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Atzīmējot Cēsu kauju uzvaru, Latvijas atbrīvošanas un kritušo varoņu pie-

miņu, Cēsīs, Uzvaras laukumā, valsts prezidents J. Čakste, klātesot valdības,ar-

mijas un Igaunijas pārstāvjiem, - 1924. g. 16. novembrī, atklāja Uzvaras piemi-

nekli. Tas celts pēc doc. arch. P. Kundziņa meta, no Allažu šūnakmena un E. Ku-

rau firmas apstrādāts Brāļu kapu darbnīcās Rīgā. Pieminekļa augstums 15 met-

ri. Pieminekļa bāzē uzraksts "No zobena saule lēca" ņemts no tautas dziesmas.
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Ed. Sināts, kapt.

VAROŅU GODINĀŠANA

Jaunatni sajūsmina spēks, un varens bija spēks,

kas sarāva latviešu važas.

Jaunatni valdzina varonība, un nav lielāka varoņ-

darba, kā uzvara par tēvijas apspiedējiem.

Jaunatne grib uguni un liesmu, un degdami sade-

ga varoņi mīlestībā uz savu zemi un tautu.

Jaunatne alkst skaidrības, un kas atrastu viltu

tur, kur lietas asinis par savas tautas nākotni?

Jaunatni apbur skaistums, un kas nosauks

ko skaistāku par savas dzīvības upuri uz tēvu

zemes altāra?

Jaunatne meklē nemirstību, un nemirstību guva

Latvijas karotāji, mūžību dodami savai tautai.

Alfreds Bērziņš

ZIEMEĻNIEKU CIŅU NACIONĀLI-POLITISKā NOZĪME

Sakarā ar Latvijas nacionālās armijas dibināšanas piecdesmit gadiem, atce-

ru rakstītāji, droši vien, apstāsies pie vairākiem notikumiem, kas katrs atseviš -

ķi bija ar svarīgu nozīmi, panākot gala rezultātā Latvijas valsts atbrīvošanu tās

etnogrāfiskās robežās. Savu nozīmīgu, varbūt pat izšķirīgu dalu brīvības cīņās ir

devuši Ziemeļnieki, kauču arī viņu devums dažādu apstākļu dēļ, ir palicis samē-

rā maz ievērots un novērtēts.

Mūsu jaunās valsts Pagaidu valdībai ar tās enerģisko un paļāvības pilno pre-

zidentu Kārli Ulmani, bija grūts uzdevums reizē cīnīties pret diviem ienaidnie-

kiem - Ļeņina sarkanām ordām, kas iebruka zemē no austrumiem un vācu baronu

netaisno privilēģiju balstītājiem. Sešas nedēļas pēc neatkarības pasludināšanas val-

dība bija spiesta atstāt galvas pilsētu Rīgu, jo īsā laika un vācu pretestības dēļ,
tai nebija iespējams noorganizēt pietiekami lielus militāros spēkus zemes aizsar-

dzībai. Pagaidu valdībai no Rīgas pārceļoties uz Liepāju, Rīgu atstāja arī neliels

pulciņš uzņēmīgu cīnītāju plkv. Kalpaka vadībā. No šī mazā cīnītāju pulciņa ar lai-

ku izauga mūsu nacionālās armijas dienvidu grupa, sākumā kā Kalpaka bataljons,

kas vēlāk tika pārdēvēts par Baloža brigādi.
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Ziemeļlatvijā stāvoklis bija citāds. No austrumiem nākot, to pirmo pārplu-

dināja sarkanās armijas vienības, neatstājot laika starp vācu aiziešanu un sar-

kano ienākšanu, nacionālo aizsardzības spēku formēšanai. Bet jau februāra sā-

kumā igauņu armijai izdevās padzīt sarkano armiju no Valkas un vairākiem Val-

kas apkārtnes latviešu apdzīvotiem pagastiem. Lai noorganizētu brīvības cīnītāju

vienības arī Latvijas ziemeļos, Pagaidu valdība par tās militāro pārstāvi Igau -

nijā izraudzīja kapteini J. Zemitānu, kurš 10. janvārī 1919. gadā ieradās Tallinā.

22. janvārī viņš saņēma no Igaunijas Pagaidu valdības prezidenta Petsa un armi-

jas virspavēlnieka Laidonera atļauju formēt pirmās latviešu pašaizsardzības ro-

tas. 3. februārī Apsardzības ministrs Zālitis iecēla Zemitānu par latviešu spēku

komandieri Igaunijā un Vidzemē. Ar to bija likti pamati Latvijas armijas zieme-

ļu grupai- Ziemeļniekiem.

lerodoties Latvijas Pagaidu valdības pilnvarotam M. Gailītim 13. februārī

Valkā, nodibināja Zemes padomi. Tā pārņēma civilās varas funkcijas ienaidnieka

atbrīvotos Ziemeļlatvijas pagastos un bez kavēšanās izsludināja vispārēju mobili-

zāciju. Mobilizācijas uzsaukumā, cita starpā, bija teikts: "Mēs cīnāmies par

mieru, maizi, kārtību un cilvēcīgu dzīvi."

No mobilizētiem un brīvprātīgiem tika saformēts 1. Valmieras kājnieku

pulks, kas pēc īsas apmācības Tērbatā, jau 27. martā, vāji apbruņots, uzsāka

ar sekmēm vaiņagotas kaujas gaitas. Pirmās kaujas pārbaudes nepiedzīvojušiem
virsniekiem un kareivjiem bija grūtas, bet dažu mēnešu laikā pulka cīnītāju rin-

das bija saliedētas ciešā vienībā un paļāvībā uzvarai. Maija pēdējās dienās pulks

pārgāja uzbrukumā ar mērķi atbrīvot no sarkanās armijas vienībām visu Vidze-

mi. Šis uzbrukums sekmējās. Igauņu atbalstīts, pulks strauji virzījās uz priekšu,

ieņemot Vecgulbeni, Cesvaini, Madonu un Krustpili, desmit dienās noejot 200 ki-

lometrus un saņemot 1800 gūstekņus. Ar šīm uzvarām kauju pirmais mērķis bi-

ja sasniegts - Vidzeme bija atbrīvota.

Pēc vācu baronu puča Liepājā, 16. aprīlī 1919. gadā, Pagaidu valdības stā-

voklis kļuva vēl sarežģītāks. Tā bija spiesta pārcelties Liepājas reidā uz kuģa

"Saratov". Vācieši, lai masķētu savus nodomus, nodibināja otru latviešu valdību

ar Niedru kā ministru prezidentu. Latviešus šis vācu maldināšanas mēģinājums

nespēja samulsināt. Tāpat ari ne karavīrus frontē. Dienvidnieki, kurus pēc Kal-

paka krišanas pie Airitēm, komandēja Balodis, deklarēja, ka viņi paliek uzticīgi

likumīgai Pagaidu valdībai, bet atrodoties vācu virspavēlniecībā un būdami iesai-

stīti frontē cīņās pret sarkano armiju, nespēja sniegt Pagaidu valdībai tiešu at-

balstu. Tiesa, arī Ziemeļnieki bija pēc līguma uz laiku pakļauti igauņu armijas

vadībai un apgādei, bet starpība bija tā, ka igauņi cīnījās pret tiem pašiem ie-

naidniekiem- komūnistiem un vācu baronu varas atjaunošanas tīkotājiem, pretku-

riem cīnījās latvieši. Arī mērķis, neatkarīgas valstis, mums bija viens. Mēs tā

tad bijām ar igauņiem sabiedrotie šī vārda tiešā un labā nozīmē.

22. maija pievakarē Rīgu no komūnistiem atbrīvoja vācu vienības, aizkavē-

jot Baloža brigādes ierašanos par vienu dienu. Tūliņ pēc Rīgas atbrīvošanas no

komūnistu varas, vācieši pasāka nežēlīgu un ne ar ko neattaisnojamu izrēķināša-
nos ar Rīgas civiliedzīvotājiem.

Kamēr vācieši gatavojas kara darbībai pret Latvijas armijas ziemeļu gru-

pu un tās sabiedrotiem igauņiem, Niedra, protams vācu uzdevumā, centās atjau-
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not "veco kārtību", restaurējot amatos personas, kas tos ieņēmušas līdz 1. jan-

vārim 1917. gadā, tas ir, laikā pirms cara gāšanas. Pēc Rīgas ieņemšanas, ar

Niedras valdības lēmumu 18. jūnijā atjauno Rīgas domes darbību ar 1913. gadā

vēlētiem domniekiem. No 29. maija līdz 9. jūnijam, Rīgā darbojas vācu kara tie-

sas, piespriežot nāves sodus jau agrāk apcietinātiem latviešiem.

19. jūnijā ar Dzelzs divīzijas uzbrukumu sākās izšķirošās kaujas pie Cēsīm.

Dienu pirms tam, lai šo uzbrukumu politiski nostādītu kā latviešu un igauņu ro-

bežstrīdu, Golcs Dzelzs divīziju bija iznomājis Niedras valdībai. Jāņu vakarā,

23. jūnijā, Cēsis atkal ieņēma latviešu -igauņu vienības. Vācieši bija sakauti. Pēc

zaudētās kaujas pie Cēsīm, Niedra vācu plāniem vairs nebija vajadzīgs un 26.jū-

nijā viņš ificiāli atkāpās no amata. Ar to beidzās viena nelaimīga dēka, kurā no-

žēlojamu lomu spēlēja arī daži latvieši ar pazīstamiem vārdiem.

Sabiedroto spiedienā, 3. jūlijā, igauņi ar vāciešiem parakstīja pamiera lī-

gumu, pēc kura Golca spēkiem līdz 5. jūlijam bija jāatstāj Rīga un jāatiet līdz

Olainei. 6. jūlijā Cēsu pulks ar Ziemeļlatvijas brigādes komandieri plkv. Zemi-

tānu, iesoļoja no ienaidniekiem atbrīvotā galvas pilsētā. Baloža, Tautas padomes

prezidija un sajūsmas pārņemto Rīgas iedzīvotāju sagaidīta, 8. jūlijā ar kuģi"Sa-

ratov" Rīgā ieradās arī Pagaidu valdība ar ministru prezidentu Kārli Ulmani,
kuru Daugavmalā svinīgi sagaidīja Sabiedroto pārstāvji, Tautas padome, abu lat-

viešu brigāžu komandieri un daudzas delegācijas.

Ar atgriešanos galvas pilsētā valdība varēja turpināt pārtraukto valsts pār-

valdes aparāta uzbūves darbu un sagatavot armiju priekšā stāvošām cīņām ar

Bermonta bandām un Latgales atbrīvošanu. Pirms ierašanās Rīgā, Ziemeļnieki

ar trim angļu kara kuģiem nosūtīja 1. jūlijā Pagaidu valdības rīcībā uz Liepāju
1200 vīrus plkv. ltn. Dankera vadībā, kas palīdzēja valdībai Liepājā uzturēt kār-

tību un bija Bermonta uzbrukuma laikā to mūsu spēku kodols, kas atvairīja ber-

montiešu nesekmīgos mēģinājumus ieņemt Liepāju.

Rīga un Vidzeme bija atbrīvota. To bija paveikuši ar igauņu atbalstu, val-

dībai un Latvijai uzticīgie Ziemeļnieki. Abas armijas grupas pēc uzvaras pie

Cēsīm, varēja tikt apvienotas vienā kopējā vienībā - Latvijas armijā, tālākām

kopējām cīņām. Tā kā vācu karaspēka vienības vēl vienmēr saimniekoja daļā

Kurzemes un Zemgales, līdz Bermonta sakaušanai Ziemeļlatvija kļuva par valdī-

bas politisko, militāro un saimniecisko bazi.

Būtu varbūt pārspīlēti teikts, ka pie Cēsīm jūnija kaujās izšķīrās Latvijas

liktenis. Bet Cēsu kaujas noteikti ievadīja izšķirīgu lūzumu. Līdz sakāvei pie

Cēsīm, vāciešiem bija samērā dzirdīgas ausis starp Sabiedroto pārstāvjiem kā

Latvijā, tā arī ārpus Latvijas. Tajā laikā vēl atradās Pasaules kara uzvarētāju

pusē pietiekams daudzums cilvēku, kuri spēlējās ar ideju par nedalāmās Krievi-

jas atjaunošanu. Pēc uzvaras pie Cēsīm, no pasīviem novērotājiem, Sabiedroto

pārstāvji kļuva par mūsu nacionālās valdības aktīviem atbalstītājiem. Bet varbūt

Ziemeļnieku uzvara kā pie Cēsīm, tā atbrīvojot Vidzemi, bija daudz ar lielāku

nozīmi mums pašiem. Radās pat šaubīgajos paļāvība, ka Latvija tiks atbrīvota,
ka mums ir valdība, kurai var uzticēties un armija, kas nebaidās upurus nest.

Bez tam iespēja valdībai atgriesties galvas pilsētā, deva tai daudz spēcīgākas

pozicijas politiskās sarunās kā ar draugiem, tā ienaidniekiem.

Atceroties musu jaunas valsts armijas grūtas atbrīvošanas ciņas pirms
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piecdesmit gadiem, mēs cienībā noliecam galvas visu cīnītāju priekšā, kas sevi

upurējuši valsts neatkarībai un tautas brīvībai. Starp šiem cīnītājiem mēs re-

dzam nevien Ziemeļnieku un Baloža brigādes, bet arī tos, kas strēlnieku cīņās
mira ar Latvijas ideju sirdī, un kas skaudrās Leģiona rindās centās centās at-

vairīt no latviešu zemes Maskavas tirānijas otrreizēju atgriešanos.

VISPĀRĒJAIS STĀVOKLIS 1919. GADĀ

Kad 18. novembri 1918.g. Tautas padome proklamēja Latvijas valsti, nebi-

ja vēl ne valsts iestāžu, ne armijas. Valsts territorijā rīkojās vācu okupācijas

vara, vācu 8. armija, kam saskaņā ar 11. novembra 1918. g. pamiera noteiku-

miem, bija jāatstāj Baltijas jūras piekraste. Bruņoto spēku organizēšana bij pir-

mais un svarīgākais Pagaidu valdības uzdevums, lai aizstāvētu republiku pret lie-

linieku iebrukumu. Šai darbā valdība lielā mērā balstījās uz Latvju kareivju na-

cionālo savienību, kas savā laikā apvienoja vairākus tūkstošus latviešu strēlnieku.

Pagaidu valdības pirmajā kabinetā nebija kara resp. apsardzības ministra poste-

ņa, bet kad valdībai nāca zināms Padomju Krievijas nolūks iekarot Latviju un vi-

su Baltijas jūras piekrasti, tā nodeva apsardzības resora pārvaldīšanu plkv. ltn.

Dambītim, un 6. decembrī par apsardzības ministru uzaicināja J. Zālīti.

Ar Latv. kareivju nac. savienības palīdzību saformējās 1. un 2. Rīgas apsar-

dzības rotas, un 10. decembrī nodibināja instruktoru rezervi, no kuras vēlāk iz-

veidojās instruktoru (virsnieku) rota. Studenti dibināja atsevišķu (studentu) rotu,

ko rīkoja tieši apsardzības ministrs. Bez šīm vienībām Rīgā formējās Latgales
virsnieku rezerves rota un Latgales apakšvirsnieku rota. Arī vietējie vācieši or-

ganizēja savu nacionālo karaspēku. īsā laikā tiem bija pieteikušies ap 1000 brīv-

prātīgo, no kuriem saformējās t. s. trieciena grupa. Nelielas vietējo vāciešu kau-

jas vienības organizējās arī Jelgavā un Liepājā. Vietējo vācu karaspēka nodaļas
ar visu nepieciešamo apgādāja vācu 8. armijas štābs. No aizejošās vācu armijas

jau 21. novembrī atdalījās lielāks vairums karavīru un nodibināja vācu dzelzsbri-

gādi (vēlāko dzelzsdivīziju). Bez tam vācieši 1919. g. janvāra pirmās dienās nodi-

bināja Liepājā savu nacionālo padomi (Baltischer Nationalausschuss), kas no sa-

va vidus izvēlēja t. s. landesvēra komisiju. Tā rūpējās par landesvēra apgādāša-

nu un papildināšanu ar brīvprātīgiem, kā arī ierīkoja vervēšanas birojus 10 Vā-

cijas pilsētās ar centru Berlīnē. Vācu okupācijas armijai saskaņā ar 11. novem-

bra 1918. gada pamiera noteikumiem bija jāpaliek Latvijā tik ilgi, kamēr Latvijas

valdība nodibina savu armiju. Tomēr vācu armijas atkāpšanās noritēja tik strau-

ji, ka Latvijas valdība nepaguva nodibināt savu karaspēku un to apbruņot, lai ap-

turētu lielinieku iebrukumu.

Lielinieku karaspēks nāca no 2 pusēm: Pliskavas un Daugavpils. 2. decem-

brī 1918. g. sarkanarmijas priekšpulki ieņēma Zilānus, 7. decembrī Alūksni, 9.de-

cembrī Daugavpili, 17. decembrī Valku, no turienes pa dzelzceļu virzījās uz Val-

mieru, ko ieņēma naktī uz 22. decembri. Pagaidu valdība darīja visu iespējamo,

lai apturētu krievu iebrukumu. Latviju sadalīja 4 apsardzības apgabalos: Rīgas,
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Vidzemes, Kurzemes un Latgales, un iecēla apgabalu priekšniekus. 10. decembrī

apsardzības ministrs apstiprināja ministrijas un ģenerālštāba štātus. Rīgā un Rī-

gas apriņķī izsludināja mobilizāciju virsniekiem līdz 45 g. un instruktoriem līdz

35 g. vecumam, uz ko 17. - 20. decembrim sanāca ap 300 virsnieku un instrukto-

ru. 20. decembrī J. Zālītis apstiprināja štātus 2 zemessargu un 1 atsevišķai (stu-

dentu) rotai, noteikumus par instruktoru rezervi, un 3 dienas vēlāk par rezerves

priekšnieku iecēla kapteini J. Balodi, vēlāko armijas virspavēlnieku. Decembra

vidū šai rotā bija ap 250 virsnieku.

Kad 28. decembrī ar Cēsu rotu Rīgā ieradās pulkvedis-leitnants O. Kalpaks,

apsardzības ministrs viņu iecēla par rotas komandieri. 3. janvārī 1919. g., kad

rota atstāja Rīgu, tai līdzi aizgāja 132 karavīri. Latviešu karaspēka formēšana

notika arī vairākās provinces pilsētās, kā Liepājā, Tukumā un Ventspilī, kam

tomēr nebija panākumu, jo to traucēja vācu okupācijas iestādes un komūnisti. Cē-

sīs jau pirms 18. novembra sāka formēties zemessargu rota, un kad 11. decem-

brī Cēsīs ieradās Vidzemes kara apgabala priekšnieks pulkvedis Apinis ar pulk-

vedi-leitnantu Kalpaku, tad tur jau bija 50 organizētu karavīru. Pulkvedis Apinis

8. decembrī deva rīkojumu formēt pa rotai Valkā, Valmierā un Limbažos, bet

lielinieku straujais iebrukums šos nodomus izjauca. Cēsu rotai pievienojās jau

priekš valsts proklamēšanas organizēts brīvprātīgo pulciņš no Madonas apvidus.

Kad vācu 8. armijas karaspēks 22. decembrī atstāja Cēsis, Cēsu rota, vēl neva-

rēdama stāties pretim lielinieku pārspēkam, 23. decembra agrā rītā atkāpās uz

leriķiem, Līgatni, tad Griķu krogu, un pēc tam ar savstarpēju apšaudīšanos ar

lielinieku priekšposteņiem, 27. decembra vakarā ienāca Rīgā.

Lielinieku karapulki virzījās uz Rīgu pa Rīgas-leriķu un Rlgas-Daugavpils

dzelceļiem. Tos aizturēt mēģināja vācu landesvērs. Lielinieku spēkus vērtēja uz

6000 vīru. Tiem stājās pretim 700 landesvēristu un kāds 350 vīru liels 8. armi-

jas bataljons. 19. decembri lielinieki bija jau Skrīveros. Tiem izbrauca pretim

vācu zemessargi bruņotā vilcienā, uzbruka lielinieku bruņotam vilcienam pie Og-

res, padzina to un vajāja līdz Pērses tiltam pie Kokneses. Pa to laiku lielinieki,

nākdami no Cēsīm, bija nokļuvuši līdz Siguldai. 30. decembrī še lielinieki uzbru-

ka landesvēra un vācu brīvprātīgo daļām, kas cieta lielus zaudējumus. Vācu da-

ļas atkāpās uz Inčukalnu, kur vēlreiz mēģināja noturēties. 1. janvārī tur notika

atkal viņiem neizdevīga kauja, un tie atkāpās pār Juglu, uzspridzinādami tiltu.

Arī te vācu daļas nenoturējās, un lielinieku artilērija sāka apšaudīt Rīgu. Naktī

uz 30. decembri agitātoru uzmusināta sadumpojās 1. latviešu zemessargu rota Kr.

Barona (Suvorova) ielā 99 un bija jāatbruņo. 31. decembrī pagaidu valdība deva

rīkojumu izsludināt Rīgā mobilizāciju, bet jau 1. janvārī 1919. g. nāca pie slēdzie-

na, ka tai būs Rīga jāatstāj. Valdība izbrauca no Rīgas 2. janvārī un devās uz

Jelgavu. Karaspēks atstāja Rīgu 3. janvārī agri no rīta, kad lielinieku daļas jau

tuvojās Rīgas priekšpilsētām. Tai pašā dienā agrā rītā Rīgu atstāja vairāki tūk-

stoši bēgļu un izgāja jūrā angļu flotes kara kuri.

Pēc Rīgas atstāšanas Kalpaks ar latviešu karaspēku 3. janvāra vakarā iera-

dās Jelgavā, kur pagaidām bija apstājusies pagaidu valdība. 5. janvārī Kalpaks

izdeva pirmo pavēli, kurā paziņoja, ka apsardzības ministrs viņu iecēlis par ko-

mandieri atsevišķam bataljonam, kam piedalītas: a) virsnieku (instruktoru) rezer-

ves rota, b) Latgales apakšvirsnieku rota, c) Latgales virsnieku rota, d) Cēsu ro-

ta, c) otrā zemessargu rota un f) trešā zemessargu rota. Šis 6 vienības Kalpaks

apvienoja 2 rotās. 6. janvārī Kalpaka izsūtītie izlūki noskaidroja, ka lielinieku
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spēki grupējas Baldones, Mežotnes un Garozas dzelzceļa staciju rajonos un gata-

vojas atgriezt atkāpšanās ceļu uz Liepāju. Kalpaks 8. janvāri deva bataljonam rī-

kojumu atstāt Jelgavu un virzīties pa šoseju uz Dobeli. Pagaidu valdība aizbrau-

ca uz Liepāju. Kalpaks ar savu bataljonu palika frontē un pārgāja vācu zemessar-

gu virspavēlnieka rīcībā. 9. janvārī atsevišķais bataljons atstāja Dobeli un atkāpās

uz Lielauces muižu, kur nonāca 12. janvārī. Uz Lielauci un Saldu atkāpās arī

landesvērs. Dažas dienas bataljons pavadīja nepārtraukta izlūkošana, lai uzzinātu

pretinieka spēkus un viņa tuvākos nolūkus. -

10. janvārī valdība iecēla kapteini Zemitānu par kara lietu pārstāvi Igaunijā,
kur tas 17. janvārī stājās pie karaspēka organizēšanas. 20. janvārī Igaunijas val-

dība deva piekrišanu formēt Rēvelē, Pērnavā un Tērbatā latviešu pašaizsardzības

rotas, pa 2 katrā pilsētā. 15. janvārī Liepājā bij. virsnieks firsts A, P. Līvens sā-

ka formēt krievu karaspēka nodaļu ciņai pret komūnistiem; 18. martā nodaļā bija

250 karavīru. - 16. janvāra rītā atsevišķam bataljonam Lielauces muižā uzbruka

11.Padomju Latvijas strēlnieku pulka viens bataljons ar kavalerijas eskadronu. Ci-

ņa ilga 3 stundas, pēc kam lielinieki atkāpās. Kalpaka bataljonam bija 4 krituši

un 6 ievainoti (leitn. Kārlis Dambītis, leitn. Fridrichs Liepa, seržants Jānis Bur-

meitars un ierēdnis Vilis Cīrulis. - Red. ) Tai pašā dienā lielinieki bija uzbruku-

ši Vecauces muižā landesvēra daļām, kuras atkāpās. Ari latviešu daļas atkāpās

uz Ventas upes līniju un 18. janvārī nonāca Lēnes muižā. 23. janvārī latvieši ko-

pīgi ar vācu zemessargu rotu uzbruka lieliniekiem pie Skrundas, bet bija spiesti

atkāpties un pārcelties pāc Ventu.

25. janvāris uzskatāms par krizes dienu, kad izbeidzās atkāpšanās un latvie-

šu karaspēks pārņēma kaujas iniciatīvu: Cēsu rota izdzina lieliniekus no Lēnes

muižas un nākošā dienā atņēma lieliniekiem Rudbāržus. 28. janvāri Kalpaka ba-

taljons kopīgi ar Līvena krievu rotu ieņēma Skrundas muižu. Pirmās kauju sek-

mes pacēla karavīros gara stāvokli, tomēr tas bija viskritiskākais cīņu moments:

lielinieki bija ieņēmuši Ventspili un Kuldīgu un puslokā ielenkuši Liepāju. Lieli-

nieku straujā tuvošanās A-Prūsijas robežām pamudināja Vācijas valdību sūtīt uz

Latviju ģenerāli Golcu, kas janvāri bija atgriezies no Somijas, ko viņš īsā laikā

bija iztīrījis no lielinieku karaspēka. 1. februārī Golcs ieradās Liepājā un 3. feb-

ruārī uzņēmās virspavēlniecību par 6. rezerves korpusu un Baltijas landesvēru:

viņa rīcībā salasījās ap 10.000 vīru liels karaspēks, un viņš nolēma uzsākt aktī-

vas operācijas.

Arī Latvijas armijas iestādes formēja jaunas karaspēka daļas, vāca brīvprā-

tīgos un izsludināja vairākas mobilizācijas. No 1. -3. martam mobilizēja 583 vī-

rus; martā un aprīlī 423.

3. februārī apsardzības ministrs pilnvaroja militāro pārstāvi Igaunijā, kapt.
Zemitānu dibināt Igaunijā un Z-Latvijā karaspēka vienības cīņai pret lieliniekiem.

Uz Igauniju izbrauca ari valdības ieceltais civillietu pārvaldnieks atbrīvotās Lat-

vijas apgabalos. Februārī notika tikai vietēja rakstura sadursmes. 13. februāri

vācu landesvēra daļas kopā ar Līvena rotu ieņēma Kuldigu. 25. februārī vācu ze-

messargi uzbruka Ventspilij no jūras un sauszemes un iztīrīja to no ienaidnieka:

nākošā dienā lielinieki bija padzīti arī no Ēdoles, Užavas, Zūras un Piltenes ap-

vidiem. 3. martā sākās uzbrukums lieliniekiem visā frontē. Kalpaka bataljons ar

baterijas vadu atstāja Rudbāržu muižu, 7 no rīta pārgāja Ventu un pēc pusotras

stundas ilgas kaujas ieņēma Jauno muižu. 5. martā bataljons ieņēma Skrundas
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skolu, Kripes, Ezerkalnu, Eglēnu un Ullites mājas un izvirzījās līdz Skudru mā-

jām, kur latviešu daļām vajadzēja apvienoties ar vācu dzelzsdivīzijas Borcha ba-

taljonu. Aiz liktenīgas pārskatīšanās latviešiem izcēlās īsa apšaudīšanās ar Bor-

cha bataljonu: sadursmē krita bataljona komandieris pulkvedis Kalpaks, atseviš -

ķās rotas komandieris v. c. Pēc Kalpaka nāves par atsevišķā bataljona komandie-

ri apsardzības ministrs iecēla J. Balodi, paaugstinot viņu par pulkvedi. 3. martā

iesāktais uzbrukums turpinājās: pēc 4 dienu kaujām bataljons ieņēma Saldu, 15. 3.

bez kaujas Blīdienas muižu un nākošā dienā Jaunpili. Vācu landesvērs ieņēma Tu-

kumu un 18. martā Jelgavu. 21. martā atsevišķo bataljonu izvērta par brigādi -

3 bataljonu (1. neatkarības, 2. Cēsu un 3. studentu) sastāvā, nosaucot to par Lat-

vijas armijas D-grupu. Brigāde dabūja pavēli doties Kalnciema un Slokas virzie-

nā, bet pēc sīvām kaujā pie Bataru mājām atgāja izejas pozicijās: uzbrukumu at-

jaunoja 24. martā, kad ieņēma Kalnciemu un Ķemerus. Pāris dienas vēlāk 1. ba-

taljons nonāca Slokā. Pēc Slokas ieņemšanas vācu karaspēks tālāk nevirzījās: uz-

brukums izbeidzās un iestājās poziciju karš. Tas izskaidrojams ar toreizējo po-

litisko situāciju un vācu muižnieku intrigām. Viņu iespaidots ģenerālis Golls vai-

rākkārt noliedza pagaidu valdībai izsludināt mobilizācijas, lai latviešiem neizaug-

tu pārāk liels karaspēks, ar ko vāciešiem būtu jārēķinās. Ar to izskaidrojams,

ka frontē latviešu 15. februārī bija tikai 375, bet 30. martā 849 karavīri (uzturā

1200 kareivji). Turpretim vācu zemessargu formācijās, neskaitot dzelzsdivīzijas

daļas, bija pāri par 2200 kareivju. Vācu muižnieki gatavoja apvērsumu jau kopš

1918. gada rudens un 16. aprīlī gāza Liepājā pagaidu valdību. 26. aprīlī stājās

darbā vācu muižnieku sastādīta valdība ar Niedru priekšgalā. 10. maijā to nomai-

nīja jauns A. Niedras ministru kabinets, kas savā vairāk nekā 2 mēnešu ilgā val-

dīšanas laikā izrādījās par pilnīgi bezspēcīgu vest no vācu muižniekiem neatkarī-

gu politiku. Ar Niedras kabineta nodibināšanos, kļuva sliktāks arī armijas stā-

voklis. Armijas tālākā organizācija, papildus spēku sagatavošana un nosūtīšana

uz fronti izbeidzās. Vienīgais papildus spēku avots bija Rudbāržos plkv. Apiņa va-

dībā saformētais 4. rezerves bataljons.

Pēc 16. aprīļa vācieši atbruņoja latviešu komandantūras un apdraudēja ka-

raspēka apgādāšanu ar pārtiku. Ilgi šāds stāvoklis nevarēja turpināties, to sa-

prata arī Golcs un Niedras kabinets. Niedra pasludināja, ka viņa galvenais uzde-

vums esot Rīgas atbrīvošana no komūnistiem, ar to gribēdams diskreditēt Ulma-

ņa kabinetu. Baltijas zemessargu virspavēlnieks nolēma uzsākt uzbrukumu Rīgai

22. maijā, visā frontē no jūrmalas līdz Jelgavai. Landesvēra labo spārnu uz d-

iem no Jelgavas sedza dzelzsdivīzijas daļas. Baltijas landesvēra grupā, kopā ar

Baloža brigādi, bija 663 virsnieki un 5405 kareivji ar 2062 zirgiem. Grupas rī-

cībā bija 17 lielgabali, 72 vieglie un 84 smagie ložmetēji, 8 mīnu un 3 granātu

metēji. Pret šo grupu stāvēja 1., 2., 3., 10. un 16. padomju Latvijas strēlnieku

pulki, 1.Daugavgrīvas cietokšņa pulks, 2 sapieru rotas, 4 eskadroni, 2 smagās

un 1 haubiču baterija, 1 bruņotais vilciens, 2 bruņoti automobili v. c. karaspē -

ka daļas, kopā 10-14.000 viru.

Vācu zemessargu virspavēlnieks sadalīja karaspēku 3 grupās. Pirmā grupa

sāka uzbrukumu 22. maijā pīkst. 1.30 rītā pie Kalnciema un virzījās no Skanga-

ļiem uz Dzilnu. Otrā grupa, kurā ietilpa arī latviešu brigādes I.bataljons un 1 ro-

ta no 3. bataljona, uzsāka uzbrukumu pīkst. 4.30 pie Ogļu mājām un devās caur

Bļodniekiem uz Dzilnu. Trešā grupā bija 2. Cēsu bataljons, latviešu eskadrons un

1. landesvēra baterija; tai bija uzdots ieņemt jūrmalu un virzīties līdz Priedaines
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dzelzceļa stacijai. Uzbrukums lieliniekus pārsteidza un norisinājās tik strauji, ka

pēc pusdienas landesvēra triecienu nodaļa bija jau pie Rīgas tiltiem, ko lielinie-

ki nepaguva uzspridzināt. Pa tiltiem grupa nokļuva Daugavmalā, kur lielinieki da-

žos namos bija uzstādījuši ložmetējus. Kad artilērija apklusināja ložmetēju ugu-

ni, sākās ielu cīņas. Lielākas sadursmes norisinājās Aleksandra un Ģertrūdes,

Miera un Pokrova ielu stūros, kur lielinieki mēģināja celt barikādes. Abpusēja

apšaudīšanās ilga kādas 3 stundas un beidzās ap 7 vakarā. Otrā dienā vācu ka-

raspēka nodaļas ielenca veselus pilsētas iecirkņus un izdarīja plašas kratīšanas.

Vietām arestēja un nošāva vairākus cilvēkus uz vietas. Nošauto skaits nav zi-

nāms, bet trešā dienā pēc Rīgas ieņemšanas, Matīsa kapos saveda ap 200 līķu.

Apcietināšanas un nošaušanas bez tiesas turpinājās arī nākamās dienās, līdz sa-

biedroto misijas iesniedza vāciešiem protestu. -

Ar landesvēra komandiera kaujas pavēli latviešu brigādei bija uzdots iztīrīt

no ienaidnieka visu Rīgas jūrmalu no Slokas līdz Rīgai. 22. maijā agri rītā ie-

naidnieks apšaudīja ar artilērijas uguni Sloku un pēc tam pārgāja uzbrukumā. Šo

uzbrukumu likvidēja Cēsu bataljons. lenaidnieks visā frontē izdarīja sīvu pretoša-

nos, un tikai ap pīkst. 11 izdevās to salauzt. Pēc ienaidnieka izdzīšanas no po-

zicijām starp Sloku un Asariem, tas atkāpās bez kādas pretošanās. Cēsu batal-

jons pārcēlās pār Lielupi un izvirzījās līdz Priedaines dzelzceļa stacijai, 1 ba-

taljons ieņēma Ložmetēju kalnu un devās uz Piņķiem, kur tam kopā ar 3. batal-

jonu bija jāiztur stipra sadursme, kas izbeidzās vēlu vakarā, 23. maijā brigāde

ap pīkst. 9 rītā nonāca Rīgā, kur to Daugavmalā ar sajūsmu sagaidīja nepārre-

dzami ļaužu bari.

(Izvilkums no Latviešu konverzacijas vārdnīcas,

1928. gada iespiestam ziņām)

ZIEMEĻLATVIJAS ATBRĪVOŠANAS SĀKUMS

Ģenerālis K. Berķis

Auksts un nepatīkams bija 22. marta rīts 1919. gadā, kad agrā rīta stundā

ierados no Tallinas Tērbatā, lai uzņemtos latviešu Rezerves bataljona formēšanu,

kuru vēlāk pārdēvēja par 2. Cēsu kājnieku pulku.

Stacijā neparasti dzīva kustība, sevišķi daudz karavīru dažādos formas tēr-

pos. Šeit redzami igauņu, latvju, somu, dāņu, zviedru karavīri. Neskatoties uz

agro rīta stundu, arī pilsētas ielās rosīga kara transportu kustība. Ar vienu vār-

du, visas pazīmes, kas liecina par frontes tuvumu, par armijas iestāžu atraša-

nās vietu, - ainu, kādu bijām pieraduši novērot pasaules karā piefrontes pilsētās.

Apmetos pilsētā "Livonijas" viesnīcā, kādu man ieteica jau Tallinā mūsu

militārais pārstāvis pulkvedis Jorgis Zemitāns. Lielākā daļa apkalpotāju šai vies-

nīcā bija latvieši. No viņiem ari dabūju tuvāku informāciju par Valmieras pulku,

par štāba novietojumu, kā to uzmeklēt v. 1.1. Valmieras pulku komandēja pulkv.

Jansons. Šis pulks bija saformēts Tērbatā 18. februārī 1919. g. no Latvijas pil-

soņiem, kuri dzīvoja Igaunijā, Valkā un dažos pierobežas pagastos. Lielākā daļa
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bija brīvprātīgo, bet bija arī mobilizētie. Pulks bija trīs bataljonu sastāvā, jau

samērā labi apmācīts, virsnieku un kareivju sastāvs ļoti labs. Pulka štābs bija

novietots "Lettonijas" konventa telpās, Filozofu ielā Nr. 11. Štābā iepazinos ar

pulka komandieri, pulkvedi Jansonu un pārējiem štāba darbiniekiem. No viņiem

informējos par stāvokli frontē, par apbruņojumu, apgādi, par izredzēm tēvijas

atbrīvošanas darbā. Gandrīz visa Latvijas territorija ar metropoli Rīgu atradās

ienaidnieka rokās, ilgos pasaules kara un bēgļu gados izmocītā latvju tauta sma-

ka zem svešas, tautai naidīgas varas. Laikrakstu slejas bija pilnas varas darbu

aprakstiem, kādus naidnieks pielietoja pie mierīgiem iedzīvotājiem - visa mūsu

tēvu zeme mirka asinīs. Tikai mazs stūrītis pie Liepājas bija Pagaidu valdības

rokās. Šā stūrīša dēļ veda izmisuma pilnu cīņu pret naidnieka pārspēku saujiņa

drošsirdīgo Ventas varoņu, pulkveža Baloža vadībā. Igauņi kopā ar mūsu parti -

zāņiem, bija atbrīvojuši Valku, Rūjienu un dažus mūsu pagastus. Bet tos pašus

ienaidnieka pārspēks ik bridi draudēja atņemt. Viss tālākais atkarājās vienīgi no

latvju dēlu labās gribas, varonības, pašaizliedzības.

Ar Valmieras pulka komandiera pavēli mani nozīmēja par Rezerves batal-

jona komandieri, atstājot manā rīcībā kā kadru bataljonu formēšanai 7 virsnie-

kus un apmēram simts kareivjus. Pirmā pavēle par bataljona formēšanu iznāca

23. martā. Ar šo pavēli tika nozīmēti pirmie nepieciešamie štāba darbinieki: pa-

līgs -kapteinis (vēlāk pulkvedis) Pencis, adjutants -kapt. Duņens, saimniecības

priekšnieks - kara ierēdnis Liepiņš, tieslietu darbvedis - leitnants Muchks un ci-

ti. 23. marts arī skaitās par šī bataljona, vēlāk 2. Cēsu kājnieku pulka, šūpļa

svētkiem.

Valmieras kājnieku pulks drudžaini gatavojās iziešanai uz fronti. lenaid-

nieks, atjēdzies no pirmā straujā trieciena, sāka apdraudēt Valku un tuvākos pa-

gastus. Bet mūsu uzdevums bija ne tikai aizstāvēt iegūto, bet gan turpināt tēvi-

jas atbrīvošanas darbu, kamdēļ arī valmieriešu drīzāka ierašanās frontē bija ne-

pieciešama.

Auksts 26. marta rīts. Valmieras pulks sarindots ielu krustojumā pie "Li-

vonijas" viesnīcas; labajā spārnā orķestrs un karogs nacionālās krāsās. Braši

stāv valmierieši, viņi apzinās svinīgā brīža tuvošanos: būs jādod solījums ziedot

vius savus spēkus, pat dzīvību tēvu zemei. Apkārtējās ielas ļaužu pārpildītas:ie-

radušies piederīgie pavadīt savējos, ir daudz ziņkārīgo. Braši atskan apsveiku-

ma maršs, ierodas pulka komandieris, pulkvedis Jansons, adjutanta kapteiņaKas-

parsona pavadībā. Adjutants nolasa svinīgā solījuma tekstu. Svinīgais solījums
noslēdzas ar mūsu tautas lūgšanu. Dažam, pat norūdītam karavīram, apzinoties

momenta svarīgumu, pamirdz asaras acīs. Pēdējās ardievas piederīgiem, atskan

pulka komandiera komanda, un 1. Valmieras kājnieku pulks uzsāk savu gājienu,
lai veiktu grūto un lielo darbu - dzimtās zemes atbrīvošanu.

Grūts bija Rezerves bataljona formēšanas darbs, no nekā vajadzēja radīt

kaujas vienību. Pats galvenais - trūka personālā sastāva. Jaunākie gada gājumi

Igaunijā un atbrīvotos Latvijas pagastos jau bija iesaukti Valmieras pulka formē-

šanai. Rezerves bataljonam vajadzēja apmierināties ar vecākiem gada gājumiem.

Bet arī šo vecāko karotāju, noderīgu kara dienestam, bija nepietiekoši. Nebija

apģērba, nebija apbruņojuma, nebija transporta līdzekļu. Igauņi gan visu to solī-

ja un pēc iespējas arī deva, bet tas bija nepietiekoši, jo viņi arī paši atradās
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Ģen. Kr. Berķis - Cēsu

pulka komandieris.

trūcīgos apstākļos, un vispirms vajadzēja apgādāt Val-

mieras pulku, kurš jau operēja Apes-Alūksnes virzie-

nā. Pateicoties bataljona saimniecības priekšnieka, ka-

ra ierēdņa P. Liepiņa enerģijai un uzņēmībai, arī šie

grūtie apgādes jautājumi pa daļai tika nokārtoti labvē-

līgā virzienā.

Bataljons bija pakļauts 2. Igaunijas divīzijas ko-

mandierim, pulkvedim Puskaram, No viņu puses tika

pret mums izrādīta vislielākā pretimnākšana, bet, kā

jau minēju, ar labo gribu vien nekas nebija panākams.

Tamdēļ plkv. Puskars nolēma Rezerves bataljona for-

mēšanu pārcelt uz Api, kur pēdējais no atbrīvotās ter-

ritorijas saņemtu cilvēku papildinājumus un apbruņoju-

mu - no ienaidnieka.

Šādā nolūkā ar štāba darbiniekiem arī ierados

Apē 1. aprīļa vakarā. Bet cerētā drīzā Alūksnes ap-

vidus ieņemšana neveicās. lenaidnieks bija pievilcis

papildspēkus un ar lielu pārspēku pārgāja pretuzbru-

kumā. Valmieriešiem vajadzēja pat atstāt Api. Batal-

jona formēšanu iznāca turpināt Tērbatā (Mētrainē). Sā-

ka ierasties lielākā skaitā pārbēdzēji pār fronti no Vidzemes vidienas, kas bija

uzticamākais elements bataljona papildināšanai. leradās arī latvji no krievu Ba-

lachoviča daļām. Gūstekņi-latvieši, kuri jo kuplā skaitā padevās, tika rūpīgi šķi-

roti. Šim pēdējam apstāklim tika piegriezta sevišķa vērība, lai pretvalstiski no-

skaņoti elementi neiekļūtu mūsu nacionālā armijā. Pārnācēji no Vidzemes vidie-

nas atnesa ziņu par lielinieku šausmu darbiem zemē, ka tauta ar nepacietību gat-

da atpestīšanu no šīs svešās varas. lenāca arī ziņa par tā saucamām "zaļām"or-

ganizācijām lielinieku aizmugurē, kuras tikai gaida spiedienu frontē, lai nekavē-

joties varētu enerģiski uzstāties zemes iekšienē, ienaidnieka aizmugurē. It spilgti

raksturo tautas noskaņojumu četru brāļu Blau'u varonīgā izturēšanās šai laikā. Vt-

ņi bija nolēmuši labāk mirt, bet nepadoties ienaidnieka rokās, kamdēļ bija spies-

ti izkarot veselu kaujas epizodi pēc visām kara mākslas prasībām. Sāka ienākt

arī noteiktas ziņas par ģenerāļa Baloža vadīto spēku sekmēm un varonīgām cī -

ņām Kurzemē. Viss tas lielā mērā pacēla garastāvokli ziemeļniekos, -viņi redzē-

ja, ka līdz ar viņiem cīnās dienvidnieki tā paša mērķa sasniegšanai, zināja, ka

tauta smok svešas varas jūgā un ka viņas lielākais vairums ar nepacietību gaida

atbrīvošanu. Liels nopelns patriotisko jūtu izkopšanai pie ziemeļniekiem piekrīt

mūsu presei, kuru Valkā vadīja Nonācs, Virza un Poriets. Atrazdamās pastāvī-

gā kontaktā ar mūsu Pagaidu valdību Liepājā, prese pareizi un objektīvi arvienu

informēja tautu par Pagaidu valdības nododmiem, centieniem un stāvokli. Šai po-

litiskā ziņā sarežģītā laikmetā, sevišķi pēc 16. aprīļa puča, kad Pagaidu valdī-

bas darbība bija stipri ierobežota, preses pareizai informācijai bija neatsverama

nozīme, jo ziņas, kādas pienāca no Liepājas, bija pretrunīgas, ko bez šaubām,

izmantoja mūsu naidnieki, lai sētu tautā neuzticību vadoņiem. Prese Ziemeļlatvi-

jā godam veica savu lielo uzdevumu: tauta stiprinājās garā, tēvijas mīlestībā, un

visos valdīja viena doma-drīzāk atbrīvot daudzcietušo dzimteni no ienaidnieka.

Auga un stiprinājās i garīgi, i fiziski ari latviešu Rezerves bataljons, kuru

jau 18. maijā pārdēvēja par 2. Cēsu kājnieku pulku. Es gan ierosināju to nosaukt
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par 2. Valkas pulku, bet 2. Igaunijas divīzijas komandieris, pulkvedis Puskars tam

nepiekrita.

Tagad dažus vārdus par civīlresoriem Igaunijā un Ziemeļlatvijā. Bez kara

resora, kuru pārzināja pulkvedis Jorgis Zemitāns, Ziemeļlatvijā bija arī citi re-

sori. Šo resoru priekšgalā atradās Pagaidu valdības pilnvarotais inženieris Mar-

kus Gailītis, zemkopību pārzināja agronoms Vilis Gulbis, finances - Pētersons
,

rūpniecību - inženieris Vickopfs. Atzīmējama tā lielā vienprātība, pašaizliedzība,

aizrautība, ar kādu veica pēc labākās sirdsapziņas savus uzdevumus visi resori.

Gods un slava mūsu zemniekiem Ziemeļlatvijā - viņi valsts atbrīvošanas darbā

deva un darīja vairāk, nekā tas būtu bijis pa spēkam pie toreizējā lauksaimnie-

cības bēdīgā stāvokļa. Bez mazākā iebilduma, bez mazākās kurnēšanas lauksaim-

nieki nodeva visu armijai, lai tikai tā gūtu uzvaru, lai zemkopjus atbrīvotu no

patvarlbām, varas darbiem, ko ik uz soļa pastrādāja ienaidnieks pie mierīgiem

lauku iedzīvotājiem.

Karstas tēvijas mīlestības pārņemti, viņi bieži vien to darīja bez pieprasī-

juma no likumīgas varas. Vēl vairāk - spējīgie nest ieročus gan mobilizācijas

kārtā, gan brīvprātīgi, stājās armijas rindās. Varēja domāt, ka tīrumi paliks ne-

apstrādāti, neapsēti. Bet šo robu pašaizliedzīgi aizpildīja veci vīri, pusaudži, sie-

vietes - zemkopji apzinājās savu lielo lomu valsts atbrīvošanas darbā.

Ģen. Ed. Kalniņš, LKOK.

CĒSU KAUJAS

Pagājuši 50 gadi kopš Latvijas valsts suverenitātes un brīvības izcīnīšanas

1919. gadā. Šis gads latvju tautas vēsturē ir visnozīmīgākais, jo šajā gadā tika

izcīnīta 1918. g. 18. novembra deklarācija par jaunas valsts, brīvas Latvijas, no-

dibināšanos. Šinī gadā bija jāorganizē valsts aparāts un jācīnās ar lieliem spē -

clgiem ienaidniekiem- Vācijas reakcionāriem, resp. Latvijas vācu muižniecību un

Krievijas boļševikiem. Tas prasīja no pagaidu valdības labu stāvokļa izpratni un

politisku izveicību, bet no tautas un armijas - lielu uzupurēšanos. Armija izcīnī-

ja daudz asiņainu un sīvu kauju, bet valdība sekmīgi manevrēja duļķainā politiskā

gaisotnē.

Šoreiz atzīmēšu vissvarīgāko cīņu posmu-Cēsu kaujas, kad vācu tautī-

bas Latvijas zemessargi (Landesvērs) kopīgi ar vācu Dzelzs divīziju un dažām

citām vācu militārām vienībām, 1919. g. 4. jūnijā, pie Cēsīm uzsāka uzbrukumu

Ziemeļlatvijas un mūsu sabiedrotās Igaunijas karaspēkam. lepriekš jāmin kāds

toreiz bija stāvoklis kara frontēs. Pēc Niedras valdības nodibināšanās valstsvācu

ģenerālis, grāfs fon der Golcs, kam bija pakļautas visas vācu karaspēka vienī-

bas Latvijā un arī latvju vienības Kurzemē, kas toreiz jau bija plkv. Jāņa Ba-

loža vadībā, sakāva boļševiku karaspēku un 22. maijā atbrīvoja Rīgu.

Ziemeļlatvijas brigāde plkv. Jorga Zemitāna vadībā bija operātīvā zi-

ņā pakļauta Igaunijas armijas virspavēlniekam plkv. Laidoneram. Tērbatā sa-

formējās latviešu 1. Valmieras kājnieku pulks, plkv. J. Jansona va-
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dībā, sākumā operātīvā ziņā pakļauts 2. igauņu divīzi-

jai, pēc veiksmīgām kaujām ar boļševikiem, bija sa-

sniedzis Krustpili un Pļaviņas, izveidojot fronti pret

boļševikiem no Krustpils līdz Lubāna ezeram. Dienvi-

dos no Daugavas mūsu labā flankā cīnījās mūsu drau-

gi lietuvji, bet ziemeļaustrumos igauņi bija sasniegu-

ši Narvas upi, Peipusa un Pliskavas ezerus, pārgāju-

ši tiem pāri un ieņēmuši Pliskavu. Austrumos no Nar-

vas upes, uz Lugas upes Jamburgas pilsētas rajonā,

formējās gen. Judeniča baltkrievu grupa. Kāda tās da-

ļa Balachoviča vadībā darbojās pret boļševikiem, sa-

darbībā ar igauņu karaspēku. Visu triju Baltijas vals-

tu stāvoklis tālākām cīņām pret boļševikiem bija izde-

vīgs.

Latviešu karaspēkam pirmais uzde-

vums bija atbrīvot Latgali. Jūnija mēneša sā-

kumā Rūjienā formējās Ziemeļlatvijas brigādes 2. Cē-
Ģen. Ed. Kalniņš

su kājnieku pulks, plkv. ltn. Kr. Berķa vadībā. Pēc Valmieras un Cēsu atbrīvoša-

nas, šo pulku operātīvā ziņā pakļāva 3. igauņu divīzijas komandierim. Pulks sa-

ņēma pavēli saformētās vienības pakāpeniski sūtīt uz austrumu fronti cīņā pret

boļševikiem. Sāka formēties arī latviešu Partizāņu pulks, no kura viena ro-

ta jau bija izgājusi uz austrumiem, kad negaidīti radās cits politiski un stratē-

ģiski bīstams stāvoklis. Ziemeļnieki cerēja, ka pēc Kurzemes un Rīgas atbrīvo-

šanas, dienvidnieki (līdz ar vācu militārām vienībām) un ziemeļnieki apvienosies,

lai kopīgiem spēkiem vērstos pret lieliniekiem. Latvijas ziemeļos toreiz nebija

Plkv. J. Zemitāns, Zie-

meļlatvijas brigādes ko-

mandieris.

zināms par Latvijas vācu tautības Landesvēra un Vā-

cijas karaspēka vienību citādiem nolūkiem. 16. aprīļa
Landesvēra uzbrukums Latvijas pagaidu valdībai un

A. Niedras nodevīgās valdības nodibināšanās Liepājā,

radīja dziļu sašutumu, kas izpaudās skaļās protesta

rezolūcijās un uzticības apliecinājumos K. Ulmaņa val-

dībai. Neviens nedomāja, ka Niedras valdības aizsegā,

vācieši mēģinās īstenot savus nolūkus Baltijā.

Aprādīšu cīņu gaitas īsumā, 2. jūnijā leriķu staci-

jā no Rīgas negaidīti ieradās vācu bruņotais vilciens,

kura komandieris pieprasīja atļauju iebraukt Cēsis.

Igauņu-latviešu karaspēka komandieri - Pulkvedis Ze-

mitāns un 3. igauņu divīzijas štāba priekšnieks pulkve-

dis Rēks, virspavēlnieka plkv. Laidonera uzdevumā pie-

prasīja, lai bruņotais vilciens un arī karaspēka vienī-

bas, kas būtu ieradušās, nekavējoties atietu aiz līni-

jas: Gaujas grīva līdz Siguldai, tālāk caur Nītauri,Ve-

cpiebalgu līdz Jaungulbenei. Vācieši to nedomāja darīt.

5. jūnijā atskanēja pirmie šāvieni no vāciešu puses pie Amatas dzelzceļa tilta,kur

Landesvēra vienība nošāva 1 igauņu virsnieka vietneiku un ievainoja 1 seržantu,

kuri ņēma laukā tilta apakšā novietotās vācu mīnas. Mīnu izņemšanai viņus bija

norīkojis igauņu bruņotais vilciens, kas bija pienācis pie tilta no Valmieras pu-
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Igaunijas armijas virspa-

vēlnieks, ģen. I. Laidoners.

Igauņu 3. divīzijas kom-ris,

gea E. Pödders.

ses. Tā aizmugurē stāvēja vēl otrs igauņu bru-

ņotais vilciens. Šī vilciena aizmugurē iekļuvušie

landesvēristi mēģināja izjaukt dzelzceļa sliedes,
bet igauņu bruņotais vilciens ar savu uguni tos

padzina.

Tātad vācieši uzbruka pirmie, un pirmie

upuri bija igauņu karavīri. Pēc šīs sadursmes,

vācu bruņotais vilciens atgāja atpakaļ. Nākošā

dienā, 6. jūnijā, Landesvēra un dažas Vācijas

karaspēka vienības uzbruka Cēsīm, piespiežot

2. Cēsu kāja pulka vienības atstāt Cēsis un ie-

ņemt aizstāvēšanās pozicijas uz Raunas upes la-

bā krasta. Šinī laikā 2. Cēsu kājnieku pulks at-

radās vēl formēšanas stadijā, nebija apmācīts,

bija vāji apbruņots, neapgādāts un bez artilēri-

jas. Sašutums par vāciešu nodevību bija liels kā

pulkā, tā iedzīvotājos. Patriotiskā sajūsmā pie-

teicās brīvprātīgie, galvenā kārtā Cēsu un Val-

mieras vidusskolu audzēkņi. Tā radās pazīstamā

Cēsu pulka Skolnieku rota, kura pieda-

lījās arī 6. jūnija kaujā. Šai kaujā 2. Cēsu kāja

pulks zaudēja kritušus: 1 virsnieku un 12 instruk-

torus un kareivjus, un ievainotus 1 virsnieku un

36 instruktorus un kareivjus. Bija arī daži bez

vēsts pazuduši.

Sabiedroto - angļu, amerikāņu un franču mi-

litārās misijas šai laikā uzturējās Liepājā, un

savu valdību uzdevumā centās novērst savstarpē-

jās cīņas pretlielinieciskos spēkos. Nakti no 9.

uz 10. jūniju tika noslēgts pamiers, un 10. jūnijā

Cēsīs notika apspriede, kurā piedalījās Sabiedro-

to militāro misiju pārstāvji amerikāņu plkv. Grī-

na vadībā, Niedras valdības pārstāvis "kara mi-

nistrs" Dr. T. Vankins, landesvēra komandieris,

majors Flečers (Fletcher), plkv. barons Taube

un citi. Vienīgais runātājs no vāciešu puses bi-

ja majors Flečers. Igauņu un latviešu intereses

aizstāvēja plkv. Ed. Kalniņš un igauņu pulkvedis

Rinks. Viņi arī iepriekšējā naktī bija noslēguši

pamieru ar vāciešu pārstāvi ritmeisteru fon Jena. Majors Flečers pieprasīja

igauņu karaspēka atiešanu uz Igauniju, aiz Latvijas robežas, bet latviešu kara-

spēka pāriešanu Niedras valdības rīcībā. Debatēs Flečers (valsts vācietis) cen-

tās iegalvot, ka igauņi ielauzušies Latvijas territorijā un to izlaupot, tādēļ Lat-

vija ar Igauniju atrodoties kaya stāvoklī. Pulkv. Grīns sākumā atbalstīja Flečera

prasības. Pulkv. Ed. Kalniņš lietišķi noraidīja Flečera apgalvojumus un prasības,

aizrādot, ka Sabiedroto valdības neatzīst Niedras nelikumīgo valdību un ka uzbru-

kumā piedalās arī Vācijas karaspēks. Pulkv. Grīns pie pēdējā piezīmēja, ka šis
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Igauņu 3. divīzijas štāba

pr-ks, ģen. N. Reeks.

Vācijas karaspēks tagad esot nodots Niedras val-

dības rīcībā. Tas nebija taisnība, jo vēlāk no-

skaidrojās, ka tikai 18. jūnijā fon der Golcs iz-

šķīries nodot Dzelzdivīziju Niedras valdības rīcī-

bā, pie tam tikai uz laiku, lai pastiprinātu tos

spēkus, kas uzbruks Ziemeļlatvijā. Šajā apsprie-

dē vienošanās netika panākta, un pamiera saru-

nas nolēma turpināt vēlāk.

20. jūnijā bija paredzēta jauna sastapšanās
Cēsīs. Virspavēlnieks pulkv. Laidoners gribēja

personīgi piedalīties sarunās, kādēļ jau 20. jūni-

ja rītā ar plkv. Ed. Kalniņu ieradās Valkā, bet

tur saņēma telegrammu no Tallinas, ka vācieši

jau iesākuši uzbrukumu caur Siguldu Limbāžu un

Straupes virzienā. Tā sākās vēsturiskās

cīņas, kas pazīstamas kā Cēsu kau-

jas. Straupes grupai, kas sastāvēja galvenā kār

tā no Dzelzdivīzijas daļām, vajadzēja ieņemt
Valmieru. Otra grupa, kuru sastādīja Landes-

vērs, uzbruka gar Gaujas kreiso krastu mūsu un

igauņu karaspēka pozicijam aiz raunas upes.

Šinī uzbrukumā pret latviešu-igauņu karaspēku_nepiedalījās pulkv. Baloža lat-

viešu brigāde, kaut gan taktiskā aspektā, novietota Ērgļu-Vecpiebalgas apkaimē,
tā aizsargāja vāciešu labo flanku. Krievu grupa, plkv. firsta Līvena vadībā, attei-

cās uzbrukt latviešiem un igauņiem. To aizsūtīja atpakaļ uz Rīgu.

Igauņu bruņotais vilciens

Nr. 2 (Kalew) uz Raunas

tilta Cēsu kauju laikā,

1919.g. jūnijā.

Cēsu kaujas ilga no 19. līdz 23. jūnijam. Kreisā vāciešu grupa tika sakauta

jau 20. / 21. jūnijā. Vissīvākās cīņas notika Raunas krastos, kad 21. jūnijā vācie-
šiem izdevās pārraut mūsu fronti un iedzīt ķīli starp latviešiem un igauņiem, bet

naktī uz 22. jūniju mūsu vienības paspēja sakārtoties un kopā ar pienākušiem igau-

ņu papildu spēkiem sakāva Landesvēru, kas 23. jūnijā lielā steigā sāka atkāpties
Rīgas virzienā. Igauņi un latvieši bija uzvarējuši savus simtgadējos apspiedējus.

Kā jau minēju, 2. Cēsu kājnieku pulks toreiz bija formēšanas stadijā. Pul-
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kā gan skaitījās 2300 karavīru, bet kaujās varēja piedalīties tikai 1430 kājnieku

(4 rotas slimoja Rūjienā ar tīfu; 2 no tām Cēsu kaujas laikā atradās karantīnā;

1 rota jau bija aizgājusi uz austrumu fronti pie 1. Valmieras kājn. pulka), jāt-

nieku vads un 2 artilērijas baterijas (ar 6 lielgabaliem ). 1. Valmieras kājnieku

pulks toreiz bija iesaistīts austrumu frontē cīņās pret lieliniekiem. Kopā ar igau-

ņu 3. pastiprināto divīziju mūsu pusē cīnījās Cēsu kaujās ap 7500 karavīriem ar

36 lielgabaliem. Uzbrucēja skaitliskais sastāvs nav pilnīgi noskaidrots, bet var

pieņemt, ka karotāju skaits bija apmēram līdzīgs. lenaidnieka techniskais apbru-

ņojums bija daudz spēcīgāks - vairāk artilērijas, kas šāva arī ar gāzu granātām,

vairāk mīnumetēju, vairāk automātisko ieroču un jātnieku. Pretinieka lidmaši-

nas izlūkoja mūsu pozīcijas, bet mums lidmašīnu nebija. Bruņotie vilcieni bija
abās pusēs. Fronte sniedzās no Limbāžiem līdz Raunas muižai, apm. 60 km ga-

rumā, pa gravainu, mežiem un krūmiem apaugušu apvidu. Mūsu vadība veikli iz-

mantoja šo apstākli, savlaicigi noskaidrojot uzbrucēja galvenos spēkus un virzie-

nus, kas deva iespēju izdarīt flankējošus triecienus.

2. Cēsu kājnieku pulks kaujā no 19. -23. jūnijam zaudēja kritušus 2 virsnie-

kus un 14 instruktorus un kareivjus, kā arī dažus pazudušus, un ievainotus trīs

virsniekus un 40 instruktorus un kareivjus. Igauņiem bija krituši 7 virsnieki un

103 instruktori un kareivji, bet ievainoti 9 virsnieki un 270 instruktori un karei-

vji. Par vāciešu zaudējumiem trūkst pilnīgu ziņu. Landesvēram esot krituši 40

karavīru un 21 pazudis. Dzelzdivīzijas zaudējumi, spriežot pēc kauju norises un

pamestiem kritušiem, varēja būt daudz lielāki.

Uzvaru guva latvju un igauņu karavīri pateicoties augstam patriotisma sa-

viļņojumam, izcilai drosmei un labai vadībai. Latvjiem un igauņiem cīņas jēga

bija skaidra - viņi cīnījās par savu tautu brīvību.

Cēsu kauja bija pirmā uzvara. Pēc tās nāca vāciešu sakāve pie Rīgas, kas

beidzās 3. jūlijā ar Latvijai neizdevīgu Strazdu muižas pamieru, kam se-

koja Bermonta padzīšana no Latvijas.

• Grāfs fon der Golcs savas atmiņās par Cesu kaujām raksta, ka viņš neesot

domājis, ka tās ciltis, par kurām vācieši bijuši kungi 700 gadus, viņus uzvarēs.

Latviešu-igauņu uzvarai pie Cēsīm bija nevien militāra, bet arī svarīga

politiska nozīme. Sabiedroto misijas redzēja, ka latviešu-igauņu savienība ir pie-

tiekami stipra, lai sekmīgi cīnītos ne tikai pret krievu boļševikiem, bet tai pa-

šā laikā arī pret Latvijā atstāto Vācijas karaspēku un Baltijas vācu militāro or-

ganizāciju landesvēra. Uz Sabiedroto pavēli jau 23. jūnijā Vācijas karaspēks un

visas vācu militārās un civilās iestādes atstāja Liepāju. 26. jūnijā demisionēja A.

Niedras valdība.

27. jūnijā Latvijas pagaidu valdība ar ministru prezidentu K. Ulmani no ku-

ģa "Saratov", kur tā bija patvērusies pēc 16. aprīļa puča, Sabiedroto kara flotes

aizsardzībā pārcēlās uz Liepāju.

1. jūlijā angļu kara kuģi no Tallinas uz Liepāju pārveda Rūjienā saformē-

tā rezerves bataljona 1600 karavīrus, plkv.ltn. O. Dankera vadībā. Tam bija iz-

šķīrēja nozīme Bermonta uzbrukuma laikā Liepājai.
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Augusts Brocis

JŪNIJA KAUJU BALĀDE

Par Latviju -

šalc Vidzemē ozoli un kļavas.'
Par Latviju -

šalc Kurzemes kviešu lauks.'

Par Latvi j v -

dzied bērzu birstalas un pļavas.'

Par Latviju -

pilns varoņu asiņu trauks.'

Tvan Latvju zeme visa ziedu smaršās,

Tvan dārzos ceriņi un jasmīns zied;

Tik arvien klusākas top lielās gāršas,

Un putni mazāk sasaucās un dzied...

Vai klusums tas, pirms kāda liela rīta,

Kas brīnišķīgām smaršām pārpilns liets;

Ikkatra tecila ir šķēpu trīta,

Kas nelocās, pret naidnieku kad triec.

Klus tēvu valoda, kas skaļi teikta,

Klus dziesmu alejas un ciemi klus,

Rūs arkls lieveni pēc darba veikta,

Tik kaujas šķēpi mirdz un nesarūs...

Deg gaiši sārti, celdamies pret nakti,

Un visos ceļos nodimd soļu takts,

Nāk varoņi, kas sen jau kapos rakti,

Uz seno kauju viņus sauc šī nakts.'

Par Latviju.'

Par Latviju.'
Dzied varoņsoļu raksts.'

Pie Vidrižiem

Stāj Vilis Gelbe,

Viņš mierīgs ir

Un kluss.

No pieres

Purpurlāses pil

Un sirdi

Apslēpj dziļa vāts...

Tik acis

Dziļā naidā kvēl. . .

Aiz viņa

Ceļas stāvs

Pēc stāva,
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Basām kājām,
Kailām galvām

Ar vienu

Apņemšanos sirdi:

Lai kristu kur,

Lai zaļās pļavu smilgās

Lītu asins šaltis,

Lai pieri

Dzimtā zeme skar,

Mums jāuzvar.'

Mums jāuzvar.'

Mums jāuzvar.'
Šalc atbalss

Straupe s lejā.

Mums jāuzvar.'
Sauc balsi s

Lādes purvos

Un Lēdurga

Un visās malās sauc:

Mums jāuzvar.'

Mums jāuzvar.'
Ved pulkved's pulku,

Spēcīgs tas un drošs.

Tam seko kareivji
Ar asinātiem durkļiem

Un visus pavada

Varoņa gars mošs.

Ko svešnieks ļaunais

Mūsu zemē grib?

Ne pēdas tev

Mēs neatdosim vairs,

Kaut visi mirtu.'

Kaut piere

Dzimto zemi skar,

Mums jāuzvar.'

Mums jāuzvar.'

Skan kaujas maršs, skan karavīru dziesma

Un visos ceļos nodimd soļu takts;

Deg krūtīs visiem tikai viena liesma:

Mums jāuzvar, mums jāuzvar šī nakts.'

Mirdz pretim Cēsu smailie torņi, baltie,

Kaut daudzi krīt, to vietā citi stāj...

Uz priekšu brašie, Latvju deli, staltie.'

Vēl krītot kapteinis tiem ar roku māj...

Un sajūk viss un sajūk zemes grēdas,

Un debesis melndūmu strūklas tin.



Mēs neatdosim jums nevienas pēdas

To zemi vairs, ko mūsu kājas min.'

Viss paliek kluss,

Bēg naidnieks uzvarēts

Un latvju dēlu soļi
Cietā bruģī klaudz.

Mirdz

Cēsu tornis stalts

Kā lielā

Spēka simbols,
Un gaisos plīvo

Karogs

Sarkanbalts.

Un gadi ies un mūži projām trauks,
So zemi apklās vārpu smagais zelts,
Bet svēts arvienu paliks varoņlauks
Pie Raunas, Cēsīm, Juglas - godā celts.

Latvijas Pagaidu Valdība

1. rindā no kr. : Tirdzn. rūpn. min. S. Paegle, lekšlietu min. Dr. M. Valters, Min.

prezidents K.Ulmanis, Satiksmes min. T. Hermanovskis, Zemkopības min.J. Gold-

manis. 2. rindā: Apgādības min. J. Blūmbergs, Tieslietu min. E. Strautnieks, Valsts

kancelejas dir. D. Rudzītis, Kara min. J. Zālītis, Finanču min. K. Pūriņš.
Augšējā kreisā stūrī: Ārlietu min. Z. Meierovics, labā stūrī: Izglītības min.

Dr. K. Kasparsons.
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CĒSU KAUJU POLĪTISKĀ NOZĪME

Prof. Dr. Edgara Andersona raksts ievērojama notikuma atcerei,

L.

Nobeidzoties 1. pasaules karam, Antantes valstis bija pārāk aizņemtas, sa-

dalot uzvaras augļus, savstarpēji intriģējot un cenšoties apspiest dažādo savu im-

pēriju tautu neatkarības dziņas, lai varētu koncentrēt spēkus pret pēkšņi sākto

lielinieku invāziju Krievijas pierobežas zemēs. Nejūtoties pagaidām vēl tieši ap-

draudētas, tās invāzijas apturēšanai nolēma izmantot vietējo tautu nacionālistuun

Baltijā atrodošos vācu spēkus, kā arī krievu antiboļševistiskos elementus padom-

ju varas iznīcināšanai un antiboļševistiskas Krievijas atjaunošanai.

Antantes deklarētās tautu pašnoteikšanās tiesības bija domātas tikai tās pre-

tinieku - vācu, austro-ungāru un turku impērijas iznīcināšanai un grūtību radīša-

nai vāciešiem viņu okupētajās Austrumeiropas territorijās. Tās nebija domātas

pašu un sabiedroto krievu impērijas irdināšanai. Tikai īsu laiku angļi savās in-

teresēs iespējami vājināt Krievijas impēriju līdz 1918. gada 31. decembrim atbal-

stīja Krievijas pierobežas zemju neatkarību. Tā kā amerikāņu un franču intere-

sēs toreiz bija atjaunot iespējami stipru Krieviju, viņu spiediena rezultātā angļu

valdība nolēma pārtraukt aktīvu atbalstu Krievijas pierobežas valstu valdībām, iz-

mantojot tās tikai vispārējās pretpadomju un pretvācu kombinācijās. Tāda bija pā-

rējo Antantes valstu politika.

Sakauto Vāciju Antante nevēlējās uzskatīt par sabiedroto pret padomju Krie-

viju, tāpat nevēlējās dot vāciešiem nekādas koncesijas un tiešu atbalstu. Vācie-

šiem bija jāziedo savas dzīvības Antantes interesēs pamiera noteikumu robežās

līdz tam brīdim, kad viņu palīdzība vairs nebūtu vajadzīga. Pieņēma, ka vācieši

būs spiesti cīnīties kaut vai tādēļ vien, lai padomju krievu armijas neiebruktuVā-

cijā un nesāktu vācu tautas "atbrīvošanu" no tās valdības.

Vācu militārās vienības Baltijas telpā bija vienīgais Vācijas karaspēks, kas

tieši nebija pakļauts Antantes kontrolei, jo tas bija iesaistīts aktīvi cīņā pret pa-

domju karaspēku. Kaut gan Vācijā bija nodibinājusies demokrātiska iekārta, Vāci-

jas ārlietu un kara ministrijas ierēdņu vairums bija monrchisti un sapņoja par

agrākās iekārtas un kara atjaunošanu, lai izcīnītu labākus miera noteikumus no

savstarpēji kildojošamies Antantes valstīm. Zināmas vācu politiķu un lielkapitā-
listu grupas centās par sabiedrotajiem iegūt krievu antiboļševikus, lai ar viņu at-

balstu varētu noorganizēt pretboļševistisku kara gājienu no Baltijas telpas boļše-

viku valdības gāšanai, Krievijas monarchijas atjaunošanai, Vācijas monarchijas

restaurēšanai ar krievu antiboļševistisko spēku atbalstu un Antantes piespiešanai

bīstamo Versaļas miera noteikumu likvidēšanai. Šajos plānos bija paredzēts Bal-

tijas valstis atdot restaurētai Krievijai, paturot tur zināmu vācu autonomiju un

kolonizējot tās ar vācu veterāniem.

Antantes valstīm šie plāni nepalika apslēpti. Tās savukārt centās krievu an-

tiboļševikus pārvilkt savā pusē. Francijas un Sav. Valstu interesēs bija stipras,

neskaldītas Krievijas impērijas atjaunošana, pirmajai savu Krievijā noguldīto ka-

pitālu nodrošināšanai un spēcīga sabiedrotā radīšanai pret Vāciju, otrajai kā pret-
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svaram Japānai un Lielbritānijai Tālajos austrumos. Baltijas valstu nacionālos

spēkus Antante nolēma izmantot vācu ietekmes vājināšanai un savas politikas sek-

mēšanai Krievijā.

Daudz pārrunāto mazo valstu "sanitāro joslu" starp Vāciju un Krieviju no-

pietni nevērtēja, jo tā bija pārāk šaura un vāja mazo tautu (sevišķi poļu un lie-

tuviešu) savstarpējo ķildu dēļ. 1919. g. 26. maijā Antante nolēma atzīt tikai Bal-

tijas tautu autonomiju Krievijas impērijas ietvaros. Šo lēmumu Baltijas valstu ne-

atkarības interesēs mainīja tikai 1921.g. 26. janvārī.

Protams, Rietumos bija ari grupa ietekmīgu politiķu un militāristu, kas vi-

su 1919. gadu darīja iespējamo Baltijas valstu neatkarības veicināšanai. Jāmin

maršāls Fošs, admirālis Kovens, gen. Gofs, diplomāti Hauerds, Grents-Votsons,

Henrijs Kebots Lodžs, Herberts Hūvers, Viljems Tafts, prof. Morisons un Lords

v. c. Šeit nav uzskaitīti daudzi Latvijas valdības slavināti, ar Lāčplēša un citiem

ordeņiem apbalvoti rietumu militāristi un diplomāti, kas faktiski darīja iespēja-

mo, lai kaitētu neatkarīgās Latvijas interesēm "lielās politikas" labā.

Antantes valstīm un arī vāciešiem ļoti nepatika Igaunijas un Somijas neat-

karīgā politika. Tās bija vienīgās Baltijas valstis, kam bija izdevies atbrīvoties

no svešām okupācijas varām. Igaunijas interesēs bija atbalstīt neatkarīgu Latviju.

Pēc Rīgas krišanas boļševiku neokupētajā Kurzemes daļā 1919. gada sākumā, tur

esošie latviešu ierēdņi un nelielās latviešu karaspēka vienības atradās faktiski

pilnīgi vācu kontrolē.

Jau 1919. g. 21. janvārī igauņi atļāva latviešu nacionālo vienību organizēša-

nu savā territorijā. 22. janvāri igauņi pat nosūtīja uz Liepāju transporta kuģi
"Vasa" ar karaspēka vienību eventuālai Latvijas valdības un latviešu karaspēka

pārvešanai uz Igauniju, lai padarītu latviešus neatkarīgus no vāciešiem. Latvieši

uzskatīja igauņus par pārāk vājiem un negribēja zaudēt tiešu kontaktu ar vācie-

šiem un Antanti uz pašas Latvijas zemes. Tāpat baidījās par atkāpšanās iespēju

zušanu gadījumā, ja boļševiku karaspēks izolētu igauņus pie Somu jūras līča. Feb-

ruāra sākumā Latvijas ministru prezidents Ulmanis tomēr vienojās ar Igaunijas
valdību Tallinā par savstarpēju sadarbību un palīdzību. Latviešu karaspēka daļu
organizēšanu Igaunijā sankcionēja speciāls igauņu - latviešu līgums 18. februārī.

Antanti nervozēja kā vācu neatkarīgā rīcība, tā latviešu nodomi sākt agrāro

reformu un zemes bagātību taisnīgāku sadalīšanu. Puse Latvijas territorijas fak-

tiski bija 918 vācu dižciltīgo ģimeņu locekļu privātīpašums. Pa daļai brīvprātīgi,

pa daļai piespiesti lielie vācu zemes īpašnieki kara laikā bija izteikuši gatavību

trešo daļu savu zemju nodot vācu kolonizācijas veicināšanai Baltijā. Antantes pār-

stāvji atbalstīja privātīpašuma tiesības un uzskatīja lielkapitālismu un muižu sis-

tēmu par normālu saimniekošanas parādību.

Latviešu interešu mērķi - pārvērst lielu daļu bezzemnieku zemes īpašniekos
daudzi saskatīja "boļševisma" pazīmes. Antanti interesēja tikai pretboļševisma cī-

ņa, iekļaujot tajā visdažādākos elementus. Pārāk liela Baltijas valdību un bruņoto
spēku neatkarība nebija tās interesēs. Antante paredzēja, ka Baltijas valstu pret-

boļševisma kampaņa izbeigtos pēc Baltijas zemju atbrīvošanas. Tāpat tā sagaidī-

ja grūtības 3altijas zemju vēlākā iesaistīšanā "atbrīvotajā" Krievijas impērijā.
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2.

Vācu militāristi izmantoja vietējo baltvācu bažas par savu nākotni savās in-

teresēs, bet neuzskatīja baltvāciešus par kaut cik nopietnu spēku faktoru, neticot

ari vācu kolonizācijas panākumiem Baltijas telpā. Gadījumos, kur baltvācu inte-

reses nesaskanēja ar vācu monarchistu interesēm, viņi iejaucās, lai balvācu dar-

bību izbeigtu. Tas bija skaidri redzams fon Štrika afēras laikā 18.-20. febr. Man-

teifeļa sacelšanos 16. aprīlī vācu militārā vadība atbalstīja tādēļ, ka tā notika

ar tās ziņu un saskanēja ar vācu vietējā virspavēlnieka fon der Golca plāniem.

Interesanti atzīmēt, ka visos briesmu gadījumos Latvijas valdībai - lieliniekiem

tuvojoties Liepājai, fon Striķa puča atklāšanas laikā un pēc Manteifeļa sacelšanās

igauņi uz Liepāju nosūtīja savu lielāko iznīcinātāju "Lennuk" latviešu nacionālās

valdības interešu atbalstīšanai.

Latvijas valdībai atkāpjoties uz kura "Saratov" klaja angļu flotes apsardzībā,

Ulmanis nolēma nepieņemt igauņu piedāvāto palīdzību un izšķīrās palikt Latvijas

ūdeņos, lai neatrastos pilnīgā atkarībā no mazās ziemeļu kaimiņienes, kurai bija

pret Latviju zināmas territoriālas prasības un par kuras pašas nākotni bija šau-

bas. Latvijas bruņoto spēku štāba priekšnieka gen. Misiņa ieteikumu - pārcelt lat-

viešu karaspēku uz Ziemeļkurzemi un Latvijas valdībai operēt no Ventspils - no-

raidīja. Igauņi ieteica latviešu karaspēkam sasniegt Rīgas līci, no kurienes to

eventuāli igauņu flote varētu pārcelt uz Igauniju.

Baloža brigāde patiesi pavirzījās uz Rīgas līča pusi, bet palika vācu virs-

pavēlniecībā. Apgādes ziņā tā bija pakļauta Niedras valdībai un Baltijas landes-

vērām, bet paturēja zināmus sakarus ar ielenkumā esošo Ulmaņa valdību. Antan-

te bija satraukta par vācu aktivitātēm Latvijā pret Latvijas valdību, bet aktīvi ne-

iejaucās, lai nevājinātu pretlieliniecisma fronti, kas galvenā kārtā tur balstījās

uz vācu vienībām.

Atbrīvotajā Ziemeļlatvijā 3. februārī sāka darboties Ulmaņa valdībai uzticīgā

Latvijas pagaidu valdības pārstāvība Marka Gailīša vadībā un turpat tās vārdā cī-

nījās Ziemeļlatvijas brigāde plkv. Jorga Zemitāna nominālā un plkv.-ltn. Eduarda

Kalniņa faktiskā vadībā. Četri Ulmaņa ministri - Goldmanis, Zālītis, Dr. Pūriņš

un Paegle - vēlējās pārcelties uz Ziemeļlatviju, bet Ulmanis viņiem to neļāva.
Uz turieni neaizbrauca arī tur komandētais ministrs Hermanovskis.

Vācieši bija pārtraukuši ievadītās Kurzemes atbrīvošanas operācijas, lai ie-

gūtu lielākas politiskas koncesijas. 10. maijā izdevās izveidot vācu atkarībā esošu

Andrieva Niedras valdību. Ulmaņa valdība visas cerības koncentrēja vienīgi An-

tantē. Tā kā tuvojās Versaļas miera līguma parakstīšanas laiks, Antantes intere-

sēs bija nodarbināt fon der Golca karaspēku. Bija aizdomas, ka Vācijas valdība

un karaspēks pretosies nepieredzēti nežēlīgā miera līguma parakstīšanai, jo tas

Vācijai vienai uzvēla atbildību par Pasaules kara sākšanu, to atbruņoja, atņēma

visas kolonijas, tirdzniecības floti, aizjūras ieguldījumus, plašas territorijas un

piedevām spieda maksāt milzu reparācijas, nenosakot to galējo summu. Neatka-

rīgo Baltijas valstu diskreditēšanai Skandināvijas valstīs savukārt darbojās vācu

un baltvācu aģenti Georga Romanoviča vadībā ar franču financiālo atbalstu.

14. maijā Antantes virspavēlniecība nolēma atbalstīt un iedrošināt vācu Rī-

gas ieņemšanas operācijas. Vācieši Rīgu patiesi ieņēma 22. maijā, operācijās pie-
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daloties arī Baloža brigādei. Tālākie notikumi vairs neatbilda Antantes interesēm.

Vienlaicīgi bija sākušās igauņu un Ziemeļlatvijas brigādes operācijas pret lieli-

niekiem, kuru rezultātā lielinieki atkāpās uz Latgali un izveidojās nepārtraukta
lielinieku - igauņu un Ziemeļlatvijas brigādes fronte. Vācieši Rīgā palika izolācijā.

Vācu karaspēka tālākai palikšanai Latvijā vairs nebija oficiāla pamata un

draudēja tā izvākšana un tālāku plānu sabrukšana. Rīgā varu pārņēma zināma ak-

tīva baltvācu grupa, kas uz visiem laikiem gribēja "norēķināties" ar latviešiem.

Pat vācu okupācijas laikā 1917/18. g. tai nebija bijusi tāda izdevība. Niedru "aiz-

mirsa" Kurzemē, bet 26. maijā viņš slepus ieradās Rīgā, kādā vācu kara auto-

mobilī, uz benzīna mucas sēdēdams. 28. maijā viņš nosūtīja uz Liepāju savu

pārstāvi Arvēdu Osi, vēlāk arī Dr. Paulu Sokolovski, vienošanās panākšanai ar

Ulmani par kopēju rīcību, bet Ulmanis sadarbību noraidīja. Niedra bija spiests

rīkoties vācu ekstrēmistiem patīkamā garā.

Daļa vāciešu bija nolēmusi nekādos apstākļos mieru ar Antanti neslēgt. 21.

maijā feldmaršals fon Hindenburgs pieprasīja karaspēka daļu komandieriem no-

skaidrot tautas ieskatus kara atjaunošanā, iesaistot vispirms Vācijas austrumos

atrodošās vienības. 27. maijā Šeidemana valdība šādu rīcību nosodīja. Cerot uz

miera sarunu izjukšanu, Prūsijas kara ministrs plkv. Valters Reinhards, fon der

Golca priekšnieks Ziemeļu robežu apsardzības komandieris gen. Ferdinands fon

Kvasts un viņa štāba priekšnieks plkv. Verners fon Fričs, slepeni tomēr iedroši-

nāja gen.-maj. fon der Golcu sākt akcijas pret Antanti. Vācieši sāka slepenas sa-

runas ar vāciem simpatizējošiem somu politiķiem, Somijā un Igaunijā esošiem

krievu monarchistu politiķiem un virsniekiem.

23. un 24. maijā vācieši Liepājā apcietināja vairākus Antantes flotes virs-

niekus un instruktorus. Fon der Golcs pārcēla savu galveno mītni uz Jelgavu un

štāba šefam fon Heinersdorfam uzdeva noorganizēt operāciju "Seesturm" - Liepā-

jas evakuācijai 3 nedēļu laikā, sagaidot Antantes uzbrukumu šajā vietā. 25. mai-

jā viņš pavēlēja baltvāciešiem atbalstīt Niedras valdību. 29. maijā Vācijas valdī-

bas pārstāvis Dr. Vilhelms Burchards lūdza somu karaspēka Igaunijā neitrālitāti

vācu ofensīvas laikā Ziemeļvidzemē pret Antantei simpatizējošām igauņu un lat-

viešu vienībām.

Vācu valdībai nebija nezināmi vācu monarchistu plāni. 29. maijā ta pavēlēja

vācu karaspēkam atstāt Baltiju.

Zināmas grupas - Tēvzemes apvienība, Visvācu apvienība, lielkapitālistu un

monarchistu frakcijas -nolēma tagad reizē sākt karu pret Antanti un tai simpati-

zējošām latviešu un igauņu grupām, kā arī likvidēt demokrātisko iekārtu Vācijā.

Volfgangs Kaps fon Pilzens bija sakaros ar gen. Erichu fon Ludendorfu, kas sa-

vukārt deva rīkojumus plkv. Gustavam Baueram Ziemeļu robežu apsardzības štā-

bā un Dzelzs divīzijas komandierim maj. Jozefam Bišofam. Jūnijā Kaps mēģināja

pierunāt kādreizējo vācu VIII armijas komandieri un Kurzemes ieņēmēju gen. Oto

fon Belovu un VIII korpusa virsniekus sākt sacelšanos pret Vācijas valdību.

3.

Neraugoties uz vājiem speķiem viņa rīcība, vācu tautas pretkara noskaņoju-
mu un Antantes ārkārtīgo pārspēku, fon der Golcs izsūtīja uz Rīgu maj. fon Vest-
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terhāgenu operāciju sagatavošanai pret Igaunijas un Ziemeļlatvijas karaspēku, lai

nolikvidētu šos šķēršļus absolūtas varas nodibināšanai Baltijā un igauņu pārziņā

operējošā balto krievu Ziemeļu korpusa pārdabūšanai savā pusē. Vācieši šo kor-

pusu bija nodibinājuši 1918. g. oktobrī, 29. maijā landesvēra komandieris Alfrēds

Flečers parakstīja pavēli "atbrīvot" visu Latviju, Latgali neuzskatot par tās sa-

stāvdaļu. Karaspēkam bija jāieņem Ziemeļvidzemē, kur sen vairs nebija padom-

ju karaspēka.
Vairāki vācu brīvprātīgo korpusu vadītāji atteicās uzbrukt igauņiem un lat-

viešiem. Viņi bija ieradušies Latvijā tikai cīņai pret boļševikiem. Viņu vidū bi-

ja brīvkungs Valters Eberhards fon Medems, 2. pasaules kara laikā novada ko-

misārs Jelgavā, grāfs Boto Vends Eielenburgs, kņazs Anatols Līvens, kas pa-

svītroja savu lībisko izcelsmi, Pasaules kara varonis un Vācijas troņmantinieka
draugs maj. Kords fon Brandiss v. c. Daļa dzelzs divīzijas karavīru atklāti pau-

da nevēlēšanos cīnīties Baltijas "baronu" interesēs.

Pēc vēl joprojām apšaubāmas informācijas, landesvēra trieciena grupas ko-

mandieris Heinrichs Manteifels (kritušā Hansa brālis) un viņa brālis Georgs vel-

tīgi mēģinājuši atrunāt Flečeru, fon der Golcu, Frīdrichu fon Somsonu-Himmel-

stjernu un Tomu Gorgensonu no nodoma uzbrukt igauņiem un latviešiem. Niedra

un viņa kara ministrs Dr. Teodors Jānis Vankins jutās spiesti atbalstīt fon der

Golcu. Saskaņā ar Flečera pavēli 29. maijā, landesvēra un dzelzs divīzijas spēki

3 kolonās sāka virzīties zemes iekšienē. 1. jūnijā Flečers atklāti pavēlēja sākt

uzbrukumu igauņiem un Ziemeļlatvijas brigādei.

Militārā situācija ir jau daudz diskutēta. Aktīva kaujas darbība sākās 5. jū-

nijā, kad vācu vienības atklāja uguni uz izlūkošanā izbraukušiem igauņu bruņota-
jiem vilcieniem Nr. 2 un Nr. 4 un pret igauņu 2. pulka aizmugures vienībām. Pēc

amerikāņu plkv. Ernista Dolija lūguma igauņi atklāja uguni arī pret vāciešiem. Nā-

kamajās kaujās smagi cieta Ziemeļlatvijas brigādes 2. Cēsu kājnieku pulks, ko iz-

glāba igauņu vienības. Igauņiem un Ziemeļlatvijas brigādei Vidzemē bija 15.850

vīru, i eskaitot pret lieliniekiem iesaistītos 8750 vīrus. Vācieši pret igauņiem
un ziemeļlatviešiem spēja koncentrēt tikai 4000 vīru vai ar rezervēm 8500, saka-

rā ar valstsvācu karaspēka straujo evakuēšanu uz dzimteni. No gaisa grābta ir

tolaik cirkulējošā informācija par fantastisko vācu spēku stiprumu - 120.000 viru.'

Notikumu laikā Anatantes pārstāvji atradās Liepājā, tālu no notikumu vie-

tas. 5., 6. un 7. jūnijā tur notika drudžainas apspriedes. Antantes misiju locekļi
nevēlējās zaudēt vāciešus kā vērtīgu antiboļševistisku spēku, bet redzēja, ka tas

vēršas pret viņiem pašiem. Līdz šim par palīglīdzekli Krievijas "atbrīvošanai"

uzskatītos vietējos nacionālos spēkus 7. jūnijā nolēma izmantot vācu nodomu ap-

karošanai. Bija jau skaidrs, ka Vācija gatavojas "celt tiltu" uz Krieviju. Vācu

kustība pret igauņiem bija pārtraukusi igauņu akcijas pret lieliniekiem, kas nebi-

ja Antantes interesēs. 5., 6. un 7. jūnijā vācu karavīri organizēja incidentus ar

Antantes virsniekiem. 7. jūnijā vācu bruņoto upju kuģu lielgabali pavērsās Rīgas

ostā pret tur aizsūtīto angļu iznīcinātāju "VVaterhen" ar plkv.-ltn. (vēlāko feld-

maršālu) grāfu Heroldu Aleksanderu uz klaja. Tikai ar mokām izdevās novērst

atklātu kauju.

6. jūnija majors Flečers kļuva Latvijas "pavalstnieks" un Niedras karaspē-

ka oficiālais virspavēlnieks. Antantes militārās misijas Baltijā vadītājs gen. Hjū-
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bērts Gofs atradās ceļā uz Tallinu, bet Antantes vietējiem pārstāvjiem nebija no-

rādījumu no Parīzes, kā rīkoties vācu uzbrukuma laikā igauņu un Ziemeļlatvijas

brigādes vienībām. Amerikāņu lielkapitālistu un zemes īpašnieku atvase plkv.-ltn.

Voriks Grīns slepus simpatizēja baltvācu muižniekiem, gan ne vācu militāristiem.

Viņa pieredze ārzemēs līdz šim bija ierobežojusies vienīgi ar iedzimtajiem Fili-

pīnās. Koloniālā dienesta franču militārais pārstāvis plkv. - ltn. Emaniēls di Par-

kē 8. jūnijā piedāvājās par novērotāju pie Niedras valdības. Angļi simpatizēja

Ulmanim. Pretboļševisma fronte Baltijā bija kaut kā jāglābj. Vācu rīcības sekas

varēja būt baltiešu nacionālo spēku pilnīga iznīcināšana un eventuāla boļševisma
atjaunošanās Baltijas telpā.

Naktī uz 10. jūniju Antantes pārstāvji Cēsīs panāca "pamieru" līdz 18. jūni-

jam. Pamiera sarunās piedalījās arī Ziemeļlatvijas karaspēka pārstāvis plkv.ltn.

Kalniņš. 10. jūnijā Gofs ieradās Tallinā un tūdaļ pavēlēja gen. fon der Golcam

pusi sava karaspēka bez kavēšanās nosūtīt uz Vāciju. 11. jūnijā viņš bargi izrā-

ja angļu diplomātisko pārstāvi plkv. Stīvenu Tallentsu par ielaišanos sarunās ar

vāciešiem. Antantes pārstāvji tagad operēja ārpus vācu ietekmes zonas.

Pēc Loid Džordža intervencijas Antantes Augstākajā padomē 12. jūnijā, 13.

jūnijā Antantes augstākā virspavēlniecība kategoriski pieprasīja vācu karaspēka iz-

vākšanu no Baltijas un nolēma atbalstīt Baltijas nacionālos spēkus. 14. jūnijā fon

der Golcs atteicās paklausīt Antantes pavēlēm. 16. jūnijā nobeidzās vācu ietekmē

esošā plkv. Pāvela Bermonta antiboļševistisko krievu karaspēka pārvietošana no

Vācijas uz Kurzemi. Šī karaspēka aizsegā vācu monarchistiskie spēki turpinātu

darbību, ja sabruktu atklāta kara atjaunošanas iespējas ar Antanti. Tajā pašā die-

nā fon der Golcs slepeni ieradās Rīgā, lai personīgi vadītu kaujas pret igauņiem

un Ziemeļlatvijas brigādi. Vēl tajā pašā dienā Flečers izdeva instrukcijas saviem

virsniekiem, apzīmējot gaidāmo sadursmi par "pēdējo cīņu pret Angliju".

Tā kā Vācija miera līgumu vilcinājās parakstīt, Antante gatavojās visļaunā-
kajam. Pēc virspavēlniecības un admiralitāšu pavēlēm, 17. un 18. jūnijā no Bal-

tijas zemēm izvāca visu Antantes personālu un kuģiem bija pavēlēts uzturēties

jūrā līdz miera noslēgšanas brīdim. Britu admirālim sēram Henrijam Kovenam

uzdeva vācu uzbrukuma gadījumā ar saviem spēkiem izsisties līdz Kopenhāgenai

un tur nogaidīt palīgspēku ierašanos. Igauņi un Ziemeļlatvijas brigāde palika vie-

ni cīņā pret vāciešiem.

18. jūnijā maršals Ferdinands Fošs atkārtoja pavēli par vācu karaspēka aiz-

vākšanu uz Vāciju. lebiedētā Vācijas valdība Filipa Šeidemana vadībā tajā pašā
dienā atkārtoja līdzīgu pavēli. Vēl tajā pašā dienā maj. Bišofs ar savu Dzelzs

divīziju uz divām nedēļām pārgāja Niedras valdības rīcībā kā "Latvijas kara-

spēks".

4.

19. jūnijā sākās liktenīgās Cēsu kaujas. Pretējo pušu spēki bija puslīdz vie-

nādi skaitliski, bet vācieši bija techniski un pieredzē stipri pārāki. Igauņiem un

Ziemeļlatvijas brigādei toties bija pārāka vadība un lielāks entuziasms un iztu-

rība.

Dabūjis zināt par fon der Golca pasākumu, vācu virspavēlnieks gen. Vil-
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helms Grēners nosauca viņu un viņa sabiedrotos par "stulbeņiem" kas Vācijai

sagādās drausmīgas nepatikšanas. Franči tikai gaidīja izdevību pārpludināt visu

Vāciju ar savu karaspēku. Vācija tad jau bija pa daļai atbruņota un demobilizēta.

Saniknotais maj. Brandiss landesvēra pasākumu apzīmēja par "nerru karu" un at-

teicās fon der Golcam palīdzēt. Dzelzs divīzijas artilērijas vienības cīņu deg-

punktā pārtrauca "karot" un ar saviem lielgabaliem atstāja fronti. Daudzi vācie -

ši bija sašutuši par savu augstāko vadību. Viņi nebija nākuši nogalināt nabaga

igauņus un latviešus, bet gan cīnīties pret internacionālo boļševismu.

20. jūnijā Berlīnē demisionēja Šeidemana valdība, ko atvietoja Gustava Bau-

era kabinets. 21. jūnijā. Šajā dienā Niedra aicināja Latviju "atbrīvot" no "igau-

ņu jūga." 22. jūnijā Vācijas Nacionālā Padome nolēma parakstīt miera līgumu

ar Antanti. 23. jūnijā jaunā valdība to atklāti paziņoja. Tajā pašā dienā beidzās

Cēsu kaujas ar igauņu un Ziemeļlatvijas brigādes uzvaru. Tas bija zināmā mērā

militārs brīnums, igauņu un latviešu patriotisma un izturības triumfs. Viņi sāka

virzīties uz Rīgas pusi.

24. jūnijā Baltvācu nacionālā komiteja parakstīja uzsaukumu par cīņu pret

igauņiem un Zemitānu, bet tajā pašā dienā Antantes kuģi atgriezās Liepājā un

Tallinā. Šajā sakarā baltvācu valdība nākamā dienā nolēma nodot savu radījumu
Niedru un sākt sarunas ar Ulmani.

Tā kā igauņi un ziemeļlatvieši, cīnīdamies savās interesēs, bija izdarījuši

vērtīgu pakalpojumu Antantei, novēršot vācu mēģinājumu pārņemt absolūto varu

Baltijā, Antantes augstākā vadība 25. jūnijā nolēma, ka tālāk viņi vairs nav jāat-

balsta. Bija cerības, ka vācieši, dabūjuši labu mācību, tagad tie būs vieglāk iz-

mantojami Antantes interesēs pretboļševisma kampaņā. Tā kā Niedra bija diskre-

ditēts, nolēma atbalstīt Ulmani, spiežot viņu sadarboties ar vāciešiem. Velti mē-

ģinājis radīt jaunu, sev paklausīgu II latviešu brigādi, zviedru maj. Oldenbranga

un štāba priekšnieka kapt. Ādama Erdmaņa ("Ļichačeva", "Birzes") vadībā, 26. jū-

nijā, Niedra 27. jūnijā klusi devās uz Grobiņu, lai panāktu Antantes atbalstu. Da-

ļu viņa ministru apcietināja latviešu komandantūra Majoros, bet pēc Flečera un

Baloža protesta, atkal atbrīvoja. Niedra atgriezās Rīgā.

28. jūnijā Vācija parakstīja Versaļas miera līgumu, un Niedra vairs nevie-

nam nebija vajadzīgs. Smagu sirdi viņš 29. jūnijā savas pilnvaras nodevaplkv. Jā-

nim Balodim. Lai nodrošinātos Liepājā, Antantes pārstāvji nodibināja labas attie-

cības ar tur esošo Līvena karaspēka nodaļu, igauņu izcelsmes plkv. Kanepa-Jano-

viča vadībā un 30. jūnijā tur pārcēla arī Ziemeļlatvijas brigādes 3. Jelgavas pul-

ku plkv.-ltn. Oskara Dankera vadībā. Tajā pašā dienā franči un angļi mēģināja

panākt pamieru starp vāciešiem un igauņu - Ziemeļlatvijas brigādi. Vācieši at-

kāpās panikā.

Jau 27. jūnijā Antantes pārstāvji bija atļāvuši Liepājā izcelties Ulmanim, ko

sagaidīja Līvena krievi, salutējot Latvijas himnai.' Ulmani apsveica arī Vācijas

diplomātiskais pārstāvis Dr. R. Kiks, kas vēl dienu iepriekš bija mucis no Rīgas

kopā ar Niedru. 29. jūnijā Ulmani apsveica Baltvācu nacionālā komiteja, piepra-

sot vāciešiem nepatīkamo ministru Jāņa Zālīša, Jāņa Goldmaņa, Spriča Paegles

un Dr. Kārļa Pūriņa atstādināšanu un 3 ministru vietas vācu pārstāvjiem. Antan-

tes spēcīgās ietekmes dēļ, Ulmanis to arī izdarīja. Tagad viņam ceļš uz Rīgu

bija brīvs.

Vajadzēja vēl panākt kara darbības izbeigšanos. Saniknotie igauņi un strau
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ji augošais Ziemeļlatvijas karaspēks gribēja vienā paņēmienā atbrīvot visu Lat-

viju no vācu okupācijas karaspēka un tā intriģējošiem komandieriem. Antantegri-

bēja vācu karaspēku saglābt tālākai izmantošanai. 3. jūlijā Antantes pārstāvji pie-

spieda cīnītājus parakstīt Strazdumuižas miera līgumu. Miera līguma parakstīša-

nā pielaida gan igauņus, bet Ziemeļlatvijas karaspēka pārstāvjus šoreiz nepielai-

da. Viņu vietā pielaida līdz šim neitrālās Baloža brigādes pārstāvi ltn. Aleksan-

dru Šūlmani. Kārtību Rīgā pārņēma angļu un amerikāņu gubernātori un plkv. Ba-

lodis. Rīgu pārņēma Baloža brigāde. Igauņus Rīgā neielaida un Ziemeļlatvijas

brigādes ienākšanu novilcināja līdz 6. jūlijam, kad tā ieradās neaicināta. 4. jūlijā

Antantes pārstāvju klātienē Balodis oficiāli paziņoja maj. Flečeram, ka ar šo brī-

di viņu vairs neuzskata par savu priekšnieku. 8. jūlijā Rīgā ieradās Ulmaņa val-

dība un 10. jūlijā "ziemeļniekus" un "dienvidniekus" apvienoja kopējā Latvijas ar-

mijā gen. Dāvida Sīmansona vadībā.

Mierīgi atkāpjoties no Rīgas uz Zemgali un Kurzemi, vācu komandieri fon

der Golcs un Bišofs slepus 6. jūlijā apspriedās ar Visvācu apvienības un vācu

smagās industrijas pārstāvjiem un Bermonta štāba priekšnieku plkv. Čaikovski

par jaunas afēras sākšanu pret Latvijas valdību, Antanti un Vācijas demokrātis-

ko valdību. Suns spalvu met, bet tikumu nemet.'

Notikumi liecina, ka Antante Latviju centās tikai izmantot savās interesēs.

Latviešiem un igauņiem nevajadzēja sekot katra Antantes kapteiņa vai pulkveža

norādījumiem, bet izmantot viņus savās interesēs. Vispirms bija jāpaļaujas uz

saviem spēkiem, jāseko savām nacionālām interesēm un jāsadarbojas galvenā kār-

tā ar līdzīgā situācijā esošiem kaimiņiem. Brīžos, kur trūka instrukciju, bija jā-

rīkojas pēc sirdsapziņas diktāta latviešu tautas interesēs, kaut gan tas prasītu
lielu drosmi un upurus.

Drosminieki Cēsu kaujās paglāba Latviju no briesmīga chaosa. Viņi arī

lielā mērā paglāba Vāciju no drausmīga kauna un ciešanām, Antantes armijām to

pārpludinot miera līguma neparakstīšanas gadījumā un zināmā mērā paglāba de-

mokrātiju Vācijā. Pateicoties uzvarai pie Cēsīm, varēja arī nopietni plānot saim-

niecisko vērtību taisnīgāku sadalīšanu starp visiem Latvijas iedzīvotājiem, ar to

domājot galvenā kārtā agrāro reformu. Cēsu kaujas arī demonstrē, ko varēja pa-

nākt kaimiņi, drosmīgi un draudzīgi kopēji sadarbojoties.

Cēsu kauju piemērs stiprina apziņu, ka latviešiem vispirms bija jāievēro

savas intereses un pirmā kārtā jāsadarbojas ar saviem tuvākajiem kaimiņiem. Bā-

zi nevar būvēt mākoņos un fantāzijas pasaulē.

E. Andersons.
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KAROGAM BŪS ASINĪS MIRKT

4. Valmieras kājnieku pulka atcerei

Latvijas Pagaidu valdība 1919. gada pirmajās dienās atstāja Rīgu un devās

uz Liepāju, kur pārdzīvoja grūtas dienas. Tās rīcību stipri ierobežoja vācu oku-

pācijas vara; nebija arī līdzekļu valsts pārvaldīšanai un karaspēka formēšani un

uzturēšanai. Tāpat valdība bija neziņā par sabiedroto diplomātisko un militāropa-

līdzību. Tādēļ par tālredzīgu un nozīmīgu uzskatāms pagaidu valdības lēmums -

formēt latviešu militārās vienības Igaunijā un Ziemeļlatvijas novados. Igauņi bija

laimīgāki, jo pasludinot neatkarību, jau 1918. gada 24. februārī, varēja arī agrāk

formēt un apbruņot savas karaspēka vienības. Bet arī igauņi vēl atradās smagu

cīņu priekšā ar komūnistiem savas valsts austrumu daļā, tādēļ labprāt atbalstīja

latviešu vienību formēšanu savā zemē.

Pie Igaunijas valdības jau darbojās Latvijas pārstāvis, bet tagad uz Tallinu

nosūtīja arī kapt. J. Zemitānu. Viņš enerģiski stājās pie latviešu mobilizācijas,un

jau janvāra beigās iesaukšanas vietā ieradās 657 Tallinā un Tartū dzīvojošie lat-

vieši, veidojot kadru turpmākajām vienībām. Latvijas valdība 18. februārī ar Igau-

niju parakstīja līgumu par tālāku mobilizāciju, kura deva tik labus panākumus,ka

viena bataljona vietā varēja stāties pie vesela pulka formēšanas.

Šo pulku nosauca par 1. Valmieras kājnieku pulku un par tā dibināšanas die-

nu atzina 18. februāri. Par pulka komandieri iecēla plkv.-ltn. J. Jansonu, bet par

bataljonu komandieriem- kapt. Skreiju un kapt. Bojāru. Katrs bataljons sastāvēja

no 4 rotām. Par artilērijas vada koamndieri iecēla vltn. Dannebergu. Pavisam

samobilizēja 60 virsniekus, 1471 instruktorus un kareivjus. lesaukto vidū bija arī

Plkv.-ltn. J. Jansons,

1. Valmieras kājn. p. kom-ris.

104 brīvprātīgie -zēni 16-17 gadus veci un 60 g.

vecais Jēkabs Noriņš no Annas pagasta. Jau ag-

rāk, kad vēl nebija pašu vienību, daudzi latvie-

ši bija brīvprātīgi iestājušies igauņu armijā. Ta-

gad tiem atļāva pāriet uz Latvijas karaspēku. Tā

kā mobilizācija bija sekmīga, varēja izveidot arī

pulka rezerves bataljonu, no kura vēlāk, 18.mai-

jā, plkv.-ltn. Berķa vadībā radās 2. Cēsu kāj-

nieku pulks.

Apbruņojums un apģērbs bija ļoti trūcīgs. Ne-

bija pat vienveida uniformas, izņemot kokardi ar

Latvijas karoga krāsām pie cepures. Sevišķi bē-

dīgi bija ar apaviem, kuri ātri nolietojās. Lat-

viešu karaspēka parastā piederības zīme bija

balta saite ar divām svītrām uz piedurknes. Tar-

tū (Tērbatā) dzīvojošie latvieši dāvināja pulkam

pirmo karogu - nacionālās krāsās šūdinātu ar uz-

lēcošu sauli vidū un uzrakstu 1. L. V. K. P. Pulka karavīri nepaguva kārtīgi iepa-

zīties ar savu vājo apbruņojumu, ierindas mācību un kaujas uzdevumiem, jo ko-

mūnistu stiprais spiediens Valkas virzienā, lai sašķeltu latviešu un igauņu spē-

kus, spieda pārtraukt apmācības un jau 27. martā doties no Tartū uz fronti Apes

- Alūksnes virzienā. Šai laikā pulka sastāvā bija 61 virsnieks, 1177 instruktori
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un kareivji, 14 kara ierēdņi un 4 ārsti.

Pirms izbraukšanas uz fronti, 1919. gada 27. marta rītā, 1. Valmieras pul-

ka karavīri izrindoti Tērbatas pilsētas laukumā, svinīgi dziedot šo garīgu dzies -

mv, izlūdzās Visuvarenā svētību:

Jau dvēseles cēlākā trauksmē

Slīgst lūgšanā Valmieras pulks.

To Dievība vienībā kausē,

To neskaldīs naidnieka bults.

Ka vienota varoņu saime

Par dzimteni stāv tas un mirst,

Lai Latvijas pilnīga laime

Iz svētītas nākotnes nirst.

(Teksts stud. theol. Jēkaba Oša)

28. martā pulks izkravājās no vilciena pie Melnupes tilta un stājās igauņu
2. divīzijas komandiera rīcībā; trūka artilērijas un jātnieku nodaļas, kuras bija

atstātas Tartū. Melnupes krastos - Apes, Rēzaku muižas un Jaunlaicenes rajonā-

Valmieras pulks ko -

pā ar igauņu vienī-

bām aizvadīja divus

grūtus mēnešus, no-

darot prāvus zaudē-

jumus lieliniekiem,

kuru pusē darbojās

sarkanie latviešu

strēlnieki. Zaudēju-

mus cieta arī Val-

mieras pulks: 6 kri-

tušus un 6 ievainotus

virsniekus, 22 kri-

tušus instruktorus un

kareivjus, 58 ievai-

notus un 104 pazu -

dušos.

Ar Alūksnes ie-

ņemšanu 29. maijā,

pulka gaitas pret lie-

liniekiem
,

kuri at-

kāpās, kļuva strau-

Valmieras pulka kaujas pie Apes, 1919. g. aprīļa sākumā.

jākas, ierobežojoties ar mazākiem uzbrukumiem un pārdrošiem, bet ļoti sekmī-

giem izlūku gājieniem ienaidnieka spārnos un aizmugurē. Lai še kā piemērs pul-
ka karavīru drošsirdībai pieminēts tikai ltn. Zīles izlūku gājiens 30. maijā, dienu

pirms uzbrukuma Vecgulbenei.

Ltn. Zīle bija 2. rotas komandieris. Nevarēdams apmierināties ar mierīgu
nakts guļu Kalnamuižā, viņš prasīja un saņēma atļauju izdarīt izlūku gājienu ie-

naidnieka aizmugurē... Visi rotas karavīri pieteicās brīvprātīgi, bet 5 ar nober-
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ztām kājām bija jāpaliek Kalnamuižā. Zīle ar pārējiem 33 karavīriem un 2 pat-

šautenēm devās izpētīt Vecgulbenes - Balvu lielceļu un Vecgulbenes - Rītupes dz-

ceļa līniju. Viņš zināja, ka lielinieki steidzīgi atkāpjas austrumu virzienā, tādēļ

izvēlējās virzienu uz Vēžu krogu, pie Gulbenes - Rēzeknes lielceļa, lai še mežai-

najā apvidū pārsteigtu ienaidnieku. Krēslai metoties, ltn. Zīle sasniedza Kusuļu-
Silenieku mājas. Vietējie iedzīvotāji pastāstīja visu, ko zināja par sarkanajiem,

un deva pavadoņus, lai izlūki nenomaldītos mežā. Labprāt tos arī pacienāja. Pār-

gājuši dzelzceļa stigu, izlūki uzzināja, ka Kusuļu virzienā atkāpjas lielinieku ba-

terija un ap 200 sarkanarmiešu. Nav lielāka varoņdarba, kā ienaidniekam kaujā

atņemt lielgabalus, tādēļ izlūki apņēmīgi un enerģiski steidzās pakaļ. Rīta gais-

mai austot, ienaidnieks pie Riemeriem, ziemeļrietumos no Vēža kroga, bija pa-

nākts. Par spīti tam, ka pretinieks vairākkārt stiprāks, izlūki, izvērsušies ķēdē,

devās uzbrukumā. Ltn. Zīle jau iepriekš bija norādījis nešaut uz zirgiem, jo tie

pulkam bija ļoti vajadzīgi. Sarkanie, šauteņu un patšauteņu uguns pārsteigti, me-

tās bēgt, daļa krita gūstā. Rezultātā 2. rotas 34 karavīri saņēma gūstā 40 sarkan-

armiešus un ieguva divus 3 collu lielgabalus, vienu smago lielgabalu, 50 zirgu, 2

lauku virtuves, daudz vezumnieku ratu un lauka telefona materiālu. Kad izlūku

rota gatavojās doties atceļā, neredzams ienaidnieks lielceļa pusē no tuvēja meža

uz to atklāja šauteņu uguni. Ltn. Zīle pavēlēja 15 kareivjiem ar iegūtajām trofe-

jām atgriezties pa to pašu ceļu, pa kuru bija sekojuši lieliniekiem, bet pats ar

pārējiem sāka apšaudīt mežmalu. Drīz ienaidnieka uguns apklusa un ltn. Zīle ar

saviem vīriem pievienojās pārējiem rotas karavīriem.

Vēlāk noskaidrojās, ka pa ceļu uz Vēža krogu bija virzījies igauņu s.komu-

nistu pulks un dažas krievu daļas. Sarkanajiem igauņiem bija jāiet pretuzbrukumā

1. Valmieras k. p. Instruktoru rotas 4. vada 1. grupa, 1919. g. No krei-

sās uz labo: kareivji - Biezais, Ziediņš, Krievs, Avotiņš, Apenītis,

Pulkstens, Purvītis, Vilks. No tiem dzīvi un brīvā pasaulē ir tikai

divi - Apenītis ASV un Purvītis Kanādā.
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uz Gulbeni. Tā kā, saņemot gūstā bateriju, latviešu izlūki šāvuši uz ceļa pusi,

tad šim daļām radies iespaids, ka tām uzbrūk. Izcēlusies panika. Sarkanie bēgu-

ši atpakaļ lielā nekārtībā, šaudami uz latviešu pusi. Nesagūstītā sarkano bateri-

jas apkalpe nokļuvusi starp šīm ugunīm un domājusi, ka baltie tos apgājuši no vi-

sām pusēm. Izlūku gājiena organizētājs un vadītājs ltn. Zīle, vēl neapzinādamies

sava pārdrošā pasākuma lielo nozīmi, jau pīkst. 10 rītā mierīgi atgriezās Silenie-

kos, no kurienes ziņoja pulkam par panākumiem un lūdza sūtīt kādu vienību pēc

lielgabaliem un gūstekņiem.

31. maijā pulka vienības sasniedza Vecgulbeni, 3. jūnijā Cesvaini un 4. jūni-

jā Madonu. Igauņi bija sagūstījuši 16. latviešu sarkano strēlnieku pulka l.rotu pil-

nā sastāvā un to nodeva Valmieras pulkam. Šī rota sastāvēja no tikko spaidu kār-

tā samobilizētiem iedzīvotājiem, kuri vēlējās tūlīt iestāties latviešu nacionālajā

armijā. - (Artura Vītoliņa rota, Red.). Viņus ieskaitīja Valmieras pulkā. Ar to

latvieši pret lieliniekiem austrumos tagad sastāvēja no Valmieras pulka diviem

bataljoniem, partizāņu vienībām Lubānas un Malienes rajonos un Cēsu pulka 2. ro-

tas. Šīs daļas ieņēma aizstāvēšanās pozicijas starp Daugavu un Lubānas ezeru.

Ar Krustpils ieņemšanu Vidzemes atbrīvošana bija pabeigta. Valmieras p.

no 27. maija līdz 5. jūnijam, 10 dienu laikā, vajādams ienaidnieku, ciešā sadar-

bībā ar sabiedrotajiem igauņiem bija ar kaujām nogājis ap 200 km. Atbrīvotājus

no komūnistu šausmu jūga iedzīvotāji visur sagaidīja ar gavilēm un puķēm. Pulks

šai laikā bija atņēmis ienaidniekam 3 lielgabalus, 15 ložmetēju, ap 2000 šauteņu,

160 zirgu un daudz citu mantu, kā arī sagūstījis ap 1800 karavīru.

Lielinieku pulki pēc neveiksmēm bija stipri novājināti; daudzi no sarkano

latviešu pulkiem bija dezertējuši un atgriezušies savās dzimtajās sētās, vai arī

pārgājuši latviešu nacionālajās vienībās. Austrumlatvijas iztīrīšana no lielinieku

karaspēka bija vairs tikai laika jautājums, un tas būtu izdevies jau 1919. gada va-

saras sākumā, taču vācu iebrukums Vidzemē un sekojošās cīņas ar tiem saskal -

dija Latvijas spēkus divās frontēs. Tas deva iespēju sarkano vienībām atjēgties,

no jauna saformēties un apdraudēt Latvijas nacionālo karaspēku un Latgales sētas

vēl ilgāk nekā gadu.

Valmieras pulks ieņēma pozicijas pret varbūtējiem vācu uzbrukumiem Dau-

gavas labajā krastā, Trepes un Mežmuižas rajonā, un sāka formēt savu 111 ba-

taljonu Ļaudonā. Reizē ar jaunu Ziemeļlatvijas novadu atbrīvošanu varēja mobili-

zēt arvien vairāk latviešu, bet daudzi pieteicās arī brīvprātīgi. Tā radās jaunas

vienības, jauni pulki. Tikai pateicoties šiem strauji pieaugošajiem spēkiem, kaut

nepilnīgi apbruņotiem un apmācītiem, Latvijas armijas vadībai bija iespējams no-

organizēt sekmīgu aizstāvēšanos un vēlāk izšķirošus uzbrukumus kā pret bermon-

tiešiem pie Daugavas, tā arī pret lieliniekiem Austrumlatvijā. Vienības pārorga-

nizējot, 1. Valmieras kājnieku pulku pārdēvēja par 4. Valmieras kājnieku pulku.
Tā vienības augustā iesaistīja kaujās Līvānu rajonā, bet septembra vidū pulka ba-

taljonus pakāpeniski nomainīja Latvijas vācu zemessargi (Landesvērs). Pulka 1.

bataljonu vēl paturēja Jersikas rajonā, bet II un vēlāk 111 bataljonu pārveda uz

Ikšķili, kur tie ieņēma fronti Daugavas labajā krastā no Salaspils līdz Ogrei un

piedalījās izšķirošajās oktobra cīņās pret Bermontu ap Rīgu. Valmieras pulks iz-

cīnīja sīvas kaujas ar uzbrūkošajiem bermontiešiem, pamazām tos atspiežot un

ieņemot Doles salu, Nāves salu, Mercendorfas muižu un Baldoni. Pulka I batal-
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jons ieradās fronte pie Skrīveriem un Jaunjelgavas 10. oktobri. Ar 20. oktobri

par pulka komandieri iecēla plkv.-ltn. Bojām.

Latviešu bruņotie spēki ieņēma Jelgavu 21. novembrī, un reizē ar to bei-

dzās cīņas ar Bermonta armiju. Valmieras pulks beidzot varēja atpūsties, pa-

pildināt zaudējumus un apbruņojumu, bet jau 1920. gada janvāra sākumā pulku

pakāpeniski pārveda uz Latgales fronti Rītupes un Balvu rajonā. Še pulks 26.jan-

vārī divu bataljonu sastāvā strauji uzbrūkot 20 km platā frontē, pavirzījās uz

priekšu 10 km, izsitot lieliniekus no 20 sādžām. Turpmākajā vispārējā latviešu

uzbrukumā ienaidnieku atsvieda aiz Zilupes upes. Par spīti pamiera parakstīša-

nai ar Padomju Krieviju 1. februārī, pulks pavadīja visu vasaru austrumu frontē,

veicot ļoti sekmīgus izlūku gājienus un nodarot ienaidniekam lielus zaudējumus,

iegūstot gūstekņus un kara materiālus, kā arī izbūvēja nocietinājumus.

Valmieras k. p. 10. rotas karavīru grupa Latgales frontē, 1920. g. va-

sarā. Lielākā daļa karavīru ir "ziemeļnieki". No brīvā pasaulē iz-

kļuvušiem zināmi tikai trīs - uzņēmuma vidū vltn. Mente (vēlāk kap-

teinis Latvijas nacionālā armijā. Mira 1967. g. ASV). No viņa pa

kreisi - kājn. grupas kom-ris, d-kar. Apenītis (vēlāk virsn. vietn. Lat-

vijas nac. armijā. Tagad ASV pensionārs); ložmetēju grupas kom-ris,

kapr. Ikše (vēlāk kapteinis, LKOK Latvijas armijā. Tagad zobārsts

Zviedrijā).

Atzīmējams 21. jūnija notikums, kurš prasīja drošsirdīga pulka virsnieka

dzīvību. Šīs dienas vakarā 2. rotas komandieris kapt. Zīle ar 30 vīriem, 3 pat-

šautenēm un 2 partizāniem no neitrālās joslas devās izlūku gājienā. Tumsā iz-

lūki pārbrida Zilupes upi un nonāca pie Losi sādžas. Daļu no saviem izlūkiem

kapt. Zīle atstāja uz ceļa, kurš veda uz ienaidnieka aizmuguri, bet ar pārējiem

devās uz sādžu. Pie pašas sādžas ienaidnieka postenis pamanīja izlūkus un at-

klāja uguni. Pēc īsas apšaudīšanās izlūki iebruka sādžā. Daļa sarkanarmiešu de-

vās steigšus bēgt, bet citus saņēma gūstā, skaitā ap 20. Ložmetēju sarkanie to-

mēr paguva aizvest. Tā kā ausa jau gaisma, nemanot pārbrist Zilupi vairs nebi
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ja iespējams, tādēļ kapt. Zīle nolēma atgriezties caur Pog Ņikolasiņijas sādžu,kur

bija tilts pāri upei. Izlūkiem tuvojoties sādžai ar visu gūstekņu baru, viņus saņē-

ma ar uguni. Lai padzītu ienaidnieku no sādžas un atbrīvotu ceļu, izlūki sadalī-

jās trīs grupās. Vienai bija uzdevums apiet sādžu no ziemeļiem, otrai no dienvi-

diem, bet kapt. Zīle ar atlikušajiem vīriem uzbruka sādžai frontāli.

lenaidnieks sādžas nomalē bija ieracies un atklāja pret uzbrucējiem spēcīgu

uguni. Ap 150 soļu attālumā no sādžas kapt. Zīle pavēlēja saviem vīriem nogul -

ties, lai sagatavotos triecienam. Pie patšautenes saļima šāvējs, mirkli vēlāk bla-

kus kapt. Zīlēm krita ceļvedis - partizāns. Kapteinis pielēca kājās un, pagriezis

šauteni pret ienaidnieku, sauca: "Padodaties, vai es jūs visus apšaušu.'" Atska-

nēja vairāki šāvieni, un kapt. Zīle, vairāku ložu krūtīs trāpīts, saļima. Dažos

mirkļos beidza pukstēt drošsirdīgā kapteiņa sirds. Varonīgais virsnieks bija bei-

dzis savas karavīra gaitas.

Pa šo laiku ltn. Balodis ar pirmo grupu bija apgājis sādžu un iebruka tajā.

Slēpjoties aiz ēkām, grupa strauji metās uz ienaidnieka ierakumiem. Lielinieki

neizturēja šo 9 vīru straujo triecienu un metās bēgt, kaut bija skaitliskā pārāku-

mā, ap 50-60 vīru. No tiem 2 saņēma gūstā, tuvcīņā 2 krita, bet bēgot vairākus

vēl noguldīja izlūku lodes. Pēc kāda laika sādžā ienāca arī otra grupa, kura bi-

ja sagūstījusi ienaidnieka rotas komandieri. Kaujā mierīgi noskatījušies Losi sā-

džā sagūstītie 20 sarkanarmieši, nemēģinot ne palīdzēt savējiem, nedz arī bēgt,

kas būtu bijis viegli iespējams.

Pēc šīs kaujas daļu no izlūkiem izsūtīja sādžas austrumu nomaļā, lai no-

drošinātos pret ienaidnieka uzbrukumiem, kamēr pār upi pārnes kritušo kapteini
Zīli un ievainoto kareivi, kā arī pārved gūstekņus.

Pēkšņi Zilupes kreisajā krastā parādījās sarkano ķēde; tie vairs nebija tā-

lu no tilta. Mazākā vilcināšanās, un atiešanas ceļš pār upi būtu atgriezts. Ltn.

Balodis ar tuvāk esošajiem 2 kareivjiem metās pāri tiltam un atklāja uz sarkano

ķēdi uguni. lenaidnieks apjuka un atgāja uz dienvidiem. Šai laikā no Pod-Ņikola-

siņijas sādžas izsistie lielinieki, paspējuši sakārtoties, sāka uzbrukumu no aust-

rumiem. Sādžas nomalē atstātie izlūki tomēr aizturēja ienaidnieku tik ilgi,kamēr
izdevās pārnest pāri upei kritušo kapteini un ievainotos. Tāpat pārveda arī visus

23 gūstekņus.

Tikai 11. augustā parakstīja mieru un jebkāda veida kaujas darbība beidzās

Latgales atbrīvošanas cīņās bija krituši 33 virsnieki un 597 instruktori un kareiv-

ji, bez tam no ievainojumiem un slimībām mira un tāpat bez vēsts pazuda apmē-

ram tikpat liels skaits. levainoti pavisam bija 650 karavīri. Latvijas armija kā

kara laupījumu ieguva 14 lielgabalus, 60 ložmetējus, 2000 šauteņu, 6 lokomotīves

250 dzelceļa vagonus un daudz cita kara materiāla. Gūstā bija saņemti ap 4000

ienaidnieka karavīru.

No mazās latviešu karavīru saujiņas - Kalpaka bataljona Kurzemē un Igauni-

jā formētā Valmieras pulka - nepilnu divu gadu laikā bija radīta diža Latvijas ar-

mija, kuras rindās jau bija vairāk nekā 70.000 karavīru.'

4. Valmieras kājnieku pulks frontē bija pavadījis 18 mēnešu, pārstaigājot Vi-

dzemi, Zemgali un Latgali, kaujās guvis spīdošus panākumus. 24. oktobrī pulks
iebrauca Rīgā un uzsāka miera laika gaitas. Plkv. -ltn. Bojāra vietā par pulka ko-

mandieri iecēla plk-ltn. Kalēju, bet no 1922.- 1931. g. pulku komandēja plkv. Kļa-

viņš. Valmieras pulka pēdējo komandieri - Lāčplēša kara ordeņa kavalieri plkv.
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J. Skujiņu komunisti 1940. g. apcietināja un viņš tika nobendēts Butirku cietumā

Maskavā.

Latvijas neatkarības gados 4. Valmieras kājnieku pulkā obligāto kara dienes-

tu veica tūkstošiem latviešu jaunekļu - kazarmēs Rīgā, vasarā Salaspils un Lilas-

tes nometnēs. Ar dedzību un paļāvību tie sekoja mācībām un savu virsnieku un

instruktoru iekaltajai devīzei, kas bija rakstīta pulka karogā: "Pirms tēvijai brī-

vību dēli spēj pirkt, būs karogam varoņu asinīs mirkt.' " Šī devīze kvēlo bijušo
Valmieras pulka karavīru sirdīs joprojām, dzimtenes mīlestībā un skaistās atmi-

ņās atceroties Latvijas pirmā un reizē ar to vecākā kaujas pulka dibināšanas die-

nu - 18. februārī.

A. Millers.

R. Bebris, LKOK,

Cēsu pilsētas komandants 1919. g.

LIELĀ JUNDA

Pēc cīņām krēslas stundu

Sveic karotāju pulks,

Kad svēta miera jundu

Teic cīņu skaļais tulks.

Pie vārda minēts katris

Teic kareivisko - jā.'

Neviens nav sevi liedzis,

Kam mīļa Latvija.

Sauc: pulkvedis Briedis, Kalpaks

Kur Zālīts, Zemitāns...

Un vēl -un vel... bet drumak

Dirn krēslas klusais zvans:

Tie dus jau Brāļu kapos

Un tur, kur arājs dzied,

Sen dus tie dzimtās ežās,

Kur kapu smilgas zied.

Pauž taure lielo jundu.

Un gadu simteņi
Nak pieminēt šo stundu

Pie kapiem aizvērtiem.
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Kārlis Dzirkalis

CĒSU PULKA SKOLNIEKU ROTA

un skolu jaunatnes varoņgars Brīvības cīņas

Skolnieku rotas

krūšu nozīme.

(K. Dzirkaļa mets)

Ikvienas tautas dzīvē un vēsturē ir atsevišķi un spilg-

tāki, no nacionāliem, politiskiem vai militāriem apsvēru-

miem izraisīti apgarotības un sajūsmas uzliesmojumi. Šā-

dos gadījumos, tauta apzinās savu sūtību un pienākumus,

uzņēmās atbildību un gatavību ziedoties un upurēties, lai

sasniegtu iecerētos augstos ideālus un mērķus. Tā franči,

iedvesmoti no Apgaismības laiku vispārcilvēciskiem un re-

volūcijas ideāliem, pacēla savas galvas, apvienojās nācijā,

guva uzvaras un iespaidoja nevien Eiropas gara dzīvi un

politiku, bet arī atstāja pēdas visā kultūrālā pasaulē. Lī-

dzīgi tas bija ar vācu tautu, kas pēc Napoleona kariem

sāka apzināties savu vietu un kopību un ticēja Vācijas nā-

kotnei.

Baltijas tautām šāds slavas un uzvaras laiks bija ne-

atkarības iegūšana un brīvības cīņas. No vienas puses, ār-

kārtējas grūtības, kara apstākļi, izpostīta zeme, iedzīvo-

tāju aizklīšana bēgļu gaitās, lielo valstu šaubas un neticī-

ba, un abu lielo kaimiņu pretestība, bija nelabvēlīgākie apstākļi mūsu mērķu īs-

tenošanā. Bet no otras puses, nekad vēl Baltijas tautas nebija agrāk pierādījušas

tik lielu un stipru ticību un dzīvotgribu, savas brīvības izcīnīšanai. Tas bija

vienreizējs sajūsmas un patriotisma izpaudums, kāds vēl nebija piedzīvots. Brī-

vības karā gāja visi, nevien veci un piedzīvojuši karavīri, bet tikpat apgaroti

bija arī jaunie zēni un skolu jaunatne, neprasot, kas man par to būs.

Runājot tieši par skolu jaunatnes līdzdalību brīvības cīņās, jau organizētās

vienībās, pirmos paraugus tam deva 1918.g., Tallinu aizstāvot, igauņu skolnieku

rotas un skautu bataljoni, izcīnot sīvas kaujas un pierādot izcilu varonību, ko lie-

cina brīvības laikā uzstādītie daudzie pieminekļi Igaunijā.

Faktiski, par pirmo Latvijas karaspēka vienību tēvzemē uzskatāma Skol-

nieku rota, ko 1918. g. 6. nov. sastādīja apm. 80 Rīgas skolu audzēkņi. Tā orga-

nizējās ar Latvijas Nacionālās Padomes ziņu un Latvju Kareivju Nacionālās Sa-

vienības atbalstu pat pirms Latvijas valsts pasludināšanas. Rota izveda militārās

apmācības, pildīja sardzes dienestu, piedalījās pirmā Latvijas karaspēka parādē

un sagatavojās nākošiem uzdevumiem. Bet ātro militāro notikumu norisē, Rīgas
skolnieku rotas karavīri sadalījās starp pārējām jaunformējamām vienībāmun tai

nebija lemts kļūt par atsevišķu kaujas vienību.

Pirmais mūsu akadēmiskās jaunatnes patriotiskais apliecinājums ar gatavī-

bu stāties karotāju rindās, izpaudās Tērbatā 1918. g. novembra otrā pusē, kad

bija saņemta ziņa par Latvijas valsts proklamēšanu Rīgā. Tad, Lettonia's kon-

venta dzīvoklī sanāca svinīgā sanāksmē delegāti, kas pārstāvēja tanī laikā pastā-

vošās studentu korporācijas: Lettoniu, Lettgalliu, Latviu, Ventoniu un studentu

biedrību Atauga. Sanāksme noritēja labā saskaņā un sadarbības garā un svinīgi
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apliecināja savu padevību un uzticību Latvijas valstij. Tika pieņemta rezolūcija,

ar kuru minētās studentu organizācijas nodeva sevi Latvijas Pagaidu Valdības

rīcībā ar apņemšanos kalpot tēvijai ar ieročiem rokās.

Rīgā esošā akadēmiskā jaunatne- latviešu studentu korporāciju locekļi ( 47

no Selonijas, 44 - Talavijas, 9 - Frat. Moscoviensis - Letticas, 6 - Lettonias un

Ino Lettgallias) noorganizēja 1918. g. 16. dcc. Atsevišķo Studentu rotu, ko 17.

februārī ieskaitīja Kalpaka bataljonā un vēlāk, 21. martā - Baloža brigādē, kā

Studentu bataljonu.

Bermonta cīņām izceļoties, steigā saformējās cits Studentu bataljona, plkv.

ltn. P. Bruņinieka vadībā, kurā ietilpa daļa agrākās Ats. Studentu rotas karavīru,

studenti, skolnieki, ierēdņi v. c. Bataljons piedalījās Rīgas aizstāvēšanā un turp-

mākās cīņās, parādot sevi par ievērojamu kaujas vienību.

Ziemeļlatvijā labi pazīstama bija Cēsu pulka skolnieku rota, kas noorgani-

zējās slaveno Cēsu kauju priekšvakarā. Tā vienīgā kļuva par latvju skolu jaunat-

nes bruņotu kaujas vienību un 1969. g. 6. jūnijā varēja atskatīties uz saviem 50 ga-

diem.

Cēsu pulka skolnieku rotas orga-

nizētājs un virsseržants, vingro-

šanas skolotājs Alfrēds Lukstiņš

(vēlākais vltn. 5. Cēsu k. pulkā un

Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.

Rotas sākums meklējams Valmierā, ko

1919. g. 26. maijā ieņēma 6. igauņu pulka
skolnieku rota, vairāku bruņotu automobiļu

pavadīta. Šī mūsu sabiedrotās armijas rota,
kas nepazina baiļu, dziedot igauņu tautas

dziesmas, sīvi cīnījās lai izsistu lieliniekus

no Pārgaujas, kur atradās svarīgais Valmie-

ras dzelceļu mezgls. Lai kaut cik rastu dzī-

vu spēku un papildinājumu cīņām, vietējo

skolu audzēkņi, uz savu roku, sāka organi-

zēt kaujas un pašaizsardzības grupu. Idejas

ierosinātājs bija Valmieras reālskolas ving-

rošanas skolotājs Alfrēds Lukstiņš, kas ener-

ģiski uzsāka brīvprātīgo skolnieku reģistrē-

šanu. Katrs nesa sev līdzi paslēptus ieročus

un municiju, saglābtu no lieliniekiem. Apbru-

ņotie skolnieki pabalstīja igauņu kaujas dar-

bību, apšaudot no jumtiem Pārgauju un Val-

mieras staciju, no kuras lielinieki steigā vā-

cās projām. Šī skolnieku grupa, starp citu,

uzturēja kārtību pilsētā, izpildīja sardzes

dienestu, piedalījās ugunsgrēku dzēšanā un

iedzīvotāju mantas glābšanā. 28. maijā Val-

mierā ienāca lielāka latviešu partizāņu noda-

ļa un galīgi atbrīvoja Valmieras Pārgauju.

30. maijā, svinīgi sagaidītas, Valmierā iera-

dās 2. Cēsu kājnieku pulka daļas, toreiz kop-

veža Kr. Berķa vadībā. Nodibinājās noteikts stāvoklis un kārtība. Tad arī pacēlās

doma pārorganizēt jau pastāvošo skolnieku grupu par sevišķu karaspēka vienību

pie pulka. Ar pilsētas komandanta kapt. Bankina rīkojumu izsludināja pieteikšanos.

Pēdējo izdarīja uzsaukumiem un privātiem pamudinājumiem, aicinot katru skolas
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audzēkni, kam mīļa tēvzeme, brīvprātīgi stāties tēvijas aizstāvju rindas.

1. un 2. jūnijā pieteicās ap 70 skolnieku un daži studenti, 16-20 gadu vecu-

mā. Kā pirmais brīvprātīgais pieteicās Valmieras reālskolas audzēknis un spor-

tists Aleksandrs Liepiņš. Daži no skolniekiem atveda līdzi arī zirgus un ieročus.

Lielu pamudinājumu jauniem karotājiem deva reālskolas direktors, māc. L. Ada-

movičs, kas visur atbalstīja audzēkņu cēlos nodomus. No brīvprātīgiem skolnie-

kiem ap 20 piekomandēja pulka sakaru un citām vienībām. Vislielāko rosmi un

enerģiju rotas organizēšanā izrādīja A. Lukstiņš, kurš bija rotas pirmais virs-

seržants un dvēsele. Vēlāk viņu, par kauju nopelniem apbalvoja ar Lāčplēša ka-

ra ordeni.

31. maija agrā rītā, Latgales partizāņu nodaļa iebruka Cēsīs, padzenot pa-

kaļpalikušos sarkanarmiešus un lielinieku komitejas. 1. jūnijā, iedzīvotāju jūsmī-

gi apsveikts, pilsētā ienāca 2. Cēsu kājnieku pulka štābs un daļas. Ziņu par val-

mieriešu organizēšanos telefoniski nodeva uz Cēsīm, kur Reālskolas direktora

L. Ausēja iedvesmoti, no vietējām skolām pieteicās vēl 38 skolnieki, Abu grupu

apvienošana notika Cēsīs 5. jūnijā, progimnāzijas telpās, kad valmierieši, ar sko-

lotājas B. Stakles kundzes un palīdžu darinātu un dāvinātu nacionālo karogu, kā-

jām nākot, ieradās Cēsīs. Jaunformēto vienību, 108 skolnieku sastāvā, ieskaitīja

kā 8. brīvprātīgo skolnieku rotu 2. Cēsu kājnieku pulkā, kas pats vēl bija formē-

šanas stadijā. Par rotas komandieri iecēla vltn. A. Grīnu, par grupu komandie -

riem - vecākos un piedzīvojušākos skolniekus. Steigā izdalīja šautenes (Anglijā

gatavotās, krievu parauga "vintovkas"), kaujas municiju un rotas karavīrus īsi

apmācīja. Uzturs bija pašu. Skolnieki tērpti vieglos, krievu parauga, melnos vai

aizsargu krāsas formas kreklos, t. s. "tužurkās-gimnasķerkās' 1

, apjozti melnām

lakādas jostām ar iniciāļiem B. P. V. misiņa sprādzē. Pie skolas cepures kokar-

de nacionālās krāsās un ap roku saite ar pulka uzrakstu 2. Z. K. P.

Kā zināms, tajās dienās notika starpga-

dījums ar Manteifeļa jātnieku nodaļu, kas

kā landesvēra avangards, ieradās no leri-

ķiem Cēsīs. Sākās sarunas. Stāvoklis bija

ļoti saspīlēts, kādēļ varēja paredzēt visļau-

nāko. Rotas karavīriem pieteica būt mod-

riem un sagatavoties uz visu.

Pirmo sadursmi rotas izlūki izcīnīja uz

igauņu bruņotā vilciena "Kalew", kuram skol

nieki bija piekomandēti kā labi apvidus pazi

nēji, 5. jūnijā uz Amatas tilta.

Jau nākošā naktī uz 6. jūniju pīkst. 2.00

bija trauksme un rotai deva pavēli iziet po-

zicijās. Tas viss notika nepilnās 24 stundās

pēc rotas sastādīšanas. Pēdējo reizi izveda

taktiskās apmācības pilsētas ielās un rādīja

apiešanos ar kaujas šautenēm un rokas gra-

nātām. Rota izgāja Mācītājmuižas-Meijer -

muižas līnijā, aizsargājot svarīgāko kaujas

Pa kreisi Cēsu pulka Skolnieku rotas karogs

(K. Dzirkaļa mets)
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Skolnieku rotas brīvprā-

tīgais karavīrs 1919. g.

iecirkni. Pa kreisi skolnieku rotai bija 2. Cēsu kājn.

pulka 7-tā, pa labi 1. rota. Frontes sektors bija 7

km garš un to aizsargāja tikai daži simti brīvprātī-

go. Šeit arī notika slaveno Cēsu kauju pirmie šāvie-

ni, kas vēlāk pārvērtās sīvā kaujā. Atbalstīts ar ar-

tilērijas un ložmetēju uguni, landesvērs uzsāka uz-

brukumu. Kauja ilga līdz pīkst. 13.00, kad pulka ko-

mandieris deva rīkojumu atiet uz Raunas pozicijām.
Skolnieki cīnījās varonīgi un pašaizliedzīgi. Trūka

ieroču, patronu un uztura, bet ārkārtējā pašuzupurē-

šanās un sajūsma tos aizvietoja. Tai laikā no Cēsīm

atkāpās pārējās daļas, jo pretimstāvēt tik stipri ap-

bruņotam pārspēkam nevarēja. Skolnieku rota, būda-

ma visu laiku zem landesvēra uguns, kā beidzamā

vienība, sedza mūsu pārējo karaspēka daļu atiešanu,

zaudējot varoņa nāvē savu pirmo kritušo Edgaru Krie-

viņu un vairākus ievainotus. Par izcilu varonību, E.

Krieviņu, pēc nāves apbalvoja ar Lāčplēša kara or-

deni. Landesvērs tuvojās pilsētai, kur tam ar skol-

niekiem notika ielu cīņas. Beidzot, skolnieku rota

un pārējās vienības soli pa solim, ar kauju, atstāja

Cēsis un atkāpās līdz Raunas upei.

Pēc atvilkšanās, Jaunraunas rajonā, Cēsu pulku

nomainīja 6. igauņu pulks, paliekot rezervē Lodes dz.

ceļa stacijas rajonā. Skolnieku rota papildina savu

sastāvu un gaida pozicijās uzbrukumu. Starplaikā no-

tiek divas pamiera sarunas, kas nevaiņagojas panā-

kumiem un frontē kaujas darbība atjaunojās 19. jūnijā.

Pie Jaunraunas Gruzdu mājām rota pielaiž uz dažiem

simts soļiem ienaidnieka jātnieku un velosipēdistu no-

daļu un ar savu uguni to galīgi iznīcina, iegūstot tro-

fejas.

Sākās Cēsu kauju galvenais posms, kur kara

troksnī piedalās artilērija, mīnumetēji un ložmetēju

uguns. Kara laime sveras te vienā, citreiz otrā pu-

sē. Situāciju glābj igauņu papildspēki - Kaleva Male-

va un Kuperjanova bataljoni, ar ko panāk uzvaru frontes centra. lenaidniekapre

testiba ir salauzta un tas panikā bēg. Rota zaudē vairākus ievainotos.

Pēc uzvaru nesošām Cēsu kaujām, pulks ar rotu iziet 24. jūnijā cauri Cē-

sīm, Ligatnei un apstājas pie Mazās Juglas, Zaķu kroga rajonā. Sākās atkal cī-

ņas, kurās ievaino vairākus skolniekus. 6. jūlijā rota, kā viena no pirmām Zie-

meļlatvijas armijas, resp. Zemitāna brigādes daļām ienāk Rīgā. Pagaidu Valdī-

bai, atgriežoties ar kuģi "Saratov" Rīgā 8. jūlijā, rota stāvēja goda sardzē Dau-

gavmalā.

Pirms Bermonta cīņām, apm. 10 vecākie skolnieki iestājās Kara skolā, lai

sagatavotos virsnieku uzdevumiem. Bermonta kauju sākumā, skolnieku rota cīnās

pie Beberbekas, vēlāk Jumpravmuižas un Katlakalnā. Sevišķi pēdējās vietās rota

pierādīja savu varonību, kur krita vairāki rotas karavīri. Jaunākais no tiem bija
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Skrastiņš - 14 gadus vecs. Pie Katrīnmuižas rotas izlūki izdara pārdrošus gājie-

nus ienaidnieka aizmugurē un stiprās cīņās gūst sekmes. Sis izlūku gājiens izglā-

ba vairākas mūsu karaspēka daļas no drošas iznicināšanas. Vēlāk rota sparīgi

cīnījās pie Baložu stacijas, Jumpravmuižas, Svarcmuižas, Ķekavas un Kaparāmu-

ra. Pēc Jelgavas ieņemšanas, Cēsu kājnieku pulku pārvieto uz Latgales fronti,

kur rota ņem dalību kaujās pret lieliniekiem. Pēc miera noslēgšanas ar Padom-

ju Savienību, jaunākos rotas karavīrus demobilizē, izglītības turpināšanai. Vēlāk,

Valmieras reālskolnieks

Edgars Krieviņš,-

pirmais kritušais skolnieks

pie Cēsīm, 1919. g. 6. jūn.

Pēc nāves apbalvots ar

Lāčplēša kara ordeni.

pulkam pārejot uz miera laika sastāvu, rotu izformē

un atlikušos karavīrus iedala citās rotās. 1920. gada
sākumā rotas sastāvam bija piedalīti arī daži mobili-

zētie karavīri.

Brīvības cīņu laikā Skolnieku rota zaudēja no sa-

va vidus 9 kritušus un mirušus, un ap 25 ievainotus.

Kā minēts, pirmais rotas komandieris bija vltn. A.

Grīns, vēlākie vltn. J. Cīrulis un kapt. E. Ramats -

Lejgalietis. Lāčplēša kara ordeņa piešķiršanai izbei-

dzoties, 77 rotas karavīri, par nopelniem atbrīvoša-

nas cīņās apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni.

1920. g. un vēlākos gados ap 30 rotas bijušie

karavīri iestājās Latvijas Universitātē.

Jaunatnes varoņgara stiprināšanai un tradiciju uz-

turēšanai, 1929. g. 20. februārī, bijušie rotas karavī-

ri nodibināja Cēsu pulka bij. brīvprātīgo skolnieku ro-

tas karavīru biedrību ar 100 biedriem, kuras karogu,

kā skolu jaunatnes varonības simbolu, sākot ar 1929.

gadu glabāja, pēc kārtas visas Ziemeļlatvijas gimnā-

zijas: Cēsis, Valmiera, Limbāži, Mazsalaca, Rūjie-

na, Valka, Gaujiena, Smiltene, Alūksne un Madona.

Šie karoga svētki arvien notika Debessbraukšanas die-

na un izvērtas par plašiem patriotiskiem sarīkoju -

miem uz vietas, ar valdības, armijas un sabiedrības

pārstāvju, skolu delegāciju un skolu jaunatnes piedalīšanos. Karoga metu zīmēja

K. Dzirkalis, bet to, skolotājas Brincevas vadībā, darināja Cēsu valsts ģimnāzi-

jas audzēknes.

Pirmais biedrības priekšnieks bija vltn. A. Lukstiņš, vēlākie -V. Vīgants, A.

Liepiņš, inž. J. Krieviņš, kapt. A. Mateass un A. Liepiņš. Pirmā komunistu oku-

pācijas laikā 1940/41. g. daudzus rotas bij. karavīrus noslepkavoja vai deportēja.

Ap 20 rotas piederīgie atrodas brīvajā pasaulē un tie turpina uzturēt sakarus sa-

vā starpā.

Rotas devīze ir "No zobena saule lēca" un krūšu nozīme ir dzintara rombs,

uz kura redzama lēcoša saule ar stariem un senlatviešu zobens. Rotas goda šefs

bija Kara ministrs un Armijas komandieris gen. Kr. Berķis, bij. 2. Cēsu kājnie-

ku pulka komandieris 1919. gadā.

Skolnieku rota uzstādīja 1929. gadā piemiņas zīmi Ziemeļlatvijas armijas

/irspavēlniekam pulkvedim J. Zemitānam Brāļu kapos un 1930. g. uzcēla pieminek-
li pirmo kauju vietu atcerei Līvu pagasta nama priekšā. 1931. g. vasarā, rotas

piederīgie sarīkoja ekskursiju uz Igauniju, kur atjaunoja draudzības saites ar bi-



jušiem cīņu biedriem. 1933. g. Skolnieku rotas bij. karavīri uzstādīja 2 eksponā-

tus - manekenus stikla vitrīnās Kara muzejā Rīgā, ar Cēsu pulka Skolnieku ro-

tas (reālskolnieka tērpā) un igauņu skolnieku rotas (ģimnāzista tērpā) karavīru fi-

gūrām. Bez tam 1930. g. rota uzstādīja plāksni kritušo Valmieras skolnieku pie-

miņai pie Valmieras reālskolas nama. 1938. g. Cēsu pilsētas valdes nama priek-

šā uzcēla lielāku pieminekli, pēc E. Āboliņa un J. Rozenberga meta, ar apbruņo-
ta skolnieku rotas karavīra figūru un pūci zem kājām. Rotas dibināšanas 20 ga-

du atcerē, 1939. g., pie bij. Valmieras reālskolas nama piestiprināja piemiņas

plāksni.

Šādi gadījumi, kur tik jauni cīnītāji, patriotisma un varoņgara iedvesmoti

atstāj skolas solus, brīvprātīgi un nesagatavoti stājas aktīvo karotāju rindās, ir

ļoti reti arī citu tautu kara vēsturē, tāpēc ar savu priekšzīmi, morālām īpašī-

bām un pašaizliedzīgo uzupurēšanos, Cēsu pulka skolnieku rota, kā leģendāra

kaujas vienība, ir iegājusi Latvijas brīvības cīņu vēsturē.

Cēsu pulka Skolnieku rotas pirmo kauju vietu atcerei

uzceltais piemineklis Līvu pagasta valdes nama priek-

šā, pie Cēsīm.

(K. Dzirkaļa mets)
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IZLŪKA GAITAS

Kad 1919. g. jūnija sākumā, pēc Rīgas atbrīvošanas no boļševikiem, vācu

karaspēka daļas virzījās uz ziemeļiem, bet ne uz austrumiem pret sarkanarmiju,

tad kļuva skaidri šo vācu spēku nolūki - ieņemt Ziemeļlatviju un tur nodibināt ve-

co kārtību, kur valdītu muižnieku kārta. Viņu ceļš uz ziemeļiem iezīmējās ar

slepkavībām un laupīšanām.

Pie Cēsīm viņiem pretim stājās* Cēsu pulks plkv. - ltn. Berķa vadībā. Pulks

bija skaitliskā ziņā neliels un vāji apbruņots. Pēc 10 stundu ilgas kaujas Cēsu

pulks un arī skolnieku rota, zem ienaidnieka pārspēka spiediena atstāja Cēsis un

atgāja aiz Raunas upes.

Tad pēc Sabiedroto militāro misiju ierosinājuma tika noslēgts pamiers, lai

mēģinātu radušos konfliktu nokārtot izlīguma ceļā. Igauņu-latviešu vadība šādam

atrisinājumam neticēja, kamdēļ pamiera laikā drudžaini gatavojās nākošajām cī-

ņām. Ļoti svarīgi bija ievākt ziņas, kādās vietās atrodas ienaidnieka karaspēka

daļas un cik tās stipras, kur atrodas smagie ieroči un štābi? Bija jānoorganizē

plaša mēroga ziņu ievākšana par ienaidnieku.

Cēsu pulka II bataljona komandieris, kuram bija pakļauta skolnieku rota, bi-

ja nodomājis sūtīt arī skolniekus ienaidnieka izlūkošanā. Svarīga bija Priekuļu
pagasta augstiene, kur pēc vadības rīcībā esošām ziņām, ienaidnieks bija sakon-

centrējis ievērojamus spēkus. Mēs bijām rotā trīs no Priekuļu pagasta. Bataljo-

na komandieris piešķīra mums trīs dienas atvaļinājuma uz mājām un šajā laikā

vajadzēja ievākt pēc iespējas vairāk ziņu par ienaidnieka karaspēku. Mums bija

cauri jāiet igauņu priekšposteņiem, kamdēļ izdeva apliecības igauņu valodā. Cik

atceros, tad apliecība saucās "Hube" un bataljona komandieris mums stingri no-

rādīja, ka pēc iziešanas cauri igauņu posteņiem, šīs apliecības iznīcināmas. Jā-

atzīstas, ka es gan netiku to saplēsis, bet pārnesu mājās un uzglabāju kā vēstu-

risku dokumentu no rotas laikiem. Tās pašas dienas pievakarē devāmies ceļā un

pēc pāris stundām sasniedzām manas mājas. Pirmo nakti pārgulējām manu vecā-

ku māju klētiņā. Nākošās dienas rītā uzsākām katrs atsevišķi izlūku gaitas. Abi

mani biedri aizgāja uz savām mājām, bet es sāku apstaigāt savu pagastu.

Vienu Priekuļu pagasta daļu bija ieņēmis ienaidnieks, ziemeļu-austrumu pu-

sē atradās igauņu daļas, bet vidū 4-5 km plata neitrāla josla. Manu vecāku un

arī abu biedru mājas atradās neitrālajā joslā. Savā pagastā man bija daudz pa-

ziņu un es izmantoju šo stāvokli, lai tos apciemotu un ievāktu vajadzīgās ziņas.

Jāpezīmē, ka visur es atradu laipnu uzņemšanu un izpalīdzību ienaidnieka stā-

vokļa noskaidrošanā. Nenoliedzami, priekuliešu simpātijas bija Ziemeļnieku pusē

un savām izlūka gaitām visur saņēmu laba vēlējumus. Aizgāju arī uz kaimiņu -

Rāmuļu pagastu, kur pagasta vecākais bija manam tēvam paziņa. Pagasta vecā-

kais, kāda vācu kaprāļa pavadībā, bija aizbraucis uz pagasta namu kārtot šķūšu
lietas, bet viens kareivis bija atstāts šajās mājās. Mēģināju uzsākt sarunu ar šo

kareivi, bet viņš bija stipri atturīgs savās atbildēs, turēdams vienā rokā šauteni.

Otru roku viņš turēja bikšu kabatā un cik nopratu, tad tur bija pistole. Mana sa-

runa un iztaujāšana, laikam būs bijusi diezgan neveikla, ko spriedu pēc tā, ka

vācietis palika stipri aizdomīgs. Tad atradu par pareizāku ātrāki pazust.

Trešās dienas vakarā atgriezāmies rota un tad es rakstīju savu pirmo zi-
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ņojumu par ievāktām ziņām. Biju noskaidrojis divu vācu lielgabalu batereju at-

rašanās vietas un Priekuļos novietotās karaspēka daļas štāba novietni, kā ari ve-

selu rindu lauku māju, kuras bijās ieņēmis ienaidnieks. Nezinu, cik ievāktās zi-

ņas bija vērtīgas turpmākajām mūsu spēku operācijām. Vēlāk tiku dzirdējis, ka

abas iepriekš minētās ienaidnieka lielgabalu baterejas bija sašāvuši mūsu artilē-

risti. No tēva mājām pēc tam saņēmu ziņas, ka nākošajā dienā pēc manas aiz-

iešanas, tur ieradusies vācu jātnieku patruļa, kura stipri brutālā kārtā pārmek-

lējusi visu māju. lespējams, ka kāds no kaimiņiem bija palaidis muti.

Igauņu - latviešu vadība bija pareizi novērtējusi stāvokli, ka izlīgšana mie-

ra ceļā nebija iespējama. 19. jūnija rītā vācieši atsāka uzbrukumu, bet tas vi-

ņiem beidzās traģiski. Viņi tika galīgi sakauti un panikā atkāpās uz Inčukalnu, ce-

ļā pamezdami daudz kara materiālu, ko pievāca igauņi.

Kad pēc vairākiem gadiem kādās viesībās man bija izdevība runāt ar ģene-

rāli Berķi par skolnieku rotas gaitām, tad ģenerālis izteicās, ka bataljona ko-

mandiera rīcība bijusi nepārdomāta, jo mēs ļoti viegli varējuši krist vācu rokās.

Pa iepriekš minēto neitrālo joslu patrulēja ienaidnieka jātnieki un saduroties ar

tiem, mūsu stāvoklis jau būtu apzīmogots, jo ne vācieši, nedz arī igauņi, neņē-

ma gūstekņus, bet saņemtos ienaidnieka karavīrus vienkārši apšāva. Mums pir-

majās izlūku gaitās bija laimējies.

Ģenerālis Berķis atzina, ka ne tikai trīs jaunie izlūki bija pelnījuši apbal-

vošanu ar Lāčplēša kara ordeni, bet vēl daudzi citi šīs rotas karavīri. Tajā lai-

kā L. K. O. piešķiršana jau bija izbeigta un tur neko vairs nevarēja līdzēt. Skol-

nieku rotas komandējošais sastāvs bija bieži mainījies un nākošajam rotas ko-

mandierim nekas nebija zināms par rotas dalībnieku iepriekšējām gaitām. Tam-

dēļ arī neviens nebija cilājis apbalvojuma lietas. Ar ģenerāļa Berķa gādību, kā

mazu kompensāciju par skolniekiem nodarīto pārestību, visi rotas karavīri vēlāk

tika apbalvoti ar Triju zvaigžņu ordeni.

Atceroties Latvijas atbrīvošanas laikus un salīdzinot tos ar šīs dienas men-

talitāti, paliek mazliet skumji: mēdzam gan daudz runāt, ka jācīnās par Latvijas

atbrīvošanu un mūsu jauniešu saglabāšanu mūsu tautai, bet kā ir ar darbiem?

Pirms vairākiem gadiem man iznāca sastapties ar paziņu no Latvijas lai-

kiem. Sarunā pieskārāmies arī Skolnieku rotas gaitām. Mans paziņa žēlojās, ka

tagad neesot tādi apstākļi, kā toreiz, - atbrīvošanas cīņu laikā, kad pat pusau -

džiem bijis iespējams parādīt varonību. Es viņam ieminējos, ja viņš var iemācīt

savai sievai - sveštautietei latviešu valodu un izaudzināt bērnus par latviešiem,

tad viņš būs izdarījis ne mazāku varoņdarbu, kā skolnieku rotas jaunieši tajās -

brīvības cīņu dienās. - Tad mans paziņa palika domīgs un steidzīgi atvadījās.

M. Ozols
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KĀ SAVIENOJĀS DIENVIDU UN ZIEMEĻU ARMIJAS

Ģenerālis K. Berķis

Pēc lielajām kaujām pie Cēsīm un 22. jūnija uzvaras, vāciešu karaspēks

atkāpās un labu Vidzemes dalu mums izdevās atbrīvot bez nopietnām cīņām. To-

ties cīņas notika pie Juglas un jāatzīst, cīņas te bija ļoti nopietnas. lenaidnieks

bija aizķēries un nostiprinājies vecās Inčukalna pozicijās. Izlūku gājieni rādlja,ka

te tas domā nopietni turēties, un tamdēļ bija jāatrod izdevīgākais ceļš, kā viņu

no Šīm pozicijām izsist.

2. Cēsu kājnieku pulks saņēma rīkojumu mēģināt vāciešus apiet no spārna.

Pulka ceļš gāja no Siguldas pa kreisi uz Allažiem. 26. jūnija vakarā jau bijām

Buļļu mājās, bet tad atkal saņēmām pavēli jau tūlīt doties uz Ropāžiem. Gājām

divās kolonnās. Viena kolonna, - pulka pirmais bataljons ar pāris lielgabaliem gā-

ja pa mežu uz Plānupi. Tās uzdevums bija segt galveno kolonnu, kura ar pārējo

artilēriju bija tiešā ceļā uz Allažiem. Tas bija naktī no 26. uz 27. jūniju, un tas

bija grūts uzdevums. 27. jūnija agrā rītā mūs pārsteidza jau nepatīkami ciemiņi

- ienaidnieka lidmašīnas, un bijām spiesti visi meklēt patvērumu mežā, lai ie-

naidnieks nemanītu mūsu tuvošanos. Apstājāmies Čapu mājās. Atkal pirmajam

bataljonam bija uzdevums segt kreiso spārnu, tas novietojās ezeru starpā - starp

Juglu un Baltezeru. Drīz jau arī galvenā grupa aizgājušā bataljona virzienā dzir-

dēja šauteņu un artilērijas uguni: mūsu karavīri bija sadūrušies ar vāciešiem.

Viss pārējais pulks apmetās Ropažu stacijā. Karavīri bija noguruši līdz pil-

nīgam nespēkam. Sākot ar 19. jūniju pulks 8 dienas nepārtraukti bija atradies

visgrūtākās kaujās, vai atkal smagos, bezatpūtas gājienos, un arī ar ēšanu bieži

vien kā bija, tā bija... Tamdēļ arī bija saprotams karavīru nogurums, kad tie

stacijā krita kur varēdami, lai izmantotu nedaudzās iespējamās atpūtas stundas.

Bet jau tūliņ saņēmu telegrammu no gen. Reeka, - nekavējoši iet atpakaļ uz Bkm

tālo Zaķu muižu. Tur saņemšot rīkojumu par tālāko darbību. Šim rīkojumam ne-

varēju paklausīt nekādā ziņā: man bija jādod iespēja karavīriem dažas stundas

atpūsties un paēst. Tikai tad devos atpakaļ uz norādīto vietu, gājiena priekšgalā

sūtot 7. rotu ar vīta Ozoliņu. Zaķu muižā ieradāmies pievakarē. Te sastapu arī

jau virsniekus no dienvidu grupas.

Atceros, tur bija plkv.-ltn. Plensners, kapt. Staprāns, Jansons, plkv. - ltn.

Plūcis. Šos virsniekus iedalīju pulkā, jo virsnieku kadra papildināšana bija nepie-

ciešama. Bija jau tumsa, kad izdarījām galīgo nomešanos un drīzi vien pirmā

rota un jātnieku sakarnieki pie Šmīziņkroga un Mazās Juglas uzņēma sakarus ar

ienaidnieku. Pirmās sadursmes notika jau vakarā un naktī. Vācieši bija nostipri-

nājušies pozicijās aiz Mazās Juglas. Viņu ierakumu priekšā bija vairākas drāšu

žogu rindas.

Igauņu virspavēlniecība nolēma uzbrukt 30. jūnijā. Tikai uzbrukumiem nebi-

ja panākumu, jo ienaidnieks sēdēja aiz stingriem drāšu iežogojumiem un mūsu

artilērijas bija par vāju, lai tos sagrautu. Bīstams mums bija mūsu frontes krei-

sais spārns, aiz Mazās Juglas, kur pie Salaspils stacijas spārns bija pilnīgi at-

klāts. Te pie Augškalnu mājām spārnu novēroja tikai mūsu jātnieki. Atceros, 29.

jūnijā parasto izlūku izjādi vadīja Staprāns. Mūsu pārējiem karavīriem to nemaz

nemanot, vācieši patruļu bija saņēmuši gūstā un mūsu kājnieku kreisais spārna

bataljons pamanīja vāciešus tikai tad, kad tie biezām kolonnām nāca jau mūsu
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spārnam virsū. Spārna notika smaga kauja, bet uzbrukumu likvidēja. Šinī dienā

daudzi mūsu karavīri krita.

Lielāka kauja notika arī 2. jūlijā, kad sadursme ar vāciešiem iznāca 3. ba-

taljonam. Leiku un Būņu māju rajonā notika niknas cīņas un mums nācās ciest

arī šoreiz smagus zaudējumus. Bet tas pats 2. jūlijs bija arī priecīga diena: Za-

ķu muižā ieradās plkv. Pūriņa sūtītā rota un kapt. Ceplīša vads ar patšautenēm.
Tas jau bija spēks.' Drīzi pie Mangaļiem kapt. Tilles vadībā ieradās arī 5. batal-

jons. Mūsu spēki auga augumā. Tad mūsu tiešais komandieris, igauņu 3. divīzi -

jas štāba priekšnieks gen. Reeks, lika man priekšā uzbrukumu vāciešiem izdarīt

pilnīgi patstāvīgi. Priekšlikumu pieņēmu un par uzbrukumu izraudzījos 4. jūlija

agru rītu. Uzbrukumam vajadzēja notikt pie Cekuļu dzirnavām. Te mežs pieiet

pie pašas Juglas un mana 4. jūlija uzbrukuma plāns nu bija sakopot mežā mūsu

spēkus un mēģināt klusītiņām pārbrist pāri Juglai un pāriet uzbrukumā bez arti -

lerijas sagatavošanas. Bija diezgan bīstams gājiens, jo ūdens Juglā bija apm.līdz

kaklam. Bet ūdens bija silts un uzbrukums solīja daudz lielākus panākumus, ja

mums ienaidnieku izdotos pārsteigt. Bija dots arī attiecīgs rīkojums artilērijai :

tiklīdz mūsu uzbrukums būs atklāts, artilērijai tūdaļ jāsniedz arī savs atbalsts.

Bet mūsu uzbrukums bija jāatliek, jo 3. jūlija vakarā noslēdza Strazdu muižas

pamieru.

Mūsu valdība bija pareizi aprēķinājusi un novērtējusi, ka cīņa divās frontēs

(pret lieliniekiem un pret vāciešiem) mums varēja būt par grūtu. Arī apbruņo-
jums bija ļoti nepilnīgs. Tamdēļ 3. jūlija vakarā nāca Strazdu muižas pamiers.
Līdz ar to mums sākās mierīgāka dzīve.

Pirmajās dienās gan bija grūti karavīrus atturēt. Kur tie pamanīja ienaid -

nieku, tur tūliņ gribēja doties uzbrukumā. Rumpmuižā 5. jūlija vakarā ieradās arī

mūsu pirmie apsveicēji. Tā bija delegācija no Rīgas. Pirmos sveicienus no Tau-

tas padomes nodeva M. Skujenieks, un no dienvidu armijas -plkv. Laimiņš. Atce-

ros arī vēl skaidri, kāda bija nakts pirms ieiešanas Rīgā.

Pulks Strazdu muižā svinīgam brīdim posās un gatavojās visu nakti. Gara-

stāvoklis, protams, pacilāts, visu acīs staro prieks un par gulēšanu neviens i ne-

domā. Uz Rīgu sākām soļot jau 6. jūlija agrā rītā. Pie Brīvības vārtiem Vidze -

mes šosejā nācās apstāties un gaidīt dažas stundas, kamēr nokārto visas forma-

litātes.

Ap pīkst. 7 vakarā tuvojāmies Rīgai. Gan īstie karotāji -2. Cēsu kājnieku

pulks ar artilēriju -gājām pašā gājiena noslēgumā, kamēr priekšgalā tagad lepni

jāja Plan-Dubrovska eskadrons, kurš lielajās kaujās bija ņēmis ļoti niecīgu dalī-

bu un daži citi viņam līdzīgi karavīri, kuri ari iejāja pirmie. Mūsu gājiens bija

īsti svinīgs un iespaidīgs. Tautas sajūsma bija liela, neaprakstāma. Nav aprakstā-

ma arī mūsu izjūta, kad Vidzemes šosejas malā stāvošie, neskaitāmie sagaidītā-

ji apbēra mūs puķēm, sprauda tās mums pie krūtīm un cepurēm, un viņu acīs

mirdzēja prieka asaras. Šie brīži bija lielākais gandarījums par negulētām nak-

tīm, par asiņainām kaujām un par visu to grūtumu, ko pulks bija pārcietis šajās

jūnija un jūlija sākuma dienās.

Uz tilta mus sagaidīja dienvidu varonis un vadonis gen. Balodis. Uz tilta

ari notika vēsturiskā dienvidnieku un ziemeļnieku armiju sastapšanās. Katra no

savas malas, šīs armijas bija sākušas Latviju atbrīvot Dienvidnieki -gen. Balo-

dis, kalpakieši un citi viņu varonīgie karavīri, uzsāka šīs atbrīvošanas cīņas un
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ar savu varonību deva daudzos grūtos brīžos mums spēku un stiprināja mūsu ti-

cību uzvarai. Viņu darbi bija allaž mums paraugs un bieži tie palīdzēja arī mum

dot izšķirošo triecienu ienaidniekam.

Svinīgs un vēsturisks bija šis satikšanās brīdis. Latvija bija izcīnījusi jau

lielu cīņu.' Kaut gan arī priekšā vēl stāvēja kaujas, tagad tās likās jau daudz

vieglāk veicamas, jo ziemeļnieki un dienvidnieki bija snieguši viens otram roku.

Gan daudz dienu- grūtu un asiņainu dienu bija pagājis, līdz ziemeļnieki varēja

sniegt roku dienvidniekiem un - sniegt šo roku atbrīvotajā galvas pilsētā, bet šī

satikšanās deva nesalaužamu ticību nākošajām cīņām.

Mūsu kopējais gājiens pa Brīīvbas ielu bija īsts triumfa gājiens. Brīvības

iela bija ļaužu pilna. Uz mums bira ziedi un pāri mums lidoja no sensenā ienaid-

nieka atbrīvotās pilsētas ļaužu sajūsmas saucieni. lepretim tagadējam Brīvības

piemineklim ziemeļnieki vēl parādes maršā nogāja gar gen. Balodi, un tas bija

pēdējais ziemeļnieku gājiens šajā cīņu posmā.

Viens no svinīgākiem brīžiem bija pārdzīvojums 8. jūlijā, kad ar "Saratovu"

Rīgā iebrauca Pagaidu valdība. Ārkārtīgā sajūsmā un laimē karavīri un tauta ap-

sveica savu vadoni - Kārli Ulmani un Pagaidu valdības locekļus. Tagad svētki bi-

ja galā un sākās gatavošanās jaunām cīņām pret ienaidnieku austrumu frontē, lai

Latvija vienreiz būtu pilnīgi brīva.

Ziemeļnieku

ienākšana

Rīgā

1919. gada 6. jūlijā.

KĀDA LĪKSMA VASARAS DIENA RĪGĀ

"Ziemeļnieku" ienākšana Rīgā gen. Ed. Kalniņa atmiņas.

Tajā dienā, kad Rīgā pamatakmeni lika Brīvības piemineklim, laikrakstā

"Latvis" pāri visai pirmajai lapaspusei bija iespiests garāks K. Rabāca dzejo-

jums "Kauja pie Straupes". Tās dienas laikrakstu numurus līdz ar attiecīgiem

pieminekļa dokumentiem un Latvijas naudas zīmju paraugiem ieguldīja pieminekļa
pamatos. Dzejojuma sākuma pants skanēja :
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" Nav sens tas laiks, nav senas miņas.
Vēl glabā viņu baiss

Rets ierakums un noru ciņas,
Kur zāļājs treknos čemos zēlis,

Jo tajās vietās sirdis šķēlis
Un karotājus plienā zvēlis

Gads deviņpadsmitais."

Šajā lieliem notikumiem bagātajā deviņpadsmitajā gadā bija pienākusi 6. jū-

lija diena. Kā līdumā no zara uz zaru pārsviežas uguns mēles, tā Rīgā tajā die-

nā no mājas uz māju pārsviedās ziņa : "Šodien ziemeļnieki ienāks Rīgā!
" Tā bi-

ja vēsts, ka pēc smagām Cēsu kaujām latviešu karotāji varēs sasniegties rokām

ar latviešu karotājiem pie Skrundas, Saldus un Kaugurciema. Brīvības iela līdz

pat Gaisa tiltam pildījās gaidītājiem un drīz vien meitenes iztukšoja visus puķu
veikalus. Ar kādiem sarežģījumiem šī Ziemeļnieku ienākšana pilsētā bija saisti -

ta, par to protams, nevienam nebija ne jausmas.

Ģenerālis Eduards Kalniņš ir atļāvis šo rindu autoram ieskatīties viņa at-

miņu piezīmēs, kuru daudzajās lapās netrūkst arī tādu ziņu, kādas Atbrīvošanas

cīņu vēsturē neatrodam. Tas attiecas arī uz 6. jūliju.

3. jūlijā bija noslēgts Strazdu-muižas pamiers. Ar to bija noteikts, ka ne-

vien sakautais landesvērs un citas vācu daļas atstāj Rīgu un aiziet aiz Daugavas,
bet ka arī igauņu karaspēks, kurā ietilpa arī Ziemeļnieki, neiet uz priekšu, bet

paliek tajās pozicijās, kādās atradās 3. jūlijā pīkst. 3.00 dienā. Svarīgi bija arī

citi panti, piem., ka pagaidām Rīgas pārvaldi, sadarbībā ar latviešu iestādēm,

pārņem Sabiedroto misijas un ka kautkāda karaspēka pārvietošanās var notikt ti-

kai ar tās ziņu.

Ģenerālis (toreiz pulkvedis) Kalniņš kopā ar pulkvedi Jorgi Zemitānu pētī-

juši pamiera noteikumu pantus un sprieduši, ka latviešu karavīriem nav tieši no-

liegts Rīgā ieiet un ka šis skaidra aizlieguma trūkums būtu jāizmanto. Plkv. Kal-

niņš devies pie igauņu trešās divizijas komandiera ģenerāļa Pedera, lai paziņotu,
ka latvieši vēlas doties uz Rīgu. Ģenerālis Peders tūdaļ atbildējis: "Labi, jūs

varat iet uz Rīgu." Plkv. Kalniņš bijis pārsteigts par tik lakonisku atbildi, bet ja

ģenerālis pats nevēlējies neko vairāk teikt, arī plkv. Kalniņam nebijis vairāk ne-

kā ko jautāt.

Kā plkv. Zemitāns, tā arī viņš, tomēr vēl palikuši tādā kā neziņā. Vai tik

vienkārši var atstāt frontes iecirkni un atraisīties no pakļautības igauņu armijas

virspavēlniecībai? Norunājuši, ka plkv. Kalniņš ies vēl pa otram lāgam uz igau-

ņu štābu, paņemot līdzi par liecinieku operatīvās daļas priekšnieku kapteini M.

Hartmani. Sacīts, darīts. Bet arī šoreiz ģenerālis Peders bijis tikpat lakonisks.

Vienīgi piebildis, ka igauņi ieņemšot latviešu frontes daļu, un lai atstājot igau-

ņiem savas telefona līnijas.

Tajā pašā dienā plkv. Zemitāns nosūtījis pavēli 2. Cēsu pulka komandierim

pulkvedim K. Berķim - nodot igauņiem sava pulka pozicijas, visas vienības sako-

pot Lubānas šosejas apkaimē un gaidīt pavēli doties uz Rīgu.

4. jūlija pievakare plkv. Kalniņš no Ropažiem pa Vidzemes šoseju devies uz

Rīgu un saticies ar plkv. J. Balodi. Sarunas bijušas ļoti draudzīgas, bet Balodis
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pavēstījis nepatīkamu ziņu, ka Sabiedroto militāro misiju priekšnieks angļu pulk-

vedis Tallents nevēloties Ziemeļnieku ienākšanu Rīgā. Plkv. Balodis ieteicis per-

sonīgi apmeklēt Tallentu. Plkv. Kalniņš to nav darījis un nākošā rītā atgriezies

Ropažos. Tad kopā ar plkv. Zemitānu viņš devies uz fronti, lai apturētu Cēsu

pulka pošanos uz Rīgu. Bet kur tev, Dieviņ! No pulka vairs ne vēsts.' Tā iecirk-

nī fronti jau ieņēmuši igauņi. Neatlicis nekas cits kā braukt pa Lubānas šoseju

uz Rīgas pusi, kur pie Rumpmuižas Cēsu pulku arī panākuši.

Vidzemes laukos baskājainie latviešu jaunekļi karstās cīņās bija saļodzīju-

ši un satriekuši niknu pretspēku un tagad viņi lai saļogas angļu pulkveža pavēļu
priekšā? Nieki.' Nekāda vētra nevarētu viņus vairs apturēt un tā 6. jūlija rītā vi-

sas Ziemeļnieku vienības jau atrodas laukumā pie Aleksandra vārtiem. Kad gata-

vojušies sākt maršēšanu, piebraukusi automašīna un plkv. Baloža sūtīts virsnieks

paziņojis, ka plkv. Tallents pavēlējis gājienu apturēt, bet plkv. Zemitānamun plkv.

Kalniņam ierasties pie viņa toreizējā Bruņinieku (vēlākā Saeimas) namā.

Bruņinieku namā abus ziemeļnieku vadoņus sagaidījuši vairāki Sabiedroto

misiju virsnieki. Tulks bijis Boriss Bružis. Plkv. Tallents strupi pateicis pulkve-

dim Zemitānam, ka latviešu karaspēks patvarīgi atstājis fronti un noārdījis sa-

karu līnijas ar igauņiem. Plkv. Zemitāns atbildējis: "NēJ " Pulkvedis Kalniņš tad

paskaidrojis, ka fronte atstāta ar frontes komandiera ģenerāļa Pedera ziņu un ka

šo frontes daļu tagad ieņēmuši igauņi, par ko viņš pats kopā ar plkv. Zemitānu

pārliecinājies. Pulkvedis Tallents licies pārsteigts. Nekādus citus paskaidroju -

mus vairs neprasījis un lūdzis uzgaidīt blakus iztabā. Pēc brītiņa iesaukti atkal

un šoreiz plkv. Tallents jautājis plkv. Zemitānam, vai viņam pakļautais karaspēks

viņam klausot un vai viņš varot atbildēt par tā disciplīnu. Plkv. Zemitāns atbil-

dējis: "Jā.'" Tad plkv. Tallents paziņojis, ka Ziemeļnieku karaspēkam atļauts ie-

nākt Rīgā.

Kad automašīna atkal parādījusies pie Aleksandra vārtiem, zēni vēl arvien

atradušies turpat. "Dažs maizes kuli vaļā vāza, cits pārgalvīgs tik jokus gāza,"
kā teikts dzejojumā par Straupes kauju. Tad atskanējusi komanda: "Stāties.'" un

kolonnas sākušas virzīties uz Rīgas pusi.

Pie Gaisa tilta Ziemeļniekus sagaidījis plkv. Balodis ar savu štābu, Tautas

padomes prezidijs, pilsētas un daudzu organizāciju delegāti. Drīz vien visa lat-

viskā Rīga uzgavilēja saviem varoņiem, sasniedzot sajūsmas kalngalus pie Krie-

vijas impērijas simbola drupām - Pētera I pieminekļa pamatnes Brīvības bulvārī.

Bija gan smaidi, gan asaras, saredzējās paziņas, satikās draugi un tuvinieki.Lat-

vijas armija varēja apvienoties kopīgā spēkā un stiprumā.

F. Krusa
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Eduards Sināts,

kapteinis, ziemeļnieks

6. JŪLIJA ATCEREI

Ziemeļnieku brigādes iesoļošana Rigā,

1919. gadā.

Pa šoseju uz Rīgas pusi

let Ziemeļnieku brigāde,

Kā sapņu teika iznirusi

S I staltā latvju parāde.

Slikts, skrandains apģērbs, basas kājas
Tiem šodien kaunu nedara,

Jo izlaupītas tēva mājas

Dot vairāk nespēja.

Ne nogurums tos šodien vaira,

Skan dziesma braši uzsākta.

Pār klajumiem tā aizklīst daira,

Kā viegla vēja šūpota.

Pie ceļa pļāvējs atsedz galvu

Un izkapti pie kājām ceļ,

Viņš karavīriem novēl balvu-

Lai latvju tauta brīva zeļ.'

Tie marša soli nemanoti

Jau Aleksandra vārtiem klāt,

Un kaujas slavas apgaroti
Sāk gaidītāji sveicināt.

Birst ziedi, lakatiņi plīvo,

Un daudzi maigus skatus tver,

Sauc tauta spēcīgi: Lai - dzīvo.'

Jo tauta kaujas laimi sver.

Arvienu biezākas kļūst rindas,

Gar ielas malām stājušas,
Nav dzirdamas vairs iero č šķi nd as -

Tās ziedu veltes klājušas.
Ver logus vaļā rīdzenieki

Un ziedu nastas sveicot sviež,

Kur iet pa ielu ziemeļnieki,

Kam cīņu svars vēl plecus spiež.

Sveic Balodis un prieka smaida:

Nu Rīgas vārtos vienoti

Ir dienvidnieki, ziemeļnieki,
Ar varoņgaru svaidīti.

Jūs spīvās kaujās šurpu nacat,
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Lai atbrīvotu Latviju,

Nav ciņa nobeigta līdz galam,

Vēl naidnieks šķēpus asina.

Ak, dienvidnieki, ziemeļnieki,
Dievs uzlūkojis altārus,

Ko izmocītā tauta ceļa,

Un svaidītu to upurus.

ATBRĪVOTĀ RĪGA

J. Ķīselis

1919. gada jūnija pirmā pusē lielinieki no Vidzemes ziemeļu un vidus daļas

bija izdzīti, mūsu ziemeļarmija ar igauņiem no vienas un Landesvērs no otras

puses sastapās pie Cēsīm. Kaujas varēja uzliesmot kaut kuru brīdi, bet Sabiedro-

to militārās misijas piespieda abas puses apstāties un ievadīt sarunas.

Rīgā gaiss sabiezēja arvien vairāk. Mūsu jaunformējamie spēki (Zommera

bataljons) tagadējās Cēsu kazarmēs, gandrīz visu laiku atradās trauksmes stāvok-

lī, jo no vāciem varēja sagaidīt visu ļaunāko. Brīvprātīgo apmācības izvedām

pastiprinātā kārtā, no rotām dalīja ārā liekos virsniekus, gan nosūtot tos uz

austrumu fronti, gan formējot jaunas vienības. Pa naktīm Grīziņkalna rajonā sū-

tījām patruļas, kurām arvienu biežāki iznāca dažādi konflikti ar atsevišķiem vā-

cu kareivjiem. Gadījās arī, ka kādam vācietim noņēma ieročus un atnesa kazar-

mēs, bet šie starpgadījumi palika pagaidām bez kādām nopietnākām sekām.

Mūsu puiši bija vai nu nospēruši vāciem, vai atraduši lielinieku pamestu

3-collu lauku lielgabalu un kādas desmit granātas. Tās atradās mūsu kazarmju

sētā kādā palievenī, un mēs to uzskatījām arvienu ar zināmu lepnumu.

Kad jūnija otrā pusē vācu provokācija sāka atkārtoties arvien biežāk, mēs

vēl vairāk pastiprinājām mūsu kazarmju apsardzību un pa naktīm pie vieniem vār-

tiem novietojām mūsu spēcīgāko ieroci - lielgabalu. - Te nu noderēja Indriksanovs:

tas viens pats vadāja mūsu "artilēriju" pa kazarmju sētu no vieniem vārtiem uz

otriem, kā bērnu ratiņus.

Sabiedroto uzspiestais stāvoklis nevarēja turpināties ilgi; vācu muižniecībai

vajadzēja ieņemt visu Vidzemi un Igauniju, citādi viņu spēle bija zaudēta.

Viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka uzvara ir droša. Kā skaitliskais, tā tech-

niskais pārsvars bija viņu pusē, un ja izdosies sakaut igauņus un ziemeļniekus,
tad Sabiedrotie būs nostādīti notikuša fakta priekšā un tiem ar to būs jārēķinās.

Pienāca diena, kad sāka strādāt ložmetēji un šautenes Gaujas krastos,- sā-

kās varonīgās Cēsu kaujas. Ar milzīgu paļaušanos uz saviem spēkiem gāja vāci

šinī kaujā; ar vēl lielāku niknumu un ticību savai lietai, tiem gāzās virsū mūsu

varonīgie sabiedrotie un ziemeļnieki. Te krita Baltijas muižniecības zieds un sa-

lauzta bija viņas vara; pēdējo triecienu tai deva mūsu armija rudens kaujās Kur-

zemē.
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Baloža brigādes štābs un jaunformējamie spēki degtiņ dega gāzties vāciem

mugurā. Bet -kā jau agrāk aprādīju, tas būtu līdzinājies pašnāvībai; Dzelzsdivī-

zijai bija Rīgā pāri par desmit tūkstošu karotāju un lielas rezerves Jelgavā, un

tā bija bagātīgi apgādāta ar artilēriju, ložmetējiem, mīnumetējiem un rokas gra-

nātām. Mums, turpretim, bija tikai ap 1500 vīru, apbruņoti vienīgi ar šautenēm,

un augstāk pieminētais lielgabals. Lai kā, kamēr mēs vēl bijām kopā, vāciem

tomēr ar mums bija jārēķinās, bet tiklīdz mēs ieietu kaujā, tad viņiem būtubrī-

vas rokas, un tad tie varētu sarīkot īstu Bērtuļa nakti arī privātiem Rīgas iedzī-

votājiem-latviešiem.

Mūsu vadonis pavēlēja būt gataviem katru acumirkli pieņemt kauju, bet līdz

ar to ievērot vislielāko apdomību. Pa naktīm gan ņēmām vāciem ieročus nost,kur

varējām. Rīgā jau sāka ielidot pa retai granātai no ziemeļiem un sāka klīst ar-

vienu noteiktākas baumas, ka vāci taisās iebrukt Baloža štābā. Ko tas nozīmētu,

katram bija skaidrs, tādēļ es dabūju pavēli jūnija pēdējās dienās ar savu rotu,

kura savā vairumā sastāvēja no virsniekiem un instruktoriem, pārvietoties no

Grīziņkalna kazarmēm uz tagadējo iekšlietu ministrijas namu, kas atrodas tikai

pāris simts metru no Stabu ielas Nr. 19, kur bija novietojies brigādes štābs.

leņēmu ēkas otro stāvu, novietoju sardzi štāba apsardzībai Stabu ielā un sa-

gatavojos visām varbūtībām. Vajadzēja katrā ziņā dabūt vēl kādu ložmetēju un,

galvenais, rokas granātas. Uzdevu zēniem apskatīties, un jau pirmā naktī varēja

novietot pie abām ieejām ministrijas ēkā pa smagam ložmetējam un mūsu telpās

sanesa 300 gab. vācu rokas granātu. Naktī novietoju sardzes, ap trīsdesmit vīru

stiprumā, uz Stabu - Brīvības un Stabu - Tērbatas ielu stūriem. To uzdevums bi-

ja apsargāt štābu no vācu uzbrukumiem un arī atbruņot atsevišķi ejošus vācu ka-

reivjus vai to pulciņus. Otrā dienā ap pusdienas laiku kāda granāta ielidoja tieši

brigādes štāba ieņemtā ēkā, bet nekādu lielu postu nenodarīja. Kas to bija raidī-

jis, grūti nosakāms, bet mums bija stipras aizdomas, ka tas bija vācu darbs.

Pēc pusdienas vācieši sāka kļūt kustīgāki; Landesvērs atkāpās pa Brīvības

ielu arvien biezākās masās, bet Dzelzsdivīzijas daļas pilnā kaujas gatavībā devās

uz Aleksandra vārtu pusi. Es pavēlēju savējiem turēties nama iekšpusē, lai ne-

izsauktu priekšlaicīgas un veltīgas sadursmes, bet pats nostājos uz balkona, vē-

rojot notiekošo. Piepeši redzu, ka no iekšpilsētas puses nāk Malmedes ložmetēj-

nieku komanda ar divpadsmit smagajiem ložmetējiem un diviem kalnu lielgabaliem

(šī daļa bija ap 250 vīru stipra un ietilpa Dzelzsdivīzijas sastāvā). Pienākuši

pret mūsu māju, tie uzreiz apstājās un sāka ņemt nost no ratiem ložmetējus, no-

stādot tos pozicijā pret mūsu logiem, bet abus lielgabalus ar stobriem pret mums

noliek: vienu uz Ģertrūdes un otru uz Bruņinieku ielas stūra. Bet privātie iedzī-

votāji to nenojauž, jo tie mūs neredz un arī nemaz nezin, ka mēs tur esam.

Kā par nelaimi ielas otrā puse pieblīvējas pilna privātiem ļaudīm un, ja

nu mani puiši sāk laist darbā granātas, tad var iznākt nejauks slaktiņš. Tā lieta

likās skaidra: tie vīri grib kauties.'

Vāciešiem vienalga, ja no mūsu pašu lodēm jākrīt vairākiem desmitiem lat-

viešu, bet ne tā man. Tāpēc ieeju iekšā, pavēlu zēniem sagatavot rokas granā-

tas, uznest vienu ložmetēju augšā un novietot šaušanai gar Stabu ielu, lai ar tā

uguni varētu aizturēt varbūtējo uzbrukumu štābam, un diviem virsniekiem sagata-

vot mešanai abas mūsu rīcībā esošās desmitmārciņu smagās "Novicka" granātas,

kuru ārdošais spēks ir briesmīgs; cilvēkus pie logiem tomēr nelaižu.
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Tā sagatavojies, nosūtu vienu virsnieku lejā uz ielas pie hauptmaņa Malme-

des, lai apprasās, par ko tas mums parāda tādu godu. Pats vēroju sarunu pa lo-

gu un redzu, ka abi divi iekaist, - nolemju iet pats, jo Malmedi pazīstu jau no

agrākiem laikiem. Uz manu jautājumu par viņa rīcības iemesliem, jo, cik man zi-

nāms, Baloža brigāde vēl neatrodas ar vāciem kara stāvokli, tas ļoti uzbudinātā

tonī atbild, ka mēs tomēr viņiem uzbrūkot un atbruņojot viņu kareivjus, un ka

tāpēc viņu drošības labad mums esot jānoliek ieroči. Es it pieklājīgi atbildu, ka

to gan nāksies grūti izdarīt, jo tepat augšā man ir pāris simts vīru ar labu krā-

jumu parasto granātu un dažām "Novicka" granātām, un ka šim ar viņa ložmetē-

jiem uz ielas kailā bruģa tā pozicija nav diezcik izdevīga. Redzu, ka vācietis pie-

kož lūpas un sāk skatīties uz logiem. Tur - neraugoties uz manu aizliegumu, ziņ-

kārības dzīti, sastājušies manējie un viens otrs jau vicina vācu "kāteni".

Malmede nolaiž toni zemāk un norunājam, ka iesim izšķirt jautājumu uz

mūsu brigādes štābu. Esmu ar mieru, bet tikai ar noteikumu, ka tas savāc no

ielas savus ložmetējus un lielgabalus, un aizbrauc Matīša tirgus virzienā. To arī

izdara, un mēs abi ejam uz štābu. Te nu to runāšanu vairāk dara plkv. Balodis

ar savu štāba priekšnieku Bolšteinu un pasaka vācietim itin īsi, lai tas ar sa-

viem ložmetējiem vācas projām drīzāki, ja negrib palikt tepat uz ielas.

Tas velk, un Malmede aiziet lādēdamies.

Nu uz kādu laiciņu ir miers. Tumsai iestājoties, vācieši no mūsu rajona

sāk pazust: mēs vairs nelaižam garām neviena, visus atbruņojam un pašus spun-

dējam iekšā pagrabos. Pus rotas novedu lejā un izlieku atkal sardzes uz Brīvī-

bas un Tērbatas ielas.

Ap pusnakti man ziņo, ka no iekšpilsētas puses tuvojas kāda vāciešu daļa.
Te jau arī atskan no viņu puses vairāki šāvieni un lodes nosvilpo mums par gal-

vām. Lieku uz Brīvības un Stabu ielas stūra uzplēst bruģi un sagatavoties kaujai.

Kad vācieši pienākuši pie Ģertrūdes ielas un, pareti šaudami, lēnām tuvojas, es

dodu pāris salves. Priekšā dzirdama kņada un kliedzieni, pēc tam viss paliek at-

kal klusu. Izsūtu kādus desmit vīrus uz priekšu ; pēc kāda brīža dzirdam dažu

rokas granātu sprādzienus, un vēl pēc neilga laika manējie atgriežas.

Tie ziņo, ka pie Ģertrūdes ielas esot atraduši kādus sešus vai septiņus

beigtus vāciešus, bet drusku tālāk ieraudzījuši kādā veikalā izdauzītu logu un tur

iekšā trīs vāciešus laupām; tos viņi esot pacienājuši ar granātām.

Visu nakti pilsētā dzirdāma gan atsevišķa, gan grupu uguns, tikai pret rītu

iestājas pilnīgs klusums. Ap pus pieciem pie mums piebrauc automobilī kāds vā-

cu majors vai pulkvedis un lūdz to novest mūsu štābā.

Nu jau šim kungam pavisam cita valoda : viņi jau naida nemeklējot, mēs tak

esot visu laiku kopā cīnījušies pret lieliniekiem; tagad viņi gribot pavisam mierī-

gi atstāt Rīgu, un lai pulkvedis dodot kādus virsniekus pārņemt prefektūru.
Aizbraucam daži vācietim līdzi, un es lieku kādiem pārdesmit vīriem no

manas rotas palikt prefektūras ēkā. Ko tur kara laikā pārņemsi, - atvadāmies no

tiem pāris vācu virsniekiem, kas prefektūrā atrodas, novēlam tiem laimīgu ceļa

vēju uz fāterlandi un ejam atpakaļ. Aust 3. jūlija rīts...

Strazdu muižas pamiers. - Neapšaubāmi uzspiests no Sabiedrotiem, visvai -

rāk no amerikāņiem. Daži pārmet mūsu valdībai, ka tā uz to esot ielaidušies, ne-

esot vajadzējis Sabiedroto militāro komisiju klausīt, bet kopā ar igauņiem dzīt

vāciešus cauri Rīgai līdz prūšu robežām.
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Kas tad būtu noticis? Saka, nebūtu bijis Bermonta laiku. Bet vai tādēļ upu-

ru būtu bijis mazāk? Esmu pilnīgi pārliecināts, ka. būtu bijis taisni otrādi: upuri

būtu bijuši daudz lielāki. Jūlija sākumā Vācija bija vēl pietiekoši droša, lai gāz-

tu Kurzemē pretī savu regulāro karaspēku, kurš stāvēja Austrumprūsijā. - Šāda

sastapšanās ar otro vācu gvardu rezerves divīziju, šo kaujās rūdīto un kara ma-

teriāliem apgādāto vienību pilnā kaujas sastāvā, Kurzemes laukos varēja būt lik-

tenīga mums un arī mūsu sabiedroto tik nepilnīgi apbruņotām un apgādātām armi-

jām.
Oktobrī un novembrī stāvoklis bija pavisam citāds: tad Vācija jau bija ga-

līgi piespiesta pie sienas un iekšēju juku saplosīta, tā nevarēja vairs sūtīt sa-

viem tautas brāļiem palīgā regulāro armiju, bet tikai algotņus un dēku meklētā -

jus. Un galu galā tak pate notikumu norise pierādīja, ka mūsu vadības politika bi-

jusi tā pareizā.

4. jūlijā pulkvedis Balodis pavēlēja man ierasties štābā un braukt viņam lī-

dzi uz Pēterburgas viesnīcu. Tur bija sapulcējušies visu Sabiedroto misiju priekš-

nieki ar saviem štābu priekšniekiem: plkv. Grīns no amerikāņiem, pulkveži Tal-

lents un Aleksanders un majors Kīnans no angļiem un plkv. Diparkē no frančiem.

Sasveicinājāmies un sākām gaidīt mūsu pretinieku.

Mazā viesnīcas kabinetā valdīja svinīga noskaņa: katrs no klātesošiem apzi-

nājās, ka nākošajās minūtēs tas būs aculiecinieks svarīgam notikumamAustrum-

eiropas politikā. Sarunas ritēja pusbalsī.

Pēc dažām minūtēm ārā bija dzirdāma piebraucošā auto troksnis un kabine-

tā ienāca mūsu bijušais komandieris, bet tagad ienaidnieks, majors Flečers ar

savu adjutantu, ltn. Engelmani, krietnu kaujas virsnieku un goda vīru ar vienu ro-

ku (otru tas bija pazaudējis rietumu frontē).

Abi vācieši palocījās, bet rokas nevienam nesniedza. Plkv. Grīns ieņēma

vietu galda galā un uzaicināja ari pārējos sēsties. Majors Flečers ar savu adju-

tantu nosēdās plkv. Balodim un man tieši pretim. Plkv. Grīns vispirms griezās

pie majora Flečera ar jautājumu, vai tam būtu kādi iebildumi, ja kopējā tulka

uzdevumus uzticētu man, kā tādam, kas pārvalda vi su klātesošo valodas. Uz to

Landesvēra komandieris atbildēja, ka franču valodu viņš pats pietiekoši zinot, un

angļu mēli, cik tas būšot vajadzīgs, pārvaldot viņa adjutants.

Turpmākās sarunas norisinājās pa daļai angļu, pa daļai vācu valodā. Tad

majors Flečers, cieši fiksēdams plkv. Balodi, teica : "Soli ich verstehen, dass

Oberst Balodis mich nicht mehr als seinen Oberbefehlshaber annerkennt?" ( Vai

man jāsaprot, ka plkv. Balodis vairs neatzīst mani par savu virspavēlnieku). Uz

to pulkvedis, tāpat stingri savam pretiniekam acīs skatīdamies, atbild ar noteik-

tu: "Nē.1"

Sabiedrotie saskatās. Tad ņem vārdu atkal plkv. Grīns, un ar roku pie kat-

ra vārda uz galda uzsisdams, lēnā lauztā vācu valodā saka :

"Vēl - šodien - jūs - atstāsiet - Rīgu - un atiesiet - uz - Olaines līniju. "

Te majors stipri nobāl un grib kaut ko iebilst, bet amerikānis to enerģiski

pārtrauc:

"Jeb es jums tūlīt uzlaidīšu virsū visu latviešu un igauņu sabiedrotas armi

jas.' "
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Majors Flečers cieši sakniebj lupas un nesaka ne vārda.

Tālāk plkv. Grins nolasa Sabiedroto kopīgi izstrādāto evakuācijas plānu un

beidzot piebilst, ka nākošā rītā pīkst. 5 angļu plkv. Aleksanders ar mani izbrauk-

šot uz Torņkalnu, lai pārliecinātos, ka evakuācija tiešām notikusi; lai majors

Flečers atsūtot kādu savu štāba virsnieku uz Torņkalna staciju mums pretim, kas

būtu pilnvarots parakstīt attiecīgu aktu.

Visa sede ilga, varbūt 20 minūtes, bet mums ta bija dziļas nozīmes un no

pietnības pilna.

Atšķīrās jauna lapaspuse Latvijas vēsture

Otrā rītā agri kopā ar plkv. Aleksanderu pārbraucām tiltu un noteiktā laikā

ieradāmies Torņkalna stacijā. Tur kādā blakus ēkā mūs jau gaidīja kāds vācu ar-

mijas pulkvedis ar vēl vienu virsnieku. Plkv. Aleksanders stingri noprasīja, vai

visas vācu karaspēka daļas jau ir atstājušas Rīgas pilsētas territoriju? Uz to

vācietis atbildēja, ka evakuācijas esot izvesta pilnos apmēros un vāciešu Rīgā

vairs neesot. Par to tad sastādījām aktu trijos eksemplāros un visi parakstījām.

Vēl pāris pieklājības frāžu no vienas un no otras puses, un mēs atvadījāmies.

Kad bijām uzbraukuši no stacijas kalnā, pulkvedis pavēlēja braukt pa šoseju līdz

pilsētas robežām, lai tiešām pārliecinātos, ka vāciešu tur vairs nav.

Tas nu bija diezgan riskants gabals, jo no kāda stūra mūs varēja it viegli

nolaist no kājām, bet atbildību nebūtu ne no viena ko prasīt. Bet Aleksanders bi-

ja vēl pavisam jauns cilvēks (runāja pat, ka viņš esot angļu armijā visjaunākais

pulkvedis ). Viņam patika risks, un man jau bija vienalga, vai braukt pašā ellē

iekšā.

Uz šosejas vāciešus gan neredzējām, bet atpakaļ braucot iegriezāmies uz

Bauskas ceļa un tur atradām vēl divas vācu rotas, kas patlaban gatavojās gājie -

nam. Pulkvedis ar lielu niknumu metās virsū vācu hauptmanim par to, ka tas

nav izpildījis noteikumus, bet tas atrunājās, ka neesot saņēmis laikā rīkojumu.

Mes palikām uz vietas, kamēr vācieši pazuda tāluma, aiz ceļa līkuma.

Rīga bija brīva..

PARTIZĀŅU CĪŅAS

Arvīds Krīpens

Partizāņu mērķis ir - panikas un dezorganizācijas radīšana ienaidnieka aiz-

mugurē, vai nu ar uzbrukumiem dažādām aizmugures iestādēm, vai ari postot

un iznicinot pretinieka aizmugurē visu, kam ir kāda nozīme kara vešanā, kā: til-

tus, ceļus, telegrāfa un telefona līnijas v. c.

Šādu darbību var veikt gan karavīri, kurus šim nolūkam slepeni pārgādā

pār fronti, gan vietējie iedzīvotāji, kas noorganizējušies cīņai ar zemē iebruku-

šo ienaidnieku.

Partizāņu darbība ir iespējama un vainagojas pat lielām sekmēm tikai tad,

ja viņu pulciņi nav lieli. Par vispiemērotākiem var uzskatīt 15 -20 vīru lielus

pulciņus, jo prāvākai partizāņu nodaļai ir grūti noslēpties, grūti arī sevi apgā-

dāt, to pretiniekam vieglāk atrast un iznīcināt.
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Kas attiecas uz mūsu brīvības kara partizāniem, tad tie bez izņēmuma bija

vietējie iedzīvotāji, kas atrazdamies pretinieka frontes aizmugurē, bija ķērušies
pie ieročiem.

Tauta šiem cīnītājiem piešķīrusi citu, viņai saprotamāku nosaukumu, - tos

apzīmējot par "zaļajiem". Šo vārdu devuši, ņemot vērā partizāņu mitināšanos

mežos.

Mūsu brīvības kara norise pavēra mūsu partizāņiem plašu darbības apjomu,

sevišķi tad, kad pēc Rīgas atbrīvošanas (22. maijā), sabruka lieliniekuvar Lat-

vijā un tie nekārtībā plūda uz austrumiem. Tas deva partizāņiem iespēju kļūt ak-

tīvākiem un drošākiem. Daudziem viņu pulciņiem savelkoties kopā, sāka izveido-

ties jau lielākas partizāņu nodaļas, kuras uzsāka ar pretinieku cīņas, darbojoties

tagad jau nevis frontes aizmugurē, bet gan tieši frontē.

Apskatot Austrumu frontes nodibināšanos un izveidošanos, mināmi Augškur-

zemes, Malienas un Latgales partizāni. Pirmie darbojās Asares-Bebrenes-Rube-

nes rajonā; Malienas partizāņi - Meirānu-Lubānas, bet Latgales partizāni - Balvu

apkārtnē. Bez tam vēl Cesvaines, Druvienas, Lubejas rajonā rīkojās leitnanta

Veckalniņa partizāņi. Šie būtu svarīgākie partizāņu kustības apvidi.

Plašā partizāņu kustība ir labākais liecinieks par dziļākām tēvijas mīlestī-

bas jūtām mūsu tautā. Par mūsu valdības darbību, armijas panākumiem kaujas

laukos, nepienāca nekādas ziņas, prāvo attālumu un citu apstākļu dēļ. Ja tomēr

Vidzemes austrumu nomalē, Latgalē un Zemgales austrumos izveidojās plaša par-

tizāņu kustība, tad pamudinājums tam visam nāca vienīgi no īstu tautas dēlu sirds

dziļumiem. Cīņa komunistiem tika pieteikta arī viņu frontes aizmugurē. Tas sar-

kano varas vīru jau tā nedrošo stāvokli Latvijā padarīja vēl ļaunāku. Visa latvju

zeme bija pieteikusi komūnismam karu.

1. Veckalniņa partizāņi

Lielinieku straujais iebrukums Vidzemē daudzus mūsu tautas patriotus pār-

steidza viņu lauku sētās. Ne mazums bija tādu, kas jau bija paspējuši attīstīt

nacionālās valdības labā plašu politisku darbību. Nebija ilgi jāgaida, kad viens

otrs no tiem jau bija apcietināts un nošauts. Tas bija brīdinājums pārējiem-rū-

pēties par personīgo drošību, iekams nav par vēlu. Šiem patriotiem nekā cita

neatlika, kā pamest savas mājas, meklējot patvērumu mežos un purvos. Kad feb-

ruārī lielinieki izsludināja mobilizāciju, jauni mūsu tautas dēlu pulciņi devās me-

žos un purvos, lai nenāktos kalpot komūnistu varai. Pilnīgi dabīgi, ka šie dau-

dzie mežu iemītnieki, tā sauktie "zaļie", centās viens otru uzmeklēt un organizē-

ties nelielās vienībās, lai justos drošāki. Sevišķi daudz šādu "zaļo" pulciņu bija

nodibinājies Vidzemes austrumu daļā, aptverot Cesvaines, Dzelzavas, Jaungulbe-

nes, Bučauskas, Druvienes, Liezeres, Mēdzūlas, Lubejas, Kārzdabas, Kraukļu

un Sarkaņu pagastus. Sākumā partizāņu pulciņi rīkojās katrs uz savu roku, kamēr

tiem atradās varonīgs un drošsirdīgs vadonis, leitnanta Artūra Veckalniņa perso-

nā. Tas enerģiski ķērās pie šo partizāņu pulciņu apvienošanas darba vienā parti-

zāņu organizācijā, un to viņam arī izdevās panākt. 1919. g. marta sākumā leit-

nanta Veckalniņa pavēlēm jau klausīja ap 370 partizāņu. Šis lielais spēks netika

turēts vienā vietā, jo tad apgādes ziņā rastos lielas grūtības un arī sarkaniem

tad būtu vieglāk šo prāvo partizāņu nodaļu uziet un iznīcināt. Tāpēc šie partizā-
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ņi bija sadalījušies daudzos pulciņos, pa 15 - 30 viru katra, novietodamies plaša

apkārtnē.

Veckalniņa par-

tizāņu darbības

rajons.

Leitnants Veckalniņš bija izstrādājis savai nodaļai noteikumus, obligātoris-
kus visiem pulciņiem.

Rūpīgi nokārtots bija starp pulciņiem arī sakaru jautājums, un visu nodaļu

bija iespējams savākt 24 stundu laikā.

Nodibināšanās sākumā Veckalniņa partizāņi kala ļoti plašus un drošus plā-

nus, proti: tiklīdz pienāks ziņas par uzbrukuma sākumu frontē, vispirms padzīt

visas vietējās pagastu izpildu komitejas (tās darbojās pagastu valžu vietā), lai pēc

tam kopīgi visas nodaļas sastāvā maršētu uz Rīgu pretim uzbrūkošai nacionāla-

jai armijai. Nebija arī ilgi jāgaida, kad marta vidū pienāca ziņas ( drīzāk gan

baumas ), ka pretlielinieciskā fronte ātri virzās uz priekšu un Rīga jau ieņemta.
Pēc šādu ziņu saņemšanas, partizāņi nolēma vairs ilgāk nekavēties un atklāt kau-

jas darbību, noliekot tās sākumu uz 22. martu. Noliktā laikā partizāņi padzina vi-

sas vietējās pagastu izpildu komitejas, pēc kam nodaļa sapulcējās notiektā vietā,
lai dotos Rīgas virzienā. No šī gājiena uz Rīgu gan nekas neiznāca, un labi ka tā,

jo tādā veidā partizāņu darbība nedrīkst izpausties, - tas nozīmētu viņu nāvi. Šā-

du lielu partizāņu nodaļu sarkanie, varbūt, jau iznīcinātu pirmā kaujā, izsūtot tai

pretim pietiekoši stiprus spēkus, un līdz ar to pārtrūktu partizāņu svētīgā dar-

bība pretinieka aizmugurē. No šī nodoma nācās atteikties tādēļ, ka tai pašā lai-

kā partizāņu darbības rajonā bija uz ceļiem pamanītas vairākas komūnistu noda-

ļas, un dažas starp tām visai prāvas. Tā Kraukļu muižā ienākušie komūnistu spē-

ki vien ir tikuši vērtēti uz kādiem 200 vīriem. Šis apstāklis nevarēja būt nejau-

ša sagadīšanās: tā bija padzītām pagastu valdēm, t. i. izpildu komitejām sūtītā

palīdzība, ar nolūku partizāņus likvidēt. - Viss tas lika atsacīties no gājiena uz

Rīgu. Bez tam ap šo laiku bija noteikti noskaidrojies, ka ziņas par Rīgas kriša-

nu ir tukšas baumas.

Atmetuši šo savu nodomu, partizāņi sāka gatavoties ciņam ar pamanītam

komūnistu nodaļām. Sadalījušies no jauna daudzos pulciņos, viņi uzglūnēja preti-
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nieka kolonnām, klejojot plašā apkārtnē. Notika vairākas sadursmes ar sarkaniem,

pat nelielas kaujas, pie kam bija krituši un ievainoti abās pusēs. Tā Veckalniņa
pulciņš nejauši sastapa pie Silozoliem (uz Cesvaines-Jaunpiebalgas lielceļa, ap 7

km no Cesvaines ) kādu lielāku lielinieku nodaļu, kurai nodarīja ar savu uguni lie-

lus zaudējumus. Pretinieks zaudēja kritušus vien 9 vīrus. Kādu citu partizāņu

pulciņu ap 60 vīru liela komūnistu nodaļa ielenca pie Lēģeriem. Šī pulciņa parti-

zāņi, ieņēmuši mūra ēkās labas šaušanas pozicijas, uzsāka niknu cīņu,ar savu

uguni nodarot ielencējam prāvus zaudējumus. Pretinieks, pārsteigts par tik sīvu

pretestību un zaudējis kādus 10 kritušus un ievainotus, bija spiests cīņu pārtraukt

un atiet. - Tādā veidā pārmācījuši komūnistus, partizāņi atgriezās paslēptuvēs.

Lielinieki sāka spert enerģiskus soļus partizāņu likvidēšanai. Pēc martamē-

neša notikumiem uz partizāņu darbības rajoniem izsūtīja vienu pēc otras vairākas

soda ekspedīcijas. Sākumā tās darbojās partizāņu meklēšanā naktīs lauku mājās,

maldīgi domādamas, ka partizāņi mitinājās pie saviem radiem un draugiem. Pār-

liecinājušies, ka partizāņi mīt mežos, komūnisti sāka mežu pārmeklēšanu, bet arī

šie komūnistu pūliņi nedeva gaidītos rezultātus. Partizāņi, novērodami veidu, kā-

dā izdara mežu pārmeklēšanu, tūliņ atrada visai lietderīgu cīņas paņēmienu, kā

rīkoties tad, ja uzietu viņu nometni. Komūnisti parasti pārmeklēja mežus gari

izstieptās ķēdēs, lai tā varētu apskatīt pēc iespējas plašākus rajonus. Partizāņi,

pretēji tam, sagrupējās ļoti cieši, vīrs no vīra soļus piecus, lai tā varētu attīs-

tīt pret zināmu vietu stiprāku uguns spēku. Pielaižot sarkanos labi tuvu, partizā-

ņiem nenācās grūti apšaut priekšā esošos, un tā radīt pretinieka ķēdē spraugu,pa

kuru varētu atkāpties. Pielietojot šo paņēmienu, partizāņi ne vienu reizi vien iz-

lauzās savu gūstītāju ķēdēm cauri. Ja arī sarkaniem kādreiz uzsmaidīja laime

un tiem izdevās uziet kādā mežā partizāņu nometni, toties nebija neviena gadīju-

ma, kur sarkanajiem būtu izdevies šīs nometnes iemītniekus sagūstīt. - Dažas

partizāņu grupas mitinājās siena šķūņos. Tā jau bija grūtāk izvairīties no ielenk-

šanas, kamdēļ arī viens šāds partizāņu pulciņš tika pārsteigts un zaudēja trīs

kritušus.

Parādoties sarkano soda ekspedīcijām, partizāņi nevien centās slēpties tū-

liņ mežos, purvos un siena šķūņos, bet bieži izrādīja arī teicamu iniciatīvu, uz-

brūkot komūnistiem tad, kad nodaļas gāja pa ceļiem.

Visas šīs ekspedīcijas un ar tām saistītās daudzās cīņas, ne tikai neiedzi-

na partizāņos bailes, bet taisni otrādi, - redzot komūnistu mūžīgās neveiksmes,

partizāņos auga drosme un uzņēmība. - Maija mēneša sākumā Mēdzūlas muižā bi-

ja ieradusies ap 200 vīru liela sarkano soda ekspedīcija, apbruņota vairākiem

ložmetējiem. Šī soda ekspedīcija sāka ļoti nesaudzīgi rīkoties, izdarot plaša ap-

cietināšanas un apšaušanas. Partizāņiem kļuva zināms, ka Mēdzūlas muižā sa-

vākti kādi 70 apcietinātie, kuriem draudēja drīza nāve, un viņi nolēma tos glābt.

Uzbrukumam Mēdzūlas muižai bija jāsaveikas 5 partizāņu pulciņiem. Tomēr ne

visi laikā saņēma rīkojumus, kāpēc noteiktā stundā bija klāt tikai 2 pulciņi, kop-

skaitā 18 vīru. Ko lai iesāk ar tik maziem spēkiem pret 200 vīru lielo Mēdzū-

las muižas garnizonu? Apķērīgie partizāņi arī te atrada izeju. Viņi nolēma pie-

lietot viltību: divi partizāņi saņēma uzdevumu apšaudīt no aizmugures Mēdzūlas

muižu, lai tā izviļinātu sarkanos ārā no muižas. Šī viltība teicami izdevās. Sar-

kanie, pametuši muižā pie apcietinātiem tikai dažus sargus, ar visiem saviem

spēkiem devās gūstīt šāvējus. Tā partizāņiem tikai vajadzēja. Nogaidījuši, ka-

mēr sarkanie pietiekoši attālinājušies, partizāņi pēkšņi iebruka muižā, padzenot
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nedaudzos sargus un atbrīvojot arestētos. Vēl partizāņi nebija savu darbu veiku-

ši, kad pieviltie sarkano spēki jau sāka atgriezties. Nācās uzsākt nevienādu cīņu,
bet arī to partizāņi varonīgi izturēja, uz laiku apturot lieliniekus. Uzdevumu vei-

kuši un pretinieka uzbrukumu apturējuši, tie pazuda, līdzpaņemot nelielu kara lau-

pījumu, kā vienu ložmetēju, drēbes un pārtiku. Diemžēl, ne visi apcietinātie iz-

mantoja bēgšanas iespēju, nevarēdami tik ātri aptvert situāciju.

Šis partizāņu pasākums jau runāja par lielu drosmi, uzņēmību un varonību.

Sajūsmināti par tik spīdošiem panākumiem pie Mēdzūlas muižas, kuri par-

tizāņiem nekā nebija maksājuši, jo viss bija noritējis bez kādiem zaudējumiem

viņu pusē, tie nolēma vēl pārdrošāku soli spert, proti, uzbrukt Cēsīm, lai iznī-

cinātu daudzos Cēsu komisārus un atsvabinātu arestētos no Cēsu cietuma.

Uzbrukumu nolika uz 14. maiju. Tajā bija jāpiedalās kādiem 30 Cēsīs samā-

cītiem līdzdalībniekiem un nelielam partizāņu pulciņam. Šo pasākumu vadīja ltn.

Veckalniņš, ar kādiem 10 partizāņiem dodamies uz Cēsīm. Turpu partizāņi brau-

ca ļoti droši, sasēdušies šķūtniekos, aizdomu novēršanai piestiprinājuši lielinieku

nozīmes. Arī šis uzbrukums teicami izdevās. Partizāņi ieņēma Cēsu cietumu, at-

brīvoja ap 200 apcietināto, un izcīnīja uz ielām arī cīņas ar komisāriem, daudzus

nošaujot. - Šis panākumiem vaiņagotais partizāņu iebrukums Cēsīs pieder pie viņu

darbības izcilākiem notikumiem Vidzemē.

Beidzamās partizāņu pārdrošības nepalika bez enerģiskiem pretsoļiem no

sarkano puses. Drīzumā parādījās vēl prāvāks lielinieku karaspēka skaits, lai ie-

vadītu nesaudzīgu cīņu pret partizāņiem. Visu partizāņu darbības rajonu tie ņēma

pamatīgā uzraudzībā, novietojot daudzus novērošanas posteņus, pārtrauca vietējo

iedzīvotāju kustību un izdarīja jaunas apcietināšanas, lai tādā ceļā izbeigtu parti-

zāņu pulciņu sazināšanos, pamazām uzietu viņu mītnes un tos vienu pēc otra lik-

vidētu. Visu šo soļu dēļ partizāņi tiešām vairs nedrīkstēja no mežiem ārā rādī-

ties un bija jau nolēmuši pārvietoties uz kādu citu rajonu, kad apstākļi pēkšņi
grozījās tiem par labu, jo vienā baltā dienā visi sarkano spēki bija pazuduši.

Tās bija sekas komūnistu neveiksmēm pie Rīgas.

Ražīgs darba lauks atklājās partizāņiem tūliņ pēc Rīgas krišanas, kad sar-

kanie sāka atiet austrumu virzienā. Plašā rajonā no Madonas līdz Druvienai, ne-

bija neviena karaspēka kustībai daudz maz piemērota ceļa, kurš neatrastos zem

partizāņu uzraudzības. Pateicoties tam, var teikt, ka gandrīz neviena sarkano ko-

lonna netika minētā rajonā sveikā cauri. Komūnistiem atrodoties gan gājienā, gan

atpūtā, viņus pastāvīgi traucēja partizāņi ar saviem uzbrukumiem. Par savu dro-

šību tagad partizāņiem vairs nenācās daudz raizēties, jo tagad neviens sarkanais

viņus necentās sameklēt.

Ar to mes butu pabeiguši apskatīt vienu no svarīgākiem ltn. Veckalniņa par-

tizāņu darbības posmiem.

Novērtējot viņu darbību, jāatzīmē sekojošais: ltn. Vecaklniņa partizāņi ir

sagādājuši padomju varai Latvijā daudz rūpju un raižu, spiežot tai sūtīt daudz ka-

raspēka uz partizāņu darbības rajonu. Šo spēku, saprotams, iztrūka frontē. Aiz-

viļinot uz Vidzemes vidieņu ar savu pārdrošo 14. maija iebrukumu Cēsīs prāvus

sarkano spēkus, tie trūka sarkano pusē, viņiem liktenīgo kauju dienās pie Rīgas,

- partizāņi bija snieguši neatsveramu pabalstu frontes karaspēkam, tā netieši pie-

daloties cīņās par mūsu galvas pilsētas atbrīvošanu. Pēc tam, kad bija sākusies
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lielinieku karaspēka atkāpšanās, partizāņi ar saviem uzbrukumiem to pamudināja

pēc iespējas ātrāk bēgt uz austrumiem, tā pasargājot mūsu zemi no galīgas iz-

laupīšanas. - Partizāņu plašā kaujas darbība Vidzemes vidienā ir spilgts liecinieks,

ka jau bija zudusi tautas vienaldzība pret mūsu valsts likteņiem un tagad jau gan-

drīz katrs latvietis centās palīdzēt to celt arī tur, kur par mūsu valdības darbī-

bu un armijas panākumiem nepienāca nekādas ziņas, kā tas bija Vidzemes vidie-

nā tad, kad sarkanie vēl turēja savās rokās Rīgu.

Pēc Vidzemes atbrīvošanas un frontes nodibināšanās Vidzemes un Latgales
robežu rajonā, ltn. Veckalniņš kļuva par Cesvaines komandantu, bet daļa tā parti-

zāņu sastādīja šīs komandantūras komandu. Liktenim bija labpaticies, lai ltruVec-

kalniņam nāktos tagad nodarboties ar tiem pašiem pienākumiem, kādi agrāk pie-
krita viņa pretiniekiem, tikai otrādi - vest cīņu ar sarkano bandām mūsu Austru-

mu frontes aizmugurē. Šinī darbā Veckalniņa partizāņiem nākas kādu laiku pielikt

daudz pūļu un enerģijas. Drīzumā arī te tapa manāmi panākumi, jo vienu lielāku

bandu izdodas sagūstīt, un pēc tam bandu darbība mūsu aizmugurē jūtami sama-

zinājās, lai gan tās pilnīgu pārtraukšanu vēl tik ātri nevarēja panākt.

lesākoties Bermonta uzbrukumam Rīgai un rodoties vajadzībai nodrošināt

Austrumu frontes aizmuguri pret Bermonta spēkiem, oktobra sākumā ltn. Veckal-

niņš saņēma uzdevumu ar saviem partizāņiem doties uz Jaunjelgavu. Šeit viņa
karavīri izcīnīja vairākas sekmīgas kaujas pret bermontiešiem, līdz mēneša bei-

gās šo mazo, tikai 50 vīru lielo komandu iedalīja ltn. Brodera bataljonā.

2. Malienas partizāņi

Malienas partizāņi radās Vidzemes-Latgales robežās, Aiviekstes krastos,

Meirānu-Lubānas rajonā. Par šo partizāņu iedvesmotāju uz cīņām uzskatāms plkv.

Kalpaks. Viņš pēc atgriešanās Latvijā, cīņai pret lieliniekiem vispirms mēģināja

sākt radīt vajadzīgos spēkus uz vietas, savā dzimtajā pagastā Meirānos. (Šim no-

lūkam Kalpaks sasauca Meirānu pagastnamā plašāku sapulci, kurā piedalījās vai-

rāki pagastā dzīvojošie virsnieki un prāvs skaits citu pagasta locekļu. Visus ap-

stākļus sīki pārrunājot, sapulcei beidzot nācās taisīt slēdzienu, ka ieroču trūku -

ma dēļ nav iespējams dibināt uz vietas daudz maz vērā ņemamus spēkus, arī lai-

ka vairs nebija, jo drīz vien pēc šīs apspriedes bija sarkanie klāt. Tiem tuvojo-

ties Meirāniem, plkv. Kalpaks ar pulciņu virsnieku devās uz Rīgu, vienai daļai
virsnieku - šīs sapulces dalībnieku paliekot uz vietas. Šie virsnieki arī bija tie,

kas lieliniekiem ienākot nevarēja samierināties ar šo pārmaiņu un nepadevās vi-

ņu rīkojumiem, pārvērsdamies par "zaļajiem". Bija arī citi sekotāji viņu piemē-

ram. Rezultātā radās tā sauktie Malienas partizāņi. (Tā mēs redzam, ka pulkve-

dis Kalpaks, vezdams Kurzemes līdzenumos sekmīgas cīņas par Latvijas neatka-

rību, bija arī savā dzimtajā pagastā atstājis auglīgu zemi - vīrus, kuri bija ga-

tavi mirt par Latviju.)

Līdz Rīgas krišanai Malienas partizāņi neuzdrošinājās aktīvi uzstāties, ņe-

mot vērā savu spēku niecīgumu. Malienas partizāņi uzsāka organizēties tikai pēc

Rīgas atbrīvošanas no komunistiem. Nodibinājās 2 pulciņi - Meirānu un Lubānas,

ap 40 vīru katrā. Pirmais darbojās Meirānu rajonā, bet pēdējais - Zvīdzenes.

Kaujas darbību Malienas partizāņi uzsāka pec tam, kad viņu darbības rajo-
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nā sāka parādīties sarkano karaspēka kolonnas. Lielākā no šo partizāņu kaujām

bija - uzbrukums 4. latv. strēlnieku pulka vezumnieku kolonnai. Padzinis vezumu

apsargus - sarkanarmiešus, Lubānas partizāņu pulciņš ieguva šautenes, municiju,

pārtiku un citas tam tik nepieciešamās mantas. Bez šī lielākā uzbrukuma notika

arī daudzi mazāki, apkarojot sarkano laupīšanas tieksmes

Malienas parti -

zāņu darbības ra-

jons.

Kad jūnija sākumā Malienas partizāņu darbības rajonam sāka tuvoties gan

valmierieši, gan igauņu spēki, un bija noslēgusies komūnistu atiešana no Vidze-

mes, partizāņi izvirzījās līdz Lubānas ezeram un Zvīdzes upītei, lai uzraudzītu

Lubānas ezeru un klāņus ezera ziemeļu galā, un neļautu sarkaniem atgriezties.
Valmieras pulka daļas un igauņi drīzumā devās Krustpils virzienā, tomēr viņu

vietā Stalidzēnos tūliņ pēc tam ienāca pa ceļam uz Barkavu Cēsu pulka 2.rota. Tā

bija Malienas partizāņu tuvākais kaimiņš.

Pienākot ziņām par Baloža brigādes Neatkarības bataljona ierašanos Ērgļos,
turp nosūtīja partizāņu delegāciju, lai informētu par Malienas apstākļiem un lūg-

tu vajadzīgos virsniekus un ieročus, jo bija sajūtams kā vienu tā otru trūkums.

Šis partizāņu lūgums arī tika ievērots, jo visā drīzumā pie tiem devās kapteinis

Ērglis ar dažiem virsniekiem, lai iesāktu no partizāņiem formēt Malienas batal-

jonu. Drīz pēc tam arī Neatkarības bataljons iekļāvās Austrumu frontē, pa labi

no Malienas partizāņiem.

1. jūlijā kapt. Ērglis uzsāka Malienas bataljona formēšanu. ledalot bataljo-

nā visus Malienas partizāņus un izvedot bez tam arī mobilizācijas, no Malienas

partizāņiem mēneša laikā bija izveidojusies jauna karaspēka daļa - Malienas ba-

taljons, 4 kājnieku rotu un 1 jātnieku eskadrona stiprumā.

3. Latgales partizāņi

Šo partizāņu pirmais nosaukums bija Balvu partizāņi, pēc viņu darbības

vietas - Balviem un to apkārtnes. Jūlija sākumā, ņemot vērā Balvu partizāņu pla-

šo darbības rajonu un prāvos spēkus, viņus pārdēvēja par Latgales partizāņiem,

sākot no tiem formēt Latgales partizāņu pulku.

Latgales līdzdalība Latvijas brīvības cīņās nevarēja but liela aiz tā iemes-
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la, ka visa Latgale atradās zem komūnistu okupācijas varas. Latgaliešiem bija
atlicies vienīgais līdzdarbības veids - partizāņu karš. Šo savu vienīgo iespēju

palīdzēt celt Latviju, Latgales dēli drīz sāka plaši izmantot, noliekot arī savus

asins ziedus uz mūsu brīvības altāra.

Balvu partizāņu darbības sākums meklējams daudz agrāk kā pārējo un, var

teikt, ka līdz ar sarkano ierašanos sāka rīkoties arī Balvu partizāņi. Vēl 1918.g.

decembrī, kad Rīga vēl nebija kritusi sarkano rokās, Balvu apkārtnē norībēja jau

pirmie sarkaniem domātie šāvieni. Kad ap 1918. g. Ziemassvētkiem Garosilu ka-

pos notika kāda kritušā komūnista svinīga apbedīšana, ltn. Lācis (vēlāk tapa par-

tizāņos ļoti populārs ar savu apbrīnojamo varonību) ar dažiem citiem partizā-

ņiem kapos apšaudīja bēru ceremoniju, tā izklīdinot sapulcējušos komunistus un

bēres pārtraucot. Tikai tumsai iestājoties daži komūnisti bija uzdrošinājušies sa-

vu kritušo aprakt, bet bez kādām runām.

Komūnistu varas vīri tūliņ pēc ierašanās Balvos sāka ļoti varmācīgi rīko-

ties. Upuru skaits auga ar katru dienu, bet līdz ar to auga arī nemiers un naids

pret iebrucējiem. Kā atbilde komūnistu slepkavībām sekoja aktīvāko vietējo iedzī-

votāju organizēšanās partizāņu pulciņos. Jau janvārī šādi pulciņi nodibinājās Bal-

vos, Silakrogā, Orlovā un Rugājos. Notikušās marta un aprīļa mēnešos mobilizā-

cijas stipri vairoja partizāņu daudzumu. Plašie apkārtnes purvi un meži bija labi

partizāņu kustības veicinātāji.
Balvu partizāņu skaitam pieaugot, tie kļuva aktīvāki. Notika uzbrukums Ru-

gāju izpildu komitejai, bija arī nodoms ieņemt Balvus, bet apstākļu spiesti, par-

tizāņi to neīstenoja. Partizāņu rīcība spieda sarkanos būt ļoti uzmanīgiem.

Sevišķi aktīvi kļuva Balvu partizāņi pēc Rīgas krišanas, sākoties sarkanar-

mijas bēgšanai no Vidzemes. Jūtot, ka sarkanie sāk aut kājas, lai postos no mū-

su zemes projām, partizāņi steidzās atstāt savas slēptuves, izejot uz ceļiem un

novērojot kustību pa tiem, lai meklētu mērķus, pret kuriem laist darbā savas

šautenes. - Pirmie partizāņu uzbrukumi notika 29. maijā. Šinī dienā Silakrogā

partizāņi uz Balvu - Viļakas lielceļa starp Silakrogu un Stampakiem apšaudīja vai-

rākas atejošās lielinieku karaspēka daļas, tās piespiežot izklīst mežos un noda-

rot tām prāvus zaudējumus.
30. maijā tas pats atkārtojās uz ceļa, kas ved no Balviem gar Rugājiem uz

Rēzekni. Kādi Rugāju pulciņa 10 partizāņi uzbruka pie Rugājiem sarkanarmijas

prāvai karaspēka nodaļai, to pilnīgi izklīdinot. Partizāņu rokās krita 3 vezumi ar

šautenēm un patronām. - Tāda bija Balvu partizāņu pirmā kaujas darbība, pilna

drosmes, uzņēmības un panākumu.

31. maijā noslēdzās lielinieku atiešana caur Balviem. Tā kā tos pāri Pede-

dzes upes līnijai neviens nevajāja, izņemot jau minētos partizāņu uzbrukumus,tad

sarkanie savu atiešanu drīz pārtrauca un apstājās, sākot nocietināties līnijā: Lu-

bānas ezera ziemeļu gals-Augustova-Pakrata-Krutava-Egļeva-Kuprava-Liepna.

Partizāņiem bija svarīgi radīt stiprāku spēku, kas bija panākams vienīgi ar

atsevišķo pulciņu apvienošanu. Šo darbu veica vltn. Vīndedzis, savelkot daudzos

partizāņu pulciņus vienā Balvu partizāņu nodaļā un uzņemoties tās vadību. Tas no-

tika pirmajās jūnija dienās.

Balvu partizāņu nodaļas nodibināšanās dienā tanī ieplūda sekoši partizāņu

pulciņi: Rugāju, Sudrabes, Orlovas, Silakrogā un Kupravas. Šo pulciņu stiprums

bija dažāds, sākot no 10 - 30 vīru, sastādot kopsummā ap 100 partizāņu lielu
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spēku. leņemot Bērzpili, Rugājus, Sudrabi, Orlovu, Silakrogu un Kupravu, par-

tizāņi bija pārķēruši visus svarīgākos virzienus, kuri no austrumiem veda uz

rietumiem, nodibinot it kā fronti, ja tik tas nebūtu par stipri teikts, ņemot vērā,

ka šīs frontes garums bija pie 50 km un uz tās atradās tikai 100 karavīru. Pie

tik maziem spēkiem palika stipri platas neieņemtas starpas, vietām pat līdz 10

kilometru lielas. Labs palīgs partizāņiem plašās frontes noturēšanai bija apvidus

plašie purvi un meži. Lielo atstarpi starp Sudrabi un Orlovu partizāņiem aizņē-

ma Orlovas purvs; uz ziemeļiem no Orlovas līdz pat Balvu-Viļakas lielceļam at-

radās Lielais un Stampaku purvs. Platības ziņā šie purvi aizņēma gandrīz vai pu-

si visas partizāņu frontes.

Latgales parti-

zāņu darbības

rajons.

Sakaru uzturēšanai starp tik plašā apkārtnē izsvaidītiem partizāņu pulci -

ņiem nodibinājās neliela jātnieku nodaļa, ap 30 viru stiprumā, kurā partizāņi pa-

ši iestājās ar saviem zirgiem.

Tā, pateicoties vltn. Vīndedža teicamai iniciatīvai, Balvu partizāņi, stipri

uz priekšu no igauņu izveidotās frontes, bija izveidojuši uz 3. jūniju jau paši sa-

vu fronti, tādā ceļā atraujot komūnistu varai plašus Ziemeļlatgales apvidus. Va-

jadzēja tikai tālāk gādāt un rūpēties, lai šī pirmā fronte kļūtu stiprāka un līdz ar

to spējīgāka veikt savu uzdevumu. Šinī virzienā tika daudz un tūliņ strādāts, un
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pietam ar lieliem panākumiem. Uz to arī partizānus drīz vien mudināja paši sar-

kanie, sākdami mākties tiem virsū.

Balvu partizāņu nodaļas spēku vairošanai, drīzumā izsludināja vairākas mo-

bilizācijas, kuras deva daudz jaunu tēvijas sargu. Vēl svarīgāks par cilvēku jau-

tājumu bija ieroču jautājums, jo to trūkums bija stipri izjūtams. Labus rezultā-

tus deva sarīkotā ieroču vākšana starp iedzīvotājiem: pateicoties krievu armijas

sabrukumam, daudziem karavīriem bija iespējams atgriezties mājās ar šauteni,

ko tagad varēja nodot partizāņu rīcībā. Pirmos ložmetējus partizāņi ieguva, tos

izzvejojot no kāda ezera. Stājoties sakaros gan ar valmieriešiem, gan igauņiem,
izdevās saņemt arī ieročus un municiju. Par visai noderīgu rezervi partizāņiem

noderēja - pretinieka ieroči, kurus ieguva vai ik pēc katras kaujas.

Par uzturu partizāņu vadoņi sākumā nemaz nerūpējās: partizāņi iztika pa-

ši ar saviem produktiem, kurus tuvinieki tiem piegādāja no mājām. ledzīvotāji

labprāt baroja partizāņus, neprasot par to nekādu atlīdzību. Partizāņu sakitam

pieaugot, nodibināja vairākus partizāņu kopēdināšanas punktus.

Apģērba ziņa partizāņos valdīja vislielākā dažādība. Ka apavi blakus zāba-

kiem un kurpēm noderēja arī pastalas, vīzes; netrūka pat baskāju.

Zināmu drošību partizāņu darbības centram - Balviem deva tas, ka 6. jūnijā
Balvos ienāca viena igauņu rota, šeit palikdama kādu laiku. Igauņi solījās būt

partizāņiem piepalīdzīgi, gadījumos, kad rastos vajadzība.

Pirmā kaujas darbība notika 9. jūnijā pie Silakrogā. Šai dienā šim punktam

uzbruka pretinieka izlūku nodaļa, sastāvoša no kādiem 20 kājniekiem un tikpat

jātniekiem. Sarkano uzbrukuma brīdī Silakrogā atradās tikai 4 partizāņi, kas ne-

skatoties uz pretinieka pārspēku, varonīgi pieņēma kauju, ne tikai to nezaudēda-

mi, bet gūdami uzvaru; sarkano uzbrukums tika atsists. Šim pirmajam lielinieku

uzbrukumam sekoja citi, te vienā, te otrā vietā.

Rosīgākās cīņu vietas jūnija mēnesī bija: Orlova, Silakrogs un Kupravas sta-

cija. Partizāņiem bija vajadzīga liela varonība un drosme, lai tie noturētu savas

pozicijas un savu fronti. Tā pie Orlovas kauju dienas šai mēnesī bija 18., 19., 25.

un 30. jūnijs. Visām šīm kaujām bija izlūkošanas raksturs. Sekmes sarkanie ne-

kur neguva.

Pie Kupravas stacijas cīņas risinājās 15. un 21. jūnijā. No pretinieka puses

šeit darbojās bruņotais vilciens, kāda partizāņiem, protams, nebija. Tas cīņu pa-

darīja stipri nevienādu. 15. jūnija cīņu partizāņi tāpēc neizturēja, mazliet atieda-

mi no savām pozicijām. 21. jūnijā sarkanie meklēja gar dzelzceļu jaunus panāku-

mus, ar acīmredzamu nolūku iebrukt Balvu stacijā. Lai gan partizāņi bija sabo-

jājuši dzelzceļu starp Balviem un Kupravu, sarkanie tomēr mēģināja bruņotā vil-

ciena aizsardzībā izlabot bojātās vietas. Cīņai ieilgstot, no Balviem atsteidzās

palīgā igauņu rota. Pārejot kopīgiem spēkiem uzbrukumā un sākot nopietni ap-

draudēt vilciena aizmuguri, sarkanos beidzot piespieda atiet. Sākot atejošo preti-

nieku vajāt, ieņēma Kupravas staciju. Partizāņi vajāja sarkanos vēl labu gabalu

aiz Kupravas, izpostīdami pēc tam lielāku dzelzceļa posmu stacijai austrumos.lai

tādā veidā ņemtu pretiniekam iespēju tanī atgriezties.

Neskatoties uz partizāņu mazajiem spēkiem, cīņas jūnija mēnesī viņiem no-

ritēja labvēlīgi Partizāņi viscauri noturēja savas pozicijas. Mazi skaitā, bet lie-

li garā, tādi parādījās partizāņi jūnija mēneša kaujās. Pat tur, kur lieliniekiem

bija lielas cerības uzvarēt, to nepieļāva partizāņu varonība.- Šinī ziņā raksturīgs



gadījums bija 21. jūnija nakts kauja pie Sudrabes. Izmantojot nodevību, sarkanie

nakts tumsā bija ielenkuši Sudrabenes partizānus, skaitā kādus 20 vīrus, no vi-

sām pusēm, ar acīmredzamu nolūku tos nakts dusā pārsteigt un sagūstīt. Sarka-

nie stipri maldījās, cerēdami lētu uzvaru. Partizāņus tas neiebaidīja, ka viņi bi-

ja prāvu spēku ielenkti. Drošsirdīgi cīnoties, viņi izturēja sarkano uzbrukumu un

piespieda ienaidnieku atiet. Sīvā cīņa bija prasījusi arī upurus: 5 partizāņu vairs

nebija starp dzīvajiem.
Balvu partizāņi jau kādu mēnesi bija sekmīgi cīnījušies ar lieliniekiem, ne-

būdami vēl apstiprināti par karaspēka daļu. Par karaspēka daļu tos apstiprināja

tikai jūlija sākumā, pārdēvējot visu nodaļu par Latgales partizāņu pulku un ie-

ceļot par pulka komandieri vltn. Vīndedzi. Pēdējais ieveda līdzšinējo pulciņu vie-

tā rotu organizāciju, nosaucot Rugāju rajona partizāņus par pirmo rotu, Sudrabes

-Orlovas rajona -par otro, Silakrogā - par trešo un Kupravas - par ceturto ro-

tu. Jūlijā pulka rotās stipri pieauga partizāņu daudzums. Šim apstāklim par ka-

vēkli vairs nebija ieroču trūkums, kurus vajadzīgā daudzumā tagad saņēma no

Rīgas. Nāca dienēt gan brīvprātīgie, gan mobilizētie. Vienam otram arī lielā ga-

du nasta, kas jau gulēja uz pleciem, nebija par šķērsli iestāties pulka rindās.Bi-

ja redzami partizāņi, kurus jau rotāja sirma bārzda. Gadījās ari kur tēvs ar vi-

siem dēliem uzsāka partizāņu gaitas. Ziemeļlatgali, līdzīgi Kurzemei un Vidze-

mei, bija pārņēmis dziļš patriotisks saviļņojums. Latgales dēli steidzās kalpot

savai tēvzemei pēc labākās sirdsapziņas.

Pamazām auga partizāņu spēki, bet to pašu varēja teikt arī par pretinieku.
Līdz ar to kļuva dzīvāka arī kaujas darbība. Salīdzinot ar jau aprakstīto jūnija

mēnesi, jūlijā un augustā reti kāda diena pagāja bez sadursmēm, tik liela rosī-

ba bija radusies Partizāņu pulka frontē. Notiekošām kaujām pa lielākai daļai pie-

mita izlūkošanas raksturs, piekam pamazām un neatlaidīgi partizāņi šinī darbībā

sāka pārņemt iniciātīvi.

Bez izlūku sadursmēm notika arī lielākas kaujas, no kurām dažas apskatī-

sim. Viena šāda kauja norisinājās 4. jūlijā pie Silakrogā, kuru aizstāvēja trešās

rotas 26 partizāņi, apbruņoti, bez šautenēm, arī ar vienu no igauņiem patapinā-

tu ložmetēju. Uzbrukumā nāca kādi 200 sarkano, 2 ložmetēju uguns pabalstīti.Jau

tūliņ kaujas sākumā sabojājās vienīgais partizāņu ložmetējs, tā ka uz pretinieka

intensīvo uguni partizāņi varēja atbildēt vienīgi ar šauteņu uguni. Šo nevienādo

cīņu partizāņi ilgi neizturētu, bet viņu pusē bija liela priekšrocība tā, ka tie la-

bi pazina apvidu. Izmantojot šīs savas zināšanas, lai saceltu paniku pretinieka

aizmugurē, 9 partizāņi saņēma uzdevumu -pa meža tekām iziet sarkano ķēdes

aizmugurē un sākt to apšaudīt. Šis manevrs teicami izdevās. Saņēmuši no aiz-

mugures negaidītu uguni, sarkanie nekavējoties pārtrauca kauju, nekārtībā atejot

Viļakas virzienā. Mazie partizāņu spēki bija uzvarējuši. Uzvara bija gūta patei-

coties partizāņu lielai varonībai, apķērībai un uzņēmībai. - Ar to šī kauja vēl ne-

beidzās, jo partizāņi, kopā ar pienākušo igauņu rotu devās uz priekšu vajāt sar-

kanos, saceldami jaunu apjukumu pretinieka pusē un saņemdami dažus gūstekņus.
Lai sarkanos kārtīgi pārmācītu, arī tuvākā nakti tiem nedeva mieru, jo partizā-

ņi bija nemanot pielīduši pavisam tuvu pretinieka ierakumiem un sākuši tos ap-

šaudīt. Ar šo rīcību sarkano pusē bija sacelts liels tracis, jo plaša pretinieka

fronte attīstīja spēcīgu uguni, liekot darboties arī ložmetējiem; sāka šaut pat

pretinieka artilērija, nepārtraucot uguni stundas četras.

No šiem piemēriem redzams, cik drošus un pareizus cīņas paņēmienus par-

64



65

tizaņi bija piesavinājušies īsā laikā, tos pielietojot tikdami sekmīgi galā ar savu

daudzkārt stiprāko pretinieku un noturot savas pozicijas.

Augstāk minētos gadījumos partizāņi bija tie, kam nācās atsist pretinieka

uzbrukumus. Ja partizāņi paši bija uzbrucēji, tad arī rezultāti jau bija pavisam

citādi, nekā to spēja panākt pretinieks, uzbrūkot partizāņiem.

6. jūlijā partizāņiem bija izdevība tikt pie lielgabaliem, un pietam pavisam

bez kādām lielām pūlēm. Dažas dienas pirms tam, partizāņu 1. rotas komandie-

ris saņēma no kāda lielinieku baterijas komandiera vēstuli, kurā tas izteica vē-

lēšanos pārnākt ar visu bateriju pāri frontei, vedot līdzi 2 lielgabalus un 2 lož -

metējus. Tas ļoti patīkams priekšlikums, bet partizāņu 1. rotas komandieris bija
arī pilns bažu, vai tik aiz šī priekšlikuma neslēpjas kāda viltība. Viņam pie Ru-

gājiem bija tikai 43 karavīri, kurus pār fronti pārlaistais pretinieks varētu vieg-

li pārspēt. Tomēr priekšlikums bija tik viļinošs, ka rotas komandieris no tā ne-

atteicās, nolemjot risķēt. Drošības labad, un lai būtu izslēgts pārsteigums, sar-

kano komandierim nosūtīja sīki izstrādātus noteikumus, kādā kārtībā tā baterijai

jātuvojas mūsu ierakumiem Pēc tiem, baterijas lielgabaliem bija jāvirzās kolon-

nās priekšgalā, tikai viena karavīra pavadībā, aiz lielgabaliem jāseko ieroču ve-

zumam, arī tikai viena karavīra pavadībā, beidzot jau labu gabaliņu aiz ieroču

transporta drīkstēja nākt bez ieročiem karavīru kolonna.

Nākošā dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas, partizāņu rotas komandiera no-

teiktā kārtībā, partizāņu pozicijām tiešām tuvojās garāka pretinieka kolonna, ku-

ru partizāņi sagaidīja kaujas gatavībā. Tā bez kādām pūlēm partizāņi ieguva ve-

selu pretinieka bateriju pilnā sastāvā: 2 lielgabalus, 2 ložmetējus, 63 šāviņus,22

šautenes, 53 gūstekņus, 22 zirgus un citu sīkāku kara materiālu. Priecīgi par tik

bagātu kara laupījumu, partizāņi gribēja arī tūliņ redzēt, kā šī baterija darbojas.

Šī ideja patika arī pārnācējiem, kuri pagriezuši apkārt lielgabalus, apšaudīja sar-

kano pozicijas. Partizāņi šo bateriju būtu paturējuši labprāt savā rīcībā, bet tās

dēļ draudēja izcelties nesaskaņas ar cīņu biedriem igauņiem, kuri arī pēc tās

tīkoja, savas tiesības pierādot ar to, ka partizāņi neesot nekāds regulārs kara-

spēks. - Lai nesanāktu naidā ar igauņiem, kuri līdz šim bija bijuši tiešām izpa-

līdzīgi cīņu biedri, un lai varētu arī turpmāk cerēt uz igauņu palīdzību, partizā-

ņi steidzās strīdus ābolu drīzāk aizgādāt no Balviem projām un to nodeva Val-

mieras pulkam.

O. Caunītis, LKOK

"ZAĻAIS ARTŪRS"

Kādā vēlā 1919. gada decembra mēneša vakarā, 2. Ventspils kājnieku pulka

štābā Ļaudonas - Odzienas muižā, ieradās kāds liela un plecīga auguma virsleit-

nants, un ziņoja toreizējam 2. Ventspils pulka komandierim plkv. Ezeriņam, ka ir

ieradusies pulkā ieskaitītā izlūku komanda. Virsniekam galvā bija liela jērenīca,

viņš bija tērpies kažokā ar lielu krāgu, bet pār plecu siksnā tam nokārās koka

ietvarā ievietotais Kolta revolveris ar garu stobru. Noskaidrojās, ka šis virs-

nieks ir t. s. "Zaļais Artūrs", - virsleitnants Veckalniņš, kurš ar saviem izlū-
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kiem, agrākiem partizāņiem, bija ieradies musu austrumu fronte pēc Bermonta

vienību padzīšanas no Kurzemes.

Veckalniņa partizāņu sākums saskatāms jau pirmajās lielinieku iebrukuma

dienās, kad tie, nesastapdami kaut cik nopietnākas pretestības, 1918. gada decemb-

rī vairākos virzienos strauji tuvojās Rīgai. Lielinieku ātrā virzīšanās pārsteidza

Vidzemē ļoti daudzus nacionāli domājušus un mūsu Pagaidu valdībai uzticīgus pil-

soņus, kas, neslēpdami savu pārliecību, bija ņēmuši vietēju aktīvu dalību mūsu

jaunās valsts organizēšanas darbā. Katrā pagastā un apdzīvotā vietā, ko ieņēma

lielinieki, nekavējoties tika uzsākta šī mūsu tautas aktīvākā nacionālā elementa

vajāšana, piekam arestētie bieži tika nošauti uz vietas, nevedot tos pat lielinie-

ku tribunālu priekšā. Jāpiezīmē, ka šo lielinieku tribunālu vienīgais spriedums

gandrīz visos gadījumos bija nāves sods. Lai izvairītos no draudošām briesmām,

tāļredzīgākie pilsoņi pameta savas dzīves vietas, meklējot patvērumu mežos,pur-

vos un citās grūti pieejamās vietās. Šiem bēgļiem pievienojās arī tie pilsoņi, kas

varbūt nebija atklāti savu pārliecību izrādījuši, bet kuru sociālais stāvoklis deva

iemeslu lieliniekiemuzskatīt tos par padomju varas ienaidniekiem.

Apstākļi spieda atsevišķos bēgļus apvienoties nelielās 3-5 cilvēku grupās.

Sevišķi daudz šādu grupu radās Vidzemes vidienā-Cesvaines, Dzelzavas, Jaun-

gilbenes, Bučauskas, Druvienas, Liezeres, Mēdzūlas, Lubejas, Kārzdabas, Sar-

kaņu un Kraukļu pagastos. Tā kā šinīs grupās ietilpa nacionālākais un aktīvākais

elements, tad jau visā drīzumā tās sāka piekopt partizāņu darbību, vēršotiespret

lieliniekiem ar bruņotu spēku.

levērojamas grūtības partizāņiem sagādāja ieroču trūkums, jo ne katram,

atstājot savu pastāvīgo dzīves vietu, bija iespējams līdzi ņemt šauteni. Lai gan

ieročus mēģināja sagādāt ar mājās palikušo piederīgo palīdzību, tomēr šiem mē-

ģinājumiem lielu sekmju nebija. Lielākā skaitā partizāņi ieročus ieguva pēc sek-

mīgām sadursmēm ar lieliniekiem.

Kad 1919. gada sākumā lielinieki sāka izdarīt bruņotas rekvizīcijas un feb-

ruāra mēnesī padomju valdība izsludināja mobilizāciju, vietējo iedzīvotāju pieplū-

dums partizāņu pulciņos strauji pieauga. Marta mēneša sākumā to kopskaits Vi-

dzemes vidienā jau sasniedza apmēram 370 vīru. Sākumā, kamēr partizāņiem ne-

bija kopēja priekšnieka, atsevišķie pulciņi darbojās katrs uz savu roku. Spējīgu

un drošsirdīgu vadoni Vidzemes vidienas partizāņi ieguva leitnanta Artūra Veckal-

niņa personā, kas uz savu ierosmi uzņēmās un sekmīgi reālizēja atsevišķo pul-

ciņu darbības saskaņošanu un visas partizāņu kustības noorganizēšanu. Leitnants

Veckalniņš bija izstrādājis savai partizāņu nodaļai sevišķus noteikumus, kas bija

obligāti arī pārējiem pulciņiem. Šie noteikumi, īsumā ņemot, paredzēja sekojošo:

a) katrā partizāņu pulciņa jāieveļ savs priekšnieks, kura pavēles izpildāmas

bez ierunām;

b) katrs pulciņš savā rajonā darbojas pilnīgi pastāvīgi. Lielākos pasākumos

apvienoto partizāņu vadība piekrīt leitnantam Veckalniņam vai, pēdējam

iztrūkstot, vienam no apvienoto pulciņu priekšniekiem, pēc savstarpīgās

vienošanās;

c) partizāņi drīkst uzsākt darbību pret lieliniekiem tikai ar pulciņa priekš-

nieka atļauju; šī atļauja nav vajadzīga, ja ienaidnieks pats uzbrūk;

d) partizāņi drīkst aiziet no pulciņa vai satikties ar piederīgiem vienīgi ar

pulciņa priekšnieka atļauju;
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c) partizāņi nedrīkst nēsāt klāt personas apliecības, vēstules, uzņēmumus,
vai arī citus dokumentus, kā arī rakstāmos piederumus; pēdējie glabājas

vienīgi pie pulcina priekšnieka;

f) katram partizānam ir jācīnās līdz pēdējai iespējai; ja partizānam draud

gūsts, tam jānoindējas, izlietojot šim nolūkam izdoto strichnīnu ;

g) sargu pienākumus visi pulciņa dalībnieki izpilda pārmaiņus;

h) katram partizānam ir sava palama; īsto vārdu un uzvārdu lietošana aiz-

liegta.

Tā kā visu partizāņu novietošana vienkopus dotu iespēju lielinieku pārspē-

kam tos sakaut un radītu ievērojamas grūtības apgādes ziņā, tad ltn. Veckalniņš
partizāņus sadalīja pulciņos pa 15-20 cilvēku katrā, dodams rīkojumu novietoties

apkārtējos pagastos. Rūpīgi noorganizētie sakari deva iespēju savākt visus Veckal-

niņa partizāņus apmēram 24 stundu laikā. Sakaru uzturēšanā starp atsevišķiem
pulciņiem lielu palīdzību sniedza vietējie iedzīvotāji, piekam ziņu nogādāšanā ne-

atsveramas bija vecākas sievietes. Briesmu brīžos tās veikli prata izlikties sli-

mas, vai arī izrādīt pilnīgu apstākļu nepārzināšanu un pat stulbumu, tā ka lieli-

niekiem bija neiespējami kautko noskaidrot. Pārtiku partizāniem piegādāja piede-

rīgie vai arī labvēlīgi noskaņotie vietējie iedzīvotāji. Tā kā lielinieki ar laiku no-

organizēja nepārtrauktu partizāņu piederīgo novērošanu, tad tiešie sakari ar tiem

bija jāpārtrauc. Pārtikas un ziņu piegādei bija jāizmanto trešās personas, kas no-

gādāja sūtījumus norādītās vietās.

Noorganizējis savu partizāņu nodaļu, leitnants Veckalniņš nolēma reālizēt

pārdrošu plānu, saistot to ar lielinieku karaspēka neveiksmēm frontē. Viņa plāns

paredzēja visu partizāņu vienlaicīgu uzbrukumu apkārtējo pagastu izpildu komite-

jām. Pēc izpildu komiteju padzīšanas, visiem partizāņu pulciņiem bija jāapvieno-

jās mežainā rajonā Kraukļu pagastā un gar Gulbenes-Rīgas dzelzceļu jāvirzās uz

Rīgu. Tā kā leitnantam Veckalniņam nebija nekādu sakaru ar mūsu regulārā kara-

spēka vadību, tad paredzētās darbības sākums tam bija jānosaka, dibinoties vie-

nīgi uz baumām. Marta mēneša vidū Vidzemes vidienā sāka klīst baumas par lie-

linieku frontes sabrukumu Kurzemē un Rīgas krišanu. Pamatojoties uz rīcībā eso-

šām ziņām, leitnants Veckalniņš sacelšanās sākumu noteica 22. martā. Noteiktā

laikā vietējās izpildu komitejas tika padzītas un visa Veckalniņa nodaļa sapulcē-

jās gājienam uz Rīgu. Paredzēto gājienu negaidīti izjauca kāda komūnistu nodaļa

apmēram 200 vīru stiprumā, kas 23. marta rītā, caurbraucot uz Piebalgu, iera-

dās Kraukļu muižā. Tā kā bez minētās vienības tuvākā apkārtnē bija manītas arī

vairākas citas samērā stipras lielinieku nodaļas, tad varēja secināt, ka Vidzemē

ir ieradušies lielinieku armijas pastiprinājumi, kas sūtīti palīgā vietējām izpildu

komitejām. Minētā laikā bija arī noskaidrojies, ka ziņām par Rīgas krišanu nav

pamata. Visu to vērā ņemot, leitnants Veckalniņš pieņēma jaunu lēmumu. Sapul-

cētie partizāņi tika sadalīti vairākās nodaļās, ar uzdevumu uzbrukt lielinieku pa-

līgspēkiem. Izpildot saņemtos uzdevumus, partizāņi uzglūnēja lielinieku vienībām,

piekam notika vairākas sadursmes un nelielas kaujas, kas prasīja upurus abās

pusēs.

Paša Veckalniņa vadītais partizāņu pulciņš uz Cesvaines-Jaunpiebalgas liel-

ceļa pie Silozolu mājām nejauši sadūrās ar prāvāku lielinieku nodaļu. Veikli rī-

kojoties, partizāņi paspēja atklāt uguni pirmie, un jau kaujas sākumā lielinieki

zaudēja 9 kritušos. Pārsteigtais ienaidnieks mēģināja sakārtoties un atklāja ugu-

ni ar 2 patšautenēm, bet partizāņu šāvieni tās drīz apklusināja. Kad uzvara sāka



nosvērties partizāņu pusē, pēdējo aizmugurē atskanēja vairāki šāvieni. Radās ie-

spaids, ka tuvojas jaunas lielinieku vienības. Lai izvairītos no ielenkšanas, leit-

nants Veckalniņš pavēlēja savai nodaļai atiet. Vēlāk noskaidrojās, ka kaujas lau-

kam tuvojies kāds partizāņu pulciņš, kas steidzies savējiem palīgā, ziņojot par

to ar šāvieniem.

24. marta rītā kāds partizāņu pulciņš tika ielenkts Lēģeru mājās. Izmanto-

jot mūra ēkas, partizāņi uzsāka niknu uguns kauju. Zaudējis apm. 10 kritušu, ie-

naidnieks neuzdrošinājās turpināt uzbrukumu un bija spiests atiet Ar to visumā

izbeidzās ltn. Veckalniņa organizētais gājiens uz Rīgu. Pārdomājot ltn. Veckalni-

ņa izstrādātā plāna izpildīšanu, jāapbrīno drosme un uzņēmība, ar kādu tas tika

veikts. Tomēr nevar noliegt, ka šis plāns bija nepareizs savā būtībā, jo tā iz-

pildīšanai prasītā darbība stāv dziļā pretrunā ar partizāņu darbības pamatprinci-

piem. Vāji apbruņotie un nepietiekami apmācītie partizāņi nedrīkstēja darboties

kā regulārā karaspēka vienība, izdarot ilgstošu uzbrukumu kādā noteiktā virzie-

nā. Nevar apstrīdēt arī to, ka apvienotai ltn. Veckalniņa partizāņu nodaļai nebija

gandrīz nekādas izredzes sasniegt fronti un izlauzties tai cauri. Visiespējamāk tā

būtu gājusi jau ceļā bojā ienaidnieka pārspēka priekšā. Bet Veckalniņam neizpil-

dāmu uzdevumu nebija. Viņš mīlēja risķēt arī tur, kur uz panākumiem bija ma-

zas cerības.

Pēc šiem notikumiem lielinieki sāka pastiprinātā kārtā sūtīt uz Vidzemes

vidieni soda ekspedīcijas no Gulbenes, Madonas un Pļaviņām. Šo soda ekspedīci-

ju apkarošanā partizāņi atkārtoti pierādīja savu drosmi un augstās kaujas spējas.

Maija mēneša sākumā Mēdzūlas muižā ieradās prāvāka soda ekspedīcija, ap

200 vīru sastāvā ar 2 ložmetējiem. Mēdzūlas muižā bija ieslodzīti apm. 70 ap-

cietināto, no kuriem lielākais daļai draudēja nāves sods. Lai atbrīvotu apcietinā-

tos, partizāņi paredzēja sakopot uzbrukumam Mēdzūlas muižai 5 pulciņus. Tā kā

visas nodaļas nebija laikus saņēmušas paziņojumus, tad uzbrukumā varēja pieda-

līties vienīgi 2 pulciņi, kopskaitā 18 partizāņu. lenaidnieka maldināšanai 2 parti-

zāņiem tika uzdots apšaudīt Mēdzūlas muižu uzbrukumam pretējā virzienā, nolū-

kā izviļināt daļu no lielinieku spēkiem ārpus muižas. Tas pilnā mērā arī izde-

vās. Lielinieki izvērsās plašā ķēdē un devās gūstīt šāvējus, atsājot muižā vienī-

gi apcietināto sargus. Nogaidījuši, kamēr ķēde attāļinās apm. 0.5 km no muižas,

pārējie partizāņi iebruka tanī un atbrīvoja arestētos. Tā kā pieviltie lielinieki sā-

ka drīz atgriezties muižā, tad partizāņi bija spiesti steigšus atiet. Mazā atstatu-

ma dēļ atiešana bez kaujas vairs nebija iespējama. Lai gan lielinieki atklāja ugu-

ni ar 2 ložmetējiem, partizāņi sekmīgi izturēja uguns kauju, apklusinot abus lož-

metējus un apturot vajātājus. Izmantojot apjukumu ienaidnieka rindās, partizāņi
bez zaudējumiem atgāja, paņemot līdzi Mēdzūlas muižā iegūto kara laupījumu -

1 ložmetēju, drēbes un pārtiku. Atbrīvotie arestētie, pa lielākai daļai pievieno-

jās partizāņiem, jo atgriežoties savās pastāvīgās dzīves vietās, viņiem draudētu

atkal jauna apcietināšana.

Kā izcilākais Veckalniņa partizāņu varoņdarbs jāmin pārdrošais uzbrukums

Cēsīm 14. maija 1919. g., nolūkā atbrīvot politiskos ieslodzītos un likvidēt daudzo

komisāru dzīvības. Tā kā partizāņiem bija izdevies iegūt Cēsīs apm. 30 aktīvu

piekritēju, tad no Vidzemes vidienas šķūtniekos uz Cēsīm devās vienīgi leitnants

Veckalniņš ar 10 partizāņiem. Sekmju nodrošināšanai partizāņi bija iegādājušies

sarkanarmiešu nozīmes. Lai lielinieku komisāri nebūtu jāmeklē visā pilsētā,par-
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tizaņu aģenti bija speciāli viņiem noorganizējuši Cēsis kadu sarīkojumu.

Uzbrukuma sekmes ievērojami ietekmēja neparedzētā nokavēšanās ceļā, ku-

ras dēļ, partizāņi sasniedza Cēsu nomali jau lielā gaismā. Netālu no Pubuliņa
kazarmēm tos sagaidīja daļa Cēsīs esošo piekritēju. Uzbrukums Cēsu cietumam

izdevās pilnīgi, atbrīvojot 212 arestētos. Lielinieku komisāriem atgriežoties no

sarīkojuma, notika niknas ielu cīņas, lietoja arī rokas granātas. Kāda aģenta zi-

ņojums, ka no Rīgas uz Cēsīm izsūtīts lielinieku bruņotais vilciens ar palīgspē -

kiem, pamudināja partizāņus Cēsis atstāt.

Pēc uzbrukuma Cēsīm, 16. maijā Liezeres muižas rajonā ieradās divi ne-

lieli lielinieku pulki, kopskaitā apmēram 500 kājnieku un 100 jātnieku. Lai gan

šos pulkus drīzumā atkal atsauca, tomēr bez arestēto atbrīvošanas un ienaidnie-

ka aizmugures dezorganizēšanas, Veckalniņa partizāņu lielais nopelns ir arī tas,

ka sakarā ar uzbrukumu Cēsīm, šie lielinieku spēki nevarēja ņemt dalību cīņās

Rīgas frontē padomju varai liktenīgajās 1919. gada maija mēneša dienās, kad lie-

linieku spēki tika izsisti no Rīgas pilsētas un apkārtnes.

Ļoti enerģisku darbību Veckalniņa partizāņi attīstīja tūliņ pēc Rīgas atgūša-

nas, kad atejošais ienaidnieka karaspēks pārpludināja Vidzemes vidienas ceļus.

Pateicoties viņa darbībai, plašā rajonā no Madonas līdz Druvienai sveikā neizgā-

ja gandrīz neviena lielinieku kolonna. Ar to partizāņi paātrināja ienaidnieka atie-

šanu, pasargājot latviešu zemi no galīgas izlaupīšanas.

Pēc Vidzemes atbrīvošanas leitnantu Veckalniņu iecēla par Cesvaines ko-

mandantu, un zināms skaits viņa partizāņu sastādīja šīs komandantūras sastāvu.

Savā jaunajā amatā leitnants Veckalniņš uzsāka enerģisku cīņu ar lielinieku ban-

dām, kas bija vai nu noklīdušas no sava karaspēka, jeb arī tīšām bija atstātas

mūsu karaspēka aizmugurē, un kas pa lielākai daļai mitinājās lielajos Cesvaines

- Lubānas mežos un arī Lubānas ezera klāņos.

1919. g. sākoties Bermonta uzbrukumam, ltn. Veckalniņš saņēma uzdevumu

ar saviem partizāņiem doties uz Jaunjelgavu. Pēc vairākām sekmīgām sadursmēm

un kaujām ar Bermonta spēkiem, ltn. Veckalniņa partizāņus 1919. gada oktobrī

iedalīja ltn. Brodera izlūku bataljonā.

Pēc Bermonta spēku izdzīšanas, ltn. Veckalniņš ar daļu no saviem izlūkiem

tika ieskaitīts 2. Ventspils kājnieku pulkā un piedalījās Latgales atbrīvošanā no

lieliniekiem 1920. gadā. Pēc miera noslēgšanas ar Padomju Savienību un Latvijas

armijai pārejot uz miera laika štātiem, tika likvidēta arī Veckalniņa izlūku ko-

manda. Partizāņi un izlūki pēc sīvām kaujām atgriezās mājās un uzsāka miera

laika gaitas.

Pēdējā posmā pirms lielinieku 1940. gada okupācijas, virsleitnants Veckal-

niņš bija Latvijas Robežsargu rindās. Lielinieki Veckalniņu drīz arestēja un pēc

saņemtām ziņām, viņš savu dzīvi izbeidzis 1940. gada rudenī Pļaviņu čekas mo-

ku kambaros. Veckalniņš ar saviem partizāņiem lieliniekiem 1919. gadā bija ļo-

ti cits grauds. Ar Lāčplēša kara ordeni viņš laikam gan tika apbalvots par kau-

jas nopelniem latviešu strēlnieku cīņās.
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LATGALES PARTIZĀŅU ORGANIZĒŠANAS UN CĪŅAS

1919. GADĀ

Vltn. J. Burmeistars

1919. gada sakumā, kad lielinieki izsludināja mobilizāciju Malienā, drošsir-

dīgie latvju dēli sameklēja ieročus, cik un kādi tie katram bija, noslēpās Balvu

milzīgajos mežos un Stompas purvos un sāka tur organizēt tā saukto "Zaļo ar-

miju". Tie bija tagad pa daļai aizmirstie Latgales partizāņi. Daži no viņiem bi-

ja puskaili, basām kājām, daži bija pat bez šautenēm. Tie tomēr bija lielinie-

kiem ļoti bīstami pretinieki. Un šie drošsirdīgie Latgales partizāņi bija pirmie,

kas iesāka cīņu par brīvu Latgali - trešo Latvijas zvaigzni.

Uzturēdamies toreiz tagadējā Šķilbēnu pagastā un vērodams, ka lielinieku

armija gatavojas uz atkāpšanos, arī es sāku pierunāt vietējos jauniešus iestāties

"zaļajos", uzbrukt lielinieku vezumniekiem, nolaupīt municiju un uzbrukt Baltina-

vas izpildu komitejai. Šo manu nodomu tomēr izjauca lielinieku karaspēka daļu

pēkšņā ierašanās, un es biju spiests savu nodomu atlikt. Paziņoju visiem pie-

kritējiem, lai slepeni pāriet ierakumus un salasās Stompas purvos, Orlovkas sā-

džas un Fricevkas mājas rajonā. Naktī no 11. uz 12. jūniju gatavojos pāriet pāri

ierakumiem, kurus lielinieki bija jau pa daļai aizņēmuši. Vakarā paēdināju un no-

liku gulēt savus trīs mazgadīgos bērnus (vecākai meitiņai Zinaīdai bija tikai 6

gadi) un lūdzu māsu uzraudzīt bērnus, kamēr varēšu tos paņemt sev līdzi dro-

šākā vietā, jo sieva man nomira 1918. gadā. Kamēr ēdu vēl vakariņas, mājās bi-

ja ieradušies lielinieki, 9 sarkanarmieši, kas prasīja ceļu uz Grušļavas ciemu.

Noskaidroju, ka tie meklē vecos ierakumus un izdevīgu vietu, kur līdz rītam va-

rētu atpūsties viņu pulks, kas pašreiz bija ceļā no Viļakas. Dabūju arī zināt, ka

ierakumus no Gergovas līdz Ploskūnes ciemam ieņems 95. Pēterpils strēlnieku

pulks, bet no Ploskūnes līdz Denicovas ciemam - 96. strēlnieku pulks; bez tam

Šķilbēnu muižā un Baltinavas muižā novietojot sevišķu uzdevumu pulku, kura sa-

stāvā esot galvenā kārtā latvieši. Tikko biju aizvadījis sarkanarmiešus, kāpu zir-

gam mugurā un, paņēmis otru zirgu pie pavadas, devos projām uz Stompas pur-

viem. Tikai dažas minūtes pirms lielinieku karaspēka ierašanās ierakumos, pie

Pļešovas ciema tiku laimīgi pāri. Aizjāju līdz Stompas purva malai, apstājos

Fricevkas mājās un sāku meklēt savus zaļos, kuri cits aiz cita bija ieradušies

noteiktā vietā, bet ne visi. Pirmajā dienā salasīju 18 cilvēku. Starp tiem bija arī

Fricevkas māju saimnieces dēls Roberts Serdants, kuru nozīmēju par organizēja-
mās rotas rakstvedi. Nu jau kopā ar mani bijām 20 vīru liela vienība, gandrīz

visi veci karavīri, kas jau baudījuši kaujas kristības, bet ieroču nebija nevienam.

Tamdēļ otrā dienā devos uz Balviem, cerēdams iegūt ieročus un municiju, jo da-

būju zināt, ka Balvos jau noorganizēta 70 viru liela partizāņu nodaļa, kuras va-

dītājs ir virsleitnants Jānis Vīndedzis, kā arī Kārlis Lācis un Jānis Birmbaums.

Šai dienā līdz Balviem tomēr netiku. Ceļā satiku Fricevkas māju saimnieci Ser-

danta māti, kuya man paziņoja, ka tepat aiz krūmiem daudz sarkanarmiešu, kas

izlaupot saimniekus Budovski, Virksteinu un Pokuli. Tā kā cita ceļa uz Balviem

nebija un nebija arī ieroču, ar ko stāties sarkaniem pretim, atgriezos atpakaļ.

Kopā ar saviem zaļajiem devāmies pie miera, lai novērotu, ko īsti sarkanie da-

ra, iegājuši svešās mājās. No krūmiem mežmalā varējām pārredzēt visu apkārt-
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ni. 35-40 sarkanarmiešu, sadalījušies trijās grupās, staigāja no mājas uz māju

un laupīja visu, kas tikai tiem pagadījās: gaļu, sviesta spaiņus, vistas un pīles,

uzvalkus, vārdu sakot, rīkojās kā īsti laupītāji. Pie Pokuļa atrada kādu jaunu

cilvēku, saimnieka dēlu, kas bija atnācis ciemā un diendusā atpūtās uz klēts aug-

ša. Sarkanarmieši to sagrāba, norāva zemē uz aizveda sev līdzi kopā ar pārējo

laupījumu. Aizveduši jaunekli kādus 3 kolometrus no mājām, sarkanarmieši to

nošāva bez kaut kādas vainas.

Par visu notikušo ar kādu garāmbraucēju paziņoju uz Balviem virsleitnan-

tam J. Vīndedzim, kas pēc dažām stundām bija ieradies ar 50-60 partizāņiem un

atklājis no patšautenes uguni.

19. jūnijā aizgāju uz Balviem ar savu zaļo sarakstu un lūdzu vltn. J. Vīnde-

džam šautenes un municiju. Diemžēl arī še lieku ieroču nebija, un nelaiķis Vīn-

dedzis man iedeva savu šauteni ar 15 patronām, bet Kārlis Lācis (vēlāk Balvu

pilsētas vecākais), arī savu šauteni ar 15 patronām. Griezāmies ar lūgumu pie

igauņu komandanta Balvos, bet arī tur nekā nedabūjām. Komandants mums pa-

skaidroja, ka viņš mums ieročus nevarot dot; ja mēs gribot karot, tad ieroči jā-

iegādājoties pašiem Tā es Balvos dabūju tikai 2 šautenes un 30 patronas, un ti-

ku nozīmēts par 2. partizāņu rotas komandieri.

Saņēmis instrukcijas, aizbraucu atpakaļ pie saviem zaļajiem, kuri mani gai-

dīja ar lielu nepacietību. Bet kad tie sagaidīja mani ar divām šautenēm, gaidītā

vezuma vietā, daudziem sejas izstiepās stipri garas, un rokas bezspēcīgi nolai-

dās gar sāniem. Visiem par lielu prieku, ioradās vēl divi partizāņi ar divām

šautenēm un 60 patronām.

Savu pirmo uzbrukumu Latgales partizāņi izdarīja 29. maijā 1919. gadā, kad

pēc Rīgas un Pliskavas krišanas, sarkanā armija atkāpās Viļānu virzienā. Pēc

tam sarkanie ieņēma fronti vecos krievu ierakumos, sākot no Lubānas ezera līdz

Liepnai, un no šejienes jūnija pirmajā pusē sāka uzbrukt un laupīt. Šī lielinieku

aktivitāte vēl vairāk pamudināja vietējos iedzīvotājus organizēties. Tie sāka pul-

cēties vairākās partizāņu nodaļās, jo nacionālās armijas te vēl nebija.

Tagad katru dienu iznāca gan lielākas, gan mazākas kaujas, kurās nereti

viens partizānis cīnījās pret desmit un pat vairāk ienaidniekiem, neļaujot aplau-

pīt mierīgos iedzīvotājus.

Mana vienība saņēma savas kaujas kristības naktī uz 22. jūniju Sederbē, kur

atradās mana pusrota. Spiegu informēti, lielinieki ielenca manu pusrotu, un ar

30 vīriem man nācās izturēt 4 stundas ilgu kauju pret divām lielinieku rotām.Ša-

jā nesamērīgajā cīņā krita 5 partizāņi.

Lielu atbalstu Latgales partizāņi mantoja 6. jūlijā, kad labprātīgi pārnāca un

padevās partizāņiem kāda sarkano artilērijas diviziona baterija - 53 cilvēki ar 2

trīscollu lielgabaliem, 2 smagiem "Maksima" tipa ložmetējiem, 22 zirgiem,daudz

šāviņiem un patronām. Dienu iepriekš ar mūsu Austrumfrontes pavēlnieka pavēli

Latgales partizāņu nodaļas saformējās par 1. Latgales partizāņu pulku. Nodaļu,
kas atradās pie Augustovas, virsleitnanta Birnbauma vadībā, nosauca par 1. rotu.

Pie Orlovas palika 2. rota, manā vadībā, bet pie Suderbes, 2. rotas otrāpusrota.

Pie Borovkas atradās 3. rota, pie Kupravas stacijas 4. rota. Pulku komandēja ne-

laiķis plkv.-ltn. Jānis Vīndedzis (toreiz virsleitnants).

Laikā no 22. jūnija līdz 31. decembrim 1919. g. partizāņi izcīnīja vairākas



72

lielākas kaujas. 22. jūlijā pie Suderbes 2. rotas pusrota 4 stundu ilgā cīņā sakāva

2 sarkano rotas. 28. jūlijā Augustovas virzienā 1. rota sakāva ap 200 sarkanos ar

5 ložmetējiem. 2. augustā 2. rota pie Tilžas un Suderbes izturēja niknu cīņu, ku-

:rā krita 4 partizāņi un vienu ievainoja. 19. augustā, iedams ar 26 partizāņiem

izlūkos, sadūros ar sarkaniem, un 3 stundu ilgā nepārtrauktā cīņā pieveicām 100

sarkanos ar 2 ložmetējiem. 2. septembrī ar 45 partizāņiem pie Tilžas iebrukām

lielinieku aizmugurē; šai cīņā 18 sarkano krita un 27 ievainoja, bet paši partizā-

ņi pārnāca sveiki un veseli, atnezdami līdzi 8 lauka telefona aparātus, 26. šaute-

nes, patronas un citu municiju. 13. septembrī Borovkā iebruka 95. pulks pilnā sa-

stāvā,- ielenkdams partizāņus no ziemeļiem un rietumiem. Partizāņi šoreiz bija

spiesti atkāpties, zaudējot 2 kritušos, 2 ievainotos un 9 bez vēsts pazudušos. Bet

pēc dažām stundām partizāņi atkal ieņēma Borovku. Laikā no 23. septembra līdz

7. oktobrim, Viļakas un Tilžas virzienos krita 2 un ievainoja 5 partizāņus, bet

ienaidnieka zaudējumi bija daudzreiz lielāki. Tie zaudēja, pēc izlūku informāci-

jas, 62 kritušus un 87 ievainotus un vairākus gūstekņus. 2. rota, kas iesāka sa-

vas operācijas ar 2 šautenēm un 30 patronām, šai laikā jau bija izvērtusies par

spēcīgu kaujas vienību. Rotas sastāvs un kaujas spējas ar katru dienu auga, jo

no visiem pagastiem, kuri ietilpst tagadējā Jaunlatgales apriņķī, plūda šo pagas-

tu jaunieši, kuri nepakļāvās lielinieku varai un tur izsludinātai mobilizācijai.

2. rotas sastāvs tagad bija tik liels, ka otro pusrotu, kas atradās Duderbē,

saformēja pilnā sastāvā un pārdēvēja par 3. rotu, bet 2. rotā vēl palika 250 vīru

ar 2 ložmetējiem, kurus tā bija ieguvusi no sarkaniem.

Sakot ar 4. oktobri pulks pārgāja plkv. - ltn. Skujiņa vadībā. 15. oktobrī igau-

ņi sāka savu uzbrukumu Ostrovas virzienā. Arī partizāņi uzsāka uzbrukumu.

23. oktobrī nolēma izdarīt iebrukumu lielinieku aizmugurē. Tas izdevās tei-

cami. lebrukdams ar visu rotu vairākās vietās caur pārrauto sarkano fronti, pa-

ralizēju lielinieku 95. pulka darbību, kurš atradās pretim manai rotai nocietinā-

tās pozicijās. leņēmām sekojošas sādžas: Gusakovu, Stiglovu, Pļešovu, Ploskū-

ni, Pozulovu, Grušļavu un Deņicovu, aiziedami 4km lielinieku aizmugurē. Šeit

mūsu rokās krita 67 gūstekņi, 6. rotas kanceleja ar ratiem, rakstvedi un ziņnesi,

2 smagie "Maksima" tipa ložmetēji, 2 lauku virtuves, daudz šauteņu, patronu un

citas municijas. Turpinot iesākto darbu, 24. oktobrī Baltinavas apkārtnē 2. rota

10 stundu ilgā cīņā ieņēma vēl 10 sādžas, saņēma 36 gūstekņus, 2 ložmetējus un

daudz cita kara laupījuma. 28. oktobrī 2. rota straujā uzb:rukumā ieņēma Baltina-

vu, kur mūsu rokās krita 2 kastes ar sarkaniem "sirpjiem" (lielinieku naudu).

Dzīdamies pakaļ paniskās bailēs bēgošam ienaidniekam, es ar brāļiem Alfrēdu un

Otto Līvu un citiem drošsirdīgiem partizāņiem, skaitā 10 vīru, pārrāvām Jaun-

latgales-Kārsavas dzelzceļa līniju un telegrāfa stiepules uz dienvidiem no Pundu-

riem, kur tagad Skangaļu piestātne. Lielinieki pāniskās bailēs bēga Augšpils vir-

zienā, bet no Kārsavas atnāca sarkano bruņotais vilciens "Steņka Razins", kas

ar artilērijas un ložmetēju uguni piespieda mūs atkāpties. 30. oktobra vakarā sa-

gūstījām 110 sarkanos, starp tiem divus bataljona komandierus un komisāru, ie-

guvām 2 virtuves, 2 ložmetējus, 9 zirgus, 3 divjūgu ratus un daudz šauteņu, pat-

ronu un pārējās municijas.

Baltinavā 2. rotai pievienojās daudz brīvprātīgo, kurus iedalīja rotas sastā-

vā un apbruņoja. To redzēdami, lielinieki savilka šurp ļoti daudz karaspēka, un
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tamdēļ biju spiests atkāpties, jo baidījos no ielenkšanas. No šī uzbrukuma rota

pārnāca ar lielu kara laupījumu, un tās rindas papildinājās līdz 450 durkļu lie-

lai kaujas vienībai. Tamdēļ no rotas sastāva sastādījās 4. rota kapt. Jansona va-

dībā un novietojās Lutananu un Krutovas ciemā.

4. novembri 2. rota no jauna uzbruka lieliniekiem, sagūstīja 70 sarkanarmie-

šus, 2 ložmetējus, 5 zirgus un daudz cita kara materiāla.

9. novembrī pie Kokorevas I partizāņu bataljons J. Vīndedža vadībā saņēma
36 gūstekņus un 2 ložmetējus. Ļoti sīva cīņa notika 1. decembrī, kad latviešu ko-

mūnistu bataljons ielenca pie Stompakiem 7. partizāņu rotas pusrotu. Stompaki bi-

ja partizāņiem jāatstāj, piekam krita 7 partizāņi. Partizāņi vēlāk Stompakus ie-

ņēma atkal no jauna.

7. decembri pretim 2. rotas rajonam Orlovas virziena ieradās latviešu ko-

komunāru pulks (Polk osobago naznačeņija pri 15. armiji).

8. decembrī šis pulks uzbruka 2. rotai. Jau no agra rīta bija vērojama sar-

kano rosība. Tie pavirzīja uz priekšu artilēriju, pie Briņķinas mājām novietojās

lielinieku baterijas novērotāji, un no ierakumiem sāka lēni virzīties uz priekšu

kājnieku ķēdes. Sarkanie latvieši sev pa priekšu dzina 95. pulka atliekas. Atpogā-

tām frenču apkaklēm, ar saucieniem: "Biedri, virsū, virsū!" tie lēni virzījās

pretim 2. rotas pirmai pusrotai, kas ieņēma Egļevas un Ozolovas mājas un bija

gatava sagaidīt ienaidnieka spiedienu. Devu rīkojumu savam palīgam, vltn. Kaņu-

pānam, kas dienu iepriekš ieradās manā rīcībā, un pats steidzos uz otro pusrotu,

kura atradās Ciganovas un Akmeņsalas mājās, lai ar to gar Ploskūnes ezeru pa

purvu aizietu sarkaniem aizmugurē. Kamēr es gāju pa purvu tiem aizmugurē, pa

to laiku sarkano baterijas sāka neganti apšaudīt pirmo pusrotu, un artilērijas

uguns aizsardzībā kājnieki straujā gaitā virzījās uz mūsu ierakumiem, kas bija

uz ātru roku pagatavoti. Ozolovas mājās no artilērijas uguns aizdegās rija un no-

dega līdz pamatiem. Aizraudamies no artilērijas uguns lielinieki nepiegrieza vē-

rības purvam, kujš bija viņu kreisā spārnā un pa kuru es netraucēti aizgāju tiem

aizmugurē. Kad lielinieki atradās vairs tikai kādus 15 metrus no mūsu ieraku -

miem, pirmā pusrota atklāja uz tiem ložmetēju un šauteņu uguni. Tik stipru ugu-

ni lielinieki nebija gaidījuši. Pie lieliniekiem bija vērojams liels apjukums. 95.

pulka atliekas sāka bēgt atpakaļ. Latviešu komunāri centās tos aizturēt un dzīt uz

priekšu. Tanī brīdī es ar otro pusrotu no kreisā spārna atklāju iznīcinošu uguni,

kas sacēla neaprakstāmu paniku sarkanajos komunāros. Cits pēc cita tie krita

uz sniega klaja, ārkārtīgā steigā rīkojās sanitāri un komunāri, novākdami no kau-

jas lauka līķus un ievainotos biedrus. Šo darbu viņiem stipri atviegloja pakalns,
aiz kura tie paslēpās no mūsu uguns. Daudzi lielinieki metās upē, kura bija pa

pusei aizsalusi, un dabūja tur galu zem ledus. Dārgi maksāja sarkaniem latviešu

komunāriem šis mēģinājums "Ziemassvētku eglīti dedzināt Rīgā", ko viņi bija so-

lījušies, iedami uzbrukumā. Tie zaudēja 53 kritušus un 89 ievainotus. Starp no-

šautiem bija arī baterijas komandieris, cara armijas kapteinis Sokolovs un viņa

palīgs poručiks Ņikiforovs, kuri guldīti pie Šķilbēnu muižas vecos kara kapos.

Mūsu pusē krita viens partizāns, bet ievainoja trijus. Šinī kaujā ieguvām
vienu smago ložmetēju. Ar šo kauju bija atņemta lieliniekiem katra griba iet uz-

brukumā, un ar to arī noslēdzās neatlaidīgās varonīgās partizāņu cīņas Latgalē

1919. gadā.
1920. gada pirmajās janvāra dienas jau sakas kopējais nacionālas armijas

uzbrukums lielinieku frontei, kas beidzās ar Latgales atbrīvošanu.
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PĒC LIELINIEKU LIELGABALIEM

Kapteinis J. Zīle

Cauru dienu vajājot un dzenot lieliniekus, 31. maijā mūsu (4. Valmieras)

pulks vakarā ieņēma Kalnamuižu (Valkas apriņķī ). Bijām stipri noguruši, jo die-

nu bija iets un manevrēts. Tomēr starp mums valdīja teicams garastāvoklis.Kad

saule slīdēja aiz apvāršņa, griezos pie savas rotas kareivjiem ar uzaicinājumu,
kuri no viņiem ir ar mieru nekavējoties dzīties lieliniekiem pakaĻ Šis jautājums

nāca tad, kad miegs un nogurums viņus aicināt aicināja uz saldu atdusu un tie,

atāvuši kājas un nolaidušies ēnainajā muižas parkā, atpūtās pēc smagās dienas

gaitām. Bija man diezgan sāpīgi griezties ar šādu uzaicinājumu pie jau tā apgu -

rušiem kareivjiem Tomēr moments bija svarīgs: varbūt, dažas stundas gājiena,

un ienaidnieks panākts.' Sevišķi viļinošs izlikās Vecgulbenes-Rēzeknes lielceļš.

Vecgulbenē vajadzēja būt pēdējām lielinieku daļām, jo mūsu priekšējie posteņi ti-

ka nolikti netālu no Kalnamuižas, un tā tad mūsu pulkam bija nolikts palikt pa

nakti kilometrus 15 no Gulbenes.

Uz aicinājumu atsaucās visi rotas kareivji un bija gatavi doties tālākā gā-

jienā. Tomēr no visiem 38 rotas kareivjiem 5 bija tā noberzuši kājas, ka tālāku

gājienu nevarēja uzņemties. Tā tad atlika 33 nenogurstošie ceļa mērotāji.

Mūsu plāns bija: doties Kalnamuižas, Litenes, Vecgulbenes pagasta robe-

žām cauri uz Latgali. Tur sasniegt Gulbenes-Rēzeknes lielceļu ap Vēžukrogu,kas
atradās km 25 no Vecgulbenes. Šai vietā, kur ceļš ved caur plašiem mežiem.pār-

steigt atkāpjošos ienaidnieku. Ceļu uzņemdamies, tā tālumu vērtējām uz 20 kilo-

metru, bet kā vēlāk izrādījās, bija ap 30.

Krēslai metoties, 34 vīri atstājām Kalnamuižu, nostājāmies ķēdē un kaujas

gatavībā, apbruņojušies šautenēm un diviem nLuisan ložmetējiem, nogājām garām

mūsu pulka postenim. Par to, kur atradās ienaidnieks, mums nebija nekādu ziņu.

Tādēļ nolēmām griezties pie vietējiem iedzīvotājiem un cerējām no tiem pabalstu.

Šīs mūsu cerības arī pilnā mērā attaisnojās. Ku:rās mājās vien iegājām, mūs sa-

ņēma ar sajūsmu un palīdzību. Pirmās mājās uzzinājām, ka tur lielinieki vēl bi-

juši dažas stundas atpakaļ; nolaupījuši zirgus un tad aizgājuši. Tomēr pakaļ vi-

ņiem mēs nedzināmies: mūs joprojām viļināja Vecgulbenes lielceļš. Lai turpu no-

kļūtu, iedomājos papriekšu sasniegt Kusuļu mājas Litenes pagastā, kur dzīvoja

mans vecs paziņa, kurš pārzināja tālu visus apkārtnes mežus. Griezāmies pie

pirmo māju saimnieka, vai viņš mūs nevarētu aizvest līdz Kusuļiem. To viņš lab-

prāt uzņēmās, un mēs virzījāmies tālāk, izsūtot uz priekšu izlūkus.

No sākuma gājām palēnām, lai drīz nenokustu. Nogājuši dažus kilometrus,

iegriezāmies kādās mājās palūgt pienu. Mūsu pavadonis klusi pastāsta kaimiņam,
kas par lietu. Mājas iedzīvotāji it kā atdzīvojas un dod mums pienu tik, cik gri-

bam, bet par maksu negrib ne dzirdēt. Pēc brīža virzāmies atkal tālāk Arī šo

māju saimnieks labprātīgi stājas mūsu pavadoņos. Mēs virzāmies mēreni uz

priekšu. Tā pārejam Stāmerienes-Balvu lielceļu, tad Gulbenes-Balvu dzelzceļa
līniju. Te mūsu izlūki paziņo, ka vakarā vēl redzēta lielinieku artilērija ar vezu-

miem un labi daudz zaldātiem, un ka viņi aizvirzījušies tai pašā virzienā, kurp

mēs ejam. Mūsu garastāvoklis tiek pacilāts un mazliet uztraukts, jo pēc privāto

nostāstiem, lielinieku bijis ap 200. Tomēr mēs neatsakāmies viņiem uzbrukt,bet
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gluži otrādi, instinktīvi sākam paātrināt soļus. Ap pusnakti nonākam Kusuļos. Un

mans vecais paziņa par laimi ir mājās. Se mēs saņemam ļoti svarīgas ziņas: lie-

linieku baterija, sastāvoša no 3 lielgabaliem, daudz vāģiem un ap 200 kareivjiem,
vakarā aizvirzījusies uz Silenieku mājām. Vai viņi palikuši tur, vai gājuši tālāk,
to nezin.

Tagad mums tikai viens mērķis: dzīties baterijai pakaļ un to atņemt.

Ejam uz Silenieku mājām; tur upe ir priekšā, bet tilta nav. Pa braucamo

vietu pāriet nevar: ienaidnieks var apšaudīt klajā vietā; jāizdara izlūkošana no

meža puses. Upe jāpārbrien dziļā vietā. Trīs garāka auguma kareivji, kaut gan

ūdens tiem sniedzas gandrīz līdz kaklam, pārbrida Pededzes upi un apiedami Si-

leniekus no meža puses, pārliecinājās, ka tur ienaidnieka nav. Pāri palikušie pār-

cēlās ar laivu.

Sileniekos uzzinājām, ka lielinieki braukuši cauri vakara krēslā. Aizbrau -

kuši pa meža ceļu, kas iet uz Vēžukrogu.

Turpinājām pakaļdzīšanos. Gājām tikai taisni pāri purviem un gravām. Kad

izgājām no Sileniekiem, jau bija rīts. Tā tad lielinieki no turienes bija izgājuši

sešas stundas agrāk nekā mēs. Tomēr viņi stipri nokavējušies, lielgabalus vez -

dami pa sliktu ceļu. Vairāk vietās bija pat ceļu labojuši. Ejot tālāk no Silenie-

kiem, mūsu spēki sāka gurt. Lai gan neviens nekurnēja, tomēr varēja vērot, ka

viens otrs iet jau streipuļodams. Atminos viena kareivja izteicienu: "Nu laikam

tālāk iet nespēšu." Bija pienācis brīdis, kad mūsu labā griba cīnījās ar nespēku.
Te mums nāca priekšā viens pēc otra atgadījumi, kas iedvesa jaunus spēkus.

Uzejot uz ceļa, pie mums pienāk kāds lielinieku artilerists, kurš bija ceļa
malā atgūlies, bet baterija pa to laiku aizbraukusi. Kareivji manāmi atdzīvojas;

ņēmām gūstekni līdzi un ejam pa ceļu, kurā redzamas jaunas sliedes. Četri iet

pa priekšu, pārējie kādu 250 metrus iepakaļ. Te piepeši kādā ceļa līkumā piee-

jam 3 sarkaniem soļos 60 klātu. Mēs pieraujamies ceļa malā un sarkanie, mūs

nepamanījuši, lēnām izvirzās tālāk; flintes viņiem visiem uz pleca. Uzgaidām pā-

rējos; visi mēs tikpat kā spārnos, no noguruma vairs ne vēsts. Te vēl netālu

priekšā iezviedzās zirgs; tā tad baterija tuvumā!

Mūsu uzdevums skaidrs: uzbrukt ienaidniekam ar joni un to pārsteigt. Ķēdē

uzmanīgi virzāmies pa ceļu. Viens ložmetējs ķēdes priekšgalā, otrs vidū. Piepe-

ši mums pretī jāj viens sarkanais; reizē ar to ieraugām mazu mājiņu un pie tās

daudz zirgu un vezumu. leraugot jātnieku, mēs pieraujāmies ceļa malā un gai-

dām, lai viņš piejātu mums klāt un mēs to varētu sagūstīt vai nošaut. Bet vienā

mirklī viņš mūs pamana, sviežas atpakaļ un pieaulekšodams pie mājiņas, nejauki

brēc. Mēs izlietojam mirkli, izskrejam ķēdē pret mājiņu un ejam uzbrukumā.Pa-

vēlu šaut tā, lai neķertu zirgiem.

Atklājot stipru šauteņu un ložmetēju uguni, strauji dodamies uz mājiņu. Re-

dzot, ka ienaidnieks sāk bēgt, gan kailām galvām, gan mēteļus nosvieduši, mēs

skrienam uz urrā, un izskrējuši aiz vezumiem un zirgiem, apstājāmies un šau-

jam uz bēgošo ienaidnieku ko spēdami.

Uzbrukuma sekas: saņemti trīs lielgabali, 2 trīscollīgie, viens smagais,pā-

ri par 50 zirgu, divi ķēķi, vairāk ratu, 14 telefona aparātu ar 19 km garu drāti

un daudz cita. Bez tam saņemti 40 gūstekņi (kuri tika novesti uz pulka štābu),

vairāki krituši un ievainoti.

Tas bija pirmais cīņas cēliens, pec kura tūliņ iesakās otrs. Tiklīdz bijām

nobeiguši šaut, saņēmuši gūstekņus un trofejas, no pretējās meža puses plašā
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frontē sāka uz mums šaut. Nezaudējot aukstasinību, 15 kareivjiem nekavējoties

tika pavēlēts gūstekņiem likt ar visiem vezumiem un lielgabaliem braukt atpakaļ

pa to pašu ceļu, pa kuru nācām. Tas arī nekavējoties tika izpildīts. Pārējie ar

divu ložmetēju palīdzību, sāka apšaudīties ar tiem, kas šāva uz mums no meža.

Varēja novērot, ka šaušana uz mums notiek nekārtībā: atsevišķi šāvieni dažādās

vietās, lodes gāja mums pāri. Tā mēs apšaudījāmies minūtes 40. Tad, mums

par brīnumu, šaušana no pretējās puses mitējās un mēs sākām virzīties pakaļ

aizgājušiem uz Silenieku pusi. Mūsu uzbrukums iesākās pīkst. 4 no rīta 31. mai-

jā, un ar visām trofejām un gūstekņiem jau bijām atpakaļ Sileniekos pīkst. 10 no

rīta. Tūliņ trīs no mums aizjāja ar lielinieku zirgiem uz Gulbeni, paziņot par

notikušo. Tai pašā dienā ieradās no Gulbenes mūsu pulka jātnieku izlūku koman-

da un aizveda turpu gūstekņus un dažas trofejas. Nakti pārgulējām Sileniekos,bet

rītā ar bateriju un pārējām trofejām devāmies ceļā uz Gulbeni. Braucām garām

tai pašai mežsarga mājiņai, pie kuras atņēmām bateriju. No ienaidnieka vairs

nebija ne vēsts.

Pēc vietējo apprasīšanās izrādījās, ka 31. maija rītā, taisni tai brīdī, kad

mēs uzbrukām baterijai, pretī mums pa Gulbenes-Rēzeknes lielceļu virzījies igau-

ņu komūnistu pulks un dažas krievu daļas. Šaujot mums uz viņu pusi, tiem izli-

cies, ka viņiem uzbrūk Izcēlusies liela panika. Bēguši pa kaklu, pa galvu, at-

šaudīdamies uz mūsu pusi. Pa to starpu izbēgušie no baterijas nokļuvuši starp

mums un pretējo šāvieniem. Viņi stāstījuši, ka bijuši lielās briesmās: baltie vi-

ņus apgājuši no visām pusēm, tikai caur vienu starpiņu viņiem izdevies izmukt.

Ka panika uz Gulbenes-Rēzeknes ceļa bijusi ārkārtīga, to liecināja tas, ka vie-

nam lieliniekam tikusi nobraukta galva.

ZIEMEĻLATVIJAS ARMIJAS UN CIVĪLPĀRVALDES LOMA LATVIJAS

VALSTS TAPŠANĀ

(Atmiņu fragmenti)

Andrejs Leiše

1. Liepāja - Kurzeme

1919. gada notikumi ir traģiski, bet ari heroiski un cildenākie, kādus Lat-

vija savā vēsturē piedzīvojusi.

1919. g. 3. janvārī lielinieki ieņem Rīgu. Latvijas Pagaidu valdība pārceļas
uz Liepāju, bet tās rīcībā ir tikai pāris pagastu Liepājas apkārtnē. Taču arī tur

tā nevar brīvi rīkoties, jo Liepāju un tās apkārtni pārvalda vācu gubernātors.

Pat nelielais karavīru pulciņš, kas pulkveža Oskara Kalpaka vadībā Pagaidu val-

dībai uzticīgi sekojis līdzi no Rīgas, pakļauts vācu virspavēlniecībai. Tas tanī

laikā ir vienīgais mūsu reālais bruņotais spēks, kas pēc Latvijas proklamēšanas,

jau 1918. gada 22. decembrī, kā Latvijas armijas vienība nonāca kaujas saskarē

ar ienaidnieku Raunas upes (Vidzemē) krastos.

Tūliņ pec Latvijas valsts proklamēšanas (18. nov.) Tautas padomes rīcībā

stājās neliels skaits Latvju kareivju Nacionālās savienības karavīru, lielāko tie-
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su bij. Latviešu strēlnieku, kuri bija atturējušies no pievienošanās Krievijai pa-

klausīgai Sarkanarmijai. Tiem pievienojās Latv. kar. Nac. sav. Cēsīs savervētie

brīvprātīgie. Jau 1918. g. 16. decembrī Rīgā nodibinājās Studentu korporāciju ie-

rosmē Studentu rota, bet tā sākumā bija pakļauta tieši Apsardzības min. un pir-

majās kaujās, ko vadīja O. Kalpaks, neoiedalījās. Kalpaka bataljonā to (Studentu

rotu) iedalīja tikai 17. februārī 1919. g. un Kalpaka vadībā tā bija tikai 17 dienas

(no 17. februāra līdz Kalpaka nāves dienai - 6. martam).

Pēc Rīgas atstāšanas, 1919. g. janvāra pirmajās dienās, Kalpaka bataljons

lielāku pretestību izrādīja Lielauces kaujā 16. janvāri, kad par Latviju, kā valsti

pirmie krita: ltn. Kārlis Dambītis, ltn. Fridrichs Liepa, seržants Jānis Burmeis-

tars un ierēdnis Vilis Cīrulis. Arī šī kauja nekādus redzamus panākumus nedod,

un bataljons atiet uz Ventas līniju, kur apstājas. Sarkanarmija, kuru komandē

Jukums Vācietis, un kuras stiprākā daļa ir Latviešu strēlnieki, uzbrukumu pār-

trauc. Liekas, tie ir nesaprašanā, par ko cīnās, jo arī otrā pusē ir latvieši.Tie

nosūta pieprasījumu Vācijas valdībai, dot garantiju, ka ne Vācija, ne vācieši ne-

izrēķināsies ar Latviešu strēlniekiem par sīvajām kaujām Kurzemē - Vācijas ka-

rā. Atbilde netiek saņemta, bet tanī laikā baltvācu muižniecības vadībā nodibinās

armija, sastāvoša no Baltijas muižniecības, krievu kara gūstekņiem un vācie-

šiem - zemes gribētājiem.

17. februārī Kalpaka bataljonu papildināja ar Studentu rotu un dažām citām

latviešu vienībām no Liepājas. Pēc vācu virspavēlniecības apspriedes ar pulkvedi

O. Kalpaku un latviešu vienību inspekcijas, tika sastādīts plāns, un vācu virspa-

vēlniecība deva pavēli kauju uzsākšanai ar uzdevumu ieņemt Lielupes līniju.

Uzbrukums sākās, bet jau 6. martā, mīklainos apstākļos, "pārpratuma" kaujā,

starp latviešiem un vācu Borcha bataljonu krita pulkvedis O. Kalpaks. Uzticīgais

Latvijas karavīrs bija zaudēts, viņa vietā nāca J. Balodis un kaujas turpinājās.

Drīz vien, jau aprīlī, atklājās vācu virspavēlniecības īstie nolūki: tā gribēja at-

jaunot muižniecības varu, nevis brīvu Latviju. Pagaidu valdība bija spiesta glāb-

ties uz kura "Saratov" un palika tur līdz laikam, kad Latvijas likteni izšķīra Zie-

meļnieku, tā sauktās Cēsu kaujas.

Grobiņas un Pērkones pagastos Apsardzības ministrs J. Zālītis izsludina

mobilizāciju, bet Liepājas gubernātors grāfs Rīdigers un fon der Golcs, kā "Lie-

pājas apdraudētā cietokšņa komandants", mobilizāciju aizliedz, nosaucot to par

neuzticama ("lielinieciska") karaspēka organizēšanu viņam pakļautā territorijā.

Ar tādu motivāciju gubernātors izsludināto mobilizāciju atsauc kā spēkā neesošu.

Noliegums tiek publicēts un ar rakstu paziņots "tā saucamai Latvijas valdībai".

Apsardzības ministrijas galvenā un ģenerālštāba priekšnieka v. i. pulkvedis

Aleksandrs Plensners (skat viņa rakstu "Laikā" 1969. g. 5. aprīļa n-rā) savukārt

"tā sauktajam Liepājas gubernātoram" uz to atbild, ka Latvijas Pagaidu valdība

nepieņem nekādas "Liepājas gubernātora" pavēles un aizliegumus. Latvijas Pagai-

du valdība pati atbild par sava karaspēka komplektēšanas veidu un turpinās jau

Rīgā pasāktās mobilizācijas, kā apstākļiem piemērotākās.

Pēc šīs sarakstīšanās Golcs turpmākos rakstos piedēkli "tā saucamo" vairs

nelieto.
+ +
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Pēc komūnistu sakāves austrumos, no Vācijas Latvijā bija saplūdušas dažā-

das karaspēka vienibas, kuras komandēja fon der Golcs, Bišofs v. c. Bišofs, -

Dzelzsbrigādes, vēlāk Dzelzsdivizijas komandieris, pēc Libausche Zeitung publi-

kācijas, skaitījās visu karaspēka daļu virspavēlnieks.

Dzelzsbrigāde, veidošanās sākumā, sastāvēja no apm. 300 vīriem, ar pār-

desmit ložmetējiem, bet apm. pusi karavīru nācies atbruņot, jo tie atteikušies iet

tālāk.

Redzot tik apšaubāmas kvalitātes karavīrus, kas no Vācijas ievesti cīņai ne-

vis pret komūnistiem, bet vācu muižniecības varas nostiprināšanai Baltijā, Dzelzs-

divizijas kaValērijas eskadrona komandieris, rotmistrs Goldfelds, ar visu eskad-

ronu 8. martā pārnāk latviešu pusē. Pēc 16. aprīļa puča Liepājā - Pagaidu valdī-

bas gāšanas, - viņš zvejnieka laivā pārbrauc uz Pērnavu, Igaunijā, un iesaistās

Ziemeļlatvijas cīnītāju rindās pret vāciešiem.

Cīņu sekmīgā norisē Goldfeldu paaugstina pulkveža-leitnanta pakāpē un par

nopelniem apbalvo ar Lāčplēša kara ordeni. Goldfelds latvisko savu uzvārdu par

Zeltiņu un brīvības cīņām beidzoties, demobilizējas.
Vāciešiem repatriējoties uz Vāciju, vāciskais Lāčplēsis nerepatriejas, jo gri-

bot mirt Latvijā.

Komunistiem okupējot Latviju, pie viņa uz pārrunām ierodas 3 komūnistu

varas viri, tie krīt un apgulstas pie Lāčplēša kājām. Tas pats notiek ar nākošo

delegāciju, jo ari ar to Lāčplēsis atteicies runāt. Pēc tam pulkvedi Zeltiņu atrod

mirušu.

2. Igaunija

Pagaidu valdības ministru prezidents K. Ulmanis dodas uz Tallinu, lai nodi-

binātu sakarus ar igauņiem. Kā Ulmanis, tā Igaunijas prezidents K. Pets, abi ir

optimisti un ātri atrod kopīgu valodu.

Pagaidu valdība 1919. g. komandē kapteini Jorgi Zemitānu uz Igauniju par

Latvijas militāro pārstāvi. Kapteinis J. Zemitāns, kopā ar Latvijas konsulu Igau-

nijā Ramani, slēdz ar Igaunijas valdību līgumu par Ziemeļlatvijas armijas orga -

nizēšanu.

Otrā februārī Pagaidu valdība ieceļ J. Zemitānu par Ziemeļlatvijas armijas

komandieri un J. Zemitāns tūlīt stājas pie armijas organizēšanas.

1919. g. 2. martā Apsardzības ministrs J. Zalitis ieceļ J. Zemitānu par Zie-

meļlatvijas bruņoto spēku virspavēlnieku.

Terbata, kur toreiz bija daudz latviešu, ari latviešu inteliģence, sak orga-

nizēties latviešu brīvprātīgo vienibas.

Tērbatas universitātes studentu korporācijas: Lettonija, Lettallija, Latvia,

Ventonia un studentu vienība Atauga, svinīgā sanāksmē, Valtera Jaunzema, vēlā-

kā Rīgas kara slimnīcas priekšnieka vadībā, pieņēma lēmumu par studentu brīv-

prātīgu iesaistīšanos armijā, lai cīnītos par Latvijas valsti.
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Februāra sākumā, kad Ziemeļlatvijas armija vēl bija formēšanas stadijā

un tās rīcībā bija tikai mazas brīvprātīgo vienības, igauņu armija, kurā ietilpa

apm. 2000 somu brīvprātīgo, atbrīvoja Rūjienu un Valku. Rūjienā nekādas lielas

kaujas nenotika, vairāk tikai apšaudīšanās, bet pie Valkas somiem krita 50-60

vīru. Somi gūstekņus vispār neņem, tādēļ sarkanarmieši no somiem baidījās.

Lielinieki Valkā bija noslepkavojuši ap 600 cilvēku. Noslepkavotie bija sa-

sieti ar dzelzs stiepulēm un izģērbti. Tribunāla priekšsēde bijusi 16 gadus veca

meitene. - Tā tas bija Stučkas valdīšanas laikā.

Pēc Valkas un apkārtnes pagastu atbrīvošanas, jau 16. februārī tiek izslu-

dināta mobilizācija, kuras pavēli paraksta Otto Hasmanis. Ar to karaspēka for-

mēšana sākas Latvijas territorijā.

ledzīvotāju atsaucība, sagādājot karavīriem apģērbus, apavus un citu vaja-

dzīgo, kā Tērbatā, tā Valkā un apkārtējos pagastos, ir laba. Sevišķi palīdzīgi un

aktīvi ir Dr. J. Lībietis un mobilizācijas parakstītājs Valkā - O. Hasmanis.

* *

3. Ziemeļvidzeme. Brīvības cīņas.

Tūliņ pēc Rīgas krišanas, janvāra sākumā, lielinieki Rīgā nodibina Padomju

komisariātus, pilsētās un miestos - Padomju izpildu komitejas. Vadlīnijas noteic

komisāru padomes priekšsēdētājs P. Stučka, zemkopības komisārs Fr. Roziņš un

J. Daņiševskis.

Šo atmiņu rakstītājs toreiz dzīvoja uz laukiem, Ziemeļvidzemē. Uz laukiem

gan nebija uztura vielu trūkums, kā Rīgā, taču uzkrātais bija izlietots un bads

arvien vairāk rēgojās acu priekšā. Neskatoties uz to, Maskava un Pēterpils pie-

prasīja vienmēr jaunus pārtikas sūtījumus, jo Krievijas lielpilsētas bija tukšas

un prasīja ēst...

Lauku iedzīvotājus nomāca trīs lietas : terrors, rekvizīcijas un mobilizāci-

ja. Kratīšanas un apcietināšanas notika bieži. Tas bija vēl Padomju jauno tiesu

"romantisma" laiks, kad tautas tiesu noturēja publiski un katrs no malas varēja

nākt ar savām liecībām un iebildumiem, kaut arī viņam ar iztiesājamo lietu ne-

bija nekāda sakara un apsūdzētos viņš nemaz nepazina.

Vietējo varasvīru vidū bija fanātiķi, kas ar lielu nežēlību tiesāja pat savus

tēvus un brāļus - Padomju varas pretiniekus, pārliecināti, ka ar to viņi nes vis-

cēlāko upuri uz jaunās varas altāra. Viņi saucās par "idejiskiem" komūnistiem,
ko neiespaido ne radniecība, ne reliģija, ne tautība.

Nesaudzīgas rekvizīcijas iztukšoja zemnieku klētis, kūtis un šķūņus, dau-

dziem neatstājot ne lopbarības, ne sēklas tiesu.

Baidīdamies no apcietināšanām un nošaušanām, daudzi jaunie cilvēki slēpās

citos pagastos un mežos, jo bieži vien aiz ļaunprātības, atriebības, vai citu ie-

meslu dēļ, tiesai vai tribunālam tika iesniegtas nepamatotas sūdzības vai apme-

lošanas. Tribunāls tās daudz neizmeklēja, bet rīkojās pēc sava ieskata, apsūdzē-
tos apcietinot un piespriežot nāves sodu, ko tūliņ arī izpildīja.

Vidzeme un Latgale nodibinājās partizāņu pulciņi, tā sauktie "zaļie", kas se-
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višķi aktīvi saka darboties Ziemeļvidzemes mežiem bagātos apvidos. Padomju va-

ra apzinājās, ka pavasarim sākoties, cīņa ar "zaļajiem" būs grūta. Tādēļ centās

ziemas beigas izmantot mežu tīrīšanas akcijām.

Tomēr tas neko nelīdzēja. Sarkanai armijai neizdevās atklāt un pārsteigt

"zaļo" apmetnes, jo partizāņi izvairījās no atklātām cīņām, bet parasti uzbruka

sarkanarmiešiem mežā. Tā sarkanarmieši vienmēr atgriezās ar zaudējumiem un

reti tiem izdevās sagūstīt kādu "zaļo".

Ar pavasari partizāņu kustība Vidzemē stipri pieaug. Ziemeļvidzemes "za-

ļie" uztur sakarus ar igauņu partizāņiem un nodibina ar tiem kopēju fronti. Zie-

meļvidzemes lielie meži šim nolūkam ļoti piemēroti.

"Zaļie" nodibina izlūku dienestu un izdara pēkšņus uzbrukumus izpildu ko-

mitejām un sarkanai armijai. Padomju vara Vidzemē jutās apdraudēta. Sarkanā

armija vairs negrib rādīties mežā. P. Stučka sūta Pēterpilij pārtikas krājumus un

lūdz jaunus sarkanarmijas pulkus. Tie nāk gan, bet labāk grib dzīvot pilsētās un

miestos, nevis karot mežos, ko par savu mitekli izvēlējušies "zaļie" - nenotvera-

mie latviešu zemnieku puiši.

Pirmā Valmieras kājnieku pulkā, kopā ar mazākām vienībām, bija 2 batal-

joni, ar 1256 vīriem, to vidū 104 brīvprātīgie, arī 16-17 gadus veci zēni un 60

gadus vecais Jēkabs Noriņš no Annas pagasta. Bataljonus komandēja kapteiņi -

Skreija un Bojārs, artilērijas vadu - virsleitnants (vēlāk ģenerālis) A. Dannenbergs.

Pulka formēšana norit ar uzsaukumu "Zem Latvijas karogiem". Tajā, cita

vidū bija teikts: "Daudz smagu cīņu un karstu darba dienu par brīvu un neatkarī-

gu Latviju stāv mums priekšā. Tagad, kad pretinieks aizvien vairāk sāk just mū-

su spēku stiprumu, kad tauta pati ir pārliecinājusies par brīvības viltus pra -

viešiem, mums visiem, kā vienam vīram jāmostas un jāstājas zem sarkanbaltsarkanā -balt-

sarkanā Latvijas brīvības karoga. Kurzemē jau cīnās mūsu varonīgie brāļi un gai-
da arī mūsu cīnītāju rindas. Mūsu mērķi ir lieli un skaidri. Mēs cīnāmies par

mieru, maizi un kārtību. Mēs cīnāmies par brīvu, neatkarīgu Latviju. "

Zvērasta tekstā bija teikts: "Svēti apsolos katru brīdi būt gatavs kalpot Lat-

vijas Pagaidu valdībai, kura stāv Latvijas valsts priekšgalā, - līdz kamēr tautas

griba noteiks valdības veidu caur Satversmes Sapulci."
(Šo zvērastu pildīja kā Pirmais Valmieras pulks, vēlāk pārdēvēts par cetur-

to Valmieras pulku, tā arī visas, vēlāk pulkveža J. Zemitāna saformētās Ziemeļ-

latvijas armijas vienības).

Visas Ziemeļlatvijas armijas vienības kategoriski noraidīja no dienvidiem

nākošās vācu virspavēlniecības prasības, atzīt A. Niedras valdību un tai pakļau

ties.

Marta beigās pulks bija jau pilnīgi saformēts, saņēma dāmu pulciņa darinā-

to karogu ar devīzi: "Par brīvu Latviju", 27. martā 1300 vīru sastāvā sapulcējās

Tērbatā, lai jūlija Jansona vadībā dotos uz fronti. Pulks nodeva zvērastu, nodzie-
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dāja "Dievs Kungs ir mūsu stipra pils" un Latvijas himnu un iedzīvotāju jūsmīgi

pavadīts, ar orķestri devās uz dzelzceļa staciju un aizbrauca frontes virzienā.

28. marta vakarā tas sasniedza Melnupes tiltu un, pēc pārnakšņošanas tuvā-

kajās mājās, 29. martā ieņēma virspavēlniecības norādīto frontes rajonu pie Meln-

upes.

31. martā pulks nonāca pirmā kaujas saskarē ar ienaidnieku pie Rēzakas

muižas, kur kaujā zaudēja pirmos 2 kritušos. Sīvās un pārsteidzošās uzbruku-

ma kaujās, 1. Valmieras pulka karavīri guva uzvaru par skaitliski daudz lielāku

un labi bruņotu ienaidnieku.

Pēc 1. Valmieras pulka, noorganizējās 2. Cēsu kājnieku pulks, plkv.- leitn.

K. Berķa vadībā, vēlāk Latgales partizāņu pulks, trīs artilērijas baterijas, divi

jātnieku eskadroni un Rezerves bataljons. Šās vienības sastādīja Ziemeļlatvijas

brigādi, ar pulkvedi Jorgi Zemitānu kā brigādes komandieri.

Līdz 1919. gada 5. jūlijam jau bija atbrīvota visa Vidzeme, saņemti gūstā

2000 ienaidnieka kareivji un iegūts daudz kara materiālu.

Tā Jūlijs Zīle vienā pašā pārsteiguma kaujā ar 33 kareivju grupu saņēma

gūstā 40 sarkanarmiešus un ieguva 3 lielgabalus, 50 zirgus, 2 virtuves un daudz

citu materiālu.

Virsleitnants Rekšāns, pārsteiguma kaujā Lubānas muižā ar 34 kareivju vie-

nību saņēma gūstā 300 sarkanarmiešu, iegūstot arī ienaidnieka naudas lādi ar

537.000 rubļiem un ienaidnieka pulka karo«^u.

Sarkanā armijā ir bijuši arī sarkanie latviešu strēlnieki. Vesela rota strēl-

nieku ar praporščiku Vītoliņu, pamatojoties uz Ziemeļlatvijas Civīlpārvaldnieka

Marka Gailīša aicinājumu pārnākt pie Latvijas brīvības cīnītājiem, to arī darīja-

padevās gūstā un iestājās Ziemeļlatvijas armijā.

4. Rīga

Maija mēnesī pienāk priecīgas ziņas no Rīgas. Pārnācēji no Kurzemes pa-

stāsta, ka latviešu karaspēks lielu daļu Kurzemes jau atbrīvojis, ejot vienmēr

uz priekšu un sakaujot lieliniekus; drīz vien latvieši varot būt Rīgā. Saņēmis tā-

das ziņas, otrā dienā dodos uz Rīgu.

22. maijs. Ka tas varētu tik atri notikt, to pirms pāris dienam nemaz ne-

varēja domāt. - 22. maijā Rīga bija atbrīvota no sarkaniem.

Vācu ienākšanu vēroju pa kada nama logu Rātslaukumā. lenākušie vācieši

šāva katru, ko sastapa ielās, vai redzēja pa namu logiem.

Kad vakarā izgāju ārā, Rātslaukuma rajona mazās un šaurās šķērsieliņās

gulēja daudz nošautu cilvēku. Tie visi bija latvieši, pēc apģērba spriežot, strād-

nieki. Neredzēja neviena sarkanarmieša, vai sarkanā gvarda. "Varonīgā" sarka -

nā armija jau laikus bija atstājusi Rīgu.

Sākās nesaudzīga izrēķināšanās ar latviešiem, kas daudz maz mitējās tikai

pēc latviešu daļu - Baloža vienības ienākšanas Rīgā. Lēš, ka noslepkavoti pie

5000 civilistu.
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Trešā dienā, bez kāda iemesla uz ielas mani apcietināja vācu žandarmēri-

ja. Laimīgā kārtā garām gāja kāds paziņa, kas solījās man izlīdzēt, pagādājot

galvotājus.

Ko lai par galvotājiem lūdz? Latvijas Pagaidu valdība bija Liepājā, un, lai

gan man nebija nekāda patika griesties pie Niedras valdības ministriem, bet ne-

viena cita uz ātru roku nevarēju iedomāties. Tā kā personīgi labi pazinu zvēri-

nātu advokātu J. Ansbergu (Niedras zemkopības ministri), ar ko kopā darbojāmies

Latviešu Lauksaimniecības Centrālbiedrībā un māc. Jūliusu Kupču (Niedras valdī-

bas izglītības ministri), tad lūdzu griesties pie tiem.

Tās pašas dienas vakarā mans paziņa ieradās žandarmērijā ar minēto Nied-

ras ministru galvojumu un lūgumu atbrīvot mani no apcietinājuma. Tas tomēr ne-

līdzēja. Žandarmērijas šefs bija pateicis: - Ja divi latviešu ministri par viņu

galvo, tad droši vien tas ir kāds lielāks putns un tad mums šī lieta pamatīgi jā-

izpēta ...

Tad mans paziņa bija griezies pie pazīstamā Rīgas tirgotāja Kamāriņa, ku-

ra namā pie Rātslaukuma viņš toreiz dzīvoja. Kamārins, lai gan mani personīgi

nepazina, tomēr bija devis galvojumu un uz šī galvojuma pamata mani no apcie-

tinājuma atbrīvoja. Ko nepanāca divu, personīgi pazīstamu latviešu ministru gal-

vojums, to panāca man nepazīstama Rīgas 1. ģildes tirgotāja, nelatvieša galvo-

jums.

No šī gadījuma redzams, cik liela "teikšana" toreiz bija Niedras valdībai.

Niedras ministru uzdevums bija tikai parakstīt vācu sarakstītos uzsaukumus, rī-

kojumus un pavēles latviešu iedzīvotājiem, ne vairāk.

Niedras ministru nevarību piedzīvoju vēl reizi. Niedras valdība bija piesa-

vinājusies Valkā iznākošā latviešu patriotiskā laikraksta "Līdums" nosaukumu sa-

vam oficiozam, kurā ievietoja dažādus rīkojumus, uzaicinājumus un uzsaukumus.

Vienā rīkojumā, cita starpā bija teikts, ka neviens nedrīkst atstāt Rīgu, izņe -

mot lauksaimniekus, kas Rīgā nokļuvuši varas maiņas laikā. Tiem izbraukšanas

atļaujas izsniedza Zemkopības ministrs.

Gāju uz Zemkopības ministriju un cerēju pie tās pašas reizes pamatīgi iz-

runāties ar J. Ansbergu. Pieņemamā istabā apmeklētāju vajadzības uzklausīja

kāds ierēdnis ar stipri vācisku izrunu.

- Ko jus grib?

Es veļos satikt ministru Ansbergu. Pazīstu viņu personīgi.

Bet ko jus no viņa grib?

- Ka lauksaimnieks veļos izbraukt uz savu dzīves vietu Vidzeme.

- Tā nav Ansberga (nevis ministra) darīšana. Izbraukšanas lietas kārto ba-

rons fon Loringhofens. Lūdzu pa šīm durvīm.

- Bet kādas lietas kārto Zemkopības ministrs? Rīkojumā minēts tieši mi-

nistra Ansberga vārds?

Tas neko nenozīmē. Mums visi darbi nav sadalīti, ko kurš dara..

Tieši tajā brīdī barons Loringhofens, dzirdējis mūsu sarunu, atver durvis

un aicina mani iekšā. Es tomēr neeju. Pēc piedzīvojumiem žandarmērijā, no vā-

cu varas pārstāvjiem nekā laba negaidu.
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Vēlāk (1920. g.) man atkal gadās sastapt stalto Skultes muižas īpašnieku, bij.

krievu armijas ģenerālmajoru, baronu Freitāgu fon Loringhofenu, tikai citādos

apstākļos.
Toreiz vadīju Apgādības ministrijas rekvizīciju nodaļu un baronam bija rek-

vizēti zirgi armijas vajadzībām. Viņš griezās pie manis ar lūgumu atcelt rekvi-

zīciju. Barons bija korekts un ar maniem paskaidrojumiem, ka zirgi armijai ne-

pieciešami, pilnīgi apmierinājās.

Neatkarīgās Latvijas laikā barona Freitāga fon Loringhofena dēls apsaimnie-

koja viņam piešķirto Skultes muižas centru, bija vietējās Lauksaimniecības bied-

rības loceklis un pilnīgi pielīdzinājās latviešu zemniekiem Man vairāk iznāca ar

viņu tikties, kad viņš mūsu uzņēmumā Akc. Sab. Agronoms, iepirka mākslīgus

mēslus un lauksaimniecības mašīnas savas biedrības biedriem.

5. Smiltene. Valmiera.

Atstājis ministriju, dodos uz Aleksandra vārtiem-varbūt izdosies tikt pāri
bez atļaujas.

Pie vārtiem sardze. Bez atļaujas cauri nelaiž. Satieku kādu virsnieku ar

latvisko saulīti pie cepures. Griežos pie tā. Tas izrādās Baloža daļas virsnieks,

smiltienietis. Bet man tieši uz Smilteni jātiek.

Viņš liek man mazliet uzgaidīt, kamēr atvedīšot savu brāli, kam arī jātiek

Smiltenē. Tad varēšot ceļot reizē.

Pec brītiņa viņš ierodas ar savu brāli, vēl vienu puisi zemnieka pajūgā,

un pārlaiž mūs pāri tiltam, bez kādām atļaujām.
Nakti pavadām kādā Baloža daļas vienībā, Carnikavā, Jauns virsnieks, va-

kara jundas laikā teic patriotisku runu un aicina karavīrus būt uzticīgiem Pagai-

du valdībai. Kareivji dod tam savu zvērastu. Visi kopīgi nodziedam: Dievs, svētī

Latviju.
Drīz mes fričus trenksim ārā, bija dzirdami vienprātīgi kareivju saucieni.

Mums tikai jāsavienojas ar Vidzemes "zaļajiem"....'

Latvija būs. Šī pārliecība man atkal kļūst stipra.

Ceļā no Carnikavas līdz Valmierai, neatceros kādā muižā, sastopam igau -

ņu brīvprātīgo vienību, kas steidzas mums palīgā, lai kopīgi cīnītos pret vācie-

šiem.

Valmiera jau darbojas latviešu komandants un Ziemeļlatvijas armijas brīv-

prātīgo pieņemšanas komisija. Eju uz komandantūru, lai pieteiktos brīvprātīgos.

Valmieras apriņķa priekšnieks un pilsētas komandants ir kapteinis Kārlis

Bankins, pirmā pasaules kara dalībnieks. Drošsirdīgs karavīrs, ar plašu kara

pieredzi. Par sekmīgām atvaires cīņām pie Bulduru tilta 1919. g. janvārī, apbal-

vots ar Lāčplēša kara ordeni. Vēlāk bijis Kārsavas garnizona priekšnieks un

Latgales artilērijas pulka komandieris.

Komandantūrā viss kārtojas atri, bez liekam runām un kavēkļiem Tieku



84

ieskaitīts Ziemeļarmijā, saņemu kara mēteli un šauteni, tad dodos uz Smilteni,
lai atvadītos no ģimenes un stātos armijas rindās.

Smiltene, bez ģimenes locekļiem, mani sagaida darba kolega agr. Augusts

Kakss, vēlākais zemkopības ministrijas labības biroja vadītājs.

A. Kakss pastāta, ka mani meklējis agr. Vilis Gulbis un pieteicis, lai pēc

atgriešanās tūlīt stājos sakaros ar viņu, vai Pagaidu valdības pilnvarnieku Zie-

meļlatvijā, inž. Marku Gailīti, sakarā ar man paredzētiem uzdevumiem Ziemeļ-
latvijas Civīlpārvaldē.

Arī M. Gailītis, tāpat kā K. Bankins, ir Pirmā pasaules kara (Latviešu str.

pulku) un Latvijas brīvības cīņu dalībnieks, apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni,

triju Zvaigžņu ordeni un dažiem ārzemju ordeņiem. Pēc Bermonta sakāves, līdz

1920. gadam bija Latvijas diplomātiskais pārstāvis Igaunijā, 1941. g. NKVD apcie-

tināts un deportēts uz Sibiriju.

Ar agr. V. Gulbi kopā darbojāmies Latviešu Lauksaimniecības Centrālbied-

rībā, abi bijām Tautas Padomes locekļi, strādājām Apgādības ministrijā, V. Gul

bis, kā iekšējās apgādības departamenta direktors, es - rekvizīciju nodaļas va-

dītājs.

Vēlāk V. Gulbis bija Zemes bankas valdes loceklis, arī Centrālās zemes ie-

rīcības komitejas priekšsēdis, apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni, 1940. g. apcie-

tināts un deportēts.

6. Ziemeļlatvijas armijas apgāde.

Braucu atpakaļ uz Valmieru, lai satiktu V. Gulbi, kam uzdota Ziemeļatvi-

jas apgāde.

Pārrunājot ar V. Gulbi par darbību, vienojāmies, ka es apbraukāšu pagas -

tus un pagastu valdes, skatoties pēc apstākļiem, kopīgi izlemsim, cik katram pa-

gastam pārtikas krājumu jānodod armijas vajadzībām. Pagastam jāgādā arī šķūt-
nieki pārtikas transportam

Lai darbs labāk veiktos, braucām divatā, kopā ar zvēr. adv. M. Antonu. Bū-

dams pus karavīrs, pus civilais, ceļoju karavīra mēteli, ar šauteni. Tā vēlējās

V. Gulbis, jo pārtika taču vācama armijas vajadzībām.

Ar lielu gandarījumu vēl tagad atceros, ka pagasta valdēs, tā iedzīvotājos,
viscauri sastapām vislielāko pretimnākšanu armijas apgādei. Nekur neradās dom-

starpības ne par nododamām pārtikas šķirnēm, ne daudzumu.

ledzīvotāji saprata, ka pārtika iet pašu armijai, savas zemes atbrīvošanai.

No Valmieras laikiem palicis atmiņā kāds raksturīgs gadījums. Ar agr.

A. Kaksi kādu vakaru staigājām gar Gaujmalu un pa smiltainē saaugušiem Krū-

mājiem. Šo to runājām, rāmā vakara klusumā neviena līdzgājēja nemanījām. Nā-

košā dienā es iegriezos komandantūrā, tur man parādīja kādu izziņu, kurā gan-

drīz vārds pa vārdam atstāstīta mūsu saruna. Laiki bija nemierīgi, darbojās arī

pretvalstiski aģenti, domājams, ka enerģiskais Valmieras komandants bija labi

noorganizējis arī izlūkošanu un tā ka te bija parādījušies divi svešāki cilvēki,

tad tos izsekoja.
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Ziemeļlatvijas armijai dodoties uz priekšu, tai seko apgādes darbinieki. Mū-

su nākošā apmešanās vieta ir Cēsis. Adv. M. Antons apmetās pie kādiem pazi-

ņām, laikam tāpat agr. Bošvechters, kas mums pievienojas Cēsis. Es izvēlējos

neapkopto, laika zobam pamesto Cēsu pili. Mazliet piekopu pils apkārtni un ie-

kārtojos pils augšējā stāvā, kur atelpas brīdī varēja arī pasauļoties.

Cēsīs darbība bija intensīvāka nekā Valmierā, jo te atradās Ziemeļlatvijas

apgādes daļa. To vadīja pulkvedis Miglavs. Ar viņu bieži nācās apspriesties par

armijas apgādes jautājumiem.

Visumā armijas apgāde, ar nodevu ceļā pagastos savāktiem produktiem, ri-

tēja parastās sliedēs. Vislabāk savus pienākumus pildīja Ziemeļvidzeme, sevišķi
Valkas apriņķis. Vecgilbenes apgādības iecirkņa pārzinis, agr. Gaigals sūdzējās

par gulbēniešiem, kas savus nodevu pienākumus slikti pildot.

Cēsīs tuvāk iepazinu pulkvedi J. Zemitānu. Viņš bija nosvērts, mierīgs un

aukstasinīgs. Kauju laukā - drošsirdīgs. Bet ja kāds kritiski izteicās par viņa ar-

miju, tad pulkvedis vairs jokus neprata.

Valkā bija daudz latviešu, arī daudz inteliģences un, kad dzīve kļuva stabi-

lāka, žurnālists Otto Nonācs nodibināja patriotisku laikrakstu "Tautas Balss", kas

skaitījās arī Ziemeļlatvijas Civīlpārvaldes oficiozs, kuyā Pagaidu valdības pār-

stāvji ievietoja rakstus par valdības nodomiem, agrārās reformas jautājumiem un

citu. * *

7. Ziemeļlatvijas Civīlpārvalde ievada Latvijas agrāro reformu.

Ziemeļlatvijas Civīlpārvalde, faktiski: Civīlpārvaldnieks inž. Markus Gailī-

tis ar agr. Vili Gulbi, prot agr. Hugo Lāci un līdzstrādniekiem: agr. A. Kaksi, šo

atmiņu rakstītāju, agr. Bošvechteri, inteliģento Ruķeļu māju saimnieku, pie Val-

kas, Jāni Pavloviču un agr. Gaigalu, ievadīja priekšdarbus un sagatavoja auglīgu

zemi dažu svarīgu jautājumu kārtošanai Latvijas tapšanas laikā.

Pie tādiem vispirms pieder Latvijas agrārā reforma. Civīlpārvaldnieks M.

Gailītis, pareizi novērtēdams stāvokli, izdeva rīkojumu par Ziemeļlatvijas balt-

vācu muižu sekvestrēšanu valsts zemju fondā, taisnīgas agrārreformas īstenoša -

nai. Rīkojums tika publicēts "Tautas Balsī".

Psīchologiski tas bija tāļredzīgs solis un atrada siltu piekrišanu tautā. Tau-

ta Civīlpārvaldes darbību atbalstīja, kas pierādījās arī sekmīgā nodevu ievākšanā

Ziemeļlatvijas armijas vajadzībām.
Ar to M. Gailītis lika pamatus vēlākai Latvijas agrārreformai, nostādot ka

Pagaidu valdību, tā vācu lielgruntniecību notikuša fakta priekšā.

Šinī sakarībā Pagaidu valdības prezidentam K. Ulmanim gan radās zināmas

grūtības ar vāciešiem Liepājā, bet to nevar pieskaitīt par ļaunu M. Gailītim, jo

viņš šo lietu latviešu tautas interesēs nodarīja ātri un labi. Pateicoties viņa rī-

cībai, Pagaidu valdībai atkrita arī kompromisa iespējas ar muižu īpašniekiem.

Kā Satversmes Sapulces loceklis, pieņemot agrārreformas likumu, M. Gai-

lītis bija agrārās reformas komitejas priekšsēdis un šī likuma referents kopsēdēs.

M. Gailītis uzskatāms par Latvijas zemes reformas tēvu. Parlamenta laikā,

M. Gailītis bija Jaunsaimnieku partijas dibinātājos, bet pie teikšanas netika, jo

teicēji izrādījās vīri, kas šinī druvā nebija ne aruši, ne sējuši.
* *
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Jēkabs Janševskis

MANAS ATMIŅAS PAR ZIEMEĻ -VIDZEMI

1919. gada sākumā, kad Rīga bija lielinieku rokās, un Pagaidu valdība bija

pārcēlusies uz Liepāju, es uzturējos Aizputē, strādādams apriņķa valdē. Apmē-

ram marta vidū saņēmu no Tautas padomes locekļa O. Nonāca, sava agrākā jau-

nākā darba biedra "Latvijas" redakcijā, telegrāfisku uzaicinājumu, aizbraukt pie

viņa Liepājā. Aizbraucu, un te nu dabūju no Nonāca zināt, ka Pagaidu valdība no-

lēmusi izdot Valkā latviešu laikrakstu, lai ar tā palīdzību sauktu un modinātu lat-

viešu Ziemeļvidzemē uz kopēju cīņu par patstāvīgu, neatkarīgu Latviju un tās

aizstāvēšanu pret ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem. Avīzes izdošanu un vadī-

šanu Pagaidu valdība bija uzticējusi O. Nonācām, un viņš aicināja mani un dzej-

nieku E. Virzu, braukt viņam līdzi uz Ziemeļvidžemi un strādāt izdodamā laik-

raksta redakcijā.

Rīgā un Jelgavā tobrīd nebija neviena latviešu laikraksta, izņemot komūnis-

tu "Cīņu". Liepājā gan iznāca jauns, plašs dienas laikraksts "Latvijas Sargs",
bet tas vidzemniekiem nebija pieietams, bez tam šim laikrakstam toreiz bija vai-

rāk, vai mazāk smagi jūtams vācu okupācijas varas slogs. Turpretim Ziemeļ-
vidzemē, ar Valku kā centru, bija gandrīz vienīgais stūrītis Latvijā, kur patla-

ban nebija nedz vācu, nedz lielinieku okupācijas, jo pēdējo kara pulkus, jaunās

igauņu republikas sparīgā armija ar somu savvaļnieku palīdzību, bija nesen aiz-

dzinusi projām. Tā tad, Ziemeļvidzemē bija tiešām vienīgā vieta, kur vēl bija

iespējams izdot brīvu, bezcenzūras laikrakstu. Viss tas bija žurnālistam vilinoši

un daudzsološi. Tad arī O. Nonāca uzaicinājumu labprāt pieņēmu un, ja pareizi

atceros, 20. martā sēdāmies Liepājas ostā mazā tvaikonītī "Maiga", lai pa jūras

ceļu dotos uz Rēveli un no turienes uz Valku. Atnāca mūs izvadīt iekšlietu mi-

nistrs Dr. M. Valters, kas toreiz bija īstais Pagaidu valdības grožu turētājs, jo

lielākā daļa valdības locekļu atradās ārzemēs, uz kurieni bija aizbraukuši, pūlē-
damies gan sagādāt jaunajai valstij kādu ārēju aizņēmumu, gan arī darboties po-

litiskā ziņā savai tēvijai par labu.

Brauca ar šo pašu kuģi bez mums, žurnālistiem, arī daži citi sabiedriski

darbinieki Pagaidu valdības uzdevumā. Tā K. Bļodnieks un Siecenieks bija sūtīti

uz Rēveli un no turienes uz Helsinkiem iepirkt mūsu jaunajai armijai apavus, vai

arī kādas citas lietas. Tādā raibā un plašā sabiedrībā ceļā arī pagāja laiks jaut-
ri un patīkami. Piemēram E. Virza un K. Bļodnieks vakaros, pirms gulētiešanas,

braši nodziedāja veselu rindu tautas dziesmu. Kamēr pasažieri, dziesmas nodzie-

dājuši, vai ari dziedāšanā noklausījušies, likās uz auss un gulēja mierīgi, tikmēr

mazā tvaikonīša vadītājs, kapteinis Zariņš, pavadījis rūpju un uztraukumu pilnu

nakti, pamanīdams, ka esam aiz Dago salas iekļuvuši mīnu laukos. Tikai, kad

izausa gaisma, izdevās pašreizējo stāvokli noskaidrot un izkļūt no bīstamā apvi-

dus. Bet atkal draudēja jaunas likstas. No Liepājas līdz pat Ventspilij un vēl tā-

lāk, jūra bija gluži svabada no ledus, bet aiz Sāmu salas jau radās plāna ledus

kārta, kuya jo tālāk uz ziemeļiem, jo kļuva biezāka. Kamēr ledus bija tikai ap

pāris collu biezs, mūsu kuģītis brauca vēl diezgan labi, bet ledum kļūstot biezā-

kam un biezākam, tikko stūmās uz priekšu. Tad kādā vietā liels ledus blāķis

spiedās mūsu kuģītim virsū, tā ka tas sāka brikšķēt, un bija jābaidās, ka ledus

to var saspiest un tam jānogrimst. Jau lika sanest pasažieriem somas uz klaja,
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lai, ja vajadzīgs, katrā acumirklī var glābties no kuģa uz ledus. Par laimi mil-

zīgais ledus gabals tāļāk nevirzījās, mūsu kuģis palika vesels, un lēnā gaitā tur-

pināja atkal ceļu. Uz čupā sdzītiem ledus gabaliem un sniega kupenām kādā vietā

ieraudzījām netālu no mums roņus saulē guļam un sildāmies. Radās kāds labs

šāvējs - laikam kuģa krāsnkuris, - kas sadabūjis bisi divi roņus nošāva, ko tad

uznesa uz kuģa.

Beidzot ledus radās jau kādu pēdu biezs, un mūsu "Maiga" nu apstājās pil-

nīgi uz vietas. Rēvele bija jau skaidri redzama, tāļumu mēroja uz 14 verstīm.

Brauca arī no Rēveles ostas kāds ledlauzis mums pretī, bet tas nespēja ledum iz-

lauzties cauri un nekā neizdarījušam, tam vajadzēja atgriezties ostā atpakaļ. Citi

nu sarunāja iet kājām uz Rēveli. Pirmais, uzsējis somu uz muguras un garu nū-

ju paņēmis rokā, devās ceļā pats kuģa īpašnieks J. Eikerts, viņam pakaļ citi, lie-

lākos vai mazākos pulciņos. Daži palikām uz kuģa, noskatīdamies, kā aizgājēji,

pēc apmēram pāris stundu ilga gājiena, laimīgi sasniedza malu. Otrā dienā at-

brauca somu ledlauzis "Herkuless", kas mūsu "Maigu" nu ievilka Rēveles ostā.

Tāds bija mūsu brauciens pa juru.

Svētdien, 30. martā, ieradāmies Valkā. Pie jauna laikraksta izdošanas tūliņ

vēl nestājāmies, jo Valkā jau iznāca kāda mazāka nedēļas avīze "Jaunā Dzīve",

ko izdeva un vadīja, vietējās sabiedrības pabalstīti, J. Porietis un K. Gulbis.

Patlaban Valkā nodibinājās Latvijas Pagaidu valdības pilnvarotie orgāni Zie-

meļvidzemē : pārvaldnieks civillietās - inženieris M. Gailītis, karaspēka augstā-

kais komandieris - pulkvedis Zemitāns, firanču lietu pārzinis - cand. rer. merc. A.

Pētersons, zemes un rekvizīcijas lietās - agr. V. Gulbis un (vēlāk) tieslietu pār-

zinis advokāts M. Antons.

22. aprīlī, - taisni tai dienā pēc Lieldienām, - sākām izdot dienas laikrakstu

"Tautas Balss", pēc tam, kad iepriekš bijām vienojušies ar "Jaunās Dzīves" iz-

devējiem, ka tie savu nedēļas laikrakstu apturēs.

Bijām paguvuši izdot tikai piecus numurus, kad mūsu jaunajam uzņēmumam

likās pienācis gals. Proti, svētdienā pēc Lieldienām pienāca no frontes ziņas, ka

lielinieki pārrāvuši igauņu fronti un virzoties uz Valkas pusi. Uztraukums bija

liels. Svētdienas vakarā, lietum līņājot, nesām savas mantas uz komandantūru,lai

no turienes tās nogādātu uz vilcienu, kas jau stāvēja sarīkots valdības iestāžu

evakuēšanai uz Tērbatu vai Rēveli. Visu nakti valdības iestādes veda labības krā-

jumus un citas mantas uz piestātni un krāva vagonos. Otrā rītā turpinājās gata-

vošanās uz Valkas atstāšanu, jo no kara lauka nenāca labākas ziņas, bet pārrau-

tā (vai arī tikai atpakaļ spiestā) fronte bija jau tik tuvu Valkai, ka varēja sadzir-

dēt ložmetēju uguni. Tie bija baigi brīži. Pasteidzinātā tempā norisinājās evaku-

ēšanas darbi. Visiem darba spējīgiem raujoties ar mantu kraušanu un vešanu, ne-

atlika nevienas personas vilciena apsargāšanai. Tad man, kas savu nelielo somu

jau sen biju novietojis vagonā, bija jāuzņemas sargposteņa dienests. ledeva man

kara šauteni, ar kuru uz kamiesi soļoju gar vilcienu, kamēr citi brauca uz pil-

sētu, atdzina pilnus vezumus, izkrāva tos un brauca atkal citiem pakaļ. Nebiju

turējis šauteni rokās kopš jaunības gadiem, kad būdams par mājskolotāju, klaiņo-

ju ar medību bisi plecos pa Lietuvas mežiem. Pēc mana, apm pāris stundu ilgā

sargdienesta, pienāca komandantūrā ziņa no kaujas lauka, ka izdevies lielinieku

uzbrukumu apturēt. Tā bija pirmā labā vēsts. Otra laba vēsts bija, ka no Rēve-

les esot ceļā uz Valku vesels vilciens karaspēka. Un tiešām, ap pulkstens 4 pēc
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pusdienas pienāca kara vilciens ar veselu bataljonu vīru. Tie bija igauņu zemes-

sargi. Pacilājošs brīdis bija, uzskatot šos vīrus, kādi tie, no vagoniem izkāpuši,

stacijas priekšā nostājās rindās. Karavīru tērpa nebija gandrīz nevienam. Cits

uzģērbies labās laucinieka drēbēs, kādās svētdienās mēdz iet baznīcā; cits salā-

pītās darba drēbēs; citam bikšu lieli virs zābakiem, citam zābakos iekšā, dažam

nemaz nav zābaku, citam galvā ziemas cepure, citam vasaras. Kāds raibs sas-

tāvs.' Bet katram šautene rokā un gara patronu josta ap vidu, vai pār plecu. Bet

galvenais, kas visiem vienāds, ir - viņu nopietnās sejas, viņu kvēlošā uguns acīs,

kas liecina par ciešu apņemšanos, par nesalaužāmu drosmi. Tādi vienkārši, bet

cauri un cauri patiesi cilvēki nevar nedz šaubīties savās domās, nedz šķobīties

savos darbos, - tādi var tikai uzvarēt, vai mirt. Gar karavīru rindām staigā kāds

augstāks virsnieks, labu brīdi sacīdams sirsnīgus, uzmudināšanas un paskubinā-

šanas vārdus. Ko viņš saka, es nesaprotu, bet vārds Eesti, kas vairākkārt dzir-

dams, liecina, ka virsnieks liek saviem tautiešiem pie sirds, turēt augstu Igau-

nijas godu un slavu, un sargāt savu tēvzemi.

Pēc virsnieka runas bataljons dodas uz pilsētu, kur tam sagatavotas pus -

dienas, un tad tieši uz kaujas lauku. Valka ir glābta. Priecīgi nu krauj mantu no

vagoniem ārā un ved vezumu pēc vezuma atpakaļ uz pilsētu; priecīgi arī mēs

stiepjam katrs savu čemodānu atpakaļ mājās. Otrā un trešā dienā tikai tālumāvēl

varēja dzirdēt lielgabalu grāvienus, - spēcīgi un tālu bija lielinieku fronte atsvies-

ta atpakaļ.
Arī Valkas latviešu komandantūra bija jau paspējusi mobilizēt visus Valkā

un tuvākā apkārtnē dzīvojošos latviešus, vecumā no 17 līdz 45 gadiem, sastādīju-

si no tiem īpašu karaspēka nodaļu, ar igauņu valdības un kara iestāžu palīdzību

uz ātru roku to apbruņojusi, apgādājusi ar pārtiku un tūliņ aizsūtījusi palīgā igau-

ņu karaspēkam Piksaras frontē, no kurienes draudēja lielinieku uzbrukuma bries-

mas. Tā kopējiem igauņu un latviešu spēkiem Valka tika pasargāta no lielinieku

otrreizējās ienākšanas, un latviešu iestādes Ziemeļ-Vidzemē varēja netraucētas

turpināt savu organizēšanos un latviešu spēku vienošanas un veidošanas darbu tik-

lab pilsētā, kā uz laukiem

Savu avīzi mēs nu turpinājām izdot tālāk un tai bija plaši panākumi, - jau

drīzā laikā abonentu skaits pieauga uz 16.000, kas nelielajā Ziemeļ-Latvijas stū-

rī uzskatāms par lielu panākumu. Nebija tur, laikam, nevienas latviešu sētas,ne-

vienas lielākas ģimenes, kur "Tautas Balss" nebūtu bijusi sastopama. Cita latvie-

šu laikraksta tur toreiz nebija, nedz arī varēja kādus dabūt no citurienes. Tas

taisnība. Tomēr galvenais, kas šim laikrakstam tik sekmīgi pašķīra ceļu, bija

viņa dedzīgais patriotisms, gaišā, drošā valoda, taisni kā piemērota toreizējam

cīņas laikmetam par patstāvīgās 'atvijas eksistenci. Te Nonācs bija īsts cīņas

vīrs, piekam viņam spēcīgi palīdzēja Ed. Virza. Dažiem viņu rakstiem es ganbū-

tu vēlējies mazāk skarbu valodu, vairāk iecietības pret citādi domājošiem; tomēr

kā jau sacīju, tas bija lielu cīņu laikmets, un kad ieroči cīņas karstumā ņemti

rokās, tad tos pa laikam mēdz lietot visā sparā.

Attiecības starp Ziemeļ-Latvijas iestādēm un Igaunijas valdību un sabiedrī-

bu bija no sākta gala labas. Igaunijas territorijā - Tērbatā -un ar Igaunijas ma-

teriālu un morālu palīdzību nodibinājās pirmā latviešu kaujas vienība Ziemeļ-Vi-

dzemē - Valmieras pulks, kas jau 27. martā bija izbraucis kaujas laukā pie Mel-

nupes un kopā ar igauņu karaspēku cīnījās pret lieliniekiem Alūksnes forntē. La-
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bās attiecības ar igauņu valdību un sabiedrību centās uzturēt un stiprināt ir "Tau-

tas Balss" ir Ziemeļu Latvijas sabiedrība. Visas šīs igauņiem draudzīgās kus-

tības sirds un dvēsele bija O. Nonācs, strādādams šai virzienā nevien savā vadī-

tā laikrakstā, bet arī - līdz ar citiem sabiedrības pārstāvjiem - nodibinādams sa-

karus ar Igaunijas parlamenta un valdības locekļiem. levērojama bija igauņu pa-

līdzība latviešiem starp citu arī Cēsu kaujās.

Oficiālais latviešu karaspēka virspavēlnieks Ziemeļ-Latvijā bija pulkvedis J.

Zemitāns, bet pašā kaujas laukā (Alūksnes frontē) dzīvu aktīvu dalību ņēma pulk-

veži V. Ozols un J. Jansons. Abu viņu vārdi toreiz Ziemeļlatvijā bija ļoti populā-
ri. Reiz Valkas Viesīgā biedrībā ienāk kāds inteliģents cilvēks vienkāršā zaldātu

mētelī, noputējis un nobridies, kā no frontes ieradies. "Sveiki, pulkveža kungs.'"

saka M. Gailītis, ar to sasveicinoties. Es brīnos, kas tas par pulkvedi. Te viņš

pienāk man klāt un stādās priekšā par Ozolu. Uz M. Gailīša vaicājumu, kā klājo-

ties frontē, Ozols atbild, ka diezgan labi. Zaldāti gan esot jauni, maz vēl bijuši

ugunīs, kā saka, "neapšaudīti", tomēr turoties labi, un lielinieki uz priekšu ne-

tiekot, bet gan mēs spiežot viņu fronti atpakaļ. Gailītim ieminoties par zaldāta

mēteli, Ozols, to novilkdams un pakabinādams pie sienas, atsaka, neesot viņam

tagad bijis laika, iegādāties virsnieka mēteli. - Ar otru frontes varoni J. Jansonu

man negadījās iepazīties.

Ziemeļ-Latvijas pārvaldība un "Tautas Balss" iedvesmotā turienes sabiedrī-

ba nevien veidoja un vadīja turienes lietas, bet rūpējās arī par Pagaidu valdību

Liepājā, lai tā tiktu atzīta par likumīgu un tai tiktu dota iespēja ņemt valsts stū-

ri savās rokās. Šai nolūkā Valkas latviešu vadoņi un Pagaidu valdības pilnvarotie

iesniedza sabiedroto diplomātiskām misijām Rēvelē sekojošu memorandu.

"16. aprīlī Baltijas muižniecība, ar viņas pašas dibinātā landesvēra un Vā-

cijas karaspēka palīdzību uzbrukusi likumīgai Latvijas Pagaidu valdībai, ar nolū-

ku to gāzt. Šai notikumā mēs turam par vajadzīgu norādīt sekojošu:

1) Latvijas Pagaidu valdība, pret kuru vāciskā muižniecība sarīkoja sazvē-

restību un sacēlusies atklātā dumpī, ir vienīgais likumīgais, no visu latviešu ap-

vienoto partiju priekšstāvjiem ievēlētais orgāns, kuram uzticēta zemes pārvaldī-
šana līdz Satversmes Sapulces sanākšanai. Neviens cits orgāns tādas uzticības ze-

mē nebauda un tā tad nevar stāties viņas vietā.

2) Ja muižniecība, vai nu no sava vidus, vai arī ar savu iespaidu izbīdītu

kādu citu varas orgānu, kas lai stātos Pagaidu valdības vietā, tad tādu mēs ne-

varētu atzīt nedz par likumīgu, nedz arī izpildītu tā rīkojumus, bet klausītu vie-

nīgi zemes likumīgās Pagaidu valdības pavēlēm.

3) Tā kā Vācijas karaspēka piedalīšanās pie sazvērnieku nodomu izvešanas

ir minētās valsts neatļauta iejaukšanās Latvijas iekšējās lietās, kas runā pretim

visiem starptautiskiem noteikumiem un parašām un netiek nevienā civilizētā val-

stī ciesta, tad lūdzam attiecīgas valsts priekšstāvi griezties pie savas valdības

ar priekšlikumu, lai tā uz visciešāko uzaicina Vācijas valdību bez kavēšanās gā-

dāt, lai viņas militārā vara, kurai uzdota Latvijas iztīrīšana no viņas pašas tanī

ielaistiem lielinieku karapulkiem, nejauktos zemes iekšējās lietās, bet gubernā-

toru Golcu, kurš iejaukts sazvērestībā, bez kavēšanās sauktu projām.
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Tāpat lūdzam uzdot Vācijas valdībai, lai ar viņas karaspēka palīdzību ap-

cietinātais iekšlietu ministrs Valters tiktu bez kavēšanās atbrīvots un lai viņam

līdz ar visiem citiem likumīgā kārtā ieceltiem ministriem tiktu dota iespēja ne-

traucēti izpildīt viņu funkcijas.

Ja šīs mūsu taisnās un likumīgās prasības netiktu ievērotas, tad tas varē-

tu atnest ļaunas sekas, kas varētu būt par cēloni jauniem, grūtiem sarežģīju -

miem, jo sazvērnieku atstāšana pie stūres un likumīgās valdības nobīdīšana ar

svešas ieroču varas palīdzību pie malas, varētu darīt uz tautu tādu demorālizē-

jošu iespaidu, ka tad arī tās pašas masas pārietu lieliniecismā, kuras līdz šim

noteikti un ar enerģiju pret to cīnās."

Šo memorandu parakstīja 24 dažādu organizāciju un pagastu pārstāvji un

caur Latvijas konsulu Rēvelē J. Ramanu nodeva sabiedroto pārstāvjiem.

Uz to Latvijas konsuls no Anglijas pārstāvja dabūja šadu rakstisku oficiā-

lu paskaidrojumu:

"Attiecībā uz ievadrakstu, kurš parādījās avīzē "Revaler Zeitung" Nr. 89 no

š. g. 23. aprīļa un kurš ir sastādīts ar tādu nolūku, lai radītu iespaidu, it kā sa-

zvērestība Liepājā būtu notikusi ar sabiedroto slepenu līdzzināšanu, man ir iespē-

jams viskategoriskākā kārtā paziņot, ka tāds lietu uztvērums ir pilnīgi bez pa-

mata.

Visi sabiedroto valstu pārstāvji Liepājā nekavējoties izteica savu sašutumu

un īgnumu par notikušo. Viņi telegrāfiski ziņoja par notikušo savām valdībām, un

sabiedroto konference Spaā pavēlēja Latvijas Pagaidu valdību nekavējoties nostā-

dīt atpakaļ viņas tiesībās un apcietinātos ministrus atbrīvot. Ģenerālim fon der

Golcam tika pavēlēts atvilkt atpakaļ karaspēka daļas, kuras bija izdarījušas sa-

celšanos un atcelt no amata baronu Manteifeli, baltiešu apvienotā landesvēra ko-

mandieri. To izdarīja.

Fakts, ka Latvijas ministru prezidents un citi ministri no bruņotās sacel-

šanās laika dzīvojuši uz angļu kuģiem, jau pats par sevi pietiekošs, lai izklaidē-

tu kaut mazākās šaubas par sabiedroto un viņu pārstāvju attiecībām pret Latviju.

Anglijas ģenerālkonsuls pie Igaunijas valdības Revelē:
Bozankets".

Sākoties Cēsu kaujām, igauņu valdība sniedza jaunajai Latvijas republikai,

viņas pastāvēšanas cīņā, atkal stipru palīdzību. Arī šai gadījumā varēja redzēt,
cik labi jau noorganizēta jaunā Igaunijas armija un viņas satiksmes līdzekļi: vil-

ciens pēc vilciena drāzās lielā steigā garām Valkai, sviežot dažādas karaspēka

daļas uz Cēsu kaujas lauku.

Pēc šīs kaujas Valkā atveda un turienes igauņu kapos guldīja vienā dienā

lielāku skaitu kritušo. No "Tautas Balss" redakcijas es noliku uz igauņu brāļu

kapiem lielu dzīvu puķu vainagu. Runāja divi mācītāji. Daudz ļaužu bija kapsētā.

Raudam neredzēju viņu starpā gandrīz nevienu. Laikam kritušie bija no tālākiem

Igaunijas apgabaliem, un te viņu piederīgo nebija klāt. Bet sveši -ko tie raudās

par kritušiem karavīriem? Tāds taču ir kareivja liktenis. Tomēr debesi raudāja

- un raudāja visai stipri: pa apbedīšanas laiku uznāca tāda lietus gāze,ka mums,

pavadītājiem, nepalika drēbēm neviena vīle sausa. Bet ejot no kapsētas mājās,
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kad lietus bija jau mitējies, man pienāk klāt kāda igauņu sieva, kas prot latviski

un, dzirdēdama, ka es esmu latviešu laikraksta redaktors, prasa man, vai nu lat-

vieši atdošot igauņiem tādus un tādus savus pagstus. Šo pagastu vārdus, kurus ši

gribīgā igauniete bija iedomājusies nopirkt par savu tautiešu dzīvībām, esmu aiz-

mirsis.

Pēc Pagaidu valdības atgriešanās no Liepājas atpakaļ Rīgā, arī Nonācas ar

Virzu aizbrauca uz Rīgu, tā ka es Valkā paliku viens. Kad Rīgā bija jau nodibinā-

jušies vairāki jauni laikraksti, es ar oktobra sākumu likvidēju Valkas "Tautas Bal-

si", viņas abonentiem tika piesūtīta "Brīvā Zeme", un es 4. oktobrī 1919. g. arī

atbraucu Rīgā.

(Šis Janševska raksts pārņemts no grāmatas "Latvijas Republi-
ka Desmit gados", - 1928. gada izdevuma).

Ādolfs Erss

NAMIŅŠ SEMINĀRA IELĀ

Galda atvilknē man guļ vecs bārdas nazis ar raga spalu un biezu asmeni, kas

daudzos gados notrīts gluži šaurs. Tas ir kā vecs dālderis, ko uzglabā kolekcio -

nārs, lai atcerētos izbijušu impēriju, vai kara gājienu ar zemē apraktām naudas

lādēm un ordeņiem. Man šis nazis atgādina draugus un notikumus, ar kuriem ir

saistīts Latvijas valsts nodibināšanās laiks. Vēsturē ierakstāmi sarežģījumi sa-

krustojās tā, ka ar šo svarīgo laikmetu kļuva slavena aizmirstā ziemeļu pilsētiņa

Valka, Pēc Rīgas okupācijas, tur novietojās lielākās latviešu organizācijas un vie-

nīgā avīze, kas, Rīgai krītot vāciešu rokās, palika dzīva. Toreiz kara atrisināju-

mu neviens neparedzēja, un latviešu politiskā doma bija sadrumstalota līdz ar po-

litiķu izklīšanu frontēs un Krievijas pilsētās. Tikai pienākot laikam, latviešu cen-

tieni apvienojās Valkā, kura kļuva pirmās valstiskās organizēšanās centrs.

Līdz revolūcijai te darbs redakcijā mums ritēja parasti un vienmuļi, sasais-

tīts ar pilsētiņas šauro apvārsni un dzīves neērtībām. Redakcija kādu laiku miti-

nājās bēniņu trepju galā, avīzi iespieda ar rokas mašīnu, un ziņas rakstījām no

sienu plakātiem. Veikali bija tukši, un neērtības bija pat ar bārdas skūšanu. Man

neizdevās tikt pie jauna bārdas naža. Kaut ko jaunu nopirkt vispār bija grūti, jo

karš jaunas mūsu pilsētiņā nometa vienīgi cepelīna bumbas.

Tad man laimējās noīrēt istabu pie ievērojamākā Valkas nažu trinēja un me-

chāniķa Fina. Vai nu izrādīdams labvēlību, vai vērodams, ka mana seja draud ie-

augt biezās sūnās, viņš jau ceturtā dienā man iedāvināja vecu bārdas nazi raga

spalā. Toreiz tas bija tikpat vecs un šaurs, kā šodien, bet tik ass, ka skuva bez

trokšņa.

Tagad nazis man guļ atviknē, un to pacilāju vienīgi tad, kad gribās atcerē -

ties Valkas laikus un Semināra ielas namiņu, kas nebija lielāks par pasakas mā-

jiņu uz vistas kājas, un kura logi bija tik zemi, ka gultā gulēdams varēju redzēt

garām aizejot Pāvila Rozīša augstu celtās kājas; te pat Virzām bija jānoliecas pie

rūts, lai zem delnas redzētu, vai esmu mājās.
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Virza šad tad nāca ciemos pie mana bārdas naža, lai no viņa iegūtu apolo-

niskāku izskatu, nekā daba devusi. Bārdas nazis izlietoja visu savu asumu un

veiklību, lai mūs padarītu patīkamākus aktrisēm, kuras, no Rīgas sabraukušas,

dzīvoja mūsu rajonā, un latviešu biedrībā rīkoja spēles. Mums bija lieli brīnumi

un grūtsirdība, ka šīs lielpilsētnieciskās dāmas nemaz neiedomājās, ko viņu dēļ
esam darījuši, un pret mums izturējās par daudz vēsi. Tikai kad viņas sākām

slavēt avīzē, tas līdzēja vairāk par bārdas nazi.

Antons Austriņš toreiz bija tik garš, ka manā istabā tikko nemetās pie

griestiem. Man reiz bija tapt bārddzinim un viņa vaigu gludināt. Toreiz pošamies

uz kādu ballīti Ruķeļos, kur ieradīšoties arī Kārlis Ulmanis. ledami turpu labā

pulciņā, kuru atdzīvināja Skalbe ar vienmēr interesantām politiskām sarunām, tie-

šām satikām arī Ulmani, soļojot uz Ruķeļiem pie Pavloviča, lesākās strīdi par

autonomiju un valsti, par latviešu naudu un dzelzceļu nozīmi latviešu valsts bu-

džetā. Pārejot uz literārisku sarunu, Ulmanis man deva padomu rakstīt stāstus

no agronomu un lopu pārraugu dzīves. Es biju avīzē nodrukājis savu pirmo stās-

tu ar romantiski vēsturisku saturu, kas, pēc nākošā ministru prezidenta domām,

esot par tālu no tagadnes. Uz Ruķeļiem mēs gājām izrunāties un izēsties, jo pie

toreizējiem grūtiem laikiem cūkas cepetis ar kāpostiem un kafija ar krējumu un

cukuru, cik patīk, likās tīrās Kanaanas kāzas. Pēc pusdienām piedarbā apbrīno -

jām milzīgos kāpostu toverus, kas gatavoti armijas vēderam. Tie bija kā Jerikas

torņi, tie bija augstāki par siena vezumu.

Pēc divām dienām man ar bārdas nazi bija jāiet mājas otrā galā, kur at-

radās Fina darbnīca, lai atkal uzvelk zobu, iztabā es dzirdēju mašīnu rūkoņu aiz

sienas. Bija jāskujās, lai ietu uz Ulmaņa lekciju par Ameriku.

Tā bija reta darbnīca, varbūt, vienīgā pasaulē. Individuālisms rūpniecībā.
No ilga darba šīs mājas gals vēl dziļāk iegrimis zemē nekā mana istaba. Galdiņš

pie zema loga. Uz galdiņa gaida lietošanu simts dzelzs instrumentu: vīlītes, šķē-

res, knaibles, veseriņi, urbekli, zāgīši, kaltiņi, skrūvekļi, kniebles, nagliņas,as-

meni, revolveru stobri, šauteņu gaiļi, dažādas atslēgas un bultas. Sīs lietiņas

valdīja meistars, sēdēdams uz augsta sola un lūkodamies pāri brillei, kura turē-

jās deguna galā. Meistars te nosirmojis un salicis, un ienācējā paskatās tikpat

laipni, kā vīlē, kas viņam rokā. lenākot jāatceras viduslaiku alķīmiķa darbnīca,ko

rāda veca gravīra. Meistara vecā māte klepo aiz sienas pieskaņoti visam šim

vecajam.

Darbnīcas otrais gals atgādināja dzirnavas, Tur stāvēja liels ritenis, aug-

stāks par cilvēku, ar garu, platu siksnu, kas kustību pārnes uz otru, mazāku ri-

teni, uz tecilām, slīpētavām un dreijām. Tikai pats meistars zināja, kāda nozī -

mc te katrai vārpstai, drātij, kloķītim, caurulei, mitriķim. Kad jāstrādā, riteni

grieza meistara dzīves biedre, bet pats meistars, brillei spīdot, spodrināja un

asināja tik veikli un lietpratīgi, kā Hubermanis rausta un vicina vijoles lociņu, iz-

viļinādams no instrumenta brīnišķīgas skaņas. Mans nažu trinējs no dzelzs gabala

prata izvilt brīnišķīgas lietas: asmeņus, revolveru gaiļus, gaļas cirvīšus, durvju

rokturus, atslēgas un daudzus citus dzelzs rīkus, kas cilvēka dzīvi padara vieglā-

ku. Visa pilsētas mechanika gājusi caur šo darbnīcu. Katra māja un katrs ķēķis

kādreiz meklēja mana nažu trinēja palīdzību.
Mans bārdas nazis, lai iegūtu pilnīgu noderību, berzējās gar triju tecilu sā-

niem un uz divām siksnām. Un tad, vēl pēc pārbaudes, tikai otrā dienā meistars

to ielika man rokā:
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"Ja labi neņem, iedodat vēl."

Bet ņema bez trokšņa.
Noskuvušies mēs gājām caur visu Valku no Lugažu laukuma, gar Jāņa baz-

nīcu, līdz tirgus laukumam un stacijai, - vai nesatiksim kādu iebraucēju. Pēc tam

uz visu dienu nogrimām redakcijā, kur Nonācs jau sēdēja. Viņš politiskām sfē-

rām bija tuvāks, un pa vārdam pasacīja ari mums, kas spriests vakar sapulcē.

Tulkojām telegrammas un rakstījām frontes pārskatus, uz kara kartes sasprau-

žot karodziņus, kas apzīmēja fronti, ko te pārrāva, te virzīja uz priekšu, te at-

pakaļ. Mēs jau bijām stratēģi un pēc karodziņiem noteicām, kā fronte virzīsies

nākošās dienās: ja kaut kur ieliecās "maiss", tad bija drošs, ka spārni atkāpsies.

Reiz nakti cepelīns meta uz dzelzceļu bumbas. Viena bumba iekrita kādā pa-

galmā un nonāvēja sievieti. Rītā bija panika. Pilsētiņa ar visām mājām aizbēgtu,

ja varētu pārcelties drošākā vietā, bet neiespējamība visu atstāja uz vietas, un

dzīve ritēja atkal mierīgi, it kā te nebūtu frontes aizmugure.

Pievakaros literāti ar saviem draugiem sagāja vakarēt: lasīja jaunākās dze-

jas un neiztika bez politikas. Atbrauca gleznotāji: Strunķe, Tone, Übāns ieradās

no frontes, Suta atveda no Krievijas futūrismu. Valka brieda.

Reiz redakcijā ienāca slaiks latviešu virsnieks ar pensneju un cēlu gaitu.No

Pēterpils atvedis svarīgas instrukcijas redaktoram. Virsnieks runāja aprauti, ap-

domīgi. Viņā nebija zemnieka, bet kaut kāds aristokratisms. - Vēsā atturība man

toreiz nepatika. Trūka latviskās sirsnības un vaļsirdības, it kā diplomātam. Ar

redaktoru iegāja redaktora dzīvoklī. Tad iznāca un aizgāja, pasniedzis visiem roku.

"Meierovics", redaktors paskaidroja: "No Zemnieku Savienības. Bēgļu orga-

nizācijas lietā. "

"Liela starpība ar zemniecisko Ulmani", nospriedām pēc aizgājušā.

"Tomēr personība", Austriņš vērojis.

Pēc ķeizara atteikšanās sākās burzma, kuru sauca par revolūciju. īstas

revolūcijas neredzēja, nedzirdēja. Tikai runāja un organizējās. Fronte brāļojo -

ties. Brāļošanās bija svarīgs revolūcijas faktors. Katrs sāka domāt savu, un ru-

nāt savu. lelas kļuva drūzmainākas; zaldāti staigāja, skaļi klaudzinādami trotuā-

ru, ar atplēstiem mēteļu stūriem saceldami brīvības vēju. Mītiņi rēca: "Pareizi,

pr-r-raviļņo.' " Runātāji jau grāva buržuāziju. Gājieni ar karogiem un dziesmām,

lēnās upēs tecēja pa Valkas ielām: plivinājās Latvijas sarkanbaltais, Igaunijas -

melnzilais un internacionāles sarkanais. Zem katra dziedāja savu, un runāja citu.

Marseljesa orķestros gāja kliegties ar internacionāli un Būru maršu. Nacionālo

karavīru apvienība atbrauca un apmetās pretim pastam ar savu avīzi, kura sacen-

tās ar "Cīņu" un "Iskolatu". "Līdums" gaidīja aizbraukšanu uz Rīgu, kur prokla-

mēšoties Latvijas valdība.

Mītiņi reca: "Par-r-reizi! " Tie notika laukumos, biedrības majā, baznīcā.

Kādu vakaru iegriezos Jāņa baznīcā. Kancelē stāvēja agitātātors, un, rokas

cilādams gluži tāpat kā mācītājs, nolādēja buržujus. Solos sēdēja zaldāti un pri-

vātie, arī vidus celiņā piestājušies cits pie cita. ledams noņēmu cepuri, domā-

dams, ka tiešām eju baznīcā, bet apstājies baznīcas vidū ieskatījos, ka klausītā-

ji visi cepurēs. Te kāds mani saņēma pie elkoņa:

"Biedri, lieciet cepuri galvā! Vai jūs arī neesat buržujs, ka bez cepures?"
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Aģitators runāja par buržujiem:
n
... Viņi, tā sacīt, dzīvo pilīs, bet jūs smokat pagraba dzīvokļos. Viņi jūs

sūta karā, slepkavot, tā sacīt, jūsu brāļus, kuri, tāpat kā jūs, mirst tranšejās

par kapitālismu. Nost ar karu.' Izbeigsim to un sniegsim saviem brāļiem roku

pāri drāšu žogiem. Arī viņi noliks ieročus. Mēs brāļosimies. Lai dzīvo brāļo-
šanās J "

"Pr-ra-viļņo.' " atskanēja visā baznīca.

Pēc dažām dienām, iedams gar to pašu baznīcu, redzēju, ka tur ieiet pul-

ciņš tādu kā laucinieku, ar sainīšiem un segām rokā. Viņus pavadīja kareivji ar

šautenēm. Baznīcā bija ierīkots "buržuju" cietums. Vai tie laucinieki arī bija no

kādām pilīm? - man ienāca prātā agitātora runa.

Pilsētas iedzīvotāji grozīja galvas, līdz ar lauciniekiem: ko vel pieredze -

sim revolūcijas burzmā?

Jauni notikumi nebija ilgi jāgaida. Agitātora pareģojums nepiepildījās. Vācu

karaspēks brāļošanos noslēdza ar maršējumu pa Vidzemes lielceļiem caur Cēsīm,

Valmieru un Valku līdz Pleskavai. Valkā šo pārsteigumu atzīmēja divi milzīgi

sprādzieni, no kuriem namiņš Semināra ielā pacēlās uz augšu un iekrita vēl dzi-

ļāk zemē. Gaisā uzskrēja krievu lādiņu noliktava, izmētādama lodes verstīm tālu

un atstādama milzīgu bedri ar misiņa patronu čaulām, ko iedzīvotāji pievāca par

puķu vāzēm. Savu uzvaras ienācienu Valkā vācu armija parādīja ar trim pakār-

tiem biedriem pie telegrāfa stabiem uz baznīcas laukuma.

Divas dienas namiņš Semināra ielā trīcēja no vezumnieku riteņiem, kas ga-

rām aizbrauca un atbrauca. Vecais nažu trinējs skatījās savā zemā logā: kas te

notiks? Bet viņa alķīmija un dzirnavas darbojās joprojām. Mechānika vajadzīga vi-

sās valdībās un iekārtās. Karavīriem arvien bija kaut kas pielāpāms revolverī,zo-

benā, durklī, bet iedzīvotājiem kastroļos un nažos.

Revolūcijas burzma aizplūda, bet vāciešu naglotie tanku zābaki ielās skanēja

tik baigi, ka iedzīvotāji ievilkās istabās. Pilsētā iestājās pamirums. Bet klusi

brieda latviešu valstiskā doma. Sākās jauna organizēšanās, kuru vairs nevadīja

svešais agitātors baznīcā, bet nopietni politiķi, nacionāli noskaņoti karavīri, rakst-

nieki, dzejnieki un pati tauta. Šī organizēšanās noveda pie Latvijas valsts paslu-

dināšanas.

Ar to arī izbeidzās mūsu dzīve Semināra ielas namiņā. Bija jāpošas uz Rī-

gu.

Beidzamo reizi mans strādīgais saimnieks uztrina veco bārdas nazi un no-

vēlēja :

"Kad nekož, apciemo mūs, es uzasināšu. Par piemiņu Latvijas valsts nodi-

bināšanai to uztrinu sevišķi asu. Tādu arī glabājiet. "

Meistaram nez' kamdēļ acis mirdzēja asaras.

Viņš bija ka klauns, kurš džonglejis baznīcā priekš Dievmātes, ar savu

amatu izteikdams pateicību Dievam

Ardievu, Valkas klusās ielas, romantiskās dzirnavas, Putras kalns, Ruķe-

ļi, mēs aizbraucām uz jauno galvas pilsētu ar ticību, ka tas, ko esam gribējuši,

piepildīsies.

Tagad, pec desmit gadiem, es atvilkne ieraudzīju veco bārdas nazi. Ikdie-

nišķa lietiņa, bet ir tā, it kā arī viņa būtu viens no Valkas laika biedriem Tā ir
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vienīgā ikdienišķība, kas no turienes man uzglabājusies. Viņu redzot, atmiņā uz-

aust visi šie notikumi. - Paturot prātā meistara novēlējumu, es to nelietoju, jo

nav trinēja. Citam nevaru uzticēt

Vecais meistars vairs nav starp dzīvajiem.

Tagad ieradies Valkā, šo pilsētu vairs nejūtu tik burvīgu, kā toreiz. Robe-

ža pie Varžupītes, to pārcirtusi pušu. Sašķeltais ķermenis vairs neliekas tik

mierīgs un dzīveslaimīgs, kā toreiz. Latviešu Valka ir pilnīgi jauna, desmit ga-

dos izaugusi. Aug joprojām, valceniešu senā enerģija nav zudusi. Bet idiliskais,

senais, vēsturiskais nošķelts aiz Varžupītes: Jāņa baznīca, tirgus laukums, mā-

jiņas, kur dzīvoja Virza un Skalbe, bijušā redakcija, pilsētas valde, latviešu

biedrība...

Semināra iela palikusi jaunā Valkā. Namiņš, kurā toreiz dzīvoju, starp jaun-

būvēm paslēpies pavisam mazs. Meistara vairs nav. Viņa darbnīca aizmigusi.

Viss stāv kā toreiz. Galds tāpat apkrauts instrumentiem un dzelzs lietiņām, rote-

nis ar siksnu gaida griezēju. Liekas, ka meistars tikai izgājis nopirkt papirosus.

Tikai tumšāks un zemāks, viss stāv tā, kā meistars atstājis, beidzamo reizi no-

likdams vīli uz galda...

"Lai stāv ka bijis", saka meistara dzīves biedre.

"Ka ķeizara darba istaba pec nāves. Viņš te bija ka valdnieks. "

Darbnīcai tādai vajadzētu nogrimt zemē, lai darbīgais vīrs veļu valstī var

sēsties pie galda un nobeigt atstātos pasūtinājumus. Uz zemes tādas darbnīcas ne-

vienam vairs nebūs, bet šo neviens neprastu vadīt tā, kā vecais Fins.

Veca māte ieklepojas aiz sienas.

Tad viņa vel dzīva.

MANAS ATMIŅAS PAR PLKV. JORĢI ZEMITĀNU

Pulkvedis Zemitāns bija mūsu ģimenes draugs. Pazīstu viņu no agras bēr-

nības. Pirms Pirmā Pasaules kara mēs dzīvojām Pārdaugavā, Kuldigas ielā 20,

kur viņš arī kādu laiku īrēja istabu pie nama īpašnieces. Vēlāk Zemitāns dzīvo-

ja Slokas ielā un mūs bieži apciemoja. Kuldigas ielā 20 tanī laikā bija arī noīrē-

jis dzīvokli mana tēva brālēns Jēkabs, Osvalds Dombrovskis, vēlākais 3. Jelgavas

pulka komandieris. Visi šie latviešu virsnieki skaitījās 116. Malojaroslavas pulkā.

Šie virsnieki ciemojās mūsu ģimenē un mūs, mazās meitenes, manu māsu un ma-

ni, ļoti lutināja, gan nesot mums greznas saldumu kārbas, gan citas dāvanas, tā

kā mana māte viņus lūdza ierobežot šo dāvanu došanu. Kad sāku iet skolā, Juris

Zemitāns (mēs viņu saucām par Juri, ne Jorgi, kas bija viņa oficiālais vārds), -

palīdzēja man rēķināšanā, jo skolotāja ļoti neskaidri mūs iepazīstināja ar daļu-

skaitļiem. Zemitāns paņēma ābolu, sagrieza to četrās daļās, un es nu sapratu,

kas ir ceturtdaļa vai trīs ceturtdaļas. Tāpat viņš mums ļoti labi izskaidroja krie-

vu gramatiku. Viņš palīdzēja arī pie krievu domrakstu rakstīšanas. Skaidri neat-

ceros, vai tas bija 1913. gadā, kad pārcēlāmies uz jaunu dzīvokli Brīvības ielā

121 (toreizējā Aleksandra ielā). Gandrīz katru sestdienas vakaru vai svētdienas

pēcpusdienu viņš mūs apciemoja, bieži atnesdams cepumus, teikdams: "Te jums

būs tie pīrāgi." Bieži viņš mūs kopā ar māti veda uz toreizējām lepnām Rīgas



96

kafejnīcām, kur spēlēja ļoti labu mūziku. Vienu es labi atminos. Tā bija Ploceka

kafejnīca Grēcinieku ielā. Kopā ar maniem vecākiem viņš dažreiz vakaros apmek-

lēja restorānus un kabarejus.
Otra ģimene, kas ar Jorgi Zemitānu bija ļoti draudzīga, bija vēlākā profe-

sora Pētera Nomaļa ģimene. Tur mēs mēdzām pavadīt jaukas svētdienas pēcpus-

dienas. Nomali Zemitānu sauca par "naš vojennij".

Tā pienāca Pasaules kayš. Mēs visi bijām ļoti nobēdājušies par mūsu labo

draugu (tā mēs viņu saucām), kam bija jāiet karā. Man tomēr bija tāda nojauta,

ka viņš sveiks pārnāks mājās, bet ka pavisam gludi viņam neies. Tā arī bija;-

viņš krita vācu gūstā.

Pasaules karam tomēr pienāca gals. Mūsu ģimene 1918. gadā atgriezās Lat-

vijā no Krievijas, kur bijām pavadījuši 3 gadus. Kā mums visiem zināms, pēc

Latvijas valsts pasludināšanas, visādi sarežģījumi politiskā laukā sekoja viens ot-

ram.

Par mūsu draugu Juri mēs vēl nekā nebijām dzirdējuši. 1919. g. jūnija

beigās piedzīvojām baigas dienas, kad dzirdējām lielgabalu dārdoņu Rīgas pievār-

tē. Kā to dabūjām zināt, vairs neatceros, bet ļaudis zināja stāstīt, ka Juris Ze-

mitāns vadot Ziemeļu armiju, un tā kopā ar igauņiem kaujot landesvēru. Tad pie-

nāca ziņa, ka Strazdu muižā noslēgts pamiers, ka svētdien 6. jūlijā Ziemeļarmi-

ja ienākšot Rīgā.

Agri no rīta mani vecāki un es kopā ar lieliem rīdzinieku bariem devāmies

ceļā, domādami pie Gaisa tilta satikt ziemeļniekus. Es biju uzvilkusi savu grez-

nāko balto tērpu un rokās man bija liels pušķis baltu pioniju, lai apsveiktu seno

draugu kā uzvarētāju un Rīgas atbrīvotāju. Kad sasniedzām Gaisa tiltu, vēl nebi-

ja vēsts no armijas. Mēs pacietīgi turpinājām gājienu, un tā bijām nosoļojuši līdz

pašai Strazdu muižai. Man no prieka un sajūsmas aizžņaudzās kakls, redzot mū-

su Draugu un viņa karavīrus. Mēs viņus apsveicām gavilēm. Un es biju pirmā,
kas pulkvedi Zemitānu sveica ziediem

Drīz gājiens sakustējās. Pulkvedis Zemitāns uz balta zirga jāja priekšgalā.

Gar ietvju malām ļaudis sekoja, visu ceļu dziedādami tautas dziesmas. Vispopu-
lārākā toreiz bija "Div dūjiņas gaisā skrēja". Liela sajūsma un prieks valdīja

ļaudīs. Visi jutās kā viens, kā piederīgi pie savas tautas. Dzirdēja atskanam arī

"Nu ardievu, Vidzemīte", - un sajūsma sasniedza kalngalu, kad atskanēja vārdi -

"Dziedādami, spēlēdami ienaidnieku uzvarēs."

Tāda pat sajūsma valdīja divas dienas vēlāk Daugavmalā, kad Kārlis Ulma-

nis nokāpa no Saratova un Zemitāna un citu augstāko virsnieku pavadībā nonāca

Daugavas krastā.

Drīz pēc šiem ievērojamiem notikumiem Juris Zemitāns mūs apciemoja.Ne-

zinu, kāpēc viņš tika no armijas atvaļināts. Tika runāts, ka tas esot noticis

kaut kādu intrigu dēļ. Es nevaru vairs atcerēties, kurā gadā Zemitāns atnāca

dzīvot pie mums Krišjāņa Barona ielā 39. Atceros, ka mums meitenēm, uzšuva

mēteļus no viņa cara laika uniformas gabaliem. Viens frencis tika izmantots ga-

ro zābaku izgatavošanai. Toreiz bija ļoti grūti tikt pie jauniem apģērba gabaliem.

Atvaļinātā pulkveža Zemitāna pensija bija samērā liela, bet naudas viņam

nebija daudz, jo draugi viņu izmantoja, un viņš nevienam lūdzējam nevarēja at-

teikt. Zemitāns mīlēja satikt draugus kafejnīcās, visbiežāk pie Svarca, viņš tur

mēdza dzert melnu kafiju ar citronu. Viņš smēķēja pīpi; viņa iemīļotā tabaka bi-

ja "Old Gold." Viņš daudz lasīja, rakstīja kādas piezīmes par karu, bet es nezi-
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nu, kas tās bija. Zemitāns labprāt spēlēja vijoli. Atceros kādā Ziemsvētku vaka-

rā viņš pie eglītes spēlēja Hendela "Largo", un es pavadīju uz klavierēm. Sara-

zates "Čigānu melodijas" bija viens no viņa iemīļotiem mūzikas gabaliem. Kāršu

spēle viņam arī ļoti patika. Abi ar manu māti viņi stundām spēlēja "66". Bei-

dzamos gados viņam bieži sāpēja galva. Tās būs bijušas drausmīgas sāpes, jo

viņš dažreiz sita sev pa galvu un skrēja pa istabām. Vēlāk izrādījās, ka šīs sā-

pes bija karā iegūtās kontūzijas sekas, kas arī bija viņa agrās nāves cēlonis. Vi-

ņam bija augonis mazās smadzenēs. Viņš neslimoja ilgi un mira Kara slimnīcā.

Pulkvedi Zemitānu apglabāja ar militāru godu. Izvadīšana uz Brāļu kapiem bija

no Māras baznīcas.

Pulkveža Zemitāna tēva mājas bija Skrīveros. Brīvās Latvijas laikā tās ap-

saimniekoja vecākais brālis Mārtiņš. Juris Zemitāns bija pašmācības ceļā saga-

tavojies dēļ iestāšanās Viļņas Junkuru skolā. Vietējais skolotājs esot viņam palī-

dzējis. Katru brīvo brīdi, kā viņam neesot bijis daudz, viņš mācījies. Arī laukā

dzenot vagu, viņš mācījies, grāmatu piesējis pie arkla.

Pulkvedis Zemitāns bija vispusīgi izglītots cilvēks. Savas plašās zināšanas

daudzās nozarēs, viņš bija ieguvis daudz lasot. Viņš bija arī apdāvināts valodās.

Viņam bija zināšanas vācu, franču, itāļu valodās, zināms, krievu valodu neskai-

tot. Pirms pirmā Pasaules kara viņš bija pašmācības ceļā iemācījies itāļu valo-

du, gatavodamies ceļojumam uz Itāliju. Viņš mācījās pēc Toussaint-Langenschei-

dta metodes, kā arī lasot Jauno Derību tai valodā, kuru tai reizē mācījās, kopā

ar jau zināmu valodu.

Es vēl atceros, ka Zemitāna jaunākais brālis arī bija virsnieks cara laiku

krievu armijā. Viņš bija izcilus lidotājs, un īsi pirms Pirmā Pasaules kara pār-

sniedzis toreizējo augstuma rekordu.

Jorgis Zemitāns nekad nebija precējies. Mans tēvs stāstīja, ka viņu sauku-

ši par "Bulvāra mefistofeli." Svētdienas rītos un arī laikam zināmās stundās, arī

darbdienās, pa Aleksandra, vēlāko Brīvības bulvāri pastaigājās elegantā Rīgas

publika. Šis bulvāris bija it kā labākās sabiedrības satikšanās vieta, - Pēc izska-

ta Zemitāns nebija glīts, bet viņa personība saistīja. Viņam bija liela piekrišana

pie dāmām.

Marija Grīnvalde.

ZEMITĀNA BIOGRĀFIJA (Pārņemta no Latviešu konversācijas vārdnīcas )

Zemitāns Jorgis 1873-1928, pulkvedis, bij. Latvijas Ziemeļarmijas komandieris,

dz. 23. febr. Skrīveru pag., lauks. dēls. Izgllt. pašmāc, Jelgavas rsk. sav-eks.,

b. Viļņas ksk Pasaules karā piedalījies kaujās Rītprūsijā un Augustovas mežos.

L-jas nac. armijā iestājies 1918. g. 7. dcc. un piedalījies karaspēka formēšanā.

1919. g. 10. jan. iecelts par L-jas militāro pilnvaroto Igaunijā, 2. feb. par Ziemeļ-

armijas kom-ri. Noorganizējis karaspēku Vidzemes ziemeļos un to vadījis atbrī-

vošanas cīņās. Pēc uzvarām pie Cēsīm, Juglas un ienākšanas Rīgā 1919. g. 15.jū-

lijā iecelts par Vidzemes divīzijas un Rīgas frontes kom-ri; amatā bijis līdz 12.

okt. Vēlāk darbojies kara likumprojektu un reglamentu komisijās un kara tiesā.

Atv. 1922. g. 1. apr. Apb. ar LKO par nac. karaspēka organizēšanu Vidzemes zie-

meļos un viņa vadītām Ziemeļlatvijas atbrīvošanas cīņām. Mr. 16. janvārī un ap-

glabāts Rīgas Brāļu kapos.
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LATVIJAS SAULES LĒKTS

Notikumi pirms 51 gada

Pirms 16 gadiem (1954. g.), pieminot Zemitāna brigādes ienākšanu Rīgā, 6.

jūlijā 1919. g., žurnālists Fēlikss Krusa savam rakstam laikrakstā Laiks, bija li-

cis virsrakstu - Kāda līksma vasaras diena Rīgā. Tiešām, tā bija līksma, - Cēsu

pulks ar Latvijas karogu priekšgalā un pulkvedi Zemitānu, pavadītu no pulka ko-

mandiera Kr. Berķa, štāba priekšnieka Ed. Kalniņa un citiem Ziemeļlatvijas armi-

jas augstākiem virsniekiem, ienāca Rīgā kā uzvarētāji.

Lauzts bija naidīgais pretspēks, Rīgā plīvoja sarkanbaltsarkanais Latvijas ka-

rogs. Rīgu atstāja naidīgais karaspēks, pazuda arī šī karaspēka ieliktā Niedras

valdība, 18. novembris 1918. gadā bija valsts proklamēšanas diena, bet 1919. gada

jūlija mēneša pirmās dienas bija valsts nodibināšanas laiks, kad valdība no Liepā-

jas, kur tā gada ceturksni bija atradusies kā bēgle uz kura, atgriezās galvaspilsē-

tā Rīgā un sāka valsts izveidošanas un uzbūves darbu. Nu bija jau arī sava armi-

ja, par kuras virspavēlnieku 10. jūlijā nāca ģenerālis Dāvids Sīmansons. Tautas

padome atjaunoja savu darbību. Daudzi neticīgie kļuva ticīgi, Liepājā saņemtās

ārzemju pases palika neizlietotas. Bijām atbrīvojušies no naidīgās vācu virspavēl-

niecības, nevajadzēja vairs ari draudzīgās igauņu palīdzības, austrumu fronti, jau

no jūnija pirmām dienām, noturēja Valmieras pulks ar viņam piedotām partizāņu

un citām vienībām. Varēja ķerties pie Latgales atbrīvošanas, kas bija apstājusies
Cēsu kauju laikā, jo paredzētā Cēsu pulka pārsūtīšana uz Latgales fronti šo kauju

dēļ bija pārtraukta. Savu gatavību Latvijas armija pierādīja patstāvīgi atsitot Ber-

monta uzbrukumus un izdzenot Sarkanarmiju no Latgales. Daudz kavēkļu sagādāja

un kaujas pret Bermonta karaspēku izraisīja sabiedroto (Anglijas, Francijas, ASV)

rīcība, tiem mazāk interesēja Latvijas neatkarība, kā karagājiens pret Krieviju,

cariskās iekārtas atjaunošanai. Katra palīdzība, ko saņēmām no sabiedrotajiem,bi-

ja grūti izcīnāma un vēlāk dārgi jāsamaksā pērkot mazvērtīgas, nevajadzīgas pre-

ces un lēti pārdodot Latvijas ražojumus. Ir jāpiemin, ka šai palīdzības izkaulēša-

nai pieder dažu nepatiesu ziņu rašanās. Tā, lai pierādītu mūsu armijas vajadzību

pēc apģērba, bija jāiesniedz kā pierādījums fotogrāfiski attēli, tā radās, vēlāk da-

žās grāmatās izplatītais 1919. g. brīvprātīgo foto attēls, kurā tie redzami noskran-

duši un basām kājām. Amerikāņu avīzē (Chicago Tribune) pat parādījās žurnālista

Manna ziņojums par to, ka visā Latvijas armijā puse esot baskāji. Pārcentās arī

dažs labs mūsu pašu dzejnieks, ejot fantāzijā pat tik tālu, ka Cēsu kauju uzvarē-

tāji Rīgā ienākuši basām kājām. Neviens tādus nav redzējis un arī katram Latvi-

jas apstākļu pazinējam, šāda iespēja (ar kaujām no Cēsīm atkļūt līdz Rīgai basām

kājām) liekas apšaubāma.

Šo mūsu valsts uzbūves darba sākumu apēnoja kāds, toreiz maz pamanīts ap-

stāklis, - 8. jūlijā no kuģa Daugavmalā nokāpa ne vairs tā pati valdība, kas no Rī-

gas aizbrauca gada sākumā, bet cita, uz sabiedroto prasību pārveidota valdība, no

11 ministriem, pieci bija nomainīti ar vācu minoritātes ieteiktiem. Savā ziņā šī

valdība bija nelikumīga, jo to apstiprināja Tautas padome tikai pēc sēžu atjauno-

šanas Rīgā.

Tā jūlija pirmā puse 1919. g. tapa Latvijas armija un sakās valsts uzbūves

darbs - Latvija gāja pretim savam uzplaukumam. Tas bija Latvijas saules lēkts.

A. Jaunzems
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LAIKMETA LIECINIECE

Līdz šim maz ievērota palikusi kāda visai interesanta Latvijas tapša-

nas laikmeta liecība - rakstnieces Ivandes Kaijas (īstā vārdā: Tonija

Lūkina, dzim. Meldere-Millere, 1876-1942 ) piezīmes par notikumiem no

1918. gada 23. jūlija līdz 1921. gada 5. aprīlim. Autore visu šo laiku bija

Rīgā, kur pārdzīvoja dažādo varu maiņas. 1919. gadā viņa kādu laiku strā-

dāja Latvijas Ārlietu ministrijas informācijas daļā, bet 1920.- 22. g. laik-

raksta "Latvijas Sargs" redakcijā. Ivande Kaija bija dedzīga latviešu patri-

ote un ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa piekritēja. Viņa atklāti un neiz -

vairīgi aprakstījusi nevien tā laika notikumus, bet arī savas pārdomas sa-

režģīto politisko norišu gaitā.

1931. gada "Zelta Grauda" apgāda Rīga (generalkomisija pie A/S Val-

tera un Rapas) iznāca minētās piezīmes ar nosaukumu:

Ivande Kaija, Mana dienasgrāmata (1918. g. 23. VII-1921.g. 5. IV)

red. E. Ozola-Tālmane; (175 lpp.)

Šaja raksta sniegti izvilkumi par laiku no 1919. gada aprīļa beigām

līdz jūlija sākumam, t. i. līdz "Ziemeļnieku" ienākšanai Rīgā.
Teksta izlaidumi noradīti ar daudzpunktiem iekavas (...), satura at-

stāstījumi un paskaidrojumi likti kvadrātiekavās/ /.

Uldis Ģērmanis

Ivande Kaija, Mana dienasgrāmata

Trešdien, 30. aprīlī 1919.

(...) Mūsu rokās nāca divi Liepājas /Latvijas/ Sarga numuri no 12. aprīļa.

lespaids palika visai nospiedošs: Pagaidu valdībai acīmredzot nav nekādas notei-

cošās varas, ne pārsvara; visa viņu kundzība - atkarībā no angļu žēlastības. Tur

pienācis 9. aprīlī pirmais amerikāņu maizes kuģis, un par to nu tad tik žēlīga

pateikšanās, kā par übagu dāvanu. Pavisam bēdīgi paliek ap sirdi lasot. Lielinie-

kiem vismaz ir spars un drosme un noteikta vēlēšanās, programma. Lai arī bez

žēlastības, bet tie grib izbeigt ar vācu muižniekiem. Ja mums vēl būtu jādzīvo

zem pēdējo iespaida, tad jau labāk desmitreiz dzīvot lielinieku varmācības valstī

bez cilvēcīgām tiesībām. Nē, vecos laikus atpakaļ mēs nevēlamies, lai tad vai

kā.' - (...)

Ceturtdien, 22. maijā 1919

(...) Līdz pulkstens četriem vēl bija strādājuši komisāriātos ierēdņi, un

tikai tad sākās bēgšana plašākos apmēros (...) Tā bija viena bēgšana.' Tāda pa-

nika vēl nebija redzēta (...) Uz ielām guļ visur nošautie (...)

Piektdien, 23. maijā 1919.

/Žīdi uzrada vācu zaldātiem, kas šaujami/ Viens šodien lielījās, ka šau-

jot boļševikus kā zvirbuļus - 600 nošauti.' (...)
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Sestdien, 24. maijā 1919.

(...) Bet tas /sarkanais terrors/ nobāl pret to, ko dara vācieši, t. i. tie

uzurpātori, kas sagrābuši acumirklī varu savās rokās Latvijā un steidz izlietot

momentu, lai atriebtos simtkārtīgi - visai latvju tautai, lai latvju tautu iznīcinātu

pēc iespējas vairāk. Vācu leitnanti tā vien lielās /ar cilvēku šaušanu/ (...) pie-

tiek, kad kāds žīds uzrāda, ka tas ir komūnists (...) Žīdi tagad ar aizraušanos

ar to vien nodarbojas, ka uzrāda, nodod un varbūt arī vienkārši sev nepatīkamus

cilvēkus aizrāda nošaušanai. Uz ielām no maizes rindām kādi uz žīdu aizrādīju -

miem aizvesti (...) īsta kakla valdība.

Svētdien, 25. maijā 1919.

(...) /Advokāts/ Alberts ir Niedras kabinetā zem pseidonima Jānis Arājs

(...) nav tādas neķītras lietas Latvijā, pie kuras Arājs nebūtu bijis klāt.' (...).

Riebums mani pārņem pret šo cilvēku (...) Cirku, kur savedot no visas pilsē-

tas, tiekot šauti simtiem uz reiz (...) Angļu piekrišana esot Ulmaņa-Valtera vat-

dībai (...)

Piektdien, 27. jūnijā 1919.

Vakar Niedra aizlaidās no Rīgas, un igauņi-latvieši (ziemeļu) jau atdzinuši

vācu landesvēru un dzelzsdivīziju līdz Juglai (...) Vakar bija Rīgā liela vācu pil-

soņu panika, brauca projām, kas vien varēdami (...) tie vācu dienderi ir tīrie

laupītāji, vairāk nekas. Pie Cēsīm tie nav gājuši kaujā, tikai landesvērs, un tas

tad no igauņiem-latviešiem sakauts pa krietnam. Kaut taču nu drīzāk Ulmanis ie-

brauktu, viņu gaida kā mesiju; kā leģenda vijas ap viņa vārdu. Niedru visa tauta

pavada ar lāstiem.

Sestdien, 28. jūnijā 1919

(...) atkal vācieši panikā bēg uz Kurzemes pusi (...) Landesvērs virsval-

dību nodod plkv. Baloža rokās; pilsētas apsardzību pret vācu zaldātu laupīšanām,

uzņemas latvieši, par kuriem nu žīdu "Russkoje Slovo" runā eņģeļu mēlē (... )

Vēl vakar un visu laiku tas pats laikraksts durstīja kur vien varēdams latviešiem

un lūkoja nogānīt par lieliniekiem, vienīgiem Krievijas nekārtību pabalstītājiem -

(tāpat vēl šodien saka, ka latviešu strēlnieki - lielinieki vienīgie uzturot cīņu Ki-

jevā pret uzbrūkošiem ukraiņiem un poļiem). Vācu "Rigasche Zeitung" šodien sa-

ka: "Nur der Anschluss zu Russland kann dem Lande die innere nationale Stabi-

litāt geben." (...) kad uz Vāciju vairs nav ko cerēt (...) Latvieši kā karotāji ir

slaveni pazīstami visā pasaulē: 1) kara sākumā tie vieni trīs gadus uzturēja Lat-

vijas fronti pret vācu iebrukumiem, 2) tad tie zem maldīgās pasaules revolūcijas

resp. komūnisma aģitācijas iespaida pārvērtās par lieliniekiem, un kā tādi uztu-

rēja vārda pilnā nozīmē visu Ļeņina valdību, 3) tagad atlikušie Kurzemē baltie

baltie latvju karavīri atkal tiek ar saviem niecīgajiem spēkiem galā ar 60.000 /?/

vācu karaspēku.' Tīri kā bībelē Dāvids (...) Tiešām varam būt lepni ka latvie-

ši (...)

Sestdien, 6. jūlijā 1919.

Vakar par Daugavu aizgāja 700 gadu vara. Šodien ienāca pilsētā Zemitāna

Ziemeļarmija apsargāt Rīgu. Ļoti vāji apģērbta un apauta (...) bet izskats možs,

visi nodeguši melni kā morēņi, acis zib, dreb vien kaujas sparā, gribētu vācieti

samalt gabalos (...)
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Vilis Ozols, LKOK.

LIELDIENU SESTDIENA PIE MELNUPES

1919. g. 19. aprīlī.

17. aprīlī, krēslai iestājoties, 1. Valmieras pulka pēdējas vienības atstāja

Melnupes kreiso krastu un novietojās labajā krastā šādās pozicijās :

I bataljona labais spārns ar 2. rotu pa kreisi no dienvidus Alakfllas, 3. un 4.

rota pie Mencas muižas tilta, 1. rota Punsas pusmuižā un pie Punsas mājām.

II bataljona 6. rota pie ziemeļu Alakulas, 5. rota pie Vecrozes tilta, 8. rota

pie Kikkas mājām un 7. rota palika rezervē.

Jau dažas dienas iepriekš, kāds pārbēdzējs tika stāstījis taisnību, ka ienaid-

niekam dota pavēle septiņu dienu laikā par katru cenu ieņemt Valku. lenaidnieks

pārgrupējot un pievelkot jaunus spēkus.

Nakts no 17. uz 18. aprīli pagāja mierīgi. 18. aprīļa rītā ienaidnieks mēģi-

nāja pāriet tiltu pie Vecrozes, bet tika atsists, ciešot lielus zaudējumus. Vakara

krēslai iestājoties, ienaidnieks sāka pievilkt jaunus spēkus pie Mencu muižas, t. i.

pret mūsu 3. un 4. rotas pozicijām. Nakts bija klusa, silta un bez vēja. Reti

kāds karavīrs aizvēra acis, jo visi apzinājās, ka rītu risināsies smaga kauja pret

lielu pārspēku, mūsu rajons būs smaguma centrs, kādēļ sasprindzināti sekojām
ienaidnieka spēku pārgrupēšanai.

Nakts tumsā, ienaidniekam virzoties cauri ciemiem un viensētām, pēc suņu

riešanas, mēs risinājām pārvietošanas virzienu un pēc riešanas ilguma aptuvēni

vērtējām spēku lielumu. Nakts no 18. uz 19. aprīli pagāja mierīgi.

Atausa 19. aprīļa rīts. Tas bija Lieldienu sestdienas rīts. Negulētās nakts

nogurums un nemiers plosīja prātus. Uzlēca saule varena un dzirkstoT
,

un silto

saules staru glaudienā, nogurums aizvēra karavīriem acu plakstiņus. II
.

ā svēt-

ku miers bija nogūlies pāri kaujas laukam. Bet tad, ap pīkst. 9 rītā, šo aieru

izklīdināja ienaidnieka artilērija, kam vēlāk pievienojās ari šauteņu un ložmetēju

uguns.

Vairāk nekā 4 ar pusi stundas nāve retināja un vājināja mūsu ierindas. le-

vainoti un izsisti no ierindas bija vairāku rotu komandieri. Baterija saņēma tie-

šu trāpījumu, ievainoja daļu apkalpes. Brīdī, kad ltn. Krievs iegāja smēdes ēkā,

lai uzrakstītu ziņojumu par rotas pārņemšanu, un no kurienes baterijas komandie-

ris vltn. Dannebergs vadīja uguni, - smēdē iekrita ienaidnieka granāta. Abi virs -

nieki tika ievainoti; krita un tika ievainoti arī daži kareivji.

Rotas, palikušas bez komandieriem, sāka nervozēt, sacēlās panika un rotas

nekārtībā sāka atkāpties. Mana ložmetēju nodaļa bija piekomandēta 3. rotai. Lož-

metēja novietne atradās starp smēdi un Mencu muižas ceļu. Devos pārbaudīt no-

vietni, atradu to tukšu, pamests bija ložmetējs ar municiju. Aizvākt visu uz aiz-

muguri man vienam nebija pa spēkam, bet palīga vairs neviena. Apzinājos, ka

līdz ar manu aiziešanu, nevien ceļš uz šo krastu ienaidniekam būs brīvs, bet

briesmas draud arī 2. rotas nodaļai ar ložmetējniekiem, kuri atradās pa labi no

tilta, kādā Melnupes līkumā, vienstāvu mūros (bez logiem, durvīm un jumta), un

visapkārt tai bija līdzens un klajš lauks. Izkļūt no turienes varēja tikai nakts tum-

sas aizsegā. Šiem vīriem, lai nenodotu savu slēptuvi, bija pat riskanti atklāt ugu-

ni, ja pienāktu tada vajadzība.
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Nolēmu neatkāpties, bet gaidāmo uzbrukumu, cik spēdams, atvairīt viens,

jo apjukumu tilta aizstāvjos ienaidnieks manīja.

lenaidnieks savu uguni bija vērsis pret atejošiem mūsu karavīriem, tad to

atkal pārsvieda uz atstātām pozicijām. Beidzot, kad tā apstājās, uz ceļa ienaid -

nieka pusē uznāca septiņi stāvi. Laiciņu pakavējušies, tie atklāja šauteņu uguni.

Es neatbildēju, lai viņus maldinātu. Viņi lēni virzījās uz mūsu pusi. Nonākuši

pie tilta, tie vēlreiz atklāja uguni. Atkal klusēju.

Nebija mums spridzekļu, lai tiltu uzspridzinātu, kamdēļ to nosprostoja ko-

ka bluķiem. Ceļš man bija pārredzams kā uz delnas. Upe bija izgājusi no kras -

tiem, kādēļ ienaidniekam nebija nekādas iespējas novirzīties no ceļa.

Starplaikā šie vīri bija pārsoļojuši tiltu un mēģināja atbrīvot ceļu no koka

bluķiem, kas viņiem izdevās tikai pa daļai, bluķu smaguma dēļ. Nenolaidu acis

no šiem 7 vīriem un pa brīžam pārskaitīju tos.

Tad uz ceļa ienaidnieka pusē uzsoļoja vesela kolonna. Mans ložmetējs bija

sagatavots automātiskai šaušanai, bet vēl nešāvu, jo apņēmos kolonnu pielaist

līdz tiltam un tad atklāt uguni, lai pārsteigums būtu lielāks, lai rastos sajukums

un nestu ienaidniekam smagus zaudējumus.

Gaidot kolonnu pienākam pie tilta, laiks vilkās kā mirstoša sirmgalvja sirds

pukstieni. Kad pirmā rinda pārsoļoja tiltu, ierējās mans ložmetējs. Kolonna sāka

lūst un bēgt. Dažs vai nu glābiņu meklēdams, vai arī lodes skārts, pārvēlās til-

ta margām, bet arī tos manas lodes panāca.

Kamēr mainīju savam Luisa ložmetējam patronu ripas, pie zemes gulošie,

cēlās kājās un metās bēgt, bet manas lodes tos atkal noguldīja pie zemes. lenaid-

neiks atklāja spēcīgu artilērijas uguni ap manu slēptuvi. Turpināju šaut ar pār-

traukumiem, līdz tikai rets stāvs vairs cēlās. Bet tad notika negaidītais: - no-

švīkstēja granāta un, kā karavīri saka, - filma pārtrūka...

Kad nācu pie samaņas, biju apbērts smiltīm, mans ložmetējs ar iedragātu

stobru, bija pamests sāņus; biju palicis bez ieroča, kurls un neziņā, vai ienaid-

niekam izdevās pārnākt uz šo krastu. Apkārtnē nemanīja nevienas dzīvības. Uz

tilta un ceļa zemē gulošie bija tādā pašā stāvokli.

Rāpos aizsegā, cerībā sabumbotā smēdē pie kritušiem atrast kādu ieroci.

Nonācis aizsegā mēģināju piecelties kājās, bet labā kāja bija tāda slāba un dre-

bēja un sperot pirmo soli, tā neizturēja miesas svaru un es paklupu. Kamērpū-

lējos pārsiet ievainoto kāju un, būdams kurls, nemanīju, ka bija pienākuši mūsu

izlūki. Tiem sekoja igauņu nodaļa ar ložmetēju un mašinšauteni, kas stājās manā

vietā. Drīz ieradās arī mūsu rotas un pozicijas bija glābtas.

Bija jau veļa vakara stunda, kad šķūtnieka ragavās uz salmiem atlaidies,

biju ceļā uz lauka lazareti...

Artūrs Lācis

VALMIERAS PULKA 3. BATALJONS

Atmiņas

Ja atcere atsevišķi saistās ar pulka 3. bataljonu, tad tāpēc, ka tas tapa

īpatos apstākļos, un cīņu norisēs vairākās epizodēs tam no pulka bija atšķirīgas

gaitas.



103

Kolīdz Valmieras pulks 1919. g. sākumā bija aizvirzījies jau līdz Daugavai
pie Krustpils, Ļaudonā sāka formēt pulka 111 bataljonu. Ļaudona bija mana dzim-

tā puse un pēc strēlnieku gaitām bataljonā nokļuvu arī es. Man toreiz bija tikai

18 gadi.

111 bataljons vārda tieša nozīmē bija jauno zēnu bataljons. Tur iekļuvām vai

visi skolas draugi no Ļaudonas četrām skolām.

Bataljonu komandēja kapteinis Muižuli s, bet rotu komandieri bija: 9. rotā

vltn. Bērziņš (ļaudonietis - cīņās krita), 10. rotu - vltn. Vilciņš; 11. rotu - kap-
teinis Noriņš (mana rota) un 12. rotu - kapteinis Prauliņš. Rotas bija izvietotas

Ļaudonas skolās un Tilta krogu. Apmācības bija gan intensīvas, tak gaužām īsas.

Kāda boļševiku iebrukuma dēļ jau septembra sākumā bataljonu aizsauca uz Līvā-

niem. Kad te mūs nomainīja Landesvērs, bataljons atgriezās atkal Ļaudonā, kur

gan vairs sabija tikai kādu nedēļu.

7. oktobrī bataljons Mārcienas stacijā sēdās vilcienā un naktī iebrauca Rīgā.
8. oktobra agrā rītā bataljons izgāja pozicijās aiz Torņkalna. Nelaimīgo sakaru

dēļ šo ciņu laiks atmiņā palicis kā visjuceklīgākais. Izstieptās un šķidrās frontes

dēļ, sakari pārtrūka ar visām blakus daļām. 9. oktobra vakarā stāvoklis kļuva
bezcerīgs. levainoja arī mūsu 11. rotas komandieri kapt. Noriņu un krita divi jau-

nie cīnītāji.

Jo ļauns stāvoklis radās kreisajā spārnā pie Ķekavas. Tas atgāja. Atkāpša-

nās rezultātā, 9. oktobra naktī, ap pīkst. 11 bataljons nonāca Pārdaugavā pie til-

tiem. Man nācās stāvēt sardzē koka tilta galā. Tos laikus šī tilta galā Pārdauga-

vā bija kāda mājiņa -pienotava vai kas līdzīgs. īsi pirms pulkstens 12, te at-

brauca Armijas virspavēlnieks ģenerālis Simansons, štāba priekšnieks pulkvedis

Eduards Kalniņš un štāba virsnieki. Apspriedē viņi sagāja šajā pieminētajā mā-

jiņā. Apspriedes laikā no Pārdaugavas tumsas iznira kāds pulkvedis-leitnants un

tilta galā galvu saķēris vaimanāja: Kur mans pulks? Kur mans pulks? Izrādījās,
tas bija 6. Rīgas pulka komandieris Šmits, kam bija pārtrūkuši sakari ar pulku.

10. oktobra agrā rītā bataljons atgāja uz Daugavas labo krastu, kur iera-

kumus jau bija ieņēmušas citas karaspēka daļas. Rita gaismā bermontiešu artilē-

rija jau apšaudīja Daugavas labo krastu.

Pēc īsas sakārtošanās bataljons aizgāja uz Doles salu. Kad to ieņēma, ba-

taljonu novirzīja uz Ikšķili un Nāves salu. Nu tas jau bija saskarē ar pulka II ba-

taljonu. Nāves salā tekas gāja pa seniem strēlnieku ceļiem. Kaut kur Daugavas

labajā krastā iebrauca zirgi, tad pa Daugavas vidu lejup un kādā seklumā laukā

Nāves salā. Viss tas bija zināms no strēlnieku laikiem. Nāves salā nostāvējām

līdz 9. novembra naktij. 10. novembrī kapteiņa Spuļga vadībā saformēja speciālu

bataljonu, kur iegāja viena rota no II bataljona un divas rotas no 3. bataljona. Tās

pašas dienas naktī tas ieradās Rīgā. 11. novembra agrā rīta gaismā bataljons pār-

gāja dzelzs tiltu. Tilta galā Pārdaugavā redzējām bermontiešu nomocīto un Dau-

gavas ledū iesaldēto leitnantu Fichtenbergu.

Torņkalna kads skats atkal satrauca. Pie kādas mājiņas nošautas gulēja di-

vas sievietes - māte un meita -vācietes. Kāpēc ?

Izrādījās, kāds kalējs savā smēdē ar āmuru nositis divus bermontiešus un

turpat smēdē apracis. Diezi kādā kārtā šīs sievietes to uzzinājušas un kalēju no-

devušas. Diemžēl, tik nežēlīgas cīņas bija ar bermontiešiem.

Ar pulku šis saformetais bataljons savienojās pie lecavas, un rotas atkal
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iekļāvās savos bataljonos. Te nu sākās atkal jo sīvas cīņas. Pēc lecavas ieņem-

šanas vairākas dienas nekur tālāk netikām un ķēdēs gulējām uz lauka. Mūsu aiz-

mugurē uz lecavu pastāvīgi braukāja bermontiešu bruņotais vilciens un ar to tik

viegli galā netika. Taču sajukuši bija arī bermontieši. Vēl otrā dienā pēc leca-

vas ieņemšanas tur trīs jātnieku pavadībā iebrauca lielā vācu ore pilna ar kara-

vīru veikala mantām. Ķēdei tos cauri izlaida, bet kad uz tilta viņus ielenca, tie

bija pārbijušies, ka drebēja kā apšu lapas. Viens bija pat virsnieks. Kad joka

pēc tos apsveica par tik bagātīgu guvumu, tie valodu vēl neatguva. Guvumā bagā-

tīgi bija arī vācu Sēkts, ko gan dabūja tikai izlūki.

Pēc lecavas asas cīņas notika pie Lielupes tilta pie Staļģenes un Emburgas,

netālu no Čakstes Aučiem. Un te nu skaidri redzējām, kāds bija cīnītāju ieroču

samērs. Bermontiešiem šī tilta galā un turpat tuvējās mājās bija veseli 9 vācu

smagie ložmetēji un artilērija, pat sešcolllgā -pēc vajadzības. Turpretim mums

11. rotā bija viena Matsena un viena Luisa patšautene. Artilērijas nekādas.

Kad nu kādā naktī Jilta galā ieņēma Gabaliņu mājas, tur krita 11. rotas pa-

gaidu komandieris vltn. Āboliņš - vietalvietis, kareivji Lazdups un jaunais zēns

Sungailis. Tajā pašā naktī un turpat krita arī 9. rotas komandieris vltn. Bērziņš

un kareivis Aizelksnis - abi ļaudonieši.

Mani jauno dienu draugi AizelkšņiJ Vecākais brālis krita strēlniekos, jau-
nākais nu brīvības cīņās. Cildenajās lauku mājās nu vairs palika tikai māsa Em-

ma ar veco māmuļu. Aizelkšņi bija Teodora Reitera brālēni.

Kad nu galā pie tilta tikām, bermontieši steigā atkāpās. Tas ari bija laiks,

kad viņiem jau draudēja Jelgavas atstāšana. Steigā līdzi braukt viņi bija piespie-

duši arī daudzus zemnieku pajūgus. Taču zemnieki nu jau arī bija apķērīgi: stei-

gā viņi zirgiem bija norāvuši pakavus. Protams, apledojušā ziemā un vēl uz Lie-

lupes ledus, tāds zirdziņš ir kā cūka uz ledus - nekur netiek. Tā arī tieši uz

Lielupes saņēmām vairākus zemnieku pajūgus ar bermontiešu smagajiem ložme-

tējiem ar visu municiju. Pēc mūsu Matsena un Luisa šis guvums mūs ļoti sti-

mulēja.
Aiz Lielupes vēl dziļāka saķeršanās notika pie Pauniņu kroga (pagastu gan

vairs neatceros). Un tīri brīnums, kāpēc tur? Tur taču bija daudz kritušu ber-

montiešu, kur pretim mūsu 11. rotā tikai trīs ievainoti. Bet ej nu tu karos ko

zini un jo sevišķi frontē.

Pauniņu krogs, kur vairs nebija tālu līdz Lietuvas robežai, cīņas ar ber-

montiešiem arī noslēdzās. Taču šī pēdējā nopietnu cīņu vieta nepagaisa bez kāda

amizanta notikuma.

Pauniņu krogā paklīda ziņa, ka kādas mājas meita visai brutējusies ar kadu

vācieti, un nezin, vai tas vēl neesot tur.

Nu kas tur liels, sarunājām trīs puiši - iesim apraudzīt. Aizgājām. Taču

mājās neviens ko tamlīdzīgu nezina. Atrast arī neko nevaram. Bet - kas vēl at-

ceras seno lauku māju lielās krāsnis, zinās, ka krāsns mutei priekšā parasti

bija kāds bleķa aizbīdnis. Arā ejot, kādam tomēr ienāca prātā ar šautenes galu

šo bleķa aizbīdni nogrūst, un tavu pārsteigumu - brūtgāns iekšā gan.'

Cīņu asums tad jau bija rimis, un meita tika galā ar kauninājumu un pie-

draudējumu. Par vācieti jau miera laikā dzirdēja, ka tas pie savas kurzemnieces

tomēr atgriezies. Gadījumu, kad vācieši palika pie savām Kurzemes brūtēm, ne-

bija mazums.

Pulks ar bermontiešiem izcīnījās līdz Lietuvas robežai, pec kam decembrī,
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dziļa sniega un grūtā pārgājiena nonāca Bārta. Te arī noslēdzas 1919. gada ciņu

laiks.

Jauno 1920. gadu sagaidot, baterijas komandieris kapt. Dannebergs "lādēja"
vai ar visiem stobriem. Bermonta cīņām tas bija epilogs. Jau 1920. g. 2. janvārī

pulka daļas sāka aizbraukt uz Latgales fronti, kur 111 bataljons nonāca pie Pita-

lova-Jaunlatgales. Tur cīņas bija reti sīvas un ilgas. Kaut Latgales partizāņu p.

bija jau Jaunlatgali ieņēmis, tomēr vēl ilgi mācās virsū boļševiku bruņotais vil-

ciens "Steņka Razins". Jau ziema bija dziļa un sūra, un ko mēs ar šautenēm ti-

kai varējām darīt? Vēlāk pienāca gan improvizēts vilciens ar pāris lielgabalu,bet

arī tikai uz preču platformām, kur pretim "Steņka Razins" bija nobruņots līdz

pašām sliedēm. Paklīda arī ziņa, ka Ostrovā pulcējoties Budjonija kavalerija. Ka-

valerija un bruņotais vilciens - tās bija ļaunas vēstis. Bet sakarā ar katastrofu

Polijas frontē, kavalerija no Ostrovas pazuda. Cik tur nu patiesības, kas mums

teiks, tak tādas vēstis frontē klīda.

Pēc šīm cīņām 111 bataljons atkal sasaistījās ar pulka pārējām vienībām

Kārsavas rajonā. Kilometrus 20-30 aiz Kārsavas pulks apstājās. Frontālās cīņas

tad vairs nenotika, bet gan lielākas vai mazākas izlūku darbības, un pulka sekto-

rā vai katru dienu. Stāsts tas būtu pats par sevi, kas aktivitātēs vairāk gan skā-

ra pulka I un II bataljonu.
Oktobri ari šī darbība izbeidzas, un 1920. g. 20. oktobri, pulks atgriezās

miera dzīvē Rīgā. Bet - ne tie visi pārnāca, kas karā aizgāja...

No tā laika nu jau apritējuši vairāk par 50 gadi. Kā viss pašos pamatos ir

mainījies.' Šodien jauni zēni masveidīgi dezertē no armijas. Kā gluži citādi tas

bija mūsu audzēs, toreiz dzimtenē.

1916. un 1917. g. līdz pat revolūcijai pār Latviju gāja kā jauno zēnu pļā-
vums. No mājām pazuda viens, otrs, trešs, un tik vēlāk uzzināja - tie esot

strēlniekos. Un kā gan arī nē - tur taču jau bija tēvi un brāļi. Un arī cīņu gai-

sotne nekad nav bijusi tādā strāvojumā, kā strēlnieku laikos.

Tas skāra arī mani, kad 1917. g. janvāri, 16 gadu vecumā, savam vecākam

brālim līdzi aizgāju strēlniekos. "

Tiem laikiem vēl šodien gara soļoju cauri, dziedādams -

Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros...

Kads epizods no

ZIEMEĻNIEKU ORGANIZĒŠANAS SAKUMA LAIKIEM

Par Ziemeļnieku formēšanu un cīņām daudz rakstīts, bet arī daudz noklu-

sēts. Šī rakstu krājuma uzdevums nu būtu aizpildīt daudzus tukšumus, bet tiešu

dokumentu par to laiku ļoti maz; to nav arī trimdā. Tāpat toreizējo acu liecinie-

ku atmiņu krājumi izbālē...

Neesmu nekur lasījis par Ziemeļnieku ierašanos Limbāžos, un par pirmo

cīņas vienību radīšanu tur. Kā toreizējo notikumu līdzgaitnieks, gribu sniegt īsu

ziņojumu par šiem notikumiem, cik nu manā atmiņā vēl no visa pārvēries.

Toreiz, maija mēneša beigās, Limbāžos ieradās daži Ziemeļnieku avangar-

da pārstāvji, jūras leitnanta (mičmaņa) Gelbes vadībā. Viņi ieradās bez cīņām,

jo sarkanie varas vīri bija aizmukuši uz Valmieru. Mēs, toreizējās Limbāžu vi-
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dusskolas, komūnistu laikā nacionālizētās L. Bērziņa un Fr. Šmitchena ģimnāzijas

skolnieki, nekavējoties pieteicāmies Gelbes iekārtotajā Limbāžu komandantūrā.

Gelbe mūs, vecākās klases skolniekus, pieņēma un nodeva "adjutanta", ja nemal-

dos, kāda seržanta rīcībā. Seržants mums izdalīja šautenes un nedaudz patronu,

paredzot mums dažādus norīkojumus: apcietināto sarkano līdzskrējēju apsargāša-

nu pilsētas cietumā, labības krājumu apsargāšnu Limbāžu pils vecajās noliktavās,

patruļu dienestu pilsētas ielās v. t. L Daudzi no mums šautenes turēja rokās pir-

mo reizi, par kara reglamentu mums nebija nekādas jēgas, bet patruļnieku (ar

mūsu najc. krāsu lentēm ap kreiso roku ) parādīšanās Limbāžu pilsētas ielās ļoti
iespaidoja vietējos iedzīvotājus.

Valkā nodibinātā Ziemeļlatvijas pārvalde uz kara stāvokļa pamata bija nolē-

musi ieskaitīt valsts zemju fondā visas bruņniecības muižas, bet privātās muižas

pārņemt valsts rīcībā. - leradies Limbāžos, Gelbe deva rīkojumu apkārtējās mui-

žas nodot apriņķa agrārkomisijai. Daudz muižnieku bija aizbēguši, tādēļ nekādu

sarežģījumu nebija. Vienīgi ļoti neiecietīgais Vecmuižas barona Mengdena znots,

austriešu armijas virsnieks, kas bija atkal atgriezies, neatzina rīkojumu par

muižu atdošanu. Gelbe uzdeva viņu apcietināt un atvest Limbāžos. Domājams, ka

Gelbes kabinetā, Husmaņa filcu fabrikas īpašnieka, vēlākā Beļģu konsula Latvijā,

dzīvoklī bija notikusi ļoti asa saruna, jo Gelbe turpat nošāva gaužām iedomīgo

un tautā neieredzēto muižnieku. -

Saskaņā ar Valkā izsludināto mobilizāciju, arī Limbāžos un apkārtnes pa-

gastos Gelbe izsludināja mobilizāciju. Mobilizācijas komisijā par vienu no rakst-

vežiem nozīmēja arī mani. Darbs bija ļoti intensīvs, jo bija daudz iesaucamojā-
sastāda pilnīgi saraksti v. 1.1. Komisijā darbojās arī daži mūsu skolas skolotāji.

Mobilizācijas beigās kāds no skolotājiem iekustināja jautājumu par dažu koman-

dantūras rīcībā brīvprātīgi pieteikušos zēnu veselības pārbaudi. Pārbaudāmo skat-

tā biju arī es. Mani izbrāķēja īsredzības dēļ. Toreiz vēl rīkojās pēc krievu lai-

ka noteikumiem, kas paredzēja tādus īsredzības pakāpes sasniegušos nepieņemt

armijā. Vēlāk, tajā pat rudenī, noteikumi tika grozīti, mani mobilizēja Rīgā, tū-

līt pēc iestāšanās, tikko nodibinātajā Latvijas Augstskolā.

Drīz pēc mobilizācijas pabeigšanas Limbāžos, Gelbe devās ar jaunformēto

karavīru grupu, kurā ietilpa arī daži no maniem skolas biedriem, uz Vidrižiem.

Pie Vidrižu muižas, kādā izlūku gājienā, Gelbi nošāva daži vācu jātnieki, laikam

vietējo muižnieku dēli. Gelbes līķi pārveda uz Limbāžiem, guldīja Limbāžu lat-

viešu luterāņu kapos, blakus Baumaņu Kārlim. Pēc brīvības cīņām, pie Gelbes

kapa uzcēla pieminekli, kurā iekalts ieraksts:

Tautieti, kas gayām man eji

Tēvzemes mīlā iededzies,

Par dzimteni dārgo

Es dzīvību atdevu ķīlā.'

Hermanis Kalniņš.
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BAGĀTĀKĀ ZIEMEĻNIEKU - LĀČPLĒŠU ĢIMENE

ar 4 brāļiem Blau'iem

Ziemeļnieki - Lāčplēši: no kreisas - Jānis, Roberts, Leopolds un Alek-

sandrs Blau'i. Vidū -

varoņu māte Ede Blau, no Taurkalnes Purgaiļiem.

Latvijas atbrīvotāji, sevišķi ziemeļnieki, var būt lepni uz Blau'u ģimeni,
kas pierādījusi augstāko pašuzupurēšanos un varonības paraugu un apliecinājusi

dziļāko tēvzemes mīlestību. Jau 1919. g. 18. februārī, kad Latvija smaka zem ne-

žēlīgā komūnistu terrora, Blau'u ģimene varonīgi aizstāvējās pret miliču uzbru-

kumu, kad pēdējie aplenca dzimtās Purgaiļu mājas Taurupes pagastā. Pēc vese-

las dienas apšaudīšanās, kurā krita vairāki miliči, tumsā visiem brāļiem izdevās

izbēgt. Kā partizāņi, tie devās ziemeļu virzienā, kamēr sasniedza igauņu fronti.

Kad martā kaujas darbību iesāka 1. Valmieras pulks, četri brāļi Blau'i brīvprā-

tīgi iestājās tajā un piedalījās kaujās, uzrādot izcilu varonību, par ko visus ap-

balvoja ar Lāčplēša kara ordeni.

Vecākais brālis Jānis bija leitnants, vēlāk inženieris Dzelzceļu virsvalde;

Roberts bija kapt. ltn. 4. Valmieras kājnieku pulkā un mira Rīgā 1937. g. Trešais

brālis Aleksandrs bija būvuzņēmējs un Leopolds kļuva lauksaimnieks. Baigajā ga-

dā trīs brāļus deportēja un par viņu likteni trūkst ziņu. Varoņu māti Edi vēlāk

apbalvoja ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņa mira 1951. g. Vācijā, Fareles nometnē.

Lai godbijība pieminam šos patriotus un varoņus.'
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ZIEMEĻLATVIJAS PASTMARKAS

Ziemeļlatvijas pastmarka
(Aut. Nr. 1)

Ziemeļlatvijas civilās pārvaldes uzdevumos ietil-

pa ari pasta satiksmes noorganizēšana atbrīvotajos ap-

gabalos. Jau 1919. g. aprīlī latviešu iestādes iesniedza

pieprasījumu Igaunijas valdībai atļaut atvērt lielākos

centros pasta iestādes. Kā Laikraksts "Tautas Balss",

savā 8. jūnija numurā ziņo, pasta satiksme atjaunota7.

jūnijā Valmierā, Cēsīs, Rūjienā, Mazsalacā un Apē.

Pakāpeniski sekoja citu pasta iestāžu darbības atjauno-

šana. Ziemeļlatvijas karaspēka virspavēlnieks, pulkve-

dis J. Zemitāns, par Valmieras pilsētas un apriņķa

pasta un telegrāfa pārzini apstiprināja Pēteri Jansonu,

par Cēsu pilsētas un apriņķa - A. Peniki, par Valkas

apriņķa -J. Kļaviņu, ar uzturēšanās vietu Vecgulbenē.

Latvijas Pagaidu valdība un valsts iestādes kopš

gada sākuma atradās Liepājā. Satiksmes grūtību dēļ no

Pasta pārvaldes Liepājā nebija iespējams saņemt pastmarku sūtījumus. Cik zi-

nāms, tikai viens neliels sūtījums caur Tallinu sasniedzis Ziemeļlatviju. Uzsā -

kot darbību, pasta iestādes lietoja Latvijas pastmarkas, kas 1918. g. decembrī,

pirms lielinieku iebrukuma, bija dažiem pasta kantoriem atsūtītas no Rīgas. Past-

marku krājums tomēr bija pilnīgi nepietiekošs ilgākam laikam. Lai pasts varētu

normāli darboties, uz Plkv. J. Zemitāna rīkojuma pamata K. Dūņa spiestuve Val-

mierā, iespieda pastmarkas uz vietas. Pastmarkas nāca pārdošanā 3. jūlijā un

kolekcionāru vidū pazīstamas kā "Zemitāna markas".

Pastmarku meta autors māksi. E. Brencēns. Zīmējumā simboliska uzlēcoša

Latvijas brīvības saule, vārpas, ozola lapas un trīs zvaigznes. Uzraksts LAT -

VVUA, pasta marka un nomināla apzīmējums 10 kap. (Attēls Nr. 1) Pastmarkas

iespiestas gaiši zilā krāsā, pa lielākai daļai uz plāna papīra. Mazā provinces

pilsētas spiestuve nebija piemērota vērtspapīru, par kādu uzskatāmas ari past-

markas, iespiešanai. Uz ļoti daudzām markām atrodam atšķirības zīmējuma de-

taļās. Marku metiens 990.000 gabalu. Pārdošanā markas nāca pa lielākai daļai

neperforētas un bez līmes. Perforēto marku skaits 90.000. Markas iespiestas

loksnēs, perforētās 100 gabalu, neperforētās 2 x 100 gabalu. Jādomā, ka ir biju-

si tikai viena drukas plate ar 100 marku klišejām. Pēc viena 100 iespiešanas pa-

pīra loksne apgriezta otrādi un iespiests otrs 100, jo neperforēto marku loksnēs

(2 x 100) markas atrodamas ačgārnā stāvoklī; viens 100 normāli, otrs ačgārni.

Tādejādi radušies kolekcionāru iemīļotie "ačgārnie pari" (Attēls Nr. 2). Eksistē

marku paraugiespiedumi melnā krāsā uz dažādu krāsu papīra.
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Ačgārnais pāris no loksnes vidus.

(Attēls Nr. 2)

Lietošanas laiks markām bija samērā

ļoti īss. Ņemot vērā nelielo pasta kantoru

skaitu, kur šīs markas lietoja, un ierobe-

žoto territoriju, kurā varēja pastu piegādāt,
īsti pa pastu sūtītas vēstules un pastkartes

nav uzglabājušās pārāk daudz un pieskaitā-

mas pie Latvijas filatēlijas retumiem.

Pēc Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā,

jūlija sākumā, pasta lietu kārtošanu un

pastmarku piegādi pasta kantoriem pakāpe-

niski pārņēma Pasta pārvalde Rīgā. "Zemitāna" marku atlikumus vēlāk varēja

pirkt Rīgas galvenā pastā. Pasta likmju paaugstināšanas dēļ, marku nomināls

10 kap. vairs neatbilda vēstuļu apmaksai, un šī izlaiduma marku loksnes izpirka

galvenā kārtā kolekcionāri savām vajadzībām.

Provizoriskais zīmogs Matiši

(Attēls Nr. 3)

Kara darbības rezultātā viss bija izpos-

tīts. Atjaunojot pasta satiksmi, trūka ne-

vien pastmarku, bet arī daudzu citu pasta

kantoru darbības materiālu un lietu. Nebija

arī pasta zīmogu sūtījumu apzīmogošanai

un marku dzēšanai. Pasta kantori izpalīdzē-

jās kā varēdami un prasdami. Lietoja ve-

cos Krievijas pasta zīmogus, ja tādi bija

saglabājušies. Pagatavoja provizoriskus zī-

mogus uz vietas (Attēls Nr. 3). Dažkārt izpalidzējās lietojot vienkārši tinti vai zī-

muli. Tikai pakāpeniski šie izpalīgzīmogi tika atvietoti ar Latvijas pasta standart

zīmogiem. īpatnēji ir divi Valmieras pasta zīmogi, kas kolekcionāru vidū pazīs-

Smiltenes lokālpār-

spiedums (Att. Nr. 5)

tami kā "igauņu tipa" zīmogi. Burtu tips šajos zīmogos ir

pilnīgi citāds kā Latvijas zīmogos, līdzīgs Igaunijas pasta

zīmogu burtiem. Parasto Latvijas zīmogu pazīmju, zvaigz-

nīšu, vietā atrodam krustiņu, kas ir Igaunijas zīmogu pa-

zīme. Nevar būt šaubu, ka zīmogi gatavoti Igaunijā Latvi-

jas pasta vajadzībām. (Attēls Nr. 4).

Ka ši laikmeta liecinieki vel pieminamas Smiltenes

pastmarkas. Pēc Smiltenes atbrīvošanas, uzsākot pasta

darbību, trūka Latvijas pastmarku. Uz igauņu karaspēka

daļas komandiera rīkojuma pamata Smiltenes pasts pārspieda krājumā esošās ca-

riskās Krievijas markas ar rokas zīmoga uzspiedumu "25 kap." un dažas dienas

maija beigās tās lietoja pasta sūtījumu apmaksai. Šo marku skaits ir ļoti mazs,

un tās augsti vērtējas kolekcionāru vidū. (Attēls Nr. 5).

WALMIERA - igauņu

tipa zīmogs. (Att. Nr. 4)

Jāpiezīmē, ka Latvijas pasts atzina šo Smiltenes lo-

kālizdevumu kā oficiāli izdotu valsts pasta izdevumu.

Šie klusie Latvijas vēstures notikumu liecinieki - past-

markas un it sevišķi uzglabājušās aploksnes un pastkartes

ar šīm markām stāsta, kas un kā reiz bija.

Andrejs Petrevics.
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ZIEMEĻNIEKI ORGANIZĒJAS

Apritējuši 50 gadi kopš Ziemeļlatvijas armijas un partizāņu brīvības cīņām,

kurās daudzi latvju dēli atdevuši savas dzīvības par tēvzemes brīvību. Atceroties

aizgājušos draugus un cīņu biedrus, viņu lielās cīņas un upurus, - viņu piemiņai

mēs veltam šo rakstu krājumu.

Gaužām mazs ziemeļnieku skaits izkļuvis brīvajā pasaulē. Ideju par viņu
laiku ciņu atceri ierosināja vairāki Čikāgas ziemeļnieki 1968. g. rudenī. Iniciatīvu

pārņēma Latvijas brīvības cīnītāju biedrība "Ziemeļnieki", pieaicinot Cēsu pulka
Skolnieku rotu un izsludināja bij. ziemeļnieku apzināšanu. Līdz šim pieteikušies

jau pāri simtam. 1969. g. 19. janvāri notika bij. ziemeļnieku sanāksme Čikāgā,
kas lielā vienprātībā atzina vajadzību sarīkot 50 gadu atceri lielākās latviešu ko-

lonijās, eventuāli izdot ari speciālu rakstu krājumu. Nodoma īstenošanai ievēlēja

Rīcības komiteju: priekšsēdis A. Jaunzems, kasieris V. Krauklis (abi no biedri -

bas "Ziemeļnieki" sekretārs K. Dzirkalis (Cēsu pulka Skolnieku rota). Rīcības

komiteja š. g. 2. februāra sēdē kooptēja vēl klāt locekli J. Lorbergu (Cēsu pulka
skolnieku rota), bez tam Rakstu krājuma redakcijā ievēlēja H. Kreiceru (Vidze-

mes partizāņi) un A. Raidoni (Latviešu Preses b-ba).

Savstarpējās uzticības, draudzības un karavīru tradīciju uzturēšanai,par vē-

lamu atzina sastādīt ari Goda prezidiju, aicinot tajā visu četru konfesiju augstā-
kos garīdzniekus, bij. "Ziemeļnieki" b-bas priekšniekus Alfr. Bērziņu, gen. Vold.

Skaistlauku, Cēsu pulka Skolnieku rotas, Siguldas pulka fonda, Veco strēlnieku

b-bas, Kalpaka bataljona, Latvijas kara invalidu S-bas, Lāčplēša kara ordeņa ka-

valieru b-bas, Virsnieku apvienības un Daugavas Vanagu priekšniekus, kā arī pār-

stāvi no Igaunijas armijas bij. karavīriem.

Ziemeļnieku atceres norisē tika noturēti akti latviešu skolās, nolasot referā-

tus par jaunatnes varoņgaru brīvības cīņās un Cēsu pulka skolnieku rotas gaitām.

Latviešu dievnamos tika noturēti piemiņas dievkalpojumi, aizlūdzot par kritušiem

un mirušiem varoņiem. Pēc dievkalpojuma, baznīcas sabiedriskās telpās noturēti

akti ar referātiem par Ziemeļlatvijas brīvības cīņām. Latviešu presē tika ievie-

toti piemiņas raksti par līdzīgām tēmām.

Rīcības komiteja aicina pieteikties ziemeļniekus, kas to vel nebūtu izdarīja

ši, ziņojot priekšsēdim A. Jaunzemam, - 816 Croghan Ave., Joliet, Illinois, 60436,

U. S. A.

Ziemeļlatvijas brīvības ciņu piemiņas Rakstu krājums pasutinams pie kasie-

ra: V. Krauklis, 5349 N. Melvina Street, Chicago, Illinois, 60630, U. S. A.

Nākošam Rakstu krājumam (Nr. 2) materiāli (raksti un retas fotogrāfijas)-

iesūtāmi H. Kreiceram, 1334 N. Kedzie Ave., Chicago, Illinois, 60651, U. S. A,

Ziemeļlatvijas brīvības ciņu 50 gadu

atceres Rīcības komiteja.



ZIEMEĻNIEKU ROSME ČIKĀGĀ

No kreisās 1. rindā: korp. Patria pārst. R. Nīkurs, Kalpaka bataljona pārst. J. Ru-

gēns, māc. G. Straumanis, Igaunijas armijas pārst. plkv. J. Anvelt, dāmu komi-

tejas pr-ce Rungule, Rīcības kom. pr-dis A. Jaunzems, referents H. Karčevskis,

kasieris V. Krauklis, sekretārs K. Dzirkalic 2. rindā, vidū: red A. Raidonis, red.

H. Kreicers, biedrzinis J. Lorbergs.

No kreisās 1. rindā: sekretārs K. Dzirkalis, priekšsēdis a. Jaunzems,

Igaunijas armijas pārstāvis plkv. J. Anvelt, kasieris V. Krauklis. 2. rindā no kr.

red. A. Raidonis, mantzinis J. Lorbergs, red. H. Kreicers, referents H. Karčevs-

kis.

Ziemeļlatvijas brīvības cīņu 50 g. atceres Rīcības komiteja un Rakstu krājuma

redakcija

Ziemeļlatvijas brīvības cīņu 50 g. atceres brīža dalībnieki Čikāgā, 1969. g. 22. jūn.
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