divīzija pulkveža Berķa vadībā, kuram bij padoti
arī Rīgas pulks un citas Rīgā atrodošās daļas, un viņas
kaujas sektors sniedzās līdz Doles salai — līdz Ikšķilei;
no Ikšķiles uz augšu līdz Jaunjelgavas rajonam Daugavu
apsargāja Cēsu un Valmieras pulki Valmieras pulka ko-

mandiera pulkveža Jansona vadībā.
Uz frontes notika enerģiska abpusēja artilērijas, mīn-

metēju un ložmetēju uguns. Jau sākot no 11. oktobra, no-

tika sagatavošanās uz aktīvu darbību. 10. oktobrī gan tika

pa radio no Bermonta saņemts priekšlikums iesākt pa-
miera sarunas, bet virspavēlnieks šo priekšlikumu asi at-

raidīja. Pozīcijas gar Daugavmalu nostiprināja, karaspēku

papildināja ar kareivjiem, ieročiem un munīciju; jaunsa-
formētās daļas apgādāja ar visu vajadzīgo un apmācīja;
mūsu karaspēks palika arvienu stiprāks un stiprāks.

Kad Bermonta karaspēks ieņēma Torņkalnu, tad Sabied-

roto kara kuģi palika Daugavā, no sākuma vecās vietās —

cksportostā, pēc tam Sarkandaugavā; Sabiedroto misijas

netaisījās izbraukt no Rīgas, arī ja mūsu karaspēks būtu

piespiests Rīgu atstāt: tādā gadījumā Sabiedrotie stātos

sakarā ar Bermontu un, ja tas ļautos daudzmaz no Sa-

biedrotiem vadīties, tad arī pabalstītu viņu. 13. oktobrī

Sabiedroto flote izbrauca no Daugavas un nostājās jūrā

pretim Daugavas ietekai jūrā. Tā bij zīme, ka Sabiedrotie

ieņem naidīgu stāvokli pret Bermontu. Sabiedrotie bij
pārliecinājušies, ka Latvijas armija sakauta nav, ka tā ir

spējīga sekmīgi turpināt karu, un tāpēc tie nostājās atkal

uz Latvijas pusi.
Kad Bermonts ieņēma Torņkalnu un atrada, ka labais

Daugavas krasts Rīgas rajonā ir stipri ieņemts un labi

apsargāts no Latvijas karaspēka, tad viņam bij jānāk pie
slēdziena, ka ieņemt Rīgu, uzbrūkot pa tiltiem, nebūs

iespējams. Tāpēc tas varēja mēģināt pāriet pār Daugavu
kaut kur augšpus Rīgas, it īpaši izdevīgi to varēja izdarīt

Ikšķiles rajonā — vēl tāpēc, ka jau 8. oktobrī Vācu leģiona
Brandisa grupas daļas bij ieņēmušas un turēja savās ro-

kās Doles salu, no kuras nebij tik grūti pāriet uz labo

Daugavas krastu. Vēl vairāk šāda varbūtība bij gaidāma
tāpēc, ka, pēc izlūku un novērotāju ziņām, daļa no Ber-

monta karaspēka bij izgājusi no Torņkalna pa Ķekavas
šoseju. Lai nodrošinātu sevi, cik iespējams, no šādas var-

būtības, tad nolēma ieņemt Doles salu ar mūsu karaspēku.

Sagatavošanos uz šo operāciju iesāka 11. oktobrī, un
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13 oktobrī ap pīkst. 17 Doles salu ieņēma Valmieras pulka
trešais bataljons, kurš uz plostiem pārcēlās pār Daugavu
un izsita ienaidnieku no Doles salas. Ar Doles salas ieņem-
šanu mūsu karaspēks izbīdījās uz priekšu un tam bij iespē-
jams labāk novērot un ātrāk paziņot, ja ienaidnieks sāktu

sagatavoties uz Daugavas forsēšanu. Doles salas ieņem-
šana bij uzbrukums no mūsu puses un pie tam uzbrukums,
kuram bij panākums, ar to pacēlās mūsu karaspēka gara-
stāvoklis: mēs uzbrukām un ar panākumiem, tātad mēs

esam stipri. Tagad mēs izlūku partijas bieži vien sūtījām
uz Daugavas kreiso krastu, kur tās veda izlūkošanu un

traucēja ienaidnieku, īpaši Mercendorpas—Baldones vir-

zienā.

Naktī no 13. uz 14. oktobri organizēja uzbrukumu Torņ-
kalnam pa tiltiem. Agri no rīta 14. oktobrī pa dzelzs tiltu

igauņu bruņotais vilciens un pa koka tiltu Siguldas pulka

daļas ar bruņotiem automobiļiem pārgāja uzbrukumā; uz-

brukumu pabalstīja stipra mūsu artilērijas uguns. Uzbru-

kums neizdevās: otrā tilta galā dzelzceļš bij sabojāts, un

igauņu bruņotais vilciens to izlabot nespēja stipras ienaid-

nieka uguns dēļ; bruņotam automobilim bij sabojājies lož-

metējs, un automobilis atgriezās atpakaļ un kopā ar viņu
arī Siguldas pulka daļas.

Tanī pašā laikā arī Cēsu pulka daļas bij pārcēlušās pār

Daugavu Ķekavas rajonā un stipri uztraukušas ienaid-

nieku. Nākošu dienu ienaidnieks piespieda šīs daļas pāriet
atpakaļ uz Daugavas labo krastu.

Līdz šim Sabiedroto flote stāvēja jūrā un mierīgi novē-

roja notikumus uz Daugavas krastiem. 14. oktobrī virspa-
vēlnieks ģenerālis Sīmonsons uzsāka pierunāt Anglijas
militārās misijas priekšnieku ģenerāli Bertu, lai Sabied-

roto flotes artilērija sniegtu mums palīdzību ar savu stipro

uguni. Pierunāšanu dibināja, galvenā kārtā spēlējot uz

angļu pašmīlības jūtām. Virspavēlnieks aizrādīja ģenerā-
lim Bertām uz to, ka Bermonta uzbrukuma dēļ Sabiedroto

flote stāv nevis Rīgas ostā, bet atklātā jūrā, tātad iznāk,
ka Bermonts ir izdzinis Lielbritānijas un Francijas floti

no Rīgas; vai Lielbritānijas gods var to pielaist? zināms —

nē. Šis motīvs atstāja savu iespaidu. Ģenerālis Bērts teica,
ka pieprasīšot Sabiedroto Baltijas jūras flotes komandieri,

kurš atradās Rēvelē, un ka motivēšot šo lietu tādā veidā,
ka atbilde, bez šaubām, būšot labvēlīga, tas ir, ka flote

sniegs mums palīdzību. Nākošu dienu — 15. oktobrī

pīkst. 11 — ģenerālis Bērts paziņoja, ka Sabiedroto flote
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tagad ņems dalību karā pret Bermontu. Sabiedroto flotes

artilērijas palīdzību bij nodomāts izlietot plašākas ope-

rācijas izvešanai. Bij nodomāts ieņemt Daugavgrīvas cie-

toksni un nostiprināties uz Daugavas kreisā krasta Bol-

derājas rajonā. Daugavgrīvas ieņemšana un nostiprināša-
nās uz Daugavas kreisā krasta bij no ļoti liela svara:

pirmkārt, nostiprinājoties un turot savās rokās zināmu

rajonu uz Daugavas kreisā krasta, mēs iegūtu iespēju sa-

gatavot tālāku uzbrukumu pret Bermontu no šā rajona

apstākļos, kad vairs nav jāforsē Daugava zem ienaidnieka

uguns; otrkārt, kamēr Daugavgrīvas cietoksnis atrodas

ienaidnieka rokās, neviens kuģis nevar ienākt Daugavā —

tātad mēs tiešā jūras ceļā itin neko nevaram dabūt no

ārzemēm un nevaram arī uzturēt sakarus ar ārzemēm.

Tādēļ jau 14. oktobrī, vēl nedabūjusi galīgas atbildes

no ģenerāļa Berta, virspavēlniecība sāka sagatavot Dau-

gavgrīvas ieņemšanas operāciju. Daugavgrīvas cietokšņa
tin Bolderājas ieņemšanas plāns bij tāds, ka flotes artilē-

rija apšaudītu šo rajonu ar ļoti stipru uguni un tad mūsu

karaspēks uz kuģišiem pārceltos pār Daugavu un ieņemtu
cietoksni un Bolderājas rajonu. Lai šo operāciju varētu

sekmīgi izvest, tad bij vajadzīgs nodibināt ciešus sakarus

ar floti, lai būtu iespējams tai aizrādīt, kādi mērķi ir ap-

šaudāmi, kā trāpa lādiņi un līdz kurienei ir nonācis mūsu

karaspēks, dodamies uz priekšu. Tālāk bij vajadzīgs saga-

tavot mūsu kuģīšus desanta pārcelšanai. Ar stipru gribu
un nenogurstošu enerģiju virspavēlnieks un viņa štābs

izdarīja to visu naktī no 14. uz 15. oktobri. Sabiedroto

flotes uguns koriģēšanai ierīkoja novērošanas punktus un

arī sagatavoja mūsu aeroplānus; sakara uzturēšanai vie-

nojās izlietot radiotelegrāfu un iepriekš norunātus signā-
lus (signālraķetes). Desanta pārcelšanai bij sagatavoti
pietiekošā vairumā mūsu kuģīši kapteiņa Puķīša vadībā.

Lai novērstu Bermonta vērību un spēkus no Daugav-

grīvas, bij nolemts 15. oktobrī no rīta izdarīt uzbru-

kumu Torņkalnam pa Daugavas tiltiem. Šā uzbrukuma

izvešanai bij nozīmētas trīs rotas no Daugavpils pulka.
Rita krēslā 15. oktobrī šīs trīs rotas ātri pārgāja pa koka

tiltu gandrīz bez zaudējumiem. Bet otrā tilta galā rotas

tapa saņemtas ar ļoti stipru uguni. Tomēr viena no rotām

leitnanta Jurgensona vadībā bij nokļuvusi līdz dzelzceļa
dambim un ieņēmusi ienaidnieka ierakumus, kamēr pārē-

jas rotas bij piespiestas tūliņ atgriezties atpakaļ. Šā uz-

b'ukuma rezultāts bij tas, ka ienaidnieka uzmanība zi-
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nāmā mērā bij saistīta pie Daugavas tiltiem. Lai gan

ieņemt Torņkalnu, uzbrūkot pa tiltiem, bij gandrīz pilnīgi

neiespējams, tad tomēr abos uzbrukumos (13. un 15. ok-

tobrī) mūsu karaspēka daļas bij pārgājušas pār tiltiem

ar ne visai lieliem zaudējumiem, un tāpēc Bermontam bij

jāpiegriež tiltiem uzmanība.

Tā kā visi sagatavošanas darbi Bolderājas ieņemšanai

bij jau izdarīti pagājušā naktī, tad, līdz pīkst. 11 ģenerā-
lis Bērts paziņoja, ka flotei ir atļauts ņemt dalību, uzbru-

kumu varēja iesākt jau to pašu dienu. Pulksten 14.30 min.

Sabiedroto flotes artilērija atklāja uguni uz Daugavgrīvas
cietoksni, Bolderāju un ienaidnieka aizmuguri. Pēc neil-

gas, bet ļoti stipras artilērijas uguns uz Daugavgrīvu un

Bolderāju Rēzeknes pulks pulkveža Bolsteina vadībā uz

mūsu kuģīšiem pārcēlās uz Daugavas kreiso krastu Bol-

derājas rajonā. Sabiedroto flotes artilērijas uguns bijusi
tik stipra un tik negaidīta, ka ienaidnieka karaspēks bij

pilnīgi zaudējis galvu — tas bij pilnīgi satricināts un de-

moralizēts. Tāpēc Rēzeknes pulks bez zaudējumiem izcēlās

uz kreisā krasta un ieņēma Bolderāju un arī Daugavgrī-
vas cietoksni, kura garnizons gandrīz pilnā sastāvā krita

gūstā. Mums par laimi, Daugavgrīvas cietoksni un Bolde-

rājas rajonu bij ieņēmuši krievi, kuru kaujas spēja jau tā

bij ne visai augsta, un pēc flotes artilērijas uguns tā pa-

visam bij pazudusi. No Bolderājas Rēzeknes pulks virzī-

jās uz priekšu ar labo flangu gar Lielupi (Bolderājas upi)
un ar kreiso flangu gar Daugavmalu. Pateicoties tam, ka

jau no rīta ienaidnieka uzmanība bij piegriezta tiltiem

Rīgā un ka Sabiedroto flotes artilērija turpināja vest

stipru uguni uz mērķiem, kurus rādīja mūsu varonīgie
lidotāji, Rēzeknes pulka tālākais uzbrukums gāja sekmīgi
uz priekšu: ar labo flangu tas nonāca līdz Vārnu krogam
un ar kreiso flangu pat ieņēma Cementa fabriku. Šī izpla-
tīšanās bij vajadzīga, lai būtu attiecīgs un diezgan plašs
rajons tālāka uzbrukuma sagatavošanai — lai mūsu rokās

būtu izdevīgas vietas vajadzīgo spēku sagrupēšanai un

uzbrukuma iesākšanai. Tas tagad bija sasniegts. Tāpēc
16. oktobrī Rēzeknes pulks flotes uguns aizsardzībā izvē-

lējās, ieņēma un iesāka nostiprināt pozīcijas ieņemtajā ra-

jonā; pie tam dažās vietās bij mazliet jāatiet atpakaļ, lai

nebūtu jāstāv zem stipras un labi mērķētas ienaidnieka

uguns, — aiz šā iemesla bij jāatstāj arī Cementa fabrika.

16. oktobrī uz kreiso Daugavas krastu pārveda visu

Latgales divīziju un divi lielgabalus. Tātad šinī izejas
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rajonā jau bij savilkti prāvi spēki tālākai uzbrukuma ve-

šanai. Pie Daugavgrīvas un Bolderājas ieņemšanas mūsu

karaspēks bij saņēmis diezgan daudz trofeju: vairāk nekā

300 gūstekņu, 1 lielgabalu ar 500 lādiņiem, daudz ložme-

tēju, šauteņu un to patronu, radiostaciju, ratus, zirgus un

citas lietas. Lielgabals, ložmetēji un šautenes bij mums

ļoti vajadzīgi, un tāpēc tūliņ tos izlietoja mūsu karaspēka
apbruņošanai.

Apskatot mūsu karaspēka darbību no 10. līdz 16. oktob-

rim, mēs redzam ārkārtīgu virspavēlniecības enerģiju un

ārkārtīgu karaspēka varonību. Jau nākošu dienu pēc at-

kāpšanās no Torņakalna mūsu karaspēks pāriet uzbru-

kumā. Uzbrukumi seko viens pēc otra, un tiem ir sekmes,

un, kur nav sekmju (tiltu forsēšana), tur tomēr ir redzama

liela karaspēka varonība. Piecu dienu laikā pēc pārnāk-
šanas uz Daugavas labo krastu virspavēlniecība izstrādā

un izved divi ļoti sekmīgas operācijas: Doles salas un

Bolderājas rajona ieņemšanu. Ar šām operācijām mūsu

karaspēks atkal bij nostādīts izdevīgā stāvoklī. Doles sa-

las ieņemšana lielā mērā atviegloja Daugavas aizsargā-
šanu, un Bolderājas rajona ieņemšana deva mums rajonu
tālākā uzbrukuma izvešanai. Šīs operācijas deva mums

lielas morāliskas priekšrocības: no augusta līdz 11. ok-

tobrim mūsu karaspēks bij aizsargātāja lomā; tagad mūsu

karaspēks bij kļuvis par uzbrucēju. Tā kā uzbrukumi bij
sekmīgi, tad ar to bij iegūta arī pārliecība, ka mēs esam

stipri. Ar šo ārkārtīgo enerģiju mēs bijām saņēmuši ini-

ciatīvu savās rokās un piespieduši ienaidnieku aizsargā-
ties. Tagad bij vajadzīgs tikai paturēt savās rokās šīs

priekšrocības: nedot ienaidniekam atpūtas, neļaut tam uz-

labot viņa stāvokli un neatdot vairs iniciatīvu viņa rokās;

bij vajadzīgs tikpat enerģiski turpināt tālāku darbību.

4. Kaujas darbība pie Jaunjelgavas

no 16. līdz 19. oktobrim

Pēc Torņkalna ieņemšanas bermontieši atstājuši Rīgas
frontē Dzelzs divīziju un krievu daļas, bet Vācu leģiona
daļas, kuras ņēmušas dalību Torņkalna kaujā, nosūtījuši
uz Jaunjelgavas rajonu, kurp tās no Torņkalna izgājušas

jau 12. oktobrī. Bermontiešus lielā mērā uztraukuši divi

apstākļi: pirmkārt, Jaunjelgavas rajonā bijusi manīta

mūsu spēku palielināšanās, un, otrkārt, Lietavā pārmain-
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ījies valdības sastāvs — pie valdības stūres nākušas

Bermontam naidīgas personas, un tāpēc bijis jābaidās no

tā, ka Lietavas karaspēks var uzbrukt bermontiešiem no

muguras. Vācu leģions ātrā maršā jau 14. oktobri nonācis

Radvilišķu —Valles—Kalnamuižas —Bārbeles rajonā.

Jaunjelgavas rajonā atradās mūsu Kurzemes divīzijas
daļas, apmēram 3 bataljoni ar bateriju. Sie mūsu spēki,
dabūdami ziņas par notikumiem pie Torņkalna un pēc tam

par Doles salas un Bolderājas ieņemšanu, arī iesāka ener-

ģiski rīkoties Jaunjelgavas apkārtnē, kur līdz šim atradās

ļoti vāji bermontiešu spēki. 14. oktobrī daļas no šīs grupas

pārgāja uzbrukumā uz Valli, no kuras tomēr ienaidnieku

izsist neizdevās. Tanī pašā dienā otra nodaļa no Jaunjel-
gavas grupas sāka virzīties no Taurkalnes stacijas uz

Taurkalni.

Tanī pašā laikā arī lietavieši bij iesākuši virzīties uz

Radvilišķu pusi: tie bij ar vienu nodaļu ieņēmuši Biržus

un ar otru — tuvojās Salātiem.

15. oktobrī Vācu leģiona komandieris devis pavēli uz-

brukt latviešu karaspēkam Jaunjelgavas rajonā. Tā kā

Vācu leģions bijis stipri noguris, laiks bijis auksts un

daudzi kareivji bijuši ne tikai bez siltām drēbēm, mēte-

ļiem, bet pilnīgi basām kājām — tad pie uzbrukuma izpil-
dīšanas varējuši izlietot tikai tās daļas, kuras nav ņēmu-
šas dalības Torņkalna kaujā, — pavisam ap 4 vājiem ba-

taljoniem majora Gēces [Gotze] vadībā. 16. oktobri izda-

rīta plaša kājnieku izlūku darbība. 17. oktobri iesākta vir:

zīšanās uz priekšu.
Mūsu Jaunjelgavas grupas aizsargu posteņi bij izbīdīti

diezgan tālu uz priekšu un ieņēma meža ceļu pie Lejas,
mežsarga māju pie Rīzeniem un Taurkalnes muižu un sta-

ciju. Kad 17. oktobrī ienaidnieks sāka uzbrukumu uz šām

vietām, tad mūsu posteņi bez sīvas kaujas atkāpās, jo tie

bij cits no cita diezgan tālu un tāpēc ienaidniekam bij

iespējams tos apiet un atgriezt; uz katru no minētiem pun-

ktiem virzījās ienaidnieka bataljons, kamēr mums šinīs

vietās bij tikai pa rotai.

Nakts no 17. uz 18. oktobri ienaidniekam bijusi jāpavada
mežā, jo visas mājas un muižas nodedzinātas: ienaidnieks

stipri cietis no aukstuma. Tāpēc uz 18. oktobri nolikts tikai

tuvoties Jaunjelgavai, bet uzbrukuma neiesākt. 18. oktobri

mūsu posteņi atspiesti uz Jaunjelgavas pozīciju, ienaid-

nieks ieņēmis mežmalu uz dienvidiem no Jaunjelgavas.
No šīs mežmalas izlūkota mūsu pozīcija. lenaidnieka va-
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dītāji nākuši pie slēdziena, ka mūsu pozīcija Joti stipra

un no divi līnijām, tāpēc šīs pozīcijas ieņemšana atzīta

par Joti grūtu, kas prasītu pārāk lielus upurus. Tāpēc no-

lemts atspiest mūsu priekšējās dajas tikai tik tālu, ka būtu

iespējams nostādīt artilēriju izdevīgi, ka tā spētu apšaudīt

Daugavu, lai mēs nevarētu pie Jaunjelgavas pārcelt par

Daugavu karaspēku un iesākt še uzbrukumu bermontie-

šiem no flanga. 19. oktobrī agri no rīta iesākts uzbrukums.

Savu uzbrukumu ienaidnieks apraksta ļoti miglaini. 16. ok-

tobrī uzbrukumam pret Jaunjelgavu nozīmēta karaspēka

grupa — trīs bataljoni un vēl rezerve. No 19. oktobra uz-

brukuma apraksta redzams, ka uzbrukumā ir gājis tikai

viens bataljons un to pabalstījušas divi baterijas, pie kam

artilērija vairāk šāvusi uz Daugavu nekā uz pozīcijām.
Uzbrukuma vadītājs Jena kritis šinī kaujā. Mūsu kara-

spēks atspiests no priekšējās pozīcijas uz galveno, kurai

nav uzbrukts. Vispār šim uzbrukumam nav nekādu citu

rezultātu bijis kā tikai tas, ka ieņemta pozīcija Jaunjelga-
vas tuvumā, no kurienes artilērija ir varējusi apšaudīt

Daugavu. Se jau ienaidnieka pusē redzams pilnīgs vadī-

bas trūkums: nav uzstādīts skaidrs un noteikts mērķis,
nav redzama ari plānveidīga izpildīšana. Man liekas, ka

še ir vienkārši iesākušās jukas ienaidnieka karaspēkā.
Juku celons meklējams nepareizā karaspēka vadīšanā.

Vācu leģions, sakot no 1. oktobra, līdz 9. oktobrim nogājis

kājām līdz 80 verstis, pie tam vezdams kaujas pie Ķekavas
un Torņkalna. No 12. līdz 16. oktobrim tas atkal nogājis
līdz 100 verstīm, pie kam visu laiku atpūties bez pajumta;
viss tas aukstā rudens laikā, pa sliktiem ceļiem, pie zā-

baku un silta apģērba trūkuma. Tad atkal jāuzbrūk Jaun-

jelgavai un atkal jādzīvo bez pajumta. Viss tas, bez šau-

bām, ir izsaucis kurnēšanu karaspēkā. Pie tam vecie vācu

kareivji labi atcerējās, ka lielajā karā tik nesaudzīgi un

nelietderīgi karaspēku neizlietoja. Kaujā pie Torņkalna
Vācu leģions nemācēja izlietot savus spēkus: tas veda

vienkāršus frontālus uzbrukumus ar savu avangardu, ka-

mēr pārējie spēki izpildīja skatītāju lomu un nebūt nemē-

ģināja izdarīt apiešanas manevrus; tāpēc zaudējumi bij
lieli, bet panākumi mazi. ledams no Torņkalna uz Jaun-

jelgavas rajonu, tas izlieto ceļu gar pašu Daugavmalu,
kuru apšauda mūsu artilērija no labā krasta; netrūka ceļu,

pa kuriem tas būtu varējis iet pilnīgi nepamanīts un ne-

apšaudīts. Rudens sliktā laikā tas iet Joti ātros maršos,
kaut gan nav nekāda steigšanās iemesla. Visas šīs vadī-
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kareivjiem. Šo kļūdu cēloņi meklējami virsvadībā. Pats

Bermonts pilnīgi nespējīgs kaut ko vadīt. Vācu leģiona
komandieris — jūras kapitans, kurš sauszemes vadību ne-

pārzin. Viņa štāba priekšnieks bij ievainots jau 8. oktobrī

un tāpēc nevarēja tam palīdzēt. Pulku komandieri jauni,

varonīgi, bet nemāk taupīt karaspēka un par to rūpēties.

Tāpēc jādomā, ka 19. oktobrī pie uzbrukuma Jaunjelgavai

karaspēks ir bijis stipri noguris un sarūgtināts pret priekš-
niecību un nav gribējis iet uzbrukumā. Jena ar savu per-

sonīgu priekšzīmi ir varonīgi aizrāvis sev līdz savu batal-

jonu, kurš arī ir varonīgi uzbrucis, līdz pats Jena kritis;

pēc Jenas krišanas viss uzbrukums tūliņ apstājies. Arī

Vācu leģiona visa tālāka darbība rāda pilnīgu vadības

trūkumu līdz 11. novembrim, kad atgriezies no lazaretes

leģiona štāba priekšnieks.
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II

LAIKMETS NO OKTOBRA MĒNEŠA VIDUS

LĪDZ 12. NOVEMBRIM

1. Politiskie un militārie apstākļi

Pēc Daugavgrīvas ieņemšanas un Latvijas karaspēka
nostiprināšanās uz Daugavas kreisā krasta Latvijas ar-

mijā pārmainīja virspavēlnieku: 16. oktobrī ģenerāļa Sī-

monsona vietā par virspavēlnieku iecēla pulkvedi Balodi,
Kurzemes divīzijas komandieri; par štāba priekšnieku
pulkveža Kalniņa vietā nāca pulkvežleitnants Laimiņš.
Jaunais virspavēlnieks stājās pie savu uzdevumu izpildī-
šanas 18. oktobrī.

Sākot no 17. oktobra un līdz mēneša beigām abas karo-

jošās puses palika uz ieņemtām vietām; karadarbība ap-

robežojas ar abpusīgu apšaudīšanos un izlūku darbību.

Abas puses gatavojās politiskā un militārā ziņā. Latvija
centās dabūt palīdzību no kaimiņiem: Igaunijas, Lietavas

un Polijas — un ari no Sabiedrotiem, lai pēdējie izdarītu

spiedienu uz Vāciju, ka lai tiktu aizvests no Kurzemes

vācu karaspēks. Bermonts, no savas puses, centās panākt
to, lai Vācija izdabūtu no Sabiedrotiem ne tikai kā atļauju,
bet arī pabalstu Rietumkrievijas (Bermonta) armijas for-

mēšanai, organizēšanai un neaizskaramībai no Latvijas
puses. Kā vienas, tā otras puses politiskai darbībai ne-

kādu reālu panākumu nebija.
Militārā ziņā Latvija mobilizēja, apmācīja un papildi-

nāja karaspēku, gādāja par apbruņošanu, pie kam galve-
nās grūtības bij lielgabalu trūkums. Bermonts savukārt

arī turpināja brīvprātīgo vervēšanu Vācijā un papildināja
un pārorganizēja savu karaspēku; viņam galvenā grūtība
bij — pilnīgs ziemas apģērba trūkums: silta apģērba izsū-

tīšanu Vācija apturējusi.
28. oktobrī par Latvijas armijas štāba priekšnieku iecēla

ģenerālštāba pulkvedi Radziņu. Oktobra pēdējās dienās

Latvijas stāvoklis bija šāds: Latvijas valdības tiešā rīcībā

atradās teritorija, kas norobežota apmēram ar šādām līnj-
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jām: ziemeļos Ainaži, Strenči, Alūksne; austrumos — Zeid-

nica, Lubānas ezers, Līvāni, Birži, Bebrene; dienvidos —

Bolderāja, Daugava no Rīgas līdz Jaunjelgavai un no

Jaunjelgavas caur Daudzevu līdz Lietavas robežai. Bez

tam Latvijas valdības rīcībā vēl bija Liepājas (Grobiņas),
Ventspils un Talsu apriņķi, bet sakari ar šiem apgabaliem
bija — tikai pa radiotelegrāfu un satiksme vienīgi pa jūru;
šo apriņķu liktenis bija pilnīgi atkarīgs no to notikumu

gaitas, kuri norisinājās pie Daugavas krastiem. Sai sa-

mērā niecīgai toreizējai Latvijas teritorijai bruka virsū

divi ienaidnieki: no austrumiem — Padomju Krievija un

no dienvidiem — Bermonts.

Ārpasaule izturējās nogaidoši pret Latvijas karu ar Ber-
montu: ja uzvarēs Latvija, tad viņa ar to pierādīs, ka ir

spējīga dzīvot, un, ja tā ir spējīga, tad to varēs arī pabal-
stīt; turpretim ja uzvarēs Bermonts, tad Latvija nav spē-
jīga un tāpēc ir jāpabalsta Bermonts, lai tas karotu ar

lieliniekiem. Tāpēc arī Anglijas militārais priekšstāvis
Berlīnē veda sarunas ar krievu ģenerāli Biskupski, lai pē-
dējais stātos Bermonta vietā, t. i., Rietumkrievijas armijas
priekšgalā, lai atsvabinātu šo armiju no Prūsijas muiž-

nieku iespaida. Vienīgais reālais līdzeklis pie Latvijas at-

svabināšanas bija Latvijas armija, t. i., trīs mūsu divīzi-

jas un landesvērs; pēdējo uzskatīja par Latvijas valdībai

pilnīgi neuzticamu bruņotu spēku.
Trīs divīzijas ir prāvs spēks, bet Latvijas divīzijas par

tādu nevarēja saukt- Kurzemes divīzija bija visspēcīgākā
kā lieluma un apbruņošanas, tā arī organizācijas un ap-

mācīšanas ziņā, jo, diezgan ilgi stāvēdama uz vietas —

uz lielinieku frontes, bija spējusi labāki sagatavoties. Vid-

zemes divīzija bija diezgan stipri cietusi 8. un 9. oktobra

kaujās, tagad papildinājumus tai iedalīja karaspēka daļās
tieši uz pozīcijām, kur ne kareivji varēja iepazīties ar virs-

niekiem, nedz virsnieki ar kareivjiem, bez tam arī ar kara-

materiālu tā bija vājāk apgādāta. Latgales divīzija atra-

dās apmēram tādā pat stāvoklī kā Vidzemes divīzija.
Lai gan arī skaitliskā ziņā divīzijas nebija pilnīgas —

no 6000 līdz 9000 vīru katrā —, tad tomēr patiesībā kara-

vīru skaits bija vienīgais pamats, uz kā dibinoties šās

karaspēka vienības varēja saukt par divīzijām. Kareivji
nebija ne apmācīti, nedz apvienoti vienotā organismā —

ar iepriekšējo kopējo dzīvi un kopdarbību. Kareivji nebija
arī pietiekoši apģērbti, un, kas sevišķi no svara, tie nebija

apģērbti priekš auksta laika, kāds iestājās oktobra beigās.
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Bet tas vēl nav pats galvenais: divīzijās nebija artilērijas.
Mūsu laikos bez artilērijas nav iespējams vest karu ar

daudzmaz nopietnu ienaidnieku, bet Latvijas armijā bija
tik niecīgs lielgabalu skaits, ka viņas patieso daudzumu

nevarēja izpaust pat Sabiedrotiem, jo tādā gadījumā va-

rēja notikt, ka tie mums sacīs, ka mēs gribam iesākt cīņu
bez attiecīgiem līdzekļiem. Visā Latvijas armijā abās fron-

tēs — atskaitot landesvēru — varēja saskaitīt ne vairāk

par 40 dažādu sistēmu lielgabaliem, no kuriem daži nebija
kustības spējīgi, prieks dažiem atkal nebija lādiņu, daži

pastāvīgi bojājās, un daļa no tiem pašiem atradās uz bru-

ņotiem vilcieniem. Ložmetēju skaits karaspēka daļās arī

bija pavisam nepietiekošs un nepiemērots mūslaiku kaujas
prasībām. Be/. tam kā ložmetēji, tā flintes bija vairāku

sistēmu — krievu, vācu, angļu un japāņu, kāpēc karaspēka

daļu apgādāšana ar patronām bija ļoti komplicēta un

grūta.
Totiesu Latvijas armijai bija daudzas labas īpašības:

visdedzīgākā tēvijas mīlestība un gatavība uzupurēties
dzimtenes labā; šis patriotisms atsvēra apmācības trū-

kumu, apģērba trūkumu un pat ieroču trūkumu.

Bez šīm trijām divīzijām Latvijas armijā bija vēl dažas

atsevišķas daļas un nodaļas, kuras ņēma kaujās visener-

ģiskāko dalību: studentu bataljons, kara skola, Rīgas ap-

sardzības rotas un dažas partizāņu nodaļas.
Visu Latvijas armijas kaujas spēku, bez landesvēra,

varēja rēķināt uz 20 tūkst, štiku, 250—300 zobenu un

40 lielgabalu: no šiem spēkiem uz lielinieku frontes atra-

dās 8000 štiku, 150 zobenu un 18 lielgabalu un bez tam

vēl landesvērs — 5 tūkst, štiku un 10 lielgabali. Pret Ber-

montu atradās visi pārējie spēki, tātad apmēram 12 tūkst,

štiku, 22 lielgabali un 100—150 zobenu. Pilnīgi noteikti

aprēķināt pret Bermontu atrodošos karaspēku lielumu ir

grūti tāpēc, ka še ņēma dalību Rīgā atrodošās dažādās

komandas.

Pretim Latvijas karaspēkam stāvēja ienaidnieku kara-

spēks: austrumos ienaidnieks stāvēja uz Latvijas robežas

ar diezgan prāviem spēkiem; viņam aizmugurē — visa

milzīgā Krievija ar tās, samērā ar Latviju, neizsmeļamiem
kara vešanas līdzekļiem. Dienvidos — pie pašas Rīgas,
uz kreisā Daugavas krasta — Bermonta karaspēks, sastā-

vošs no vāciešiem un krieviem, — labi organizēts, apbru-

ņots un apgādāts ar tehniskiem līdzekļiem un — kā tas

bija domājams, bet kas vēlāku izrādījās par nepareizu —
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vadīts no karā piedzīvojušiem vācu virsniekiem. Bermonta

armijā uz uztura skaitījās 47 000 vīru. Viņas kaujas spēku,

pēc mūsu izlūkošanas ziņām, rēķināja uz 16 tūkst, štiku,
600 zobenu un 60 lielgabalu. No šiem spēkiem apmēram
2 tūkst, štiku, 150 zobenu un 8 lielgabali atradās Ltetavā

aizmugures segšanai, tam gadījumam, ja Lietava uzsāktu

pret Bermontu naidīgu rīcību.

Tātad, pavirši skatot, var nākt pie slēdziena, ka spēku
lielums ir bijis apmēram vienāds kā mums, tā Bermontam.

Bet patiesībā tas tā nav. Tiešs štiku skaits mums bija gan
lielāks neka Bermontam, bet štiku skaitā neieiet ložmetēji,
mīnmetēji un artilērija — tā visa Bermontam bija samērā

ar mums ļoti daudz. Tagadējās uguns kaujas dibina uz

artilēriju, ložmetējiem un mīnmetējiem, un še nu Bermon-

tam bija liels pārsvars. Bermonta armijas lielais skaits

uz uztura un mazais štiku skaits izskaidrojas ar to, ka,

atrodoties zemē, kur iedzīvotāji ļoti naidīgi, viņam katrā

apdzīvotā punktā bija jāuztura sevišķas apsardzības ko-

mandas; tad daudzus savervētos un atbraukušos Kurzemē

vācu kareivjus nevarēja iedalīt karaspēka daļās apģērba
trūkuma dēļ; lielgabalu bija gan ne mazāk par 150, bet

tie nebija iejūgti. Kopsummā ņemot, ir jāsaka, ka spēka
ziņā Bermonta armija bija lielāka. Viņas vājā puse bija —

pilnīgs silta apģērba trūkums.

Bermonta mērķis bija Latvijas iekarošana; Bermonts

gan oficiāli to noliedz, bet tomēr, kādi arī viņam nebūtu

bijuši tālākie mērķi, tad pirmais mērķis bija Latvijas ieka-

rošana — tas ir nenoliedzami, un priekš šā mērķa jau arī

pie Bermonta atradās Niedras valdība. Lai Latviju ieka-

rotu, Bermontam bij nepieciešami vajadzīgs ieņemt Rīgu,
jo pēdējai bija milzīga nozīme. Rīga bija vienīgais centrs,

kur Latvijas valdība varēja pilnā gaitā strādāt, šeit atra-

dās visi sakaru, satiksmes un tehniskie līdzekļi. Arī priekš
Latvijas armijas Rīga bij no liela svara. Virspavēlniecība

gan varēja viegli atrast sevim citu vietu, bet Rīgā atradās

visas noliktavas un visas darbnīcas, bez kurām Latvijas

armijai nebūtu iespējams vadīt ne ieroču izlabošanu, nedz

kaut ko pagatavot no tehniskiem līdzekļiem.
Bet vēl lielāka nozīme Rīgai bij politiskā ziņā. Rīgas

pazaudēšana būtu milzīgs morālisks trieciens priekš visas

Latvijas, un Latvijas valdība zaudētu pēc Rīgas krišanas

savu autoritāti un tautas uzticību.

Zaudējot Rīgu, Latvija zaudētu arī sakarus un satiksmi

ar Sabiedrotiem. Sabiedroto kara flote atstātu Rīgu, un
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reizē ar to Latvijas armija zaudētu to artilērijas uguns

pabalstu, ar kuru cika apsargāta Daugava, ieņemta Dau-

gavgrīva un novembrī iesākts uzbrukums Daugavas krei-

sajā krastā. Latvijas armija zaudētu iespēju dabūt tieši —

ne caur Igauniju — karamateriālus, kuru bija sajūtams
liels trūkums. Bija gan iesākts ierīkot ostu Carnikavā, bet

tas bija veltīgs darbs, un nekādu pozitīvu rezultātu tam

nebij. Līdz ar Sabiedroto floti aizbrauktu arī Sabiedroto

misijas, un pie Latvijas valdības to vairs nebūtu, — vārdu

sakot, Latvija būtu izolēta no Sabiedrotiem un viņu vis-

pusīgā pabalsta. Tātad Latvijas valdībai, atstājot Rīgu,
būtu jāizšķiras: vai palikt sakaros ar Sabiedrotiem, pār-
ceļoties uz Liepāju un tā pārtraucot sakarus ar toreizējās
Latvijas lielāko daļu un Latvijas armiju, vai atkal — pa-

likt Vidzemē un zaudēt sakarus ar Sabiedrotiem.

Bez tam Rīgai bija — kā priekš Latvijas, tā arī priekš
Bermonta — liela nozīme materiālā ziņā: Rīgā atradās

lielas materiālas bagātības, kuras varēja izmantot un iz-

lietot savā labā tas, kurš valdīja pār Rīgu: apģērbi, apavi,
tehniskie un mehāniskie līdzekļi un, pēdīgi, diezgan liels

ēdamu vielu krājums.
Ja Bermontam būtu izdevies ieņemt Rīgu, tad ar to viņa

nolūku sasn'egšana būtu nodrošināta vismaz par 75%;

tāpēc mums galvenā vērība bija jāpiegriež Rīgai. Kas at-

tiecās uz Bermonta tālāka.; darbības plānu, tad bija jā-
domā, ka Bermonts izmantos tos piedzīvojumus, kurus

bija devušas Torņkalna ieņemšanas kaujas un Bermonta

karaspēka izdzīšana no Daugavgrīvas. Šie notikumi

skaidri norādīja uz sekošiem apstākļiem.

Daugavas forsēšana, ejot pa tiltiem, bija jāuzskata par

izslēgtu. Kad mūsu karaspēks atkāpās pāri tiltiem, tad,
tā sakot, uz viņa pleciem bija izredzes forsēt tiltus, un to

vajadzēja arī mēģināt izdarīt, bet, ja nu tas nebija darīts

tūliņ, tad nākotnē uz to varēja cerēt tikai tādā gadījumā,
ja šī operācija tiktu ļoti nopietni sagatavota, — bet priekš
tādas sagatavošanas apstākļi nebija izdevīgi. Tāpēc plānu
par Rīgas ieņemšanu no Torņkalna puses vajadzēja at-

mest, un pieturēšanās pie šā virziena bija Bermonta lie-

lākā kļūda. Daugavgrīvas pazaudēšana pierādīja, ka, no

vienas puses, Sabiedroto flote ņem dalību kaujās un tāpēc
ar to (un it īpaši ar viņas artilēriju) ir jārēķinās; no otras

puses, tas apstāklis, ka pēc Daugavgrīvas ieņemšanas Sa-

biedroto flote ierobežoja savu tālāko karadarbību ar ne

visai stipru artilērijas uguni, liecināja, ka Daugavgrīvas
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ofensīva ir notikusi nolūkā — nodrošināt mazajiem kara

kuģiem drošu stāvēšanu Daugavā: šie mazie kuģīši neva-

rēja stāvēt uz enkura atklātā jūrā, pūšot stiprākam vē-

jam; tātad Sabiedroto flote šeit ir strādājusi tikpat Lat-

vijas, kā arī savu interešu labā. Tāpēc šo floti Bermontam

bija jāsargājas aizskart. Ja nu Sabiedroto flote ņem da-

lību kaujās un ja viņa atkal atrodas Daugavā, tad bija
skaidri redzams, ka Daugavu, skaitot no jūras un līdz pat
Rīgas tiltiem (pēdējos ieskaitot), nav iespējams forsēt. Tā-

tad ieņemt Rīgu bija iespējams, tikai pārejot Daugavu
kaut kur uz austrumiem no Rīgas. Visšausmīgākais priekš
Latvijas armijas nu bija tas, ka Bermonta karaspēkam šī

Daugavas pāriešana uz austrumiem no Rīgas — bija pil-
nīgi iespējama. Bermonta karaspēks bija kustīgs, bagāts
ar tehniskiem līdzekļiem un artilēriju. Domājams, ka par

Latvijas armiju tam bija diezgan pareizas ziņas, un, ja
viņu arī trūktu, tad tik daudz, cik viņu ir vajadzīgs priekš
izdevīgas Daugavas pārejas vietas izvēlēšanas, — tas va-

rēja sadabūt katrā laikā. Latvijai nebija tik daudz kara-

spēka, lai sargātu Daugavu no Rīgas līdz Jaunjelgavai;
tāpēc to nevarēja saukt par Daugavas apsargāšanu, bet

tikai — Daugavas uzraudzīšanu, it īpaši, ja ņem vēl vērā

artilērijas trūkumu.

Tāpēc, ja Bermonts būtu kaut kur pie Daugavas savilcis

spēkus un uzstādījis kādus 40—50 no saviem pusotra
simts lielgabaliem, tad viņš varētu bez grūtībām pāriet
pāri Daugavai. Kreisais Daugavas krasts gandrīz visur

ir augstāks par labo un tāpēc ļoti izdevīgs artilērijas uz-

stādīšanai un slepenai karaspēka koncentrēšanai. Priekš

mums vislabākā gadījumā mēs varētu uzstādīt pār Dau-

gavu ejošam ienaidniekam pretī tikai vienu bataljonu un

vienu bateriju. Ja Rīgā izplatītos vēstis, ka Bermonts ir

pārgājis pār Daugavu augšpus Rīgas un virzās uz to no

austrumiem, tad tas atstātu milzīgu morālisku iespaidu
uz Rīgu un visu karaspēku. Latvijas armija būtu sadalīta

divi daļās, starp kurām pastāvētu tikai ļoti vāji sakari,

un, lai šos sakarus un satiksmi pavisam nezaudētu, —

Rīga būtu jāatstāj. Šādā gadījumā aizsargāt Rīgu būtu

neiespējama lieta, un Sabiedroto flote mums nekādu palī-
dzību vairs nevarētu sniegt: ja Bermonts ieņemtu Rīgu no

austrumiem, tad Sabiedroto flote būtu spiesta viņu atstāt.

Ja nu pa to laiku, kamēr Bermonts gatavotu šāda plāna

izvešanu, Latvijas armija pārietu no Bolderājas uzbru-

kumā un virzītos uz priekšu tā, kā viņa to darīja, sākot no
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3. novembra, tad ar to tomēr nebūtu iespējams izjaukt
Bermonta plānus, jo Bermonta karaspēks varēja manev-

rējot aiziet uz Olaines pozīcijām un tur atkal aizturēt

mūsu uzbrukumu; pa to laiku uzbrukums Rīgai no aus-

trumiem liktu sevi sajust.
Mums par laimi, Bermonts neko tamlīdzīgu neiesāka:

Bermonta bezdarbība bija viens no mūsu sekmju galvena-

jiem cēloņiem; bez tam vēl šī bezdarbība deva mums da-

žus aizrādījumus, par kuriem runāsim vēlāk.

Ņemot vērā visu augšā minēto Rīgas lielo nozīmi priekš

Latvijas, mums Rīga bija jāaizstāv ar lielāko pašuzupu-
rēšanos un pieliekot visus spēkus. No 9. oktobra līdz šī

mēneša beigām Bermonts neizrādīja nekādas aktivitātes;
tātad laika bija diezgan. Šai nogaidīšanai bija savas la-

bās un arī savas sliktās puses. Labās bija tās, ka mēs va-

rējām beigt papildināt un saorganizēt savu karaspēku —

ieradināt to uzbrukt ienaidniekam; tad vēl — laiks deva

mums iespēju daudzmaz papildināt materiālos trūkumus:

cik necik sagādāt artilēriju. Bija lielgabali, bet nebij
priekš viņiem mērķējamo ietaišu; mūsu artilērijas darbnī-

cas ar pašu līdzekļiem paveica šo ļoti komplicēto darbu.

Tāpat arī tika daudzmaz novērsts silta apģērba trūkums.

Bez tam laiks deva mums iespēju labi iepazīties ar Ber-

monta karaspēku un viņa stāvokli. Bet — laika novilcinā-

šanai bija arī ļoti daudzas sliktas sekas. Laiks deva arī

Bermontam iespēju aizpildīt viņa armijas trūkumus un,

galvenais, izlabot kļūdas. Nebija jau tieši zināms, vai Ber-

monts neko nedara, vai tas nesagatavojas uz jaunu ope-

rāciju jaunā virzienā, un katru dienu varēja gaidīt, ka

ienāks ziņas par to, ka Bermonts ir iesācis pāriet Dau-

gavu kaut kur starp Rīgu un Jaunjelgavu. Kad viņš šādu

forsēšanu jau būtu ievadījis, tad būtu jau par vēlu no

mūsu puses — pāriet no Bolderājas uzbrukumā.

Laiks pastāvīgi metās aukstāks: bija jāgaida, ka Dau-

gava drīz aizsals. Ar ledu pārklātā Daugava tad vairs

neaizsargātu mūs no ienaidnieka, bet dotu iespēju Ber-

montam viegli pāriet uz labo krastu kaut kur augšpus

Rīgas. Bez tam Daugavas aizsalšana varēja radīt mums

Joti lielas briesmas vēl no citas puses: Sabiedroto priekš-
stāvji jau sāka apvaicāties, vai Rīgā esot tik stipri ledus-

lauži, ka tie būtu spējīgi — pat pie stipra sala — uzturēt

svabadu satiksmi pa Daugavu. Bija jāatbild, ka Rīgā
auksts laiks nemēdz būt ilgi un ka mūsu tvaikonīši pie
neliela aukstuma itin viegli varēs iztīrīt Daugavu no ledus.
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Pčc kādām dienām Sabiedroto flotes komandieris mutiski

paziņoja, ka viņu kara kuģi paliek Daugavā tikai tik ilgi,
kamēr tiem nedraud briesmas biezā ledus dēļ zaudēt savu

kustības brīvību. Daugavā atrodošies kara kuģi nebija
bruņām segti, un tādēļ tie aizsargājās no ienaidnieka arti-

lērijas ar to, ka bieži mainīja savu stāvēšanas vietu. Ja nu

šie kuģi ledus dēļ nebūtu spējīgi kustēties, tad ienaidnieks

ar savas artilērijas uguni varētu tos viegli nogremdēt.
Tāpēc flotes komandieris nevarēja šādu stāvokli pielaist.
Bet, ja nu flote atstātu Daugavu, tad iestātos priekš mums

ļoti kritisks brīdis. Daugava aizsalusi, un to visur var

pāriet, un flotes artilērijas uguns to vairs neapsargā. Tādā

ziņā auksts laiks varēja sniegt Bermontam lielu pabalstu.
Bez tam vēl ilgai gaidīšanai ir arī nepatīkamas morā-

liskas sekas: tā pamazina enerģiju un aktivitāti; šo nega-
tīvo iespaidu gaidīšana gan atstāja kā uz mūsējo, tā arī

uz Bermonta karaspēku.
Ja nu visus šos apstākļus apskata kopā, tad iznāk, ka

tālāka laika novilcināšana iznāks par labu tikai Bermon-

tam: ja mēs varējām izlietot šo laiku priekš organizēšanās
un materiālās daļas uzlabošanas, tad Bermonts varēja
darīt to pašu. Kas attiecās uz ofensīvas iesākšanu no Ber-

monta puses un uz Daugavas aizsalšanu, tad šie gadījumi
viegli varēja padarīt Latvijas stāvokli par katastrofisku.

Varbūt politiskā ziņā dažu labu reizi ir izdevīga vienkārša

aukstasinīga nogaidīšana. Bet militārā ziņā bezdarbība

ir noziegums, jo kara sekmes atkarājas ne tieši no armijas
stipruma, bet no derīgā darbā ieliktās karaspēka enerģi-

jas; ja karaspēks stāv uz vietas, tad viņš liek ļoti maz

enerģijas derīgā darbā.

Lai novērstu katastrofu un lai gūtu uzvaru, Latvijas

armijai vajadzēja iesākt un darboties agrāk, nekā to būtu

iesācis ienaidnieks.

Frontes stāvoklis 1919. gada oktobra beigās bija šāds.

Uz Daugavas kreisā krasta atradās Latgales divīzija; viņa
ieņēma pozīcijas: ar Daugavpils pulku — uz Buļļu salas,

starp Buļļu muižu un Buļļu mājām, un uz Lielupes (Bol-

derājas upes) labā krasta dienvidrietumu mežmalu un no

turienes uz austrumiem līdz Šmitu mājām; ar Siguldas

pulku no Šmitu mājām uz austrumiem — līdz Daugavai
netālu no Cementa fabrikas. Rēzeknes pulks atradās re-

zervē Bolderājā. Pie divīzijas bija tikai viena baterija —

4 lauka lielgabali, kuri atradās Daugavpils pulka pozīciju

rajonā. Tātad Daugavas kreisais krasts bija ieņemts pie-
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tiekoši stipri un še bija pat rezervē vesels pulks. Artilēri-

jas gan bija pārāk maz, bet še mūsu artilērijas trūkums

kompensējās ar Sabiedroto artilērijas uguni no kara ku-

ģiem, kuri atradās Daugavā.

Vidzemes divīzija ar tai piedalītām daļām ieņēma Dau-

gavas labo krastu. Rajonu no Sarkandaugavas līdz Sto-

piņiem ieņēma Cēsu pulks un divīzijai piedalītās daļas —

kara skola, komandantūras rotas, studentu bataljons, jūr-
nieku rota un dažas citas Rīgā atrodošās daļas. Rajonu
no Stopiņiem līdz Aizpuriešu mājām (6 verstis uz rietu-

miem no Jaunjelgavas) ieņēma Valmieras pulks. Rīgas
pulks atradās rezervē Rīgā. Tātad uz Vidzemes divīzijas
frontes pietiekoši stipri bija ieņemts Rīgas rajons, kamēr

uz pārējās frontes atradās visai vāji spēki.

Jaunjelgavas rajonu apsargāja Kurzemes divīzijas da-

ļas: divi bataljoni no Jelgavas pulka, viena baterija, atse-

višķs izlūku bataljons, viena rota no Ventspils pulka un

Valmieras pulka izlūku komanda — kopā apmēram viens

pulks ar bateriju.

Bez tam Kurzemes divīzijas komandierim bija dots aiz-

rādījums novietot divīzijas rezervi Krustpils rajonā, lai

vajadzības gadījumā ar to būtu iespējams pabalstīt Jaun-

jelgavas grupu.

Tātad no visa uz Bermonta frontes stāvošā Latvijas

karaspēka trīs ceturtdaļas bija Rīgas—Bolderājas rajonā
un uz visas pārējās frontes tikai viena ceturtdaļa. Armijas
rezerves nebija pavisam, tas ir, nebij pilnīgi svabada, pie
frontes nesaistīta karaspēka, kuru varētu pārsviest uz citu

rajonu, tur sagrupēt spēkus un iesākt kādu jaunu operā-
ciju. Uz Daugavas kreisā krasta, Bolderājas rajonā, Lat-

gales divīzijai bija rezervē vesels pulks, bet viņu nebija
iespējams atdalīt no divīzijas, nepadarot Bolderājas fron-

tes stāvokli par pilnīgi nedrošu, pat tik nedrošu, ka pie

nopietnāka ienaidnieka uzbrukuma mums būtu Daugavas
kreisais krasts pilnīgi jāatstāj. Taisni tāpat nevarēja tikt

izvests no Rīgas Vidzemes divīzijas rezervē stāvošais

pulks, it īpaši ņemot vērā svarīgo Rīgas nozīmi. Līdz šim

uz visas frontes bija nodibināts tikai līdzsvars un it īpaši

Rīgas—Bolderājas rajonā. Panākt kādā rajonā pārsvaru

pār ienaidnieka spēkiem bija iespējams, tikai upurējot
kādā citā rajonā līdzsvaru un paliekot tur par vājākiem.
Lai ienaidnieks no savas puses nevarētu izmantot to ra-

jonu, kur mēs būtu fronti pavājinājuši, tad bija vajadzīgs
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rīkoties ātri, kamēr ienaidnieks vēl nebūtu manījis šo

speķu pārgrupēšanos.
Kas attiecas uz mūsu karaspēka kaujas spējām, tad jā-

saka, ka apmācības, tā arī organizācijas un apbruņošanas
ziņā nevarēja to saukt par karaspēku šā vārda pilnā no-

zīmē. Latvijas armijas kareivji un virsnieki bija lieliski

sajūsmināti, izturīgi, pacietīgi un dūšīgi; bet tiem bija
sveši mūslaiku taktiskie cīņas paņēmieni — sevišķi pie
virsniekiem bija stipri manāms taktisku un organizato-
risku zināšanu trūkums. Bet kā virsnieki, tā arī kareivji
labi pazina vietējos zemes apstākļus, un Latvijas kara-

spēks baudīja milzīgu piekrišanu un vispusīgu pabalstu
no iedzīvotāju puses.

Par Bermonta armiju bija zināms, ka tā sadalās trīs

daļās: Dzelzs divīzijā, Vācu leģionā, kurā ietilpst visi tā

sauktie freikorpi, un krievu daļā. Vācu leģions ieņēma

rajonu no Jaunjelgavas līdz Ķekavai, to līdzskaitot; bez

tam Vācu leģions aizsargāja arī Bermonta aizmuguri no

Lietavas karaspēka uzbrukumiem. Dzelzs divīzija ieņēma
Torņkalnu un tuvāko apkārtni — uz austrumiem līdz Ķe-
kavai (to nerēķinot) un uz rietumiem līdz jūrmalai (to
ierēķinot); galvenie spēki atradās Torņkalnā un rezerve —

Jelgavā. Krievu daļas ieņēma Sloku un jūrmalu Slokas

rajonā; bez tam viens krievu bataljons atradās Jaunjelga-
vas rajonā. Trūka ziņu par to, cik lielas daļas atrodas uz

frontes un cik daudz ir rezervē svabada karaspēka, kurš

varētu tikt pārvests no viena rajona uz otru, nepavājinot
fronti.

Bermonta armija sastāvēja no vāciem, kuri bija vēlēju-
šies palikt dienestā, un no savervētiem krieviem. Vervētās

armijās nav idejas un arī nav nekādas sajūsmas. Starp
to vācu kareivi, kurš cīnījās pasaules karā, un vācu ka-

reivi Bermonta armijā bij liela starpība: pirmajam bija
liels morālisks spēks un sajūsma, jo viņš karoja par savu

tēvuzemi, turpretim otrs zināja, ka viņš strādā visai šaubī-

gas lietas labā un karo tikai tādēļ, lai dabūtu algu un lau-

pījumu. Vispār, vervētās armijās salasās tikai šaubīgi ele-

menti. Bet tomēr — lielajā karā norūdītie, labi apmācītie
un savus ieročus lieliski pārzinošie vāci-bermontieši bija

jāuzskata par ļoti labu un kaujasspējīgu karaspēku. Ber-

montieši-krievi jau bija daudz sliktāks un vājāks kaujas
materiāls. Vispār, bija jānāk pie slēdziena, ka Bermonta

karaspēks skaita, apbruņošanas, tehniskās apgādāšanas
un organizācijas ziņā ir pārāks par Latvijas karaspēku —
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dūšības ziņā bermontieti-vācieti varēja pielīdzināt Latvi-

jas kareivim. Bet Bermonta armijai bija arī savas vājās

puses, kuras nāca zināmas caur mūsu izlūku darbību un

no dažām zīmīgām parādībām. Bermonta armijā nebija
īstas militāras disciplīnas. Bermontieši-vāci, kā kareivji,
tā virsnieki, — kāvās lieliski; viņi mira kaujā kā īsti ka-

reivji, — bet viņi neizpildīja tos dienesta pienākumus, kuri

savienoti ar zināmām dzīves grūtībām: viņi nestāvēja uz

lauku posteņiem, bet siltās istabās; neizpildīja pastāvīgu
patruļu dienestu utt., lūkodami visur dabūt visas dzīves

ērtības.

No Bermonta darbības oktobrī un no viņa ilgās uz vie-

tas stāvēšanas bija jānāk pie slēdziena, ka tur ar kara-

spēka vadību kaut kas nav īsti kārtībā: vai tur nu ir sav-

starpēja rīvēšanās un nepaklausība, patvarība vai kas

tamlīdzīgs — bet citādi nebija izskaidrojama ienaidnieka

ilgā bezdarbība. Bez tam visi iedzīvotāji izturējās ārkār-

tīgi naidīgi pret Bermonta karaspēku. Tātad mūsu armijai
bija iespējams izmantot Bermonta armijas šādas vājās

puses: disciplīnas trūkumu — caur ko cēlās daudzas tak-

tiskas paviršības; cenšanos uzturēties zem pajumtes, bet

ne uz lauka un noteiktas, sistemātiskas virspavēlniecības
rīkošanas un vispār kara un kaujas operāciju vadīšanas

trūkumu.

2. Uzbrukuma plāns

Kā politiskie, tā militārie apstākli prasīja Torņkalna
atsvabināšanu; bez tam militārie apstākļi prasīja operā-

ciju iesākšanu cik vien iespējams ātrāki; ātrāki, nekā to

būtu iesācis ienaidnieks, un kamēr vēl Daugava nav pil-

nīgi aizsalusi. Tāpēc bija jāizvēlas operācijas-uzbrukuma
virziens un jāizstrādā uzbrukuma plāns.

Uzbrukuma virzieni varēja būt vairāki: 1) pārvest stipru

karaspēku uz Ventspili un Liepāju un tad no turienes uz-

brukt Bermonta aizmugurei; jeb arī pārvest spēkus uz

Jaunjelgavas rajonu un no turienes uzbrukt Bermonta

flangam un aizmugurei; jeb vēl labāki — reizē uzbrukt

no Ventspils un no Jaunjelgavas virzieniem; 2) pārcelties
pār Daugavu kaut kur starp Stopiņiem un Jaunjelgavu
un, virzoties uz dienvidiem, atgriezt Bermonta Jaunjelga-
vas grupu un tajā pašā laikā apiet arī Bermonta labo

flangu; 3) uzbrukt no Rīgas—Bolderājas rajona Bermonta

nocietinātai frontei.
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1) Pirmām virzienam bija šādas labas un sliktas puses.
Pateicoties tam, ka mūsu armija darbojās mūsu pašu
zemē, kur iedzīvotāji to pabalstīja, kas visādi kaitēja

ienaidniekam, kā arī pateicoties tam, ka bermontieši stā-

vēja tikai muižās un pilsētās, bija jānāk pie slēdziena, ka

visizdevīgāki ir uzbrukt Bermontam no sāniem un no mu-

guras: t. i. .atstāt cik vien maz iespējams karaspēka Rīgas
un Daugavas apsargāšanai, bet visu pārējo armiju pār-
vest uz Bermonta flangiem — Ventspili un Jaunjelgavas

rajonu — un tad plašā frontē iesākt uzbrukt ienaidnieka

flangiem un aizmugurei, tādā veidā apejot un ielencot

visu Bermonta armiju. Ar šādu Bermonta armijas apiešanu
un ielenkšanu tā būtu spiesta vai nu ļoti steidzīgi atkāp-
ties no Rīgas un Jelgavas, jeb arī tā kristu ar visu kara-

materiālu gūstā.
Bet šādu plānu mums nebija iespējams izvest dzīvē.

Vispirms, mums nebija karaspēka, kuru varētu noņemt no

Rīgas vai Daugavmalas frontes; karaspēka mums knapi
pietika priekš Rīgas un Daugavas apsargāšanas. Otr-

kārt — priekš tam, lai iesāktu ienaidnieka apiešanu un

aplenkšanu plašā frontē, ir vajadzīga artilērija, kuras

mums nebija. Bija gan priekšlikumi — formēt partizāņus
priekš šāda apiešanas manevra izpildīšanas; bet partizāni
nav pārvaldāmi un vadāmi, tāpēc tie nevar izvest kādu

sistemātisku plānu, kas būtu savienots kopā ar vispārējām

operācijām; vietējie iedzīvotāji cieš no partizāniem ne ma-

zāk kā no ienaidnieka, un arī partizāniem ir vajadzīga

artilērija. Treškārt, nebija vairs laika priekš kaut kādas

ilgas sagatavošanās. Uzbrukums bija nekavējoši jāiesāk,

jo citādi Bermonts varēja uzmosties no miega un iesākt

no savas puses uzbrukumu.

2) Priekš tam, lai varētu pārcelties pār Daugavu kaut

kur starp Stopiņiem un Jaunjelgavu, bija vajadzīgi lieli

sagatavošanās darbi: sagatavot pārceļamos līdzekļus pir-

majām daļām un tiltu galveniem spēkiem; tad — sakon-

centrēt pret šo vietu karaspēku un pietiekoši daudz artilē-

rijas. Zināms, visa šī sagatavošanās nevarētu palikt
ienaidniekam nepamanīta. Pateicoties tam, ka viņa kara-

spēks bija daudz kustīgāks, viņš būtu paspējis savilkt pret
šo vietu stipras rezerves, un, ņemot vērā, ka ienaidniekam

artilērijas bija diezgan, bet mums ļoti maz, — šāda Dau-

gavas forsēšana varētu beigties ļoti bēdīgi.

3) Ņemot vērā to, ka Bermonta armija vispār bija stip-
rāka nekā Latvijas armija un ka jau 9. oktobrī mūsu kara-
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spēks bija dabūjis triecienu, — bija jānāk pie slēdziena,

ka uzbrukt Bermontam Torņkalna—Jelgavas virzienā būtu

nepareizi — jo Bermonts bija jau nostiprinājies un šeit

atradās viņa galvenie spēki. Un tāpēc tie paši mūsu spēki,
kuri 9. oktobrī nevarēja aizturēt Bermonta karaspēka uz-

brukumus, arī tagad nevarēja būt spējīgi to izsist no ap-
cietinātām pozīcijām. — Vest mūsu mazo armiju tieši fron-

tālā uzbrukumā — tas būtu uzskatāms vismaz par ļoti
riskantu paņēmienu.

Bet šim uzbrukuma virzienam bija ļoti svarīgas izdevī-

bas. Vispirms, šinī virzienā mēs varējām artilērijas ziņā
būt stiprāki par ienaidnieku, jo Sabiedroto flote ļoti laipni
piedāvāja visspēcīgāko artilērijas pabalstu tik tālu, cik

tik viņu lielgabali sniedz, un viņi sniedza līdz 12 verstīm.

Uz kara kuģiem ir vienumēr vislabākie, visjaunāko sistēmu

lielgabali, un tie ir ne mazāki par 6 collu kalibru; tālāk —

Sabiedroto flotei, zināms, lādiņu bija neaprobežots dau-

dzums, tātad artilērijas uguns bija gaidāma ļoti stipra un

Latvijai it neko nemaksājoša. Otrkārt, uzbrukumu še va-

rēja iesākt visātrākā laikā, jo mūsu spēki stāvēja vai nu

jau uz uzbrukuma vietām, jeb arī ļoti tuvu pie tām. Kavē-
ties ar uzbrukuma iesākšanu, kā es jau aizrādīju, bij ļoti
riskanti. Treškārt, visu sagatavošanos uz uzbrukumu va-

rēja izpildīt, ienaidniekam nemanot; un, beidzot, ja uzbru-

kums neizdotos, tad mēs maz ko zaudētu, jo Sabiedroto

flotes artilērija segtu mūsu karaspēka iziešanu no kaujas
un nedotu ienaidniekam iespējas iebrukt mūsu līdzšinējā

pozīcijā. Izejot no visa augšminētā, bija jānāk pie slē-

dziena, ka visizdevīgāki ir pāriet uzbrukumā no mūsu fron-

tes starp Rīgu un Bolderāju; uzbrukumu vest dienvidvir-

zienā, apejot Torņkalnu no rietumiem. Šis plāns bij jāpie-
ņem, un viņu arī pieņēma.

Tā kā velti vilcināties bija ļoti riskanti, tad uzbrukuma

iesākšanu nolika uz 2. novembri, tas ir, cik tik bija iespē-
jams agrāki, lai gan vistuvākās nākošās dienās bija gai-
dāma mūsu artilērijas papildināšana. Gaidīt nedrīkstēja,
jo nebija zināms, vai Bermonts gaidīs.

Uzbrukuma izvešanas plāns īsumā bija šāds. Uzbru-

kumu sagatavot ar Sabiedroto flotes artilērijas uguni, tā-

tad sagatavošana ļoti pamatīga. Uzbrukumu izpildīt Lat-

gales divīzijai; lai priekš uzbrukšanas būtu pietiekoši
spēki, tad piedalīt Rīgas pulku pie Latgales divīzijas:
priekš iesākuma šie spēki bija pietiekoši, un vairāk arī

nebija iespējams piedalīt, neatstājot Rīgu nedrošā stāvoklī.
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Latgales divīzijai galveno uzbrukumu vest Tāmes muižas

(Damenhof) un Šampētera virzienā, apejot Torņkalnu, un

pēc Tāmes muižas un Šampētera ieņemšanas, uzbrūkot

Torņkalnam no rietumiem un dienvidrietumiem, priekš
sava labā spārna nodrošināšanas — Latgales divīzijai
ieņemt jūrmalu; priekš kreisā spārna nodrošināšanas —

ieņemt Cementa fabriku vai nostiprināties tās tuvuma

Daugavmalā.
Vidzemes divīzijai apsargāt Daugavas labo krastu un

pēc iespējas taisīt ienaidniekam uzbrukumus visā frontē,

lai saistītu viņa uzmanību un spēkus pie Daugavas; io

pašu darīt arī Kurzemes divīzijas daļām, kuras atradās

Bermonta frontē.

Šāds bija galvenos vilcienos mehāniskais uzbrukuma

plāns. Pie viņa izpildīšanas bija jāņem vērā sekoši morā-

liski faktori: 1) mums pašiem artilērijas ļoti maz, bet Sa-

biedroto flote var un grib sniegt mums Latgales divīzijas
frontē artilērijas uguns pabalstu — tātad no dažām vie-

tām ienaidnieku izsist izdosies ļoti viegli; 2) mūsu kara-

spēks ir vispirms jāieradina uzvarēt: tāpēc iesākumā jāved
tikai tādas operācijas, kuras ir samērā viegli izpildāmas,
t. i., kurās frontes daļās flotes artilērijas uguns jau būs

satriekusi ienaidnieku, tur uzbrukt, ieņemt šās vietas un

sākumā apmierināties ar maziem, bet drošiem panāku-
miem; tādā ceļā mūsu jaunais karaspēks pakāpeniski gūs
uzticību pats uz saviem spēkiem un saviem vadoņiem;
3) kad uzbrukums būs iesākts, tad, ņemot vērā Bermonta

līdzšinējo pasivitāti, mums vairs nebūs ko baidīties no

viņa uzbrukuma, jo viņa galvenā vērība būs piegriezta
mūsu uzbrukuma atsišanai un mēs būsim tādā ziņā ņē-
muši kaujas iniciatīvu savās rokās.

lesākumam tas ir pilnīgi pietiekoši. Ja mēs katru dienu

uzbrūkam un ja šiem mūsu uzbrukumiem ir tomēr katru

dienu kaut kādi panākumi — lai arī tie visniecīgākie —,

tad mēs ar to pieradinām savu karaspēku uzvarēt — un

ar to pašu pieradinām ienaidnieku pie viņa neveiksmēm

un ieaudzējam tam neuzticību uz viņa spēkiem un vado-

ņiem. — Šo «pieradināšanu» es ļoti labi varēju novērot

1915.
g. Novogeorgijevskas cietoksnī: kā krieviem, tā arī

vāciem še bija kaujas ziņā ļoti vājš karaspēks (zemes-

sargi); bet vāci bij dabūjuši kaujas iniciatīvu savās rokās,

pieradināja savus kareivjus pie uzvarām, bet krievus pie

regulārām neveiksmēm; vāci sākumā apmierinājās ar ļoti

maziem, bet drošiem panākumiem: viņi uzbruka ar lieliem
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spēkiem un pabalstīti no stipras artilērijas kādai sargu

nodaļai — to, protams, izsita, bet tālāku negāja pat tad,
kad tas bija iespējams, kaut arī ne bez zināma riska; pēc
šādas nedēļu ilgas darbības viņu karaspēks jau bij spē-

jīgs sekmīgi uzbrukt betona fortiem, bet krievu karaspēks
vairs nebija spējīgs tos aizsargāt.

1. novembra vakarā Rīgas pulku pārveda no Rīgas uz

Bolderāju — Latgales divīzijas komandiera rīcībā. Bet

tanī pašā vakarā izrādījās, ka 2. novembrī nav iespējams
uzsākt uzbrukumu, jo Sabiedroto flote nav sagatavojusēs

uz intensīvas uguns atklāšanu, — uzbrukumu atlika uz

3. novembri.

Šī atlikšana bij Joti nepatīkama. Pirmkārt — katra rīko-

juma maiņa atstāj sliktu iespaidu uz karaspēku; otrkārt —

ienaidniekam varēja nākt zināms mūsu uzbrukuma plāns;

un treškārt — ja ienaidnieks tiešām būtu izzinājis mūsu

nodomus vai vienkārši pamanījis mūsu karaspēka koncen-

trēšanos Bolderājā, tad viņš varētu atklāt uz Bolderāju

artilērijas uguni. Šinī gadījumā — ja Rīgas pulks no šīs

bombardēšanas arī nebūtu cietis nekādus zaudējumus, tad

tomēr viņa morāliskais spēks būtu stipri sašļucis, jo re-

zervju apšaudīšana vispār atstāj lielāku iespaidu nekā ka-

raspēka apšaudīšana tad, kad viņš atrodas pozīcijās.
31. oktobris un 1. un 2. novembris tika izlietoti uzbru-

kuma sagatavošanai visās nozarēs. Artilērijas un šauteņu

munīciju piegādāja pietiekošā vairumā un tuvāku pie ka-

raspēka, kā arī nokārtoja šīs munīcijas piegādāšanu attie-

cīgām karaspēka daļām. Artilērijas pārvalde strādāja die-

nām un naktīm bez mazākās atpūtas, sagatavojot mērķē-

jamās ietaises priekš angļu lielgabaliem, kuri bija atsūtīti

bez šiem nepieciešamajiem piederumiem, tādēļ nebija vēl

lietojami. Šis ļoti komplicētais darbs, kuru veica viskar-

stāko novembra kauju dienās ar mūsu pašu līdzekļiem, ir

jāuzskata par vienu no mūsu artilērijas priekšniecības va-

roņdarbiem, jo tikai ar to kļuva iespējams pabalstīt ar

artilērijas uguni mūsu karaspēka tālāko uzbrukumu pēc
tam, kad Sabiedroto flotes artilērija šo pabalstu vairs ne

varēja sniegt.
Lielas grūtības bija ar ciešu sakaru nodibināšanu starp

uzbrūkošās grupas, t. i., Latgales divīzijas, štābu, virs-

pavēlnieka štābu, Sabiedroto floti un novērošanas pun-
ktiem dažādās vietās; arī ar attiecīgo līdzekļu sadabūšanu

priekš sakaru uzturēšanas starp Latgales divīzijas štābu

un visām uzbrukumā ejošām karaspēka daļām bija lielas
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grūtības. Kad karaspēka daļas stāv uz vietas, sakarus uz-

turēt ir samērā viegli, bet, kad karaspēka daļas pārvieto-

jas, un it īpaši kaujā, sakaru uzturēšana ir ļoti grūta; bet

taisni kaujas laukā nepārtrauktu sakaru uzturēšana ir no

vislielākā svara. Sakari bija jānodibina pār ūdeni un virs

ūdens: Latgales divīzija atradās viņpus Daugavas un Sa-

biedroto flote — Daugavā. Pateicoties mūsu sakaru no-

daļu lielajai centībai un it īpaši mūsu radiotelegrāfa
komandai, sakarus nodibināja, un pa visu kaujas laiku tie

pastāvēja bez pārtraukuma un darbojās ļoti sekmīgi. Cik

nu mūsu trūcīgie līdzekļi to atļāva, karaspēku apgādāja
ar siltu apģērbu un zābakiem, kuriem lauku karā ir daudz

lielāka nozīme, nekā sēdot pozīcijās.
Vispār, sauszemes karaspēka un flotes kopdarbība ir ļoti

komplicēta un grūta; šis grūtības vēl palielinājās caur to,

ka kopdarbība šeit notika starp karaspēku un floti, kuri

bija viens otram sveši. Rīgas atsvabināšana ir viens no

tiem visai retiem gadījumiem, kur šī kopdarbība noritēja
ļoti sekmīgi. Lielajā karā man nācās ņemt dalību Krievi-

jas armijas un flotes kopdarbībā, kas norisinājās Melnās

jūras piekrastē, Dobrudžā, kā arī krievu karaspēka un ru-

māņu Donavas flotiles kopdarbībā. Abos gadījumos šo

kopdarbību nekādā ziņā nevarēja saukt par sekmīgu. Arī

pie Rīgas atsvabināšanas gluži dabīgi radās kaujas kop-
darbībā dažas grūtības, bet pie labas gribas un pieliekot
visu enerģiju šīs grūtības tika novērstas.

Pēc tam kad par ienaidnieka un mūsējo stāvokli bija
iegūtas visur vajadzīgās ziņas, pēc tam kad šis stāvoklis

bija vispusīgi pārdomāts un apsvērts un pēc tam kad pār-
domāšana un apsvēršana bija vedušas pie viena galīga
un neapgāžama slēdziena, ka mums nekavējoši ir jāuzsāk
uzbrukums, — katra veltīgi nokavēta diena, likās, varēja
kļūt par liktenīgu. Personīgi pats par sevi varu sacīt, ka

es visvairāk uzbudināts jutos 31. oktobrī un sevišķi 2. no-

vembrī; jo, ja šinīs dienās ienāktu ziņas, ka ienaidnieks

ir iesācis kaut kur forsēt Daugavu, tad mūsu stāvoklis

būtu bez izejas, un galvenais, ka ar katru nakti šī ienaid-

nieka uzbrukuma varbūtība kļuva arvienu draudošāka. Kā
vēlāk nāca zināms no atrastiem dokumentiem, tad Ber-

monts patiesi bija nodomājis uzsākt uzbrukumu 5. novem-

brī; ja nu mēs šo uzbrukumu butu sagaidījuši un ja tas

tiktu pienācīgi vadīts, tad maz ticams, ka mēs, uz vietas

stāvēdami, būtu spējuši atsist šo uzbrukumu. Kad bija

sagaidīta 2. novembra nakts — Latvijas stāvokli varēja
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jau uzskatīt par drusku uzlabojušos: pa nakti Bermonts

neuzbruks, rītā agri mēs iesāksim uzbrukumu, un,

kad mēs to būsim iesākuši, — mēs varēsim jau justies
droši no pārsteigumiem.

3. 3. novembra uzbrukums

3. novembrī, gaismai austot, Latvijas armijai bija jā-
pāriet uzbrukumā. Sakarā ar uzbrukuma izvešanas plānu
un doto pavēli Latgales divīzijai bija pirmā kārtā jāieņem
Buļļu sala līdz Lielupes ietekai un pirmā kāpu rinda un

jālūko ieņemt Cementa fabriku, bez tam vēl jūrmalas

ieņemšanai bij dots rīkojums mēģināt izcelt desantu pie

Edinburgas [Dzintari]. Šis pēdējais uzdevums pašā uzbru-

kuma sākuma nebija vajadzīgs, bet, tā kā visa jūrmala —

no Bulduriem līdz Slokai — ir aizsargāta ar Lielupi, kuru

forsēt ir ļoti grūti, tad vajadzēja lūkot ieņemt jūrmalu no

jūras puses, kur atkal Sabiedroto flote varēja sniegt lielu

palīdzību. Izcelt jūrmalā desantu varēja cerēt tikai tanī

gadījumā, kad šī desanta operācija notiktu, ienaidniekam

negaidot. Tādēļ šis desanta mēģinājums bija jādara tieši

pirms vispārējā uzbrukuma iesākšanās: kad uzbrukums

jau iesācies, tad ienaidnieks ir visās vietās daudz uzma-

nīgāks. Saskaņā ar dabūto pavēli un aizrādījumiem Lat-

gales divīzijas komandieris pulkvedis Berķis ievadīja uz-

brukumu sekoši: nokārtojis visus sīkumus kopdarbībai ar

Sabiedroto floti, viņš uzdeva Siguldas pulka kapitanam
Muceniekam — ar divi rotām trijos Latvijas kara flotiles

bruņotos kuģīšos izcelties jūrmalā, Edinburgas rajonā.
Pulkvedim Bolsteinam — ar Rēzeknes pulku un 2 liel-

gabaliem ieņemt ar labo spārnu Buļļu salu; ar visiem pā-

rējiem spēkiem ieņemt kāpu līniju līdz Lielupei, ieskaitot

Vārnas krogu, un virzīties tālāk uz Bulduru tiltu un Pūpes
staciju.

Pulkvedim Krustiņam — ar Daugavpils pulku un 2 liel-

gabaliem ieņemt dienvidus mežmalu pie Sakaru mājām,
tad — forsēt Kapara grāvi un ieņemt līniju Pinužu—Kal-

niņu mājas, un virzīties uz kāpu otro rindu. Kapitanam

Kalniņam ar Siguldas pulka trijām rotām būt gatavam
uzbrukt Cementa fabrikai.

Pulkveža Berķa, tas ir, uzbrukuma grupas komandiera,

rezervē palika viss Rīgas pulks un 2. eskadrons.

Jau naktī no 2. uz 3. novembri kā pirmais savu uzde-

vumu sāka izpildīt kapitans Mucenieks. Stipra vēja dēļ
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desanta izbraukšana no Bolderājas nokavējās. Desants no-

nāca jūrmalas rajonā pie Edinburgas, kad bija jau gaišs.
lenaidnieks pamanīja kuģīšus un atklāja uz tiem uguni.
Šai operācijai varēja būt sekmes tikai tad, ja izdotos izcel-

ties malā, ienaidniekam nemanot. Ja nu ienaidnieks jau
bija mūsu desantu pamanījis, tad uz sekmēm nebija ko

cerēt, tāpēc desants atgāja no krasta atpakaļ jūrā. Jūrā

mūsu kuģīši sastapa zvejniekus, kuri vēstīja desanta

priekšniekam, ka Kauguros stāvot krievi, kuri gribot lab-

prātīgi padoties gūstā. Desanta priekšnieks deva rīkojumu
braukt uz Kauguriem. Nobraucis Kauguros, viņš mēģināja
izcelt desantu uz krasta, bet jau pirmo uz krasta pusi iz-

gājušo laivu saņēma ar ložmetēju uguni. Desants ar zau-

dējumiem bija spiests atgriezties uz Bolderāju. Tātad pati
pirmā operācija neizdevās.

Gaismai austot, Sabiedroto flotes artilērija atklāja savu

spēcīgo uguni uz iepriekš nozīmētiem mērķiem. Reizē ar

flotes artilērijas uguns attīstīšanos mūsu karaspēka daļas
sāka ieņemt izejas vietas uzbrukuma iesākšanai. Kad spē-
cīgā flotes artilērijas uguns bija jau nopostījusi ienaid-

nieka pozīcijas un nodarījusi ienaidniekam zaudējumus,
tad šo uguni pārnesa uz ienaidnieka aizmuguri. Tanī pašā
brīdī mūsu karaspēks iesāka strauju uzbrukumu visā

frontē. Uzbrukumu pabalstīja arī mūsu baterijas un bru-

ņotie vilcieni, kuri atradās Rīgas rajonā un apšaudīja
ienaidnieka baterijas Torņkalna rajonā, kā arī turēja zem

uguns galvenos ceļus un krustceļus, neļaujot ienaidniekam

svabadi pārvietot savas rezerves.

Strauji iesāktais un labi vadītais uzbrukums gāja sek-

mīgi uz priekšu. Ap pīkst. 12 jau Rēzeknes pulka labais

flangs bija iztīrījis visu Buļļu salu no ienaidnieka; ar cen-

tru tas bija ieņēmis Vārnas krogu un kāpas pie Lielupes.
Daugavpils pulks veda uzbrukumu ne mazāk sekmīgi: ar

savu labo flangu tas turējās uz vienas līnijas ar Rēzeknes

pulka kreiso flangu; ar savu centru un kreiso flangu tas,
neraugoties uz stipru ienaidnieka ložmetēju un mīnmetēju

uguni, bija ieņēmis mežmalu un kāpu pirmo līniju. Mazā-

kas sekmes bija kreisā flangā. Pēc tam kad Sabiedroto

flotes artilērija bija apšaudījusi Cementa fabriku, Sigul-
das pulka rotas pārgāja straujā uzbrukumā, bet tika sa-

ņemtas ar stipru ienaidnieka uguni. Tomēr šīs rotas ieņēma
Forša fabriku un Zēbergu mājas, bet tālāk tikt nevarēja.
Artilērija nebija spējīga sagraut Cementa fabrikas biezās

ēkas, kurās ienaidnieks mierīgi sēdēja un turēja visu pil-
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nīgi atklāto apkārtni zem labi mērķētas ložmetēju un mīn-

metēju uguns. Tātad jau ap pīkst. 12 visā frontē mums

bija lieli panākumi: visā frontē ienaidnieks bija padzīts
atpakaļ. Priekš pirmās uzbrukuma dienas ar šiem panāku-
miem varēja apmierināties. Bet mūsu karaspēks turpināja
uzbrukumu tālāk.

Ap pīkst. 14 jau Rēzeknes pulks bija ar savu labo flangu
nogājis līdz Bulduru tiltam un ar savu kreiso flangu atra

das netālu no Pūpes stacijas. Tā kā Rēzeknes pulka krei-

sais flangs virzījās uz Pūpes staciju, tad Daugavpils pul
kam bija jāmaina virziens uz kreiso pusi. Mainīdams vir-

zienu uz kreiso pusi (kaujas laikā grūta operācija), Dau

gavpils pulks bija sasniedzis ar labo spārnu kāpu otro

rindu pie Tāmes muižas un ar savu kreiso flangu —

Kleista muižu.

Rēzeknes un Daugavpils pulku sekmes sajūsmināja ari

kreisā flangā atrodošās Siguldas pulka rotas: tās gribēja
visādā ziņā ieņemt Cementa fabriku. No jauna Sabiedroto

flotes artilērija apšaudīja Cementa fabriku, un no jauna

Siguldas pulka rotas pārgāja straujā uzbrukumā, bet at-

kal tās tika saņemtas ar mierigu un labi mērķētu ložme-

tēju uguni, un uzbrukumu pilnīgi atsita. Lai sadragātu
Cementa fabrikas biezās sienas, bija vajadzīgs milzīgs

artilērijas lādiņu daudzums un lielāku kalibru artilērija
Kamēr šīs biezās sienas nebija sadragātas, bermontiešu

ložmetējnieki varēja justies droši un bija spējīgi atsist

katru uzbrukumu ar labi mērķētu uguni, pateicoties it

īpaši tam apstāklim, ka visa Cementa fabrikas apkārtne
pret ziemeļiem un rietumiem ir pilnīgi atklāts un līdzens

lauks.

Ap pīkst. 16 jau Rēzeknes pulks bija ieņēmis Bulduru

tilta galu, tālāk Slēperu krogu un Piņķu muižu, ar kreiso

flangu tas bija ieņēmis Pūpes staciju un no pēdējās uz

austrumiem pieslējies pie Daugavpils pulka labā flanga

Daugavpils pulks bija ieņēmis (uz austrumiem no Rēzek

nes pulka kreisā flanga) kāpu otro rindu; ar varonīgu,
strauju uzbrukumu tas bija pat ieņēmis Tāmes muižu un

Jauno muižiņu (Neuhof). Bet pulks jau bija cietis stiprus
zaudējumus un tam bija jāuztura plaša fronte, tāpēc, kad
ienaidnieks pārgāja stiprā pretuzbrukumā, vājās pulka
daļas izsita no Tāmes muižas, kura palika ienaidnieka ro-

kās. Tālāk pa kreisi no Daugavpils pulka līdz Daugavai
(uz ziemeļiem no Cementa fabrikas) ieņēma pozīciju Si-

guldas pulks.
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Tuvojās vakars, tāpēc tika pavēlēts uz šīs līnijas pagai-
dām apstāties, tālāk nevirzīties un taisīt ierakumus, lai

varētu vieglāki atsist varbūtējos ienaidnieka nakts pret-
uzbrukumus. Visas karaspēka dajas bija stipri nogurušas,

tāpēc bija jāpaēdina kareivji, jāļauj tiem atpūsties un ap-
sildīties. Pa nakti bija jāsaved viss kārtībā, jāpapildina
karamatcriāls, ar vārdu sakot — jāsagatavojas uz nāko-

šās dienas tālāku uzbrukuma vešanu.

Arī citās frontēs 3. novembrī sekmīgi un enerģiski izpil-

dīja visus dotos uzdevumus. Lai uzvarētu kaujā, ir jābūt

stiprākam. Bet nav nemaz vajadzīgs būt stiprākam visā

frontē; pilnīgi pietiek, ja mēs esam stiprāki tajā vietā, kur

gribam dot ienaidniekam galveno triecienu (šoreiz starp

jūrmalu un Torņkalnu), un tanī laikā, kad tiek izdarīts

šis trieciens. Triecienu nevar izdarīt vairākās stundās, bet

paiet vairākas dienas; tātad ienaidniekam ir laika diezgan
savilkt sev uz trieciena rajonu lielākus spēkus. Bet, lai

nedotu ienaidniekam iespēju savilkt lielākus spēkus tajā
vietā, kur viņam dod triecienu, nepieciešami vajadzīgs
saistīt ienaidnieka uzmanību un spēkus visā pārējā frontē.

Tāpēc šī ienaidnieka spēku saistīšana visā frontē ir ne

mazāk no svara kā pati trieciena izvešana: ja ienaidnieka

spēki nebūs saistīti, tad mūsu trieciens neizdosies.

lenaidnieka spēku saistīšana visā pārējā frontē bija uz-

dota Vidzemes divīzijai (bez Rīgas pulka) un Jaunjelga-
vas grupai, kura bija atdalīta no Kurzemes divīzijas da-

ļām. Visā Daugavas piekrastes Rīgas rajonā tika uzturēta

intensīva flinšu un ložmetēju uguns; mīnmetēji apšaudīja
kreiso krastu; tālšāvēju baterija un bruņotais vilciens šāva

uz dažādiem mērķiem Torņkalnā. Cēsu pulks mēģināja
pārcelties uz kreiso krastu. Valmieras pulks izsūtīja uz

kreiso krastu vairākas pastiprinātas izlūku nodaļas. Izlū-

kiem izdevās aizkļūt diezgan tālu (līdz Mercendorpas un

Kaktu māju rajoniem), un tie bija sparīgi apšaudījušies ar

ienaidnieku. Nebija no svara, ka Cēsu pulka pārcelšanās
mēģinājums neizdevās un ka Valmieras pulka izlūku par-

tijas bija padzītas atpakaļ, bet bija no svara, ka gar visu

Daugavmalu ienaidnieks jutās apdraudēts un tāpēc neva-

rēja Daugavmalā spēkus pamazināt.
Vēl sekmīgāki bija panākusi ienaidnieka saistīšanu 3. no-

vembrī mūsu Jaunjelgavas grupa. Jaunjelgavas rajonā uz

40 verstis platas frontes atradās Vācu leģiona Bādenes

pulks (divi bataljoni un krievu nodaļa pulkveža Adamo-

viča vadībā, sastāvoša no visām ieroču šķirām, — pavi-
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sam ap 1000 cilvēku; krievu nodaļai bijusi piedota vācu

ložmetēju rota leitnanta Kjrafta vadībā). Mūsu Jaunjelga-
vas grupa iesākusi uzbrukumu rīta krēslā 3. novembri.
Uzbrukums vests galvenā kārtā pret Adamoviča fronti;
uzbrukums vests ar tadu straujumu, ka krievu fronte pār-
rauta, krievi pilnīgi sakauti un meklējuši glābiņu bēgšanā.
Mūsu karaspēks ielauzies bermontiešu rajonā* 12 verstis

dziļumā. Stipru pretošanos izrādījusi leitnanta Krafta lož-

metēju rota, kura, lai gan tikusi ielenkta, tomēr izsitušies

cauri un otru dienu pievienojusies pie Bādenes pulka, no-

iedama riņķī ap 35 verstis. Tikai vedot kaujā pēdējās re-

zerves, bermontiešu Jaunjelgavas frontes priekšniekam rit-
meistaram Krauzem d Avī [Krause d'Avis] izdevies aizsar-

gāt Taurkalnes staciju. Daudz krievu bij gūstā krituši;
krievi pazaudējuši '/4 no sava sastāva, pārējie pilnīgi iz-

klīduši; tos vajadzēja lasīt kopā un no jauna formēt no

tiem rotas — tuvākā laikā tie vairs nav bijuši spējīgi ņemt
kaujā dalību. Pēc ša uzbrukuma mūsu Jaunjelgavas grupa
atkal atgāja uz vecām vietām, jo priekš tālākas virzīšanās
trūka spēku un galvenais — artilērijas. Sinī brīdī tālāka
virzīšanās arī nebij vajadzīga. Savu uzdevumu — saistīt
ienaidnieku — Jaunjelgavas grupa bij izpildījusi ārkārtīgi
sekmīgi: Bermonta labais spārns ar šo uzbrukumu bijis tik
stipri apdraudēts, ka tas baidījies tikai par sevi un tam
nav ne prātā nācis sūtīt kādu

savu daļu uz Rīgas fronti.
Tātad Dzelzs divīzija pie Torņkalna nevarēja dabūt palī-
dzību no Vācu leģiona no Jaunjelgavas rajona: tas bij
vienīgais, ko mums vajadzēja sasniegt ar mūsu labā Dau-

gavas krasta un Jaunjelgavas grupas karaspēka darbību,
kamēr nebūs izšķirta kauja pie Torņkalna.

Apskatot pirmā uzbrukuma dienā gūtās sekmes, ir jā-
saka, ka panākumi bija daudz lielāki par tiem, kurus vien
jau varētu atzīt par pietiekošiem: visa fronte bija stipri
pavirzijusēs uz priekšu; Daugavpils pulks Jaunās muiži-

ņas (Neuhof) rajonā bija saņēmis divi lielgabalus (no
tiem viens tika atkal pazaudēts, ienaidniekam pārejot pret-
uzbrukumā), bija iegūti arī vairāki ložmetēji, mīnmetēji,
flintes un cits karamateriāls. Te jāpiezīmē, ka to ložme-
tēju īsto skaitu, kuri tika iegūti kaujās, karaspēka daļas
nekad neuzdeva pareizi, baidīdamās, ka tos viņiem var
atņemt un atdot kādai citai karaspēka daļai, kurai ir ma-
zāk ložmetēju.

Kaujas pirmā diena jau apstiprināja iepriekšējo aprē-
ķinu — ar kādiem taktiskiem paņēmieniem ir mums vis-
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izdevīgāki uzbrukt ienaidniekam: ienaidniekam netīk stāvēt

uz klaja lauka; tas sēž mājās un muižās, mitinādamies aiz

akmeņu sienām, — tādēļ mūsu karaspēkam ir jāiet pāri
laukiem un cauri mežiem un jāuzbrūk ienaidniekam no sā-

niem un no muguras. — Kur tas nav iespējams (piem.,
Cementa fabrika), tur nava paredzamas sekmes. — Vēl

jāatzīmē tas straujums, ar kādu mūsu karaspēks uzsāka

uzbrukumu. Dažās vietās gāja grūti, bet tās tika pārvarē-
tas. It īpaši nācās ciest Daugavpils pulkam, forsējot zem

ienaidnieka uguns Kapara grāvi, kurš vēl nebija aizsalis.

Visu dienu — kā no karaspēka daļām, tā arī no novēro-

šanas punktiem — tika manīta ienaidnieka pusē nervoza

kustība un nervozi steidzīga uguns; tas liecināja, ka

ienaidnieks mūsu uzbrukumu nava gaidījis un mūsu pa-
nākumi to bija padarījuši nervozu. Tādēļ mēs varējām būt

mierīgi un droši turpināt savu iesākto darbu.

Bija saņemtas ziņas, ka bermontieši virzās uz Talsiem,

Ventspili un Liepāju; tas bija nepatīkami politiskā ziņā,
bet, skatoties no stratēģiskā viedokļa, tas mums bija ļoti
izdevīgi: jo tālāk aizvirzās ienaidnieks uz Ventspils un

Liepājas pusi, jo vairāk tas izsvaida savus spēkus, un iz-

šķirošā kaujā pie Rīgas viņa daļas būs stipri nogurušas.

Tāpēc uz šās līnijas bija jātaisa ierakumi, lai varētu vieg-
lāki atsist ienaidnieka varbūtējos pretuzbrukumus. Bija
jāsaved viss kārtībā, jāpapildina karamateriāls, jāpaēdina
kareivji un jāļauj tiem atpūsties un apsildīties — ar vārdu

sakot, jāsagatavojas uz nākošās dienas cīņām. — 3. no-

vembrī arī citās frontēs tika sekmīgi un enerģiski izpildīti
visi dotie uzdevumi.

4. Uzbrukuma tālākā gaita

4. novembrī bija pavēlēts turpināt kauju saskaņā ar ag-

rāko plānu. Tā kā Rīga bija jau puslīdz droša no ienaid-

nieka uzbrukuma, tad Latgales divīzija tika pastiprināta
ar bruņoto automobili — «Kurzemnieku» — un tai pieda-
līta no galvenās artilērijas pārvaldes sagatavotā haubiču

baterija.
Naktī no 3. uz 4. novembri ievadīja kaujā Rīgas pulku

pulkveža Apiņa vadībā. Rīgas pulku ieveda kaujas līnijā
starp Rēzeknes pulka kreiso un Daugavpils pulka labo

flangu, lai samazinātu stipri cietušā Daugavpils pulka

kaujas sektoru un pakāpeniski izvestu šo pulku rezervē.
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Pulkvedis Apinis iesāka nakts uzbrukumu: Rīgas pulka
otrais bataljons bez kaujas ieņēma Tāmes muižu, bet tālāk

uz priekšu netika; tad tika uzdots trešam bataljonam ka-

pitana Hasmaņa vadībā ieņemt Zolitūdi un Annas muižu,

pie kam kapitanam Hasmanim tika padotas arī priekšā
atrodošās otrā bataljona rotas. Neskatoties uz to, ka ka-

reivji nebija apmācīti nakts operācijām, kapitans Hasma-

nis spīdoši izpildīja uzdevumu un līdz gaismas iestāšanai

bija ieņēmis kāpas pie Nordeķu muižas, Annas muižu un

Zolitūdes staciju. Kapitana Hasmaņa nakts uzbrukumu

vislielākā mērā veicināja Daugavpils pulka komandieris

pulkvedis Krustiņš, nepārtraukti uzturēdams sakarus ar

kapitanu Hasmani un nodrošinādams tā flangu. Gaismai

austot, kapitans Hasmanis jau bija nostiprinājies uz

ieņemtām vietām un, neskatoties uz ienaidnieka uguni,
cieši turēja savās rokās Zolitūdes staciju un Annas muižu.

Sinī nakts uzbrukumā Rīgas pulks bija saņēmis 8 ložme-

tējus. 4. novembrī dienā Rīgas pulks, vēlēdamies, lai viņa
kreisā flanga rotu nomainītu Daugavpils pulks, atsauca

šo rotu no pozīcijas, no kāpām pie Nordeķu muižas; Dau-

gavpils pulka rotas vēl nebija paspējušas nonākt uz šīm

kāpām, kad tās jau ieņēma ienaidnieks, kāpēc Daugavpils
pulka labais flangs palika pie Bites mājām.

Rīgas pulka stāvoklis Zolitūdes—Annas muižas rajonā

bija ļoti grūts: pulks bija iedrāzies kā ķīlis ienaidnieka

frontes vidū un tāpēc atradās zem pastāvīgas flangu
uguns no divi pusēm. Rīgas pulks nevarēja tikt tālāk uz

priekšu, kamēr nebija virzījušies uz priekšu viņa kaimiņu
pulki; pie kam Rīgas pulka kreisajā spārnā virzīties uz

priekšu nebija izdevīgi, jo tur bija jāiet zem flanga uguns
no Torņkalna. — Bija jāgaida, kamēr ies uz priekšu Rē-

zeknes pulks; šim pulkam bija gara aizmugures līnija, un

tas prasīja zināmu laiku priekš visa vajadzīgā piegādā-
šanas. Bez tam, Rēzeknes pulkam pastāvīgi virzoties uz

priekšu, palielinājās arī viņa kaujas sektors, jo šī pulka
labais spārns palikās uz priekšu, Buļļu salā, un rēzeknie-

šiem bija jāapsargā Lielupe — no viņas grīvas līdz Bul-

duru tiltam. Bija jāizdara spēku pārgrupēšana, un tas

prasīja zināmu laiku. Tādēļ Latgales divīzijas daļas 4. no-

vembrī tikai mazliet pavirzījās uz priekšu, lai uzlabotu

savu stāvokli. lenaidnieks mēģināja dažās vietās pāriet
pretuzbrukumā, bet tika atsists. Tā kā visa jūrmala —no

Bulduriem uz rietumiem — atradās ienaidnieka rokās, tad

viņš bija piebraucis pa Lielupi no Jelgavas puses un cen-
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tās pāriet uzbrukumā gar Lielupes labo krastu, bet arī šeit

tika atsists no Rēzeknes pulka nenogurstošām rotām.

Rīgas rajonā uz Daugavas labā krasta uzstādīja Torņ-
kalna apšaudīšanai jaunas baterijas; pateicoties mūsu bate-

rijām un mūsu bruņotam vilcienam, ienaidnieka bruņotais
vilciens nedrīkstēja parādīties Torņkalnā, bet turējās Bī-

riņmuižas virzienā. Cēsu un Valmieras pulki ļoti sekmīgi

turpināja izlūku darbību kreisā Daugavas krastā. Mūsu

bruņotais vilciens, nocēlis lielgabalu un pārvedis to ar

šķūtniekiem uz Jaunjelgavas rajona pozīcijām, bija apšau-

dījis Taurkalnes staciju un Jaunjelgavas—Taurkalnes liel-

ceļu, tāpēc ienaidniekam radās iespaids, it kā mums tur

būtu ieradusēs jauna baterija.
Mūsu varonīgie lidotāji kā 3., tā arī 4. novembrī izda-

rīja dienā vairākus izlūkošanas lidojumus un sniedza ļoti

pamatīgas ziņas par visu, kas notikās ienaidnieka aizmu-

gurē, kā arī uzrādīja vietas, kur atradās ienaidnieka ba-

terijas.
4. novembrī no Liepājas pienāca ziņas, ka ienaidnieka

bruņotais vilciens atrodas Dubenas stacijā un no turienes

apšauda Grobiņas staciju un pilsētu; jau bija notikušas

sadursmes starp mūsējiem un ienaidnieka izlūku partijām;
Ventspils rajonā ienaidnieks bija ieņēmis Mutinu un Ugāli.
Šīs ziņas bija ne visai patīkamas, bet mūsu militārajam
stāvoklim visi šie notikumi nedraudēja; gluži otrādi —

Rīgas atsvabināšanas operācijām tas varēja nākt tikai par
labu.

4. novembra pēcpusdienā karaspēka daļas nostiprinājās
ieņemtajās vietās un noorganizēja pretuzbrukumu atsi-

šanu; nostiprināšanās bija no sevišķi liela svara Rīgas
pulkam, kurš sava tālu uz priekšu izbīdītā stāvokļa dēļ
tika ļoti stipri apšaudīts ar mīnmetēju un artilērijas uguni.

Visu nakti no 4. uz 5. novembri ienaidnieks darbojās
ļoti enerģiski, uzturēdams spēcīgu artilērijas un mīnmetēju

uguni, sevišķi Rīgas pulka kaujas sektorā. Naktī Rīgas
pulks mainīja Daugavpils pulku, kurš bij stipri cietis. Rī-

gas pulks atsita visus pret viņu vērstos uzbrukumus, pie
tam pašā pirmā kaujas dienā saņemdams 9 ložmetējus.

5. novembrī no rīta iesākās tālāka kaujas darbība. Pēc

divi pirmo dienu kopdarbības ar flotes artilēriju iznāca

mazs pārpratums starp Sabiedroto floti un mūsu kara-

spēku. Sabiedroto flotes komandieris jūras kapitans Bri-

sons paziņoja, ka uz priekšu flote vairs neuzturēšot tik

intensīvu artilērijas uguni kā līdz šim, jo tā esot pilnīgi
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veltīga munīcijas tērēšana, šaujot tikai uz to pusi, kur at-

rodas ienaidnieks, jo lādiņi nekrīt tur, kur vajadzīgs; bet,

ja mūsējie varot noorganizēt novērošanu, lai pēc katra šā-

viena varētu ātri paziņot, kur ir ķerts, tad viņš labprāt

turpināšot bermontiešu apšaudīšanu.
Flotes artilērija parasti šauj tikai uz redzamiem mēr-

ķiem, jo tas ir galvenais jūras kaujas veids. Vispār, kad

tiek šauts uz neredzamiem (no baterijas) mērķiem, tad ir

nepieciešami vajadzīgs kaut kur būt novērotājam, kurš

redzētu mērķi un šaušanas rezultātus un varētu koriģēt
šaušanu. Lai flotes artilērija varētu sekmīgi apšaudīt vi-

ņai neredzamus mērķus, tad vajadzīgs, ka būtu novērotāji,
kuri redz, kur krīt katrs šāviens, un par to ziņo šāvējiem.

Bet, lai to ierīkotu, priekš tā mums trūka līdzekļu; un ir

jāšaubās, vai vispār to tā iespējams ierīkot flotē kā uz

sauszemes baterijām. Tāpēc tika pieņemta šāda iekārta:

kā flotei, tā arī karaspēka daļām bija izdotas kartes, uz

kurām viss kaujas rajons bija sadalīts kvadrātos; uz da-

žiem kvadrātiem bija no kuģiem saredzami priekšmeti —

torņi, meži utt., flotes artilērija izmēģināja līdz šim redza-

miem priekšmetiem un tad, pēc aprēķina no kartes, pār-
nesa uguni uz to kvadrātu, uz kuru tika no karaspēka da-

ļām pieprasīts flotei atklāt uguni. Šie pieprasījumi, kā arī

ziņojumi par labu vai sliktu krišanu tika doti caur Latga-
les divīzijas radiotelegrāfu. Zināms, pie šādas šaušanas

trāpīšana bija ļoti slikta; karaspēka daļas par to ziņoja
uz floti, un tas bija iemesls, kādēļ flote negribēja vairs

šaut pie tādiem apstākļiem. Citādi iekārtot šaušanu nebija
iespējams; un tomēr galu galā ar šaušanas galarezultā-
tiem varēja būt pilnīgi mierā: flotes artilērijas uguns snie-

dza milzīgu pabalstu mūsu kareivjiem, paceldama viņu ga-
rastāvokli, un reizē ar to atstāja ļoti nospiedošu iespaidu
uz ienaidnieku. lenaidnieks jau nezināja, vai lādiņi krīt

zināmā vietā nejauši jeb tie tiek uz to mērķēti; pie tam

ienaidnieka karavīri tomēr atradās vai nu tanīs vietās,

kur lādiņi krita, vai šo vietu tiešā tuvumā, un tāpēc šiem

lādiņiem bija liels iespaids. Pateicoties šai šaušanai, mēs

bijām jau sasnieguši lielus panākumus, un, turpinot tādu

pat šaušanu, bija paredzami panākumi arī uz priekšu. Tā-

pēc flotes komandierim apgalvoja, ka artilērija strādā ļoti
labi un ziņas par netrāpīšanu ir — vienkāršs pārpratums;
flotei piekomandētam tulkam deva aizrādījumu, lai ziņas
par netrāpīšanu pārtulko kaut kā citādi. Arī pēc tam flo-

tes artilērija trāpīja reti, bet rezultāti vienmēr bija labi.
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Pēc pīkst. 1 ienaidnieks iesāka pretuzbrukumu, vērs-

dams to pret mūsu labo spārnu. Ar kuģīšiem no Jelgavas

pievestās rezerves, izvirzīdamās kaujas kārtība starp Liel-

upi un Babītes ezeru, iesāka uzbrukumu Rēzeknes pulka

daļām, kuras ieņēma Bulduru tilta galu un Priedaines sta-

ciju; ienaidnieka kājniekus pabalstīja bruņotie kuģīši ar

ložmetēju un maza kalibra ātršāvēju lielgabalu uguni;

uguni atklāja arī pretinieka lauku bateriļas. Rēzeknes

pulka rota ar labi mērķētu flinšu un ložmetēju uguni pie-

spieda ienaidnieka ķēdes atkāpties. Pēc kādas stundas, ap

pīkst. 3, ienaidnieks no jauna pārgāja uzbrukuma ar ap-

mēram 2 rotām kājnieku, bruņotu kuģīšu un artilērijas

pabalstīts, kā arī ar flinšu uguni no Lielupes kreisā krasta.

Pēc neilgas, bet sīvas ugunskaujas Rēzeknes pulka rotas

bija spiestas atstāt tilta galu un Priedaines staciju, pie
kam lielu lomu spēlēja arī ložmetēju sabojāšanas. Patei-

coties pulka un bataljona komandieru enerģiskai rīcībai,

ļoti ātri pievilka rezerves, kuras pārgāja pretuzbrukumā
pret ienaidnieka flangu, kad ienaidnieks vēl nebija paspē-

jis sakārtoties un nostiprināties. lenaidnieku izsita no Prie-

daines un tilta gala, viņš sāka atkāpties, apjuka un tika

izklīdināts. Dēļ šī ienaidnieka pretuzbrukuma Rēzeknes

pulks 5. novembrī nevarēja uzsākt nekādas operācijas.
Frontes stāvoklis bija tāds, ka uzbrukumu bija izdevīgi
vest tikai no Rēzeknes pulka sektora un no Rīgas pulka
labā flanga sektora. Rīgas pulka kreisam flangam un Si-

guldas pulkam bija iespējams izdarīt tikai frontālu pieres
uzbrukumu Torņkalnam; no šāda frontāla uzbrukuma va-

rēja gaidīt tikai zaudējumus, bet ne sekmes. Tāpēc ja nu

Rēzeknes pulkam neizdevās iesākt operācijas ienaidnieka

pretuzbrukumu dēļ, tad arī citām frontes daļām bija jāpa-
liek uz vietas.

5. novembra vakarā mūsu karaspēks uz Daugavas kreisā

krasta ieņēma šādas pozīcijas: Buļļu salas dienvidrietumu

galu, Vārnas krogu, Priedaini un Bulduru tilta galu, Slē-

peru krogu, Piņķu muižu, Bukultus, kāpas, kas IV2 verstis

uz dienvidaustrumiem no Pūpes stacijas, dzelzceļa līniju
no šīm kāpām līdz Zolitūdei, Annas muižu, kāpu rindas

rietumos no Nordeķiem, Jauno muižiņu, dzelzceļa būdu

«B. V.» pie Esena muižas (Essenhof) un Āboliņiem. Tātad

mūsu karaspēks šajā dienā nekur tālu uz priekšu nebija

virzījies. Uz Daugavas labā krasta kā līdz šim tika siste-

mātiski izvesta ienaidnieka spēku un uzmanības saistīšana.

Bruņotā diviziona komandieris kapitans Grosbarts bija
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no rīta organizējis izlūkošanas gājienu pār Daugavas
tiltu; izlūku partija bija laimīgi pārgājusi pāri un atpakaļ,
saceldama ienaidnieka pusē lielu uztraukumu. Studentu

bataljons bija pārcēlis savu sargu posteni uz Zaķu salu.

No Rīgas līdz Jaunjelgavai mūsu izlūku gājieni bija pil-

nīgi sasnieguši savu mērķi: uz kreisā Daugavas krasta

parādījās jaunas baterijas, ložmetēji un sargu posteņi —

tātad ienaidnieka uzmanība un spēki šeit bija priekš mums

ļoti izdevīgi saistīti. 5. novembra vakarā drusku nepatī-
kami bija tas, ka mūsu karaspēks šajā dienā nebij nekur

ar sekmēm virzījies uz priekšu; it īpaši tas bija tāpēc ne-

patīkami, ka ienaidnieks šajā dienā bija izdarījis pretuz-

brukumus; sakarā ar to viņš varēja nākt pie pārliecības,
ka ar saviem pretuzbrukumiem ir apturējis mūsu ofensīvu.

Nokļuvis pie šādas pārliecības, ienaidnieks patiesi varēja
iesākt ofensīvu no savas puses. Stipru ienaidnieka uzbru-

kumu tagad bija grūtāki atsist, jo liela attāluma dēļ flotes

artilērijai būtu daudz grūtāki pabalstīt šā uzbrukuma

atsišanu; pašiem savas artilērijas mums bija vēl pārāk
maz.

Vakarā Francijas militārās misijas priekšnieks pulkve-
dis Diparkē apvaicājās, cik lielas esot mūsu rezerves. —

Bija jāatbild, ka mums rezervju pavisam nav. — Ko mēs

darīšot, ja ienaidnieks pārietu stiprā uzbrukumā? — Tā kā

mums nav svabadu spēku ienaidnieka uzbrukuma atsiša-

nai, tad mums jācenšas neļaut ienaidniekam pāriet uzbru-

kumā; lai to sasniegtu, mums pašiem nepārtraukti jātur-
pina uzbrukums. — Patiesībā tas tā arī bija. Ja arī kaut

kādas rezerves mums bija iespējams Rīgā salasīt, tad

tomēr viņas būtu ļoti mazas stipra uzbrukuma atsišanai.

Ņemot vērā to, ka liela attāluma dēļ nebūtu iespējams no-

rādīt Sabiedroto flotei, kur katru acumirkli atrodas uzbrū-

košās ienaidnieka daļas un kādas vietas vajadzīgs apšau-
dīt, — flotes pabalsts būtu daudz vājāks nekā tagad, kad

mēs uzbrūkam.

No Liepājas bija saņemta šāda telegramma: «lenaid-

nieka bruņotais vilciens apšauda mūsu fronti pie Grobi-

ņas; ienaidnieka kolonnas, artilērijas un ložmetēju uguns

pabalstītas, uzbruka mūsu pozīcijām, bet tika atsistas ar

lieliem zaudējumiem; viņa lidotāji nometa bumbas un

proklamācijas; angļu flote apšauda ienaidnieku; sakari ar

Ventspili, Kuldīgu un Aizputi pārtraukti.» Tomēr uz to

visu, kas notika Liepājā, nevarēja skatīties citādi kā uz

blakus notikumiem; galvenais bija un palika — Torņkalns.
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Naktī uz 6. nov. visā frontē ienaidnieks uzturēja stipru

mīnmetēju un ložmetēju uguni, no kuras sevišķi cieta

Rīgas pulks, atrazdamies pie tagadējās situācijas frontē

visgrūtākos apstākļos: viņa kaujas sektors atradās

zem flangu uguns no divi pusēm, un sakarā ar to ienaid-

nieks taisīja Rīgas pulka kaujas sektorā bieži pretuzbru-
kumus.

6. novembrī saskaņā ar Sabiedroto floti mēģināja forsēt

Bulduru tiltu. Pīkst. 16 Sabiedroto flotes artilērija sāka

sagatavot tilta forsēšanu. Pēc tilta rajona apšaudīšanas
Rēzeknes pulka strēlnieku ķēdes mēģināja forsēt tiltu, bet

uz tilta mūsu kareivjus saņēma ar labi mērķētu ložmetēju

uguni, mūsu uzbrukums cieta pilnīgu neveiksmi; tika

smagi ievainots bruņoto automobiļu komandieris kapitans

Dzeguze. Mūsu neveiksmes pie tilta forsēšanas izskaidro-

jamas ar to, ka flotes artilērijai nebija iespējams apšaudīt
taisni pašu tilta galu, kur atradās ienaidnieka ložmetējs.
Flotes artilērija nevar būt tik tuvos sakaros kā lauku arti-

lērija ar kājniekiem, tādēļ infantērijas [kājnieku] uzbru-

kumu varēja iesākt tikai pēc zināma starpbrīža, kad flotes

artilērija bija pabeigusi šaut; ienaidnieks, kurš pa flotes

artilērijas šaušanas laiku bija kaut kur paslēpies, izman-

toja šo starpbrīdi, lai ieņemtu savas pozīcijas pie ložme-

tējiem, un sagaidīja mūsējos ar ložmetēju uguni. Tilta

forsēšanu bija vajadzīgs sagatavot sauszemes artilērijai,
kuras mums bija ļoti maz, un tam mazumam, kas mums

bija, trūka attiecīgās ietaises priekš ātras pārvietošanās
un ātras uguns atklāšanas.

Apmēram tanī pašā laikā ienaidnieka ķēdes ar ložmetē-

jiem pārgāja uzbrukumā no Beberbekas muižas pret Piņķu
muižas un Bukultu māju rajoniem, bet mūsu uguns šo uz-

brukumu viegli atsita.

Visa Dienvidus frontē — uz Daugavas kreisā krasta —

ienaidnieks visu dienu uzturēja uguni; vispār, kā 5., tā arī

6. novembrī viņš sāka izrādīt vairāk dzīvības. Tādēļ vil-

cināt līdzšinējo stāvokli bija riskanti: ienaidnieks varēja
pāriet spēcīgā pretuzbrukumā. — Lai nepielaistu ienaid-
nieku pie kontrofensīvas, mums pašiem bija jāpāriet ener-

ģiskā uzbrukumā, un sakarā ar to deva arī attiecīgo rīko-

jumu.
Uz Daugavas labā krasta turpinājās priekš mums sek-

mīga izlūku darbība un ienaidnieka apšaudīšana. Studentu

bataljona izlūki bija izsituši ienaidnieku no Lucava salas,

saņemdami ienaidnieka ložmetēju. Valmieras pulka izlūki
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bija aizsnieguši Pilskalnu un Mercendorpu. lenaidnieks

sāka intensīvāki apšaudīt Daugavas krastu.

Pie Rīgas bija novērots, ka ienaidnieks ar rokasgranā-
tām dragā Daugavas ledu; tātad no Rīgas līdz pat Jaun-

jelgavai ienaidnieks sagaidīja Daugavas forsēšanu no

mūsu puses. Tālab mēs varējām būt no viņa uzbrukuma

droši. Ja nu ienaidnieks visā frontē — no Rīgas līdz Jaun-

jelgavai — domāja tikai aizsargāties, tad ļoti varēja būt,
ka tas grib taisīt pretuzbrukumu mūsu spēkiem Daugavas

kreisajā krastā — pie Torņkalna. Bija pat ienākušas jau

ziņas, ka ienaidniekam ir pienākušas jaunas baterijas. Arī

mūsu lidotāji mums ziņoja par lielām ienaidnieka spēku
kustībām starp Rīgu un Jelgavu.

Ņemot vērā visu augšā minēto, uz 7. novembri deva

rīkojumus: pulkvedim Berķim vispirms ieņemt jūrmalu,
saīsināt savu fronti un nodrošināt viņas labo spārnu; pa

šis operācijas laiku nostādīt stipru aizsargu nodaļu Dzil-

nas rajonā. Otrkārt — ar vienu kolonnu ieņemt Beberbeku

un Pūriņus; ar otru (galveno kolonnu taisīt enerģisku uz-

brukumu no Zolitūdes uz dienvidiem, Tīriņmuižas virzienā;

rezerves turēt Dreimaņu —Plinkšu rajonā. Un Daugavas
labā krastā — Vidzemes un Kurzemes divīzijām turpināt
enerģisku izlūku darbību, lai pievilktu ienaidnieka uzma-

nību.

Zināms, uzbrukuma sekmīgai izpildīšanai bija vajadzīgs
Sabiedroto flotes artilērijas pabalsts. Lai šis pabalsts būtu

sekmīgs, tad bija vajadzīgs jau iepriekš norunāt kopdar-
bību ar flotes artilēriju visos sīkumos. To izdarīja jau
vakarā.

6. novembrī pienāca ziņas, ka arī pie Liepājas 4. nov.

bijusi nikna kauja. Liepājas garnizons pulkveža Dankera

vadībā ieņēmis pozīcijas uz vecās cietokšņa fortu līnijas.
Otrais vācu gvardes rezerves pulks pārgājis stiprā uzbru-

kumā. Pateicoties pulkveža Dankera enerģiskai rīcībai,

Liepājas garnizona drošsirdībai un angļu flotes plašajam
pabalstam — gan ar artilērijas uguni, gan ar dažādiem

materiāliem
—,

ienaidnieka uzbrukums pilnīgi atsists;

ienaidnieks cietis ļoti lielus zaudējumus un atkāpies uz

Grobiņu, kur pašlaik sakārtojoties.
Naktī uz 7. novembri Pārdaugavas grupas kreisajā

spārnā (Rīgas un Siguldas pulku kaujas sektori) ienaid-
nieks uzturēja ļoti stipru artilērijas un mīnmetēju uguni;

viņa smagā artilērija apšaudīja arī mūsu aizmuguri, līdz

pat Daugavgrīvai. Rēzeknes pulks pa nakti izdarīja pa-
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matīgu izlūkošanu tajā rajonā, kur viņam bija, dienai aus-

tot, jāiet uzbrukumā.

Jūrmalas ieņemšanu — jeb labā spārna nodrošinā-

šanu — 7. novembrī izpildīt neizdevās. Tā kā Bulduru

tilta forsēšanu bija iespējams sekmīgi izpildīt tikai tanī

gadījumā, ja sauszemes artilērija varētu sagatavot šo for-

sēšanu un pabalstīt uzbrucējus, un tā kā pa nakti neizde-

vās nostādīt lielgabalus attiecīgās vietās — tad tilta for-

sēšana bija jāatliek. Ņemot vērā tilta forsēšanas grūtības,
pulkvedis Berķis bija nodomājis nākošu dienu ieņemt jūr-
malu, uzbrūkot no divi pusēm: forsējot Bulduru tiltu un

tanī pašā laikā izcejot desantu no jūras puses.

7. novembrī Rēzeknes pulks, izmantodams izlūku gājienā
pa nakti sadabūtās ziņas, agri no rīta uzsāka uzbrukumu

Beberbekas virzienā. Apejot ienaidnieku un uzbrūkot tam

no muguras, Rēzeknes pulka pusrota ieņēma Beberbekas

muižu; tanī bija atradusēs apmēram 100 vīru liela ienaid-

nieka nodaļa, kura glābās bēgšus, atstādama Beberbekā

dažus karamateriālus. No Beberbekas uz Dzilnas pusi Rē-

zeknes pulks izsūtīja izlūkus, kuri sastapa ienaidnieku

tikai pie Dzilnas un Streiļu mājām — tas bija panikā aiz-

bēdzis. Bet jau pēcpusdienā izlūki atkal parādījās Beber-

bekas tuvumā; saņemti ar mūsējo uguni, tie ātri atkal pa-
zuda. Kreisajā spārnā, Nordeķu rajonā, ienaidnieks pīkst. 9

no rīta pārgāja pretuzbrukumā; uzbrukums tika atsists.

Ap pīkst. 13 ienaidnieks šajā pašā rajonā atjaunoja uzbru-

kumu, bet cieta atkal neveiksmi. Visā kreisajā spārnā
ienaidnieks pastāvīgi uzturēja stipru artilērijas un mīnme-

tēju uguni, no kam stipri cieta Rīgas pulks; atrazdamies

zem tādas uguns un nepabalstīts no mūsu artilērijas (ku-
ras mums nebija), Rīgas pulks nevarēja pāriet uzbrukuma;

uzbrukumu mums nācās vest galvenā kārtā ar labo

spārnu. Turpinādams virzīties uz priekšu, Rēzeknes pulks
ap pīkst. 17 izsita ienaidnieku no Streiļu mājām, pie kam

saņēma 2 ložmetējus un 26 zirgus. Rēzeknes pulka labā

spārna izlūki bija aizgājuši līdz Babītes ezera austrum-

galam, kur saņēma gūstekņus (krievus). Beberbekas

ieņemšana pilnīgi nodrošināja mūsu centra tālāko uzbru-

kumu no rietumu puses. Rēzeknes pulka panākumi 7. no-

vembrī bija tādi, kuri, bez šaubām, darīja ļoti lielu

iespaidu uz ienaidnieku: tie vislielākā mērā apdraudēja
ienaidnieka satiksmi starp Torņkalnā atrodošamies spē-
kiem un Slokas grupu. lenaidniekam bija jādomā par to,
ka lai viņa fronte netiktu galīgi pārrauta. Tāpēc no ienaid-
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nieka stipra pretuzbrukuma bīstamā mums virzienā mums

nebija tik daudz ko baidīties. Bīstami mums bij šādi vir-

zieni: 1) uz Rīgas pulka kreisā un Siguldas pulka labā

flangiem no vienas puses un no Bulduru tilta un starp

Lielupi un Babītes ezeru no otras puses. Pēdējais virziens

pēc 7. novembra Rēzeknes pulka panākumiem tapa par

mazāk bīstamu, bet tomēr, stipri uzbrūkot, šinīs virzienos

ienaidnieks izdevības gadijumā varēja pilnīgi atgriezt
mūsu karaspēku no Bolderājas, to pilnīgi ielenkt un iznī-

cināt, pie kam Sabiedroto flotes artilērija varētu maz ko

mums palīdzēt. Tāpēc visai šai darbībai bija arī otra —

negatīvā puse: mūsu centrs katru dienu regulāri virzījās
uz priekšu, kamēr abi flangi palika pilnīgi uz vietas —

labais Bulduros, pie Lielupes ietekas jūrā, un kreisais —

pie Cementa fabrikas. Ar to mūsu stāvoklis palikās ar

katru dienu arvienu vairāk ielenkts un mūsu fronte izstie-

pās garumā. Zināms, pagarinājās arī ienaidnieka fronte;

jo, kad vienas puses karaspēka daļas ir ielenktas, tad

ielencēja karaspēka daļas arī atrodas ielenktā stāvoklī.

Kā tas, kurš apiet flangu jeb pārrauj fronti, tā tas, kura

flangs tiek apiets jeb fronte pārrauta, atrodas vienādos

grūtos apstākļos. Izšķirošas sekmes un galīgs cīņas iznā-

kums šādos gadījumos atkarājas pilnīgi no tam, kura puse

prot labāki manevrēt un kurai pusei ir pietiekoši daudz

morāliska spēka — izvest savus nodomātos plānus līdz

galam, neskatoties ne uz kādām nejaušībām. Nekad nav

iespējams gūt uzvaru, ja prāto par to, ko darīs ienaidnieks

un kas mums ir pret to jādara, — tas noved pie defensīvas

[aizstāvēšanās taktika], kura beidzas ar neveiksmēm. Kas

grib uzvarēt, tam jādomā par to, ko viņš grib panākt un

kā ienaidnieks var reaģēt uz viņa darbību: ir jāuz-

spiež sava griba un vara ienaidniekam; jā-

piespiež viņu aprobežoties ar aizsargāšanos — aizsargā-
šanos, kura tā kā tā reiz beigsies ar pilnīgu neveiksmi.

Lidz šim tas mums bija izdevies; tas pats bija jādara arī

uz priekšu: katru dienu bija jāuzbrūk ienaidniekam, kur

vien tas ir iespējams — neskatoties uz to, kur paliekas
mūsu flangi, — tikai tad ienaidnieks nevarēs pāriet vispā-
rējā pretuzbrukumā.

No mūsu karaspēka darbības Daugavas labajā krastā ir

jāatzīmē, ka tā ar katru dienu guva arvienu labākus panā-
kumus. 7. novembrī Cēsu pulka izlūku partijas tika sagai-
dītas ar ļoti stipru artilērijas un ložmetēju uguni; tātad

ienaidnieks bija savilcis uz Daugavas krasta lielākus spē-
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kus, tos ņemdams no aizmugures, un, pateicoties tam, šie

spēki nevarēja tikt izlietoti priekš Rīgas. Tie paši izlūki

vēl ziņoja, ka ienaidnieks mobilizē Daugavas kreisajā
krastā iedzīvotājus pozīciju nostiprināšanas darbiem; tā-

tad viņš domāja tikai par aizsargāšanos, bet nevis par
uzbrukumu. Valmieras pulka izlūki bija vairākās vietās

aizgājuši s—lo verstis ienaidnieka aizmugurē, kur tiem

bija izcēlusēs vairāk stundu ilga apšaudīšanās ar ienaid-

nieku; tādā ziņā ienaidnieka labais spārns bija stipri ap-

draudēts un daļa viņa spēku bija atkal saistīta uz vietas.

Aplūkojot mūsu stāvokli pēc kartes, bija jāatzīst, ka mūsu

uzbrūkošās grupas stāvoklis ir riskants (tā bija ielenkta

no divi pusēm, atrazdamās it kā maisā); bet, ņemot vērā

mūsu un ienaidnieka darbību un visas par ienaidnieku sa-

vāktās ziņas un to visu aukstasinīgi apsverot, bija jānāk
pie slēdziena, ka mūsu darbība norisinās pilnīgi pēc izstrā-

dātā plāna un ka šo plānu izpilda visos sīkumos un ļoti

sekmīgi. Tādēļ nevarēja būt šaubu, ka jāturpina rīkoties

pēc šā paša plāna, jo tas mums galu galā solīja labus

rezultātus, kaut arī tie nāktu pamazām, pakāpeniski.
Arī no Liepājas bija pienākušas apmierinošas ziņas:

ienaidnieks tur izturējās mierīgi un nebija atkārtojis uz-

brukumu.

Naktī uz 8. novembri ienaidnieks izrādīja lielu uztrau-

kumu. Pārdaugavā — mūsu kreisajā flangā un centrā —

viņš uzturēja ļoti stipru artilērijas un mīnmetēju uguni;
viņa izlūku partijas mēģināja tuvoties vairākās vietās

mūsu pozīcijām. Mūsu labajā spārnā ienaidnieks veda

tikai izlūku darbību. Pie Bulduru tilta bija tikai reta flinšu

uguns. No tādas ienaidnieka izturēšanās varēja spriest,
ka viņa galvenie spēki atrodas Torņkalnā; un, ja ienaid-

nieks arī nāktu pretuzbrukumā, tad tikai — no Torņkalna
vai Tīriņmuižas puses. Bija grūti noteikt, vai ienaidnieka

enerģiskā darbība mūsu kreisajā spārnā liecina par viņa
gatavību pāriet uzbrukumā vai atkal norāda, ka viņš ir

palicis ļoti nervozs un baidās no mūsu uzbrukuma. Atstā-

jot šī jautājuma izšķiršanu nākotnei, bija tomēr jāpiegriež
Torņkalna rajonam sevišķa uzmanība — īpaši tagad, kur

kaujas izšķirošais brīdis nāca arvienu tuvāk.

8. novembrī vispirms bija jāieņem jūrmala. Jūrmalas

ieņemšanu vaj-adzēja izdarīt ar desanta izcelšanu un fron-

tālu uzbrukumu pa Bulduru tiltu. Desanta operācija jūr-
malas ieņemšanai bija jāatmet, jo naktī uz 8. novembri

bija tik stiprs vējš, ka mūsu mazie kuģīši nedrīkstēja iz-
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braukt jūrā. Tā paša lielā vēja dēļ bija jārēķinās ar to, ka

Sabiedroto flotes artilērijas ugunij būs mazāki panākumi.
Totiesu lielāka vērība bija jāpiegriež jūrmalas ieņemšanai,

forsējot Lielupi. Bija jāpieved baterija, kura turētu kreiso

Lielupes krastu zem uguns, kamēr mūsu strēlnieki ies pāri

tiltam; šī baterija bija jāuzstāda tā, ka viņas uguns ne-

ķertu mūsējos, tiem tuvojoties tiltam un pat atrodoties jau
uz tilta. Kā jau augšā minēts, mūsu baterija toreiz vēl

nebija spējīga ātri pārvietoties no vienas pozīcijas uz otru

un atklāt labi mērķētu uguni. Kad baterija beidzot bija
uzstādīta, iesākās tilta forsēšana. lenaidnieka ložmetēj-
nieki tika pa daļai iznīcināti ar artilērijas uguni, pa daļai

piespiesti atstāt ložmetējus un uzmeklēt paslēptuves. Pa

to laiku Rēzeknes pulka bataljons kapitana Hermansona

vadībā pienāca pie Lielupes labā krasta; pēc iepriekš no-

runāta signāla kājnieki metās pār tiltu uz kreiso krastu;

artilērija pēc tā paša signāla vērsa savu uguni uz ienaid-

nieka aizmuguri. Uzbrukums bija tik straujš, ka ienaid-

nieka ložmetējnieki vairs nepaguva pietikt pie saviem

ložmetējiem. Pīkst. 11 tilts bij ieņemts, un bataljons vir-

zījās uz priekšu uz Bulduriem un tālāk — uz Edinburgu.
lenaidnieks sīvi pretojās. Bulduros viena rota tika izsūtīta

uz Buļļu pusi, citas rotas devās uz Edinburgu un Majo-
riem. Tā kā mūsu rotas ķēde nevarēja aizņemt visu šau-

rumu starp jūru un Lielupi, tad ienaidnieka nodaļas, ku-

ras atradās pie Lielupes ietekas jūrā, paspēja izšmaukties

garām mūsu rotai, kā arī tām rotām, kuras virzījās uz Ma-

joriem, un pievienoties savējiem. Sevišķi stipru pretošanos
izrādīja ienaidnieks Dubultos, bet, neskatoties uz to, mūsu

bataljons bija ieņēmis līdz vakaram daļu no Dubultiem

un nostiprinājies uz šauruma starp Lielupi un jūru. Jūr-

malā krita mūsu rokās vairāki ložmetēji, lielgabalu lādiņi,
telefona aparāti, zirgi un cits kara laupījums. Pateicoties

jūrmalas ieņemšanai, mūsu labā spārna stāvoklis bij stipri
uzlabojies: ienaidnieks vairs neapdraudēja mūsu flangu,
fronte stipri saīsinājās, un mūsu jaunās pozīcijas atradās

ļoti izdevīgās vietās: šaurums pie Dubultiem starp Lielupi
un jūru, šaurums starp Lielupi un Babītezeru, un tālāk —

Babītezers ar klajajām, līdzenajām ezermalas pļavām.
Tagad nebija vairs vajadzīgi lielāki spēki labā flanga

aizsargāšanai: šos spēkus varēja pārvietot uz centru. Ta-

gad nebija vairs vajadzīgs turēt divīzijas rezervi labā

spārna tuvumā — tālu no centra; tagad rezervi varēja pār-
vietot tuvāk pie centra, lai pastiprinātu galveno triecienu.



Beberbekas rajons jau bija pilnīgi iztīrīts no ienaid-

nieka, un mūsu izlūki darbojās Dzilnas rajonā. Dzilnas

apvidus ieņemšana bija no ļoti liela svara priekš mūsu

labā spārna; ieņemot Dzilnas rajonu, viss mūsu labais

spārns būtu pilnīgi nodrošināts un būtu arī nodrošināta

Torņkalna tālākā aplenkšanas operācija; zaudējot Dzil-

nas rajonu, ienaidnieks zaudētu tiešus sakarus starp to

grupu, kura atrodas Babītes ezera rajonā, un Torņkalna
grupu.

Pīkst. 17 ienaidnieks pārgāja uzbrukumā Esena muižas

un Jaunās muižiņas rajonos, bet ar mūsu artilērijas un

ložmetēju uguni tika atsists un viņa ķēdes izklīdinātas.

Stipra artilērijas, mīnmetēju un ložmetēju uguns kreisajā

spārnā turpinājās visu dienu.

Ar šīs dienas uzbrukumu bija sperts liels solis uz priekšu
Torņkalna ieņemšanas operācijā. Daugavas labā krasta

frontē tika turpinātas sekmīgas demonstrācijas, kā arī

sniegts pabalsts ar artilērijas uguni Pārdaugavas grupai.
Mūsu tālšāvēju baterija un bruņotais vilciens neatstāja
Torņkalnā neviena neapšaudīta mērķa. Sevišķi svarīga
loma pie šīs apšaudīšanas piekrita mūsu novērošanas pun-

ktiem, kuri bija ierīkoti torņos un Daugavmalas mājās, no

kurienes bija labi pārredzams viss Torņkalna rajons; no-

vērošanas punktos atradās vecāki artilērijas virsnieki, ku-

riem bija daudz kara piedzīvojumu šādā komplicētā novē-

rošanā un šaušanas koriģēšanā. Mūsu lidotāji ienaidnieka

aizmugurē nemitīgi meta bumbas uz viņa kolonnām, ve-

zumniekiem un tamlīdzīgiem mērķiem. Pateicoties šādai

darbībai, ienaidnieks nedrīkstēja dienas laikā pa Torņkalna
ielām pārvietot savu karaspēku un braukt pa ielām; viņš
nedrīkstēja arī dienā pa aizmugures ceļiem pārgrupēt ka-

raspēku un pa ceļiem pievest karaspēkam vajadzīgo mate-

riālu, munīciju un uzturu.

5. Izšķirošais uzbrukums 9. un 10. novembrī

Tagadējais stāvoklis atļāva mums jau daudz svabadāku

rīcību: bij plašs rajons un nodrošināti flangi, jo ar labā

flanga nodrošināšanu arī kreisā flanga stāvoklis pie Ce-

menta fabrikas nebij tik stipri apdraudēts. Ja nu mēs bi-

jām svabadu rīcības brīvību sasnieguši, tad to vajadzēja
arī izlietot bez kavēšanās, pretējā gadījumā mūsu panā-
kumi varēja iet pazušanā: labākā gadījumā ienaidnieks



varēja atkāpties kaut kur uz aizmugures pozīciju, sliktākā

gadījumā ienaidnieks varēja izvest kādu pretdarbības
plānu. Bija vajadzīgs, lai mēs ar savu enerģisko darbību

nejautu ienaidniekam mierīgi izvest ne pirmo, ne otro no

šīm varbūtībām. Ar katru jaunu panākumu bija vajadzīgs
vairāk un vairāk palielināt mūsu karaspēka enerģiju tā-

lāku panākumu iegūšanai: tikai tādas darbības galīgie
rezultāti var dot pilnīgu uzvaru.

Visu nakti pirms 9. novembra ilga abpusīga apšaudīša-
nās. Sevišķi stipru uguni ienaidnieks raidīja uz Esena

muižas un Jaunās muižiņas rajoniem; pie Varkaļu kroga
cīņas turpinājās visu nakti; visā jūrmalas rajonā cītīgi

gūstīja vasarnīcās un mežā paslēpušos ienaidnieka kareiv-

jus, tīrīja jūrmalu no ienaidnieka daļu atliekām.

Gaismai austot, Rēzeknes pulks sāka virzīties uz priekšu
uz Dzilnas pusi. Pēc izlūku ziņām, Dzilnā bija diezgan

stipra ienaidnieka nodaļa; ienaidnieks tur bija ļoti labi no-

stiprinājies smilšu kāpās, nostādīdams frontē un uz flan-

giem ložmetējus un mīnmetējus. Smilšu kāpas nevarēja
apšaudīt ar artilērijas tāluguni, un tādēļ arī bija grūti
dabūt kādā vietā ienaidnieku zem flangu uguns. Ar arti-

lērijas uguni izsist ienaidnieku bija gandrīz neiespējami,
jo smilšu kāpas bija apaugušas kokiem un tādēļ novēro-

šana no tālienes bij neiespējama; pievest tuvu artilēriju —

tas prasītu ļoti daudz laika, jo ceļi tur bija ļoti slikti un

mūsu artilērija, kā sacīts, bija maz ko spējīga pārvietoties.
Rēzeknes pulka rotas virzījās uz priekšu ar nolūku — uz-

brukt ienaidniekam no flangiem. Kokiem apaugušajās kā-

pas bija grūti orientēties un uzturēt sakarus, tādēļ arī

mūsu rotas bieži pašas nokļuva zem ienaidnieka flang-

Palīgā izsauca bruņoto automobili, bet uz smilšainā

ceļa viņš maz ko spēja palīdzēt. Uzbrukums turpinājās
līdz vakaram. Krēslai uznākot, mūsu rotām tomēr izdevās

ielenkt ienaidnieku no flangiem, kaut gan tas sīvi pretojās,
uzturēdams ložmetēju un mīnmetēju uguni. Tikai ap

pīkst. 23 mūsu rotām bija izdevies galīgi apiet ienaidnieka

spārnus un, uzbrūkot tiem, galu galā izsist ienaidnieku

pēc niknas cīņas no Dzilnas — atlikās no rīta tikai papla-
šināt ieņemto un izdevīgi nostiprināties ieņemtajā rajonā.
Ar Dzilnas rajona un jūrmalas (pagājušā dienā) ieņem-
šanu mūsu labā spārna operācijas varēja skaitīt par pa-

beigtam: labais spārns bija izbīdīts tik tālu uz priekšu un

atradās tik izdevīgā vietā, ka centrs pilnīgi droši varēja

turpināt uzbrukumu Tīriņmuižas virzienā, lai apietu Torņ-
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kalnu un uzbruktu tam no dienvidiem. Mūsu armijas tā-

lākā darbība tagad bija pilnīgi nodrošināta. Pat vissliktā-

kās neveiksmēs mūsu armijai nedraudēja briesmas tikt

ielenktai un iznīcinātai. Mūsu frontei gan bija arī ļoti

plaša aizmugure manevrēšanai; un, ja arī pagarinājās
mūsu fronte, tad reizē ar to pagarinājās arī ienaidnieka

fronte; pie tam pēdējā bija tagad saskaldīta daudzās da-

ļās, starp kurām ļoti grūti nācās uzturēt sakarus. Tāpēc
no ienaidnieka vairs nevarēja sagaidīt veiklu un plānvei-

dīgu kaujas vadību; vismaz atdalītajās grupās — starp

jūru un Lielupi, starp Lielupi un Babītes ezeru un starp
Babīti un Tīreļpurvu. Aizdomas par to, ka šīs grupas ir

viena no otras pilnīgi atdalītas un zaudējušas sakarus kā

savstarpīgi, tā ar priekšniecību, drīzumā tika pastiprinā-
tas ar mūsu bruņotā kuģīša darbību. Mūsu bruņotais ku-

ģītis naktī bij nobraucis pa Lielupi no Dubultiem līdz Slo-

kai, kur mūsējie bija izzinājuši no vietējiem iedzīvotājiem,
ka ienaidnieks ļoti uztraukts un, kā redzams, zaudējis sa-

karus ar kaimiņu un vairs nesaņem aizrādījumus no aug-

stākās priekšniecības. Torņkalnā un gar Daugavas krastu

ienaidnieks izturējās tāpat kā līdz šim; te darbojās mūsu

izlūki. lenaidnieks pastiprināja Daugavas krasta apsar-
dzību ar jauniem mīnmetējiem un ložmetējiem; viņš kā

agrāk enerģiski aizstāvēja Cementa fabriku un Torņkalnu.
Pēc tam kad mūsu labais spārns bija aizvirzījies tik talu

uz priekšu un Torņkalns tika tieši (un visai nopietni) ap-
draudēts no dienvidiem — ienaidnieka pasīvā aizsargāša-
nās Torņkalnā vairs nebij ne ar ko izskaidrojama. Tādēļ

neviļus uznāca domas, ka ienaidnieks Torņkalnu naktī

atstās. Bet artilērijas uguns nemaz netaisījās apklust,
gluži otrādi — tā kļuva arvienu stiprāka. lenaidnieks ap-

šaudīja mūsu pozīcijas un aizmuguri; Annas muižas rajo-
nam vien bija uzlaists virsū ap 300 smago un vieglo lā-

diņu; pēc artilērijas uguns ienaidnieks pārgāja uzbrukumā,

bet ar mūsu flinšu un ložmetēju uguni to atsita un izklai-

dēja. Tanī pašā laikā stipras ienaidnieka izlūku partijas
uzbruka mūsu pozīcijām Zolitūdes rajonā, bet arī še tās

atdzina atpakaļ mūsu uguns.
Tomēr visa šī ienaidnieka darbība naktī bija pārāk vāja,

lai to varētu atzīt par nopietnu uzbrukumā pāriešanu. Sinī

darbībā nebija redzams ne noteikts plāns, ne cenšanās

kaut kādu noteiktu svarīgu mērķi sasniegt. Nebija noma-

nāma arī nekāda sagatavošanās uz noteikta mērķa sa-

sniegšanu, pārejot pretuzbrukumā. Tāpēc atkal neviļus uz-
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mācas domas, ka šie uzbrukumi tiek izdarīti, lai maskētu

atkāpšanās ievadīšanu.

Arī no Liepājas pienāca pēdējās dienās apmierinošas

ziņas: «Frontē stāvoklis bez pārmaiņām.» Arī Liepājā Sa-

biedroto (angļu) kara flotes artilērija sniedza mūsu kara-

spēkam vislielāko pabalstu; šim pabalstam bija arī ļoti
liela morāliska nozīme. Sabiedroto flote pie Rīgas, redzē-

dama mūsu karaspēka panākumus, sāka pret to izturēties

ar vislielāko cienību un tāpēc arī daudz labprātāk sniedza

pabalstu ar savu artilēriju, apšaudīdama gan ienaidnieka

fronti, gan aizmuguri.
10. novembrī mūsu karaspēkam ar centru un kreiso

flangu bija jāpāriet visenerģiskākā uzbrukumā; sagatavo-
šanās uz uzbrukumu notika jau 9. novembrī visu dienu:

piegādāja flinšu un artilērijas munīciju, pastiprināja arti-

lēriju, pievilka rezerves un pārgrupēja pa kaujas līniju;
nodibināja sakarus, nokārtoja ievainoto evakuēšanu, un

notika arī citi enerģiskai kaujai nepieciešami iepriekšsa-
gatavojumi.

10. novembrī no rīta, gaismai austot, iesākās vispārējs
uzbrukums. Mūsu labajā spārnā atradās, kā līdz šim, Rē-

zeknes pulks; viņa tālāka virzīšanās šimbrīžam nebij no

svara; galvenais uzdevums bija — apiet Torņkalnu un to

ieņemt, uzbrūkot no rietumiem un dienvidiem. Šī uzdevuma

izpildīšana bija uzdota visām pārējām karaspēka daļām,
kas atradās uz Daugavas kreisā krasta. Pa kreisi no Rē-
zeknes pulka atradās pulkvežleitnanta (toreiz kapitana)
Aparnieka partizāņu pulks, kurš arī bija nodots pulkveža
Berķa pilnīgā rīcībā. Aparnieka partizāņu pulkam bija jā-
iet uzbrūkošā spārna pašā galā un jāuzbrūk Pelles—

Švarca muižas virzienā. Pa kreisi no partizāņu pulka, no

Beberbekas—Zolitūdes rajona, Daugavpils pulkam bija
jāuzsāk uzbrukums Zommerfeldes—Tīriņmuižas virzienā.

Tālāk pa kreisi no Zolitūdes—Tāmes muižas rajona bija
jāiet uzbrukumā Rīgas pulkam — Zasulauka virzienā;

pašā kreisajā spārnā Siguldas pulkam bija jāuzbrūk tieši

Torņkalnam un Cementa fabrikai. Neskatoties uz to, ka

mūsu karaspēks jau otru nedēļu nepārtraukti turpināja
uzbrukumu, mūsu karaspēka garastāvoklis bija ļoti labs;

neviens nesūdzējās par aukstumu, nogurumu, nepietiekošu
uzturu — visi centās tikt tikai ātrāk uz priekšu.

Partizāņi un Daugavpils pulks uzsāka uzbrukumu

pīkst. 7 no rīta, virzīdamies — pirmie uz Peli i un Jaunze-

miem, daugavpilieši uz Zommerfeldi. lenaidnieks atklāja
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uz uzbrucējiem stipru uguni, bet mūsu nodaļas, izmanto-

damas rīta krēslu un strauji iedamas uz priekšu, pakāpe-
niski izsita ienaidnieku no viņa pozīcijām, un pīkst. 8 no

rīta Daugavpils pulks jau bija ieņēmis Zommerfeldi.
lenaidnieks atkāpās uz Pelles—Jaunzemu—Šampētera
līniju un centās apturēt mūsu karaspēka tālāko virzī-

šanos.

Izmantojot aizsegtās pieejas un apejot ienaidnieka flan-

gus, partizāņi un daugavpilieši soli pa solim nepārtraukti

virzījās uz priekšu. Drusku vēlāk pēc Daugavpils pulka
iesāka uzbrukumu Rīgas pulks un arī Rēzeknes pulka krei-

sajā spārnā nemitīgi gāja uz priekšu. Ap pīkst. 12 Rēzek-

nes pulka daļas jau bija nogājušas, nemitīgi cīnīdamās,
līdz Cenas muižai, saņemdamas pie tam divi ienaidnieka

ložmetējus. Tanī pašā laikā partizāņu pulks bija ieņēmis
Pelii, kur iegūdams ap 50 zirgu līdz ar segliem. Līdz ar

partizāņu pulku virzījās ļoti sekmīgi uz priekšu arī Dau-

gavpils pulka labais spārns, dodamies Kampes virzienā.

Daugavpils pulka kreisais un Rīgas pulka labais spārns
uzbruka Šampētera virzienā, Daugavpils pulks no rietu-

miem un Rīgas pulks no ziemeļiem. lenaidnieks aizsargāja
pieejas pie Šampētera muižas ar stipru uguni, tādēļ uz-

brucēji bija atsisti. Rīgas pulka komandieris uzdeva ieņemt
Šampētera muižu 3. bataljona komandierim kapitanam
Hasmanim ar 9. un 7. rotām. Pateicoties lielam strauju-
mam, ienaidnieka uguns joslu ātri pārgāja, un 9. un 7. rota

ap pīkst. 15 un 30 min. bija Šampētera muižu ieņēmušas.
Daugavpils pulka kreisais spārns arī bija sekmīgi uzbru-

cis un pieslējās pie Rīgas pulka labā spārna uz dienvidiem

no Šampētera muižas. Tanī pašā laikā partizāņu pulks,
sekmīgi uzbrukdams, bija ieņēmis Švarca muižu, iegūdams
pie tam vairākus ložmetējus.

Vissīvāko pretošanos ienaidnieks izrādīja Torņkalna rie-

tumu nomalē, kur tas bija ieņēmis ļoti izdevīgas pozīcijas
mūra namos, fabrikās un tamlīdzīgās ēkās; sēdēdams aiz

mūra sienām, tas maz ko bēdāja par mūsu uguni, jo arti-

lērijas mums bij maz un Sabiedroto flotes artilērijai ne-

bija iespējams tieši apšaudīt no tālienes vāji saredzamus

mērķus; pie tam vēl mūsu karaspēks atradās no ienaid-

nieka ļoti tuvu, tādēļ flotes artilērija bija spiesta pārvest
savu uguni uz ienaidnieka aizmuguri, lai netrāpītu mūsē-

jiem. Vēl mazāk varēja gaidīt artilērijas pabalstu vakarā,
kad iestājās krēsla un pēdīgi uznāca nakts. Tomēr mūsu

karaspēka straujums, iestājoties tumsai, nebūt neatslāba.
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Atstādams Šampētera muižā 7. rotu, Rīgas pulka 3. ba-

taljona komandieris kapitans Hasmanis ar 9. rotu pārgāja
uzbrukumā uz Zasulauka staciju un pēc sīvas kaujas ap

pīkst. 19 ieņēma šo staciju, kuras tuvumā saņēma arī sma-

gos ienaidnieka lielgabalus. Kapitans Klucis, atrazdamies

ar 10. un 11. rotām 3. bataljona rezervē un redzēdams

pirmā līnijā atrodošos rotu sekmes, bija uz savu iniciatīvu

pārgājis uzbrukumā austrumu virzienā; ar vienu rotu tas

bija ieņēmis Dzegužkalnu, kur bija ienaidnieka baterijas,
otra viņa rota bija nonākusi kuģīšu piestātnes tuvumā.

Bet, tā kā tanī laikā, ap pīkst. 17, Rīgas pulka 2. batal-

jons bija vēl uz vietas un Siguldas pulks arī nevarēja Ce-

menta fabriku ieņemt, tad ienaidnieks ar stipru pretuzbru-
kumu bija rotas izsitis no ieņemtām vietām, atdabūjis savu

artilēriju un ar tās uguni stipri apšaudīja 3. bataljona ro-

tas. Tikai ap pīkst. 20 Siguldas pulka kreisais spārns
ieņēma Cementa fabriku, kur vēl visu dienu ienaidnieks

izrādīja ļoti sīvu pretošanos.
Dažas Rīgas pulka kreisā flanga un Siguldas pulka labā

flanga daļas, turpinādamas uzbrukumu, bija nokļuvušas

pat tiltu tuvumā, bet bija tikušas atsistas ar ienaidnieka

uguni un pretuzbrukumiem. Visas karaspēka daļas bija

pilnīgi aizmirsušas nogurumu un izsalkumu, bet izrādīja

ārkārtēju drošsirdību, ar ko arī izskaidrojas šās dienas

sekmes un trofeju daudzums. Tā divi no saņemtiem liel-

gabaliem izrādījās ar neizšautiem lādiņiem, t. i., lielgabali
bij pašu laiku šāvuši, tikuši pielādēti, bet nebij vairs pa-

spēti izšaut, kad krituši mūsu rokās. Šos lielgabalus sa-

ņēma Rīgas pulka 3. bataljona leitnants Žagars. Trofeju
šinī dienā bija saņemts daudz, to starpā vairāk par 10 liel-

gabalu ar lādiņiem, daudz ložmetēju un dažāda cita kara-

materiāla, telefoni, zirgi, pajūgi, segli un vezumi ar kara-

spēka piederumiem, kā arī divu ienaidnieka štābu kance-

lejas.
Pēc Zasulauka stacijas ieņemšanas ienaidnieka pretoša-

nās bija galīgi salauzta, un nebija vairs cerams, ka mūsē-

jiem Torņkalnā tiks izrādīta organizēta un kārtīgi vadīta

pretošanās. Bez tam visi mūsu pēdējie panākumi tika sa-

sniegti vēlu vakarā, un reizē ar to ienaidnieka pavēlniecība
bija spiesta mukt steidzīgi projām no Torņkalna, — viņa
karaspēka daļas vairs nesaņēma pavēles un nebij orientē-

tas par frontes stāvokli; pazaudējušas sakarus ar kaimiņu
daļām un pavēlniecību, tās bija spiestas rīkoties uz savu

atbildību, ar ko izskaidrojas tas, ka ienaidnieks dažās vie-
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tās joprojām vēl izrādīja pretestību. Mūsu karaspēkam pa-

kāpeniski bija jāiztīra katra iela (vārda tiešā nozīmē) no

ienaidnieka. Arī mūsu karaspēkā bija ļoti grūti uzturēt

nakts laikā sakarus pa pilsētas ielām: uz dažas ielas ne-

jauši sanāca vairākas karaspēka daļas, un dažā ielā mūsē-

jie nemaz neparādījās.
Katrā ielā atradās kāda ienaidnieka nodaļa, ienaidnieka

kareivji bija izkaisīti pa visām mājām un sagaidīja mūsu

karaspēku ar ložmetēju un flinšu uguni. lelu cīņas turpi-
nājās visu nakti; pateicoties tam, arī karaspēka vadība pa
daļai izslīdēja no rokām un mazāku karaspēka daļu priekš-
niekiem nācās rīkoties pilnīgi patstāvīgi — tā tas notikās,
piem., Siguldas pulka rajonā un pa daļai arī Rīgas pulka
kreisajā spārnā. Bermontiešiem bija dažas nodaļas Torņ-
kalnā; šīs nodaļas bija izkaisītas pa visu rajonu; viņām

bija daudz ložmetēju, un, kā domājams, tās tika upurētas,
lai citas karaspēka daļas varētu netraucēti atkāpties. No
tālākās kaujas gaitas var spriest, ka Torņkalnā bija brīv-

prātīgi palikuši marodieri, kuri labprāt negribēja aiziet no

labā «darba lauka». Pateicoties visam augšā minētam,
Torņkalnā palikušie bermontieši cīnījās līdz beidzamam.

Tie šāva uz mūsējiem no ložmetējiem, mīnmetējiem un

flintēm, iekams paši netika apšauti. Tāpēc, neskatoties uz

to, ka ienaidniekam Torņkalnā vairs nebij nekādas vadī-

bas, mūsu karaspēks varēja virzīties uz priekšu ļoti lēni
un visur tika saņemts ar ļoti stipru ienaidnieka uguni.
— Gods, kam gods nākas, — un ir jāatzīstas, ka vācu zal-
dāti ir īsti kareivji: jo grūtākos apstākļos tie atrodas, jo
sīvāki tie cīnās; un Torņkalnā, kad atkāpšanās ceļš tiem

bija nogriezts, viņi cīnījās līdz pēdējam; 11. novembra rītā
uz Torņkalna ielām bija redzamas veselas izšautu patronu
kaudzes tanīs vietās, kur bija atradušies ložmetēji; blakus

šīm patronu kaudzēm gulēja beidzot kritušie ienaidnieka

ložmetējnieki. Tādēļ arī visu nakts pirmo pusi — ienaid-

nieks nikni aizstāvēja visu Daugavas krastmalu, neskato-
ties uz to, ka mūsu karaspēks jau bija ielauzies Torņkalnā
no dienvidvakariem.

Uz labā krasta stāvošais karaspēks jau no vakara sāka

censties tikt pāri Daugavai, bet visi šie mēģinājumi bija
veltīgi; gluži otrādi — no Rīgas kaujas rajona vakarā tika

ziņots, ka ienaidnieks Daugavas kreisajā krastā izturas

loti uzmanīgi un apšauda tiltu galus ar ļoti stipru uguni.
Atī pilsēta, krēslai iestājoties, tika spēcīgi apšaudīta. Tikai
Cēsū pulkam Bērzmentes rajonā bija izdevies pārcelt ap
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pīkst. 23 pāri Daugavai pastiprinātu izlūku nodalu, bet

arī šā pulka pārējos rajonos nebija vēl izdevies kļūt pāri
Daugavai. Vēl 11. novembrī pīkst. 1 studentu bataljona
daļas uz Lucava salas tika stipri apšaudītas. Pīkst. 3 tajā
pat dienā kara skolas komandieris ziņoja, ka viņa izlūki

sagaidīti pie tilta gala ar stipru ložmetēju uguni, tādēļ ari

nav varējuši tikt pāri par tiltu.

Ap pīkst. 4 Cēsu pulkam bija izdevies Ķekavas rajonā

pārcelt 3 rotas pāri Daugavai, un tās devās uz priekšu
Ķekavas virzienā. Pīkst. 6 studentu bataljons bija pie Lv

cava salas arī pārgājis pār Daugavu, un tikai ap pīkst. 7

kara skola varēja tikt pāri tiltam uz Pārdaugavu. Tātad

li. novembrī, gaismai austot, Rīga bija galīgi atbrīvotai

un pēc astoņas dienas ilgas kaujas ieņemts Torņkalns
lenaidnieks nebija atkāpies, bet bija izsists no Torņkalna
sīvā cīņā. Visu priekšpusdienu vēl turpinājās Torņkalna
tīrīšana no ienaidnieka; savāca trofejas un dibināja saka-

rus starp mūsu karaspēka daļām, kuras bija bezgalīgi no-

gurušas un izmētātas pa dažādām pilsētas daļām un ielām.

6. Torņkalna kaujas vērtējums

a) Latvijas armijas darbība

Ar Torņkalna ieņemšanu bija pilnīgi pabeigtas Rīgas
atsvabināšanas operācijas. Lai atbrīvotu Jelgavu, bija jā-
uzsāk pilnīgi jauna operācija; līdz šim brīdim mūsu kara

spēks uzbruka austrumvirzienā; tagad šis virziens bija jā
maina un jāizdara karaspēka pilnīga pārgrupēšana. Te

nebūs lieki izteikt savu spriedumu par šīs nupat attēlotās

operācijas izpildīšanu — kā no mūsu, tā arī no ienaidnieka

puses, pa visu operācijas laiku.

Atklātā cīņā 8. un 9. oktobrī mūsu armija bija kauju

zaudējusi, izsista no pozīcijām un atspiesta uz Daugavas
labo krastu; tikai pateicoties Sabiedroto flotes artilērijai,
mūsu armija ieguva atpakaļ nelielu rajonu kreisajā krastā

pie Daugavgrīvas; šajā rajonā mūsu armija palika uz
vie-

tas, atrazdamās zem flotes artilērijas apsardzības. Mūsu

karaspēks bija pazaudējis kauju, ienaidnieks bija uzvarē-

tājs; viņš uzbruka, mēs tikai aizsargājāmies. Bet ienaid-
nieks neattīstīja savu uzbrukumu tālāk. Ko viņš darīja un

ko bija nodomājis darīt, nav zināms; bet nevar nemaz

iedomāties, ka viņš it nekā nedomāja darīt un ne uz ko
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nesagatavojās. Tāpēc katra brīva diena, kuru mums deva

ienaidnieks, bija jāizlieto, pastiprinājot mūsu karaspēku
un uzlabojot viņa trūkumus, gan skaitliskā, gan materiālā,

gan arī morāliskā ziņā, — un tas tika darīts. Bet, ja nu

ienaidnieks dara to pašu, tad viņš tā kā tā būs un paliks

par mums stiprāks; tāpēc šī darbība — pati vien par
sevi — nevarēja vest pie uzvaras. Ir vajadzīga kaujas dar-

bība: bezdarbība kara laikā — ir nāve. Tāpēc, ja nu ienaid-

nieks bija nodevies šai bezdarbībai, tad mēs nedrīkstējām
sekot viņa piemēram: ja mēs gribējām gūt uzvaru, tad

mums bija jāuzsāk darboties — un darboties sistemātiski,

pēc iepriekš apdomāta plāna.
Šādas mūsu darbības katra diena, kamēr ienaidnieks vēl

izturējās pasīvi, bija tiešs ieguvums mūsu lietai par labu.

Kad tas mums izdevās, kad mēs iesākām sekmīgu uzbru-

kumu un ienaidnieks palika uz vietas — tad tas vien jau
bija liels ieguvums: pirmkārt, mēs darbojāmies un ienaid-

nieks — ne; otrkārt, mēs bijām pārmainījuši lomas — mēs

bijām palikuši par uzbrucējiem un ienaidnieks atgaiņājās;
un, treškārt, mēs ieradinājām savu karaspēku uzvarēt.

Pieņemto uzbrukuma plānu mūsu karaspēks sistemātiski

izveda dzīvē, sākot no virspavēlniecības līdz rotas un vadu

komandieriem: pa visu operācijas laiku ne tikai netika at-

celta vai pārmainīta kāda pavēle vai rīkojums, bet nebija
arī neviena pārtraukuma; pēdējais atkarājās pa dajai arī

no tam, ka ienaidnieks izturējās diezgan pasīvi. Tā pakā-
peniski **<eradinot karaspēku uzvarēt, piespiežot ienaid-

nieku aprobežoties tikai ar defensīvu, uzspiežot ienaidnie-

kam mūsu gribu un varu — mūsu plāns tika izvests dzīvē.

Mūsu karaspēka izturība un varonība auga ar katru dienu;
auga arī izveicība un izveidojās taktiskie paņēmieni. Kara-
spēks iesāka kauju jauns un nepiedzīvojis, un tamdēļ arī
tam sākumā bija maz paļāvības uz saviem spēkiem; kauju
beidz norūdīts, varonīgs un pašapzinīgs karaspēks. Kad šī

smaga kauja nu reiz ir galā un ir beigusēs ar mūsu uz-

varu, sabiedrībā sāk izplatīties pārliecība, ka šīs operāci-
jas nemaz nava bijušas tik grūtas; tas tā izliekas it īpaši
tāpēc, ka mūsu karaspēks šīs operācijas vispārējā gaitā
no sakuma līdz pat galam — necieta nevienas, pat visma-

zākās neveiksmes. Patiesību sakot, bija gan daži ļoti kri-

tiski brīži. Sevišķi kritisks moments bija pirms operācijas
'csākšanās: abas puses ilgi bija stāvējušas viena otrai pa-
sīvi pretim, neizrādot iniciatīvas; katru brīdi varēja gaidīt
•cnaidnieka uzbrukumu. Ja viņš to būtu paguvis uzsākt
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agrāki nekā mēs, forsēdams Daugavu augšpus Rīgas, tai

maz cerības, ka Rīga būtu palikusi mūsu varā, un mūsu

tālākā karadarbība būtu ārkārtīgi grūta.
Otrs kritisks moments bija 5., 6. un 7. novembrī. Šinī;

dienās mūsu sekmes bija mazas; mūsu fronte turpretim

gara un ielenkta no abām pusēm; mēs atradāmies ka

maisā: ja mēs šo «maisu» nespētu pārraut, tad ienaidnieki

būtu maisam aizsējis galu ciet; rezervju mums nebij, un

ja ienaidnieka vadība būtu lietpratēja rokās, tad viņš, iz

devīgi manevrējot un izdarot spiedienu uz abiem mūsu

flangiem, varētu mūs nostādīt ļoti grūtā stāvoklī. Vienīga

izeja bija — nedomāt par to, ka mēs esam ielenkti, uc

iedvest ienaidniekam pārliecību, ka ielencam viņu. Dažiem

lasītājiem varbūt izliksies, ka tā ir tikai teorija un skaļa

frāze, bet tā ir visdzīvākā patiesība, kura spēlē karā ļoti
lielu lomu. Grūtos kaujas brīžos vismazākās šaubas, pat
neapzinīgi izsacīts vārds vai raksts kā elektriskā strāva

pāriet uz visiem apakšniekiem. Kauju zaudē kaujas laukā

nevis tas, kuram ir lielāki zaudējumi un mazāks vai vājāks
karaspēks, bet tas, kurš pirmais sāk šaubīties par uzvaru;

kuram rodas galvā un sirdī domas, ka viņš ir apiets un

ielenkts, un kurš tāpēc zaudē cerību uz uzvaru. To liecina

visa kara vēsture, un it īpaši daudz šādu piemēru var uz-

rādīt nupat pabeigtais lielais karš; daudziem no tiem es

pats biju liecinieks, un tie bija gan pozitīvas, gan negatī
vas dabas.

Mūsu pusē vēl jāatzīmē reti sistemātiska un plānveidīga
visa mūsu karaspēka kopdarbība uz visas plašās frontes-

no Daugavgrīvas līdz Jaunjelgavai. Tas nenācās viegli
ņemot vērā frontes garumu un priekš šā garuma pārāk
mazo karaspēka daudzumu. Bet tomēr — demonstrācijas
vienmēr notika īstā laikā, un pretinieks nezināja, kā un kur

tiek ievadīts galvenais trieciens: izšķirošā brīdī 10. novem-

brī viss mūsu karaspēks — no jūrmalas līdz Jaunjelga
vai — pielika ārkārtējas pūles, lai vestu galā iesākto ope

rāciju. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākotnes vēsturnieks

pētīdams šo kara operāciju, atradīs Latvijas armijas dar

bībā ļoti maz kļūdu vai negatīvo pušu.
Latvijas armijas varonība Rīgas kaujās ir neapšaubāma,

bet tomēr panākumi, kurus guva mūsu armija, tika sa-

sniegti, lielā mērā pateicoties ienaidnieka neizveicībai un

nemākulībai. Tas nebūt nemazina Latvijas armijas slavu,

tādēļ ka spēka ziņā ienaidniekam bija ja ne liels, tad to

mēr pārsvars.



79

b) Bermonta armija

Pārskatot ienaidnieka darbību pa visu cīņas laiku, ir

jāatzīmē gandrīz vienīgi negatīvās puses. Tas varbūt iz-

liksies savādi, ka vācu karaspēka darbībā uzreiz atrastos

tikai negatīvās puses, turpretim lielajā pasaules karā vācu

armija darbojās priekšzīmīgi, ka labāk nevarēja neko vē-

lēties, — bet pie Rīgas nu tas tā bija. Pēc manām domām,

šīs pārāk sliktās karadarbības iemesli ir meklējami tanī

faktā, ka pats Bermonts, maz ko sajēgdams no kara lietām

un kaujas operācijām, bija sapulcējis savā štābā tādus pat
avantūristus — krievu virsniekus, kuri tikpat maz jēdza
no karadarbības ka viņš pats; pateicoties tam, vācu štābs,
kurā bija vācu virsnieki, kaut gan arī ar maz kaujas pie-
dzīvojumiem, bija saistīts savā rīcībā.

Kur paralēli strādā divi štābi, tur nevar tikt izvesta

dzīvē neviena sekmīga operācija, un tas notikās arī šoreiz.

Bermonts ieņēma 9. oktobrī Torņkalnu un arī priekš viņa
pilnīgi nevajadzīgo Daugavgrīvu. Pēdējo viņš varēja
ieņemt arī pēc Rīgas krišanas, kad viņa rokās būtu nākusi

arī jūrmala uz ziemeļiem no Daugavgrīvas. Kamēr Rīga
vēl nebija ieņemta, Daugavā stāvēja Sabiedroto flote, un

ar to vajadzēja rēķināties. Ja nu Bermonts bija tanīs do-

mās, ka Sabiedroto flote neatklās uz viņa karaspēku uguni
tanī gadījumā, kad Jelgavas valdība top par visas Latvi-

jas valdību, — tad Bermontam vajadzēja censties, cik vien

ātri iespējams, ieņemt Rīgu. Bet mēs redzam gluži ko citu:

pēc 9. oktobra Bermonts neizrāda nekādas aktivitātes.

15. oktobrī viņš dabūja pārliecināties, ka Sabiedroto flote

šauj arī uz viņa pulkiem — un šauj tik enerģiski, ka Dau-

gavgrīvas cietoksnis pāriet Latvijas karaspēka rokās. Pēc

15. oktobra Bermonts nevarēja nenākt pie pārliecības, ka

ir jāatmet plāni par Daugavas forsēšanu kaut kur starp
jūrmalu un Rīgu (pēdējo līdzskaitot) un ka Daugavu var

forsēt tikai augšpus Rīgas. Kad Bermonts bija iesācis

8. oktobrī pret Latviju karu un 9. oktobrī guva lielus panā-
kumus, tad šie panākumi bija nekavējoši jāizmanto — tas

ir viens no stratēģijas pamatprincipiem. Bet Bermonts stā-

vēja uz vietas. lenaidnieks, kurš bija uzvarējis 9. oktobrī

Latvijas karaspēka daļas, bija priekš šī karaspēka draus-

mīgs pretinieks. Bet, kad šis ienaidnieks nekustējās no

vietas, tad Latvijas karaspēks pamazām pierada nebaidī-
ties no šā ienaidnieka; un ar katru dienu ienaidnieks saka

zaudēt cienību Latvijas karaspēka acīs. lesākt kara operā-
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ciju un, to vēl nepabeigušām, mīņāties uz vietas — tas Diļ
ne ar ko attaisnojams, vēl vairāk tāpēc, ka, pateicoties

viņa pārspēkam, Bermontam bija pilnīgi iespējams forsē

Daugavu augšpus Rīgas un, virzoties gar Daugavas lab.

krastu uz leju, ieņemt Latvijas galvaspilsētu. Jo drīzā:

viņš to būtu pēc Torņkalna ieņemšanas darījis, jo vieglā!
tas būtu bijis izpildāms. Kā vēlāk nāca zināms, Bermont;

bija nodomājis pāriet 5. novembrī uzbrukumā — tātac

gandrīz pēc vesela mēneša, skaitot no Torņkalna ieņemša
nas dienas, — un atkal nevis augšpus Rīgas, bet no tāi

uz jūras pusi, t. i., vedot karaspēku atkal zem Sabiedroti

flotes artilērijas uguns, tādēj arī jau iepriekš varēja pare

dzēt, ka šim uzbrukumam nebūtu bijis nekādu panākumu
Ja nu pieņemsim, ka politisku vai kādu citu apstākli

dēļ Bermonts patiesi nebūtu gribējis ieņemt Rīgu un tātac

arī forsēt Daugavu (viņš centās izplatīt ziņas, ka Rīgi

viņš nav gribējis ieņemt), tad atkal viņš nevarēja palik;

līdzšinējā stāvoklī: tam bija jāuzsāk kaut kas cits. Tāda

gadījumā bija jāieņem izdevīgs taktisks stāvoklis Rīga;
frontē: attiecīgu pozīciju ieņemšana un nostiprināšana

attiecīga taktiska iekārta — no visa tā nekas netika darīts

Kad 3. novembrī mūsu karaspēks iesāka uzbrukumu, w

šis uzbrukums sākās priekš mums ļoti sekmīgi, guva lie
lus panākumus 4. un samērā mazas sekmes 5. un 6. no

vembrī — tad Bermontam atkal bija jānāk pie kaut kāda

noteikta slēdziena attiecībā uz viņa armijas karadarbību

un jārīkojas pēc noteikta stratēģiska un taktiska plāna,
ja arī šis plāns nebūtu priekšlaikus izstrādāts. Sādu izde

vīgu plānu varēja būt vairāk. Mūsu karaspēks sekmīgi vir

zījās centrā uz priekšu, kamēr abi flangi palikās uz vietas

Bermonts varēja šos abus flangus vēl vairāk saistīt uz

vietas: Sabiedroto flote nespēja sagraut Torņkalna fabri

kas, tādēļ Torņkalns bija viegli aizsargājams; arī jūrmala
Sabiedroto flote nevarēja neko daudz izdarīt: tur bija lab;

ceļi, dzelzceļš un Lielupe, uz kuras Bermontam bija bru

ņoti kuģīši. Tātad, labi saorganizējot šo flangu saistīšanu

Bermonts varēja atstāt centrā maz karaspēka, ievilināt
mūsu karaspēku šajā maisā un tad pāriet uzbrukumā ne

abiem flangiem. Latvijas armija nedrīkstēja turēt ienaid

nieku par pārāk neizveicīgu — viņai bija jārēķinās ar to,

ka ienaidnieks varbūt tikpat labi saprot acumirklīgo situā-

ciju ka mes, tādēļ nevarēja pielaist domas, ka ienaidnieks
tikai pasīvi aizsargāsies, — bija jāgaida ienaidnieka kontr;
manevrs. Tādēļ, kā jau augšā sacīts, 5., 6. un 7. novembri
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Latvijas armijas stāvoklis bija diezgan kritisks. Jau 4. no-

vembrī mūsu centrs bija diezgan tālu izvirzījies uz

priekšu — viņš atradās, tā sakot, maisā, bet abi mūsu

flangi stāvēja uz vietas. 5., 6. un 7. novembrī mūsu armi-

jai bija mazas sekmes. Tātad izrādījās, ka abus ienaid-

nieka flangus mēs nevaram atspiest atpakaļ. Kā 5., tā

6. novembrī mēs arī centrā uz priekšu daudz netikām; šīs

divi dienas deva ienaidniekam laiku un iespēju izdarīt va-

jadzīgās pārgrupēšanās un uzsākt kontrmanevru. Lai iz-

jauktu ienaidnieka plānus, mums vajadzēja atkal enerģiski
uzbrukt. Tādēļ 6. novembrī tika dots kategorisks rīko-

jums — ieņemt jūrmalu. Kad 7. novembrī šis uzbrukums

neizdevās, tad ienaidniekam atkal tika dots laiks priekš
kontrmanevra izvešanas. Bet mums par laimi — ienaid-

nieks atkal, kā agrāk, palika bezdarbībā.

Ja Bermonts redzēja mūsu armijas sekmes, ja tas netu-

rēja par iespējamu zem Sabiedroto flotes artilērijas
uguns — izdarīt kaut kādu izšķirošu kontrmanevru, tam

bija laika diezgan izstrādāt citu plānu, bet nevis aprobe-
žoties ar pasīvu aizsargāšanos un mierīgi nogaidīt, kamēr

viņa karaspēks tiks sakauts. Atkāpjoties no Torņkalna,
Bermonts varēja izvest savu karaspēku ārā no Sabiedroto

flotes artilērijas uguns rajona un tad uz klaja lauka izcī-
nīt kauju ar mūsu armiju. Kad 3. un 4. novembrī mūsu

karaspēks bija sekmīgi gājis uz priekšu, varēja cerēt, ka

5. novembra rītā Torņkalnā ienaidnieka vairs nebūs.

Bet, ka tālākie notikumi rāda, ienaidnieks darbojās pil-
nīgi bez kāda stratēģiska vai taktiska plāna; vēl vairāk —

ienaidnieka pusē nevarēja nekā manīt, kas liecinātu par
kaut cik lietpratīgu kaujas vadīšanu. Tomēr ienaidnieka

daļas kāvās ļoti dūšīgi, un izsist ienaidnieku no viņa izde-

vīgajām pozīcijām nācās ļoti grūti: Torņkalns tika nikni

aizstāvēts.

Kad jūrmalu mūsu karaspēks jau bij ieņēmis un pēc tam
Dzilnas rajonu — bija gaiši redzams, ka, ja kauja norisi-
nāsies tādā pat gaitā arī uz priekšu, tad Torņkalns tiks

ielenkts un ienaidnieks, ja viņš tur tomēr centīsies noturē-

ties, tiks nogriezts no savējiem. Tādēļ ienaidnieka virspa-
vēlniecībai atlikās divi izejas: uzsākt kaut kādu noteiktu

pretmanevru jeb — atkāpties; ja tas nebij darīts naktī uz

9. novembri, tad naktī pirms 10. novembra tas bij katrā

ziņa jādara; palikt bezdarbībā — nozīmēja parakstīt sev

pašam nāves spriedumu. lenaidnieka pretmanevrs varēja
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būt šāds: atstāt stipru karaspēka grupu Torņkalnā un no-

stiprināt Torņkalnu arī no Jelgavas puses — otru grupu

nostādīt Olaines—Stūrīšu rajonā; nodibināt satiksmi ar

Torņkalnu caur Ķekavu, atļaut pat mūsējiem ieņemt Jel-

gavas šoseju Tīriņmuižas rajonā. Ar to mūsu fronte pa-

liktu pārāk gara un vēl garāka un nedrošāka būtu mūsu

armijas satiksmes līnija: Rīga—Bolderāja un tālāk, apkārt

Torņkalnam. Mūsu armijas tālākā darbība tad būtu ļoti

grūta. lenaidnieks varētu taisīt spēcīgu pretuzbrukumu —

no dienvidiem, gar Jelgavas šoseju, un no ziemeļiem —no

Torņkalna. Sinī gadījumā Sabiedroto flotes artilērija gan-

drīz nemaz nevarētu mums palīdzēt. Šāds operācijas plāns

priekš ienaidnieka būtu gan riskants, bet ne riskantāks kā

Torņkalna aizstāvēšana vēl 10. novembrī, tomēr šādam

plānam būtu bijušas izredzes uz panākumiem un Kurze-

mes atbrīvošana katrā ziņā tiktu stipri novilcināta.

Kad 10. novembra rītā ienaidnieks vēl atradās Torņkalnā
un no turienes stipri apšaudīja Rīgu un mūsu karaspēku,
kurš gāja uzbrukumā; kad mūsu karaspēks 10. nov. visu

dienu sekmīgi virzījās uz priekšu Tīriņmuižas virzienā un

ienaidnieks tomēr vēl sīvi aizsargāja Torņkalnu — tad

tiešām radās iespaids, it kā viņš rīkotos pēc augšā minētā

plāna. Ja tas tiešām būtu tā, tad mūsu armijas stāvoklis

10. novembra pēcpusdienā nebūtu bijis visai patīkams:
mūsu karaspēka daļas bija visas ievadītas kaujā, rezervju

nebij it nekādu; tādēļ, jo tālāk mēs virzītos uz priekšu, jo
retāka paliktu mūsu fronte un mēs arvienu vairāk nonāktu

atkal ielenktā stāvoklī. Pievakarē mūsu karaspēks, jau

stipri noguris no kaujas un straujās virzīšanās uz priekšu,
bija stipri izklaidēts plašajā frontē; ja nu ienaidnieks pār-
ietu ar nenogurušām karaspēka daļām enerģiskā pretuz-
brukumā abos mūsu flangos, kur flotes artilērija mums

novarētu sniegt palīdzību, tad mūsu karaspēka stāvoklis

varētu tapt pat ļoti kritisks. Tikai tad, kad pienāca ziņas,
ka Rīgas pulks jau ieņēmis Zasulauka staciju, tapa gaiši
redzams, ka ienaidnieks nekādu kontrmanevru nav uzsācis

un turpina turēties pie savas agrākās bezdarbības (parei-
zāki sacīt — pie bezvadības) un gaida, kamēr mēs viņu
galīgi izsitīsim no Torņkalna, — uz to viņam nenācās ilgi
gaidīt: Torņkalns naktī krita. Mūsu armijas stāvoklis tikai

pēc Torņkalna ieņemšanas palika pilnīgi drošs: mēs iegu-
vām sevim plašu aizmuguri ar vairākiem lieliem un daū:

dziem sīkiem aizmugures ceļiem, kādēļ arī mūsu tālākām

operācijām ienaidnieka pretmanevrs vairs nevarēja būt
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tik draudošs kā līdz šim — mēs bijām tagad spējīgi
uztvert katru ienaidnieka manevru ar mūsu kontrma-

nevru.

Kā no bermontiešu aprakstiem tagad ir zināms, tad

Torņkalna kaujās patiesi nekādas vadības no Bermonta

štāba puses nav bijis. Torņkalna rajonā ir atradusēs
Dzelzs divīzija, kura viena pati vedusi visas šīs kaujas,
nedabūdama nekādus aizrādījumus. leradusi, kā vispār
vācu karaspēks, strādāt pēc pavēlēm un pavēles izpildīt,
Dzelzs divīzija ir arī aizsargājusi ieņemto vietu līdz bei-

dzamam. Tā nav dabūjusi pavēli atkāpties un atiet uz

kādu aizmugures pozīciju, tāpēc tā sēdējusi Torņkalnā,
kamēr nav no turienes galīgi izsista. Bermonts un tāpat,
kā redzams, viņa štābs pavisam nav bijuši spējīgi apsvērt
apstākļus un atrast kaut kādu izeju. Tāpēc kaujas pie
Torņkalna ir novedušas Dzelzs divīziju līdz pilnīgi ka-

tastrofiskam stāvoklim: sakauta un gandrīz ielenkta Torņ-
kalnā, tā vairs nav bijusi spējīga atkāpties, atkāpšanās
būtu pārvērtusies par pilnīgi panisku bēgšanu. Sinī kri-

tiskā brīdī stāvokli glābis Vācu leģions, kurš atsūtījis
vienu pulku («Baltenland» pulks) ar vienu bateriju. Šie

palīga spēki pienākuši taisni 10. novembrī, lai glābtu stā-

vokli un dotu Dzelzs divīzijai iespēju daudzmaz kārtīgi
atkāpties, nezaudējot pilnīgi kaujas spējas. Tā ir bijusi
pēdējā un vienīgā Bermonta rezerve. Pēc «Baltenland»

pulka ievešanas kaujā Bermonta armijā nav atlicies ne

mazākās svaigas un pat vispār kaujā neievestas daļas;
tātad nevarēja būt arī ne mazākās cerības uz nopietnu
aizsardzību nākošā pozīcijā: karaspēka daļas, izsistas no

vienas pozīcijas, nav vairs spējīgas aizsargāt nākošo po-
zīciju, ja nav nekādu svaigu rezervju.

Nobeidzot pārskatu par Latvijas armijas operācijām pie
Torņkalna ieņemšanas un atzīmējot Latvijas armijas ār-

kārtīgi lielos panākumus, ir jānāk pie slēdziena, ka mūsu

armijas sekmju iemesli bija sekošie: 1) mūsu armijas ne-

apšaubāmi lielā varonība un izveicība; 2) ienaidnieka pa-
sivitāte un ārkārtīgi sliktā kaujas vadīšana no viņa puses;
3) Sabiedroto flotes palīdzība. Tagad, kad visas grūtības
bija jau garām un mūsu armija virzījās uz Jelgavu bez

flotes artilērijas palīdzības, — tagad šo palīdzību sāk aiz-

mirst, un dažam labam liekas, ka mēs būtu arī bez flotes

palīdzības sasnieguši to pašu. Bet patiesība nu ir un pa-
liek tā, ka bez flotes artilērijas uguns pabalsta mūsu ar-

mija nebija spējīga kustēties no vietas; bez šī pabalsta



mūsu armija nebija spējīga iesākt uzbrukumu, nedz to

turpināt un pat aizsargāt savas pozīcijas Daugavas krei-

sajā krastā. Flotes artilērijas uguns deva mūsu armijai
Latvijas varonīgās atbrīvošanas iesākšanas iespēju.
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III

JELGAVAS ATSVABINĀŠANAS OPERĀCIJA

1. Tālākas darbības plāns

Pēc Torņkalna ieņemšanas mūsu karaspēka daļas bija
jāsaved kārtībā, jānodibina starp tām sakari un jāno-
skaidro viņu stāvoklis. Pēc ārkārtīgi sīvām cīņām, 11. no-

vembra pēcpusdienā, tas pa daļai bija jau izdarīts. Mūsu

karaspēks atradās uz līnijas: Vecdubulti, Vintropa, Veke-

rome, Leitāni, Dzilna, Švarcmuiža, Tīriņmuiža, Stopiņi,
Rāmas muiža, Ķekava. Tiešu ziņu par ienaidnieku trūka.

Bija gan zināms, kur atrodas viņa priekšējās daļas, bet

trūka ziņu, cik un ar kādiem spēkiem, kā pārgrupējas un

kāda būs viņa tālākā darbība — vai tas turpinās izturēties

pasīvi vai iesāks ofensīvas operācijas, izmantojot mo-

mentu, kad mūsu karaspēks pārgrupējas. Mūsu karaspēka
tālāka darbība varēja pieņemt vienu no divi plāniem:
1) bez kavēšanās iesākt tālāko uzbrukumu, un 2) tālāko

uzbrukumu vadīt sistemātiski. Pirmā gadījumā vajadzēja
jau tūliņ 11. novembrī iet uz priekšu gan Jelgavas šoseju
ar tām karaspēka daļām, kuras jau tur atradās, atstājot

pārējās rezervē, pievelkot viņas pēc iespējas vēlāk klāt.

Šā varēja but cerības, ta sakot, ienaidniekam uz pleciem
ieiet Jelgavā — ieņemt Jelgavu par dažām dienām agrāk
un tādā kārtā saņemt vairāk kara laupījuma. Šādam dar-

bības veidam bij savas negatīvās puses. Uzbrukums bij
jāved tikai gar Jelgavas šoseju, tātad jāved tā sauktais

pieres uzbrukums. Pie šā uzbrukuma varēja piedalīties
tikai nedaudz spēka, kurš šai virzienā jau atradās. Šis

uzbrūkošais karaspēks zaudētu sakaru ar flangos palikušo,
un Jelgavu ieņemt neizdotos jau vienkārši lielā attāluma

dēļ. Jo tālāk mūsu centra grupa virzītos gar Jelgavas šo-

seju, jo vairāk tā atrautos no flangu grupām un viņas
flangi vienmēr vairāk tiktu apdraudēti. lenaidniekam būtu

iespējams ar kaut kādu svaigu, pat ļoti nelielu jaunu ka-

raspēka daļu aizturēt mūs no frontes; priekš tam daudz
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nevajadzētu, ievērojot daudzās izdevīgās pozīcijas, piem.,
uz lecavas upes. lenaidnieka grupas, kuras atradās no

vienas puses Tukumā, no otras — Jaunjelgavas rajonā,

varēja uzbrukt mūsu mazās, izolētās centra grupas flan-

giem un pat aizmugurei. Tātad šis otrs uzbrukuma veids

Jelgavai bija gan vilinošs, bet riskants; ja mūsu centrālā

grupa piedzīvotu neizdevību, tad Jelgavas ieņemšana būtu

jāatstāj uz vēl ilgāku laiku un karaspēka daļas, kuras

būtu ar zaudējumiem atsviestas atpakaļ, zaudētu arī uzti-

cību sev un savai priekšniecībai. Bet šī uzticība bij iegūta
ar milzu pūlēm, visgrūtākos apstākļos, un viņu zaudēt

būtu briesmīgi. Bez tam visas Kurzemes iztīrīšana ar šo

aizkavētos, jo ienaidnieka atkāpšanās no Tukuma un Baus-

Ras rajoniem kļūtu lēnāka un viņa atkāpšanās ceļš arī

netiktu apdraudēts. Bez tam šo plānu būtu ļoti grūti teh-

niski izvest, jo pēc tik ilgām kaujām bij vajadzīgs mate-

riālo pusi savest kārtībā: papildināt munīcijas krājumus,
pievilkt tuvāk vezumniekus ar uzturu, pārcelt uz jauno
virzienu pa Torņkalna rajonu izsvaidītos sakaru līdzekļus
un galvenos virzienos pastiprināt artilēriju, pārvedot to

no Daugavas labā krasta.

Otrais plāns garantēja mūs no lielākas neizdevības. Mēs

varējām plānveidīgi laist darbā visus spēkus uz plašās
frontes ar nodrošinātu aizmuguri. Ar savu kreiso spārnu
mēs varējām uzbrukt ienaidnieka flangam — no Ķekavas
ienaidnieka tuvākam flangam un no Jaunjelgavas virziena

apiet viņa galējo flangu un apdraudēt viņa aizmuguri. Tā

mēs pakāpeniski varējām kļūt ielencēja stāvoklī. Tādēļ, ja

pat ienaidniekam izdotos kaut kur pāriet izdevīgā pretuz-
brukumā un piespiest kādu no mūsu daļām atkāpties, tad

blakus stāvošās daļas tūliņ spētu uzbrukt ienaidnieka da-

ļas flangam; tā katrs mūsu frontes pārrāvums būtu viegli

likvidējams. Ja mūsu karaspēks arī uz priekšu necietīs

zaudējumus, viņa morāliskais stiprums arvien pieaugs. Un

karaspēka darbs bij paredzams vēl liels, ne vien pret Ber-

montu, bet arī pret padomju Krieviju. Izejot no augšā
minētā, tika pieņemts, ka tālākai karadarbībai jābūt sis-

temātiskai un dibinātai uz drošiem panākumiem. Tamdēļ
11. nov. tika karaspēka daļām dots rīkojums nostiprināties

augšā minētā līnijā, savest karaspēku pilnīgā kaujas kār-

tībā un nokārtot aizmuguri, lai tālāko darbību būtu iespē-

jams vest bez sarežģījumiem un bez pārtraukumiem.
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2. Bermontiešu plāni

Bermontiešiem bij ieradusies pilnīgi negaidīta palīdzība:
no Vācijas pa zemes ceļiem bij atnākusi Rosbaha no-

daļa — līdz 1000 cilvēku; šī nodaļa jau 12. novembrī nā-

kusi frontē un tā seguši sakautās Dzelzs divīzijas atkāp-
šanos un devusi pēdējai laiku un iespēju savest sevi kār-

tībā.

Bermontieši rēķinājuši, ka uz Olaines un tālāk uz leca-

vas pozīcijām tie būs spējīgi atsist mūsu uzbrukumu, bet

ka galvenās briesmas tiem draud no austrumiem, kur viņu

flangu mēs apiesim. Viņu spēku sagrupēšana pēc atkāp-
šanās no Torņkalna bijusi šāda. No jūrmalas līdz Olaines

pozīcijām, pēdējās ieskaitot, — Dzelzs divīzija ar krievu

daļām, kā arī jaunpienākusē Rosbaha nodaļa un Vācu le-

ģiona «Baltenland» pulks. Vācu leģiona pulki ieņēma labo

flangu un bij stipri izkaisīti pa Kurzemi: Jenas pulks —

pie Jaunjelgavas, Veihmaņa pulks — pie Birzgales, Vec-

muižas (Neugut) un Lieliecavas, Bādenes pulks pie Šēn-

bergas (Skaistkalne), Bauskas un Lietavā; Brandisa

pulks — Radvilišķos pret Lietavu; Petersdorfa nodaļa —

Kuršanos un «Baltenland» pulks pie Dzelzs divīzijas. Ņe-
mot vērā sava labā flanga svarīgo nozīmi, bermontieši

nolēmuši ar Dzelzs divīziju un visām Bermonta krievu

daļām aizsargāt Olaines pozīcijas un kreiso spārnu; Vācu

leģionam visā sastāvā apsargāt labo spārnu. Tā kā Vācu

leģions ļoti izkaisīts, tad, sākot no 13. novembra, tam sa-

koncentrēties atkāpjoties un ieņemt Bauskas—Lieliecavas

rajonu; šo pārgrupēšanos izdarīt cik iespējams ātrāki, iz-

ņemot «Baltenland» pulku, kuram palikt Dzelzs divīzijas
rezervē līdz 14. novembrim, lai nodrošinātu šīs divīzijas
stāvokli. leņemot šo stāvokli, bermontieši domājuši poli-
tiskā ceļā iegūt sev kaut kādas tiesības tālākai Rietumkrie-

vijas armijas formēšanai; īpašas cerības liktas uz starp-
tautiskas (Nīsela) [Niessel] komisijas palīdzību. Ja šo pār-

grupēšanos viņiem būtu izdevies mierīgi izvest dzīvē, tad

varbūt tie arī būtu paspējuši aizsargāties pret mūsu uz-

brukumiem daudzmaz ilgāku laiku.

Salīdzinot Bermonta plānu ar mūsu darbības plānu,
"ies varam pārliecināties, ka mūsu plāns ir pilnīgi pareizs
bijis un apstākļi apsvērti pareizi. Ja mēs būtu sākuši ātru,

nesagatavotu frontālu uzbrukumu uz Jelgavu gar Rīgas—
Jelgavas šoseju, tad mēs, bez šaubām, būtu cietuši neveik-

smes. 12. un 13. novembrī mēs varētu še sakoncentrēt ne
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vairāk kā divi pulkus — Rīgas un Siguldas, ar divi bate-

rijām, pulkus, kuri bij stipri noguruši un arī diezgan cie-

tuši Torņkalna kaujās. lenaidnieks nostādītu mums pretī

pilnīgi svaigu Rosbaha nodaļu un «Baltenland» pulku,
kurš tikai 10. novembrī bij kaujā dalību ņēmis, un bez

tam vēl Dzelzs divīzijas daļas ar artilēriju ne mazāk par

4 baterijām. Tātad mums atlikās darīt to, ko mēs arī pa-

tiesi darījām un no kā ienaidnieks arī visvairāk baidījās,—
tas ir, apiet viņu un uzbrukt tā flangiem.

3. Operācijas izpildīšana

Tagad uz Daugavas kreisā krasta atradās Latgales un

Vidzemes divīzijas, kādēļ starp viņām tika radīti kaujas
sektori: Latgales divīzijai no jūrmalas līdz Rīgas—Jelga-
vas šosejai, Vidzemes divīzijai — no Rīgas—Jelgavas šo-

sejas līdz atrodošamies Bermonta frontē Kurzemes divīzi-

jas daļām. 11. novembrī vakarā mūsu karaspēks ieņēma:

Vecdubultus, Vekeromu, Annas muižu (pie Babītes ezera),
Cenas muižu, Pel li, Švarca muižu un Katrīnas muižu. Lat-

gales divīzijai bija bez viņas pašas daļām padots arī

pulkvcžleitn. Aparnieka partizāņu pulks. Vidzemes divī-

zija — no Jelgavas šosejas caur Sudmalu ezeru, Pļavnie-
kiem, Ķekavu, Dolessalu, Nāves salu līdz Vinkelmaņa mui-

žai. 11. novembrī labā spārnā bija sadursmes un kaujas
turpinājās: Rēzeknes pulkam pie Cenas muižas un Dau-

gavpils pulkam pie Švarca muižas; pēdējo partizāņu pulks
bija atstājis, virzīdamies uz priekšu uz dienvidaustrumiem,

un ienaidnieks to no jauna bija ieņēmis, bet Daugavpils
pulks ar kauju viņu no turienes izsita. No Rīgas un Cēsu

pulkiem tika izsūtītas stipras izlūku partijas, lai izzinātu

ienaidnieka stāvokli un darbību. Atsviežot viņa aizsargu

posteņus, Cēsu pulka rotas, virzoties uz priekšu gan ar

izlūkiem, gan pilnā sastāvā, bija ieņēmušas Pilskalnu,
Stakeru mājas un Kalnamuižu (Berghof), kā arī Mercen-

dorpu. lenaidnieks visās frontēs bij sācis atkāpties, kam-

dēļ viņa pretošanās bij vājāka nekā dienu iepriekš.
Arī mūsu Jaunjelgavas grupa sāka virzīties uz priekšu;

viņai bija uzdots uzbrukt ienaidnieka galējam flangam, to

apiet un tādā kārtā uzbrukt ienaidnieka aizmugurei. Taur-

kalnes stacijas rajonā ienaidnieks izrādīja ļoti sīvu preto-
šanos. Radās iespaids, ka ienaidnieka labais spārns ne-

domā atkāpties. To varēja izskaidrot ar to, ka uz labo

spārnu vēl nav atnākušas ziņas par notikumiem pie Torņ-
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kalna. Patiesībā pa daļai tas tā arī bijis: ir gan bijušas
ziņas par Torņkalna atstāšanu, bet ne par to, ka Dzelzs

divīzija pie Torņkalna sakauta. Rīkojumu no augšas nav

bijis, priekš tālākas darbības noteikšanas noturēta ap-

spriede starp Dzelzs divīzijas štābu un Vācu leģiona štābu,

un šinī apspriedē noteikts, kas tālāk darāms: Dzelzs divī-

zijai jāaizsargā Jelgava, un Vācu leģionam jāapsargā viss

labais spārns un arī aizmugure pret Lietavu. Lai Vācu

leģions varētu šo uzdevumu izpildīt, tad viņam jāatvelk
savs labais spārns atpakaļ uz Bausku. Tā kā šīs apsprie-
des lēmums pienāca uz labo flangu diezgan vēlu, tad la-

bais flangs arī turējies ilgi pretim un tāpēc pilnīgi noka-

vējis kārtīgu atiešanu uz jaunas, saīsinātas frontes un šo

jauno fronti nav ieņemt spējis, jo to jau bij pārrāvušas
Valmieras pulka daļas, kā to redzēsim vēlāk.

Vakarā pienāca ziņas no dienā izsūtītiem izlūkiem, ka

ienaidnieks atkāpies līdz Olainei. leņemot Olaines vecās

pozīcijas, ienaidniekam bij ļoti viegli atsist mūsu uzbru-

kumu, jo pašreiz mēs varējām Olainei uzbrukt tikai fron-

tāli un arī ne lieliem spēkiem, pie kam šo mūsu nodaļu
flangi būtu pilnīgi atklāti ienaidnieka pretuzbrukumam.
Bet tagad mums pilnīgi bij iespējams ieņemt tādu stā-

vokli, kurā mēs pastāvīgi varētu apdraudēt ienaidnieka

flangus. Priekš tam bij vajadzīgs tikai laiks. Tāpēc tika

dots aizrādījums: Jelgavas šosejas rajonā ar galveniem
spēkiem palikt uz vietas, bet uz priekšu sūtīt izlūkus,
abiem flangiem enerģiski virzoties uz priekšu. Flangiem
nācās tālu iet. Labam flangam bij vēl jāpavirzās gar jūr-
malu un Lielupi; toties kreisam flangam bij jāiet taisni uz

priekšu — Cēsu pulkam no Ķekavas uz Plakaniem un Val-

mieras pulkam — uz Baldoni un Vecmuižu (Neugut). Vēl

tālāk ienaidnieka galējā flanga apiešana bij jāizpilda Kur-
zemes divīzijas daļām no Jaunjelgavas, bet viņām bij
priekšā ļoti garš ceļš, pie kam viņu uzdevums bija grūts,
jo viņas nebij tiešā sakarā ar Valmieras pulku; arī Vai*

mieras pulks neatradās tiešā sakarā ar Cēsu pulku. Tam-

dēļ še viss atkarājās no pulku komandieru izveicības un

apķērības. No augšas nebija iespējams dot aizrādījumus
Par to, kas darāms un kā darāms. No augšas uzstādīja
tikai mērķus un deva virzienus un tikai vispārīgos vilcie-

nos aizrādījumus par to, kā šie mērķi sasniedzami. Sie

aizrādījumi bija jādod uz vairākām dienām uz priekšu, lai

gadījumā, ja sakari būtu pārtraukti, karaspēka daļas zi-

nātu, kas tām jādara.



90

12. novembrī Latgales divīzijas labais spārns ar kaujām
lēnām virzījās uz priekšu gar jūrmalu, starp Lielupi un

Babītes ezeru un gar Babītes ezera dienvidus krastu;
kreisā spārnā bija tikai mazas izlūku sadursmes uz dienvi-

diem no Švarca muižas. Vidzemes divīzijas labais spārns
ar partizāņu pulku un bruņoto vilcienu bij sasniedzis Olai-

nes staciju; viņpus šās stacijas bij notikušas diezgan stip-ļ
ras sadursmes ar ienaidnieku. Pozīcijas uz Misas upes

kreisā krasta bija no ienaidnieka diezgan stipri ieņemtas,
un uz dzelzceļa līnijas atradās viņa bruņotais vilciens.

Vidzemes divīzijas kreisais spārns — Valmieras pulks -

virzīdamies caur Mercendorpu, ar saviem izlūkiem bija sa-

sniedzis Baldoni.

Virzoties uz priekšu vairākās kolonnās ar noteikumu,

ka, ja šām kolonnām nav tieša sakara, tad tomēr katra

kolonna izpilda savu virzienu un tiek turēta attiecīgā līnijā

ar citām kolonnām, mums nebij jābaidās no stipri apcie-
tinātas ienaidnieka pozīcijas. Visu pozīciju ienaidniekam

nebij iespējams ieņemt — viņam nebij tik daudz spēku.
Tāpēc ienaidnieks ieņems pozīcijas tikai galvenos virzie-

nos uz galveniem ceļiem. Ja viena vai otra mūsu kolonna

tiek no ienaidnieka apturēta, tad blakus kolonna lūkos ap-

iet ienaidnieka flangu. Ja Latgales un Vidzemes divīzijām
neizdotos ienaidnieku izsist, apejot viņa flangu, tad Kur-

zemes divīzijas daļas varētu flangu vēl tālāk apiet. 12. no-

vembrī ienaidnieks vēl pie Taurkalnes izrādīja stipru pre-

testību. Bet Kurzemes divīzijas daļas pulkvežleitn. Has-

maņa vadībā arī stipri viņam neuzbruka, bet jau sākumā

virzījās no Jaunjelgavas uz Bauskas pusi, tā apejot ienaid-

nieku no dienvidiem un viņa pozīcijām un frontei nepie-

griežot lielu vērību. Pulkvežleitn. Hasmaņa rīcībā atradās

Jelgavas pulka 1. un 3. bat., Liepājas pulka 1. bat., atse-

višķais izlūku bataljons, 1. eskadrons, Ventspils pulka
5. rota, Valmieras pulka izlūku komanda, ložmetēju mācī-

bas rota un viena baterija — 4 lielgabali. Ar šo grupu ne-

bij iespējams uzturēt pastāvīgu telcgrāfa-telefona sakaru,

tāpēc viņai bij jāstrādā ļoti patstāvīgi.
No ziņām, kas ienākušas par ienaidnieka darbību, bija

jānāk pie slēdziena, ka šī darbība ir pilnīgi nesaskaņota,
ka, ja arī vēl ir vispārēja virspavēlniecība, tad tā vada

tikai Jelgavas grupu, kamēr ienaidnieka labā spārna grupa
strādā patstāvīgi un jūrmalas—Tukuma grupa domā tikai

par sevi. lenaidnieka abi spārni atradās stipri uz priekšu,
kamēr fronte — Jelgavas grupa — stipri atpakaļ. Tāds
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stāvoklis ir izdevīgs uzbrukšanai, bet ļoti neizdevīgs aiz-

sargāšanai, jo plašā frontē atrodošās grupas var tikt sa-

kautas katra atsevišķi. Tas apstāklis, ka jūrmalā gar Liel-

upi atrodošās ienaidnieka daļas izrāda diezgan sīvu pre-

tošanos, bija izskaidrojams ar to, ka tām ir vajadzīgs iegūt
laiku, lai Tukuma rajonā esošais karaspēks varētu no tu-

rienes atkāpties. Tālāk bij redzams, ka Jelgavas rajonā
tiek savilkti visi svabadie spēki, kuru tomēr ir vēl diezgan

daudz; ievērojot izdevīgās pozīcijas, labos ceļus un cen-

trālo stāvokli, ienaidnieks var še nākt pretuzbrukumā, pie
kam sevišķi viņam var palīdzēt Tukuma—jūrmalas grupa,

ja to izdodas sakoncentrēt un kārtībā savilkt kaut kur

starp Kalnciemu un Jelgavu. No Ķekavas rajona ienaid-

nieks atkāpies uz Jelgavu, bet viņa Taurkalnes grupa, lie-

kas, nedomā atkāpties uz turieni, bet uz Bausku. To ievē-

rojot, no mūsu puses bija vajadzīgs labā spārnā nedot

ienaidnieka Tukuma—jūrmalas grupai laika svabadi at-

kāpties un nostāties kārtībā Jelgavas grupas flangā. Šī

grupa bija jādzen ar kaujām, jācenšas atgriezt viņu no

Jelgavas un atsviest uz dienvidiem, ar ko mēs varētu Jel-

gavu apiet arī no rietumiem. Uzbrukt gar Jelgavas šoseju
un ienaidnieka nocietinātām pozīcijām bija riskanti, un

tas solīja niecīgus panākumus. Tāpēc Jelgavas šosejas

rajonā tikai bij jāpieved mūsu spēki tuvāk un jāsaorga-
nizē pilnīgā kaujas gatavībā kā priekš uzbrukuma ienaid-

niekam, tā priekš ienaidnieka uzbrukuma atsišanas un

enerģiski jāturpina ienaidnieka labā spārna apiešana. Cēsu

un Valmieras pulkiem jādod iespēja ieņemt izdevīgu stā-

vokli ienaidnieka flangā, tāpat jāpieved pulkvežleitn. Has-

maņa grupa ienaidnieka galējā flangā un pat aizmugurē.
5ā plāna vešanai Latgales divīzijas labais spārns tika pa-

stiprināts ar studentu bataljonu un pulkvežleitn. Hasmaņa
rīcībā nosūtīts no lielinieku frontes Liepājas pulka 1. ba-

taljons. Lasītājs gan jautās, kāpēc tad, ja tagad, kad stā-

voklis uzlabojies, bij iespējams noņemt vienu bataljonu
no lielinieku frontes, kādēļ šis bataljons netika jau agrāk
noņemts un laists darbā, kad stāvoklis bij visgrūtāks? Šis

bataljons tika ņemts no Kurzemes divīzijas rezerves, kura

atradās starp lielinieku un Bermonta frontēm, lai vajadzī-
bas gadījumā tiktu sūtīts uz vienu jeb otru fronti, jo še

bij riskanti palikt bez kādas rezerves; kā viens, tā otrs

ienaidnieks, ņemot vērā to, ka mūsu frontes (kā Bermonta,
tā lielinieku) bija ļoti retas, varēja to pārraut un ieņemt
Krustpili, ar ko mūsu daļas uz Daugavas kreisā krasta
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būtu pilnīgi atgrieztas. Šī šaurā josla starp Jaunjelgav.
un Līvāniem bij ļoti vārīga, bet tagad viņa palika platāk
un zaudēja iepriekšējo nozīmi — rezervi no turienes varēji

noņemt. Karā vajadzīgs aprēķināt un tad riskēt, bet ik

otrādi.

13. novembrī mūsu kreisais spārns enerģiski virzījās v;

priekšu: Cēsu pulks sasniedza Misas upi Plakanu ra

jonā — tātad bija jau nostājies vienā līnijā ar Rīgas pulki
un tā nodrošinājis Rīgas pulka spārnu. Valmieras pulks
virzījās divi kolonnās — ar vienu uz Baldoni, ar otru uz

Vecmuižas staciju, abas grupas ļoti enerģiski virzījās uz

priekšu. Pie Baldones bij saņemta lidmašīna labā kārtībā

Tādā kārtā Valmieras pulks ļoti sekmīgi veica savu ienaid

nieka apiešanas manevru. Valmieras pulks atradās flangā
tam nebija tieša sakara ne labā, ne kreisā pusē; pulka

flangā gan atradās Cēsu pulks, bet diezgan tālu. Pulka

kreisais flangs bija pilnīgi atklāts un padots uzbrukumam

pat no muguras. Tomēr šis pulks ļoti enerģiski virzījās uz

priekšu, pastāvīgi sadurdamies ar ienaidnieku. Pulkvež-

leitn. Hasmaņa grupa bija sasniegusi Titnieku, Tulmaņu
Mentes un Ģirupnieku rajonu un virzījās ļoti droši un

izveicīgi tālāk, rīkojoties ienaidnieka flangā un paralēli
ar atkāpjošos ienaidnieku ejot uz Šēnbergu—Bausku un

tā atrodoties pilnīgi vienā ienaidnieka rajonā.
14. novembrī no rīta Latgales divīzijas labais spārns

sāka enerģisku uzbrukumu. Uzbrukums bij sekmīgs, un

vakarā labā spārnā bija ieņemta Sloka un Kalnciems, viss

Lielupes labais krasts līdz Klīves muižai bija no ienaid

nieka iztīrīts. Caur Slokas ieņemšanu mūsu tālākās ope-

rācijas tika atvieglotas — bij iespējams arī gar kreiso

Lielupes krastu virzīties uz priekšu. Latgales divīzijas
kreisais spārns arī bija aizkļuvis uz priekšu līdz vecām

vācu pozīcijām un še stājies tiešā sakarā ar Vidzemes di-

vīziju. Vidzemes divīzijas labā spārnā turpinājās stipra
izlūku darbība (Rīgas pulka rajonā). Centrā — Cēsu pulks
turpināja virzīties uz priekšu un pa dienu bij ieņēmis vai

rākas mājas Misas upes rajonā. Kreisā flangā Valmieras

pulks ar kaujām turpināja apiešanas manevru. Jau nakti;

tas bija ieņēmis Lieliecavas staciju, saņemdams tur kara-

materiālu (artilērijas lādiņus). 14. novembrī no rīta Val-

mieras pulka 2. bataljons kapitana Kažociņa vadībā iesāka;
uzbrukumu Lieliecavas muižai, kuru ienaidnieks stipri bij

ieņēmis. Pēc 4 stundu ilgas kaujas bataljons izsita ienaid-
nieku un Lieliecavas muižu ieņēma, iegūdams trofejas
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2 lielgabalus ar 2 kastēm lādiņu, 4 ložmetējus, smago

automobili, lauku ķēķus, vezumus, 8 zirgus, daudz šau-

teņu, sapieru instrumentus, telefonus un dažus citus kara-

materiālus.

Pēc bermontiešu darbības plāna, Vācu leģionam bij jā-

ieņem un jāaizsargā rajons Bauska—lecava. Lieliecava bij
kreisais flangs priekš spēku sagrupēšanas; še vajadzēja
atnākt «Baltenland» pulkam, kurš atradās Dzelzs divīzi-

jas rezervē uz Jelgavas—Rīgas šosejas. Pulka ierašanās

Lieliecavā bij gaidāma 14. novembra pēcpusdienā vai va-

karā. Līdz «Baltenland» pulka atnākšanai Lieliecavā atra-

dās Veihmaņa pulka bataljons ar divi baterijām un eskad-

ronu, kuram bij jāaizsargā Lieliecava līdz «Baltenland»

pulka atnākšanai. Naktī no 13. uz 14. novembri kapitana
Kažociņa bataljons straujā uzbrukumā bij izsitis bermon-

tiešus no stacijas un no rīta iesāka uzbrukumu muižai.

Veihmaņa bataljons bij nodomājis aizsargāt muižu |oti
sīvi un priekš tam bij izdarījis pamatīgu sagatavošanos.
Frontāli uzbrūkot, kapitanam Kažociņam arī nebūtu izde-

vies izsist bermontiešus, bet, ļoti izveicīgi manevrēdams,
kapitans Kažociņš bij vedis no frontes tikai vāju uzbru-

kumu, kamēr ar galveniem spēkiem, pilnīgi bermontiešu

nepamanīts, pārejot lecavas upi pa ledu, bij apgājis lecavu

un uzbrucis bermontiešiem no muguras. Eskadrons tikko

bij izmucis, lai nenokļūtu gūstā, un bataljons bij piespiests
steigšus atkāpties, atstājot valmieriešu rokās bagātu kara-

materiālu.

Jau vakarā 13. novembrī otrais eskadrons bij nonācis

pie Vecmuižas stacijas. Vecmuižas stacijā un apkārtnē at-

radās Veihmaņa pulka otrs bataljons, kurš, apzinādamies,
ka atrodas diezgan tālu no frontes, nav bijis diezgan uz-

manīgs. Šo atgadījumu bij veikli izlietojis otrā eskadrona

komandieris rotmistrs Goldfelds: tas, bermontiešiem pil-
nīgi negaidot, bij tiem ļoti enerģiski, veikli un strauji uz-

brucis un tos pilnīgi sakāvis, saņēmis gūstekņus, karama-

teriālu un ieņēmis Vecmuižas staciju.
Tagad kapitans Kažociņš savienojās ar rotmistru Gold-

feldu, un tā Vecmuižas—lecavas rajonu bijām galīgi un

stipri ieņēmuši. Bermontieši tikai 12. novembrī bij pieņē-
muši jaunu operācijas plānu, 13. novembrī bij iesākuši to

izpildīt, un jau 14. novembrī šis plāns bij pilnīgi izjaukts
ar mūsu karaspēka, (Valmieras pulka) enerģisko darbību:

bermontieši bij nolēmuši sagrupēt Vācu leģiona kreiso

flangu lecavas rajonā, bet šī sagrupēšanās vēl nebij iz-
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vesta dzīvē, kad jau šo rajonu bij ieņēmis mūsu karaspēks! ;
Vācu leģiona Veihmaņa pulka divi bataljoni bija stipri ļ
cietuši, tie atkāpās nekārtībā, un tāpēc šis frontes rajoa

bij pārrauts. Šā pulka trešais bataljons, kurš atkāpās n

Birzgales, nevarēja vairs savienoties ar pulku, tam bj
jāatiet vairāk dienvidrietumu virzienā.

Tagad jau abi mūsu flangi sāka nostāties ielencēju stā

voklī, īpaši kreisais. Labais spārns gan vēl tik tālu v:

priekšu nebij, bet Aparnieka partizāņu pulks jau virzījā:
uz Jelgavas—Tukuma dzelzceļa pusi. Bez tam starp mūsi

atsevišķām frontes grupām sāka nodibināties tiešs sakar;

Tagad bija iespējams arī iesākt uzbrukumu gar Jelgava:

šoseju, jo tāds uzbrukums vairs riskants nebij. Bet šo uz

brukumu nācās vest pret ļoti nostiprinātu pozīciju, ves;

pieres uzbrukumu. Tātad viņš tomēr bij grūts un savienoti

ar lielākiem zaudējumiem. Šāda uzbrukuma panākumi ar

nevarēja būt diez kādi lielie, jo ienaidnieks atkāptos uz

nākošo pozīciju — aiz lecavas upes — un būtu jāved at-

kal jauns pieres uzbrukums. Izsists no lecavas pozīci
jām — ienaidnieks atietu uz pašu Jelgavu aiz Lielupes

Izšķirošos un pie tam ļoti izdevīgos rezultātus varēja tika

dot tālāka flangu apiešana un virzīšanās no austrumierr

uz Jelgavas—Šauļu ceļu un no rietumiem uz Jelgavas-

Mažeiķu ceļu. Abu šo ceļu apdraudēšana visvieglāk varēji
atdot mūsu rokās Jelgavu ar bagātu, ienaidnieka pamesti
karamateriālu. Bet, lai šāds mūsu manevrs varētu sekmīg

izdoties, bij nepieciešami saistīt ienaidnieku pie Olaine;

pozīcijām, vispār visā Ziemeļu frontē. Pretējā gadījuma
tam būtu iespējams izlietot visus spēkus pret mūsu flangi

grupām. Tādēļ arī mūsu flangu centram bija jāiet uz

priekšu: ne lai ar visu spēku, neskatoties uz zaudējumiem
lauztos cauri Olaines pozīcijām, bet lai darītu uz ienaid

nieku spiedienu un, ja ienaidnieks izrādītos vājš, dzīti

viņu uz Jelgavu un Jelgavu ieņemtu.
Šinīs dienās ienāca arī ne visai patīkamas politiskas

ziņas: no Sabiedrotiem braucot sevišķa misija ar ģenerāl1
Niseli priekšgalā, ar uzdevumu noregulēt Bermonta kara

spēka evakuēšanu no Kurzemes un sevišķi no Jelgavas

Nepatīkamas šīs ziņas bija tāpēc, ka, ja iesāks strādāt

tāda komisija, tad, bez šaubām, Bermonts sāks atkal stipr
vilcināties, un kas galu galā iznāks — nav zināms. Otr-

kārt, vislabākā gadījumā: ja Bermonts evakuēsies, pie tam

diezgan ātri, — tad tomēr tam būs iespējams izvest visu

karamateriālu un arī zirgus, lopus un labību no Kurzemes
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Turpretī mēs paši bez kādas komisijas bijām pilnīgi spē-

jīgi izdzīt Bermontu ļoti ātri, iegūt zināmu daļu kararna-

teriāla un nepielaist izvest no Kurzemes zirgus, lopus un

labibu. Tāpēc mums no svara bij ieņemt Jelgavu agrāk,
nekā šī komisija sāks strādāt. Ja Bermonts būs izdzīts no

Jelgavas, tad Kurzemē tas nekur vairs nepatversies. Mūsu

ātrāka uzbrukšana atkal atkarājās no flangiem: ar flan-

giem vajadzēja enerģiski uzbrukt un ar centru darīt spie-
dienu uz ienaidnieku.

Bermontieši gaidījuši Nīsela komisiju ar vislielāko ne-

pacietību, no tās viņi cerējuši glābiņu, un tā bijusi viņu

pēdējā cerība. Ja Nīsela komisijas uzdevums būtu bijis

«nepaklausīgā» vācu karaspēka atsaukšana uz Vāciju, tad

nebūtu bijis vajadzīgs komisijas no visiem Sabiedrotiem,
bet uz Versaļas miera līguma pamata būtu pieticis izsūtīt

priekšstāvjus no kādas vienas valsts. Ja ir sūtīta komisija
no visiem Sabiedrotiem, tad acīmredzot šai komisijai ir

bijuši plašāki uzdevumi. Šāds plašāks uzdevums varēja
būt tikai viens: ņemt Rietumkrievijas-Bermonta armiju Sa-

biedroto pārziņā, pabalstīt to, papildināt, saorganizēt un

tad sūtīt karā pret lieliniekiem. Visam šim zināma daļa

patiesības ir, un, ja nu šī Sabiedroto komisija Bermontu

nepabalstīja, bet strādāja Latvijai par labu, tad, pirmkārt,
tas ir ģenerāļa Nīsela nopelns, viņa labvēlība pret Latviju,
un, otrkārt, arī tas apstāklis, ka tad, kad Nīsela komisija
atbrauca, Bermonta armija bija jau pilnīgi sakauta. No šā

otrā apstākļa vislielākā mērā baidījušies bermontieši. Viņi
raksta, ka visādā ziņā bijis jācenšas noturēt fronti un pa-
rādīt kaujasspējīgu armiju Sabiedroto komisijai; ja šī ko-

misija būtu arī bijusi vislabvēlīgākā pret Bermontu, tad

tomēr tā it neko nebūtu darījusi Bermontam par labu, ja
Bermonta armija jau būtu bijusi iznīcināta tanī laikā, kad

komisija ierastos. Faktiski tā arī bija. Kad Nīsela komisija
ieradās Kauņā, tad Bermonta armija jau bija zaudējusi
savu kaujas spēju.

15. novembrī Latgales divīzijā Rēzeknes pulks ar savu

'abo spārnu iesāka no Slokas virzīties uz Ķemeriem; ar

centru tā arī iesāka enerģisku darbību: pie Kalnciema jau
rio rīta viena rota pārgāja uz Lielupes kreisā krasta, izsita

lenaidnieku un ieņēma Lāču krogu; arī pie Klīves muižas

Jp rīta sākās pāriešana uz kreisā krasta. Ap pusdienu
3- eskadrons bija pārgriezis Jelgavas—Tukuma dzelz-

Celu — sabojājis sliedes un telegrāfa līniju pie Ērzeju

"Oga un šo krogu ieņēma. Krogu ieņēma kājnieki, un tā-
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tad šī svarīgā vieta — ceļš starp Tukumu un Jelgavu -

bij nostiprināta mūsu rokās.

Mūsu centrā — pie Jelgavas šosejas — Rīgas pulks ii

darīja enerģisku spiedienu, tā ka ienaidnieks tika no poz

cijām izsists, bet pie tam bij paspējis nodedzināt tiltu pš
Misas upi, un ar to apgrūtinājās Rīgas pulka art i lerija
un vezumu virzīšanās uz priekšu. Pulks tomēr enerģisļ'

virzījās atkāpjošamies ienaidniekam pakaļ, bet pa nakr

varēja tik dažas verstis noiet, pretējā gadījumā pulka da

Jas zaudētu sakaru, ar ko izceltos jukas. Valmieras pulL
enerģiskā uzbrukumā bija ieņēmis Vikstenes muižu v:

Valles muižu un izvirzījies no turienes uz rietumiem. Ari
Cēsu pulks bija pavirzījies uz priekšu un ieņēmis Krūmu'

das muižu un vairākas mājas. Izšķirošā nozīme tomēr pie
krita no vienas puses Daugavpils pulka darbībai gar Ii

upes kreiso krastu, no otras — Valmieras pulka virzīšana

no austrumiem un austrumdienvidiem uz Jelgavu jeb v:

Jelgavas—Sauļu ceļu, tā apdraudot ienaidnieka atkāp-
šanos.

Pulkvežleitn. Hasmaņa grupa 15. novembrī bij ieņēmu-
Valli, no kurienes sākusi virzīties ar vienu daļu uz Sēn

bergu, ar otru — uz Brunavu. Lielā attāluma dēļ šī grup

nevarēja tikt pievilkta pie Jelgavas apiešanas. Šī grup:

palika atpakaļ, un viņas loma un uzdevums tagad bij -

iztīrīt no ienaidnieka Bauskas rajonu un nodrošināt Va!

mieras pulka kreiso flangu un aizmuguri.
15. novembrī pienāca ziņas par notikumiem Liepājā. Ja-

agrāk bija zināms, ka pie Liepājas ienaidnieka karaspēk

dabūjis apm. 700—1000 cilvēku papildinājuma. 14. novem

brī pēc pusdienas ap pīkst. 16 ienaidnieks iesāka apšaudi
mūsu pozīcijas ar artilērijas uguni, izlaizdams dauri:

vieglu un smagu lādiņu. Pie tam ienaidnieks sāka sagru-
pēt savu karaspēku uzbrukumam un virzīties uz priekšu
atklādams arī stipru ložmetēju un flinšu uguni. A

pīkst. 20 ienaidnieka izlūki parādījās pie Šķēdes tilta, i

drīz pēc tam ienaidnieks šai sektorā pārgāja stiprā uzbru

kumā ar trim ķēdes līnijām, pie kam īpaši sīvi tie uzbrūk

pie Tosmares ezera. Pateicoties mūsējo aukstasinīga

uguns vešanai un ļoti stiprai Sabiedroto flotes uguni;
ienaidnieks tika ar lieliem zaudējumiem atsists, pie kafi

mūsu pusē nebij neviens ne kritis, ne ievainots. Pīkst. 1
15. novembra naktī ienaidnieks no jauna pārgāja uzbm

kumā, pabalstot uzbrukumu ar stipru artilērijas un mīn

metēju uguni. Uzbrukums tika vests visā frontē, bet ga'
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venā kārtā starp Liepājas un Tosmares ezeriem un starp
Tosmares ezeru un jūru. Sākumā uzbrucēji tika atsisti ar

mūsu uguni, bet tie uzbrukumu atkārtoja, tā ka galu galā
mūsu karaspēku izsita no pozīcijām abos augšminētos
virzienos. Mēs atkāpāmies uz pilsētu, un ienaidnieks lēni

sekoja mums. Pēc pīkst. 9 viņš no ziemeļaustrumiem jau

tuvojās pilsētai un no ziemeļiem jau bija nonācis līdz ka-

nālam. Pilsētā salasīja atkāpjošos kareivjus, kā arī visus,
kuriem bija ieroči, un ar šiem jaunsaorganizētiem spēkiem

pārgāja straujā pretuzbrukumā. Šis straujums deva panā-
kumus: jau sākumā tika atsists starp Liepājas un Tosma-

res ezeriem uzbrūkošais ienaidnieks un iegūtas atpakaļ
mūsu pozīcijas pie Šķēdes tilta. Pēc sīvām kaujām ap

pīkst. 10 tika ieņemts atpakaļ arī ziemeļu forts, pie kam

šai fortā saņēma 5 ienaidnieka ložmetējus un 4 virsniekus,

starp tiem bataljona komandieri, un 25 kareivjus. Ap
pīkst. 13 bija jau visas mūsu vecās pozīcijas atkal mūsu

rokās. lenaidnieka zaudējumi bij lieli: uz kaujas lauka bij
pamestas kara mantas un daudz ieroču. Sagūstītie ber-

montieši izrādījās stipri piedzērušies. Pēc pusdienas
ienaidnieka artilērijas uguns bija tikai reta; viss viņa ka-

raspēks bij atkāpies un izgājis no mūsu redzes aploka.
Liepājas garnizons bija spoži veicis savu uzdevumu, un

tagad Liepājas stāvoklis bij uzskatāms par pilnīgi nodro-

šinātu.

16. novembrī notika enerģiska virzīšanās visā frontē uz

priekšu. Labā spārnā Rēzeknes pulks ar sava labā flanga
daļām ieņēma Ķemerus un iztīrīja visu rajonu starp Ķe-
meriem un Kalnciemu; ar kreiso flangu Rēzeknes pulks
atradās Ērzeļu kroga rajonā, kur tam bij jāiztur sīvas

kaujas ar pretinieku, kurš vairākreiz mēģināja atdabūt

Ērzeļu kroga rajonu, kas tam bij no svara sakaru uzturē-

šanai starp Tukumu un Jelgavu, bet viņa uzbrukumiem

sekmju nebij. Uz Latgales divīzijas kreiso flangu izsūtīja
Siguldas pulku, kuram bij jāstājas tiešā sakarā ar Rīgas
pulka labo spārnu. Plašas frontes un mežaina apvida dēļ
so sakaru bij grūti nodibināt, kādēļ Rīgas pulka labais

spārns palika nedrošā stāvoklī un tā kļuva traucēta viņa
enerģiskā virzīšanās uz priekšu. Rīgas pulks ar savām

priekšējām dalām bija sasniedzis lecavas upi; Aparnieka
Partizāņu pulks bij pa nakti jau ieņēmis Ozolmuižu

(Paulsgnadi). Cēsu pulks arī virzījās uz priekšu un ar

priekšējām daļām tuvojās Garozes muižai un stacijai. Val-

mieras pulks ar niknām kaujām gāja uz priekšu: 2. eskad-
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rons, ieņemot Umpārtes muižu un Viksteni, bij atkal sa-

ņēmis daudz karamateriāla. lenāca ziņas, ka dažas ienaid-

nieka daļas stipri demoralizētas, patvarīgi atstājušas po-

zīcijas un aizgājušas uz Jelgavu — Bodes grupas atliekas

(50 cilv.) un Luca ložmetēju nodaļa (ap 100 cilvēku un

20 ložmetēju). Toties Jelgavā atradās svaiga rezerve -

Rosbaha nodaļa (par šīs nodaļas ierašanos tikai tagad pie-
nāca ziņas mūsu štābā), kura kaujās vēl nebija piedalīju-
sies. Pēc kaujas ziņām, no jūrmalas līdz Ērzeļu krogam
atradās tikai demoralizēts ienaidnieks; ļoti enerģisks
ienaidnieks atradās Ērzeļu kroga rajonā; tāpat nopietni
ienaidnieks uz lecavas upes un ļoti nopietns ienaidnieks

Valmieras pulka rajonā, kur notika niknas kaujas. levē-

rojot visas šās ziņas, bij jānāk pie slēdziena, ka arī mums

tālākās operācijas plāns jāizved sistemātiski, ka izdarīt

atsevišķus triecienus uz Jelgavu ir tomēr riskanti un tāda

darbība nebūt nesola drīzāku Jelgavas ieņemšanu un Kur-

zemes atbrīvošanu.

17. novembrī kaujas pie Ērzeļu kroga turpinājās. Rīgas

pulks ieņēma labo lecavas upes krastu. lenaidnieks no

kreisā krasta attīstīja ļoti stipru artilērijas uguni. Tilti

pār upi bija jau sabojāti, tātad ienaidnieks atkal atradās

labi nostiprinātās, izdevīgās pozīcijās, un no viņa uguns

bij spriežams, ka pozīcija ieņemta no prāviem spēkiem
Uzbrukt viņam no pieres būtu neiespējams.

Arī Cēsu pulka rajonā ienaidnieks kļuva aktīvāks. Pur-

maļu un Šausteru māju rajonā viņš divreiz mēģināja pār-
iet pretuzbrukumā; viņa atsišanai tika pievilkta rezerve,

ar kuras palīdzību pretuzbrukumu likvidēja. Garozes mui-

žas rajonā parādījās pat ienaidnieka kavalērijas daļas,!
mēģinādamas uzbrukt, bet ar mūsu uguni viegli kļuva iz-

klīdinātas. 17. novembrī vakarā Cēsu pulks bij ieņēmis
Garozes staciju, Sveķu, Rūteru, Ērces mājas un atradāsļ
tiešā sakarā ar Rīgas pulku. Pats kreisais Cēsu pulka
flangs atradās Ozoliņu mājās un bij tiešā sakarā ar Val-

mieras pulka labo spārnu. Valmieras pulka 3. bataljons
kā 16., tā 17. nov. veda sīvas kaujas uz Lielupes p' e

Aučiem (prezidenta Čakstes mājas). lenaidnieks turējās

ļoti stipri pretī, bieži vien pārejot pretuzbrukumā. Batal-

jons vairākkārt mēģināja pie Gabaliņu mājām un Embur-

gas muižas pāriet pār Lielupi, bet vienmēr kļuva ar stipru

uguni no Lielupes kreisā krasta atsists.

Bataljons ieņēma Cūciņu, Krieviņu, Drumpīšu, Dauk-

šņu, Branda, Buļļu, Tilles, Melpida un Spalvas mājas.
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Valmieras pulka 2. bataljons ar kaujām bij ieņēmis Garo-

zes muižu, Bērzu muižu, Smiltnieku un Kazaku krogu un

ieņēma fronti no Kesiņu muižiņas (Kensinshof) līdz Jum-

pravmuižai. Valmieras pulka 1. bataljons pulkvežleitn. Lie-

piņa vadībā 16. nov. ar veiklu un drošu uzbrukumu bij
ieņēmis Vecsauli, Likverteni, Pētermuižu un Kuivi. 17. no-

vembrī pēc sīvas kaujas tas straujā uzbrukumā ieņēma
Bauskas pilsētu.

Bauskā bij saņemts ļoti daudz trofeju — bagāti krājumi
dažāda karamateriāla. Bauskas ieņemšana gan neietilpa
Valmieras pulka kaujas uzdevumā un kaujas sektorā: uz

Bausku tika virzīta pulkvežleitn. Hasmaņa grupa, kuras

priekšējās daļas ienāca Bauskā tikai 15 minūtes vēlāk nekā

Valmieras pulks. Tāpēc priekš vispārējas ienaidnieka ap-

iešanas būtu izdevīgāk, ja šis Valmieras pulka 1. batal-

jons būtu virzījies pa kreisi no 2. bataljona — uz Mežotni

un Meiteni, ar ko agrāk tiktu atgriezta Jelgavas—Šauļu
šoseja un dzelzceļš. Bet jāievēro, ka pulkvežleitn. Has-

maņa grupa pašā operācijas sākumā atradās tālu un ne-

varēja uzturēt sakarus ar Valmieras pulku, kādēļ šā pulka
kreiso spārnu nevarēja skaitīt par nodrošinātu; ja ievēro,
ka, tālāk uz priekšu virzoties, kad sākās Valmieras pulka
kaujas uz Lielupes krastiem, viņa kreisais spārns un aiz-

mugure tika tieši apdraudēti no Bauskas, — tad jāatzīst,
ka bij vajadzīgs nodrošināties no ienaidnieka, kurš atra-

dās Bauskā; vislabāk, protams, varēja nodrošināties,

Bausku ieņemot. levērojot Valmieras pulka ātrās kustības

un veiklo manevrēšanu, šis 1. bataljona sānu darbs uz vis-

pārējām operācijām atstāja mazu iespaidu. To pierāda tas,
ka tūliņ pēc Bauskas ieņemšanas 2. bataljons ieņēma Smē-

des muižu un sāka virzīties uz Mežotni. Priekš paša Val-

mieras pulka vēl no svara bija tas apstāklis, lai viņa vēs-

tures vaiņagā būtu arī Bauskas ieņemšana ievīta.

18. novembrī no rīta ienaidnieks bija pārgājis uzbru-

kumā vairākās vietās uz visas plašās frontes. Pret Latga-
les divīzijas centru, Mālu muižas rajonā, bija pārgājis uz-

brukumā no Tukuma puses virzīdamies ienaidnieks. Pēc

diezgan sīvas kaujas uzbrukumu pilnīgi atsita. Latgales
divīzija pat nepieļāva to, ka šis ienaidnieka pretuzbrukums
būtu izjaucis vai apturējis viņas tālāko virzīšanos: Latga-
les divīzija turpināja ar savu kreiso spārnu iet uz priekšu
un ieņēma Nemišku, pie kam ieguva ienaidnieka ložmetēju.
Latgales divīzijas kreisā flangā, uz kreisā Lielupes krasta,
tika ieņemtas Dobeles (Robel-Dobel).
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Daudz lielāku iespaidu izdarīja ienaidnieka pretuzbru-
kums Vidzemes divīzijas labam spārnam, galvenā kārtā

Rīgas un Cēsu pulku rajonā. Agri no rīta ienaidnieks bija
iesācis uzbrukumu Rīgas pulka labam spārnam, kā arī Si-

guldas pulka paša kreisā flanga rotai. Rīgas pulks ieņēma|
pozīciju gar lecavas labo krastu no Cenas muižas (to iz-1

slēdzot) un līdz Purmaju mājai (ieskaitot) — apmēram!
B—9 verstis. Visa šī līnija bija ieņemta no viena pašaļ
3. bataljona (kapitana Hasmaņa vadībā); pateicoties ļoti

garai frontei, visas rotas atradās vienā līnijā, bataljona
rezervē nebija it nekā. Pulka rezervē bija divi bataljoni,;
bet tie nevarēja ātri tikt pavesti vajadzīgās vietās; pašāļ
pirmā brīdī bataljona komandierim nebija ne mazāko i
līdzekļu kaujas vadīšanai. Tādēļ jau pašā pirmā brīdi

pulka komandierim pašā sākumā nācās sūtīt pirmām ba-

taljonam palīgā rotas no citiem bataljoniem, tūliņ izcēlās

karaspēka vienību sajaukšana un sakaru zaudēšana, kā ari i
pilnīga nenoteiktība vadīšanā, kā tas vienumēr mēdz būt

pie lineāras taktikas lietošanas (pirmā līnijā viena kara-ļ
spēka vienība bez savas rezerves, bet viņai aizmugurē —

rezerves vietā — cita, viņai nepadota karaspēka daļa). I
Visu nakti no 17. uz 18. novembri ienaidnieks bija stipri ļ
apšaudījis Rīgas pulka pirmo līniju; gaismai austot, ļ
ienaidnieka bruņotais vilciens pārgāja par lecavas tiltu

un iesāka apšaudīt pirmo līniju (trešo bataljonu) no flan-ļ
giem. Tanī pašā laikā ienaidnieka kājnieki pārgāja uzbru-

kumā labā spārnā uz Cenas muižu un Muški un kreisā

flangā — uz austrumiem no šosejas. Lai gan ienaidnieks

uzbruka ar nelieliem spēkiem — apmēram divi rotām —,
bet šie spēki bija sakopoti vienā vietā, kamēr mūsu rotas

izkaisītas uz plašas frontes; tāpēc Rīgas pulka trešā ba-

taljona rotas iesāka atkāpties. Tikai ar pulka rezervju pa-
līdzību un mūsu artilērijas uguni ienaidnieku apturēja, un

Rīgas pulka priekšējās daļas nostājās līnijās Buļļi (labais

flangs)— Zuši (kreisais flangs); vakarā Rīgas pulks sāka

sagatavoties iet atkal uz priekšu, lai ieņemtu vecās pozīci-
jas lecavas upes labā krastā. Cēsu pulks, izdzirdis par

Rīgas pulka atkāpšanos, bij stipri uztraucies. Kad ienaid-

nieks izdarīja tā frontē nelielu spiedienu, dažas pulka da-

ļas bij sākušas atkāpties. Pateicoties mežainam apvidum
un dažu virsnieku pašdarbības trūkumam, šī atkāpšanās
pārgāja visā Cēsu pulka frontē. Tā kā mežainā apvidū
grūti orientēties, tad viss pulks bij atgājis apmēram 4 ver-

stis no savām agrākām pozīcijām.
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Vēlu vakarā uzbrukums bija apturēts uz visas frontes,

un Rīgas un Cēsu pulki bija gan atkāpušies vairākas ver-

stis, bet sagatavojās uz pāriešanu uzbrukumā, lai ieņemtu
savas agrākās pozīcijas.

Ne mazāk stipru sitienu ienaidnieks bija cerējis izdarīt

pret mūsu kreiso flangu, kurš bija vistālāku atrauts un

darbojās uz ļoti plašas frontes. Labi saorganizēta ienaid-

nieka uzbrukuma grupa bija arī ļoti izveicīgi iesākusi uz-

brukumu Valmieras pulka labā spārna bataljonam, bet,

pateicoties Valmieras pulka aukstasinībai, apķērībai un

tam apstāklim, ka Valmieras pulka daļas, ieradušas strā-

dāt uz plašas frontes, pavisam nebaidījās no flangu ap-

iešanas, šī labi sagatavotā uzbrukuma sekas bija tikai tās,

ka šis bataljons nepaspēja 18. novembrī uz priekšu tikt,

kamēr ienaidnieks bija cietis smagus zaudējumus un pa-
metis divus ložmetējus. Valmieras pulks par šo ienaidnieka

uzbrukumu ziņoja kā par vienkāršu ienaidnieka pretuzbru-
kumu, kurš atsists ar lieliem zaudējumiem ienaidnieka

pusē. Turpretim Vidzemes divīzijas ziņojumi bij ļoti uz-

traucoši par notikumiem Rīgas un Cēsu pulka rajonos, lai

gan, kā es aizrādīju, Rīgas pulka rezervē atradās divi ba-

taljoni.

Valmieras pulka kreisā spārnā otrais bataljons, turpinā-
dams uzbrukumu, pēc īsas kaujas ar strauju uzbrukumu

bija ieņēmis Mežotni, kur viņa rokās krita ienaidnieka

ieroči, aeroplāns, savāktā labība un produkti.
Pulkvežleitn. Aparnieka partizāņu pulks 18. novembrī

jau bija Lielupi pārgājis un uzbrucis ienaidniekam Svētes

muižā, bet nebija spējis šo muižu ieņemt un bija piespiests
°o tās atkāpties. Tomēr šāds iebrukums ienaidnieka ra-

jonā darīja uz to stipru morālisku iespaidu.

Latgales divīzijai 18. novembrī vajadzēja pārgrupēt sa-

vus spēkus: tai tagad labais spārns bija pilnīgi nodroši-

nāts ar Ķemeru ieņemšanu, un tāpēc bija jāsavāc spēki uz

centru un kreiso flangu, lai apietu Jelgavu no rietumiem.
So pārgrupēšanu Latgales divīzija nebija paspējusi izpildīt,
pirmkārt, lielo attālumu dēļ un, otrkārt, tāpēc ka bija jā-
likvidē ienaidnieka stiprais pretuzbrukums Ērzeļu kroga
rajonā. Tāpēc nevarēja arī tikt iesākts uzbrukums Jelga-
vai, apejot to no rietumiem.

Ņemot visus 18. novembra notikumus kopā, Latvijas ar-

ējas vadība nāca pie slēdziena, ka operācija iet normālu

gaitu un ka ienaidnieka pretuzbrukumiem nav nekādas se-
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višķas nozīmes, ka tie ir tādi paši pretuzbrukumi, kādi jau

agrāki nāca priekšā. Bet, kā vēlāku izrādījās, tad ienaid

nieka uzbrukumiem ir bijusi ļoti liela nozīme. Jelgavā bija
ieradies vācu ģenerālis Eberhards un pārņēmis savā va-

dībā visu Bermonta karaspēku. Gribēdams iesākt saruna;

ar Latvijas valdību un ar Nīsela komisiju, tas gribēja ari

radīt daudzmaz izdevīgākus apstākļus šo sarunu iesākša

nai. Ar Latvijas valdību būtu bijis izdevīgi iesākt sarunas,

ja sekmes būtu bijušas viņa pusē; lai Nīsela komisija dotu

kaut kādu pabalstu, tad bija vajadzīgs parādīt šai komi-

sijai, ka armija ir kaujasspējīga un tai ir panākumi uz

kaujas lauka; treškārt, ir bijis vajadzīgs pierādīt arī pašai

armijai, ka tā ir kaujasspējīga un tāpēc tā var uzticēties

saviem spēkiem un vadībai. Priekš šo mērķu sasniegšanas
18. novembrī izdarīti uzbrukumi uz visas frontes; bijuš;

jāizdara īsi, bet stipri triecieni, jāatsviež latviešu kara-

spēks un tad jāatgriežas uz vecām vietām. Kā redzējām,
tad abos flangos šie triecieni tika atsisti; centrā triecienam

bija sekmes, bet sekmēm nebija ne mazāko rezultātu -

nekāda iespaida uz Latvijas armijas vadību. Pozīcijas kara

tādām sekmēm būtu liels iespaids, bet mēs jutāmies lauku

karā, un lauku karā pazaudēt kādas verstis teritorijas nav

ne no mazākā svara: lauku karā ir no svara karaspēks un

viņa zaudējumi; mūsu karaspēks zaudējumus nebija cietis,

un pazaudētā 2—3 verstis platā josla nebija no svara.

Vēlu vakarā 18. novembrī tika pa radio saņemta no Jel-

gavas telegramma. Telegrammas saturs šāds: «Latvijas

Armijas Virspavēlniekam. Krievijas rietumarmija ir pār-

gājusi Vācijas apsardzībā. Esmu pieņēmis viņas virspa-
vēlniecību. Lūdzu dot pa radio piekrišanu naktī no 19. I
20. — pārtraukt karadarbību pamiera sarunu iesākšanai

Ģenerālleitnants Eberhards, vācu virspavēlnieks Baltijā.'
Šī telegramma tika atstāta bez ievērības, jo agrākie pie-

dzīvojumi diezgan gaiši rādīja, ko nozīmē iesākt sarunas,

kad mērķis vēl nav sasniegts; karadarbība bij jāturpina
tādā pat gaitā kā līdz šim, jo ar karu bij cerams Kurzemi
iztīrīt drīzāk nekā ar sarunām.

Latgales divīzija 18. novembrī pārgrupēja spēkus p'e

jaunā stāvokļa, kad labais spārns nodrošināts caur Ķe"
meru ieņemšanu, bet centrā stipri ienaidnieka pretuzbru-
kumi (Ērzeļu kroga rajonā) un ar kreiso flangu bij jāvir-
zās uz Jelgavu, apejot to no rietumiem, šo pārgrupēšanos
divīzija nespēja izvest lielo attālumu dēj, kas aizkavēja
arī izvest uzbrukumu, apejot Jelgavu no rietumiem.
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19. novembra rītā ienaidnieks ar prāviem spēkiem (2—

3 rotas ar bateriju) bij Džūkstes rajonā pārgājis uzbru-

kuma. Šai rajonā atrodošais Rēzeknes pulka bataljons bij
izkaisīts plašā frontē, kādēļ viņa vājās daļas nespēja
ienaidnieku apturēt un bij piespiestas atkāpties, atstājot

Ērzeļu kroga rajonu un atdodot ienaidniekam atpakaļ Jel-

gavas—Tukuma dzelzceļu. Tā kā pārgrupēšanās nebij vēl

pabeigta, tad rezervju tuvumā nebij; bij iespējams uz šo

rajonu nosūtīt P/2 rotas no Daugavpils pulka un 3. cskad-

ronu. Šis mazais pabalsts spēja tikai apturēt ienaidnieka

tālāko virzīšanos, neļaujot tam galīgi pārraut mūsu fronti;

ienaidnieks tika apturēts vakarā apmēram līnijā Balle—

Batari—Slampe. Daugavpils pulks ieņēma ar labo spārnu
Līvbērzi un ar kreiso spārnu bij nonācis līdz Gutupei pie

Jelgavas—Tukuma dzelzceļa, bet šo vietu ieņēmis vēl ne-

bija. Siguldas pulks bij padzinis ienaidnieku līdz Svētes

upei pie Irbniekiem, atņemdams tam ložmetēju.
Vidzemes divīzijas rajonā Rīgas pulks, jau gaismai aus-

tot, bij atkal nostājies lecavas upes labā krasta un nodi-

bināja sakarus ar Latgales divīziju un pa kreisi ar Cēsu

pulku. Arī Cēsu pulks 19. novembra rītā sāka ieņemt savas

agrākās pozīcijas un līdz vakaram bij tās ieņēmis un no-

dibinājis sakarus pa labi un pa kreisi. Rīgas pulks ar savu

uguni bij notriecis ienaidnieka lidmašīnu pie Dīcu mājām.
Lidmašīna krītot bij sadegusi.

Kreisā flangā Valmieras pulka 1. bataljons tika apmai-
nīts pret pulkvežleitn. Hasmaņa karaspēka daļām un pie-
vilkts pie Valmieras pulka kreisā flanga, tā pastiprinot
pulka kreiso flangu, lai šis flangs būtu diezgan spēcīgs
pn'ekš stipra uzbrukuma Jelgavas apiešanai no austru-

miem un dienvidaustrumiem, tādā kārtā stiprāki apdrau-
dot ienaidnieka atkāpšanās ceļus.

Šinīs dienās bij gaidāms Sabiedroto komisijas priekš-
sēdētāja ģen. Nīsela priekšlikums pabeigt karadarbus

frontē un atļaut bermontiešiem mierīgi evakuēties. Tādēļ
ar Jelgavas ieņemšanu nebij vairs ko kavēties. Otrkārt,
visas līdzšinējās mūsu operācijas mums bij devušas

les Pēju sagrupēt karaspēku ļoti izdevīgi ienaidnieka Jelga-
vas grupu ielenkšanai. Mūsu pārgrupēšanās bij pabeigta.
Labā spārnā atradās divi Latgales divīzijas pulki, lai uz-

bruktu Jelgavai no ziemeļrietumiem; Rīgas pulks, lai uz-

bruktu gar Jelgavas šoseju, un uzbrukumam no ziemeļ-
austrumiem un austrumiem — Cēsu un Valmieras pulki;
Valmieras pulks, taisni uz priekšu virzoties, varēja nokļūt
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ienaidnieka aizmugurē. Starp visām šām dajām bij ķ.
nodibināts ciešs sakars, kā savstarpēji, tā ar priekšnieci
Pie tagadējā karaspēka daļu stāvokļa atlikās tik pārieti
tām drošā uzbrukumā. Tādēļ tika dots rīkojums Latgale:

divīzijai ar labo spārnu uzbrukt Tukuma virzienā; ar otri

grupu — centru — uzbrukt Līvbērzes muižas un Gutupt;
virzienā; ar trešo grupu — kreiso flangu — uzbrukt paki

peniski pēc centra virzīšanās un nodrošināt centra grupa:

kreiso flangu. Vidzemes divīzijai bij jāved uzbrukumi

taisnā virzienā uz priekšu: ar labo flangu taisni uz dien

vidiem, gar Jelgavas šoseju, un ar kreiso flangu — Val-

mieras pulku — galvenais trieciens rietumu virzienā, ii:

ienaidnieka atkāpšanās ceļiem.
20. novembrī agrā rītā iesākās kaujas Latgales divīzija:

centrā. Pret vakar pārrauto fronti Džūkstes—Ērzeļu krogi
virzienā pa nakti bij savilkti spēki: Rēzeknes pulka batal

jons, kurš bij pa nakti savests kārtībā, jau vakar pienāku
šās tlfļ rotas no Daugavpils pulka un vēl 2 rotas ar 2 liel-

gabaliem no Slokas. Ar šiem spēkiem sākumā tika ieņemto
līnija: Buļļi —Batari—Slampes upe, tad tika turpināts uz

brukums. lenaidnieks izrādīja ļoti_ sīvu pretošanos. Ap

pīkst. 19 izdevās par jaunu iegūt Ērzeļu krogu un dzelz

ceļu un aizdzīt ienaidnieka bruņoto vilcienu, kurš bij izla-p

bojis sabojātās sliedes un darbojās Ērzeļu kroga rajona

Daugavpils pulka 1. bataljons ieņēma Līvbērzes muižu

bet, tālāk uzbrūkot, sastapa stipru ienaidnieka pretošanos
pie Vilkubūdas. Apšaudīts no ienaidnieka baterijas, atro-

došās Gutupes rajonā, bataljons nespēja ienaidnieku ne

Vilkubūdas izsist, kādēļ arī Gutupe netika sasniegta. Tikaiļ
pret vakaru bataljons ieņēma Līvbērzes staciju un tā pār-ļ
grieza līniju; bet ienaidnieks pārgāja pretuzbrukumā, unļ
bataljons bij spiests atiet uz Līvbērzes muižu un Vilku-

būdu. Daugavpils pulka 3. bataljons ar dažām Siguldas}
pulka daļām ar kauju ieņēma Grīves krogu, kā arī blakus

atrodošos dzelzceļa rajonu un turpināja uzbrukumu, ap-

ejot Jelgavu un Gutupi un pabalstot 1. bataljonu. Siguldas
pulks, uz priekšu virzoties, ap pīkst. 16 ieņēma Dūmeņus,

Vilkubūdu, Šubraka un Sarkankroga mājas; šā pulka da-

ļas, virzoties gar Lielupes labo krastu uz Jelgavas pusi,
bij ciešā sakarā ar Rīgas pulku. Vakarā bruņotais auto-

mobilis «Imanta» ar Rēzeknes pulka rotu bij pārgāji;
enerģiskā uzbrukumā Smārdes kroga rajonā, cerēdams pa

Smārdes—Jelgavas ceļu nokļūt palīgā 9. pulka 2. bataljo-

nam. Sākumā uzbrukums bij sekmīgs. Pie Smārdes kroga
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drāšu aizžogojumiem automobilis bij zaudējis kustības

spēju, un ienaidnieks tanī pat laikā bij pārgājis pretuz-
brukumā. Rota bij spiesta atkāpties; ar lielām pūlēm izde-

vās atvilkt automobili pie Smārdes kroga krustceļa, kur

to atstāja viena vada apsardzībā, lai naktī varētu aizvilkt

vēl tālāk, bet ienaidnieks turpināja uzbrukumu ļoti ener-

ģiski. Rota, ciezdama zaudējumus, bija piespiesta atkāp-
ties tālāk, atstājot ienaidniekam bruņoto automobili, kuru,
zināms, arī ienaidnieks ne izlietot, nedz projām aizvest

nevarēja.
Pulkvežleitnanta Aparnieka partizāņu pulks ar strauju

uzbrukumu sīvā kaujā, virzoties Daugavpils pulkam
iepriekš, ieņēma Penteļu, Cepļu, Bemberu un Siljunkuru
mājas, saņemdams gūstekņus (to starpā 2 virsniekus) un

karamateriālu
— ložmetēju un telefonus. Arī Vidzemes

divīzija veda uzbrukumu un ar stiprām kaujām lēni gāja
uz priekšu. Rīgas pulka labā spārna uzbrukumus ienaid-

nieks atsita ar bruņotā vilciena un automobiļu uguni. Šā
pulka kreisais flangs sekmīgi forsēja lecavas upi, bet ari
netika talu uz priekšu, jo ienaidnieKs attīstīja ļoti stipru
artilērijas un ložmetēju uguni. Rīgas pulka mazās sekmes
arī nebij no svara, jo Jelgavu bij domāts ieņemt ne no

pieres, bet no flangiem un aizmugures, un tāpēc Rīgas
pulka uzdevums_ nebij tas, lai ātrāki tiktu uz priekšu un

iebruktu Jelgavā, bet gan tas, lai, pateicoties viņu uzbru-

kumiem, ienaidnieks nevarētu pārgrupēt savus spēkus, iz-
ņemot tos no lecavas frontes. Cēsu pulks uzbruka sekmīgi,
viņš ieņēma Lejzemnieku, Bergmaņu, Plāņu un Steinbergu
mājas, iegūdams ložmetēju un diezgan daudz rokasgra-
nātu. Valmieras pulks gāja uzbrukumā, lai iegūtu tiltus
un Visu dienu notika karstas cīņas. Valmieras

pulka divkārtējais uzbrukums Lielupes pārejām tika at-
sists. lenaidnieks attīstīja visai intensīvu artilērijas, mīn-

metēju uguni un, atsitot mūsu uzbrukumus, pats vairāk-
kārt pārgāja pretuzbrukumā, sevišķi lielu enerģiju izrādī-
dams Annas muižas rajonā. Tomēr pret vakaru šā pulka
2. bataljonam izdevās pāriet Lielupi. Uz Lielupes kreisā
krasta 2. bataljons ieņēma līniju: Stiguļu—Vellakalna—
Buļļu mājas un Gemaldenas muižu — tātad pilnīgi pietie-
košu rajonu, lai organizētu un izvestu citu karaspēka daļu
pāriešanu un tālāku uzbrukumu.

Mūsu tās dienas operācijas gan nebij devušas lielus pa-
nākumus attālumu ziņā, bet virzienu ziņā panākumi bij
loti lieli: abi flangi bij atkal pagājuši uz priekšu — pus-
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riņķa gali ap Jelgavu tika apvilkti atkal tuvāk viens ot-

ram. Un tas bij galvenais mērķis — savilkt šā pusriņķa

galus tuvāk, lai Jelgava tiktu pilnīgi ielenkta, ja ienaid-

nieks negribētu iziet pats no turienes; kad viņš no Jelga-
vas sāktu iziet, arī šie pusriņķa gali būtu spējīgi visātrāk

doties viņam pakaļ. Tāpēc abiem šiem flangiem vajadzēja
būt pēc iespējas stiprākiem, un tāpēc centra uzbrukumu

sekmes nebij no svara. lenaidnieka sīvā pretošanās un

viņa pretuzbrukumi mūsu flangiem pierādīja, ka šie vir-

zieni priekš viņa ir ļoti nopietni. Tas, ka, neskatoties uz

pretuzbrukumiem, mūsu flangiem tomēr bij sekmes, pierā-

dīja, ka šos pretuzbrukumus ienaidnieks ved, ne lai iegūtu

uzvaru, bet vienkārši lai aizsargātu sev svabadu atkāp
šanās ceļu, kura tāpēc bij gaidāma visā drīzumā.

21. novembrī bij jādod izšķirošā kauja, to prasīja poli-
tiskie apstākļi. Tāpēc tika uzdots pie tālākas plāna izpil-
dīšanas vest visenerģiskāko uzbrukumu, lai šo plānu arī

pabeigtu. Kaujas darbi visā frontē sākās, gaismai austot;

Rīgas un Cēsu pulku rajonos kauja bij turpinājusies arī

visu nakti. Uz rietumiem no Jelgavas sāka uzbrukumu par-
tizāņu pulks, tad Daugavpils pulks un daļa no Siguldas
pulka. Virzīdamās caur Šubraka māju rajonu uz priekšu,
šī grupa ap pīkst. 10 bija sasniegusi: ar vienu daļu — ra-

jonu starp Jelgavas—Mažeiķu dzelzceļu pie Zones, ar otru

daļu — Stūrmaņu —Maijmuižiņas (Maihof) rajonu un ar

trešo — rajonu aiz Grīves kroga, Jelgavas—Mažeiķu
dzelzceļa tuvumā. Ap pīkst. 15V2 Daugavpils un Siguldas
pulku priekšējās daļas jau sasniedza Jelgavas ziemeļrie-
tumu un rietumu nomali, partizāņu pulks atradās tālāk

uz dienvidrietumiem no Jelgavas. Atlikās tikai iztīrīt pašu
pilsētu no ienaidnieka pārpalikušām daļām.

Rīgas pulks bij mēģinājis ar nakts uzbrukumu izsist

ienaidnieku no lecavas pozīcijām, bet stipras ienaidnieka

bruņoto automobiļu un vilcienu uguns dēļ uzbrukums ne-

izdevās. lenaidnieks bij labi nocietinājies ķieģeļu cepļos
un uz šosejas. Gaismai austot, Rīgas pulks sāka uzbru-

kumu no jauna, šoreiz sekmīgi. Cēsu pulks nakts uzbru-

kumā bij ieņēmis Lej zemnieku mājas un Katrīnas muižas

rajonu un tur ienaidniekam atņēmis 6 ložmetējus. Ap
pīkst. 5 šā pulka 3. bataljons pārgāja pār Lielupi pie
Plāņu mājām, bet caur ienaidnieka ar artilērijas un mīn-

metēju uguni pabalstītu pretuzbrukumu bij spiests atiet

uz labā Lielupes krasta, no kurienes tas, gaismai austot,
sāka jaunu uzbrukumu. Valmieras pulks pa nakti bij vedis
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pamatīgu pastiprinātu izlūku darbību dienas uzbrukumam,

kuru sāka pīkst. 5 no rīta. Ap pīkst. 15 Rīgas pulks bij
nonācis ar labo spārnu pie Jelgavas tilta gala, ar kreiso —

pie Lielupes tilta, kur tas pārgāja Lielupi un kaujā ieņēma

Jelgavas dzelzceļa staciju tai laikā, kad ienaidnieks vēl

sīvi aizsargāja Jelgavas tiltus. Staciju ieņemot, bija sa-

ņemts arī ienaidnieka lielgabals. Tikai pēc stacijas ieņem-
šanas ienaidnieks sāka no Jelgavas galīgi atkāpties un bij
arī iespējams pāriet tiltu un Jelgavu galīgi ieņemt. Rīgas

pulks ienāca no ziemeļiem un ziemeļrietumiem un Daugav-

pils un Siguldas pulki no ziemeļrietumiem un rietumiem.

Ap pīkst. 19 Jelgava bij no ienaidnieka galīgi atsvabināta,
un ar to bij pabeigta Latvijas atbrīvošanas operācija —

tāpat un vēl sekmīgāk kā pirmā — Torņkalna atsvabi-

nāšana.

Cēsu pulks veda kaujas visu dienu, ienaidniekam sīvi

pretojoties. Neskatoties uz to, ka Katrīnas muižas rajons

jau agrā rītā bij ieņemts un Cēsu pulka rotas jau bij no-

virzījušās tālu uz priekšu, ienaidnieks turpināja nikni aiz-

sargāt pašu Katrīnas muižu. So muižu tikai pīkst. 19

ieņēma Cēsu pulka mācības komanda stiprā kaujā pulka
komandiera personīgā vadībā; tikai pēc tam ienaidnieks

sāka šai rajonā atkāpšanos, kura pakāpeniski, Cēsu pul-
kam uzbrūkot, pārvērtās bēgšanā.

Valmieras pulka rajonā ienaidnieks izrādīja visniknāko

pretestību. Visus šā pulka labā flanga uzbrukumus viņš
atsita un palika vecās vietās. Bet kreisā flanga uzbrukumi

beidzot sekmējās, un ar kauju tika ieņemtas Nepes, Garo-

zes un Svirlaukas muižas. Pulkvežleitn. Hasmaņa grupa,
uzbrukdama no Bauskas uz rietumiem, bij ar savu labo

flangu ieņēmusi Lielbērsteles muižu un ar kreiso novirzī-

jusies vēl tālāk uz Meitenes stacijas pusi. Tātad ienaid-

niekam bij atgriezts viss Šauļu ceļš un viņš bij spiests
atkāpties tikai Mažeiķu virzienā.

Arī Liepājas garnizons bij pārgājis uzbrukumā un sāka

vajāt ienaidnieku. 21. novembrī Liepājas garnizons jau bij
ieņēmis Grobiņas-Dubenas staciju, Gaviezes staciju un

muižu un Aizputi. Liepājas garnizona daļas bij saņēmušas
arī bagātu kara laupījumu: ieročus, zirgus, ratus utt. Tas

pierādīja, ka ienaidnieks ir stipri sakauts un jau zaudējis
kārtību.

21. novembris bija arī pēdējā diena priekš Jelgavas
ieņemšanas. 22. novembrī pienāca Sabiedroto komisijas

priekšsēdētāja ģen. Nīsela priekšlikums izbeigt kaujas un
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dot bermontiešiem iespēju evakuēties no Kurzemes. Tā kā

Jelgava bij ieņemta, tad bermontiešiem arī Kurzemē vairs

neatlikās neviena centra, no kurienes tie varētu evakuēties,

un atlikās steigties vienīgi no Kurzemes ārā uz Saujiem,
Mažeiķiem un citiem Lietavas punktiem. Bermontieši, tik

daudz no mums sakauti, bij pilnīgi demoralizēti, ļoti bai-

dījās no mūsu uzbrukumiem un tāpēc atkāpās sevišķi stei-

dzīgi. Tā kā bermontieši atkāpās, tad mūsu karaspēkam
bij jāieņem atstātās vietas un, ja ienaidnieks kur vēl gri-
bētu aizkavēties, — jāpamudina uz izvākšanos no Kurze-

mes. Tāpēc mums nācās turpināt virzīšanos uz priekšu
līdz Kurzemes robežai. Šī virzīšanās pa ienaidnieka pēdām
bij nepieciešama vēl tāpēc, lai neļautu disciplīnu zaudēju-
šām ienaidnieka daļām aplaupīt vietējos iedzīvotājus. Tā-

pēc mūsu darbība izgāja vienkārši tikai uz demoralizētā

ienaidnieka atkāpšanās paātrināšanu. Stipras kaujas vairs

nevarēja notikt, bet tikai nelielas sadursmes, sevišķi ar

laupīšanas nolūkā iepakaļ palikušām ienaidnieka nodaļām.
22. novembrī tika ieņemta Tukuma pilsēta, Vircavas un

Annas muižas un Lielšvitene. Liepājas garnizons ieņēma
Skruvotu, saņemdams pie tam gūstekņus.

23. novembrī Latgales divīzija bij sasniegusi Sātus, Ir-

lavu, Pienavu un Zaļo muižu (Grūnhof). Vidzemes divī-

zija bij iztīrījusi visu rajonu gar Jelgavas—Sauļu šoseju
līdz Lietavas robežai; Meiteni ieņēma pulkvežleitn. Has-

maņa grupa, kura tagad šinī frontē kļuva nevajadzīga un

tika atkal nodota Kurzemes divīzijas komandiera rīcībā.

24. novembrī Latgales divīzija ieņēma Dobeli un Pēter-

muižu (Peterfeld). Vidzemes divīzija sasniedza Lietavas

robežu. Liepājas garnizons ieņēma Talsus un Sabili, kā

arī rajonu Virga—Dzirksteles muiža—Kalēti—Krusti.

27. novembrī kļuva ieņemta Vecauce, kur ienaidnieks bij
atlaidis mūsu pie Jelgavas saņemtos karagūstekņus.

28. novembrī mēs ieņēmām Kursīšu staciju, Auci, Ža-

gari, Zeimi, izlūku partijas bij izkaisītas vēl uz priekšu
no šās līnijas. Kurzeme bij no ienaidnieka iztīrīta, un

mūsu karaspēkam atlikās tik būt modrīgam un lūkoties,
lai ienaidnieks tiešām un noteiktā laikā evakuētos un lai

tam ne prātā vairs nenāktu par jaunu uzbrukt Latvijai.
Apskatot šo mūsu karaspēka operāciju, mēs redzam

daudz veiklāku, enerģiskāku un uzņēmīgāku darbību kā

pirmā operācijā, atsvabinot Torņkalnu. Torņkalna kauja
bij devusi mums pašapziņu un ticību saviem spēkiem —
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mūsu armija bij tapusi morāliski spēcīga. Un spēka ap-

zina iedvesa uzņēmības garu. Darbojoties plašos rajonos,

mūsu karaspēks visai izmanīgi apgāja ienaidnieku un uz-

bruka tam no flangiem. «Mazākie» priekšnieki negaidīja
aizrādījumus, bet strādāja pēc vispārīga uzdevuma. Šī

katra priekšnieka pašdarbība un neatkarība no aizrādīju-
miem ir viens no galvenajiem noteikumiem, lai uzvarētu

laukakustības kaujās. Bet šī pašdarbība nedrīkst pārsniegt
uzdevuma robežas, citādi iznāk jukas, kas apgrūtinās

mērķa sasniegšanu. Šinīs operācijās gan dažreiz pašdar-
bība izgāja no robežām (Bauskas ieņemšana no Valmie-

ras pulka un Rēzeknes pulka virzīšanās uz Saldu, jo
Bauskā pēc 15 minūtēm ienāca Hasmaņa grupa un Saldu

Liepājas garnizons jau bija ieņēmis). Šīm operācijām tas

nu par ļaunu nebij, bet grūtos apstākļos tāda darbība

mērķa sasniegšanai būtu bijusi kaitīga. Bet arī tādā gadī-
jumā kritika nevar nosodīt šo pašdarbību: ja vienā gadī-
jumā viņa mērķim kaitēs, tad deviņos gadījumos droši

vien tā būs ļoti svētīga, kā tas arī bija še, jo, tikai patei-
coties mūsu virsnieku pašdarbībai, bij tik plašā frontē

iespējams izvest tik plašas operācijas. Taisni visgrūtākie
uzdevumi bij abiem flangiem — Rēzeknes un Valmieras

pulkiem, un ar savu pašdarbību viņi arī veica šos uzdevu-

mus ar labākām sekmēm.

Kas attiecas uz ienaidnieka darbību, tad tas, dabūjis
morālisko triecienu pie Torņkalna, vairs nebij spējīgs
iesākt kaut kādas operācijas, neskatoties uz izdevīgo stā-

vokli. Ja pie Torņkalna viņa virspavēlniecība izrādījās pil-
nīgi nespējīga, tad pie Jelgavas arī karaspēks vairs negri-
bēja vest disciplinētu karu. Ne ar ko citu nav izskaidro-

jams uzbrukums Liepājai 14.—15. novembrī. Laikā, kad

viss bermontiešu liktenis atkarājās no kaujas pie Jelgavas,
kad šī kauja acīmredzot svērās Bermontam par ļaunu, tika

sākts nikns uzbrukums Liepājai. Ja Bermonts arī ieņemtu
Liepāju, tomēr, sakauts pie Jelgavas, viņš viegli arī no

Liepājas būtu izdzenams. Turpretim, ja 2. gvardes rezer-

ves pulks, kurš tik nikni uzbruka Liepājai, būtu 14.—15.

Pārgājis tikpat niknā uzbrukumā no Jelgavas uz Rīgu, tad

diez vai mūsu karaspēks nebūtu spiests atkāpties uz Rīgu.
Tāpēc jādomā, ka Liepājai uzbrūkošā grupa bij to nolūko-

jusi vienkārši kā labu novietošanās punktu — gribēja to

ieņemt un tur palikt, lai nebūtu jāiet tālāk un jākaro. To

pierāda arī tas, ka uzbrucēji bij piedzēruši un veda sev

līdz iekārtu priekš dzīves pilsētā, bet ne priekš kara.
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Uzbrucēji Liepājai gan nav bijuši padoti Bermontam,

bet kopīgu mērķi taču tie ir centušies sasniegt. Tātad pēc
vācu karavīru ieskatiem jau tā kā tā nevarēja būt tāda

gadījuma, kad divi karaspēka grupas cenšas uz viena un

tā paša mērķa sasniegšanu un nesaskaņo savu darbību.

Ir jānāk pie vienkārša slēdziena, ka jau no novembra

otrās puses visa priekšniecība ir zaudējusi galvu un katrs

ir darījis to, kas tam patīk vai uz ko tas tiek piespiests
no ienaidnieka, tas ir, no mūsu karaspēka. Uzticība pret

augstāko kara vadonību ir zudusi; kā redzams, karaspēks
ir sācis šaubīties arī par to mērķu pareizību vai lietderību,

kuru sasniegšanai viņš upurē savas dzīvības.

Galavārds

Kad grūtības ir pārvarētas, tad viņas arī vairs neizlie-

kas par tik lielām, kā viņas izlikās pirms šo grūtību pār-
varēšanas. Jo ilgāks paiet laiks pēc grūtību pārvarēšanas,
jo mazākas tās grūtības izliekas. Tagad, kad kara negaisi
pār Latviju ir pārgājuši un noklusuši, tauta pamazām sāk

aizmirst to, ka kara negaisi varēja Latviju kā valsti pil-

nīgi iznīcināt un padarīt to par citas valsts guberņu vai

provinci. Tagad visi Latvijas zemes stūrīši ir atbrīvoti un

apvienoti neatkarīgā Latvijas valstī, sakarā ar to lielākā

daļa latviešu arī sāk pierast pie domām, ka tas citādi ari

nevarētu būt bijis un arī nav citādi bijis; ja ir bijuši gadī-
jumi, ka daļas no Latvijas teritorijas ir atradušās zem ci-

tas, naidīgas varas, tad tie ir bijuši pārpratuma gadījumi,
kuri viegli novērsti un varbūt būtu novērsti arī bez kara.

Bet bij laikmets, kad Latvijas vienīgās cerības bij — Lat-

vijas armija; neviens un nekas cits nebij spējīgs kaut ko

darīt kā tikai armija. Latvijas armija pilnā mērā piepildīja
Latvijas cerības — Latvijas armija uzcēla Latvijas valsti.

Latvijas atbrīvošanas karu vēsture ir Latvijas armijas
slavas apraksts. Bet, lasot šos slavas darbus, nedrīkst aiz-

mirst, ka uzvaru sasniegt nav tik viegli kā viņu aprakstīt.
Lasot kara vai kaujas aprakstu, mēs redzam kā vienas, tā

otras puses darbību, mēs zinām iznākumus: viss ir skaidri

un atklāti un tāpēc izliekas vienkārši un viegli. Turpretim
patiesībā visu nākas darīt pilnā nezināšanā: nekad nav

zināmi ienaidnieka īstie spēki un viņu stāvoklis, nekad nav

zināmi ienaidnieka nolūki un viņa morāliskais spēks; arī

par savējās karaspēka daļas īpašībām un izturību nav no-
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teiktas mērauklas: nekad nevar pilnīgi droši teikt, vai

mūsu daļa atsitīs ienaidnieka uzbrukumu vai ne, vai mūsu

karaspēka daļa ieņems ienaidnieka pozīciju vai tiks no

ienaidnieka atsista. Kara vadīšana prasa nepārtrauktu vis-

intensīvāko nervu darbu; še ir jāaprēķina darbība, kad

daudzi dati pilnīgi nezināmi, kad katru brīdi izdevības

vietā var nākt negaidīta neizdevība un, beidzot, kad ir jā-
uzņemas atbildība par tūkstošu cilvēku dzīvībām, kad jā-
vada tūkstoši un desmiti tūkstoši cilvēki un no šīs vadī-

šanas atkarājas visas tautas un valsts liktenis.

Latvijas armija ieguva uzvaras tad, kad Latvijas valsts

vēl faktiski neeksistēja, bet eksistēja tikai Latvijas armija.
Ar savām uzvarām Latvijas armija pierādīja savu dzīves

spējību. Tā kā Latvijas armijā bij liela daļa no visas Lat-

vijas tautas, tad vienīgi no armijas dzīves spējas ārzem-

nieki sprieda par visas Latvijas tautas dzīves spējību. Lat-

vijas armijas karadarbība šo dzīves spējību ir ļoti spoži

pierādījusi, un tagad Latvijas valdībai un tautai tikai at-

liekas pierādīt savu miera laika darbības un dzīves spēju
visās tautas dzīves nozarēs.

Latvijas atsvabināšanas karu notikumi ir tik spoži, ka

Latvijas tauta var smelt no tiem sev priekšzīmi tālākai

valsts dzīvei, un Latvijas armija še var atrast bagātu ma-

teriālu savai tālākai attīstībai un izveidošanai. Karu vest

mācās no bijušiem kariem — no kara vēstures. Bet no pa-

gājušā var ņemt tikai garu, bet ne formas un paņēmienus.
Tas paņēmiens vai forma, kura reiz ir vedusi pie uzvaras,

nākošu reizi var vest pie neizdevības. Lai varētu mācīties

no kara vēstures, tad ir vajadzīgs viņā iedziļināties, ir

vajadzīgs izpētīt tos apstākļus, kuros ir darbojusies kā

viena, tā otra karojošā puse; vajadzīgs izpētīt tos iemes-

lus, kāpēc ir pieņemts viens vai otrs lēmums, kādēļ ir da-

rīts tā un ne citādi. Tikai izpētot visus apstākļus un iemes-

lus, var nākt pie slēdziena, vai ir izdevīgi un pareizi
darīts, vai tā ir bijusi kļūda un ir bijis iespējams izdarīt to

pašu labāki un vieglāki. Uzvaras karam ir arī savas ne-

gatīvās puses attiecībā uz armiju, kura ir uzvarējusi: ar-

mija top iedomīga un lepna uz saviem spēkiem, un tāpēc
loti bieži viņā rodas ieskats, ka tā ir jau tik laba un tik

stipra, ka tai vairs nav vajadzīgs ne mācīties, ne kaut ko

izlabot. Tāds ieskats diezgan bieži ir sastopams pie priekš-
niekiem, kuri ir sekmīgi un ar panākumiem karu veduši.

Viņi paliek uz tās pakāpes, kurā tie ir karu beiguši, un

tad nākošā karā izrādās, ka tie ir pilnīgi novecojuši. Še ir
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coties mūsu lielai mākslai, vai arī tāpēc, ka ienaidnieks ir

bijis nemākulīgs, gļēvs un vājš. Otrkārt, ja arī būtu bijusi
vislielākā māksla, tad tomēr nav izslēgts, ka līdz nākošam

karam mūsu ienaidnieki var spert mācības ziņā lielus so-ļ
ļus uz priekšu, un, ja mēs paliksim uz vietas, tad izrādi-ļ
sies, ka mēs esam tālu pakaļ palikuši. No šās uzvaras

kara negatīvās puses es gribu brīdināt mūsu armiju, lai

tā neskatītos tik viegli uz kara notikumiem, bet lai atmi-

nētu tās jūtas un tos iespaidus, kādi bij, kad ienaidnieks

uzvarēts vēl nebij: kādas tad bij šaubas par to, vai mēs

uzvarēsim vai ienaidnieks uzvarēs. Gandrīz katrā kaujā,
kad spēki apmēram vienādi, uzvara atrodas ļoti tuvu pie
neizdevības. «Pazaudēta kauja ļoti bieži patiesībā ir tikai ļ
vienkārša kauja, kurā viena puse dabū iespaidu, ka tā pa-

zaudējusi kauju; tad nākošu dienu otras puses vadonis un

karaspēks, kuriem stiprāki nervi, atkāpties neiesāk un

sevi par sakautiem neatzīst, bet pasludina sevi par uzva

rētājiem un tādā kārtā piespiež arī vēsturē atzīt sevi par

uzvarētājiem.»
Ar karu ir Latvija atbrīvota. Daudz Latvijas tautas dēlu

ir upurējuši savas dzīvības Latvijas patstāvības labā. La

bāko tautas dēlu asinis nav izlietas par velti: iegūtais ne-

drīkst tikt pazaudēts. lekarotā neatkarība ir jāapsargā
Latvijas iekšējiem un ārējiem politiķiem un diplomātiem.
Viens no aizsargāšanās galveniem līdzekļiem ir un paliek
armija. Diplomātiskie soļi tikai tad ir nopietni, ja tie ir

dibināti uz kaut ko reālu, pretējā gadījumā neviens nepie

griezīs tiem vērības. Tāpēc diplomātiem, vedot sarunas un

rakstot notas, ir vajadzīgs zināt savas armijas kaujas

spēju, pretējā gadījumā diplomāta darbība var novest pie
katastrofas.

Tautas miers ir drošs, ja tas tiek stipri apsargāts. Tau

tas aizsargātājs — armija — nav sagatavojams vienā mē-

nesī un pat gadā — bet ilgos gados ar ļoti nopietnu un

enerģisku darbu, kurš jādara visiem tiem, kam tautas ne-

atkarība ir dārga.



Otrā daļa

Latgales
atbrīvošana
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lesākdams aprakstīt Latvijas atbrīvošanas karu — īsti

Latgales atbrīvošanu
—, es nebūt nedomāju dot lasītajiem

pilnīgu un izsmeļošu šā kara aprakstu. Manā rīcība nebij

ne tik daudz materiālu, nedz laika, lai sastādītu tādu iz-

smeļošu aprakstu. Kad es tomēr uzņēmos sastādīt šo ap-

rakstu, tad uz to mani pamudināja sekoši iemesli. Ir pagā-

juši jau divi gadi no šī kara sākuma, un līdz šim nav

iznācis neviens šī kara apraksts. Mūsu armija un tauta

taču grib zināt, kā ir notikusi Latvijas atbrīvošana. Kad

karu apraksta tikai pēc dokumentiem, tad daudz kas iet

pazušanā, jo ne katrs gadījums ir pierakstīts, ne katrs

dokuments uzglabāts. Daudz ko kara laikā izdara uz per-

sonīgu sarunu pamata; jo ilgāks laiks paiet, jo vairāk tiek

aizmirstas šis personīgās sarunas. Nekādos dokumentos

un oficiālos ziņojumos nevar atrast to, ko ir domājuši un

sajutuši kara vedēji. Tā kā es toreiz biju par faktisko kara

operāciju vadītāju, tad savā aprakstā centos stādīt priekšā
šo karu tādā veidā, kā notikumi toreiz bij domāti un sa-

justi, kā viņi toreiz man stādījās priekšā. Aprakstu es

sastādīju uz to nedaudzo dokumentu pamata, kuri bij manā

rlcibā, un pēc savām atmiņām. Es nepretendēju uz abso-

lūtu pareizību, bet domāju, ka vēlākam Latvijas kara

vēsturniekam mans apraksts būs ļoti noderīgs materiāls.

Lidz tāda izsmeļoša kara apraksta iznākšanai mans ap-

raksts dos isu ainu par to, kā ir notikusi Latgales at-

brīvošana.
Savā aprakstā es lietoju tos vietējo apdzīvotu punktu,

upju un ezeru nosaukumus, kādi tika lietoti kara laikā un

kādi atradās uz mūsu tā laika kartēm. Sie paši nosaukumi

ir arī visos mūsu oficiālajos dokumentos. Ja es būtu lieto-

jis tagadējos pārdēvētos latviskos nosaukumus, tad caur

to varētu celties pārpratumi, salidzinājot ar tā laika doku-

mentiem.

Daži no mūsu tā laika kara un valsts darbiniekiem

būs neapmierināti par manu aprakstu, un varbūt daži pat



Jutīsies aizskarti: bet visiem taču nekad neviens apraksh
nebūs pa prātam. Es rakstīju tā, kā es domāju toreiz

un domāju tagad.

P. Radziņš

Rīga novembri 1922. gadā
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IEVADS

1919. gada novembra mēnesī jaunā Latvijas nacionāla

armija sakāva Bermonta karaspēku un izdzina to no Lat-

vijas teritorijas. Ar to Latvijas atbrīvošana vēl nebij pa-

beigta: bij vēl otrs ienaidnieks — Padomju Krievija, zem

kuras sarkanā terora atradās Latvijas trešā sastāvdaļa —

Latgale. Latgales iedzīvotāji lūdza un ar nepacietību gai-
dīja, lai viņus ātrāki atsvabinātu no komunistu paradīzes.
Kamēr notikās kaujas ar Bermonta karaspēku, tikmēr, cik

vien bij iespējams, visi spēki tika pievilkti uz šo fronti:

uz Padomju Krievijas frontes atradās ļoti maz kara-

spēka — tikai tik daudz, lai būtu iespējams pagaidām no-

turēt šo fronti. Tādēļ uz Padomju Krievijas frontes novem-

bra mēnesī izdarīja tikai izlūku gājienus; tur notikās ne-

lielas sadursmes.

POLITISKIE APSTĀKĻI

1919. gada otrā pusgadā Padomju Krievija visu savu

vērību bij piegriezusi tiem ienaidniekiem, kuri centās gāzt
padomju valdību, proti: Kolčakam, Deņikinam un Judeņi-
čam. Pret šiem ienaidniekiem arī izlietoja Padomju Krie-
vijas galvenos spēkus. Kad norisinājās kaujas ar Ber-

montu, tad Padomju Krievija jau bij sakāvusi Kolčaka

armiju. Novembra mēnesī arī Deņikins bij jau stipri sa-

kauts un Padomju Krievijas karaspēks to vajāja. Tanī

laikā, kad mūsu armija iesāka izšķirošu kauju ar Ber-

montu, Judeņiča armija no sākuma guva lielas sekmes

un jau bij tuvu Pēterburgai, bet tad ļoti ātri tika sakauta

un sabruka. Bij Latvijas laime, ka Deņikins netika kādus

mēnešus agrāki sakauts; bij Latvijas laime, ka Judeņičs
tuvojās Pēterburgai taisni tanī laikā, kad Latvijas armija
veda izšķirošu kauju ar Bermonta karaspēku: Kolčaks un

Deņikins bij pievilkuši pret sevi galvenos Padomju Krie-
vijas spēkus, bet Judeņičs pievilka visus tos spēkus, kuri

atradās Latvijas robežas tuvumā. Polija, Somija un Igau-



118

nija atradās kara stāvoklī ar Padomju Krieviju un atvilto

lielu daļu no pēdējās karaspēka. Bet līdz tam Padomji
Krievija nepiegrieza tik daudz vērības Polijai, Somijai
Igaunijai un Latvijai, jo šīs valstis neapdraudēja padomj; ■ ,

valdības eksistenci kā Kolčaks, Deņikins un Judeņičs, k

centās tikai atsvabināt savas teritorijas daļas no Padomji ļ
z(

Krievijas jūga. Tādēļ Padomju Krievijas valdība bij nolē

musi vispirms iznīcināt savus galvenos ienaidniekus uj_
pēc tam izrēķināties ar jaunajām valstīm. Padomju Krie

vija nebūt nedomāja atsacīties no bijušās Krievijas teri
ij(

torijas kādas daļas un it īpaši no Baltijas jūras piekrās
tes. Cik lielu vērību Padomju Krievija piegrieza Baltijas ;
jūras piekrastei, ir redzams no tā, ka tā uzturēja lielu ka

raspēku uz Somijas, Igaunijas un Latvijas frontes pa; ķ
tādos kritiskos brīžos, kad Kolčaks apdraudēja Maskavu

a

no austrumiem, Deņikins no dienvidiem un Judeņičs ap ļ,
draudēja Pēterburgu, atrazdamies no tās tikai 40 verstis

Padomju Krievija, sakāvusi Judeņiča armiju un vajā-
dama to, iesāka uzbrukumu Igaunijai ar visiem tiem spē

y

kiem, kuri bij pret Judeņiču. Igauņu armija cīnījās varo ]
nīgi, viņa atsita sarkanās armijas niknos uzbrukumus, bet j
igauņi cieta arī zaudējumus, igauņu spēki varēja izsīkt,

kamēr Padomju Krievijai bij iespēja pievilkt vienmēr jau
nus un jaunus spēkus, kuri atsvabinājās no Deņikina un

Kolčaka frontēm. Latvija nebij spējīga sniegt Igaunijai
nekādu palīdzību, jo Bermonta armija vēl nebij galīgi \v

dzīta, un, kad decembra mēnesī Bermonta armiju galīg
izdzina arī no Lietavas, tad vajadzēja laika, lai pārvestu
mūsu karaspēku no Lietavas robežas uz Padomju Krievi-

jas fronti. Šie apstākļi bij labi zināmi igauņu virspavēl-
niekam. Tādēļ pēc grūtām kaujām igauņu valdība pieņēmaļ
Padomju Krievijas priekšlikumu iesākt pamiera sarunas

Bij gaidāms, ka sarunas novedīs līdz pamieram un tad

arī līdz mieram starp Padomju Krieviju un Igauniju. Tās

bij nepatīkamas ziņas: Padomju Krievija, beigusi karu ar

Judeņiču un Igauniju, varēs izlietot visus savus spēkus
pret Latviju. Igauņi nav vainojami par agra miera slēg-
šanu: viņu stāvoklis bij grūts; visi tie Padomju Krievijas

speķi, kuri bij vērsti pret Judeņiču, tagad bruka virsū

igauņiem. Igauņu karaspēks ilgu laiku aizsargāja vienu

daļu no Latvijas frontes (ap 10 verstis garu), un tikai

tad, kad igauņiem pašiem sāka grūti iet, viņu virspavēl-
nieks ģenerālis Laidoners pieprasīja, vai latvieši nevarētu
nomainīt igauņu karaspēku no šā sektora; tas arī tika f*
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darīts. Starp Igauniju un Padomju Krieviju pamiers iesā-

kās 3. janvārī, tas ir, taisni tad, kad no mūsu puses iesā-

ļ kās Latgales atbrīvošanas operācija. Mums par labu

igauņi bij sava pamiera līgumā ieveduši noteikumu, ka

par pamiera laiku ne igauņi, ne Padomju Krievija nedrīkst

izdarīt nekādas karaspēka pārgrupēšanas. Tātad tas Pa-

domju Krievijas karaspēks, kurš pamiera sākumā bij uz

Igaunijas frontes, nevarēja tikt pārvests pret mums. Tas

darīja zināmu iespaidu uz mūsu operācijām, bet ne visai

lielu, jo Padomju Krievijas frontes komandieris bij iespē-
jis jau pa sarunu laiku, īsi priekš pamiera spēkā stāšanās,

pārvest daļu karaspēka no igauņu frontes uz Latgali.
Kad mūsu ziemeļu kaimiņš — Igaunija — izgāja no

karotāju rindas karā pret Padomju Krieviju, tad mums vēl

atlikās kaimiņi dienvidos: tiešais kaimiņš Lietava un tanī

laikā netiešais kaimiņš — Polija.
Attiecības ar Lietavu bij labas un sevišķa tuvināšanās

notika pa to laiku, kad Bermonta armiju dzina no Lieta-

vas. Bet šīs attiecības nebij formāli noregulētas. Starp
Lietavu un Latviju pastāvēja diezgan lielas domu starpī-
bas robežu jautājumā kā attiecībā uz Kurzemes, tā arī uz

Latgales robežām. Lietava tikpat stipri pretendēja uz Dau-

gavpili kā Latvija. Lietavas armija bij maza, un lielu pa-
līdzību karā pret Padomju Krieviju tā nebij spējīga dot.

Ņemot vērā to, ka Lietava gribēja pievienot dienvidus

Latgali pie sevis, tad kopdarbība ar Lietavu Latgales at-

brīvošanas karā nebij iespējama.
Polija izturējās pret Latviju sevišķi labvēlīgi, lai gan

arī starp Latviju un Poliju nebij nekāda līguma. Polija
centās uz katra soļa pierādīt savu draudzību pret Latviju.
Kara laikā pret Bermontu Polija sūtīja mūsu armijai iero-

čus un lādiņus — bez kādas atlīdzības. Jau tanī laikā,
kad vēl notikās kaujas ar Bermontu, Polija piesolīja savu

palīdzību pie Latgales atbrīvošanas. Man personīgi nācās
sajust un izbaudīt poļu ārkārtīgu draudzību un izpalīdzību
latviešiem, kad es braucu no Ukrainas caur Poliju uz Lat-

vju. Lai gan poļu tauta vienmēr izturējās ar zināmām

simpātijām pret latviešiem, tomēr šo ārkārtīgo draudzību

nevarēja izskaidrot ar vienkāršām simpātijas jūtām; šinī

draudzībā un izpalīdzībā bij redzams rīkojums no aug-
šas — no valdības. Bij jānāk pie sprieduma, ka Polijas
valdībai ir noteikts politisks virziens pret Latviju — būt

draudzīgā stāvoklī ar Latviju. Polija gribēja iegūt Latvi-

las draudzību un varbūt iegūt Latviju par sabiedroto un
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tādēļ izrādīja vislielāko pretimnākšanu Latvijai. Ir cita

jautājums, vai Polijai bij kādi tālāki nolūki par to, ki

izmantot šo draudzību un sabiedrību ar Latviju, bet šinī

laikmetā bij vislielākā pretimnākšana no Polijas puses:

tas bij neapstrīdams faktors, un šo faktoru nevarēja pa-
laist garām neizmantotu tanī grūtajā laikā.

Polijas armija bij ļoti liela un stipra. Polijas armija bij'
vienīgā, kura nebaidījās no Padomju Krievijas uzbruku

miem. Polija izpleta savas robežas uz Padomju Krievija?

pusi tik tālu, cik patikās: Padomju Krievija nebij spējīgs
atsist poļu uzbrukumus. Polijas armija bij vienīgā, kura

saistīja Padomju Krievijas galvenos spēkus. Ja poļu ar-

mija stāvētu mierīgi uz vietas, tad Padomju Ķrk ija va-

rētu pārsviest pret Latviju tik daudz spēku, cik lai būti;

vajadzīgs. Poļu armija šinī laikmetā bij galvenais spēku
faktors karā pret Padomju Krieviju: šo apstākli nekāda

ziņā nevarēja atstāt neievērotu.

Tālāk nevarēja atstāt neievērotu arī to apstākli, ka Po-

lija nebij vienaldzīga pret Latgali, t. i., Latgales piede-
rību. Poļu politiķi teica, ka Polijai neesot viena alga, kam

piederēs Latgale. Ja Latgale piederētu Latvijai, tad Polija
neizteiktu ne mazākās pretenzijas uz Latgali un būtu pil-
nīgi apmierināta. Turpretim, ja Latgale pāriet ne Latvijas,
bet kādas citas valsts (Krievijas vai Lietavas) piederībā,
tad Polija ar to neapmierinātos, bet prasītu un, ja vaja-

dzīgs, ar spēku ieņemtu Latgali. Diplomātu vārdiem gan
pilnā mērā ticēt nevar, bet visādā ziņā jātic bij tam, ka

Polija nepieļaus to, ka Latgale paliktu pie Krievijas vai

tiktu visa vai pa daļai (Daugavpils) pievienota pie Lieta-

vas. Tālāk jātic bij arī tam, ka vismaz šinī laikmetā Po-

lija vēlas, lai Latgale tiktu pievienota pie Latvijas.
No Polijas draudzības pret Latviju, no Polijas militāro

spēku lieluma un no viņas interesēm attiecībā uz Latgali

bij jāvelk attiecīgas konsekvences, un tās bij šādas:

1) Polija vienīga no musu kaimiņiem ir spējīga nodro-

šināt mūsu sekmes Latgales atbrīvošanas karā;

2) Polija izteic gatavību palīdzēt mums Latgales atbrī-

vošanas karā. Ja Polija šo palīdzību būtu piedāvājusi ar

slepenu nolūku paturēt pēc tam vienu daļu no Latgales
savās rokās, tad ir jāteic, ka tas nesaietas ar tā laika ap-

stākļiem. Polija bij spējīga bez Latvijas palīdzības ieņemt
to, kas tai patika, tātad arī nekas to netraucēja ieņemt
Daugavpili ar tuvāko tās apkārtni;
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3) ja Latvija iesāktu Latgales atbrīvošanu bez Polijas

palīdzības, tad, ņemot vērā to, ka uz Daugavpili preten-

dēja Lietava, un to, ka Lietavas karaspēks stāvēja tuvāk

pie Daugavpils nekā mūsu, tad sekmju gadījumā Daugav-

pilī kopā ar mūsējo vai pat agrāki ieietu Lietavas kara-

spēks, kurš tad no Daugavpils ārā ar labu nekad neizietu.

Taisni tanī dienā, kad mūsu karaspēks iegāja Daugavpilī,
mēs saņēmām no Lietavas pilnīgi atklātu mājienu par to,
ka Latvijai nav tiesības pretendēt uz Daugavpili, bet šīs

tiesības pieder vienīgi Lietavai. Tātad, ja Daugavpilī ieietu

Lietavas karaspēks, tad, ņemot vērā to apstākli, ka Polijas
valdība bij atklāti izteikusies, ka viņa nebūs vienaldzīga
pret to, kam pieder Daugavpils, neatjaus pievienot Dau-

gavpili pie citas valsts kā pie Latvijas, — tad nebij šaubu,

ka poļu karaspēks izdzītu no Daugavpils Lietavas kara-

spēku un pats ieņemtu Daugavpili. Tādā gadījumā arī mēs

nevarētu prasīt no Polijas Daugavpili, jo mēs savas tiesī-

bas būtu atdevuši Lietavai un Polija būtu ieņēmusi Dau-

gavpili no Lietavas.

Tanī laikā daudzu mūsu politiķu starpā valdīja tāds

ieskats, ka ļoti daudz var panākt diplomātiskā ceļā — ka

Sabiedroto (Anglijas) diplomāti var pieprasīt Poliju atstāt

Daugavpili. Ja mēs būtu Poliju lūguši palīdzēt ieņemt
Latgali un tad Polija Daugavpili neatstātu, tad Sabiedroto

diplomāti mums vairs nepalīdzētu atdabūt Daugavpili.
Turpretim, ja Polija pret mūsu gribu ieietu Daugavpilī
vai atņemtu šo pilsētu no lietaviešiem, tad Sabiedroto,

sevišķi Anglijas, diplomāti piespiestu Poliju atdot mums

Daugavpili. Vēlākie notikumi Viļņas apgabala jautājumā
un pēc tam Mazāzijā un Trāķijā pierādīja ļoti gaiši, ka

pietiekoši stipra armija nebaidās no diplomātu notām, ja
šīs notas nevar pabalstīt ar vēl stiprāku armiju. Tādēļ, ja
Daugavpili ieņemtu Lietavas karaspēks, tad viens no di-

viem: vai Daugavpils paliktu pie Lietavas (ja Latvija ne-

gribētu karot ar Lietavu), vai Daugavpilij būtu jādalās
liktenī ar Viļņas apgabalu.

Attiecībā uz Polijas izturēšanos pret Latviju es nācu

pie tāda slēdziena: viena daļa Polijas sabiedrības, ar Lat-

gales poļu muižniekiem priekšgalā, ir tajos ieskatos, ka

Latgale ir Polijas sastāvdaļa un tādēļ pievienojama pie

Polijas. Polijas valsts galva maršals Pilsudskis ir pretī
tam, ka Polija ieņemtu apgabalus, kuri ir apdzīvoti no

sveštautiešiem un kuros poļu iedzīvotāju ir mazs pro-

cents — tāds apgabals ir Latgale. Pievienojot Latgali,
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Polija nekādus sevišķus labumus neiegūst, izņemot kādus

simtus polu muižnieku, bet ar to arī iegūtu sev neapmie-
rināmu ienaidu no visu latviešu puses. Tādēļ ir lab : i
lai Latgali ieņem Latvija un ir Polijai draudzīgs kaimiņš.

Polijas valsts galvas — maršala Pilsudska — izteiciens

ka viņš grib palīdzēt Latvijai, lai iegūtu Latvijas drau-

dzību, ir atzīstams par pilnīgi sirsnīgu un bez kādiem sie-

peniem nolūkiem.

Maršala Pilsudska toreizējā labvēlība pret Latviju ir

jāciena ļoti augsti. Mūsu toreizējais politiskais (neatzīta

valsts) un it sevišķi militārais stāvoklis (pret mūsu vēl

nenoorganizeto mazo armiju milzīga sarkanā armija, kuru

saista vienīgi tikai Polija) bij tāds, ka, ja Polija uzstādītu

noteikumus: «Mēs dosim jums palīdzību, bet par to vienu

daļu no Latgales pievienosim pie Polijas,» — tad mums

arī tāds priekšlikums būtu jāpieņem. Polija varēja katru

brīdi ieņemt Daugavpili un tad teikt: «Ja gribat, mēs pa-

līdzēsim, ja ne, tad pamēģinājāt vieni paši.»
Ņemot visu šo vērā, mums bij jāizlieto šī Polijas valsts

galvas piedāvātā draudzība un palīdzība.
Par palīdzības sniegšanu Polija neuzstādīja nekādus

noteikumus un neprasīja nekādas kompensācijas. Zināms,

ka tomēr valsts dzīvē, vēl vairāk nekā atsevišķu personu
dzīvē, neviens nedara lielu darbu otram par labu, ja pats
no tam ko neiegūtu. Aiz vienkāršām simpātijām vien —

latviešu skaistu acu dēļ — Polijas valdība taču nekādā

ziņā neziedotu savas tautas dēlu dzīvības. Bij jāmeklē
arī citi iemesli; tādi iemesli bij — un ļoti svarīgi iemesli.

Vispirms, Padomju Krievija bij kopīgs ienaidnieks; Polija

ar šo ienaidnieku vēl nedomāja iesākt miera sarunas. Otr-

kārt, Polijai tanī laikā nebij neviena draudzīga kaimiņa.

Šie abi bij pagaidu iemesli, kuri nākotnē varēja vislielākā

mērā mainīties un, kā mēs tagad redzam, tad ir arī pilnīgi
pārmainījušies. Bet bij un paliek līdz šim laikam vēl viens

ļoti svarīgs jautājums. Polijai ir tikai viena Dancigas osta;

pie tam šī osta ir savienota ar Poliju ar šauru koridoru;

koridora abās pusēs atrodas ļoti naidīgā pret Poliju Vā-

cijas teritorija. Viena osta Polijai ir maz, ņemot vērā vi-

ņas lielo tirdzniecību. Kara gadījumā šī osta var viegli
tikt atgriezta, īpaši no savas stiprās sabiedrotās — Fran-

cijas. Latvijai pieder daudz labu ostu. Polijai būtu ļoti

izdevīgi, ja Latvija būtu ar viņu draudzīga — un noteikti

draudzība — un ja Polijai tieši būtu robeža ar Latviju.
Tad Polija vienmēr varētu vest tirdzniecību caur Latvijas
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ostām, un kara gadījumā, ja Polija tiktu atgriezta no Dan-

cigas, tad tomēr viņa varētu uzturēt satiksmi ar Franciju

caur Latvijas ostām. Tas bij galvenais iemesls, kādēļ Po-

lija gribēja labprāt palīdzēt Latvijai, lai ar to iegūtu pil-

nīgu Latvijas draudzību, kopīgu robežu ar Latviju un tiešu

dzelzceļa satiksmi.

Poļi jau oktobra mēnesī izteicās par to, ka viņi labprāt

palīdzētu mums Latgali ieņemt; kad mēs viņiem teicām,

lai palīdz papriekšu izdzīt Bermontu, tad poļi atbildēja,
ka neesot iespējams kopīgas robežas trūkuma dēļ. Šāda

atbilde bij gan izvairīšanās un bij arī viens no galveniem
neuzticības iemesliem pret Poliju. Novembra mēneša bei-

gās, kad karš pret Bermontu bij jau izšķirts, lai gan ne

nobeigts, Rīgā ieradās Polijas diplomātiskie priekšstāvji
ceļā no Somijas; tagad viņi pacēla noteiktā formā jautā-

jumu par kopdarbību karā pret Krieviju un palīdzību
mums Latgales atbrīvošanā. Polijas priekšstāvis Vasiļev-
ska kungs ar firstu Radzivilu uzstādīja jau pilnīgi noteikti

laiku, vietu, karaspēka daudzumu un citus noteikumus.

Mūsu valdība nepieņēma nekāda lēmuma: valdības stā-

voklis bij grūts — neatzīta valsts, un grūti bij ticēt arī

Polijas sirsnībai — domāja, ka aiz poļu palīdzības slēpjas
kas ļoti slikts Latvijai. No militārās puses arī bij diezgan
grūti sarunāties ar poļiem, jo Bermonta karš bij gan iz-

šķirts, bet vēl nebij iespējams noteikt, uz kādu laiku cik

daudz karaspēka varēs pārvest uz Latgales fronti. Polijas
priekšstāvji pastāvēja uz to, ka uzbrukumam Padomju
Krievijai jāiesākas ne vēlāk kā decembra vidū: to mēs va-

rējām izdarīt tikai ar to karaspēku, kas atradās Latgales
frontē; pārvest no Kurzemes tik ātrā laikā nebij iespē-
jams, nebij iespējams arī noteikt termiņu, kad mēs varētu

sagrupēt lielākus spēkus Austrumu frontē.

Sarunas palika neizšķirtas, un poļi aizbrauca uz Somiju,
bet ar to norunu, ka, ja kopdarbība būs, tad viņai jāiesā-
kas ļoti ātri.

Latviju pārvaldīja tā sauktā Pagaidu valdība. lekšējās
dzīves nostiprināšanu varēja izvest pilnā mērā tikai pa-

stāvīga likumīga valdība. Tādu valdību varēja nodibināt

tikai visas tautas priekšstāvji. Lai visa tauta varētu savus

priekšstāvjus izvēlēt, tad vajadzēja visu tautu apvienot,
atsvabinot no Krievijas jūga Latgali. Tātad no Latgales
atbrīvošanas atkarājās Satversmes Sapulces sasaukšana.

Jātad arī šinī ziņā bij ļoti vajadzīgs cik vien iespējams
ātrāki iesākt un izvest Latgales atbrīvošanu.
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Kas attiecās uz Sabiedroto izturēšanos pret Latviju, tad

jāteic, ka pēc Bermonta izdzīšanas Sabiedroto attiecības

pret Latviju palika daudz aukstākas. Bermonts, apdraudē-
dams Latviju, zināmā mērā apdraudēja arī Versaļas miera

līguma izpildīšanu: karojot pret Bermontu, lai atbrīvotu

Latviju, mēs tanī pašā laikā karojām arī Sabiedroto inte-

resēs, tādēļ mēs arī baudījām vissiltākās Sabiedroto sim-

pātijas. Karojot ar Padomju Krieviju dēļ Latgales pievie-
nošanas pie Latvijas, mēs aizskārām Krievijas jautājumu,
par kura izšķiršanu Sabiedrotie vēl nebij vienojušies savā

starpā. Pēc visu krievu balto armiju neizdevībām Sabied-

roto politikā sāka ieviesties jauns ieskats. Līdz tam Sa-

biedrotie stāvēja noteikti uz tā redzes stāvokļa, ka Krievi-

jas padomju valdība nav atzīstama par likumīgu un tādēļ

jāpabalsta katrs, kas cenšas šo valdību gāzt. Deņikina,
Kolčaka un Judeņiča mēģinājumi gāzt padomju valdību

bij beigušies ar neveiksmēm un nepatikšanām. Tagad Sa-

biedrotie (pirmā kārtā Anglija) nāca pie slēdziena, ka

jāatmet domas par padomju valdības gāšanu ar apbru-
ņotu spēku no ārienes. Ja Sabiedrotie bij nākuši pie tāda

slēdziena, tad varēja gaidīt, ka pēc kāda laika Sabiedrotie

atzīs padomju valdību un stāsies ar to sakaros. Ja tas

būtu noticis, tad, zināms, Sabiedrotie vairs nevarētu pa-

balstīt Latviju karā pret Padomju Krieviju. Tādēļ mums

visādā ziņā nācās izvest Latgales atbrīvošanu ātrāki, ka-

mēr Sabiedroto simpātijas nav vēl palikušas pavisam auk-

stas pret mums, jau nerunājot par to laikmetu, kad Sa-

biedrotie būtu iesākuši vest sarunas ar padomju valdību.

Vispār ņemot, politiskais stāvoklis decembra beigās un

janvāra sākumā bij mums ļoti labvēlīgs, bet bij pazīmes,
ka nākotnē tas var palikt mazāk labvēlīgs. Tātad kā ārē-

jās, tā iekšējās politikas stāvoklis prasīja, lai Latgales
atsvabināšanu iesāktu un izvestu bez kavēšanās — cik

vien iespējams ātrāki.

MILITĀRIE APSTĀKĻI

Latvijas armija sastāvēja no 4 divīzijām, atsevišķa Lat-

gales partizāņu pulka, landesvēra, atsevišķa studentu ba-

taljona un dažām nelielām tehniskām daļām. Uz Padomju

Krievijas frontes atradās I Kurzemes divīzija, Latgales
partizāņu pulks un landesvērs. Visi pārējie spēki novem-

bra beigās un decembra sākumā turpināja Bermonta kara-
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spēka vajāšanu — Kurzemes iztīrīšanu un nodrošināšanu.

Lai droši varētu iesākt darbību pret Padomju Krieviju,
tad papriekšu bij jānoved karadarbība pret Bermontu tik

tālu, ka to varētu uzskatīt par pilnīgi nobeigtu: ir Joti ris-

kanti iesākt jaunu operāciju, kad vecā vēl nav pilnīgi pa-

beigta. Bet šinī laikā kā politiskie, tā militārie apstākļi
prasīja ātru darbības iesākšanu: tikai ātrums apsolīja sek-

mes, kamēr Padomju Krievija nebūs paspējusi pārvest
karaspēku no Kolčaka un Deņikina frontēm uz mūsu fronti.

Katra nokavēta diena pamazināja mūsu izredzes uz sek-

mēm.

Jau oktobra mēnesī apstākļi Joti skaidri norādīja, ka

Latvijas armijai ir vislielākā mērā jāsteidzas ar Latgales
atbrīvošanu. Latgali bij vajadzīgs iekarot pa to laiku, ka-

mēr Padomju Krievijas armija aizņemta no citiem ienaid-

niekiem, kamēr tā nav noorganizējusies, nav nostiprināju-
sies iekšķīgi, nav vēl labi apmācīta un apbruņota. Zināms,
ka vāju armiju, kāda tanī laikā bij Padomju Krievijas ar-

mija, ātrā laikā par stipru padarīt nav iespējams, uzlabo-

šanās notiek tikai pakāpeniski, tādēļ šinī ziņā tik liela

steidzamība nebij no svara. Totiesu no ārkārtīgi liela svara

bij tas apstāklis, ka Padomju Krievijas karaspēks sāka

atsvabināties no citām frontēm. Vispirmā kārtā bij jārēķi-
nās ar tiem Padomju Krievijas spēkiem, kuri atsvabinājās
no Igaunijas frontes ar pamiera slēgšanu ar Igauniju. Šie

spēki bij gan ļoti lielā mērā cietuši, un bez atpūtas un pa-
pildināšanas tie vairs kaujasspējīgi nebij. Šis bij tas

iemesls, kādēļ Padomju Krievija piekrita tam noteikumam,
ka pa pamiera laiku uz Igaunijas frontes stāvošais kara-

spēks nevar tikt pārvietots vai pārgrupēts: šim karaspē-
kam tā kā tā bij nepieciešama atpūta. Taisni tādā pat stā-

voklī atradās tie Padomju Krievijas spēki, kuri bij atsva-

binājušies no Kolčaka un Deņikina frontēm. Mums bij va-

jadzīgs izvest Latgales atbrīvošanu pa to laiku, kamēr šie

Padomju Krievijas spēki vēl nav savesti kārtībā. Šis bij
viens no iemesliem, kādēļ uzbrukums Bermontam bij jā-
iesāk bez atlikšanas, negaidot ne artilērijas, ne ložmetēju,
ne citu karamateriālu pienākšanu. Militārie apstākļi pra-
sīja vislielāko steidzamību. Katra nokavēta diena solīja
mums lielus zaudējumus, ja ne pilnīgu neizdevību.

Kara vešanas apstākļi Padomju Krievijas frontē bij pa-
visam citi nekā Bermonta frontē. Bermonta armijai bij
aizsprostota aizmugure; palīga spēki un karamateriāls vi-

ņam varēja gan pienākt, bet ļoti ierobežotos apmēros. Tur-
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pretim Padomju Krievijai visplašākā aizmugure un neiero-

bežota palīga spēku un karamateriālu pienākšana; vieni

gais ierobežojums šinī ziņā bij ļoti sliktais transporta
līdzekļu stāvoklis — tātad ierobežojums ne daudzuma, bet

tikai laika ziņā. Bermonta armijā kareivji un mazākie

priekšnieki bij ļoti labi, bet bij ļoti vāja un bieži vien nul-

lei līdzīga centrālā vadīšana. Padomju Krievijas frontē

gluži otrādi: ļoti vāji kareivji un mazākie priekšnieki un

diezgan laba centrālā vadīšana. Bermonta armijai bij

flangi un aizmugure viegli apdraudami; Padomju Krievi

jas armijai mēs pavisam nevarējām apdraudēt flangus,

jau nemaz nerunājot par aizmuguri. Vietējie iedzīvotāji

Padomju Krievijas frontē bij arī gatavi pabalstīt mūsu

karaspēku, bet ne tik droši, kā to darīja Kurzemes iedzī-

votāji karā pret Bermonta karaspēku. Kara teātris bij
daudz mazāk pazīstams mūsu karaspēkam nekā tas apga-

bals, kurā nācās darboties pret Bermonta karaspēku.
Kara teātris — Latgale. Latgale atdalīta no Latvijas

ar purvainu, mežainu joslu, kura sākas pie Dubnas upes

ietekas Daugavā un velkas uz ziemeļaustrumiem gar Lu-

bānas ezeru, tālāk uz Marienhauzeni un Kudepas upes

augšgalu. Šī purvu josla bij viegli caurejama tikai ziemā,

kamēr pavasarī viņa ir caurejama tikai pa nedaudziem

ļoti sliktiem ceļiem. Aiz šīs purvu joslas atrodas pate Lat-

gale. Latgales ziemeļpuse arī purvaina un mežaina, kamēr

dienvidpuse kalnaina un ļoti bagāta ezeriem. Robežu joslā
starp Latgali un Krieviju tek vairākas paralēlas upes,

starp kurām atkal daudz purvainu apgabalu. Visā rajonā,
sākot no mūsu tā laika frontes un līdz tagadējai Krievijas

robežai, ceļi bij ārkārtīgi sliktā stāvoklī. Kamēr ziema —

purvi un vispār zeme aizsaluši —, tikmēr bij iespējams
i/darīt karaspēka kustības un karamateriālu pārvadāšanu
pa katru ceļu, bet bij jāparedz, ka, pavasarim sākoties,

karadarbība plašākos apmēros še ir pavisam neiespējama.
Bet arī ziemas karadarbība še bij saistīta ar lielām grūtī-
bām. Lauku mājās, sādžās un miestiņos dzīvojamās ēkas

ļoti maziņas, pie tam vēl pa daļai nopostītas no sarkan-

armiešiem, ļoti netīras un nabadzīgas, kādēļ aukstā zie-

mas laikā ļoti grūti novietot karaspēka daļas zem pajumta
siltumā. Uz uzturu no vietējiem līdzekļiem pavisam nebij
ko cerēt, jo sarkanarmieši jau bij atņēmuši vietējiem iedzī-

votājiem visu, ko tik bij iespējams atņemt. Ņemot vērā to,

ka, pavasarim sākoties, Latgales ceļi taps necaurejami,
operācija bij jāved tā, ka līdz sniega kušanai visa Latgale



127

būtu ieņemta no mūsu karaspēka, tad tie paši necaurejamie

ceļ i nejautu arī krieviem vest stiprus pretuzbrukumus, vis-

mazākais, līdz maija mēneša beigām.
1919. gada decembra mēneša sākumā mūsu bruņotie

spēki bij sadalīti divi frontēs:

a) Austrumu frontē, pret Padomju Krieviju, atradās

I Kurzemes divīzija, landesvērs un Latgales partizāņu

pulks. Visi šie spēki bij padoti Kurzemes divīzijas koman-

dierim, kurš skaitījās par Austrumu frontes komandieri;

b) Bermonta frontē — II Vidzemes divīzija, 111 Latga-
les divīzija, IV Zemgales divīzija (atradās formēšanas

stadijā), Studentu bataljons. Bermonta frontē nebij fron-

tes komandiera un divīzijas bij padotas tieši virspavēlnie-
kam. Bez tam Rīgā atradās dažādas tehniskas un speciā-
las karaspēka dajas, kuras pēc vajadzības varēja tikt no-

sūtītas uz vienu vai otru fronti un frontē padotas divīziju
komandieriem. Pie šādām kaujas daļām var tikt pieskai-
tīti: bruņotie vilcieni, bruņotie automobiļi, lidotāju noda-

ļas un inženieru daļas.
Ir ļoti grūti noteikt mūsu tā laika armijas kaujas spēka

lielumu. Armija nebij vēl kārtīgi noorganizēta: nebij kat-

ras karaspēka daļas dažādu pienākumu izpildīšanai nozī-

mētas personas, nebij noorganizēta aizmugure un vezumi,
kādēļ dažādu saimniecisku un citu nekaujas uzdevumu

izpildīšanai tika komandēti ierindu kareivji; ar to ierin-

dās — tas ir, kaujas spēkos — skaitījās viens daudzums

kareivju, bet faktiski ierindās bij daudz mazāk; tāpat lož-

metēju un lielgabalu skaits uzdots tika gan, bet faktiskais

skaits bij pavisam cits; bieži vien karaspēka daļas neuz-

deva īsto ložmetēju skaitu, bieži vien lielgabali bojājās.
Droši varēja rēķināt, ka katrā kājnieku pulkā ir 1500 štiku

un 30—40 ložmetēju, un, visas armijas artilērijas daļas
kopā ņemot, 60 lielgabalu, no kuriem var šaut.

Uz uzturas 30. decembrī Latvijas armijā skaitījās 69 232

karavīri un 2179 uz brīva līguma dienošu personu.
Uz operācijas sakuma laiku bij cerams palielināt kaujas

spēkus: nelielā apmērā štiku skaitu, bet diezgan lielos ap-
mēros lielgabalu un ložmetēju skaitu, savedot kārtībā sa-

bojātos un dabūjot arī dažus jaunus.
Arī 20 tūkstošu štiku ar 300 ložmetējiem un 60 lielgaba-

liem būtu prāvs un pilnīgi pietiekošs spēku lielums, lai

iesāktu Latgales atbrīvošanu, ja būtu bijis iespējams visus

sos spēkus uz reizi decembra beigās vai janvāra sākumā
laist uzbrukumā. Par nelaimi, bij iespējams tikai vienu
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daju no šiem spēkiem izlietot uz Austrumu frontes janvāra
sākumā: ne visas mūsu karaspēka daļas bij spējīgas iesākt

uzbrukumu Latgalē, un, ja viņas visas arī būtu spējīgas
vest uzbrukumu pret sarkano armiju, tad mums nebij

iespējas ātri pārvest mūsu karaspēku no Kurzemes uz

Latgali; pirmkārt, mūsu dzelzceļiem bij ļoti maza pārva-
dāšanas spēja, un, otrkārt, Lejaskurzemes robežas vēl ne-

bij pilnīgi nodrošinātas, un tādēļ arī Liepāja nevarēja tikt

pilnīgi atstāta bez karaspēka.
Zemgales divīzija vēl atradās tikai formēšanas stadijā,

tā vēl gaidīja franču apsolītās šautenes, ložmetējus un

lielgabalus (mēs cerējām, ka šie ieroči būs dāvana, bet

izrādījās, ka par visu bij dārgi jāsamaksā). Vidzemes di-

vīzijā tikai 4. Valmieras pulks bij pilnīgi kaujas un kus-

tības spējīgs, kamēr divi pārējiem pulkiem bij ļoti maza

kaujas spēja (bij vajadzīgs tos saorganizēt un apmācīt)
un vēl mazāka kustības spēja, jo tiem trūka zirgu pat vis-

nepieciešamākiem vezumiem. Latgales divīzijas pulki bij
labāki saorganizēti un arī pietiekoši kustības spējīgi, bet

arī tiem bij nepieciešami vajadzīgs dot vismaz kādas die-

nas iespēju atrasties pilnīgi mierīgā stāvoklī kopā pa pul-
kiem, lai tie varētu savest sevi kārtībā. Pa ilgo kara laiku

visiem pulkiem bij ļoti noplīsuši zābaki un apģērbs: bij
liels zābaku un siltu apģērbu trūkums. Diezgan prāvs
skaits kareivju nevarēja būt ieskaitīti kaujasspējīgos vie-

nīgi apavu trūkuma dēļ.
Par Padomju Krievijas spēkiem uz Rietumu frontes

mums bij pietiekoši labas ziņas. Štāba izlūkošanas noda|a

kapteiņa Rozenšteina vadībā bij ievākuši pat visos sīku-

mos pilnīgas ziņas par tiem Padomju Krievijas spēkiem,
kuri atradās pretim mūsu karaspēkam.

Pretim mūsu karaspēkam stāvēja Padomju Krievijas
15. armija: viņa ieņēma fronti no Pleskavas līdz Polockai,
tātad ar lielāko daļu pret mūsu armiju un ar kreiso flangu

pret Polijas un Lietavas armijām. Pa labi no 15. armijas

bij 7. armija — uz Igaunijas frontes — un pa kreisi 16. ar-

mija — uz Polijas frontes. Padomju Krievijas 15. armija
1919. gada decembra beigās sastāvēja no: 2., 19. un 10. di-

vīzijām, 6. divīzijas daļām, 21. divīzijas 111 brigādes, Pet-

rogradas brigādes, 3. divīzijas II brigādes, 1. divīzijas
111 brigādes, 53. un 4. divīzijām. Pēc miera noslēgšanas
ar Igauniju 15. armijas labais flangs, kurš atradās pret
Igaunijas robežu, tika padots 7. armijai, un tā 15. armijas
labais flangs atradās taisni pret mūsu armijas kreiso
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flangu; 2., 19., daļas no 10., kā arī daļas no 6. un 21. divī-

zijām pārgāja 7. armijas padotībā.
Tieši pretim Latvijas armijas karaspēkam no Igaunijas

robežas līdz Daugavpilij (tātad ieskaitot arī Lietavas

fronti) uz 1. janvāri atradās sekosi Padomju Krievijas
spēki:

zo- ložmetēju lielgabalu
štiku benu smago vieglo

111 atsevišķā Petrogradas 800 — 18 —
—

brigāde:
83. un 84. pulki
2. Petrogradas strādn. pulks 450 — 10 — 4

15. arm. Atsev. uzdev. pulks 500 — 12 — 10

1. Petrogr. strādnieku pulks 300 — 7 — —

3. Petrogr. strādnieku pulks 450 — 8 — —

2. eskadr. kaval — 150 6 — —

3. divīzijas II brigāde:
99. pulks 600 — 8 — 4

24. pulks 500 — 10 — 6un 3

23. pulks 700 — 10 4 10 un 2

22. pulks 200 — 6 — —

II komun. triecienu bat.
.

. 600 — 12 — —

4. divīzijas II brigāde:
33. pulks 600 — 10 — 6un 2

31. pulks 500 — 10 — 2un 2

32. pulks 300 — 6 — —

Atsevišķā komunistu rota
. .

120 — 4 —
—

Kaval. divizions:

I eskadrons — 70 — — —

II eskadrons — 80 1 — —

111 eskadrons — 70 1 — —

Rezervē
— — — — 9

Kopā: 6620 štiku, 370 zobenu, 239 ložmetēji, 4 mašīn-

flintes, 3-collīgu lauka lielgabalu — 51, 48-līniju haubi-

ces
— 5, 6-collīgas haubices — 4.

Bez tam 4 bruņotie vilcieni. Padomju Krievijas divīzijas
pēc štatiem bij ļoti lielas. (Divīzijas korpusos netika sa-

vestas, bet tieši padotas armijas komandierim.) Divīzijā
■etilpa 3 brigādes un viens vai divi kavalērijas pulki, arti-

lērija s brigāde, sastāvoša no 3 lauka 3-collīgiem divizio-

niem, katrs pa 3 baterijām, haubiču diviziona no 2 bate-

rijām un smagā diviziona no 2 baterijām, inženieru batal-
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jons, sakaru bataljons, aviācijas nodaļa, gaisa kuģniecības

nodaļa un dažādas aizmugures daļas. Viss tas bij štatos

un uz papīra, faktiski divīzijās bij augšminētais sastāvs

un aizmugurē dažas sapieru daļas un plašas aizmugures
iestādes; zināms, visām daļām bij daļas štābi un komisāri,
bet ne kareivju, ne materiālās daļas nebij.

Tātad Padomju Krievijas spēki attiecībā uz kājniekiem
bij mazāki, bet attiecībā uz artilēriju daudz lielāki par

tiem mūsu spēkiem, kuri atradās uz frontes. Padomju Krie-

vijai bij iespēja diezgan ātrā laikā palielināt savus spēkus
no tuvās aizmugures un no flangiem, jo ziemeļflangā -

uz Igaunijas frontes — karš gāja uz beigām un dienvid-

flangā — pret poļiem — atradās diezgan lieli spēki, kurus

varētu ļoti ātri pārsviest pret mums, ja pa mūsu iebru-

kuma laiku poļu karaspēks stāvētu mierīgi uz vietas. Bez

tam, ja poļi nepalīdzētu mums tieši, bet pārietu uzbrukumā

kaut kur Daugavas kreisā krasta rajonā, tad tomēr mums

būtu jācīnās ar visiem tiem Padomju Krievijas spēkiem,
kuri atradās pret Polijas kreiso flangu.

Latgalē vēl atradās 15. armijas kreisais flangs, kurš

ieņēma fronti gar Daugavas labo krastu no Daugavpils
līdz Polockai, iepretim poļu karaspēkam, kurš ieņēma Dau-

gavas kreiso krastu. Padomju Krievijas spēki Latgalē pre-

tim Polijas kreisajam flangam sastāvēja no 53. divīzijas,
4. divīzijas I un 111 brigādes un vēl dažām daļām. Kop-
summā šie spēki nebij mazāki par tiem, kuri atradās pret
Latvijas karaspēku, ieskaitot arī Lietavas īso fronti. Tā-

tad, ja Latvijas armija viena pati vestu uzbrukumu, tad

no paša sākuma viņai būtu jācīnās pret divreiz tik lieliem

pretinieka spēkiem, kādus viņa sastapa pie Latgales atbrī-

vošanas.

Padomju Krievijas rietumfronti komandēja Gitis; fron-

tes štāba priekšnieks bij Pctjins — vecāks krievu ģenerāl-
štāba virsnieks, beidzis akadēmiju 1907. gadā, spējīgs,
enerģisks un darbīgs; miera laikā dienēja Varšavas kara

apgabala štābā, kara laikā sekmīgi izpildīja dažādas die-

nesta vietu darīšanas.

15. armiju komandēja Korks, viņa štāba priekšnieks bij

Kuks; abi beiguši akadēmiju 1914. gadā un kara laikā pār-
vesti ģenerālštābā, abi pēc tautības igauņi. Kad es

1915. gada rudenī ieņēmu 8. Sibīrijas divīzijas štāba

priekšnieka vietu, tad Korks bij šinī štābā par ģenerāl-
štāba adjutantu. Ir jāatzīmē, ka Korks bij ļoti darbīgs,
enerģisks, ļoti akurāts un disciplinēts; par viņa spējām
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nevaru spriest, jo tanī laikā bij mierīga stāvēšana uz po-

zīcijām. Padomju Krievijā Korks tiek skaitīts par vienu

no visspējīgākiem un enerģiskākiem armiju komandieriem.

15. armijas komisārs bij latvietis — Ozols. 15. armijas
daļās bij ļoti daudz komisāru latviešu, bij zināmi šādi

vārdi: Ošlejs, Džīgurs, Niedra, Bračka, Pūriņš, Zvaigzne,

Puķe, Bisenieks, KJaviņš, Lācis, Zelma Laicen, Berta

Grava, Berta Klaper un daudz citu.

UZBRUKUMA SAGATAVOŠANA

levērojot to apstākli, ka ar Latgales atbrīvošanu bij
ļoti jāsteidzas, tad tūliņ pēc Jelgavas ieņemšanas bij jāsāk
gatavoties un darbību Latgalē. Jau tūliņ pēc Bauskas

ieņemšanas Kurzemes divīzijas daļas, kuras ienāca

Bauskā, tika nosūtītas atpakaļ uz Latgales fronti. Pie

Bermonta vajāšanas, sākot no Torņkalna un tālāk līdz

Jelgavai un Lietavas robežai, labā flangā strādāja Latga-
les un kreisā flangā — Vidzemes divīzija. Kad mūsu ka-

raspēks uz dienvidiem no Jelgavas bij sasniedzis Lietavas

robežu un tur jau sastapās ar Lietavas karaspēku un Ber-

monta karaspēks ļoti steidzīgi atkāpās, tad tapa redzams,
ka tālākai vajāšanai pietiek vienas divīzijas un Liepājas
garnizona (formējošās 4. divīzijas); tapa iespējams vienu

divīziju atvilkt un sagatavot uzbrukumam Latgalē. Izde-

vīgi atvilkt bij Vidzemes divīziju, kura darbojās pa kreisi,

turpretim Latgales divīzija gāja Mažeiķu —Palangas vir-

zienā; šinī virzienā vajāšana arī bij jāturpina līdz Mažei-

ķiem un Palangai. Bet, tā kā Vidzemes divīzija, izņemot
Valmieras pulku, bij maz kaujasspējīga, tad atvilkt atpa-
kaļ vajadzēja Latgales divīziju. Tādēļ novembra beigās
divīziju tālākie virzieni tika doti tā, ka lai Vidzemes divī-

zija pārietu uz labo flangu. Latgales divīzija tika apstā-
dināta uz vietas un Vidzemes divīzijai dots rīkojums iziet

cauri Latgales divīzijas rajonam, un pēc tam Latgales
divīzija tika ar kāju maršiem atvilkta pakāpeniski uz Jel-

gavu un Rīgu, lai sagatavotos darbībai Latgales frontē.

Latgales divīzijas pulku atvilkšana rezervē uz Jelgavu
u n Rīgu nebij ātrā laikā izdarāma, jo pulki bij uz plašas
frontes un diezgan tālu. Latgales divīzija bij ļoti sekmīgi
karojusi pret Bermontu, bet, kad pulki atnāca uz Jelgavu
un Rīgu, tad izrādījās, ka tos bez pietiekošas atpūtas uz

Austrumu fronti nevar sūtīt. Vajadzēja apģērbt kareivjus,
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no kuriem daži bij bez zābakiem, vajadzēja izlabot un

papildināt ieročus, tad pēc iespējas apgādāt pulkus ar ve-

zumiem. Pulki bij saformēti uz ātru roku, pa kauju laiku

pret Bermonta pulkiem tika sūtīti kā virsnieki, tā ka-

reivji — puiku papildināšanai: tādēļ priekšnieki nebij iepa-
zinušies ar saviem padotiem. Tikai tagad pirmoreiz pulku
un bataljonu komandieri varēja apskatīt visus savus ļau-

dis, ar tiem iepazīties un savstarpēji iepazīties kā virs-

nieki, tā kareivji.
Liels un steidzīgs darbs bij jādara artilērijas un tehnis-

kai pārvaldei: vajadzēja ātri izlabot sabojātos ieročus un

tehniskos līdzekļus, lai uz pulku prombraukšanas laiku tie

būtu kārtīgi apbruņoti. Tika izlaboti ložmetēji un lielga-

bali, kā mūsu sabojātie, tā Bermontam atņemtie. Mums

visādā ziņā bij jāsaved artilērija tik tālu kārtībā, ka lai

katrs pulks dabūtu vismaz vienu bateriju. Lielgabalu ta-

gad bija jau diezgan daudz, bet trūka zirgu, lai iejūgtu

lielgabalus, jau nerunājot par munīcijas ratiem. Dažādu

sistēmu lielgabali ļoti apgrūtināja munīcijas piegādāšanu,
bij jācenšas ievest zināmu vienādību vismaz baterijās, ja

ne divizionos un artilērijas pulkos. Tas arī tika panākts.
Neskatoties uz Ziemassvētku laiku, strādāja bez pārtrau-
kuma.

Decembra mēnesī atgriezās no Varšavas uz Rīgu pastā-
vīgais Polijas militārais priekšstāvis Latvijā — kapteinis
Miškovskis, kurš no jauna ierosināja jautājumu par Poli-

jas karaspēka palīdzību Latgales atbrīvošanas karā. Kap-
teinim Miškovskim bij pilnvaras no Polijas valsts galvas
noslēgt militārus līgumus. Kapteinis Miškovskis bij
labi informēts Latvijas lietās, tādēļ viņš nostājās uz citas

pozīcijas. «Diplomātiskas sarunas un līgumi velkas ļoti

ilgi, karadarbība to necieš, diplomāti ir neuzticīgi, tie grib
dažādas garantijas, un tādēļ tie grūti saprotas. Runāsim

mēs — karavīri; mēs ātrāki sapratīsimies, mēs visu ātrāki

izšķirsim.» Tā apmēram izteicās kapteinis Miškovskis un

lika priekšā izšķirt jautājumu Latvijas un Polijas virspa-
vēlniecībām savstarpēji, nemaz valdības neiemaisot šinī

lieta. Tas ir, ka sarunām netiktu piedots nekāds politisku
sarunu vai līgumu raksturs un no politiska redzes stāvokļa
kā sarunas, tā arī ja būtu noslēgts līgums — tādā gadī-
jumā nebūtu saistošs. Diezgan savāds un pat aizdomīgs

varēja rādīties tas apstāklis, ka poļi, šinī gadījumā kap-

teinis Miškovskis, centās uz kopdarbību, turpretim mēs

izturējāmies diezgan atturīgi un auksti, turpretim poļu
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palīdzība bij ļoti vajadzīga mums, bet mūsu palīdzība
poļiem pavisam nebij vajadzīga: poļi uzmācās mums ar

savu palīdzību, kad patiesībā mums bij jācenšas dabūt šo

palīdzību. Tā kā šī palīdzības piesolīšana nāca ne tik

daudz no poļu diplomātiem (diplomāti piesolīja to diezgan
auksti un formāli), bet no kapteiņa Miškovska puses, tad

es šo apstākli izskaidroju ta: Polijas valsts galva maršals

Pilsudskis vēlas nodibināt draudzību ar Latviju un šās

draudzības iegūšanas labad gatavs sūtīt savu karaspēku
mums palīgā; kapteinis Miškovskis, kā Joti centīgs un uz-

ticīgs Pilsudska apakšnieks un piekritējs, cenšas izvest

dzīvē šo politisko ideju un netaupa nekādas pūles. Bez

tam kapteinis Miškovskis, kā jauns gados Pilsudska uzti-

cības vīrs, grib pierādīt, ka viņš ir cienīgs šīs uzticības un

ka viņš var panākt to, ko diplomātiem nav izdevies pa-
nākt. Man liekas, ka kapteiņa Miškovska persona bij tā,
kura izveda Polijas palīdzību Latvijai; ja Miškovska vietā

būtu bijusi cita persona, tad ir jādomā, ka Polijas kara-

spēks nebūtu palīdzējis mums iekarot Latgali.
Pa šo laiku mūsu militārais stāvoklis bij noskaidrojies.

Bij maz cerības, ka ātrā laikā viss mūsu karaspēks varētu

būt pārsviests uz Latgali. Pat Latgales divīzijas pulki
prasīja zināmu atpūtas laiku, lai tie varētu tikt savesti

pilnīgā kaujas kārtībā. Vidzemes divīzijas savešana kau-

jas kārtībā prasīja vēl vairāk laika: agrāki kā pēc mēneša

nevarēja uz to cerēt; kas attiecās uz Zemgales divīziju,
tad pat nebij iespējams aprēķināt, kad tā varēs ņemt da-
lību Latgales frontē. No Igaunijas nāca noteiktas ziņas
par to, ka Igaunija noslēgs pamieru ar Padomju Krieviju.
Padomju Krievijas spēki Kolčaka un Deņikina frontēs vai-

rāk un vairāk atsvabinājās — varēja tikt pārsviesti uz

mūsu fronti. Tātad tapa skaidrs, ka, ja mēs tūliņ neiesāk-

sim Latgales atbrīvošanu, tad būs par vēlu. Tūliņ iesākt

uzbrukumu Latgalē bez poļu palīdzības mēs nebijām spē-
jīgi. Zināms, mēs varējām cerēt uz sekmēm un pat diez-

gan lielām, īpaši no sākuma, bet nostiprināt ieņemto —

Nj maz ko cerēt. Izejot no visa augšminētā, mums bij jā-
iziet uz poļu priekšlikumu. Zināms, mūsu valdība — ār-

lietu ministrs — tika informēts par sarunām un uz visiem

pieņemtiem lēmumiem tika izprasīta valdības piekrišana.
Ārlietu ministrs pilnīgi piekrita mūsu karaspēka kopdar-
bībai ar poļiem pēc tam, kad tika pievesti visi no manis

Jau agrāki minētie motīvi par poļu palīdzības nepiecieša-
mību un par to, ka pret poļu gribu mums nav ko cerēt
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ieņemt Daugavpili, jo Daugavpili, nerunājot par ienaid-

nieku, saduras vēl mūsu, leišu un poļu intereses. Pēc kop-
darbības noteikumu izstrādāšanas tika kopīgi izstrādāts
darbības plāns. Darbības plānā bij jāizšķir divi galvenie

jautājumi: operācijas plāns — kā tāds — un kopdarbības

saskaņošana starp mūsu un poļu karaspēku. Pēdējais jau-

tājums nav tik vienkāršs: gandrīz visos karos, kuros dar-

bojas sabiedrotas armijas, vienmēr ir manāmas sabiedroto

karaspēka savstarpējas rīvēšanās un pārpratumi. Pie kop-
darbības saskaņošanas še vēl pievienojas divi faktori. Vis-

pirms, mums bij jācenšas parādīt poļiem mūsu karaspēka
darbību tādā veida, lai poļi justu cienību pret to. Otrkārt,

bij vajadzīgs pierādīt poļiem, ka viņu karaspēks tikai pa-

līdz mūsu karaspēkam, bet ne otrādi; tādēļ mums vienmēr

un visur bij jāstāsta un jārunā, ka mūsu spēki ir lieli (lie-
lāki, nekā bij faktiski). Kā pie sarunu vešanas, tā kopdar-
bības plāna izstrādāšanas bij jāņem vērā tas apstāklis,
ka Padomju Krievijas slepenie aģenti vedīs ļoti plašu aģi-

tāciju, netaupot naudas, lai izsauktu rīvēšanos un pārpra-
tumus starp mūsu un poļu karaspēku. Ņemot visu šo vērā,

kā operācijas plāns, tā kopdarbības saskaņošana bij ļoti

pamatīgi jāpārdomā un visi apstākļi jāapsver. Visā šinī

darbā bij vajadzīga vislielākā slepenība. Noslēpt mūsu

plānus no Bermonta bij ļoti viegli; daudz grūtāki bij ietu-

rēt slepenību attiecībā pret Padomju Krieviju, kurai Rīgā

un mūsu armijā bij diezgan daudz slepenu aģentu. Bij

jārēķinās pat ar to, ka virspavēlnieka štābā arī var būt

Padomju Krievijas aģenti; vēlāk izrādījās, ka patiesi tādi

aģenti štābā ir.

LATGALES ATBRĪVOŠANAS OPERĀCIJAS PLĀNS

Operācijas mērķis — ieņemt un noturēt mūsu rokās visu

to teritoriju, kuru mēs uzskatam par latviešu apdzīvotu.
Lai būtu izdevīgi noturēt un aizsargāt ieņemto teritoriju,
tad iebrukums jāved pāri par etnogrāfiskām robežām. Iz-

devīga aizsargāšanās josla, uz kuras apstāties un nostip-

rināties, bij jāmeklē viņpus Latvijas etnogrāfiskās robe-

žas, lai tad visa turpmākā — aizsargāšanās karadarbība

notiktu uz krievu apdzīvotās teritorijas — tad no kara

briesmām vairs neciestu latvieši. Tā kā tanī laikā neviens

nezināja daudzmaz noteikti uzrādīt Latvijas etnogrāfisko
austrumu robežu — noteikti bij zināms tikai tas, ka Dati-
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gavpilī, Rēzeknē un Ludzē dzīvo latvieši, — tad, pamato-

joties uz šiem datiem, bij jāmeklē aizsargāšanās, apstā-
šanās josla, vadoties vienīgi no militārā redzes stāvokļa.

Bij jāizmeklē izdevīga aizsargāšanās josla uz austrumiem

no Ludzes un Daugavpils; ziemeļu Latgalē šī josla jāiz-
vēlas tā, ka lai būtu nodrošināts dzelzceļš Daugavpils —

Rēzekne —Pitalova—Vecgulbene. Par izdevīgu aizsargāša-
nās joslu varēja tikt uzskatīta Siņajas upe ar tās purviem:
tātad centrā par galamērķi-robežu bij jāpieņem Siņajas
upe; uz dienvidiem no tās — Osvejas ezers un līnija no

šā ezera uz dienvidiem līdz Daugavai pie Ustje sādžas.

Ziemeļaustrumos nebij vietējas dabiskas robežas, tādēļ
tur bij vienkārši jāizvirzās tik tālu no dzelzceļa, ka būtu

izdevīgi aizsargāties; ja Igaunija arī būtu vēl kara stā-

voklī, tad gan ziemeļaustrumos varētu izvirzīties līdz Ve-

ļikajas upei. Mums vieniem pašiem tik tālu izvirzīties bij

neizdevīgi — ar to lielā mērā tiktu pagarināta mūsu

fronte. Neizdevīgi būtu bijis arī ieņemt plašus krievu ap-
dzīvotus apgabalus, jo ar to mēs būtu ieguvuši naidīgus
vietējos iedzīvotājus mūsu karaspēka aizmugurē. Tātad:

Osvejas ezers, Siņajas upe un tālāk apmēram līnija
Grivi—Ovsiče—Muravina—Kačtanovo tika pieņemta par

operācijas galamērķi: uz šīs līnijas bij nolemts apstāties,
ieņemt izdevīgas pozīcijas un nostiprināties. Ņemot vērā

Padomju Krievijas karadarbības paņēmienus, bij jādomā,
ka pats iebrukums būs vieglāks nekā ieņemtā rajona aiz-

sargāšana. Padomju Krievijas augstākie kara vedēji reti

pabalsta to karaspēka daļu vai grupu, kurai ienaidnieks

tieši uzbrūk, — viņi to atstāj tās liktenim, bet tūliņ sa-

stāda no rezervēm jaunu grupu, ar kuru tad pāriet stiprā
pretuzbrukumā kādā citā virzienā. No kara mākslas redzes

stāvokļa tāds paņēmiens ir pilnīgi pareizs. Tagad no Pa-

domju Krievijas puses arī ir jau aprakstīta Latgales ope-

rācija; kā no šā operācijas apraksta ir redzams, tad Pa-

domju Krievijas vadoņi arī patiesi bij gatavojuši šādu

pretuzbrukumu Latgalē, bet ātra poļu iebrukuma dēļ nebij

paspējuši to izvest. Poļu virspavēlniecība pilnīgi bij tādos

pat ieskatos kā es par šo Padomju Krievijas darbības

veidu, tādēļ tas tika ņemts vērā pie kopīgas darbības

plāna izstrādāšanas. Pašu uzbrukuma operāciju bij kopīgi
ar poļu štābu nolemts izvest tā: galvenos triecienus izda-

rīt ar abiem flangiem. Dienvidu flangā stipru triecienu iz-

vedīs Polijas karaspēks kopīgi ar mūsu labo flangu: poļu
karaspēks pāries pār Daugavu pie Daugavpils un uz aus-
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trumiem no tās; mūsu labā flanga spēki pāries pār Dau-

gavu Buivišku rajonā, savienosies ar poļiem, un tad visa

ši grupa vedīs uzbrukumu tālāk ziemeļaustrumu virzienā

līdz Siņajas upei un Osvejas ezeram. Pēc tam tūliņ jāiz-
ved otrs trieciens ar mūsu otru grupu mūsu kreisā flangā;
šai grupai jāiesāk uzbrukums ziemeļu flangā Pitalovas

virzienā ar mērķi vispirms ieņemt Pitalovas dzelzceļa
mezglu, tad ieņemt ziemeļaustrumu robežu, to nodrošināt

un tikai pēc tam vest uzbrukumu dienvidu virzienā gar

dzelzceļu un šoseju — uz Korsovku [Kārsavu], Rēzekni,

Lūdzi.

Pa to laiku, kamēr abi mūsu flangi dos ienaidniekam

triecienu, mūsu garajam centram — no Līvāniem līdz Ma-

rienhauzenei (Viļakai) — ir tikai jāsaista ienaidnieka uz-

manība un spēki, tas ir — jāved uzbrukumi ar tiem spē-

kiem, ķuri uz frontes atrodas. Tādēļ visi no jauna uz fronti

sūtāmie spēki ir jāgrupē flangos un galvenā kārtā kreisā

flangā, jo labā flangā darbosies poļu spēki, kuri ir pietie-
koši stipri. Visu plašo centru pastiprināt nav vajadzīgs,
bet gan otrādi: pēc iespējas atvilkt spēkus no centra uz

flangiem, lai padarītu trieciena grupas stiprākas. No

ieņaidnieka pretuzbrukuma pret mūsu centru mums nebij
ko baidīties, protams, zem noteikuma, ja mūsu flangu gru-

pas sekmīgi ietu uz priekšu: mūsu flangu grupas ar savu

sekmīgo uzbrukumu varētu atgriezt mūsu centram uzbrū-

košo ienaidnieku. Flangu sekmes bij atkarīgas no tā, cik

ātri un strauji mēs spējam izdarīt triecienu. Visādā ziņā
uzbrukuma sākumā mēs varējām cerēt uz labām sekmēm,

jo lielinieku spēki uz frontes nebij lieli. Tālākas uzbru-

kuma sekmes, bij jādomā, atkarāsies no tam, cik ātri mēs

spēsim vajāt pirmā kaujā sasisto pretinieku un cik ātri

pretnieks būs spējīgs pievest jaunus spēkus, ja tik tādi

nav jau agrāki pievesti.

Padomju Krievijas armijai Latgalē bij ļoti izdevīgs

dzelzceļu tīkls: no aizmugures uz fronti pienāca 3 dzelz-

ceļi: 1) Pleskava —Pitalova, pie kam uz Pleskavu pienāk
dzelzceļi no vairākām pusēm; 2) Veļikije Luki—Rēzekne

un 3) Smoļenska —Daugavpils; paralēli frontei bij divi

dzelzceļi — viena aiz otra — Pitalova—Daugavpils un

Pleskava —Polocka. Pateicoties izdevīgam dzelzceļu tīk-

lam, bij iespējams ātri sūtīt palīga karaspēku un pēc va-

jadzības pārgrupēt spēkus. Ņemot vērā Krievijas sabru-

kušo dzelzceļu stāvokli, bij jādomā, ka vismaz pirmā laikā

krieviem neizdosies pievilkt jaunas rezerves no Kolčaka
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un Deņikina frontēm un tādēļ krievi sūtīs pirmos palīga
spēkus no Pēterpils un Maskavas apgabaliem. No Pēter-

pils pienākošie (Igaunijas, Judeņiča un Millera frontēm)
brauks caur Pleskavu un no turienes tieši pret mūsu kreiso

(ziemeļu) flangu. No Maskavas rajona sūtītie spēki var

nākt pēc patikšanas vai nu uz Pleskavu, vai Rēzekni, vai

Drisu. Tātad pret mūsu ziemeļu flangu krieviem bij iespēja
sagrupēt spēkus kā no Pēterpils, tā Maskavas. Tādēļ mūsu

ziemeļu grupas uzbrukums bij jāved ļoti apdomīgi, sevišķi
līdz Pitalovas stacijas ieņemšanai un nodrošināšanai.

Polijas virspavēlniecība pastāvēja uz to, lai uzbrukums

iesāktos ātrākā laikā — jau priekš Ziemassvētkiem (Dau-
gavpils būšot Latvijai par Ziemassvētku dāvanu). Kā jau
agrāk minēju, tad es pilnā mērā biju ar poļiem vienos prā-
tos attiecībā uz to, ka jo agrāki iesākt operāciju, jo labāki,
bet, par nožēlošanu, Latgales divīzijas pulki vēl nebij pa-

spējuši sagatavoties ar visu steigšanos. Poļi uzstādīja no-

teikumu, ka lai vismaz viens pulks tiktu nosūtīts uz mūsu

labo flangu bez jau tur atrodošamies dēļ kopīga ar poļiem
uzbrukuma. Galu galā poļi bij ar mieru atlikt uzbrukumu

līdz 3. janvārim, bet nekādā ziņā ne vēlāk. Mūsu valdības

vīri un daudzi no augstākiem karaspēka priekšniekiem ne-

uzskatīja ātru uzbrukuma iesākšanu par nepieciešamu. Ar

loti lielām pūlēm izdevās nokārtot visus sagatavošanas
darbus vismaz tik tālu, ka tapa iespējams līdz 3. janvārim
nosūtīt vienu pulku uz fronti: tātad 3. janvārī varēja uz-

brukumu iesākt tikai labā flangā — kopā ar poļiem, bet
kreisā flangā — Pitalovas virzienā — mēs vēl nevarējām
3- janvārī iesākt uzbrukumu. Par laimi, arī šinī ziņā mēs

sastapām no poļu puses labvēlīgu pretimnākšanu: Polijas
virspavēlniecība necēla iebildumus pret to, ka mūsu kreisā

flanga grupa iesāks drusku vēlāku uzbrukumu. Kreisā

flanga uzbrukuma sākumu ar poļiem norunāja uz 5. jan-
vāri. Poļi uzņēmās iesākt uzbrukumu, nenogaidot, kad

mūsu spēki Pitalovas rajonā iesāk uzbrukumu, un neno-

gaidot pat, kad šos spēkus sagrupēs.
Šādai poļu uzņēmībai bij milzīga nozīme. Vispirms bij

jādomā, ka krievi vairāk baidās no poļu karaspēka nekā

no mūsu. Tātad, ja poļi būs iesākuši uzbrukumu un uz

Pārējās frontes uzbrukuma vēl nebūs, tad saprotams, ka

krievi vērsīs visus savus spēkus un rezerves pret poļiem:
ar savu uzbrukuma iesākšanu poļi atvilks pret sevi krievu

dzērves. Pagaidām uz tās poļu frontes, kurai bij jāņem
dalība Latgales atbrīvošanā, — tas ir, no Daugavpils līdz
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Drisai — stāvēja apmēram tikpat lieli Padomju Krievijas

spēki kā pret mūsu karaspēku. Ņemot vērā to, ka poļu

karaspēks bij labi organizēts, disciplinēts un apbruņots
un ka krievi no tā baidījās, tad nevarēja būt šaubu par

to, ka poļu uzbrukumam būs lielas sekmes.

Uz nelielām grūtībām pie kopīga plāna izstrādāšanas

bij jāuzduras vadības jautājumā. Ja tiek vesta kopīga

operācija, tad ir vajadzīga kopīga vadība: tā tas vispārīgi
ir pieņemts teorētiski. Praktikā kopīgas vadības jautājums
ir daudzpusīgs. Lielas politiskas un arī militāras priekš-
rocības vienmēr būs tam, no kura puses ir kopīgais virs-

pavēlnieks, jo virspavēlnieka rokās taču tiek nodots viss

kara liktenis un kopā ar to arī viss politiskais liktenis.

Pat visobjektīvākais un taisnākais virspavēlnieks tomēr

izturēsies labvēlīgāki pret savas valsts karaspēku nekā

pret citu sabiedroto karaspēku. Viss kara laupījums (iegu-
vums) atrodas virspavēlnieka rīcībā. Lai būtu iespēja sek-

mīgāki vadīt karaspēku, tad ir vajadzīgs to labi pazīt un

zināt visas viņa īpatnības; poļu priekšnieki pavisam nepa-

zina mūsu improvizēto, uz ātru roku saformēto karaspēku.
Zināms, par kopīgo vadītāju varēja būt tikai kāds poļu
ģenerālis, jo Polijas gods taču nevarēja atļaut, ka viņu

armijas ģenerālis būtu padots kādas neatzītas valsts virs-

niekam; bez tam Polija bij nozīmējusi Latgales atbrīvo-

šanai grupu no divi kājnieku un vienas kavalērijas divī-

zijām, tas ir, daudz lielāku spēku, nekā mums no sākuma

bij Latgalē. Šinī jautājumā vienošanos panāca: mūsu ar-

mijas labo flangu — landesvēru ieslēdzot — nodeva zem

poļu grupas komandiera, visa pārējā fronte palika zem

mūsu pašu tiešās vadības. Pie poļu grupas štāba pieko-
mandēja mūsu virsniekus, lai ar tiem varētu dot mūsu

karaspēkam (tam, kurš padots poļiem) pavēles. Siem virs-

niekiem piekrita ļoti grūta loma — izlīdzināt visas varbū-

tīgās rīvēšanās, ņemot vērā mūsu karaspēka īpatnības un

ne visai nosvērto mūsu virsnieku sastāvu. Bez tam visi

svarīgākie operatīvie rīkojumi tika jau iepriekš ziņoti man,

lai būtu mana piekrišana, no vienas puses, un, no otras

puses, lai man vajadzības gadījumā būtu iespēja paskaid-
rot uzdevumu mūsu karaspēkam, ņemot vērā viņa īpatnī-
bas. Šo jautājumu formulēja šādā veidā. Pie poļu-latviešu
grupas komandiera ģenerāļa Ridz-Smigli tiek dibināta lat-

viešu štāba daļa ar latviešu virsnieku kā poļu-latviešu
grupas otro štāba priekšnieku. Faktiskas štāba priekšnieka
tiesības šis mūsu virsnieks un viņa padotie nebaudīja, j°
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tas būtu bijis Joti grūti izvedams dzīvē. Bet, no otras pu-

ses, arī Polijas ģenerālis — grupas komandieris — nekad

neizlietoja visas savas priekšnieka tiesības attiecībā pret
Latvijas karaspēku. Poļu ģenerālis izturējās pret latviešu

karaspēku kā pret sabiedroto, bet ne viņam pilnā mērā

padoto karaspēku. Par mūsu karaspēka štāba priekšnieku
pie poļu ģenerāļa tika nozīmēts un nosūtīts virspavēlnieka
štāba operatīvās daļas kapteinis Veiss, kurš arī visu kop-
darbības laiku sekmīgi izpildīja šo uzdevumu.

Tā bij viena no ļoti noteiktām poļu prasībām, lai viena

daļa no mūsu karaspēka būtu padota viņiem; no šās pra-
sības poļi neatkāpās; bet faktiski poļi neizlietoja šo notei-

kumu, tādēļ ir jādomā, ka šai padotībai bij tikai politiski
mērķi vai nozīme. Mums šī padotība neizdevīga nebij: ar

padotību poļi uzņēmās arī atbildību, — ja krievi būtu ve-

duši kādu triecienu pret mūsu karaspēku, tad poļiem bij
jāglābj. Es atceros nelielu starpbrīdi sarunu laikā, kad

es teicu kapteinim Miškovskim, ka, pieprasot padotību, tie

uzņemas arī pilnīgu atbildību; kapteinis Miškovskis drus-

ciņ uztraucās, zināmu brīdi pārdomāja un tad atbildēja,
ka viņi ņem uz sevis arī pilnīgu atbildību.

Otra ļoti svarīga poļu prasība bij — apgādāt ar uzturu
visu to poļu karaspēku, kurš būs Latgalē. Zināms, tā bij
niecīga kompensācija, kuru poļi prasīja no mums par to,
ka viņi palīdz mums, — prasīt no mums tikai uzturu tam

karaspēkam, kurš karo. Bet arī tas bij mums par grūtu,
un pilnā mērā mēs nebijām spējīgi to izpildīt.

Kas attiecas uz kara ieguvumiem, tad poļi apņēmās at-
dot mums visus karamateriālus (lielgabalus, ložmetējus,
patronas utt.), saņemtās uzturas vielas ieskaitīt tanī kvan-

tuma, kuru nācās saņemt no mums, bet tikai dzelzceļa
materiālus, kuri būs iegūti no apvienotā latviešu-poļu ka-

raspēka, dalīt uz pusēm. Tātad šinī ziņā ir redzama atkal

Mi liela labvēlība pret mums.

Tātad operācijas plāns galīgi pieņēma šādu formu.

Pirmo stipro triecienu izdarīt ar apvienoto latviešu-poļu
karaspēka grupu, sastāvošu no vienas poļu divīzijas, ku-

rai seko kavalērija un otra kājnieku divīzija, un Latvijas
divi kājnieku pulkiem un landesvēra. Šo triecienu iesākt

1920. gadā. Otro triecienu izdarīt uz mūsu kreisā

'langa, sagrupējot tur mūsu pārējos spēkus. Šo triecienu

mēs nevarējām dot vienā laikā ar pirmo, jo nebij kara-

spēka, tādēļ tika pieņemts izdarīt to pēc iespējas ātrāki —

ārējam uz 5.-6. janvāri. Pēc tam kad labā flangā poļu-
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latviešu grupa būs pirmo mērķi sasniegusi, nodibināt sa-

karus un aizmuguri un tad vest tālākus uzbrukumus līdz

galīgā mērķa — robežas — sasniegšanai.
Viens no grūtākiem gabaliem bij operācijas sākuma -

pirmo soju — izstrādāšana. Se krustoja ceļu kā politiskas,
tā arī militāras grūtības.

Poļu karaspēks ieņēma fronti (karte Nr. 1) gar Dauga-
vas kreiso krastu no Drisas līdz Daugavpils aerodromam,
to ieskaitot, tas ir, apmēram 4 verstis uz ziemeļaustrumiem

no dzelzceļa tilta pār Daugavu. Mūsu karaspēka labais

flangs uz Daugavas kreisā krasta atradās pie Kazimiriškii

muižas. Starp poļu un mūsu karaspēku atradās Lietavas

karaspēks, uz apmēram 10 verstis platas frontes gar Dau-

gavas kreiso krastu. Tā kā Lietava pretendēja uz Daugav-

pili ne mazāk par Latviju un tā kā līdz tam laikam lieta-

vieši kavēja katru mūsu satiksmi un sakarus ar poļu ka-

raspēku, tad bij neapšaubāmi, ka pie mūsu karaspēka vir-

zīšanās uz priekšu Lietavas karaspēks arī pāries pār Dau-

gavu (pa ledu varēja gandrīz katrā vietā tikt pāri). Ja

poļi neielaistu Lietavas karaspēka Daugavpilī, tad tomēr

lietavieši neļautu mums nodibināt tiešu satiksmi ar poļu
karaspēku un tādēļ arī mūsu karaspēks nevarētu nokļūt

Daugavpilī, un tā Daugavpils bez savstarpēja kara mūsu

rokās nenonāktu. Bez tam, ņemot vērā ļoti asās attiecības

starp Poliju un Lietavu, varēja iznākt arī Lietavas un Po-

lijas karaspēku sadursme. Lai pārvarētu šās politiskās
grūtības, tad operācijas sagatavošana bij jāved tik slepeni
un pirmais uzbrukums tik ātri, ka lai viss Daugavas la-

bais krasts, ieskaitot Daugavpili, būtu ieņemts no mūsu

un poļu karaspēka agrāki, nekā lietavieši par to zināt da-

būtu. Šis apstāklis padarīja operācijas sākumu par ļoti

komplicētu. Kaujas darbība vienmēr ir savienota ar dažā-

dām nejaušībām, tādēļ katrs komplicēts plāns ir jāuzskata
par šaubīgu. Lai novērstu nejaušības iespaidus, tad dar-

bība nodrošināma daudz vairāk nekā pie vienkāršas izve-

šanas dzīvē.

Lai gan poļi paši piesolīja mums savu palīdzību un par
šo palīdzību neprasīja nekādas kompensācijas, tad tomēr

uz šo palīdzību nedrīkstējām skatīties tik vientiesīgi. J a,
privātā dzīvē platoniska draudzība ar izpalīdzību ir reti

sastopamas, tad politikā platonisku jūtu nav, bet ir tikai
viens vai otrs labums. Polijas valsts galva — Pilsudskis-;
ar šo palīdzību gribēja iegūt Latvijas draudzību, lai tādā

ceļā nodrošinātu nākotnē Polijas ziemeļu flangu. Šo Pil"
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sudska vēlēšanos centās izvest dzīvē kapteinis Miškovskis

ar visu sparu un pārvarēt visus šķēršļus. Mums no savas

puses nācās vest visu darbību tā, lai mēs pabalstītu ideju
un nekādā ziņā nedotu ar mūsu darbību ieročus tām poļu

aprindām, kuras bij pretējos ieskatos. Mums bij jāpierada,
ka mēs esam spējīgi ievest kārtību iekarotā zemē, ka mūsu

administrācija un mūsu karaspēks darbojas tikpat labi

kā poļu, ka zem Latvijas valdības (pagaidām zem Latvi-

jas karaspēka) iekārtas ir pilnā mērā taisnīga un likumīga
dzīve.

Bez tam mēs taču nedrīkstējām aizmirst to apstākli, ka

Pilsudskis taču var palikt vēl ilgi par valsts galvu, bet

var arī ļoti ātrā laikā tikt nomainīts un viņa vietā var

nākt cits ar pilnīgi citiem ieskatiem. Pilsudska ieskati nav

visas Polijas ieskati, un tādēļ tie, kuriem ir citādi ieskati,
centīsies tos izvest dzīvē. Bij jārēķinās, ka visi Latgales
poļu muižnieki grib, lai Latgale būtu pievienota pie Poli-

jas, to pašu vēlas arī ļoti plašās poļu aprindas un liela

daļa no tiem poļu karaspēka priekšniekiem, kuri ienāks

Latgalē: visi viņi darbosies tā, lai Latgale paliktu pie
Polijas, — sūtīs attiecīgus ziņojumus, ievedīs kārtību utt.;
visiem viņiem pretim strādās — Varšavā Pilsudskis un

Latvijā Miškovskis. Tātad mums bij vajadzīgs būt ļoti

uzmanīgiem un no paša sākuma vest visu mūsu darbību

tā, ka lai nedotu ne mazākā iemesla domāt, ka Latgale
varētu palikt poļu rokās. Priekš tam vispirms bij vaja-
dzīgs, lai Daugavpilī tūliņ pēc viņas ieņemšanas tiktu

ievietots Latvijas garnizons un arī visa Daugavpils un

visa ieņemtā rajona pārvaldība tiktu saņemta Latvijas ro-

kās; lai latviešu garnizons un Latvijas valdības ierēdņi
priekšzīmīgi izturētos un vestu savu darbību tā, ka lai

nevarētu būt ne šaubu, ne pārpratumu, bet lai ieņemtā
Latgalē tūliņ ievestu vispriekšzīmīgāko kārtību.

No mūsu karaspēka bij nozīmētas kopdarbībai ar poļiem
un zem poļu pavēlniecības sekošas daļas:

9. Rēzeknes kājnieku pulks un 1 baterija,
3. Jelgavas „ „ „

1
,

vācu landesvers — ar 3 baterijām,
1. Kurzemes divīzijas eskadrons un

1 bruņotais vilciens.

Šās mūsu daļas apvienoja zem Kurzemes divīzijas ko-

mandiera vietas izpildītāja pulkvežleitnanta Pūriņa vadī-

bas. Pulkvežleitn. Pūriņa grupai bij jāpāriet poļu grupas

komandiera padotībā tad, kad būs nodibināta tieša satik-
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sme un sakari tieši starp mūsu un poļu karaspēku uz Dau-

gavas labā krasta. Visu pārējo uz Latgales frontes atro-

došos un tur pienākošos karaspēku bij nodomāts apvienot

zem Latgales divīzijas komandiera pulkveža Berķa vadī-

bas, zināms — pēc tam, kad Latgales divīzijas štābs būs

nonācis frontē.

Pulkvežleitn. Pūriņa grupas darbības plāns tika diezgan
sīki izstrādāts, bet nosūtīts pulkvežleitn. Pūriņam tika

tikai 29. decembrī. Tāpat arī 9. Rēzeknes pulks ar bate-

riju, kuri atradās Rīgā, dabūja pavēli par pārbraukšanu
uz fronti tikai tās dienas vakarā, kad rītu bij jāiesāk pār-
vadāšana pa dzelzceļu.

Padomju Krievijas karaspēks ieņēma diezgan labas po-

zīcijas. Viena daļa no šīm pozīcijām — gar Daugavas
krastu — bij sagatavota pasaules kara laikā un tagad
lielinieku izlabota.

Lai gan lielinieku pozīcijas nevarēja uzskatīt par stipri

izbūvētām, salīdzinot ar pasaules kara pozīcijām, tad to-

mēr tās bij jāskaita par diezgan stiprām lauku kara ap-

stākļos un vēl vairāk jāskaita par stiprām, ņemot vērā to

apstākli, ka mūsu karaspēkam bij ļoti maz artilērijas.
Drāts aizžogojumi lielinieku pozīcijām bij priekšā visiem

svarīgākiem punktiem, un tas ir viens no galveniem pozī-

cijas stipruma faktoriem lauku kara apstākļos. Galvenais

lielinieku aizsargāšanās sistēmas trūkums bij tas, ka ka-

raspēka daudzums samērā ar frontes garumu bij niecīgs.
Frontes garums bij šāds: gar Daugavas krastu no Kazi-

miriškiem līdz Šlosbergas muižai apmēram 30 verstis, tā-

lāk no Daugavas labā krasta pie Šlosbergas muižas uz

ziemeļiem, uz Losje, Lubānes ezeru, Kuprovu un līdz Be-

rcnskai — apmēram 160 verstis, tā kopsummā, ierēķinot
lielākos līkumus, — 200 verstis. Lielinieku spēki bij ap-

mēram vienlīdzīgi izkaisīti pa visu šo fronti. Uz garas
frontes uzbrucējam vienmēr ir iespēja savilkt vienā vietā

lielākus spēkus un viegli pārraut aizsargātāja plāno un

garo fronti. Mums bij zināms, ka lielinieki ir sagatavojuši
arī otru pozīciju 10—15 verstis aiz pirmās pozīcijas un

nostiprinājuši dziļākā aizmugurē svarīgākos punktus —

Rušānus, Rēzekni, Korsovku un Pitalovu. Bet šīs pozīcijas
un nostiprinātie punkti nevarēja lielu lomu spēlēt: ja uz-

brukums no sākuma tiks ievadīts sekmīgi, tad būs iespēja
ar manevrēšanu ieņemt visus apcietinājumus.

Politiskie apstākļi un kopdarbība ar poļiem piespieda
mūs iesākt uzbrukumu ar mūsu galējo labo flangu un vest
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uzbrukumu pāri Daugavai. Tas bij izdevīgi arī no mili-

tārās puses, bet tikai zem noteikuma, ka poļi vedīs uzbru-

kumu no Daugavpils uz ziemejiem. Pie šādiem apstākļiem
mēs varējām cerēt dabūt savās rokās Daugavpils dzelz-

ceļu neizpostītā stāvoklī.

Uzbrukums bij jāiesāk tā, ka lai tas būtu ienaidniekam

negaidīts: ar nejaušību mēs varējām pilnīgi nodrošināt

savas pirmās sekmes. Tālāko darbību bij vajadzīgs vest

ātri, lai neļautu ienaidniekam sakārtoties un atrast pret-
līdzekļus. Ar ātrumu mēs varējām cerēt iegūt vairāk kara

laupījuma un sevišķi mums ļoti vajadzīgos lielgabalus
un ložmetējus.

Sarunas ar poļiem un kopīga karadarbības izstrādāšana

tika izvesta decembra vidū. Tanī pašā laikā bij galīgi jā-

apdomā arī mūsu karaspēka darbības plāns visos sīkumos.

Pēc tam kad viss bija nolemts, vajadzēja sagatavoties un

iesākt darbību. Darba bij ļoti daudz un darbs grūts īpaši
karaspēkam, bet laika un līdzekļu ļoti maz. Ar cietu gribu
un stipru enerģiju vienmēr visas grūtības ir pārvaramas.
Toreiz latviešu tautā bij noteikti cieta griba un arī stipra
enerģija, neskatoties uz ilgajiem kara gadiem un izpostīto
saimniecisko stāvokli. Toreiz visur bij sastopama pretim-
nākšana un izpalīdzības griba Latvijas valsts nodibināša-

nas un nodrošināšanas darbā.

Latvijas armijas organizācija un sastāvs

uz 1. janvāri 1920. gadā

Armijas virspavēlnieks: pulkvedis Balodis.

Armijas štāba priekšnieks: ģenerālštāba pulkvedis P. Ra-

dziņš.

Armijas artilērijas priekšnieks: pulkvedis E. Kalniņš.
Armijas apgādības priekšnieks: pulkvedis Stiebris.

Armijas Sanitārās pārvaldes priekšnieks: pulkvedis
Dr. mcd. Sniķers.

a) Austrumu frontē.
Latgales partizāņu pulks. Komandieris: kapteinis Sku-

jiņš.

Bruņotie vilcieni nr. 1, 2 un 3.

Landesvērs. Komandieris: pulkv. Aleksanders. Štāba

priekšn.: pulkv. L. Rādens. Virsštāba priekšnieks: jūr.
kapt. Keizerlings.
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Trieciena grupa. Komandieris: ritmeisters Beisels.

Detachement Hahn. Komandieris: ritmeisters Binkaus.

Detachement Barth. Komandieris: ritmeisters Peitans.

Kavalērijas grupa Engelhardt.
I Kurzemes divīzija. Divīzijas komandieris: pulkvežleitn.

Pūriņš. Štāba priekšnieks: kapteinis Tone.

Jelgavas pulks. Komandieris: pulkvedis Dombrovskis.

2. Ventspils pulks. Komandieris: kapteinis Ezeriņš.
1. Liepājas pulks. Komandieris: pulkvežleitn. Hasmanis.

Kurzemes artilērijas pulks. Komandieris: kapteinis Kire.

1. eskadrons. Inženieru rota.

b) Ceļā uz Austrumu fronti.
111 Latgales divīzija.

Divīzijas komandieris: pulkvežleitn. Berķis. Štāba

priekšnieks: kapteinis Duņens.
9. Rēzeknes pulks. Komandieris: pulkvedis Krustiņš.
7. Siguldas pulks. Komandieris: pulkvežleitn. Kalniņš.

Latgales artilērijas pulks. Komandieris: kapteinis Ban-

kins.

3. eskadrons. Inženieru rota.

c) Tiek sagatavoti nosūtīšanai uz Austrumu fronti.
II Vidzemes divīzija.
Divīzijas komandieris: pulkvedis Peniķis. Štāba priekš-

nieks: Spandegs.
6. Rīgas pulks. Komandieris: pulkvedis Apinis.
5. Cēsu pulks. Komandieris: pulkvežleitn. Liepiņš.
4. Valmieras pulks. Komandieris: pulkvežleitn. Bajārs.
Vidzemes artilērijas pulks. Komandieris: kapteinis Da-

nenbergs.
2. eskadrons. Inženieru rota.

Aviācijas parks.
Bruņotie automobiļi.

d) Formējas un nes garnizona dienestu.

IV Zemgales divīzija.
Divīzijas komandieris: pulkvežleitn. Dankers. Štāba

priekšnieks: kapteinis Oleks.

Studentu bataljons pārformējas par Tanku bataljonu.

Formējas: 10., 11. un 12. pulks.

Artilērijas pulks.
Eskadrons. Inženieru rota.
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Uz 1. janvāri mūsu bruņotos spēkos sastāvēja:

Bez tam Latvijas bruņotos spēkos ietilpa: a) bruņotie

vilcieni, b) bruņotie automobiļi, c) Aviācijas parks, d) Jū-

ras daļa, c) dažādas aizmugures iestādes plašā sastāvā,

f) mācības iestādes: kara skola, instruktoru bataljons un

baterija, g) Apsardzības ministrija ļoti mazā sastāvā. Pa-

visam uz uzturas bruņotos spēkos uz 5. janvāri sastāvēja:
virsnieku 2292, ierēdņu 775, instruktoru 7804, kareivju
59884 un uz brīva līguma pamata 2291; tātad kopsummā
uz uzturas bij 73 246 cilvēki.

Annijas kaujas sastāvs bij sekošs:

Bez tam uz 4 bruņotiem vilcieniem un 4 bruņotiem auto-

mobiļiem (kaujasspējīgiem) atradās: 13 lielgabalu, 33 lož-

metēji un 8 mīnmetēji.
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No šiem skaitļiem ir redzams, ka mūsu armija vēl atra-

dās organizācijas attīstības stāvoklī: daudz uz uzturas un

maz karotāju; smaga aizmugure un samērā vāja fronte.

Ja atrēķinām no atrodošās uz uzturas skaita Apsardzības

ministriju, Jūras daļu un Zemgales divīzijas neapbruņotos

kareivjus un uz visiem tiem rēķināsim 12 000, tad tomēr

atliks uz uzturas 61 000, no kuriem tikai 21 550 štiku, kas

iztaisa 35%. Pasaules karā štiku skaits sastādīja šādus

procentus no uz uzturas atrodošos skaita: 1916. gadā Fran-

cijā 50—52%, Anglijā — 52%, Krievijas armijā 40%;
1917. g. pavasarī (aprīlī) Francijas armijā 49%, Anglijas
armijā — 46% un Krievijas armijā 28%. Tātad, neskato-

ties uz ļoti lielu tehniska karaspēka skaitu, Francijas ar-

mijā štiku procents tomēr ļoti augsts.

DAUGAVPILS IEŅEMŠANAS OPERĀCIJA

Mūsu karaspēka morāliskās īpašības nebij pilnīgi vienā-

das visās karaspēka daļās. Uz Padomju Krievijas frontes

atradās I Kurzemes divīzija, landesvērs un Latgales par-

tizāņu pulks. Kurzemes divīzijas pulki jau ilgu laiku stā-

vēja uz frontes diezgan mierīgos apstākļos, tādēļ tie bij

diezgan labi saorganizējušies; pastāvīgi darbojoties pret
lieliniekiem un visur redzot lielinieku darbu sekas un re-

zultātus, šie mūsu pulki bij pilnīgi nepieejami kaut kādam

komunistu propagandas iespaidam. Kurzemes divīzijas ko-

mandiera vietas izpildītājs pulkvežleitn. Pūriņš (viņš ari

visas Austrumu frontes komandieris) un viņa štāba priekš-
nieks kapteinis Tone, kā arī daži pulku komandieri un citi

virsnieki diezgan bieži pa novembra un decembra mēne-

šiem iebrauca Rīgā un sarunās ar mani vienumēr izteicās,

ka Kurzemes divīzijas daļas gaidot tikai pavēli iet uzbru-

kumā. Ka šie izteicieni bij pilnīgi patiesi, to pierādīja iz-

lūku darbība frontē: Kurzemes divīzijas pulku nelielās

izlūku daļas bieži vien atņēma sarkanarmiešiem ložmetē-

jus, šautenes, atveda gūstekņus; sevišķi enerģiski šinī zinā

darbojās 1. Liepājas pulks; vēl 3. decembrī šā pulka virs-

leitnants Helmanis bij atņēmis no sarkanarmiešiem veselu

bateriju pilnā sastāvā.

Vācu landesvērs bij labi saorganizēts, apbruņots un ap-

mācīts. Landesvēram bij atsevišķa organizācija; viņš sa-

stāvēja no trīs daļām (Detachement); katrā detašmentā

ietilpa kājnieki, artilērija un jātnieki. Pavisam landesvēra



147

skaitījās ap 2500 štiku, 3 baterijas (kopā 9 darbojošies

lielgabali) un 3 mazi eskadroni. Varēja pielaist šaubas

par landesvēra politiskiem ieskatiem attiecībā pret Ber-

montu, tāpat apšaubāmi varēja būt landesvēra politiskie
ieskati pret Latviju kā valsti, bet karā pret lieliniekiem

landesvērs bij jāuzskata par pilnīgi drošu un stipru kara-

spēku. Landesvēru komandēja Anglijas karadienesta (Īri-
jas gvardes) kapteinis — Latvijā pulkvedis Aleksanders.

Pulkvedis Aleksanders bij politiskais landesvēra koman-

dieris: no vienas puses, viņš garantēja Latvijas valdībai

landesvēra uzticamību; no otras puses, viņš apsargāja
landesvēru no varbūtējām rīvēšanām ar Latvijas kara-

spēku. Faktiskais landesvēra kaujas komandieris pēc tam,
kad no landesvēra aizbrauca visi neapmierinājamie muiž-

niecības politikas darbinieki, bij landesvēra štāba priekš-
nieks majors barons Rādens — vācu dienesta virsnieks,
ne politiķis, bet īsts karavīrs. Arī majors Rādens, būdams

Rīgā decembra mēnesī, izteicās, ka arī landesvērs gaidot
tikai pavēli iesākt uzbrukumu. Kad es atbildēju Rādenam,
ka pavēle ir drīzumā sagaidāma, tad Rādens teica, ka pēc
pavēles atdošanas es varēšot pārliecināties, ka landesvērs

nekad nepalikšot pakaļ latviešu pulkiem.
Latgales partizāņu pulks bij saformēts no vietējiem —

piefrontes iedzīvotājiem, salasījušamies pulkā, kā no mūsu

puses, tā no ienaidnieka puses, ar mērķi: pirmie — lai aiz-

sargātu savas mājas, un otrie — lai atsvabinātu savas

mājas un savas ģimenes no lielinieku jūga. Partizāņu
pulkā bij visi tikai brīvprātīgi salasījušies. Apbruņojušies
un apģērbušies tie arī bij pa lielākai daļai paši ar saviem

līdzekļiem — atņemot lieliniekiem visu vajadzīgo. Pulks

bij diezgan vāji organizēts un apmācīts piedzīvojušu virs-

nieku trūkuma dēļ. Toties cenšanās uzbrukt lieliniekiem

pulkā bij vislielākā, jo visu šo brīvprātīgi dienošo latga-
liešu vienīgais mērķis bij — atsvabināt savas mājas, savu

dzimteni no lielinieku jūga. Tātad viss Latgales frontē

stāvošais karaspēks bij pārņemts no tieksmēm uzbrukt

Ceļiniekiem.

Latgales divīzijas daļas atradās Rīgā — lai atpūstos,
'ai tiktu savestas kārtībā, apģērbtas un apbruņotas. Pra-

sījām, lai apģērbšanu, īpaši ar siltu ziemas apģērbu, un

apbruņošanu izvestu uz ātrāko. Latgales divīzijas pulkiem
b'j iespējams arī Ziemassvētkus nosvētīt Rīgā; kā valdība,
tā priekšniecība un sabiedrība centās sagādāt kareivjiem
Pēc iespējas arī dažādas izpriecas — teātra, kinematogrāfa
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izrādes utt. Tas apstāklis, ka Latgales divīzijas daļas no

Rīgas un Jelgavas tiks sūtītas uz Latgales fronti, — nebij
noslēpums ne priekš viena, un, bez šaubām, to zināja ari

lielinieku aģenti un Rīgā dzīvojošie lielinieku pabalstītāji,
Arī Latgales divīzijas pulkos bij slepeni lielinieku aģenti
un pabalstītāji. Tādēļ no lielinieku puses Latgales divīzi-

jas pulkos veda enerģisku propagandu. Šīs propagandas
pirmais mērķis bij — pierunāt kareivjus, ka nav vajadzīgs
iet uz lielinieku fronti: vispirms tika uzsvērts, ka kareivji
ir noguruši — tiem vajaga ilgāki atpūsties, tad labi ap-

ģērbties utt. Tad tika pievests otrs arguments, ka uzbrukt

lieliniekiem nav vajadzīgs, ka no lieliniekiem esot iespē-

jams panākt Latgales atbrīvošanu bez asinsizliešanas,

caur diplomātiskām sarunām. Bij grūti noteikt, kādu

iespaidu atstāj uz kareivjiem šī propaganda, kā arī dažā-

das pa pilsētu cirkulējošās baumas, bet priekšniecības
starpā šis apstāklis radīja diezgan lielas šaubas par iespē-

jamību tūliņ iesākt uzbrukumu. Priekšnieki maz pazina
savus apakšniekus un kareivjus, jo karaspēka daļas tika

papildinātas ar mobilizētiem kareivjiem un virsniekiem pa

kaujas laiku ar Bermontu un priekšniekiem nekad nebij

bijis iespējams iepazīties ar apakšniekiem. Nebij vēl gads
pagājis, kad lielinieki valdīja pār visu Latviju un kad ne-

viens skaidri nezināja teikt par otru, vai tas ir lielinieku

piekritējs vai ienaidnieks. Viss tas, kopā ņemot, neatļāva

priekšniekiem paļauties uz savu padoto daļu uzticību. Lat-

viešu veselīgais gars un skaidrais prāts bij visstiprākais
pretlīdzeklis pret komunistu propagandu. Kad latviešu ka-

reivis sajuta noteiktu un drošu vadību, tad viņš sāka ticēt

tikai saviem priekšniekiem, bet ne komunistu aģitatoriem.
Jo skaidri to pierādīja visa Latgales divīzijas darbība Lat-

gales frontē.

Pa Ziemassvētkiem Latgales frontē stāvošais karaspēks
turpināja savu dienestu tāpat kā agrāki; Latgales divīzi

jas daļas arī mierīgi turpināja atpūtu un sagatavošanos

Rīgā un Jelgavā. Ne mūsu uzbrukšanas plāns, ne uzbruk-

šanas iesākšanas laiks iepriekš nevienam netika zināms

darīts, lai caur to tas netaptu zināms lieliniekiem un lie-

taviešu karaspēkam un lai lielinieku aģitatori Rīgā neda-

būtu propagandai derīgus datus un faktus.

Taisni Ziemassvētkos — 26. decembrī — es pilnīgi ne-

gaidīti dabūju zināt, ka 3. Jelgavas pulka bataljons atro-

das Jelgavā: šis bataljons bij no pulkvežleitn. Hasmaņa

grupas, kura nāca no Jaunjelgavas uz Bausku Bermonta
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vajāšanas laikā. Kad pulkvežleitn. Hasmanis atgriezās

atpakaļ un pievienojās pie Kurzemes divīzijas, tad šis. ba-

taljons bij palicis Kurzemē, ienācis Jelgavā un tur bij pie-
vilkts garnizona dienesta nešanai. To pašu dienu deva

rīkojumu bataljonam bez kavēšanās pievienoties pie pulka,
pārbraucot pa dzelzceļu uz Krustpili.

Tā kā pirmo uzbrukumu ar mūsu labo flangu bij no-

lemts iesākt 3. janvāri no rīta, tad nozīmētam šā uzbru-

kuma izpildīšanai 9. Rēzeknes pulkam vajadzēja jau jan-
vārī nonākt uzbrukuma izejas vietā; 2. janvārī pulks va-

rētu atpūsties, iepazīties ar apstākļiem un sagatavoties.
Pēc mana aprēķina, lai 1. janvārī pulks būtu jau izejas
vietā, viņam vajadzēja 28. decembrī iesākt izbraukšanu

no Rīgas. Tādēļ tikai 27. decembra vakarā deva pirmos
rīkojumus par Latgales divīzijas kājnieku un artilērijas
pārvadāšanu uz Latgales fronti. Pie tam šinīs pirmos rī-

kojumos bij noteikta tikai pārvadāšanas kārtība. 28. de-

cembrī deva mutiskus aizrādījumus 9. Rēzeknes pulka ko-

mandierim un 29. decembrī mutiskus aizrādījumus Latga-
les divīzijas komandierim par visu pārējo Latgales divī-

zijas daļu pārvadāšanu un uzdevumiem.

28. decembrī deva rakstiskus rīkojumus Kurzemes divī-

zijas komandierim par uzbrukuma iesākšanu un pirmā
posma izvešanu. Rēzeknes pulkam pa dzelzceļu nobraukt

lidz Krustpilij, bet, ja būtu iespējams pa ledu tikt pāri pa

Daugavu augšpus Krustpils, tad nobraukt tālāk — līdz

Līvāniem un tad ar kāju maršiem noiet uz 3. Jelgavas
pulka rajonu, kur novietoties Aizpurišku—Novinu rajonā.

Par pašu uzbrukuma izvešanu Kurzemes divīzijas ko-

mandierim deva šādu uzdevumu.

a) Ar 3. Jelgavas un 9. Rēzeknes pulkiem naktī no 2. uz

3- janvāri pilnīgi noslēpti pāriet pār Daugavu uz zieme-

ļiem no Kazimiriškiem un vienam — paša labā flanga ba-

taljonam — dot uzdevumu iet gar Daugavas labo krastu
uz Daugavpils pusi, ieņemt Daugavas labo krastu un mek-

lēt satiksmi ar poļiem starp Ļubester ezeru un lēģeru placi
(Exerzierplatz).

Lai uz Daugavpils pusi ejošam bataljonam būtu nodro-

šināts flangs un aizmugure, tad izbīdīt vienu bataljonu
Korčmarskojes—Motovanu—Ratņiku rajonā.

Galveno uzbrukumu ar 2—3 bataljoniem un bateriju iz-

darīt virzienā Dviete—Kolubi —Dubnas upe, Strodišku ra-

jonā; arī šo uzbrukumu iesākt naktī.
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Ar vienu bataljonu pāriet Daugavu Podunajas rajonā
un ieņemt Dubnas upes kreiso krastu Mačino rajonā.

b) Landesvēram naktī no 2. uz 3. janvāri pāriet uzbru-

kumā ar labo flangu un ieņemt Dubnas upes kreiso krastu

līdz Muktu—Škilteru rajonam (ieslēdzot).
Tātad mūsu pirmās operācijas mērķis bij ieņemt Dub-

nas upi no Strodiškiem līdz Midnikiem (uz lejpusi no Mid-

niķiem Dubnas upes abi krasti jau agrāki atradās mūsu

rokās) un ar labo flangu pievienoties pie uzbrūkošā poļu
kreisā flanga. Strodišku—Bramaņu rajonā mūsu labajam

flangam vajadzēja satikties ar poļu kreiso flangu. Poļi no

savas puses bij uzstādījuši par pirmās operācijas mērķi —

ieņemt Daugavpili un sasniegt līniju: Kjaslavka [Krās-

lava]—Drisas ezers—Škeltova—Dubnas stacija—Bramaņi.



151

Poļu karaspēka grupas komandiera štābā jau atradās

no mums piekomandētais mūsu operatīvās daļas pulkvež-
leitn. Veiss.

Sākot no 28. decembra, Rēzeknes pulks noteiktā laikā

iesāka ielādēšanos vilcienā, un vilcieni kārtīgi noteiktā

laikā atgāja no Rīgas uz fronti. Neskatoties uz visām grū-
tībām (neiekārtoti vagoni, bez apkurināšanas), Rēzeknes

pulks aizbrauca noteiktā laikā un sajūsminātā garastā-
voklī: kareivji ar prieku brauca atsvabināt Latviju no ko-

munistu jūga. Pilnā kārtībā un bez nokavēšanās pulks ar

bateriju 1. janvārī ieņēma izejas stāvokli uzbrukumam.

Arī novietošanās izejas stāvoklī bij neizdevīga: māju tur

bij maz (nopostīts apgabals) un laiks bij auksts.

Lai visu mūsu darbību uzturētu slepenībā, tad, kā jau
agrāki minēju, visi rīkojumi tika rakstīti no manis perso-

nīgi un slēgtos kuvēros ar virsniekiem nosūtīti attiecīgiem
karaspēka priekšniekiem. Uzbrukuma pavēle, parakstīta no

virspavēlnieka, tika dota tikai 31. decembrī: pavēlē atkār-

tojās tas, kas jau ar agrākiem rīkojumiem bij uzdots Kur-

zemes divīzijai. Šādai rīcībai bij arī savas negatīvās pu-
ses. Apgādības daļa priekšlaikā nedabūja zināt par kara-

spēka pārgrupēšanām, un tādēļ tai bij grūti organizēt ap-

gādību. Es biju tajos ieskatos, ka labāki, lai mūsu kareivji
ciestu reiz pa reizei maizes trūkumu, bet ciestu mazus

zaudējumus, nekā tie būtu labi paēdināti un ienaidnieks

priekšlaikā zinātu par katru mūsu uzbrukumu. Kā 28. de-

cembrī, tā gandrīz pie katras lielākas mūsu karaspēka pār-

grupēšanas pie manis ieradās apgādības priekšnieks pulk-
vedis Stiebris ar pārmetumu, ka viņam nekas nav paziņots
par karaspēku pārvadāšanu. Es tādos gadījumos vienmēr

viņam teicu, ka aiz pārpratuma nav paziņots, un pēc tam

izteicu cerību, ka viņš, neskatoties uz novēlošanu, tomēr

paspēs izpildīt apgādāšanu ar uzturu. Tādas sarunas ar

pulkv. Stiebri atkārtojās diezgan bieži. Par laimi, pulkve-
dis Stiebris neņēma ļaunā šo manu «aizmāršību» un pie
tam, neskatoties uz vēlo ziņu dabūšanu, viņš tomēr vien-

mēr paspēja noorganizēt apgādību, un ja karaspēks cieta

trūkumus, tad nevis nepiegādāšanas dēļ, bet gan tādēļ,
ka zināmu produktu vispār nebij pietiekošā daudzumā.

Priekšā stāvošās operācijas bij jātur slepenībā ne jau no

Stiebra personīgi, bet vispār, jo nebij zināms, kādā daļā
atrodas lielinieku aģenti, bet neapšaubāms bij tas fakts,
ka štābā vispār tie atradās; drošs es biju tikai par to, ka

operatīvā daļā ienaidnieka aģentu nav.
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Kurzemes divīzijas komandiera pulkvežleitn. Pūriņa uz-

brukuma pavēle divīzijas daļās saņemta taisni 1. janvāri
1920. gadā kā Jaunā gada sveiciens. Šo sveicienu Kurze-

mes divīzijas daļas un landesvērs jau sen bij gaidījuši.
Papriekšu bij nodomāts iesākt uzbrukumu naktī, bet, kad

nodibināja sakarus ar poļu karaspēku, tad, lai saskaņotu
darbību ar poļiem, uzbrukumu atlika uz 6.30.

Pulkvežleitnanta Purina uzbrūkošās grupas spēki:

Kopa: štiku 5500, ložmetēju 240, lielgabalu 17 un zobenu

300; šinī skaitā neietilpst bruņotā vilciena apbruņojums.

Pretimstāvošā ienaidnieka spēki:

Kopā: štiku 1580—1900, ložmetēju 28—35, lielgabalu
(3-collīgo — 18, 48-llniju haubices 4 un 6-col. haubices 2)
24, zobenu 70—80, neieskaitot bruņotā vilciena apbruņo-
jumu.

3. Jelgavas pulks un landesvērs, jau ilgu laiku atrodo-

ties uz vietas pret lieliniekiem, bij labi izlūkojuši kā ienaid-
nieka pozīcijas, tā arī viņa dienesta izpildīšanas kārtību

un visus viņu karadarbības paņēmienus. Par visiem šiem

apstākļiem tagad informēja arī Rēzeknes pulku.
Kad visi rīkojumi ir karaspēka daļām atdoti, karaspēka

daļu priekšnieki ir rīkojumus saņēmuši, ir tos sapratuši

Stikl ložmetēji lielgabali zobeni

3. Jelgavas pulks ,

9. Rēzeknes pulks .

Landesvērs
....

Artilērijas divizions
.

Eskadrons
....

Bruņotais vilciens

1800

1800

1900

60

60

120 9

8

180

120

štlki ložmetēji lielgabali zobeni

33. pulks . . .

31. pulks
. . .

23. pulks . . .

30. koin. rota . .

II kav. eskadrons

Bruņotais vilciens

500—600

400—500

600—700

80—100

8—10

8—10

8—10

3—4

1

8

4

12

70-80
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un paziņojuši, ka izpildīšanai šķēršļu nav un tā tiek

iesākta, — tad viss ir izdarīts, tad augstākam štābam

pagaidām nav ko darīt, tam ir atpūtas laiks līdz pirmo

ziņojumu ienākšanai par darbības rezultātiem. Tādēļ naktī

no 2. uz 3. janvāri es mierīgi gulēju un no rīta ierados

štābā vēlāku, nekā parasts. Operatīvā daļā pulkvežleitn.
Bahs tūliņ iepriecināja mani ar pirmo sekmju ziņojumu —

isu telegrammu no Kurzemes divīzijas komandiera: «Lan-

desvērs pīkst. 9 ieņēmis pavēlē uzrādīto līniju.» Landes-

vēra uzdevums gan arī nebij visai grūts: viņam bij jāiz-
virzās uz priekšu tikai ar centru un labo flangu, kamēr

kreisam flangam bij jāpaliek uz vietas. Labam flangam
bij jāizvirzās apmēram 10 verstis uz priekšu. Labi pazī-
dams apstākļus, landesvērs bij iesācis uzbrukumu nakts

tumsā, pārsteidzis lieliniekus un ātri izpildījis uzdevumu,
pie kam bij ieņēmis nevis Dubnas upes kreiso krastu vien,
bet arī visus apdzīvotus punktus un paaugstinājumus uz

šīs upes labā krasta. Pa uzbrukuma laiku landesvērs bij
pazaudējis tikai 3 ievainotus — 1 virsnieku un 2 kareiv-

jus; kā trofejas bij saņēmis 2 ložmetējus, 1 munīcijas ve-

zumu un 55 gūstekņus. Pret landesvēra uzbrūkošo daļu
bij ienaidnieka 23. pulka kreisais un 31. pulka labais

fangs; šīs ienaidnieka daļas no straujā uzbrukuma bij
stipri cietušas.

Jelgavas un Rēzeknes pulki iesākuši uzbrukumu pīkst.
6.30. Jelgavas pulks pulkvežleitn. Dombrovska vadībā pār-
gājis pār Daugavu pa ledu pie Glaudanu sādžas. Šā pulka
2. batali ons pulkvežleitn. Apsīša vadība izpildīja uzde-

vumu — virzīties gar Daugavu, ieņemt Daugavas labo

krastu un nodibināt tiešus sakarus ar poļu karaspēku, sa-

stopoties ar to.

Jelgavas pulka 1. bataljons virzījās pa kreisi no 2. ba-

taljona ar uzdevumu ieņemt Korčmarskoje —Ratņiku ra-

jonu un nodrošināt 2. bataljona flangu un aizmuguri.
Pa kreisi no 1. bataljona virzījās 3. bataljons aus-

trumu—austrumziemeļu virzienā.

2. bataljons bij sastapts ar ienaidnieka uguni no Gon-

čevskajas un Mišelas sādžām. Tā kā sādžas bij nocietinā-
tas un ar labu apšaudāmu lauku, tad bataljona komandie-

ris mēģināja ieņemt tās ar apiešanu, kas tam arī izdevās,
°n jau pīkst. 8 šīs sādžas bij ieņemtas. Pēc tam bataljons
vairs nesastapa pretošanos līdz Līksnas stacijai. Līksnas

stacija bij apcietināta, un tur atradās ienaidnieka bruņo-
tais vilciens, kurš neilgi priekš tam bij bijis pie Nīcgales
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stacijas un tur apšaudījis Rēzeknes pulku. Bataljona ko-

mandieris atkal noorganizēja uzbrukumu ar apiešanu:
viņš izsūtīja vienu (8.) rotu, lai apietu staciju no labās-

Daugavas puses, otru (6.) rotu, lai apietu staciju no krei-

sās — austrumu puses, un izlūku partiju uz dienvidiem no

stacijas, lai tur izjauktu dzelzceļu un tā nedotu iespēju
bruņotam vilcienam atkāpties (tanī laikā gan Daugavpils

bij jau ieņemta no poļiem, un tā bruņotais vilciens vispār
vairs aiziet nevarēja, bet ar šo darbību bruņotais vilciens

tapa par mūsu, bet ne poļu karaspēka trofeju). Ar šādu

rīcību stacija tika bez liekiem zaudējumiem ieņemta un

bruņotais vilciens saņemts; vilciena garnizons bij aizbē-

dzis, un gūstā krita tikai 20 ienaidnieka kareivju. Pēc Līk-

snas stacijas ieņemšanas bataljons turpināja virzīšanos

tālāk uz dienvidiem, uz Daugavpils pusi. Ap pīkst. 16

tieša satiksme ar poļiem bij nodibināta, un bataljons va-

karā iegāja Daugavpilī, kuru jau no rīta poļu karaspēks

bij iztīrījis no lieliniekiem.

1. bataljons pēc pāriešanas pār Daugavu uzdūrās uz

lenaidnieku pie Teniša mājām; ar strauju uzbrukumu

ienaidnieks bij izsists, pazaudējot 4 kritušus. 9.50 ar

strauju uzbrukumu bij ieņemtas Verdenu mājas; pīkst. 10

kreisā flanga rota pēc ilgākas uguns kaujas ieņēma Sku-

ķus, saņemdama 9 gūstekņus; pīkst. 12 jau bij ieņemtas
Ritenišku un Vaiderišku sādžas. Turpinot tālāk uzbru-

kumu, bataljons ap pīkst. 16 sasniedza Dubleniku—Boltu

līniju, uz kuras apstājās.
3. bataljons, pāriedams pār Daugavu uz ziemeļiem no

l. bataljona, sastapa stipru ienaidnieka pretošanos; ienaid-

nieks bij ieņēmis diezgan izdevīgu pozīciju uz augstumiem
pie Kalvaniem —Samogolis. Pēc neilgas kaujas ienaidnieku

izsita un bataljons turpināja virzīšanos uz austrumiem

lenaidnieks vairākas reizes mēģināja to aizturēt, izmanto-

jot mežaino apvidu, bet to viegli atsita. Ap pīkst. 16 ba-

taljons bij sasniedzis līniju Logažskaja—Mukani, kur pa-
lika uz vietas.

Tātad ap pīkst. 16, tas ir, līdz vakara krēslas iestāša-

nai, Jelgavas pulks bij ieņēmis ar 1. un 3. bataljoniem
līniju Dubleniki—Boltu ezers—Logažskaja—Mukani, ka-

mēr šā pulka 2. bataljons bij nodibinājis tiešu satiksmi un

sakarus ar poļiem un iegājis Daugavpilī. 2. bataljons bij

nogājis pāri par 35 verstis, pie kam līdz Līksnas stacijai,
tas ir, apmēram 16—18 verstis, tam bij jāiet ar kaujām,
salaužot ienaidnieka pretošanos un tīrot ceļu no ienaid-
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nieka. lenaidnieka pretošanās bij diezgan stipra, ko pie-
rāda bruņotā vilciena saņemšana pie Līksnas stacijas.
1. bataljons, ejot visu laiku ar kaujām, bij aizvirzījies uz

15—18 verstis lielu attālumu no Daugavas; tāpat ar kau-

jām ejot uz priekšu, 3. bataljons bij ieņēmis 10—12 ver-

stis platu joslu, skaitot no Daugavas.
9. Rēzeknes pulkam bij jāved uzbrukums sektorā, iero-

bežotā no ziemeļiem ar līniju Podunaja—Mačino (ieslē-
dzot) un no dienvidiem ar līniju Novaja—Lazdani (ieslē-
dzot), un uzturot satiksmi pa kreisi ar landesvēru un pa
labi ar Jelgavas pulku. Pulkveža Bolsteina vadībā pulks
iesāka enerģisku, strauju uzbrukumu. Pāriedams pār Dau-

gavu pie Podunajas un uz dienvidiem no šās sādžas pie
Cukeriem, pulks ātri izsita ienaidnieku no visām Dauga-
vas krasta pozīcijām. Kreisā flanga bataljons dabūja vir-

zienu uz Mačino — cauri purviem un mežiem; ar divi pā-
rējiem bataljoniem pulks gāja ziemeļu—austrumu virzienā.

Stipri nocietināta un ieņemta izrādījās Novajas sādža, ku-

ras aizsargāšanu ienaidnieks pabalstīja ar uguni no bru-

ņotā vilciena, kurš atradās uz dienvidiem no Nīcgales sta-

cijas. Ar strauju uzbrukumu labā flangā bataljons ieņēma
pīkst. 9.30 Novajas sādžu; pēc tam arī ienaidnieka bru-

ņotais vilciens aizgāja uz dienvidiem, kur pie Līksnas

stacijas krita Jelgavas pulka 2. bataljona rokās. Pēc No-

vajas sādžas ieņemšanas pulka labais flangs ņēma vir-

zienu uz Lazdanu sādžu — taisni uz austrumiem caur pur-
viem un mežiem. Kreisā flangā bataljons, pienākdams pie
Dubnas upes, sastapa stiprāku ienaidnieka pretošanos pie
Mačino sādžas. Pēc īsas kaujas ienaidnieku izsita un sā-
džu ieņēma. Jau vakara krēslā pulka labais flangs pienāca
pie Lazdanu sādžas un viegli ieņēma to. Turpinājot dar-

bību vēl tumsā — līdz pīkst. 20, pulks ieņēma visu viņam
uzdoto līniju, tas ir, Dubnas upi no Kolubu ezera ziemeļu
gala un līdz landesvēra flangam Mačino sādžu (landes-
vēra flangs Skilteros). Pa visu šo uzbrukumu Rēzeknes

pulks bij zaudējis 1 kritušu un 11 ievainotus kareivjus,
bet bij saņēmis kā trofejas: vienu ložmetēju, 1 telegrāfa
un 1 telefona aparātus, 7 gūstekņus un 2 zirgus ar ratiem.

Vakarā uzbrukums bij jāpārtrauc, lai dotu atpūtu un pa-
ēdinātu ļaudis, nodibinātu sakarus, sakārtotos utt., bez

tam Rēzeknes pulks un landesvērs jau bij visu pirmās

operācijas uzdevumu izpildījuši un norādītos mērķus sa-

snieguši.
Ja apskatām 3. janvāra — pirmās uzbrukuma dienas —
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darbību, tad ir jāteic, ka tā ir bijusi pilnā mērā sekmīga.
Nevienas neizdevības vai nepatīkama pārsteiguma nav no-

ticis. Mūsu karaspēks — pulkvežleitn. Purina grupa -

bij vedis uzbrukumu 45 verstis garā frontē un uz visas

šīs frontes bij iebrucis 10—15 verstis dziļumā, rēķinot no

Daugavas krasta (Rēzeknes pulks bij aizgājis no Dauga-
vas krasta 10—15 verstis taisnā līnijā), pie kam, kā jau
minēju, Rēzeknes pulks un landesvērs jau pirmā dienā bij
sasnieguši pirmās operācijas galamērķus. Ļoti izdevīgi
bij noritējusi arī kopdarbība ar poļiem. Tagad bij novērsta

viena no kopdarbības lielākām grūtībām: tiešu sakaru un

satiksmes trūkums — tagad mums ar poļiem bij tieša sa-

tiksme un sakari. Ar mūsu karaspēka veiklo, ātro un ne-

nogurstošo darbību bij novērsta arī varbūtēja nepatikšana
ar Lietavu — Lietavas tieksme dabūt Daugavpili savās

rokās, kā arī varbūtēja sadursme starp poļu un lietaviešu

karaspēku. Ar Jelgavas pulka 2. bataljona ātro maršu viss

Daugavas labais krasts — līdz Daugavpilij — atradās

mūsu rokās, un šis pats bataljons reprezentēja Latvijas
varu Daugavpilī.

Kā izrādījās, tad mums bij pilnīgi izdevies noslēpt ope-

rācijas sagatavošanu un iesākumu. No Padomju Krievijas

aprakstiem ir redzams, ka krievu armijas un frontes ko-

mandieri ir gan rēķinājušies ar varbūtējo ofensīvu, īpaši
no poļu puses, un ka tiem nav palikušas nepamanītas da-

žas poļu karaspēka daļu pārgrupēšanās, bet par mūsu sa-

gatavošanos un spēku pārvadāšanu tiem nekādas ziņas
nav ienākušas. Arī par poļu varbūtēju ofensīvu nekā no-

teikta krievi nav zinājuši. Tātad mūsu uzbrukums patiesi
ir bijis lieliniekiem negaidīts; pateicoties šai nejaušībai
priekš lieliniekiem, mūsu karaspēks varēja gūt sekmes ar

ļoti maziem zaudējumiem. Kas attiecas uz Lietavu, tad

mūsu uzbrukuma iesākšana ir bijusi pilnīgi negaidīta:
lietaviešu karaspēks, kurš ieņēma fronti, dabūjis par to

zināt tikai tad, kad jau Daugavpils bij mūsu rokās: ar to

tika izslēgta Lietavas karaspēka iemaisīšanās. Pēc kādām

dienām kapteinis Miškovskis izteica man savu atzinību

un izbrīnēšanos par to, ka visa mūsu operācijas sagatavo-
šana ir palikusi pilnīgi noslēpta kā lieliniekiem, tā Lie-

tavai.

Musu karaspēka straujā darbība deva mums tik spožas
pirmās sekmes: karadarbībā pirmās sekmes vienumēr at-

stāj lielu iespaidu uz visu tālāko darbību, paceļot kara-

spēka garastāvokli un iedvešot tam uzticību uz saviem



157

spēkiem un vadītājiem. Bez tam šinī gadījumā mums pir-
mās sekmes bij no liela svara vēl tādēļ, lai iemantotu cie-

nību no mūsu sabiedroto — poļu — karaspēka puses.

4. janvārī Jelgavas pulks turpināja uzbrukumu. Pulkā

tagad bij palikuši tikai divi bataljoni, jo 2. bataljons bij
jāatstāj Daugavpilī, lai uz visiem iedzīvotājiem darītu

acīm redzamu iespaidu, ka Daugavpils ir Latvijas pilsēta.
Uz līnijas Višķu ezers—Kolubu ezers—Dubnas upe lieli-

niekiem bij sagatavota otra pozīcija, kuras priekšā vietu

vietām arī bij drāšu aizžogojumi, lai gan ne visgarām.
Labi nocietināts un diezgan stipri ieņemts bij Aizupīšu—
Kolubu—Udas rajons. Pēc stiprākas kaujas, vakara krēs-

lai tuvojoties, 1. bataljons ieņēma Udas sādžas rajonu un

3. bataljons — Aizupīšu un Kolubu sādžas, pie kam 1. ba-

taljona 1. rota saņēma ložmetēju un gūstekņus. Pa nakti

pulks palika uz līnijas Uda—Prjamuniški—Grivzani—Ko-
lubi.

9. Rēzeknes pulks nostiprinājās uz ieņemtās līnijas un

veda pastiprinātu izlūkošanu ar nolūku izzināt, kādas

ienaidnieka daļas atrodas pretim. Gūstekņi tika saņemti:
nolūks — sasniegts.

Landesvērs atsita ienaidnieka pretuzbrukumus un arī

veda sekmīgu izlūkošanu.

5. janvārī Jelgavas pulks turpināja uzbrukumu, lai sa-

sniegtu norādīto līniju. Tā kā ienaidnieka nākošā pozīcija
varēja būt tikai uz Dubnas upes un tā kā divās iepriekšē-

jās dienās ienaidnieks bij cietis diezgan smagus zaudē-

jumus, tad bez sevišķām kaujām pulkam izdevās ieņemt
pirmās operācijas galamērķi: pulks ieņēma Dubnas upi
no Strodiški—Loči (ieslēdzot) un līdz Lazdaniem, kur no-

dibināja sakarus ar 9. Rēzeknes pulku. Jelgavas pulks,
trīs dienas vezdams kaujas, bij nogājis līdz 50 verstīm

(taisnā līnijā — 45 verstis).

Rēzeknes pulks turpināja vest sekmīgu izlūkošanu, pie
kam izlūki bij izsituši ienaidnieku no Gavrišku sādžas.

lenaidnieks sāka attīstīt stiprāku artilērijas uguni kā pār
Rēzeknes pulka, tā arī pār landesvēra rajonu. Tas pierā-
dīja, ka ienaidnieks ir stipri uztraukts un baidās no mūsu

karaspēka tālākiem uzbrukumiem.

No landesvēra 3. janvāri uzbrukumu veda tikai labais

flangs, uz Dubnas kreisā krasta, kamēr pārējā fronte pa-
lika uz vietas, ar ko tagad fronte izrādījās izliekta; lai

Pataisītu fronti taisnu un tā to saīsinātu, tad landesvērs
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5. janvārī bij nodomājis ieņemt Gulbinskajas sādžu, kura

bij labi nocietināta un stipri ieņemta. Pēc artilērijas saga-
tavošanas ar stipru cīņu sādža bij no rīta ieņemta; lieli-

nieki bij cietuši smagus zaudējumus, bij saņemti 29 gūs-
tekņi. Pēc tam lielinieki bij pārgājuši pretuzbrukumā uz

Roženovas sādžu, bet bij atsisti. Landesvērs bij zaudējis
3 kritušus.

Tātad 5. janvārī mūsu pirmā operācija — Daugavpils
-ieņemšana — bij pabeigta. Poļu karaspēks, lai gan arī bij
jau ieņēmis visu nodomāto līniju, bet turpināja uzbruku-

mus ar mērķi iegūt izdevīgāku stāvokli. Tādēļ pagaidām
bij jāpaliek uz ieņemtām vietām un jāsagatavojas uz tā-

lāko darbību.

Kā pirmā, tā arī otrā un trešā dienā uzbrukums norisi-

nājās ļoti sekmīgi. Mūsu pulki bij spīdoši parādījuši vis-

lielāko varonību, izturību, kustības un manevrēšanas spēju

un drosmi. Neskatoties ne uz grūtībām, ne trūkumiem, ka-

reivji ar sajūsmu gāja uz priekšu pa dziļu sniegu aukstā

ziemas laikā; nebij ne sūdzību par grūtībām, nebij arī

pakaļpalikušu.
Taisni priekš mūsu operācijas iesākšanas — 2. janvāra

vakarā — ienāca ziņas, ka Igaunija rītu — 3. janvārī —

noslēgs pamieru ar Padomju Krieviju. 3. janvārī ienāca

oficiāls paziņojums, ka pamiers starp Igauniju un Pa-

domju Krieviju stājas spēkā no pīkst. 12 trešā janvāri;
pamiers noslēgts uz 7 dienām, bet var tikt pagarināts; ne-

oficiāli ienāca ziņas, ka pamiers turpināsies un tiks vestas

sarunas par miera slēgšanu un ka ir cerams noslēgt ari

mieru. Šis apstāklis bij ļoti nepatīkams: Padomju Krievi-

jai tapa svabads karaspēks, kuru tā varēja pārvest uz

mūsu fronti. Izejot no šā, mums bij vajadzīgs steigties ar

uzbrukumiem. Es biju tanī pārliecībā, ka tie spēki, kuri bij

veduši uzbrukumus pret igauņiem Narvas frontē, nevarēs

ātri tikt pārvesti uz mūsu fronti, jo pēc ziņām par kaujām

pie Narvas šie krievu pulki bij cietuši ļoti lielus zaudēju-

mus un tādēļ bij izjukuši un nekārtībā: bij vajadzīgs
ilgāks laiks, lai tos atkal padarītu par kaujasspējīgieni.
Diezgan ātri — tuvākās dienās — varēja tikt pārvesti uz

mūsu fronti tie Padomju Krievijas spēki, kuri atradās pret
igauņiem Pečoru—Pleskavas rajonā, kā arī varbūt kādas

vēl atlikušās rezerves daļas no Narvas frontes. Mums bij

vajadzīgs vest darbību tā, ka lai mēs spētu sasist uz mūsu

frontes atrodošos spēkus agrāki, nekā pie tiem būs pienā-
kuši palīga spēki no igauņu frontes. Ja izdosies pirmos
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satriekt, tad pec tam pienākošos palīgspēkus arī būs viegli
sasist.

No Padomju Krievijas kara literatūras ir daudzmaz re-

dzams, kas šinī laikā ir noticis ienaidnieka pusē. Krievu

žurnālā «Revoļucija i voina» ir aprakstīta Latgales ope-

rācija, bet ļoti nepilnīgi, pie kam pastāvīgi tur jaukti dati

un fakti; autors gan arī pats atzīstas, ka apraksts esot ne-

pilnīgs un nesistemātisks aiz ļoti liela materiālu trūkuma.

Naktī no 2. uz 3. janvāri 15. (pret mums stāvošās) ar-

mijas komandieris saņēmis igauņu pamiera noteikumus;

par to, ka pamiers tiks noslēgts, viņam, kā redzams, ir

bijis zināms jau agrāki. Tādēļ armijas komandieris jau

agrāki ir sācis pārgrupēt savus spēkus (15. armija ieņēma
fronti līdz Pleskavai, un pa labi uz ziemeļiem no tās bij
7. armija), noņemot no Pleskavas—Izborskas rajona un

pārvadājot tos uz Ostrovu, lai no turienes varētu izlietot

pēc vajadzības — Daugavpils, Rēzeknes vai Pitalovas vir-

zienā. Bijuši doti šādi rīkojumi: I divīzijas 111 brigādi

pārvest uz Ostrovu; 471. un 474. pulkus pārvest uz Balbi-

novo staciju; sagatavot uz noņemšanu no frontes 472. un

473. pulkus. Tātad no Igaunijas frontes nodomāts noņemt
7 pulkus jau pie pamiera slēgšanas. Pamiera noteikumos

bij gan minēts, ka abas puses (Igaunija un Krievija) ap-

ņemas nepārgrupēt savus spēkus. Zināms, šis noteikums

tika attiecināts uz tiem Padomju Krievijas spēkiem, kurus

tūliņ nebij iespējams kaut kur kaujā vest. Bez tam 15. ar-

mijas komandieris vēl saņēmis no igauņu frontes divus

bruņotos vilcienus un bateriju uz vilciena.

Mūsu spēku lielums ir novērtēts uz 13000 štiku: tātad

daudz lielāks, nekā tas bij patiesībā. Par pašu 3.—5. jan-
vāra uzbrukumu krievi raksta, ka viņu pulki izrādījuši

ārkārtīgi mazu pretošanās spēju («Hainn MacTH npoflßjmjiH
K paiiHK)io HevcroHMHßocTb»). 474. pulks, kurš tikko pienācis
io igauņu frontes, pie pirmās sadursmes pilnīgi izklīdis.

Pēc pamiera ar Igauniju un ņemot vērā mūsu uzbrukumu

no 15. armijas atņemta tā frontes daļa, kura pret Igauniju,
un pievienota pie 7. armijas, tādēļ visu turpmāko laiku

visa Padomju Krievijas 15. armija atradās pret mums un

Pret uzbrūkošo poļu karaspēku.
No ienaidnieka puses 3. janvārī kaujā pret mūsu kara-

spēku dalību ņēma 31. un 33. pulki. Abi šie pulki 3. jan-
vārī bij stipri cietuši. Tādēļ jau 4. un 5. janvārī ienaid-

nieks bij ievedis kaujā 30. un 32. pulkus; pie kam 30. pulks
t'kai ar savu labo flangu bij pret mūsu karaspēku, bet ar
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pārējiem spēkiem pret poļu karaspēku. 4. un 5. janvāri

pret landesvēra centru un kreiso flangu darbojās ienaid-

nieka 23. pulks, kurš arī bij cietis lielus zaudējumus.
lenaidniekam atradās vēl rezervē atsevišķa komunistu

rota, t. i., ap 100—120 štiku ar 3—4 ložmetējiem. Pret

mūsu karaspēka fronti citi jauni pretinieka spēki nebij

pievesti. Toties ienaidnieks piegrieza lielāku vērību un sa-

vilka rezerves un jaunpienākošās daļas pretim poļu kara-

spēkam: pret poļu kreiso flangu uz Daugavpils—Rēzeknes
dzelzceļa bez jau tur atrodošamies 28. un 29. pulkiem tika

pievilkti — 7., 8., 9., 46., 47. un 48. Padomju Krievijas

pulki.

UZBRUKUMA PLĀNS UN SAGATAVOŠANA

PITALOVAS VIRZIENĀ

Tanī pašā 27. decembra rīkojumā, kur bij noteikta Rē-

zeknes pulka pārvadāšana, bij noteikta arī visas Latgales
divīzijas pārvadāšana no Rīgas un Jelgavas uz Vecgul-

beni, kur tai bij jāsagrupējas Vecgulbenes (divīzijas

štābs) —Stāmerienes—Kurtenhofas —Ozoliņu rajonā.

Latgales divīzijas komandierim padeva arī Liepājas,

Latgales partizāņu un 2. Ventspils pulkus. Tātad Kurze-

mes divīzijas komandierim bij padots Latgales divīzijas —

Rēzeknes pulks un Latgales divīzijas komandierim divi

Kurzemes divīzijas pulki. Tāda pulku padošana svešām

divīzijām ir ļoti nevēlama lieta, bet toreizējos apstākļos
nebij iespējams citādi darboties. Lai divīzijas paliktu ne-

dalītas, tad vajadzēja ar Rēzeknes pulku nomainīt Liepā-

jas pulku un tad Liepājas pulku nosūtīt uz Jelgavas pulka

rajonu uzbrukuma vešanai. Tas būtu prasījis ļoti daudz

laika. Ventspils un Liepājas pulkus nevarēja atstāt Kur

zemes divīzijas komandiera padotībā, jo pēdējais bij pa-

dots poļu ģenerālim, bet mums bij izdevīgāki nepadot

Ventspils un Liepājas pulkus zem poļu virspavēlniecības
Kad frontē nonāca Latgales divīzijas — Daugavpils un

Siguldas pulki, tad atkal būtu bijis vajadzīgs pārgrupēt
frontes dalīšanu, bet izvest bij grūti — tas būtu aizņēmis
daudz laika, kamēr, kā es jau aizrādīju, mums bij ļoti

jāsteidzas.
30. decembrī no rīta aizbrauca uz Pļaviņām Rēzeknei

pulka pēdējais (4.) ešelons un vakarā nogāja Daugavpili
pulka pirmais ešelons uz Vecgulbeni.
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Latgales divīzijas komandierim bij dota pirmā pavēle
iesākt uzbrukumu 5. janvārī Pitalovas virzienā. Bet pār-
vadāšana norisinājās lēni, tāpat lēni sakaru nodibināšana

un frontes apstākļu un apvidus izzināšana dziļa sniega un

sliktu ceļu dēļ; uz divīzijas komandiera lūgumu uzbru-

kuma sākumu atlika, no sākuma uz 6., pēc tam pakāpe-
niski pat uz 9. janvāri. Tas bij ļoti sāpīgi: bij jāgaida, ka

katra nokavēta diena atnesīs liekus zaudējumus, jo lieli-

nieki paspēs pievilkt spēkus, lai aizsargātu svarīgo Pita-

lovas dzelzceļa mezglu. Mūsu laime bij tā, ka pie lielinie-

kiem visas pārvadāšanas un spēku pārgrupēšanas notika

vēl lēnāki nekā pie mums.

Latgales divīzijas pirmais uzdevums bij šāds: sagrupēt
lielākus spēkus gar Vecgulbenes—Pitalovas dzelzceļu un

ar stipru grupu dot ienaidniekam triecienu Pitalovas vir-

zienā, ieņemot Pitalovu, un izvirzīties no tās uz austru-

miem līdz tuvākam dabiskam šķērslim — Lžas upei; uz

ziemeļiem un ziemeļaustrumiem no dzelzceļa Kuprova—
Pitalova izvirzīties tik tālu, ka lai dzelzceļš būtu nodroši-

nāts, tas ir, ne mazāk kā uz 5 verstīm. Šī uzbrukuma iz-

vešanai varēja izlietot kā Daugavpils un Siguldas pulkus,
tā arī frontē atrodošos Latgales partizāņu pulku, pie tam

nemaz nepastiprinot centru — Liepājas un Ventspils pul-
kus — un nesaīsinot šo pulku frontes sektorus. Pie uzbru-

kuma galvenā vērība bij jāpiegriež ziemeļaustrumu vir-

zienam — dzelzceļam un šosejai, kuri ved uz Pleskavu:

pa tiem varēja pienākt ienaidnieka palīga spēki un vest

pretuzbrukumus. Tikai pēc tam, kad Pitalovas mezgls būtu

mūsu rokās, varēja sākt attīstīt operāciju uz dienvidiem

gar dzelzceļu un šoseju Korsovkas —Rēzeknes virzienā.

Latgales divīzijas komandierim padotā karaspēka sastāvs:

a) uzbrukuma galvenā grupa (kreisais flangs):

virs-

nieku
štiku

ložmetēju

smag. viegl.

ložmetēju

lielga-
balu zobenu

-atgalēs partizāņu pulks
I Daugavpils pulks . .

• Siguldas pulks (9 ro-

tas)
, ( ,

-atgalēs eskadrons
. .

-atgalēs artilērijas pulka
'I un III baterijas

. .

inženieru rota .

49

57

28

7

7

2458

1253

929

152

35

32

25

1

5

12

9

4

8

145

iūPā kaujas spēku . 141 4640 93 30 145
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b) pārējās frontes spčTti:

Pavisam kaujas spēku: 241 virsnieks, 8212 štiku,

130 smagie, 58 vieglie ložmetēji, 14 lielgabali, 145 zobeni

un divi bruņotie vilcieni.

Pretim Latgales divīzijas komandierim padotam karaspēkam
atradās šādi Padomju Krievijas spēki:

a) pretim galvenai uzbrukuma grupai:

b) pretim Latgales divīzijas pārējai frontei:

virs-

nieku štiku

ložmetēju

smag. viegl.

ložmetēju

lielga-

balu zobenu

1. Liepājas pulks
2. Ventspils pulks
Kurzemes artilēr.

baterijas . . .

pulka

51

49

1783

1789

13

24

18

10

6

opa kaujas speķu . 100 3572 37 28

štiku

ložmetēju

smag. viegl.

ložmetēju

lielga-

balu
zobenu

I Petrogradas strādn. pulks.
.

.

II Petrogradas strādn. pulks .
III Petrogradas strādn. pulks .
15. armijas atsev. uzdev. pulks
83. Padomju pulks
84. Padomju pulks
2. kavalērijas eskadrons . . .

300

450

450

500

400

400

7

10

8

12

9

9

6

4

10

150

Kopa kaujas spēku . 2500 61 14 150

štiku

ložmetēju

smag. viegl.

ložmetēj u

lielga-
balu

zobeni

3 4 5 6

22. Padomju pulks
23. Padomju pulks (šis pulks

jau ir no manis ierēķināts kā

atrodošies pret landesvēru) .

24. Padomju pulks

200

700

500

6

10

10

12

9
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Pavisam kaujas spēku: 5100 štiku, 108 ložmetēji, 39 liel-

gabali (34 — 3-col. un 5 — 48-līn.), 230 zobenu un 3 bru-

ņotie vilcieni.

Operācijas iesākšana še bij grūtāka nekā labā flangā:
frontes josla še atradās purvainā, mežainā rajonā, kur

aukstā ziemas laikā Joti grūti novietot karaspēku, vēl ņe-
mot vērā mūsu diezgan nabadzīgo ziemas apģērbu. Satik-

smes un sakaru nodibināšana še arī daudz grūtāka, tāpat
grūta še bij orientēšanās: apgabals maz apdzīvots, kartes

novecojušas un pilnīgi nesakrita ar patieso apvidu. Tad

galvenais: Daugavpils rajonā mūsu labais flangs bij pil-

nīgi nodrošināts ar poļu karaspēku: poļi pilnīgi nodroši-

nāja ne tikai flangu, bet arī visu pie flanga tuvāko kara-

spēku; turpretim še — mūsu kreisais flangs bij pilnīgi at-

klāts ienaidnieka sitieniem.

2. janvārī Daugavpils pulka pēdējais ešelons aizbrauca

no Rīgas, un tās pašas dienas vakarā izbrauca no Rigas
uz Vecgulbeni Latgales divīzijas štābs. Divīzijas koman-

dierim, braucot caur Pļaviņām, vairs neizdevās satikties

ar Kurzemes divīzijas komandieri, lai personīgās sarunās

noskaidrotu frontes apstākļus: Kurzemes divīzijas štāba

operatīvā daļa bij pārcelta uz Līvāniem. 3. janvāra vakarā

divīzijas štābs nonāca Vecgulbenē un novietojās Stāķu

m ājās (5 verstis no Vccgulbenes). lepriekš izsūtītā sakaru

komanda jau bij nodibinājuse telefona sakarus ar Vents-

pils, Liepājas un Latgales partizāņu pulkiem, kā arī ar

Daugavpils pulku. Daugavpils pulks bij novietots Litenes

un Stāmerienes muižās. Siguldas pulks tikai tagad sāka

Pārbraukšanu no Jelgavas uz Vecgulbeni. Bez tam viss

Siguldas pulks nevarēja tikt tūliņ pārvests, jo dažas tā

fotas bij Liepājā un pagaidām kāda rota bij jāatstāj Jel-

gavā karamateriālu apsargāšanai un kārtības uzturēšanai.
No militārā redzes stāvokļa šāda karaspēka atstāšana aiz-

mugurē tanī laikā, kad notiek visnopietnākās kaujas ope-

3 I 4 I 5 I 8

9. Padomju pulks
komunistu trieciena bataljons .

Iskaclrons kavalērijas ....

600

600

8

12

1

4

80

kaujas spēku . 2600 47 2.r) 80

(20-3" un

5-48'")
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rācijas, ir jānosauc par vislielāko nolaidību. Pa daļai tas

tā arī bij. Kā jau agrāk minēju, tad gandrīz arī nepalika

Jelgavā Jelgavas pulka bataljons pa to laiku, kad Jelga-
vas pulkam bij jāiesāk uzbrukums Daugavpils rajonā. Ši

atstāšana vienumēr notika tā: pilsētā atrodošos karaspēka
daļu pilsētas komandants pievelk garnizona dienesta izpil-
dīšanai, pie tam garnizona dienesta lielums (posteņu

skaits) tūliņ aug kā sēnes pēc lietus. Tā ari notikās ar

Siguldas pulku. Kad pulkam bij pavēlēts braukt uz fronti,
tad tas nevarēja atsvabināt savas rotas no garnizona die-

nesta. Lai gan Jelgavas komandantam bij pavēlēts atsva-

bināt Siguldas pulka rotas, bet tas ar visiem līdzekļiem
centās novilcināt atsvabināšanu. Nevar gan lielā mērā vai-

not arī komandantus, jo viņiem bij jāizpilda ļoti plašas
funkcijas, līdz kamēr nodibinājās un noorgrmizējās lekš-

lietu ministrijas orgāni. Bez tam Jelgavā bij daudz Ber-

monta armijas pamesto karamateriālu — tas bij jāsavāc,
jāsaved kārtībā un jāapsargā.

3. janvārī Latgales divīzijas komandieris bij jau tik tālu

iepazinies ar stāvokli, ka varēja dot savām daļām kaujas
uzdevumus. Sis pirmais uzbrukuma rīkojums tika gan pa

daļai grozīts pēc apstākļu tuvākas noskaidrošanas. Ņemot
kopā visus šos rīkojumus, pulkiem bij jāizpilda sekošais:

a) Daugavpils pulkam jāved uzbrukums gar dzelzceļu un

pa kreisi no tā, atgriežot Pitalovas dzelzceļa mezglu no

ziemeļiem; b) Latgales partizāņu pulkam vest uzbrukumu,

apejot Pitalovas mezglu no dienvidiem, izvirzoties tālāk uz

austrumiem līdz Lžas upei; c) Siguldas pulkam virzīties

pakāpeniski aiz Daugavpils pulka kreisā flanga ar uzde-

vumu pabalstīt un nodrošināt šo flangu; d) Liepājas pul-
ka .i ar vienu bataljonu nodrošināt Partizāņu pulka labo

flangu, bet citām Liepājas pulka daļām, kā arī visam

Ventspils pulkam vest pastiprinātu izlūkošanu, lai saistītu
ienaidnieku uz visas frontes.

Priekš uzbrukuma iesākšanas Daugavpils pulkam bij jā-
izvirzās uz fronti, jānomaina Partizāņu pulka daļas, kuras

šo fronti līdz šim ieņēma. Uzbrukuma paātrināšanai varēja

gan Partizāņu pulka daļas iepriekš nenomainīt: viņas no-

mainītos tad, kad Daugavpils pulks, iesākdams uzbru-

kumu, izietu tām cauri. Kad Daugavpils pulka daļas būtu

izgājušas cauri Partizāņu pulka daļām, tad pēdējās at-

vilktos sava pulka rezervē. Ar to būtu panākta arī lielāka

slepenība: ienaidnieks pirms uzbrukuma nedabūtu zināt

par Daugavpils pulka parādīšanos uz frontes. Bet, ņemot
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vērā plašo fronti, sliktos cejus un mazu kustības spēju
Partizāņu pulka daļās (nepilnīgi saorganizēts pulks, it

ipaši viņa vezumi), — bij jābaidās par to, ka šādā kaujas
veidā nomainītās Partizāņu pulka daļas ļoti vēlu pienāks

pie pārējām pulka daļām. Tādēļ divīzijas komandieris no-

lēma labāki darīt šo pārgrupēšanu lēnāki, bet toties dro-

šāki; pie tam pa šādā veidā nokavēto laiku Daugavpils

pulks varēja labāki iepazīties ar frontes apstākļiem un no-

kārtot sev aizmuguri. Partizāņu pulks slavēja uz apmē-

ram 55 verstis garas frontes; apmēram 25 verstis no šās

frontes tagad pārgāja Daugavpils pulka ziņā. Galveno

triecienu nācās dot Daugavpils pulkam uz visas savas

frontes un Partizāņu pulkam ar savu kreiso flangu un cen-

tru. Aiz Daugavpils pulka kreisā flanga bij jāiet Siguldas

pulkam un jāapsargā Daugavpils pulka flangs. Partizāņu

pulka labam flangam nācās izvirzīties uz priekšu tikai vē-

lāk un kopā ar Liepājas un Ventspils pulku virzīšanos uz

priekšu.
Daugavpils pulka izvirzīšanās uz fronti, lai nomainītu

Partizāņu pulka kreiso flangu, iesākās ar vienu bataljonu
5. un ar pārējiem bataljoniem 6. janvārī. Nokavēšanās no-

tika aiz dažādiem neparedzētiem, bet karā bieži sastopa-
miem iemesliem. Daugavpils pulka 111 bataljons 5. jan-
vārī ar sadursmēm aizgāja uz Sitas staciju un no turienes

pa dzelzceļu tika pārvests uz Kuprovas staciju ar vilcienu,

kurā bij atbraucis Siguldas pulka ešelons. Naktī uz 6. jan-
vāri šis bataljons pārgāja no Kuprovas uz Lipnu un no-

mainīja Partizāņu pulka pašu kreiso flangu, ieņemdams
ceļus, kuri ved no Lipnas uz Ostrovu, uz Viļaku un uz

Kuprovu. Pārējais Daugavpils pulks 6. janvārī pārgāja
un novietojās Bolvu miestiņā un apkārtējās sādžās.

6. janvārī divīzijas komandieris galīgi noteic uzbrukuma

iesākumu uz 9. janvāri; līdz šim termiņam bij jāpabeidz
visas pārgrupēšanās un sagatavošanās. Pa šo laiku pie-
nāca arī Latgales divīzijas visas pārējās daļas, kā eskad-

rons, inženieru (sapieru) rota, pienāca bruņotie vilcieni ar

rezerves daļām ceļu un tiltu izlabošanai (vispirms bij jā-
izlabo neliels tilts pie Kuprovas stacijas, lai, uzbrukumu

sākot, mūsu bruņotais vilciens varētu tikt uz priekšu —

uz ienaidnieka ceļa).
Pa šo laiku Liepājas un Ventspils pulki, dabūjuši ar

nepacietību gaidīto pavēli par aktīvas darbības iesākšanu,
ar i iesāka enerģiskus izlūku gājienus. Naktī uz 6. janvāri
Liepājas pulka izlūku nodaļa leitnanta Vītola vadībā bij
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iebrukuši Varakļānu muižā un tur saņēmusi divas haubices,
kuras gan izvest nebij izdevies, bet 51 gūstekni un 15 zir-

gus bij izdevies atvest. Naktī uz 7. janvāri atkal Liepājas

pulka izlūku nodaļa bij iebrukuši ienaidnieka rajonā pie

Nagļu un Mākušu sādžām, saņēmusi un izvedusi 1 lielga-
balu ar 2 lādiņu ratiem, 2 ložmetējus, telefonus un 60 gūs-
tekņus. Tanī pašā naktī Ventspils izlūku nodaļa bij iebru-

kuši Darovņiku un Šķeļu sādžās un ar nopietnu kauju sa-

ņēmusi ložmetēju, šautenes un 9 gūstekņus. Šie izlūko

gājieni lielā mērā sagatavoja sekmes Daugavpils un Parti-

zāņu pulku uzbrukumiem. Izlūku gājieni saistīja ienaid-

nieka spēkus. Kā tagad nāk zināms, tad lielinieki bij pie-

ņēmuši šos izlūku gājienus par uzbrukuma iesākumu. Lie-

linieki raksta: «Tanī pašā 6. janvārī pretinieks pārgāja
uzbrukumā Lubānes ezera rajonā. 11. divīzijas komandie-

rim tika padots Rēzeknē pienākušais 472. pulks un tika

pavēlēts ieņemt atpakaļ veco stāvokli.»

8. janvārī Daugavpils pulks bij jau ieņēmis visu savu

fronti un nomainījis Partizāņu pulka daļas. Tad notika vēl

pēdējās pārvietošanās uzbrukuma izejas stāvokļa ieņem-

šanai. Naktī uz 9. janvāri visas daļas bij ieņēmušas izejas
stāvokli šādā kārtībā:

a) divīzijas štābs — Bolvu miestiņā; Bolvu stacijā sa-

nitārais vilciens; divīzijas aizmugures ceļš — Marienhau-

zenes —Vecgulbenes dzelzceļš, uz kura arī atradās visas

divīzijas aizmugures iestādes un noliktavas;
b) 2. Ventspils un 1. Jelgavas pulki atradās savās ag-

rākās vietās; tikai viens Ventspils pulka bataljons bij pa-

gaidām padots Liepājas pulkam un viens Liepājas pulka
bataljons bij atdots Partizāņu pulka komandiera rīcībā;

pie Liepājas pulka atradās baterija ar 3 trīscollīgiem liel-

gabaliem;

c) Partizāņu pulks — 4 savi un viens Liepājas pulka
bataljons — pavisam 5 bataljoni, partizāņu jātnieku eskad-

rons, baterija ar 4 lielgabaliem un 1 vads sapieru no Lat-

gales inženieru rotas — ar I (labā flanga) bataljonu

ieņēma Gavaru—Kokarevas rajonu, ar 111 bataljonu

ieņēma Orlovas rajonu un ar I bataljonu atradās tieši bla-

kus Daugavpils pulka labam flangam pie Stompaniem (M

ceļa Bolvi—Marienhauzene); no Daugavpils pulka nomai-

nītais IV bataljons bij pārvietots uz centru — 111 batal-

jona rajonā, un Liepājas pulka bataljons bij ievietots

spraugā starp I un 111 bataljoniem; lielāku spēku sagr";

pēšana vienā vietā — galvenā trieciena virzienā —
nebij
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notikusi: pulks gribēja vest uzbrukumu uz visas savas

frontes ar vienlīdzīgiem spēkiem;

d) 8. Daugavpils pulks — 3 bataljoni un velosipēdistu
rota, 2 baterijas ar 8 lielgabaliem, bruņotais vilciens,
1 vads jātnieku no Latgales eskadrona un 1 vads sapieru
no Latgales sapieru rotas — ar divi bataljoniem, bateri-

jām un sapieru vadu bij sagrupējies uz rietumiem un zie-

meļrietumiem no Marienhauzenes uz sjuras frontes — ar

labo flangu pie Stompaniem un kreiso flangu pie Skačko-

vas; šā pulka 111 bataljons un jātnieku vads atradās pie
Lipnas, kur jau bij vairākas reizes sekmīgi sadūries ar

ienaidnieku;

c) 7. Siguldas pulks — 3 nepilni bataljoni — bij sa-

grupēts: pulka štābs un 111 bataljons — divīzijas rezervē

Bolvu miestiņā; II bataljons — Lipnā un I bataljons ar

mīnmetējiem Zervelu—Zolinces rajonā (10 verstis uz rie-

tumiem no Lipnas).

Kaujas uzdevumi bij šādi.

Ventspils pulkam ar stiprākām izlūku partijām traucēt

ienaidnieku, saistīt tā spēkus un, ja iespējams, ieņemt Va-

rakļānu miestiņu.
Liepājas pulkam tāpat ar izlūkiem traucēt ienaidnieku

un ar kreiso spārnu virzīties uz priekšu līdz ar Latgales
partizāņu pulka labo spārnu un ieņemt rajonu uz ziemeļ-
austrumiem no Lubānes ezera.

Latgales partizāņu pulkam: ar labo flangu vest uzbru-

kumu Korsovkas stacijas virzienā, ar centru uzbrukt Pon-

deru stacijas virzienā un ar kreiso flangu pabalstīt Dau-

gavpils pulku pie Pitalovas stacijas ieņemšanas.
Daugavpils pulkam ieņemt Pitalovas rajonu un izvirzī-

ties uz priekšu aiz dzelzceļa Kuprova—Pitalova—Ponderi.
Daugavpils pulkam, pabalstītam no Siguldas pulka, bij
jāizdara galvenais trieciens. Bez tam Daugavpils pulkam
kopā ar Siguldas pulku nācās nodrošināt mūsu galējo zie-

meļu flangu.
Siguldas pulks bij divīzijas komandiera rezerve, pie kam

divi no šā pulka bataljoniem dabūja uzdevumu virzīties

aiz Daugavpils pulka kreisā flanga un ar to kā nodrošināt

flangu, tā vajadzības gadījumā arī pastiprināt šā flanga
uzbrukumu.

Novērtējot šo spēku sagrupēšanu uzbrukuma sākumam,
nevar teikt, ka tā būtu visai izdevīga, bet še ir jāņem vērā

dažādi apstākļi, kuri piespieda izdarīt šādu ne visai izde-

vīgu sagrupēšanu. Sagrupēšana nav visai izdevīga tādēļ,



168

ka galvenā trieciena virzienā — Pitalovas rajonā — nav

savilkti tik lieli spēki, cik bij iespējams. Partizāņu pulka
IV bataljonu, kuru nomainīja Daugavpils pulks, varēja
pārvest ne uz Partizāņu pulka centru, bet pievienot pie
kreisā flanga — ar to Pitalovas virzienā uzbruktu nevis

viens, bet divi Partizāņu pulka bataljoni. Tālāk, Partizāņu
pulka centram dot uzbrukuma virzienu ne uz Ponderiem,
bet arī uz Pitalovu, apejot to no dienvidiem, un Partizāņu
pulka labam flangam dot virzienu ne uz Korsovku, bet uz

Ponderiem. Tālāk — Liepājas pulka bataljmu nenostādīt

starp Partizāņu pulka bataljoniem, bet spraugā, kura va-

rētu izcelties ar Partizāņu pulka labā flanga virzīšanos

uz ziemeļaustrumiem. Pie šādas spēku sagrupēšanas mums

būtu bijis ļoti noteikts spēku pārsvars Pitalovas virzienā.

Par Ventspils, Liepājas pulku, kā arī Partizāņu pulka labā

flanga reti ieņemto fronti nebij ko raizēties: ja šī fronte

tika noturēta visu laiku līdz uzbrukuma sākumam, tad pēc
tam, kad mūsu uzbrukums jau iesāktos, mums nebūtu ko

baidīties, ka ienaidnieks lūkotu pārraut šo pulku fronti.

lemesli, kādēļ netika savilkti lielāki spēki galvenā trieciena

virzienā, ir jāmeklē apvidus apstākļos un mūsu karaspēka
īpašībās. Viss mūsu frontes ziemeļu rajons mežains, maz

apdzīvots un bez ceļiem. Aukstā ziemas laikā pa dziļu

sniegu bez ceļiem nebij iespējams pārvietot karaspēku.
Bij jādarbojas gandrīz kā tuksnesī un karaspēka daļu sa-

grupēšana jāizdara pilnīgā atkarībā no esošiem ceļiem,

pa kuriem var ziemā iet, un apdzīvotiem punktiem, kur

karaspēku var novietot: karaspēka daļas bij jāved tur, kur

ir ceļi, un jānostāda tur, kur ir apdzīvoti punkti. Mūsu

karaspēks nebij apgādāts ne ar tik bagātiem un viegliem
vezumiem, kuri pa katru ceļu varētu izpildīt savus uzde-

vumus, ne arī ar tādu ziemas apģērbu un teltīm, ka katrā

vietā varētu palikt pa naktīm uz atpūtu. Bez tam Parti-

zāņu pulks bij saformēts no brīvprātīgiem, kuri bij maz

apmācīti, maz saprata arī kara apstākļus, piedzīvojušu
virsnieku arī tur nebij. Partizāni, dabiski, centās iet uz-

brukumā tajos virzienos, kur atradās viņu mājas vai īpa-

šumi, turpretim citos virzienos tie ne visai labprāt gribēja
iet. Ar šo apstākli arī bij jārēķinājas.

Uzbrukuma kaujas izvešanu bij nodomāts iesākt ar tā-

diem pašiem paņēmieniem kā Daugavpils rajonā, tas ir.

gandrīz pilnīgi bez artilērijas pabalsta, vienīgi ar kājnieku
darbību; pie kam kājniekiem uzbrukumi jāved, izmantojot

nejaušību un ienaidnieka flangu apiešanu. Artilērijas
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mums vispār bij maz; mūsu artilērija bij vāji sagatavota
lauku kustības kara vešanai: viņa lēni kustējās, ilgi iz-

brauca uz pozīciju, un pagāja daudz laika, kamēr tā no

jaunas pozīcijas varēja uguni atklāt. Lēnas darbības

iemesli bij kā materiālie trūkumi, tā arī apmācības un

lauka kara piedzīvojumu trūkums. Tā kā darbībai bij jā-
notiek uz ļoti plašas frontes, tad artilēriju nācās piedot
mazām kājnieku vienībām (bataljoniem), kuru priekšnieki
arī vāji pazina artilērijas izlietošanu un uzdevumu došanu

artilērijai. Ceļu trūkuma un dziļa sniega dēļ artilērijas
kustības vēl vairāk tika ierobežotas. No otras puses skato-

ties, arī ienaidnieks neieņēma nepārtrauktas pozīcijas, bet

tikai nostiprinātus apdzīvotus punktus un dažas izdevīgas
atsevišķas aizsargāšanās vietas. Tādēļ visizdevīgāki bij
iesākt uzbrukumu nejauši — no flangiem un pat aizmu-

gures, izvirzoties pa svabadajām spraugām. Arī no ienaid-

nieka puses nebij paredzama daudzmaz enerģiska artilē-

rijas darbība. Tādēļ, ja kur arī būtu sastapta stiprāka
ienaidnieka pretošanās, tad bij jācenšas apiet; turpretim,
ja mēs gribētu še pievilkt palīgā artilēriju, tad paietu ilgs
laiks un pa šo laiku ienaidnieks arī būtu paspējis pievilkt
palīga spēkus. Totiesu lielāka loma bij paredzama bruņo-
tiem vilcieniem kā no ienaidnieka puses, tā arī no mūsu

puses. Mums bij paredzama ļoti izdevīga bruņoto vilcienu

izlietošana pēc Pitalovas ieņemšanas: no Kuprovas līdz

Pitalovai mūsu bruņotais vilciens varēja izpildīt kustošas

baterijas un rezerves lomu attiecībā pret visu mūsu kreiso

flangu. Tāpat bij paredzama bruņoto automobiļu izlieto-

šana uz Pēterburgas—Daugavpils šosejas.

UZBRUKUMA IZVEŠANA PITALOVAS VIRZIENĀ

9. janvārī pīkst. 6 no rīta mūsu karaspēks uz visas ga-
rās frontes iesāka uzbrukumu. Galvenā trieciena grupa —

8- Daugavpils pulks — ar divi bataljoniem uzsāka uzbru-

kumu Marienhauzenes miestam šādā kārtībā: pa kreisi —

•bataljons gāja no Skačkovas sādžas tieši uz austrumiem;
pa labi — II bataljons tieši uz Marienhauzenes miestu.
H bataljonam priekšā gāja velosipēdistu rota (zināms, bez

velosipēdiem); nemanīta šī rota rīta krēslā pienāca pie
Svilpovas sādžas, apgāja to no sāniem, un tad strauji sā-
džā ienaidnieks tika pilnīgi pārsteigts un tādēļ arī pēc īsas
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cīņas pārvarēts. Velosipēdistu rota saņēma 2 ložmetējus,
53 gūstekņus, telefonus un citu karamateriālu.

Tanī pašā laikā iesāka uzbrukumu I bataljons uz Jaro-

poljes muižu un Meierovas sādžu; pēc īsas cīņas — pīkst.9
šie punkti top ieņemti un tādā kārtā kā no dienvidiem, tā

ziemeļiem apietas Marienhauzenes pozīcijas, kuras no fron-

tes būtu grūti ieņemamas, jo ir aizsargātas ar labiem iera-

kumiem un drāšu aizžogojumiem.
Velosipēdistu rota bez kavēšanās turpināja uzbrukumu

no Svilpovas uz Poktovu; pateicoties šai ātrai darbībai,

ienaidnieks nepaspēja sakārtoties, tādēļ pēc īsas cīņas tika

ieņemtas šīs sādžas un atkal saņemti gūstekņi un kara-

materiāls.

Ap pīkst. 11 ieņēma Marienhauzenes miestu: no zieme-

ļiem viņā ienāca I bataljona 111 rota pēc Jaropoljes ieņem-
šanas un no dienvidiem velosipēdistu rota un aiz viņas
virzošās 6. rota.

Pēc Marienhauzenes ieņemšanas Daugavpils pulks tur-

pināja uzbrukumu ar I bataljonu ziemeļu un ziemeļaus-
trumu virzienā un ar II bataljonu austrumu—ziemeļaus-
trumu virzienā — ar kreiso flangu gar Kovras upīti.
lenaidnieks pa šo laiku, dabūjis ziņas par mūsu uzbru-

kumu Marienhauzenei, bij nosūtījis no Pitalovas uz Ma-

rienhauzenes staciju pa dzelzceļu palīga spēkus — bru-

ņoto vilcienu («Steņka Razin») un ešelonu ar kājniekiem.
Kad I bat. labais un II bat. kreisais flangi tuvojās Ma-

rienhauzenes stacijai, tad viņus satika ar stipru ienaid-

nieka uguni un pretuzbrukumiem. I bataljona labais flangs

(3. rota) pat bij paspiests atpakaļ uz Geinjevas sādžu;

II bat. kreisais flangs (8. rota) arī uz priekšu netika un

ieņēma pozīciju pretim Borisovas muižai. I bat. kreisais

flangs turpināja virzīties uz priekšu, bet arī lēnām; Bras-

lovas sādžu izdevās ieņemt, bet pie Borovoje muižas bij

sastapta stipra pretošanās. lenaidnieku lielā mērā pabal-
stīja bruņotais vilciens ar savu artilērijas uguni, apšaudī-
dams visu I un pa daļai arī II bataljona fronti. Mums ar-

tilērija nebij pievesta un nostādīta uz pozīcijām. Bez tam

bruņotais vilciens, braukādams uz priekšu un atpakaļ, pa-

balstīja tuvējo sādžu aizsargāšanu arī ar savu stipro lož-

metēju uguni. Mūsu bruņotais vilciens Nr. 1, kuram bij

jāpabalsta Daugavpils pulks, nebij spējīgs padzīt ienaid-

nieka bruņoto vilcienu, jo pēdējais bij daudz stiprāki ap-

bruņots kā ar bruņām, tā arī ar artilēriju.
Kamēr notika šīs cīņas dzelzceļa tuvumā uz ziemeļaus-
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trumiem no Marienhauzenes stacijas, tikmēr II bataljona
labais flangs sekmīgi virzījās uz priekšu. Pēc Marienhau-

zenes ieņemšanas velosipēdistu rotai bij dots uzdevums

iziet uz dzelzceļu uz dienvidiem no Marienhauzenes staci-

jas — starp šo staciju un Moračevas staciju. 6. rotai bij
dots uzdevums pabalstīt velosipēdistu rotu. Tanī pašā laikā

bij ienākušas ziņas par to, ka Partizāņu pulks netiek uz

priekšu, un, lai to pabalstītu, tad no II bataljona viena

rota nosūtīta uz Lozdovu.

Velosipēdistu rota, iedama no Marienhauzenes uz aus-

trumiem, ieņem Kozja Gorku un pīkst. 13 nonāk uz dzelz-

ceļa pie Lugu stacijas, ieņemot pēdējo punktu. Rotas ko-

mandieris no vietējiem iedzīvotājiem izzinājis, ka uz Ma-
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rienhauzeni aizgājis bruņotais vilciens un ešelons ar

kareivjiem, tādēļ nolēmis pēc iespējas sabojāt dzelzceļu,
lai ienaidnieka bruņotais vilciens netiktu vairs atpakaļ uz

Pitalovu; saprotams, ka rota ar saviem līdzekļiem varēja
izdarīt tikai vieglu dzelzceļa bojājumu. Domājams, ka

ienaidnieka bruņotais vilciens bij dabūjis drīzumā ziņo-
jumu par to, ka tam aizmugurē mūsu velosipēdistu rota,

jo drīzumā vilciens nācis no Marienhauzenes uz Lugi Sta-

rije pusi. Velosipēdistu rota ieņēmusi pozīciju ar nolūku

aizturēt bruņoto vilcienu; kad bruņotais vilciens pienācis,
tā varonīgi atklājusi pret to ložmetēju un šauteņu uguni.

Zināms, bruņotais vilciens no kājnieku uguns nebaidās,

un ar to vilcienu aizturēt nevar, bet, tā kā bij izdevies

daudzmaz sabojāt ceļu, tad ložmetēju un šauteņu uguns

bij spējīga neļaut ienaidnieka bruņotam vilcienam izlabot

ceļu. Bruņotais vilciens atklāja stipru ložmetēju un liel-

gabalu uguni, lai padzītu velosipēdistu rotu. Velosipēdistu
rota tomēr bij apmēram 2 stundas varonīgi aizsargājusies,
kamēr ienaidnieks izsēdinājis no ešelona kājnieku daļas,
kuras sākušas aplenkt velosipēdistu rotu: tikai tad velosi-

pēdistu rota iesākusi atkāpties uz vienīgo vēl neielenkto

pusi — Vikočevas sādžas virzienā; tad bruņotais vilciens

izlabojis ceļu un aizbraucis. Vikočevas sādža vēl bijusi
ieņemta no ienaidnieka; velosipēdistu rota ar kauju ieņē-
musi šo sādžu, saņemdama vairākus gūstekņus un ieročus.

Kad ar velosipēdistu rotas darbību ienaidnieka bruņo-

tais vilciens bij piespiests aiziet uz Pitalovu, tad I batal-

jona kreisā flanga darbība bij lielā mērā atvieglota: 4. rota

tagad izsita ienaidnieku no Borovojes muižas; ienaidnieks

no turienes atkāpies uz Indricas sādžu, bet pa to laiku

2. rota bij paspējusi jau ieņemt Indricu un sastapt atkāp-

jošos sarkanarmiešus ar uguni. Pretinieks tāpēc cietis sma-

gus zaudējumus un viņa daļas stipri izklaidētas. Šie uzbru-

kumi jau notika vakara krēslā. Tā kā Daugavpils [pulka]
bataljoni bij jau pagājušu nakti atradušies maršā uz izejas

vietām un no rīta krēslas nepārtraukti veda uzbrukumus,

tad karaspēks bij noguris un vajadzēja dot tam atpūtu.
Velosipēdistu rota pa nakti bij nogājusi kopā ar bataljonu
8 verstis, un, gaismai austot, tā ar kaujām bij nostaigā-

jusi ap 15 verstis — bez ceļiem, pa dziļu sniegu. Apmēram
tikpat daudz nācās nostaigāt arī citām rotām.

Tāli pa kreisi, pašā flanga galā, darbojās Daugavpils
pulka 111 bataljons un tam aizmugurē Siguldas pulka ba-

taljoni. Attāluma dēļ 111 bataljons bij ar nokavēšanu sa-
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ņēmis pavēli par uzbrukumu; pašu uzbrukumu tas varēja
iesākt tikai pēc tam, kad viņa vietā būs nonācis Siguldas

pulka bataljons; pēdējais atnāca Lipnas sādžā un nomai-

nīja trešā bataljona daļas tikai pīkst. 15. 111 bataljona uz-

devums bij ieņemt Kotlešu sādžas rajonu; Kotlešu sādža

atradās ap 20 verstis no Lipnas. Bataljons iesāka maršu

vakara krēslā; ceļš veda pa ļoti reti apdzīvotu, mežainu

apgabalu. Naktī bataljons nonāca uz krustceļa Lipna—
Marienhauzene—Kotleši, kur atstāja divus vadus sakaru

uzturēšanai, pēc kam turpināja *naršu un ap pīkst. 3 no

rīta 10. janvārī sasniedza Kotlešu sādžas apkārtni.
Latgales partizāņu pulks iesāka uzbrukumu pīkst. 6 no

rīta: ar galveniem spēkiem — divi bataljoniem — Škil-

banu sādžas virzienā, ar mērķi ieņemt augstumus, kuri

velkas no Rogovskojes līdz Visokij Boram. No paša sā-

kuma ienaidnieks izrādīja nopietnu pretošanos. Šie aug-
stumi bij ieņemti ar vienu no labākiem pulkiem — 15. ar-

mijas sevišķu uzdevumu pulku, sastāvošu pa lielākai daļai
no komunistiem. Pozīcijas bij labas un izdevīgi ieņemtas.
Piedzīvojušu virsnieku trūkuma dēļ, kā arī dziļa sniega

dēļ Partizāņu pulka bataljoni neizlietoja plašos apmēros
apiešanas manevrus, tādēļ, neskatoties uz pietiekošu spēku

lielumu, tie uz priekšu tika ļoti maz. Līdz vakaram abiem

bataljoniem izdevās ieņemt tikai Pļeškovas un Ploskinas

sādžas.

Partizāņu pulka kreisā flanga bataljons (II batal.), dar-

bodamies blakus Daugavpils pulka labam flangam un pa-
balstīts no pēdējā, ar nopietnām kaujām ieņēma Slutopus-
tošas un Janopoljes sādžas.

Partizāņu pulkam piedotais Liepājas pulka bataljons
(HI bat.) veda uzbrukumu starp Partizāņu pulka labā

flanga bataljonu un centru un ar niknām kaujām bij ieņē-
mis Plinovas un Bjelinas sādžas. Partizāņu pulka labā

flangā I bataljons ar eskadronu un kājnieku izlūku ko-

mandu, iesākdams rīta krēslā uzbrukumu, bij sekmīgi pār-
rāvis ienaidnieka fronti Korsovkas virzienā. Pēc ienaid-

nieka pirmā pārsteiguma bataljons ar eskadronu un izlūku

komandu bij ļoti strauji virzījušies uz priekšu, neļaujot
ienaidniekam sakārtoties. Turpinādams uzbrukumu, tas bij
līdz vakaram sasniedzis Ruskalevas sādžu, tas ir, ielauzies

ienaidnieka rajonā, taisnā līnijā rēķinot, ap 15 verstis dzi-

ļumā. Vakarā šis bataljons bij ieņēmis Ruskalevu —Sal-

novu—Kosakolnu —Jersovu un saņēmis dažus gūstekņus
un ieročus.
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Pa labi no Partizāņu pulka enerģisku uzbrukumu bij
iesācis Liepājas pulks, neskatoties uz to, ka tam bij jādar-
bojas tikai ar divi bataljoniem (trešais piedots Partizāņu
pulkam) uz ļoti garas (līdz 40 verstis) frontes. Apejot
ienaidnieka ieņemtos punktus un uzbrūkot tiem no flanga
un pat aizmugures, pulks ļoti sekmīgi gāja uz priekšu un

līdz vakaram bij sasniedzis līniju Škeļi —Varkleniki—Mā-

kuši —Žogoti—Strūžāni. Pulks bij saņēmis 4 ložmetējus un

126 gūstekņus.
2. Ventspils pulks arī bij iesācis uzbrukumu uz visas

savas frontes; ienaidnieks izrādīja ļoti sīvu pretošanos;

pulka kreisais bataljons bij padots Liepājas pulkam un

darbojās kopā ar to pie Šķeļu un Varkleniku sādžām. Pā-

rējie bataljoni ar niknu kauju nonāca līdz Aizpurišku—
Grigu—Kurčanu līnijai. Ar kreiso flangu uzbrūkot gar

dzelzceļu, ieņēma Leimaņu, Veipu un Zalānu ciemus, bet

ienaidnieks, stipra bruņota vilciena uguns pabalstīts, pār-

gāja vairākas reizes pretuzbrukumā, un beidzot mūsu da-

ļas atstāja Zalānu un Leimaņu sādžas, gan ne pretuzbru-
kumu dēļ, kuri tika atsisti, bet lai izietu no bruņotā vil-

ciena uguns lauka. lenaidnieks bij cietis smagus zaudēju-
mus: uz kaujas lauka bij atstāti daudzi krituši sarkanar-

mieši.

9. janvāra uzbrukums, ņemot to visā visumā, ir jāuz-
skata par pilnīgi izdevušos. Visas mūsu daļas bij izvirzī-

jušās uz priekšu un dažās vietās līdz 15 verstis dziļumā,
skaitot no vecām pozīcijām taisnā līnijā. Mūsu karaspēka
daļas bij darbojušās veikli un varonīgi. Ar lielu drosmi

mūsu kareivji bij gājuši uz priekšu pa dziļu sniegu. Pēc

iegūtām sekmēm sajūsma vienmēr paceļas: mēs varējām
droši cerēt, ka nākošie uzbrukumi būs tikpat sekmīgi.

lenaidnieks bij cietis prāvus zaudējumus, dažas no viņa

karaspēka daļām bij jau tagad pa daļai izklīdušas un dez-

organizējušās. Ne visai patīkama pazīme bij tā, ka dažās

vietās uz frontes bij sastaptas ienaidniekakaraspēka daļas,
kuras līdz šim uz frontes nebij bijušas: tātad ienaidnieks

bij jau paspējis pārvest no Igaunijas frontes palīga spē-
kus. Ņemot vērā pirmās dienas sekmes un ienaidnieka zau-

dējumus, mums šie palīga spēki vēl draudoši nebij, jo viņu

bij pienācis ne vairāk par to, cik daudz zaudējumu ienaid-
nieks bij cietis, — tātad tikai atlīdzinājās ienaidnieka zau-

dējumi.
Nākošu dienu kauja bij turpināma. Uz ievākto ziņu pa-

mata par mūsu un ienaidnieka stāvokli divīzijas komandie-
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ris sastādīja tālāko darbības plānu un deva vakarā rīko-

jumus. Uz 10. janvāri nolēma un deva rīkojumus izvest

sekošu darbību. Pīkst. 6 no rīta iesākt uzbrukuma turpinā-
šanu. Daugavpils un Partizāņu pulkiem uzbrukt tādā pašā
virzienā līdz norādītai līnijai. Siguldas pulkam nostipri-
nāties uz Daugavpils pulka kreisā flanga Kotlešu —Berez-

kas rajonā un divas rotas nosūtīt uz Marienhauzeni Dau-

gavpils pulka rīcībā. Partizāņu pulkam deva aizrādījumu,
lai tas cenšas ieņemt Škilbanu augstumus ne frontāli uz-

brūkot, bet apejot šos augstumus no ziemeļiem un dienvi-

diem. Liepājas un Ventspils pulkiem arī bij doti uzdevumi

vest uzbrukumus tālāku uz priekšu. Katram pulkam bij no-

rādītas savas uzbrukuma sektora robežas.

Daugavpils pulks 9. janvāra vakarā, tumsai iestājoties,
bij sācis iekārtoties uz nakts atpūtu un sagatavoties uz

nākošās dienas darbību; starp citu, velosipēdistu rotai bij
pavēlēts atstāt tikai vienu apturi uz ceļa Lugi—Kikučeva
un ar pārējiem spēkiem iet uz Kikučevu —Zikvadjevu, lai

ritu varētu palīdzēt II bataljonam. Kad I un II bataljoni
sagatavojās uz nakts atpūtu un rīta darbību, tad nakts

tumsā ienaidnieks bij iesācis pretuzbrukumu. Vakarā

ienaidnieks bij pārvedis pa dzelzceļu uz Marienhauzenes

staciju ešelonu ar rezervēm (I Petrogradas pulks) un

tumsā iesācis uzbrukumu no stacijas Marienhauzenes

miesta virzienā. Daugavpils pulka II bataljons sastapa uz-

brucējus ar uguni; pēc ilgākas apšaudīšanās II bataljons
bij pārgājis pretuzbrukumā un sācis spiest ienaidnieku

atpakaļ. Tanī pašā laikā I bataljons bij iesācis uzbrukumu

uz Borisovu un šā bataljona labais flangs (2. rota) bij
izvirzījies ienaidniekam uz flanga, jo ienaidnieks nāca no

stacijas uz miesta pusi, kādēļ ienaidnieka flangs izrādījās
apņemts. Velosipēdistu rota, nākdama no Lugiem uz Kiku-

čevu, bij iznākusi ienaidniekam uz otra flanga un pat aiz-

mugurē un no turienes iesākusi enerģiski uzbrukt. Velosi-

pēdistu rotas uzbrukums ir bijis ienaidniekam pilnīgi ne-

gaidīts. Sarkanarmieši pilnīgi sajukuši un sākuši panikā
bēgt. Izmantojot šo gadījumu, Daugavpils pulka bataljoni
bij turpinājuši ienaidnieka vajāšanu, atsacīdamies no

nakts atpūtas un nenogaidot uzbrukuma sākšanās laiku,

kurš bij pavēlē noteikts uz pīkst. 6 no rīta.

Velosipēdistu rota bij ņēmusi virzienu uz austrumiem no

stacijas — tas ir, apejot pēdējo, kamēr II bataljons, turpi-
nādams uzbrukumu stacijas virzienā, bij pēdējo ieņēmis.
I bataljons arī bij satriecis ienaidnieka labā flanga preto-
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šanos un ieņēmis Borisovas apkārtni. Jau dienas gaismā
bataljoni turpināja ienaidnieka vajāšanu uz austrumiem no

dzelzce]a. 6. un 7. rotas bij ieņēmušas Badna Gorkas sā-

džu, kamēr velosipēdistu rota bij vēl tālāku uz priekšu gā-

jusi uzbrukumā pa ceļu no Badna Gorkas uz Straņiki Gor-

kiem. Ap pīkst. 12 dienā velosipēdistu rota bij iebrukuši

Gorku sādžā. Gorku sādžā atradās Atsevišķās Petrogradas
brigādes štābs. Brigādes komandieris nebij domājis, ka

latviešu karaspēks tik ātri paspēs iebrukt tik dzijā aizmu-

gurē, un tādēļ mierīgi gaidījis ziņojumus no saviem pul-

kiem, kad Gorku sādžā iebrukuši varonīgie velosipēdisti.
Velosipēdistu rota bij saņēmusi gūstā brigādes komandieri,

brigādes komisāru, dažus kareivjus un 3 vezumus ar pat-
ronām un granātām, kuri bij sagatavoti nosūtīšanai uz

fronti II Petrogradas pulkam.
Citas Daugavpils pulka daļas bij palikušas tālu iepakaļ

no velosipēdistu rotas, tikai no I bataljona viens vads bij

Izvirzījies uz priekšu un ieņēmis šļapkinas sādžu.

Pēc pusdienas ienaidnieks bij savilcis pret šo rajonu
84. pulku (no igauņu frontes) un iesāka stiprus pretuzbru-
kumus. levērojot mūsu bataljonu lielo nogurumu un nepie-
ciešamību nodibināt sakarus un satiksmi, nebij izdevies

tūliņ izbīdīt lielākus spēkus uz Gorkiem un Šļapkinu, tādēļ

velosipēdistu rotai un vadam pie Šļapkinas bij atļauts va-

karā atiet atpakaļ. Rota un vads atsita vairākus sarkan

armiešu uzbrukumus un tikai tad atgāja; pie tam velosi-

pēdistu rota, atsizdama uzbrukumus, bij pati gājusi pret-
uzbrukumos, nodarīdama ienaidniekam ļoti lielus zaudēju-

mus, un bij atkāpusies tikai 11. janvārī pīkst. 3 no rīta un

tikai līdz Straņikiem, kur ieņēmusi pozīciju.
Daugavpils pulka 111 bataljons, kā jau minēju, pīkst. 3

bij pienācis pie Kotlešu sādžas. Sādža no frontes labi no-

cietināta, un frontes priekšā upīte ar stāviem krastiem.

Kāds no vietējiem iedzīvotājiem bij uzrādījis ceļu, pa kuru

var sādžu apiet un iebrukt no austrumu puses. Uzbrukums

bij izvests ar divi rotām no austrumiem un ar vienu rotu

no dienvidiem. Pēc 72 stundu ilgas nakts cīņas sādža bij

ieņemta pīkst. 4.30 no rīta. lenaidnieks visu dienu un līdz

vakara krēslai bij mēģinājis ar pretuzbrukumiem dabūt šo

sādžu atpakaļ, bet visi pretuzbrukumi bij atsisti. Pašā

kreisā flangā jātnieku vads ieņēmis Skoptovu, Klimovu un

Ludovku.

Partizāņu pulks ar savu centru un kreiso flangu turpN

nāja uzbrukumu Škilbanu virzienā. Tagad, 10. janvārī, bij
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pievesta arī artilērija, bet joti maz — viens vads. Visi trīs

bataljoni (I, 111 un IV) iegūst mazas sekmes: ieņemtas
tikai kādas tuvākās sādžas. Turpretim Partizāņu pulka
I bataljons arī no rīta iesācis ienaidnieka vajāšanu un ar

strauju uzbrukumu bij ieņēmis Korsovkas staciju, kur krita

mūsu rokās bagāts karamateriāls: 4 lokomotīves, 110 va-

gonu, cisterna ar petroleju, ieroči un daži citi materiāli.

Jātnieki bij mēģinājuši ieņemt arī miestiņu, bet neizdevīgi.

Arī Liepājas un Ventspils pulki, neskatoties uz to, ka

pulku daļas bij izkaisītas uz garas frontes, bij pavirzīju-
šies uz priekšu, saņēmuši gūstekņus un trofejas. Liepājas
pulks bij ieņēmis Dricānus un Kokareviškus; Ventspils
pulks — ieņēmis Varakļānu miestu un Tūču sādžu. Vents-

pils pulka komandierim bij atdots atpakaļ viņa bataljons,
kurš līdz tam bij padots Liepājas pulkam.

10. janvāra uzbrukuma izvešanā sevišķu varonību bij iz-

rādījis Daugavpils pulks. Naktī no 8. uz 9. janv. pulks bij

gājis uz izejas stāvokli; 9. janv. visu dienu tas bij vedis

kauju; naktī no 9. uz 10. janvāri tas atsit pretuzbrukumus
un bez atpūtas atkal iet uz priekšu, vezdams kaujas bieži

vien ar lielākiem ienaidnieka spēkiem. Tāpat lielu drosmi

un straujību bij pierādījis Partizāņu pulka I bataljons,
ieņemot Korsovkas staciju.

10. janvāra kaujās atkal dažas ienaidnieka daļas bij
lielā mērā cietušas un bij pat jāskaita par pilnīgi izjauk-
tām, bet uz frontes atkal bij parādījušies jauni pulki no

Igaunijas frontes.

Uz nākošu dienu, 11. janvāri, visam daļām bij dots uz-

devums turpināt uzbrukumu.

11. janvāris iesākās ar uzbrukumu no abām pusēm: arī

ienaidnieks bij pievilcis uz fronti visas tuvākās rezerves

un ar pretuzbrukumiem gribēja ieņemt atpakaļ pazaudētās
vietas. Ventspils pulka labais flangs pēc niknām kaujām
sasniedz līniju Belkovskije—Grigi—Aizpuriški, Broki un

Te ilan i, saņemdams 2 ložmetējus, telefonus, lielgabalu lā-

diņus un citus karamateriālus. Uz Ventspils pulka kreisā

flanga gar dzelzceļu no sākuma uzbrukums bij gājis sek-

mīgi, bet tad ienaidnieks ar lieliem spēkiem bij pārgājis
pretuzbrukumā un pēc niknām cīņām apturēja Ventspils
pulku uz līnijas Ugarniki—Stari—Rikova—Sula—Dricāni.
Šinī rajonā bij saņemti gūstekņi no pieciem sarkanarmijas
pulkiem. Tāpat ar prāviem spēkiem ienaidnieks bij uzbru-

cis pie Žogotiem, bet uzbrukums bij atsists ar mūsu uguni.
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Pēdīgi Partizāņu pulkam izdevās izsist 15. armijas se-

višķu uzdevumu pulku no tā pozīcijām un pie Škilbaniem,

ieņemt Baltinovu un visu Škilbanu augstumu rajonu. At-

sevišķu uzdevumu pulks gan bij mēģinājis ar pretuzbruku-
miem atdabūt atpakaļ augstumus, bet pretuzbrukumi bij
atsisti.

Daugavpils pulka rajonā — uz ziemeļiem no Marien-

hauzenes stacijas — ienaidnieks arī bij pārgājis pretuzbru-
kumā un pie Lomu sādžas ielencis Daugavpils pulka
8. rotu. Šī rota bij ļoti varonīgi vedusi kauju: attīstot

stipru ložmetēju uguni, rota bij apstādinājusi ienaidnieku,

ar to pašu uguni nodarījusi ienaidniekam lielus zaudēju-
mus un pēc tam pārgājusi pretuzbrukumā, sasitusi ienaid-

nieku un, vajādama to, uz tā pleciem iebrukuši Gorošinas

un Rjejovas sādžās un tās ieņēmusi.

Latgales eskadrona jātnieku izlūku nodaļa nogājusi līdz

Zogovas stacijai, kur redzējusi lielākus ienaidnieka spēkus
12. janvārī turpinājās kaujas ar uzbrukumiem no

abām

pusēm: ienaidnieks veda ļoti aktīvu aizsargāšanos.

Ventspils pulka labais spārns atkal bij sekmīgi gājis uz

priekšu un saņēmis ložmetējus un gūstekņus. Šā pulka
kreisā flangā kaujas turpinājās visu nakti no 11. uz

12. janvāri, kamēr beidzot ventspilieši bij ieņēmuši Vel-

janu miestu, kur arī saņemti gūstekņi un ieroči. Atkal uz

frontes bij sastapti jauni ienaidnieka pulki. Pievakarē

ienaidnieks ar divi pulkiem bij uzbrucis Varakļānu miesta

virzienā, uzbrukumu pabalstījuši ar uguni divi bruņotie
vilcieni. Ar veiklu un drošsirdīgu pretuzbrukumu ienaid-

nieks ticis atsists, pie kam pilnīgi izklīdināts 472. Padomju

Krievijas pulks, pulka štābs ar komandieri, adjutantu un

citiem kritis gūstā; tāpat kritis gūstā ienaidnieka ziņnesis
ar uzbrukuma pavēlēm.

Partizāņu pulka rajonā ienaidnieks arī vairāk reizes

pārgājis uzbrukumā uz Baltinovu un Korsovku; arī šie uz-

brukumi atsisti ar prāviem zaudējumiem ienaidnieka pusē.
Daugavpils pulks arī mazliet bij pagājis uz priekšu: ve-

losipēdistu rota bij ieņēmusi Gorodišči; ienaidnieks uz

Daugavpils pulka frontes tagad izrādīja ļoti niknu preto-
šanos ar no igauņu frontes pievilktiem palīga spēkiem;
niknas kaujas norisinājās Moračevas, Bokovas un Bahmet-

jevas rajonā. Vakarā ienaidnieks bij nācis uzbrukumā uz

Gorodišči; velosipēdistu rota ar pretuzbrukumu bij ielen-

kusi daļu no pretinieka spēkiem, pie kam tika saņemti
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gūstā 120 sarkanarmieši un 2 ložmetēji. Jātnieku izlūki

atkal bij nonākuši līdz Zogovas stacijai un tur sabojājuši
dzelzceļu.

Tātad divi pēdējās dienas — 11. un 12. janvārī — no

mūsu puses tika gan iegūtas sekmes un pat loti plašos ap-
mēros, bet ne galvenā trieciena virzienā — Pitalovas sta-

cija vēl atradās ienaidnieka rokās. Vispārējās sekmes gan

deva izredzes, ka arī Pitalovas rajons tiks ieņemts. Kad

uz visas frontes pretinieks tiks dzīts atpakaļ, tad arī Pita-

lovas rajonā to nebūs grūti padzīt. Bet tomēr paredzams
bij tas, ka Pitalovas rajonu vairs nebūs tik viegli ieņemt
šā pirmā dienā, kad velosipēdistu rota bij paspējusi iebrukt

līdz pretinieka brigādes štābam. lenaidnieks tagad jau bij
apsvēris Pitalovas mezgla nozīmi un sagrupējis tur vairāk

karaspēka. Pitalovas rajonā ienaidniekam pienāca pulki,
kuri līdz šim bij stāvējuši uz blakus atrodošās Igaunijas
frontes; šie pulki bij labāki apmācīti un organizēti, tie

veda aktīvu aizsargāšanos, tādēļ Daugavpils pulkam nebij
viegli uz priekšu tikt.

UZBRUKUMA TURPINĀJUMS VISĀ FRONTĒ

NO 13. LĪDZ 20. JANVĀRIM

> Latgales atbrīvošanas uzbrukumu iesākot, mūsu izlūko-

šanas nodaļa bij savākusi pareizas ziņas par pretinieka
spēkiem: kādas karaspēka daļas un kādā sastāvā atrodas

uz frontes un aiz frontes — armijas rezervē. Pie uzbru-

kuma plāna izstrādāšanas tika ņemti vērā kā tie pretinieka
spēki, kuri bij tieši frontē, tā arī tie, kuri atradās armijas
rezervē vai tieši blakus mūsu frontei uz Igaunijas frontes.
$o pretinieka spēku sastāvu es pievedu sākumā. Pa Dau-

gavpils ieņemšanas operācijas laiku (no 3. līdz 5. janvā-
rim) mūsu karaspēks arī sastapa tikai tās ienaidnieka ka-

raspēka daļas, kuras jau agrāki bij uz frontes. Šī operā-
fija bij izvesta tik ātri un ienaidniekam negaidot, ka

nebij paspējis pievilkt palīga spēkus ne tikai

no aizmugures, bet pat no armijas rezervēm. Turpretim,
■esākot uzbrukumu Pitalovas virzienā, mūsu karaspēks, sā-
tot jau no 10. janvāra, sastapa ienaidnieka daļas, kuras

agrāki frontē nebij atradušās. Vispirms sastapa tās daļas,

bij pretinieka armijas rezervē vai uz tieši blakus

atrodošās Igaunijas frontes: 83. un 84. pulki un 32. pulks,
kā arī II komunistu trieciena bataljons; šīs daļas ietilpa
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mūsu agrākajā spēku aprēķinā. Pēc tam sāka parādīties
ienaidnieka daļas, kuras bij pārvestas no tālākas Igauni-

jas frontes (no Narvas frontes) un tālākas aizmugures.
Par šo daļu pienākšanu mums iepriekš ziņu nebij, bet gan

pie uzbrukuma plāna ņēma vērā, ka jauni spēki var pie-
nākt, un tādēļ arī bij jāsteidzas ar uzbrukumu.

Pēc zinām, kuras bij ievāktas tanī laikā un kuras pēc
pārbaudījuma ir izrādījušās par pareizām, jau 13. janvāri
ienaidnieks bij palielinājis savus spēkus ar sekošām pie-
vestām karaspēka daļām:

štiku ložmetēju

1) 82. pulks 400 9

2) 53. divīzijas II brigāde: 472.,
474. pulki 800 18

3) 4. str. div. II brigādes 30. pulks .

400 7

4) Atsevišķā latviešu lielinieku rota
.

520 8

5) Sarkano komunāru pulks .... 1200 18

6) 87. pulks 400 9

7) 53. divīz. II brig. 471. un 473. pulki 800 20

8) 1. padomju pulks 900 18

Kopā .... 5420 107

Bez tam ienaidnieks bij pievedis jaunus spēkus un sa-

grupējis tos uz Rēzeknes —Daugavpils dzelzceļa. Šie spēki
gan bij vērsti galvenā kārtā pret poļu karaspēku, bet va-

rēja tikt izlietoti arī pret mums. Še bij sagrupēti: 6. divī-

zijas I brigāde — 46., 47. un 48. pulki — un 1. divīzijas
111 brigāde — 7., 8. un 9. pulki. Bez tam vēl bij pienākuši
kādi jātnieku eskadroni, bruņoti vilcieni un lielgabali uz

platformām; noteiktas ziņas par šām dažādām sīkām jaun-

pienākušām daļām ir grūti savācamas; no lieliniekiem iz-

doti apraksti ir ļoti trūcīgi, nepilnīgi un cits citam pretim-
runājoši. Vistuvāk pie patiesības būs, ja mēs rēķināsim uz

mūsu frontes pienākušos pretinieka spēkus uz 3300 štiku

un tos spēkus, kuri bij sagrupēti uz Rēzeknes —Daugavpils
dzelzceļa — pret poļiem un pa daļai arī pret mums —, Vf
1800—2000 štiku. Kopā iznāk, ka ienaidnieka spēki pavai-
rojušies par 5300 līdz 5500 štikiem. lenaidnieka zaudējumi,
pēc mūsu aprēķina, bij jāskaita ap 2000 — kritušos, ievai-

notos, gūstekņos un izklīdušos. Ja atrēķinām šos zaudēju-

mus, tad tomēr iznāk, ka ienaidnieka spēki ir pieauguši
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apmēram par 5420 līdz 6000 stiķiem, pielaižot varbūtību,

ka dažas dajas nav zināmas. Tātad ienaidnieks bij paspē-

jis izlīdzināt to mūsu spēku pārsvaru, kuru mēs ieguvām

ar Latgales divīzijas pārvešanu uz Austrumu fronti. Bij

jāņem vērā, ka katru nākošu dienu vēl var pienākt jauni
ienaidnieka spēki. Latvijas spēkus arī varēja palielināt ar

Vidzemes divīzijas pārvešanu uz Austrumu fronti, bet bij

vajadzīgs laiks; tuvākās dienās tas vēl nebij iespējams:
Bermonta fronte gan vairs faktiski neeksistēja, bet Vidze-

mes divīzijas pulkiem arī bij nepieciešama atpūta, lai pa-

pildinātu materiālo dalu, apģērba, apavu un citus truku-

mus. Tikai 4. Valmieras pulks varēja pēc 2—3 dienām tikt

nosūtīts uz fronti: šis pulks atradās Rīgā un tika sagata-
vots nosūtīšanai.

Lēna un vienlīdzīga uzbrukuma turpināšana visā_ mūsu

karaspēka frontē varēja novest pie Joti kritiska stāvokļa.
lenaidnieks, pastāvīgi palielinājot savus spēkus, varēja

galu galā mūsu karaspēka virzīšanos apturēt, tad sagrupēt
kādā vietā lielākus spēkus un pāriet pretuzbrukumā pret

mūsu garo, gandrīz vienlīdzīgi izstiepto fronti. Ja tik

ienaidniekam izdotos apturēt mūsu uzbrukumu vai pat

tikai aizkavēt mūsu uzbrukumu tik tālu, ka mūsu sekmes

paliktu niecīgas, tad viņam bij Joti viegli sagrupēt spēkus
stipram pretuzbrukuma triecienam. Padomju Krievijas ka-

raspēks visos karos izlietoja šādu darbības metodi, tas

ir — aizsargāties ar stipru pretuzbrukumu, sagrupējot
kādā virzienā lielākus spēkus un pa to laiku uz pārejas

frontes aizsargājoties ar mazākiem spēkiem.
Kā no Padomju Krievijas Rietumu frontes komandiera

rīkojumiem redzams, tad pret mūsu karaspēku arī patiesi

bijis nodomāts izdarīt stipru prettriecienu. Sākot no 9. jan-

vāra, kad iesākās mūsu karaspēka uzbrukums visa_ frontē,

Padomju Krievijas Rietumu frontes komandieris sācis dot

enerģiskus rīkojumus frontes aizstāvēšanai. Pirmkārt —

ticis aizrādīts 15. armijas komandierim apturēt Latvijas

karaspēka uzbrukumus ar pretuzbrukumu Krustpils vir-

zienā. Šo pretuzbrukumu izdarīt ar tiem spēkiem, kuri at-

rodas armijas rīcībā, piedodot vēl dažus jaunpienākušus
pulkus: 1. strēlnieku un Sarkano komunāru pulkus, kā arī

tos pulkus, par kuru pienākšanu es jau aizrādīju. Otrkārt,

pavēlēts sagatavot galveno pretuzbrukumu: no citiem jaun-

pienākošiem spēkiem pavēlēts sastādīt stipru trieciena

grupu Sebežas—Novosokolņiku—st. Kļastici rajona. No šas

trieciena grupas aizliegts izlietot kaut kādas [dajasļ fron-
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tes aizsargāšanai. Triecienu pavēlēts iesākt tikai tad, kad

jau visi spēki būtu sagrupēti. Trieciena mērķis — ieņemt
vismaz to stāvokli, kāds bijis decembra beigās.

Pretuzbrukums Krustpils virzienā bijis nodomāts apmē-
ram uz 14.—15. janvāri. Šo virzienu frontes komandieris

(kā tas redzams no viņa aizrādījumiem) ir izvēlējies aiz

apstākļu nezināšanas: uzbrūkot Krustpils virzienā, viņš ir

domājis iedzīt ķīli starp poļu un latviešu karaspēku, bū-

dams pārliecībā, ka pie Krustpils dzelzceļa atrodas lat-

viešu labais flangs; pie tam frontes komandieris ir bijis
vēl tanī pārliecībā, ka no mūsu puses Pitalovas virzienā ir

sagrupēti ļoti lieli spēki: uz frontes Latgales divīzija un

aiz viņas rezervē visa Vidzemes divīzija. Jau 14. janvāri
frontes komandieris lielā mērā pastiprinājis 15. armijas
labo flangu — pie Pitalovas, atdodot pavēli 7. armijai

(pret Igaunijas fronti) pēc 48 stundām sākt pārvadāt
55. divīzijas II brigādi uz 15. armijas fronti; 15. armijas
komandierim pavēlēts nostādīt šo brigādi labā flangā (pie

Pitalovas); šinī brigādē bijis 1900 štiku un 8 lielgabali.
Tālāk, 7. armijai dota pavēle izvest rezervē 21. divīzijas
111 brigādi (740 štiku un 2 lielgabali) un turēt to gatavībā
pārsviešanai uz 15. armijas fronti.

lenaidnieka pretuzbrukums ar ne visai lieliem spēkiem
Krustpils virzienā priekš mums nebij bīstams: Krustpils
virziens bij aizsargāts ar stipru karaspēku — Ventspils
pulku un landesvēru. Ja ienaidnieks būtu pat ieguvis šinī

virzienā sekmes, tad šis apstāklis nevarētu apstādināt
mūsu operācijas plāna izvešanu. Mūsu sekmes abos flan-

gos piespiestu ienaidnieku atkāpties, pretējā gadījumā
Krustpils virzienā uzbrūkošās ienaidnieka daļas varētu tikt

atgrieztas ar poļu virzīšanos uz Lūdzi no dienvidiem un

Latgales divīzijas labā flanga virzīšanos no ziemeļiem uz

Lūdzi. Daudz nepatīkamāks mums bij tas apstāklis, ka

ienaidnieks diezgan lielā mērā pastiprināja savus spēkus

pret mūsu kreiso flangu: ļoti bīstams mums bij stiprāks

pretuzbrukums pret mūsu kreiso flangu. lenaidniekam bij

še šoseja un dzelzceļš, turpretim no mūsu puses uz kreiso

flangu veda tikai dzelzceļš, kamēr citi ceļi bij ārkārtīgi

sliktā stāvoklī. Poļi nevarēja sniegt palīdzību mūsu krei-

sam flangam. Ja mūsu uzbrukumi še tiktu pat tikai apstā-
dināti, tad taptu nedrošs viss Latgales divīzijas stāvoklis:
kamēr nebūtu ieņemta Pitalovas stacija, tikmēr uz Latga-

les divīzijas frontes nevarēja tikt nodibināti ne labi sakari,

ne satiksme un visa vajadzīgā karamateriāla piegādāšana.
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Kamēr Latgales divīzijas kreisais flangs nebij izbīdījies

pietiekoši tālu aiz Vecgulbenes—Pitalovas un Pitalovas —

Rēzeknes dzelzceļa, tikmēr Latgales divīzijas pievedu ceļi

(apgādība), satiksme un sakari nebij nodrošināti. Ja mēs

to nepaspētu līdz sniega kušanai, tad arī nebūtu cerības

atbrīvot Ziemeļlatgali. Ja ienaidnieks apturētu mūsu kreiso

flangu, tad viņam nebūtu bīstami arī Latgales divīzijas
labā flanga uzbrukumi (Partizāņu, Liepājas un pat Vents-

pils pulka), jo šie uzbrukumi pārvērstos par frontāliem un

ienaidniekam būtu iespēja apdraudēt tos no flanga — no

ziemeļiem. lenaidnieks ir bijis ļoti slikti orientēts kā par
mūsu militāriem, tā politiskiem apstākļiem. lenaidnieks

nav tieši zinājis, kur atrodas mūsu frontes robeža ar poļu
karaspēku; šo robežojumu viņš ir domājis Krustpils vir-

zienā. lenaidnieks ir domājis, ka notiek pilnīgi saskaņota
kopdarbība starp visiem trim kaimiņiem: Latviju, Lietavu

un Poliju — un tādēļ ir baidījies no tā, ka poļi varētu iet

taisni no Krāslavas uz Lūdzi un latvieši ar visiem labā

flanga spēkiem gar Krustpils—Rēzeknes dzelzceļu uz Rē-
zekni un Lūdzi, kamēr Lietavas armija turētu fronti starp
mums un poļiem; ar tādu manevru tad varēja tikt atgriezta
un sagūstīta visa lielinieku Daugavpils rajona karaspēka

grupa. Kā zināms, tad politisku apstākļu dēļ šāda operā-
cija no mūsu puses bij pilnīgi neiespējama. Sliktas mili-

tāro apstākļu novērtēšanas dēļ ienaidnieks neizmantoja
mūsu kreisā flanga grūto stāvokli un nesagrupēja tur pie-
tiekoši daudz spēku. No otras puses, ir jāatzīmē mūsu

kreisā flanga Daugavpils pulka varonība: visa tālākā ope-

rācijas izdošanās vai neizdošanās līdz Valmieras pulka
pienākšanai bij atkarīga no Daugavpils pulka varonības;
mūsu pirmās un tālākās sekmes kreisā flangā ir — Dau-

gavpils pulka nopelns.
Kā zināms, tad ienaidnieka pretuzbrukums Krustpils vir-

zienā netika izvests dzīvē jeb arī tika izvests, bet ļoti nie-

cīgos apmēros. Par iemeslu, kādēļ pretuzbrukums nav iz-

vests, esot bijis Korsovkas ieņemšana no Partizāņu pulka.
Uz Lūdzi no Krievijas atsūtītais un pretuzbrukumam nozī-

mētais Sarkano komunāru pulks steidzīgā kārtā nosūtīts

uz Korsovkas virzienu. Turpretim vispārīgais lielais pret-
uzbrukums atstāts spēkā, un sagatavošanās uz to tikusi

vesta visu laiku.

No visiem notikumiem 9., 10. un 11. janvārī sastādījās

diezgan skaidra apstākļu aina. Uz Latgales divīzijas fron-

tes ir parādījušies jauni un diezgan prāvi ienaidnieka
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spēki; ienaidniekam ir iespēja vēl vairāk palielināt savus

spēkus pret Latgales divīziju — pret mūsu kreiso flangu.
Mūsu kreisam flangam ir joti liela nozīme: sekmes vai

nesekmes uz kreisā flanga atsauksies uz visas frontes, un

vienīgi no kreisā flanga atkarājas Ziemeļlatgales atbrīvo-

šana.

Mums nav iespējas ātrā laikā palielināt spēkus kreisā

flangā. Valmieras pulka nonākšana uz fronti tikai izlīdzi-

nāja mūsu zaudējumus. Atliekas vienīgi izlietot citu

līdzekli, lai mūsu kreisais flangs gūtu sekmes; tāds līdzek-

lis varēja būt darbība, kura varētu atvilkt pretinieka spē-
kus no mūsu kreisā flanga vai, vismazākais, nejaut ienaid-

niekam vēl vairāk palielināt spēkus pret mūsu kreiso

flangu. Vienīgais līdzeklis, ar kuru varēja atvilkt ienaid-

nieka spēkus no mūsu kreisā flanga, bij stiprs po]u kara-

spēka uzbrukums no Daugavpils rajona kopā ar mūsu labo

flangu — Rēzeknes un Jelgavas pulkiem. Sis līdzeklis ta-

gad bij jāizlieto.
Sākot no 6. janvāra, poļu karaspēks un mūsu labais

flangs stāvēja gandrīz uz vietas. Poļu karaspēks bij pār-
nācis pār Daugavu, ieņēmis rajonu no Krāslavkas līdz

Višķu stacijai; tagad tas bij piespiests nokārtot savu aiz-

muguri — noorganizēt apgādību ar karamateriāliem un

uzturu. Tā kā dzelzceļa tilta pār Daugavu nebij, tad bij
vajadzīgs nokārtot pārvadāšanu pār Daugavu no Turmontu

stacijas līdz Daugavpils stacijai; tas aizņēma zināmu laika

sprīdi. Mēs bijām apņēmušies apgādāt poļu karaspēku ar

uzturu, sākot no tā laika, kad būs nodibināta dzelzceļa sa-

tiksme starp Rīgu un Daugavpili; bez tam mēs bijām ap-

ņēmušies piegādāt arī tos uzturas līdzekļus, kuri būtu atro-

dami Latgalē uz vietas, jo mums taču no pašas pirmās
dienas bij jāuzstājas par ieņemtā apgabala pārvaldnie-
kiem, un tādēļ mēs nevarējām atļaut to, lai poļu karaspēks
pats ņemtu vietējos līdzekļus, bij vajadzīgs, lai poļu kara-

spēks saņemtu visu vajadzīgo caur mūsu administratīvo

pārvaldību (apriņķa priekšnieku): poļi tam bij piekrituši,
gribēdami uz katra soļa pierādīt savu draudzību, tādēļ
mums vajadzēja to kārtīgi izvest dzīvē. Par nelaimi, kā

poļu karaspēka apgādība ar uzturu no mūsu saimniecības

pārvaldes, tā ieņemtā apgabala administratīvās pārvaldī-
bas ierīkošana un noorganizēšana no sākuma negribēja
veikties. Dzelzceļa satiksme jau sen bij nodibināta, bet ne-

viens pārtikas vagons poļu karaspēkam nebij nosūtīts. Ņe-
mot vērā mūsu ļoti trūcīgos apstākļus, mums, zināms, ne*
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bij viegli piegādāt uzturu poļiem, bet, ja mēs to bijām ap-

ņēmušies, tad mums vajadzēja savu solījumu izpildīt, jo

pretējā gadījumā mēs būtu devuši poļiem tiesību arī neiz-

pildīt to, ko poļi mums bij solījuši. Bez tam poļi jau tā

izrādīja pretimnākšanu un bija ar mieru saņemt uzturu,
tikai sākot no ceturtās dienas pēc pāriešanas pār Daugavu.
Šie uzturas līdzekļi taču bij vienīgā kompensācija, kuru

poļi no mums prasīja; uzturu poļi prasīja tikai 20000 cil-

vēkiem (mūsu armijā uz uzturas, bez poļiem, bij pāri par

70000 cilvēku). Par uzturas piegādāšanu poļiem bij doti

rikojumi jau sen iepriekš. 6. janvārī sarunā par operatīvām
darīšanām poļu kapteinis Miškovskis starp citu izteicās,
ka viņam jārunā ar Apgādības daļu, lai tak kaut ko no

uzturas nosūtot. No tā es dabūju zināt, ka vēl nekas nav

sūtīts. Mūsu apgādības priekšnieks man pateica, ka viņš
esot bezspēcīgs: viņš esot rīkojumu devis, bet saimniecības

priekšnieks vilcinājot. Bij jāizlieto visasākie draudi, lai,

vismazākais, parādītu poļiem, ka ja ne viss, tad kaut kas

tiek sūtīts.

Tikpat gausi gāja ar mūsu apriņķa valdes ierīkošanu.

Lai gan ar iekšlietu ministra kungu bij norunāts, ka mūsu

apriņķa priekšnieks ieradīsies Daugavpilī to pašu dienu,
kad mūsu karaspēks tur ieradīsies, pagāja dienas pēc die-

nām, bet no iekšlietu ministra nozīmētais apriņķa priekš-
nieks kā nebrauca, tā nebrauca. Kad beidzot šis apriņķa
priekšnieks arī iebrauca, tad drīz vien noskaidrojās, ka

viņš pavisam nav spējīgs reprezentēt mūsu administratīvo

varu un izpildīt savus pienākumus; tanī laikā mums vaja-
dzēja no pašas pirmās dienas nostādīt mūsu administra-

tīvo pārvaldīšanu priekšzīmīgi, tas bij nepieciešami kā pret
poļiem, tā atbrīvotā apgabala iedzīvotājiem.

Sarunas ar poļiem par jaunas operācijas iesākšanu bij
loti īsas: kapteinis Miškovskis nākošu dienu (12. janvārī)
paziņoja man, ka frontes komandieris ir devis pavēli iesākt

jaunu uzbrukumu 13. janvārī. Tālāka uzbrukuma plāna
izstrādāšana kā priekš poļu karaspēka, tā arī priekš poļiem
padotās Latvijas karaspēka grupas (Rēzeknes un Jelgavas
pulki un landesvērs, zem Kurzemes divīzijas komandiera

vadības) piekrita poļu grupas komandierim ģenerālim
Smigli-Ridzam; izstrādātais plāns un dotās pavēles tika

tūliņ man darītas zināmas. Tālākais poļu—latviešu grupas

uzbrukuma plāns bija tas, ka Polijas karaspēkam bij jāuz-
brūk austrumu un ziemeļaustrumu virzienos un mūsu kara-

spēkam ar labo flangu jāturas līdzās poļiem, pēc iespējas
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virzoties uz priekšu arī ar centru un kreiso flangu. Tālākā

uzbrukuma iesākšana bij noteikta uz 13. janvāri.
Laikmetā no 6. līdz 12. janvārim uz mūsu labā — po-

liem padotā — flanga bij notikusi sekoša karadarbība.

6. janvārī ienaidnieks bij taisījis nelielu pretuzbrukumu
Rēzeknes pulkam; pretuzbrukums bij viegli atsists.

7. janvārī Jelgavas un Rēzeknes pulku izlūki bij dažās

vietās padzinuši ienaidnieka priekšējās daļas. lenaidnieks

bij ar prāviem spēkiem vedis uzbrukumu no Bramaņiem
uz Niedermuižu — pret Jelgavas pulka labo flangu; uzbru-

kums bij atsists, ienaidnieks cietis lielus zaudējumus.
Naktī no 7. uz 8. janvāri ienaidnieks ar lieliem spēkiem

bij vedis uzbrukumus Niedermuižai; uzbrukumi turpināju-
šies visu nakti; uzbrukumi atsisti no Jelgavas pulka 111 ro-

tas. 9. janvārī ienaidnieks atkal turpinājis uzbrukumus

Niedermuižai un atkal atsists. Rēzeknes pulka izlūki vai-

rākās vietās bij padzinuši ienaidnieka priekšējās daļas.
Landesvērs bij izvedis stipru izlūkošanu visā savā frontē:

uz Sumankiem, Leiveliškiem, Rudņikiem un Cigantovu; vi-

sos virzienos ienaidnieks padzīts un saņemti gūstekņi. Ar

savu kreiso flangu landesvērs ieņēmis Molokolnas sādžu,

lai pabalstītu Ventspils pulka darbību.

10. janvārī landesvēra izlūki atkal bij saņēmuši gūstek-
ņus un landesvērs mazliet izbīdījis savu fronti uz priekšu
uz līnijas Vasiljevki—Vidi—Molokolna. Mūsu bruņotie vil-

cieni bij enerģiski apšaudījušies ar ienaidnieka bruņotiem
vilcieniem uz Daugavpils—Rēzeknes un Daugavpils—Dri-

sas dzelzceļiem un padzinuši ienaidnieka bruņotos vilcie-

nus.

11. janvārī landesvērs, pabalstīdams Ventspils pulka
labo flangu, bij pārgājis uzbrukumā ar savu kreiso flangu:
ienaidnieks ar lieliem zaudējumiem izsists no vairākām

sādžām, un landesvēra kreisais flangs ieņēmis līniju Ru-

šina—Kevlenki —Rusati, pie kam saņemti gūstekņi un

ieroči.

12. janvārī poļu karaspēks jau iesācis sagatavošanās
darbību, izbīdīdamies vairākās vietās uz priekšu, lai

leņemtu izdevīgas vietas priekš ātra tālāka uzbrukuma,

kādēļ al"ī Jelgavas pulka labais spārns iesācis izvirzīšanos

uz priekšu. Sā pulka I bataljons uzbrucis uz visas frontes,

pie kam ieņemtas Plečas, Gubanišku un Strodu sādžas.

Gubanišku sādžā saņemti 26 gūstekņi. Tālāk bataljons ar

stipru kauju ieņēmis Ivigišku, Maskevičišku un Jegorišku
sādžas. Jelgavas pulka 111 bataljons un Rēzeknes pulks
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izdarījuši pastiprinātu izlūkošanu, pie kam Rēzeknes pulka
izlūki saņēmuši ložmetēju. Bruņotais vilciens, darbodamies

kopā ar poļiem, lielā mērā pabalstījis poļus un uzbrukuma

vakarā nonācis līdz Rušonu stacijai.
Latgales divīzijas frontē, kā zināms, kaujas norisinājās

bez pārtraukumiem; divīzijas fronte lēni, bet pastāvīgi vir-

zījās uz priekšu. Tā kā uzbrukuma fronte bij ļoti gara un

aizmugures ceļi ārkārtīgi slikti, tad nebij iespējams izvest

kaut kādas lielākas spēku pārgrupēšanas, bet bij iespējams
tikai daudzmaz sabiezināt spēkus vienā vai otrā vietā uz

kaimiņu iecirkņu rēķina. Uzbrukums bij arī jāturpina bez

pārtraukuma. Tagad Latgales divīzijai par uzbrukuma gal-
veniem mērķiem bij uzstādīti — kreisā flangā Pitalovas

dzelzceļa mezgls, šā mezgla ieņemšana un nodrošināšana,
izvirzoties uz priekšu no tā. Tā kā no pārējās frontes nebij

iespējams spēkus pārsviest Pitalovas virzienā, tad ar visu

pārējo fronti arī atlikās tikai turpināt uzbrukumu taisni uz

priekšu, lai, vismazākais, caur to ienaidnieks nevarētu sa-

vus spēkus no pārējās frontes pārsviest uz Pitalovas ra-

jonu; no sevišķa svara uz pārējās frontes bij — vest uzbru-

kumus Rēzeknes virzienā.

Uz 13. janvāri Latgales divīzijas komandieris bij devis

pavēli: Daugavpils pulkam uzbrukt, apejot Pitalovu no zie-

meļiem, un Partizāņu pulkam vest uzbrukumu, apejot Pi-

talovas mezglu no dienvidiem; Siguldas pulka daļām
nodrošināt Daugavpils pulka kreiso flangu; tām Partizāņu
pulka daļām, kuras neņemtu dalību uzbrukumā Pitalovai,
bij uzdots vest uzbrukumus savos iecirkņos taisni uz

priekšu, izmantojot arī Siguldas pulka 8. rotu; tālāk, pa
labi no Partizāņu pulka, Liepājas un Ventspils pulkiem
tāpat turpināt uzbrukumus savos rajonos.

UZBRUKUMA GAITA

13. janvārī mūsu labā flangā iesākās tālākais uzbrukums

ar pilnīgām sekmēm kā uz mūsu, tā uz poļu frontes. Mūsu

frontē Jelgavas pulks ar saviem divi bataljoniem (šā pulka
viens bataljons sastādīja Daugavpils garnizonu) pēc ne-

lielām sadursmēm ar ienaidnieku ieņēma uzdotos punktus:
Lageri—Boskoši—Vigoda—Biedij—Salvij—Jasmuiža—Ra-
dovka.

Rēzeknes pulks sava uzbrukuma ceļa bij sastapis diez-

gan stipru ienaidnieka pretošanos pie Gavriem, Vaivodiem
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un Preļiem; tomēr līdz vakaram pulks bij ieņēmis uzdoto

rajonu: Radovka —Preļi —Zondari. Pulks bij saņēmis 13

gūstekņus, artilērijas munīcijas ratus ar lādiņiem un vienu

48-līniju haubici. Sevišķi stipru pretošanos ienaidnieks bij
izrādījis landesvēra uzbrukuma rajonā pie Moskvinu,
Rumpu, Punaij un Anspaku sādžām. Ar stipru uzbrukumu

ienaidnieks bij izsists un landesvērs ieņēmis uzdoto

līniju — Zondari—Pasturi; saņemti 40 gūstekņi un ložme-

tējs; arī landesvērs bij cietis nelielus zaudējumus.
Pašā labā flangā kopā ar poļiem un poļu rīcībā darbojās

mūsu bruņotais vilciens uz Daugavpils—Rēzeknes dzelz-

ceļa. Vilciens bij izbraucis verstis 5 ienaidnieka rajonā,

segdams ceļa un tiltu izlabošanu. Kamēr notikusi tiltu la-

bošana, tikmēr vilciena komandieris ar 10 kareivjiem aiz-

gājis uz Bufališku muižiņu un padzinis no turienes ienaid-

nieka pulka štābu. lenaidnieks mēģinājis pāriet uzbru-

kumā, lai atgrieztu vilcienu, bet ar vilciena uguni izklīdi-

nāts, pie tam atstājis diezgan daudz kritušu un ievainotu.

Ne tik vieglas sekmes guva mūsu kreisais flangs. Dau-

gavpils pulks bij iesācis enerģisku uzbrukumu Gorodiš-

čes —Gračkova Gorās virzienā; bij gan izdevies pavirzīties
uz priekšu, bet ieņemt šos punktus nebij izdevies. lenaid-

nieks, pareizi novērtējis šo virzienu, bij ieņēmis ļoti izde-

vīgas pozīcijas ar plašu apšaujamo lauku un tālu novēro-

šanu. Uzbrucēji bij sastapti ar stipru ložmetēju un artilē-

rijas uguni. Lai neciestu liekus zaudējumus, pulks sāka

sagatavot plānveidīgu uzbrukumu, vedot izlūkošanu un pie-
velkot savu artilēriju. Tur, kur pulks bij sasniedzis uzdoto

līniju, tūliņ iesāka nocietināšanās darbus, jo še bij sagai-
dāmi pretuzbrukumi.

Partizāņu pulks arī sastop stipru pretošanos; tomēr no

pulka kreisā flanga tiek ieņemta stacija Ponderi, bet apiet
un ieņemt Pitalovu neizdodas. Partizāņu pulka labā flangā
ienaidnieks bij nācis pretuzbrukumā, pretuzbrukumi atsisti.

Starp 13. janvāra kaujās kritušajiem ienaidnieka kareiv-

jiem bij atrasti arī ķīnieši. Pretuzbrukumu pie Salmusjes
muižas bij vedusi latviešu komunistu rota.

Uz 14. janvāri Latgales divīzijas daļām deva pavēli tur-

pināt uzbrukumu un ieņemt: Ventspils pulkam — Pastori—

Goljanus—Uļjanovu; Liepājas pulkam — Dricānu—Rogov-
kas līniju; Partizāņu pulkam, uzbrūkot no dienvidiem,

ieņemt Moračevu, Pitalovu un augstumus gar Pleskavas

šoseju uz ziemeļiem no Pitalovas; Daugavpils pulkam —

ieņemt Gračkova Goru, Meļņicu un Zogovas staciju un
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Gorsku un pabalstīt ar labo flangu Partizāņu pulku pie Pi-

talovas ieņemšanas. Siguldas pulkam dots uzdevums no-

stiprināties un nodrošināt kreiso flangu. Kurzemes divīzi-

jas daļām uz 14. janvāri dots uzdevums: ieņemt izdevīgā-
kās vietas un nolīdzināt fronti. Galvenais uzbrukuma vir-

ziens bij Pitalovas dzelzceļa mezgls un pie šā mezgla
tuvākās stacijas — Moračeva un Zogova. 14. janvārī uz-

brukums galvenā virzienā norisinājās sekmīgi. Ar strauju
uzbrukumu Partizāņu pulks bij ieņēmis Moračevas un Pi-

talovas stacijas un sasniedzis Utrajas upi. lenaidnieks at-

kāpdamies bij paspējis uzspridzināt dzelzceļa tiltu pie Mo-

račevas stacijas, kādēļ mūsu bruņotais vilciens nevarēja
ienākt Pitalovas stacijā, lai pabalstītu tālāko uzbrukumu,

apkarojot pretinieka bruņoto vilcienu, kurš tamdēļ ļoti
droši varēja strādāt pret Partizāņu pulka kreiso flangu un

galvenā kārtā pret Daugavpils pulka fronti.

Daugavpils pulks arī bij uzsācis sekmīgu uzbrukumu

no Gorodiščes uz Gračkova Goru un Zogovu. 10. rota bij
ieņēmusi Gračkova Goru, un 11. rota tuvojās Zogovai.
lenaidnieks ar stipru bruņotā vilciena uguni bij atsitis uz-

brukumu Zogovai un pat piespiedis 11. rotu atkāpties. Ar

lielām grūtībām bij izdevies apturēt ienaidnieka pretuz-
brukumus un noturēt mūsu rokās Gračkova Goru.

Latgales divīzijas labā flangā ienaidnieks bij arī pār-
gājis niknā pretuzbrukumā pret Ventspils pulku, pie kam

ienaidnieka bruņotais vilciens bij izbraucis cauri mūsu

priekšējām daļām un apšaudīja tās no flanga un aizmu-

gures. Ventspils pulks varonīgi atsitis ienaidnieka (kura
starpā bijis daudz ķīniešu) uzbrukumus, kā arī padzinis
viņa bruņoto vilcienu ar mūsu bruņotā vilciena palīdzību.
Pēc tam Ventspils pulks pats pārgājis uzbrukumā un ieņē-
mis — B. Vovarskije, Goljani Rjabku un Ziskanu sādžas.

Liepājas pulks, sastapdams vājāku ienaidnieka pretes-
tību, bij ieņēmis — Peliškus, Rugalus, Tekšus, Gradenus

un Limušus, saņemdams gūstekņus, to starpā 1 ķīnieti un

5 žīdus.

Ar Ventspils un Liepājas pulku uzbrukumiem no ziemeļu

puses un poļu karaspēka uzbrukumiem no dienvidu puses

ienaidnieks, kurš atradās pretim Kurzemes divīzijai, jutās
stipri apdraudēts no abiem flangiem un tādēļ bij atvilcis

atpakaļ savas priekšējās daļas, kādēļ Liepājas pulks bez

sadursmēm izvirzījās daudzmaz uz priekšu, bet Rēzeknes

pulks un landesvērs palika uz vietas un veda tikai izlū-

košanu.
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Beidzot bij izdevies pabeigt 4. Valmieras pulka papildi-
nāšanu ar karamateriāliem un iesākt šī pulka nosūtīšanu

uz fronti. Valmieras pulks tika padots Latgales divīzijas
komandierim līdz Vidzemes divīzijas štāba pārvešanai uz

fronti; Latgales divīzijas komandierim tika aizrādīts dot

Valmieras pulkam kaujas iecirkni starp Partizāņu un Lie-

pājas pulkiem, jo bij nodomāts Vidzemes divīziju nostādīt

centrā — starp Kurzemes un Latgales divīzijām.
Par robežu starp Kurzemes divīzijas komandierim pado-

tām daļām un Latgales divīzijai padotām daļām tika no-

teikta līnija: Lotje—Antonopole—Rēzekne—Ludze (paši
šie punkti Kurzemes divīzijai).

Tā kā pašā kreisā flangā — Siguldas pulka rajonā —

mūsu karaspēks jau gandrīz bij sasniedzis no mums vē-

lamo robežu, tad tika dots aizrādījums nocietināties uz iz-

devīgām pozīcijām.
Vidzemes divīzijas komandierim deva rīkojumu atstāt

Palangas rajonā 6. Rīgas pulku ar vienu bateriju un visas

citas Vidzemes divīzijas daļas pārvest uz Rīgu un papil-
dināt, lai tad varētu tikt nosūtīts uz Latgales fronti tūliņ

pēc Valmieras pulka pārvešanas. 6. Rīgas pulku padeva
Zemgales divīzijas komandierim.

Rīgas pulku atstāja Palangā aiz dažādiem iemesliem:

lai gan no Bermonta puses jauna avantūra nebij sagai-

dāma, tad tomēr lieka drošība neskādēja; ar Lietavu robe-

žas vēl nebij nospraustas; no Lietavas ārlietu ministrijas
izturēšanās bij redzams, ka tā mūsu intereses nekur negrib
ievērot, tādēļ arī mēs nevarējām izlaist no rokām to, ko

bijām iekarojuši; par Palangas apgabalu, kurš apdzīvots
lielākā vairumā no lietaviešiem, mēs varējām apmainīt da-

žus latviešu apdzīvotus apgabalus, kuri ietilpa Lietavā;

bez tam Rīgas pulkam bij vajadzīgs daudz laika, lai to

padarītu par kaujasspējīgu.
Pēc Valmieras pulka uz Rīgu bij jāpārbrauc (no Prieku-

les) Vidzemes divīzijas štābam.

Zemgales divīzija šinī laikā tikai formējās, un nebij ce-

rības tuvākā nākotnē dabūt to uz fronti: no Francijas pa-

sūtītie ieroči un apģērbi bij nokavējušies.

Ņemot visu šo vērā, Latgales divīzijas komandierim bij

jārīkojas tikai ar viņa paša spēkiem un pienākošo Valmie-

ras pulku, ko viņam arī paziņoja: «Pēc Valmieras pulka
pārvedīs 5. Cēsu pulku, bet pārvešana ies tikpat lēni kā

līdz šim.»

Valmieras pulka pirmais ešelons (111 bataljons) nonāca
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frontē 15. janvārī; bataljonu novietoja Moračevas—Boko-

vas rajonā — divīzijas rezervē.

15. janvārī no rīta ienaidnieks iesāka pretuzbrukumus
Pitalovas rajonā ar nolūku atdabūt atpakaļ šo dzelzceļa

mezglu. lenaidnieks bij savilcis prāvus spēkus no blakus

atrodošās igauņu frontes; pie Pleskavas šosejas bij uzstā-

dītas baterijas, un uz dzelzceļa darbojās divi bruņotie vil-

cieni. lenaidnieka pretuzbrukumi gan tika atsisti, bet arī

mūsu daļas nebij spējīgas izbīdīties tālāk uz priekšu no

Pitalovas rajona. Kaujās bij saņemti daži gūstekņi. Uz

frontes starp Pitalovu un Korsovku Partizāņu pulks ar

kaujām bij ieņēmis Mihalčiku—Ljadinku—Zabolotjes—Zel-
tas—-Undinas rajonu. Tāpat ar diezgan niknām kaujām
Liepājas pulks bij sasniedzis Stankeviču, Lipuru, Pudere-

vas, Vuseru un Dureniku sādžas.

Gar Krustpils—Rēzeknes dzelzceļu ienaidnieks izrādīja
tikpat stipru pretošanos kā Pitalovas rajonā. Ventspils
pulks bij varonīgi atsitis ienaidnieka uzbrukumus un pēc
tam pats pārgājis uzbrukumā un atsviedis ienaidnieku.

lenaidnieks arī še bij savilcis rezerves no labākām da-

lām — komunistus (arī latviešu komunistu rotu) un ar

ķīniešiem papildinātas daļas; uz kaujas lauka starp kritu-

šiem bij atrasti ap 80 ķīniešu. Pulks bij sasniedzis Dane-

lišku—Tiškotu, Slobodkas un Lipuru sādžas.

Kurzemes divīzija 15. janvārī iesāka enerģisku tālāku

uzbrukumu pēc poļu karaspēka grupas komandiera dotas

pavēles. Kurzemes divīzijas labajam flangam bij pagai-
dām jāvirzās gar Daugavpils—Rēzeknes dzelzceļu kopā ar

poļu kreiso flangu, divīzijas kreisajam flangam jāņem vir-

ziens uz Rēzekni. Uzbrukums iesākās agri no rīta. Pret

divīzijas labo flangu ienaidnieks jau priekšlaikā bij atkā-

pies, kādēļ Jelgavas pulks, nesaduroties ar ienaidnieku,
ieņēmis uz 15. janvāri norādīto līniju — Lageri—Stupani.
Rēzeknes pulkam jau bij sadursmes, lai gan ne visai stip-
ras; pulks sasniedza līniju Kurka —Gališi—Kiriļina—Kulči.
Landesvērs ar diezgan niknām kaujām arī bij ieņēmis no-

rādīto līniju Červeniki—Povreva.

16. janvārī Kurzemes divīzijai bij jāved uzbrukums tā-

lāk. Uzbrukumu veda ar abiem flangiem. Jelgavas pulks,
kurš vakar bij palicis iepakaļ, tagad izvirzījās uz priekšu;
tomēr šā pulka kreisam (III) bataljonam neizdevās nonākt

līdz I (labā flanga) bataljonam. Jelgavas pulka labais (I)
bataljons, salauzdams ienaidnieka pirmo nikno pretošanos,
bij enerģiski vajājis ienaidnieku un ar to tālu nokļuvis uz
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priekšu līdz Lazarevas sādžai, pārejot pār Daugavpils-
Rēzeknes dzelzceļu. Rēzeknes pulks bij izvirzījis uz priekšu
tikai savu labo flangu un landesvērs savu kreiso flangu,
līdzinādamies ar Ventspils pulku.

Latgales divīzijas rajonā 16. janvārī notikās niknas kau-

jas kreisā — izšķirošā flangā. Daugavpils pulks un Parti-

zāņu pulka kreisais flangs iesāka uzbrukumus ar nolūku

izvirzīties līdz noteiktām robežām, bet arī ienaidnieks ar

pievilktām rezervēm veda uzbrukumus nolūkā atdabūt Pi-

talovas dzelzceļa mezglu. Dažas sādžas še pārgāja divi

reizes no vienām rokām otrās; galu galā dažas mūsu daļas
tomēr mazliet izvirzījās uz priekšu, bet Pitalovas dzelzceļa

mezgls vēl nodrošināts nebij, jo atradās zem ienaidnieka

artilērijas uguns. Tas apstāklis, ka svarīgais Pitalovas

mezgls tika ieņemts tikai 14. janvārī, bet nodrošināts ne-

bij vēl ilgi, ir mana, t. i., štāba priekšnieka, kļūda. Dodams

Latgales divīzijas komandierim uzdevumus, es aizrādīju

gan par to, ka viņa galvenais uzdevums ir ieņemt un

nodrošināt Pitalovas dzelzceļa mezglu, iz-

virzoties no tā uz priekšu, bet es nenoteicu spēku sagrupē-
šanu un virzienus katrai Latgales divīzijas daļai. Ja es pie

paša uzbrukuma sākuma būtu izstrādājis Latgales divīzi-

jai tikpat sīku darbības plānu, kā es to izdarīju pie uzbru-

kuma iesākuma Kurzemes divīzijai, tad Pitalovas dzelzceļa

mezgls būtu ieņemts un nodrošināts pašās pirmās dienās.

Pirmās kaujas dienās tas bij viegli izdarāms, tagad ienaid-

nieks bij paspējis pievest rezerves. Latgales divīzijas ko-

mandieris bij gan sapratis no manis aizrādītos mērķus, bet

bij padevies Partizāņu pulka komandiera ierunām —

ieņemt Korsovkas rajonu papriekšu, lai iegūtu tur daudz

trofeju. Trofejas bij gan tur saņemtas, bet spēki bij izklai-

dēti un galvenā — Pitalovas — virzienā spēki izrādījās

par nepietiekošiem, lai iegūtu noteicošas sekmes. Tagad
galvenā uzdevuma veikšana vēl nebij pabeigta, spēku pār-

grupēšana tagad vairs nebij iespējama. Atlikās lēnām un

ar zaudējumiem iegūt to, kas no sākuma būtu bijis viegli
sasniedzams. Vienīgais, ar ko tagad vēl bij iespējams ātri

pastiprināt kreiso flangu — ar bruņoto vilcienu no Dau-

gavpils—Rēzeknes dzelzceļa, jo šinī rajonā poļu stiprā ar-

tilērija varēja viegli padzīt ienaidnieka bruņotos vilcienus.

Tādēļ 16. janvārī mūsu bruņotais vilciens Nr. 2 tika nosū-

tīts uz Pitalovas rajonu. Lai atvieglotu Latgales divīzijas

darbību, tad Ventspils pulks tika padots Kurzemes divīzi-

jas komandierim; bez vadības atvieglošanas še bij arī ope-
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rācijas apvienošanas vajadzība, jo Kurzemes divīzijai pēc
lagadējiem apstākļiem piekrita Rēzeknes ieņemšana un

Ventspils pulka virziens bij uz Rēzekni.
17. janvārī Latgales divīzijas kreisais flangs atkal ved

uzbrukumus Zogovas stacijas virzienā (Daugavpils pulks
irtam padoto Valmieras pulka 111 bataljonu). Daugavpils
pulka rotām izdevās gan ieņemt Gračkova Goru, bet no-

stiprināties še neizdevās: ienaidnieks no bruņotiem vilcie-

niem bij stipri apšaudījis mūsu rotas; lai tās neciestu lie-

kus zaudējumus, tad vakarā tās atvilka atpakaļ, jo pagai-
dām mūsu bruņotie vilcieni nevarēja izbraukt uz priekšu
un apsargāt mūsu kājniekus no ienaidnieka bruņotiem vil-

cieniem. Artilērijas mums bij maz, un tā pati bij mazkus-

tīga: dziļā sniega dēļ mūsu artilērija nebij spējīga izbraukt

un nostāties uz pozīcijas reizē ar kājnieku iešanu uz

priekšu un tūliņ pabalstīt kājniekus. Ir jāņem vērā, ka

mūsu uzbrūkošā fronte nekad nebij nepārtraukta, bet gan
ar ļoti lielām atstarpām, kādēļ artilērijai vajadzēja turē-

ties cieši aiz priekšējām kājnieku daļām; pretējā gadījumā
nelielas ienaidnieka daļas būtu varējušas uzbrukt artilēri-

jai no sāniem un aizmugures: šis apstāklis neatļāva arti-

lērijai izmantot ceļus.
17. janvārī pienāca Marienhauzenē Valmieras pulka

II bataljons un tika atstāts divīzijas rezervē.

Uz Latgales divīzijas pārējās frontes bij notikušas tikai

nelielas sadursmes un izlūku darbība.

Uz Kurzemes divīzijas frontes Jelgavas pulka 111 batal-

jons ar kauju izvirzījies uz priekšu līdz I bataljonam.
Rēzeknes pulks, ar kauju virzīdamies uz priekšu, bij

felencis pie Makčaniem divas pretinieka rotas un saņēmis
tās gūstā (4 virsnieki un 89 kareivji), kā arī saņēmis lauka

lēķi un dažus ratus ar zirgiem.
Landesvērs bij izvedis ļoti enerģisku, strauju uzbrukumu

;aur Rušinu un Rubaņu staciju, kuru pēc niknas kaujas
'enēmis un saņēmis tur 21 vagonu; pēc tam ar labo spārnu
ieņēmis Rozantovas muižu. Bez vagoniem landesvērs bij
aņēinis 32 vezumus, lauka ķēķi, lauka smēdi, telegrāfa

vadus un citu karamateriālu.

Ventspils pulka rajonā ienaidnieks bij vedis vairākus uz-

brukumus, bet bij ar prāviem zaudējumiem atsists.

18. un 19. janvārī Kurzemes divīzijas labais flangs (Jel-
gavas pulks), turēdamies vienā līnijā ar poļu kreiso flangu,

sadursmēm izvirzījies uz priekšu; arī centrs mazliet

uz priekšu. Landesvērs un Ventspils pulks veda
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izlūkošanu, pie kam pēdējais atsitis ienaidnieka uzbruku-

mus. Bruņotais vilciens (Nr. 3) izlabojis ienaidnieka uz-

spridzināto tiltu pie Antonopoles.
Latgales divīzijas kreisam flangam (Daugavpils pulkam

ar Valmieras pulka bataljonu) bij pavēlēts 18. janvārī tur-

pināt uzbrukumu Zogovas virzienā ar bruņotā vilciena un

artilērijas pabalstu. Daugavpils pulks arī bij sekmīgi iesā-

cis uzbrukumu un ieņēma Sazonovas un Ponarevas sādžas,

saņemdams 87 gūstekņus ar bataljona komandieri un lož-

metēju, bet turpināt tālāk uzbrukumu nebij izdevies dziļā

sniega un sakaru trūkuma dēļ uz plašās frontes.

Pie Korsovkas ienaidnieks divi reizes bij pārgājis uzbru-

kuma, bet bij ar lieliem zaudējumiem atsists. Saņemtie
gūstekņi bij pateikuši, ka ienaidnieks gatavojot stipru uz-

brukumu Korsovkai. Tādēļ divīzijas komandieris bij pavē-

lējis Partizāņu pulkam 19. janvārī iesākt uzbrukumu, lai

neļautu ienaidniekam sagatavoties un izjauktu tā plānus.
Kopā ar Partizāņu pulku pavēlēts vest uzbrukumu arī Lie-

pājas pulka kreisam flangam. Partizāņu pulks jau naktī uz

19. janvāri bij vedis pastiprinātu izlūkošanu un no rīta

iesācis uzbrukumu Keselevas virzienā. No sākuma uzbru-

kums bij gājis sekmīgi, bet tad ienaidnieks ievedis kaujā
lielākus spēkus un bruņotos vilcienus. Partizāņu pulka da-

ļas bij atspiestas atpakaļ, un ienaidnieks bij ieņēmis pat
Korsovkas miestiņu. Partizāņu pulka daļas no jauna bij

pārgājušas uzbrukumā un izsitušas ienaidnieku no mies-

tiņa. lenaidnieks atstājis daudz kritušus un 10 gūstekņus.
Latgales divīzijas komandieris nosūtījis Partizāņu pulkam
palīgā uz Korsovku bruņoto vilcienu Nr. 2, kādēļ pie Pita-

lovas stacijas atkal palicies tikai viens bruņotais vilciens.

Pitalovas rajonā ienaidnieks arī pārgājis 19. janvārī no

rīta uzbrukumā ar bruņoto vilcienu uguns pabalstu no

Gračkova Gorās uz Gorodišči un Gorodiščenskij Boru.

Daugavpils pulks atsitis uzbrukumu ar lieliem zaudēju-
miem ienaidnieka pusē. Izmantojot ienaidnieka apjukumu,
mūsu dajas pārgājušas uzbrukumā un ar mūsu artilērijas
un bruņoto vilcienu pabalstu ieņēmušas Gračkova Goru un

Peškovu, bet tur mūsu daļas atkal nokļuvušas zem stipras
ienaidnieka artilērijas uguns un, lai neciestu lielus zaudē-

jumus, atgājušas uz izejas stāvokli.

19. janvārī bij pienācis Valmieras pulka I bataljons un

nosūtīts uz Korsovku divīzijas rezervē. Grūtie apstākļi un

ļoti plašā fronte bij piespieduši Latgales divīzijas koman-

dieri sadalīt Valmieras pulku pa bataljoniem.
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20. un 21. janvārī ienaidnieks atkal mēģinājis uzbrukt

Korsovkai un Pitalovas virzienā; uzbrukumi atsisti ar

mūsu uguni. Uz Latgales divīzijas pārējās frontes vesta

pastiprināta izlūkošana. Ļoti sekmīgu izlūkošanu bij izve-

duši Liepājas pulka izlūki: uzbrukuši Kulņevas (Mežvidu)

stacijai, padzinuši no turienes ienaidnieka bruņoto vilcienu

un sabojājuši dzelzceļu, kā arī saņēmuši dažādu karama-

teriālu.

Tā kā uz Latgales divīzijas frontes pagaidām stāvoklis

palika mierīgāks, tad divīzijas komandieris izlietoja to, lai

pārgrupētu spēkus. Valmieras pulka II bataljonam uzdeva

nomainīt Liepājas pulka bataljonu, kurš bij starp Parti-

zāņu pulka daļām. Liepājas pulka bataljonu atdeva atpa-
kaļ sava pulka komandiera rīcībā. Valmieras pulka I ba-

taljonu pagaidām atstāja rezervē, un šā pulka 111 bat.

pagaidām vēl palika Daugavpils pulka komandiera rī-

cībā.

Tikai pēc šīs pārgrupēšanas pabeigšanas Latgales divī-

zija varēja iesākt enerģisku uzbrukumu. Pēc Korsovkas

ieņemšanas Latgales divīzijas stāvoklis tapa neizdevīgs
vēl tanī ziņā, ka ienaidnieks, uzbrukdams Pitalovai un

Korsovkai, piespieda Latgales divīzijas komandieri griezt
vērību un spēkus uz abiem šiem punktiem, kādēļ nevienā

no šiem punktiem tas nevarēja iegūt spēku pārsvaru. Tikai

tagad, pēc Valmieras pulka pienākšanas, bij iespējams no-

drošināt Korsovkas rajonu, un, kad tas nodrošināts, tad

tik radās iespēja piegriezt visu vērību Pitalovas rajonam.
Sinī laikā zināmu nepatīkamu kavēkļa lomu nospēlēja

arī vienkāršs pārpratums. Priekš uzbrukuma sākuma es

mutiski un arī rakstiski pavēlē norādīju par pirmās ope-

rācijas mērķi Pitalovas stacijas rajona ieņemšanu un iz-

virzīšanos uz ziemeļaustrumiem, apmēram 5 verstis no

dzelzceļa, un uz austrumiem līdz Lžas upei. Šis pirmais
mērķis bij pārpratuma dēļ karaspēkam uzrādīts kā gala
mērķis. Kad tagad pēc Pitalovas stacijas ieņemšanas Lat-

gales divīzija dabūja pavēli turpināt uzbrukumu ar mērķi
ieņemt galīgo robežu, tad no karaspēka puses tikusi iz-

teikta it kā nepatikšana vai pat kurnēšana: ka reiz jau esot

teikts, cik tālu jāiet, tagad, kad līdz turienei nogājuši, sū-

tot atkal tālāk; kad noiešot līdz nākošai līnijai, tad varbūt

atkal dzīšot tālāk. Bez šaubām, galveno lomu še bij nospē-
rusi ienaidnieka aģitācija. Divīzijas komandieris šo pār-

pratumu bij viegli izlabojis ar prātīgiem un enerģiskiem

līdzekļiem.
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RĒZEKNES IEŅEMŠANA UN DARBĪBA

PĀRĒJĀ FRONTĒ NO 20. LĪDZ 22. JANVĀRIM

Sākot no 20. janvāra, Kurzemes divīzija iesāka Rēzek-

nes ieņemšanas operāciju, izdarot šīs pilsētas apiešanu no

dienvidiem. Ap 20. janvāri abpusēja spēku grupēšana bija
apmēram šāda:

Pitalovas rajonā

Latvijas speķi

štiku

7. Siguldas pulks ...
800

8. Daugavpils pulks . . 1100

Latgales partizāņu pulks 2000

Kopā .... 3900

Padomju Krievijas spēki
štiku

82. padomju pulks ...
300

83. padomju pulks ... 300

84. padomju pulks ...
300

9. atsev. rota 150

II Petrogr. strēln. pulks 150

63. dzelzceļn. rota ... 200

I Petrogradas pulks . . 250

15. arm. atsev. uzdev.

pulks 600

111 Petrogradas pulks . . 200

Komunistu trieciena pulks 400

Opočkas komun. nodaļa 100

Kopā . . . 2950

Uz dienvidiem no Korsovkas un līdz Krustpils—Rēzeknes dzelzce|am,

pēdējo ieslēdzot

Latvijas spēki
štiku

4. Valmieras pulks
. . .

2000

1. Liepājas pulks . . .
1500

Kopā . . .
3500

Padomju Krievijas spēki
štiku

Ludzes apsardzības rota 150

474. padomju pulks . .

300

472. padomju pulks . .

350

471. padomju pulks
.
. 300

Latviešu komunistu rota 100

37. kontrrevol. apkar,
pulks 800

Kopā . . .

2000

Rēzeknes rajonā no Krustplls—Rēzeknes dzelzceļa līdz

Daugavpils—Rēzeknes dzelzceļam, abus dzelzcc|us ieslēdzot

Latvijas spēki
štiku

2. Ventspils pulks
. . .

1500

Landesvērs 1800

9. Rēzeknes pulks
. . .

1500

3. Jelgav. pulks (2 ba-

talj.) 1000

Kopā . . . 5800

Padomju Krievijas spēki
štiku

99. padomju pulks ... 150

pie pulka komunistu rota 250

65. dzelzceļn. bataljons .

500

22., 23. un 24. pulki kopā 450

32. pulks 250
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Sarkano komunāru pulks 1200

1. padomju strēln. pulks 900

30., 31. un 33. pulki kopā 600

Kopā . . .
4300

Pavisam kopā 9250 štiku.

Pie šiem spēkiem jāpievieno
ap 30% no dažādām pretinieka
daļām, kuras netapa mums zi-

nāmas; tādēļ ienaidnieka spēki
ir jārēķina uz 13 000 štiku; kopā
ar jaunām kājnieku daļām bij

pienākuši arī prāvi artilērijas
spēki.

]avisam kopā 13 200 štiku.

Poļu—latviešu karaspēka grupas komandieris ģenerālis
Ridz-Smiglijs jau sen bij ar savu labo flangu izvirzījies
uz priekšu, jo lielam, ar stipru artilēriju, poļu karaspēkam
nebij grūti aizdzīt sarkanarmiešus. Tādēļ ģenerālis Ridz-

Smiglijs arī mudināja Kurzemes divīzijas komandieri, ku-

ram nebij tik viegli tikt uz priekšu. Poļi bez tam centās

ātrāki izbeigt šo operāciju, lai pēc tam karaspēks tiktu

svabads citām operācijām. Tādēļ ģenerālis Ridz-Smiglijs
izteica gatavību sūtīt savu karaspēku tur, kur Kurzemes

divīzijas daļām iet grūti, kur tās netiek uz priekšu. Tāda

palīdzība bij gan vislielākā laipnība, bet mums nebij izde-

vīgi pieņemt šo laipnību aiz politiskiem iemesliem. Polijas
karaspēks jau tā bij ieņēmis Daugavpili, tad vismaz Rē-

zekni un Lūdzi vajadzēja ieņemt mūsu karaspēkam. Lai

nu neaizkavētu — velti neaizturētu — Polijas karaspēku,
tad mums arī patiesi vajadzēja steigties, jau nerunājot par
to, ka vispār jo ātrāki mēs varējām Latgali atsvabināt, jo
labāki. Tādēļ Kurzemes divīzijas komandierim uz ģenerāļa
Ridz-Smiglija doto rīkojumu pamata bij vajadzīgs bez ka-

vēšanās iesākt enerģisku uzbrukumu, ko arī izdarīja
19. janvārī.

Uz 20. janvāri Kurzemes divīzijas daļām bij pavēlēts
iesākt ātru uzbrukumu: ar labo flangu austrumu, ar centru

ziemeļaustrumu virzienā un ar kreiso — gar Krustpils—

Rēzeknes dzelzceļu. Uzbrukumu iesāka agri no rīta
: Jelga-

vas pulks diezgan viegli ieņēma uzdoto līniju; Rēzeknes

pulka rajonā ienaidnieks izrādīja stipru pretošanos, sevišķi

Avdinu, Kivļanu, Ismeru un Jurišku rajonā. Kad pulka
kreisais flangs bij ieņēmis Juriškus, tad šim flangam

ienaidnieks uzbrucis gandrīz no aizmugures; ienaidnieka
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daļas, bataljons no 23. pulka, še bij palikušas spraugā
iepakaļ. Rēzeknes pulka rota pārgājusi pretuzbrukumā un

saņēmusi gūstā 106 sarkanarmiešus, 4 lauka ķēķus, divus

ratus un citus piederumus, kā arī vienu no bataljona čet-

riem ložmetējiem. Līdz vakaram pulks bij sasniedzis Rāz-

nas ezera rietumu krasta rajonu. Landesvērs ar kaujām
sekmīgi virzījās uz priekšu un līdz vakaram bij ieņēmis
stāvokli gar abām pusēm no Daugavpils—Rēzeknes dzelz-

ceļa 5—6 verstis no Rēzeknes. lenaidnieks bij vairākās vie-

tās vedis pretuzbrukumus, bet pretuzbrukumi bij atsisti ar

stipriem zaudējumiem ienaidnieka pusē. 21. janvārī bij no-

tikusi ļoti varonīga mūsu bruņotā vilciena Nr. 3 darbība.

Poļu divīzijas komandieris bij pieprasījis bruņoto vilcienu

sava kreisā flanga pabalstam. Pie tam pieprasīts bij bru-

ņotais vilciens ar nelielu kājnieku daļu (desantu). Kā kāj-
nieku desants uz bruņotā vilciena bij norīkota 50 cilvēku

liela nodaļa no landesvēra Trieciena grupas. Bruņotam
vilcienam bij dots uzdevums padzīt ienaidnieka bruņoto
vilcienu un tad izsēdināt kājniekus pie Balbešu sādžas un

noturēt šo sādžu līdz galveno spēku pienākšanai. Brauk-

dams agri no rīta, bruņotais vilciens bij sekmīgi padzinis
ienaidnieka priekšējās daļas, bet tad netālu no Bekšu sā-

džas sastapies ar ienaidnieka bruņoto vilcienu «Ļeņins».
lesākusies ļoti stipra apšaudīšanās; pa apšaudīšanās laiku

vilcieni piebraukuši viens pie otra uz apmēram V2versts

liela attāluma. Mūsu bruņotam vilcienam izdevies trāpīt
vairākas granātas tieši ienaidnieka bruņotā vilcienā, no

kura bijuši redzami stipri tvaika mutuļi, un tas steidzīgi
aizbraucis. Pēc tam mūsu bruņotais vilciens vērsis savu

uguni pret ienaidnieka kājniekiem apkārtējās sādžās.

lenaidnieks no sākuma ļoti nikni pretojies, bet ilgi neiz-

turējis stipro uguni: kad tapuši jūtami zaudējumi, tad iesā-

cies apjukums un ienaidnieks nekārtībā izklīdis, atstādams
daudz kritušo. Pēc tam vilciens izsēdinājis kājniekus, kuri

ieņēmuši Balbešu sādžu. Līdz landesvēra galveno spēku
pienākšanai bruņotais vilciens izbraucis vēl uz priekšu, uz

Rēzeknes stacijas pusi. No Rēzeknes izbraucis otrs ienaid-
nieka bruņotais vilciens. Pēc V2stundas ilgas apšaudīša-
nās ienaidnieka bruņotais vilciens ātri aizbraucis uz Rē-

zekni. Mūsu vilciens vēl izbraucis uz priekšu un apšaudī-
jis Rēzeknes staciju. Šī bruņotā vilciena varonīgā darbība
vislielākā mērā veicināja citu daļu sekmes. Galvenā kārtā

landesvēra ļoti sekmīgā Rēzeknes apiešana bij lielā mērā

pabalstīta no mūsu bruņotā vilciena varonīgās darbības.
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No gūstekņu izteicieniem vēlāku tapa zināms, ka ienaid-

nieka bruņotais vilciens «Ļeņins» šinī kaujā ticis stipri sa-

bojāts: viena bruņotā platforma sasista, tenderis un loko-

motīve sabojāti, smagi ievainots vilciena kombandieris un

vairāki artilēristi. Vilciens atstājis Rēzeknē vienu savu

veselo bruņoto platformu, un pārējais buksierī aizvilkts uz

Maskavu remontā.

Jāpiezīmē, ka šis bij jau trešais gadījums, kad no mūsu

bruņotā vilciena Nr. 3 tika stipri sabojāts ienaidnieka bru-

ņotais vilciens: pie Borku stacijas 4. janvārī «111 interna-

cionāle», pie Višķu stacijas 10. janvārī «Nr. 17 Smertj iļi
pobeda» un tagad «Ļeņins Nr. 6». Visi šie ienaidnieka vil-

cieni vēlāk uz frontes nav vairs parādījušies. Ventspils
pulks 20. janvārī ar kaujām izvirzījās uz priekšu un sa-

sniedza līniju Silenieki—Boruna—Kristeļi.
20. janvārī landesvērs un Ventspils pulks bij jau piegā-

juši pie Rēzeknes uz 6—12 verstis liela attāluma, pie kam

landesvērs atradās uz dienvidiem no Rēzeknes uz abām

pusēm no Daugavpils—Rēzeknes dzelzceļa un Ventspils
pulks uz rietumiem no Rēzeknes uz abām pusēm no

Krustpils—Rēzeknes dzelzceļa; Latgales divīzijas labais

flangs — Liepājas pulks — atradās uz ziemeļrietumiem no

Rēzeknes; tātad Rēzeknē atrodošais ienaidnieks bij ap-
ņemts no abām pusēm. lenaidnieks bij palicis Rēzeknes

rajonā un aizsargāja to diezgan sīvi, pirmkārt, tādēļ lai

dotu iespēju izvest no Rēzeknes karamateriālus, otrkārt,

tādēļ ka Rēzekne ir galvenais Latgales centrs un šīs pil-
sētas pazaudēšana būtu pierādījums, ka frontē ir lielas ne-

veiksmes, un, treškārt, — atdodot Rēzeknes dzelzceļa mez-

glu mūsu rokās, būtu dota mums iespēja nodibināt visā

mūsu aizmugurē izdevīgu dzelzceļa satiksmi. Kad mūsu

karaspēks bij jau piegājis tuvu pie Rēzeknes, tad bij vaja-
dzīgs šīs pilsētas ieņemšanu izdarīt pēc iespējas ātrāki,
lai neļautu ienaidniekam izvest visus viņa karamateriālus
un lai ienaidnieks nepaspētu pamatīgi izpostīt dzelzceļa

mezglu. Tādēļ landesvēram jau 20. janvārī bija uzdots tāls

uzbrukums, kurš arī bij sekmīgi izvests. Uz 21. janvāri
bij uzdota Rēzeknes ieņemšana; Kurzemes divīzijas ko-

mandieris bij izstrādājis šādu uzbrukuma plānu:

1) landesvēram ar vienu grupu līdz rīta gaismai pār-

griezt Rēzeknes —Ludzes dzelzceļu ienaidnieka aizmu-

gurē — Baberovas rajonā (12 verstis uz austrumiem no

Rēzeknes); ar pārējiem spēkiem vest uzbrukumu, sakot to
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pīkst. 6.30 no rīta, sektorā Rēzekne (izslēdzot) —Budnaja,
turot rezerves kreisā flangā;

2) Ventspils pulkam sākt uzbrukumu pīkst. 6.30, ieņemt
Rēzekni, kur atstāt vienu bataljonu, ar pārējām daļām iz-

virzīties uz līniju — Boberova—Lausiņi;

3) Rēzeknes pulkam — segt landesvēra labo flangu un

to grupu, kura iet uz Boberovu;

4) Jelgavas pulkam izsūtīt savu izlūku bataljonu uz An-

tonopoli Rēzeknes pulka komandiera rīcībā;
5) Latgales divīzijas komandierim likts priekšā izvirzīt

savu labo flangu uz Lausiņiem un naktī uz 21. janvāri iz-

sūtīt vienu grupu uz Boberovu;

6) pēc Rēzeknes ieņemšanas pārgrupēt fronti, lai

ieņemtu atkal nepārtrauktu līniju tālākam uzbrukumam.

Šādā veidā bij dota uzbrukuma pavēle. Izpildīta šī pa-

vēle tika drusciņ citādāki. Landesvēra galveniem spēkiem

bij jāiet ar kreiso flangu garām Rēzeknei, kad Rēzekne vēl

bij no ienaidnieka ieņemta. Kurzemes divīzijas komandie-

ris bij to pavēlējis aiz tiem pašiem politiskiem iemesliem,

kādēļ atteicās no Polijas karaspēka palīdzības pie Rēzek-

nes ieņemšanas: lai Rēzeknē pirmais ieietu kāds no Latvi-

jas nacionālajiem pulkiem. Landesvērs atkal bij nolēmis

papriekšu ieņemt Rēzekni un tad iet tālāku uz priekšu:
pirmkārt, nebij patīkami ar flangu iet garām Rēzeknei,
kad tanī vēl ir ienaidnieks un ņemot vērā to, ka Ventspils

pulks netiks tik ātri uz priekšu, jo Ventspils pulks atradās

tālāku no Rēzeknes nekā landesvērs un pagājušu dienu —

20. janvārī — Ventspils pulka centrs bij maz ticis uz

priekšu gar dzelzceļu, jo ienaidnieks bij izrādījis stipru

pretošanos; otrkārt, ir domājams, ka landesvērs arī gribēja

iegūt godu — skaitīties par Rēzeknes ieņēmēju. 21. janvāra
uzbrukuma plānu landesvērs bij pieņēmis sekošu: ņemot
vērā to, ka viņa vissvarīgākais un grūtākais uzdevums ir

dzelzceļa pārgriešana ienaidnieka tālā aizmugurē, tad šā

uzdevuma izpildīšanu uzdot lielākai daļai no visiem spē-
kiem un ar atlikušo mazāko daļu uzbrukt Rēzeknei. Dzelz-

ceļa pārgriešanu landesvēra komandieris uzdevis visai

Trieciena grupai, Bārta detašmentam un Engelharta kava-

lērijas grupai, pie kam dzelzceļa pārgriešana uzdota Trie-

ciena grupai, bet Trieciena grupas flanga un aizmugures

segšana uzdota Bārta detašmentam un kavalērijai. Uzbru-

kums Rēzeknei nodots Hāna grupai: tātad galvenā uzde-

vuma veikšanai bij nozīmēts vairāk kā %no visiem spē-
kiem. Trieciena grupai no viņas atrašanās vietas un līdz
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tai vietai, kur dzelzceļš jāpārgriež, bij jānoiet 16 verstis

pa ienaidnieka rajonu; Bārta grupai, kura atradās landes-

vera kreisā flangā, bij jānoiet 28 verstis, lai segtu Trie-

ciena grupas labo flangu,

Landesvēra Trieciena grupa iesāka uzbrukumu pīkst. 2

naktī ar mērķi pārgriezt dzelzceļu pie Boberovas un ieņemt
augstumus šinī rajonā. Uzbrukumu Rēzeknei landesvērs

(Hana grupa) iesācis pīkst. 6V2 trijās kolonnās: labā

flanga nodaļa no dienvidiem caur Ritini un Lekšnu, vidējā
nodaļa gar šoseju un kreisā grupa caur Bumbiškiem—Ra-

tiņikiem uz Rēzeknes dzelzceļa stacijām; katra nodaļa sa-

stāvēja no vienas kājnieku rotas; bez tam labajā nodaļā
bij vēl ložmetēju rota un vidējā nodaļā baterija. Labā no-
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daļa pēc nelielas sadursmes pie Lēkšiem un vidējā bez

sadursmes ap pīkst. 8 iebrukušas Rēzeknē. Stipru pretoša-
nos ienaidnieks izrādījis pie stacijas (Rēzekne Nr. 2), kur

atradies bruņotais vilciens. Pēc īsas, stipras uguns kaujas
bruņotais vilciens aizbraucis, un 8% Rēzekne iztīrīta no

ienaidnieka. Mūsu rokās Rēzeknē kritis bruņotā vilciena

vagons ar divi bruņu torņiem, daudz citu kara piederumu
un 100 gūstekņu no pieci dažādiem sarkanarmiešu pulkiem.

No tām landesvēra daļām, kuras bij izsūtītas dzelzceļa

pārgriešanai, līdz vakaram nekādu ziņu nebij saņemts.

Dzelzceļa pārgriešanai izsūtītā daļa (Trieciena grupa —

Stoßtrupp) bij ar galveniem spēkiem izgājusi no Bednajas

pīkst. 3 pa ceļu Ratiņiki —Škincova; pie pēdējās sādžas šī

grupa sastapta pīkst. 7 no ienaidnieka, pēc niknas cīņas
sādžā ienaidnieks sakauts un saņemts sapieru bataljons

gūstā ar visiem vezumiem (135 sarkanarmieši). Ap pīkst.9,
kad priekšējās daļas ieņēmušas Dubinovu, ienaidnieks no

Pokuminas pārgājis pretuzbrukumā; ienaidnieks ticis pa-

balstīts no divi bruņotiem vilcieniem, kuri atnākuši no

Rēzeknes. Ar grupas lielgabalu uguni izdevies sasist ienaid-

nieka ložmetējus un ar strauju uzbrukumu padzīt ienaid-

nieku. Pīkst. lOV2 kājnieki sasnieguši dzelzceļu uz zieme-

ļiem no Pokuminas (12 verstis uz austrumiem no Rēzek-

nes), bet dzelzceļu sabojāt nav izdevies, jo mēģinājums ar

rokasgranātām nav devis rezultātus, ar spridzināmām vie-

lām nav bijis iespējams darboties, jo tādu nav bijis, un

bez tam ienaidnieka bruņotie vilcieni turējuši dzelzceļu zem

stipras uguns; pēdējā iemesla dēļ nav izdevies arī pievest
tuvāk lielgabalus. Toties visi garāmejošie vilcieni ņemti
zem vairāku ložmetēju uguns, no kuras ienaidnieks cietis

milzīgus zaudējumus, kas bijis redzams no garām asins

peļķēm uz dzelzceļa. Ap pīkst. 12 izdevies pievilkt tuvāk

lielgabalus un ar labām sekmēm apšaudīt ienaidnieka kāj-
nieku kolonnas, kuras gājušas ziemeļaustrumu virzienā.

Trieciena grupa pavisam saņēmusi 300 gūstekņu, ložmetē-

jus un daudz karamateriāla. No ienaidnieka puses uz kau-

jas lauka palikuši ļoti daudz kritušu. Zem tuvas ložmetēju

uguns pagājuši garām trīs bruņotie un divi vienkāršie vil-

cieni, no kuriem viens bij pārpildīts ar karaspēku. Ap

pīkst. 16 še pienācis mūsu bruņotais vilciens, apšaudījies
ar ienaidnieka bruņoto vilcienu un pēc tam aizbraucis uz

Rēzekni, kur devis pirmās noteiktās ziņas par Trieciena
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grupas stāvokli. Trieciena grupa pa nakti uz 22. janvāri
palikusi Pokuminas rajonā.

Landesvēra kavalērijas nodaļa un Bārta grupa arī naktī

bij iesākuši maršu ar mērķi izvirzīties uz Trieciena grupas

labo flangu. Pa priekšu ejošā kavalērijas nodaļa bij vai-

rākās vietās sastapta no ienaidnieka; ar pienākošās Bārta

grupas palīdzību ienaidnieks ticis atspiests, un vēlu vakarā

Bārta grupa ieņēmusi līniju Stoļarovična —Luseni—Pud-

niki, un pa labi no Bārta grupas kavalērija ieņēmusi Ro-
sicu un Ostrovskije. Trieciena grupa vakara krēslā ieņē-
musi pozīciju uz līnijas Škincova—Pokumina. Hāna grupa

pēc Rēzeknes ieņemšanas un pēc tam, kad Rēzeknē ienā-

kušas Ventspils pulka daļas, izbīdījusies uz austrumiem

no Rēzeknes, bet līdz Trieciena grupas rajonam nav pa-

spējusi izvirzīties.

No Jelgavas pulka Rēzeknes pulka komandiera rīcībā

izsūtītais bataljons (izlūku bataljons) naktī uz 21. janvāri
nonācis Bekšu sādžā; no turienes tas ticis izsūtīts ieņemt
pozīciju, uz kuras atradās landesvēra Trieciena grupa līdz

uzbrukuma sākšanai; pēc pusdienas 21. janvārī šis batal-

jons nosūtīts uz Rēzekni divīzijas rezervē.

Pārējais Jelgavas pulks ar nelielām sadursmēm virzījies
uz priekšu un vakarā sasniedzis ar savām priekšējām da-

ļām Anšonij—Vaišli—Dubuļi. Tāpat ar nelielām sadur-

smēm Rēzeknes pulks ir virzījies uz priekšu un līdz vaka-

ram sasniedzis Berezovku—Nov. Slobodu—Folvarkovu—

Uškanus—Soboļevu —Balbušus—Bednaju.
Tā kā pēc divīzijas komandiera pavēles Rēzeknes ieņem-

šana bij uzdota Ventspils pulkam, tad šā pulka komandie-

ris arī bij iesācis sagatavošanos, lai varētu sekmīgi izpil-
dīt šo uzdevumu. Ventspils pulka komandieris bij devis

šādus uzdevumus bataljoniem: I bataljonam ar vienu vadu

Ho I baterijas uzbrukt Rēzeknei frontāli; II bataljonam ar

vadu no I baterijas uzbrukt gar dzelzceļu un iebrukt Rē-

zeknē no ziemeļu puses; 111 bataljonam iet uz priekšu kopa

ar II bataljona kreiso flangu un pa kreisi turēt sakarus ar

Liepājas pulku. Pulka komandieris bij nodrošinājis Rēzek-

nes ieņemšanu ar savu spēku galvena vir-

zienā — Rēzeknes ieņemšanai — viņš nozīmējis divi batal-

jonus, katru ar 2 lielgabaliem; abiem bataljoniem bij jāved
uzbrukums uz apmēram 3 verstis platas frontes. Ar šo

spēku sagrupēšanu būtu bijis nodrošināts arī landesvēra

kreisais flangs, ja landesvērs būtu gājis uz priekšu, apejot
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Rēzekni no dienvidiem, zem noteikuma, ja Ventspils pulks
iebruktu Rēzeknē jau tad, kad landesvērs ietu garām Rē-
zeknei. Turpretim Ventspils pulka kreisais flangs atradās

pilnīgā atkarībā no Liepājas pulka, pie kam bij jādomā,
ka Jelgavas pulks arī strauji virzīsies uz priekšu, bet Lie-

pājas pulks ieņēma garu fronti un tādēļ nebij spējīgs
strauji uzbrukt.

Ventspils pulka I un II bataljoni, virzoties uz priekšu,
no ienaidnieka apturēti netika nekur; šie bataljoni ienāca

Rēzeknē apmēram ap pīkst. 12 dienā, pēc tam kad landes-

vērs bij Rēzekni ieņēmis; Ventspils pulka bataljons tūliņ
iesāka izvirzīšanos austrumu un ziemeļaustrumu virzienos.

II bataljons naktī uz 22. janvāri sasniedza līniju Kota-

nova —Apuši, un I bataljons palika Rēzeknē ievest un uz-

turēt kārtību, kā tas bij pavēlēts.
111 bataljonam, izpildot savu uzdevumu, gāja diezgan

grūti. No sākuma uzbrukums gāja sekmīgi uz priekšu. Ba-

taljona labā flanga rota (9.), turot sakarus ar II bataljona
kreiso flangu, bij nonākusi tuvu Rēzeknei; 10. rotai bij
uzdots ieņemt Pritiku un 11. rotai Jurku sādžas. lenaid-

nieks — Sarkano komunāru pulks — izrādīja niknu pre-

tošanos. Rotas bij gan piegājušas pie sādžām, bet tapa

apšaudītas ar ļoti stipru ložmetēju un artilērijas uguni,
kādēļ izsist ienaidnieku neizdevās. Bataljona komandieris

pievilka palīgā 9. rotu un deva tai uzbrukuma virzienu no

dienvidiem uz ziemeļiem — apejot ienaidnieka flangu; pie
II bataljona atrodošais artilērijas vads, ieņēmis pozīciju,
sāka apšaudīt sādžas ar stipru artilērijas uguni. Tomēr

ienaidnieks noturējies līdz vakaram, un tikai tad, kad

9. rota iznākusi tam pilnīgi aizmugurē un mūsu artilērija
ar flanga uguni nikni apšaudījusi sādžas, ienaidnieks iesā-

cis atkāpties. Tumsai iestājoties, bataljons ieņēmis pozīci-
jas uz līnijas Ratiņiki—Jurki—Zeltiņi. Liepājas pulka la-

bais spārns nebij ticis tālu uz priekšu, tādēļ ienaidniekam

bij iespēja izrādīt stipru pretošanos Ventspils pulka 111 ba-

taljonam. Ventspils pulks bij saņēmis 75 gūstekņus; no

ienaidnieka puses bij atstāts uz kaujas lauka ļoti daudz

kritušu un ievainotu. Vakarā Ventspils pulks nodibināja
sakarus ar landesvēra kreiso flangu, kā arī ar Liepājas
pulka labo flangu. Ventspils pulka stāvokli lielā mērā pa-
balstīja mūsu bruņotais vilciens Nr. 3.

21. janvāra pēcpusdienā visas Kurzemes divīzijas daļas

bij veikušas savus uzdevumus un, vakara tumsai iestājo-

ties, ieņēmušas uzrādītos rajonus. Vakara krēslā Jelgavas
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pulka izlūku bataljons bij izbīdīts spraugā starp landes-

vēra labo un Rēzeknes pulka kreiso flangu; pa nakti batal-

jons ieņēma un nodrošināja šo spraugu. Vakara krēslā

ienaidnieks bij pārgājis uzbrukumā pret Jelgavas pulka
kreiso flangu pie Briškij sādžas; ienaidnieka uzbrukums

bij atsists ar uguni. Pa nakti karaspēka daļas bij nodibi-

nājušas nepārtrauktu fronti un atkal stājušās savstarpējos
sakaros.

21. janvāra uzbrukums bij beidzies ar ļoti spožām sek-

mēm. Ar šīs dienas uzbrukumu ienaidniekam bij nodarīti

loti lieli zaudējumi. Landesvērs vien bij saņēmis pāri par
300 gūstekņu un, apšaudot ienaidnieka vilcienus, pārpildī-
tus ar karaspēku, bez šaubām, bij nodarījis vēl lielākus

zaudējumus, kritušos un ievainotos. Rēzeknes rajonā biju-
šās ienaidnieka daļas bij, bez šaubām, pilnīgi iznīcinātas.

Ar landesvēra iebrukumu ienaidnieka tālā aizmugurē mūsu

fronte vienā dienā tika izbīdīta uz priekšu gar Krustpils—
Rēzeknes—Ludzes dzelzceļu uz 22 verstīm, skaitot no tās

vietas, kur Ventspils pulks 20. janvārī bij atradies no šī

dzelzceļa, un līdz tai vietai, kur tagad atradās landesvērs.

lenaidnieks ir ticis pilnīgi satricināts; kā redzams no

ienaidnieka rakstiem, tad viņa atkāpjošais karaspēks nav

vairs Ludzē apstājies, bet atkāpies tālāk: ienaidniekam

ienākuši ziņojumi, ka mūsu bruņotais vilciens iebrucis

Ludzē.

Rēzeknes pilsētas ieņemšana militārā ziņā nebij no

svara, toties bij no ļoti liela svara Rēzeknes dzelzceļa mez-

gla ieņemšana. Dzelzceļa mezgla ieņemšana vislielākā

mērā atviegloja mūsu tālāko darbību: mums tapa iespē-
jams nodibināt sakarus un satiksmi starp mūsu karaspēka
daļām un karaspēka daļu aizmugurē. Atlikās vēl dabūt

mūsu rokās dzelzceļa gabalu starp Rēzekni un Korsovku,

un tad visai mūsu karaspēka frontei aizmugurē būtu dzelz-

ceļš. Tāds gar aizmuguri ejošs dzelzceļš bij mums no ļoti
liela svara, ņemot vērā to, ka mūsu karaspēka daļās bij
liels zirgu trūkums un aizmugurē — apgādības rīcībā —

nebij gandrīz nekādu transporta līdzekļu. Tātad tālākas

darbības materiālā puse tika tagad lielā mērā atvieglota.
No otras puses — tīri operatīvās — skatoties, tagad mēs

vairs nevarējām cerēt uz lielām operatīvām sekmēm: fronte

tagad tapa vairāk un vairāk izvilkta taisnā līnijā, tādēļ
arī visai tālākai darbībai bij jāizvēršas par frontālu talaku

uzbrukumu. Tagad vairs nebij izdevības gatavot plašos

apmēros apgājienus, bet bij jāiet vienkārši uz priekšu
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taisnā līnijā un vienkārši jāspiež ienaidnieks atpakaļ —

ārā no Latvijas robežām.

Politiskā ziņā Rēzeknes ieņemšana spēlēja diezgan sva-

rīgu lomu. Rēzekne ir Latgales centrs, un ar šā galvenā
centra ieņemšanu radās iespaids, ka Latgale ir atbrīvota —

atliekas tikai vēl iziet līdz robežām. Tad vēl bij no svara

tas apstāklis, ka Rēzeknes ieņemšanu ir izdarījis mūsu

karaspēks, bet ne mūsu sabiedroto — poļu — karaspēks.
Šis apstāklis bij pierādījums, ka mēs paši esam diezgan
stipri, ka galvenos Latgales atbrīvošanas grūtumus nes

mūsu karaspēks un poļi tikai palīdz mums. Ar šo es ne-

gribu teikt, ka poļi būtu mums maz vai slikti palīdzējuši:
poļi labprāt bij gatavi, kā es to jau aizrādīju, sūtīt savu

karaspēku Rēzeknes ieņemšanai un vispār bij gatavi sūtīt

vēl vairāk karaspēka uz Latgali. Bet mums bij jāpierāda
arī poļiem, ka mēs paši esam diezgan stipri un vairāk pa-

līdzības mums nav vajadzīgs. Karadarbība dod visādā

ziņā lielu morālisku iespaidu un pat morāliskas tiesības:

sava zeme un sava brīvība ir pašiem jāizkaro. Asinis, ku-

ras ir izlietas uz atbrīvotas zemes, dod vissvētākās tiesī-

bas uz šo zemi. Savu zemi, savus tautasbrāļus atbrīvot un

apsargāt ir vissvētākais pienākums un vislielākais gods,

tādēļ šo godu un tiesības nevar atdot otram, ja tik ir ma-

zākā iespēja pašam to saņemt.

LATVIJAS AUSTRUMU ROBEŽAS IEŅEMŠANA

Pēc Rēzeknes ieņemšanas mūsu fronte bij izlīdzinājusies,
iedobumu frontē vairs nebij, nebij tādēļ arī vairs izdevīgu

apstākļu, lai, uzbrūkot vienā virzienā, apdraudētu ienaid-

nieka daļas ar atgriešanu. Bez tam arī mūsu spēki bij iz-

stiepti gandrīz vienlīdzīgi uz visas frontes. Tagad pārgru-
pēt spēkus vairs nebij iespējams. Arī Latvijas etnogrāfiskā
robeža vairs nebij tālu. Ņemot visu šo vērā, bij jānāk pie

slēdziena, ka tagad visai tālākai operācijai ir jābūt uzbru-

kumam taisni uz priekšu tādos virzienos, kā karaspēka da-

ļas atrodas uz frontes. Uzbrukums bij jāturpina nepār-
traukti līdz robežai. Ar tālāko uzbrukumu bij jāsteidzas
kā aiz militāriem, tā arī politiskiem iemesliem. No militā-

rās puses steidzamību prasīja divi apstākļi: pirmkārt,
ienaidniekam bij tagad pilnīga iespēja pavairot savus spē-
kus un pavairot viņus ātrāki, nekā mēs to varējām darīt,

un, otrkārt, robeža mums bij jāsasniedz līdz sniega kuša-
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nas iesākšanai. Ja mēs līdz pavasara sākumam paspējam
ieņemt robežu un tur izdevīgi nostiprināties, tad pa pava-

sara slikto ceļu laiku mēs varam būt arī ļoti droši no

ienaidnieka pretuzbrukumiem. No politiskā redzes stāvokļa

bij jāsteidzas tādēļ, ka jau bij izbraukusi uz Maskavu

mūsu delegācija ar nolūku noslēgt pamieru priekš galīga
miera noslēgšanas. Ja līdz pamiera noslēgšanai nebūtu

izdevies sasniegt mūsu etnogrāfiskās robežas, tad nekad

arī viņas vairs sasniegtas nevarētu tikt. Kā tas bieži mēdz

būt, tā tas bij tagad: pamiera slēdzēji pilnīgi ignorēja virs-

pavēlniecības ieskatus kā laika, tā militārā stāvokļa ziņā.
Vienīgais, ko izdevās izkaulēt, bij noteikums, lai pamiers
tiktu slēgts un līdz miera slēgšanai turēts pilnīgā slepe-
nībā.

Par uzbrukuma tālākām sekmēm labā flangā un centrā

nebij ne mazāko šaubu: visa iepriekšējā karadarbība pierā-

dīja, ka ienaidnieks nav spējīgs aizturēt mūsu varonīgās
karaspēka daļas — neviens mūsu nopietns uzbrukums še

nebij ne reizes no ienaidnieka apturēts. Drusciņ citādāki

tas bij kreisā flangā — Pitalovas—Zogovas rajonā. lenaid-

nieks bij savilcis lielus spēkus Zogovas rajonā; ienaidnieka

darbība še bij atvieglota ar izdevīgu aizmugures dzelzceļu
un šoseju. Rajons dienas laikā še bij ļoti neizdevīgs uz-

brukuma vešanai. Mūsu kreisā flangā mums nekādas

daudzmaz lielākas rezerves vai palīga spēku nebij — kā

labā flangā, kur poļu karaspēka grupas komandieris katrā

gadījumā bij gatavs labprāt sūtīt savus palīga spēkus. Tā-

dēļ, ja arī nebij jāšaubās par mūsu sekmēm kreisā flangā,
tad tomēr še bij jāprasa no mūsu karaspēka daudz lielāks

darbs un enerģijas sakopojums nekā uz pārējās frontes.

Pret mūsu karaspēka fronti atradās ap 20 ienaidnieka

pulku un dažas atsevišķas komunistu daļas. lenaidnieka

pulki gan bij ļoti mazi un daži no tiem bij cietuši ļoti lie-

lus zaudējumus, bet ienaidniekam papildinājumu netrūka.

Papildinātie pulki gan daudzmaz nopietnākas sadursmes

neizturēja, bet, ņemot vērā to, ka mūsu skaitliski mazais

karaspēks bij izkaisīts uz platas frontes, mums tomēr bij
jārēķinājas arī ar pretinieka skaitli. Mums tagad bij pie-
nācis Valmieras pulks un 22. janvārī pienāca baterija, ar

kuru ļoti jūtami varēja pastiprināt kreisā flanga uzbru-

kumus.

Šinī laikmetā — ap 20. janvāri — ienaidnieka armija

patiesībā atradusies diezgan kritiskā stāvoklī: karaspēka

daļas no mūsu uzvarām vislielākā mērā demoralizējušas,
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sevišķi stipri demoralizētas bijušas tās daļas, kuras dabū-

jušas triecienu no poļiem un no mūsu karaspēka pie Rē-

zeknes ieņemšanas.
19. janvārī ienaidnieka 15. armijas komandieris ziņo se-

košo: «Mūsu karaspēka daļas, kuras atrodas iecirknī starp
Rāznas ezeru un Drisu, nav nekāds reāls spēks, ar kuru

būtu iespējams apturēt poļu karaspēka uzbrukumus. Poļu
karaspēks attīsta savu triecienu austrumu un ziemeļaus-
trumu virzienos (vispārīgos virzienos uz Osveju, Sebežu

un Rozenovskajas staciju). Ņemot vērā to apstākli, ka

2. un 3. latviešu divīzijas un 1. Latgales pulka rajonos

pārgrupēšanās ir pabeigta, var katru acumirkli gaidīt lat-

viešu uzbrukuma sākumu no Korsovkas uz Lūdzi.»

«Mūsu karaspēka daļas, kuras sedz Rēzekni, ņemot vērā

tagadējos apstākļus, var nokļūt ļoti grūtā stāvoklī. Ar te-

legrammu Nr. 058 sekr. Jūs pavēlat neizlietot trieciena

grupas daļas līdz viņu pilnīgai sagrupēšanai un kaujas

gatavībai. Ņemot vērā tagadējo stāvokli, es turu par ne-

pieciešamu ne vēlāku kā līdz 20. janvāra rītam izbīdīt no

Sebežas 11. divīzijas II brigādi uz Slobodu—Policinu—

Zuškavu; šo brigādi turēt armijas rezervē zem noteikuma —

izlietot viņu pretuzbrukumam, ja stāvoklis taptu ļoti no-

pietns no poļu karaspēka iebrukuma mūsu Rēzeknes gru-

pas dziļā aizmugurē. Lūdzu ātru atļauju izlietot 11. divī-

zijas II brigādi.»
Kā izrādās, tad Rietumu frontes komandieris devis savu

atļauju. Arī virspavēlnieks piekritis šim priekšlikumam,
bet izteicies, ka šādā veidā visa trieciena grupa var tikt

pa daļām izklaidēta. Faktiski tas tā arī ir noticis, un

ienaidnieks nav paspējis sapulcēt trieciena grupu. Mūsu

uzbrukums gāja bez apstāšanās, ienaidnieka pienākošās
daļas viena pēc otras tika satriektas, tāpēc ienaidnieks ne-

kad nebij spējīgs sagrupēt lielas trieciena daļas. Še mil-

zīgu lomu spēlēja tas apstāklis, ka mēs bijām uzbrucēji —

mūsu rokās atradās iniciatīva; ienaidnieks gaidīja, ko mēs

darīsim, un mēģināja atminēt mūsu plānus. Kā no pievestā
ziņojuma ir redzams, tad pretinieka armijas komandieris

ir baidījies no mūsu uzbrukuma Rēzeknes rajonam no zie-

meļiem — no Korsovkas un no dienvidiem — no poļu ka-

raspēka. lenaidniekam ir bijušas nepareizas ziņas par
mūsu karaspēku: jau 19. janvārī viņš skaita, ka visa mūsu

Vidzemes divīzija atrodas uz frontes, kamēr faktiski šinī

laikā bij atbraukuši tikai 4. Valmieras pulka II un 111 ba-

taljoni. No mūsu uzbrukuma Zogovas rajonā ienaidnieks
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nav baidījies, bet ir domājis, ka tur atrodošies spēki ir

pietiekoši, lai aizturētu mūsu uzbrukumu. Bez tam ienaid-

nieks atzīmē, ka viņa karaspēka daļas Zogovas rajonā esot

ļoti labi kāvušās, turpretim Rēzeknes —Daugavpils rajonā
karaspēka daļas izrādījušās par ārkārtīgi vājām.

Mums nebij nekādu noteiktu ziņu par to, ka ienaidnieks

sastāda stipru prettrieciena grupu, bet, ņemot vērā vispār
Padomju Krievijas karadarbības paņēmienus, mēs tādu

prettriecienu gaidījām, bet vēlāk, jo bij zināms, ka ienaid-

niekam nav iespējas ātri pārsviest un sagrupēt lielas ka-

raspēka masas. Vispār par ienaidnieka spēkiem — kara-

spēka daļu lielumu un sastāvu — mums bij noteiktas un

pareizas ziņas. Pastāvīga jaunu pulku parādīšanās uz

frontes ienaidnieka pusē zināmā mērā deva mums tādu

iespaidu, ka ienaidnieks nepaspēs savilkt prettrieciena
grupu jeb, ja savilks, tad ne agrāki kā vēlā pavasarī:
ienaidnieks par varu gribēja aizturēties Latgalē un tādēļ
savas rezerves vienu pēc otras svieda kaujā. Mums atlikās

tikai turpināt tāpat vienu pēc otra satriekt katru viņa no

jauna parādījušos pulku: bij jācenšas nekādā ziņā nedot

ienaidniekam laika atpūsties.
Ar Rēzeknes ieņemšanu dzelzceļa līnija no Rēzeknes uz

Korsovku vēl nebija mūsu rokās: Liepājas pulks un Vents-

pils pulka kreisais flangs nebij paspējuši padzīt tik ātri

ienaidnieku. Uz ziemeļiem no Rēzeknes atradās labākās

ienaidnieka karaspēka daļas: Sarkano komunāru pulks (ap
1200 štiku) un padomju latviešu rota (ap 300 štiku).

22. janvārī landesvērs palika uz vietas, uz līnijas Os-

trovskije—Pokumina, un veda izlūkošanu; arī Jelgavas

pulks ierobežojās ar izlūku darbību, turēdamies uz vienas

līnijas ar poļu kreiso flangu. Rēzeknes pulks izvirzījās uz

priekšu uz vienas līnijas ar landesvēru: Antropova—Os-
trovskije. Ventspils pulka labais flangs arī jau 21. janv.
bij stipri uz priekšu, kādēļ palika uz vietas; Ventspils
pulka kreisais flangs — 111 bataljons — 22. janvārī tur-

pināja savu vakarējo uzdevumu kopā ar Liepājas pulka
labo flangu. Bataljonam bij jāizcīna diezgan nikna kauja
pie Martiniku sādžas, kur ienaidnieks ar stipriem pretuz-
brukumiem centās apturēt Ventspils pulka bataljonu.

Ventspiliešu straujais uzbrukums satrieca pretinieku un

piespieda to steidzoši atkāpties. Vēl stiprākas kaujas no-

tikās Liepājas pulka rajonā. Apmēram 12—15 verstis uz

ziemeļiem no Rēzeknes, pie Nerišas, ienaidnieka daļas (ko-

munisti, 471. un 472. pulki), kā domājams, nezinādamas
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neko par Rēzeknes ieņemšanu un par to, ka mūsu kara-

spēks jau izvirzās viņiem aizmugurē, izrādīja ļoti sīvu

pretošanos Liepājas pulka I bataljonam. Lai pabalstītu
Liepājas pulku, tad uz pulka komandiera pieprasījumu
tika izsūtītas divas rotas no Ventspils pulka II bataljona;
tāpat pulka komandieris bij pieprasījis Latgales divīzijas
bruņotā vilciena palīdzību. Ventspils pulka rotas bij iznā-

kušas ienaidniekam pilnīgi aizmugurē tanī laikā, kad

ienaidnieks jau bij iesācis atkāpties. lenaidnieka daļas še

bij cietušas ļoti lielus zaudējumus, kritušos un ievainotos;

gūstā tika saņemti 130 sarkanarmieši no 472. un Sarkano

komunāru pulka, to starpā arī Sarkano komunāru pulka
komisārs, 2 lauka ķēķi, 3 ložmetēji un daži citi kara pie-
derumi.

Mūsu bruņotiem vilcieniem nebij izdevies ņemt še dalību

kaujā un pilnīgi atgriezt ienaidnieka daļas. Bruņotais vil-

ciens Nr. 3 no rīta bij izbraucis pie landesvēra, lai atvestu

landesvēra pagājušā dienā saņemtos 215 gūstekņus; pēc
tam bruņotam vilcienam bij sabojājusies lokomotīve. Bru-

ņotais vilciens Nr. 2 (Latgales divīzijas) bij gan izbraucis

cauri ienaidnieka aizmugurei, bet, nezinādams, kur tieši

ir vajadzīgs viņa pabalsts, bij atbraucis uz Rēzekni; kad

šis vilciens tika sūtīts atpakaļ un nonāca vajadzīgā vietā,

tad jau izrādījās par vēlu: ienaidnieka daļas jau bij atkā-

pušās pāri dzelzceļam.
Pēc pusdienas Jelgavas un Rēzeknes pulki arī izvirzījās

uz priekšu, bez sadursmēm ar ienaidnieku, tikai izlūku da-

ļas, kuras bij izbīdījušās vēl tālāk uz priekšu, uzdūrās uz

ienaidnieku Bečeru, Portovas, Kalinovkas un Kārpiņu ra-

jonā. No šā ir redzams, ka ienaidnieks pie Rēzeknes bij

smagi cietis un atkāpās nekārtībā, vairs neaizturēdamies

uz izdevīgām pozīcijām.
Arī nākošu dienu — 23. janvārī — uz Kurzemes divīzi-

jas frontes nopietnākas sadursmes ar ienaidnieku nenotika;

divīzija, darbodamās pēc poļu grupas komandiera aizrādī-

jumiem un turot ciešus sakarus ar poļu kreiso flangu, pa-

lika uz pagājušo dienu ieņemtās līnijas. Liepājas pulks
bez kaujām pagāja uz priekšu un ieņēma līniju: Udeniki—

Rekova —Aizpuriņi—Kazeniki—Ciganovka—Loči—Tipini—
Kauseniki —Rusarija—Bektereva.

Latgales divīzijas komandierim reizē ar spēku palielinā-
šanu (Valmieras pulks) deva pavēles enerģiski iet uz

priekšu ar mērķi ieņemt ar labo flangu un centru Siņajas
upi un ar kreiso flangu līniju Brodoka—Rjabova—Gor-
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škova—Meļņica —Gračkova Gora—Kudepi; apmēram uz

šās līnijas ieņemt izdevīgas pozīcijas un nostiprināties.
Sinī rajonā mēs gan gājām drusciņ pāri par mūsu etno-

grāfisko robežu, bet to prasīja militārie noteikumi. Lai

būtu iespējams izlietot Vecgulbenes—Pitalovas dzelzceļa
līniju, tad bij vajadzīgs izbīdīties no šī dzelzceļa tik tālu

uz priekšu, ka lai ienaidnieks nevarētu vismaz ar savu

vieglo lauka artilēriju apšaudīt dzelzceļu un ar nejaušu
uzbrukumu pārgriezt dzelzceļa līniju.

Daugavpils pulka uzbrukumi pēdējā laikā nebij devuši

visai labus rezultātus. Zogovas rajona aizsargāšanai
ienaidnieks bij pievilcis pietiekošus spēkus un ieņēmis iz-

devīgu stāvokli: ienaidnieka pozīcijas atradās uz augstu-
miem atklātā (bez mežiem) rajonā; šīs pozīcijas aizsargā-
šanu varēja ļoti labi pabalstīt no bruņotiem vilcieniem;

šoseja deva iespēju lietot bruņotus automobiļus; kā dzelz-

ceļš, tā šoseja deva iespēju viegli pārgrupēt spēkus un pie-
vilkt rezerves. Mums bij jāved uzbrukums no mežaina ra-

jona bez ceļiem. Sagrupēt še lielākus spēkus no mūsu pu-

ses bij ļoti grūti, jo rajons ļoti maz apdzīvots un aukstā

ziemas laikā mūsu karaspēks nekur nevarēja atrast silta

pajumta.
Tā kā uzbrukums bij jāved enerģiski un ātri un tā kā

beidzamā laikā Daugavpils pulka uzbrukumi Zogovas vir-

zienā nebij devuši visai labas sekmes, tad Latgales divī-

zijas komandieris lika priekšā vest tālākos uzbrukumus

Zogovas rajonam ne no rietumu puses, bet no dienvi-

diem
— no Korsovkas puses — ar Partizāņu pulku. Tādēļ

pagaidām Daugavpils pulkam uzbrukt tikai pamazām, bet

šo pulku nepastiprināt, turpretim Partizāņu pulkam sašau-

rināt fronti, izvirzoties stipri uz priekšu uz austrumiem,
un tad tālākos uzbrukumus vest uz ziemeļiem gar Lžas

upi. Partizāņu pulka fronti varēja sašaurināt, pateicoties
Valmieras pulka pienākšanai; Valmieras pulks varēja no-

mainīt Partizāņu pulka labo flangu, ar nomainītiem spē-
kiem Partizāņu pulks varēja pastiprināt savu kreiso

flangu. Ņemot vērā to apstākli, ka uzbrukumi no Daugav-
pils pulka rajona solīja sekmes tikai tad, ja tur tiktu sa-

grupēti lielāki spēki, bet spēku sagrupēšana būtu aizņē-
musi daudz laika, tad šo priekšlikumu pieņēma, lai gan
arī tā izpildīšana prasīja daudz laika: ar Valmieras pulku
un vēlāk ar Cēsu pulku vajadzēja nomainīt un atsvabināt

Partizāņu pulka labo flangu; nomainīto Partizāņu pulka
labo flangu pievienot centram un tad vest uzbrukumus.
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Kā Valmieras, tā Cēsu pulkus tomēr tālu uz ziemeļiem
nebij iespējams stiept, bet bij vajadzīgs atsvabināt arī Lie-

pājas pulka kreiso flangu, lai Kurzemes divīzijai nākotnē

būtu iespējams savilkt rezervi, jo Kurzemes divīzijai nā-

kotnē stāvēja priekšā poļu karaspēka nomainīšana Latgalē.
21. janvārī Latgales divīzijas frontē iesākās pārgrupē-

šanās: ar Valmieras pulka bataljonu bij uzdots nomainīt

Partizāņu pulka labā spārna bataljonu pie Korsovkas;
Partizāņu pulka komandierim pavēlēja atdot Liepājas

pulka bataljonu viņa paša pulka komandiera rīcībā; no

Siguldas pulka dažas rotas novietoja divīzijas rezervē.

Daugavpils pulkam bij gan jāturpina pamazām iet uz

priekšu, bet patiesībā šā pulka rotas, kuras bij ieņēmušas
Gračkova Goru, ar stipru ienaidnieka uguni bij piespiestas
atstāt šo rajonu.

23. janvārī pienāca Valmieras pulka baterija, un ar to

lielā mērā bij pastiprināts Korsovkas rajons. Korsovkas

rajonā (pie Ņcsteriem) ienaidnieks bij pārgājis pretuzbru-
kumā un atspiedis Partizāņu rotu, bet Valmieras pulka
II bataljons bij atkal padzinis ienaidnieku tālu atpakaļ.

Arī 23. janvārī nekādu stiprāku kauju nebij noticis; vie-

nīgi Partizāņu pulka daļas bij sekmīgi pagājušas uz

priekšu uz ziemeļiem no Korsovkas un sasniegušas Poroš-

kas, Muhinas un Grenjevas sādžas, saņemot 20 gūstekņus.
lenaidnieka daļas starp Korsovku un Rēzekni bij cietu-

šas ļoti lielus zaudējumus un pilnīgi demoralizētas; tas

bij redzams no gūstā saņemtiem komisāriem; to stāstīja
arī gūstā kritušie sarkanarmieši. lenaidnieks par tā laika

(22. un 23. janvāra) Ventspils pulka kreisā flanga, Liepā-

jas pulka un Valmieras pulka bataljona darbību raksta:

«lenaidnieks turpināja enerģiski attīstīt savas sekmes, uz-

brūkot ar lieliem spēkiem Scbežas un Osvejas virzienos

(šis attiecas uz poļu karaspēku).
Tanī pašā laikā ienaidnieks izplēta mūsu frontes pārrā-

vumu Korsovkas miesta un stacijas rajonā un 23. janvāri
atsvieda 99. pulku uz Siņajas upes, uz dienvidiem no Kras-

nojes. Šinī laikā ienaidnieka spiediens bij sajūtams sevišķi

stipri abos uzbrukuma flangos: ziemeļu pusē — virzienā

uz Krasnoji (uz Siņajas upes) un dienvidos — uz Sebežu

un Osveju.»
24. janvārī Kurzemes divīzijas labais flangs — Jelgavas

un Rēzeknes pulki, saskaņodamies ar poļu darbību, turpi-

nāja uzbrukumu un ar kaujām ieņēma līniju Zamostje—
Vertalova —Maksimovka—Šmati—Bļižņaja.
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Liepājas pulka jātnieku eskadrons, izdarīdams izlūku

gājienu, bij iebrucis Ludzē, kur palicis ap 3 stundas, un

pēc tam atgriezies atpakaļ. Landesvērs un Ventspils pulks,

paliekot uz vietas, bij veduši izlūkošanu.

Latgales divīzijas daļas savu pārgrupēšanos bij izvedu-

šas: Valmieras pulks ieņēmis fronti; Partizāņu pulks savil-

cis vairāk spēku uz kreisā flanga, tādēļ Latgales divīzijas
komandieris atrada par iespējamu turpināt uzbrukumu ar

mērķi izbīdīties tik tālu uz priekšu, ka lai Pitalova būtu

nodrošināta. Pēc aizrādītās līnijas ieņemšanas nocietināt

pozīcijas. Tādēļ uz 25. janvāri bij dota pavēle iesākt uz-

brukumu; divīzijas daļām bij doti sekoši uzbrukuma uz-

devumi:

1) Latgales partizāņu pulkam ar tam padotām divi ro-

tām no Siguldas pulka, vienu krievu un divi angļu bateri-

jām (4 lielg. 3" un 8 lielg. 3,3"), apejot augstumus pie
Višgorodokas no dienvidiem un dienvidaustrumiem, ar

enerģisku uzbrukumu izsist ienaidnieku no minētiem aug-

stumiem un ieņemt Podsadņiki—Skodlinas—Zipolu aug-
stumus, kur nostiprināties. Uzbrukumu sākt pīkst. 5 no

rīta;
2) Daugavpils pulkam ar piedoto Valmieras pulka

111 bataljonu, vienu haubici, vienu angļu bateriju (4 lielg.
4,5" un 4 lielg. 3,3") un bruņotiem vilcieniem Nr. 1 un 2,
kad Partizāņu pulka uzbrukums labvēlīgi attīstīsies un

minētais pulks būs sasniedzis apmēram Kļustinas līniju,
pēc sevišķa rīkojuma pāriet uzbrukumā labā spārnā divās

kolonnās: no Gorodiščes uz Zogovu un gar dzelzceļa

līniju, sakarā ar bruņotiem vilcieniem; abu kolonnu mēr-

ķis — ieņemt Piškovas —Gračkova Gorās—Meļņicas aug-

stumu rajonu un tur nostiprināties. Kreisam flangam de-

monstrēt ar stiprām izlūku nodaļām;

3) Valmieras pulkam (2 bataljoni) vest savā sektorā

stipru izlūkošanu un izdevīgā gadījumā ieņemt un paturēt
sādžas uz Ušas upes labā krasta.

Pēc 20. janvāra bij iestājies auksts laiks, temperatūra

ap 25. janvāri nokrita uz 20—25 grādiem R. Tādēļ_ uz

25. janvāri pavēlētais uzbrukums netika šinī un arī nāko-

šās dienās izvests: divīzijas komandieris gribēja nogaidīt
siltāka laika iestāšanos. Pitalovas rajonā notika tikai ab-

pusēja izlūku darbība, pie kam tika sagūstīti vairāki pre-
tinieka izlūki.

Musu centra, pret Latgales divīzijas labo un Kurzemes

divīzijas kreiso flangu, ienaidnieks, satriekts iepriekšējās
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kaujās, turpināja atkāpties; mūsu izlūki bij aizgājuši līdz
15 verstis lielam attālumam uz priekšu un nebij ienaid-

nieka sastapuši; pēc vietējo iedzīvotāju ziņām, ienaidnieks

atkāpjoties aiz Siņajas upes.
Kurzemes divīzijas labā spārnā Jelgavas pulks kopīgi ar

poļu karaspēku turpināja uzbrukumu; ar diezgan stiprām

kaujām ienaidnieks tika padzīts, un Jelgavas pulks ieņēma

līniju: Krinica —Kononova —Cuhnova—Ksaverinova —Keš-

či—Dvorišči—Bļižņaja.
Tā kā krievu karaspēks bijis stipri satriekts visā rajonā

starp Daugavu un Rēzeknes —Veļikije LukU dzelzceļu, tad

15. armijas komandieris apvienojis Pitalovas rajonā visu

karaspēku zem 55. divīzijas II brigādes komandiera vadī-

bas par atsevišķu «Pitalovas grupu» (II brigāde no 55. di-

vīzijas, Petrogradas brigāde, 83. un 84. pulki un 10. divī-

zijas kavalērijas pulks). Šī grupa tikusi uzskatīta par kau-

jasspējīgt: un viņas stāvoklis par diezgan drošu. Pret šo

grupu no mūsu puses darbojās: Partizāņu pulks, Daugav-

pils un Siguldas pulki un bataljons no Valmieras pulka.
Lai glābtu stāvokli starp Daugavu un Rēzeknes—Veļi-

kije Luku dzelzceļu, tad jau 23. janvārī Ludzes virzienā iz-

bīdīts pulks no 11. divīzijas II brigādes un 24. janvārī
divi pārējie šās brigādes pulki: tātad jau viena brigāde
no trieciena grupas tikusi izlietota. Šai brigādei gan dots

uzdevums izdarīt īsu pretuzbrukumu, bet jau 25. janvārī
šī brigāde no poļiem pasista atpakaļ. Divīzijas komandie-

riem tikusi 24. janvārī dota pavēle — izlietot visus līdzek-

ļus un apturēt atkāpjošos karaspēku uz līnijas: Nerses

ezers—Lavdora—Slobodas stacija—Landskrona —Osvejas
miestiņš—Kobanoviči. 1. divīzijai 111 brigāde bijusi tik

stipri satriekta, ka tās atliekas vajadzējis vest no frontes

uz aizmuguri.
Uz 26. janvāri Kurzemes divīzijai uzdots turpināt uz-

brukumu — ar mērķi sasniegt Siņajas upes augšgalu, ar

labo spārnu Osvejas ezeru. Latgales divīzijai paliek spēkā
agrākā pavēle.

Kurzemes divīzijas daļas arī iesākušas uzbrukumu no

rīta; ar enerģisku, veiklu darbību ienaidnieka jaunpienā-
kušais 11. divīzijas II brigādes labais flangs pasists atpa-

kaļ, kamēr poļu karaspēks atsit šās brigādes kreiso flangu.

Norisinājušās vairākas diezgan niknas sadursmes. Jelga-

vas pulka 111 bataljons pēc 2 stundas garas kaujas ieņē-
mis Rundanu miestiņu, tāpat stipras kaujas vedis Rēzek-

nes pulks, sevišķi pie Kušneru sādžas, pēc kuras ieņemša-
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nas ienaidnieks pārgājis stiprā pretuzbrukumā, bet ar mūsu

uguni atsists. Jelgavas pulks sasniedzis — Traškus—Solo-

dus—Konerpoli—Rundanus; Rēzeknes pulks — Tjapšus—
Maisiņus—Bogomolovu—Konevu—Bubnovu—Rudovu.

Landesvērs, izpildot kaujas pavēli, ar strauju uzbru-

kumu bij izsitis ienaidnieku un ieņēmis līniju Kurmi —

Mežvepri.

Ventspils pulka uzdevums bij — ieņemt Lūdzi. Pulks,
iedams uzbrukumā gar dzelzceļu, sekmīgi virzījies uz

priekšu. lenaidnieks bij pielicis lielu enerģiju, lai neatdotu

Lūdzi, bet uzbrucējus tas nevarēja apturēt. Kad ienaid-

nieka ķēdes jau bij Lūdzi atstājušas un mūsu priekšējās
daļas, vajādamas ienaidnieku, gājušas iekšā pilsētā, tad

vēl pretinieka bruņotais vilciens bij izbraucis, lai apturētu

iebrucējus. II diviziona 1 baterija bij tūliņ to pamanījusi
un ļoti ātri sākusi to tik stipri apšaudīt, ka tas ar stipriem

bojājumiem bijis piespiests tūliņ aizbraukt. Ludzē Vents-

pils pulks saņēmis ap 30 gūstekņu, 3 lauka ķēķus, gāzes
maskas un citus piederumus. Pulks ieņēma līniju Mežeri—

Šepinki.
Liepājas pulks bij palicis savā iepriekšējā stāvoklī.

Ļoti strauji un enerģiski bij iesācis savu pirmo uzbru-

kuma gājienu lielinieku frontē Valmieras pulks (divi ba-

taljoni). Veikli apejot no ienaidnieka ieņemtās vietas un

tad uzbrūkot tām no sāniem un muguras puses, pulks bij
iztīrījis 20 sādžas no ienaidnieka un izvirzījies ap 10 ver-

stis uz priekšu uz 10 verstis platas frontes. Sevišķi stipru

pretošanos ienaidnieks izrādījis pie Moljevas un Tejedutu
sādžām. Pulks bij sasniedzis Lubani—Gavari—Rogezina—
Stolbova—Notriši līniju.

Kopīgi ar Valmieras pulka kreiso flangu bij arī pārgājis
uzbrukumā Latgales partizāņu pulka labais flangs un ieņē-
mis Kušnerovas —Kamenkas —Tjemirjevas līniju. Pārējās
frontes daļās notikusi tikai izlūku darbība.

Tā kā Pitalovas rajonā galvenā uzbrukuma virzienā bij

šoseja, tad še varēja tikt izlietoti arī mūsu bruņotie auto-

mobiļi. Pēc kara pret Bermontu automobiļi bij pamatīgi

remontējami, jo mūsu bruņotie automobiļi bij — vecas at-

liekas no krievu armijas un daži sabojātā stāvoklī atņemti
Bermontam. Tika gan pieprasīts, lai izlabošanas darbi

tiktu izvesti steidzīgi, bet tomēr remonts ļoti novilcinājās.
Pēc sarunām ar Latgales divīzijas komandieri izrādījās,
ka pēdējais atrod par iespējamu, neskatoties uz dziļo

sniegu, izlietot uz šosejas automobiļus un pieprasīja tos.



216

Divi bruņotie automobiļi — «Viesturs» un «Zemgalietis» —

tika nosūtīti, līdzko remonts bij pabeigts, un 25. janvārī
nonāca frontē. 26. janvārī tie tika izmēģināti un atrasti

par sabojātiem: tie bij tūliņ jāsūta atpakaļ uz Rīgu re-

montā. Ir grūti teikt, vai še bij nolaidība vai ļaunprātība,
bet šinī grūtajā cīņu laikā tas bij ļoti nepatīkams atgadī-

jums. Sis nebij vienīgais gadījums, kad bruņoto automo-

biļu izlabošana un lietošana darīja lielas galvas sāpes.
Aukstā laika dēļ. arī Kurzemes divīzija un poļu kara-

spēks nevarēja tik ātri iet uz priekšu. 27. janvārī Jelgavas
pulks tikai nelielos apmēros bez kaujām izvirzījies uz

priekšu. Rēzeknes pulks atsitis ienaidnieka uzbrukumus

Košnaru sādžai un izbīdījis uz priekšu savu labo flangu.
Landesvērs un Ventspils pulks palika vecās vietās.

Liepājas pulks, lai ieņemtu vienu līniju ar Ventspils un

Valmieras pulkiem, ar nelielām sadursmēm izvirzījies uz

priekšu.
Kurzemes divīzija un Valmieras pulks atradās netālu

no galamērķa; nebij ko šaubīties par to, ka galamērķis —

Latvijas etnogrāfiskā robeža — taps drīzumā sasniegts.
Latgales divīzija gan nebij tālāk no Latvijas etnogrāfis-
kās robežas, pats kreisais flangs — Siguldas pulka da-

ļas — jau atradās uz robežas, bet Latgales divīzijas uz-

brukuma gaita uz ziemeļaustrumiem no Pitalovas pēdējā
laikā bij ļoti lēna. Latgales divīzijas rajonā mūsu spēki
pakāpeniski palielinājās ar Vidzemes divīzijas daļu pie-
nākšanu: 26. janvārī pienāca Cēsu pulka bataljons. Bet šīs

pakāpeniski pienākošās daļas arī pakāpeniski tika ievestas

kaujā, un tādēļ tās nedeva jūtamu spēku pārsvaru kaut

kādā vietā. No taktiskās puses būtu bijis pareizāki sagru-
pēt Vidzemes divīzijas daļas kaut kur aiz frontes un tikai

tad, kad jau būtu sagrupēti lielāki spēki — Valmieras un

Cēsu pulki ar artilēriju —, vest viņus uz reizi kaujā un

dot ar šiem prāviem spēkiem stipru triecienu. Ņemot vēra

mūsu toreizējos apstākļus, tāda darbība bij nepiemērota:
vispirms tāds trieciens varētu būt dots tikai februāra sā-

kumā, ja ne vēlāku. Mūsu mazās daļiņas — rotas — ma-

nevrēja nelielā rajonā ļoti labi un veikli, bet manevrēt ar

lielākām vienībām plašā rajonā nebij iespējams, jo kara-

spēka daļās bij liels transporta līdzekļu trūkums; kara-

spēka daļas bij ļoti vāji apgādātas ar siltu apģērbu, kādēļ

ziemas laikā tām bij jāpieturas pie apdzīvotām vietām.

Bez tam bij vēl daudzi citi organizācijas, apgādības un

apmācības trūkumi, kuri neatļāva pārgrupēšanu un ma-
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nevru izvešanu plašos apmēros; bij jāapmierinās ar vien-

kāršu darbību — no ieņemtās vietas taisni uz priekšu. To-

mēr visa mūsu darbība norādīja uz to, ka ienaidnieka spēki
ir noteikti salauzti. Kā no gūstekņiem, tā no aģentūras
ievāktās ziņas skaidri rādīja, ka daudzas ienaidnieka ka-

raspēka daļas ir pilnīgi iznīcinātas. Štāba izlūku nodaļa
deva ļoti sīkas ziņas pat par katras ienaidnieka karaspēka
daļas lielumu un zaudējumiem kaujās. Daudzmaz labāki

turējās ienaidnieka labais flangs Zogovas rajonā, bet arī

no turienes nāca ziņas par pilnīgi iznīcinātām vai izklīdu-

šām ienaidnieka daļām. Turpretim pret poļu karaspēka
fronti un mūsu labo flangu pēc kaujām pie Rēzeknes un

Ludzes ienaidnieka spēki bij galīgi satriekti, ko atzīst arī

ienaidnieka puse: ienaidnieks še izmanto to savu trieciena

grupu, par kuras izlietošanu agrāki — 9. janvārī — fron-

tes komandieris kategoriski noteic, ka šo grupu nedrīkst

izlietot agrāki, kamēr tā nebūs pabeigusi sagrupēšanos,
un tad var tikt izlietota tikai izšķirošā trieciena došanai.

27. janvārī ienaidnieka Rietumu frontes komandieris jau

atzīstas, ka viņa 15. armija ir satriekta un pagaidām ir

jāatsakās no kaut kāda uzbrukuma, kas ir redzams no viņa
pavēles 27. janvārī Nr. 0106 (sekr.), kura skan šā: «Klu-

sums, kurš decembra vidū bij iestājies Rietumu frontē, tika

pārtraukts ar latviešu un poļu armiju uzbrukumu mūsu

karaspēkam, kurš ieņēma izdevīgu stratēģisku stāvokli

Daugavpils—Rēzeknes rajonā; uzbrukuma rezultāts ir

tas, ka mūsu karaspēks ir izspiests uz austrumiem no šā

rajona.
Vispārīgais Rietumu frontes uzdevums — sīva, aktīva

ieņemamās frontes līnijas aizsargāšana.
Pavēlu:

1) 7. armijai... (pret Igaunijas fronti — aizsargāties
un izvilkt rezerves) ...

2) 15. armijai pēc visu to spēku, kuri nāk no centriem

un ar frontes rīkojumiem, sagrupēšanas dot ienaidniekam

izšķirošu triecienu vispārējā virzienā — Sebeža —Daugav-

pils, ar mērķi atdabūt janvāra mēnesī pazaudēto stāvokli,
nodrošinot Daugavas kreisā krastā placdarmu uz dienvi-

diem no Daugavpils. Šo operāciju iesākt pēc se-

višķas pavēles par to.

3)
'

16. armijai (pret Poliju) — turpinot sava rajona ak-

tīvu aizsargāšanu, ar dziļu iebrukumu pretinieka aizmu-

gurē saistīt to pie savas frontes tad, kad 15. armija iesāks

uzbrukumu.»
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No šās pavēles redzams, ka visa fronte uzskata par

iespējamu tikai aizsargāties. Pāriešana uzbrukumā atlikta

uz nezināmu termiņu — pēc sevišķas pavēles. 15. armija
ar saviem spēkiem vairs uzbrukt nevar: uzbrukt varēs tad,
kad no centra un no citām frontes daļām pienāks spēki.

Uz 28. janvāri Kurzemes divīzijai bij pavēlēts turpināt
enerģisku uzbrukumu kopīgi ar poļu karaspēku. Divīzijas
komandieris bij pavēlējis uzbrukumu iesākt rīta ausmā.

Divīzijas daļu-pulku uzdevumi bij — savos sektoros uz-

brukt taisni uz priekšu un ieņemt līniju apmēram 10—

12 verstis no izejas stāvokļa.
Uzbrukums arī iesākās rīta ausmā. Pret Jelgavas un

Rēzeknes pulkiem un landesvēru atradās no ienaidnieka

puses bez jau agrāki bijušiem spēkiem no trieciena grupas
ievestā 11. divīzijas II brigāde un pret Ventspils pulku —

komunistu pulks. lenaidnieks izrādīja stipru pretošanos,
bet visur to spieda atpakaļ. Turpinot uzbrukumu, sevišķas

grūtības nācās pārvarēt Jelgavas pulkam: uz viņa uzbru-

kuma frontes atradās vairāki ezeri, no tiem trīs diezgan
lieli. Ezeri gan bij aizsaluši un tādēļ kustības nekavēja,
bet aizsalis ezers ir pilnīgi līdzens — atklāts lauks, pār
kuru zem uguns pāri tikt nevar; uzbrukums bij jāved pa
ezeru starpām, kuras ienaidnieks bij labi ieņēmis. Ļoti iz-

devīgi ienaidnieks bij ieņēmis ezeru starpu pie miestiņa
Sloboda, nostādīdams ložmetējus baznīcas torņos un uz-

kalnos, no kuriem visu apkārtni varēja ļoti labi apšaudīt.
Vairākas reizes mūsu ķēdes bij ļoti tuvu piegājušas pie
Slobodas, bet vienumēr ienaidnieka stiprais uguns pie-
spieda tās atiet. Kaujas vilkās no pusdienas līdz vakaram

pie 25 grādu aukstuma. Pulka labā spārnā poļi bij jau

ieņēmuši ezeru starpu pie Cerņevskijes; še poļi bij jāno-
maina, ko izdarīja ap pusdienu. Šinī laikā ienaidnieks pār-

gāja ar lieliem spēkiem pretuzbrukumā. lenaidnieka uz-

brukumi tika atsisti, pašā labā flangā daļas bij izvirzīju-
šās diezgan tālu uz priekšu gar ezera dienvidu krastu un

sāka apdraudēt uzbrucēja flangu. Uz vakaru ienaidnieks

pārgājis uzbrukumā arī pret šo mūsu flanga daļu gar

ezera dienvidu krastu, bet uzbrukums arī še atsists. lenaid-

nieks šinīs kaujās bij cietis lielus zaudējumus. Jelgavas

pulks bij nodomājis ieņemt Slobodu ar nakts uzbrukumu,

ko arī sagatavojis, bet naktī ienaidnieks pats bij atstājis
šo izdevīgo pozīciju, jo viņa daļas bij stipri cietušas un

arī visas kaimiņu daļas bij atsistas atpakaļ. Tāpat ar stip-
rām kaujām gājis uz priekšu Rēzeknes pulks un līdz vaka-
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ram sasniedzis uzrādīto līniju, iegūdams ložmetējus un

dažus gūstekņus; ienaidniekam še nebij tik izdevīgas pozī-
cijas, un tādēļ Rēzeknes pulks to spieda atpakaļ bez ap-
stāšanās.

Landesvērs veda uzbrukumu gar dzelzceļa un šosejas
abām pusēm, ar sīvām kaujām un ar zaudējumiem mūsu

pusē ienaidnieku strauji dzina atpakaļ. Landesvērs izvir-

zījās pāri par 10 verstīm un ieņēma pozīcijas apmēram
5 verstis no Siņajas upes, bij arī iegūts ložmetējs un gūs-
tekņi. Uz visas frontes no Jelgavas pulka labā flanga un

lidz dzelzceļam (ieslēdzot) ienaidnieka jaunie spēki bij

dabūjuši stipru triecienu. Bij krituši un gūstekņi no visiem

trijiem 11. divīzijas II brigādes pulkiem, divām atsevišķām
rotām un divām ap 500 štiku lielām sniegkurpju rotām,
kā arī no pulkiem, kuri jau agrāki atradās šinī frontē.

Vājāku pretošanos sava uzbrukuma frontē sastapa

Ventspils pulks, jo pret to darbojās Sarkano komunāru

pulks, kurš jau agrāki bij stipri cietis. Ventspils pulks
savu uzbrukumu bij vedis ļoti ātri un tādēļ ieguvis 3 lauka

ķēķus un saņēmis ienaidnieka furāžas noliktavu.

Latgales divīzijas frontē lielākas kaujas darbības nebij
izvestas. Tikai Liepājas pulks bij ar mazām sadursmēm

pavirzījies uz priekšu. Valmieras pulka rajonā tikai priek-
šējās daļas un izlūki bij veduši sadursmes un saņēmuši

ap 20 gūstekņu no ienaidnieka jātnieku pulka un Opočkas
pilsētas komunistu nodaļas.

Uz Latgales divīzijas pārējās frontes notikās tikai abpu-

sējas uguns sadursmes. Divīzijas komandieris bij izvedis

dažas karaspēka daļu pārgrupēšanas un maiņas uz frontes.

Nākošu dienu Kurzemes divīzijas daļas turpināja uzbru-

kumu. Jelgavas pulkam bij jāieņem augstumi otrpus ezeru

šauruma, ko pulka daļas arī izpildīja un sasniedza Špu-
govas—Borovojes rajonu. lenaidnieks ar pretuzbrukumiem
mēģināja atdabūt augstumus atpakaļ, bet tika ar zaudēju-
miem atsists. īpaši stipri pretuzbrukumi bij Špugovas
sādžai.

Rēzeknes pulks arī ar kauju gājis uz priekšu un ieņēmis
līniju 4—5 verstis no Siņajas upes. Landesvēra daļas pa-
lika uz vietas un uz priekšu izsūtīja tikai izlūkus.

Ventspils pulka labais spārns — I bataljons — nobei-

dzot vakar saņemtā uzdevuma izpildīšanu, pēc nelielām

sadursmēm ar dezorganizētām atkāpjošamies ienaidnieka

arjergarda daļām ieņēmis līniju Mal. Greči—Ciški un no-

stājies līdzās landesvēra kreisam flangam. Izsūtītie pec-
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pusdienas izlūki bij sastapuši ienaidnieka aizsargu daļas
vēl šaipus Siņajas upes. Neskatoties uz lieliem zaudēju-

miem, ienaidnieks tomēr atkāpās soli pa solim un bez kau-

jas sadursmēm negribēja atdot nevienu soli teritorijas.

Latgales divīzijas daļas kā 29., tā 30. janvārī aukstā

laika dēļ uzbrukumu neturpināja, bet veda tikai izlūku

darbību. 30. janvārī Latgales divīzijas komandiera rīcībā

pienāca vēl viena Vidzemes divīzijas baterija, kuru novie-

toja Pitalovas rajonā Latgales partizāņu pulka rīcībā.

Kurzemes divīzijas labais flangs arī 30. janvārī turpi-

nāja uzbrukumus. Jelgavas pulks ar stiprām kaujām izsita

ienaidnieku no nākošās ezeru šaurumu līnijas un ieņēma
Greļanus—Polgačenku—Zagorskije—Pavlovu.

Rēzeknes pulks ar strauju uzbrukumu ieņēma kreisā

flangā Rozanovskajas miestu un staciju, kur saņēma gūs-

tekņus, 2 zirgus, telefona un telegrāfa aparātus un citas

mantas. Ar savu centru Rēzeknes pulks ieņēmis pēdējos
augstumus šaipus Siņajas upes — ap 2 verstis no upes;

pulka labais flangs palika iepakaļ, turēdams sakarus ar

Jelgavas pulku. Landesvērs jau 29. janvārī ar savām iz-

lūku patruļām atspiedis ienaidnieka priekšējās daļas aiz

Siņajas upes un 30. janvārī bez sadursmēm ieņēma Siņa-

jas upes kreiso krastu no dzelzceļa līdz Reiku sādžai.

Tātad 30. janvārī Rēzeknes pulks un landesvērs bij sa-

snieguši mūsu uzbrukuma galamērķi — Siņajas upi, Lat-

vijas etnogrāfisko un tagadējo valsts robežu.

31., t. i., pēdējā janvāra dienā, Jelgavas pulks vēl nepa-

spēja ieņemt Siņajas upes krastus, jo pulkam bij gara

fronte un ienaidnieks bij sakopojis diezgan prāvus spēkus.
Rēzeknes pulks un landesvērs nocietinājās uz ieņemtām
vietām. Ventspils pulks, lai gan nebij tālu no Siņajas upes,

bet arī vēl nebij sasniedzis tās krastus.

Latgales divīzija, izņemot kreiso flangu — Siguldas
pulku, kurš jau sen stāvēja uz robežas, vēl bij diezgan tālu

no galamērķa ja ne attāluma ziņā, tad tomēr tanī ziņā, ka

tā tik ātri nebij spējīga galamērķi sasniegt uz visas divī-

zijas frontes. 31. janvārī Liepājas un Valmieras pulka
izlūki bij gan atspieduši ienaidnieka priekšējās daļas uz

Siņajas upi, bet tomēr upes krasts ieņemts netika. Dau-

gavpils [pulka] rajonā arī tika izvesti sekmīgi izlūku gā-

jieni, bet uz priekšu pulks nebij pavirzījies.
1. februārī no rīta agri uzbrukumus turpināja uz visa

labā flanga. Tā kā Kurzemes divīzijai vajadzēja ieņemt
fronti līdz Osvejas ezeram (Osvejas ezers bij nozīmēts par
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robežu starp poļu kreiso flangu un Kurzemes divīzijas labo

flangu), tad bij fronte jāizstiepj uz dienvidiem. Jelgavas
pulkam bij jāizstiepjas uz dienvidiem un Rēzeknes pulkam
jānomaina Jelgavas pulka kreisais flangs. Kurzemes divī-

zijas komandieris šo maiņu bij ļoti pareizi pavēlējis izvest:

ar uzbrukumu uz priekšu. Jelgavas pulks bij iesācis uzbru-

kumu sekmīgi un ar niknām kaujām atsviedis ienaidnieku

atpakaļ. lenaidnieks, savilcis lielākus spēkus, iesācis pēc

pusdienas pretuzbrukumus; no sākuma visus pretuzbruku-
mus Jelgavas pulks atsita, bet uz vakaru pulka priekšējām
daļām pietrūcis patronu, un pievakarē pulka priekšējās da-

ļas bijušas piespiestas atkāpties uz izejas stāvokli. Šinī

kaujā pulks tomēr bij saņēmis ienaidnieka ložmetēju.
Rēzeknes pulks iesācis sava labā flanga izstiepšanu ar

strauju, enerģisku uzbrukumu Posiņajas miestiņa virzienā.

lenaidnieka daļas še pilnīgi pārsteigtas un satriektas;

pulka labais flangs ieņēmis Posiņajas miestiņu uz Siņajas

upes kreisā krasta. lenaidnieks atstājis uz kaujas lauka

daudz kritušu un ievainotu. Pulks saņēmis ložmetēju, gūs-
tekņus un 5 zirgus. Ventspils pulkam arī bij dots uzde-

vums ieņemt Siņajas upes krastu no landesvēra kreisā

flanga līdz Ostaševas sādžai. Pulks agri no rīta iesācis

uzbrukumu un ar nelielām sadursmēm sasniedzis Siņajas

upi gandrīz uz visas frontes; pie Siņajas upes purvaina
rajona dēļ pulks nebij ieņēmis tieši pašu Siņajas upes

krastu, bet palicis šaipus uz kādām verstīm. Tātad 1. feb-

ruārī Kurzemes divīzija, izņemot Jelgavas pulka labo

flangu, bij ieņēmusi Siņajas upi uz visas savas fron-

tes.

Latgales divīzijas labais flangs — Liepājas pulks —

arī pārgāja uzbrukumā; ar diezgan stiprām kaujām pulks
ar savu labo flangu sasniedza Siņajas upi pie Dimovas

sādžas; ar kreiso flangu pulks bij izgājis cauri purvu ra-

jonam (Visokojes un Ploskojes ezeru rajonos), lai gan

līdz pašai upei tas vēl nogājis nebij.
Valmieras pulka izlūki arī bij nogājuši gandrīz līdz

Siņajas upei un atspieduši ienaidnieka priekšējās daļas; šā

pulka galvenie spēki gan palika agrākajā stāvoklī.

Tātad no labā flanga un līdz Valmieras pulkam (ieskai-

tot) mūsu karaspēks bij sasniedzis Siņajas upi. Upes sa-

sniegšana, no militārā redzes stāvokļa, nesastāv iekš tam,

lai nostādītu karaspēku uz upes krasta; pilnīgi pietiek at-

spiest ienaidnieku aiz šīs upes un nostādīt savu karaspēku

tā, lai lielāki ienaidnieka spēki nevarētu pārnākt par upi.
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Tas tagad bij sasniegts; atlikās tikai novietot mūsu kara-

spēku izdevīgās vietās, lai būtu izdevīgi upi aizsargāt.
Pāri pār Siņajas upi nebij domāts uzbrukumu vest. Lai

būtu izdevīgi aizsargāt Siņajas upi, tad vajadzēja apska-
tīt un novērtēt apvidu: kur izdevīgi ieņemt pašu krastu,
tur izbīdīt karaspēku uz priekšu; kur uz upes krasta nav

izdevīgi aizsargāties, tur nostādīt uz krasta tikai novēro-

šanu un karaspēku turēt iepakaļ — rezervē, pilnā gatavībā
pāriet pretuzbrukumā. Latgales divīzijas centrs — Parti-

zāņu un Daugavpils pulki — nebij vēl sasnieguši uzdotās

robežas, kur apstāties un izdevīgi aizsargāties. Abi šie

pulki arī bij ļoti tuvu — 2—3 verstu attālumā no uzrādī-

tām robežām, bet ienaidnieks tur ieņēma pozīcijas un tādēļ
šīs robežas nācās ieņemt ar kauju.

PAMIERS UN KARADARBĪBAS TURPINĀJUMS

l. februārī karadarbība bij jāpabeidz, jo bij noslēgts
pamiers. Pamieram uz frontes bij jāiesākas no pīkst. 12

dienā 1. februārī. Es neatceros, kādā mēneša dienā virspa-
vēlnieka štābā bij saņemts paziņojums par pamiera no-

slēgšanu un valdības rīkojums par pamiera stāvokļa iesāk-

šanu frontē. Atceros tikai to, ka paziņojums par pamieru
bij iepriekš 1. februāra, bet pamiera noteikumi un valdības

rīkojums par pamiera izvešanu nāca zināmi pēc 1. feb-

ruāra, kad atgriezās no Maskavas mūsu delegācija. Pa to

laiku, kad pamiera sarunas veda, virspavēlnieka štābam

kādas reizes pieprasīja par stāvokli frontē, galvenā kārtā

par to, cik tālu ir mūsu karaspēks aizgājis un kādi pa-

miera noteikumi ir no militārās puses jāievēro. Galvenie

militārie noteikumi bij arī pieņemti, ievesti pamiera notei-

kumos un arī pieņemti no Padomju Krievijas. Tie bij šādi:

pamiers ir pilnīgi slepens. Abas puses apsolās neuzbrukt.

Latvijas karaspēks paliek uz ieņemtām vietām; par Latvi-

jas karaspēka ieņemto līniju jāskaita: Osvejas ezers—Si-

ņajas upe no viņas augšgala līdz Gortanovas sādžai, tā-

lāk — līnija Utkina—Dulova—Tarakanova—Vaskova—

Gračkova Gora—Gorodišče—Krauli—Stupuni—Bubenco-
va—Kudleši. Padomju Krievija apņemas atvilkt savu ka-

raspēku ne mazāk par 5 verstīm lielā attālumā no šīs līni-

jas; karaspēka atvilkšanu iesākt tūliņ no pamiera iestāša-

nās brīža un pabeigt ne vēlāku kā pēc desmit dienām. Pa-

miera mērķis — miera noslēgšana.
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Tātad, sākot no 1. februāra, no vienas puses, karš it kā

bij pabeigts, bet, no otras puses, karš bij jāturpina liku-

mīgi un oficiāli. Vispirms, pamiers bij slepens un jātura
pilnā slepenībā: tātad atklāti un oficiāli karš turpinājās
un karaspēkam pamiers nedrīkstēja būt darīts zināms, jo
to varētu uzskatīt par pamiera laušanu. Ja karaspēks ne-

zin par pamieru, tad viņam ir jāturpina karš. No mums

uzrādītā līnija, uz kuras paliks mūsu karaspēks, nebij vēl

visos punktos tieši ieņemta: šo līniju mums nācās ieņemt

un, ja tur atrastos ienaidnieks, tad viņu no turienes izsist.

Padomju Krievijai, pēc pamiera noteikumiem, jāatvelk savs

karaspēks atpakaļ; tā kā šī atvilkšana bij mūsu interesēs,
tad mums bij jāizzin, vai patiesi Padomju Krievijas kara-

spēks ir atvilcies atpakaļ vai ne; ja viņš nebūtu atvilcies,
tad Padomju Krievija būtu lauzusi pamiera noteikumus

un tātad mums karš jāturpina. Tātad vienīgais, ko mūsu

karaspēks pēc pamiera noteikumiem nedrīkstēja darīt,

bij — pāriet ar lieliem spēkiem uzbrukumā pāri par uzrā-

dīto līniju. Izlūkošana un nelielu daļu iebrukumi, zem no-

teikuma, ja šīs nelielās daļas pēc izlūkošanas vai iebru-

kuma izvešanas nepaliek uz ieņemtās vietas, bet atgriežas
atpakaļ, aiz mūsu līnijas, pēc pamiera noteikumiem, bij

pilnīgi likumīgi, jo kara stāvoklī atrodošamies karaspēkam
ir izlūkošana jāved pastāvīgi un nepārtraukti. Ja ienaid-

nieks no savas puses sūtītu izlūkošanu, tad izlūku sadur-

smes varēja norisināties ļoti asi. Bez tam pamiera notei-

kumi neierobežoja pozīciju nostiprināšanu un citus tam-

līdzīgus darbus.

Sādā veidā mums bij jāskatās uz pamiera noteikumiem

aiz šādiem iemesliem. Pirmkārt, mēs nebijām iebrucēji, bet

iebrucēja bij Padomju Krievija: mēs centāmies atdabūt

tikai mūsu zemi, kamēr Padomju Krievija bij iebrukuši

mūsu zemē un centās to pievienot pie Krievijas. Otrkārt,

Latvija ir ļoti maziņa samērā ar Krieviju, arī Latvijas ka-

raspēks ir maziņš samērā ar krievu karaspēku. Tātad Krie-

vijai nav ko baidīties no mūsu tālāka iebrukuma, bet gan

Latvijai ir jābaidās no krievu iebrukuma: tādēļ Latvijai
un viņas armijai ir jāizlieto visi drošības līdzekļi un pa-

stāvīgi jābūt ļoti uzmanīgai. Ja Krievija patiesi un sirsnīgi

gribēja mieru, tad viņa varēja droši atvilkt un pat pilnīgi

noņemt no robežas savu karaspēku, jo Latvija taču nekāda

ziņā netaisītu uzbrukuma gājienu ne tikai uz Maskavu,

bet arī ne kādas 50 verstis pāri par savu etnogrāfisko ro-

bežu. Šo apstākli Krievija ļoti labi zināja, tadeļ, ja viņa
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būtu labprātīgi gribējusi mieru, tad viņai pavisam nebūtu

bijis vajadzīgs karot.

No otras puses, mēs iesākām uzbrukumu kopīgi ar po-

ļiem, un mūsu sekmes vislielākā mērā bij dibinātas uz

poļu stipro pabalstu; no poļu karaspēka dotie triecieni bij
par iemeslu tam, ka ienaidnieks nepaspēja sagrupēt savu

trieciena grupu un pāriet ar to pretuzbrukumā. Kurzemes

divīzija līdz šim atradās poļu ģenerāļa padotībā. Ar po-

ļiem bij gan norunāts, ka mēs tālāk par Siņajas upi uz-

brukumu neturpināsim, bet nebij minēts, ka mēs vairs karu

neturpināsim. No poļiem pamiera noslēgšana tika turēta

slepenībā: tātad mums bij jārāda poļiem, ka mēs karu tur-

pinām. Tātad, no vienas puses, karš bij pabeigts, bet, no

otras puses, karš turpinājās. Virspavēlnieka štāba stāvoklis

attiecībā pret poļu militāro priekšstāvi majoru Miškovski

tapa ļoti neveikls. Katra slepena lieta pēc ilgāka vai īsāka

laika top zināma. Ņemot vērā ļoti labi nostādīto poļu sle-

peno aģentūru, bij jādomā, ka poļiem ļoti ātri tapa zināms,

ka mēs esam pamieru noslēguši ar kopīgo ienaidnieku. To-

mēr poļu militārais priekšstāvis bij ļoti korekts un līdz

miera noslēgšanai nekad nedeva just, ka viņš kaut ko zi-

nātu par mūsu slepenām sarunām ar Padomju Krieviju.

Karaspēka daļām un priekšniecībai, neizslēdzot arī divī-

ziju komandierus, netika itin nekas darīts zināms par pa-

miera noslēgšanu. Tika dota pavēle: pēc norādītās līnijas

ieņemšanas uz šīs līnijas izvēlēties izdevīgas pozīcijas un

nocietināties; uz priekšu vest intensīvu izlūkošanu. Par

pamiera noslēgšanu karaspēkam netapa darīts zināms aiz

tā iemesla, lai uzturētu karaspēku pilnīgā kaujas gatavībā
un nepamazinātu tā kaujas spējību. Pirmkārt, nevarēja

jau pilnīgi ticēt, vai ienaidnieks pamiera noteikumus go-

dīgi izpildīs; otrkārt, pamiers nav miers — nav zināms,

ar ko tas beigsies, un treškārt — pie miera sarunu vešanas

visstiprākais faktors, kurš dara iespaidu uz miera līguma

noteikumiem, — ir armijas kaujas spējība. Ja pēc pamiera
noslēgšanas mūsu armijas kaujas spējība būtu pamazi-
nāta, tad pie miera slēgšanas Padomju Krievija varētu

diktēt mums tādus miera noteikumus, kādi viņai iepatiktos.
Ja pamiers taptu pasludināts uz frontes, tad, pēc Padomju

Krievijas paņēmieniem, iesāktos visniknākā aģitācija mūsu

kareivju starpā. Ja mūsu karaspēkam būtu zināms, ka pa-

miers ir noslēgts, tad, ņemot vērā vispārējo nogurumu pēc
tik daudziem kara gadiem, dienests, bez šaubām, tiktu iz-

pildīts ne visai uzmanīgi.
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Padomju Krievijas 15. armijas komandieris 30. janvārī
saņēmis P. B. C. P. pavēli, pēc kuras karadarbība jāpa-

j beidz 1. februārī pīkst. 12. Pēc šīs pavēles, Padomju Krie-

: vijas karaspēkam ne vēlāk kā līdz 9. februārim pīkst. 12

jāieņem demarkācijas līnija: Kaganova—Sloboda—Kos-

, tiri—Tolkova—Zogova—Sipoli—Pudrino—Visokoje ezers

—Pitol ezers—Antanki—Pikova—Lavdor ezers—Osvejas
ezers—Osveja—Lipovka—Bosica—Balbinova—Pridruiska.

ļ No ziemeļiem un līdz Zogovai šī līnija no mūsu karaspēka
vēl nebij sasniegta, turpretim no Zogovas uz dienvidiem

un līdz pašai Daugavai visa šī līnija jau sen bij ieņemta
no mūsu karaspēka. Padomju Krievijas diplomāti bij ļoti
veikli izmantojuši mūsu pamiera delegācijas nezināšanu

un uzdevuši sev izdevīgu līniju. Mūsu pamiera delegācija,
kā redzams, nerēķinājās ar mūsu karaspēka stāvokli un

sekmēm. Ja patiesi Padomju Krievijas karaspēks būtu pa-
licis uz augšminētās līnijas, tad tagad laba daļa no Lat-

gales atrastos zem Krievijas valdības. Tomēr Krievijas ka-

raspēkam, uz pamiera noteikumu pamata, vajadzēja atkāp-
ties no tām vietām, kur krievu karaspēks tagad atrodas,

uz austrumiem no šās līnijas, atkāpšanās jāiesāk
bez kavēšanās pēc šās pavēles saņemšanas.

Tātad, ja Padomju Krievija patiesībā būtu gribējusi
mieru un izpildījusi pamiera noteikumus tā, kā tas aizrā-

dīts pievestā pavēlē, jau 31. janvārī un 1. februārī kaujas
sadursmes vairs nebūtu notikušas: mūsu karaspēks pat ar

izlūkiem vēl šinīs dienās nemēģināja pāriet pār to līniju,
kura no mums bij norādīta pamiera noteikumos, bet ienaid-

nieka karaspēks gandrīz nekur bez mūsu spiediena negri-
bēja atiet ne tikai uz savu demarkācijas līniju, bet pat no

tās līnijas, kuru nācās ieņemt mūsu karaspēkam. Visu feb-

ruāra pirmo pusi mūsu karaspēkam bij jāved niknas kau-

jas, lai atspiestu ienaidnieku uz viņa demarkācijas līnijas,
un bij jāatsit daudzi stipri ienaidnieka pretuzbrukumi. Kur-

zemes divīzijas uzdevums bij vieglāks, jo divīzijas daļas

nostājās uz dabiskās robežas un dabisks šķērslis — Siņa-

jas upe un purvi starp šās upes augšgalu un Osvejas
ezeru — apgrūtināja ienaidnieka uzbrukumus.

2. februārī notika ļoti nikna kauja uz Jelgavas pulka

frontes: tikai ar mūsu artilērijas palīdzību pēc ilgas cīņas

izdevās salauzt ienaidnieka pretošanos un atsviest viņa

daļas aiz Siņajas upes. Uz kaujas lauka bij palikuši 20 kri-

tušu un daudz ievainotu no ienaidnieka puses.

Tāpat, tikai pēc stiprām kaujām, tika atspiests ienaid-
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nieks Liepājas pulka rajona aiz Siņajas upes, pie kam Lie-

pājas pulks bij saņēmis 2 ložmetējus un 33 gūslekņus.
3. februārī Kurzemes divīzija uz visas savas frontes bij

nostājusies uz noteiktās līnijas Osvejas ezers—Siņajas upe

un iesāka pozīciju nostiprināšanu, izsūtot uz priekšu izlū-

košanu.

Tā kā ar l. februāri laiks bij palicis siltāks, tad jau
1. februārī Latgales divīzijas daļām bij dota pavēlo turpi-
nāt uzbrukumu ar mērķi galīgi ieņemt divīzijai uzdoto

līniju. 2. februārī uzbrukums iesākās uz visas divīzijas
frontes. Par Liepājas pulka darbību jau bij teikts. Valmie-

ras pulks veda kaujas no rīta līdz vakaram, līdz kamēr

varēja sasniegt Siņajns upi. Sevišķi stipri ienaidnieks aiz-

sargāja Krāsnij miestu uz Siņajas upes; tikai pēc 3 stundu

ilgas kaujas pulka daļām izdevās ieņemt šo vietu. Arī še

ienaidnieks bij cietis lielus zaudējumus ar kritušiem, ievai-

notiem un gūstekņiem, kā arī pametis dažādu karamate-

riālu.

Latgales partizāņu pulks arī tikai ar nopietnu kauju tika

uz priekšu un ieņēma Višgorodoku; ienaidnieks ar pie-
vilktām rezervēm vairākas reizes bij pārgājis pretuzbru-
kumos, bet bij atsists.

Daugavpils pulks tanī pašā laikā veda uzbrukumu Zo-

govas virzienā un pēc diezgan stipras kaujas ieņēma atkal

Gračkova Goru. Kā Partizāņu, tā Daugavpils pulka sek-

mes šās dienas uzbrukumā bij dibinātas uz mūsu artilēri-

jas uguns pabalsta. Par iepriekšējo kluso laiku artilērija

bij pavairojusies un nostājusies uz pozīcijām tuvu pie sa-

vām kājnieku daļām, iepazinusies ar apvidu un ierīkojusi
novērošanas punktus; tādēļ ienaidnieka baterijas un bru-

ņotie vilcieni tika apkaroti un mūsu kājnieki varēja tikt uz

priekšu. Visos iepriekšējos uzbrukumos trūka artilērijas

pabalsta, kādēļ mūsu kājnieki bij pilnīgi padoti ienaidnieka

artilērijas un bruņoto vilcienu ugunim. 3. februārī ienaid-

nieks bij pārgājis uzbrukumā Pitalovas rajonā gandrīz uz

visas frontes. Sevišķi stiprus uzbrukumus ienaidnieks bij
vedis uz Višgorodoku un Gračkova Goru. lenaidnieka uz-

brukumi, kā vienmēr, tika vesti ar divu bruņoto vilcienu

uguns pabalstu. Bet šoreiz bruņotos vilcienus sastapa
mūsu artilērijas uguns: ar labi mērķētu uguni abi bruņotie
vilcieni nopietni sabojāti, kādēļ arī ienaidnieka kājnieku
uzbrukumi tika viegli atsisti, ienaidnieks bij cietis stiprus

zaudējumus. Kad ienaidnieka uzbrukums bij atsists, tad
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mūsu daļas pārgājušas uzbrukumā un uz pēdām nekārtībā

atkāpjošamies ienaidniekam ieņēmušas divīzijai uzdoto

līniju Kuzņecova—Dulova—Grozdova—Svistušina—Za-

grivje—Gorska. lenaidnieks bij vedis uzbrukumu arī pret
Partizāņu pulka centru un pret Siguldas pulka fronti pie
Bubencovas; abās vietās ienaidnieka uzbrukumi atsisti ar

mūsu uguni.
4. februārī arī Latgales divīzijas daļas uz visas frontes

nostājās uz uzdotās līnijas, bet ne bez kaujām. Lai būtu

iespējams aizsargāt Gračkova Gorās rajonu, tad vajadzēja

ieņemt pozīcijas uz priekšu no Gračkova Gorās, tādēļ Dau-

gavpils pulks vēl 4. februārī gāja uz priekšu un ar kaujām
ieņēma galīgo līniju: Rječina—Staši—Gračkova Gora. Pre-

tinieks še bij vedis ļoti enerģisku aktīvu aizsargāšanos,
dažas vietas bij vairākas reizes pārgājušas no vienām ro-

kām otrās, kamēr beidzot izdevies pretinieku satriekt un

padzīt. Arī Valmieras pulkam bij nācies vēl kauju vest.

Šā pulka fronte bij ļoti gara, un tādēļ, pieejot pie Siņajas

upes, starp pulka daļām un kaimiņiem bij lielas atstarpas.
Šīs atstarpas bij izmantojis ienaidnieks un palicis dažās

vietās uz Siņajas upes kreisā (mūsu) krasta. Tā Valmie-

ras pulka 6. rotas nodaļa bij uzdūrusics Berezņicas sādžā

uz ienaidnieka rotu (99. pulka); mūsu nodaļa ar strauju,

pretinieka negaiditu uzbrukumu bij izsituši to un ieguvusi
ložmetēju un gūstekņus.

Citos Latgales divīzijas frontes iecirkņos notika rosīga

abpusēja izlūku darbība; vairākās vietās bij saņemti gūstā
ienaidnieka izlūki un no tiem ievāktas ziņas. Izrādījās, ka

labā spārnā — pret Siguldas pulku — ienaidnieks bij da-

žas savas daļas atvilcis atpakaļ, turpretim Višgorodokas
rajonā bij saņemti gūstekņi no jauna pretinieku pulka —

492. pulka, kurš tikko bij pārvests no Somijas frontes. Pēc

saņemto gūstekņu izteicieniem, ienaidnieka priekšniecība
izsolījusi saviem kareivjiem 23 dienas garu atvaļinājumu

par katru gūstā saņemto mūsu kareivi. No visām ziņām
bij jānāk pie slēdziena, ka ienaidniekam pamiers ir nepie-

ciešams, jo viņa karaspēks ir zaudējis kaujas spēju. Bij

redzams, ka ienaidnieks nepiegriež pamiera noteikumiem

lielas vērības — tātad neliek uz pamieru arī nekādas_ cerī-

bas; galveno vērību ienaidnieks piegriež karaspēkam:

savu karaspēku tas pārgrupēja, saveda kārtībā, pieveda

jaunas daļas un vispār sagatavoja uz kara turpināšanu.

Mūsu armijai tas piegriež pat lielāku vērību neka agrāki —

grib iegūt noteiktas ziņas ne tikai par mūsu spēku lielumu
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un sastāvu, bet arī par garastāvokli armijā un — laikam

arī par propagandas iespējamību. Tātad mēs varējām ce-

rēt pēc pamiera sasniegt mieru tikai tādā gadījumā, ja
mūsu un poju karaspēks arī turpmāk paliktu kaujasspējīgs
un draudošs Krievijai, pretējā gadījumā — tas ir, ja mūsu

armija zaudētu savu spēku, tad Padomju Krievija nerēķi-
nātos ne ar pamieru, ne ar mūsu cenšanos pēc miera, bet

atrastu par izdevīgāku izrēķināties ar mums tikpat vien-

kārši kā ar Gruziju. Tādu iespaidu deva ievāktās gan no

gūstekņiem, gan caur aģentiem ziņas. Tādēļ mums vaja-

dzēja būt uzmanīgiem un armiju pastiprināt, bet ne pama-

zināt. Tas arī tika darīts, cik mūsu apstākļi un līdzekļi to

atļāva.
Kad Latgales divīzija bij nostājusies visā frontē uz no-

rādītās līnijas, tad tūliņ iesāka pozīciju nocietināšanas

darbus. Latgales divīzijas stāvoklis bij vairāk bīstams

nekā Kurzemes divīzijas stāvoklis. lenaidniekam še bij

izdevīgi vest stipru uzbrukumu gar dzelzceļu un šoseju;
spēka sagrupēšanai ienaidnieka aizmugurē bij divas pilsē-
tas — Pleskava un Ostrova. lenaidnieka uzbrukums gar

dzelzceļu un šoseju bij mums sitiens flangā un ļoti vārīgā
vietā — uz Pitalovas ceļu mezglu; fronte nebij aizsargāta
ne ar kādiem dabīgiem šķēršļiem, turpretim mūsu aizmu-

gure bij vislielākā mērā šķērsota ar grūti pārejamiem pur-

viem. Kurzemes divīzijas fronte bij daudzmaz segta ar eze-

riem, purviem un upi. Kamēr mums vēl atradās līdzās

poļu karaspēks, tikmēr šis poļu karaspēks arī uzņemtu uz

sevis ienaidnieka triecienu un, vismazākais, pilnīgi nodro-

šinātu mūsu flangu.
Visā februāra mēneša pirmā pusē ienaidnieks gandrīz

katru dienu veda uzbrukumus mūsu pozīcijām, izmanto-

dams to apstākli, ka mūsu karaspēks palika uz vietas un

vairs neuzbruka. Tā kā mūsu fronte ļoti gara, tad nebij

iespējams ieņemt visu fronti nepārtraukti un pietiekoši
stipri; starp karaspēka daļām palika lielas atstarpas, ku-

ras tika novērotas tikai ar patruļām. Kad mēs vedām uz-

brukumus, tad no atstarpām nebij ko bīties; kā mēs pali-
kām uz vietas, tā ienaidnieks sāka iebrukumus atstarpās,
kuri bieži vien tika vesti ar diezgan lieliem spēkiem. Vie-

nīgais līdzeklis sekmīgi aizsargāt garu fronti ir — taisīt
nelielus uzbrukumus ienaidniekam. Tādēļ bij jādod aizrā-

dījums — aizsargāt fronti aktīvi, pārejot uzbrukumā no

mūsu puses katrā gadījumā, kad būs kaut kur frontes tu-

vumā pamanīta ienaidnieka spēku sagrupēšana, ar pretuz-



229

brukumiem atsist ienaidnieka uzbrukumus un vajāt uzbru-

cējus līdz iznīcināšanai.

6. februārī ienaidnieks bij pārgājis uzbrukumā uz visas
Valmieras pulka frontes: vairākās vietās ienaidnieks bij
pārgājis pār Siņajas upi un pat atspiedis dažas I batal-

jona dajas, kuras mežainā apgabalā bij izkaisītas uz ļoti
garas frontes. Valmieras pulka komandieris tūliņ ar savu

II bataljonu pārgājis uzbrukumā un ieņēmis vairākas sā-
džas uz Siņajas upes labā krasta. lenaidnieks bij cietis

|oti lielus zaudējumus.

Liepājas pulka rajonā ienaidnieks bij uzbrucis Brence-

vas sādžai. No gūsta kritušajiem sarkanarmiešiem noskaid-

rojās, ka uzbrukumu vedis 189. pulks, kurš tikko pārvests
no Igaunijas Narvas frontes. Naktī no G. uz 7. februāri

ienaidnieks no jauna uzbrucis Brencevas sādžai, uzbru-
kums atkārtots 4 reizes un izplatīts arī uz Ruškovas un

Novo-Pokrovskojes sādžām. Uzbrukumi atsisti, un, gaismai
austot, Liepājas pulka daļas pārgājušas uzbrukumā pār
Siņajas upi un ieņēmušas vairākas sādžas, uz šīs. upes
labā krasta saņēmušas 35 gūstekņus un tad atgājušas.
Gūstekņi bij no trim ienaidnieka pulkiem. lenaidnieks cie-
tis smagus zaudējumus; divas ienaidnieka rotas pilnīgi iz-

nīcinātas.

Tā kā ar Igauniju jau miers bij noslēgts, tad Padomju
Krievija varēja savus spēkus no Igaunijas robežas pārva-
dāt uz mūsu robežu. Bet tomēr kopsummā ienaidnieka

spēki nepalielinājās lielā mērā, jo, kamēr jaunie pulki pie-
nāca, tikmēr vecie pulki bij jau gandrīz iznīcināti un pa-

zaudējuši kaujas spējas. No 10. uz 11. februāri ienaidnieks

bij gribējis vest uzbrukumu uz plašas frontes, bet tādēļ,
ka karaspēks izrādījis ļoti lielu nevēlēšanos iet uzbrukumā,
un arī sliktā laika dēļ no uzbrukuma nekas nav iznācis.

Gūstekņi un pārbēdzēji bieži vien deva mums ziņas par
to, ka komisāri sludinot uzbrukumus, bet karaspēks atsa-

koties uzbrukt. Tad no pārbēdzējiem un gūstekņiem mēs

dabūjām zināt, ka Padomju Krievija organizē dažādas

bandas, kuru uzdevums pārnākt pār mūsu fronti, nokļūt
mūsu karaspēka aizmugurē un organizēt tur komunistu

sacelšanos vai vismaz izvest dažādus bandītu uzbrukumus,

bojāt satiksmes un sakaru līdzekļus. Divi nedēļas pēc šīm

ziņām Latgales divīzijas aizmugurē arī patiesi parādījās
bandīti: 27. februārī starp Kuprovu un Lipnu bij izdarīti

uzbrukumi pat kareivjiem. Bij jāpieliek vislielākās pūles
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bandītu likvidēšanai. Pēc nostāšanās uz vietām un pozī-

ciju nokārtošanas mūsu karaspēka daļas iesāka rosīgu iz-

lūku gājienu vešanu. Nelielas nodaļas tuvojās ienaidnieka

priekšējām daļām, bieži vien tās sagūstīja, iznīcināja vai

vismaz padzina. Kad šāda mūsu izlūku darbība sāka attīs-

tīties plašāki, tad rezultāti tūliņ tapa jūtami: ienaidnieka

uzbrukumi mūsu pozīcijām pilnīgi izbeidzās. lenaidniekam

atkal bij jāpāriet uz aizsargāšanos, un, tā kā viņa priek-
šējos posteņus bieži vien mūsu izlūki nocēla, tad ienaid-

nieks vairs nezināja, kur mūsu daļas atrodas. lenaidnieka

izlūki nekad nevarēja iekļūt mūsu rajonā; lai dabūtu no-

teiktas ziņas par mūsu karaspēka novietošanos un ieņemto
stāvokli, ienaidniekam bij jātaisa uzbrukumi ar lieliem

spēkiem, bet, tā kā katru šādu uzbrukumu atsita ar lieliem

zaudējumiem ienaidnieka pusē, tad šie dārgi maksājošie
uzbrukumi arī bij jāatmet.

Februāra vidū uz fronti bij nonākusi Vidzemes divīzija,
bez Rīgas pulka un vienas baterijas. Pēc zināma laika va-

rēja pienākt arī Rīgas pulks ar šo bateriju. 18. februārī

Vidzemes divīzijas komandierim nodeva vidējo frontes ra-

jonu. Tagad pulku sadalīšana divīzijās bij šāda: Kurzemes

divīzijai padoti — Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils pulki
un landesvērs; Vidzemes divīzijai — Liepājas, Valmieras

un Cēsu pulki; Latgales divīzijai — Latgales partizāņu,

Daugavpils un Siguldas pulki. Šāda pulku iedalīšana sve-

šās divīzijās bij gan neizdevīga, bet pagaidām tā bij neiz-

bēgama un ar to bij jāapmierinājas. Pārgrupēt pulkus sa-

vās divīzijās pēc piederības bij nodomāts izdarīt pēc tam,

kad būs nostiprināta ieņemtā līnija un noorganizēta aiz-

sardzība, nodibinot sakarus un satiksmi; kad tas būs izda-

rīts, tad varēs izvilkt daļu no spēkiem rezervē; kad rezervē

būs veseli pulki, tad varēs sākt pulku pārgrupēšanu.
Pēc Kurzemes atbrīvošanas no Bermonta Latvijas ar-

mija varēja tikt lielā mērā palielināta, mobilizējot tos Kur-

zemes apriņķus, kuri līdz tam laikam vēl nebij mobilizēti.

Tāpat arī no pārējās Latvijas tika iesaukti arī visi tie, ku-

riem pēc viņu gadiem nācās būt karadienestā, bet kuri

šādu vai tādu iemeslu dēļ karadienestā nebij. lesauktie pēc

apmācības kursa beigšanas tika sūtīti uz pulkiem. Ar to

mūsu pulku kaujas sastāvs palielinājās. Mūsu ieroču darb-

nīcas ļoti enerģiski strādāja, izlabojot sabojātos ieročus,

ar ko mūsu ieroču daudzums arī palielinājās, jo uz kaujas
lauka ieroči vienmēr tika saņemti.

Uz 1. februāri Latvijas armijā uz uzturas skaitījās
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76394 cilvēki. Mūsu armijas kaujas spēks, noapaļojot
skaitļus uz mazāko pusi, bij šāds:

štiku lielgabalu ložmetēju

1. Kurzemes divīzija . . .
10000 19 140

2. Vidzemes divīzija . . .
5000 29 150

3. Latgales divīzija . . .
4500 8 110

i Zemgales divīzija . . .
5500 5 80

Landesvērs 1900 9 154

Studentu bataljons ... 700 — 24

Pavisam
. .

27600 ~70 658

Bez tam 5 bruņoti vilcieni un 8 bruņoti automobiļi ar

21 lielgabalu, 7 mīnmetējiem un 49 ložmetējiem.

Piezīme: Zemgales divīzija nebij vēl apbruņota ar franču

šautenēm un lielgabaliem, bet ar mūsu šautenēm un liel-

gabaliem, kādēļ pagaidām tanī varēja skaitīt tikai 1800

štiku, tas ir, tik daudz, cik bij mūsu šauteņu.

No šiem spēkiem frontē atradās, ņemot apaļos skaitļos,
19000 štiku, kamēr pārējie 8000 štiki atradās Latvijas
iekšienē: Liepājā — Zemgales divīzija, Rīgas pulks pie
Palangas un Studentu bataljons Rīgā. Frontes pastiprinā-
šanai pirmā kārtā varēja tikt nosūtīts Rīgas pulks, kritiskā

vajadzības gadījumā arī Studentu bataljons; turpretim
Zemgales divīzija varēja tikt nosūtīta tikai pēc pārbruņo-
šanas ar franču ieročiem.

Pret mums (Latvijas karaspēku) darbojošies ienaidnieka

spēki uz 1. februāri, pēc mūsu aprēķina (Izlūkošanas no-

daļas ziņām), nepārsniedza 10000 štiku, no kuriem apmē-
ram 6000 ieņēma fronti un apmēram 4000 atradās turpat
rezervē. Mūsu aprēķins nav pārspīlēts uz mazāko pusi.
Pēc Padomju Krievijas aprakstiem tiek skaitīts uz 6. jan-
vāri 1. divīzijas 111 brigādē, 4. divīzijas I brigādē, 471. un

474. pulkos, kopā ņemot, 1200 štiku, turpretim pēc mūsu

aprēķina šinīs daļās, kopā ņemot, tika pieņemts 2100 līdz

2450 štiku.

Padomju Krievijas 15. armijā skaitījās gan ļoti daudz

pulku un divīziju, bet pulkos bij ļoti niecīgs štiku skaits.

Sevišķi lielus zaudējumus bij cietusi Padomju Krievijas

armija kaujās, sākot no Rēzeknes ieņemšanas. Jaunpienā-
kušie pulki vairs nepaspēja izlīdzināt zaudējumus. Mūsu

uzbrukumā, sākot no Rēzeknes ieņemšanas, bij satriekti
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ienaidnieka labākie, drošākie pulki, kā Sarkano komunāru

pulks, 1. padomju strēlnieku pulks, 15. armijas atsevišķu
uzdevumu pulks, latviešu komunistu rota; šie pulki bij kā

pēc sava labuma, tā kaujas spējas līdzīgi 3—4 vienkāršiem

pulkiem. Tagad arī no šiem pulkiem bij iznīcinātas veselas

rotas un baterijas. Dažos ienaidnieka pulkos bij atlicis

50—60 štiku. lenaidniekam atlikās tikai pilnīgi noņemt no

frontes veselus pulkus un brigādes, no kuriem bij palicis
tikai nosaukums. Faktiski tā arī notika: lielākā daļa no

agrākajiem pulkiem nozuda no frontes.

Tātad uz pamiera iestāšanās laiku mēs bijām panākuši
lielu — apmēram divkārtēju spēku pārsvaru. Bez skait-

liskā spēku pārsvara mēs bijām ieguvuši vēl lielāku morā-

liskā spēka pārsvaru: mūsu karaspēks bij visur un vien-

mēr guvis tikai uzvaras un nebij cietis nevienas neveik-

smes, nebij cietis arī daudzmaz lielākus zaudējumus; tur-

pretim Padomju Krievijas karaspēks bij cietis tikai neveik-

smes, daudz karaspēka vienības bij iznīcinātas un pārējās
lielā mērā demoralizētas. Šinī pašā laikā pa labi no mums

poļu karaspēks bij vēl lielākā mērā satriecis pretim atro-

došās Padomju Krievijas armijas daļas: poļi bij ieņēmuši

jau Drisu un no turienes draudēja iet uz Polocku. Padomju

Krievijas fronte bij pilnīgi pārtraukta, un nebij līdzekļu,

ar ko aizturēt mūsu un poļu tālāko iebrukumu, ja tāds

būtu noticis.

Salīdzinot abpusējo militāro stāvokli uz 1. februāri, var

skaidri redzēt, ka Padomju Krievijai bij steidzīgi vaja-

dzīgs pamiers: tikai ar pamieru tā varēja glābt stāvokli

uz frontes un aizturēt poļu un mūsu varbūtējo tālāko iebru-

kumu; tikai ar pamieru Padomju Krievija varēja iegūt
laiku, lai pievilktu uz frontes jaunas karaspēka daļas un

savestu kārtībā sakautās daļas. Turpretim mums būtu bijis
daudz izdevīgāki iesākt pamiera sarunas pēc 1. februāra

un noslēgt pamieru februāra vidū vai beigās. Februāra

mēnesī Padomju Krievijai būtu atklāti jāatzīstas, ka viņas

spēki ir sakauti, tādēļ viņai ir vajadzīgs pamiers, un tādēļ

viņa arī būtu daudz piekāpīgāka. Janvārī iesāktās pamiera
sarunas deva Padomju Krievijai iespaidu, ka mēs jūtamies
ļoti vāji un tādēļ lūdzam pamieru. Vispār gan pamiera
slēgšana nevar darīt iespaidu uz miera slēgšanas noteiku-

miem, bet šinī gadījumā pamiers atklāja pilnā mērā ienaid-

niekam visas mūsu kārtis. Zinādama mūsu nolūkus un

stāvokli, Padomju Krievija arī vilcinājās tik lielā mērā ar

miera slēgšanu un bij ārkārtīgi nepieklājīga. Mūsu pa-
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uiera slēgšana — slepeni no mūsu sabiedrotiem — po-

iem — pierādīja ienaidniekam, ka mēs vairs nevaram karu

urpināt vai nu spēku trūkuma dēļ, vai arī mūsu iekšējais
stāvoklis neļauj mums karot. Ja nu mēs vai negribam, vai

ievārām vairs karu turpināt, tad Padomju Krievijai ir pil-

līga iespēja draudēt mums ar kara turpināšanu, ja mēs

iegribētu pieņemt viņas miera noteikumus. Turpretim, ja
nēs ar pamieru nebūtu steigušies un nebūtu slēguši to sle-

peni no mūsu sabiedrotās — Polijas, tad Krievijai būtu

iābaidās, ka mēs kopīgi ar Poliju varam turpināt uzbru-

kumu un ieņemt Pleskavu, Ostrovu un Polija Vitebsku un

Smoļensku. Ka pamiers ir atklājis Krievijai mūsu kārtis,
:as ir redzams no Padomju Krievijas oficiālā referāta par

karadarbību no 1. decembra 1919. g. līdz 25. novembrim

1920. g., kurā starp citu, runājot par Latgales operāciju,
ir teikts: «Tādā kārtā uz janvāra beigām baltie latvieši

ieņēma Daugavpils, Ludzes un Rēzeknes apriņķus, kas, kā

rādījās, apmierināja viņu kāri» («... mto, Ka3a.nocb, vjolob-

•ieTßOpH.no HXTb BOJKAeJieHHH») .

Miera sarunas iesākās tikai 16. aprīlī un vilkās līdz

11. augustam, kad parakstīja miera līgumu. Tātad slepe-
nais pamiers vilkās bez miera slēgšanas V/2

mēneša un

pēc tam miera sarunas vēl vilkās pāri par 4 mēnešiem.

Visus šos s'/2 mēnešus mūsu armija frontē turpināja būt

kara stāvoklī, bet tikai ar to noteikumu, ka viņa ja arī

iegūtu sekmes, tad izmantot tās nevar, turpretim, ja ienaid-

nieks iegūtu sekmes, tad viņš tās izmantotu. Ir jāatzīst
Padomju Krievijas diplomātu spējas un veiklība. Ja Pa-

domju Krievija nebūtu pasteigusies noslēgt ar Igauniju
pamieru līdz mūsu uzbrukuma iesākšanai, tad laikam gan

Igaunija slēgtu pamieru un mieru kopīgi ar mums, un tad

Igaunija varētu uzstādīt lielākas prasības Krievijai. Slē-

dzot ar Latviju slepeni no Polijas pamieru, Padomju Krie-

vija ieguva sekošas priekšrocības: 1) par savu fronti no

Pleskavas līdz Daugavai tā tagad bij droša — tātad bij
iegūta drošība taisni tajā frontes rajonā, kurš nupat atra-

dās kritiskā stāvoklī; 2) ar slepeno pamieru. Padomju Krie-
vijai bij skaidrs tas apstāklis, ka Latvija nekādā gadījumā
vairs uzbrukumu kopā ar Poliju neturpinās, šis apstāklis
lielā mērā atsvabināja Padomju Krievijai rokas darbībai

citās frontēs; 3) pamiers ar Latviju neatļāva arī Polijai
vienai pašai aktīvi darboties ar savu kreiso flangu, tātad

arī varbūtēja Polijas aktīvas darbības fronte tapa ierobe-

žota; 4) pamiers Padomju Krieviju nesaistīja: viņa varēja
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slēgt mieru vai arī turpināt karu, ja tas izrādītos par izde-

vīgāku; Padomju Krievija ieguva iespēju nogaidīt pēc pa-

tikšanas, kā grozīsies apstākļi Latvijā (armijas lielums)
un uz citām frontēm; 5) ar to, ka Latvija bij slēgusi sle-

peni no Polijas pamieru, Padomju Krievija varēja būt pār-
liecināta, ka tuvākā nākotnē Polijas karaspēka kopdarbība
ar Latvijas karaspēku top neiespējama.

Mēs ar pamieru itin neko neieguvām: mums tāpat bij ar

karaspēku jāieņem un jāapsargā fronte no ienaidnieka

iebrukumiem; karaspēku mēs pamazināt nevarējām, bet

bij pēc iespējas jāpalielina. Armijai bij jāapsargājas no

frontes un aizmugures. No frontes ienaidnieks veda bieži

vien nelielus uzbrukumus, kurus vienmēr ļoti viegli atsi-

tām. No aizmugures ienaidnieks uzbruka mūsu karaspē-
kam ar veselu armiju aģitatoru, kuri veda nežēlīgu propa-

gandu kā pret Latvijas valsti, tā pret armiju un arī ar

mērķi sanaidot Latviju pret Poliju. Miera noslēgšanu no-

vilcināja no Padomju Krievijas puses ar to nolūku, lai no-

gaidītu, vai ar propagandu neizdosies Latvijas valsti un

armiju vieglāki sagraut nekā uz kara lauka. Par laimi,

Latvijas valsts un karaspēks pierādīja, ka ir diezgan stipri
arī pret propagandu.

Padomju Krievija ir vispār ļoti spējīga propagandas
ziņā, tādēļ arī izlietotie pret mums propagandas līdzekļi

bij ļoti plaši un daudzpusīgi. Še es aizrādīšu tik uz galve-
niem, kurus izlietoja pret mūsu armiju.

Vispirms ir jāmin propaganda atklāti par labu komu-

nistiem — Padomju Krievijai. Tika dibinātas komunistu

šūniņas armijas rajonā un pat karaspēka daļās; komunisti

centās iekļūt karaspēka daļās, lai tur izmantotu katru ga-

dījumu propagandai. Armijas rajonā šīs šūniņas bij ļoti

viegli nodibināt, jo starp tikko atbrīvotajiem iedzīvotājiem

bij grūti atšķirt komunistu aģitatorus no citiem pilsoņiem.
Propagandai, kuru veda tieši par komunismu, nekādu sek-

mju nebij, īpaši karaspēka starpā. Toties šīs komunistu

šūniņas izpildīja vislabāko spiegu dienestu: no šīm šūni-

ņām Padomju Krievija saņēma vissīkākās ziņas par mūsu

armiju, viņas stāvokli, organizāciju un garastāvokli. Bij

gadījums, kad tikko apstiprinātie un nodrukātie štati jau
nākošu dienu bij atrasti pie Padomju Krievijas aģenta
frontē, kur tas bij gribējis tikt cauri mūsu frontei.

Sekmīgāka bij propaganda zem kādas citas nokrāsas.

Padomju Krievijas darbinieki-aģenti, pārkrāsojušies kādā

Latvijas politisko partiju krāsā, veda propagandu zem šīs
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partijas flagas. Šī propaganda sastāvēja iekš tam, ka karš

ir izbeidzies, tādēļ armiju var laist uz mājām, ka Padomju

Krievija ir miermīlīga, bet mūsu augstākā priekšniecība
grib karu turpināt, jo karš esot izdevīgs augstākiem priekš-
niekiem un virsniekiem; ka tādēļ mūsu karaspēks tiekot

dzīts izlūku gājienos, kuri esot pilnīgi nevajadzīgi utt. Es

bieži vien dabūju pārmetumus par to, ka izdarīti izlūku

gājieni un iebrukumi pretinieka rajonā: Krievija cenšoties

pēc miera, bet mēs (augstākie priekšnieki) ar saviem iz-

lūku gājieniem cenšoties izjaukt miera noslēgšanu. Kā es

jau agrāk aizrādīju, tad šie izlūku gājieni bij vienīgais
līdzeklis sekmīgi aizsargāt fronti ar vismazākiem zaudē-

jumiem mūsu pusē. Tālāk šie paši darbinieki veda propa-

gandu par «armijas demokratizāciju», kas, pārtulkojot no

komunistu valodas latviski, nozīmē disciplīnas un kārtības

iznīcināšanu armijā, jo mūsu armija nekad nedemokrātiska

nav bijusi. Šī propaganda darīja daudz nepatikšanu un

lielā mērā pabalstīja Padomju Krieviju pie miera slēg-
šanas.

Tad vēl veda ļoti plašu propagandu ar nolūku sanaidot

mūsu karaspēku un tautu pret poļiem. No paša kopdarbī-
bas sākuma ar poļiem pastāvīgi izplatīja baumas par mūsu

karaspēka sadursmēm ar poļu karaspēku. Neskatoties uz

to, ka pa visu kopdarbības laiku nebij ne tikai nevienas

sadursmes, bet pat pārpratuma, baumas tomēr pastāvīgi
cirkulēja, katru reizi jaunās formās. Ir jādomā, ka šinī

ziņā Padomju Krievijas aģenti ir ļoti daudz strādājuši,
bet bez sekmēm. Tāpat kā mums tika stāstīts par poļu
«ļauno» izturēšanos pret mums, ir jādomā, tika stāstīts

poļiem par mūsu naidīgo pret viņiem izturēšanos. Šīs bau-

mas bij dažreiz tik noteiktas, ka pat nopietni cilvēki sāka

tām ticēt. Atceros šādu faktu, kurš notika pavasarī. Pie

manis štābā ieradās Francijas militārais priekšstāvis Di-

parkē ar nopietni noslēpumainu smaidu un jautā man, kas

esot noticis Daugavpilī. Es atbildēju, ka itin nekas nav

noticis. Tad viņš man teica: «Jums taču tur bij sadursme

ar poļiem.» Es atbildēju, ka itin nekas nav noticis. Diparkē
teica man: «Es ļoti labi saprotu un arī piekrītu tam, ka

jūs to lietu gribat noklusēt un nedarīt zināmu atklātībai,

bet es taču esmu oficiāls Francijas priekšstāvis, es jau

zinu, ka poļi ir apšaudījuši Daugavpili, un gribu zināt sī-

kumus, lai varētu paziņot savai valdībai!» Kad es apmie-
rināju Diparkē un tas aizgāja, tad pēc pusstundas ieradās

Anglijas militārais priekšstāvis majors Kenans ar to pašu
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jautājumu, kuru man pat neizdevās pārliecināt, ka nekas

nav noticis. Majors Kenans teica, ka viņa aģents esot re-

dzējis notikumu, ka poļi izlaiduši pār Daugavpili 28 gra-
nātas, un Kenana aģents redzējis granātu iedobumus Dau-

gavpilī. Pat mani pārņēma šaubas: neskatoties uz to, ka

no rīta bij ienākuši ziņojumi par notikumiem uz frontes,
es pieprasīju papildu ziņojumus ar jautājumu, vai Dau-

gavpilī nav kaut kas noticis. Zināms, noticis absolūti ne-

kas nebij.

Reizē ar šo propagandu Padomju Krievija centās savest

kārtībā savu sakauto 15. armiju. Dalu no stipri cietušajiem

pulkiem nomainīja un aizveda uz Igaunijas, Somijas, Po-

lijas frontēm vai uz lekškrieviju un uz tām pašām vietām

uz mūsu fronti atveda citus pulkus. Tomēr Padomju Krie-

vijai neizdevās iegūt sekmes ar propagandu un tāpat neiz-

devās arī lielākā mērā pastiprināt savu karaspēku. Tikai

tad, kad Padomju Krievijas politiķi noskaidroja, ka viņu
propagandai nav sekmju Latvijā un ka Latvijas armija

nepaliek vājāka ne skaitļa, ne morāliskā ziņā, tikai tad

miera sarunas sāka sekmīgāki virzīties uz priekšu. Pa-

domju Krievija palika piekāpīgāka, kad Dienvidkrievijā
Vrangclis sāka gūt sekmes, kad Polijas armija bij nonā-

kusi pie Kijevas un pie Polockas un Latvijas frontē stāvēja
četras mūsu divīzijas pilnā kaujas gatavībā. Janvāra mē-

neša pēdējās dienās iegūtais spēku pārsvars palika mūsu

pusē arī uz priekšu; Padomju Krievijas armija gan palie-
lināja pulku skaitu frontē, bet štiku skaitu tai neizdevās

palielināt plašākos apmēros. Spēku pārsvars palika mūsu

pusē arī pēc tam, kad mēs nomainījām poļu karaspēku
Latgalē un ieņēmām visu fronti no Igaunijas robežas līdz

Daugavai pie Drisas, šo pilsētu ieslēdzot. Mums pretim
atrodošais ienaidnieka spēku sastāvs un lielums bij šāds:

1) marta mēneša sākumā

štiku
ložme-
tēju zobenu

lielga-
balu

3 5

17. brigāde: 49., 50., 51., 55. pulki,
9. atsev. rota

1. baškieru pulks
Jātnieku partizāņu pulks ....
15. armijas dzelzceļa brigāde: 32.,

63., 64., 65., 166. dzelzc. bat.
. .

1700

200

1800

36

6

12

27

1000?

6

6
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2) aprīļa mēneša sakumā

Maija mēnesī ienaidnieka spēki bij pamazinājušies, jo
spēki bij joti vajadzīgi pret poļiem un Vrangeļa armiju.

Jūnija sākumā pretinieka spēki bij atkal drusciņ palielinā-
jušies, bet tomēr nepārsniedza 10 000 štiku uz frontes un

tuvākā aizmugurē.

I 3 I I 5

48. divīzija: 142. brigāde: 424.,

425., 426. un 15. ann. atsev.

uzdev. pulki
48. divīzija: 143. brigāde: 427.,

428., 429. un 1. strēln. pulks . .
48. divīzija: 144. brigāde: 430.,

431., 432. un 1. kaval. pulki . .
55. divīzijas 164. brigāde: 490.,

491., 492. pulki
4. divīzijas 28., 29., 30., 31., 32.,

33., 34., 35. un 36. pulki .
.
.

1300

1720

1300

1400

2500

31

55

41

30

50

60

60

300

2

4

2

4

6

Kopā 11920 288 1420 30

Stiķu
ložme-

tēju
zobenu

lielga-
balu

6. divīzijas 17. brigāde: 42., 50.,
51., 55. pulki, 9. atsev. rota

. .

I. baškieru pulks
Jātnieku partizāņu pulks ....
15. armijas dzelzc. brig.: 32., 63.,

64., 65. dzelzc. bataljoni . . .

48. divīzija: 142. brigāde: 424.,
425., 426. pulki

48. divīzija: 143. brigāde: 427.,

428., 429. un 31. pulki ....
48. divīzija: 144. brigāde: 430.,

431., 432. pulki
16. dzelzceja bataljons
I. un 2. kavalērijas pulki

....

II. divīzijas 96., 97., 98. un 99.

pulki
55. divīzijas 164. brigāde: 490.,

491., 492. pulki
Atsevišķās Petrogradas brigādes

1., 2., 3. pulki
4. divīzija
15. armijas atsev. uzd. pulks

.
.

1700

200

1700

800

1400

1100

150

950

1200

500

2500

700

36

6

12

27

28

50

37

4

5

24

30

12

50

24

1000?

40

450

250

60

6

4

7

14

8

6

8

6

38

X)pa 12700 345 1800 97
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Turpretim mūsu spēki pēc Zemgales divīzijas ierašanās

uz frontes ir jārēķina ne mazāk kā 25000 štiku. Tātad

miera slēgšanas laikā mums bij droši divkārtējs spēku

pārsvars, ierēķinot visas ienaidnieka rezerves. Ja mēs at-

cerēsimies, ka tanī laikā Padomju Krievija veda loti grūtu
karu ar Poliju un Vrangcli, tad būs skaidri, ka Padomju
Krievijai bij loti jābaidās no mūsu uzbrukuma. Bet Pa-

domju Krievijas diplomātiem bij mūsu kārtis atklātas, un

tādēļ tie nedomāja piekāpties, bet vilcinājās ar miera slēg-
šanu, nogaidot rezultātus citās frontēs. Mūsu kārtis viņiem

bij atklātas tanī ziņā, ka ar saviem aģentiem, kuri skaitī-

jās par dažādiem mūsu politisko partiju locekļiem, tie

skaidri zināja, ka Latvijas karaspēks vairs uzbrukumā ne-

pāries: ja Latvijas karaspēks pats vairs uzbrukumā pāriet

nevar, tad Latvijai ir jābaidās no tam, ka Padomju Krie-

vija var pāriet uzbrukumā. Tātad Latvijai ir jāpiekāpjas
un jāpieņem visi Krievijas miera noteikumi. Latvijas poli-
tika nestrādāja saskaņā ar stratēģiju; es to neattiecinu uz

Latvijas valdību, bet attiecinu tikai uz Latvijas politiskām
partijām, kuras bij padevušās to Padomju Krievijas aģentu

aģitācijai, kuri bij mācējuši iekļūt šinīs partijās.

PAMIERA UN MIERA SLĒGŠANAS LAIKĀ

Kā jau aizrādīju, tad pa pamiera un miera slēgšanas
laiku no mūsu karaspēka tika prasīta pilnīga modrība un

kaujas gatavība, kā arī pretinieka spēku un stāvokļa nepār-
traukta izlūkošana. Ilga stāvēšana pozīcijās bezdarbībā

vienmēr stipri demoralizē karaspēku; ir jāpieliek vislielākā

enerģija, lai karaspēks paliktu kaujasspējīgs. Kaujas spē-

jīguma uzturēšana pastāv iekš tam, ka daļas izved rezervē,

kur ar tām ved apmācības; ar frontē stāvošām daļām at-

kal ir jāved intensīva izlūku darbība. Pēc iespējas tika

darīts kā pirmais, tā otrais. Pateicoties tam apstāklim, ka

mūsu karaspēka dajās bij diezgan daudz ļoti enerģisku un

uzņēmīgu virsnieku, izlūku gājieni tika praktizēti plašos

apmēros ar ļoti labām sekmēm. Katru dienu veda izlūko-

šanu ar nelielām izlūku patruļām uz neliela attāluma, ar

mērķi izzināt, kur pretinieks atrodas un ko tas dara. Gan-

drīz katru nedēļu izveda lielākus izlūku gājienus ar mērķi

saņemt gūstekņus un izzināt, cik lieli ienaidnieka spēki
atrodas mums pretim. Bieži vien izlūku gājieniem par

mērķi nostādīja — padzīt vai noņemt tās ienaidnieka da-
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ļas, kuras bij izbīdījušās uz priekšu, kā arī padzīt atpakaļ
vai noņemt tos ienaidnieka ložmetējus un lielgabalus, kuri

apšaudīja mūsu pozīcijas. Daži no spīdošākajiem izlūku

gājieniem ir visos sīkumos aprakstīti kapteiņa Helmaņa

grāmatā «Izlūku gājieni Latgales frontē». Tādēļ es šos

izlūku gājienus neaprakstīšu; bez tam izlūku gājieniem
nebij mērķis kaut ko iekarot vai paturēt mūsu rokās ieņem-
tās sādžas, bet gan pabalstīt sekmīgu frontes aizsargā-
šanu. Aizrādīšu tikai uz to, ka šie izlūku gājieni vienumēr

izsauca nepatikšanas gan pie mūsu politiķiem, gan pie
Padomju Krievijas diplomātiem. Daži mūsu politisko par-

tiju priekšstāvji, būdami, bez šaubām, zem Padomju Krie-

vijas propagandas iespaida, bij ļoti nemierā un izteica sa-

šutumu: mūsu karaspēks turpinot uzbrukumus, un ar to

mēs laužot pamiera noteikumus un neļaujot mieru noslēgt.
Kad tā runāja pie mums, tad Padomju Krievija tūliņ šo

izmantoja un vēl stiprāki kliedza par to, ka Latvijas kara-

spēks uzbrūkot, ka Padomju Krievija gribot mieru, bet

Latvija turpinot karu utt. Bieži vien pa miera slēgšanas
laiku ienāca Padomju Krievijas notas ar sūdzībām par

mūsu karaspēka uzbrukumiem. Šīs sūdzības tika iesnieg-
tas mūsu miera slēgšanas delegācijai, kura tās sūtīja mūsu

Ārlietu ministrijai. Man nekad nebij ne mazākās grūtības
atbildēt uz šīm sūdzībām, jo Padomju Krievijas karaspēks

tāpat un pat biežāki taisīja ne tikai izlūku gājienus, bet

pat uzbrukumus ar lielākiem spēkiem, tikai ar to starpību,
ka Padomju Krievijas uzbrukumi vienmēr beidzās ar pil-

nīgu neveiksmi un zaudējumiem; kad Padomju Krievijas

karaspēks pastāvīgi apšaudīja mūsu rajonu, es vienmēr

varēju atbildēt, ka mūsu izlūku gājieni ir atbilde uz tādu

un tādu Padomju Krievijas karaspēka uzbrukumu vai, vis-

mazākais, mūsu pozīcijas apšaudīšanu. Grūtāki bij atbil-

dēt iekšzemes politiķiem, jo, tā kā Padomju Krievijas uz-

brukumi vienmēr bij neizdevīgi, tad mūsu politiķi negri-
bēja ticēt, ka tādi uzbrukumi būtu bijuši. Padomju Krievi-

jas diplomāti patiesībā tikai tādēļ ir cēluši sūdzības par

mūsu izlūku gājieniem, ka viņiem bij labi zināms, ka šīs

sūdzības pabalstīs mūsu pašu politiķi. Ka Padomju Krie-

vija ir uzskatījusi mūsu izlūku gājienus par pilnīgi liku-

mīgiem un pareiziem, tas ir redzams no Padomju Krievijas
kara literatūras: Padomju Krievijas žurnālā «PeßOJuoium

h BoŪHa» Nr. 1 ir raksts zem virsraksta: «Ha naccHßHhix

VHacTKax 3anaAHoro appoma»; šinī rakstā ir apskatīti divi

izlūku gājieni, no kuriem viens ir kapteiņa lielmaņa
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1. maijā 1920. gadā izvestais izlūku gājiens, kurš beidzās

ar baterijas saņemšanu. Padomju Krievijas rakstnieks (ofi-
ciālā žurnālā) sīki apskata šo izlūku gājienu kā pozitīvu

piemēru par izlūku gājienu izvešanu. Tālāk šinī rakstā

autors izteic taisni tos pašus ieskatus, kādus es jau minēju
par garas frontes aizsargāšanu: «... kordona veidā iz-

stiepta un izkaisīta karaspēka novietošana nekādu mērķi
nesasniedz, bet tikai nogurdina karaspēku, iznīcina discip-
līnu un sagatavo neveiksmi.» «Lieta pastāv iekš tam, ka

ļoti garu fronti ar ļoti maziem spēkiem nevar ne aizstāvēt,

ne apsargāt pēc reglamenta formām.» Ko šādā gadījumā

darīt, uz to autors atbild: «vest izlūkošanu, 2) paralizēt

pretinieka izlūku iebrukumus un no savas puses taisīt

iebrukumus.»

SLĒDZIENS

Karu mēs pabeidzām kā uzvarētāji. Uzvarētājus netiesā,

bet tikai slavē un godā. Karot mēs varam mācīties tikai

no pagājušiem kariem. Tādēļ dažus slēdzienus mēs varam

taisīt un dažu labu pamācību smelties no šī kara. Karā

mēs uzvaru ieguvām ar maziem zaudējumiem, bet diezgan

prāviem ieguvumiem. Man nav visos sīkumos pārbaudītu
datu par zaudējumiem un ieguvumiem, bet bez lielām kļū-
dām tie būtu šādi:

krituši virsnieki un kareivji .

190

ievainoti 650

bez vēsts pazuduši 100

Saņemts:

gūstā ienaidnieka karavīru ap 4000

lielgabalu 10

ložmetēju 60

šauteņu 2000

dzelzceļa lokomotīvju 6

vagonu ap 250

automobiļu 1

Bez tam vēl saņemts diezgan daudz niecīgāku kara pie-

derumu, kā telefona aparātu, lauka ķēķu, zirgu, sedlu un

citu piederumu. No šiem skaitļiem ir skaidri redzams, ka

uzvara bij gūta ar niecīgiem zaudējumiem un niecīgiem
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izdevumiem, man liekas, ka kara materiālie izdevumi tika

pilnīgi segti ar iegūto materiālu vērtību.

Dažreiz uzvaru iegūst, pateicoties mākslai un varonībai,
bet dažreiz uzvar arī — neskatoties uz mākslas un varo-

nības trūkumu. Pirms mūsu darbības novērtēšanas es pie-
vedīšu mūsu ienaidnieka slēdzienus par Latgales operā-
ciju. Par Padomju Krievijas neveiksmēm tur taisīts sekošs

slēdziens:

«Mūsu neveiksmes izskaidrojas ar sekošiem iemesliem:

joti izstieptais stāvoklis uz kaujas iecirkņiem. Gandrīz

trīskārtīgs spēku pārsvars ienaidnieka pusē. Karaspēka ne-

izturība. Pasivitāte. Pietiekoši labu priekšnieku trūkums.

Pietiekošu armijas un iecirkņu rezervju trūkums. Vēla re-

zervju pienākšana no Igaunijas frontes, kas neatkarājās
no armijas komandiera; rezervju sūtīšana kaujā pa dajām.»

«Ir jāatzīstas, ka uzbrukuma grupas sagrupēšanas ra-

jons bij |oti plašs (Sebeža —Novosokojņiki—K|asticas sta-

cija), bet galvenais — viņš atradās zem pretinieka sitie-

niem. Tas piespieda iztērēt priekšlaicīgi 11. divīzijas II bri-

gādi, un varēja notikt, ka, ienaidnieka uzbrukumam turpi-
noties Scbežas virzienā, uzbrukuma grupa nepaspētu sa-

vilkties kopīgai plānveidīgai darbībai, bet laikam tiktu

izlietota pa daļām.»

«Šinī operācijā griež uz sevi vērību vispārīgais mūsu

taktiskās darbības raksturs; ienaidnieks vairākkārt izda-

rīja mūsu frontes pārraušanu. Mēs, pēc negrozāma šab-

lona, centāmies likvidēt pārrāvumus ne aktīvā ceļā ar pret-
uzbrukumu flangā, bet vienumēr izskrienot ienaidniekam

pretim un aizsprostojot tam ceļu, pat gadījumos, kad šī

«izskrejošā» karaspēka daļa jau atradās izdevīgā stāvoklī

flanga uzbrukumam pret cauri izrāvušos ienaidnieku.

Caurrāvums vienmēr tika «piepildīts»; vispār karaspēks
izvilkās diegā, nekur nebij sagrupējuma, ļoti steidzās aiz-

bāzt katru caurumu; ļoti stipru lomu spēlēja elkoņa sajūta.

Nebij manevrējošas kopdarbības starp karaspēka daļām.»

«Kas attiecas uz ienaidnieka darbību, tad vispār viņa
sekmes bij nodrošinātas ar skaitlisko pārsvaru. Tomēr ne-

var noliegt ienaidnieka pusē operācijas izpildīšanas ener-

ģiju un zināmā mērā mākslu. Par nožēlošanu, mums trūkst

materiālu, kuri varētu apgaismot šo jautājumu. Tomēr var

teikt, ka galvenā trieciena virzienā, operācijas pirmā cē-

lienā, ienaidnieks bij mācējis ātri savilkt pieckārtīgu spēku

pārsvaru.»
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«Ir jāatzīmē nešaubāmi labāka jaunāko priekšnieku sa-

gatavošana, salīdzinot ar mūsējiem. Tas bij sajūtams no

mazām taktiskām darbībām kā pašas operācijas laikā, tā

sevišķi priekš operācijas un klusuma laikmetā. Klusuma

laikmetā* nepagāja gandrīz neviena diena, kad operatīvos

ziņojumos nebūtu atzīmēts ienaidnieka izlūku iebrukums

mūsu rajonā, kurš gandrīz vienmēr bij beidzies ar ienaid-

nieka sekmēm. lenaidnieks izmantoja mūsu nemācēšanu

pareizi izpildīt izlūkošanas un apsardzības dienestu. Ļoti
daudz mūsu augstāko priekšnieku pavēies liecina par cen-

šanos nopietni apkarot minēto jaunāko priekšnieku saga-

tavošanas trūkumu. Šinīs pavēlēs prasa no karaspēka ak-

tivitāti, uzņēmību, prasa uz iebrukumu atbildēt ar iebru-

kumu no mūsu puses. Tomēr aktivitāte un uzņēmība pie
mūsu jaunākiem priekšniekiem nebij manāma, kādēļ mūsu

iebrukumi pa lielākai daļai beidzās ar neveiksmēm.»

No šī mūsu pretinieka slēdziena ir redzams, ka mūsu

armijas darbība ir novērtēta diezgan augsti un visādā ziņā

augstāki par Padomju Krievijas karaspēka darbību. Lūko-

sim apsvērt šīs karadarbības izvešanu no mūsu redzes

stāvokļa. Karš ir politikas turpinājums, tikai ar citādiem

līdzekļiem, un turpinājums tādā laikmetā, kad ar politiku
vairs nekas nav sasniedzams. Ja karš ir politikas turpinā-

jums, tad starp politiku un stratēģiju ir jābūt visciešākiem

sakariem. Kad karš tiek vests, tad gan politika vairs pat-
stāvīgi nedarbojas ar to valsti, ar kuru tiek karš vests,
bet ar citām valstīm tomēr darbojas patstāvīgi. Politikai

ir jāpabalsta stratēģija ar visiem līdzekļiem. Pabalsts sa-

stāv stratēģijas stāvokļa uzlabošanā: iegūstot sabiedrotos

vai vismaz nodrošinot citas frontes (ārējā politika) un

dodot stratēģijai visus kara vešanas līdzekļus (iekšējā po-

litika). Latvijas politika nepabalstīja stratēģiju.
1) Kas attiecas uz sabiedroto iegūšanu, tad politika ne-

gribēja vai nemācēja šinī lietā itin neko darīt, lai gan ap-

stākļi bij ļoti labvēlīgi: Polija piesolīja pabalstu. Stratē-

ģijai nācās pašai meklēt sev palīdzību — sabiedroto —

un tas tika darīts; pie kam politika neteica ne «jā», ne

«nē» — tas ir, negribēja uzņemties atbildību, nomazgāja
rokas: ja stratēģijai ar Polijas palīdzību izies labi, tad

labi, ja labi neies, tad vainīgs būs tas, kurš iesācis kop-
darbību ar Poliju. Man nav zināms, kādas sarunas veda

Par klusuma laikmetu sauc laikmetu pēc pamiera noslēgšanas.
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ar Igauniju, bet man liekas, ka ir bijis iespējams, pie labas

gribas un enerģijas, atturēt Igauniju no miera slēgšanas
ar Padomju Krieviju taisni tanī bridi, kad mēs iesākam

uzbrukumu, ja butu nodibinātas labas attiecības ar Igau-
niju.

2) Mūsu politika arī neko nedarīja pārējo robežu nodro-

šināšanai. Ja ar Vāciju tiktu tūliņ noslēgts miers, tad

nebūtu jātur Vidzemes divīzija Liepājas rajonā un šo divī-

ziju varētu vēl janvāra mēnesī pārvest uz Latgales fronti,
ar ko būtu iegūts noteikts spēku pārsvars. Arī pa uzbru-

kuma laiku politika negribēja nodibināt tik pietiekošas at-

tiecības ar citiem kaimiņiem, ka lai būtu pilnīga drošība,

bet gan otrādi — politika pat gribēja, lai stratēģija noņem

kaut ko no Padomju Krievijas frontes un tura pret citu

kaimiņu robežām. Mūsu ārējā politika nebij devusi šinīs

jautājumos stratēģijai visu iespējamo ne tādēj, ka politika
būtu bijuši citi ieskati vai politika nebūtu gribējusi dar-

boties, bet tādēļ, ka mūsu politika (neatzīta valsts) bij
grūtā stāvoklī un mūsu diplomāti bij ļoti jauni, bez pie-

dzīvojumiem un attiecīgas sagatavošanas.

lekšējā politika darbojās ļoti saskaņoti ar stratēģiju un

pabalstīja to, cik vien bij iespējams, izņemot vienu — ap-

gādības jautājumu, kurā daudz ko varēja izdarīt daudz

labāki un izdevīgāki.

Arī pamiera un miera slēgšanas jautājumā mūsu ārējā

politika neizmantoja to, ko bij devusi stratēģija, un pa

pamiera un miera slēgšanas laiku prasīja no stratēģijas
drošību uz frontes, bet centās saistīt stratēģijai rokas: kā

jau aizrādīju, tad pamiera slēgšana notika steidzīgi, agri.
Pa pamiera laiku karaspēkam pārmeta tā aktīvo izturēša-

nos uz frontes. Šinīs jautājumos gan oficiālā politika —

Ārlietu ministrija — pilnīgi pabalstīja stratēģiju un bij
pilnīgi vienos ieskatos ar stratēģiju, bet še darbojās poli-
tiskās partijas.

Padomju Krievijas diplomātija un stratēģija darbojās

priekšzīmīgi saskaņoti. Diplomātija ar ārkārtīgu speķu

pabalstīja stratēģiju: Krievija paspēja noslēgt ar Igauniju

pamieru, iekams Latvija varēja iesākt uzbrukumu, — po-

litika nodrošināja stratēģijai Igaunijas fronti. Politika at-

rada līdzekļus noslēgt ar Latviju pamieru taisni tam bridi,

kad armija atradās gandrīz katastrofiskā stāvoklī. Pa pa-

miera laiku, tikko armijai sāk iet grūtāki — mūsu i/Juku

gājieni nedod tai mieru, un pret tiem Padomju armijai nav
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līdzekļu —, politika tūliņ nāk armijai palīgā — sūta pro-

testus un sūdzības un izsauc Latvijas politiskās partijās

līdzjūtību.
Kas attiecas uz stratēģijas darbību, tad ir jāatzīstas, ka

darbības izvešana pilnā mērā neizdevās tā, kā tā bij nodo-

māta. Bij nodomāts izdarīt stiprus, straujus uzbrukumus

ar abiem flangiem: dienvidu flangā ar Polijas karaspēku
un Kurzemes divīzijas labo flangu un ziemeļu flangā ar

Latgales divīzijas dalām. Kad flangu iebrukums būtu pie-
tiekoši dziļš, tad pagriezt dienvidu flanga grupu uz zieme-

ļiem — Ludzes virzienā un ziemeļu flangu pagriezt dien-

vidu virzienā arī uz Lūdzi: ar to ienaidnieka centrs tiktu

pilnīgi apiets, un viņam būtu vai nu ātri jāatkāpjas, vai

tas tiktu pilnīgi satriekts un gūstā saņemts. Kamdēļ šis

plāns neizdevās, to aizrādīju pie operāciju apraksta. No

manas puses še bij jau minētā kļūda, ka es neizstrādāju

Latgales divīzijai darbības plānu visos sīkumos; bez tam

mani aprēķini nebij attaisnojušies tanī ziņā, ka mūsu ka-

raspēka dajas Latgalē izrādīja daudz mazāku kustības

spēju nekā karā pret Bermontu.

Daugavpils ieņemšanas operāciju izveda ļoti spīdoši,

gandrīz pilnā mērā tā, kā tikai varēja vēlēties, kā bij
domāts.

Pitalovas rajona ieņemšanai operācijas sākums novilci-

nājās aiz ne no vadības, ne karaspēka daļu priekšniecības
neatkarīgiem iemesliem. Pirmo dienu uzbrukums Pitalovas

virzienā arī bij ļoti sekmīgs un pilnīgi tā, kā nodomāts.

Bet pēc tam dažādi apstākļi vairāk un vairāk aizturēja
tālāka iebrukuma sekmes. Ziemeļu flangs sāka vest kaujas
uz vietas, uz priekšu gāja maz: tad ienaidnieka apņemša-
nas plāns jau sāka izgaist. Tanī pašā laikā mūsu centrs

sāka sekmīgi iet uz priekšu, ar to vēl vairāk mūsu fronte

sāka izstiepties taisnā līnijā. Kad uzbrukums nebij vaja-
dzīgā virzienā — Pitalovas rajonā — devis gaidītās sek-

mes, tad atlikās vienīgi attīstīt uzbrukumus tur, kur sek-

mes bij gūtas, — tas ir, centrā.

Vienīgais iedobums uz frontes bij iegūts pie Rēzeknes,
kur poļu karaspēks kopā ar Kurzemes divīzijas kreiso

flangu bij tālu izvirzījušies uz priekšu un tā apņēmuši
Rēzekni no dienvidiem. Šo apstākli izmantoja Kurzemes

divīzijas komandieris un izveda Rēzeknes ieņemšanu ar

apiešanu diezgan tālu aizmugurē Rēzeknei, šī Rēzeknes

ieņemšanas operācija arī bij izdevusies gandrīz pilnā
mērā.
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Pēc Rēzeknes ieņemšanas notikās vienkārši frontāli tā-

lāki uzbrukumi, izdarot vietējus nelielus pretinieka frontes

pārrāvumus, bez sevišķas sagatavošanas un spēku pārgru-

pēšanas.
Mūsu karaspēka darbībā ir jāatzīmē neapšaubāma varo-

nība, veiklība un izturība. Karaspēka daļas pa visu uzbru-

kuma laiku un arī pa pamiera laiku nekur un nekad nav

neveiksmes cietušas. Katrs uzbrukums, katra darbība vie-

numēr tika veikta ar sekmēm. Karaspēka varonību vienu-

mēr pierāda gūstekņu skaits. Apzinīgi, varonīgi kareivji

gūstā nekrīt. Kā no mūsu zaudējumiem ir redzams, tad

bez vēsts pazudušu ir tikai ap 100 cilvēku, no kuriem daļa

varbūt ir gūstā kritusi, bet šinīs 100 cilvēkos ietilpst arī

tie komunisti, kuri bij iestājušies Latvijas armijā ar nolūku

dibināt komunistu šūniņas; da]a no bez vēsts pazudušiem
ir arī tie kaujās kritušie, kuru līķi nav atrasti. Tātad gūs-

tekņu skaits ir ļoti niecīgs. Niecīgais gūstekņu skaits ir

vislabākais pierādījums, ka mūsu karaspēks ir bijis morā-

liski stiprs, ka tas ir apzinīgi karojis savas tautas un tēvi-

jas labā. Kā kareivjiem, tā virsniekiem bij jāpārcieš ļoti
lielas grūtības: uzbrukums notika aukstā ziemas laikā,

maz apdzīvotā, nopostītā apgabalā, pie tam ziemas ap-

ģērbs bij nepietiekošs, ne visai labi bij arī iespējams kara-

spēkam uzturu piegādāt. Visas grūtības pārcieta: nebij ne

kurnēšanas, ne sūdzību par nepietiekošu apģērbu vai uz-

turu.

Kas attiecas uz mūsu karaspēka taktiskam spējam, tad

tās, bez šaubām, bij daudz augstākas par mūsu pretinieka
taktiskām spējām, to atzīst arī mūsu pretinieks. Tomēr

diezin cik augsta mūsu karaspēka taktiskā sagatavošana

nebij. Vispirms, arī mūsu pusē karaspēks bieži vien tika

izvilkts tievā diegā gar visu fronti; arī mūsu karaspēks
centās iet uz priekšu nepārtrauktā fronte un baidījās no

neieņemtām atstarpām. Caur to arī grūti bij izdarīt lie-

lākas spēku sagrupēšanas galvenos uzbrukumu virzienos.

Citādi tas arī nevarēja būt, jo mūsu karaspēks darbojās

pēc 1916. gada krievu taktikas. Totiesu, kas trūka taktiskā

ziņā, tas tika izlīdzināts ar uzņēmību un enerģiju ka ka-

reivju starpā, tā no visrnazākiem priekšniekiem līdz divī-

ziju komandieriem. Uzņēmība, enerģija, pašdarbība — ir

tās karavīru īpašības, kuras dod pārsvaru par ienaidnieku

un kuras izlīdzina visus trūkumus un kļūdas. Šīs īpašības

piemita mūsu karavīriem pilnā mērā.

Viens no diezgan jūtamiem karaspēka taktiskās sagata-
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vošanas trūkumiem, kurš uzbrukuma laikā diezgan stipri
lika sevi just, bij — artilērijas un kājnieku kopdarbības
trūkums. Mūsu skaitliski mazā artilērija tādēļ nevarēja
dot pat to, kas bij iespējams, ņemot vērā viņas mazo dau-

dzumu. Tādēļ lielākā daļa no uzbrukuma darbības gūlās
tikai uz kājnieku pleciem. Par laimi, pretinieka artilērija
ne labāki, ja ne sliktāki, mācēja darboties. Tikai ar artilē-

rijas trūkumu un viņas vājo kopdarbību ar kājniekiem ir

izskaidrojama tik ļoti plašā abpusējā bruņoto vilcienu

darbība.

Latgales atbrīvošanas kara nozīme ir ļoti liela; man

liekas, ka uzvarai Latgalē ir lielāka nozīme nekā uzvarai

pret Bermontu. Karojot pret Bermontu, mēs vedām karu

pret ienaidnieku bez idejas, bez tēvijas; šo ienaidnieku

centās apkarot arī Sabiedrotie un palīdzēja mums vislie-

lākā mērā kā morāliski, tā materiāli. Karojot pret Ber-

montu, mūsu karaspēkā darbojās kā nacionālā sajūta, tā

šķiras naids pret reakcionāro muižniecību. Latgales atbrī-

vošanas karā Sabiedrotie vairs mums nepalīdzēja. Mūsu

karaspēkā darbojās gan nacionālā sajūta un arī naids pret
sarkano teroru, bet, no otras puses, mūsu karaspēkā un

tautā tika vesta propaganda arī par labu šim sarkanam
teroram. Mūsu karaspēkam bij jākaro ar ļoti lielu ienaid-

nieku — veselu lielvalsti — ienaidnieku, kurš bij uzvarējis
visas baltās krievu armijas. Tikai ar šo uzvaru mēs pierā-

dījām visai pasaulei, ka mums ir pilnīgi noteikta nacionāli
valstiska apziņa, kura nepadodas nekādiem vilinājumiem
ne uz labo, ne uz kreiso pusi. Tikai ar šo uzvaru mēs iegu-
vām Latvijas austrumu robežu. Ja mēs nebūtu karojuši un

uzvarējuši Padomju Krievijas karaspēku, tad mēs ne tikai

nekad nepievienotu Latgali pie Latvijas, bet nekad mēs

nebūtu ieguvuši arī mieru un drošību no Krievijas puses.
Latvijas armija 1920. gada janvārī izkaroja galīgo Lat-

vijas apvienošanu un neatkarību.

Lasot šo īso aprakstu, lasītājam izrādīsies, ka visi šā

kara notikumi ir tik vienkārši un tādēļ arī tik viegli, ka

tur nav bijis nekādu grūtību, nedz gudrības. Tā bieži vien

spriež par katru karu. Bet citādi skatās tad, kad karš vēl

nav izkarots.

Kara viss ir vienkāršs, bet taisni tas vienkāršais ir vis-

grūtākais. Karadarbība līdzinās mašīnas darbībai ar bez-



galīgi daudzām darbības gaitām, bet neviena no šām dar-

bības gaitām nevar tikt pabīdīta uz kādiem punktiem atpa-
kaļ, kā to var mehānikā darīt, jo katra darbība karā ir

savienota ar bezgalīgi daudziem gadījumiem un nejaušī-
bām. Tāpat kā katra kustība gaisā ir daudz vieglāka par

kustību ūdenī, tā arī katra darbība karā ir grūtāka par

darbību miera apstākļos. Briesmas un uzbudinājums ir

elementi, kuros jādarbojas cilvēka prātam karā un kurus

nejūt cilvēks, sēdot mierīgi istabā.
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1991. gadā izdevniecība «Avots» laidīs klajā
ievērojamā Latvijas vēsturnieka Arveda Švā-

bes darba «Latvijas vēsture. 1800—1914»

1. sējumu. Darbs pirmo reizi klajā nāca

1958. gadā Zviedrijā, Upsalā. To izdeva grā-
matu apgāds «Daugava» (īpašnieki Dagnija
un Georgs Šleieri). Darba 1. sējumā vispusīgi
aplūkota Latvijas vēsture 19. gadsimta pir-
majā pusē, kad tajā vēl arvien dominēja agrā-
rais jautājums, kad, runājot autora vārdiem:

«..arī šai laikā mūsu tauta cīnās pret vācu
feodālo režīmu, tomēr viņa joprojām ir vairāk

politiskās vēstures objekts nekā subjekts».
Grāmata paredzēta masu lasītājam.



199t. gadā izdevniecība «Avots» laidīs klajā
arī Arveda Švābes darba «Latvijas vēsture.

1800—1914» 2. sējumu. Tajā vispusīgi anali-

zēta Latvijas vēsture 19. gadsimta otrajā pusē
un 20. gadsimta sākumā līdz 1. pasaules ka-

ram, kad, runājot autora vārdiem: «.
. pēc tau-

tas atmodas nacionālo un sociālo cīņu ugunīs

izauga un rūdījās latviešu nācija kā politisks

faktors, ar ko bij spiesta rēķināties kā vācu

muižniecība, tā krievu valdība. Nezinot šo no-

tikumu sakarību, paliek nesaprotami apstākļi,
kādos dzima un veidojās Latvijas Republika.»

Grāmata paredzēta masu lasītājam.



1991. gadā izdevniecība «Avots» laidīs klajā
Arveda Svābes darbu «Latvijas vēsture»

\. daļa. Grāmatā īsi atainota Latvijas aizvēs-

ture, dots vikingu laiku raksturojums, aplū-
kota latgaļu, zemgaļu, kuršu, sēļu un lībiešu

materiālā, saimnieciskā, sabiedriskā, garīgā
un politiskā kultūra. levērojama daļa no grā-

matas veltīta vācu laikiem (1184—1561), at-

sevišķi parādot Māras zemes iekarošanu

(1184—1290), Māras zemes satversmi (13. un

14. gs.), Ordeņa cīņu par vienotu valsti

(1290—1435) un savienotās valstis (1435—

1561). Darba pēdējās nodaļas veltītas poļu
laikiem Pārdaugavas hercogistē (1561 —

1629), zviedru laikiem Vidzemē (1629—1710),
Kurzemes hercogistei (1562—1795) un polu
laikiem Latgalē (1629—1772).

Grāmata paredzēta masu lasītājam.
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