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Ed. Virza

Ģenerālim Balodim

Kad Latvija reiz izbaiļu bij skauta

Un dzīvība un brīve likās grūs,

Uz pārbaudīta vairoga tad Jūs

Virs galvām cēla kareivji un tauta.

Trīsdesmit dienu Rīga tika grauta.

Tad signāls! Vara, kurai lauzt bij mūs,

To kareivju, kam lodes nesarūs,

Līdz prūšiem kļuva dzenāta un kauta.

Jauns aust var rīts. Ja naidnieks, kas ir tai',

Brukt gribēs atkal zemē svētā iekšā,

Tad divizijas. kas jau dusmas bal,

Sauks, lai Jūs šķēpu sagrābuši riekšā

Kā sendienās vēl stātos viņu priekšā

Dot kaujas pavēli, mans Ģenerāli
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Rob. Bērziņš

Ģenerālim J. Balodim

Ne ērgļi lido zilā gaisā.

Tie latvju vīri cīņā trauc;

Tiem tautas važas jāatraisa.

Tiem jāceļ nams, kas sen bij grauts.

Nu spožais zoben, atstāj makstis,

Tev tautas skauģu asnīs mirkt.

Tik tas. kas karstām asnīm rakstīs,

Spēs savai tautai brīvi pirkt.

Rit kara gaita cīņā spraigā,

Drīz vaiņags nama ģēvelē,
Un arājs atkal druvā staigā

Un ganiņš birzē stabulē.

Lai slava tiem, kas cīņā gāja,
Lai dzīvs, lai miris — visiem gods!

Kas tautas pūrā graudu krāja.

Bus mūžam teikts un vaiņagots!

Lai slava pulku pavēlniekam,

Lai slava mūsu Balodim,

Lai ozolvītnes galvā liekam

Šim tautas dēlam — Lāčplēsim!
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Ievadam.

Grāmatas virsraksts — „(.ienerālis Jānis Balodis. Latvijas

Armijas Virspavēlnieks. Atmiņu krājums no Latvijas brīvibas

ciņu laika 1918.—1921. g.
"

— izteic viņas mērķi: atmiņu zīmē-

jumos mūsu dienu ļaudīm stāstīt par to laiku, kad tapa Latvijas

valsts un par to garu. kas Latviju radīja. Neļaut aizsērēt šī gara

avotiem ir Latvijas valsts un latviešu tautas vadības māžam

svētais pienākums, kuru pildīt gribam viņiem palīdzēt ar šo „At-

miņu krājumu".

Laimīgu iespēju to darīt mums deva retais gadījums: 1931.

gada 20. februārī ir Latvijas atbrīvošanas armijas virspavēlnieka

ģenerāļa Jāņa Baloža 50. šūpļa svētki. Ar nebeidzamu prieku

un dziļu pateicību gribam viņu viņa svētku dienā sumināt, lat-

viešu tautai šajā grāmatā stāstot par viņa lieliem. Latvijas vē-

sturē uz visiem mūžiem neizdzēšami ierakstītiem darbiem un par

viņa laiku. 1918.—1921. gadiem, kad viņa vadītā latvju armija

deva tautai brīvību un valsti.

Mēs zinām, cik daudz ir to, kam par neaizmirstamām brī-

vības cīņu dienām ir pārbagāti atmiņu krājumi. Bet šajā grā-

matā tās izteikt varējuši tikai daži desmiti. Lai neņem mums to

ļaunā visi citi, kas vēlējušies stāstīt par saviem varoņlaika pie-

redzējumiem, domām un vērojumiem. Viens vai daži cilvēki,

samērā īsā laikā, kāds bija mūsu rīcībā, nespēj visas atmiņas

vienkopus vākt. Bet brīvības cīņu laiks un ģenerāļa Baloža per-

sonība un darbs ir tik neaptverami plašs, ka pie viņa vēl daudz-

reiz atgriezīsies viņa cīņu un laika biedri, vēsturnieki, publicisti,

rakstnieki. Un katram reiz radīsies iespēja pateikt, ko viņš gri-

bētu sacīt.

Lūdzam pieņemt mūsu sirsnīgu pateicību visus tos, kas

sekmējuši grāmatas izdošanu, bet sevišķi pateicamies kalpakie-

šiem. visiem grāmatā ievietoto rakstu autoriem un grāmatrūp-

niecības akc. sab. Valters un Rapa.

Grāmatas redaktors un izdevējs.
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Ģen. Baloža biogrāfijas autors rakstnieks

un paidagoga Rob. Bērziņš.

Ģenerālis Jānis Balodis.

Biogrāfisks zīmējums

Rob. Bērziņš.

Personības izveidošanā un zināmu līniju nospraušanā nā-

kamam dzīves cejam indivīdam daudz atkarājas no tiem apstā-

kļiem, kādos tas pavada bērnību, no tiem cilvēkiem, kādi vada

viņa pirmos soļus. Ir pierādīts, ka bērni pieņem tā cilvēka pa-

rašas un pat sejas izteiksmi, ar ko tie agrā jaunībā visbiežāki

satiekas. Lūkojoties no ši viedokļa uz ģenerāļa Baloža agro bēr-

nību jāsaka, ka viņš piedzimis ļoti laimīgos apstākļos. Viņa māte.

pie kuras rokas viņš sāka saprast dienas gaišumu un nakts tum-

sību, piederēja tām krietnajām latviešu sievietēm, kas ar savu

čaklumu, rūpību un saticību darīja gaišu nevien savu ģimeni,

bet iespaidoja arī radus un tuvo apkārtni. Viņa bij cēlusēs no

Kaģu ģimenes, kura skaitījās kā godīgākā un saticīgāka tālā ap-

kaimē. Tēvs, pēc amata galdnieks, darba rūķis, nopietns, pat

drūms. Blakus mazajam Jānim, viņa pirmos soļus uzraudzī-

dama, rīkojas viņa ap
7 g. vecākā māsa Marija. Vecākais brālis

Dāvis, Jānim dzimstot, jau 18 g. vecs aizgājis uz Rīgu patstāvīgā

dzīvē. Vēl zināmus iespaidus mazā Jāņa dzīvē atstāja tēva

māte, tais laikos gaiša un krietna sieviete. Viņa tam deva pirmo

izglītību, iemācīdama to jau mājās pamatīgi lasīt un ierosināja

puisēna fantāziju, stāstīdama teikas un pasakas, kā ari notiku»

mus no klaušu laikiem. Vispār cilvēki, ar kuriem Jāņa likteņi
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saistījās agrā bērnībā, cēlās no īstiem, veselīgiem zemes bērniem,

kuru senči Trikātē un Vēžnieku mājās saskatāmi jau no 1680. g.,

no zviedru laikiem. Tēvam bij vēl seši brāļi. Visi darbojās tur-

pat apkārtnē, strādāja čakli un dzīvē bij saticīgi, nopietni, pat

drūmi. īsti zemes bērni piedzīvo garu mūžu. Tā arī bij tipiska

parādība Baložu lielajā ģintī. Tā ģenerāļa māte un tēvs sadzī-

voja pāri par 80 g. vecumu un citi radi 90 un 100 g. Māte mirstot

piedzīvoja to lielo mātes prieku, ka viņas mīļais dēls bij Latvijas

atbrīvotājs ģenerāļa pakāpē.

Arī apkārtēja dab« atstāj iespaidu uz cilvēka attīstību, pat

raksturu. Vēžniekos — tā sauc ģen. Baloža tēvabrāļa mājas —

Ģen. Baloža tēvs (miris 1915. g.) un māte (mirusi 1923. g.).

daba ir ārkārtīgi jauka. Skaistā Abula, līču-loču pa Vēžnieku

tīrumiem un pļavām tecēdama, padara visu ainavu par ziedošu

gleznu. Jaunatnei te ir neizsmeļams prieka avots. Uz upes iz-

mantošanu norāda māju nosaukums — Vēžnieki. Tīkls, mak-

šķeris, ķesele, tie vēlākā kara vīra cīņas ieroči agrā jaunībā.

Dažreiz rodas arī citi uzdevumi: jāgana lopiņi Abulas līčos. Te

poēzija jaucas ar apzinīgu pienākuma izpildīšanu. Dzīve sāk

prasīt savu. Bezbēdīga bērnība saduras ar jaunību, kad jāveido

dzīve un jāsāk domāt par maizes pelnīšanu.
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Ģen. Baloža vecāka māsa Marija, kas

saimnieko "Baložos".

Ģen. Baloža vecākais brālis Dāvis,

miris 1914. g.

Dzimts ģen. J. Balodis Trikātes pag. Vēžnieku mājās 20. fe-

bruārī 1881. g. Bērnība tam norit kā netraucēts gaišs strautiņš

ziedošā pļavā, (.iimencs attiecības priekšzīmīgas, mīļas un no-

skaņo mazā Jāņa sirdi saticībai un draudzībai. Mācīšanās mā-

jās iet sekmīgi, tā kā 9 g. vecumā tas jau var iestāties vietējā

draudzes skolā. Arī še jaunajam censonim liktenis labvēlīgs,

viņš nonāk izcilus krietnu skolotāju vadībā. Skolas pirmais sko-

lotājs Apīnis ievērojams, piedzīvojis paidagogs, kas ar priekš-

zīmi, darbu un čaklumu prot skolēnus ierosināt un vadīt pie

gaismas avotiem. Vienīgais, ko viņam dažs pārmet, būdams ne-

mierā ar muižnieku pārmērīgo varu, ir tas, ka viņš draudzes

priekšniekam, baronam fon Tranzējam, svinīgos gadījumos ar

skolēnu kori dziedot slavas dziesmas. Kad ģen. J. Balodis bij

11 g. vecs, šis skolotājs, kurš ģenerālim palicis mīļā atmiņā, no-

gāja no viņa dzīves skatuves. Viņš bij iepircis mājas un kļuva

par zemkopi. 1919. g. lielinieki Apīni Smiltenē nošāva. Mirdams

viņš sacījis: „Es no nāves nebīstos, jo ticu nemirstīgai dvēselei.

Es esmu strādājis tautas labā, bet jūs ši tauta drīz vien dēvēs

par nodevējiem." Tā mirst vīri ar raksturu, un kādu neapzinātu
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daļiņu no ši rakstura mantojis arī viņa audzēknis, musu ģene-

rālis.

Pēc Apīņa par skolas vadītāju Trikātes draudzes skolā nāca

skolotājs Mūrnieks, kurš jau agrāk min. skolā bij darbojies kā

palīga spēks. Mūrnieks bij, kā mēdz teikt, skolotājs pēc Dieva

prāta, kas visu savu personību, materiālos līdzekļus neizņemot,

ziedoja skolai un viņas audzēkņiem. Skolēniem viņš bij viss:

tēvs, māte, brālis, biedrs, skolotājs un audzinātājs. Līdz paš-

aizliedzībai viņš rūpējās par skolēniem, kuros manīja briestam

kādus talantus. Krietnākajiem skolēniem, kad tie viņu atstāja,

Skals no ģen. Baloža dzimtenes Trikātes, ar Abulas upi.

pāriedami vidusskolās, viņš pēc iespējas palīdzēja arī turpmāk.

Kad daži no skolēniem nodibināja dzīvi un sāka atmaksāt aiz-

devumus, viņš iegūto naudu laida apgrozībā par labu jaunākai

paaudzei. Censoņus mācīja bez atlīdzības ari vasaras laikā. Se-

mināru beidzis viņš pašmācības ceļā bij ieguvis plašas zināšanas,

tikai ar mūziku viņš nenodarbojās, kādēļ arī skolēnu dziedāšana

kungu svinībās vairs nenotika. Mūrnieks līdz sirds dziļumiem

bij nacionālists un tādā garā audzināja arī skolēnus. Ari viņu

bij aizrāvis tas brīvības ideāls, kas minētos gados saka liesmot

katra latvieša krūtīs un izskanēja dziesmā:
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Mēs mostamies uz jaunu, jauku dzīvi,

Mūs modināja laika gars.

Brīvība mūsu karogam par zīmi

Un taisnīb's kausam pilnīgs svars!

Šis ideālais paidagogs mira 1926. g. 42 gadus nostrādājis

vienā vietā un pacēlis visu apgabalu. Svētīts, apraudāts un no

plašas apkārtnes pavadīts viņš aizgāja viņsaulē. Sev ģimeni Mūr-

nieks nebij nodibinājis, bet savu dzīvi ziedojis tautas bērnu kop-

šanai un audzināšanai.

Ģen. Baloža skolotājs Mūrnieks.

Trikātes draudzes skolā ģen. J. Balodis pavisam sabija 7 g..

t. i. no 9 līdz 16 mūža gadam. No šiem 7 gadiem beidzamie 5

gadi noritēja taisni Mūrnieka vadībā. Ka tik ideāls skolotājs at-

stāj neizdzēšamas pēdas audzēkņu personā un raksturā, tas ir

pats par sevi saprotams. Mēs arī nemaldīsimies. ja apgalvosim,

ka ģen. J. Balodis šai skolā piesavinājis ideālus, kas viņu vada

visu svētīgo mūžu. Pirmā kārtā viņš še piesavinājās īstu nacio-

nālismu un dziju tēvijas mīlestību. Skolēni vecākajās klasēs

trina jau savu gara zobenu cīņai ar tautas apspiedējiem-muiž-

niekiem. Jaunais Lāēplēsis modās. Ja citādi nevarēja tautas

apspiedējiem parādīt nicināšanu, tad vismaz tos ceļā nesveici-

nāja. Gadījās incidenti. Reiz muižniecības pārstāvji aptura

skolēnu pulciņu cejā un jautā: „Kālab jūs mūs nesveicināt?"

Apmulsums. Tad drošsirdīgākais atbild: „Mēs jūs nepazīstam.

Mēs sveicinām tikai pazīstamus." Incidenti ienesa Mūrniekam

bīstama jaunlatvieša slavu, bet jaunekļos vingrināja spēku brī-

vās tēvijas celšanai.
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Ari dažas citas rakstura krietnas īpašības ģen. J. Balodis iz-

kopa Trikātes draudzes skolā. Tā pazemība, saticība, dzina

kalpot tuvākam, kādas ir ģenerāļa rakstura galvenās iezīmes,

tur pēc laba parauga sākušas laist dziļas saknes. Vēlākos vīra

gados no šīm saknēm izauga varens koks.

Arī izglītība, ko ģenerālis ieguva Trikātes draudzes skolā

augstu vērtējama. Skolēni no turienes viegli iestājās ģimnāzi jas

vidējās klasēs jeb nolika tam līdzīgus eksāmenus. Tā izskaidro-

jams tas apstāklis, ka no Trikātes draudzes cēlušies daudz ievē-

rojamu latviešu. Ideālā skolotāja Mūrnieka gars vēl nav miris

Jāpiemin ģenerāļa redzamākie skolas biedri Trikātes drau-

dzes skolā. Pirmā vietā te stāv divi brālēni, abi Jāņi Baloži.

Viens no tiem beidza kara skolu un pasaules karā krita kā virs-

nieks pie Ļubļīnas. Otrs brālēns beidza Maskavas mērniecības

institūtu un tagad ir docents Latvijas augstskolā. Abi šie Jāņi

Baloži bij vecāki par ģen. Jāni Balodi un atstāja uz šo arī ie-

spaidu, sevišķi aizraudami līdz čaklā darbā un censībā.

No citiem skolas biedriem jāmin pirmā vietā tagadējais iekš-

lietu ministrs, pulkvedis Laimiņš, ar kuru ģenerālis ilgi sēdēja

uz viena sola. Tāpat vienas tekas ar ģenerāli mina pulkveži

Dambītis un Silenieks. Ar Dambīša muti Latvijas jaunā armija

Ģen. Balodis Trikātes draudzes skolā
— augšā pa labi pie koka labā pusē

pirmais; no viņa pa kreisi trešais pulkvedis P. Silenieks; pirmā rindā no

labās
puses ceturtais iekšl. min. E. Laimiņš. aiz viņa pa labi rindā uz augšu

ceturtais pulkvedis R. Dambītis.
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apsolīja paklausību un uzticību valdībai pie Latvijas proklamē-

šanas. Vēl ģenerāļa skolas biedru pulkā atradās palātas priekš-

sēdētājs Hugo Lazdinš, matēmatiķis Julius Loze. agronoms Lā-

cis, kommercinženieris Ed. Laursons un daudzi citi.

Beidzot ģenerālim pienāk laiks, ka jāatstāj skola, kurā pa-

vadījis 7 mūža jaukākos gadus. Sirds nesas uz izglītības turpi-

nāšanu ģimnāzijā, bet ģimenes šaurie materiālie apstākļi apgriež

censoņa spārnus. Jāmeklē vieta, kura bez izglītības turpināša-

nas dotu arī pārtiku. J. Balodis dodas uz Rīgu pie brāļa Dāva

un te kādu laiku padzīvojis un pamācījies dodas uz Pleskavu, lai

noliktu savvaļnieka eksāmenu un iestātos armijā. Eksāmenu

viņš pie Pleskavas kadētu korpusa 1897. gadā arī noliek. Bet nu

rodas cita nelaime. Jauneklim vēl nav pilni 17 mūža gadi, un

šis vecums ir nepieciešams, lai ietiktu armijā. Tikai 1898. gada

augustā, kad likumīgais vecums sasniegts, viņam izdodas kā sav-

vaļniekam iestāties Krievijas 110. Kamas kājnieku pulkā Kauņā.

Dienasts spēcīgam, veselīgam jauneklim izliekas viegls. Grūtāki

pierast pie jaunajiem apstākļiem un justies pilnīgi šķirtam no

dzimtenes. Latviešu laikrakstus dabū redzēt reti; tā sakot, ga-

ļām ejot. Totiesu vēstules bieži mainās starp Kauņu, Rīgu un

Trikāti. Viens apstāklis pulkā sekmēja ģenerāļa J. Baloža attī-

stību: jaunajiem savvaļniekiem, kas bij nodomājuši iestāties

kara skolās, brīvlaikā pasniedza stundas vispārējās zināšanās.

Pēc diviem gadiem J. Balodis atstāj pulku un iestājas Viļņas

kara skolā. Še mācība krietna, bet režīms tik stingrs, ka mācī-

bas iestādi dēvē par „disciplināro bataljonu". Uzturēt saites ar

dzimteni un kopt latviešu nacionālismu te daudz vieglāki, nekā

pulkā. No kara skolas audzēkņiem ir ap 10% latviešu, tā tad tā

lielākā minoritāte krievu starpā, un tie visi deg tēvijas mīlestībā.

Otrkārt, Viļņā dzīvo ap 30 latviešu ģimenes. Tur var dabūt lat-

viešu laikrakstus un grāmatas. Latvieši kara skolā ieredzēti,

pat lutināti, tādēļ, ka tie uzvedas kārtīgi un mācās ar dedzību. Sa-

tikšanās ar dzimteni no kara skolas viegla. Visos lielajos svētkos

audzēkņus atbrīvo izbraukšanai. Viens tāds brauciens ģenerā-

lim sevišķi palicis atmiņā. Reiz uz Rīgu braucot viņš līdz ar bie-

driem-latviešiem Daugavpilī gaida vilcienu braukšanai uz Rīgu

un pulciņā tērzē latviski. Te tiem piestājas sirms, stalts virs-

nieks ar kuplu bārdu un dedzīgām acīm un arī sāk runāt latviski.

Liels jaunekļu prieks, kad dabū zināt, ka virsnieks ir latvju dzej-
nieks Andrējs Pumpurs, kuru tie kā rakstnieku pazīst un mīlē.
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Ģen. Balodis savvaļnieks Kauņā
1899. g.

Ģen. Balodis 1904. g., 100. Ostrovas

pulka leitnants

Pumpurs skubina jaunekļus mīlēt dzimteni un šķiroties saka:

„Lai jūs būtu kur būdami, lai jums klātos kā klādamies, nekad

nekaunaties atzīties, ka jūs esat latvieši." Sajūsmināti jaunekļi

dodas uz Rīgu.

Kad skola pabeigta, J. Balodi valdzina tikai viena doma: da-

būt dienastu dzimtenē, vai vismaz dzimtenes tuvumā. Tomēr

pašā tuvākā dzimtenē vakanču nav. Beidzot padzird, ka Dau-

gavpilī kalpojot daudz latviešu un viņu starpā valdot Pumpura

nacionālais gars. Ziņas ievācot izrādās, ka 100. Ostrovas pulka

adjutants ir latvietis Kalniņš. Šis, tā saucamais vecais Kalniņš,

bij vēlāk 111. latv. strēlnieku pulka komandiers, kas savu vārdu

zelta burtiem ierakstījis strēlnieku laikmeta vēsturē. Griežas pie

tā, un J. Balodi uzņem par virsnieku minētā pulkā. Dienasts

Daugavpilī patīkams. Garnizonā daudz latviešu virsnieku un

attiecības viņu starpā brālīgas, vislabākās. Pie latviešu virsnieku

savstarpējās tuvināšanas un nacionālisma uzturēšanas lieli no-

pelni kapteinim, tagad ģenerālim, Kreicbergam. Draudzības

saites nodibināt te ģenerālim J. Balodim nākas arī ar ārpus ar-

mijas stāvošiem latviešiem, ar kuriem bieži satiekas Daugavpils

latviešu biedrībā. No tādiem vīriem jāmin kooperātors V. Šiliņš

un muižas īpašnieks Kr. Kalniņš. Abi šie vīri pulcināja latvie-

šus un ierosināja tos arī uz darbiem dzimtenes labā. Šo vīru ģi-

menēs jaunais virsnieks nevien atpūtās no dienas darbiem, bet
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uzstādīja arī mērķus katra krietna tautieša dzīves ceļam. Die-

nasts Daugavpilī J. Balodim palicis visjaukākā atmiņā.

Tā pienāca 1904. gads, kad Tālajos austrumos. Mandžūrijā,

saceļas kapi mākoņi. Gāja baumas, ka arī 25. divizijai, kurā kal-

poja J. Balodis, būšot jādodas uz austrumu fronti. Baumas drīz

pārvērtās īstenībā: mobilizēja 25. diviziju. Karš nebij populārs

Ja jau virsnieki-krievi kara gājienā nevarēja saskatīt nekādu

ideju, tad jo mazāk šī Krievijas dēka varēja interesēt latvju na-

cionālu jaunekli. Žēl bij šķirties no dzimtenes un sevišķi no ve-

cākiem, kuru spēki mazinājās un kuri nu bij jāatstāj vecākā

brāļa apgādībā vien. Še jāpiezīmē, ka attiecības starp brāļiem

palika sirsnīgas un ideālas līdz vecākā brāļa nāvei 1914. g. Priekš

aizceļošanas uz Mandžūriju ģen. J. Balodis gandrīz veselu ne-

dēļu pavadīja tēva mājās. Šis apmeklējums šķiršanos apgrūti-

nāja vēl jo vairāk.

Divizijā, kura sastāvēja vairumā no latviešiem no Krustpils.

Pļaviņu un Ilūkstes apgabaliem, pa mobilizācijas laiku norisinā-

jās sirdi satricinoši skati. Sievas ar bērniem vaimanādamas pa-

vadīja vlrus-kareivjus. Kad ešelons sāka kustēties, sievas ar bēr-

niem metās uz dzelzceļa sliedēm, tā kā tās žandarmiem ar varu

bij jānovāc. Divīzijas gara stāvokli nespēja pacelt arī Krievijas

cara personīga ierašanās un runa sapulcētiem virsniekiem. Pat

virsnieki sajuta, ka ir taisnība vecajai pasakai:

Kungi paši karu sāk,

Ansis met un cērt, cik māk.

Ešelons devās ceļā septembrī 1904. g. un novembrī pēc 52

dienu gara ceļojuma nonāca pie gala mērķa.

Karš nav jauks nekādos apstākļos, bet sevišķi grūts viņš bij

Mandžūrijā. Pirmo reiz redzēta zeme, sveši, neparasti apstākļi,

bez pietiekošām kartēm un krūti pret krūti nāvīgs pretinieks.

Japāņi dzīvi nedevās rokā, uzvaras gadījumā saņēma tikai līķus.

Samurāju garā audzināti, viņi nāvi tēvijas labā uzskatīja par

skaistāko mantojumu. Arī vāciešus uzskata par nikniem kara

vīriem, bet ar japāņiem viņus nevar pat salīdzināt. Tā Augu-

stovas mežos ģen. J. Balodis, komandēdams rotu, reiz sagūstīja

138 vāciešus ar 5 virsniekiem, 2 ārstiem un pilnu apbruņojumu,

neizņemot ložmetējus. Kara grūtības Mandžūrijā pavairoja arī

vēl tas apstāklis, ka notika manevru karš bez ierakumiem. Kād-

reiz caurām dienām bij jāguļ pie zemes uz vēdera. Grūti bij
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dzirdēt, ka kareivji, tāļumā nīkdami, latviešu valodā runāja par

mīļo dzimteni. Un cik dažam labam latviešu mātes dēlam tāļā

svešumā bij jānoliek sava galva. No ģenerāļa paziņām starp citu

krita virsnieks Svika no Trikātes apkārtnes. Dažreiz grūtumi

bij tik lieli, ka kareivji apskauda suņus un ēzeļus, kas Mandžū-

rijas sādžās gaudoja un bļāva. Nopietnās kaujās ģen. j. Balodis

sāka piedalīties no janvāra beigām 1905. g. 22. februārī bij liela

kaujas diena. Ģenerālis cīnījās pie Juchautun sādžas, ienaid-

nieks bij jāizsit no ieņemtā stāvokļa. Abas armijas nonāca līdz

durkļu cīņai. Te kāds japānis ar rokas granātu J. Balodi smagi

Ģen. Balodis (aiz muguras stāv),
1905. g. ievainota Harbinea kara

slimnīcā.

ievainoja. No vienas granātas šķembeles bij sadrumstalots

kreisās rokas stilbs, no otras ievainots plecs. Kaujas lauku lai-

mīgi izdevās pārmainīt ar slimnīcu Harbinā. Slimnīcu, kurā gu-

lēja J. Balodis, bij ierīkojusi Liepājas Sarkanā Krusta nodaļa,

kādēļ ārsti un māsas bij no dzimtenes, latvieši un vācieši. Gal-

venais ārsts bij vācietis, rīdzenieks Kelterborns, viņa palīgs lat-

vietis Fogels. Arī divas māsas bij latvietes. Priekšzīmīgā kop-

šanā ģenerālis drīz atspirga, lai gan tikai pēc divām nedēļām

Kelterborns slimniekam vēlēja laimes uz atspirgšanu. Līdz tam

bij pastāvējušas briesmas, ka roka būtu amputējama. Pēc kāda
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laika, lai gan roka vēl ļoti vārīga, viņš atgriezās frontē. Te tam

piedāvā atvaļinājumu veseļošanās nolūkā, atvēlot pašam noteikt

ceļa mērķi. Saprotams, ka sirsnīgais latvietis par tādu izvēlās

Rīgu. Mandžūrijā J. Balodis bij pavadījis laiku no 1904. gada

novembra līdz 1905. g. jūlijam. Uz dzimteni izbraucot atvadās

no mīļajiem cīņas biedriem. Divizija. kurā J. Balodis cīnījās,

ieguva nevīstošu slavu, bet ar sirds sāpēm jāievēro, ka viņas

rindas kļuvušas retas.

Ģenerālis bij atkal mīļajā dzimtenē. Rīgā uzturoties viņš

lika roku masēt kara slimnīcas ambulātorijā. Te viņam gadījās

iepazīties ar slimnīcas ārstu, tagadējo Dr. mcd. prof. P. Sniķeri.

Pateicoties pēdējā gādībai J. Balodim piešķīra 2 mēnešu atvaļi-

nājumu uz Kaukāzu veseļošanās nolūkā. Ceļojums pacēla J. Ba-

loža gara stāvokli. Arī roka kļuva manāmi labāka, tā kā bij

masējama tikai ceļojuma sākumā. Interesanta un pamācoša bij

iepazīšanās ar Kaukāza lielisko dabu un raibajām tautībām. Ru-

denī ģenerālis atkal Rīgā. Te patlaban norisinās 1905. g. revo-

lucionārā kustība, kurā viņš nolūkojas no tuvākā tuvuma.

Kad atvaļinājums izbeidzas, ģenerālis dodas uz Viļņu, štāba

rīcībā. Še to ieskaita 27. divizijā, 106. Ufas kājnieku pulkā.

Sākas miera laika dzīve. Viļņā J. Balodis satiekas ar mīļu

draugu, pulkvedi Dambiti, ar kuru ilgus laikus dzīvo vienā dzī-

voklī. Tai pašā laikā iekrīt iepazīšanās un iedraudzēšanās ar

izcilus tautieti, Viļņas latviešu biedrības priekšnieku, Ed. Vei-

denbauma studiju biedri, veterinārārstu Sāmeli. Sāmeļa namā

mājo īsts latviešu gars un sirsnīga patiesa viesmīlība. Te bieža

satikšanās ar tautiešiem, kas ģenerālim mūžam neaizmirstama.

Sakari ar mazo dzimteni nepārtraukti. Viļņā ir sava latv. bi-

bliotēka un pienāk dažādi latviešu laikraksti. Pulka komandiers

latviešus ļoti ieredz. Jaunībā pats ilgākus gadus kalpojis Dau-

gavgrīvā un šo rosīgo tautu labi pazīst. 1906. g. pārnāk Ostro-

vas pulks no Mandžūrijas Daugavpilī, un šī pulka komandiers

pieprasa, lai J. Balodis atgriežas agrākā vietā. Tomēr Ufas pulka

komandiers iekārto lietu tā, ka J. Balodis var palikt Viļņā, ku-

ras sabiedrību tik īsā laikā tik ļoti iemīļojis.

Viļņā J. Balodis paliek no 1906. līdz 1914. gadam. Dzīve pa-

tīkama. Ģenerālis bauda tiklab priekšnieku kā apakšnieku mī-

lestību un uzticību. Viņam uztic dažādus amatus, vienu gadu

viņš ir arī pulka adjutants. 1913. g. viņu ieceļ par rotas ko-

mandieri. Gadās satikšanās ar visdažādākām Krievijas aprin-
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dāni. Izrādās, ka kaul gan monarchija restaurēta, brīvā doma

sabiedrībā iet plašuma un dziļumā. Un brīvo domu sabiedrībā

viens otram neslēpj, pat armijā to nedara. Reiz kara tiesas iz

meklēšanas tiesnesis. īsts zemnieka dēls, pulkvedis Akulovs tei-

cis ģenerāla klātbūtnē uz kādu krievu virsnieku: «Pieminat

mani. latviešiem kādreiz būs sava patstāvīga republika. Ne par

velti viņi tādām masām iestājas krievu armijā. Es to tautu pa-

zīstu, esmu daudzreiz bijis Rīgā." Kad ģenerālis drusku uz-

traukts uz to paskatījies, viņš turpinājis: „Es to nesaku kā

krievu armijas pulkvedis un nedrīkstu teikt kā izmeklēšanas ties

nesis, bet es runāju kā cilvēks ar saviem biedriem. Es protu

dzīvi svērt un novērot." Krievu pulkveža pravieša vārdi ātri

piepildījās, un lielā mērā ar viena sarunas dalībnieka piepalī-

dzību.

Pulkvedis Ramats. kas, J. Balodim Viļņā esot, apmeklēja

kara skolu turpat, stāsta par ģenerāli sekošo: „Mēs kara skolas

audzēkņi — latvieši sirsnīgi mīlējām un cienījām .1. Balodi. Viņš

Ģen. Balodis rotas komandiera 106.

pulkā, štāba kapteiņa dienesta pa-

kāpē; 1914. g. vasarā, pirms pasaules
kara.

Ģen. Balodis 1914. g. decembrī 106.

Ufas kājnieku pulka bataljona ko-

mandiers.

jau bij kaujas virsnieks, bet apgājās ar mums kā ar sev līdzī-

giem. Bieži viņš mūs uzaicināja pie sevis uz mājām, izmaksāja

mums pie gadījuma arī kafiju un cepumus. Runājām savā starpā
latviski un bieži vien par mīļo dzimteni, kā arī sajūsmināti dzie-
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dājām mīļas tautas dziesmas. Ta viņš zināma mera kļuva par

jauno latviešu virsnieku audzinātāju."

Tā pienāca 1914. g. vasara. Karš ar Vāciju, 27. divizijā

pēkšņa mobilizācija. Atvadīties no vecākiem nav laika. Jāap-

mierinās ar mīļu vēstuli un naudas balvu. Tad 2. augustā uz

fronti, uz Austrumu Prūsiju. Ģenerāli pavada viņa laimes zvaig-

zne. Viena no šī kāļa epizodēm jau minēta agrāk, sakarā ar cī-

ņām Mandžūrijā. Šinī karā uzkrīt sekošais apstāklis. No 16

viņa pulka rotas komandieriem 15 krīt vai tiek smagi ievainoti,

kamēr J. Balodis, kas ar tiem cīnās plecu pie pleca, tiek cauri

ar diviem viegliem ievainojumiem. Par izcilus nopelniem ģene-

rāli bērtin apber ar ordeņiem. Viņam piešķir Staņislava 2. šķiru,

Annas 2. šķiru, Vladimira 4. šķiru un stāda priekšā zelta iero-

čiem un Sv. Jura krustam, kā arī paaugstināšanai pulkveža-

leitnanta (apakšpalkavnieka) dienasta pakāpei.

1915. g. 8. februārī netālu no Grodņas ģenerāli ievaino otr-

reiz. Šoreiz lode gājusi caur kāju. Pirmo palīdzību slimnīcā

sniedz Dr. Francmanis, tagad ārsts Dobelē. Ir cerības uz drīzu

izveseļošanos un atgriešanos frontē. Bet notiek citādi. Šai laikā

vāci ielenc ģen. Rennenkampfa vienu armijas spārnu, pie kam

vācu gūstā krīt ap 150.000 liela krievu armija. Gūstā krīt arī

slimnieki, kas atrodas kara lauka slimnīcā, kur veseļojas J. Ba-

lodis.

Pulkvedis Ramats par laiku, ko viņš pavadījis gūstniecībā

kopā ar J. Balodi, stāsta: „Dzīvojām ar ģenerāli visu laiku kopā,

vienā istabiņā, pa priekšu Neisā Gnadenfrejā un beidzot Frid-

bergā. Ēdamvielu trūkums, kas bieži līdzinājās badam, bij liels.

Tādos apstākļos, kad jādomā tikai par maizi, cilvēki top par plē-

sīgiem zvēriem. Lielākā daļa domā tikai par sevi un lūko no-

raut tuvākam ko var. Šinī laikā iepazinos ar ģenerāļa dziļi mīļo

sirdi. Viņš ar biedriem dalījās beidzamā kumosā. Tā kā viņš

saņēma lielāku algu, tad dažam biedram varēja palīdzēt pat re-

gulāri. Gūstā viņš daudz lasīja un papildināja zināšanas visā-

dās nozarēs. Bij mums sarīkoti pat kursi, kur paši gūstekņi la-

sīja lekcijas. Slepeni studējām pat stratēģiju un taktiku, lai gan

pēdējās zinības vācieši neatļāva. Ģenerāļa Baloža atmiņu ap-

brīnoja visa nometne. Fridbergā bijām sapulcēti latvieši un

igauņi vien. Drīz arī nomanījām, kādēļ tas tā. Vāci sāka vest

dzīvu propagandu par Baltijas hercogistes dibināšanu zem Vā-

cijas protektorāta. Šai domai visnoteiktāki stājās pretīm ģen.
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J. Balodis un mēdza sacīt: «Apstākļi var grozīties tā. ka mēs paši

dabūjam vairāk, nekā vāci mums sola.*' Arī igauņi nebij pro-

pagandai pieejami.

1918. g. novembrī ģen. J. Balodis no vācu gūsta atgriezās

dzimtenē. Latvija jau bij proklamēta. Par kara ministri bij

J. Zālītis un par viņa biedru J. Baloža mīļais vecais draugs pulk-

vedis Dambītis. Pēdējā mājā kara ministrs iepazīstas ar J. Ba-

lodi un piedāvā viņam virsnieku rezerves rotas komandiera

vietu. Vietu J. Balodis arī pieņem. No minētās rotas, kā zi-

nāms, izauga un dabūja vēsturisko nosaukumu — I. Latvijas Ne-

atkarības rota. Visa rota sastāvēja no brīvprātīgiem, pa lielā-

kai daļai virsniekiem un intelligentiem. Rotas cīņas sākumā

netika vaiņagotas panākumiem. 1919. g. janvārī viņa aiz preti-

nieka pārspēka atstāja Rīgu. Tad piedalījās kaujās pret Lat-

vijā iebrukušiem lieliniekiem pie Skrundas un Ventas. Kad kaujā

pie Skudru mājām aiz Saldus krita varonis Kalpaks, J. Balodis,

pēdējā aicināts, stājās viņa vietā un uzņēmās atsevišķā latviešu

bataljona, vēlākās brigādes un dienvidgrupas komandēšanu. Nu

kaujas gaitas pašķīrās. Vajājot ienaidnieku, dienvidgrupa ar

ģen. Balodi priekšgalā devās caur Saldu, Jaunpili un Kalnciemu

uz Rīgu. 22. un 23. maijā ģenerāļa Baloža vadītā grupa ienāca

kā uzvarētāja Rīgā.*)

5. jūlijā 1919. g. pēc uzvarām bagātām cīņām Rīgā ienāca

arī Ziemeļlatvijas grupa. 15. jūlijā ģenerāli Balodi iecēla par

Kurzemes divizijas komandieri un reizē ar to ari par visa au-

strumfrontē pret lieliniekiem uzstādītā kara spēka pavēlnieku.

Cīņas pret lieliniekiem ritēja, sekmīgi, bet nedabūja vēl pilnīgi

attīstīties, kad Rīgas frontē uzbruka Bermonts un vācieši.

16. oktobrī 1919. g., kad Bermonts jau tuvojās Rīgas tiltiem, mi-

nistru kabinets iecēla J. Balodi par nacionālās armijas virspavēl-
nieku. Viņa virsvadībā mūsu nelielā, bet varonīgā nacionālā

armija niknās cīņās sakāva labi apbruņotos bermontiešus un vā-

ciešus un aiztrieca pār Latvijas robežām. 1920. g. armija ģen.

J. Baloža vadībā, pēc sīvām kaujām, izdzina lieliniekus arī no

Latgales, un Latvija bij brīva.

Par Latvijas atbrīvošanas kara vadību ģen. J. Balodim vai-

rākkārt izteikta valdības pateicība un atzinība. 1919. g. J. Ba-

*) Kas vēlas tuvāk iepazīties ar Latvijas brīvības cīņām Kurzemē

1.519. g. pavasarī, ieskaitot Rīgas atsvabināšanu, tiem aizrādām uz pulkveža
K. Ramata teicamo grāmatu ..Kalpaka bataljons netkarības cīņās ", 1929. g.
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lodi paaugstināja pulkveža un 1920. g. ģenerāla dienasta pakāpē

Pēdējo pakāpi viņam vienprātīgi piešķīra Tautas Padome, jo ģe-

nerāļa nopelni bij redzami visai tautai. J. Balodis apbalvots ar

Lāčplēša ordeņa visām trim šķirām par to. ka uzņemdamies mūsu

armijas vadību vienā no viskritiskākiem brīžiem, vedis to ar īsta

lietpratēja prasmi un izturību pie spožām uzvarām. Tālāk

J. Balodis ii daudzu augstu ārzemes ordeņu kavalieris. Viņam

piemēram piešķirti ordeņi: Francijas goda leģiona (Legion

d'honneur commandeur), Anglijas — Miķeļa un Jura (Knight

Commander of St. Michael and St. George). Igaunijas — Brīvī-

bas krusta [. šķiras I. pakāpe, Polijas — Virtuti militāri un So-

mijas — Baltās rozes lielkrusts.

Pilnīgam miera laikam iestājoties un pabeidzot armijas

miera laikam piemērotu pārorganizēšanu. 1921. g. likvidēja ar-

mijas virspavēlnieka posteni. Šai gadījumā ģen. J. Balodi at-

brīvoja no kara dienasta. 1923. g. viņš uz pirmā aizsargu kon-

gresa lūgumu uzņēmās aizsargu goda šefa pienākumus. Viņš

ir arī goda biedrs vairākās bijušo kara vīru biedrībās. 1925. g.

ģen. J. Balodi ievēlēja mūsu Saeimā, kur viņš darbojās zemnieku

savienības frakcijā un ir priekšsēdētājs kara lietu komisijā. Tā-

pat ģenerālis ir pastāvīgs biedrs Lāčplēša kara ordeņa domē.

Darbojas viņš arī vairākās sabiedriskās un saimnieciskās orga-

nizācijās, piem. Kara invalidu palīdzības fonda domē, Brāļu kapu

komitejā, Brīvības pieminekļa komitejā un citur.

Satversmes sapulce ar 1921. g. 20. aprīļa likumu viņam pie-

šķīra dzimtsīpašumā Līvbērzes Upes muižā jaunsaimniecību

100 ha platībā. Šo saimniecību ģenerālis nosauca savā vārdā

par Baložiem.

Ar to savu īso biogrāfisko zīmējumu par ģen. J. Balodi arī

beidzu. Piezīmēju tikai, ka ar nolūku atturējos no viņa darbu

novērtēšanas Latvijas atbrīvošanas un pēckara laikā, atzīmē-

dams tikai viņa dzīves galvenos etapus. Ģenerāļa J. Baloža vārds

ierakstīts mūsu vēsturē neizdzēšamiem burtiem un vēl paaudžu

paaudzēs aicinātas spalvas atgriezīsies pie šo darbu apskates.

Dievs lai svētī mūsu tautas izcilo dēlu!
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Lāčplēša kara ordeņa 1., 2. un 3. šķiras

1. šķira.

Armijas Virspavēlnieks ģenerālis Jānis Balodis apbalvots

par to, ka 1920. g. janvārī, februārī un martā, uz savu ierosmi,

ar izturīgu varonību, trūcīgi apbruņotiem un skaitliskā ziņā ma-

zākiem spēkiem, nepārtrauktās kaujās satrieca un izdzina mums

naidīgo Krievijas karaspēku no Latvijas robežām.

2. šķira.

Armijas Virspavēlniekam ģenerālim Jānim Balodim par to,

ka 1919. g. oktobrī un novembrī, visai grūtos apstākļos, uz savu

ierosmi, ar izturīgu varonību, trūcīgi apbruņotiem un skaitliskā

ziņā mazākiem spēkiem salauza Bermonta-Avālova karaspēku,

to decembrī galīgi izdzīdams no Latvijas.

3. šķira.

Armijas Virspavēlniekam ģenerālim Jānim Balodim par to,

ka viņš, pieņemdams Latvijas armijas vadīšanu vienā no vis-

kritiskākiem brīžiem, veda to pie spožas uzvaras, galīgi satriek-

dams pretnieka armijas.
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Foto J. Rieksts.

Anglijas Sv. Miķeja un Sv. Jura ordenis.

levērojot Latvijas armijas neatsveramos pakalpojumus sa-

vai valdībai, Latvijas tautai un Sabiedroto valdībām, iztīrot

zemi no padomju un vācu armijām un aizstāvot savas frontes

pret brīvības ienaidniekiem, Lielbritānijas Majestātei Ķēniņam

Georgam V. labpaticies apstiprināt ģenerāļa Baloža, Latvijas

Armijas Virspavēlnieka, iecelšanu par Sv. Miķeļa un Sv. Jura

visaugstākā gadījuma ordeņa bruņnieku-komandieri (Knight
Commander of the Most Honourable Order of St. Michael and

St. George).
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Sv. Miķeļa Un Sv. Jura ordeņa diploms.

Viņa Majestāte sekojusi ar simpātisku interesi Baltijas
valstu notikumiem, un ar pilnu cienību atzīst ģenerāļa Baloža

labās vadoņa spējas un teicamās militārās īpašības, kas pavai-

rojušas viņa vadībā esošā karaspēka augsto spējības un disciplī-

nas standartu, palīdzot Latvijas prezidentam un valdībai pār-

ciest vētrainu laikmetu, kas atzīmē Latvijas pirmos pastāvē-

šanas gadus.
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1. Triju Zvaigžņu Ordeņa 1. šķira.
2 Somijas Baltās rozes Lielkrusta komandiera ordenis.

1. Francijas Goda Leģiona ordenis (Commandeur de la Légion d'Honneur).

2. Polijas kara ordenis „Virtuti Militari".

3. Igaunijas Brīvības Krusta I. šķiras I. pakāpe.
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Latvijas Pagaidu valdības ministru

prezidents K. Ulmanis.

Ģenerālis J. Balodis.

K. Ulmanis, Latvijas Pagaidu valdības

ministru prezidents.

Ģenerāļa Jāņa Baloža vārds ir uz visiem laikiem cieši sai-

stīts ar Latvijas atbrīvošanas cīņām, ar Latvijas patstāvību un

pastāvēšanu.

Lai saprastu ģenerāļa J. Baloža lielos nopelnus Latvijas

labā, mums atmiņās jāatgriežas mūsu brīvības cīņu laikmetā.

Tukša un izpostīta tad bija mūsu zeme. Citās frontēs no citām

tautām jau uzvarētais ienaidnieks mūsu zemē vēl jutās kā vald-

nieks, kas toreiz neslēpa savu nelabvēlību mūsu brīvības un pat-

stāvības tieksmēm. No austrumiem mācās virsū otrs ienaid-

nieks, kam tāpat mūsu patstāvība nebija pa prātam. Šiem di-

viem pārspēkiem pretī mēs varējām nostāties vienīgi ar savu

nesatricināmo ticību, ar paļāvību uz Latvju tautas brīvības gribu.

Nekāda cita reāla spēka aiz mums nebij, jo Sabiedroto lielvalstu

solījumi cīņu sākumā drīzāk bij uzskatāmi kā morālisks at-

balsts, bez noteiktām cerībām mūsu brīvības cīņās dabūt ka-

reivjus kā palīgspēkus. Tos. kas būtu gatavi ar ieročiem rokā

cīnīties par savas jaunās valsts patstāvību, mums vajadzēja rast

tepat mūsu zemē. no mūsu pašu tautas vidus. Lielajā sajukuma
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un pat izmisuma laikā, kāds toreiz nospieda cilvēku prātus, ti-

kai varoņi varēja Latvijas valdībai piedāvāt savus pakalpoju-

mus, jo daudzi teica, ka lielākas izredzes ir krist varoņa nāvē

cīņā pret ienaidnieku, nekā to uzvarēt.

Ģenerālis Balodis bija viens no pirmajiem, kas iestājās

mūsu jaunās armijas cīnītāju rindās. Viņš nešaubījās un ticēja

Latvju tautas uzvarai, un šī lielā ticība deva viņam ārkārtīgu

morālisku spēku, kura liesmās sildījās visi tie, kas bija padoti

viņa vadībai. Kā uzmanīgs un saprātīgs armijas audzinātājs

ģenerālis Balodis nekad nava meties nekādos nepārredzamos pa-

sākumos, jo viņš zināja, ka Latvijas karotāju rindas lielas ne-

var būt. un tāpēc ir saudzējams ikviens kareivis. Savu sajūsmu

viņš apbrīnojamā kārtā prata iedvest arī saviem palīgiem un

visiem viņam padotiem kareivjiem, ar to divkārtodams mūsu

armijas spēkus un cīņas garu.

Viņš zināja, ka vieni paši mēs nespēsim uzvarēt skaitliski

stiprākos ienaidniekus, aiz kuru priekšpulkiem stāvēja lielu

tautu un lielu valstu neizsmeļamas rezerves. Ikvienā kritiskā

brīdī viņš prata mūsu labvēļus pārliecināt par nākošām uzva-

rām, un kā kara vadonis visiem viņš prata diplomātiski iedvest

cieņu un paļāvību uz mūsu armijas spējām. Nekad no Latvijas

valdības un tautas viņš neprasīja pārmērīgus upurus, bet cen-

tās arvien iztikt ar to mazumiņu, ko mūsu tauta kā upuri vēl

spēja nest.

Tāpēc arī latvju tauta ar vislielāko paļāvību sūtīja savus

dēlus ģenerāļa Baloža armijas rindās, un saviem tuviniekiem,

kas ar zobenu un šauteni rokās cīnījās par savas tēvijas brīvību,

deva visu. kas pēc posta gadiem bija vēl mājās palicis. No skait-

liski niecīgām rotām cīņas karstumā izauga spēcīga armija, kuru

ģenerālis Balodis veda no vienas uzvaras pie otras. Neatstumjot ne-

vienu uzticamu palīgu, tika lauzts ienaidnieku pārspēks, nedau-

dzos mēnešos Latvijas zeme bij iztīrīta no svešu varu spēkiem.

Latvju tauta nebija vīlusies savās cerībās, uzticēdama ģene-

rālim Balodim musu armijas vadību visgrfitākos brīžos. Viņa

vārds, kas cieši saistīts ar Latvijas atbrīvošanu, nekad nezudīs

no tautas atmiņas. Ģenerālis Balodis ar savām uzvarām vēlreiz

pierādīja, ka latvju tauta ir neuzvarama cīņu laukos, ka savu

zemi. savu brīvību tā prot aizstāvēt pret saviem ienaidniekiem. Jo

varonīgo cīnītāju priekšgalā stāvēja apdāvināts, drošsirdīgs vado-

nis, ģenerālis Balodis, kas kopā ar visu tautu dega brīvības ilgās.
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Pulkveža Kalpaka pēdējā vēlēšanās.

Kad pulkvedis saļima, nāvīgi ķerts no divām lodēm krūtīs

un vēderā, — viņš vēl dažus mirkļus bija pie samaņas un ar

dziļu trāģismu saņēma virsnieku .ziņojumus, ka kaujai pārpra-

tuma raksturs un tā notikusi ar vācu karaspēku. levainotā va-

doņa spēki gura, bet no viņa sejas izteiksmes varēja redzēt, ka

viņš vēl mirstot domāja par dzimteni un armiju.

Pulkveža Kalpaka pēdējie vārdi bija:

~Lai Balodis paliek manā vietā!"

Mums ziņo, ka pulkveža pēdējā vēlēšanās jau izpildīta un

viņa vietā par latviešu kapa spēku vadoni ie-

celts kopvedis Balodis. Arī Balodis, tāpat kā pulkve-
dis Kalpaks, bauda frontē nedalītu virsnieku un kareivju uzti-

cību, ko viņš iemantojis kopējās varonīgās cīņās. Par kopvedi
Balodi frontes kareivji mums rakstītā vēstulē saka: „V i ņ a v a -

dībāmēspanāksimto, koiesākapulkvedisKal-

p ak s."

Izraksts no 1919. g. Liepājā iznākušā karavīru laikraksta ..Lat-

vijas Sargs", 7. marta 1919. g. numura.

Pulkvedis Balodis paaugstināts par ģenerāli.
Izraksts no Latvijas Tautas Padomes

7. sesijas 3. sēdes stenogrammas

23. ja n v ā r ī 1920. g.

Prezidents Čakste: Tautas Padomes sēde atklāta. Šai

sēdei ir sekoša dienas kārtība . . . Bet iepriekš atļausiet man

Tautas Padomei paziņot Tautas Padomes prezidija lēmumu,

kurš notika saskaņā ar starpfrakciju biroju. Mūsu varonīgā ar-

mija ir iztīrījusi no ienaidniekiem Kurzemi un pa lielākai daļai

arī Latgali. Šos armijas darbus mēs esam atzīmējuši, sekojot

katram viņas varoņu gājienam. Mums arī uz priekšu vēl nāk-

sies nodarboties ar šo jautājumu, kādā veidā mēs godināsim sa-

vus varoņus. Mūsu armijas priekšgalā stāv pulkvedis Balodis.

Prezidijs atzina, ka mūsu pienākums ir godināt mūsu varonīgo

armiju un līdz ar to atzīt tos nopelnus, kurus ir ieguvis pulk-

vedis Balodis un tādēļ Tautas Padomes prezidijs liek priekšā, lai

Tautas Padome ieceltu pulkvedi Balodi par ģenerāli. (Vētraini

applausi.) Vai būtu kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Ja

nav. tad priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
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Foto J. Rieksts.

Tautas Padomes paziņojums ģen. J. Balodim par paaugstināšanu ģenerāļa
pakāpē.
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Pirmais Latvijas ministru prezidents —

ģenerālim Balodim.

Ģenerāļa kungs!

Pēc sekmīgi veiktām atbrīvošanas cīņām un miera līguma

noslēgšanas ar agrākiem ienaidniekiem, valsts pakāpeniski var

pāriet uz miera laika iekārtu. Saskaņā ar to uz ministru kabi-

neta lēmumu ir izbeigta Jums padotā virspavēlnieka štāba dar-

bība. Šai gadījumā izsaku Jums. ģenerāļa kungs, un visiem

Jūsu līdzstrādniekiem valdības dziļāko atzinību un pateicību

par spīdoši izvesto lielo darbu Latvijas valsts neatkarības labā.

Jūs, ģenerāļa kungs, piedzīvojāt mūsu nacionālās armijas

izaugšanu, Jūs viņu veidojāt. Jūs pazīstat vislabāk visas tās ār-

kārtējās grūtības, kuļas nācās pārdzīvot un pārvarēt Latvijas ar-

mijai viņas tapšanas stāvoklī. Cik daudz nebija atklātu un slēptu

naidīgu spēku, kup visādi mēģināja nomākt Jums uzticēto, sā-

kumā mazo pulciņu, kurš visam par spīti arvien pieauga. Ar

nesatricināmu pārliecību un uzticību valstij un tautai Jūs vedat

savu karavīru pulkus pretīm uzvarām. Jūsu kopdarbība ar na-

cionālo Latvijas armiju ir norisinājusies Latvijas vēstures vis-

slavenākā laikmetā, no valsts pasludināšanas sākot caur neat-

karības cīņu līdz valsts starptautiskai atzīšanai.

Kritiskajās 1919. gada oktobra dienās, kad ienaidnieks bija

sapulcējis savus spēkus, lai dotu Latvijas valstij izšķirošu trie-

cienu, valdība uzticēja Jums svarīgo un atbildīgo virspavēlnieka

amatu.

īsā laikā zem Jūsu vadības saorganizejas jauni kaujas speķi

un zem Jūsu virspavēlniecības, sekojot Jums vadītā štāba liet-

pratīgi un rūpīgi izstrādātiem plāniem, jaunā Latvijas armija,

pēc veselas virknes spīdošu uzvaru, atbrīvoja Kurzemi un vēlāk

Latgali. Uzvara cīņā pret diviem ienaidniekiem kļuva iespē-

jama, pateicoties armijas un tautas sajūsmas pilnai vadībai un

nenogurstošai enerģijai.

Cerības, kuras valdība uz Jums lika. nododot Jums virspa-

vēlniecību, ir pilnā mērā piepildījušās. Valdība uzticēja Jums

šo amatu, pazīdama Jūs kā karavīru ar bagātīgiem piedzīvoju-

miem, kā patriotu ar karstu sirdi, zinādama to, ka neviens nepa-

zina labāki, kā Jus latviešu nacionālas armijas apstākļus un

garu. jo Jūs, kā īsts Latvijas dēls. bijāt viens no pirmajiem, kas
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tūliņ pec Latvijas valsts proklamēšanas ar drosmi un sajūsmu

stājāties latvju karavīru rindās.

Viscaur Jūsu darbības pamatos ir bijusi aktīva griba ziedot

visus savus spēkus, rūpējoties par mūsu armiju, lai tādā kārtā

stiprinātu mūsu jauno valsti. Un šai ziņā viens no Jūsu dau-

dziem nopelniem ir arī tas. ka Jūs darījāt visu, lai uzturētu un

izkoptu mūsu armijas valstisko, nacionālo garu. Valdība ir pār-

liecināta, ka šis gars. mūsu valsts stiprums un viņas neatkarības

visdrošākā ķīla, kā mūžīgs spēka avots, tas mājos mūsu nacio-

nālā karaspēkā arī uz priekšu.

Atvadoties no Jums. ģenerāļa kungs, pēc Jūsu nopelnu ba-

gātās darbības un no Jums padotā štāba darbiniekiem, kuri strā-

dādami Jūsu garā, ir priekšzīmīgi veikuši svarīgos uzdevumus

attiecībā uz kara vadību, armijas apgādāšanu un frontes un aiz-

mugures sagatavošanu sekmīgai cīņai, valdība zin, ka Jūsu un

Jūsu līdzstrādnieku zināšanas, piedzīvojumi un darba gatavība

pieder Latvijai arī turpmāk. Latvju tauta mūžam neaizmirsīs

savu varonīgo armiju ar Jums, kā viņas virspavēlnieku, priekš-

galā. Atminēdama Jūs un savu nacionālo armiju grūtās cīņās

atbrīvotā un apvienotā Latvijas valsts augs un zels.

Ar patiesu cienīšanu

Ulmani s. ministru prezidents.

Armijas Virspavēlnieka pavēle Nr. 32.

Rīgā, 31. marta 1921. gadā.

Inspekcijas daļa.

§ 1

Uz Ministru Kabineta Lēmuma pamata 1. aprīlī š. g. Virspa-
vēlnieka postenis un štābs tiek likvidēts.

Atstājot savu amatu un šķiļoties no jums. dārgie kara vīri,

Latvijas brīvības izcīnītāji, — visā īsumā gribu atzīmēt tos fak-

torus un spēkus, pateicoties kuriem sasniedzām paši savu neat-

karīgu valsti.

Kā varējām mēs — saujiņa latvju karavīru -.— uzvarēl visus

daudzkārtīgi stiprākos ienaidniekus? Kāds spēks palīdzēja?

Kas saistīja mūs visus cieti kopā? Kas iedvesa uzvaras gribu,

kad pretinieki uzskatīja mūsu vājos spēkus pat ar izsmieklu un

nievāšanu?
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Tautu atbrīvošanas karos, pie uzvaru sasniegšanas, vislie-

lāko lomu spēlē apzinīga valsts ideja un morāliskais spēks. Ar

šo spēku bija un ir apdāvināti Latvijas karavīri. Šis garīgi sai-

stošais mūs spēks — ticība savai taisnai lietai, na-

cionālais gars, apziņa, vienprātība, viena kopīga nelo-

kāma griba un viens mērķis — padarīja mūsu

mazoarmijupar neuz varamu. Izkaisītie pa visu Lat-

viju kara pulciņi kļuva par vienu veselu, norūdītu kaujas orga-

nismu. Garīgās saites — morāliskais spēks neradās uzreizi un

bez ārkārtīgām grūtībām. Visas amata personas, no zemākām

līdz augstākām — upurēja daudz enerģijas lietas labā. Darbs

bija sevišķi grūts. Visi strādāja nenogurstoši. Katrs centās iz-

pildīt savus pienākumus, piemērojoties apstākļiem un vajadzī-

bas gadījumos rīkojoties patstāvīgi, kad nebija iespējams sa-

ņemt rīkojumus no priekšniecības. Pateicoties šādai pašinicia-

tīvei — darbs veicās sekmīgi. Tomēr, ievērojot toreizējos ne-

normālos apstākļus, šad un tad tika pielaistas kļūdas un varbfit

pat tāda rīcība, kura, skatoties no likuma redzes stāvokļa, nor-

mālā laikā skaitāma par nelikumīgu. Bet šī rīcība veda pie gala

mērķa — uzvaras.

Ar prieku un gandarījumu jāatzīmē, ka vienmēr esmu at-

radis no visiem līdzdarbiniekiem sirsnīgu pretimnākšanu mūsu

kopīgā darbā. Vienprātība ir bijusi tā, kas palīdzējusi veikt ne-

paveicamo.

Aiziedams no jums, dārgie tēvijas sargi, izsaku viskarstāko

vēlēšanos, lai tā ticība, tas gars un tā vienprātība, kas līdz šim

valdījusi starp jums, paliktu uz visiem laikiem. Ticu, ka jūs arī

turpmāk būsat modrīgi un gatavi kuru katru brīdi stāties par

savas Tēvijas neaizskaramību.

Novēlu jums spēku, veselību, enerģiju jūsu miera laika

darbā.

Pateicība visiem maniem līdzdarbiniekiem: komandieriem,

vadītājiem, organizētājiem, jo sevišķi klusajiem darba veicējiem

kareivjiem, — visiem, kas Latvijas brīvību, neatkarību un tautas

labklājību stādījuši augstāk par visu citu.

Pateicība Latvijas mātēm un tēviem, kas pratuši uzaudzināt

savus dēlus par īstiem tautas varoņiem.

Pateicība visam tam pilsonēm un pilsoņiem, kuri arvien, pat

visgrūtākos acumirkļos, kādā nebūt veidā pabalstījuši armiju.



Ar dziļām skumjām pieminot mūsu armijas cīnītājus, kuri

vairs nav mūsu vidū, kas nolikuši savas galvas tautas un dzim

tenes labā, — ticu, ka smagie upuri nav velti nesti. Latvju tauh

pratīs nostiprināt, izdaiļot un paturēt to. ko viņas armija savān

asinīm izpirkuši.

„Dievs, svētī Latviju!"

Šo pavēli nolasīt visās karaspēka vienībās.

Ģenerālis Balodis.

Štāba priekšnieka v. i.,

Ģenerālštāba Pulkvedis-leitnants Ramats.

Pareizi:

Inspekcijas daļas priekšnieks.

Pulkvedis-leitnants Rozīts.

Foto J. Hieksts.

Pulkveža Raloža brigādes štābs 1919. g.
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Brigādes ģenerālis Al -

frēds Berts, C. 8.,
C. M. G., D. S. O., A. M .

Anglijas militārās misijas
priekšnieks Latvijā 1919.

gadā.

Ģenerālis Balodis, K. C. M. G.

Angļu armijas ģenerālis Berts.

Nosvērts, mierīgs, dabas radīts kareivis, ģenerālis Balodis

ar savu priekšzīmi un vadību uzvarēja Latvijas neatkarības cī-

nās. Visus savus spēkus viņš koncentrēja šajā lietā un viņš

bija tikpat varonīgs un cienīts vadonis studentiem, partizāņiem,

un citiem patriotiem Latvijas neatkarības agrīnajās dienās, kā

vēlāk spīdošā rēgulārā armijā, ko viņš organizēja un veda pie

uzvaras.

Viņa rakstura izcilā īpašība — apbrīnojamais takts un ie-

cietība satiksmē ar partijām, sevišķi ar ārzemniekiem, lai būtu

tie draugi vai ienaidnieki, tāpat arī attiecībā pret neskaitāmām

intrigām, izvairoties no visiem politiskiem iespaidojumiem, kas

varētu mazināt karaspēka varonību un apdraudēt viņa ieroču

sekmes.

Viņa ienaidnieki sāka viņu cienīt, un visi. kas strādāja ar

viņu kopā, viņu apbrīnoja, un viņš tiem iedvesa ticību sekmēm,

drosmi darīt visu tēvijas brīvības labā.

Pirmo reizi dzirdēju par pulkvedi Balodi, kad. ieradies Bal-

tijas jūrā. pētīju turienes stāvokli; 1919. gada martā Kurzemē,
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kad agrākais pavēlnieks pulkvedis Kalpaks bija kritis cīņā ar

lieliniekiem, pulkvedis Balodis komandēja studentu, virsnieku

rezerves v. c. latvju karaspēka vienības.

Baloža brigādes vai Kalpaka bataljona karavīri bija latvju

studenti un agrākās Krievijas impērijas armijas latvju tautības

virsnieki. Šie latvju spēki tajā laikā darbojās kopā ar vācu vie-

nībām pret lieliniekiem, kas toreiz okupēja Rīgu, un, Baloža

vadībā, cīnījās pretlielinieku frontē, kas 1919. gada maijā bei-

dzās ar galvas pilsētas reokupēšanu. Šo spēku administrātīvā

vadība un rīkošana rādīja, ko vadonis spēj. un vēstīja viņa vē-

lākās sekmes.

Kalpaka bataljons, vēlāk Baloža brigāde, bija pirmā latvju

militārā vienība, no kuras izauga spīdošā Latvijas armija.

Drīzi pēc manas ierašanās Liepājā, 1919. gada jūnija, man

alkal bija lemta izdevība redzēt vēl vienu izcilu mūsu varoņa

īpašību. Tajā gadā pasaules kara miera līgums nosacīja, ka

vācu okupācijas armijai jāatgriežas uz savām pirmākām ro-

bežām. Šī armija arī atkāpās no Igaunijas, un Latvijā lieli-

nieki, sekodami vāciem, okupēja Rīgu. Kāda vācu vienība,

f>. rezerves korpuss, ģenerāļa grāfa fon der Golca vadībā, kopā

ar latvju brigādi, pulkveža Baloža vadībā, atbalstoties uz Lie-

pāju, sadūrās ar lieliniekiem Kurzemē, virzījās tālāk un atņēma

Rīgu lieliniekiem atpakaļ. Bet vāci neturpināja uzbrukumu

kopējam ienaidniekam, kā to darīja Baloža brigāde; dodamies

uz Latvijas ziemeļiem, vāci taisījās uzbrukt Igaunijai. Igauņu

armija, virspavēlnieka ģenerāļa Laidonera, K. C. M. G., vadībā,

kopā ar ziemeļu Latvijas latvju pulku, atdzina vācus atpakaļ
līdz Rīgai, kur atradās pulkvedis Balodis ar daļu no saviem

kareivjiem.

Igauņiem un latvjiem bija milzīgs rūgtums pret vāciem un

daži gaidīja, ka Balodis izlietos šo gadījumu, lai, kopā ar igau-

ņiem un ziemeļu Vidzemē, pulkveža Zemitāna vadībā, radītām

latvju armijas vienībām vērstos pret fon der Golca spēkiem.

Taču pulkvedis Balodis to nedarīja, bet palika pie stingras

neutrālitātes, turpinot cīņas lielinieku fronte, pret kuriem agrāk

bija gājis kopā ar vāciem. un tagad turējās viens pats ar ne-

lielu, patriotiski noskaņotu latvju karavīru pulku.

Viņa rīcības iemesls pirmkārt bija tas. ka Baltijā bija iera-

dusies Sabiedroto misija, kas centās attiecības nokārtot, un otr-

kārt, apspriedēs ar sabiedrības pārstāvjiem viņš noskaidroja,



42

ka nebūtu veļams iesākt ciņu pilsēta. Gaidīja, ka vāci evakuēs

pilsētu, kādēļ tiem deva laiku kārtīgi atkāpties.

Ja tūdaļ iesāktu cīņu, tad, droši vien, nenovēršama būtu

iedzīvotāju izkaušana, — un pilsētā taču dzīvoja latvji, balti,

kā arī citu tautību piederīgie, galvenā kārtā veci vīri, sievas un

bērni; pēc tam būtu sākusies iznīcinoša, pilsētu sagraujoša ar-

tilērijas darbība.

Igauņi un latvju armijas ziemeļu pulks, kaut noguruši pēc

sekmīgā gājiena, ļoti gribēja uzbrukt pilsētai, un vāci, kas bija

no Vācijas dabūjuši ļaužu un kara materiālu pastiprinājumus,

ieņēma pozicijas Rīgas priekšpilsētās, nolemdami tur noturē-

ties. Bet Sabiedroto pārstāvji prasīja, lai vāci šīs pozicijas at-

stāj un atkāpjas 20 jūdzes uz dienvidiem no Rīgas.

Nav šaubu, ka pulkvedis Balodis ar savu izturēšanos glāba

Rīgu un viņas iedzīvotājus, ar to iegūdams Sabiedroto atzinību,

kuriem bija lemta svarīga loma šajā stāvoklī. Balodis pierā-

dīja, ka viņš ir pirmklasīgs karavīrs, kas spēj savaldīties un

apvaldīt arī savus pulkus pilsētā, nenovēršot uzmanību no lieli-

nieku frontes. Patiesi, tam vajadzēja būt briesmīgam pārbau-

dījumam.

Vēlāk, tā paša gada jūnijā, kad Ulmaņa valdība ieradās

galvas pilsētā, pulkvedis Balodis bija Pļaviņās (savā agrākā

vietā), kur ar regulāriem pulkiem un izkaisītiem partizāņiem,

pavisam ap 3000 vīriem, turēja austrumu līniju, 300 jūdzes no

Rīgas. 200 jūdzes gaļā, tumšu mežu un purvu frontē.

Ģenerālis Simansons, kas bija iecelts par virspavēlnieku un

par Latvijas kara ministri, rosīgi organizēja armiju, uzmanī-

dams vācu galvenos mitekļus, kas tagad bija atvirzīti uz Jel-

gavu, un atturēdams lieliniekus 300 jūdzes tālu austrumos. Cīņā

pret lieliniekiem un armijas organizēšanā pulkvedim Balodim

bija izpildu pavēlniecība, ko viņš veica ar lielām sekmēm, kaut

trūka ieroču, kaujas materiālu un arī ļaužu. Viņš sūtīja ziņo-

jumus vai arī pats ieradās galvenā miteklī Rīgā, kur viņa pa-

domi bija ārkārtīgi svarīgi, viņa metodes un sekmes visiem ie-

dvesa uzticību. Šajā laikā es pirmo reizi tiku darīšanās ar viņu

personīgi.

Kara ministrija bija nodomājusi apmeklēt lielinieku fronti,

kopā ar galvenā štāba pārstāvjiem, un es devos uz Baloža štābu

Pļaviņās.
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Mūsu ierašanos apsveica mūzikas skaņām; spēlēja naba-

dzīgi ģērbta „goda sardze". Tie bija spēcīgi, sajūsmas pilni

zemnieki, dedzības liesmām acīs, bikli, mierīgi un apņēmīgi

puiši. Pēc tam mūs aizveda mazu gabaliņu no stacijas, mie-

rīgā mājiņā, kur sastapām lielo vīru. kam bija uzticēta atbildība

par šo fronti.

Pirmais iespaids man palicis līdz šai dienai. Viņa štābā

bija tikai divi virsnieki. Kaut visu laiku štābā ieradās raitnieki

un bija jākārto svarīgas lietas, pulkvedis mūs saņēma mierīgi

Foto J. Rieksts.

Angļu armijas ģenerālis Bērts un ģenerālis Balodis.

un laipni, un lūdza dalīties vienkārša maltīte, kas tikko bija

pasniegta.

Pie pulkveža aizvien bija viņa ļoti labais sakaru virsnieks,

kapteinis Bružs, teicams angļu valodas pratējs, visās Latvijas

agrīnās cīņās bijis kopā ar savu vadoni. Mūsu maltītē bija sakņu

zupa un kas līdzīgs pudiņam, ko ēda kopā ar ūdeni un tēju;

tāda bija šī komandiera vienkāršā ikdienas maltīte.

Pats komandiers bija stingrs un lietišķs; mierīgs un no-

svērts visās lietās, viņa paskaidrojumi par stāvokli bija skaidri

un īsi, tāpat, kā viņa rīkojumi štābam vai pavēles karavīriem.

Varēja manīt, ka viņa virsnieki un visi pulki viņu mīlēja un
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cienīja, un viņš tos vadīja vairāk ar savu smalko, uzticību ie-

dvesošo personību, nekā ar formāli stingru disciplīnu.

Es atceros vienu lietu, kas Balodim nepatika; tā bija vaja-

dzība, lai viņš uzņemtos kādu valdības amatu galvas pilsētā vai

citur: viņš sacīja: «Turpināsim savu darbu, politiskos pienāku-

mus atstāsim citiem."

Viņa sirds lieta vispirms bija Latvijas aizstāvēšana un at

brivošana no ienaidniekiem.

Viņš nemēdza daudz runāt, un tajās dienās viņš runāja

tikai par uzticētās frontes aizstāvēšanu vai par viņa ļaužu neat-

liekamām vajadzībām; nekad par citu nespriedām, bet par šīm

divām lietām viņš runāja ar interesi par vienu un gandrīz ar

dedzīgu aizrautību par otru. arvien tverdams pašu lietas bū-

tību. Viņš bija dziļi domājošs, arvien, — cik man zināms, arī

vēl tagad. par savu mērķi uzskatīdams Latv i ja s un

1 aI v j v tautas d ro š i bu.

Apmeklēdams fronti, viņš noklausījās virsnieku ziņojumus,

apspriedās ar komandieriem, parunājās ar vienkāršiem ka-

reivjiem, iedams pašās priekšējās pozīcijās, kur karavīrus ie-

drošināja un deva viņiem labus padomus. Šādi priekšējo pozī-

ciju apciemojumi apbrīnojami iespaidoja karavīrus, spridzināja

pagurušos un dziļi pārbaudītos vīrus, kas nežēloja savas dzīvības

par viņu un par savu tēviju.

Dienu pirms mūsu apciemojuma ziemeļu sektorā vietējie

partizāņi bija no kāda nocietinājuma izsituši uzbrūkošu lieli-

nieku daļu, kas gribēja izlauzties cauri latvju daļām. Tajā pašā

laikā otru lielinieku daļu sagūstīja dienvidu sektorā.

Šīs nelielas sekmes nelieliem latvju pulkiem iedvesa sparu,

kaut viņus vienus no otriem šķīra lieli attālumi plašajā frontē.

Sevišķu iespaidu uz mani atstāja tas. ka gūstekņiem, kam

mugurā bija labi apģērbi un kājās stipri zābaki, netika atņemts

it nekas, kaut Baloža ļaudis bija ļoti trūcīgi apģērbti un vismaz

60% nebija zābaku.

Viens no štāba virsniekiem man teica, ka pulkvedis šajā

ziņā esot ļoti stingrs, un viņa principam visi piekrītot.

29. augustā pie Līvāniem, austrumu frontē, sākās neliela

operācija, ar nolūku saīsināt aizstāvēšanās līniju un ieņemt po-

ziciju, kas vēlāk noderētu, uzbrūkot Daugavpilij. Mērķis bija

sasniegts, nelielā operācija bija pilnīgi sekmīga un pavairoja
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Baloža nopelnus vel ar vienu panākumu, jo operācijas plānu iz-

strādāja un ari reālizēja pats Balodis.

Šaja operācija viņam bija izdevība atkal pierādīt kādu iz

cilu karavīra īpašību noslēpumuglab ā š a n a s s p ē j v.

Neviens, izņemot dažus nepieciešamos komandierus, neka

nezināja par viņa nodomu, nezināja ne dienu, ne laiku, kad uz-

brukums sāksies. Tikai kad ienaidnieka pozicijas bija ieņemtas

un ciemats okupēts, viņa nodoms kļuva zināms; ienaidnieks bija

pilnīgi pārsteigts, kam sekoja drīzas sekmes, ar ārkārtīgi ma-

ziem zaudējumiem.

Ar tādu rīcību pulkvedis Balodis nosargāja austrumu

fronti, kamēr dienvidu un dienvidu rietumu (vācu) frontē

stāvoklis kļuva arvien nopietnāks, līdz. beidzot, 1919. gada 9. ok-

tobrī, izvērtās par karu. 16. oktobrī ģenerālis Simansons. kas

bija jau ap 70. gadus vecs vīrs. atkāpās no virspavēlnieka amata

un to pārņēma pulkvedis Balodis (paaugstināts par ģenerāli),
kurš atgriezās Rīgā un sāka enerģisku cīņu pret tā saukto Ber-

monta uzbrukumu.

Sākot no šī laika līdz novembra beigām ģenerāli Balodi

saistīja jaunradusies fronte. Līdz tam notikušās cīņas vairāk

līdzinājās partizāņu karam, kur pulki darbojas plašā apgabalā,

bet tagad viņam bija jācīnās pret regulāru karaspēku, kam bija
vismodernākais apbruņojums un kara materiāli, un kas bija

ieņēmis noteiktas pozicijas.

Šajā periodā Baloža stratēģija un taktika, kopā ar Sabie-

droto kuģiem, deva latvju ieročiem ātru uzvaru, kas vēsturē pa-

liks kā šīs zemes slavas pilnais stāsts.

Bez cīņām kaujas laukā, kas bija viņa tiešais uzdevums, ģe-

nerālim tajā pašā laikā bija jānodarbojas arī ar citām lietām,

kas pierādīja vēl vienu viņa īpašību, kurai jau vairāk diplomā-

tisks raksturs. — pacietību, mērenību, stingrību konferencēs un

dažādu, lielākā vai mazākā mērā delikātu lietu kārtošanā vācu-

krievu uzmākšanās laikā: 1) kopdarbība ar Sabiedroto floti, un

vairāki lāgi arī ar igauņiem, poļiem un lietuvjiem; 2) delikāta

lieta bija nokārtojama sakarā ar Rīgā palikušiem krieviem, bal-

tiem, vāciem; 3) Bermonta miera piedāvājums un pamiera vai

cīņas pārtraukuma pieprasījums no Sabiedroto puses Latvijai

neizdevīgā laikā; 4) krievu gūstekņu lietas nokārtošana, kuri

prasīja, lai viņiem ļauj pievienoties ģenerāļa Juģeņiča krievu

ziemeļu-rietumu armijai.
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Visas šīs lietas viņš pacietīgi pārbaudīja no Latvijas drošī-

bas viedokļa un panāca apmierinošus rezultātus.

Interesants pārskats par šo darbību varētu pildīt veselu sē-

jumu, bet tas jāatstāj vēsturnieka spalvai; šajā gadījumā tikai

atzīmēsim, ka ģenerāļa Baloža individuālā rīcība, viņa iespaids

uz valdību un šo jautājumu nokārtošanai sasauktās konferencēs,

viņa gudrība un iecietība panāca labu saprašanos un garantēja

valsts drošību.

Otrā cīņu periodā, kaut ļoti aizņemts sakarā ar krievu-vacu

uzbrukumu jaunai Latvijas valstij, virspavēlnieks neaizmirst arī

gādāt par to, lai no Latvijas varētu izdzīt lielinieku kāļa spēku,

kas arvien vēl okupēja valsts austrumu daļu, Latgali. Un kad

Rīgas dienvidos nāca viens panākums pēc otra, viņš sāka orga-

nizēt trešo un galīgo Latvijas atbrīvošanu no ienaidniekiem.

Viņš rīkoja papildškutis, laboja ceļus, slepeni izstrādāja ga-

līgā, lielā austrumu kara gājiena plānus.
1920. gada 3. janvāri sākās Latvijas brīvības cīņu pēdējais

posms. Latgales atbrīvošana. Atkal pirmā vietā bija kara noslē-

pumu glabāšana, un virspavēlnieka vadītās cīņas sekmēja kā

ienaidnieka pārsteigšana, tā arī jau labi apmācīto un piedzīvo-

jušo kareivju apņēmība un drošsirdība. Janvāra beigās Latgales

galvenā pilsēta. Rēzekne, bija ieņemta, spēcīga aizstāvēšanās lī-

nija pavirzīta uz robežas pusi, un drīzi vien pēc tam sākās saru-

nas ar padomju valdību par miera slēgšanu.

Šo pēdējo cīņu pilnīgs apskats varētu pildīt daudzas lappu-

ses, tas varētu spīdēt nevien ar saviem lieliskiem plāniem, bet

arī ar latvju virsnieku un kareivju varonīgo drošsirdību.

Man bija lemta laimīgā iespēja būt ģenerāla Baloža rīcības

lieciniekam vairākos gadījumos. Līdztekus ģenerāļa cīņas un

vadības principiem bija vēl viens faktors, kas Joti sekmēja ne-

atlaidīgo virzīšanos uz priekšu; tā bija ģenerāļa izveidotā apdzī-

voto vietu okupēšanas metode.

Tiklīdz pulki bija ieņēmuši pozicijas ārpus atkarotās vietas,

iedzīvotājus sapulcēja miesta laukumā un izvēlēja priekšnieku

vai darbības vadītāju. Ļaudīm paziņoja, ka viņi var paturēt sa-

vus zemes gabalus un ka noteiktā nedēļas dienā būs tirgus. At-

stāja nelielu aizsargu pulciņu, kura vadībā iedzīvotāji organi-

zēja pilsētu sardzi, paši savai drošībai, un, beidzot, ļaudīm pazi-

ņoja, ka visa līnija virzīsies uz priekšu, lai nodrošinātu ieņemtās

pozicijas. Izlūkošanas nodaļa tūliņ iesāka spiegu gūstīšanu, ku-
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rus ienaidnieks atstāja aizmugurē, noskaidrojot viņu dzīves vie-

tas. Pateicoties iedzīvotājos iedvestai uzticības un drošības sa-

jūtai, šos sevišķi bīstamos ienaidnieka spiegus drīzi atrada un

nodeva tiesai, līdz ar virzīšanos uz priekšu iztīrot ieņemtos ap-

gabalus no visbīstamākiem okupētās territorijas elementiem.

Minētā metode, kas stipri atšķiras no citām dažreiz pieņem-

tām metodēm, apbrīnojami veicināja miera un drošības nodibi-

nāšanos aizmugurē, un tai bija liela nozīme valsts atjaunošanā,

kādu pienākumu uzņēmās valdība pēc tam, kad ģenerālis Balo-

dis bija beidzis Latvijas atbrīvošanas cīņas.

Kā neatkarības kara vadonis ģenerālis Balodis neaizmirsa

savus kareivjus un kritušos ari tad, kad bija noslēgts miera lī-

gums ar padomju Krievi ju un Vāciju. Viņš darbojās Brāļu Kapu

komitejā, kas uzņēmās kritušo varoņu piemiņas godināšanas

darbu. Komiteja, — ar visas latvju tautas atbalstu, — Rīgā

uzcēlusi kara pieminekli kapos, kur guldīti tie, kas krita par

Latvijas brīvību; tas minams kā lielisks un apgarots celtnie-

cības piemērs Austrumu Eiropā. Tagad ģenerālis Balodis, kā

Latvijas parlamenta loceklis, arvien ir palīdzīgs saviem bijušiem
karavīriem, viņš neliedz savus padomus un atbalstus viņu pri-

vātā dzīvē.

Ģenerālis Balodis patiesi bija izcilākā persona Latvijas brī-

vības cīņu laikā; viņa dzīve un darbs veltīti tikai vienam ideā-

lam - *L ai dzīvo Latvija!"

J_o. li. 50.
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Pulkv. S. G. Tallents,

Anglijas militārās misijas
loceklis Latvijā 1919. g.

un Sabiedroto ieceltais

Rīgas gubernators 1919.

gada vasarā.

Foto J. Rieksts

Ģenerāļa Baloža vārds saistās ar dažām manām visspilgtā-

kām atmiņām par Latviju, un man ir prieks tās atcerēties viņa

50. šūpļa svētkos.

Kad 1919. gada jūlijā man dažas dienas bija jāizpilda Rīgas

gubernatora amats, kamēr ieradās valdība un uzņēmās zemes

vadību, tad ģenerālis Balodis bija tas, kura padomi man palī-

dzēja izšķirt daudzus kritiskus jautājumus. Kad vēlāk, tajā

pašā gadā, Rīgu bija ielenkuši Bermonta vadītie pulki, tad ģe-

nerālim Balodim bija lemta loma, kas cieši saistīta ar Latvijas

vēsturi un ko citi ir varējuši mācīties apbrīnot vēl labāk, nekā es.

Es atceros ģenerāli Balodi kā ārkārtīgi gudru cilvēku, kas

sevī apvienoja vislielāko drosmi ar viscēlāko vienkāršību. Šūpļa

svētkos es viņam vēlu ilgu mūžu un laimi.
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Majors A. Kenans, An-

glijas militārās misijas
loceklis Latvija 1919. g.

Man ļoti patīkami, ka man dota izdevība šādā veidā izteikt

savus sirsnīgākos sveicienus ģenerālim Balodim viņa 50. šūpļa

svētkos.

To darot es vēlētos pievienoties manam agrākam pavēlnie-

kam ģenerālim Bertām, kas tik apbrīnojami izteicis ģenerāļa

Baloža labās īpašības, ka man maz vairs ko sacīt.

Pirmo reiz ar ģenerāli Balodi satikos 1919. gada martā,

Liepājas frontes agrīnajās, nemiera pilnajās dienās. Tas bija

drīzi pēc pulkveža Kalpaka traģiskās nāves, kad frontes līnija

bija aizvirzījusies līdz Saldum, kur viņš komandēja latvju ar-

miju; kaut šīs armijas kadrs bija apmēram bataljona lielumā,

ieskaitot rezerves, kaut visi bija trūcīgi ģērbti un bruņoti, bet

par spīti visam tam un arī par spīti vēl citiem nopietniem trū-

kumiem, visi bija apņēmības pilni un viņu gars šķita neuz-

varā ms.

Es nerunāšu plaši, ko interesantu pieredzēju ceļā uz Saldu

un pašā Saldus pilsētā. Teikšu tikai, ka viss mani dziļi aizku-

stināja.

Savus vēlākos pienākumus izpildot es biju diezgan tuva,

tiešā un netiešā, sakarā ar ģenerāli Balodi, un viena no viņa iz-
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cilākām rakstura īpašībām bija smalkjūtība attiecībās ar drau-

giem un ienaidniekiem.

Tikai viņš ar savu taktu un savu personību panāca, ka ma-

zais latvju karaspēks palika nesadragāts, neraugoties uz diez-

gan nelabvēlīgiem apstākļiem politisko ķildu jūklī.

Vēl nebija pagājis gads, kopš latvju karaspēku Kurzemē

komandēja ģenerālis Balodis, kad šis karaspēks jau bija vairāk

kā 60.000 vīru liels.

Ka viņš bija īsts vadonis, to pierāda viņa sasniegumi, kas

visiem zināmi.

Viņa darbības nopelnus, pašaizliedzīgi strādājot tēvijas

labā, varbūt labāk pratīs vērtēt nākošās paaudzes Latvijā.

„ /
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Ģenerālis A. Niessels, Balti-

jas evakuācijas Starpsabiedroto
misijas priekšnieks.

Vācu ēvakuācija no Latvijas

Ģenerālis A. Niessels.

Ar visu sirdi piebiedrojos ģenerāļa Jāņa Baloža tautiešiem

iņa 50. šūpļa svētku svinēšanā, jo nekad neaizmirsīšu ieroču

brālību, kas mus vienoja Latvijas atbrīvošanas laika, 1919. gada

pēdējās nedēļās.

Šaja ieroču brālība viņam bija lemta galvena loma. Tie

lm, kā Starpsabiedroto misijas priekšnieks, kam uzdots uzrau

dzīt fon der Golca pēcteča ģenerāļa fon Eberharda vācu kara-

pulku evakuāciju no Baltijas valstīm, es biju nabaga ģenerālis

bez armijas, jo manā tiešā rīcībā bija tikai Sabiedroto morāliskā

autoritāte, kas atvietoja materiālos līdzekļus, jo tādu man trūka.

Par laimi latvju un lietuvju karaspēki bija savā vietā. Ar

drošu vērienu ģenerālis Balodis aptvēra izdevīgo gadījumu, viņš

izmantoja lielo salu, kas sacietināja purvus, kuru pārejas bija

vācu rokās. Tā viņš varēja pārraut vācu fronti, tos sakaut un

piespiest nekārtībā atkāpties, kamēr lietuvju pulki enerģiski

apdraudēja viņu satiksmes līnijas.

Par to drīzi vien mani informēja paši vāci. kup bija spiesti

mani lūgt. lai nodrošina viņu atkāpšanos; par to pārliecinājos
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arī, kad Tilzīte. kur atradās Starpsabiedroto misija, saka pienākt

vilcieni ar ievainotiem.

Vāci nebūt nebija nodomājuši pavisam aiziet no Baltijas.

Viņi cerēja, ka Sabiedroto iejaukšanās tos glābs no grūtā stā-

vokļa, tāpat, kā iepriekšējā vasarā, un viņi varēs nostiprināties

jaunā frontē. To viņi cerēja jo vairāk tādēļ, ka Rietumu Prū-

sijā bija savākta vairāk tūkstošu liela armija, gatava pāriet

robežu; jau sakustējās pirmie šo pulku vilcieni, pušķoti egļu

zariem, kareivju dziesmām pavadīti.

Lai šo kustību aizkavētu, man bija jāatturas no kārdinā-

juma ļaut vācus galīgi sakaut. Un es prasīju, lai latvju pulki

aptur savu gājienu, lai lietuvji atstāj brīvu dzelzceļu no Šau-

ļiem uz Tilzīti, ko viņi jau bija nogriezuši, un man vajadzēja

garantēt, ka vāci aizbrauks. Bet tajā pašā laikā vāciem tika

ziņots, ka es viņu ienaidniekiem atkal ļaušu rīcības brīvību, ja

viņi, vāci, paliks savās pozīcijās. Tā bija nolemta viņu galīgā

atkāpšanās, ko tie apsolījās izdarīt, braucot pa dzelzceļu, kuru
atkal atdevu viņu lietošanā. Viņu aizvākšanos pa dzelzceļu es

prasīju, lai iedzīvotājus glābtu no aplaupīšanas, kas būtu neno-

vēršama, ja zemei pāri ietu tādi pulki, kā vācu karaspēka daļas

Latvijā un Lietuvā; es arī gribēju, lai šie pulki tiešām ceļā no-

kļūtu atpakaļ savā tēvijā, Vācijā. Bet aiz vācu iekšpolitikas ie-

mesliem, par kūļiem man nepiederas runāt, viņi labāk izvēlējās
zemes ceļu, gribēdami koncentrēties Mēmeles apgabalā. Viņiem

negāja labi, — uznāca atkusnis, kas ceļu padarīja ļoti grūtu.

Kad ēvakuācija bija pabeigta un Lietuvas territorija pilnīgi

atbrīvota, Starpsabiedroto misija devās uz Rīgu un Kauņu no-

skaidrot, kas bija noticis iepriekšējo dienu kauju joslā. Rīgā
mani brālīgi saņēma ģenerālis Balodis. Kopā ar viņu apcie-

moju kara skolu, kur mācījās jauki un braši jaunekļi, apska-

tīju pulkus, ievainotos slimnīcās. Visu acīs redzēju tādu pašu

mīlestību, kāda bija franču kareivjiem visur, kur esmu tos va-

dījis. Es jutos kā savā militārā dzimtā. Pēc nedaudzām die-

nām man bija jāpārtrauc tīkamie pieredzējumi un jāturpina
savs ceļš. Bet es neesmu tos aizmirsis, neesmu aizmirsis arī to,

ka mani tik mīļi saņēma tikai tādēļ, ka mani pavadīja ģenerālis
Balodis.

Daļa manas sirds ir palikusi Latvijā, neesmu arī pavisam

pazaudējis kontaktu ar maniem latvju draugiem. Mūsu mili-

tārais atašējs Latvijā pulkvedis Aršēns ir kāds no maniem ag-



rākiem virsniekiem, ar kuru daudzreiz esmu sastapies savu pie-

nākumu gaitās. No viņa ziņojumiem man zināms, ka ģenerāļa

Jāņa Baloža aiziešana no armijas nav šo armiju atstājusi bez

skaidra virziena turpmākā viņas izveidošanas darbā. Es zinu,

ka tur tiek strādāts, un labi strādāts. Es sūtu brālīgu sveicienu

kā Latvijas armijas pirmo baigo dienu vadonim, tā arī viņas

tagadējiem vadītājiem un visai Latvijas armijai.

Foto Klio.

Sabiedroto militārie pārstāvji kopā ar ģen. Balodi (no labās puses

ceturtais, pirmā rindā) Latgales frontē.
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Pulkvedis E. Di-Parkē, Fran-

cijas militārās misijas priekš-
nieks Latvijā 1919. a.

Latvju tautas augšāmcelšanās.
Pulkvedis E. Di-Parkē.

Pie gadījumiem, kas visspilgtāk palikuši manā atmiņā no

manas ilgās militārās darbības, bez šaubām, pieder arī latvju

tautas augšāmcelšanās.

Latvijā esmu pavadījis savas kareivja dzīves visjaukākos

gadus, tur esmu piedzīvojis visaizraujošākās dienas, kādas vien

var būt lemtas cilvēkam, ejot savas gaitas zemes virsū.

Ir labi un tas nāk par svētību, ja šajā cīņu un bēdu ielejā
dažreiz rodam oāzi, kuras klēpī sirds var atpūsties, kuras spir-

dzinošā dzestrumā var veldzēties dvēsele, un redzot visu. kas

dabā labs, liels un cildens, var gūt jaunus spēkus, lai ietu lāļāk

savu ceļu šajā pasaulē.

Es jutos laimīgs, ka man bija lemts redzēt kādas tautas cie

inas un mokas, bet pēc tam kopā ar viņu pārdzīvot viņas epi

skas cīņas pret nikna Likteņa speķiem, pārdzīvot viņas augšām
celšanās un uzvaras brīnišķīgās dienas.

Starp slavenām draudzībām, ko esmu slēdzis šo notikumu

gaitā, ir viena, kas sevišķi tīkama manai karavīra sirdij, — tā ir

draudzība ar vadoni, kurš ar savu varonību, savu gaišo patrio-
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tismu un ar savam militāram zināšanām prata vest un vadīt

latvju armijas likteņus.

Viņa rokās bija dots brīnišķīgs ierocis, kas bija liets no

vistīrākā pilsonisku un militāru tikumu tērauda, rūdīts pārbau-

dījumu un sāpju ugunīs, visdedzīgākā patriotisma svētīts, kam

grūtais liktenis uzgravējis varonības, uzupurēšanās, pašatteik-

šanās gudrību, un viņš šo ieroci ir pratis lietot tā, lai gūtu pa-

nākumu maksimumu, viņš ir pratis ar to izšķilt zibeņus, kas

apgaismos Latvijas vēsturi ar tādu spožumu, kas aizgrābs un

izbrīnēs visus šo svētīto lappušu vēlāko laiku lasītājus.

Ar pulkvedi Balodi iepazinos otrā dienā pēc Rīgas atbrīvo-

šanas no lielinieku okupācijas, un taisni tajās vietās, kur viņš

cīņās bija vadījis latvju pulkus. Neliels karavīru pulks, ko ap-

spiedējs gandrīz negribēja atzīt, atbrīvošanas armijā viņš bija

vienīgais, kur sirdis bija patiesi skaidras un kur upuris nebija

savtīgs. Es mācījos pazīt šo vadoni, kurš pēc uzvaras, aizstāvē-

dams sevi un savu brīvību, visus spēkus atdeva latvju tautas

glābšanai no mūsu sensenā ienaidnieka asiņainā un netaisnā

terrora, jo šī ienaidnieka īstais nolūks bija iznīcināt latvju tautu,

uzmetoties par viņas glābēju.

Būdams karsts patriots, viņš arī citos saprata šīs jūtas un

prata tiem pierādīt savas simpātijas. 1919. gada 14. jūlijā viņš

nebaidījās, tajā dienā, kad Latvijā pirmo reiz svinēja Francijas

nacionālos svētkus, man no frontes sūtīt telegrammu, ko es kā

dārgumu glabāju starp savām piemiņām:

«Latvju pulku vārdā no frontes es sveicinu jūs un brīvo

Franciju viņas nacionālo svētku dienā."

Pulkvedis Balodis bija atradis ceļu uz manu sirdi.

Beidzot, kad pulkvedi Balodi iecēla par Latvijas Armijas

virspavēlnieku, kad šī armija reorganizējās, mēs atkal satikā-

mies, lai nešķirtos, kamēr vien es darbojos Latvijā. Mēs strādā-

jām kopā tajās traģiskajās nedēļās, kad Rīga izcieta krievu-vācu

uzbrukumu, un es esmu ļoti pateicīgs latvju armijai un viņas

vadonim, ka 1919. g. oktobra nemierīgajās un novembra jauka-

jās un slavenajās dienās tie mani uzskatīja par savējo: to sakot

es nenošķiros no visiem Francijas misijas zemākiem virsniekiem

un kareivjiem. Mūsu sirdis visiem vienādi pukstēja cerībā un

pēc tam apbrīnošanā; un ar drudžainu dedzību, itkā tā būtu

pašu franču pulku lieta, ikviens ar savu darbu apliecināja pil-

nīgu saskaņu starp Latvijas virspavēlnieka štābu un Sabiedroto
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floti, kuru toreiz komandēja ievērojamais vadonis kapteinis dc

Vesso Brissons.

Mums ar ģenerāli Balodi bija jāsatiekas ikdienas, bieži pat

vairākas reizes dienā; virspavēlnieka štābā mani saņēma ne kā

draugu, bet kā tuvu biedri, un sauksim par kaujas brālību tās

saites, kas mūs tajās dienās vienoja. Dažreiz darbā mūs diezgan

brutāli iztraucēja ienaidnieka lielgabalu lādiņi, kas meklēja -

un daudzreiz prata arī atrast — Latvijas Armijas virspavēlnieka

mitekli.

Cik vienādi mūsu sirdis pukstēja Torņakalna slavenās uz-

varas dienā, 11. novembrī, un Jelgavas ieņemšanas dienā, 21. no-

vembrī.

Man dzīvi atmiņā palikusi arī kāda interesanta un tik
.. .

uztraucoša pastaiga lielinieku frontē, kopā ar diviem pulkve-

žiem, vienu no Amerikas, otru no Anglijas misijas.

1920. gada 20. janvārī, pēc tam, kad Pitalovā un Korsovā

bijām redzējuši Berķa diviziju un slaveno partizāņu pulku, mēs

vairākās ragavās, jātnieku vada pavadībā, aizbraucām apmeklēt

pirmo frontes līniju Malnovas muižā. Tur nokļuvām bez ka-

vēkļiem.

Vai mūsu piecas ragavas un 25 jātnieki, kas pilnā sparā
drāzās pa viļņojošā līdzenuma krāšņo sniega segu, bija saistījuši

ienaidnieka uzmanību vai arī tā bija tikai sagadīšanās? Bet

tikko nokļuvām muižā, to apbēra šauteņu uguns no ziemeļiem

un dienvidiem. Mums bija jāmeklē patvērums, galvenā kārtā

pajūgiem un pavadoņiem, kas šādos apstākļos bija tik vērtīgi.

Es labi atceros, cik ģenerālis Balodis bija sašutis par šo ne-

gaidīto uzbrukumu ārzemju virsniekiem un draugiem. Un kad

stāvoklis kļuva arvien ļaunāks, kad nomierināšanās nebija pa-

redzama, ģenerālis Balodis lūdza, lai mēs nekavējamies un tūdaļ

sēstamies ragavās, jo viņš gribēja mūs steigšus paglābt no šāda

uzbrukuma iespējamiem pārsteigumiem.

Un es vienmēr ar patiku atceros mūsu labo rikšotāju neval-

dāmo auļošanu pa balto līdzenumu. Es atvainojos ģenerāļa Ba-

loža priekšā, kas bija ļoti . . . nelaimīgs mūsu dēļ, bet mani ame-

rikāņu un angļu kollēgas un es, mēs bijām sajūsmināti par oriģi-

nālo ekskursiju, kuru tik garšīgi piparoja ložu džinkstēšana -

— ak! pavisam ne tik briesmīga.

Baltijas ēvakuācijas Starpsabiedroto misijas priekšnieks ģe-

nerālis Niessels atklāti apbrīnoja Latvijas valdību, tautu un ar-



miju, un pateicoties viņa iespaidam pie franču kara ministra ģe-
nerāli Balodi apbalvoja ar Goda Leģiona Komandora augsto ti-

tuli par viņa varonību un militāriem nopelniem. Man bija lielais

gods 1920. gada 25. februārī būt par viņa «krusttēvu", kad viņu

uzņēma Ordenī, un tā ir vēl viena brālības saite, kas mūs jo
ciešāk vieno.

Šīs saites nav kļuvušas nestiprākas; laiks tām nespēj kaitēt

un nekad tās nesatrūks.

Ģen. Baloža apbalvošana ar franču Goda Leģiona Ordeni. No kreisās pulkv.
Di-Parkē, ģen. Balodis, ģen. Berķis, pulkv. Bolšteins, kapt. Spuļģe-Spulģis

un citi.
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Vice-admirāls de Vesso

Brissons, Lāčplēša kara

ordeņa kavaliers: Francijas

jūras divizijas komandiers

Baltijas jūrā 1919. g., Ber-

monta uzbrukuma laikā.

Varonīgais laiks

Vice-admirāls Brissons.

Stāstīšu par atmiņām no varonīgā laika, kad tika reālizēta

Latvijas valsts neatkarība. Šīs atmiņas manā sirdī ieņem privili-

ģētu vietu, jo tur, pie Daugavas grīvas, esmu pieredzējis lieliskas

vēstures lappuses radīšanu, kur franču flote un latvju armija ko-

pīgi cīnījās par Latvijas atbrīvošanu.

lerodoties Baltijā, tūdaļ pēc pamiera noslēgšanas, es, pro-

tams, necerēju, ka kādu dienu piedzīvošu ļoti lielo godu kopā ar

jauno armiju iet cīņā pret mūsu senseno ienaidnieku.

Mans uzdevums bija. kopā ar Britanijas jūras diviziju, gā-

dāt, lai vācieši uz jūras nepārkāpj pamiera noteikumus, un šim

uzdevumam kalpoja arī franču juras divizija, kuras komanda

bija uzticēta man.

Kad biju ieradies Baltijā un nācis sakarā ar franču sūtni

Dānijā un Zviedrijā, un ar seru Valteri Kovanu, kas komandēja

Britanijas floti, es redzēju, ka, Sabiedroto flotes uzraudzīti, vā-

cieši Baltijas jūrā nedrīkstēja atklāti pārkāpt pamiera noteiku-
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mus, bet pavisam citādi uzvedas uz sauszemes Vācijas austru-

mos, kur viņus nekavēja nekādi Sabiedroto spēki.
Un notikumiem Baltija es sekoju ar pelnītu uzmanību, se-

višķi Latvija, kur šie notikumi tiešām bija ārkārtīgi svarīgi.

Pamiers, kas apstiprināja, ka Vācija karu zaudējusi, radīja

labvēlīgus apstākļus Latvijas valsts tapšanai, pēc kā visa zeme

lik ilgi un neatlaidīgi bija dzinusies.

Čakste, Meierovics, Grosvalds bija Latvijas pārstāvji Miera

konferencē, un viņi ar savu cildenumu un gaišo patriotismu

ātri guva panākumus savās prasībās, lai Sabiedrotie atzīst viņu

valsts tiesības, aizkavējot Vācijas savtīgu iejaukšanos, kupa, Lat-

vijai topot, redzēja izgaistam savas cerības — galīgi okupēt šo

valsti un tās zemi izdalīt vācu kareivjiem, kurus šis kārais kumoss

vilināja uz austrumiem, — ar šo solījumu ikkatru dienu kairi-

nāja brīvprātīgos «Baltijas" armijai no Berlīnes padibenēm.

Es negribu sīki atcerēties nemiera pilnās dienas, ko pārdzī-

voju kopā ar manu biedri, — angļu admirāli seru Valteri Kovanu

un citiem Sabiedroto misiju locekļiem, kas bija sūtīti uz Latviju;

es pārāk maz mīlu politiku un šīs atmiņas man atgādinātu dau-

dzus sāpīgus iespaidus.

Lielinieki bija iebrukuši Latvijā, viņi bija ieņēmuši Rīgu un

aplenkuši Liepāju. Uz baltiešu baronu pieprasījumu bija atstei-

dzies fon der Golcs, aizsargāt viņus un kopā ar viņiem glābt vācu

kundzību Kurzemē. Zeme bija vācu varā un, no otras puses, sar-

kano baru draudos. Latvijas valdībai bija tik vāji līdzekļi Lie-

pājas aizstāvēšanai, ka bija jābaidās katastrofas. Aizstāvēšanās

spēki bija nesaskaņoti un nevienprātīgi; daži tiešām dega cildenā

sajūsmā un bija gatavi upurēties, lai tēvijai briesmās palīdzētu,
bet citiem trūka morāliskā spraiguma, lai noturētos vajadzīgos

augstumos. Fon der Golca vācu pulki bija ļoti aizdomīgi. Ne-

disciplinēti, atnākuši uz austrumiem vienīgi karā iedzīvoties, no-

metoties uz dzīvi šajā valstī, tie gribēja panākt savu, daudz ne-

riskējot.

Es negribu vēl reizi to pārdzīvot, kad lielinieki no vienas

puses un fon der Golcs no otras latvju tautu padarīja par mo-

cekli, kad, pēc lielinieku asinsdarbiem, nāca majors Fletchers ar

saviem ļaudīm, jau pēc Rīgas atņemšanas lieliniekiem. Es ne-

gribu arī kavēties pie tām atmiņām, kad mēs, Sabiedroto flotes

jūrnieki, lai cīnītos ar fon der Golca politiku, bijām spiesti vērst

blokādi pret šo valsti un viņai liegt nepieciešamākos pārtikas
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laiku, kad vācieši, beidzot nometuši masku, uzbruka Rīgai un

pret šo neapcietināto pilsētu atklāja uguni.

Dažas dienas pirms šī notikuma dienesta pienākumi mani

bija aizsaukuši uz Kopenhāgenu. Patlaban biju vizītē pie Fran-

cijas sūtņa, kad Kopenhāgenā ieradās Latvijas pārstāvis. Viņš

atveda ziņu, ka vācieši apšauda Rīgu.

Nav lieki jāuzsver, cik sāpīgi satriekti bijām mēs ar Fran-

cijas sūtni.

Kopenhāgenā biju nodomājis štābam un kuģa ļaudīm ļaut

dažas dienas atpūsties; cik visi bija pārsteigti, kad es. atgriezies

Sabiedroto flote Daugavgrīvā 1919. g. Bermonta uzbrukuma laikā.

no Francijas sūtniecības, pavēlēju steidzīgi saņemt produktus un

doties palīdzēt Rīgai, ko vāci apšaudīja.

Un 1919. gada 12. oktobra vakarā ieradāmies Daugavas

grīvā, kur bākas bija nodzēstas un mums bija jāgaida rīts. lai

varētu iebraukt Daugavā, pievienoties citiem Sabiedroto kuģiem,

kas jau bija noenkuroti Daugavas lejasgalā. Angļu iznīcinātājs

„Abdier un angļu flotilijas komandiers Kurtiss, uz sava priekš-

nieka sera Valtera Kovana pavēli, nāca nodot manā komandā

visus angļu kuģus, kas atradās Daugavā un Rīgas jūras līcī.

Angļu admirāls. ar vienu savas flotilijas daļu, no Bjoerkes salas
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uzraudzīja padomju floti, kas bija patvērusies Kronštate, un man

bija jārīko Sabiedroto flotes operācijas Daugavā.

Bīītu interesanti atcerēties ikkatru sīkumu, kā latvji saga-

tavojās kapa gājienam, kam bija lemts iztīrīt zemi no pēdējā vā-

cieša. Bet ģenerālis Balodis zin labāk, kā neviens, kā viss notika,

kādēļ un kādiem līdzekļiem fon der Golcs mēģināja izvairīties

no ēvakuācijas pavēles, ko maršals Fošs tam bija devis Sabie-

droto vārda.

Fon der Golcs nozuda, bet tikai šķietami, un «Baltijas" ar-

mijas vadību atklāti pārņēma avantūrists Bermonts, saukts «prin-

cis Avalofs", pieņemdams Austrumu brīvprātīgo armijas virs-

pavēlnieka tituli. Un viņš, neklausīdams ģenerāļa Juģeņiča

pavēlei, kas to sauca uz Narvu pievienoties viņa komandētiem

krievu pulkiem, palika, lai kopā ar fon der Golca ļaudīm gata-

votu uzbrukumu Rīgai.

Latvji, juzdami negaisu tuvojamies, rosīgi sagatavojās. No-

tikumi bija drudžaini steidzīgi. 8. oktobrī Bermonta pulki uz-

brūk, un. neraugoties uz steigā formēto latvju bataljonu pūlēm,

sasniedz Daugavas kreiso krastu. Tad sākas Rīgas apšaudīšana;

tas, tiešām, izvēršas par Latvijas kapu ar Vāciju, jo krievu ka-

reivji, kas bija brīvprātīgi iestājušies Bermonta armijā, dezertē

un paliek tikai vācieši, kurus pabalsta Berlīnes valdība.

Ikkatru nedēļu es visās telegrammās uz Parīzi atgādināju,

cik nepieciešami vajadzīgs atsaukt fon der Golcu uz Vāciju. Bet

viņš prata izvairīties no visām pavēlēm un, galu galā, viņam bija

jāpiedzīvo savu nodomu sabrukums. - viņa pulku sakaušana

latvju uzbrukumā 1919. gada 15. oktobrī.

Man tas viss labi palicis atmiņā. Es redzu Sabiedroto kuģus,

kas aukstā, bet skaistā pēcpusdienā, sekojot mana kuģa priekš-

zīmei, atklāja uguni pret vācu ierakumiem Daugavgrīvā un pie

Lielupes. Drīz pēc tam pirmie velkoņi ar latvju pulkiem cēlās

pāri Daugavai, mūsu uguns aizsardzībā. lenaidnieka pulki, ne-

gaidītā uzbrukuma pārsteigti, zaudēja līdzsvaru un bēga, flotes

uguns vajāti ... Latvju pulki ieņēma kreiso krastu. Noiets pir-

mais solis uz Latvijas neatkarību! Bija vajadzīgs gandrīz vesels

mēnesis, lai to pilnīgi reālizētu; un dažreiz es. ar visu savu ticību

jaunās latvju armijas drosmei, tomēr baidījos, ka viņa var sa-

durties ar tādiem spēkiem, kas apturēs viņas gājienu uz priekšu.
Es baidījos, ka. frontē nonākot tik tālu. kur vairs nesniedz mūsu

lielgabali, latvju armijai, bez pietiekošas artilērijas, vajadzēs ap-
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stāties un sākt ierakumu cīņu. Es pat baidījos, ka mūsu palī-
dzība var kļūt nenozīmīga, jo šāvieni bija netieši. Par laimi,

bailes bija veltas.

Pulkvedis Balodis, iecelts par virspavēlnieku, bija izstrādā-

jis uzbrukuma plānu, kas mums deva iespēju sistemātiski šaut

no Sabiedroto kuģiem; labās organizācijas dēļ mūsu uguns bija

ļoti derīgs, taustāms atbalsts pulkiem. Turklāt Sabiedroto pa-

līdzība latvju neatkarības cīņām armijā un tautā radīja lielu mo-

rālisku iespaidu, bet vācu pulkus pilnīgi demoralizēja. Cīņa, ko

fon der Golcs bija sācis pret Sabiedrotiem, noteikti sāka vērsties

par viņa negodu un kaunu.

Cik garas man likās šīs gaidīšanas dienas, kad latvju armija,

pārtraukdama savu virzīšanos uz priekšu, gatavojas ģenerāluz-

brukumam, kurš bija nodomāts saskaņā ar lietuvjiem un poļiem!

Es ļoti baidījos, ka ledus dēļ būšu spiests aizbraukt no Daugavas

un no jūras līča, kad operācijas vēl nebūs beigušās. Pretojoties

ienaidnieka spēcīgai artilērijai, es jutu. cik neizteicami derīgi ir

mūsu kuģi ar savu artilēriju.

Vāci visiem spēkiem centās panākt, lai mūsu kuģi cīņā ne-

iejauktos. Atceros, ka sāka bombardēt mūsu noenkurošanās vie-

tas, tomēr bez sevišķiem panākumiem, jo nogalināja tikai vienu

aitu; taču mēs bijām spiesti vairākas reizes pārvietoties. Vācu

vidējā lieluma artilērija mums nodarīja sāpīgākus zaudējumus,

jo ķēra angļu kreiseri „Dragon". nogalinot 8 cilvēkus un vairā-

kus ievainojot.

Vienu laiku es cerēju, ka angļu bruņukuģis „Erebus'\ kas

bija no Anglijas sūtīts uz Bjoerkes salu. admirāļa Kovana rīcībā,

dažas dienas varēs palikt Rīgas jūras līcī un ar savu lielo —

305 m/m — artilēriju padzīt vāciešus no Rīgas un pārtraukt Rī-

gas bombardēšanu, ko tie nepārtrauca nevienu dienu; bet „Ere-

bus" bija nepieciešams Bjoerkes salā un man vajadzēja iztikt bez

viņa.

Par laimi man ziņoja, ka no Parīzes manā rīcībā sūtīs krei-

seri „Gueydon"\ kupa 19 c m lielgabali tomēr varēja būt ļoti no-

derīgi, kaut nebija tik vareni, kā angļu bruņu kuģis — 305.

Pa to laiku mēs dabūjām zināt, ka lietuvji, 35 kilometrus

dienvidos no Šauļiem, bija guvuši teicamus panākumus pret vā-

ciešiem. Pulkvedis Balodis sajūsmināts! Stāvoklis lielisks! Tas

paliek ar katru dienu labāks: Bolderājā ierīkota jaunkareivju

apmācība, pirms sūtīšanas uz fronti: kaut cīņā pret lieliniekiem
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latvju kaj/aspēku igauņi vairs neatbalstīja, tomēr bija iemesls ce-

rēt, ka nodomātais Rīgas atbrīvošanas uzbrukums varēs sākties

paredzētā laikā — 3. novembrī, un ka tas vaiņagosies sekmēm.

Uzbrukuma sagatavošanas darbi bija pabeigti ātrāk, nekā

sākumā domāja, kādēļ 3. novembra vietā gribēja uzbrukt jau

2. novembrī. Bet ~Gueydon" varēja ierasties tikai 2.. novembra

vakarā. Bet uzbrukšanas plāns bija izstrādāts rēķinoties ar to.

ka ieradīsies „Gueydon" un „Francis Garnier", līdz ar „L'Aisne",

kas to pavadīja; ja uzbrukums sāktos agrāk, šie trīs kuģi neva-

rētu tajā piedalīties. ~Garnier" un „L'Aisne" trūkumu es daudz

nesajustu, jo vieglo kuģu man pietika sekmīgai rīcībai; bet man

bija žēl, ka nebūs „Gueydon" lielā kalibra lielgabalu, un es no-

lēmu prasīt, lai uzbrukumu sāk tomēr 3. novembrī. Pulkvedis

Balodis, arvien saticīgs, atnāk pie manis uz kuģa lietu nokārtot,

un ir ar mieru ģenerāluzbrukuma sākumu gaidīt līdz 3. novembra

rītam. Viņš atstāj pie manis savu sakaru virsnieku, un es jau

sapņoju par to, kādu iespaidu atstās uz bermontiešiem „Guey-

don" 19 c/m lielgabalu šāvieni!

„Nepārdod ādu, kad lācis vēl mežā", teic vecs sakāmvārds.

Šajā gadījumā tā varēja sacīt par mani, jo „Gueydon" ienākot

Rīgas jūras līcī, bija sadūries ar šķēršļiem, kas aizkavēja viņa

ierašanos nodomātā laikā. Un uzbrukumam bija jāiesākas bez

viņa smagās artilērijas palīdzības. 3. novembrī, ap pusseptiņiem

no rīta, sazinoties ar pulkvedi Berķi, kas komandēja Daugav-

grīvā esošās karaspēka daļas, mēs atklājām uguni.

Cik liels bija mūsu prieks, kad redzējām uzbrukuma spožās

sekmes! Dienai beidzoties latvju armija bija okupējusi 3. kāpu

līniju un turpināja uzbrukumu uz dienvidiem no Rīgas un Tu-

kuma dzelzceļa, lai atbrīvotu ceļu no Bulduriem uz Lielupi.

Kāda sajūsma! Uzbrukuma gars rosījās ikkatrā latvju kara-

vīrā!
. . Naktī no 3. uz 4. novembri uzbrukuma vadība mēģina

virzīt pulkus uz priekšu, vienu daļu izceļot malā Majoros, lai no

turienes aplenktu vācu okupēto Torņakalnu; bet krasts ir stipri

aizsargāts, kādēļ nodomātais desants neizdodas un uzbrukums

jāaptura pie dzelzceļa līnijas. Artilērijas atbalstīta armija ikkatru

dienu dodas jaunās cīņās; bet labais spārns arvien vēl apdrau-

dēts. Lai šo bīstamo stāvokli izbeigtu un lai kļūtu iespējama

Torņakalna ielenkšana, jāieņem Lielupes tilts pie Bulduriem,

dienvidrītos no Buļļiem.

6. novembrī ar „l)ragona" lielgabalu šāvieniem ievadītais
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uzbrukums tiltam neizdodas. Pulkvedis Berķis, pareizi apsvēr-

dams, cik nepieciešama šīs operācijas izdošanās, liek priekšā aiz-

iet ienaidniekam aizmugurē, izceļot desantu jūrā pret Bu|ļiem

un forsējot tiltu.

Naktī no 6. uz 7. novembri mēģina šo operāciju izdarīt, bet

pārāk stiprais vējš desantu padara neiespējamu. „Marne", „Va-

yager" un, „Vortigern", kam es biju uzdevis transportēt kara-

spēku un pabalstīt desantu, atgriežas noenkurošanās vietā ar

velkoni un laivām, kurām vajadzēja karaspēku izcelt krastā.

Tomēr tilts tiek forsēts un uz rīta pusi laimīgi sekmējas.

Karaspēks tiek pāri Lielupei un virzās uz Majoriem; armijas la-

bais spārns ir atraisīts un Torņakalnam jākrīt, tiklīdz būs ie-

ņemta vēl vācu rokās esošā Dzilna.

Nākošās dienās Torņakalna ielenkšanas loks savelkas ar-

vien ciešāk, kuģu šāvieni ienaidniekam kjūst bīstamāki, jo šā-

vienu mērķi nav vairs tik tāli un tos viegli aizsniegt. Vēl viens

spiediens un 11. novembrī Torņakalns ir latvju rokās. 11. no-

vembris, kas Sabiedrotiem labi atmiņā, latvju tautai kļūst neaiz-

mirstama diena, jo īstenībā tikai no 11. novembra sākas Latvijas

neatkarība!

Latvju armija, flotes artilērijas pabalstīta, uz pēdām seko

ienaidniekam. Lai mēs varētu armijai joprojām palīdzēt, mums

bija pa Daugavu jāaizbrauc līdz Rīgai. Vēl šodien atceros šo ma-

nevri, jo tas bija diezgan riskants, ievērojot mūsu kuģu vieglo
būvi.

Jau kopš pirmā sala upe bija aizsalusi, ienaidnieka artilēri-

jas apšaudītā joslā nekādas kuģu satiksmes nebija un ledus bija

kjuvis tik biezs, ka es sāku mazliet bažīties. Tomēr pavēlēju
braukt un es ar JLestin" devos pa priekšu. Torpedlaivas smai-

lais priekšgals ar pūlēm šķēla ledu, biedinoši nodrebēdams; bet

man laimējās izturēt līdz galam un izlauzt ceļu citiem kuģiem,
kas man sekoja. Pret Elizabetes ielu es „Lestin" vedu pie krasta

un man sekoja iznīcinātājs „Versatile". kas piederēja angļu flo-

tilijas komandieram Vinteram. Citiem kuģiem vajadzēja noen-

kuroties ledū un sagatavoties laist savu artilēriju darbā, tiklīdz

tas tiek pieprasīts. Es pats ar „Lestin" gribēju braukt līdz Val-

demāra ielai, lai, ienaidnieka pretuzbrukuma gadījumā, mana

kuģa šāvieni varētu sniegt vēl tālāk, bet man pieteica ministru

prezidenta Ulmaņa, ārlietu ministra Meierovica un pulkveža Ba-

loža ierašanos. Patiesi, ar lielu prieku un lepnumu es uz sava
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kuģa saņēmu abus ministrus un Armijas virspavēlnieku. Visu

sirdis bija prieka pilnas; un atzinība, ko Latvijas pārstāvji aplie-

cināja Francijai uz „Lestin" tilta mums bija labākais algojums

par pūlēm, palīdzot mūsu latvju draugiem.

Šķiet, kuģi savu uzdevumu bija beiguši. Spriežot pēc vācu at-

kāpšanās gaitas varēja domāt, ka mūsu lielgabalu palīdzība vairs

nebūs vajadzīga. Vāci, kuriem uz pēdām sekoja 2. un 3. latvju

divizijas, tuvojās Liepājai, un naktī no 13 uz 14. novembri tai

uzbrūk, bet bez sekmēm. Latvji ieņem Sloku, Kalnciemu un

Klīvesmuižu. Stāvoklis kļūst ar katru dienu labāks, arī Liepāja

ir atraisīta; vāci ar lielu steigu izvācas no Kurzemes, šoreiz tie

vairs nemānās.

lerodas Sabiedroto komisija, kuras priekšsēdētājs ir ģene-

rālis Niessels; komisijas uzdevums gādāt, lai vāci atgriežas savas

valsts robežās. Komisija ieradusies īstā laikā un lielā mērā pa-

gūst stiprināt latvju armiju, apliecinot Sabiedroto pastāvīgo vē-

lēšanos palīdzēt Latvijai. Divus savus kuģus — „L'Aisne" un

„Francis Garnier" — es sūtu uz Karalaučiem, kur tie paliek ģe-

nerāļa Niesseļa rīcībā.

• Sabiedroto flote savu uzdevumu veikusi. Šī angļu un franču

flotilijas kopdarbība ar latvju armiju manas darbības gaitā ir ļoti

patīkams posms, kas man palicis mīļā atmiņā; un ar žēlumu

sirdī es atvadījos vispirms no mana drauga Kurtisa kuģa un vē-

lāk arī no citiem angļu kuģiem, kas bija veikuši jauku uzdevumu

manā vadībā.

Straujā steigā nāk viens notikums pēc otra. (.ienerālis fon

Eberharts, kas tagad komandēja vācu pulkus Jelgavā, piepra-

sīja, lai netraucē viņa izvākšanos no Latvijas. Bet latvji, daudz-

kārt pārliecinājušies, cik var paļauties uz vācu solījumiem un

priekšlikumiem, atbildēja ar Jelgavas ieņemšanu 21. novembrī.

Ka jau parasts vācu armija, atstājot Jelgavu, ta paša pilsēta

nodedzināja visus ievērojamākos pieminekļus.

Joprojām vajādama ienaidnieku, latvju armija 30. novembrī

sasniedza Lietuvas robežu. Nu bija izdzīts no latvju zemes pē-

dējais vācietis.

Gan runāja, ka iespējams jauns vācu uzbrukums Liepājai

caur Mēmeli; bet robežu apsardzības organizēšana kā Latvijā tā

Lietuvā un ģenerāļa Niesseļa enerģiskā rīcība iznīcināja pēdējās

vācu cerības vēl reizi mēģināt iebrukt Kurzemē.

Latvija bija pilnīgi glābta.
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Mana līdzdalība šajās vēsturiskas cīnās palikusi atmiņā dzī-

vāk par visu, ko pieredzēju, būdams Baltijas jūrā. Nekad es ne-

beigšu apbrīnot šo mazo, bet dzīves spēka un patriotisma ziņā

tik lielo tautu, kas niknās un sīvās cīņās ieguva savu brīvību.

Vēlāk šī tauta ar gudru gaišredzību ķērās pie valsts organizāci-

jas darba, itkā ar kādu burvību no drupām atdzimdama, ar to

brīnišķi pierādot, ko iespēj enerģija un saprātīga griba! . .

Kas tādus darbus veikuši, tie cienīgi kalpojuši savai tēvijai.

Tie dzīvo manā atmiņā, līdzi tiem, kas, pēc viņa piepildīšanās,

aizgājuši pie goda laukā kritušiem varoņiem; manā atmiņā dzīvo

arī tie laimīgākie, kas savām acīm redz savas dzimtenes augšanu

spēkā un varenībā!

Es viņus visus paturu savā vissirsnīgākā piemiņā!

Es sveicinu latvju armijas lielisko virspavēlnieku ģenerāli

Balodi, kas ar savu cēlo varonību un ar savu enerģiju ir par vi-

siem vairāk darījis savas tēvzemes brīvības labā! Sūtu viņam sa-

vas sirsnīgākās simpātijas apliecinājumu un viņa 50. dzimšanas

dienā vēlu, lai ilgus gadus viņam vēl būtu lemts baudīt savas uz-

varas augļus un redzēt savu valsti bagātu un varenu topot, ko

var ar pilnu tiesību gaidīt no latvju tautas, kas tik centīga un tik

cieši turas pie savas zemes.

Lai dzīvo Latvija!

Tulonā, 1930. gada novembri.
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Polijas armijas divizijas ģene-
rālis Smigly - Rydz, kura

vadībā Latgalē cīnījās poļu un

latvju armijas grupa pret lieli-

niekiem 1920. g.

Teicams karavīrs!

Poļu armijas ģenerālis Smigly-Rydz.

No nebrīvības važām atsvabinātai Polijai, starp citiem spirg-

tiem valsts dzīves pārdzīvojumiem, ir skaistais brīdis, kad viņa

sniedza savu draudzīgo bruņoto roku, iedama palīgā savam kai-

miņam, kurš arī vīrišķīgi, daudzas grūtības pārvarēdams, tiecās

pēc brīvības. Ir labi, ja starp daudzu paaudžu darbā iegūtām

morāliskām vērtībām valsts var rādīt arī šādas vērtības. Kam-

pāņa, kuru mēs saucam par „ziemas" kampāņu, apliecināja tās

palīdzības reālo esamību, ko Polija sniedza Latvijai. Tā ziema

bija barga un skaudra. Sals atlaidās taisni tad, kad uzbrukām

Daugavpilij, bet atkal pieņēmās, līdz rimās tikai, kad jau nāca

pavasars. Visa šī kampāņa manās atmiņās saistās ar baltiem

sniega laukiem un dzirkstošu salu. Baltā, saltā ziemas dienā pie

mums Daugavpilī ieradās toreizējais valsts vadonis un virspavēl-

nieks maršals Pilsudskis. Uz Daugavpili atbrauca arī Latvijas

Armijas virspavēlnieks ģenerālis Balodis ar savu štāba priekš-

nieku. Viesu uzņemšana notika manis vadītās grupas virsnieku

klubā, kur īstās karavīru sarunās pavadījām daudzus mīļus brī-

žus, atklātas vaļsirdības apdvestā, tīkamā atmosfairā. Pēc tam
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notika apspriede manā virsniecības kabinetā. Apspriedes laikā

uz brīdi atstāju istabu, lai maršalam dotu iespēju brīvi uzstādīt

dažus jautājumus ģenerālim Balodim: vai nav kādas sūdzības

par mani kā par poļu-latvju grupas virsvadoni vai arī par ma-

nām vienībām. Taču nekādu apsūdzību nebija.

Tajā laikā, kad ar viņu tikāmies, ģenerālis Balodis uz mums

atstāja gudra, nosvērta un piedzīvojuša karavīra iespaidu, kurš

karu un ar to saistītas parādības spēj aptvert reāli un ar skaidru

prātu. Drīzāk mazrunīgs, mierīgs un mazliet sevī noslēdzies, ar

savu atklāto dabu un lielo iekšējo saskaņu un saprātību viņš vis-

pāri atstāja ļoti simpātisku iespaidu.

Tā es savu spriedumu par ģenerāli Balodi formulēju ari vē-

lākā sarunā ar maršalu. īsi sakot: teicams karavīrs! Un tāds

pats iespaids man palicis atmiņā arī no tām latvju vienībām, kas

cīnījās manā vadībā. Latvju kareivis ir teicams karavīrs. Ar

šo krietno karavīru veicām labu karavīra darbu un ar savu asiņu

sārtumu rakstījām skaistu vēstures lappusi, — kopēji rakstītu

lappusi, kas beidzās ar vārdu: uzvara.

Tulkojis K. B ii r g c r s.



70

Pulkvedis Aleksandrs

Miškovskis, Polijas pir-

mais kara atašejs Latvijā.

Iz manam atmiņām no Latvijas.

Pulkvedis A. Miškovskis

Sakarā ar draudošām ziņām, ka Bermonta armija var ie-

ņemt Rīgu un virzīties tālāk uz ziemeļiem. 1919. g. oktobra

pirmā pusē mani izsauca pie virspavēlnieka maršala J. Pilsud-

ska, kurš bija Viļņā. Naktī no 14. uz 15. oktobri saņēmu īsu

instrukciju un pavēli lidot uz Cēsīm, kur, pēc saņemtām ziņām,

atradās latvieša armijas galvenais štābs. Ilgi bija jāmeklē lido-

tājs, kuļš gribētu, ar tā laika sliktiem aparātiem, lidot uz Cēsīm,

jo tajā dienā plosījās vētra. Beidzot brīvprātīgi pieteicās Fran-

cijas armijas lidotājs, pasaules kara veterāns vakaru frontē

(Marks Venins?).

Aparāts pacēlās, vētra to mētāja uz visām pusēm. Lidotājs

bija vienos sviedros, un viņš nežēloja vislielākās pūles, lai lid-

mašīnu noturētu līdzsvarā.

Kaut kur virs
„

Vidzemes Šveices", apm. 40 klm no mūsu

lidojuma mērķa — Cēsīm, lidmašīna, kā vēja nesta lapa, riņķo

dama sāka krist, un krītot iekārās mežā kokos.
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Kādā stāvoklī nokļuvu zemes virsū, es nezinu, jo tikai pēc

vairākām stundām atguvu samaņu vienā mežsarga mājā. Lai-

mīga gadī juma dēļ mežsargs bija meža biezoknī ieraudzījis māsu

katastrofu.

Samaņu atguvu ļoti gausi. Tikai ar pūlēm varēju atcerēties,

kas noticis. Pie gultas stāvēja Latvijas armijas vecākais ārsts

kurš neparasti ātri bija atsteidzies man palīdzēt.

Viņa auto gaidīja pie durvīm. Laika bija maz, kādēļ devā-

mies ceļā, neraugoties uz manām briesmīgām sāpēm. Tomēr ne

braucām uz Cēsīm, bet uz Rīgu.

Ļoti smagi ievainoto lidotāju man solīja aizvest uz Tallinu,

kur noenkurots reidā stāvēja Francijas kara kuģis. (Nekad man

nav vairs laimējies dabūt zināt, kas noticis ar šo drošsirdīgo li-

dotāju).
Centāmies ātrāk sasniegt Virspavēlnieka štābu, jo tur, kā

sacīja ceļa biedris. mani nepacietīgi gaidīja. Galvas pilsētas gal-

venā daļa - Daugavas labā krastā — atradās latviešu rokās,

tomēr pilsētu apšaudīja Bermonta artilērija, bet iedzīvotājus ler-

rorizēja vai nu baumas vai arī indīgo gāzu šāviņu sekas.

Virspavēlnieka štābā mani pazina jau no mana pirmā ceļo

juma uz Latviju, kuru veicu pa daļai lidojot, pa daļai kājām un

pa dzelzceļu.

Toreiz pie Latvijas armijas Virspavēlnieka ierados kā Poli-

jas Virspavēlnieka delegāts, piedalīties namā" no-

tiekošajā speciālā konferencē, kurā, starp daudziem Baltijas un

ārvalstu armiju priekšstāvjiem. „riņķa danci" vadīja Bermonts-

Avalovs.

Man bija patīkami būt pirmām Polijas virsniekam, kas no-

dibināja sakarus ar Latvijas armiju, un man bija gods būt pirma-

jam, kas ģenerālim Simansonam aizrādīja uz Bermonta īstiem

centieniem un atmaskoja viņa nolūkus.

Virspavēlnieka štābā bija notikušas pārmaiņas. Gados vecā

Shnansona vietā bija iecelts I. Kurzemes divizijas komandiers,

kurš, vadīdams šo diviziju ar viņam piemītošo aukstasinību, Ber-

monta uzbrukuma dienās pierādīja arī ārkārtīgu enerģiju un ve-

selīgu saprātu. Tas bija pulkvedis Balodis. Pēc manām domām

Latvijai vispirms jāpateicas viņa skaidrām domām un gribas

spēkam par to, ka Bermontam, izmantojot uzbrukuma momentu

un tādās reizēs nenovēršamo paniku, neizdevās ieņemt Rīgu

vienā rāvienā.
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Tajā brīdī, kad es ierados, stāvoklis vēl bija grūts. Ber-

monts ultimātīvi prasīja, lai atdod Rīgu, piedraudēdams pretējā

gadījumā pilsētu bombardēt. Mūsu konferences ieskaņa bija bla-

kus ēkā sprāgstošās granātas dārdiens. Viens no ministriem,

šķiet, Meierovics, atzina, ka vispirms vajadzētu uzaicināt pre-

ses priekšstāvjus, lai tiem varētu paziņot maršala Pilsudska no-

domu: ja būtu vajadzība, poļu daļas uzbruktu Bermontam no

aizmugures. Tādā gadījienā latviešiem būtu jāvienojas ar lie-

tuvjiem, lai viņi caur Lietavu laiž poļu karaspēku.

Visi atzina, ka šajā kritiska brīdī visvairāk no svara pacelt

uztraukto un baiļu pārņemto iedzīvotāju sajūtu.

Jaunais virspavēlnieks ģenerālis Balodis neļāvās Bermonta

draudu biediem un, beidzis pirmo aizstāvēšanos, pats sāka uz-

brukumu, attīstot to tik strauji, ka armija guva panākumus.

Bermontu izdzina no Kurzemes, ienaidnieks bija iznīcināts. Līdz

ar to Polijas intervencija vairs nebija vajadzīga.

Žēl, ka man nebija lemts tuvāk novērot šos notikumus, jo

pēc īsa laika man no Rīgas bija jābrauc uz Poliju. Tomēr aiz-

stāvēšanās laikā redzēju to Latvijas vienību darbību, kuras aiz-

stāvēja Daugavas labo krastu, un jau otri lāgi varēju liecināt,

ka arī šajā «frontē"' Latvijas kareivis, neraugoties uz ārkārtīgi

trūcīgo apbruņojumu un apgādi, bija augsti disciplinēts, saprata

valsts intereses un bija pārliecināts patriots, kaut Latvijas ie-

naidnieki viņu zaimoja un visādi pūlējās viņu izdaudzināt par

lieliniecisku.

Kad Bermonts bija izdzīts, tad brīvi savienojās Latvijas di-

vas zvaigznes.

Trešā — Latgale — vēl bija padomijas varā.

Šajā frontē lielinieki tolaik nebija sevišķi aktīvi. Viņi labi

saprata, ka nav vērts skaldīt savu armiju, jo cīņas ar uzbrūkošo

poļu armiju un cara laika ģenerāļiem prasīja visus viņu spē-

kus. Tādēļ viņi, neraugoties uz savu lēmumu par Latvijas un

Igaunijas pilnīgu iekarošanu, šī nolūka sasniegšanai gaidīja iz-

devīgāku uzbrukuma brīdi.

Latviešiem bija vai nu jānīkst bezdarbībā, gaidot brīdi, kad

pastiprināti lielinieku spēki sāks uzbrukumu, (par ko daži aiz-

rādījumi bija jau 1919. g. decembrī) vai arī ienaidnieks jāpār-

steidz, kamēr viņš sagatavojas, un uzbrukums jāsāk pašiem. To-

mēr šāds uzbrukums tikai pašu spēkiem, pret lielā pārsvarā
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esošo lielinieku armiju Latgale varēja beigties ar smagiem zau-

dējumiem, negarantējot vēlamos rezultātus.

Šajā laikā maršals Pilsudskis, kurš ar lielāko vērību un

līdzjūtību sekoja Latvijas neatkarības cīņām, man pavēlēja

(1919. g. decembrī) atkal doties uz Latviju noskaidrot kopēja uz-

brukuma iespēju Latgalē sapulcētiem lielinieku spēkiem. (Man

šķiet, šo jautājumu ierosināja Meierovics, būdams Varšavā, au-

diencē pie Pilsudska. Tādā pašā garā strādāja Polijas tagadē-

jais ministru prezidents Slaveks un arī vēlāk frontē kritušais

rotmistrs Staņislavs Radzivills).

1919. g. decembrī, pēc Bermonta izdzīšanas, latviešu gal-

venie spēki bija koncentrēti Kurzemē. To pilnīgi slepena pārve-

šana īsā laikā uz austrumu fronti bija ļoti grūta. Bija arī daudz

citu grūtību, par kurām vēl nevar runāt, bet kuras varēja izpu-

tināt visu nodoma piepildīšanu. Vispirms bija jāpārvar šīs grū-

tības. Pirms Ziemassvētkiem iesāktās apspriedes gandrīz bez

pārtraukuma turpinājās 26., 27., 28. decembrī, un tur, bez ģe-

nerāla Baloža, nelaiķa ģenerāļa Radziņa, piedalījās arī ministru

prezidents K. Ulmanis un nelaiķis ārlietu ministrs Z. Meiero-

vics. Šajā laikā man arī bija i/devība tuvāk iepazīties ar Latvi-

jas Armijas virspavēlnieku ģenerāli Balodi.

Pieticīgs karavīra tērps, augstākā mēra saistoša vienkār-

šība, liela savaldīšanās un miers, skaidri izteikta griba, ārkārtīgi

attīstīta tautas spēku izpratne un ticība Latvijas nākotnei, —

tās ir galvenās šī vadoņa īpašības, ko atceros.

Mūsu sarunās izvirzījās daudzi grūti realizējami jautājumi,

kādēļ abām pusēm bija vajadzīga liela uzticība un savstarpēja

saprašanās, lai samērā nesvarīgas lietas neizjauktu kopēji iesā-

kamo darbu.

Bet arī te pārliecinājos, ka ģenerālis Balodis ir Latvijas

vīrs, kas ar savu gribu iespēja salauzt šķēršļus, un. pareizi no-

vērtējot savas tautas intereses, kā arī atjautīgi kārtojot daudzos

jautājumus, novērst grūtības, no kurām ļoti dzīvi apsprieda

jautājumu par kopēju virspavēlniecību projektētai uzbrukuma

sākšanai Latgalē.

Beidzot, 1919. g. 29. decembrī Polijas armijas virspavēl-

nieka vārdā parakstīju līgumu, ka Polijas armijai (ģenerāļa

Rvdz-Smigla grupa) bija jāuzbrūk Daugavpilij un sagrupētiem

padomijas spēkiem Latgalē no dienvidiem, palīdzot Latvijas ar-

mijai no vakariem.
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Šis kopējais. 3. janvāra agrā rītā sāktais, uzbrukums jau

tajā pašā dienā beidzās ar Daugavpils ieņemšanu un izdevīgi

virzījās tālāk, kamēr no Latvijas robežām bija izdzīts pēdējais

sarkanarmietis. Pat aukstā ziema nespēja kavēt operācijas ātro

gaitu.

Šo divu armiju operāciju simbols bija abu Virspavēlnieku —

ģenerāla Baloža un maršala Pilsudska — satikšanās Daugavpilī

1920. g. februārī.

Latvijas un Polijas kareivju kopējās cīņas vaiņagojās ar

Latvijas atbrīvošanu un trešās zvaigznes — Latgales — atgū-

šanu.

Tomēr nav jāaizmirst, ka visas šīs operācijas un Latvijas

atbrīvošana notika tādos apstākļos, kad daudzie ienaidnieki ne

beidza savu ārkārtīgi intensīvo propagandu.

Futo J. Rieksts.

Ģen. Balodis 1920. g. lielinieku frontē Latgalē. No kreisas: ģen. Apinis,

ģen. Berķis, ģen. Balodis, ģen. Dankers, pulkv. Pūriņš.

Domāju, neviens latvietis par šo jautājumu nevar spriest

tik neatkarīgi, kā svešnieks. šajā gadījumā es, kas vēlējās un arī

varēja iepazīties ar visām šīs valsts īpatnībām. Latvija, sevišķi

Rīga, 1919. un 1920. g. bija jaunās valsts neatkarības pretnieku
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pilna. Līdz ar to tie bija skaudīgi latviešu un poļu kopdarbības

pretnieki. Trakoja lielinieku propaganda, bieži vien tērpusies
cariski-baltās drānās, nerima vācieši, — lai satriektu starp abām

mūsu tautām radušos cieņu. Polijai piedzejoja iekarošanas cen-

tienus, itkā viņa iekārotu pat visvecākos. īsti latviskos apgaba-

lus, par Latvijas neatkarības nodrošināšanas iespēju tika izplatī-

tas vislielākās šaubas

Taisnības labā man jāatzīstas, ka arī starp poliem bija daži.

kas negribēja zaudēt gadu simteņiem ilgi pārvaldīto zemi, — ra-

dās slimīgi projekti, pretēji kā vienas, tā otras tautas interesēm.

Un arī latviešu vidū bija daži, kuriem likās, ka Polijas ar-

mija, palīdzējusi ieņemt Latgali, no tās vairs neizies, vai arī Po-

lija apdraudēs Kurzemes aust rumu robežas pagastus. Taču tās

bija tikai sīkas intrigas, sveša propaganda, kas centās Polijai

iečukstēt, lai tā panāk savu interešu ievērošanu uz Latvijas rē-

ķina, neinteresējoties par Lietavu.

Bija vēl citi. kuriem tomēr neizdevās izjaukt kopējo drau-

dzību.

Šajā dezorganizācijas jūklī Latvijas valsts vīri. — Čakste,
Ulmanis. Meierovics, un pirmā vietā ģenerālis Balodis, — at-

rada Latvijai vispiemērotāko stāvokli, prata pretoties visām

jaucēju strāvām un līdz galam pildīja ar Poliju kopā iesākto

darbu.

Latvijas Armijas virspavēlnieks ģenerālis Balodis, parak-
stot nolīgumu par kopīgo kara darbību, nav vīlis savu tautu. Jo

Polija bija nevien lojāla, bet, pretēji dažiem paredzētiem sīkiem

ieguvumiem, gāja tikai draudzības ceļu.

Grūti domāt, ka vēl rastos latviešu patriots, kas negribētu
atzīt, ka Polijas un Latvijas attiecības bijušas vienas no tīrākām,

kādas vien pazīst vēsture.
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Saeimas deputāts M. Skujenieks
Tautas Padomes viceprezidents 1919. g

Karavīrs kā tautas vienotājs
1919. gada jūnijs.

M. Skujenieks.

Daudzi notikumi, kam neapstrīdami liela nozīme mūsu tau-

tas vēsturē, pamazām nogrimst aizmirstībā. Tas arī saprotams,

jo brīžos, kad notikumi viens otru pārsteidza, kad veidojās lielās

pārgrozības tautas liktenī, aktīvā darbā ierautiem cilvēkiem

nebija laika atzīmēt notikumus. Pat tad, ja būtu bijis pietiekoši

daudz laika rakstīt dienas grāmatas, to tomēr nevarēja darīt, jo

visi svarīgie lielie laikmeti mūsu vēsturē bija cīņas laikmeti.

Latviešu aktīvos darbiniekus ielenca pretinieki un tas, ko va-

karā ierakstīja dienas grāmatā, otrā dienā jau varēja kļūt par

apvainošanas materiālu pašam rakstītājam un viņa domu bie-

driem. Ja arī par spilgtākiem notikumiem uzglabājušies rak-

stīti dokumenti, tad tomēr lielo notikumu raksturošanai un iz-

prašanai bieži var būt visai svarīgi detaļi. Zinot sīkos, šķietami

mazāk svarīgos gadījumus, bieži labāk izprotam lielos notiku-

mus, jo daudzu mazāk svarīgu faktu summa pamato lielās pār-

grozības. Ja lielo notikumu novērtēšanā, pat pašu faktu kon-

statēšanā, nereti valda domu starpības, tad vēl lielākām tām jā-

būt par mazāk spilgtiem, mazāk saredzamiem notikumiem. Tā-

lab šeit negribu apstāties pie lietām, kuras var apstrīdēt, bet

tikai lielos vilcienos tēlot tos iespaidus, kurus ieguvu zi-

nāmā laikā cieši kopā strādājot ar ģenerāli J. Balodi.
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1918. gada beigās Pagaidu valdība mani komandēja uz Pa-

rīzi kā Latvijas delegācijas locekli Versaļas miera sarunās. No

turienes atgriezos Rīgā 1919. gada maija beigas, drīz pēc lieli-

nieku padzīšanas. Latvija atkal pārdzīvoja grūtas dienas. Pēc

16. aprīļa puča pagaidu valdība bija piespiesta meklēt patvē-

rumu uz tvaikoņa „Saratova", Tautas Padomes darbība bija pār-

traukta un vienīgais reālais latviešu spēks pašā Latvija bija to-

reizējā pulkveža Jāņa Baloža brigāde. Gan Latvijas ziemeļos

organizējās jauni latviešu spēki, gan visa latviešu sabiedrība ar

prieku sekoja Ziemeļlatvijas pasākuma panākumiem, bet Rīgā.

Kurzemē un Zemgalē vienīgais reālais atbalsts latviešiem bija

J. Baloža bruņotie spēki. Toreiz biju Tautas Padomes priekš-

sēdētāja biedris. Bez tam Rīgā vēl bija arī vairāki citi Tau-

tas Padomes locekļi, un starp viņiem, par sevi protams, drīz

nodibinājās kontakts. Jau jūnija pirmās dienās Rīgā vai-

rākkārt sapulcējās 15—20 Tautas Padomes locekļi. Pārrunu

centrā atradās jautājums par cīņu pret vācisko A. Niedras val-

dību. Starp Tautas Padomes locekļiem nebija domu starpību

par to, ka visu latviešu sabiedrisko spēku tuvākam un galvenam

uzdevumam jābūt atsvabināšanai no latviešiem naidīgās vācu

virskundzības.

Pie maniem pirmajiem gājieniem Rīgā piederēja apciemo-

jums pulkvedim Balodim. Viņa štābs atradās Stabu ielā 19, ne-

tāļu no Brīvības ielas. Pirmo reizi uz turieni gāju ar sajūtu,
kuru grūti definēt. Vislielākai interesei pievienojās vēl bažas,

jo pulkvedis J. Balodis taču bija krievu armijas virsnieks, kas

visu savu jaunību pavadījis krievu armijā. Vai viņa miesās un

asinīs nebūs pārgājis krieviskais gars, kas visu padara gļēvu un

nevarīgu, vai viņš būs pratis nodibināt kontaktu ar latviešu

tautu vadošām domām un tieksmēm, vai Niedras ļaužu iespaids

viņu nepiespiedīs piekļauties pašreizējai varai? Tādas un līdzī-

gas domas mani nodarbināja. Pirmo reizi ar pulkvedi J. Balodi

sastapos vēlā vakara stundā viņa štābā. Jau pirmais iespaids

bija labvēlīgs. Mierīgs, nosvērts, bez liekām ārišķībām. Es viņu

informēju par novērojumiem Parīzē, Londonā un Kopenhāgena
un drīz saruna novirzījās uz pašreizējiem apstākļiem Latvijā.
..Kādas Jūsu attiecības, pulkveža kungs, ar Niedras valdību?"

Atbilde uz šo jautājumu bija vairāk nekā apmierinoša. Latviešu

dienvidus armija neatzīst Niedras valdību un vācu virskun-

dzību. Tā stāv par Tautas Padomi un Pagaidu valdību. Bet
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tanī pašā laikā ar šo svešo varu bija nodibinājušās attiecības,

kas. mīksti sakot, bija augstākā mērā sarežģītas. Visapkārt bija

neapšaubāms vācu bruņoto spēku pārsvars. Vācu rokās atradās

visi līdzekļi armijas vajadzībām, viņiem bija nauda, viņiem pie-

derēja arī civilā vara. Apbruņojumā un visos materiālos līdze-

kļos pulkveža J, Baloža karaspēks atradās vācu atkarībā un tanī

pašā laikā .1. Balodis un viņa karavīri neatzina vācu varu, uz-

skatīja A. Niedru kā ūzurpātoru. Man uzkrita, ka toreizējo kara

ministri Dr. Vankinu J. Balodis nekad nenosauca par „ministra

kungu", bet gan vienmēr tikai par Vankina vai daktera kungu.

Pats galvenais tomēr bija tas, ka nepārprotami redzēju, ka ne-

gatīvās attiecības pret A. Niedras un vācu politiku nav nejaušī-

bas rezultāts, nav frāze, bet gan ir dziļas pārliecības un parei-

zas apstākļu analizēs rezultāts. Pulkvedis J. Balodis bija no-

pietni sekojis tā saukto balto armiju darbībai Krievijā. Viņš

saprata viņu neveiksmju cēloņus. Viņš zināja, ka pēc Sabiedroto

uzvaras rietumos Baltijā vācu vara neiespējama. Viņš saprata,

ka bez atbalsta no ārienes A. Niedra un Baltijas vācieši bezspē-

cīgi, ka visiem viņu pasākumiem bez šī atbalsta sagaidāms tas

pats liktenis, tās pašas neveiksmes, kas „baltajiem" krieviem, kas

jaunajos apstākļos gribēja atjaunot pirmskara kārtību.

Jau pirmajā sarunā pārliecinājos, ka pulkvedis J. Balodis

nav tikai kara lietu speciālists-arodnieks, bet ka viņš ir vīrs,

kas vissarežģītākā stāvoklī arī kā masu vadonis stāv savu uzde-

vumu augstumā. Toreizējos apstākļos bija pārāk viegli izdarīt

neizlabojamas kļūdas. A. Niedra nebija vienīgais, kas toreiz

bija orientējies uz vācu pusi. Bez Niedras bija diezgan plašas

pilsonības aprindas, kas valsti gribēja nodibināt bez atbalsta

plašākās masās, kas, tāpat, kā krievu baltie ģenerāļi, gribēja di-

bināties vienīgi uz militāru spēku un tad ar brutālu varu nodi-

bināt to kārtību, kuru viņu padomnieki atzina par pareizu.

J. Balodis nebija atsvešinājies no latviešu tautas. Viņš zināja,

ka tā taisnības sajūta, kas vadīja vāciešus, nesaskan ar latviešu

tautas milzīgā vairākuma taisnības sajūtu. Viņš apzinājās, ka

latviešu tauta var uzvarēt pārcilvēcīgi grūtajā cīņā vienīgi tad,

kad viena kopīga mērķa sasniegšanai apvienojas maksimāli lieli

latviešu spēki. Šī bija viņa politiskā vadoņa doma. Tālab arī

viņš bija augstākā mērā tolerants. Pēc 22. maija, kad vācieši

Rīgā sarīkoja asins dzīrās, viņš glābis dzīvību neskaitāmiem

latviešiem. Ar to viņš sev iekaroja arī nenosvērto un politiski
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apmulsināto ļaužu simpātijas. Bet pulkvedis J. Balodis nebija

viens. Aiz viņa stāvēja viņa karaspēks. Arī tam viņš prata ie-

dvēst līdzīgus ieskatus. Es drīz pārliecinājos, ka redzes stāvo-

klis, ko aizstāv Tautas Padome, atrod pulkveža .1. Baloža per-

sonā visnoteiktāko aizstāvi.

Jūnija mēnesis 1919. gadā daudzējādā ziņā pieder pie sare-

žģītākiem mūsu valsts vēsturē. Tautas Padome nevarēja sa-

nākt, Pagaidu valdība atradās bezdarbībā uz tvaikoņa „Sara-

tova", Kurzemē, Zemgalē, Rīgā un Vidzemes rietumos taktiskā

Foto J. Rieksts.

Pagaidu valdības sagaidīšana Rīgā 1919. g. No kreisās dep. K. Dēķens,
dep. M. Skujenieks, ģen. Balodis, min. prez. K. Ulmanis, pulkv.-Intu.

Fr. Zommers.

vara atradās vācu rokās, nožēlojamas un pretīgas izkārtnes

loma piekrita A. Niedram un viņa ļaudīm. Tanī pašā laikā

Ziemeļlatvijā auga un veidojās jauns latviešu spēks, kas sekmīgi

virzījās pret lieliniekiem un vāciešiem. Arī pulkveža .1. Baloža

spēki pieauga. Radās jaunas formācijas un vecās palielinājās.
Stāvoklis bija grūts un sarežģīts tālab, ka toreiz arī Rīgā val-

dīja dziļā pārliecība, ka dienvidus armijai un ziemeļarmijai jā-

darbojas saskaņoti, ka pulkveža J. Baloža speķiem jāatbalsta
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cīņas Vidzemē. Par šo jautājumu Rigā nevaldīja domstarpības.

Tautas Padomes locekļi, kas toreiz bija Rīgā, bieži sapulcējās

un pārrunāja svarīgākos jautājumus. Sakarus starp Tautas Pa-

domi un pulkveža J. Baloža štābu uzturēja vēlākais tieslietu

ministrs R. Benuss un es. Sakarā ar to es katru dienu vienu

vai vairākas reizes biju latviešu dienvidus armijas štābā. Jūnija

vidū interešu smaguma punktu sastādīja jautājums par sakariem

starp latviešu abiem bruņotiem spēkiem. No pulkveža Baloža

nodaļām bija nokārtoti sakari ar ziemeļarmiju. Atceros, kā

.1. Celms un citi Baloža štābā atvadījās, lai dotos uz Ziemeļ-

latviju. Bet Rīgā bruņoto spēku noteiktais pārsvars bija vācu

pusē. Latviešu formācijām galvenā kārtā trūka municijas. Bez

tam grūti bija spert soļus, kas nebūtu vācu novēroti. Attiecības

starp latviešu un vācu kareivjiem bija augstākā mērā saasina

tas. Pēdējais parādījās neskaitāmos sīkumos. Atceros kādu va-

karu, kad štābā atradās tikai nedaudzas personas. Sarunas

pēkšņi pārtrauca pret logu mestas rokas granātas sprādziens.

Varēja domāt, ka tam sekos vācu kareivju iebrukums. Ar lielu

prieku novēroju, ar kādu mieru un aukstasinību pulkvedis Ba-

lodis deva rīkojumus, lai aizstāvētos. Savu personīgo drošību

ignorēdams, viņš pie loga novēroja uzbrucējus, kuri tomēr uz-

skatīja par pareizāku nozust. Attiecības starp Baloža štābu un

vāciešiem raksturo arī sekošs sīkums. Namā, kurā tagad atro-

das iekšlietu ministrija, pirmajās dienās pēc 22. maija bija ie-

vietota kāda vācu karaspēka nodaļa. Uz kāda no šī nama balko-

niem bija novietots ložmetējs, ar kupu vakaros, kad iestājās va-

saras nakts krēsla, nereti apšaudīja Stabu ielu, it sevišķi tos,

kas vēlu vakarā atstāja pulkveža Baloža štābu. Tālab, atstājot

štābu, vajadzēja steigties pārkļūt uz trotuāru pilsētas pusē un,

piespiežoties pie namu sienām, nokļūt līdz Tērbatas ielai.

R. Benusu un mani vācu ložmetēji divas reizes piespieda paātri-

nātā kārtā attāļināties no mūsu latviskā štāba. Protams, ka tā-

dos apstākļos nevarēja būt runa par draudzīgām attiecībām ar

vācu daļām. Tās bija augstākā mērā saspīlētas.

Attiecības ar vāciešiem vēl sevišķi saspīlēja latviešu ziemeļ-

ai mi jas panākumi Vidzemē. Kā sekmēt turienes latviešu panā-

kumus? Tāds jautājums nodarbināja Tautas Padomes locekļus

Rīgā, pulkveža Baloža štābu un bija biežu kopīgu pārrunu

priekšmets. Pēc tam. kad lielinieki bija no Rīgas padzīti, dien-

vidus Latvijas latviešu spēkus vācu virsvadība bija novirzījuse
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lielinieku frontē. Tie ieņēma Ērgļu-Piebalgas līniju. Tāļāk dien-

vidos atradās valsts vācu nodaļas. Dažas latviešu jātnieku no-

daļas atradās Vidzemes jūrmalā, bet pašā Rīgā pulkvedim J. Ba-

lodim bija padotas tikai tā sauktās jaunforme jamās daļas, kas

vēl nebija apmācītas un, galvenais, nebija apbruņotas. Tanī

pašā laikā Rīgā atradās dažas spīdoši apbruņotas un disciplinē-

tas vācu daļas. Daudzo pārrunu iznākums bija tas, ka visi, kas

toreiz atradās Rīgā un bija sekojuši šim jautājumam, atzina, ka

pulkvedis J. Balodis dara pareizi aktīvi neiejaukdamies cīņās,

kas notika Vidzemes ziemeļos. Pulkvedim .1. Balodim padoto

latviešu kareivju aktīva uzstāšanās būtu radījuse tikai jaunu

cīņas lauku Cēsu un Rīgas apriņķu dienvidos un eventuēlas ielu

cīņas Rīgā. kurās, bija iemeslis pieņemt, ka latvieši nebūtu bi-

juši uzvarētāji. Ar to Vidzemes latviešus un igauņu spēkus ne-

stiprinātu nedz militārā, nedz morāliskā ziņā. Varbūt no tā

bīdu guvuši lielinieki. Šinī svarīgā jautājumā pulkvedis J. Ba-

lodis ar savu štābu patstāvīgi nāca pie minētiem slēdzieniem,

bel tos pilnā mērā atzina par pareiziem arī tie Tautas Padomes1

locekļi, kas Rīgā aktīvi darbojās. Pēc Cēsu kaujām daudzi lat-

viešu darbinieki, kas nāca no Vidzemes, bet it sevišķi no Cēsu

pulka aprindām, izteica pulkveža Baloža štābam pārmetumus

par aktivitātes trūkumu. Tagad pagājis pietiekoši ilgs laiks, lai

bez sakarsēšanās spriestu par šo lietu. Tālab ar prieku varu

atzīmēt, ka toreizējais CēSU pulka komandiers, tagadējais ģene-

rālis Berķis. nesen man teica, ka arī viņš toreiz esot sagaidījis

aktīvu atbalstu no pulkvedim Balodim padotām daļām, bet ta-

gad viņš atzīstot un saprotot, ka toreizējos apstākļos varēja rīko-

ties vienīgi tā. kā to darījis pulkvedis J. Balodis.

Šķietami pasīvā izturēšanās šinī jautājumā tomēr nekādos

apstākļos nav iztulkojama kā bezspēcīga padošanās pašreizējai
varai. Taisni otrādi. Pulkveža Baloža štābā un visā aktīvā lat-

viešu sabiedrībā valdīja pārliecība, ka radikālas pārgrozības lat-

viešiem vēlamā virzienā neizbēgamas. Rīgā un Vidzemē lieli-

nieki bija izsaimniekojuši. Latviešu tautas visplašāko aprindu

noskaņojums bija pretlieliniecisks un arī vāciešiem naidīgs un

tas radīja paļāvību uz pašu speķiem. Starptautiskā situācija bija

tāda, ka vāciešiem visdrīzākā laikā nogriezīs pabalstu no ārie-

nes, turpretim latviešu nacionāliem spēkiem bija iemeslis uz

tādiem cerēt. Tālab visiem spēkiem bija jāsekmē jaunu latviešu

spēku organizēšana. To arī darīja pulkvedis J. Balodis. Jau
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pirms Cēsu kaujām jaunformējamās daļas Rīgā sastādīja viņa

spēku lielāko daļu. Ja tām militārā ziņā vēl bija maza nozīme,

tad skaitliski tās bija vislielākās. Un šinī lietā pulkvedis J. Ba-

lodis atkal izrādījās kā tāļredzīgs un plaša vēriena organizātors.

Viņš negribēja būt viena politiska virziena, vienu uzskatu aiz-

stāvju spēku apvienotājs, bet viņš organizēja spēkus latviešu

tautas atsvabināšanai. Tālab viņa rīcībai bija jābūt tādai, kas

apvieno visas tautas spēkus, kas gribēja reālizēt neatkarīgu, na-

cionālu un dēmokratisku Latviju. Tautas Padome toreiz centās

apvienot visus latviešus, kas nav komunisti un nav Niedras

vāciskās orientācijas piekritēji. Tāpat arī pulkvedis J. Balodis

neļāva sevi iespaidot no šauru kliķu politikas, bet darīja visu,

lai radītu jaunus latviskus spēkus un tos stiprinātu. Viņš ļāva

darboties visiem radošiem spēkiem, tos sekmējot un veicinot.

Atceros, kā viņš mani vaicāja par Bruno Kalniņa politiskiem

ieskatiem. Kādas viņa politiskās attiecības pret komunistiem.

Es apstiprināju ieskatus, kurus viņš pats bija ieguvis no B. Kal-

niņa. Gan bija cilvēki, kas apgalvoja, ka sociāldēmokratam ne-

varot ļaut rīkoties ar bruņotiem cilvēkiem, bet pulkvedis J. Ba-

lodis palika pie saviem ieskatiem un uzdeva B. Kalniņam orga-

nizēt dažas daļas. Tas pats par sevi būtu sīkums, bet šādu sī-

kumu savirknējums radīja sistēmu, kurai latviešu tautas vis-

plašākās aprindas ar sajūsmu uzticēja savu likteni. Pulkvedis

J. Balodis bija visu valsti radošo un uzturošo spēku kopotājs un

vienotājs. Tam tanīs dienās bija milzīga un išķiroša nozīme, jo

latviešu cīņām varēja būt sekmes vienīgi tad, ja tās kļūst par

visas tautas cīņu pret visiem tās naidniekiem. To saprata pulk-

vedis J. Balodis un tas pieder pie viņa lielākiem nopelniem. Bet

pie tiem pieder arī citas viņa īpašības. Vissarežģītākās situāci-

jās viņš nezaudēja aukstasinību, mieru un noteiktību. Ar to

viņš iekaroja savu apakšnieku cieņu un audzināja disciplinētus

karavīrus. Tas, savukārt, deva viņam iespējamību noteiktiem

uzdevumiem izraudzīties vispiemērotākos vīrus. Tas atkal pie-

derēja pie pulkveža J. Baloža galveniem nopelniem, jo vadoņa

vissvarīgākais, visredzamākais uzdevums ir atrast sev noderī-

gus, uzdevumam piemērotus un spējīgus palīgus. Bez šīs spējas

neviens nav veicis lielus sabiedriskus darbus. Un J. Balodim

bija šī spēja. Tā bija redzama jau tad, kad viņam bija padota
tikai neliela kareivju saujiņa, bet spilgti tā parādījās tad, kad

viņš kļuva par visu latviešu bruņoto spēku virspavēlnieku.
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Jau jūnija mēneša otrā pusē, bet it sevišķi pēc Cēsu kau-

jām, vācu varasvīru izturēšanās pret Baloža spēkiem grozījās.

Vācu vadoņi gribēja izmantot katru iespējamību un kā slīcēji

ķērās pie salmiņa. Dēļ palīdzības pie Baloža griezās vācu vado-

šās personas, visādiem līdzekļiem cenzdamās viņu noskaņot

pret latviešiem un igauņiem, kas pie Cēsīm bija guvuši uzvaru.

Pulkvedis J. Balodis šos kungus pieņēma manā un dažu citu

Tautas Padomes locekļu klātbūtnē. Un atkal man lielu ganda-

rījumu deva noteiktība, ar kādu viņš noraidīja vācu priekšliku-

mus. Viņš noteikti noraidīja katru sadarbību ar vāciešiem un

deklarēja savu solidāritāti ar Vidzemes latviešiem. Vienīgais

sarunu priekšmets varot būt jautājums par
kartību, kādā vācieši

atstās Rīgu un par pienākumiem, kurus viņa štābs uzņemšoties

miera un kārtības uzturēšanai līdz likumīgas Pagaidu valdības

Foto Klio.

Ģen. Balodis ar min. prez. K. Ulmani un ģen. Radziņu 1920. g.

varas atjaunošanai pilnos apmēros Rīgā. Sīs apspriedes vācu

pārstāvji atstāja dziji neapmierināti.

Drīz Elīgā ienāca Ziemeļlatvijas armija un ar „Saratovu '

atgriezās Pagaidu valdība. lemesli manai ciešai sadarbībai ar

pulkvedi J. Balodi izbeidzās. Gribu vēl tikai aizrādīt uz to, ka

viņās pagājušās dienās pulkveža J. Baloža štābā valdīja vislie-

lākā vienkāršība. Viņu neielenca palīgu un adjutantu pulks.
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Parasti viņa štābā atradās tikai nedaudzi virsnieki, bet vakaros,

nereti, viņš tur atradās viens ar telefona aparātu. No tās pašas,

varbūt pat pārspīlētās vienkāršības un atturības viņš neatteicās

arī vēlāk. Pēc Bermonta pulku padzīšanas, kad J. Balodis jau

bija virspavēlnieks, pēc lielinieku padzīšanas no Latgales, Tau-

tas Padome ar sevišķu lēmumu paaugstināja J. Balodi par ģe-

nerāli. Otrā dienā pēc šī lēmuma pieņemšanas J. Čakste un es

Tautas Padomes uzdevumā pasniedzām J. Balodim iecelšanas

rakstu. Mēs viņu sastapām vienu tagadējās karaministrijas

namā. lielā piepīpotā istabā pie darba galda. Atkal agrāka

vienkāršība, darba atmosfaira. Lielais Latvijas atbrīvošanas

darbs bija padarīts. Ja 1919. gada jūnijā mūsu zemes rietumos

un austrumos vēl valdīja svešas varas, tad pēc pusgada, 1920. g.

sākumā, Latvijas valsts bija atbrīvota. No Liepājas līdz Zilupei,

no Daugavpils līdz Ainažiem — visur noteicošais vārds piede-

rēja Latvijas valsts varai. Tas nebija diplomātijas panākums —

tā nebija nejaušība. Tas bija grūtu un neatlaidīgu cīņu rezul-

tāts. Šīs cīņas izcīnīja latviešu tauta ne tikai pret ārējiem ie-

naidniekiem, bet arī pret lielām un iespaidīgām vietējo iedzīvo-

tāju grupām. Ja grūtās cīņas kronēja uzvara, tad izcilus no-

pelns piekrīt ģenerālim J. Balodim, kas vienoja un organizēja

cīnītāju pulkus, kas tos vadīja un kam apbruņotā tauta visgrū-

tākos un šķietami bezcerības stāvokļos ar uzticību sekoja
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Inž. Spr. Pa egle, Latvijas Pagaidu vai

dības tirdzniecības-rūpniecības ministrs.

Manas atmiņas par ģenerāli J. Balodi

Inž. Spr. Paegle.

„Lai Balodis paliek mana vietā/ — tā skanēja pēdējais viņa

īsais rīkojums — testaments, kad 1919. g. 6. martā pie Skrundas

Latvijas nacionālās armijas dienvidfrontes pirmais virspavēl-

nieks, pulkvedis Oskars Kalpaks, slēdza acis uz mūžu. Grūti ie-

domāties smagākus un svētākus pienākumus par tiem. kādus šis

testaments toreizējos apstākļos uzlika jaunam dienvidarmijas

virspavēlniekam, tagadējam ģenerālim J. Balodim.

Jaunās nacionālās armijas formēšana bija tikko gājusi kaut

cik plašumā. Pie tiem dažiem simtiem virsnieku, studentu, skol-

nieku un ierēdņu, kuri, pēc Rīgas krišanas lielinieku rokās, bija

palikuši uzticīgi Pagaidu valdībai un nonākuši Ventas krastos,

tagad bija pievienoti arī jaunmobilizējamie un brīvprātīgie lie-

linieku vēl neieņemtos Liepājas-Grobiņas un Aizputes apriņķos.

Ar jaunformēto Latvijas armijas daļu ierašanos frontē Latvijas

aizsargāšanās periods bija tikko izbeidzies un iesākās Latvijas

pakāpeniska atbrīvošana. Jau februāra beigās lieliniekus pa-

dzina no Kuldīgas un Ventspils un kara operācijas pārnesa uz

Ventas labo krastu. Un taisni šajā brīdī liktenis bija lēmis jau-

nās neatkarīgās Latvijas toreizējos veidotājus un vadītājus atkal

smagi pārbaudīt, izraujot no mūsu tikko topošās nacionālās ar-

mijas vidus, kopā ar vairākiem redzamiem un iemīļotiem daļu
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vadoņiem — virsniekiem arī mušu mūžam neaizmirstamo dien-

vidarmijas virspavēlnieku, pulkvedi Oskari Kalpaku.

Pulkveža Kalpaka nāve bija smags zaudējums jaunai Latvi-

jas armijai. Kā agrāk citās karaspēka vienībās, tā arī savā, gan

stipri īsā. nacionālās armijas virspavēlniecības laikā viņš. ar

savu pacietību, sajūsmu, patriotismu un lietišķību, bija ieguvis

visas armijas uzticību un mīlestību. Tādu pašu uzticību un cie-

nību viņš pilnos apmēros baudīja arī Pagaidu valdībā un visā to-

reizējā latviešu sabiedrībā, kaut ļoti šaurā. It īpaši vēl jāuzsver

viņa lielā izpratne ap sevi pulcēt krietnus un spējīgus kauju

biedrus. Un taisni šai viņa īpašībai mums jāpateicas, ka, jau at-

rodoties uz veļu valsts robežām, vēl viņš savās domās un sirdi ka-

vē jās pie jaunās valsts nacionālās armijas likteņiem, pēdējai iz-

raudzīdamies cienīgu vadoni — tagadējo ģenerāli Balodi. Pil-

nīga nodošanās savam darbam, neatlaidīga cenšanās pēc iecerētā

mērķa, kopā ar lielu vienkāršību un pieticību; bezgala smalkjū-

tīgs un kluss, nosvērts, — tās ir tās īpašības, kūpas esmu mācī-

jies cienīt lielā pulkveža atstātā testamenta izpildītājā, visā Lat-

vijas atbrīvošanas laikmetā. Šās ģenerāļa Baloža teicamās īpa-

šības būs viņā saskatījis arī pulkvedis Kalpaks, toreiz viņu iz-

raudzīdams lielo un svēto uzdevumu veikšanai.

Sēras pēc sava neaizmirstamā nacionālās armijas dienvid-

trontes pirmā virspavēlnieka bija dziļas un vispārīgas, un tomēr

ne brīdi tās nedrīkstēja apturēt jaunās armijas izveidošanu Lat-

vijas atbrīvošanai. Pagaidu valdība, kopā ar jauno virspavēlnieku,

darīja visu. ko spēja, lai šo armiju saformētu un izveidotu. Ne-

aprakstāmi grūts bija šis darbs toreizējos šauros apstākļos, pastā-

vot vācu okupācijas varas spaidiem un atkarībai no šīs varas.

Vairākiem Pagaidu valdības ministriem bija pat uz ilgāku laiku

jāatstāj savi resori Latvijā un jādodas uz Vakar-Eiropu, lai tur

klauvētu pie Sabiedroto un neitrālo valstu un valdību durvīm,

sagādājot ieročus, uzturu un apģērbus jaunai, topošai armijai, un

arī lai novērstu vācu radītos šķēršļus armijas jaunformēšanai, kā

ari pašas valsts izveidošanas darbam. Neatlaidīgās pūles arī to-

reiz, tik smagos apstākļos, vaiņagoja panākumi. Jaunās valsts

iestāžu darbība arvien vairāk izveidojās un nostiprinājās, un arī

nacionālai armijai pievienojās arvien jauni, kaut cik apbruņoti

un apmācīti cīnītāji. Ari cīņas ar lieliniekiem bija visai sekmī-

gas. 10. martā lieliniekus padzina no Saldus un Stendes; 12. martā

atbrīvoja Vec-Auci. 15. martā pulkveža Baloža nodaļas, kopā ar
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landesvēru, ieņēma Tukumu. Jelgavu 19. martā ieņēma landes-

vērs un vācu dzelzsdivizija. 23. martā latviešu pulki ieņēma

Kalnciemu un Ķemerus. Pulkveža Baloža vadībā Neatkarības

rota ieņēma arī Sloku, — 26. martā.

Minētie sasniegumi skaidri rāda, cik labi bija norisinājies

nacionālās armijas organizēšanas darbs šajā periodā, jo sava

jaunā virspavēlnieka pulkveža Baloža vadībā armija guva tā-

dus panākumus. Reizē arī mūsu ziemeļu armija, pulkveža Jorģa

Zemitāna vadībā, sāka cītīgi formēties un, kopā ar Igaunijas

karapulkiem, drīzi vien ieņēma dažus Latvijas ziemeļu apgaba-

lus. Šie panākumi valsts atbrīvošanā un nostiprināšanā nedeva

miera mūsu senseniem vēsturiskiem pretniekiem — Baltijas

muižniekiem un viņu piekritējiem Vācijas vietējās militārās pār-

valdes aizsardzībā, fon der Golca personā, un pēdējā pat atbal-

stīti, tie visādi centās kavēt Pagaidu valdības rīcību un ārdīt jau-

nās Latvijas valsts pamatus. Kad, visiem viņu ārdīšanas soļiem

par spīti, Latvijas valsts ideja arvien vairāk nostiprinājās un

mūsu armija kļuva spēcīgāka, šie mūsu pretnieki bija nolēmuši

lietot varmācību, lai gāztu Pagaidu valdību un sagrautu Latvijas

neatkarību. 1919. g. 16. aprīlī Liepājā tie sarīkoja apvērsumu.

Vācu sacelšanās pret Latvijas valsti 16. aprīlī mūsu nacionā-

lai armijai, ar pulkvedi Balodi priekšgalā, radīja sevišķi grūtus

apstākļus. Lai gan Pagaidu valdības darbība Liepājas rajonā

bija gandrīz pilnīgi paralizēta, tomēr viņas sakarus ar nacionālo

armiju un tās vadībuneviens nespēja pārtraukt. Sacelšanās dalīb-

nieki savās dēkās labprāt gribēja iepīt arī pulkvedi Balodi, at-

klāti ziņodami, ka viņš piedalās sarunās par jaunas valdības sa-

stādīšanu, ka pulvedis Balodis piedalīšoties arī viņu projektētā

pagaidu „kara direktorijā". Šīs tenkas drīzi vien izklaidēja mūsu

dienvidfrontes delegāti, kuri, uz vietas iepazinušies ar faktiskiem

notikumiem, iesniedza vācu „drošības komitejai" šādu paziņo-

jumu: „Latviešu spēku komandiers, pulkvedis Balodis, katēgo-

riski atsakās no piedalīšanās militārā direktorijā un, līdz ar to,

aizliedz arī viņam padotiem kareivjiem kaut kādā ziņā tajā pie-

dalīties. Latviešu armija atrod karaspēka iejaukšanos politiskos

jautājumos par disciplīnas trūkumu un uzskata par savu vie-

nīgo un vissvarīgāko uzdevumu cīņu pret lieliniekiem. Armija

balstās vienīgi uz Tautas Padomes platformu un Tautas Padomes

iecelto Pagaidu valdību. Pret karaspēka disciplīnas pārkāpu-
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miem, Liepājas notikumos 16. aprīlī, aktīvā armija izsaka savu

visstingrāko nosodīšanu."

Ar apbrīnojamu pašsavaldīšanos mūsu nacionālās armijas
dienvidus daļa, sava virspavēlnieka, toreizējā pulkveža Baloža

vadībā, kopā ar landesvēru un vācu dzelzsdiviziju, turpināja cīņu

pret lieliniekiem. Nosodīdami landesvēra un citu vācu Liepājā
iesākto avantūru, Niedras valdības veidā, mūsu nacionālā armija

un viņas vadība, nostājās noteikti un atklāti kopā ar Tautas Pa-

domi un Pagaidu valdību, par Latvijas neatkarību un latvju tau-

tas brīvību. Pats par sevi saprotams, ka taisni šajā laikmetā

mūsu dienvidarmijas gaitas un stāvoklis bija ārkārtīgi grūts un

sarežģīts. Bet ar apbrīnojamu pacietību un saprātīgi vadīta, tā gāja

Foto Klio.

Valsts prezidents J. Čakste apbalvo ģen. Balodi ar Lāčplēša kara ordeni

vienmēr tuvāk savam mērķim. Mūsējo apbrīnojamai pacietībai un

iecietībai bija jāpiedzīvo dažādi pazemojumi. Piemēram, pulk-

veža Baloža latviešu nodaļas vācu virspavēlniecība norīkoja Rīgas

Jūrmalas iztīrīšanai no lieliniekiem, kamēr vācu dzelzsdivizija

un landesvērs 1919. g. 22. maijā varēja iet taisnā ceķā uz Rīgu,

plūkt atsvabinātāju laurus. Latviešu karapulki Rīgā varēja iera-

sties tikai 23. maijā. Šajā sakarā mūsu kareivjiem, sevišķi viņu

vadonim, pulkvedim Balodim, bieži bija jāuzstājas pret vācu mi-

litārās varas pārstāvjiem, viņu varmācīgās un beztiesiskās ižrē-
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ķināšanās dēļ ar latviešiem. Vēl veselu mēnesi, līdz 22. jūnijam,

kad mūsu ziemeļarmija, kopa ar igauņiem, sakāva vāciešus pie

Cēsīm un Raunas, mūsu dienvidu armijai un viņas vadonim

bija jācieš vācu militārvaras virskundzība. Ziņas par mūsējo uz-

varām pie Cēsīm arī mūsu dienvidu armija saņēma ar lielu gan-

darījumu. Jau tuvākās dienās tās dienvidu armijas daļas, kas

bija novietotas gar Vidzemes Jūrmalu, apvienojās ar ziemeļu

armijas daļām. 2. jūlijā Rīgā mūsu dienvidu armijas virspavēl-

nieks, pulkvedis Balodis, pavēlēja, ka latviešu karaspēks ar sa-

viem ierēdņiem un darbiniekiem ieņem visas valsts un pašvaldī-

bas iestādes. Ar to arī izbeidzās vācu militārās varas laikmets

Rīgā un visā Latvijā. Bija pienācis tas brīdis, kad arī dienvidu

armijas daļas varēja brīvāk rīkoties, izveidoties neatkarīgi no

Foto J. Rieksts.

Ģen. Balodis Austrumu frontes pavēlnieks Pļaviņas 1919. g., tajā dienā,

kad viņu iecēla par Armijas virspavēlnieku.

vāciem, un, kopā ar mūsu ziemeļu armiju, sagatavoties saviem

tālākiem Latvijas atbrīvošanas uzdevumiem.

Arī šajās gaitās ģenerālim Balodim piekrīt izcilus, pati vis-

galvenā loma. Pēc Rīgas atbrīvošanas no vāciem dienvidu ar-

miju pārdēvēja par Kurzemes diviziju, un tā. pulkveža Baloža
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vadībā, ieņēma pozicijas pret lieliniekiem austrumos. Viņa va-

dībā vēlāk nodeva arī landesvēru. Ziemeļu armiju pārdēvēja par

Vidzemes diviziju un to nostādīja puslokā uz dienvidiem un va-

kariem pie Rīgas, jo Kurzemē, sevišķi Jelgavā, 1919. g. vasarā,

sāka grupēties Golca-Bermonta avantūristi, kuri 8. oktobrī

sāka savu uzbrukumu Rīgai, taisni tajā pašā brīdī, kad miīsu

armija austrumos bija sākusi sekmīgas cīņas ar lieliniekiem. Kad

Rīgu aizstāvošiem karapulkiem bija jāatkāpjas pāri tiltiem un

Pārdaugava jāatstāj ienaidniekam, arī sekmīgie uzbrukumi lie-

liniekiem austrumos bija jāpārtrauc. 16. oktobrī pulkvedi Balodi

iecēla par Latvijas armijas virspavēlnieku un 26. oktobrī par viņa

štāba priekšnieku — pulkvedi P. Radziņu. Nostādīts visas Latvi-

jas armijas priekšgalā un sava neaizmirstamā štāba priekšnieka

atbalstīts, valdības un visas tautas uzticību baudīdams, Balodis

iespēja visīsākā laikā pārformēt visas armijas agrākās daļas un

saformēt jaunas. Viņa rīcība vadīja varonīgās cīņas pret Ber-

montu, sākot ar Rīgas atbrīvošanu 11. novembrī 1919. g. un pret-

nieka padzīšanu no Kurzemes — līdz tā paša gada beigām, tāpat

arī Latgales atbrīvošanu 1920. g. sākumā.

Lai beidzot man būtu arī atļauts apliecināt to lielo cieņu

un apbrīnošanu, ko man vairākkārt gadījās dzirdēt par mūsu cie-

nījamo bij. virspavēlnieku no toreizējiem Sabiedroto militāriem

pārstāvjiem mūsu zemē. Varu atsauktie uz mūsu toreizējiem,

un arī tagadējiem, lieliem draugiem un labvēļiem — ģenerāli

Bertu, flotes komandieri Brissonu, majoru Kenānu, koloneli Di-

Parkē v. c. Šie militāro lietu speciālisti par ģenerāli Balodi vien-

mēr atsaucās ar vislielāko atzinību visās viņa gaitās, jo sevišķi

uzsvērdami viņa lielo militāro taktu, aukstasinību un pacietību,

kādu viņš pierādījis savā rīcībā un gaitās 1919. g. pirmā pus-

gadā. Nepārvarāmu apstākļu dēļ viņam gandrīz veselu pusgadu

vajadzēja cīnīties plecu pie pleca kopā, — un pat zināmā atka-

rībā, — ar visā pasaulē latvietim visienīstāko armiju, reizē iz-

veidojot savas, sākumā visai niecīgās, daļas par ievērojamām

militārām vienibām. Sevišķi šo ģenerāļa Baloža militārās gaitas

cēlienu minētie speciālisti un mūsu toreizējo apstākļu jo labi pa-

zinēji vienmēr īpaši uzsvēra un apbrīnoja. Nacionālās armijas

un viņas vadoņu garam vienmēr mājot mūsu dzimtenes sargos,

lai Latvijas neatkarība un tautas brīvība būtu nodrošinātas uz

mūžu mūžiem!
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Zv. adv. Ed. Strautnieks, Latvijas Pa

gaidu valdības tieslietu ministrs.

Kā nokļuvu Baloža štābā un ko tur redzēju

Zv. adv. Ed. Strautnieks.

1919. gada aprīļa pirmajā pusē dzīve Liepājā ritēja jau pie-

tiekoši normāli. Lielinieku uzvaras gājiens uz Liepāju bija ne-

vien apturēts, bet viņi bija jau atspiesti atpaka] uz Rīgas pusi.

pāri Lielupei. Pagaidu valdība strādāja ar lielu enerģiju jau-

nās Latvijas uzbūves darbu un nekas neliecināja, ka 16. aprīli

notiks apvērsums. Tik slepeni vācieši to bija pratuši noorgani-

zēt. Arī tieslietu resorā, kura priekšgalā es toreiz biju, viss ri-

tēja normāli, un es izbraucu, leitnanta Jāņa Kūlmaņa, tagadējā

Karatiesas prokurora, pavadībā, no Liepājas uz Jelgavu 14. ap-

rīlī apciemot savu veco tēvu Mežotnes pagastā, pie pašas lie-

linieku frontes robežas. Paņēmu līdzi vairākus Pagaidu valdī-

bas uzsaukumus, ko izdalīju sava pagasta iedzīvotājiem, lai in-

formētu Bauskas apkārtni par Pagaidu valdības darbību. Vē-

lāk šie uzsaukumi bija maksājuši manam tēvam gandrīz dzī-

vību, jo vācieši, meklējot mani, šos uzsaukumus bija atraduši

pie mana tēva un uzskatījuši par pretvalstiskām proklamācijām

un par viņu izplatīšanu lauku kara tiesa bija piespriedusi ma-

nam tēvam un viņa kaimiņam nāves sodu; 80 gadus vecu vīru

bija kājām aizdzinuši uz Grāvendāles muižu. Tikai nejaušs

gadījums viņam bija līdzējis izglābties. Šis fakts jo spilgti rak-

sturo vāciešu izturēšanos pret toreizējo Pagaidu valdību.
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Kad no tēva mājām atgriezos Jelgavā, tad tikai dabūju zi-

nāt, ka Liepājā vācieši izdarījuši apvērsumu un gāzuši Pagaidu

valdību. Uz Liepāju atgriezties nevarēju. Tagadējais Saeimas

deputāts un toreizējais Tautas Padomes loceklis zvēr. adv. Pau

ļuks bija tik laipns un atļāva man uzturēties viņa dzīvoklī. Bet

arī Jelgavā ilgi uzturēties nevarēju, jo vācieši palika ar katru

dienu nekaunīgāki, kā pret latviešu kareivjiem, tā ari pret vi

siem Pagaidu valdības piekritējiem. Ls tiku brīdināts, ka mani

var apcietināt, un lai labāk Jelgavu atstāju. Par laimi Jelgavā

gadījās zvēr. adv. Beķers, kurš lika man priekšā braukt uz Ķe

meriem, pie ģenerāļa Baloža.

Tālais brauciens uz Ķemeriem, pie diezgan slikta pavasara

ceļa pār pašu frontes joslu, bija piedzīvojumu bagāts, bet lai-

mīgi nokļuvām Ķemeros. Ģenerālis Balodis mūs uzņēma ļoti

laipni, nekavējoši sameklēja mums telpas un tā es dabūju bau-

dīt ģenerāļa Baloža viesmīlību ilgāku laiku, kamēr biju spiests

atgriezties uz Liepāju. Ģenerāļa Baloža štābs uz mani atstāja

vislabāko iespaidu. Te bija vienīgā vieta visā Latvijā, kur toreiz

varēja justies kā starp savējiem un saprast, ka neatkarīga Latvija

vēl pastāv, ka viņu aizstāv spēks, kiņš nav ar pučiem iznīci-

nāms. Ķemeri toreiz bija Latvijas sirds. Uzpūtīgos vāciešus

kuri jau Jelgavā apzinājās ka zemes saimnieki, šeit nemaz ne-

redzēja. Še bija latviešu kara vīri, še apzinājās latviešu varu.

Es apbrīnoju ģenerāli Balodi un viņa tuvāko tīdzdarbinieku

mieru un apstākļu pareizo izpratni. Nebija viegli toreiz atrast

īsto ceļu, jo vācieši tik gaidīja izdevīgu momentu, lai no sabie-

drotiem pārvērstos par mūsu iznīcinātājiem, lielinieki tad būtu

palikuši otrā plānā. Vācieši it labi saprata, ka īstais Latvijas

spēks ir nevis Liepājā, bet Ķemeros. Bieži stundām ilgi sēdē-

jām ģenerāļa Baloža nelielā štāba istabiņā un pārrunājām akū-

tākos notikumus, un vēl kā šodien atceros, ģenerāļa optimisms

atstāja uz mani suģestējošu, nomierinošu iespaidu. Sirsnīgs ka

cilvēks un noteikts kā karavīrs viņš ātri un bez lieka uztrau-

kuma un trokšņa izšķīra svarīgus jautājumus un izdalīja pavē-

les, un tādu svarīgu lietu nebija mazums, jo gandrīz katra diena

nesa ko jaunu, kā no frontes; ta ari no politiskā lauka.

Kādu vakaru štābā ieradās rets viesis. Tas bija Andrievs

Niedra. Pārnācis lielinieku fronti no Rīgas, ģērbies vecās, skran-

dainās drēbēs, ar maisu mugurā un vīzēm kājās. Niedra stāstīja

par apstākļiem Rīgā, par lieliniekiem. To vakaru bija gara,
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liela izrunāšanās. Niedras uzskats krasi atšķīrās no ģenerāļa

uzskatiem par saprašanos ar vāciešiem. Niedra domāja, ka Rīgu

glābt bez vāciešu palīdzības mēs nevaram, un, vispāri, savu

valsti bez viņiem uzbūvēt arī nevaram. Tikai vācietībā viņš re-

dzot Latvijas glābiņu. Labi vēl atceros, kā mēs nākošā rītā viņu

izvadījām uz Tukumu. Diezgan lepnā divjūgā, ar kareivi uz

bukas, iekāpa šis skrandainais vecis un skatā, ko viņš meta uz

mums. es itkā saskatīju zināmu ironiju un pārākuma apziņu.

Es vēl jokodams piezīmēju klātesošiem, ka Niedra skatās uz

mums ne kā lielinieku bēglis, bet kā nākošais Latvijas mini-

stris. Nebiju maldījies, neilgu laiku vēlāk Niedra savā sapra-

šanās politikā ar vāciešiem gāja tik tālu, ka aizmirsa, ka pats

ir latvietis.

Bija man arī izdevība ar ģenerāli Balodi un pulkvedi Bol-

šteinu nobraukt uz Sloku, kur toreiz atradās latviešu priekšējās

pozicijas. Lielinieki bija otrā pusē Lielupei. Arī Slokā valdīja

brašums un īsts cīņas spars. Visi tikai runāja par iešanu uz

priekšu, bet ne atkāpšanos. Disciplīna karavīros bija gaužām

laba, un pret ģenerāli visi izturējās ar lielāko cieņu un respektu.

Atpakaļ braucot iznāca diezgan riskanta situācija. Lielinieki

bija uzzīmējuši pašu ģenerāli, jo viņš atklāti, bez kādas aizsar-

dzības, visur rādījās, un atklāja uz mums lielgabalu ugunis.

Ceļš gāja gar Lielupi pa atklātu vietu. Pirmie šāvieni, par

laimi, krita par tuvu un pēdējie par tālu, izšļākdami gaisā ve-

selu dubļu mutuli. Par laimi palikām neievainoti. Arī šinī ga-

dījumā ģenerālis izrādīja vislielāko aukstasinību.

Atstāstot šīs mazās epizodes no Latvijas tapšanas laikiem,

es tikai gribēju vēl piezīmēt, ka ģenerāļa Baloža nopelni Lat-

vijas tapšanas laikā ir bijuši sevišķi lieli un vēl līdz šim nav

pietiekoši apgaismoti.

Ir bijuši laiki, kur ģenerālis ir turējis Latvijas likteni pil-

nīgi savās rokās un no viņa izpratnes atkarājās, būt vai nebūt

Latvijai. Šie viņa lielie nopelni sevišķi izpaudās tanī laikmetā,

kad vācieši, pēc lielinieku padzīšanas, saimniekoja Rīgā un iz-

gāja cīņā pret ziemeļu armiju, bet par šo laikmetu lai raksta

tie, kam bija izdevība būt tuvākā sadarbībā ar ģenerāli Balodi.
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Latvijas sūtnis Čechoslovakijā Kārlis

Ducmans, Latvijas Pagaidu valdības

informācijas vadītājs Eiropā.

Valsts un nācijas spēka centri

un

Ģenerālis Jānis Balodis.

(Pieminas lapa Ģenerāļa 50. g. dzimšanas dienai.)

Kārlis Ducmans.

Daudz vajaga kapitālu, dažādos veidos, lai celtu jaundzi-

mušu valsti. Vēl ilgi pēc dzimšanas ir vajadzīgi būvmateriāli pa-

šai jaunbūvei, kā tādai. Tikai ar laiku jauna valsts var pāriet uz

periodiskiem remontiem, kad pate pamata būve jau uzņēmuse

sevī visus tos spēkus un vielas, kas to dara par monumentu, kas

spītē gadu simteņiem. Mēs vēl neesam iegājuši tanī posmā; tāpat

kā tajā vēl nav nonākuse neviena cita no valstīm, kas dzima vai

atdzima 1918. gadā. šinī jauno valstu dzimšanas dienu gadā,

kurš kā tāds jau ir iegājis vēsturē. Jo divpadsmit gadu tam ir

par maz. Jākāpelē vēl pa jāunbūves stalažām. Jāiemūrē vēl

vil las un spēki, kam lemts atrasties pamatos.

Tiešām — ja jau lielas un vecas impērijas dien' dienā vēl

atrod un jūt, ka pēc 12 gadiem vēl nav pārspētas lielā kara se-

kas, kā gan lai jaunās valstis būtu 12 gados jau pabeigušas d i v -

kā r šo darbu: 1) izbūvēt jaunu politisku celtni, un 2) reizē pār-

spēt visu to. ko mēs saucam par „lielā kara sekām"?!

Daudz vel vajaga kapitālu, dažādos veidos, lai celtu jaun-

dzimušu valsti un lai vēstures noliktu laiku turpinātu un pa-
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beigtu šo ilgstošo darbu. Še lai smeļas spēkus, šinī atziņā, arī

tie, nepacietīgie, kuri tik bieži krīt pesimismā, atrazdami. ka

neiet viss tā kā vajadzētu; bet mazticīgie taisa vēl tālākus slē-

dzienus un sāk šaubīties par pašiem pamatiem. Šī kļūda nāk no

nepareizas perspektīvas. Ja kam ir dota pa tūkstoš gadiem vienu

reizi rodamā laime, līdztaisīl un līdzi dzīvot vēsturi tās jaun-

radīšanas lieldarbos — un tāds ir laikmets, kas iesākās ar

1918. gadu, — tas nedrīkst būt pārāk nepacietīgs, nedrīkst pa-

zaudēt īsto perspektīvi. Dieva un vēstures dzirnavas maļ lēni,

bet totiesu droši, tikai mirstīgam vēstures līdzi dzīvotājam nav
c

tik daudz pacietības, kā vēsturei".

Daudz vēl vajaga kapitālu, dažādos veidos, lai celtu jaunv-

dzimušu valsti un lai vēstures noliktu laiku turpinātu un tad'

reiz pabeigtu šo ilgstošo darbu.

Te ir m a te r i ā 1 v bagātību kapitāli un arī g ar a kapitāli,

kas vajadzīgi un arī tiek izlietoti šim vēsturiskam mērķam.

Gara kapitālos katra nācija tādos vēsturiskos brīžos ieliek

savus varoņus, daudzinātus un nezināmus, visus, un turpat pie-

der arī vadoņi, un turpat arī — lielu brīvības cīņu un jauniebū-

vietības būvmeistari.

Pie pēdējiem Latvijas valsts tapšanas un izbūves epopējā

pieder visi tie vadošie gari, ko vēsture un tēvija iesauca aktīvā

darbā tad, kad Latvija dzima kā valsts un cīnījās dēļ šīs valsts

visādās frontēs, kara un politikas, gara un saimniecības, diplo-

mātijas un technisko nozaru un vēl citās frontēs.

Tos galvenos vadošos darbiniekus, kurus zin un piemin, sa-

karā ar šo posmu, visa tauta — mēs viņus zinām. Tie tēvijai nav

ne ar kādu zeltu atsverami. Neviena nācija nevar tapt par
valsti

bez tādiem. Mums šī pirmā iesaukuma plejāde ir jāsargā kā acu

raugs. Arī tad, kad kāds no tiem jau aizgājis mūžībā, mēs viņa

piemiņu nevienam neatdosim. Tā ir starp valsts un nācijas gara

kapitāliem, bez kuriem nevar turēties pate valsts un nācija.

Gars ir tas, kas galu galā tura kopā un valda visu. Lai kādi bulu

materiālie kapitāli, ja nebūs šo gara kapitāla virsotņu, nekas

ilgstošs neiznāks. Tas ir iegaumējams netikvien tad, kad mate-

riālistiskas dziņas pārkliedz idejas un ideālus, kā tas ir acumirkli

(tas pāries!) — bet gan tas ir spēkā visos laikos.

Sāpīgi skar — dziļāki, nekā tas liekas — sāpīgi skar šo nā-

cijas spēka avotu un šo valsts celtnes cementu katrs gadījums,

kad kāds no šiem (vairs neatkārtojamiem un neatvietojamiem!)
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pirmā iesaukuma vadoņiem un būvmeistariem aiziet no mums

mūžībā. Skap, teiksim, tā, kā materiālo vērtību laukā saimnieku

skaj* ugunsgrēkā aizgājuse ēka. Grūti gadi gaida tādu saim-

nieku, kad tam ugunL.aiziet, teiksim, trešā daļa no visām ēkām.

Un ilgti gadu trīskārtīgi pūliņi viņu gaida, kad ugunī aiziet visa

māja, paliekot, varbūt, tikai pirtiņai. Zeme māmuļa tam vien-

mēr vēl paliek. Uz tās viņš gan atkal iznāks saulītē. Bet kādu

ilgu gadu rindu un kādas ilgstošas pūles un rūpes tas viņam

maksās! Un ja nu gadās mazticīgs saimnieks, bez perspektīvas

augstāk minētā nozīmē, tad var iznākt, ka šie sitieni tam ir lik-

tenīgi, un viņš izput. Tēvu tēvu māju un zemi tad paņem cits.

Šādas pārdomas uznāk, vērojot, cik nesamērīgi lielā pro-

porcijā pēdējos gados no mums ir aizgājuši mūžībā daudzi no

pirmā Latvijas iesaukuma vadoņiem un būvmeistariem — gan

no kalngalu posteņiem, gan no vidienas, bet visnotaļ spēka figū-

ras, nacionālo spēku centri, kuru darbs deva tik daudz Latvijas

tapšanai, visādās dzīves nozarēs. Tas ir kāds fātums, nekrologs

pēc nekrologa pēdējā laikā, kas smagi uzgulies mūsu valsts un

nācijas garīgo kapitālu tīnēm.

Lai pulcējamies garā un atzinībā ap tiem, kas vēl palikuši

ar mums! Lai lūdzamies:

Dievs dod tautas darbiniekiem

Ilgu mūžu nodzīvoti!

Starp tiem viens no pirmajiem, viens no tēvijas tapšanas

posteņu kalngaliem, viens no svētozolu birzes, viens no svētuguns

pirmajiem sargiem — ir

Ģener ā Li s
9

ni s Balodis,

kura 50 gadu dzimšanas dienu Latvija un mēs visi, kam Latvija

dārga, pieminējām 20. februārī 1931. gadā:

Ģenerālis Jānis Balodis,

Latvijas nacionālās armijas virspavēlnieks brīvības karos 1919.

un 1920., Kalpaka vietnieks Ventas ērgļu epopējā 1919. gada pa-

vasarī, „Baloža brigādes" komandiers 1919. gada maijā, kad Rīgu

izglāba no komūnisma šausmām, „Baloža brigādes" komandiers

1919. g. vasaras un rudens citos vēsturiskos notikumos, un tad

visas armijas virspavēlnieks brīvības cīņu viskritiskākos posmos,

kopš Bermonta kara un līdz Latgales atbrīvošanai no komūni-

stiem.

Saņemot kopā visu to, kas šeit augstuk sacīts par valsts un

nācijas spēku centriem,



Ģen. Balodis 1927. gadā.
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20. februāri 1931. g.

Ģenerāļa Jāņa Baloža 50 g. dzimšanas dienā, lūdzāmies

Dievs dod mūsu ģenerāļam

Ilgu mūžu nodzīvoti!

Domas, atmiņas rit pagātnē, pie šī gadījuma, pie šī mūža

verstes staba, pie šiem 50 laikkilometriem ģenerāļa Jāņa Baloža

mūžā. Šinī brīdī lūgšu atļauju dalīties dažos personīgos iespai-

dos. Jubilejās jau tas ir atļauts.

Pirmā personīgā iepazīšanās man ar mūsu tagadējo ģene-

rāli iznāca ceturtdaļgadusimteni atpakaļ, Rīgā: 1905. gadā, vē-

stures pirmo liktenīgo krustceļu gadā, krustceļu, kuros iezīmē-

jās Latvijas nākamie likteņi, tāpat kā arī visas krievu impērijas,
kuras likteņos toreiz vēl dalījās latviešu zeme.

Viņš — jauns oficiers skaistajā krievu armijas oficiera uni-

formā, ar Annas sarkano varonības pušķi pie sāniem, krievu-

japāņu karā nopelnītu, par varonību.

Es — tikai „špaks
4i

viņa priekšā (par ~špakiem'" krievu ofi-

cieru saimē sauca visus civilos intelligentus): jauns students, arī

ne zemē metamā uniformā, taču tomēr tikai „špaks". Pie tam

vēl buntavnieciski noskaņots. 1905. gada revolūcijas sajūsmā

ieņemts „špaks".

Tagad mēs zinām visi. ka ģenerālis Jānis Balodis ir līdz

aknu un dziļumiem dēmokrats, brīvības bruņinieks un

latvju tautietis, gan pēc pārliecības, gan pēc latviskās Trikātes

instinkta, gan pēc izturēšanās pret līdzcilvēkiem. Tāpat arī visi

zinām — tagad — ka tāds viņš ir bijis visu savu mūžu un citāds

nemaz nespēj būt pēc savas dabas, tāpat kā zinām, ka nav lie-

lākas iecietības, tolerances pret citu uzskatiem, kā tā. kas tik

mīļi izstaro no mūsu ģenerāļa.

Bet kā es, buntavniecisks „špaks" un turklāt students (t. i.

tajos laikos tādas kā aroda cunftes" loceklis) —

kā es toreiz. „trakajā gadā
44

1905.. varēju zināt, pie pirmās iepa-

zīšanās, kas tādam ķeizariskam Krievijas oficieram aiz ādas? un

ko viņš domā par visiem šiem revolūcijas baušļiem?

Pa daļai aiz instinktīvas uzticības, ko iedvesa šis latvju ofi-

ciers krievu ādā un viņa skaidrās acis (dvēseles spogulis), pa da-

ļai aiz tajā jaunības pavasarī piemītošās vieglprātības — es šim
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„ticības. cara un tēvijas" sargam Vērmaņa dārzā un krusttēva

Bērziņa grāmatu veikala „kabinetā" noskaitīju priekšā labu vā-

celi revolūcijas baušļu, pie pirmās tikšanās.

Kā šodien atceros, ka tās atbildes, ko man deva latvju ofi-

ciers ķeizariskā krievu ādā Jānis Balodis, un kuru sīkumus vairs

neatceros, iedvesa manī pavisam negaidītu sajūtu: bažas viņa

dēļ, ka viņam, kā oficieram, ko uzmana simtreiz vairāk, nekā

tādu „špaka" studentu, ka v i ņ a m — kuru no pirmās reizes sa-

jutu kā simpātisku — neiziet slikti ar tādām dumpīgām domām,

kādas izpaudās viņa atbildēs. Nebij viņa stilā tā asuma, kas man

toreiz; viņš runāja apvaldīti, par piem., arī ļoti pieklājīgos tei-

cienos par krievu ķeizaru un tml.. bet saturs bij tas pats, kas

1905. gada lozungos. Taisni šī atturīgā forma jo vairāk impo-

nēja un atstāja lielāku iespaidu.

Mana otrā tikšanās ar Jāni Balodi notika četrpadsmit gadus
vēlāk: 1919. g. janvārī Liepājā. Latvijas Republikas Pagaidu
valdības pagaidu rezidencē, kad tur gatavojās tā organizācija, no

kuras pēc kāda mēneša izveidojās Ventas ērgļi un viņu vēsturi-

skie darbi. darbi, kuros Jāņam Baložam, jau kā pulkvežam

Latvijas armijā, nācās nospēlēt mums zināmo vēsturisko lomu.

Sazīmējām gan Liepājā viens otru. kaut ari tikai vienu reizi

mūžā bijām tikušies un pie tam garus 14 gadus atpakaļ, un gluži

citādos apstākļos. Vēstures elektroni un atomi tādā intensitātē

bij sabiezējuši ap tā brīža līdzi dzīvotājiem, kā tas notiek varbūt

tikai reiz pa tūkstoš gadiem tautu un valstu vēsturē. Un tāpēc

mēs, tā laika aculiecinieki, nevarējām caurredzēt pat vistuvāko

dienu notikumus, kuriem, kā tagad zinām, bij lemts būt likteņa

stundas piepildītā jiem, vispirmā kārtā Ventas krastos, kurp drīz

tēvija aizsauca Jāni Balodi: uz Latvijas Republikas brīvības kara

fronti. Mani aizsauca uz daudz vieglāko diplomātisko fronti uz

Dāniju un uz centrālo informācijas biroju Kopenhāgenā, Liepā-

jas jūras kabeļa telegrāfa satiksmes artērijas otrā galā: toreiz

citas ātrsatiksmes ar ārpasauli Latvijai nebija.

Tā mūsu otrreizējā tikšanas drīz aizrāva mūs katru uz savu

pusi. un bez nevienas sprēgājošas diskusijas, kā 1905. gada revo-

lūcijas romantikas un jaunības pavasara ziedoni. Tajā momentā

visi vārdi pamira, likās lieki. Jo tas bij laiks, kad vajadzēja
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darbu, ja negribēja izkrist cauri vēstures eksāmenā. Balodis

knapi parunāja pāra vārdus. Bet viņa darbi drīz piepildīja visu

latvju zemi. tapa par Latvijas vēsturi un iegāja un palika tajā.

Pēc tam. pēc Latvijas atbrīvošanas, jau visas vēlākas tik-

šanās ar Jāni Balodi bij — kā ar Latvijas armijas ģenerāli un

bijušo armijas virspavēlnieku, kura ~dienesta gaitu" visos sīku

mos man nācās «iereģistrēt" tajās informācijas telegrammās,
kuras no Latvijas ārzemju informācijas centrāles Kopenhāgenā
tiku dien' dienā laidis uz visādām galvas pilsētām Eiropā un

Amerikā, pa 1919./20. g. brīvības karu laiku. Ar visām cerībām

un baigām baižām, ar uzvaru gavilēm un brīžiem ar baiga sa-

stinguma drausmi, ik pēc tā, kā virzījās no posma uz posmu Ba-

loža vadītie kara pulki un Meierovica un Ulmaņa vadītā diplo-

mātiskā fronte
..

.

Un visaugstāko spraigumu mūsu Kopenhāgenas „seisino-

grafa" atzīmējumi sasniedza tajā brīdī, kad Jāni Balodi

„Bermonta dienās" iecēla par Latvijas armi-

jas virspavēlnieku, tēvijas visdrāmatiskākā, visliktenī-

gākā brīdī: kad drīz pēc tam Kopenhāgenā pienāca Kārļa Ul-

maņa un Zigfrīda Meierovica parakstītā telegramma ar pavēli

pārsniegt pa telegrāfu šo protestu pret Bermonta briesmu dar-

biem un šo drāmatisko saucienu pēc palīdzības trim tā brīža

pasaules likteņlēmējiem: Amerikas Savienoto Valstu preziden-

tam Vilsonam, Francijas ministru prezidentam Klemanso un

Anglijas ministru prezidentam Lloid Džordžam
..

.

Mēs zinām, ka šis sauciens nepalika bez atbalss. Sadarbībā

ar angļu-franeu kara flotes vareno artilēriju no Rīgas jūras līča.

Jāņa Baloža un Pētera Radziņa vadītie Latvijas nacionālie kara-

pulki noslaucīja Bermonta-Golca stipro armiju no Rīgas frontes,

un ar šo lūzumu Latvijas liktenis bij izšķirts: ka tai vēstures

likteņgrāmatā ir ierakstīts lēmums — būt brīvai. No šī brīža

Baloža virspavēlniecībā cīnošies latvju karapulki gāja no uz-

varas uz uzvaru, abās frontēs, pret Vakariem un pret Rītiem.

Jānis Balodis laikam ir vienīgais no visiem Latvijas armi-

jas ģenerāliem, kuru bieži sazīmē bez vārda minēšanas, tikai ar
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vārdu «ģenerālis", tad visi tūliņ zina. par kuru ģenerāli ir

runa. Tas tā ieviešas tautas mutē par visiem tiem nācijas spēka

centriem, kuri ir tapuši sevišķi populāri, visai tautai, bez izņē-

muma, pazīstami, un jau pārvērtušies par staigājošu leģendu no

varoņlaikiem. Tāpēc nevar uzrunāt ģenerāli Balodi: „ģenerāļa

k v n g s". Tas nav vēsturiski pareizi. Viņu uzrunājot īstais titu-

Hs skan: „ģenerāl'!" — bez „kunga". jo tas skan daudz aug-

stāk, nekā ar „kungu" klāt. Par visām reizēm, kad arī man ir

pasprucis „kungs" klāt, es šinī vietā ģenerāli nolūdzos pēc pie-

došanas.

Tāpat ir pilnīgi lieki rakstīt adresi uz ģenerālam sūtītām

vēstulēm. Ar to es negribu dot padomu darīt kā tas izklaidīgais

profesors, kurš, iemetis kastītē vēstuli sievai ar gluži baltu ku-

vēru, bez nevienas rakstu zīmes uz tā, saķēris galvu un ievaima-

nājies: „Vai Dieviņ, ko nu man sieva atkal teiks par mani, kad

dabūs šitādu vēstuli!" Bet es tikai gribu atgādināt, ka pietiek, ja

ģenerāļam vēstuli adresē šādi: „Ģenerāļam Jāņam Baloža kgm -

Latvijā" (resp. „Lettonie" v. t. t.). Aizies. Visi Latvijā taču

zina, kur viņš kuro reizi atrodams. Reiz no Rīgas ģenerāļam

(par kuru zināju, ka tas no rīta aizbraucis uz Jelgavu) nosūtīju

telegrammu uz Jelgavu: „Ģenerāļam Baložam — Jelgavā", kur

viņš nemaz nedzīvo. Bij sadzinuši ģenerāli un nodevuši tele-

grammu. Te „Latvijā" nederēja tāpēc, ka bij jāatrod ģenerālis

tūliņ. Ar šādu aiz respekta saīsinātu adresi ģenerālis kārtīgi

ir saņēmis vairākas manas vēstules no ārzemēm.

Kad Latvijas neatkarības svētkos 18 novembri valsts aug-

stākām autoritātēm sūta laimes vēlējumus, tad ir divi nācijas

spēka centri, kuri nekad pēc būtības nevar iztrūkt starp tādu

sveicienu adresātiem: Latvijas dibinātājs un pirmais mini-

stru prezidents Kārlis Ulmanis, vienalga vai tas ir valdībā vai

nav un vai tas ir politisks draugs vai nav. — un mūsu ģenerālis,

kaut ar tas nekad valdībā nav vēl ticis aicināts (aiz pārpratuma).

Pagodinos atzīties, ka visos Latvijas valsts līdzšinējos divpadsmit

18. novembros abi minētie nācijas spēka centri nekad nav iztrū-

kuši starp maniem apsveikumu adresātiem, neaizmirstot arī mo-

tīvus (šis pēdējais pedantisms nav visiem obligātorisks),

Ari mes laji un „špaki" zinām, ka pirmais noteikums, lai

gūtu panākumus kā komandējošs gars kara laukā, bet it īpaši
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kā armijas virspavēlnieks — ir kareivju dvēseles tulka dzirk-

stele, Dieva dāvana, uzminēt cilvēku dvēseli un nākt tai tuvu:

dāvana, kas nav katram dota un ko nevar arī iemācīt kara aka-

dēmijās, kad tā nav bijuse ielikta jau šūpulī. Šinī nozīmē, Su-

vorova nozīmē (rezervējot visas proporcijas pie salīdzinājuma

ar šo kara ģēniju) — mūsu ģenerālis, mūsu Jānis Balodis no lat-

viskās Trikātes ir dzimis kara vadonis. Varbūt te arī slēpjas

viņa kara laukos gūto panākumu atslēga, viena no atslēgām.

Un ja Latvijai kādreiz atkal būtu lemts nākt darīšanās ar karu

vēsturi, ko lūgsim, lai Dievs mūsu tēvzemei aiztaupa, tad gudri

darītu, aicinot aktīvās armijas priekšgalā vīru ar šādu māģisku

atslēgu .. .

Šis iespaids man ir radies, noklausoties neskaitāmus muti-

skus nostāstus par visdažādākām epizodēm Latvijas brīvības

karos, ģenerāļa Jāņa Baloža virsvadībā vestos. Tādā garā iztei-

camies esmu dzirdējis arī vīrus ar autoritāti kara lietās.

Ja ar kādu ārkārtēju likumu, p. piem., tādu, kā 1927. g. jan-

vārī pēc Valmieras notikumiem izdotais likums par lauka kara

tiesām, Latvijā kādreiz ievestu iepriekšēju cenzūru laikrakstiem,

grāmatām un drāmām, un ja pie tam nejauši mani ieceltu par

virscenzoru, — tad vienu es jau pasludinu iepriekš: bez mazākās

žēlastības es strīpotu lauka visus personīga rakstura uzbruku-

mus un zākājumus par nācijas spēka centriem, par Latvijas tap-

šanas laika tautas un armijas vadoņiem, dzīviem un mirušiem.

Kāpēc — tas ir redzams no tā, ar ko tika ievadīts šis raksts.

Tāda veida uzbrukumi un zākājumi rakstos un publiskās runās

vājina mūsu valsts spēku rezerves, mūsu valsts būvniecības ga-

rīgo kapitālu — vājina daudz lielākā mērā, nekā to parasti domā.

Te vislielākā saudzība un taupība ir patriotisks pienākums un

vienkārša laba saimnieka gudrība. Cik mūsu presē un citā at-

klātībā ar šo pašnāvnieku praksi ir grēkots, to zinām visi. Pie

tam ir vienalga, vai kas no tādējādas mutes un spalvas palaiša-

nas ir vai nav saskaņā ar faktiem. Te ir vietā sacīt: „Kas? fakti

tā liecina? Nu tad — jo sliktāki priekš faktiem!" Ja kāds ne-

grib cildināt — tam ir vienmēr izeja: klusēt. Klusēt nevar aiz-

liegt pat virscenzors, nerunājot jau par partijas direktīvām.

Ģenerālis Jānis Balodis, kā visi dzīvi cilvēki, bez šaubām,

kādreiz būs arī misējies savā publiskā darbībā. Būs dažreiz sev

kodis pirkstos pēc tam. Bet atkal raksturīgi priekš viņa populā-

ritātes tautā un priekš redzēšanas, kā viņu milē (ciena daudzus.
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bet mīlē retus): ka viņam nemēdz uzbrukt ne pa kreisi, ne pa

labi. ne viducī. Mūsu apstākļos tas ir tīrais brīnumbērns. Jo to

tak nevar sacīt, ka viņš būtu „vienīgs cilvēks, kas bez grēkiem'
4

,

kā Vidzemes dziesmu grāmatā liecināts par Jēzu Kristu. Un

tomēr, redziet.

Ģēte — laikam savā „Verterā" — teicis, ka viss vairums ne-

saskaņu un plēšanas starp cilvēkiem dibinās, kā uz sava pirm-

avota, uz niecīgiem pārpratumiem, bet ne uz ļaunas gribas,

kā avota. Ļauna griba ierodas tikai vēlāk, kad „lieta" jau uz-

pūsta pāri savai nozīmei. Kad to visi iegaumētu Latvijas poli-

tiskā un sabiedriski-kultūrālā dzīvē, tad nudien sāktos jauns

laikmets Dzintarzemītē. Ģētes augšminētās domas apstiprina

otrs liels virs. kurš varbūt taisni dēļ šīs dvēseles īpašības varēja

veikt savus lieldarbus: Lielais Napoleons, kara vadoņu kara va-

donis. Tjera (Tbiers) grāmatiņā par Napoleona Bonaparta dzīvi

eksilā, Sv. Helēnas salas vientulībā, ir nodota sekošā liecība:

Daudzus savu ģenerāļu un maršalu soļus, kas bijuši nosodāmi,

nepareizi virzīti v. t. t., un pat pret sevi. pret ķeizaru vērstus

izteicienus Napoleons nemaz neesot ievērojis: tāpēc, ka uzņemot

to visu nopietni un „velkot konsekvences" (mūsu dienu žargonā

runājot), viņam. Napoleonam, nebūtu atlicis nekas cits, kā likt

nošaut savus labākos ģenerālus vai maršalus. Un tad nebūtu

bijis ari ..Napoleona laikmeta*' ar tā spožumu.

Mūsu dzimtas tēvmājas pagalmā (un tas ir Raunas draudzē,

Cēsu apriņķi, tā tad stipri tālu no Trikātes draudzes Valkas ap-

riņķi) bij agrāk klētiņa, kas tagad nozuduse, no kuras lieveņa

varēja skaidrā laikā saskatīt Trikātes draudzes baznīcas torni.

Un no mūsu „Krusta kalna*' varēja redzēt vairākus baznīcu tor-

ņus trīs apriņķos Vidzemē.

No tā redzu, ka esmu mūsu ģenerāļa „tuvs" kaimiņš un ka

viens otru pa gabalu esam redzējuši jau bērnībā, kad uniformu

vietā vēl bij pakulu biksītes. Bet tas nu „tāpat vien". Galvenais

ir šis: no tā mācāmies, cik Latvija galu galā maza. un cik ne-

gudri ir mūsu tautas mazajai saimei piekopt tādu esošu un iz-

domātu «grēku meklēšanu" citam cita sētā. no kādas ir piekur-

kuse un cieš visa mūsu politiskā un sabiedriskā dzīve un viņas

cīņas. Ja jau lielais Napoleons varēja, lietas labā skatīties pāri

tam. kas šķir. mi izlietot tikai to. kas vieno un dara stipru, vai
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tad nu mes tiešam tik lieli un dikti taisnīgi katrs sava oma. ka

to pašu nevaram?. .
Un te mēs nonākam pie mūsu jubilāra ģenerāļa Jāņa Baloža

personības kā cēla parauga šinī ziņā un šādā dzīves ceļā. V i ņ v

mūsu tauta un sabiedrība jau ir pacēluse šinī augstākas cilvēcī-

bas plānā, kā tika aizrādīts. Lai nu sekotu tāda pate izturēša-

nās arī pret citiem valsts un nācijas spēka centriem! Tas

ir. tiem vēl dzīvojot un tautas druvā strādājot. Jo pēc tādu

vīru nāves gan mēs esam nevainojami džentlmeņi un naiki ma-

nāmies izcelt viņos to labāko un skatīties pāri trūkumiem. Bet

nu — paprovēsim arī pie dzīvajiem!

Un, no otras puses, mūsu ģenerālis pats savos darbos un

vārdos arvien pieturas pie šīs līnijas attiecībā pret citādu uz-

skatu cilvēkiem. Viņam ir tā dāvana, saskatīt brīnum daudz laba

dzīvē, arī pie pretiniekiem.

Tam labam būs augt.

Šim novēlējumam mūsu ģenerālis ir devis daudz ar savu

dzīvi un darbu, ar savu personību un savu raksturu.

Lai to kā simbolu novēlam visai mūsu Dzintarzemītei ģene-

rāļa Jāņa Baloža 50 g. dzimšanas dienā, līdz ar atkārtotu lūg-

šanu :

Dievs dod mūsu ģenerālam

Ilgu mūžu nodzīvoti!

Prāgā, februārī 1931. g.
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Ģenerālis Balodis un Kalpaka bataljons
Bataljona karavīru atmiņas

Kalpaka bataljona vapenis.

Vidū rotu nozīmes. Augšā pa kreisi Neatkarības ro-

tas, pa labi Cēsu rotas; apakšā pa kreisi Studentu ro-

tas, pa labi Atsevišķās Jātnieku nodaļas nozīmes

Ar ģenerāli Balodi no Rīgas līdz Ventai

Bija skaists 1918. gada decembra rīts, kad, sekodams Pag.

valdības uzaicinājumam — stāties Tēvijas sargu rindās, soļoju

uz Annas ielu pierakstīties «Virsnieku un instruktoru rezervē
44

*

Tur priekšā jau bija vairāki virsnieki paspējuši izpildīt savu

pilsoņu pienākumu. Devis solījumu un parakstu ziedot savus

spēkus dzimtenei, klusi jautāju savam nākamam cīņu biedrim:

„Kas ir mūsu komandiers?*" «Kapteinis Balodis." skanēja at-

bilde.
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Ar rotas komandieri iepazinos jau nākošā dienā. Vēl šodien

man atmiņā viņa stingrais skats, vīrišķīgais stāvs, vienkāršais

apģērbs un
..

. raksturīgie vācu dzeltēnie «stulpiņi". Toreiz ne-

varēju iedomāties, ka mums būs lemts viņa tiešā vadībā izstai-

gāt Kurzemes līdzenumus un uzvarām vaiņagotiem atkal at-

griezties sirmajā Rīgā.

Mūsu pulciņš ar katru dienu vairojās; ikdienas nāca klāt

jauni brīvprātīgie, pa lielākai daļai bijušie virsnieki. Valdība

nenogurstoši strādāja grūto valsts izveidošanas un nostiprinā-

šanas darbu. lenaidnieks vēl bija tālu; cīņas norisinājās pie

Krustpils mūļiem.

Rotas komandiers bija stingrs un no katra prasīja pienā-

kuma apziņu. Karavīri izveda apmācības un nesa sardzes die-

nestu pilsētā. Rotai nebija savas saimniecības. Karavīriem iz-

sniedza talonus, pret kuriem tie kādā vācu virtuvē — Valdemāra

ielā, — kopā ar izsalkušiem Rīgas iedzīvotājiem, iebaudīja pus-

dienas. Ejot sardzēs karavīri ņēma pārtiku līdz. Man atmiņā

kāds gadījums, kad saņēmu no rotas komandiera rājienu. Kādu

dienu, nesot sardzes dienestu pie bij. arsenāla, iepretim tag.

Valsts bankai, biju atstājis sardzes telpas, lai iepirktu pārtiku.

Atgriezies sastapu rotas komandieri, kas bija atnācis pārbaudīt
sardzi. Mūs visus izrāja, bet sevišķi mani, un brīdināja, ka ne-

maksāšot man algu. Kad nākošās dienās, līdz ar citiem, ierados

pēc algas, no rotas komandiera labsirdīgā smaida vēroju, ka

pārkāpums man piedots; tiešām, jau pēc dažiem mirkļiem droši

noglabāju savus «ostrubļus" kabatā.

Gājām apmācībā uz angļu kuģiem. Rotas komandiers nozī

mēja priekšniekus un stingri raudzījās, lai mācībās neviena ne

trūktu.

Kritiskā brīdī, kad vācu landesvēra daļas lielinieki bija sa-

kāvuši pie Inčukalna, rotas komandiers sapulcēja karavīrus un

bijām gatavi viņa vadībā iziet uz pozicijām.

Kuram rotas karavīram gan nav atmiņā pirmā parāde uz

Brīvības ielas, pie tag. iekšlietu ministrijas, kuru komandēja

mūsu rotas komandiers, tag. ģenerālis Balodis? Vai to var salī-

dzināt ar tagadējam spožām parādēm? Neapbruņoti un neap-

ģērbti bija rotas karavīri, bet ar kādu lepnumu mēs soļojām gar

ārzemniekiem un sirsnīgais paldies, ko teica nel. apsardzības

ministrs Zālīlis. mūs visus dziļi aizkustināja.
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Lielinieki jau bija pie Rīgas vārtiem; valdība bija aizbrau-

kusi; vāci atkāpās. Rīgas liktenis bija izšķirts.

īsi pirms Rīgas atstāšanas rotas karavīriem izsniedza pār-

tikas krājumus, bet retais tos ņēma līdz. *Dažs aiznesa sievai un

bērniem, cits sirmai māmiņai, kas bija jāpamet pilsētā — lik-

teņa varā.

2. janvārī nāca komandiera pavēle — neizklīst un būt ga-

taviem gājienam. Vēl beidzamās ardievas piederīgiem un visi

pulcējās ap komandieri, lai tam sekotu.

Baiga nakts. Visapkārt dzirdami šāvieni. Apvāršņa malā

nemitīgi šaudās raķetes. Kas un kur šauj, neviens noteikti ne-

zin. Rotas karavīri visu nakti kaujas gatavībā. 3. janvārī, agrā

rīta stundā, rotas karavīru soļi dobji atbalsojās Rīgas ielās. Ro-

tai pa priekšu — cieši kopā — soļo Kalpaks ar Balodi. Cik

drūms bija rīts, tikpat drūmas bija mūsu domas. Visi soļoja

klusēdami, tikai ar nicinošu skatu pavada dažu mazdūšīgo, kas

nozūd nakts tumsā, lai vairs neatgrieztos rotas rindās.

Brīvības bulvārs. Deg vācu teātris. Kaut agra rīta stunda,

bet tirgus laukums jau atdzīvojies. Pūļa kodīgās piezīmes un

lamu vārdi bija pēdējie sveicieni no Daugavas labā krasta.

Tilts pāriets . . .
Vēl pēdējie skati uz pilsētu, un sākās grū-

tais ceļš pretim nezināmai nākotnei. Rotas komandiers saskaita

rindas, kas gan ir kļuvušas retākas, bet viengabalainākas.

Rīgas torņi jau nozuduši no redzes aploka. Aust rīts. Arī

karavīru sejas kļūst priecīgākas. Jau šur tur atskan atjautīgi

vārdi un jautras piezīmes. Šautene vairs neliekas tik smaga,

arī soļi kļuvuši vieglāki.

Atpūta. Vācu lauka ķēķis kūp. Pirmās pusdienas gājienā.

Nogurums aizmirsts. Stāv virsnieki ap virtuvi, lai pildītu savus

katliņus ar — gardo virumu. Piepeši skaļāks vārds, neapmieri-

nātība un drīz vien piezīmes pavāram, ka ēdiens negaršīgs. Tu-

vojas rotas komandiers. „Kas noticis? Ēdiens slikts? Produkti

bija labi; jaunkungi izlutināti, negrib zupu strēbt." Bet, nogar-

šojis ēdienu, rotas komandiers noteikti saka: „Nē, zupa nav

ēdama." Šoreiz gan nebija pavāra vaina, bet vainojams bija

svaigi krāsotais trauks, kurā ēdiens bija ieliets. Un vienai kara-

vīru daļai bija jāpaliek bez siltā viruma.

Daibes stacija. Guļ grāvī pamests gluži vesels vieglais auto.

Starp karavīriem rodas speciālists, kas ar motoru prot tikpat

labi rīkoties, kā ar šauteni, un drīz vien uz šosejas ierūcas ma-
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šina. Piedāvā mašīnu rotas komandieram. „Es iešu kājām, kopā

ar rotas karavīriem," noteikti saka komandiers un turpinām gā-

jienu uz Jelgavu. Auto brauc aiz vezumiem.

Jelgava .. .
Pēc lielā gājiena jūtamies noguruši. Drīz cietā

miegā guļ rotas karavīri plašās Jelgavas Latviešu biedrības tel-

pās, un turpat uz salmiem, kopā ar saviem karavīriem, atpūšas

arī ģenerālis Balodis.

Kā negribēdama vēl sākt tālo ceļu uz Ventu, pēc dažu dienu

atpūtas Jelgavā, rota vēl iziet uz Misas upes pozīcijām, segt at-

kāpšanos no Jelgavas.

8. janvārī atstājām dūmos tīto Zemgales galvas pilsētu: vā-

cieši spridzina munīcijas noliktavas un tiltus. Ne vienu vien

lodi vietējie lielinieki raidīja aizejošiem rotas karavīriem.

Tomēr ne ceļa grūtības, ne smagas morāliskas ciešanas ne-

salauza karavīru gribu uzvarēt.

Tuvojamies Dobelei. „Kādu dziesmu dziedāt?" jautājam

viens otram. ~Nu, to pašu — Dobelē ir skaistas meitas

prātīgi saka kāds no pēdējām rindām. Un drīz vien mūsu dzie-

sma aicina uz ielas ziņkārīgos skatītājus.

16. janvāris. Pirmās kaujas kristības. „Biju norīkots ar

nel. leitn. Bruno Ozolu postenī pie Lielauces ceļa krustojuma.

Nakts tumsā redzam tuvojamies vairākus jātniekus. Nepagu-

vām sagatavoties tos pienācīgi saņemt, - zirgus sagriež un

jātnieki nozūd tumsā. Drīz vien mūsu tuvumā draudoši paceļas

ienaidnieka ķēde. . . Vēl pēdējā brīdī paguvām ziņot par drau

došām briesmām. Sākās nakts kauja, kura mums nesa pirmo

uzvaru. Dažu mīļu cīņu biedri bijām zaudējuši. Veļu valstī aiz

gāja leitn. Dambīts. leitn. Liepa, kara ier. Cīrulis, instruktors

Burmeisters.

Kad kaujas troksnis norima, ilgi vēl stāstījām viens otram

kaujā gūtos iespaidus. „Tumsā man tuvojās divi stāvi." sāk

kāds kaujās norūdīts virsnieks. „viens jau pacēlis šauteni un

mērķē uz mani. Par laimi mana kaimiņa lode to piespieda pie

zemes, pirms tas spēja raidīt šāvienu. Otrs pacēla rokas un

sauca: „Čomiņ. nešauj, es no Rīgas." Bija mūs noturējis par

savējiem, beidz stāstītājs un apklust.

Venta sasniegta. Apmetāmies Lēnes muižā. Kaujas laukā

klusums. Ar nepacietību gaidām atgriežoties rotas komandieri,

kas aizbraucis uz Liepāju pie valdības, informēties par stāvokli.

Tomēr nekādas apmierinošas ziņas viņš neatveda. Sapulcēja-



113

mies cieši ap rotas komandieri, vērīgi klausījāmies viņa stāstu:

„
Valdība Liepājā tikpat kā bez varas: vienīgais atbalsts studentu

rota. Visa vara vēl okupācijas iestāžu rokās. Attiecības ar vā-

ciem asas." Tomēr viena ziņa mums visiem iedvesa jaunu sparu:

nākšot palīgi no Zviedrijas. Ilgi gaidījām, un tiešām ieradās

2 brīvprātīgie . . .

Uz kauju.

24. janvāris. Atkāpšanās beigusies. Rudbārši, Lēnes muiža,

Skrunda — iezvana mūsu uzvaras gājienu atpakaļ uz Rīgu.

Jaunu cīņas sparu mums deva apsardzības ministra Zāliša

pateicība par gūtām uzvarām. 3. februārī mūsu rota „par no-

pelnu bagātu pagātni kaujas laukā cīņā par Latvijas neatkarību

tiek pārdēvēta par Pirmo Latvijas Neatkarības rotu".

Airītes. 6. marts. Neatkarībnieki. asarām acīs, kopā ar

savu komandieri stāv pie mirstošā pulkv. Kalpaka. „Lai Balodis

paliek manā vietā." bija mirēja pēdējā pavēle.

Un mūsu rotas komandiers vada tālāk bataljonu, brigādi,

diviziju, armiju.

Pirmās Latvijas Neatkarības rotas karavīrs.
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Mēs viņu mīlējām.

Viņš bija vienkāršs. \isi varēja pie viņa pieiet, nevienu viņš

nenoraidīja, ar visiem citiem karavīriem dalījās kopējās grūtī-

bās. Un visu to viņš darīja no sirds, bez skaļiem vārdiem un bez

izlikšanās. Šo savu īpašību dēļ ģenerālis Balodis bija ieguvis visu

viņam padoto, arī Cēsu rotas karavīru, nedalītas simpātijas, visi

viņam pieķērās ar lielāko sirsnību. Šīs atmiņas par viņu nezu-

dīs, kamēr vien atmiņā būs dzīvs atbrīvošanas cīņu varoņu laiks,

kad maza saujiņa turējās pretim pārspēkam. Viņa vadošā doma

bija — rūpes par viņam padotiem.

1919. g. 22. janvārī, kad apstākļi bija pilnīgi nenoskaidroti,

Cēsu rotai bija dots uzdevums iet izlūkošanā, un rotas koman-

dierim viņš atgādināja: ~Bet esiet uzmanīgi, ejat prātīgi, ar ap-

domu, nesadedziniet rotu."

Saldus ieņemšanas dienā, kad bataljons vairākus kilometrus

sekoja ienaidniekam, izvērstā ierindā, vietām brizdams pa dziļu

sniegu, tajā pašā laikā ar ieroču uguni neļaudams ienaidniekam

nekur aizķerties, ģenerālis cēsnieku pirmajā līnijā gāja līdzi vi-

siem citiem karavīriem, kamēr vien to neaizsauca citi pienā-
kumi. Itkā tā būtu visvienkāršākā, pati par sevi saprotama lieta.

Tādēļ arī nav jābrīnās, ka neviens viņa rīkojums nepalika neiz-

pildīts. Tikai ar viņa neatlaidīgām pūlēm izdevās organizēt ba-

taljona, vēlāk brigādes apgādi, ar visu, kas bija nepieciešams, arī

ar drēbēm, kuru lielākā daļa tika pagatavota jau 1919. g. aprīlī

un maijā mūsu pašu darbnīcās Kurzemē. Gādīgs viņš bija pret

saviem karavīriem, bet tikpat pieietams viņš bija arī civiliedzī-

votājiem. Un ja tiem bija nodarīta kāda pārestība, viņš varēja

būt nesaudzīgi stingrs. Latvietis ar visu savu sirdi un prātu,

viņš ar civiliem ļaudīm viegli atrada kopēju valodu, ar ko viņš

ļoti lielā mērā panāca to. ka izgaisa dažādas tenkas, ko par mūsu

bataljonu pauda kā sarkanie, tā arī vācieši, sevišķi pēc 16. aprīļa

puča, pēc kura viņš atrada vienīgo pareizo ceļu, kaut politiskie

apstākļi bija ārkārtīgi sarežģīti, liet lai ietu to ceļu. bija vaja-

dzīga liela pārliecība un morāliska drosme. Notikumu gaita ra-

dīja, ka viņam bija taisnība, un viņa uztvērumu par šiem notiku-

miem var apstrīdēt tikai apstākļu nepazinēji.

Ģenerālim Balodim ir laba sirds, un ja viņš arī kādreiz sadu-

smojās, tomēr sarūgtinājums ilgi neglabājas. Man prātā rakstu*
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rīgs atgadījums. Kad 4. atsevišķais bataljons, saformēts ar kadru

no Cēsu bataljona 6. rotas, devās no Piebalgas uz Latgales fronti,

Mārcienas stacijā, pēc tam, kad 40. dienas bijām gājuši, šo rin-

diņu autors, kā bataljona komandiers, bataljonu stādīja priekšā

ģenerālim. Un vajadzēja gadīties kādam ļauni nedomātam no-

tikumam; es dabūju tādu brāzienu, kādu nebiju dabūjis visā

savā dienesta laikā. Bija jau daži mīkstinoši apstākļi, bet ģene-

No kaujas

rālis bija sadusmots, un es nemaz nedomāju taisnoties. Kad

skate pabeigta, pagājušas tikai nedaudzas minūtes, es dzirdu jau-

tājam: „Ko jūs sakiet par to, kā ierīkojis savu dzīvi N. kungs?
Es gan tā nebūtu darījis.'* Kas man tā jautā? Mūsu ģenerālis.

Vārdu sakot: brāzienu es biju dabūjis un atkal viss labi.

Tāds bi ja mūsu ģenerālis. Un tādēļ mēs. karavīri, viņu tik

ļoti mīlējām.
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Musu vadonis.

1919. g. 6. martā pulkvedis Kalpaks zem ienaidnieka lodēm

mierīgi gāja pa ceļu un vadīja kauju, līdz, lodes ķerts, saļima.

1919. g. 22. martā pulkvedis Balodis zem ienaidnieka lodēm

mierīgi gāja pa ceļu un vadīja kauju līdz . . . uzvarai.

Divējādi likteņi. Abuvadoņu līdzība liela, — abi vienkārši, abi

mierīgi visgrūtākos apstākļos. Ar vienādu mieru skatījās nāveiacīs.

Vadoņa nosvērtais miers un vienkāršība bija tās īpašības,

kuru dēļ viņa karavīri tam sekoja absolūtā paklausībā.

Studentu rotas karavīri savos tipiskos puskažociņos.

1919 g. aprīli, kad vācieši bija gāzuši valdību, musu vado-

nis apspriedēs par stāvokli ar saviem virsniekiem Kalnciemā

un Sloka nezaudēja savu aukstasinību un mieru, un ar to nomie-

rināja frontes karavīru uztrauktos prātus. Baloža brigādes ba-

taljonu un rotu komandieri šo apspriežu sākumā bija dažādas

domās par brigādes turpmāko darbību- Apspriežu beigās dom-

starpību vairs nebija, — tās bija izgaisušas pateicoties mūsu

vadoņa loģiskiem paskaidrojumiem, motivējumiem un autori-

tātei. Mēs nojautām, ka mūsu vadonis ir no dabas apveltīts ar

intuitīvu dzīves tāļredzību. Un musu ticība vadonim mūs ne-

pievīla, to pierāda nesenās sekmīgās brīvības cīņas.

Atsevišķas Studentu rotas karavīrs.
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Ar studentu rotu priekos un bēdas.

.Jau divpadsmit gadi pagājuši kopš ta laikā, kad sākām pir-

mās lielās cīņas par Latvijas valsti Ventas krastos un Kurzemes

laukos. Ar katru gadu mūsu rindas kļūst retākas. Aizmirstas

daudzās epizodes no mūsu toreizējās dzīves, no mūsu gaitām,

priekiem un ciešanām. Arī mūs pašus arvien vairāk sāk aiz-

mirst. Tikai gada svētkos un jubilejās mums veltī cildinošas ru-

nas un sola nekad neaizmirst, ko mēs valsts labā darījuši.

Tagad svinam mūsu vadoņa, ģenerāļa Baloža 50 šūpļa svēt-

kus. Kalpakieši nemīl skaļas frāzes un reklāmu. Klusi un ne-

kurnot katrs veica savu uzdevumu toreiz; klusi strādā katrs

savu darbu tagad un maz par mums dzird. Tāds ir arī mūsu

vadonis. Bet tomēr ir brīži, kad patīkami kavēties atmiņās, kad

gribētos, lai visi zinātu, kā toreiz dzīvojām, ko pārcietām un

kādi bija mūsu nedaudzie prieki. Zemāk atstāstīšu dažas epi-

zodes no personīgiem piedzīvojumiem Studentu rotas gaitās.

1918. g. 2fi. decembris.

latviešu studentu rota" organizēta. Otrie Ziemas-

svētki, bet nemaz pēc svētkiem neizskatās, (ģērbušies kā nu ku-

rais, ejam uz parādi. Stāsta, ka angļu virsnieki gribot mūs re-

dzēt, — cik un kādi izskatāmies. Nostājāmies uz Stabu ielas,

un tur mūs apsveica un apskatī ja. Tad sākās apmācība Daugav-

malā, pie angļu kara kuģiem, un Latviešu biedrībā. No frontes

pienāk uztraucošas ziņas. Arī Rīgā atmosfaira nemierīga un ne-

droša. Mūsu izredzes nav rožainas.

1919. g. 2. janvāris.

Mums. dažiem vīriem no Studentu rotas, uzdeva pavadīt val-

dību uz Jelgavu. Sagaidījām Jaunu gadu un aizbraucām uz Jel-

gavu. Citi mūs apskauda, tiem bija jāiet kājām. Apsardzības
ministrs Zālītis uzdeva aizvest uz Jelgavu valdības kasi. — ne-

lielā somiņā. Jelgavā apmetāmies Lindes viesnīcā. Salīdzinot ar

Rīgu, dzīvošana nebija ļauna. Pilsētā cirkulēja uztraucošas bau-

mas. Nācās vairākkārt iet uz vācu komandantūru dabūt ziņas

par frontes stāvokli. Komandantūrā pilnīgs cbaoss. Neviens nekā

nezin. Vienreiz, nakts vidū izcēlās panika: kuru katru brīdi Jel-

gava varot ienākt lielinieki.
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1919. g. 5. janvāris.

Atkāpšanās uz Liepāju. Biju jau novietojies valdibas vil-

cienā, kā valdibas apsardzības komandas loceklis, bei silto vil-

cienu drīz vien vajadzēja atstāt. Izrādījās, ka no vāciešiem-

dzelzceļniekiem Jelgavā iespējams dabūt vilciena sastāvu

visai studentu rotai, ja dažus simtus ostrūbļu «iesmērētu"

vācu mašīnistam un vilcienu rīkotājiem. Kādam no mums va-

jadzēja šo misiju uzņemties, lai atvieglotu kara gaitās nepieradu-

šiem biedriem rotā nokļūšanu Liepājā. Pēc neilgas kaulēšanās

vilciens rotai norunāls un pa daļai sastādīts. Steidzos uzmeklēt

rotu. Grūtā gājiena vietā brauciens ar vilcienu.

1919. g. 15. februars.

Pēc diezgan bezbēdīgas dzīves Liepājā un Priekules stacijas

rajonā, 9. februārī atgriezāmies Liepājā, lai pēc pāris dienām

dotos uz fronti pie Ventas krastiem. leģērba mūs jaunās drēbēs.

Rīgā dabūtos puskažociņus atstājām Liepājas kaļu ostā. Gājām

pa Liepājas ielām dziedādami, bet nebija visai daudz pavadī-

tāju. Ministrs Zālītis turēja runu un novēlēja mums visu labāko

mūsu grūtajā un nezināmajā ceļā. Visi nekādā ziņā neatgriezī-

simies Liepājā. ~Man neiziet no galvas doma par dzīvajiem cil-

vēkiem, kas jāiemūrē jaunās Latvijas pamatos, lai celtne būtu

stipra un paliekoša." Tā mums teica vienu vakaru Liepājā viens

no mūsu ministriem. Mūs izvadīja ar mūziku, bet vilcienā cit-

kārt jautrās sarunas tā kā apklusa. Vakarā nonācām Rudbāršos.

Te mūs sagaidīja mūsu pavēlnieks, pulkvedis Kalpaks. Liepājas

un Priekules ērtības jāaizmirst. Sākās frontes kareivju grūtā un

bīstamā dzīve.

1919. g. 17. februārs.

Jādodas uz priekšējām pozicijām Lēnes muižā. 8 verstes

jāiet kājām. 3. posms ieņēma pozicijas pie baznīcas, Ventas kra-

stā. Otrā pusē upei lielnieki, tikai soļus 800—1000 no mums.

Man, ar mūsu ložmetēju, ierādīja posteni Lēnes tukšajā lopu

kūtī. Ložmetēja stobris ārā pa lodziņu. Pa lodziņu var redzēt

plašu sniega klajumu līdz Ventas krastam. Pa labi tumšs mežs.

No turienes var gaidīt visādus pārsteigumus. Naktīs, kad vis-

apkārt tumšs un vienam pašam jādežūrē pie ložmetēja, brīžiem

pārņem baiga sajūta. Kauns biedriem teikt, ka bail. Skats spie-

žas tumsa, bet melnais mežs pa labi tik draudošs un drūms.

Ausis uztver katru visniecīgāko troksnīti.



1919. g. 18. februārs.

Naktīs nu dežūrējam pie ložmetēja divatā. lerīkojām zvanu

no kūts uz pārējās komandas mītni, lai, trauksmes gadījumā,

visi būtu vietās. Otrā pusē Ventai šodien liela rosība. Kaut kas

gatavojas.

1919. g. 24. februārs

Atnācām Lēnes muižas kalpu mājas (lesalniekos) rezerve.

Bet naktī bija jāiet palīgā vienai vāciešu nodaļai, kas nokļuvusi

grūtībās. Visu dienu esot smagā kaujā. Nogājām verstes sešas,

tad pienāca ziņa, ka varam iet atpakaļ. Par velti mūsu gājiens

un iztraucētā atpūta!

Kalpakiešu atpūtas brīdis pozicijās.

1919. g. 27. februāra.

Atkal Lēnos muižā priekšējos posteņos. Sākam jau pierast

pie Lēnes lopu kūts. Mums sola 2 nedēļas atpūtu Rudbāršoš.

Salst tīri brangi. Nakti redzējām skaistu ziemeļblāzmu. Gluži

sarkana. Vai tā būtu tā ..asiņainā gaisma", par kuru mums jā-

bēdājas? ..

121
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Svētdienas vakarā. 191S». g. 2. martā, dabūjām zināt, ka

pirmdien. 3. martā. 4 no rīta. pāriesim uzbrukumā. lesim pāri

Ventai pie Līčiem. Naktī izdalīja produktus. Nebija daudz, bet

žāvētu cūkgaļu sen nebijām redzējuši. Drusku pagrūta bija pāri
tikšana Ventai ar visām vajadzīgām mantām un municiju. Viss

bija jādara ārkārtīgi klusi un neuzkrītoši. Aiz pirmajām mājām

Ventas otrā pusē mūs sāka nikni apšaudīt ar ložmetēju un šau-

teņu uguni. Tomēr gājām uz priekšu. Daži. kas līdz šim nebija

vēl pamatīgi pulveri ostījuši, gāja stāvus uz priekšu, nemaz ne-

apzinādamies draudošās briesmas. Ap 10 rītā ieņēmām Jauno

muižu, kāds bija mūsu pirmās uzbrukuma dienas uzdevums.

Vakarā lielinieki sāka mūs apšaudīt ar artilēriju un mēģināja iz-

baidīt no Jaunās muižas ārā. Bet visi Šāviņi gāja mums pāri, —

laikam uz mūsu «rezervēm", kādu mums, diemžēl, nebija.

4. marta

Ap pusdienas laiku sāka darboties arī mūsu artilērija un

visu laiku apmainījās «sveicieniem" ar mūsu pretniekiem. Nakts

mierīga. Nav nekā ko darīt. Ar D. saderam: pa dienu apšaudo-

ties kaujas laukā «krita" viens neapdomīgs zaķis. D. saka. ka

skaidri redzējis, kurā vietā zaķis palicis guļot, viņš to vākšot

mājā, tādos «švakos" laikos nevarot tik brangu cepeti pamest

gpāvmalā. D. zaķi tiešām atnesa. Es derības zaudēju.

5. marta.

Ap pusvieniem no pretējā meža uzbrukumā pret mums sāka

nākt vesels bars lielinieku. Arī no mūsu labā spārna nāca ziņas,

ka lielinieki uzbrūkot. Palaidām uz 300—500 soļiem, tad sākām

šaut. Kā vēlāk izrādījās, mēs bijuši pavisam kritiskā stāvoklī

un mūs izglābis tikai kapt. Grundmaņa veiklis manevris. likvidē-

jot lielinieku iesākto apiešanas kustību. Mūsu ložmetējs strā-

dāja sākumā labi, vēlāk sāka ķerties. Gala rezultātā mēs atklātā

laukā, bez ierakumiem, atsitām vismaz desmitkārtīgu pārspēku.

Kā vēlāk dabūjām zināt, tad lieliniekiem 5 krituši un 17 ievai-

noti. Nakts nemierīga, gaidījām uzbrukuma atkārtojumu. Bet

nebija.

6. marta.

Agra rīta atstājam Poriņus. Jauno muižu un gājām taļak.

pa mežiem vien. uzmanīgi taustoties. Pie dzirnavām iznāca ma-
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zāka apšaudīšanās, bet mūsējos nevienu neķēra. Ap 1 dienā ie-

ņēmām Skrundas skolas namu un devāmies tālāk uz tās dienas

gala mērķi. — Nušku staciju.

Kādu versti no gala mērķa uz mums piepeši atklāja ārkār-

tīgi stipru ložmetēju un šauteņu uguni. Caur krūmiem varējām

saskatīt, ka uzkalniņā pretnieks nostiprinājies ierakumos. Arī

mēs šāvām, cik spējām, bet uztraukums bija liels un pretnieka

uguns bija nepieredzēti sīva, kādu līdz šim, satiekoties ar lieli-

niekiem, nebijām pieredzējuši. Pulkvedis Kalpaks un mūsu ro-

tas komandiers, neraugoties uz bīstamo uguni, deva pavēli pēc

pavēles — iet uz priekšu. Te ceļmalā krita pulkvedis Kalpaks.

Komandu pārņēma Grundmanis, bet nedaudz mirkļus vēlāk arī

viņš bija nāvīgi ievainots. Vēl krita virsleitn. Krievs un artilēri-

jas leitnants Šrūnders. No citām rotām 5 vieglāki vai smagāki
ievainoti. Piepeši kaut kur sāk brēkt, ka lielinieki padodoties.

Citur atkal sauc: „Tie jau vācieši uz mums šauj!" Tā arī izrā-

dījās. Arī vāciešiem bija kritušie un ievainotie. Nelaimīga, lik-

tenīga pārskatīšanās, kas mums maksāja tik bezgala dārgi.

Palikām visi ceļa malā, bez vadoņa, bez mūsu Grundmaņa.
Rokas nolaižas, — ko nu iesākt? Vai vērts tālāk iet? Varbūt tie,

kas savas gaitas beiguši, ir laimīgāki par mums, dzīvajiem? No-

mocījušies, naktī apmetāmies pustukšā tumšā istabelē. Pārdzī-

votās šausmas un trāģiskie notikumi atstājuši smagu iespaidu

uz visiem. Gribas vai raudāt! Viņš mira. nezinādams, ka noti-

kusi trāģiska pārskatīšanās. Šī bēdīgā diena mums paliks atmiņā

uz visiem laikiem.

Avotiņos.

10. martā sākām atkal virzīties uz priekšu Saldus virzienā.

Sesiles-Saldus ceļa malā miglā tīri nejauši uzduramies komuni-

stiem. 11.martā jau pastaigājāmies pa izlaupīto Saldu. Vienī-

gais, ko varēja dabūt, bija gabaliņš ziepju un drusku putraimu

desas. Arī tas ko vērts grūtos laikos! 12. martā mēs ar savu

ložmetēju ieņēmām priekšposteni kādā krogā aiz Saldus. Krogus

lielajā istabā atradām krievu lauku telefona aparātu. Nodomā-

jām, ka to lielinieki aizmirsuši. Pēc posteņu izlikšanas sākām

tuvāk pētīt krogus istabas. Pie viena loga atradām nogrieztus

telefona vadus. Jokodamies pievienojām atrasto telefona apa-

rātu pie vadiem. Mums par lielu pārsteigumu varējām dzirdēt

kādu sarunu krievu valodā. Izrādījās, ka esam savienoti ar ko-
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mūnistu divizijas štābu Blīdenē. Steidzami ziņojām par mūsu

interesanto atradumu mūsu štābam. Noklausījāmies dažādas pa-

vēles, kādas komunisti deva savām daļām. Šādā ceļā dabūjām

zināt, ka komunisti taisās sūtīt pret mums bruņotu automobili.

Nekavējoši dabūjām mūsu spēku papildināšanai lielgabalu. Iz-

mērījām attālumu un gaidījām, lai nu nāk. Komiski bija noklau-

sīties pēc tam bruņotā automobiļa ziņojumu, ka tas atdūries uz

pretnieku (domāti bijām mēs) stingru pretošanos un atgriezies

atpakaļ, savu uzdevumu neizpildījis. Par mūsu sīvo pretošanos

šoreiz lielinieki nevarēja runāt, jo krievu „broņeviku" nemaz

redzēt nedabūjām. Tikai mūsu izlūki, — divi jātnieki. — bija

to pa gabalu redzējuši.

Tā gājām tālāk pa visu Kurzemi un Zemgali, līdz Kalncie-

mam, Slokai un Kauguriem. Bija cīņas, bija smagi zaudējumi,

sevišķi 22. marta kaujā pie Batariem. kur Studentu rota smagi

cieta. Mūsu jaunā virspavēlnieka, pulkveža Baloža, vadībā gu-

vām vienu uzvaru pēc otras. Grūtas dienas pārdzīvojām Kaln-

ciemā, vecā Ložmetēju kalna pozīcijās. Atskaitot sevišķi traģi-

skus brīžus, kad krita mīļie draugi, kas vēl nesen jaunības dzī-

ves prieka pilni tērzēja un smēja, rotas karavīri nekad nezau-

dēja veselīgu humoru un kara gājiena gļ'ūtības pārcieta samēra

viegli. Daudzreiz bija jāpanes vāciešu pārestības, bet citas izejas

nebija, kā iet tikai uz priekšu, kamēr visa Latvija brīva no ie-

naidniekiem. Tad ieņēma Rīgu, nāca cīņas Latgalē un pret Ber-

monta bandām.

Par visu to butu vel daudz ko stāstīt no mazas piezīmju grā-

matiņas. Varbūt kādā citā reizē.

Tagad sveicam mūsu vadoni 50 gadu šūpļa svētkos un vēlam

vēl ilgus gadus dzīvot un darboties par svētību mūsu tēvijai, kuru

visi mīlam un esam gatavi upurēties viņas labā.
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„Pirmā bezdelīga"...
Atsevišķās jātnieku nodaļas pulkvedis-leitnants Puksis.

Pāra dienas pēc Atsevišķas jātnieku nodaļas nodibināšanas.

1919. gada janvāra otrā pusē. nodaļā atved kara ministra pa-

vēli daļu no jātniekiem suti! uz fronti pulkveža Kalpaka

rīcībā.

Tāļu pamalē dzirdami reti artilērijas šāvieni. Visi gaidās.

Pēcpusdienā nodaļā nomākts gars. Jā. kuram gan būs pirmām

jāvirzās atpakaļ uz Rīgu? Pārs stundās izredzētie - - izvēlēti:

saformēts I. vads — 9 virsnieki. 15 instruktori un kareivji.

Drudžaina pēcpusdiena. Sirdī miers.

Ar šņorītēm pie sedliem piesien nepieciešamās mantas, ie-

priekš saliekot tās paša šūtā maisiņā. Apmaina zirgus. Arī es

Atsevišķā Jātnieku nodaļa.

sava melm.ša vietā dabūju strauju baltu ķēvi, uz kuru ne viena

vien acs mesta, lai gan. šķiet, tikai jātnieks zin. cik grūti viņu

ziema pašam uzturēt baltu.

Nākamās dienas priekšpusdienā viss sakārtots, jātnieki

norindoti muižas pils priekšā. Vēl pēdējie atvadīšanās vardi,

novēlēiumi. .
.
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„Dievs, svētī Latviju" nekad nav tā iespiedusies atmiņā, kā

šoreiz. Asaras pašas spiežas acīs, bet sirdī viegli, viegli. Nekā

nav žēl, nekas nav par grūtu.

Nākamās dienas pēcpusdienā jau esam Tāšu-Padures muižā.

Domājam, kur pulkvedis Kalpaks ar bataljonu? Tālu vairs ne-

varētu būt. Jūtot sarkanos tuvumā, daļa vietējo stipri izaicinoši.

Te zēns pastāsta, ka kaimiņu mājā ienākuši kareivji. Tur ie-

pērk uzturu bataljonam; saņemam ziņas, ka bataljons Zaļā

muižā.

Saņemu uzdevumu ar kaprāli ,1. doties pie pulkveža Kal

paka sakaru nodibināšanai. Šķūtnieka zirdziņš rikšo dūšīgi.

Cik tālu, nezinu, bet garš gan bija ceļš. Muguras saspieduši kopā

abi ar kaprāli uzmanīgi vērojam ceļu, ceļa malas. Jau krēsla,

skarbs „Halt!" Aptura pie Zaļās muižas un vāciešu postenis pa-

skaidro, ka bataljons pārgājis uz Rudbāržiem. Kaut salst, tomēr

paliek priecīgāk, jo tūdaļ būsim galā. Jau tumšs. Te arī Rud-

bārži. Nekas nevar būt patīkamāks par to, kad esi pie mērķa

un vari kustēties, lai paliktu siltāk.

īss ziņojums. Pulkvedis labsirdīgi pasmaida un jautā, kur

mēs atrodamies. Mans izskats, laikam, nebija diezcik patīkams,

jo nākošais pulkveža rīkojums ir — gādāt ko siltu un vakariņas.

Ātriem soļiem no blakus istabas ienāk braša auguma kara-

vīrs un iesaucas: ~Paldies Dievam, pirmā bezdelīga no Pagaidu

valdības!"

„Pirmā bezdelīga . . Tā tad esam gaidīti!

Tāļākās sarunas risinās kopēji, bet no daudziem man uzstā-

dītiem jautājieniem varēju tikai pateikt, ka drīzumā sekos pā-

rējā Jātnieku nodaļas daļa. Šeit arī noskaidrojās, ka ienācējs ir

Virsnieku rotas komandiers, kopvedis Balodis, vēlākais virspa-

vēlnieks.

Lielajā noteiktībā un sirsnībā, ko šajā vakarā piedzīvoju,

manī dzima pārliecība — Latvijai būt!

Pagājuši gadi. To atceroties dzīvi atmiņā tēlojas abi vadoņi:

Kalpaks un Balodis, un ausīs skan: «Paldies Dievam, pirmā bez-

delīga no Pagaidu valdības!'4
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Kopā ar ģenerāli Balodi pa senām kauju
vietām.

Leitnants J. Vickopfs. †
Tuvojās 3. septembris, diena,, kad bija jānotiek pulkveža

Kalpaka pieminekļa atklāšanai. Pozdamies uz šo svētku dienu

pulciņš kalpakiešu nolēma pirms pieminekļa atklāšanas apstai-

gāt savu seno kauju vietas gar Ventu, kur 1919. g. sākumā viņi

cīnījās pret lieliniekiem pulkveža Kalpaka vadībā. Diemžēl

ceļojumam varēja ziedot tikai nedaudzas dienas, jo lielākā kal-

pakiešu daļa saistīta darbā.

Ar Kalpaka pēcnācēju, bij. virspavēlnieku ģenerāli Balodi

priekšgalā pulcējāmies Rīgā un 31. augustā izbraucām uz Lie-

pāju, kur mums pievienojās Liepājas garnizona kalpakieši.

Bija silts un saulains rudens rīts, kad devāmies pa šaur-

sliežu dzelzceļu līdz Aizputei, kur mums atkal bija jāpārkāpj

un jābrauc pavisam liliputiskā dzelzceļā, ko okupācijas laikā

uzbūvējuši vācieši. Tādus dzelzceļus viņi sabūvēja pa visu Kur-

zemi frontes apkalpošanai, bet. galvenais, mūsu zemes ražojumu

izvešanai un mežu izmantošanai, kādēļ šie dzelzceļi arī vilkti

ar visādām zaru līnijām pa mūsu lielākiem mežu rajoniem —

ap Skrundu, Dundagu, Zalvi, Taurkalni. Sava brauciena gala

mērķi — Kalnamuižas staciju — sasniedzām pēcpusdienā.

No šejienes līdz Rudbāršu muižai mums bija jānoiet 8 klm.

Kāds līdzbraucējs solīja mūs izvest pa taisnāko meža ceļu, tādēļ

negājām pa lielceļu, bet pieņēmām viņa laipno piedāvājumu.

Sapieru rota pozicijas. Uz tilta no labas puses otrais bij. kara ministrs nel.

J. Ducens, viņam blakus pa kreisi virsi. Vecpuisis.
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No kalna aiz stacijas mums pavērās plašs skats uz lielajiem

Skrundas mežiem, kas stiepjas gar abiem Ventas krastiem; tur

1919. gadā. no janvāra līdz martam, norisinājās Kalpaka batal-

jona kaujas ar lieliniekiem, kur viņi beidzot, dabūja izšķiļošo

triecienu.

Pēc nepilnas stundas gājiena mūsu jaunais ceļa biedrs mūs

ieved glītās, labi uzpostās lauku mājās, — tās viņa paša mājas.

lepazīstamies ar saimnieci un citiem mājniekiem; lūdz mūs at-

pūsties. Sarunājamies ar saimnieku — intelligentu, vecāku

vīru. kas ilgus gadus nodzīvojis Krievijā un nesen tikai atgrie-

zies dzimtenē; par mūsu kaujām pie Ventas viņš labi informēts.

lenāk atkal saimniece un, pavisam negaidot, aicina pie

galda. Sajūtam īstu latviešu viesmīlību; mūs pacienā ar saldu

pienu, skābu putru un citiem lauku gardumiem. Nāk jau vakars,

kad. paša saimnieka pavadīti, šķiramies no laipnajiem ļaudīm,

norunājot satikties pie pieminekļa atklāšanas.

Jau saulīte pavisam zemu, kad esam pie Rudbāršu muižas.

Ejam pa pazīsta māni vietām
...

Te viens, te otrs no mums rāda

tās vietas, kur uzbrukušas lielinieku ķēdes, kur stāvējuši mūsu

sargposteņi. Pa stāvo kalnu ieejam Rudbāršu muižā. Satie-

kam ļaudis, bet neviena pazīstama no 1919. g. Laikam lielākā

dala lauku ļaužu vēl pie darba.

Rudbāršu muiža bija pēdējais punkts, līdz kuram atkāpās

Latvijas nacionālā armija. Te stāvēja arī Kalpaka štābs. Uz

šejieni no Skrundas puses bija vērsti lielinieku uzbrukumi, bet

bez panākumiem, līdz 29. janvārī mēs paši pārgājām uzbru-

kumā un izsitām lieliniekus no Skrundas.

Apstaigājam telpas, kur toreiz bijām apmetušies, atcera-

mies vecos pārdzīvojumus, pārrunājam atsevišķas epizodes.

Sameklējam vēl pienu, sviestu, maizi, noturam vakariņas un

taisāmies uz gulēšanu. Par ērtībām nav ko domāt, tādēļ ap-

mierināmies ar salmiem, kurus izklājam uz grīdas pils apakšējā

stāvā un dodamies pie miera, tāpat, kā tajās dienās.

Otrā rītā esam kājās līdz ar saules lēktu. Uz ātru roku sa-

kārtojušies un ieturējuši brokastis, soļojam pa Rudbāršu kalnu

uz leju. Pie beidzamās muižas mājas pagriežamies pa labi uz

Lēnes ceļu un drīzi vien ieejam meža. Ir jauks rīts, pie debe-

sīm neviena mākonīša, musu gara stāvoklis pacilāts, jo soļo-

jam pa mums visiem tik labi pazīstamo ceļu, kuru mērojām

1919. g. februārī, iziedami uz Lēnes pozicijām pie Ventas un
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nākdami no turienes uz Rudbāršiem. Nonākam pie dzirnavām.

Labprāt būtu apsveikuši dzirnavnieku un viņa ģimeni, kuri

daudziem no mums palikuši labā atmiņā, bet ir vēl agris rīts,

dzirnavās viss klusu, mēs arī nevaram ilgi kavēties, vēl jāiet tāļš

ceļš. Saule ceļas arvien augstāk. Satiekam pretimnācējus, brau-

cējus. Daži no viņiem, sarunā ar mums, lieto neparastu iz-

loksni, un arī viņu sejas nav latviskas. „Tie taču vācu kolo-

nisti," viens no mums ieminas. Un tiešām, tagad arī mēs citi

atceramies, ka apkārtnes mājās dzīvo daudzi vācu kolonisti, ku-

Ģen. Balodis ar kalpakiešiem Kalnamuižaa Dorbēs 1923. g.

i'iis pēc 1905. g. «revolūcijas" baroni Manteifeļi un Firksi te ie-

veda no Krievijas kolonijām un ielika izmesto latviešu zem-

nieku mājās. Tur vācieši dzīvo vēl tagad. Drīz vien esam

muižā. Vispirms apskatām mūsu bijušās pozicijas pie dzirnavu

dīķa un tuvējā šķūņa, kuras lielinieku izlūki pastāvīgi apšau-

dīja no tuvējā mežiņa. Tad ieejam pašā muižā; ļaudis patla-
ban brokastīs. Tie atceras 1919. gadu, kad uz Ventas krasta

bija fronte. Tomēr sarunās viņi stipri atturīgi, itkā būtu neap-

mierināti. Trūkst parastās laipnības. Izrādās, ka lieta ļoti

vienkārša: Lēnes muiža sadalīta siksaimniecibās, viena dala
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saimniecību jau piešķirta, bet kam? — latgaliešiem, kuri to jau

apstrādā. Vietējiem, pat bijušiem kareivjiem, zeme vēl nav pie-

šķirta, viņiem to gan sola un dod lietošana, bet ļaudis nesapra-

šanā, un solījumiem negrib ticēt.

Nostaigājam uz Lēnes pili. uz Ventas krastu. Pa otra stāva

logiem tālumā redzamas vēja dzirnavas, kur stāvēja lielinieku

priekšējie posteņi, un kuras mūsu izlūki, sevišķi no Lēnes baz-

nīcas puses, bieži apciemoja. Ventas krastmalā vēl nav aizrakti

mūsu ierakumi. Pulkv.-leitn. 1. mums rada vietu, kur viņš,

niknā salā, pastāvīgi atšaudīdamies. 2 stundas nogulējis zem

ienaidnieka ložmetēju uguns. Ložu pēdas vēl tagad redzamas

pils mūros. Mūsu fotogrāfs mus uzņem kopā ar vietējiem ļau-

dīm Ventas malā. Atvadāmies, un gar Ventas krastu dodamies

tālāk uz mūsu nākošo pieturas vietu. Lēnes baznīcu, kur arī

stāvēja mūsu rotas, uzturēdamas ar muižu ciešus sakarus.

Lēnes baznīca un apkārtējās mājas mazāk cietušas, musu

ierakumu dobes aizbērtas, nekas vairs neatgādina kara laikus.

Pie mums pazīstamā bodnieka dārza malā atpūšamies, iebro-

kastojam, iepērkam iztērētos „smēķus" un pēc pusstundas do-

damies tālāk uz 8 klm. attālo Skrundu. Ceļš līku loču iet tikai

pa mežu vien. Šajā rajonā 1919. g. bija pastāvīgas izlūku sa-

dursmes starp mūsējiem un lieliniekiem, kuri mēģināja ie-

lauzties mūsu aizmugurē. Tuvojamies Skrundai. Ģenerālis

Balodis mums rāda to ceļu. pa kuļu 29. janvāri nākušas musu

ķēdes uzbrukumā pret Skrundu, mūsu stāvoklis bijis ļoti neiz-

devīgs, bet lielinieki, neraugoties uz savu pārsvaru, nav pratuši
izlietot savas labās pozicijas. Nonākam Skrundā: arī te redza-

mas kara sekas.

Nostājamies uz augstā Ventas krasta un atkal ģenerālis

mums rāda to vietu, kur 6. martā Neatkarības rota. viņa va-

dībā, pārgājusi Ventu, virzienā uz Buļļu muižu, kura tai bija jā-

ieņem un tad jāvirzās uz Skrundas skolas pusi, kur jāsavieno-

jas ar Cēsu un Stundentu rotām, kuras pulkveža Kalpaka va-

dībā nāca no Jaunās muižas.

Skrunda ilgi nekavējamies, un dodamies talak Saldus vir-

zienā, uz apmēram 10 klm. attālām Airītēm.

Tad atkal nāk pazīstamas vietas, kur. no Skrundas skolas

nākdams, viss bataljons, ar jātnieku nodaļu priekšgalā, uznācis

uz Saldus lielceļa, straujā gaitā trenca lieliniekus. Nonākam

pie ( ieceres upes skaistiem krastiem.



Nav vairs talu musu svētceļojuma mērķis — vēl viens lī-

kums cauri mežam pa lielceļu, un tālumā, pakalniņa vidū, ie-

raugām dzīvu kustību; gar lielceļa malām daži pajūgi, ap ku-

riem staigā ļaudis. Jau no tālienes mums māj virsnieks —

Lāčplēsis, un nāk pretim, — tas jau mūsu pašu kapteinis B.

Sirsnīgi sasveicināmies. Nonākam pie paša pieminekļa; viņš
vēl aizklāts, appušķo iežogojumu ap viņu, stāda rudens pu-

ķes — astras. Nosēstamies uz gļāvja malas iepretim piemi-
neklim. Tepat mēs sēdējām arī 6. martā pēc nelaimīgās kau-

jas, — dziļi sagrausti, drūmām sejām, daudziem bija asaras acīs.

Mirstošo pulkvedi Kalpaku nesa no tās vietas, kur tagad stāv

piemineklis; tur viņu lika ratos. Lejas pusē uz lielceļa gulēja

Ģenerālis Balodis (no labas puses trešais augšēja rinda) ar kalpakiešiem
1923. g. pie Kalpaka pieminekļa, tajā vietā, kur krita pulkv. Kalpaks.

kritušais Studentu rotas komandiers kapteinis Grundmanis,

augšpusē, arī uz lielceļa, virsleitnants Krievs, ceļmalā zem prie-
des leitnants Šrinders; šur tur tika pārsieti ievainotie. Kalna

galā dega šķūnis.

Ļaudis mūs visur apsveic priecīgām sejām, vienu otru pa-

zīst. Sevišķi priecīga Airīšu saimniece: esot laimīga atkal re-

dzēt ģenerāli Balodi, kurš bijis Airītēs apmeties ar savu štābu.

Visa apkārtne pošas uz pieminekļa atklāšanu.

„L. X *
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Bij. Kalpaka bataljona, Baloža brigādes un

armijas mācītājs E. Stange.

Tā bija lēmis Dievs

Mācītājs E. Stange

Augstāk dzied cīrulītis Par visiem putniņiem,

Gudrāks Dieva lēmumiņš Par visiem padomiem.

Tā dzied tautasdziesmiņa. Un viņai taisnība. Taisnība tieši

attiecībā uz mūsu tēvijas Latvijas likteni. Tai laikā, kur par Lat-

vijas nākotni tika kaldināti dažādi lieli un gudri padomi, kas viņu

padarītu atkal par atkarīgu zemi, Dievs bija lēmis: „Latvijai jā-

top neatkarīgai un brīvības cīņu vadonim jābūt Kalpaka pēcnā-

cējam Balodim." Liels bija uzdevums, ko Dievs caur to viņam

bija uzlicis. Latvija bija gan izteikusi savu gribu — lemt un no-

teikt pašai savas gaitas. To viņai negribēja atļaut ienaidnieki:

no rītiem un vakariem tie viņai mācās virsū, lai viņu iekarotu

un kalpinātu atkal no jauna. Sākās sīvas cīņas. Brīvības cīnī-

tājiem, ar viņu vadoni Balodi priekšgalā, bija tā pārliecība, ka

viņi iet cīņā par taisnu lietu, ka tas Dieva prāts un ka viņi droši

gūs uzvaru. Klāt nāca vēl tēvzemes mīlestība, kura zināja tikai

vienu — mirt vai uzvarēt. Tas nodrošināja uzvaru. Raksturīgas

ģenerāļa Baloža spējas lielā mērā sekmēja grūtās cīņas iznāku-

mus. Tādam, kas tai laikā nav dzīvojis notikumiem līdzi, būs gan

grūti izprast, cik šī cīņa bija smaga. Kara vadonim, kas apzinās,

ka viņam aizmugure ir droša un no tās var cerēt gūt tikai pa-

balstu, doties cīņā — pat stipram ienaidniekam pretim — ir sa-

mērā vieglāk. Pavisam citādi tas ir. ja karavadonis nevar pa-
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ļauties uz savu sabiedroto, ja tas ar savu izturēšanos ne vienu

vien reizi izaicina, tā kā tikai priekšā stāvošās cīņas dē) pret ko-

pējo ienaidnieku ir jāpaciešas, jā, cīnoties pret ienaidnieku, ar

bažām jāraugās uz to, kas notiek aizmugurē. Tāds stāvoklis

pulkvedim Balodim bija pēc lielinieku aizdzīšanas, kad viņš,

kopā ar vāciešiem, ieņēma atbrīvoto Rīgu, kā arī tad, kad stā-

vēja cīņā pret lieliniekiem un Rīga bija jau aizmugurē. Tādu

sava stāvokļa novērtēšanu no Baloža dzirdēju toreiz Rīgā un

vēlāk Pļaviņās, kad tur stāvēja Baloža brigādes štābs. Varēja

manīt, ka viņam, kā īstam latvietim un savu brašo karotāju pa-

vēlniekam, sirds bija pilna īgnuma un svētu dusmu. Atmiņā man

daža laba rīta stundiņa no tā laika, kad Pļaviņās štābā nakti pa-

vadījām vienā istabā un atmodušies spriedām par to, ko nesīs

nākotne. Apbrīnoju to savaldības garu. kāds

piemita Balodim. Cik ļoti daudz ļauna būtu darījusi aiz-

raušanās, uz ko dažreiz bija tik daudz iemeslu. Vēlāk pienāca

laiks, kad šī savaldība pārvērtās sekmīgā darbībā un panāca

kāroto.

Droši vien stiprā mērā sekmēja zemes atbrīvošanu, nomie-

rināja atbrīvoto iedzīvotāju prātus un stiprināja viņos Latvijas

valsts ideju pulkveža Baloža pārliecība, ka nepieciešami jāpie-

griež nopietna vērība karavīru garīgam stāvoklim, kā arī garī-

gam darbam pie iedzīvotājiem atbrīvotos apgabalos. Vēl atrazda-

mies Rīgā pulkv. Balodis sūtīja savas brigādes mācītāju darbā,

dodams viņam tādus aizrādījumus. Lai ar savu izturēšanos

sekmētu šo darbu, B. piedalījās karavīru dievkalpojumos un gri-

bēja arvienu zināt par šā darba sekmēm un izdošanos. Sevišķu

vērību viņš piegrieza vietējo iedzīvotāju garīgai apkopšanai, ja

atbrīvotās vietās trūka attiecīgo darbinieku, kā tas Latgalē ar-

vienu gadījās. Te skaidri izpaudās ģenerāļa Ba-

loža pareizā apziņa, ka kristīgs cilvēks būs

kārtīgs pilsonis, arvienu uzticīgs savai tau-

tai un tēvijai.
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Prof. Dr. med. J. Alksnis,

Kalpaka bataljona Atsevišķās
Studentu rotas goda biedris.

Apvienota griba.
Prof. Dr. med. J. Alksnis

Pret Verdenas franču dzelzs krūtīm sašķēlās vācu monar-

chijas mežonīgie kara vešanas paņēmieni un viņas terrors oku-

pētās un līdz beidzamam izsūktās zemēs. Lauzdams Versaļas

miera līgumā dotos solījumus sargāt Baltijas fronti no lielinieku

iebrukuma, vācu karaspēks atkāpās, sazinādamies ar lielinieku

štābiem, Latvijas robežās līdz pašai Rīgai, labi zinādams, ka

saplosītai, noasiņojušai Latvijai vēl nav nekādas regulāras armi-

jas pašaizstāvēšanai.

1919. g. janvāra pirmās dienās satiku Liepājā Tautas Pado-

mes locekli Goldmani. Līdz Liepājai jau bija nonākušas

ziņas, ka Pagaidu valdība nevarēs Rīgā noturēties. Kaut gan

Goldmanis to vēl centās slēpt, tomēr nopratu, ka viņš meklē

valdībai Liepājā telpas.

Jau nākamās dienās uz Liepājas ielām parādījās cilvēki,

kurus garāmgājēji nesaprašanā aplūkoja: slaidi zēni ar vācu

kaskām galvā, baltiem un drusku neglītiem aitu ādas kažoci-

ņiem un gariem zābakiem. Tie atgādināja i karavīrus, i arī zie-

meļpola meklētājus. Visvairāk tos satika pa vienam, diviem.

Nezinājām, kādas tie tautības, kādas armijas. Tomēr mana

sirds nojauta, ka tie ir latviešu zēnu priekšizlūki, kas atstājuši

tēvu un māti, varbūt arī līgavu, lai pie Baltijas jūras krastiem
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gatavotu pretsparu lielinieku mežonibam, vai arī, pārspēka uz

varēti, uzticētu savu dzīvību jūras viļņiem.

Kluss, mēneša sidrabots janvāra vakars. Biju Jaun-Liepājā,

Suvorova ielā, pie slimnieka. Šī iela ved uz karaostu. Uz reizi

sadzirdu tuvojamies stingrus kareiviskus soļus, vienā taktā ar

braši dziedātu tautas dziesmu: „Kur tu teci, kur tu teci, gailīti

manu?" Kas tas! — Vācu okupētā Liepājā karavīru gājiens ar

latviešu tautas dziesmu! Steidzos uz ielas. Mēnesnīcā kareiviski

soļo ap 150 jaunekļu baltos kažociņos, tērauda kaskās. Viņu

priekšā vadonis— varoņa nāvē kritušais G r v n dm a n is. Esmu

18 gadus pieredzējis miera un kara apstākļos, un pozīcijās, kara-

vīru dzīves priekus un bēdas. Tur ir kaut kas īpatnējs, ko ne

katrs var sajust, kas šinī dzīvē nav iedzīvojies. „Nav nekas aug-

stāks pasaulē, kā nodot savu dzīvību par savu tuvāko!" Tas prasa

grūtības un ciešanas, vienkāršību un spēju atsacīties no dzīves

ērtībām, sadraudzību, ideālus un drosmi, lai varētu skatīties nā-

vei acīs. Viss tas saplūst par kaut ko kopēju, ko tikai var no-

jaust, bet ne vienmēr saprast.

Mana sirds saviļņojas .
. . Okupācijas nospiestais prāts pa-

lika priecīgāks .. . Imanta nava miris, viņš ceļas augšām!
Latviešu biedrībā to pašu nakti bija apspriede ar Ulmaņa

valdības kvartirjēriem, kā mazā Liepājā ar mazturīgu, okupā-

cijas izsūktu latviešu sabiedrību novietot valdības locekļus, ie-

stādes, karaspēku. Kvartirjēru pārstāvis bija liela auguma, lie-

lām ūsām virsnieks, ja tagad nemaldos — Markus Gailīt s.

Katrs apspriedes dalībnieks piedāvāja, ko varēja. Laba

daļa kabineta locekļu un valsts iestāžu darbinieku, arī ministru

predidents Ulmanis, atrada, uz īsāku vai ilgāku laiku, patvē-

rumu manā privātklinikā. No šīs dienas tā pārvērtās pa daļai

par politisku viesnīcu, pēc vācu muižniecības apvērsuma pat par

patvērumu vajātiem nacionāliem virsniekiem un sabiedriskiem

darbiniekiem, apkalpodama pēc iespējas arī visu laiku, kamēr ne-

bija Liepājas Sarkanā Krusta un Liepājas karaostas lazarete,

māsu nacionālās armijas ievainotos. Mums ar sievu bija izde-

vies panākt Amerikas Sarkanā Krusta un Bērnu Palīdzības Sa-

vienības aizsardzību. Arī mūsu vārds Liepājā kaut ko nozīmēja.

Tā mūsu iedzīvotājus neviens netraucēja, kaut gan uz ielas pre-

tim mēdza dežūrēt vācu izlūks.

Jau nākamas dienas vakara mani aicināja uz karaostu pie

dažiem saslimušiem karavīriem. Ainu, ko es tur kazarmā re-
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dzēju. nekad neaizmirsīšu. Kazarma vietām pārkurināta, vie-

tām auksta. Studentu rotas dalībnieki sēd grupās, cits uz krā-

ģīša, cits uz grīdas, cits arī atmeties gultā. Sevišķi interesanta

grupa ap kādu galdiņu, kas gudri apspriežas un raksta kaut kā-

das zīmes; cits raksta arī vēstules, — laikam vecākiem vai kādai

mīļai sirdij. Grupas dalībnieki, pa daļai atkrcklotām rokām,

spriež, smejas, apmainās atjautībām un man atgādina glezno-

to ja Rjepina slaveno gleznu, kur kazāki ar Tarasu Buļbu raksta

vēstuli turku zultānam. Tikai sejas jaunas, modernas, nav garo

ūsu. nav pliko krūšu.

Maniem pacientiem, pie kuriem mani pieaicinājis jaunāko

kursu medicīnas students Celmiņš, kas ar tiem atnācis līdzās,

nav nekā nopietna: tie saaukstējušies ceļā no Rīgas.

Ar Ulmani pirmo reizi savā dzīvē"iepazinos savā prīvāt-
klīnikā. Biju par viņu daudz dzirdējis un tādēļ ar zināmu ziņ-

kārību to novēroju. Pirmā dienā daži kabineta locekļi, kuru ģi

menes bija palikušas lielinieku varā, bija pilnīgi satriekti un

gandrīz nekā nerunāja. Citi izlikās ārīgi mierīgi un iesāka gu-

dras runas par Latvijas valsts iekārtu, kur no tās bija palicis pāri

neliels, vāciem okupēts zemes gabals. Tagad tie vada žīdu ban-

kas. Tikai Ulmanis un Goldmanis bija pilnīgi mierīgi (Z ā-

līt i s bija apstājies Kūrmājā, to es tad neredzēju). U Imanis

bija ģērbies vienkāršās drēbēs un garos smērzābakos, sēdēja klī-

nikas gultā (nelielā istabā atradās arī citi ministri) ar atvērtu

čemodānu klēpī, no kura ņēma rudzu maizes gabalus ar sviestu

un laucinieku sieru. Platie zemnieka pleci, mierīgais vaigs un

pētošās acis liecināja, ka šis zemnieks spēj celt un nest jaundi-

bināmās valsts smagos likteņus. Karavīri, Ulmanis un Liepājā

nodibinātais karavīru laikraksts „Latvijas Sargs" (kuļam, blakus

minot, ļoti liela nozīme tautas patriotisma un politiskās izprat-

nes pacelšanā), tie modināja latviešu tautas dzīvības impulsus

un tos apvienoja vienā gribā, kad visi „gudrākie un tāļredzīgā-
kie". likvidējuši Rīgā žīdiem par baltmaizi savus vērtīgos īpa-

šumus, bēga uz Vāciju, Zviedriju, Dāniju, Angliju un tur kaldi-

nāja labus padomus. Tikai viens cilvēks tur nesavtīgi un ar ap-

brīnojamu enerģiju centās panākt, lai latviešu tautas griba sa-

sniegtu Eiropas sankciju — dc facto un dc jure. Tas bija ne-

laiķis Meierovics, kuru es kā zīdaini biju Durbē pie viņa

tēva, vietējā ārsta, šūpulī šūpojis.
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Kad studentu rota gāja uz pozicijām, tad es nodevu viņas

rīcībā savu privātklīniku. Pirmie ievainotie bija studenti

Celms, Krusa, Beķers un Liepājas skolnieks Fi še rs.

kas bija vissmagāki ievainots — elpojamā rīklē. Paldies Dievam,

visi viņi izveseļojās.

No „Lib. Zeit." mēs zinājām, ka frontē ir latviešu brigāde

ar pulkv. X a I pa k v priekšgalā un viņas rezerves atrodas Rud-

bāržos. Rezerves komandēja pulkv. Apinis, ar kuru es kal-

poju kopā krievu armijā Liepājā; tad viņš sarunājās ar mani

tikai krieviski. Studenti stāstīja, ka brigādes kodols esot virs-

nieku un Cēsu rotas — pa lielākai daļai piedzīvojuši karavīri.

Studentu rotas sastāvs bija diezgan raibs: daži norūdīti karavīri,

ari labi organizētāji, bet liela daļa jaunu studentu, strauji un

dūšīgi, no kuriem tomēr dažs labs nebija ar šauteni rīkojies.

Kara ministrs Zā 1 ī t i s bija liels optimists, kristalltīrs na-

cionālists, dega no gribas glābt Latviju un instinktīvi nojauta arī

politisko situāciju. Tomēr reālos apstākļus tas nepietiekoši no-

vērtēja, pārāk daudz gaidīja no Sabiedroto un kaimiņtautu pa-

līdzības, nenovērtēja mūsu pašu spēkus un nekā nezināja no

karaspēka kaujas gatavības un saimnieciskās iekārtas organizē-
šanas. No iesākuma visa intendantūra glabājās viņa krūšu

kabatā.

Fronte bija tikai viens jauns ārsts — Dr. Vanags, kura

ārstnieciskie piedzīvojumi nesniedzās tiktāļ, cik viņa labā griba.

Paredzot, ka ar manu privātklīniku ievainotiem un sasli-

mušiem nepietiks, Liepājas un apkārtnes sabiedrība 3 dienu

laikā iekārtoja Liepājas Sarkanā Krusta kara slimnīcu ar 60

gultām. Mana sieva uzņēmās ministru kabineta apstiprinātā
Sarkanā Krusta priekšnieces vietu, es paliku par slimnīcas virs-

ārstu un ķirurgu bez atalgojuma. Tā kā es tai pašā laikā vadīju

arī savu klīniku un pilsētas slimnīcu, tad viegla tā lieta nebija;
dažu labu reizi likās, ka spēku pietrūks.

Uz šīs lazaretes atvēršanu vēl pamudināja latviešu ievainoto

un slimo ziņojumi no Liepājas landesvēra lazaretes, ka viņiem

esot jāguļ netīrā veļā un ar sliktāku ēdienu, atsevišķās telpās no

vācu ievainotiem un pat kopā ar viņu veneriķiem. Šie ziņojumi

mums palīdzēja pārvarēt dažus mazdūšīgus intelligentus, ka mēs

paši ar saviem līdzekļiem nevarēšot slimnīcu uzturēt, kādēļ esot

jāpaliek pie vāciešiem. Viņu pesimistiskos apgalvojumus ap-

gāza jau pirmās dienās. Pieplūda dāvinājumi: gultas matrači,
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spilveni, veļa, deķi, sviests, piens, olas v. t. t. Uzturu un saim-

niecības pārzini — reizē arī provizoru — deva valdība, divas at-

algotas māsas, kalpotājas un vairākas neatalgotas māsas — Sar-

kanais Krusts. Jau pāris dienās slimnīca bija pārpildīta. Sir-

snīgā kopšana un laipnība, kā arī nacionāli valstiskais noskaņo-

jums, nevien operācijas un zāles, mazināja karavīru sāpes un

ciešanas.

Ar landesvēra sanitāro inspektoru, Dr. mcd. Holb c k v,

savu studiju biedri, nodibināju labas attiecības. Ar pārsiena-

miem un zālēm lazareti apgādāja Sarkanais Krusts, ikdienišķos

instrumentus pirku no vācu zaldātiem, bet sterilizātoru un trūk-

stošos instrumentus atnesu no savas klīnikas. Fronti līdz šim

apgādāja landesvērs. Bet tā kā vācu-latviešu politiskās attiecī-

bas aizmugurē, sevišķi pēc fon Golca atnākšanas uz Lie-

pāju, bieži sarežģījās un kādā jaukā dienā varēja pārtrūkt arī

frontē, tad bija jāgādā arī par viņas sanitāro apgādību. Uz tu-

rieni aizbrauca vēl viens ārsts — Dr. Rožkalns. Nelielu la-

zareti uz fronti aizveda un ierīkoja Dr. P. X v n d z i ņ š, brīvprā-

tīgi atstādams savu pastāvīgo un viņa zinātniskām tieksmēm

vairāk atbilstošo vietu pilsētas slimnīcā.

Vācu landesvēra apvērsuma priekšvakarā mēs ar Dr. mcd.

H o 1 b c k v un kādu muižniecības māsu aizbraucām uz fronti

pirmā doc. Kļaustiņa Liepājas dzelzceļdarbnīcās būvētā sa-

nitārā vagonā ar uzrakstu: „Latvijas dzelzceļi". Jau ceļā man

Holb c k s sacīja, ka latviešu brigāde esot pārcelta uz citu ra-

jonu, itin kā saskaņā ar frontes pārgrupējumu tīfa dēļ. Toreiz

es tam ticēju, bet jau nākamā naktī, būdams frontē, dabūju te-

lefonisku paziņojumu, ka mūs maldina. Liepājā noticis apvēr-

sums. Tagad sapratu, ka to Holbek s un māsa, bez šaubām,

bija jau iepriekš zinājuši, tādēļ viņu lielā laipnība braukšanas

laikā.

Nākamā dienā ar pulkvedi Balodi, kas bija stājies Kal-

paka vietā, un ar viņa adjutantu Toni braucām uz Tukumu,

uz kurieni landesvēra un arī latviešu brigādes virspavēlnieks

Fletchers bija aicinājis Ba 1 o di. Tur gandrīz visu dienu

pulkvedi Balo di, bet arī mūs citus, sutināja vācu provokāto-

riskās politikas pirtī, lai Balodis paliekot par diktātoru vai

kara ministri vienā kabinetā ar mācītājiem Niedru un

Kupči; Liepājas apvērsums neesot vācu, bet visas neapmieri-

nātās tautas darbs. Bet latviešu brigādes virsnieku pieņemtais
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lēmums ar savu korekto noteiktību — „mēs karojam pret lieli-

niekiem, karaspēks politikā nedrīkst iemaisīties un viņam jātur

savai valdībai dotais zvērests, kamēr tā to neatsvabina," tas sa-

lauza visu vācu viltību. Mēs ar Balodi paspējām izsmēķēt

visus savus papirosus un cigārus. Nelīdzēja arī vācu apgalvo-

jums, itin kā uz Liepāju aizkomandēts speciāls aeroplans, lai

noskaidrotu apstākļus uz vietas, nedz arī Golca pretrunīgās

telegrammas. Balodis ne par matu nepiekāpās, jo viņš ar

savu skaidro prātu un dziļo intuiciju pareizi saredzēja politisko

situāciju. Nedz mēs dzirdējām aeroplanu aizlidojam, nedz arī

redzējām to atlidojam.

Vēlā naktī mēs atgriezāmies brigādes štābā, kur visi jau

gulēja uz grīdas salmos. Tikai man kā vecākam cilvēkam un,

zināms, arī Balodim bija rezervēta gulta. Dienu priekš ap-

vērsuma Niedra bija izgājis caur fronti uz Rīgu.

Apvērsuma laikā ministru kabinets, izņemot iekšlietu mi-

nistri Valteri, kas vienīgais bija atradis žēlastību vācu acīs,

atradās uz kuģa „Saratova", angļu kara kuģu apsardzībā. Ka-

mi i daži ministri no ilgās sēdēšanas sāka nervozēt un tādā kārtā

piespieda Ulmani uz dienām noslēgties savā kabīnē un pa

starpām nepietiekoši pārraudzīto kuģi apmeklēja arī viens otrs

lielinieku un vācu spiegs, Ulmaņa uzturētās cerības, ka Lat-

vijas territorija atkal drīz paliks plašāka par šo kuģi, uzturēja

diezgan labu gara stāvokli. Sāka izstrādāt valsts un armijas nā-

kamās iekārtas projektus. Man bija arī izdevība piedalīties kādā

valdības dinejā, kas sastāvēja no zirņu zupas ar cūkas speķi māla

bļodās, ko visi garšīgi ēda ar koka karotēm. Man šķiet, ka ka-

rošu skaits pietika visiem dinejas dalībniekiem. Zināms, bija

arī rupja rudzu maize.

Tuvojās laiks, kad gūstekņi varēs atstāt „Saratovu" un do-

ties uz Rīgu. Paredzami bija karaspēka pārvietojumi uz Lie-

pāju. Tā tad kara ostā bija jāiekārto slimnīca — papriekš 100,

tad 400 gultām. Šo grūto darbu, kur nebija nedz instrukciju,

nedz naudas, nedz zāļu, nedz pārsienamo, nedz instrfimentu, ar

apbrīnojamu enerģiju, šad un tad apprasīdamies pie manis dēļ

padoma ārstnieciskās, pie manas sievas saimnieciskās lietās,

veica Dr. Mežciems, kas tikko bija atbraucis no Parīzes. Šī

slimnīca un viņas ārsti spēlēja lielu lomu laikā, kad bermontieši

gribēja ielauzties Liepājā, bet tika atsisti ar lieliem zaudējumiem.
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Nebija nekādu instrukciju, nedz krievu carisma paragrāfu. Bet

neviens arī nekalpoja goda vai atalgojuma dēļ. Ideālisms, sa-

jūsma, tīra sirdsapziņa un skaidrs prāts bija mūsu ceļa rādītāji.

Labsirdīgais, sirsnīgais un nacionālais pulkvedis Balodis at-

rada daudzus labas gribas un gaiša prāta cilvēkus, kam varēja

uzticēties. Valstu tapšanas laikos nacionālā sajūsma daudz vēr-

tīgāka, nekā nedzīvie paragrāfi.

Kad Rīga bija ieņemta, Latvija atbrīvota, daudz kas grozī-

jās. Brīvā Latvijā saplūda cilvēki, kas aiz robežām bija noska-

tījušies, kas kuru veiks. Tagad iesākās viņu darbības laiks. Daži

atnesa arī labu gribu un izcilus padomus, bet daudzi nāca sa-

ņemt ordeņus, muižu centrus un citus labumus, ko pirmie dar-

binieki bija izcīnījuši.

Dažs labs, kas cīņu laikā aiz lietderības bija pasteidzies iz-

pildīt arī savas priekšniecības mutiskās pavēles, nesaņemdams

rakstiskās, kas steidzamos gadījumos bija rīkojies pēc labas pār-

domas un tīras sirdsapziņas, vēlāk nokļuva neapskaužamā stā-

voklī, jo par svarīgu kara lietu izmeklēšanas tiesnesi tad jau va-

rēja iecelt cara laika policistu, ko krievu armija bija izstūmusi

no sava vidus un kas viņam drīzi vien bija jāpiedzīvo arī Lat-

vijā — viņu nodeva tiesai. Arī mani, kad jau biju augstskolā

nodarbināts, šāds personīgām intrigām pieejams kungs aicināja

sava bargā vaiga priekšā.

Tas viss aizmirsts. Kas cīnās taisnības deļ, tas var personīgi

paciest arī dažu labu netaisnību.
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Pulkvedis Kārlis

Ramats, Armijas
virspavēlnieka štā-

ba priekšnieks ģe-
nerāla Baloža virs-

pavēlniecības laikā,

no 1920. g. oktobra

līdz 1921. g. maitām.

Virspavēlnieks.
Dažas atmiņas no 1920.—1921. gadiem
PulkvedisKārlisRamats.

Pulkvedis Kārlis Ramats

1920. gada sākumā vēl dunēja lielgabali Latgalē. Tur Lat-

vijas armija izcīnīja pēdējās brīvības cīņas. Tad kaujas troksnis

pamazām sāka aprimt un Latvijas armija, pēc ērkšķainām cīņu

gaitām, nostājās pie savas zemes robežas kā uzvarētāja. Visa

latvju zeme bija atbrīvota, ilgā, postošā negaisa mākoņi izklie-

dēti. Bet armija pie robežas stāvēja vēl spraigas uzmanības

pilna: dienvidos ar atjaunotu spēku vēl plosījās kara negaiss.

Tur divi spēcīgi pretnieki, — Polija un Krievija. — saņēmuši

visus spēkus, izcīnīja pēdējo izšķirošo cīņu. Bet arī šis negaiss

beidzās tā. ka Latvijai nebija jābaidās no jauniem sarežģīju-

miem. Cīņu troksnis norima.

Kamēr armija stāvēja pie robežas savā sargvietā, tikmēr

valsts iekšienē sākās jauns, rosīgs darba posms, — iegūtā no-

stiprināšana, cīņu sekmju izmantošana. Raibā virknē ātri

viens otram seko notikumi, kuriem bija lemts atstāt uz ilgu

laiku jūtamu iespaidu Latvijas dzīvē: miera līgumi, robežu jau-

tājumi, draudzīgu attiecību nodibināšana ar kaimiņiem, dažādi

politiski līgumi, armijas pārorganizēšana un daudzi citi. Mūsu

bij. virspavēlnieks ģen. Balodis devās jaunā politiskā un orga-

nizācijas darba laukā un strādāja ar tādu pašu sparu un neat-

laidīgu enerģiju, kā tikko rimušo cīņu laikmetā. Un tas bija

dabīgi, jo kam gan tuvāk stāvēja pie sirds iegūto sekmju no-
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stiprināšana, ja ne tam, kurš armiju veda līdz uzvarai, kurš re-

dzēja savu karavīru pašaizliedzīgo darbu, uzupurēšanos, kam

pašam bija jāizbauda kritisko brīžu lielās atbild.bas sajūta?

Par šo notikumiem un vērtīgiem ierosinājumiem bagāto laik-

metu būtu daudz ko teikt, kas palīdzētu tuvāk apgaismot dažus

Latvijas tapšanas momentus. Bet, par nožēlošanu, laiks vēl uav

nobriedis, daudz kas jānoklusē un jāaprobežojas ar īsu atmiņu

virkni.

Viļņa un Valka.

Varbūt dažs jautās. kādē| gan virsrakstā minēta Viļņa? Bet

bija brīdis arī Latvijā, kad Viļņas un ģen. Žeļigovska vārdi bija

visu mutēs un kad Viļņas jautājums arī mums varēja kļūt ass

un liktenīgs.

Kad poļu ģenerālis Zeļigovskis ieņēma Vil .v. mums radās

jauna robeža, — robeža ar Poliju. Prāti bija uztraukti. Arī po-

litiskās aprindās dzirdēja runājam: „Šodien Žtļigovskis Viļņā,

rīt viņš var būt Daugavpilī, tad arī Kauņā un Rīgā." Drīz Rīgā

ieradās delegācija no Lietuvas: parlamenta locekļi un ģen. K.

Parlamentārieši gāja vizītēs pie valdības un Satversmes Sapul-

ces locekļiem, ģen. K. pie mūsu virspavēlnieka. Kad ģenerālis

K. ieradās pie ģenerāļa Baloža, pēdējais arī mani tūdaļ ieaici-

nāja savā kabinetā. Virspavēlniekam bija tāds paradums: kad

varēja notikt vai notika nopietnas sarunas, viņš pieaicināja kādu

no saviem tuvākiem darbiniekiem, lai vēlāk viņa izteiktos vār-

dus nevarētu dažādi iztulkot.

Vizīte izvērtās par interesantu un ļoti nopietnu sarunu.

Ģen. K. priekšlikums bija nodibināt Latvijas-Lietuvas savienību

un viņš lūdza virspavēlnieku izteikt savas domas. Par šādu sa-

vienību, bet plašākā mērogā, — starp visām Baltijas valstīm, —

1920. g. jau apspriedās (Bulduru konferencē). Atbildējām, ka

personīgi arvien esam aizstāvējuši vistuvāko kopdarbību ar Lie-

tuvu un ka savienības mērķim jābūt — aizsargāt mūsu jauno

valstu patstāvību pret visiem, kas mūs apdraudētu. Ģen.

K. atbildēja, ka nav pilnvarots par tāda veida savienību runāt,

bet ka jāievēro acumirkļa briesmas. Tā tad degpunktā bija ģen.

Žeļigovskis. Tam, savukārt, mēs nevarējām piekrist, jo skaidrs

neprāts būtu sanaidoties ar mūsu lielāko un stiprāko kaimiņu,

kur mūsu reālās politiskās intereses prasīja vistuvāko drau-

dzību ar viņu.
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Nakti ap pīkst. 11 virspavēlnieku un mani steidzīgi sauca

uz Saeimas namu. Vēla stunda modināja domas, ka noticis kas

ārkārtīgs, bet kas. to nevarēja saprast. Kad ieradāmies Saeimas

namā, sastapām jau sapulcējušos valdības locekļus un politisko

partiju līderus.

Apspriede jau bija sākusies. Runāja par ģenerāļa Žeļi-

govska uzbrukumu Vilnai. Kreiso partiju pārstāvji bija no-

skaņoti par nekavējošu aktīvu militāru palīdzību Lietuvai

cīņā pret Poliju. Pilsoniskās partijās bija diezgan liela neno-

teiktība. Brīdis bija nopietns. Latvijas liktenis varēja būl likts

uz spēli. Redzams, virspavēlnieks un viņa štāba priekšnieks ai-

cināti kā lietpratēji, kuriem jāsaka, var vai nevar. Lūdza, lai

es, kā jaunākais, pirmais izsaku savas domas. Apzinājos lielo

atbildību. Par laimi iepriekšējā virspavēlnieka saruna dienā

ar ģen. X., kur piedalījos, jau daudz ko noskaidroja un lika pār-

domāt. Skaidrs bija tas, ka aktīva iejaukšanās Viļņas jautā-

jumā būtu mūsu liela pārsteidzība. Atmezdams jautājuma po-

litisko pusi (toreizējā noskaņojumā ar to nebija nekādu cerību

ko panākt), tieši uzsvēru materiālo pusi. un to, ka speķi nav

vienādi un pārsvars nav mūsu pusē. arī to, ka bruņots konflikts

prasītu tādus līdzekļus, kādu mums nav, ievērojot jau tā ārkār-

tigi grūtos saimnieciskos apstākļus.

Savukārt ģenerālis Balodis teica dedzīgu runu. kā labs cil-

vēku pazinējs, aizrādīdams, ka nevar pārspīlēt kareivju un tau-

tas spēkus. Ja ilgie kara gadi prasījuši pārdabiskus kareivju

spēkus un ja atbrīvošanas karā viņi arī tiešām tādus parādījuši,

neraugoties uz visām ciešanām, tad tādēļ, ka ideja bija dziļa

un visiem saprotama. „Kā lai pārliecinu kareivi, ka Viļņa

mv m s vajadzīga", tādiem vārdiem beidza savu runu ģen. Ba-

lodis. Šī virspavēlnieka runa bija izšķiļoša. Pareizi bija iz-

šķirts jautājums, kurš varēja izvērsties par dēkainu pasākumu,

ar nepārredzamām un katrā ziņā ļaunām sekām priekš Latvi jas,

ja virspavēlnieks būtu bijis kaut vienu mirkli nenoteikts. Va-

jadzēja tikai pateikt klasisko: „Kā pavēlat?" un jautājums va-

rēja pavisam citādi pavirzīties.

Atceros, kā pēc tam ģen. Balodis vēl piegāja pie deputāta

Cielēna un teica: „Tā tad Jūs, Cielēna kungs, piekrītat un rīt

pat rakstiet „Sociāldēmokratā" vienu rakstu." Un deputāts Cie-

lēns tā arī darīja. Nopietnā brīdī partiju naids zuda, valsts in-

tereses stājās augstāk par visu.



149

Rakstot par Viļņu nāk prātā otrs. Līdzīgs, jauta jums — par

Valku. Arī Valka varēja kļūt par strīdus ābolu starp divām

kaimiņu valstīm. Latviju un Igauniju. Taisnība, Valkai

priekš Latvijas nav tik liela oikonomiska un politiska nozīme, k.t

Viļņai priekš Lietuvas. Arī vēsturiskās saites nav tik ciešas.

Bet no svara ir ne tikdaudz strīdus objekts, kā pats strīdus un

Ģenerālis Balodis 1919. g. Pļaviņās, lajā dienā, kad viņu iecēla par Armijas
virspavēlnieku.

viņa sokas. Arī mazs objekts var but par liela strīdus iemeslu.

Abu šo līdzīgo jautājumu atrisinājums bija dažāds.

Tiklīdz tuvojās Latvijas-Igauni jas robežu nospraušanas
bridis, iegailējās naidīgas uguntiņas ka Latvijas, tā ari Igaunijas

prese un sabiedrībā. Šīs uguntiņas viegli varēja izvērsties par

naida liesmām. Tad ģen. Balodis droši teica savas domas: „Ne

Valka, ne Lauru kolonija nedrīkst būt par šķērsli mušu drau-

dzībai ar Igauniju: ja būsim naidīgi, to izlietos trešais un pa-

ņems visu." Šādas domas aizstāvēja ari mūsu ievērojamākais
valstsvīrs un ārpolitikas vadītājs nelaiķis Z Meierovics ka ari

tālredzīgākie mūsu politiskie un sabiedriskie darbinieki. Jo

tuvāk nāca robežu nospraušanas bridis, jo asākas kļuva sabie-
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drības domas. Jau sāka strīdēties par pierobežas Žuldiņu krogu.

Varbūt tas arī daudzus zināmā mērā atvēsināja un īsredzīgiem

lika uzlikt brilles. Ja jau varēja strīdēties par vecu krogus ēku,

kādēļ gan ne Par kādu pierobežas šķūni vai pirtiņu? Zigfrīda

Meierovica un ģen. Baloža iespaids uz sabiedrības domām bija

tik liels, ka mūsu prese turējās zināmās noteiktās robežās, ar

to savukārt veicinādama Valkas jautājuma vieglu atrisināšanu.

Līdzīgos uzskatos par Valkas jautājumu bija Igaunijas va-

došās personas, kā pārliecinājos vairākās sarunās ar viņām Tal-

linā, sevišķi atbildīgākie kara vīri. Jo noteikti par katru ro-

bežu strīdus izbeigšanu un ciešu draudzību ar Latviju bija Igau-

nijas brīvības cīņu vadonis un ļoti iecienītais valstsvīrs ģen. Lai-

doners. Abām valstīm vienāda pagātne, vienāds liktenis nā-

kotnē, plecu pie pleca bija jācīnās nesenā pagātnē, tādām pa-

šām viņām jābūt nākotnē pret katru, kurš apdraudētu dārgi

pirkto tēvijas brīvību, — viss cits tikai sīkumi, — tādas bija abu

valstu brīvības cīņu vadoņu un viņu kajavīru vadošās domas.

Zināms, arī politiskie vadoņi domāja tāpat, tikai viņu domu

izvešana dzīvē bija gausāka, nekā tas būtu ar karavīriem. Bet

tas jau, laikam, viņu dabā.

Abpusējā labā griba un tālredzīgais skats nākotnē viegli at-

risināja Valkas jautājumu un deva teicamus rezultātus — īstas

draudzīgas divu kaimiņu valstu attiecības un reālas vērtības

aizsardzības līgumu. Turpretim redzam, ka nepiekāpšanās

Viļņas jautājumā radīja naidu kaimiņu starpā un robu Baltijas

valstu saimē.

Jāatzīmē, ka Latvijas un Igaunijas militāro līgumu noslēg-
šanā piedalījās personīgi ģen. Balodis. To gribu pateikt patie-

sības labad, jo atklātībā dažreiz dzird pieminam personu vār-

dus, kas nav piedalījušās līguma noslēgšanā, bet nemin mūsu

virspavēlnieka vārdu, kurš bija līguma viskarstākais piekritējs.

Dc ļure.

Ikdienišķās rūpes un darbs cilvēka seju slēpj nopietnības

maskā. Dziļi pārdzīvojumi šo masku norauj un visā pilnībā

kļūst redzams īstais dvēseles noskaņojums.

Dažas dienas pirms Latvijas atzīšanas dc jure virspavēl-
nieks teica: ~Vēl es vēlos tikai, lai Latviju atzītu dc jure, tad

varu mierīgi aiziet."

26. janvāris. Eju no rīta pie virspavēlnieka. Viņš iznācis
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no sava kabineta uzgaidāmā telpā. Tur jau salasījušies daži

štāba virsnieki. Visi manāmi uztraukti, bet priecīgi. Virspa-

vēlnieka acis staro priekā. Saņemtas pirmās ziņas no ārlietu

ministrijas par Latvijas atzīšanu dc jure. īsi rokas spiedieni.

Bez vārdiem. Kam vārdi? Tie liekās nevajadzīgi, lieki. Tad

īss paziņojums karaspēkam par dc jure un pavēle visām daļām

nekavējoši iziet no kazarmēm un mūzikas skaņām soļot pa

ielām. Jau pēc 10 minūtēm slāba komandants nobrauc no

štāba automobilī, kurā milzīgs plakāts ar uzrakstu: „Latvija at-

zīta dc jure!" Kā elektriska strāva vienā mirklī skar visu ķer-

meni, tā prieka vēsts izplatās pa visu karaspēku. Tad: „Auto!"

Sēstamies viņā kopā ar virspavēlnieku un joņojam uz Rīgas pili,

lai pirmo apsveiktu min. prez. Ulmani, to vīru, kurš ar savu ne-

atlaidīgo, spītīgo enerģiju pat visgrūtākos neticības brīžos ne-

nogurstoši centās pēc tautas augstā mērķa, patstāvības.

Rīgas sirmā pilī, vienkārši ierīkotā darba istabā satiekas

divi vīri, kuri uz saviem pleciem iznesuši brīvības cīņu smago

nastu. Sirsnīgs rokas spiediens. Neviena lieka vārda. Tad

virspavēlnieks strauji saka: „Zvanat, prezidenta kungs!" „Kur?"

„Lai visiem zvaniem zvana!" Ministru prezidents to labprāt

dara. „Zvanat, lai skolas slēdz un visi lai iet uz ielas!" Min.

prezidents piezvana attiecīgai iestādei. „Zvanat, lai visus vei-

kalus slēdz!" Smaidīdams ministru prezidents Ulmanis visu

labprāt dara. Viņš saprot, kādas jūtas pārņēmušas ģenerāli.

Arī viņš pats to visu sajūt.

Tad ar virspavēlnieku steidzamies uz esplanādi. Tikai kāda

pusstunda pagājusi, bet visa Rīga jau uz ielām. Pusstundā pe-

lēkā darba diena pārvērtusies par gavilējošiem svētkiem. Uz

esplanādes ļaužu jūra. No ātri improvizētas tribīnes visiem tiek

paskaidrota dc jure nozīme. Atskan spēcīga tautas himna.

Tad ļaužu masa, ar virspavēlnieku priekšgalā, dodās apsveikt

ārvalstu priekšstāvjus, ievērojot chronoloģisko kārtību, kādā

piesūtīti dc jure atzīšanas raksti. Kareivju ritmiskais soļu trok-

snis un mūzika jaucas ar ļaužu gavilēm. Snieg drēgns snie-

dziņš, nomākusies. diena. Bet visiem ir silti, visi līgsmi. Šķiet,
aizmirsts pat cilvēku savstarpējais naids. Aizrāvušies pat vien-

aldzīgie. Prieka sajūtā visi līdzīgi. Un vadonis saplūst ar

tautu
. . .

Atceros otru manifestāciju taja paša vieta, bet jau dažus

gadus vēlāk, kad bij. virspavēlnieks vairs nebija armijas rin-
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dās. Rīgā pienāca ziņa par laimīgi likvidēto komunistu puču

Tallinā. Ziņa saviļņoja arī Rīgas iedzīvotājus. Musu sabiedro-

tiem un brīvības cīņu brāļiem bija draudējušas nopietnas brie-

smas. Katrs latvietis jutās laimīgi atvieglots, lasīdams par

igauņu enerģisko un vienprātīgo rīcību briesmu likvidēšana.

Uz esplanādes salasījās ļaužu pūlis un devas apsveikt Igaunijas

sūtni, pastrīpo! abu tautu vienprātību. Karavīru tur nebija.

Tie tikai iztālēm klusu noskatījās, piedalīties viņi nedrīkstēja:

stingrās pavēlēs bija noliegts nodarboties ar politiku un pieda-

līties demonstrācijās. Šo pavēli gan bija izdevuši priekšnieki,

kuļi paši bija saistījušies ar partiju politiku, bet kas par to.

Teorētiski skan labi. ka armijai jābūt «apolitiskai". Bet vai

dzīvē stingri ~apobtiska" armija neriskē morāliskā ziņā kļūt

līdzīga mazvērtīgai senai algādžu armijai, kurai bija vienalga,

ar ko viņa karo, kad tikai labi baro? Brīvības cīņu laikmetā

gan armija nebija apolitiska un arī neviens necentās viņu par

tādu pārtaisīt, bet gan otrādi, jo pašas cīņas pamatos bija po-

litika. Turpretim grupu un partiju politika gan tad bija sveša.

Tuvāk kareivim!

Veca patiesība, ka armijas morāliskais spēks ir uzvaras

ķīla. Arī tagadējā, modernās technikas laikmeta cilvēks ir uz-

skatāms par cīņas galveno elementu. Ne ierocis, bet cilvēks,

kas viņu lieto, ir kaujā tas galvenais. No sevišķa svara bija to

ievērot atbrīvošanas cīņu laikā, kad cilvēku skaits bija ierobe-

žots. Tādēļ arī musu virspavēlnieks par vienu no saviem ga!-

veniem uzdevumiem uzskatīja, būt pēc iespējas tuvāk kareivim,

būt vērīgam pret viņa vajadzībām, iekšējo dzīvi un noskaņo-

jumu. Še arī meklējams galvenais uzvaras iemesls. Virspavēl-

nieks izlietoja katru gadījumu, lai ieskatītos kareivju dzīvē, no-

vērotu un paceltu viņu gara stāvokli.

Reiz. taisni pirms pašām Lieldienām, virspavēlnieks, kurš

nemīlēja viesības un vizītes, atmezdams ar roku Rīgas Liel-

dienas raušiem un paņemdams mani un adjutantu līdzi, devas

uz Latgali, lai būtu svētkos pie kareivjiem. Bija nolemts Liel-

dienās apmeklēt Latgalē stāvošās daļas, sākot no ziemeļiem līdz

Daugavpilij.

Dzelzceļu pametām Balvu stacijā. Uz platformas stāv no

ievainojuma cietis partizāns, ar ceļa somu mugurā. Platam acīm

tas noraugās negaidītos viesos. Redzot virspavēlnieku, tam
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priecīgs smaids pārlaižās pār seju. „Kurp dosaties?" ģenerālis

jautā. „Uz mājām, ģenerāļa kungs, esmu atvaļināts," partizānis

atbild. ~Vai sava zeme ir?" „Nebūt ne, ģenerāļa kungs!" „Ko

darīsiet?" „lešu vispirms pie brāļa, tur krietni izgulēšos, tad

sākšu strādāt, būs labi; ienaidnieks jau vairs nedrīkstēs rādī-

ties!" „Kā patika kara dienests?" „Labi patika; tik reizi ie-

vainoja, bet par to dabūju redzēt Rīgu!" — Militāri atvadījies

tas ieslīd milzīgajos purvainos mežos.

Jā, šie meži, tie daudz ko varētu pastāstīt. Te ienaidnieka

aizmugurē dzima pirmie partizāņu pulciņi, te viņi organizējās

pašierosmes ceļā, te bija viņu drošākā mājas vieta. Kā nere-

dzamas ēnas no mežiem izslīdēja partizāņi un uzbruka ienaid-

nieka aizmugures daļām un nenotverami atkal nozuda. lenaid-

nieka vezumi bija pirmo partizāņu vienīgās ieroču un patronu

«noliktavas".

No Balvu stacijas sākās tālākbrauciens pa briesmīgiem Lat-

gales līdzenuma ceļiem. Grūti to iedomāties tam, kas pats nav

redzējis toreizējos šausmīgos ceļus. Kamēr armija stāvēja uz

Latgales rietumu robežas, šie ceļi mums neērtības neradīja.
Gan otrādi, tāds ceļu stāvoklis kaitēja pretniekam. Bet tiklīdz

mūsu armija ieņēma Latgali un viņai aiz muguras palika pur-

vainais Lubānas ezera līdzenums, ļoti nopietns palika arī aiz-

mugures ceļu jautājums. Pašaizliedzīgi gan strādāja mūsu ne-

daudzās inženieru daļas, pie jaunu ceļu un tiltu būves, bet viņu

spēks bija par mazu, lai veiktu lielo darbu. Tad virspavēlnie-

kam radās ideja, kā tikt galā ar šo uzdevumu un kā arī darīt

svētīgu darbu visai Latgalei. Kurzemnieki un vidzemnieki bija

nesuši galveno atbrīvošanas cīņu smagumu. Latgali atbrīvoja

pēdējo. Viņas samērā lielais iedzīvotāju skaits radīja iespēju
mobilizēt jaunus spēkus. Bet cīņas jau sāka rimties un vaja-

dzība pēc cilvēkiem nevairojās. Tad ģenerālim Balodim radās

ideja izmantot mobilizējamos Latgales iedzīvotājus ceļu un skolu

būvei Latgalē. Bet šīs idejas dzīvē izvešanai sāka stipri pre-

toties Latgales deputāti!

Vakara krēslai metoties iebraucām Balvos. Virspavēlnieks

tūliņ devās apskatīt tur novietotās partizāņu rotas. Partizāņi

bija novietoti pie iedzīvotājiem, zemās mazās istabiņās, pa

4—5 cilvēkiem. Sanaglotas gultas ar cisu maisu, —tā viņu gu-

ļas vieta. Dažiem guļas vietai bija salmiem piebāzti maisi uz

grīdas. Tomēr visi apmierināti, jo ir pajumte un siltums.
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legājām kādā plašākā telpā, kur pie gara galda instruk-

toru rotas kareivji lasa reglamentu. Gandrīz tumša istaba. Uz

galda improvizētas «spuldzes": mazas skārda kārbiņas, viņās

petroleja, pa vākā ietaisītu caurumiņu ielaista lupatiņa-deglis.

Virspavēlnieks to acumirklī ievēro un, acīmredzot, ļoti neap-

mierināts. Tūdaļ pasauc rotas komandieri un sāk norāt, tik

daudz taču vajagot būt līdzekļu, ka var nopirkt kaut virtuves

lampiņas instruktoru apmācības telpām. Rotas komandiers

klusē. Tad ģenerālis pamana, ka ātrumā izteicis pārmetumu

virsniekam kareivju klātbūtnē. Liek virsniekam iziet blakus

telpā. Tad griežas pie kareivjiem saviem parastiem vārdiem:

„Vai jums ir ko sūdzēties? Sakāt atklāti: ko varēšu, to darīšu,

ko nevarēšu darīt, pateikšu." Klusums. Tā tad kareivjiem ir

kas uz sirds, bet tie baidās teikt. To manīdams ģenerālis vēl-

reiz mēģina panākt, lai kareivji atklāti pasaka, ko grib. Tad

lēnām panāk uz priekšu milzīga auguma partizānis. Drūmā,

zemu spīdošā gaismā šķiet, ka viņa stāvs atbalstās griestos.

Tas noteiktā balsī saka: «Ģenerāļa kungs, mums nav sūdzību,

bet nedarāt ļaunu mūsu rotas komandierim! Viņš ir labs un

gādā par mums." Asu skatu ģenerālis paraudzījās uz runā-

tāju, tad uz kūpošām «spuldzēm" un teica: «Labi, bet šo lietu

izmeklēšu pats." Viņš pazīst šos krietnos, bet savādos kareivjus

un viņu savādo disciplīnu. Jau tajā pašā dienā noskaidroja, ka

tiešām vainīgs nav rotas komandiers, bet cita persona.

Vēl otrs, raksturīgāks gadījums. Virspavēlniekam ziņo, ka

vienas partizāņu rotas kareivji, aizmirzdami disciplīnu, iero-

čiem draudējuši atsvabināt kādu pulka dezertieri. Noskaidro-

jās sekošais.

Rotas komandiers, pārbaudot kareivjus vakara jundā, pēc

vārdiem, redz, ka viena partizāņa nav. Bet pārbaudot tikai

skaitu, ir visi. Beidzot ievēro, ka rindā stāv svešs vecs vīrs. Iz-

rādās, ka tēvs, savu dēlu, partizāni, saucis uz māju atpūsties,

bet pats atnācis un nostājies viņa vietā. Pārkāpums smags, jo
likums paredz tikai personīgu karadienesta pildīšanu un neat-

ļauj nekādas atvietošanas. Dēls jāskaita par dezertieri un vi-

ņam draud bargs sods. Bet, no otras puses, pats tēvs uzmudi-

nājis dēlu iestāties partizāņos, viņš arī to aicinājis atpūsties, un,

dziļi apzinādamies pienākumu pret valsti un pulku, nostājies

rindā, lai nebūtu roba.

Virspavēlnieks partizāņa tevu jauta: «Vai šaut arī protat?"
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„Un kā vēl, pavēlnieka kungs, senāk ne vienu vien buku stiepu

mājās no kungu meža. Mans dēls jau tās meža takas arī tik

labi nezin kā es." Tad virspavēlnieks uzteic tēvu par viņa

krietno sirdi un mierīgā garā paskaidro, kāds ir dēla pārkāpums

un ka turpmāk tā vairs nedrīkst notikt. Dēlu liek atsvabināt.

Tēvs bezgala laimīgs. Partizāņi apmierināti. Bet kas būtu pa-

nākts, ja šo pārkāpumu neizlaistu no sodu likuma stingriem

pantiem? Reti kāds no partizāniem iepriekš bija redzējis dis-

ciplināro reglāmentu, bet paklausīt un cīnīties tie prata labi.

Tālākā braucienā virspavēlnieks izdarīja, vairākas inspek-

cijas karaspēka daļās. Te kāds vārds par inspekciju veidu.

Pirms kara un pasaules kara laikā, kad latviešiem bija jākalpo

un jācīnās zem Kreivijas karoga, bieži nācās redzēt karaspēka

inspekcijas. Parasti viņas noritēja pēc viena šablona. Inspek-

tējošais priekšnieks, lepnis un bargs, ierodas karaspēka daļā,

kura viņu sagaida ar bijāšanu, pat ar izbailēm. Lielas svītas

pavadīts, tas lepni apstaigā karaspēka rindas, kazarmes, noska-

tās apmācībā. Katrai mazākai kareivju neveiklībai vai neuz-

manībai sevo barga piezīme un sods. Lielākie trūkumi parasti

paliek neatklāti: par to ir rūpējies daļas priekšnieks, ārēji visu

nogludinādams un uzspodrinādams. Tad bieži inspektējošais

priekšnieks runā. svinīgi, skaistiem vārdiem par patriotismu un

armijas varonību. Viņš aizbrauc, kareivji nekā pozitīva nav

guvuši. Katrs tikai atviegloti uzelpo, bet arī jūt. ka plaisa starp

augsto priekšnieku un kareivjiem palikusi vēl lielāka. Jēdzieni

„kungs" un „kalps** skaidrāk sajēgti.

Pilnīgi pretēja rakstura un citādas sekas radošas bija ģen.

Baloža inspekcijas. Atmezdams ārējās, ceremoniālās formas,

viņš vispirms centās iedziļināties visos karaspēka trūkumos un

vajadzībās. Piedzīvojumi ilgās un dažādās karavīra gaitās, kā

arī labas cilvēku novērtēšanas dāvanas viņam deva iespēju viegli

uztvert īstos trūkumus. Sapulcinājis kareivjus, virspavēlnieks

griezās pie viņiem ar īsu uzrunu, bez skaļiem vārdiem, un ai-

cināja atklāti izteikt savas vajadzības, savas sāpes. Ar šo

vienkāršību arvien izdevās panākt kareivju atklātību un izzi-

nāt viņu īstās vajadzības. Nekad netika solīts par daudz, bet kas

solīts, to allaž izpildīja. Tas radīja paļāvības sajutu. Ne kri-

tizēt un rāt. bet palīdzēt; turēties nevis nepieejamos augstumos,

bet būt tuvāk kareivim un rādīt viņam, ka visi, — i lieli, i

mazi. vienā ziņā ir līdzīgi, — kalis savā vietā ir sava pienā-
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kuma pildītājs. — lūk. tie principi, kurus virspavēlnieks ar

sekmēm centās ievest armijā. Šie principi ir skaidri un vērtīgi,

bet cik daudz pret viņiem tiek grēkots.

Tā kā virspavēlnieks izmantoja katru gadījumu, lai ieska-

tītos karavīru dzīvē, tad arī viņš zināja šis dzīves īstos trūku

mus un veselā virkne dažādu rīkojumu, kurus te minēt nebūtu

vieta, centās viņus novērst.

Laikam gan katrs zin. cik lielā mērā raibas un smagas ir

karavīra dienas cīņas laikā un vienmuļas tās ir atpūtas brīžos.

Tad karavīru sirdīs rodas ilgas pēc savējiem, pēc kultūras dzī-

ves; rodas niknums pret tiem, kas tālu aizmugurē var mierīgi

dzīvot un baudīt kultūras labumus.

Tādēļ virspavēlnieks centās panākt dažādību kareivju dzīve

un uzturēt spirgtu viņu garu. Uz virspavēlnieka rīkojumu di-

bināja kareivju klubus, organizēja sistemātiskus mākslinieku

un lektoru izbraukumus pie kareivjiem, sevišķi uz tālāk no Rī-

gas stāvošām karaspēka daļām. Ļoti bieži virspavēlnieks per-

sonīgi lūdza labākos māksliniekus apmeklēt kareivjus. Savu

laiku ziedot karavīriem arī neviens neatteicās. Labākie dzie-

doņi un citi mākslinieki, kā ar zinātnieki, bija kareivju mīļākie

viesi.

Ta virspavēlnieks centas izlīdzināt karavīra un mierīga pil-

soņa dzīves kontrastus. Kareivji juta, ka Rīga viņus neaizmirst.

Attiecībā uz virsniekiem virspavēlnieks centās sasniegt

vienu mērķi: sakausēt visus virsniekus par vienprātīgu spēku,

ar stipri attīstītu pienākuma apziņu un iniciātīvi. Šajā ziņā

netika taupītas pilies, un panākumi bija labi.

Vienkāršs satiksmē ar virsniekiem, virspavēlnieks piegrieza

sevišķu vēribu viņu darba taisnīgai novērtēšanai. Atceros,

dažreiz pie ikdienišķiem izklāstiem manīju, ka virspavēlnieka

domas kavējas kur citur. Tad pēkšņi viņš jautāja par kādu

virsnieku vai ierēdni, par kuru bija runāts iepriekšējā dienā.

Viņš grib vēlreiz pārliecināties, vai viņa lēmums attiecībā uz šo

karavīru bijis pareizs, taisnīgs.

Dažreiz bija jādzird runas, ka virspavēlnieks esot par daudz

uzmanīgs pret saviem pirmiem cīņu biedriem, novērtējot viņu

nopelnus un nozīmējot amatos. Bet vai meistaram var pārmest,

ka viņš priekšroku dod saviem amata rīkiem, pie kuriem viņš

pieradis, kurus pats asinājis? Atceros šādu gadījumu. Lat-

vijā no Dienvidkrievijas iebrauca kāds krietni nosebojies ģe-
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nerālis 8., latvietis. Atnāca virspavēlnieka štābā un stādījās

priekšā ģen. Balodim. Pie sarunas biju klāt. Pēc īsas infor-

mācijas par iepriekšējo dienesta gaitu, virspavēlnieks jautāja,

vai ģen. B. vēlās strādāt Latvijas armijā. Saņēmis piekrītošu

atbildi, virspavēlnieks viņam piedāvāja pulku. Bet ģen. B. at-

bildēja, ka, ņemot vērā viņa dienesta pakāpi un dienesta no-

pelnus, gan cerot ne mazāk, kā uz diviziju. Tad virspavēlnieka

seja pēkšņi pārvērtās, viņš mierīgi piecēlās un, rādīdams uz

savu krēslu, ģen. B. ironiski teica:

„Tad sestaties mana vieta!"

Ģen. B. nosarcis piecēlās un aizgāja. Pēc dažām dienām

tas aizbrauca atpakaļ pie Vrangeļa. Pēc tam par viņu neko ne-

esmu dzirdējis.

Viss atbrīvošanas ciņu laikmets, līdz virspavēlniecības lik-

vidēšanai, bija strauja darba pilns. Tad bija jāveic daudzi un

ļoti atbildīgi darbi. Arī cilvēki toreiz ne vienmēr bija sagata-

voti darbam. Daudzās nozarēs trūka speciālistu, labi sagata-

votu darbinieku. Katram vajadzēja strādāt, ko viņš zin vai spēj.

Visi strādāja pēc sirdsapziņas, apzinādamies, ka tas jādara

valsts labā, ka tas viņa pienākums. Intrigas, dienesta pakāpes,

ordeņi, — tie bija sveši vārdi. Taisnīguma sajūta, ko iedvesa

vadonis, radīja apziņu, ka katra pūles tiks pareizi novērtētas.

Tas, savukārt, radīja darba prieku un tās divas īpašības, bez

kurām nav iedomājams krietns virsnieku korpuss: pilsoniska

drosme un pašdarbība. Nebija dzirdams klasiskais: „Kā pavē-
lēsiet?" Varēja dzirdēt tikai: „Ko pavēlēsiet?" Kā pavēli iz-

pildīt, par to bija pašam jādomā. Darbs veicās labi, jo darbs

rada meistaru. Latvju praktiskais prāts un neatlaidīgā griba

viegli pārvarēja zināšanu dēfektus.

Ar virspavēlniecības likvidēšanu radās jauni principi, cits

gars. Pretim cilvēka darba spējām, pārbaudītai pienākuma ap-

ziņai nostājās izdienas cenzi. Radās citi, sveši uzskati, ari citi

cilvēki. Bet tā bija apstākļu loģiska gaita. Sākumā grūtais ceļš

jau bija gluds, nobruģēts, katram labprāt patika pa viņu iet.

Prātā nāk diena, kad virspavēlnieks parakstīja ziņojumu

par virspavēlniecības likvidēšanu. Vēl pēdējie rīkojumi. Tad

virspavēlnieks jautā saviem tuvākiem darbiniekiem: „Vai vēl

nav kas piemirsts?" Klusums bija atbilde. Un tomēr vēl kas

bija piemirsts: karavīri savās rindās vairs neredzēja savu va-

doni. Bet tā nebija viņa vaina. Pēc plūdiem nāk atplūdi.
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Ģenerālis M. Berķis, Latgales divizijas
komandiers.

Ģenerālis Balodis kaujas laukā.

Ģenerālis M. Berķis.

Vairāk kā 11 gadi pagājuši no mūsu valsts atbrīvošanas cī-

ņām. Tas nav ilgs laiks. Lai gan visi atzīst, ka bez šīm cīņām

brīvas Latvijas nebūtu, tomēr ar katru aizgājušu gadu sāk pie-

mirsties atbrīvošanas cīņu varoņdarbi, sāk piemirsties tās grū-

tības, tas dažkārt bezcerības stāvoklis, kāds bija topošai Latvijai.

Cik reizes viņas uzlēcošo sauli aptumšoja un, likās, atgriežas ver-

dzības laiki! Lai tikai atceramies kaut Latvijas proklamēšanu,
kad nebija ne armijas, ne līdzekļu, tauta vēl bija izklīdusi, bet no

austrumiem kā melns mākonis uzmācās padomju Krievijas ka-

raspēks un, līdz ar viņu, citkārt varonīgie — tagad prātu zaudē-

jušie — latviešu strēlnieki. Lai atceramies Cēsu kauju periodu,

Bermonta uzbrukumu, Latgales atbrīvošanas cīņas. Mūsu na-

cionālās armijas varonība, pašuzupurēšanās gars, vienprātība

un nesalaužamā tēvijas mīlestība visas pārdabiskās grūtības pār-

varēja un Latvija tapa brīva. Svešs ir šo cīņu periods tiem, ku-

riem nebija lemts būt Latvijā pie topošas valsts šūpuļa un da-

bīgi, ka viņiem var rasties nepareizs jēdziens par šīm varonīga-

jām cīņām.

Visas atbrīvošanas cīņas saistītas ar Armijas virspavēlnieka

ģenerāļa Baloža vārdu. Kā īsts latvju tautas dēls un patriots

viņš prata apvienot visus tautas slāņus, ar savu personīgo pie-

mēru un varonību iedvēst paļāvību saviem spēkiem, kādēļ arī
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sekmes radās. Visos mūsu valsts atbrīvošanas cīņu kritiskos

brīžos ģenerālis Balodis bija apbrīnojami pašsavaldīgs un aukst-

asinīgs. Tas atstāja lielu iespaidu uz apakšniekiem. Atceros, ar

kādu sajūsmu karavīri uzņēma ģenerāļa Baloža iecelšanu par

Armijas virspavēlnieku viskritiskākā brīdī, kad pie Rīgas vār-

tiem bija Bermonta bandas. Karavīri uzticējās ģenerālim Balo-

dim un tādēļ radās lielāka paļāvība saviem spēkiem un cerība

uz uzvaru. Nav mans nolūks aprakstīt kara operācijas, kuras

izveda ģenerāļa Baloža vadībā, jo tās jau pietiekoši plaši aprak-

stītas un visiem pieietamas. Gribu atcerēties dažas epizodes no

atbrīvošanas cīņu laika, kad man tieši bija darīšana ar ģenerāli

Balodi, kā Armijas virspavēlnieku un kuras viņu raksturo kā

kara vadoni. •

Bija drūma oktobra diena 1919. gadā. īsi pēc iecelšanas par

Armijas virspavēlnieku ģenerālis Balodis, ar savu štāba priekš-

nieku ģenerāli Radziņu, ieradās Latgales divizijas štābā Bolde-

rājā ar mani apspriesties par nodomātām Rīgas atbrīvošanas

operācijām, apmeklēt karaspēka daļas priekšējās līnijās un uz

vietas redzēt karotājus, viņu apgādi un pirms izšķiļošas kaujas

parunāties ar karavīriem, jo no šīs kaujas atkarājās tēvijas lik-

tenis. Atceros, kādu iespaidu uz karavīriem atstāja ģenerāļa Ba-

loža vienkāršā izturēšanās, taujājot par apstākļiem frontē. Ka-

ravīri redzēja, ka pats Armijas virspavēlnieks ir ar viņiem, ka

viņš ir gatavs ar frontes karavīriem plecu pie pleca cīnīties, —

viss tas iedvesa vēl lielāku uzticību savam virspavēlniekam un

karavīrus apvienoja vienam mērķim — uzvarēt vai mirt.

Šajā sarunā arī noskaidrojās, ka ģenerālis Balodis paļaujas

vienīgi uz latvju pašu spēkiem. Dažas Tautas Padomes grupas

redzēja mūsu glābiņu šajā brīdī kaimiņu palīdzībā, neraugoties

uz viņu pārmērīgām prasībām; ģenerālis Balodis tam katēgo-

riski pretojās. So paļāvību saviem spēkiem viņš arī prata iedvēst

saviem apakšniekiem. Neviens vairs nešaubījās par sekmēm un

izšķirošā kaujā guvām uzvaru: Rīga, un pēc tam Zemgale, bija

atbrīvotas.

Vēl Zemgale nebija pilnīgi atbrīvota, kad Armijas virspavēl-

nieks ar lielu tāļredzību sāka apsvērt mūsu trešās zvaigznes —

Latgales — atbrīvošanu no sarkanā jūga. Tas bija grūts uzde-

vums, kurš vēl vairāk sarežģījās ar to, ka mūsu kaimiņi ziemeļos

jau bija noslēguši pamieru ar lieliniekiem un pēdējiem bija ie

spēja visus spēkus no šīs frontes vērst pret mūsu mazo, ilgsto-
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šās kaujās nogurušo armiju. Neraugoties uz grūto stāvokli, ģe-

nerālis Balodis, kā labs diplomāts, sapratās ar kaimiņiem dien-

vidos, un jau 1920. gada pašā sākumā bija gatavs uzbrukuma

plāns Latgales atbrīvošanai. 3. janvārī mūsu daļas, sadarbībā

ar kaimiņu, atbrīvoja Daugavpili. 9. janvārī sekmīgi sākās mūsu

uzbrukums arī ziemeļu Latgalē. Tā soli pa solim, grūtās un ne-

atlaidīgās cīņās, dzijā sniegā, lielā salā, vāji apbruņotā un Irū-

cīgi apģērbtā, bet tēvijas mīlestības apgarotā armija, kuru ar

savu personīgo priekšzīmi bija pratis iedvesmēt ģenerālis Balo-

dis, virzījās uz priekšu. Februāra sākumā jau bija sasniegtas

mūsu valsts etnogrāfiskās robežas.

Man spilgti atmiņā viens gadījums no 1920. g. janvāra vidus.

Viskarstāko kauju laikā, kad ienaidnieks no mūsu straujā trie-

ciena sāka atjēgties un ar daļām, ko pieveda no citām frontēm,

sāka pāriet pretuzbrukumos, — ģenerālis Balodis, ģenerālis Ra-

dziņš un Sabiedroto militārie pārstāvji: angļu ģenerālis Bērts,

franču pulkvedis Di-Parkē un amerikāņu (uzvārdu neatceros)

ieradās Latgales divizijas štābā Balvos. Liels bija mans un štāba

darbinieku izbrīns, kad ģenerālis Balodis, iepazinies ar frontes

stāvokli man padotā rajonā, izteica vēlēšanos personīgi apmeklēt

divizijas frontes daļas Jaunlatgales un Kārsavas rajonos. Tie

bija rajoni, kur notika vissīvākās kaujas. lenaidnieks pareizi

novērtēja abu rajonu nozīmi, un pret tiem vērsa savus pretuz-

brukumus. Nelīdzēja mani brīdinājumi no briesmām, kādas

draudētu, apmeklējot šos kaujas rajonus, jo fronte nebija pilnīgi

stabila, — ģenerālis Balodis nebija pierunājams. Viņš, kā īsts

karavadonis, saprata, kāda nozīme šādam apmeklējumam. Ar-

mijas virspavēlnieks ieradās visbīstamākā, viskarstāko ciņu ra-

jonā, j

leturējuši karavīru pusdienas Balvos, devāmies ceļā. Jaun-

latgalē bija jūtams frontes tuvums. Pie stacijas pozicijā stāvēja

mūsu baterija. Izņemot karavīrus — brašos Latgales partizā-

nus — citkārt dzīvajā mezgla stacijā nebija nekādas citas kustī-

bas vai dzīvības. Tikko bija atsists ienaidnieka pretuzbrukums.

Virspavēlnieks iepazinās ar karavīru dzīves apstākļiem šajā ra-

jonā, ar viņu gara stāvokli un apgādi. Partizāņi bija manāmi

pārsteigti, redzēdami Armijas virspavēlnieku savā vidū frontē,

kur vēl nesen norisinājās tik niknas cīņas. Ģenerālis Balodis ap-

vaicājās par katra partizāņa dzīves apstākļiem mājās, par viņu

vajadzībām v. t. t. No karavīru atbildēm un sejām varēja no-
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jausi lielo iespaidu, kādu uz viņiem bija atstājusi virspavēlnieka

vienkāršā saruna. Karavīros bija ciešākā apņemšanās — uzva-

rēt vai mirt par savu dzimto zemi.

Kārsavā ieradāmies pievakarē. Tur tikko bija atsists spa-

rīgs ienaidnieka pretuzbrukums. Visiem spēkiem ienaidnieks

gribēja ieņemt Kārsavas staciju, cerēdams atgūt ripojošo mate-

riālu, — 110 vagonus un 4 lokomotīves, kas bija kritis mūsu ro-

kās, kad mūsu partizāņi negaidot un ātri ieņēma Kārsavu, — kā

arī pārraut mūsu fronti. Kārsava atradās ne tikai zem artilēri-

jas, bet pat zem ložmetēju un šauteņu uguns. Uz katra soļa bija

redzamas neseno kauju sekas: sagrautas mājas, alejas šāviņu sa-

skrambāti koki un veselas izšauto čaulīšu kaudzes pie māju

stūriem un koku stumbriem. No pilsētas varonīgie partizāņi bija
aizdzinuši ienaidnieku aiz tuvumā esošās Mālnavas muižas. To

pašlaik ieņēma mūsu daļas, bet mežiņ.š uz dienvidiem no muižas

pa daļai vēl bija ienaidnieka rokās. Neraugoties uz to, ģenerālis
Balodis izteica vēlēšanos apmeklēt priekšējās daļas Mālnavas

muižā. No Kārsavas, līdz ar ģenerāļa Baloža pavadoņiem, pa-

jūgos devāmies turp. Pa ceļam daža lode nosvilpa pāri mūsu

galvām, jo sākumā ceļš gāja tuvu gaļām ienaidnieka frontei,

gar minēto mežiņu uz dienvidiem no Mālnavas. Domājams, ie-

naidnieks no negaidītās pajūgu un jātnieku parādīšanās apjuka

un mēs bez zaudējumiem sasniedzām Mālnavas muižu, bet at-

jēdzies ienaidnieks atklāja uz muižu stipru ložmetēju uguni. Lo-

des svilpodamas kapāja koku zarus un atsitās ēku sienās. Ģene-
rālis Balodis, kā īsts karavīrs, neizrādīja ne mazāko uztraukumu,

lai gan stāvoklis, ienaidniekam atjaunojot pretuzbrukumu, va-

rēja būt mums liktenīgs. lenaidniekam bija viegli nogriezt mums

atiešanas ceļus un mums paliktu vienīgā iespēja zem ienaidnieka

labi mērķētas uguns, dziļā sniegā pa Odrupes līdzenām pļavām
doties Kārsavas stacijas virzienā. Bet lielinieki nezināja, ka te-

pat viņu tiešā tuvumā ir bagāts kara laupījums — Latvijas Ar-

mijas virspavēlnieks līdz ar Sabiedroto militāriem pārstāvjiem.
lenaidnieks aprobežojas tikai ar intensīvu apšaudīšanu, bet uz-

brukumā nenāca. Zem ložmetēju uguns ģenerālis Balodis mie-

rīgi turpināja pieņemt ziņojumu par stāvokli dažu vienību ie-

cirkņos un turpināja aprunāties ar partizāniem, izteikdams vē-

lēšanos apmeklēt priekšējo ložmetēju poziciju muižas augļu
dārza stūrī, bet tad iejaucās ārzemju militārie pārstāvji, un

mums kopējiem spēkiem izdevās atrunāt virspavēlnieku no šāda
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pārgalvīga soļa. Lieki būtu aizrādīt, kādu iespaidu atstāja šāda

ģenerāļa Baloža izturēšanās uz karotājiem — viņi redzēja, ka

virspavēlnieks ir kopā ar viņiem. No virspavēlnieka ņēma pie-

mēru arī zemākie priekšnieki. Tādēļ mūsu nacionālā armija bija

stipra, tādēļ arī viņu vaiņagoja uzvaras un tādēļ viņa atbrīvoja

Latviju.

Šis ģenerāļa Baloža apmeklējums iedvēsa karotājos jaunu

cīņas sparu. Mēs sākām uzbrukumu visā frontē un drīzā laikā

ienaidnieka pretošanās bija galīgi salauzta un Latgale atbrīvota.

Sākās pamiers, tad miera sarunas, nāca Satversmes Sapulces vē-

lēšanas, politiskās cīņas. Tomēr armija tāda virspavēlnieka va-

dībā, kāds bija ģenerālis Balodis, palika viengabalaina un bija

gatava uz pirmo viņa mājienu, ja atkal vajadzētu, aizstāvēt savu

grūtās cīņās atbrīvoto dzimteni. Pēc gada ar skumjām šķīrāmies

no sava iecienītā virspavēlnieka ģenerāļa Baloža, cerībā, ka grūtā

brīdī viņš mūs neaizmirsīs. Savās cerībās neesam vīlušies: ar-

mijas stiprums, armijas labklājība ir ģenerāļa Baloža sirdslieta,

ko viņš pierāda uz katra soļa. Saeimā, kā karalietu komisijas

priekšsēdētājs.

Novēlu ilgu mūžu, spēku, veselību un izturību pirmajam

Lāčplēsim ģenerālim Balodim viņa jubilejas dienā. Latvijas

tauta un armija viņa darbus nekad neaizmirsīs.
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Ģenerālis Dankers, Zemgales divi-

zijas komandiers.

Daudz biju dzirdējis par pulkvedi Balodi, bet nebija izde-

vības viņu personīgi satikt un runāt vaigu vaigā. Pārnākdams

no Somijas Ziemeļlatvijā, — vispirms Rēvelē, tad Cēsīs un Rū-

jienā, — visur dzirdēju runājam par Baloža brigādi, par viņas

vadoni un varoņdarbiem. 1919. g. vasarā ar saformēto pulku

pārcēlos no Rēveles uz Liepāju; pienāca rudens un, līdzi viņam,

grūtie laiki Latvijai — Bermonta uzbrukums. Pulkvedis Balodis

iecelts par armijas virspavēlnieku. Pienāk īsas šifrētas telegram-

mas, rīkojumi, pavēles. Bet redzēt Latvijas likteņu lēmēju un

savu vadoni un runāt ar viņu personīgi man nebija lemts. Tad

Bermonts sakauts, izdzīts no Rīgas, Jelgavas, iztīrīta visa Kur-

zeme. Beidzot pienāk vēsts, ka Armijas virspavēlnieks ar savu

štāba priekšnieku brauc uz Liepāju. Savāds saviļņojums pār-

ņem sirdi domājot, ka nu beidzot dabūšu pirmo reiz redzēt mūsu

tautas likteņa lēmēju. Spriežot pēc gūtām spožām uzvarām, pēc

lielās populāritātes, slavas un oreola, kas vijās ap pulkveža

vārdu un personu, varēja iedomāties, ka ar lielu pompu ieradī-

sies gaidītais tautas vadonis, mirdzēdams ar savu spīdošo ārieni

un bravūrīgu pavadoņu aptecēts. Bet ieradās īsts latvju dēls,

liels savā vienkāršībā; jau no viņa pirmiem vārdiem varēja sa-

just lielo sirsnību un īpatnējo dvēseles siltumu, ar kuru mūsu

virspavēlnieks iekaroja ikviena sirdi, kas tik ar viņu salikās.

Šī vienkāršība un sirsnība radīja ticību un uzticību, šis spēks

vienoja visus, un Latviju veda brīvības saulītē. Arī tagadējam

ģenerālim Balodim vēl arvien piemīt ..pulkveža Baloža" sirsnība

un dvēseles siltums.
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Pulkv.-leitn. J. Luters, Annijas

virspavēlnieka štāba inspekcijas

daļas priekšnieks, bijušais Robež-

sargu divizijas komandiers,. viens

no pulkveža Baloža frontes dele-

gātiem pēc 16. aprīļa apvērsuma
1919. gadā.

Ģenerāļa Baloža vadībā

Pulkv.-leitn. J. Luters

Ar ģenerāli Balodi pirmo reiz iepazinos 1919. gada martā

Sumraku mežsarga mājā, uz vakariem no Kalnciema, kur toreiz

stāvēja brigādes štābs. lerados vēlā vakarā ar vairākiem virsnie-

kiem un kareivjiem — brigādes papildināšanai, jo pēdējās kau-

jās tā bija stipri cietusi. Kā vecākam man bija jāstādās priekšā

ģenerālim Balodim (toreiz pulkvedim) ar ziņojumu. Kapteinis

Tone (tagad pulkvedis) mani ieveda lauku mājas mazā istabiņā,

kur pie kartēm un ziņojumiem apkrauta galda stāvēja plecīgs,

pagara auguma, simpātisku seju karavīrs pulkveža formā. Kad

iegāju, viņš mani pētoši uzlūkoja. Kad biju beidzis savu ziņo-

jumu, Balodis man sniedza roku un īsos vārdos pateica savu

pavēli. Mans pirmais iespaids bija, ka tas ir īsts karavīrs, no-

teiktu, stingru raksturu, par ko vēlāk arī pārliecinājos, strādājot

viņa vadībā. Otrreiz man bija izdevība ar Balodi satikties Kaln-

ciemā, kad pirmais kara ministrs nelaiķis J. Zālitis Baloža,

ģenerāļa Misiņa un Amerikas Sav. Valstu pārstāvja pulkveža

Greena pavadībā 1919. gada aprīļa sākumā, apmeklēdams Jūr-

malas-Slokas-Kalnciema-Klīves fronti, ieradās Kalnciemā. Balo-

dis vairākas reizes bija ziņojis Pagaidu valdībai, cik kritisks stā-

voklis frontē ir apģērbu, apavu un veļas ziņā. kādēļ Pagaidu

valdība bija uzdevusi apsardzības ministrim Zālītim braukt uz
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fronti un par to pārliecināties. Lai gan jau bija aprīlis, laiks vēl

bija auksts, sniegs vēl nebija nokusis. Ministrs Zālītis no apska-

tes pārnāca gluži pārsalis, kaut bija ģērbies ziemas mētelī. Ap-

sildījies un iedzēris tēju nelaiķis Zālītis sāka ar Balodi pārrunāt

brigādes apgādības jautājumu. Balodis vaicāja: „Vai tad patiesi

Pagaidu valdība Liepājā tomēr nevarētu dabūt apģērbus un zā-

bakus kareivjiem? Jūs paši, ministra kungs, redzējāt, ka ka-

reivji gluži nosaluši stāv uz posteņiem: vienam ir mētelis, bet

nav frenča un otrādi, par zābakiem un veļu nemaz nerunājot,

tās gandrīz nav nemaz." Ministrs Zālītis gluži satriekts, gandrīz

asarām acīs atbildēja, ka Pagaidu valdība gan zinājusi par kara-

spēka nepietiekošo apgādību, bet ka stāvoklis tik Jauns, to val-

dība nevarējusi ne iedomāties. Un Zālītis apsolīja pulkvedim

Balodim, ka valdība darīs visu. ko varēs, lai apmierinātu ka-

reivju vajadzības.

Pulkvedis Greens ar ģenerāli Misiņu bija mazliet aizkavēju-

šies un ieradās vēlāk. A-Vmerikas pulkveža sagaidīšanai nostādīja

Kalnciemā esošās rotas, starp citu arī virsi. Grāvelsina rotu, ār-

kārtīgi nabadzīgi ģērbtu, pavisam nožēlojamiem apaviem kājās;

bet šai rotai tikko bija jāteic ļoti svarīgs kaujas uzdevums ieņe-

mot Kalnciemu. Pēc apskates pulkvedis Greens jautāja pulkve-

dim Balodim, vai šī rota (rādīdams uz Grāvelsina kareivjiem)

arī bijusi kaujā (laikam šaubīdamies, ka puskaili kareivji varētu

karot)? Kad pulkvedis Balodis pateica, kādu uzdevumu šī rota

kaujā veikusi, pulkvedis Greens iesaucās: „Jūsu kareivji ir va-

roņi! Ja mūsu armija tā būtu apgādāta, tā nevien nebūtu gājusi

uzbrukumā, bet atstātu pozīcijas."

Drīzi pēc tam, 17. aprīlī, frontē izplatījās baumas, ka Lie-

pājā norisinās svarīgi politiski notikumi, bet kas īsti. neviens

nevarēja skaidri pateikt, jo frontei tiešu sakaru ar Liepāju
vairs nebija, mēs visas ziņas saņēmām no landesvēra štāba Tu-

kumā.

1919. gada 18. aprīlī saņēmu pavēli steidzami ierasties štābā

pie pulkveža Baloža. Štābā jau bija sapulcējušies visi štāba

virsnieki un Baloža vadībā ko dzīvi pārrunāja. Apspriedē pie-

dalījās arī kara sanitārais priekšnieks ārsts-pulkvedis Alksnis

(tagad L. U. profesors). Bez manis uz štābu bija saukti arī virs-

leitnanti Galiņdoms (tagad pulkvedis-leitnants) un Mežciems (ta-

gad atv. kapteinis). Balodis mūs informēja un teica, itkā, pēc

ziņām no landesvēra štāba. Liepājā gāzta Pagaidu valdība, bet
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tiešu ziņu neesot, tādēļ viņš mums — Galiņdomam, Mežciemam

un man — uzdodot bez kavēšanās doties uz Liepāju un noskai-

drot stāvokli.

Sākot no šīs dienas mani dienesta pienākumi mani cieši sai-

stīja ar ģenerāli Balodi, līdz pat Armijas virspavēlnieka posteņa

likvidēšanai. Tādēļ man bija iespējams visos sīkumos redzēt

viņa darbību, kurā bija momenti, kad viss Latvijas liktenis at-

radās viņa rokās.

lerodoties Liepājas stacijā redzējām, ka staciju ieņēmis vācu

karaspēks: visur sargposteņi, pasažierus stingri kontrolē, latvju

karavīri nekur nav redzami, vāci tos atbruņo un arestē. To pašu

gribēja darīt arī ar mums — frontes delegātiem. Vācu virsnieks

strupi pavēlēja, lai atdodam ieročus. Es noteikti atteicos to da-

rīt, sacīdams, ka mūs dienesta darīšanās komandējis pulkvedis

Balodis. Tas līdzēja. Virsnieks kaut kur aizgāja, bet drīzi at-

griezās un atvainodamies teica, ka noticis pārpratums. Varēja

nojaust, ka vāci ar Balodi nopietni rēķinās un tādēļ neuzdroši-

nās aizskārt viņa virsniekus.

Liepājā klīda baumas, ka Balodis nemierā ar Pagaidu val-

dību un valdības gāšana notikusi itkā ar Baloža piekrišanu. Pro-

tams, baumas bija pilnīgi nedibinātas un nākošā dienā mēs tās

viegli izklaidējām.

Tās pašas dienas vēlā vakarā ieradāmies angļu misijā, kur,

pēc mūsu ziņām, vajadzēja būt ministru prezidentam Ulmanim.

Toreiz Anglijas pārstāvis Latvijā bija majors Kenans; viņa in-

formācija par noskaņojumu Baloža karavīros bija trūcīga un

viņš šos karavīrus turēja aizdomās, itkā tie sveroties uz lielinie-

cisma pusi (iemesls: latvju strēlnieku traģēdija). Tādēļ viņš pat

neaicināja mūs sēsties un nesniedza arī roku, bet īsi noprasīja,

vai esam vēlēti vai iecelti? Pārliecinājies, ka pulkveža Baloža ka-

raspēks nav lieliniecisks, bet ar noteiktu pārliecību cīnās pret

lieliniekiem, majors Kenans kļuva laipns un sirsnīgs. Kad vairā-

kas stundas bijām runājuši par politiskiem notikumiem, majors

Kenans teica, ka nu mēs varot satikties ar ministru prezidentu
Ulmani. Ulmaņa pirmais jautājums bija, kāds Baloža viedoklis

attiecībā uz notikumiem Liepājā? Saņēmis mūsu noteiktu pa-

skaidrojumu, Ulmanis pilnīgi pārvērtās un priecīgs iesaucās, ka

nu viņam kā akmens novēlies no sirds.
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Pāri mūsu dzimtenei arvien vairāk savilkās draudoši mā-

koņi un bieži likās, ka sabruks latvju tautas cerības kļūt patstā-

vīgai valstij.

Vācu nodibinātai „Fronles drošības komitejai", kas izpil-

dīja Pagaidu valdības funkcijas, Balodis paziņoja, ka viņš un

viņa karaspēks atzīst tikai Tautas Padomi un viņas iecelto Pa-

gaidu valdību un ka viņš stingri nosoda vācu karaspēka iejauk-

šanos politikā. Tad vācieši sastādīja tā saucamo Borkovska ka-

binetu, kurā par ministriem bija arī daži latvieši. Šī kabineta

Gen. Baloža sūtīta frontes delegācija 1919. g. 16. aprīļa apvērsuma laikā.

No kreisās kapt. Mežciems, pulkv.-leitn. Luters, pulkv.-leitn. Galiņdoms.

laikā vāci mūsu karaspēku un tautu uzskatīja par lieliniekiem

un sāka atbruņot mūsu komandantūras. Dažās vietās latvju ka-

raspēks vāciem pretojās ar bruņotu spēku. Taisni to vāci vis-

vairāk vēlējās, jo nu bija itkā likumīgs iemesls sākt atklātu karu

ar latviešiem. Mūsu aizmugures spēku priekšnieks nelaiķis pulk-

vedis Adienis bija gūstā uz „Saratova" un viņam padotās kara-

spēka daļas, nesaņemdamas nekādus rīkojumus, bija spiestas rī-

koties uz savu atbildību. Tādēļ aizmugurē notika nevien sadur-

smes starp latvjiem un vāciem, bet norisinājās veselas kaujas

(Durbē), pat artilērijai piedaloties. Tautai tas bija smaga pār-

baudījuma brīdis. Pie mums, frontes delegātiem, brauca pagastu

pārstāvji, ziņodami par vācu nošautiem latviešiem un laupīša-

nām: visi lūdza, lai glābj viņu dzīvības. (Šos materiālus es per-
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sonīgi nodevu toreizējam iekšlietu ministrim Dr. Valteram.) Bija

viens cilvēks, kas toreiz jau bija kļuvis populārs nevien kara-

spēkā, bet visā tautā, un visu skati vērsās uz viņu. Tas bija pulk-

vedis Balodis. Visu laiku, bez apstājas, caur Priekuļi Latvijā

plūda vācu ešeloni, bagātīgi apgādāti ieročiem. Bet latviešiem

bija aizliegta mobilizācija, ieroču bija ārkārtīgi maz. Vāci va-

rēja mūs viegli iznīcināt. Valdības nebija, frontes aizmugurē pil-

nīgs chaoss, neviens nezināja, ko darīt. Sabiedrība lūdza Baloža

palīdzību. Daudzi, kas ticēja Latvijas patstāvībai, sāka šaubī-

ties, kļuva neticīgi un drūmi. Visi jautāja, ko dara Balodis? Bet

Balodis bija tālu frontē, sakaru ar viņu nebija gandrīz nekādu.

Bija jādodas uz fronti pēc viņa padoma. Patiesi, nedrīkstēja ka-

vēt nevienu stundu, jo katra diena nesa jaunus upurus. Bet kā

nokļūt pie Baloža? Vilcienu satiksme bija nekārtīga, tie gāja
tikai līdz Jelgavai, no kurienes tāļāk bija jābrauc ar zirgiem.

Bet šāds ceļš nebija drošs, jo latvju virsniekus arestēja, atbru-

ņoja un visādi spīdzināja. Visdrošākā bija — gaisa satiksme.

Neraugoties uz Baloža noraidošo atbildi, vācu augstākā militārā

priekšniecība sarunas ar viņu tomēr nepārtrauca, tādēļ arī

mums, viņa delegātiem, vāci piedāvāja aeroplānu satikmes uz-

turēšanai ar mūsu pavēlnieku; šo piedāvājumu arī izlietojām.

Šajā laikā biju mācījies pulkvedi Balodi vēl tuvāk pazīt:

viņš bija vienkāršs, taisnīgs, godīgs un dedzīgs patriots. Ar savu

skaidro prātu viņš spēja pārliecināt arī citus. Un viņam ticēja,
visi cerēja, ka viņš atradīs izeju un glābs savu tautu. Tauta ne-

bija vīlusies. Balodis darija lielu darbu bez skaļiem vārdiem,

bez liekām runām. lerados Ķemeros, kur toreiz bija viņa štābs.

Garastāvoklis štābā modrs: visi nešaubīgi tic un ir nesatricināmi

pārliecināti, ka uzvarēsim mēs. Kad ziņoju pulkvedim par aiz-

mugures sadursmēm un par politisko stāvokli, Balodis, mani

pārtraukdams, teica, ka viņš pašā sadursmju sākumā komandē-

jis vairākus vecākus virsniekus, pilnvarodams tos rīkoties viņa

vārdā: novērst katru sadursmi ar vāciem un visas latvju kara-

spēka vienības koncentrēt frontē, kas aizmugurē izklīdušas; ko-

mandantūrām, kas vēl nav izklīdušas, stingri pavēlēts ar vāciem

kaujās neielaisties, bet, ja uzbruktu vāci, atkāpties frontes vir-

zienā un ierasties viņa rīcībā. Viņš apmierinājis arī frontes ka-

raspēka daļas, kuras, saņēmušas ziņas, ka vāci terrorizē un vajā

viņu piederīgos, gribējušas doties palīgā savējiem cīņā pret vā-

ciem. Tāds bijis arī virsnieku vairuma noskaņojums, sevišķi
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visus uztrauca virsi. Gintera v. c. nodevīgā noslepkavošana un

nelaiķa ģenerāļa Apiņa v. d. c. virsnieku ieslodzīšana cietumos,

kur viņiem draudēja nāves sods. (Šīs komandantūru karaspēka

daļas kā gatavi, norūdīti kadri tika izlietotas jaunu karaspēku

vienību formēšanai cīņās pret Bermontu. 8. oktobrī šīs daļas

piedalījās kaujās pret bermontiešiem. ieņemdamas ievērojamu

frontes daļu.)

Pēc Pagaidu valdības gāšanas Liepājā pulkvedis Balodis

sāka rīkoties pilnīgi patstāvīgi arī zemes pārvaldes ziņā. cik tas

bija iespējams, uz vietām atbalstīdams Pagaidu valdības iestā-

des un arī pašu valdību. Tikai ļoti tālredzīgs cilvēks, ar lielām

diplomātiskām spējām varēja pareizi apsvērt un novērtēt torei-

zējos ļoti sarežģītos politiskos apstākļus, gudri rīkojoties tā. lai

tautas spēkus nešķiestu cīņās pret divu ienaidnieku frontēm,

bet gan lai tos vairotu. Balodis bija pratis pasargāt latvju tautu

no pārsteidzīgās rīcības cīņā ar vāciem, kas varēja beigties ar

katastrofu. Šis posms brīvības cīņu laikā ir viskritiskākais mo-

ments Latvijas atbrīvošanas karā. No šī brīža mūsu vēsture ievir-

zījās pavisam citā lokā: mūsu spēki sāka augt, modās tautas paš-

apziņa. Šī posma izšķirošo nozīmi, kad vēstures gaita varēja

virzīties uz vienu vai uz pavisam pretējo pusi, ļoti pareizi bija

sapratis pulkvedis Balodis, ar savu ģeniālo rīcību rakstīdams ne-

aizmirstamas lappuses Latvijas brīvības cīņu un Latvijas valsis

tapšanas vēsturē.

Vāci, redzēdami, ka Borkovska kabinetam neveicas un ka

Balodis pret viņiem izturas noraidoši, projektēja nodibināt 3

vīru direktoriju, par tādiem ieceļot latvju tautai pazīstamas per-

sonas. Jauno kabinetu sastādīšanā un direktorijas projekta iz-

strādāšanā dzīvi piedalījās jau minētais Amerikas pulkvedis

Greens, kurš apspriedēs ar mums, frontes delegātiem, bieži sa-

cija, ka Ulmaņa kabinets negrozītā veidā vairs nevarot atpakaļ

nākt, vajagot atrast citu izeju, vajagot saprasties ar vāciem un

kopā dibināt jaunu kabinetu vai direktoriju; to pašu viņš ieteica

arī vāciem. Tādēļ vāci lūdza pulkvedi Balodi un no visām pu-

sēm centās viņu pārliecināt, lai viņš pieņem direktorijas locekļa

amatu. Vāci labi zināja, ka gadījumā, ja Balodis piedalās viņu

valdībā, Latvijā vairs nebūs neviena, kas varētu viņiem preto-

ties. Ar Balodi sarunas veda vācu politiķi un pa daļai arī ļaudis
no vācu karavīru aprindām. Baloža taktika šajās sarunās bija
tāda: lai iegūtu laiku, nedot noteiktas atbildes, bet aiz dažādiem
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iemesliem vilcināties. Vācu priekšlikumu asa noraidīšana va-

rēja kaitēt jau tā saspīlētam attiecībām frontē un aizmugurē.

Pa to laiku radās Niedras kabinets. 1919. gada aprīļa pirmā

pusē Niedra no Liepājas ieradās frontē pie Baloža un lūdza, lai

viņam atļauj pāriet fronti, viņš gribot Rīgā apmeklēt savus pie-

derīgos. Ģenerālis viņam to neliedza. Niedra bija ģērbies ļoti

vienkārši un noskuvis bārdu. Kad Niedra bija aizgājis, Balodis

sāka šaubīties par viņa izturēšanos un sacīja: „Savāda ir Niedras

rīcība, viņš saka. ka ejot uz Rīgu apmeklēt savējos, bet dēlus,

kuri ir mūsu Studentu rotā, viņš nav pat vēlējies satikt. Vai tik

viņam nav kas cits aiz ādas?" Un tikko Niedra bija atkal atpa-

kaļ Liepājā, viņš stājās pie sava kabineta sastādīšanas. Šķiet,

politiskā frontē vāci bija uzvarējuši. Grāfs fon der Golcs visiem

spēkiem atbalstīja Niedras valdību un, lai padarītu Niedru po-

pulāru, tūdaļ iesāka Ulmaņa valdības laikā apturēto uzbrukumu

Rīgai, kuru arī ieņēma 1919. g. 22. maijā. Pēc Rīgas ieņemšanas

mūsu armija pavairojās par vairākiem tūkstošiem karavīru.

Štābam bija pilnas rokas darba, visu laiku bija sajūtams štāba

darbinieku trūkums. No agra rīta līdz vēlam vakaram pie Ba-

loža štābā nāca ļoti daudzi latvju sabiedrības pārstāvji. Tiem

visiem pulkvedis, cik spēdams, palīdzēja. Visas latvju intelli-

gences skati bija vērsti uz Balodi. Arī šajā ziņā Balodis atrada

izeju: pie štāba viņš nodibināja tā saucamo kvartirmeistara daļu,

ar zv. adv. J. Dambekalnu priekšgalā, un šajā daļā uz kareivja

uzturu un algu ieskaitīja daudzus latvju intelligences pārstāvjus.

Baloža izdota apliecība bija personas drošības garantija. Intelli-

gences aizsardzību viņš uzskatīja par ļoti svarīgu uzdevumu, jo

intelligenci viņš vērtēja kā tautas ideālu, centienu, gribas un

domu glabātāju un paudēju.

Niedras valdības laikā stāvoklis Rīgā bija ļoti ass. Attiecī-

bas starp Baloža jaunformētām karaspēka daļām un vācu armi-

jas vienībām bija ļoti naidīgas: daudzās vietās vācu un latvju da-

ļas, ieņemdamas pretējos namus, stāvēja kaujas gatavībā. Rīgā

bieži bija dzirdama ložmetēju tarkšķēšana un šauteņu šāvieni.

Bet arī šajās saspīlētās attiecībās Balodis arvien prata novērst

nopietnas sadursmes. Bija noteikti zināms, ka vāciem Rīgā ir

liels pārspēks, jo mūsu aktīvās karaspēka daļas bija austrumos,

frontē pret lieliniekiem.

1919. g. 11. jūlija nodibināja Armijas virspavēlnieka po-

steni. Balodis ar savu štābu pārcēlās uz lielinieku fronti, ar
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sekmēm savas karaspēka grupas pārformēdams Kurzemes divī-

zijā, tajā pašā laikā izturot kaujas ar lieliniekiem. Kurzemes

divizija bija priekšzīmīgi organizēta, apgādāta un apbruņota.

Tā bija viena no mūsu vislabākām karaspēka daļām.

Oktobra mēnesī, pēc pirmām neveiksmēm cīņās pret Ber-

montu notika Armijas virspavēlnieka maiņa. 16. oktobrī par

virspavēlnieku iecēla pulkvedi Balodi, pēc kam armijas gara

stāvoklis acīmredzami pacēlās, auga ticība uzvarai, radās sa-

jūsma un sākās drudžains, teicami saskaņots aizmugures darbs

kā štābā, tā aizmugurē. Ar apbrīnojamu aizrautību visi gatavo

jās izšķirošai cīņai. (Šajā sakarā gribu atzīmēt, ka Armijas virs-

pavēlnieka pienākumus pulkvedis Balodis uzņēmās ar notei-

kumu, ka pēc virspavēlnieka posteņa likvidēšanas viņam atkal

uzticēs Kurzemes diviziju. Diemžēl vēlāk viņam tas bija liegts.)

Kā virspavēlnieks pulkvedis Balodis bieži sacīja, ka viņam

arī štābā būtu daudz kas darāms, bet frontei vajagot būt pirmā

vietā: ja frontē nav kārtības, tad nevar līdzēt neviens štābs. Tā-

dēļ viņš bieži gāja apskatīt fronti Daugavas labā krastā. Šajos
frontes apmeklējumos es viņu vienmēr pavadīju. Priekšējās po-

zīcijās, ierakumos virspavēlnieks vienkārši un sirsnīgi sarunā-

jās ar kareivjiem, iepazinās ar viņu dzīvi, domām un vajadzī-

bām, allaž sevišķu vērību pievērzdams kareivju ēdienam un ap-

ģērbam. „Ja kareivis nav paēdis, tad nevar prasīt, lai viņš uz-

brukumā būtu īsts karavīrs." Balodis bieži teica. Visus frontes

trūkumus novērst un apmierināt kareivju dibinātas vajadzības

Balodis mēdza pēc iespējas turpat uz vietas, savā klātbūtnē. Uz

kareivjiem tas atstāja ļoti labu iespaidu. Aizmugurē Balodis pa-

vēlēja vienkopus sapulcēt kareivjus un tiem noskaidrot kā Lat-

vijas, tā starptautisko polītiski-saimniecisko stāvokli; ļoti bieži

to darīja viņš pats. Kareivji kā frontē tā aizmugurē redzēja, ka

viņi nav aizmirsti, ka par viņiem rūpējās viņu augstākais priekš-
nieks. Cik vien iespējams tuvu iepazīstoties ar frontes kara-

vīriem, Balodis pārliecinājās, ko no viņiem var prasīt, kādus uz-

devumus tie spējīgi veikt, arī kareivji mācījās pazīt savu virs-

pavēlnieku: radās savstarpējas garīgas saites un saprašanās. Tā-

pat arī jaunākiem ierindas virsniekiem, kuri dienesta darīšanās

ieradās no frontes Rīgā, nekad nebija liegta iespēja apmeklēt

Armijas virspavēlnieku. Varbūt dažs iebildīs, ka ar tādu rīcību

nav ievērots padotības princips. Lielās, vecās armijās tik tuvas

attiecības starp virspavēlnieku un zemākiem virsniekiem arī nav
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iespējamas, jo tas ļoti traucē virspavēlnieka svarīgo darbu, bet

mūsu armija bija vēl jauna, augoša un nebija liela. Tādam dzī-

vam kontaktam starp Armijas virspavēlnieku un frontes virs-

niekiem mūsu atbrīvošanas cīņās bija ārkārtīgi liela nozīme.

Ģenerālis Balodis ir lielisks psīchologs, viņš arī nebija ierūsējis

krievu armijas dogmatos, viņa rīcībā nebija neskaitāmas dzīvo

spēku rezerves aizmugurē. Viņa kaujas spēki bija mazi un re-

zerves aprobežotas, tādēļ viņš centās cik vien iespējams augstu

pacelt savas nelielās armijas garīgo spēku. Zemākie virsnieki,

uz kuru pleciem gulstas visas kauju grūtības, sava virspavēl-

nieka iedvesmēti (viņš to prata panākt pavisam nemanot), tie

frontē teicami sapratās ar kareivjiem. Tādā pašā garā īsos kur-

sos apmācīja arī no frontes izsauktos kareivjus instruktorus.

Nelaiķim ģen. Radziņam sākumā nebija pa prātam, ka virs-

pavēlnieku bieži traucē jaunākie virsnieki. Protams, principā

Radziņam bija taisnība, tikai ne mūsu atbrīvošanas cīņu ap-

stākļos. Drīzi vien arī viņš pats pārliecinājās, cik svētīgas ir

šādas attiecības. Piemēram, kad ģen. Radziņš Armijas virspa-

vēlniekam Balodim deva parakstīt kādu pavēli vai rīkojumu at-

tiecībā uz frontes darbību, bieži vien Balodim bija iebildumi vai

nu par virsnieku kaujas spējām vai arī kādas karaspēka dajas

īpašībām. Tādos gadījumos Balodis mēdza sacīt: „Nē, šim virs-

niekam (vai daļai) tādu uzdevumu nevar uzticēt, bet tam virs-

niekam (vai daļai) gan var, es viņus labi pazīstu." Un Radziņam

vairs nebija ko teikt, jo viņš mūsu armiju vēl nepazina. Vēlāk

pats Radziņš bieži sarunājās ar jaunākiem virsniekiem, nerau-

dzīdamies uz viņu dienesta pakāpēm.

Viens no pirmiem uzdevumiem, pie kura stājās virspavēl-

nieks Balodis, bija uzbrukuma plāna izstrādāšana cīņai pret

Bermontu. Šajā darbā viņš pieaicināja dažus augstākos štāba

virsniekus. Kad viņš bija šo plānu apstiprinājis, ar to iepazī-

stināja arī Sabiedroto militāros pārstāvjus — ģenerāli Bertu ar

majoru Kenanu un pulkvedi Di-Parkē, kuri tam piekrita. Tad

pēc šī plāna iesāka karaspēka daļu pārgrupēšanu un viņu no-

vietošanu izejas punktos, no kuriem vajadzēja sākties vispārē-

jam uzbrukumam.

Drīzi pēc tam Latvijā ieradās pulkvedis Radziņš, kurš sā-

kuma ne visai labprāt gribēja pieņemt viņam piedāvāto virspa-
vēlnieka štāba priekšnieka amatu, bet vēlāk to tomēr pieņēma.

Viņa iecelšana sagadījās vienā laikā ar ilgi gaidītā kuģa pienāk-
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šanu Rīgā, kas atveda no Anglijas ieročus un apģērbus. Vispārējā

uzbrukuma sākšanai vairs nebija šķēršļu. Uzbrukuma laikā pat

vairākas reizes dienā Balodi apmeklēja Francijas militārais pār-

stāvis pulkvedis Di-Parkē, kurš ar lielu dedzību virspavēlniekam

ieteica uzbrukumā turēties pie tām pašām metodēm, kādas

franču armija ar sekmēm izlietojusi pasaules kapi pret vāciem,

t. i. pakāpenisku ienaidnieka poziciju ieņemšanu, to sagatavojot

ar pamatīgu lielgabalu uguni, mīnumetējiem v. t. t. Sevišķi šo

metodi viņš ieteica pret Cementa fabrikas rajonu, kur Bermonts

bija stipri nocietinājies un no sāniem apšaudīja musu pozicijas,

kas mums nodarīja prāvus zaudējumus. Pulkvedis Balodis uz

to atbildēja, ka franču metodes lietošanai mūsu armijai trūkst

pietiekošu līdzekļu, jārēķinoties ar to apbruņojumu, kāds mums

ir, un tādēļ, uzbrukuma plānu izstrādājot, viņš ņēmis vērā vis-

pirms to. ka mēs cīnāmies paši savā zemē un ka vietējie iedzī-

tāji ir mūsu pašu ļaudis, uz kuru izpalīdzību armija var pilnīgi

paļauties, kas ir no liela svara. Otrkārt, jāsaudzē Pārdaugava,

kur dzīvo daudz mūsu vienkāršās tautas, kas aizietu bojā lieto-

jot franču metodi. Bez tam, zinādams savas armijas trūcīgo ap-

bruņojumu, viņš. sākdams uzbrukumu, lielu vērību pievērsis

partizāņu darbībai ienaidnieka aizmugurē un flangos, saistot ie-

naidnieku nesvarīgās frontes daļās, bet stiprus spēkus koncen-

trējot Balderājas rajonā, no kurienes patlaban tiek dots galve-

nais trieciens ienaidniekam Olaines virzienā. Turoties pie šāda

plāna Pārdaugava būs saudzēta, tā nepārvērtīsies par drupu
kaudzi. Noklausījies šo atbildi Di-Parkē bija aizkustināts un,

sirsnīgi spiezdams pulkveža Baloža roku, pilnīgi piekrita viņa

rīcībai.

Tikpat bieži pulkvedi Balodi apmeklēja arī Anglijas militā-

rais pārstāvis ģenerālis Bērts, kurš mēdza sacīt, ka ne ar vienu

cilvēku viņš neesot bijis tik atklāts, kā ar Balodi un varēja re-

dzēt, ka viņš tic katram Baloža vārdam. Vienā no viskritiskā-

kā m dienām, kad cīņa bija sasniegusi visaugstāko spraigumu,
štābā pie Baloža ieradās ģenerālis Bērts, kopā ar savu pastāvīgo

pavadoni kapteini Brūžu. Ģenerālis Bērts, šķiet, bija mazliet

uztraukts. Izrādījās, ka ģenerālis Gofs, Anglijas pārstāvis Balti-

jas valstīs, bija aizbraucis darīšanās uz Angliju un savā vietā

atstājis viņu, ģen. Bertu. Viņš, kā latvju tautas un pulkveža
Baloža sirsnīgs draugs, tūdaļ bija telegrafējis uz Versaļu, lai angļu

flotei atļauj piedalīties kaujās pret Bermontu. Saņēmis piekrī-
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tošu atbildi, viņš tad arī bija agrā rīta stundā ar to atsteidzies

pie pulkveža Baloža. Viņi abi kopā apspriedās un vienojās, kad

un kādas vietas visvairāk no svara apšaudīt no kara kuģiem, pie

kam Balodis uzsvēra, ka Pārdaugavu katrā ziņā vajadzētu sau-

dzēt, cik vien iespējams. '

Kaujas laikā Armijas virspavēlnieka štābu nepārtraukti ap-

šaudīja ienaidnieka artilērija, sevišķi cenšoties sataustīt virs-

pavēlnieka kabinetu, kas stipri traucēja štāba darbību. Dažām

štāba daļām, izpostīto telpu dēļ, bija jāpārceļas uz citu vietu.

Visa štāba pārcelšanai pretojās virspavēlnieks Balodis, jo tas at-

stāšot ļaunu iespaidu uz kareivjiem un iedzīvotājiem. Kādu

dienu es gāju ar savu ziņojumu pie virspavēlnieka un viņu sa-

tiku pie viņa kabineta durvīm. Tajā acumirklī nodrebēja visa

lielā štāba ēka, bira stikli, kaļķi no sienām, kļuva stipri auksts.

Bet Balodis stāvēja mierīgi smaidīdams. Lielā tuvuma dēļ sprā-

dzienu neviens nebija dzirdējis. Pēc pāris sekundēm ieskrēja

operatīvās daļas virsnieki un ziņoja, ka saplosītas visas štāba

kartes. Tomēr štābs palika uz vietas.

11. novembra uzbrukumā dažas karaspēka daļas kaujā aiz-

rāvās un pazaudēja sakarus, kas varēja nelabvēlīgi iespaidot vi-

sas frontes panākumus. Pulkvedis Balodis tūdaļ pats devās uz

fronti dot vajadzīgos rīkojumus un kaujas pavēles; sakari bija

atjaunoti un armija, stingrā kārtībā vajādama ienaidnieku, pa-

nāca visas Kurzemes atbrīvošanu.

Arvien, kad bija jāpaceļ kareivju gara stāvoklis un kaujas

spējas, virspavēlnieks Balodis pats devās ierakumos. Sevišķi bī-

stama vieta bija dzelzstilta gals. kur stāvēja igauņu ložmetēj-

nieki. Balodis katrā ziņā gribēja apmeklēt mūsu sabiedrotos ka-

reivjus. Neraugoties uz virsnieku brīdinājumiem, ka uz šo vietu

vāci tēmē bez kļūdām, virspavēlnieks mierīgi gāja savu ceļu.

Kad bija sakauti Bermonta pulki, pulkvedis Balodis visu vē-

rību piegrieza Latgales frontei. Viņš bieži brauca uz fronti un

vienmēr no turienes atgriezās ar bagātīgām atzīmēm par visu.

kā frontē trūkst un kas tur būtu labojams. Viņš tūdaļ aicināja

mani un no galvas (retos gadījumos viņš aicināja adjutantu,
kurš bija atzīmējis visus virspavēlnieka novērojumus) diktēja

pavēles attiecībā uz trūkumu novēršanu kā armijā, tā arī civilos

resoros. Virspavēlnieks vienmēr stingri sekoja, lai pavēles būtu

izpildītas bez kavēšanās. Pārkāpumus viņš stingri sodīja, nerau-

goties uz vainīgā dienesta pakāpi vai amatu.
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Bieži mani pārsteidza Baloža apbrīnojamā atmiņa. Štābā

bija jāsatiekas ar pārs simts jautājumiem dienā, bet virspavēl-
nieks gandrīz vienmēr iztika bez kādām atzīmēm, lielāko tiesu

visu paturēdams prātā. Pēc dabas viņš ir atklāts un sirsnīgs cil-

vēks, viņš nebaidās acīs teikt taisnību, vai tā ir patīkama vai nav.

Kaut viņš kā virspavēlnieks vienmēr bija ļoti aizņemts, tomēr

reti viņš kādu cilvēku noraidīja neuzklausījis viņa vajadzības.

Starp viņa apmeklētājiem bija ļoti daudzi vienkārši lauku ļau-

dis, galvenā kārtā viņa paziņas no Kurzemes atbrīvošanas cīņu

laikiem. Interesanti, ka šos daudzos lauciniekus virspavēlnieks

sauca vārdā, pat atcerēdamies, no kādām kurš mājām. Viņu

taisnīgos lūgumus virspavēlnieks nekad nenoraidīja, sacīdams:

„Jūs mums palīdzējāt visgrūtākā brīdī, kā tad es lai jums ne-

izpalīdzu." Karā laucinieki bija stipri cietuši, — lauki stāvēja

atmatā, nebija zirgu, nebija arī cilvēku, kas zemi apstrādā. Un

virspavēlnieks lauciniekiem cik spēdams palīdzēja gan dodams

zirgus, gan atvaļinādams kareivjus zemkopjus v. c. Tiklīdz Lat-

gale bija atbrīvota, virspavēlnieks ar sevišķu aizrautību un ener-

ģiju sekmēja agrārās reformas dzīvē izvešanu, personīgi izrau-

dzīdams un priekšlaikus no kara dienesta atsvabinādams zemes

lietu labus pazinējus un reformas darba vadošās personas. Ne-

būtu viņš tik dzīvi piedalījies un interesējies par šo lielo un sva-

rīgo reformu, tās izvešana, bez šaubām, būtu aizkavējusies. Tik-

līdz bija noslēgts miers ar padomju Krieviju, virspavēlnieks ie-

sāka priekšdarbus armijas pārejai uz miera laika apstākļiem un

rūpējās arī par armijas apmācības noteikumu izstrādāšanu miera

laikiem. Vēl pirms miera noslēgšanas uz virspavēlnieka iero-

sinājumu pie kara ministrijas nodibināja padomi miera laika

štatu un armijas iekārtas likumu izstrādāšanai.
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A. Bērziņš, Aizsargu štāba organizā
cijas daļas priekšnieks.

Ģenerālis Balodis un aizsargu organizācija.

A. Bērziņš.

Visos vēsturiskos laikmetos atsevišķām personām lemta zi-

nāma izcilus loma vēstures gaitās, reizēm pat tik spilgta, ka ve-

selus laika posmus sauc kādas personas vārdā. Tas parasti no-

tiek tad, ja kādai personai zināmos vēsturiskos apstākļos, ar sa-

vām personīgām īpašībām, ar savu darbību izdevies panākt masu

apbrīnošanu un gatavību sekot. Tad persona kļūst par varoni,

par labo vai ļauno ģēniju savai tautai, raugoties pēc veida, kā

izpaužas viņa darbība, kā viņš izlieto savu varu par masām.

Tādas spilgtas, tāļi saskatāmas personības iezīmē arī mūsu

valsts tapšanas laikmetu. Ulmanis, Kalpaks, Meierovics un vēlā-

kais armijas virspavēlnieks, ģenerālis Balodis, — ap šīm perso-

nām vijas notikumu sarežģītie pavedieni, kurus ar uzmanīgu

roku viņiem vajadzēja prast kārtot valsts pārvaldē, diplomātijā

un cīņas laukos, kad no visas latviešu zemes pāri bija palicis ti-

kai neliels apvidus, pie kam arī tur saimniekoja sveša vara, ar

svešiem, latvju tautai naidīgiem nolūkiem. Šajos apstākļos orga-

nizēt armiju, vadīt to kaujās, uzturēt karavīros ticību uzvarai

un izmantot katru sīkāko gadījumu divu ienaidnieku — vāciešu

un lielinieku — rindās, sasniegt mērķi — tautas neatkarību, va-

rēja tikai likteņa izredzētas personas.

Notikumiem attālinoties daudz kas aizmirstas, daudz kas

atmiņā izbālē. Sīkās rūpes izdzēš sajūsmu un nogurdina nevien
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ķermeni, bet arī garu. Ikdiena dzen savu līkumoto vagu mūsu

valsts dzīvē, nolīdzinādama senās un uzplēzdama jaunās slīksto-

šās brūces, sagraujot vienu otru radīšanas sajūsmā sapņoto

sapni. Vērojot dzīvi, liekas, mēs būtu nomaldījušies no lielajiem,
valsti un tautu ceļošiem ideāliem, kas mūs stiprus darīja visgrū-
tākos brīžos sākuma dienās.

Bet šad un tad, sanākdami pārrunāt jautājumus, kas skar

valsts tāļāko izbūvi, acīm meklējam personas, kas vadījušas mūs

līdz neatkarībai, un ausis kāri uztver viņu vārdus, viņu norādi-

Aizsargu goda šefs ģen. Balodis (no kreisas otrais) Rīgas aizsargu pulka
parādē 1925. g.

jumus. Senā uzticība atgriežas. Atgriežas sajūsma kopējam pie-

nākumam un ticība saviem spēkiem, jo cilvēkiem vienmēr vaja-

dzīgas autoritātes, vajadzīgi lieli piemēri.

Tāpēc arī aizsargu pirmā sanāksmē, 1921. gada augustā, ģe-
nerāli Balodi vienbalsīgi iecēla par aizsargu goda šefu uz visu

mūžu, jo aizsargi, kuru lielā daļa ir bijušie brīvības cīnītāji, iz-

vēloties ģenerāli Balodi par savu goda šefu, saistīja savas kara-

vīru gaitas frontē atbrīvošanas cīņās ar brīvprātīgi uzņemtiem

jauniem pienākumiem miera, drošības un kārtības sargāšanā un

nacionālo ieguvumu nostiprināšanā. Šo aizsargu idejiskā vadoņa

lomu ģenerālis Balodis pilnā mērā izpratis, cenzdamies, kur ap-

stākļi atļauj, ierasties aizsargu sanāksmēs, viņus pamudināt un

iedrošināt.
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Ģenerālis nemīl daudz runāt. Kā īsts karavīrs, viņš radis iz-

teikties īsi un noteikti. Bet izteiktās domas vienmēr ir paļāvības

pilnas. Tās ir aicinājums darbā turēt svētu solījumu kritušiem

kara biedriem, arī kad grūtības prasa vai visu enerģiju. Vien-

kāršie, bet sirsnīgie vārdi silda, stiprina, atgādina, jo parasti ģe-
nerālis savās runās klausītājus aizved nesenā pagātnē. Tālab arī

katru viņa aizsargiem teikto vārdu klausa ar lielāko sajūsmu un

viņa izteiktie aizrādījumi kļūst aizsargu dzīvē par vadošiem.

Dzīvojot izklaidēti klusās lauku sētās un vadot arklu savu

tēvu druvās vai lienot līdumu jaunās saimniecībās, aizsargi vi-

sus notikumus, — kā politiskos, iā saimnieciskos — vēro iztā-

lēm. Attālums reizēm neļauj notikumus pareizi izprast, darba

daudzums — iedziļināties notikumu dziļākā būtībā. Vispārējās

un personīgās grūtības izārda sajūsmu, vājina ticību labākām

dienām. Viss tas var radīt nogurumu, reizēm arī rūgtumu, ko

izklaidēt pašam nav spēka. Ir vajadzīga tālu dzirdama balss,

kas mudina, neļauj pagurt, kas izdzisušās sajūsmas vietā iedēsta

pienākuma apziņu. Tāda persona, kuras domas aizsniedz vistā-

lākās aizsargu mītnes, — vai ar kādu rakstu, runu izbraucienos

vai no trešās mutes, — aizsargiem vienmēr bijis ģenerālis Balo-

dis. Laiks viņa iespaidu nav spējis mazināt, jo mēs ticam viņam

un viņu mīlam. Mīlam viņa patiesās un sirsnīgās atklātības dēļ,

mīlam viņa darbus un ticam, ka gadu nasta nekad nesalauzīs

viņa gatavību kalpot savai tautai un valstij. Mēs mīlam viņu kā

cilvēku un ticam viņam kā vadonim, kiiļš ar saprātu un uzma-

nību pratis, un kad vajadzība sauks, pratīs atkal vadīt savas tau-

tas labākos dēlus pretim uzvarai, pretim slavai, par svētību latvju

tautai.
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Pulkvedis R. Dambits, Apsardzības
ministra biedrs 1918. gadā, tūdaļ pēc
valsts proklamēšanas, kad tika orgā-
ni/» 'tas pirmās latvju karaspēka vienī-

bas; vēlāk armijas saimniecības pār-
valdes priekšnieks.

Kādēļ ģen. Balodis izvēlējās karavīra gaitas
un kas viņu Latvijas liktenīgās dienās iz-

virzija armijas priekšgalā
Pulkvedis R. Dambīts.

Atbilde uz šiem jautā jumiem, šķiet, būtu meklējama bio-

grāfijā, un tādēļ man pa daļai būs jāatkārto, pa daļai jāpapil-

dina, kas jau citā vietā teikts. No ģenerāļa Baloža pieredzē-

jumu un pārdzīvojumu bagātās dzīves šajā sakarā es gribētu

pakavēties pie diviem posmiem, kuriem, man šķiet, bija notei-

coša nozīme viņa turpmākās dzīves izveidošanā, t. i. pie Tri-

kātes draudzes skolas iespaidiem un kara dienesta Viļņā

106. Ufas pulkā, no krievu-japaņu kara līdz pasaules kara sā-

kumam.

Pagājušā gadusimteņa pēdējos desmit gados tālu izplatījās

Trikātes draudzes skolas labā slava, jo tur darbojās divi izcilus

skolotāji: Cimzes audzēknis, vairāk vācu garā noskaņotais

P. Apinis un Baltijas skolotāju semināru beigušais .1. Mūrnieks,

jaunlatvietis no visas sirds.

Sākumā skolu vadīja J. Apinis un Mūrnieks bija palīga sko-

lotājs. Bet kad Apinim, krievu valodas neprašanas dēļ, sko-

lotāja vieta bija jāatstāj, tad viņa vietā stājās Mūrnieks. Abi

skolotāji bija teicami audzinātāji, un šajā ziņā tie viens otru

skaisti papildināja, kaut viņu uzskati par skolēnu dzīves mēr-
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ķiem un par to, kā virzīt savu audzēkņu nākošās dzīves gaitas,

diezgan lielā mērā šķirās. Apinis no saviem skolēniem gribēja

izaudzināt pagastskrīveru palīgus, bodeszeļļus, muižkungu pa-

līgus un, visaugstākais, sagatavot skolotāju semināram. Par

virsniekiem Apiņa spriedums bija negātīvs, viņš tos sauca pat

par „spīdošo postu" un tml. Bet Mūrnieka sirdij bija patīka-

māk, ja viņa audzēkņi gatavojās iestāties kara skolā, mērnieku

skolā, skolotāju sēmināros vai citās skolās, kur varēja smelties

plašākas zināšanas un kur pašķīrās ceļš tālākai izglītībai.

Šie divi skolotāji, sevišķi Mūrnieks, bija patiesi ideāli au-

dzinātāji. Mūrnieks, man šķiet, atteicās pat no ģimenes dzī-

ves, lai pilnīgāk varētu izpildīt savus skolotāja pienākumus.

Viņi divi vien veica tādu darbu, kādu mūsu laikos grūti iedo-

māties: draudzes skolā bija apmēram 100—420 skolēni, iedalīti

četrās nodaļās vai klasēs, bez tam skolā bija 10—15 skolēni, kas

skolas obligātorisko kursu bija beiguši un turpināja savas mā-

cības katrs pēc savas programmas, gatavodamies kādam speciā-

lam mērķim, — vai nu gribēdami nolikt savvaļnieka eksāmenu,

iestāties mērnieku skolā, skolotāju sēminārā v. t. t. Visu šo

darbu veica tikai abi minētie skolotāji, vēl atrodot laiku vācu

valodai un mūzikai. Bet galvenais, ko Trikātes draudzes skola

deva saviem audzēkņiem, bija Mūrnieka veiktā audzināšana.

Viņš nemīlēja skaistas frāzes, daudz arī nebārās, bet kad viņa

pacietībai bija mazliet pāri darīts, tad vainīgam viņš mēdza uz-

saukt: „Ak, tu rakars", padraudēdams ar savas garās pīpes

kātu, kas viņam gandrīz vienmēr bija mutē. Vislielāko iespaidu

uz audzēkņiem atstāja Mūrnieka nostāsti par to. kādas grūtības

viņš pārvarējis iestājoties sēminārā; kādas neveiksmes un grū-

tības izcietuši viņa jaunības draugi ģenerālis Kreicbergs un

kapteinis Mežmals, cenšoties iekļūt Baltijas skolotāju sēminārā

un kara skolā; stāstīja arī, kā viņiem tagad klājoties. Jo sīki un

aizraujoši viņš tēloja, kā mācījušies un cīnījušies viņa pirmie

skolēni, kuru vārdus mēs visi zinājām un kā virsniekus, kadetus

vai mērnieku skolas audzēkņus bijām savām acīm daudzreiz

apbrīnojuši, kad viņi apciemoja savu skolotāju Trikātes drau-

dzes skolā vai kad tos satikām kādā svētku dienā Trikātes baz-

nīcā. Tādām sarunām Mūrnieks izvēlējās pēcpusdienas brīv-

stundas vai laiku starp vakara mācības stundām un vakara lūg-
šanu. Sarunas arvien sākās ar kāda skolēna jautājumu par ga-

tavojamiem mācības darbiem. Ar šīm sarunām Mūrnieks savus
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lēnu cēlās jau četros vai piecos, sēdēja klasē un mācījās, kaut

parasti bija jāceļas tikai sešos. Dzirdēto katrs pārdomāja un

vēlāk apsprieda draugu pulkā, pirms rīta stundām vai pusdienas
brīvlaikā pastaigājoties Kalna vai Lejas birzē. Un pēc tam at-

kal Mūrniekam bija jāatbild uz bezgala daudziem skolēnu jau-

tājumiem, kuros katrs gribēja tikt skaidrībā ar savām domām.

Un nepiekusis, ar lielāko pacietību viņš katram labprāt visu iz-

skaidroja. Skolēniem, kuri gatavojās uz eksāmeniem, Mūrnieks

ar visu sirdi dzīvoja līdz, priecādamies par viņu sekmēm, bet

caurkritušos prata iepriecināt. Tāda bija tā skola, kur mēs ar

ģenerāli mācījāmies; tajos laikos ārpus skolas nebija kur smel-

ties gudrības vai padoma.

Interesanta un valdzinoša bija arī pašu skolēnu kopdzīve

draudzes skolā, kas uz ģenerāļa raksturu atstāja neizdzēšamu

iespaidu, kādēļ gribu dažos vārdos pieminēt pārs raksturīgākās

parādības: vispirms jau pieminētā pastaigāšanās Kalna un Lejas

birzēs, kur tika pārrunāti daudzi jautājumi vai arī izcīnītas

īstas zēnu cīņas, — pa divi kopā vai arī lielākās un mazākās gru-

pās. Sarunās ģenerālis vienmēr sprieda līdz un arī cīņās viņš

vienmēr bija aktīvs vienā vai otrā pusē, bet nekad nepalika vē-

rotāja lomā. Tikai kad svētdienas vakaros vai citā kādā svinīgā

gadījumā skolā notika rotaļas un dejas un no skolas otra gala

sanāca mūsu „dāmas" — meitenes, ģenerālis tajās nepiedalījās,

tikai noskatījās, tāpat, kā kāļa skolā vai virsnieku sabiedrībā

Viļņā un kā viņš to dara vēl šodien.

No iespaidiem skolā katrs izvēlējās savas dzīves gaitas pēc

skolas gadiem. Kā daudzi citi, arī ģenerālis Balodis pārdzīvoja

daudz šaubu un vairāki nodomi bija jāgroza, kad Mūrnieks

mums izrēķināja, cik vajaga naudas, lai to sasniegtu, jo mūsu

vecāku līdzekļi bija trūcīgi. Vecākais brālis Dāvis, kurš Jāni

sirsnīgi mīlēja, tajā laikā strādāja Rīgā, bet nevarēja Jānim

daudz palīdzēt, jo pašam bija sava ģimene. Beidzot ģenerālis

izšķīrās un sekoja savam vecākam brālēnam, kurš jau dienēja

kā virsnieks Daugavgrīvā. Lielu iespaidu uz ģenerāļa nākošās

dzīves gaitas izvēli atstāja arī tas, ka daudzi bijušie Trikātes

skolēni jau bija virsnieki; varētu minēt Lielmani, Lūsi, Gop-

peri, Tilcēnu, Danielsonu. Mucenieku, Drauli, Rudzīti, Purgali

v. c, kuri, cik mums bija zināms, par savu dzīvi nesūdzējās;

arī no paša ģenerāļa skolas biedriem diezgan daudzi taisījās kā
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savvaļnieki iestāties armijā, piemēram, Silenieks, Svika, Cel-

miņš, Kamols, Bērts un es. Trikātes draudzes skolu beidza arī

leitn. P. Dambīts, kas pirmais krita Latvijas brīvības cīņās. Kurš

bija programmu beidzis, tas brauca uz Pleskavas kadetu korpusu

likt eksāmenu un pēc eksāmeniem —uz pulkiem. Bija Krievijas

kara ministrijas rīkojums, ka katrā pulkā, kas stāvēja Latvijā,

var pieņemt ne vairāk kā 2 latviešus. Tādēļ mums bija jābrauc

tālāk. Ģenerālis Balodis, Silenieks, Svika, Bērts un es nolēmām

kopā braukt uz Kauņu, kur mūs bez iebildumiem pieņēma. Kauņā

mūs ievietoja kazarmēs, kur ierādīja guļas vietu, izsniedza ka-

reivju drēbes un šautenes, — un sākās kara dienests. Katru dienu

saņēmām trīs mārciņas maizes un putru vai kāpostus, kas pēc

grūtām apmācībām it labi garšoja; alga bija 45 kapeikas par 2

mēnešiem. Tas bija 1898. g. rudenī. Te ģenerālis labi iepazinās

ar pašiem karavīra dzīves pamatiem un kareivju noskaņoju-

miem, kas viņa tālākā dienesta gaitā bija par lielu svētību. Pēc

mācības komandas beigšanas un par labu dienesta prašanu ģe-

nerāli drīz paaugstināja par kaprāli, līdz ar ko arī viņa alga bija

paaugstināta līdz 67,5 kapeikām divos mēnešos. Savvaļnieka
laiks pagāja ļoti ātri, mācoties un gatavojoties uz kara skolu.

Ātri pagāja arī laiks kara skolā un 1902. gadā, beiguši Viļņas

kara skolu, mēs šķīrāmies, — viņš aizbrauca uz 100. Ostrovas

pulku Daugavpilī, es paliku 106. kājnieku pulkā Viļņā. Ģene-

rāļa pulks piedalījās arī krievu-japaņu karā. No kaujās dabū-

tiem ievainojumiem ģenerālis ilgāku laiku, 1905. gada rudenī,

ārstējās Rīgā. Tas bija revolūcijas laiks un ģenerālim bija ie-

spēja tuvāk iepazīties ar visu. kas notiek Latvijā. Pēc izveseļo-

šanās ģenerālis pārnāca uz 106. kājnieku pulku Viļņā, kur kopā

nodienējām līdz pasaules kāļa sākumam un apmēram 4 gadus

nodzīvojām vienā dzīvoklī.

Dienesta laiks 106. pulkā bija svarīgākais ģenerāļa dzīves

uzskatu un rakstura izveidošanas, kā arī kara un vispārīgo zi-

nāšanu papildināšanas ziņā. Jau noiets bija cīņu un neatlaidīga

darba pilns ceļa gabals; pārdzīvots bija krievu armiju apkauno-

jošais karš ar Japānu, 1905. gada revolūcija Krievijā un Latvija.

Tad sākās nepiedzīvoti cietsirdīga revolūcijas apspiešana. Balti-

jas muižniecības nežēlīga izrēķināšanās ar latvju tautu, soda

ekspedīciju un kara tiesu laiks. Jūtīgā un taisnīgā ģenerāļa

sirdī tas sacēla veselu protesta vētru. Atzīdams sociālās taisnī-

bas principu, viņš ar lielu uzcītību nodevās sociālo un politisko
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jautājumu studijām, ļoti daudz lasīja, sevišķi grāmatas par re-

volūciju vēsturi, apmeklēja lekcijas v. t. t. Tajā pašā laikā Viļņā

nodibinājās Latviešu biedrība ar tag. Valmieras apriņķa veteri-

nārārstu Sāmeli priekšgalā. Sākumā biedrības aprindās bija

liela neskaidrība par politiskiem jautājumiem, sevišķi attiecībā

uz Latvijas likteņiem, bet pamazām tur nodibinājās spirgti jaun-
laiku uzskati. Viļņas latviešu biedrībai bija kopīgas telpas ar

Viļņas lietuvju biedrību „Rūta", ar kuras vadītājiem un darbi-

niekiem nodibinājās draudzīgas attiecības. Ģenerālis un citi virs-

nieki oficiāli nekādus amatus biedrībā nevarēja uzņemties, taču

biedrības dzīvē viņš dzīvi piedalījās un ar viņa domām visi rē-

ķinājās. Viļņā, kā administrātīvā un militārā centrā bija iespē-

jams satikties gandrīz ar visiem tautiešiem, kas dienēja viļņas

apgabalā, uz tautiskiem pamatiem nodibinot draudzīgas attiecī-

bas. Tādi paši draudzīgi sakari nodibinājās arī ar Viļņas kaļ-a

skolas audzēkņiem, kuri labprāt apmeklēja vecākos tautiešus,

lai no viņiem gūtu dažu padomu. Intimākās tautiešu sanāksmēs

plaši pārrunāja sāpīgos dzimtenes jautājumus.

Pēc zaudētā kara ar Japānu un pēc 1905. gada revolūcijas

agrāk apolitiskie krievu virsnieki sāka interesēties par politi-
skiem jautājumiem, pie kam vecākie virsnieki bija konservātīvi

noskaņoti, bet jaunākie tiecās uz modernākiem un brīvākiem

uzskatiem; ģenerālis bija tuvs pēdējiem.

Pēc kara ar Japānu Krievijas armijas vadība lielu vērību

piegrieza virsnieku un kareivju apmācībai un armiju apgādāja

ar moderniemkaujas līdzekļiem. Pēc šī kara mainījās arī ieskati

par izturēšanos pret kareivjiem, tā kļuva taisnīgāka un cilvēcī-

gāka. Vecās „muštras" vietā sāka vairāk interesēties par atse-

višķa kareivja apmācīšanu. Šo jauno ieskatu un apmācības prin-

cipu karsts piekritējs bija ģenerālis un viņš šos principus pie-

mēroja kareivju apmācībā un audzināšanā. Un kareivji viņam

atbildēja ar neliekuļotu mīlestību un uzticību šo vārdu vislabākā

nozīmē.

Pulka virsnieki, sevišķi jaunākie, ģenerāli ļoti cienīja kā

mīļu un sirsnīgu draugu, kurš nedrīkstēja trūkt nevienā kompā-

nijā. Viens no pulka komandieriem, krievs, pret ģenerāli izturē-

jās ārkārtīgi labi, bet otrs, vācietis, viņu gan atestēja labi, bet

turēja aizdomās viņa patstāvīgo uzskatu dēļ. Divizijas koman-

diers ģenerālis fon Siverss, bij. krievu X. armijas komandiers

pasaules karā. ar ģenerāli sasveicinoties dažu labu reizi to mē-
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dza uzrunāt: „Nu, kā klājas Latvijas prezidenta kungam?" Šis

ģenerālis bija visu krievu patvaldībai uzticīgo organizāciju ie-

dvesmētājs Viļņā un ļoti labi pārzināja politiskos notikumus,

zināja arī, kādas kuram tieksmes.

Viļņas laikā ģenerālis stipri paplašināja savas militārās zi

nāšanas, izveidoja uzskatus par attiecībām pret kareivjiem, virs-

niekiem un augstāko priekšniecību, iepazinās ar latvju, poļu,

lietuvju un žīdu nacionālām attiecībām pret krievu valdību un

ar šo tautu centieniem. Kad beidzās karš un iesākās Krievijas

revolūcija, daudzi veci un piedzīvojuši karavīri apjuka un ne-

zināja, ko iesākt, bet ģenerālis Balodis viegli orientējās notiku-

mos un pareizi izprata politisko situāciju.

Tā sagatavots un arī Vācijas gūstā lietderīgi savu laiku pa-

vadījis, ģenerālis Balodis 1918. gada beigās atgriezies Latvijā,

pilnīgi pareizi saprata tautas gara noskaņojumu, saprata arī

latvju kareivju un virsnieku dziņas un tieksmes, kādēļ tie viņam

uzticējās bez ierunām. Dzimtenes politisko apstākļu pareiza iz

pratne un laba kareivju psīcholoģijas pazīšana, taisnīga un tē-

višķīga izturēšanās pret padotiem, draudzīgas attiecības ar līdzī-

giem, — tās ir ģenerāļa Baloža īpašības, viņa ilgās militārās gai-

tās izveidotas un noslīpētas, kas dod mums iespēju atminēt, kā

dēļ Latvijas liktenīgās dienās ģenerālis Balodis izvirzījās mūsu

armijas priekšgalā un prata to vadīt cauri nepārredzamām poli-

tiskām, militārām un saimnieciskām grūtībām līdz spožai uz-

varai.
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Atv. kapt. Jānis Kauliņš, Saeimas

deputāts, Studentu rotas karavīrs 1919.

gadā.

Valsts dzīvo spēku vienotājs.

Jānis Kauliņš

Latvijas valsts dibināšanas laikmetā dzīvoju Zemgalē, Vec-

svirlaukas pagastā un nodarbojos ar zemkopību. Redzēju un iz-

baudīju vācu okupācijas varas režīmu. Kā bijušam krievu armi-

jas virsniekam ik mēnešus vajadzēja pieteikties resp. reģistrēties

pie vācu žandarmērijas Jelgavā. Krievu komunisma atmiņas

vēl bija stpri svaigas un sevišķi dezorganizācija latviešu strēl-

nieku pulkos, kur biju virsnieks un izpildīju rotas komandiera

pienākumus, atstāja nospiedošu iespaidu. Kad krievu armijā

sākās virsnieku vēlēšanas sistēma, mani atstādināja no rotas

komandēšanas un uz kareivju sapulces lēmuma pamata mani

ievēlēja par rotas rakstvedi. Vēlāk, vācu karaspēkam ieņemot

Vidzemi, paliku Tērbatā, no kurienes devos uz Zemgali. 1918. g.

novembrī, sabrūkot vācu armijai un proklamējot Latvijas valsti,

nezināms prieks un brīvāka sajūta iestājās visā ģimenē. Būs kas

labāks
.. .

Bet drūma palika apkārtne, jo sajūta vēstīja, ka vēl

nāks pārbaudījums, ka tumša nakts vēl priekšā, jo sarkanais ter-

rors no austrumiem tuvojās .. .
1919. g. janvāra pirmajās die-

nās, kad Kalpaka bataljons atkāpās caur Jelgavu uz Liepāju,

iestājos atsevišķā studentu rotā, kurā aktīvi piedalījos līdz Skrun-

das kaujām marta sākumā, 1919. gada pirmajās janvāra dienās

Jelgavā, Zemgales klubā, kur atradās Kalpaka bataljona virs-

nieku rezerves daļa. iepazinos ar viņas komandieri kapt. Balodi.
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Laika apstākļi veica savu darbu. Kalpaka bataljons apstājās

uz Ventas krastiem. Arī studentu rotu iedalīja Kalpaka kaujas
vienībā. Dažas dienas pirms lielās traģēdijas Skrundas mežos

Kalpaks komandēja mani uz Priekuļi par komandantu ar uzde-

vumu formēt brīvprātīgo rotu. Divos mēnešos steigā apmācītu,

apbruņotu un pa daļai formā ietērptu brīvprātīgo rotu no 150cil-

vēkiem 1919. g. 29. aprīlī nodevu Krotē pulkvedim Apinim sūtī-

šanai uz fronti Baloža brigādes komplektēšanai.

1919. g. 16. aprīlī Liepājā kara ministrijas telpās. Helenes

ielā, savām acīm redzēju, kā landesvērs gāza Latvijas Pagaidu

valdību un vajāja pirmo kara ministri Jāni Zālīti, kurš dažas

dienas kā kareivis bija Priekules brīvprātīgo rotā, pēc tam slēpās

Gramzdes skolā un lauku muižā, vēlāk zemnieku tērpā tika no-

gādāts uz kuģa „Saratov", kur atradās citi Pagaidu valdības lo-

cekļi. Kad landesvērs atbruņoja aizmugures komandantūras un

ar spēku un viltu centās atbruņot visu Baloža brigādi, tad 1919. g.

20. aprīlī, saņemdams slepenu rīkojumu no Baloža brigādes

frontes delegācijas (J. Luters, J. Mežciems, A. Galiņdoms), re-

dzēju Kalpaka brigādes komandiera pulkveža Baloža aukstasi-

nību un nosvērtību. Priekules komandantūru un brīvprātīgo

rotu neatbruņoja. Tomēr ar jaunības entūziasmu pulkvedis Ba-

lodis veica vēsturisku brīnumu, atbrīvojot Rīgu 1919. g. maijā

un jūnijā no komūnistiem, vācu karaspēka un landesvēra. Ap-

vienojoties Ziemeļarmijai ar Dienvidarmiju 1919. g. jūlijā nodi-

bināja Armijas virspavēlnieka štābu, kur mani iecēla par ko-

mandantu. 1919. gada vēsturiskā naktī, no 9. uz 10. oktobri, kad

Rīgai uzbruka Bermonts, kad virspavēlnieka štābs bija zaudējis

līdzsvaru, kad studentu brīvprātīgo rota uz savu iniciatīvi aiz-

sargāja Daugavas tiltus, tad atkal jaunības entūziasms, pretēji

skeptiķiem, veica savu. 15. oktobrī Latvijas armijas priekšgalā

stājās Kalpaka pēcnācējs pulkvedis Balodis, kurš Latviju galīgi

atbrīvoja no ārējiem ienaidniekiem.

Šogad, atzīmējot ģenerāļa Baloža 50 gadu šūpļa svētkus un

kritisku skatu metot nesenajā leģendārajā pagātnē, jākonstatē,

ka pirmais Latvijas armijas ģenerālis Balodis nepilnos divos ga-

dos ar savu priekšzīmi nacionālās valsts nostiprināšanai veicis

vairāk, kā pēdējos 10 gados panākts visā valsts politiskā dzīvē.

Tas pierāda veco vēsturisko patiesību, ka entūziastiem pre-

tim ir skeptiķi, apdomīgie, kuri nekad nevar sasniegt tās sekmes,

ko sasnieguši entūziasti. Lai ģenerālis Balodis un viņa gars dzīvo

mūžīgi, kā mūsu nacionālās valsts dzīvo spēku vienotājs.



190

Pulkvedis L. Bolšteins, Robežap-
sardzības priekšnieks; Baloža brigādes

slāba priekšnieks 1919. g.

Mūsu vadonis.

Pulkvedis L. Bolšteins

Grūti pārbaudījumu brīži tautu dzīvē vienmēr radījuši un

izvirzījuši lielas personības, karstus patriotus, spēcīgus tautas va-

doņus. Arī mūsu valsts tapšanas un atbrīvošanas laikmetā ir

tādas spilgtas personības un izcili darbinieki. Starp viņiem vienā

no pirmajām vietām, — kā pēc nopelniem valsts atbrīvošanā, tā

arī pēc lielās populāritātes plašās tautas masās, — redzam mūsu

atbrīvotāju dienvidus grupas vadoni un vēlāko armijas virspa-

vēlnieku, ģenerāli Jāni Balodi. Sakarā ar viņa piecdesmitajiem

šūpļa svētkiem, man, kā vienam no viņa tuvākajiem līdzdarbi-

niekiem pirmajā, un dažā ziņā grūtākajā, atbrīvošanas cīņu

posmā, — līdz Rīgas atbrīvošanai no lieliniekiem, — gribētos

īsumā pakavēties pie viņa personības un atzīmēt lielo nozīmi,

kāda viņam bija šajā laikmetā.

Cīņas Kurzemē starp lieliniekiem un mūsu nacionālo kara-

spēku nebija tik daudz sacensība starp diviem naidīgiem bruņo-

tiem spēkiem, kā cīņa starp nacionālās valsts neatkarības ideju

un trešās internacionāles lozungiem. Ar to arī izskaidrojams, ka

nebija sevišķi lielu un ilgstošu kauju karalaukā, kādēļ vadoņiem,

līdzi stratēģiskām zināšanām, bija nepieciešama prasme būt tau-

tas patstāvības paudējiem un viņas pirmajiem reālizētājiem, —

morāliski izturīgiem un stipriem,: pārliecinātiem par kopējo

lietu. Šajā ziņā spilgti izceļas ģenerāļa Baloža personība, viņa

augstās morāliskās īpašības, kurām pateicoties viņš kā vadonis
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prata apvienot un samierināt, iedvesmēt un aizraut. — viņa ne-

salaužamā ticība neatkarīgās valsts idejai, absolūtais godīgums,

lielā vienkāršība un sirsnība, kā pret padotajiem karavīriem, tā

arī pret vietējiem iedzīvotājiem, ar kuriem kara gaitās viņam

bija izdevība nākt sakaros, viņa gatavība vienmēr palīdzēt, cik

viņam bija iespējams. Atcerēsimies dažus vēsturiskus faktus, kas

dod gaišāko liecību par sacīto.

Kad 1919. gada janvārī lielinieki stāv pie Rīgas vārtiem,

nav nekādas iespējas galvas pilsētu aizstāvēt, Pagaidu valdība to

atstāj, bet jaunformētās karaspēka vienības sāk izklīst, Virsnieku

rota, toreiz vēl kapteiņa Baloža vadībā, gandrīz pilnā sastāvā at-

stāj Rīgu, sekodama savam vadonim pretim nezināmai nākotnei,

bet ar ciešu apņemšanos pie pirmās iespējas sākt cīņu, aizstāvot

valsts neatkarību.

Grūtajās dienās uz Ventas krastiem, kad karavīriem liekas,

ka viņi galīgi aizmirsti un atstāti, ka viņiem nav ko aizstāvēt un

par ko cīnīties, jo nav neviena, kas no viņiem to sagaidītu, —

viņu komandiera miers un lielā ticība nākotnei tos nomierina

un viņi paliek savās sargvietās, vēl ciešāk noslēdzoties ap savu

vadoni. Apstākļiem tālāk risinoties, ģen. Balodis kļūst par mūsu

nacionālā karaspēka dienvidu grupas virspavēlnieku. Pateico-

ties viņa personīgam iespaidam un viņa izsūtīto virknieku-

aģitātoru sekmīgai darbībai, izdodas izvest daļu mobilizāciju.

Tāpat sāk plūst brīvprātīgie, un viņam padotās karaspēka rindas

ievērojami papildinās un nostiprinās. Bet, reizē ar to, negaidot

rodas jauns ienaidnieks. Un, kas tas ļaunākais, šis ienaidnieks

apdraud mūsu aizmuguri. 1919. g. 16. aprīlī Liepājā notiek pret

Pagaidu valdību vērstais pučs, landesvērs un citas vācu kara-

spēka daļas nostājas pret latviešiem. Pagaidām šis ienaidnieks

nekā aktīva pret latviešu karaspēka daļām nesāk, bet cenšas

tās padarīt nekaitīgas, iegūstot savā pusē viņu vadoni. Sākas

ģen. Baloža uzaicināšana uz sarunām pie ģen. fon der Golca,

laipna uzņemšana un visāda goda parādīšana. Kad ģenerālis ne-

reaģē, iespaidošanas līdzekļi kļūst reālāki. Speciāli šim nolūkam

pilnvarotas personas jau atklāti saka ģenerālim, ka gadījumā, ja

viņš neliks tiem šķēršļus un atbalstīs viņu nolūkus, viņam no-

drošināta labākā muiža Latvijā, pēc viņa paša izvēles. Kad arī

tas nelīdz, ģenerālim piedāvā vienu no triju direktorijas locekļu

vietām, kas kā augstākais valsts varas orgāns stātos Pagaidu val-

dības vietā. Te nu spilgti parādās ģenerāļa lielais godīgums un



192

nesavtība. Visus vilinošos priekšlikumus viņš ar sašutumu no-

raida. Lai ģenerāļa Baloža cēlo rīcību šajā gadījumā pareizi

novērtētu, nav jāaizmirst, ka toreiz, mūsu valsts tapšanas kri-

tiskākajā brīdī, nevienam no mums nebija pārliecības, ka likte-

nis būs tik labvēlīgs mūsu lietai, kā vēlāk mums bija lemts pie-

dzīvot. Un mūsu vadonim toreiz nevarēja būt ne mazākās cerī-

bas kādreiz tikt lielos goda amatos neatkarīgā valstī.

Te derētu ņemt priekšzīmi tagadējā laikmeta darbiniekiem,

no kuriem tik daudzi, par nožēlošanu, pirmā vietā stāda partijas

un personīgās intereses.

Visiem Kurzemes atbrīvošanas cīņu dalībniekiem palikušas

dzīvā atmiņā sirsnīgās attiecības, kādas valdīja starp viņiem un

viņu augstāko priekšnieku. Vienmēr savu karavīru vidū, vien-

kāršs un viegli pieejams, pie izdevības gatavs aprunāties ar katru

no viņiem, ģen. Balodis bija tiem ne tikai priekšnieks, bet arī

vecākais biedris un padoma devējs. Šāda attiecību vienkāršība

tomēr ne mazākā mērā nekaitēja disciplīnai. Neatceros pat ga-

dījuma, kad ģenerālim būtu jālieto disciplinārā vara. lai panāktu

savu pavēļu ātru un noteiktu izpildīšanu. Patiesa cieņa un mīle-

stība uz savu vadoni padarīja nevajadzīgus kādus iespaidošanas

līdzekļus, un katrs karavīrs ar sajūsmu izpildīja savu pienākumu

arī bīstamākos kaujas brīžos.

Ģenerāļa Baloža personīgais iespaids neaprobežojās ar kara-

vīriem vien, bet attiecās arī uz pilsoņiem, ar kuriem viņam bija

lemts sastapties gājienā cauri Kurzemei, un pat uz tiem, kas bija

par viņu dzirdējuši no pirmajo nostāstiem. Kad mūsu daļas jau

stāvēja Slokā un Ķemeros, gatavodamās Rīgas atbrīvošanai, bieži

no attālākiem Kurzemes apvidiem štābā ieradās pilsoņi viņu ap-

ciemot, pateikties vai piedāvāt palīdzību karavīru apgādē, pat at-

vedot līdzi savus dēlus, lai tos kā kareivjus nodotu viņa rīcībā.

No sacītā kļūst saprotama lielā sajūsma karaspēka dalās,

kad ģen. Balodi iecēla par visas Latvijas nacionālās armijas virs-

pavēlnieku grūtajās Bermonta uzbrukuma dienās, kļūst sapro-

tami arī noteiktie un ātrie panākumi, kādus guva armija viņa

vadībā. Kaut ģenerālis Balodis tagad aizgājis no aktīvās darbī-

bas mūsu armijā, tomēr visi, kas viņa vadībā piedalījušies atbrī-

vošanas cīņās, kā arī visi, kas viņu pazīst, nešaubās, ka briesmu

brīdī viņš atkal būs gatavs stāties cīnītāju priekšgalā un pratīs

apvienot savā vadība visus, kam dārga Latvijas neatkarība.
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Dr. J. Lībietis, Zie-

meļlatvijas delegācijas
priekšsēdētājs un Latvi-

jas-Igaunijas robežkomi-

sijas loceklis.

Ziemeļlatvijas pateicība ģenerālim Balodim.

Dr. J. Lībietis.

Kā visā Latvijā, arī mūsu dzimtenes ziemeļos 1919. gadā

augstu sitās patriotisma viļņi. Starp citu šo patriotismu nepār-

protami pierāda spīdoši izdevušās mobilizācijas, iesaucot pilso-

ņus no 17 līdz 45. gadu vecumam. Cīņās ar vāciešiem 1919. gada

vasarā Ziemeļlatvijas armija bija vienota ar igauņu karavīriem,

jo cīņas mērķis abām valstīm bija viens; ja vāciem izdotos uzva-

rēt Latviju, tie turpinātu savu uzbrukumu un ieņemtu arī Igau-

niju, pret kuru piespiedu kārtā mobilizētu arī Latvijas iedzī-

votājus. TādēJ mums, Ziemeļlatvijas darbiniekiem brīvības cīņu

laikā, nebija šaubu, ka igauņi, saprazdami savas valsts intereses,

cīnās kopā ar mums kā īsti draugi un kaimiņi. Bet igauņu

sabiedrībā, sevišķi pierobežas apgabalā, radās grupas, kas 1919. g.

sarežģītos apstākļus un abām mūsu valstīm radītās grūtības, sa-

karā ar vācu uzbrukumu, bija sapratuši citādi, nekā mēs domā-

jām. Šīs grupas gribēja izmantot to stāvokli, ka vācu uzbrukums

draudēja vispirms Latvijai un tādēļ par palīdzību, ko igauņi

sniegtu, tie gribēja saņemt bagātīgas kompensācijas. īstenībā te

nevarēja runa būt par palīdzību no igauņu puses, bet par

vienotu cīņu pret kopēju ienaidnieku abu valstu gluži vie-

nādās interesēs. Mēs, Ziemeļlatvijas latvieši, bijām cieši pārlie-

cināti, ka mazākās nesaskaņas starp latviešiem un igauņiem, vis-

niecīgākā netaisnība, ko mēs viens otram varētu nodarīt, mums

abiem maksātu bezgala dārgi un šo ārkārtīgo zaudējumu diezin

vai izdotos par labu vērst pat ilgos gadu desmitos. Atkārtosim:

ja latvieši un igauņi viens otram nodarītu kaut visniecīgāko pā-
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restību. Mēs visi sajūtām, un ne brīdi nešaubījāmies, ka šī sa-

jūta ir patiesa un arī gudra, no Latvijas un Igaunijas valstu ilgas

pastāvēšanas viedokļa, mēs visi sajūtām, ka latvieši ietu igau-

ņiem palīgā bez šaubīšanās un bez kompensāciju prasībām, ja

apdraudēta būtu Igaunija pirms mums. Tādēļ to pašu sagaidī-

jām no igauņiem. Taču mūsu cerības nepiepildījās. Jau aprīlī

un maijā manījām igauņu pretenzijas, lai gan Igaunijai bija pat

liela priekšrocība: savu zemi aizstāvēt uz mūsu territorijas. Bet

augšminētās igauņu sabiedrības grupas jautājumu visu laiku no-

stādīja tā, itkā igauņi cīnītos tikai priekš mums. Vairākkārt sū-

tījām delegācijas uz Tallinu, bet bez panākumiem. Labas sapra-

šanās nolūkā nodibinājām īpašu komisiju, kuļas priekšsēdētājs

bija M. Gailīts un kurā piedalījos arī es; no igauņu puses piedalī-

jās mācītājs Kergs un Dr. Metuss. 1919. gada rudens sākumā

tika iecelta arī robežkomisija, par kuras subkomisijas Latvijas

sekcijas priekšsēdētāju tiku iecelts es, un kura darbojās Valkā.

Šeit igajuņi uzstādīja nepamatotas prasības, kādēļ strīdējāmies

par katru pēdu zemes. i

Tad nāca Bermonta uzbrukums. Uz Igauniju brauca Latvi-

jas delegācija panākt vienošanos par kopēju fronti pret Ber-

montu. Igauņi saprata, ka mūsu stāvoklis grūts un pieprasīja, lai

līdzi valdības delegācijai ierodas arī Tautas Padomes delegācija,

kas varētu tūdaļ ratificēt vienošanās līgumu. Mums kļuva zi-

nāmas igauņu prasības, kuras nekādi nebija savienojamas ar uz-

skatu, ka Igaunijai un Latvijai plecu pie pleca jācīnās pret ko-

pējo ienaidnieku, cik vien spējot ejot polīgā vienotraiun nebrīdi

nedomājot par to, ko varētu iegūt no sava kaimiņa par šādu pa-

līdzību, kas, galu galā, taču bija tikai kā Latvijas, tā Igaunijas

pašaizsargāšanās jautājums. Ziemeļlatvijas iedzīvotāji Latvijas

delegācijai nosūtīja plašu memorandu, kurā uzsvēra, ka latvju

kareivji, nesdami tik smagus upurus un līdzi Latvijai aizstāvot

arī savus kaimiņus, nekādā ziņā nebūtu samierināmi ar domām,

ka viņi, mājās atgriezušies, savas mājas vairs neatradīs Latvijā.

Ja Igaunija pielaidīs liktenīgo kļūdu un prasīs no Latvijas tik

pārmērīgas kompensācijas, kādas izteiktas viņu 16 punktos, tad

var atkārtoties tas pats, kas notika pirms 700 gadiem; vietējās

ciltis nesapratās, šķēlās, un mēs visi kritām gadusimtu ilgā ver-

dzībā. Diemžēl, Latvijas delegācija bija noskaņota par igauņu

prasību pieņemšanu. Mūsu sociāldēmokrati loloja pēc mūsu do-

mam cerību, ka igauņu dēmokratija nākotnē šo līgumu revidētu.
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Redzēdami, ka uz Tallinu sūtītā mūsu valdības un Tautas

Padomes delegācija, neraugoties uz mūsu brīdinājumiem un lū-

gumiem, var izdarīt neizlabojamu, smagu vēsturisku kļūdu,

Valkā tika sasaukta Ziemeļlatvijas pierobežas pagastu un Valkas

pilsētas iedzīvotāju pārstāvju sapulce. Šī sapulce vienprātīgi

noraidīja igauņu prasības un ievēlēja delegāciju: 8 pierobežas

pagastu un 4 Valkas pilsētas pārstāvjus. Delegācijai uzdeva ne-

kavējoties braukt uz Cēsīm pie Tautas Padomes. Man bija uz-

dota delegācijas vadība un memoranduma sastādīšana un ie-

sniegšana Tautas Padomei. Cēsīs steidzīgi sasauktā Tautas Pa-

domes sēdē atkārtojām savas jau izteiktās domas, sevišķi

uzsvērām, ka šajā liktenīgā brīdī nekādā ziņā nedrīkst radīt ne-

uzticības un naida attiecības starp Igauniju un Latviju, ka igau-

ņiem vajaga saprast arī savas valsts intereses, kas bija gluži tā-

das pašas, kā Latvijai. Šajā bridi Igaunija dotu, varbūt, divas

divizijas Latvijai palīgā, bet vēlāk, ja Latvijai cīņa būtu jāzaudē

un tieši apdraudēta būtu Igaunija, mūsu kaimiņvalsts būtu spie-

sta mobilizēt visu tautu sevis aizstāvēšanai, bet jau pilnīgi izslē-

dzot Latvijas palīdzību: mēs jau būtu ienaidnieka okupēta igauņu

kaimiņtauta. Un šādu kļūdu igauņiem nepiedotu ne latvji, ne

paši igauņi. Tautas Padomes priekšsēdētājs Čakste, noklausījies

mūsti paskaidrojumu, atbildēja, ka šajā brīdī līgumam ar Igau-

niju jau vajadzētu būt parakstītam.

Par laimi kā latvjiem, tā igauņiem tas nebija noticis. Tajā

momentā no Valkas telefonēja, ka daļa mūsu delegācijas brauc

no Tallinas uz Cēsīm. Pašā pēdējā brīdī mūsu delegācija līgumu

tomēr nebija parakstījuši. Vēlu vakarā notika otra Tautas Pa-

domes sēde. Arī šajā sēdē, jautājumu plaši un vispusīgi ap-

spriežot, taču nevarēja noteikti izšķirties pret līguma parakstī-

šanu. Beidzot vienojāmies braukt pie Armijas virspavēlnieka

pulkveža Baloža un lūgt, lai viņš mums saka savu sprie-

dumu. Ziemeļlatvijas delegācija, kopā ar Latvijas delegātiem,

kas bija atbraukuši no Tallinas, un Tautas Padomes pārstāvjiem,

devās uz Rīgu pie virspavēlnieka Baloža. Ap 5. no rīta iebrau-

cām Krūzumuižā, no kurienes mūs aizveda uz virspavēlnieka

štābu. Baigām nojautām sirdīs gaidījām liktenīgo atbildi.

Ap 6. no rīta iesauca virspavēlnieka štābā. Informējām virs-

pavēlnieku. Pulkvedis Balodis saprata, ka viņam uzkrauta

smagā atbildība. Brīdi viņš klusēja. Mūsu nepacietīgais jautā-

jums skanēja: „Vai varam bez līguma iztikt?" „Jūs, Tautas Pa-
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domes locekļu kungi, labi ziniet, kādi mūsu spēki." Delegācijas

loceklis F. Cielēns virspavēlniekam teica: „Kad Žofram prasīja

pie Mainas, tad viņš zināja ko atbildēt." Pulkvedis Balodis mie-

rīgi atteica: „Dodiet man Žofra armiju, tad jums ne mirkli ne-

būs jāgaida mana atbilde." Pēc šī disputa pulkvedis Balodis aiz-

rādīja, cik jautājums nopietns, cieši piekodinādams, lai viss, kas

viņa telpās tiek runāts, paliek neizpaužams. Svinīgs klusums. Un

pulkvedis Balodis saka: ~Katra virspavēlnieka rīcībā ir aparāts,

kas viņam sniedz ziņas par stāvokli ienaidnieka pusē. Tuvākās

5—6 dienās vāci neuzbruks. Ja tas piepildīsies, tad mans kara

spēks jau būs kļuvis daudzkārt stiprāks. Ja, visjaunākā gadī-

jumā, tas nepiepildītos, tomēr vāci neriskēs pieres triecienā iet

pāri Daugavas tiltam, ciešot neaprēķināmus zaudējumus. Arī

Rīgu ieņemt un uzturēt viņas iedzīvotājus vāciem nav aprēķina,

ja viņi nevar ieņemt daudz plašāku joslu aiz Rīgas. Šīs 5—6 die-

nas mēs varam turēties un pēc tam, kā jau teicu, situācija būs

pavisam cita."

Virspavēlnieks pulkvedis Balodis mums iedvesa pārliecību

par mūsu spēku. Šai pārliecībai padevās arī neticīgākie Tautas

Padomes locekli. Kā nemanāmi viļņi virspavēlnieka griba un

ticība aizplūda armijā un visā tautā. Mēs kļuvām stipri jau ar

šo ticību vien. bet piepildījās arī pulkveža Baloža pārliecība par

viņa karaspēka pieaugumu. Mēs uzvarējām Bermontu, kopā ar

Sabiedroto floti un baudot viņu palīdzību arī citādā ziņā. Ar to

bija glābta Latvijas un Igaunijas draudzība, bija novērsta kļūda,

kas varēja tapt par abu valstu neuzticības un naida avotu un

visā Eiropā radīt bīstamo uzskatu par Baltijas valstu balkānizā

ciju. Bija glābta Ziemeļlatvija. Par to Armijas virspavēlniekam

nekad nebeigs pateikties visi. kas mllē mūsu dzimteni un kas

visiem spēkiem grib panākt un sargāt Baltijas valstu Savienības

gudro un cēlo ideju. Tikai tādēļ, ka virspavēlnieks Balodis sa-

prata latvju tautas stāvokli, latvji] tauta palika vienota, netika

uz visiem laikiem izpostītas Igaunijas un Latvijas draudzības

attiecības. Nevien Ziemeļlatvijas iedzīvotāji par to var no visas

sirds pateikties Latvijas Armijas virspavēlniekam, nevien katrs

latvietis, bet arī paši igauņi, kuri tagad, droši vien, būs sen jau

atzinuši, ka viņu prasības Latvijai bija nelikumīga kļūda. Pal-

dies Dievam, ka to īstā laikā "novērsa mūsu virspavēlnieks

Balodis.
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Pulkvedis Ezeriņš, 1. Liepājas kāj
nieku pulka komandiers.

Latvijas vēstures lēmumu tulkojot.

Pulkvedis Ezeriņš

Tautas teikās, sevišķi mūsu tautas dziesmās, spilgti iezīmēts

mūsu senču varoņgars kara gaitās, izteikta karotāju uzticība

Tēvijai un vadoņiem, ticība uzvarai. Tautas atmiņa vēl šodien

uzglabājusi nostāstus par senču brīvības kāļiem, senām brīvības

cīņām un šo cīņu teiksmaiņiem varoņiem.

Arī Latvijas valsts atbrīvošanas karā bija tādi varoņi. Starp

viņiem viens no pirmiem ir ģenerālis Balodis. Līdz šim viņš

dziesmās apdziedāts, nedz teikās tēlots nav, bet gadu simteņi to

darīs.

1919. gada 6. martā, pēc Kalpaka traģiskās nāves, ģenerālis

Balodi (toreiz kapteini) Latvijas tapšanas vēsture nostādīja ba-

taljona vadoņa lomā.

Bataljons, pēc sava pirmā vadoņa nāves, pārdzīvoja dziļas

skumjas. Skumjas bija lielas par pašu cīņas pārpratumu, bet jo

lielākas par zaudēto, bataljonam uzticīgo vadoni.

Lai daudzmaz aizmirstu traģisko notikumu un bataljonam

neļautu grimt sērās, un arī lai izmantotu ievadītā uzbrukuma

sekmes, bataljonu vajadzēja vadīt tālākās cīņās.

(.īenerālis Balodis, kā vadonis ar latviešu sirds vienkāršību

un godīga karavīra pienākuma apziņu, bataljonu vadīja visās

cīņās ar panākumiem. Vadonis un bataljons neveiksmes ne-

pazina.
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Ģenerālis Balodis, sākot no Rīgas līdz Rudbāržiem un atpa-

kaļ, izbaudīja visas tās pašas grūtības, ko katrs bataljona kara-

vīrs, bet kā vadonis vēl vairāk pārdzīvoja morālisko atbildību.

Bataljons viņam ticēja un viņš bija uzticīgs bataljonam.

Bataljona komandiera un bataljona devīze bija: atbrīvot

Latviju no lielinieku jūga.
Latviešu tautai, pēc gadu simteņiem, tagad pašai bija jā-

veido sava vēsture, bet ļoti maz bija sagatavotu valsts vīru, kas

šajos apstākļos nebaidījās ķerties pie šī veidošanas darba.

Kalpaka bataljona komandieram, kā arī pašam bataljonam,
lielā mērā bija lemts tulkot Latvijas vēstures lēmumu un to tā-

lāk risināt.

Kalpaka bataljonam un viņa mērķiem, atstājot Rīgu, atmeta

ar roku daudzi tagad redzami politiķi, kā arī vecāki virsnieki,

bet gāja tur, kur acumirklī likās izdevīgāk un kur nebija riska.

Kad ģenerālis Balodis ar savu karaspēku atkal tuvojās Rī-

gai un ieņēma Slokas-Kalnciema-Ķemeru rajonu, citu valstu

aģenti, kas apkārt slapstījās, redzēja, ka prezidenta Ulmaņa un

ģenerāļa Baloža populāritāte tautā augtin aug un vairojās arī

karaspēks; lai neļautu ģenerālim Balodim virzīties tālāk, vaja-

dzēja izdomāt, kā dabūt pie malas karaspēkam uzticīgo vadoni.

Nāca dažādi traucējumi frontes aizmugurē no vācu muiž-

nieku puses. Redzēdami, ka ar vienkāršu nekārtību celšanu aiz-

mugurē, ar vācu karaspēka palīdzību, nekas neiznāk, Liepājā

nodibināja tā saucamo frontes drošības komiteju, itkā gāžot Ul-

maņa kabinetu. Bet ģenerāļa Baloža un bataljona devīze bija:

atbrīvot Latviju no lielinieku jūga, tādēļ arī šī komiteja uzstā-

dīja tādu pašu devīzi. Šo devīzi viņa bija uzstādījusi ar gudru

ziņu, lai saistītu ģenerāļa Baloža uzmanību un aizvilinātu viņu

no frontes.

Komitejas nodomu izskaidroju sekoši: revolūcijās, armijām

sabrūkot, sabrūk arī karavīru morāle: solījumu turēšana, godī-

gums un pienākuma apziņa. Katrs nenosvērts priekšnieks pado-

das viļinājumiem un dara to, kas acumirklī viņam šķiet izdevī-

gāks un kur nav riska.

Ģenerālis Balodis, kā frontes karavīrs, ar savu bataljonu

pārcieta visas frontes grūtības un klusi sevī nesa morālisko atbil-

dību. Komiteja tad nu brauca pie viņa ar gudri izdomātu solī-

jumu — iecelt viņu labākā amatā v. t. t.

Aizrādīja ģenerālim Balodim: ja viņš nepaklausīs komitejas
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aicinājumam, viņš ar savu karaspēku viens Rīgu neieņems un

vācu karaspēks nepalīdzēs.

Tajā laikā Rīgā lielinieki briesmīgi slepkavoja un ļaudis

cieta badu. Viss tas ģenerālim Balodim bija zināms un viņa no-

doms bija drīzāk palīdzēt līdzcilvēkiem tikt vaļā no ciešanām,

bet viens viņš ar savu karaspēku to nespēja. Ģenerālis Balodis

nebija zaudējis savu morālisko spēku, zināja, ko viņš solījis un

kāds viņa pienākums, tādēļ viņš palika uzticīgs savai valdībai un

karaspēkam.

Komitejas viļinajumi atkārtojas, bet ģenerālis Balodis tos

visus noraidīja.

Ģenerālis Balodis saprata, ko viņš uzņēmies. Viņš bija šajā

vēsturisko notikumu brīdī nevien Latvijas armijas dienvidus

grupas pavēlnieks, bet arī atbrīvotā apgabala tautas vienotājs un

stiprinātājs.

Ģenerālim Balodim bija retā īpašība ar katru godīgu cilvēku

sadzīvot. Viņš neattaisnoja nevienu armijas pārestību pret pri-

vātiem. Viņš bija godīgs kaujas laukā un uzticīgs likumībai.

Viņš prata tautu un karavīrus arī audzināt.

Kalpaka bataljona vadonis no bataljona un saviem personī-

giem vadoņa pārdzīvojumiem, sevi izveidoja tālākam, augstā-

kam kaļ*a vadoņa amatam.

Pēc Rīgas atbrīvošanas, kad ģenerāļa Balo!ža grupa savieno-

jās ar nelaiķa Zemitāna grupu, 1919. gada augustā formējās ar-

mija, sastāvoša no divizijām.

Visā notikumu laikā redzēdami, ka Latvijas likteņi grozās

mums par labu, Rīgā saradās vairāki vecāki virsnieki un tīkoja

pēc amatiem. Sākās intrigas un zīlēšana, kas nāks par armijas

virspavēlnieku. Ģenerālis Balodis no intrigām un amatu kāres

stāvēja tālu, viņš palika pie sava karaspēka, būdams 1. Kurzemes

divizijas komandiers.

Virspavēlnieka amatā nāca ģenerālis Simansons. Nezinu,

kāds gars un domas valdīja virsniekos, kas staigāja pa virspa-

vēlnieka štābu un meklēja amatus; frontes karavīros nepārbau-

dītam virspavēlniekam uzticības nebija. Uzticības nebija ne ģe-

nerāļa Simansona personas dēļ, bet tādēļ, ka viņam Latvijas ap-

stākļi bija sveši. Bez tam ziemeļnieku grupā amatos bija daži

tādi virsnieki, kas 1917. gadā strēlniekus vadīja uz lieliniecismu.

Toreiz attiecības ar vācu karaspēku bija asas un, ievērojot mūsu

tautas vispārējās attiecības pret vāciešiem, viegli varēja rasties
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doma: vispirms sakaut vāciešus, tad lieliniekus. Tādēļ ari bija

bažas, vai vadība, politiķu sakarsētā prātā, neatvilks karaspēku

no lielinieku frontes un nedos triecienu vispirms vāciešiem. Ja

to pielaistu, tad, bez šaubām, lielinieku karaspēks atkal uz-

bruktu un ieņemtu Vidzemi un Latgale nebūtu atbrīvota, var-

būt pat Latvijas valsts patstāvība izgaistu vēstures tumsā.

Šajā sakarsētā atmosfairā intrigas Rīgā vēl pieauga un viena

Latvijas tautas daļa tiešām gribēja vispirms dot vāciešiem trie-

cienu, lai lielinieki paliek likteņa ziņā.

Ģenerālis Balodis šos apstākļus apsvēra un ar savu kara-

spēku mierīgi palika uzticīgs savai devīzei — vispirms atbrīvot

Latviju no lielinieku jūga. Ģenerālim Balodim gan pārmeta, ka

viņš nevarot izšķirties un itkā vilcinoties tautas gribu pildīt, tas

ir, atvilkt savu karaspēku no lieliniekiem un uzbrukt vāciešiem.

Intrigu jūkli Rīga un gara stāvokli fronte labi saprata da-

žādi citu valstu aģenti.

No citām armijām iebraukušie virsnieki prasīja ne mazākus

amatus par divizijām. Armijas vienošanas darbs kļuva blakus

lieta. Neskaidros apstākļus centās izmantot citi. Šādā intrigu

stāvoklī, kad armija vēl nebija vienota, mums uzbruka Ber-

monts.

Rīgā sacēlās panika; tikai liktenīgas nejaušības dēļ Ber-

monts Rīgā neienāca. Tādos apstākļos pati Latvijas attīstības

gaita bijušo Kalpaka bataljona un Kurzemes divizijas koman-

dieri ģenerāli Balodi aicināja armijas virspavēlnieka amatā.

Tajā bridi, kad ģenerālis Balodis pieņēma virspavēlnieka

amatu, armijā nebija vienības, virspavēlnieka štābs bija sabru-

kuma stāvoklī. Jaunam virspavēlniekam, kā likteņa sūtīts, nāca

palīgs, — godīgs, kluss, apdāvināts ģenerālštāba virsnieks, nelai-

ķis ģenerālis Radziņš, kurš visus virspavēlnieka lēmumus aprē-

ķināja un izteica pavēlēs un rīkojumos.

Un musu armija organizējas un vienojas turpmāko jauna

virspavēlnieka nodomu piepildīšanai.

Ģenerālis Balodis ar savām dabas dotām dāvanām: skaidro

sirdi, vienkāršību un īstenu tautas mīlestību, patiesi iedvesa ar-

ttiijā vienības garu un uzticibu.

Ģenerālis Radziņš pareizi saprazdams priekšnieka nodomus,

būdams godīgs un labi sagatavots saviem pienākumiem.

Abi šie brīvības ciņu varoņi kopa veda armiju pie uzvaram

un deva zemei mieru.
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Atv. pulkvedis P. Silenieks.

Atmiņas par ģenerāli Balodi.

Atv. pulkvedis P. Silenieks.

Jau no pirmiem skolas gadiem Trikātes draudzes skolā Ba-

lodi pazīstu kā vienu no enerģiskākiem un apdāvinātākiem skolē-

niem. Jau zēna gados viņš sapņoja par iekļūšanu kara skolā, lai

tiktu dzīvē uz priekšu. Tajos laikos šo vienīgo ceļu, kā uz

priekšu tikt bez līdzekļiem, rādīja Trikātes draudzes skolas sko-

lotājs Mūrnieks.

No pirmiem skolas gadiem Balodis sevišķi interesējās par

vēsturi un matēmatiku. Ar aizrautību viņš lasīja dažādo kauju

aprakstus. Kara skolā iestājies Balodis ar dzīvu interesi seko

būru partizāņu cīņām angļu-būru karā. Ikkatru brīvu brīdi viņš

sed bibliotēkā, sekodams cīņām tālajā Āfrikā un ļoti vērīgi in-

teresēdamies par Anglijas ārpolitikas panākumiem.

Kad viņš ar sekmēm beidzis Viļņas kāļa skolu, to ieskaita

106. kājnieku pulkā Viļņā podporučika (leitnanta) dienesta pa-

kāpē. Krievu-japaņu kara laikā Balodis dodas uz Tāliem Austru-

miem, kur tiek smagi ievainots, pēc kam ilgāku laiku ārstējās

Kaukāzā. 1905. gada rudenī Balodis pārbrauc dzimtenē un kādu

laiku uzturās Rīgā. Pilnīgi izveseļojies no smagā ievainojuma,

Balodis dodas atpakaļ uz savu pulku Viļņā.

Pulkā Balodis bija atestēts kā viens no labākiem ierindas

virsniekiem. Pasaules karam sākoties viņu sūta uz fronti kā ro-

tas komandieri. Viņš piedalās vairākās kaujās un vienā no tām
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viņš, komandēdams bataljonu, saņem gūstā lielāku partiju vācu

ar ložmetējiem, par ko viņu stāda priekšā apbalvošanai ar Jura

krusta ordeni. Bet nerimstošās, straujās kaujās drīzi pēc tam

viņu ievaino un saņem gūstā.

Pēc Latvijas valsts proklamēšanas Baloža vecie skolas un

kauju biedri ar nepacietību gaidīja viņu atgriežamies no gūsta,

jo piedzīvojušu kaujas virsnieku, uz kuriem varētu droši paļau-

ties, mums bija maz. Mums visiem par lielu prieku Balodis drīz

vien arī ieradās un ar lielu enerģiju ķērās pie Latvijas valsts aiz-

sardzības darba, pie apmācībām ar angļu un franču ložmetējiem

un tml. Tikai īsu brīdi viņš aizbrauca uz savu dzimtenes paga-

stu, pēc ilgiem gadiem apmeklēt savu veco māti. Saformējot

virsnieku rotu, par viņas komandieri iecēla kapteini Balodi.

Kad, pēc Kalpaka nāves, Balodim bija jāuzņemas Latvijas

pirmo bruņoto spēku pavēlniecība, tad viens no grūtākiem po-

smiem bija cīņa pret lieliniekiem frontē pēc Niedras valdības

nodibināšanās.

Pēc Niedras valdības krišanas 1919. gada vasarā, šīs valdī-

bas ministri devās prom no Rīgas: Niedra pa dzelzceļu uz Jel-

gavu, bet Vankins, Kupče v. c. ar kuģīti Majoru virzienā. Bet

Majoros viņus apcietināja un novietoja komandantūrā. Landes-

vēra oberštābs pieprasīja, lai Balodis izdod Niedras ministrus,

pret Majoru kamandantūru nostādīdams kājnieku bataljonu ar

ložmetējiem, bet komandantūras kareivji ķēdē ieņēma Lielupes

krastu, kopā ar kapteiņa Godkalna eskadronu. Balodis negri-

bēja pielaist šo bruņotos spēkus nevajadzīgi iznīcinošo cīņu,

kādēļ komandēja uz oberštābu savu pārstāvi, lai incidentu lik-

vidētu. leradās arī oberštāba pārstāvji un Majoros notika vie-

nošanās. Vienošanās aktā Niedras ministri svinīgi apsolījās ne-

rīkoties naidīgi pret Latviju un bez komandanta ziņas nemainīt

savas dzīves vietas. Starp citu mācītājs Kupče ar asarām acīs

nožēloja grēkus, kuros kritis sievas radu godkārības dēļ.

Grūtākais laiks Baloža attiecībās ar vāciešiem bija 1919. g.

vasarā Rīgā, sevišķi Cēsu kauju laikā. Tomēr Balodis ar atzī-

stamu aukstasinību un nosvērtību izturēja grūto pārbaudījumu,

baudīdams savu virsnieku un tuvāko līdzdarbinieku pilnīgu uz-

ticību, ne brīdi neļaudamies jūtām, bet visu laiku prātā paturē-

dams savas darbības gala mērķi — Latvijas atbrīvošanu no vi-

siem ienaidniekiem. Bermonta uzbrukuma dienās mūsu valsts

politiskā vadība neatrada krietnāku karavīru, kam uzticēt virs-
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pavēlniecību, kā Balodi. Visus apstākļus sīki apsvēris, Balodis

sāka gatavoties uzbrukumam pret Bermontu, izstrādājot kauju

plānus, ikdienas konferējot ar ārzemju militāriem pārstāvjiem,

no kuriem bija cerības rast nevien morālisku, bet arī materiālu

atbalstu. Sekojot vai ikkatram Baloža solim, no Ventas līdz Rī-

gai un lielinieku frontē, ārzemju militārie pārstāvji bija mācīju-

šies Balodi pazīt no vislabākās puses, kādēļ tam dāvāja tīri ap-

skaužamu uzticību. Sevišķi tas sakāms par angļu ģenerāli Bertu,

ar kuru Balodim nodibinājās pat sirsnīga draudzība. Kad ok-

tobra pēdējās dienās Rīgā ieradās ģenerālštāba pulkvedis Ra-

dziņš, Balodis to saņēma ar patiesu prieku, aicinādams viņu par

savu štāba priekšnieku, lai varētu ar viņu dalīties militāro uz-

devumu veikšanā, jo virspavēlniekam vienam pašam bija jāliek

galā ar ļoti svarīgiem ārpolitikas rakstura jautājumiem, kuru

atrisināšanā viņš teicami sapratās ar Latvijas pirmo ārlietu mi-

nistri nelaiķi Meierovicu. Šajā ziņā sevišķu taktu, tāļredzibu

un situācijas izpratni no virspavēlnieka Baloža prasīja sarunas

par igauņu palīdzību cīņā pret Bermontu. Arī ar šo uzdevumu

Balodis spīdoši tika galā. Ar apbrīnojamām sekmēm veikdams

savus uzdevumus kā kaujas laukos, tā diplomātiskos jautāju-

mus kārtojot, Balodis ieguva ārkārtīgu populāritāti tautā.

Visas cīņas nu bija beigušās, Latvija bija atbrīvota un valsts

uzbūves darbu varēja veikt ārēju ienaidnieku neapdraudētos ap-

stākļos. Aiz iemesliem, par kuriem runāt vēl nav iespējams, —

sevišķi šajā sakarā, — Balodis, nododams atbrīvotu Latviju po-

litisko darbinieku rokās, aizgāja kā no virspavēlniecības, tā arī

no armijas. Bet viņa darbs paliek neizdzēšami ierakstīts vis-

spīdošākā Latvijas vēstures lappusē un tautas pateicība viņas

atbrīvotājam nezudīs nekad.
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Saeimas deputāts Bruno Kalniņš

Atbrīvošanas karš un latvju strādnieku šķira.

Saeimas deputāts Bruno Kalniņš

16. aprīļa apvērsums radīja strādniecības, liberālās pilso-

nības un zemniecības vienotu fronti cīņā par dēmokratiskās

Latvijas atjaunošanu. Satriekt baronu un vācu okupācijas spē-

kus, nostiprināt Tautas Padomes un Pagaidu valdības varu bija

tiešais uzdevums, par ko 1919. g. pavasarī cīnījās latvju tautas

lielākā daļa.

Reakcionāro spēku satriekšanai bija vajadzīgs bruņots

spēks. Par tādu varēja būt pirmkārt pulkv. .1. Raloža vadītā

latvju brigāde. Vajadzēja enerģiski gādāt par Baloža brigādes

spēku pavairošanu, lai izšķirošā brīdi tos vērstu pret okupācijas

varu un baronu landvēru.

Latvju politisko partiju pārstāvji bija tālab ļoti ieprieci-

nāti, ka dažas dienas pēc 16. aprīļa puča noskaidrojās, ka Ba-

loža brigāde nav aizskārta. Latvju bruņoto spēku pamats bija

palicis dzīvs.

Ap 20. aprīli Liepājā no frontes ieradās pulkv. Baloža sūtītā

delegācija. Tautas Padomes frakciju pārstāvju slepenā ap-

spriedē virsi. MeŽCi c m s ziņoja Baloža viedokli. Mēs visi ar

prieku uzņēmām vēsti, ka mūsu pulkvedis un viņa brigāde pa-

liek uzticīga Tautas Padomei un Pagaidu valdībai.

Situācija bija noskaidrota, atlikās strādāt, lai ap Baloža

brigādi kopotu tautas bruņotos spēkus. Šinī garā aprīļa pēdējas
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dienās vienprātīgu lēmumu pieņēma sociāldēmokratu partijas

centrālā komiteja. Man uzdeva nekavējoši stāties pie slepenu

kaujas vienību formēšanas no partijas biedriem un darba jau-

niešiem.

Doto uzdevumu izpildot stājos sakaros ar apsardzības mi-

nistri Zālīti. Kā brīvprātīgais tiku ieskaitīts armijā un man

kopā ar virsleitnantu Preisbergu uzdeva formēt Liepā-

jas strādnieku brīvprātīgo rotu.

Darbu veicām slepeni. Liepājas policijas priekšnieks, bēdīgi

pazīstamais leitnants M c i j c r s, bija uzdevis mani apcietināt.

Tomēr vācu policijai neveicās: lai gan mani rosīgi meklēja, tomēr

notvert neizdevās. Brīvprātīgo rota atrada dzīvu atbalsi Lie-

pājas strādnieku sociāldēmokratiskā daļā. Nedēļas laikā tanī

iestājās ap 200 personas. Sociāldēmokratu jaunatnes savienī-

bas biedru lielākā daļa bez izņēmuma ierakstījās brīvprā-

tīgos. Lielas grūtības bija ar apmācību. No sākuma riskējām

apmācības izvest sociāldēmokratu partijas telpās, Kūrmājas

prospektā Nr. 1. Kad ķērāmies pie vaļējās ierindas, tad gājām

kāpās pie fortiem, kur tagad ir „01impijas" sporta laukums.

Laimīgā kārtā vācu policija mūs nepārsteidza un brīvprātīgie

2—3 nedējas ikvakarus varēja nodoties apmācībām.
Tanī pašā laikā daļu no brīvprātīgiem sūtījām izlūku darbā

un ikdienas sniedzām Apsardzības ministrijas Galvenā štāba in-

formācijas nodaļas priekšniekam leitnantam Staprānam

sīkas ziņas par pārmaiņām vācu karaspēka sastāvā Liepājā un

visā Lejas-Kurzemē.

Maija vidū nosūtījām vienu daļu brīvprātīgo uz fronti, pulk-

veža Baloža rīcībā. Daļu no viņiem paturēja pie brigādes štāba,

informācijas virsnieka leitn. T i r z ī š a rīcībā, bet pārējos pēc

Rīgas ieņemšanas ieskaitīja jaunformējamā spēkā.

Gatavojos arī ar atlikušiem brīvprātīgiem braukt uz fronti.

Bet gribēju tur ierasties ar apbruņotiem karavīriem. Šinī no-

lūkā vajadzēja zem kaut kāda izdomāta nolūka dabūt ieročus no

Niedras „apsardzības ministrijas". lesāku sarunas ar Niedras

štāba priekšnieku kapt. Erdm a n i. Tas vairākas reizes no-

turēja ar mani apspriedes Liepājas pilsētas valdes telpās, bet

beigās kļuva tomēr atturīgs, tā ka no Niedras avotiem dabūt

ieročus viņa paša apkarošanai neizdevās.

Tanī paša laika piedalījāmies uzbrukuma Niedram.

12. maijā mums notika pēdējā apspriede ar virsleitnantiem



Staprānu, Ozoliņu, Plūci un Austricu. Niedru tie-

šām dažas stundas vēlāk aizveda. Viņu vajadzēja pēc tam nodot

manas rotas rīcībā. Strādnieku kooperātīva „Zieds" pagrabs

bija sagatavots Niedras novietošanai. Tak Staprāns vēlāk bija

savus plānus grozījis un Niedru nogādāja ārpus Liepājas. Tur,

pateicoties nelaiķa Ozoliņa neuzmanībai, tautas nodevējam iz-

devās izbēgt un vienā kreklā ierasties Liepājā.

Zeme palika Liepājā karsta. Policija un landvērs mani pa-

stiprināti meklēja. Buševics, Menders, Rudevics bija jau ap-

cietināti. Notika arī komiski gadījumi: reiz mani kāda landvēra

patruļa pārsteidza dzīvoklī, bet nepazina, noticēja manam pa-

skaidrojumam, ka neesmu mājās un aizgāja! Nosūtījis plašu in-

formāciju par patiesiem apstākļiem vācu neatkarīgo sociālistu

partijai un tās laikrakstam „F re i h c i t" (Berlīnē), kas ieņēma

mums ļoti draudzīgu pozīciju, devos ar lielāko daļu brīvprātīgo

uz Rīgu, pulkv. Baloža rīcībā. Apsardzības ministrija maskē-

šanas nolūkā man izdeva dokumentus uz leitnanta Taren-

ber g a vārda. Kā tādam man ar savu kareivju komandu ne-

traucēti izdevās nokļūt līdz Priekulei, saņemt no vācu koman-

dantūras apliecību braukšanai uz Rīgu. Priekulē kā latvju ko-

mandants darbojās virsleitnants Kauliņš, tagadējais Saeimas de-

putāts, un viņš bija mūsu tālākām gaitām visai izpalīdzīgs.

lerodoties Rīgā, manu komandu nodeva jaunformējamā

spēka komandiera kapt. Zomm c r a rīcībā. Tak pirms aiz-

braukšanas apmeklēju Liepājas reidā ministru prezidentu K. Ul-

mani, saņēmu no viņa līdzekļus un norādījumus iespiest Rīgā

Pagaidu valdības uzsaukumus latvju karavīriem un iedzīvotā-

jiem. No Tautas Padomes prezidija saņēmu otru uzdevumu —

radīt Rīgā no tur palikušiem un atgriezušamies Tautas Padomes

locekļiem Tautas Padomes komiteju un to saistīt ar brigādes

komandieri pulkv. Balodi. Drīzumā tiešām izdevās Tautas Pa-

domes locekļus savākt un radīt pie pulkv. Baloža pastāvīgu kol-

lēģiju, kas to informēja par latvju sabiedrības politiskiem cen-

tieniem.

Tanī pat laikā jūnija sākumā Rīgā slepeni atjaunojās so-

ciāldēmokratiskās partijas darbība. Partijas un strādnieku ap-

rindas piekrita direktīvei, ko devu partijas vadības uzde-

vumā, — stāties par brīvprātīgiem karavīriem Baloža brigādē.

Uz Tautas Padomes locekļu ierosinājumu pulkv. Balodis jūnija

207
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pirmās dienas man uzdeva formēt I. Rīgas apsardzības

rotu un iecēla par šīs rotas komandieri.

Stādoties priekšā pulkv. Balodim viņa štābā, Stabu ielā,

man bija izdevība pirmo reizi sastapt pirmās latvju brigādes ko-

mandieri. Pulkvedis Balodis mani laipni uzņēma, deva vaja-

dzīgos līdzekļus un visādi veicināja rotas formēšanu. Man no

šīs pirmās sastapšanās par J. Balodi ir radies un palicis visā

vēlākā laikā uzskats kā par īstu latvjukomandieri, kam

latvju tautas intereses rūp vairāk par visu, arī par savu perso-

nīgo militāro karjēru.

Pulkv. Balodis izrādīja toreiz pilnīgu saprašanu strād-

niecības interesēm un ar prieku apsveica centienus formēt

rotas galvenokārt no strādnieku aprindām. Katrs latvju kara-

vīrs, kas bija gatavs cīnīties pret ienīsto vācu okupācijas un ba-

ronu varu, tam likās labs un mīļš esam un to pašu tas attieci-

nāja arī uz karavīriem-strādniekiem un sociālistiem.

Rotas formēšana veicās necerēti labi. Nedēļas laikā rotā

bija iestājušies ap 250 karavīru, lielais vairums strādnieki un

bij. sarkanie strēlnieki. Mans nolūks bija iesākto darbu stei-

dzīgi turpināt, lai līdz izšķirošai sadursmei no strādnieku puses

pēc iespējas vairotu Baloža brigādes spēkus. Jūnija otrā pusē

nodevu rotas komandēšanu sociāldēmokratiskās partijas bie-

drim un toreizējam Tautas Padomes loceklim virsi. V ī t i ņ a m,

bet pats saņēmu no pulkv. Baloža pavēli formēt jaunu, 2. R ī -

gas apsardzības rotu. Arī šis darbs veicās sekmīgi un

jūnija mēneša beigās manā rīcībā atradās jauni 200 karavīri.

Mūsu rotas atradās no sākuma tagadējās „Dailes Teātra"

telpās, bet vēlāk tagadējā kara skolas ēkā, kuru uz savu atbil-

dību aizņēmu brigādes vajadzībām. Par abām rotām kopā bija

saformēti ap 450 jauni latvju karavīri, kas nāca no strādnieku

šķiras. Protams, nāca arī intelligence. Starp maniem brīvprātī-

giem bija arī nelaiķis A. Deglavs, doc. Straubergs, tagadējais

Rīgas pilsētas galva A. Krieviņš v. c.

Jūnija vidū, īsi pirms Cēsu kaujām, kad Rīgā politiskais

gaiss bija jau ļoti saspīlēts, Tautas Padomes komiteja uzdeva

zvēr. adv. Antonam, doc. Vārsberģim un man sastādīt sevišķu

uzsaukumu, ar ko griezties pie iedzīvotājiem, aicinot uzstāties

pret okupācijas varu un atbalstīt likumīgo Pagaidu valdību. Uz-

saukuma tekstu uzrakstīju un abi pārējie komisijas locekļi tam

pievienojas. Tad ieņemu ar savas rotas kareivju grupu Tutera
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spiestuvi, pašā dzīvākā vācu kara spēka kustības maģistrālē —

Brīvības ielā. Tur dažās stundās manas rotas kareivji-burtliči

uzsaukumu salika un nodrukāja. Pēc tam kareivji to izplatīja

vairākos desmittūkstošos.

Atceros, pulkv. Balodis, saņēmis vienu uzsaukuma eksem-

plāru, to kā dārgu mantu turēja savās rokās un prasīja, vai viņš

to „pavisam varot paturēt", tik rets un neparasts bija šis skar-

bais latviskais uzsaukums pret baronu varu vācu okupētā Rīgā.

Uzsaukums sacēla lielu saviļņojumu iedzīvotājos. Landvēra

oberštābs un Niedras valdība bija ļoti sašutuši. Kā tas redzams

no vēlāk publicētiem dokumentiem, Niedras kara ministrs Dr.

Vankins ziņojis kādā ministru kabineta sēdē par šo „nepatī-

kamoM
uzsaukumu un pieprasījis pēc bargām represijām.

Tak rokas bija par īsām! Vankins gan pieprasīja no pulkv.
Baloža paskaidrojumus un „vainīgo" sodīšanu, bet Balodis ar

viņam piemītošu mieru un aukstasinību Vankina pretenzijas

noraidīja. Nu Niedras valdība un vācu policija drīz noskārta

manu rotu strādniecisko nokrāsu un gatavojās vērsties pret

tām. Pie manis rotas kanclejā pat ieradās kāds vācu policijas

priekšnieks Hamanis un bargi pieprasīja paskaidrojumus par

„abām sociāldēmokratiskām rotām", kādas es esot saformējis

pret Niedras valdību. Protams, es „foršo" policijas kungu aiz-

raidīju prom. Kaujas pie Cēsīm un Juglas vāciem vairs nedeva

iespēju reālizēt savus nodomus, bet izšķirošās 3. un 4. jūlija

naktīs, pēc Strazdu muižas pamiera, izpildot pulkv. Baloža pa-

vēles, taisni manas rotas ieņēma vairākus vācu policijas un žan-

darmērijas iecirkņus un paša Vankina kara ministriju!

Atbrīvošanas kara pirmais posms bija beidzies. Baloža bri-

gāde bija veikusi svarīgu militāru un politisku uzdevumu: tā

bija sakopojusi savās rindās ievērojamus latvju bruņotus spē-

kus, kas pēc Ziemeļarmijas uzvarām kopā ar to sastādīja vēlāk

vienoto Latvijas armiju.

Otrreiz man nacas sastapt un verot pulkvedi Balodi ka ar-

mijas virspavēlnieku liktenīgās Bermonta dienās.

Strādniecība arī šoreiz ar visu noteiktību gāja cīņa pret

vācu-krievu reakcionāru otrreizīgo uzbrukumu latvju republi-

kai. Sociāldēmokratiskā partija mobilizēja savus jaunākos bie-

drus kara spēkam. Rīgas pilsētas darbinieki sastādīja atsevišķu

rotu un pievienojās jaunformējamām vienībām. Manā vadībā

agrāk saformētās rotas bija ieskaitītas viena 8. Daugavpils, otra
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9. Rēzeknes kājnieku pulkos. Cīņās pret Bermontu tās dabūja

savu uguns kristību. 9. oktobrī, šīs liktenīgās dienas rītā, „So-

ciāldēmokrats" rakstīja:

„Tagad lai vēstures tiesu lemj šķēps! Šo bargo, bet

svēto asinsdarbu mēs uzticam mūsu armijai, kura

zin tikai uzvarēt vai mirt."

13. oktobrī, pašā karstākā kauju laikā, partijas Rīgas ko-

miteja izlaiž uzsaukumu „Pie ieročiem!*' un aicina Rīgas strād-

niekus, kas spēj nest ieročus, nekavējoši iestāties armijā.

Ģen. Balodi šinī cīņu posmā raksturoja sevišķa paļāvība uz

latvju karavīru spēkiem. Viņš bija tas, kas nevēlējās pieņemt

smagos un Latvijai neizdevīgos Igaunijas palīdzības noteiku-

mus, bet bija pārliecināts, ka uzvara sasniedzama ar latvju ar-

miju vienu pašu. Vēroju ģen. Balodi kādā Tautas Padomes

frakciju pārstāvju sēdē Čakstes baltā namā. Domas par igauņu

palīdzības pieņemšanu krasi dalījās, atbildību par palīdzības ne-

pieņemšanu uzlika virspavēlniekam. Ģen. Balodis tomēr mie-

rīgi palika pie savas paļāvības un latvju karavīru spēkiem. Vē-

lākās kaujas deva viņam pilnu taisnību.

Latvijas atbrīvošanas karš bija īsts nacionāli-revolūcionārs

karš. Tas lauza Baltijas muižniecības politisko un saimniecisko

varu. Latvju tauta ieguva savu nacionālo brīvību, galīgi satrie-

cot sveštautu (vācu un krievu) virskundzību. Izcīnīja dēmokra-

tisku republiku.
Visi šie mērķi kopš 1905. g. revolūcijas bija rakstīti uz

latvju strādniecības karogiem. Ir tālab saprotama tā sajūsma

un cīņas griba, ar kādu taisni mūsu strādnieku dēli devās at-

brīvošanas karā.

Atbrīvošanas kara strādnieciskie un sociālistiskie karavīri

atceras un ciena ģen. Balodi kā to, zem kura vadības viņi, kopā

ar visiem citiem armijas karavīriem, veica vēsturisko Latvijas

atbrīvošanas darbu.
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Saeimas deputāts J. Celms, 1919. g.
cīņu dalībnieks.

Lielo dienu sīkās lietas.

Dep. J. Celms

.
.
. Tas bija toreiz, kad Latvijas republikas likteņi tika svērti

vēsturisko svaru kausos, kad Latvijas territoriju viena pēc

otras pārstaigāja republikāniskai iekārtai naidīgas varas, kad

ļoti daudziem tagadējiem skaļiem patriotiem trūka vismazākās

uzticības latvju tautas neatkarībai, viņas patstāvībai savu likteņu
veidošanā. Tautas Padomes ieceltā Latvijas Pagaidu valdība

Liepājā bija gāzta, viņas vietā nodibinājusies Niedras — vācu

muižnieku «valdība", kura balstījās uz dezorganizētām vācu

dzelzsdivizijas un Baltijas muižnieku „landesvēra" daļām. Pēc

Pagaidu valdības gāšanas Liepājā, šajā vācu armijā bija ietilpi-

nāta arī tā Latvijas armija, kura 1918. g. decembrī uz ātru roku

saformējās Rīgā un tad, kopā ar Pagaidu valdību, pārvietojās uz

Liepāju. 1919. g. maijā šī Latvijas dienvidus armija, kopā ar vā-

ciem, ieņēma Rīgu. Pārējās šīs latviešu karaspēka daļas bija at-

stātas Kurzemē un Zemgalē dažādās komandantūrās. 23. maijā

Rīgā ienāca tikai daļa latvju kareivju.

Kad Rīgā vācu armija sāka nežēlīgi izrēķināties ar latvie-

šiem, es uzmeklēju toreizējo latviešu karaspēka daļu komandieri

pulkvedi Balodi. Stabu ielā, Alkšņa namā, pāris nelielās istabi-

ņās bija ierīkojies viss latv. armijas štābs. Mēs redzējāmies

pirmo reiz savā mūžā, bet apstākļi prasīja, lai es bez „liekas

diplomātijas" tūliņ pateiktu skaidri un noteikti, kādēļ esmu ie-
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darbiem Rīgā un lūdzu viņu spert steidzīgus soļus, lai pārtrauktu

Rīgas iedzīvotāju slepkavošanu. Virspavēlnieka labsirdīgā sejā

iezagās sāpīgs smīns un viņš atbildēja, ka visas šīs briesmas arī

viņam labi zināmas, tikai novērst tās viņš viens nevarot. Pēc

brītiņa sarunas viņš deva padomu ieroču cīņai spējīgiem vīrie-

Brmontieši apšauj mūsu sagūstītos karavīrus. (Rets uzņēmums, kura ne-

gatīvs atņemts kādam bermontietim.)

šiem nekavējoši pieteikties latv. armijas daļās, jo tad viņam bū-

šot iespēja tos pasargāt no vācu mežonībām. Tā arī darījām,

un, pateicoties tam apstāklim, ka ātrumā tika formētas pat ve-

selas jaunas rotas, daudziem izdevās izbēgt vācu atriebības

lodēm.

Tajā pašā laikā Latvijas ziemeļos latviešu jaunformētās da-

ļas kopā ar igauņiem, bija sākušas virzīties uz Valmieru-Cēsīin,

lai neļautu vācu armijai nostiprināties Latvijā un restaurēt veco

muižnieku varu. Rīgā šo latviešu „ziemelu armiju" oficiāli pro-

klamēja par „komūnistu" armiju un preses žņaugu dēļ nebija

iespējams Rīgas iedzīvotājus informēt par lietas faktisko stā-

vokli. Tikai pateicoties dažu latvju karavīru uzņēmībai izdevās

212
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Rīgas l c g ā 1 ā spiestuvē iespiest un izplatīt nelegālu uzsau-

kumu Rīgas iedzīvotājiem par ziemeļarmijas uzdevumiem un

mērķiem. Latviešu karaspēka daļu attiecības ar vācu karaspēka

daļām ar to bija ļoti saasinātas un niecīgākie iemesli draudēja

starp abu naidīgo karaspēku daļām izsaukt asinaiņas sadur-

smes. Vajadzēja izsargāties no katras provokācijas, lai nedotu

vāciem iemesla atbruņot vai noslepkavot skaita ziņā nelielās lat-

viešu karaspēka daļas Rigā. Šādas ārkārtīgi saspīlētas atmosfai-

ras brīdī man bija gadījums sarunāties ar toreizējās dienvidus

armijas virspavēlnieku, pulkvedi Balodi. Viņš noskumis man

rādīja mūsu Ziemeļarmijas vadības slepenā ceļā saņemto vē-

stuli, kurā Ziemeļarmijas vadība katēgoriski prasa, lai zināmā

laikā latv. armijas daļas Rīgā saceltos pret vācu virsvaldību un

pievienotos ziemeļniekiem. Pretējā gadījumā dienvidus armijas

virspavēlniecību ziemeļos izsludināšot par tautas nodevē-

jiem. Izrunājušies sīki par šādas latviešu armijas sacelšanās

reālām iespējamībām un varbūtējām sekām, nācām pie slē-

dziena, ka šāda sacelšanās pie acumirkļa apstākļiem nobeigtos

ar ļoti asinaiņu izrēķināšanos no vācu puses, kādēļ jānogaida

izdevīgāki apstākļi, kad «ziemeļnieki" būs tuvāk pievirzījušies

Rīgai. Lai pie šādiem apstākļiem neradītu nevajadzīgu konfliktu

starp latviešu ziemeļarmiju un dienvidarmiju, mani kā sevišķu

uzdevumu virsnieku, apgādātu ar vācu štāba vajadzīgiem doku-

mentiem, pulkvedis Balodis komandēja pie ziemeļniekiem.

Fletchera armijas fronte jau bija aizvirzījusies tuvu pie Cēsīm

un pretīm tai virzījās Ziemeļarmija. Kaujas starp abām šīm

frontēm bija sagaidāmas tuvākā nākotnē. Lai nokļūtu pie zie-

meļniekiem, man vajadzēja nelegālā ceļā tikt pāri vācu frontei.

Kādā agrā jūnija rītā man tas arī izdevās, netāļu no Priekuļiem.

Ziemeļarmijas štābā man izdevās nokārtot pārpratumus starp

abu latviešu armiju vadībām, sīki informējot ziemeļniekus par

Rīgā esošās dienvidarmijas stāvokli un mērķiem
.
. .

Tagad, vēsturiskā perspektīvā, šie gadījumi var likties siki

un maznozīmīgi. Bet toreiz, kad ar stratēģijas jautājumiem cieši

saistījās politikas un diplomātijas jautājumi, kara vīram ne

katrreiz viegli nācās izšķirties šo komplicēto jutājumu labirintā.

Ģenerāļa Baloža (toreiz pulkveža) nopelns, starp citu, bija arī

tas ka viņš nevadījās no kailas stratēģijas vien, bet savu stratē-

ģiju lielā mērā pieskaņoja vispārīgās politikas uzdevumiem. Lai

*os politiskos uzdevumus pareizi izprastu, viņš tuvināja sev da
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žāda novirziena, bet noteikti republikāniski noskaņotus polī-
tiķus. Ar šiem politiķiem ģen. Baloža štābā toreiz notika laikam

ne mazāk apspriedes, kā ar kara speciālistiem. Labprāt viņš

uzklausīja visradikālākos un kreisākos politiskos uzskatus,

censdamies no viņiem izlobīt to, kas pēc viņa pārliecības tajā
asā politiskā momentā varētu dot kaut ko pozitīvu latvju tautas

neatkarībai. „Mēs-latvieši", viņš bieži atkārtoja: „Mums visiem

vienas sāpes un vienas ciešanas." Viņš bija liels mūsu mirušā

dzejnieka Raiņa cienītājs un tādēļ mīlēja citēt Raini tur. kur

lielais dzejnieks attaisnoja viņa rīcību. Bet kad mazticīgie un

gļēvie „patrioti" šaubījās par latviešu brīvības cīnītāju iespēja-
mām sekmēm kaujās, tad ģen. Balodis, pārfrāzēdams Raini,

teica: „Mēs būsim tik stipri, cik stipra ir mūsu

griba."

Bermontieši Pārdaugavā ar balto karogu
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Firsts A. Līvens, Liepājas krievu brīvprā-
tīgo strēlnieku daļas bijušais priekšnieks.

Pirms divpadsmit gadiem
Firsts A. Līvens.

Ātri aizsteidzas cilvēka dzīve un ir labi, ja šajā dzīvē ir

brīži, kad vari apstāties, atskatīties atpakaļ un atcerēties bi-

jušos laikus, sevišķi tos notikumus un tos cilvēkus, kam bijusi

lemta vēsturiska loma sakarā ar pasaules notikumiem.

Viens no tādiem cilvēkiem ir arī ģenerālis Balodis un viņa

50. šūpļa svētku svinēšana dod mums iespēju viņu apsveicot arī

atcerēties viņa vēsturiskos nopelnus 1919. gada atbrīvošanas

karā. Starp bezgala daudziem ļaudīm, kam tajos, —kā lai vi-

ņus citādi sauc, — juku laikos bija uzticēta tāda vai citāda loma,

ģenerāļa, toreiz vēl pulkveža Baloža personība mūsu atmiņās

paceļas kā viena no gaišākām starp visiem tiem, kas mums ga-

rām gājuši, ar kuriem esam kopā bijuši.

Tie laiki, ņemiet, kādā nozīmē gribiet, bija neskaidri un

sarežģīti, un viegli varēja liktenīgi kļūdīties, un kļūdu labot

būtu neizsakāmi grūti. Ģenerālis Balodis bija atradis pareizo

ceļu un šis ceļš bija taisns un tiešs, karavīra pienākuma izpil-

dīšanas ceļš. Nekad neaizmirsīšu pulkveža Baloža atbildi, kad

bezjēdzīgā Liepājas puča laikā mani sauca uz Liepāju un lika

man priekšā, kopā ar pulkvedi Balodi, nostāties kara direkto-

rijas priekšgalā. Es telegrafēju pulkvedim par notikušo un

lūdzu telegrāfiski paziņot viņa lēmumu. Viņa atbilde, kā es jau

gaidīju, bija noraidoša, un viņa motīvs: es esmu karavīrs un
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mana vieta ir frontē. Šī atbilde bija tīkama manai sirdij, un viņš

man kļuva tuvs. Mūsu, viņa un mana vieta bija frontē. Tur mēs

varējām būt derīgi. Mūsu rīcību mums pavēlēja karavīra pie-

nākuma pildīšana, bet ko tas nozīmē, to saprot katrs, kas bijis

armijā un sevī ietvēris kara disciplīnas principus.

Toreiz, 1919. gada aprīlī un maijā, mums bija viens liels uz-

devums — cik iespējams drīzi atbrīvot Rīgu no lielinieku varas.

Šim uzdevumam mums vajadzēja gatavoties un koncentrēt vi-

sus mūsu spēkus. Taisni šajā atbrīvošanas kara pirmās puses

galvenās operācijas laikā liktenis man bija lēmis tikt kopā ar

pulkvedi Balodi un viņa brašiem zēniem-brīvprātīgiem. Pulk-

veža Baloža lielais nopelns ir taisni tas, ka viņš, pēc pulkveža

Kalpaka varoņa nāves prata uzturēt modru un vēl augstāk pa-

celt viņam uzticētās karaspēka vienības garu. Gan tiesa, latvju

vienībās, kūpas viņš komandēja šajā atbrīvošanas kara pirmā

posmā, kareivji lielāko tiesu bija no intelligentās jaunatnes, tie

bija patriotiski noskaņoti un gatavi upurēties dzimtenes labā,

bet arī šādus brīvprātīgos vajaga prast vadīt un vest uz iecerēto

mērķi, un pulkvedim Balodim tas izdevās augstākā mērā tei-

cami.

Maija vidū man padotā krievu daļa dabūja pavēli ieņemt

Kalnciema tilta priekšgala apcietinājumus (tēte dc pont), pie

kam manas daļas ieņēma dienvidus sektoru, bet šī tilta apcieti-

nājuma rajona ziemeļu sektoru ieņēma divas latvju rotas, kas

šajā laikā bija man padotas. Naktī no 19. uz 20. maiju sarkanie

uzbruka dienvidu sektoram, iznīcināja vienu apturi un apdrau-

dēja pašu Kalnciemu. Bet šo mūsu frontes pārrāvuma mēģinā-

jumu izdevās likvidēt kopējiem spēkiem, jo no dienvidiem at-

steidzās kapteiņa Zēlerta komandētā rota, bet no ziemeļiem

latvju daļas. lenaidnieks atkāpās, ciezdams smagus zaudēju-

mus, un pēc tam vairs tikai apšaudīja mūsu pozicijas ar artilēri-

jas uguni.

Tā bija manu brīvprātīgo pirmā satikšanas kauja kopa ar

pulkveža Baloža brīvprātīgiem.

Beidzot pienāca 22. maijs, sengaidītā diena, kad vajadzēja
sākties Rīgas uzbrukumam. Sarkanās frontes pārraušana bija

uzdota landesvēra trieciena bataljonam, tā sauc. Stosstruppe.

Latvjiem un krieviem bija uzticēts viss kreisais flangs no jūras

līdz Kalnciemam. Kamēr latvju daļām, kas stāvēja pie Slokas,

cik iespējams ilgi bija jāpaliek savās vietās, saistot ienaidnieka
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uzmanību, latvju dajas pie Kalnciema šajā operācijā bija apvie-
notas ar krievu daļu, pulkveža Baloža komandā. Šai kolonnai

bija jāvirzās uz Rīgu pa ceļu uz dienvidiem no Babītes ezera.

Šajā svarīgajā dienā man bija iespēja tuvāk iepazīties ar

pulkvedi Balodi un mācīties saprast viņa kā cilvēka un kā

priekšnieka augsti vērtējamās īpašības. Šī mūsu satikšanās

1919. gada 22. maija vēsturiskā dienā nekad neizgaisīs no manas

atmiņas.

Piņķu muižā pulkvedis Balodis mani atlaida un es devos uz

Rīgu un cauri Rīgai līdz Sarkandaugavai un Ķeizarmežam (ta-

gadējam Meža parkam), bet pulkvedis Balodis ar savām daļām,

savienodamies ar tām, kas pa jūrmalu atsteidzās no Slokas, iz-

dzina lieliniekus Bolderājas-Daugavgrīvas rajonā.

Divas dienas pēc Rīgas atbrīvošanas man bija jāatstāj ie-

rinda ievainojuma dēļ. Ļoti labi atceros, ka naktī no 24. uz

25. maiju, kad mani, ievainotu, šķūtsratos veda pa mežu aiz

Ķīšezera, man klāt nāca pulkveža Baloža latvju daļas virsnieki

un brīvprātīgie un līdzjūtīgi ar mani sarunājās. Kas ar mani

runāja, es, protams, vairs neatceros, bet gan atceros, ka šī drau-

dzīgā uzmanība mani dziļi aizkustināja.

Pēc tam es komandu nodevu pulkvedim Didorovam, kura

attiecības ar pulkvedi Balodi joprojām bija labas un draudzīgas.

Sevišķi vērtīga bija viņu draudzība, kad sākās politiskie sare-

žģījumi sakarā ar notikumiem pie Cēsīm.

Kā pulkvedis Balodis, tā arī pulkvedis Didorovs, — pēdējais

saskaņā ar manu personīgo pavēli, — šajā konfliktā palika neu-

trāli.

Manām daļām tajā laikā bija uzdots garnizona dienests Lie-

pājā, no kurienes aizgāja vāci, un Rīgā. Tur stāvoklis bija se-

višķi sarežģīts starplaikā, kamēr aizvācās vācu daļas un pilsētā

ienāca pulkveža Zemitāna Ziemeļlatvijas armijas daļas.

Katru brīdi varēja rasties dažādi pārpratumi, bija jāizšķir

ļoti daudzi asi un steidzami jautājumi un pulveža Baloža takts

vienmēr atrada vajadzīgo izeju.

Jūlijā, no manis neatkarīgu iemeslu dēļ, manu daļu pārveda

uz ģenerāļa Juģeņiča armiju Narvas frontē. Pēc Ziemeļ-rietumu

armijas katastrofas visi latviešu tautības līvenieši un arī visi tie,

kam ar Latviju bija kādi sakari, atgriezās tur, meklēdami patvē-

rumu. Un Latvijas armijas virspavēlnieks ģenerālis Balodis al-



218

laž sapratis viņu dvēseles, jutis līdzi saviem bijušiem kaujas bie-

driem un viņus morāliski atbalstījis.

Viss, ko es šeit īsos vārdos varu atcerēties par notikumiem

pirms divpadsmit gadiem, maz vien var izteikt, cik svarīga bija

tā loma, kāda bija lemta ģenerālim Balodim tajā izšķirošā vē-

stures laikmetā. Ļoti sarežģīti polītiskie apstākļi, karā un revo-

lūcijā izpostīta zeme, nemierā satraukti visu prāti, bezgala dau-

dzu pavisam jaunu jautājumu rašanās, — tāda bija atmosfaira,

kādā bija jādarbojas ģenerālim Balodim. Viņam bija jāuzņe-

mas atbildība par zemes atbrīvošanu no visiem ienaidniekiem

un viņam uzticēto uzdevumu viņš varēja veikt tikai tādēļ, ka par

visu augstāk viņš stādīja sava pienākuma pildīšanu, tā pienā-

kuma, kas ikvienu karavīru paceļ līdz varonībai, bet virspavēl-
nieku vēl lielākā mērā paceļ līdz savas atbildības izpratnei un

uzstādīto uzdevumu sekmīgai sasniegšanai. Šo ģenerālim Balo-

dim veltīto uzticību viņš pilnā mērā attaisnojis un par to visai

zemei, neatkarīgi no politiskām partijām un tautībām, vajaga

sajust pret viņu mūžīgu pateicību. Viņa lielums visskaidrāk pa-

rādījās iekš tam, ka viņš, kam pašam bija sava noteikta politiska

pārliecība, vienmēr un visos apstākļos prata pacelties pāri par-

tiju interesēm un prata būt nevien virspavēlnieks, bet arī savas

valsts priekšzīmīgs pilsonis un, beidzot, cilvēks, šī vārda visla-

bākā nozīmē, cilvēks, kam sirds ir īstā vietā.

Un nu, kad ir ģenerāļa Baloža 50. šūpļa svētki, visi līvenieši

ar pulkvedi Didorovu un mani priekšgalā sūta viņam mūsu svei-

cienus un sirsnīgākos veselības, modra gara un panākumu no-

vēlējumus.
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Pulkv.-leitn. A. Plensners, 1919

gadā izpildīja galvenā štāba priekš-
nieka amatu.

Ģenerālis Balodis un jaunā nacionālā

atmoda.

Pulkv.-leitn. A. Plensners.

Musu valsts izcīnīšanas pamatā vispirms ir jauna mūsu tau-

tas pamošanās. Dažādu apstākļu dēļ nacionālā griba mūsu

tautā pirms kara bija diezgan dziļi iegrimusi atpakaļ kādā pir-

matnīgā snaudienā, savā nevarībā, varbūt, vēl dziļākā, nekā

pirms sešdesmit gadiem. Pasaules karš, ar draudošo Latvijas sa-

raustīšanu un pakļaušanu Vācijai, pašu karaspēka vienību radī-

šana un pārsteidzošā vīrišķība, ko tās parādīja vai ko tām pierak-

stīja, postošā tautas izkaisīšanās bēgļu gaitās, — viss tas ganstipri

uzpurināja no šī snauda. No otras puses tomēr krieviskā pa-

triotisma vilnis, ko centīgi pauda karalaika latvju prese, leģenda

par divgalvainā ērgļa varenību un silto aizvēju zem viņa spār-

niem, glaimojošā apziņa, ka latvju tauta pierādās par visuztica-

māko Krievijas liktenim un tronim, — viss tas atkal savukārt

veicināja latviešu domāšanas noslīdēšanu tai virzienā, kādā jau

sen to bija centušies ievadīt pārkrievotāji, un ar daudz lielā-

kiem panākumiem, nekā mums patīk atzīties. Sakarā ar visu

to mūsu intelligences vairums bija jau tā pārkrievojies skolā,

darbā, ka nevien latviešu valodas vietā runāja gandrīz kādā žar-

gona, bet arī savā domāšanā un savos nākotnes centienos bija

tik lielā mērā saistīta ar Krieviju, ka pat pāris gadus pēc mūsu
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valsts nodibināšanas tā skati grūtsirdīgi vērās uz robežas pusi,

kas nu diemžēl bija noslēgusies Krievijas apstākļu dēļ. Būtu

šī robeža tad pavērusies vaļīgāk, t. i. būtu apstākļi Krievijā kļu-
vuši normāli, mēs redzētu, droši vien, īstu skriešanos uz šīs ro-

bežas pusi. Tā kā daba necieš tukšumu, tad aizklīdušo vietā

ievilktos citi. kas te jūtas labāk, nekā savās mājās. Velti teikt,

ka tās būtu bijušas tikai latvju skoloto un paskoloto ilgas pēc

itkā vieglāk nopelnāma maizes rieciena, kas tos aizvilktu no

savas tautas un zemes. Nē, tur galvenais vilcējs būtu tīri psī-

choloģiska ievirze, garīga iepotēšanās, atdošanās krievu «plaša-

jai dvēselei". Savā vairumā šie aizklīdēji vairs nebūtu latvju
tautai noderīgi locekļi nekādā ziņā, jo — kā maizi ēd, tā dzie-

smu dzied. Bet krieviskā dziedāšana latviešiem pielipa visai

ātri. Latvieši nav ķīnieši, kas arī svešumā sargātu savu bizi

(kamēr tā vēl bija) un tikai sapņotu par atgriešanos mājās. Bija

un būtu jau varbūt arī tādi. Visumā pie mums tomēr vēl bija

paturējis savas tiesības senais ieskats, ka latvieša pacelšanās

kautkur augstāk itkā saistīta ar viņa lielāku vai mazākuatraisīša-

nos no savas tautības. Un tā mēs vēl tagad nereti redzam, ka

latvietis vislepnāks jūtas tad, kad viņu nenotur par latvieti. At-

liek kaut paskatīties uz dažiem mūsu sūtniecību atašējiem vai

sekretāriem, kad tie pabijuši pāris gadus Anglijā vai Francijā.

Ja ne ar citu, tad vismaz ar savu pīpi mutē tie cenšas izlik-

ties par īstiem angļiem, vai ar nemitīgu grozīšanos imitēt fran-

cūzi. Un nav lielāka komplimenta, ja kāds pasaka, ka viņu pū-

les nav palikušas bez sekmēm. Vēl līdz šai dienai kādas vie-

tējās krievu studentu korporācijas galvenās rezerves dod lat-

vieši, nereti latvieši reprezentē krievu studentus mūsu Univer-

sitātes padomē, prasot tiesību runāt krievu valodā un vispāri

centīgi aizstāvot savas „minoritātu" intereses. Un no visa tā

nekauņās ne viņi paši, ne viņu tēvi un mātes, kaut arī tie pa-

rasti ieņem manāmu stāvokli latviešu sabiedrībā, ne arī citi tos

kaunina.

Ja mēs visu to novērojam vēl tagad, divpadsmit gadus pēc

mūsu valsts izcīnīšanas, kad jau tik daudzi ir atkrievojušies un

atvācojušies, tad nav jāteic, kāds visai manāms nacionāls gļē-

vums tik bieži bija sastopams pirms tam. Krievijas notikumu

aizrauti latvieši arī 1917. gada revolūcijas pirmajā posmā savā

vairumā bija visai gausi drošāku nacionālu mērķu uzstādīšanā.

Ļoti var būt, ka bezbailīga nacionāla politika, bet nevis, kā to-
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arī latviešu strēlniekus no iestigšanas pad. Krievijas kalpībā, kā

no tās daudzus pasargāja Latvju kareivju nacionālās savienības

darbība. Latvijas valsts tad, varbūt, būtu kādu gadu vecāka un

tai būtu ietaupījies viens otrs rūgtāks pārbaudījums. Bet mēs

zinām, ka kāda visai aktīva latviešu tautas daļa ne tikai neuz-

stādīja tādus mērķus, bet tos pat apkaroja. Tie nebija tikai lie-

linieki vien. Tas viss nevarēja palikt bez sava iespaida latviešu

nacionālās aktivitātes noslāpēšanā. Beidzot vēl latviešu strēl-

nieku pulku apkaunojošais sabrukums un tas zvēriskais lielinie-

cisms, kas dažās vietās parādījās pie mūsu tautas miesas, radīja

ne vienam vien nopietnas bažas par mūsu tautas lielas daļas
morāliskās patstāvības vērtību. Latvju tautas spēcīgākās daļas
aiziešana bojā pasaules karā, revolūcijā un bēgļu gaitās, viņas sa-

mazināšanās savā territorijā vairāk kā par pusi, visu galveno
materiālo vērtību izpostīšana, — arī viss tas varēja tikai vairot

to pasivitāti un veģetējošo sastingumu, kas 1918. g. beigās bija

pārvilcies pār Latvijas laukiem un sētām.

Protams, viss organisms, kamēr vien tas dzīvs, nekad ne-

guļ: kaut kur jau pukst un turpina savu darbu arī tautas sirds.

Bet vai tā spēs iedarboties arī uz tautas apziņas centriem, likt

pavērt acis un pamosties, kamēr vēl nav par vēlu? Tas bija vi-

sai nopietns jautājums.

Tagad jau lieki zilēt, vai ap 18. novembra aktu būtu pulcē-

jušies taisni tādi un tik daudzi spēki, ja tobrīd mūsu zemei ne-

draudētu lieliniecisma briesmas. Var tomēr droši teikt, ka even-

tuāla pretošanās organizēšana lieliniekiem bija tā, kas piešķīra

Latvijas valdībai lielo tiesu no tās ne visai lielās ievērības, ko

tā sastapa kā pašu zemē, tā ārvalstīs. Un katra viena vai viņa

grupas subjektīvas attiecības pret šīm lieliniecisma briesmām

tad arī bija tās, kas tam lika vērtēt jauno mazsvarīgo Latvijas

valdību ar pozitīvu, negātīvu vai indiferentu atzīmi. Galvenā

kārlā tikai no tam atkarājās valdībai veltītās simpātijas, novēr-

šanās vai — toreiz tik plašā — vienaldzība. Pati Latvijas valsts

kā pār visu to pāristāvoša augstākā pašvērtība, kā latvju tautas

iespēju drošākais, lepnākais un nepieciešamākais pamatojums,

tad vēl nebija atradusi visai daudzus sajūsmīgus apsveicējus un

vēl mazāk — cīnītājus.

Ar šo 1918. g. novembra un decembra noskaņu sava rīcība

tad arī rēķinājās Niedra. Viņa kļūda, nerunājot par viņa rī-
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čības morālisko pusi, bija tā, ka viņš vairs nepazina daļu jaunās

latvju intelligences. ko caur visiem pārkrievošanas vējiem bija

tomēr skāris ļoti stiprs patriotisma un nacionālās atdzimšanas

meklēšanas vilnis; ka viņš nesaprata, ka tādos brīžos tautu psī-
chē notiek ļoti ātri lūzumi, ka 1919. g. pavasaris nav vairs tas,

kas 18. g. rudenis. Bez tam latvietis ļoti centīgi dara to pašu,

ko redz citus darām: jaunas nacionālas valstis tad vairs nebija
liels pārsteigums un cīņa par viņām vairs nebija tik mazsološa

vai nedroša.

1918. g. rudenī tas bija vēl pavisam citādi. Rīga, un sevišķi

Kurzeme, par lieliniecisma briesmām — kūpu lomu attiecībās

pret jauno valdību mēs jau pieminējām — nezināja nekā. Tā

dzīvoja 17. resp. 15. gada izjūtās, kurās tikai naids pret vācie-

šiem bija pieaudzis vēl daudz lielākā mērā. No austrumiem kur-

zemnieku lielai daļai likās nākam tikai „mūsējie" un atsvabi-

nātāji. Zemgale, arī lieliniekus neredzējusi, bija gan tuvāka

Rīgai un tāpēc arī itkā pakļāvīgāka 18. novembra tīri nacionāla-

jam momentam. Bet arī tā par šiem notikumiem zināja maz

un tur savukārt bija diezgan manāmas arī tieksmes pēc vācu

balsta. Vidzeme bija redzējusi lieliniekus pietiekoši labi, kaut

arī ne tā, kā ar tiem iepazinās vēlāk. Viņai šī necilvēcība tāpēc

bija vislielākais baideklis un lielinieku dēļ tā būtu, savā vairumā,

labprāt redzējusi paliekam zemē arī vācu spēkus, ja citas aiz-

sardzības nebūtu. Dažās pagastu sapulcēs pieņemtās pretējā

rakstura rezolūcijas neko nenozīmē. Bet arī uz vāciešiem vairs

paļauties nevarēja un tie klīda projām. Protams, arī vidzem-

nieki vislabprātāk redzētu Sabiedroto aizsardzību. Jā, ko tad

dara anglis, kāpēc viņš nenāk? Baumas par to, ka nu nāks

anglis un būs drošības diezgan, kā liela cerība tad gāja no mu-

tes mutē. Ak, cik labprāt Vidzeme, Rīga un visa Latvija tad

kļūtu par Anglijas pavalstnieci! Bet anglis nenāca, vai parā-

dījās un aizgāja . . .

(Kadu brīdi vel — Liepāja — pavizeja cerība uz zviedriem.

Bet arī tā izbeidzās ar kādu rūgti komisku finālu.)

Latviešu pašu spēkiem, sevišķi Vidzemē, vairs neticēja ne-

maz: tak pašu latviešu strēlnieki bija tie, kas izrādījās visne-

žēlīgākie lielinieku atbalstītāji un kas arī tagad bruka Latvijā

iekšā kā padomju Krievijas karaspēks. Ja jau jāpaļaujas vie-

nīgi uz pašu spēkiem, tad labāk nekaitināt lieliniekus ar veltu

pretošanos, neizpelnīties viņu atriebību un dusmas ar iestāšanos
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..baltajos" vai viņu valdības atbalstīšanu. Nost no „polītikas".

varbūt ka tas paglābs, — tāda bija lielā vairuma psīcholoģija.
kas jo spilgti kļuva manāma lieliniekiem arvien vairāk iebrūkot

Latvijā. Tāpēc nav nekāds pārsteigums kādas pilsētas valdes

lūgums, lai tie latvju karavīri, kas pilsētā atradās, atstātu to jau

labāk ātrāk un bez veltas pretošanās lieliniekiem, tā varbūt sau-

dzot no lielinieku bardzības tos viņas iedzīvotājus, kas bija līdz

tam šos karavīrus visai atsaucīgi atbalstījuši.

Stāvoklis Latgalē bija vēl daudz ļaunāks, jo tā pirmā no-

kļuva lielinieku rokās un arī līdz tam par 18. novembra noti-

kumiem un viņu nozīmi savā visumā nezināja gandrīz nekā.

Tomēr arī viņa pievienoja daļu savas nelielās intelligences tam

pirmajo pulciņam, kas palika par Latvijas valstij uzticīgiem cī-

nītājiem un darbiniekiem pirmajos grūtākos pārbaudījumos.

Tāda bija vispārējā aina Latvijas valsts pašos pirmos mēne-

šos. Nav jāaizmirst arī gandrīz netraucētā lielinieku propa-

ganda, viņu vadošo spēku saplūšana un noorganizēšanās Latvi-

jas lielākos centros jau pirms viņu karaspēka ierašanās, tāpat,

kā katrā solī jaunajai valstij nedraudzīgā, ārdošā un izsmejošā

vācu okupācijas iestāžu «pretimnākšana". Cik cieti tās turējās

pie savas varas zemē, atdodamas to tikai lieliniekiem, norādīja

jau tas, ka pat Latvijas valdības locekļu kustības brīvība bija

atkarīga no vietējās vācu policijas atļaujām.

Ik solī vācu okupācijas varas saistītiem, lieliniecisma viļņa

apšļāktiem, lielas pašu tautas vilšanās, bezspēka un mazdūšības

pavadītiem, nebija viegli tiem, kas 18. novembra aktam centās

gūt kādus reālākus pamatus. Šīs pirmās pūles mūsu tautā vēl nav

pietiekoši novērtētas un arī nenovērtēs, kamēr vien dzīvs būs

tas vairākums, kas viņās nav dalījies vai no viņām atrāvies.

Liels jautājums, vai tas kādreiz kļūs citādi. Bet tā būtu liela ne-

spēka pazīme, ja mēs glaimotu, kam tas nepienākas, ja mēs

teiktu, ka mūsu tauta ar nepieredzētu aizrautību, lielu drošsir-

dību un retu vienprātību atsaucās uz 18. novembra aktu un ar

visām savām atlikušām spējām metās cīņā par savām tiesībām.

Tiesa, visu to, vai vismaz daļu no visa tā mēs tiešām novērojām,

bet tikai — vēlāk, kad bija jau parauts ceļš, kad vilnis sāka vel-

ties uz otru pusi. Bet šī ceļa rāvēji, šie viļņa vēlēji sākumā ne-

bija daudzi. Un arī šie nedaudzie bija bez kādām apžilbinošām

fanātisma ugunīm acīs, bez visa tā kūsājoši teātrālā vai valdo-

nīgi aizraujošā, kas raksturo drāmatiskus varoņus. Pa lielākai
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daļai tie bija pavisam vienkārši ļaudis, salīdzinot ar to, kas

mums tagad, pat pavisam vienkārši, tik neprominenti, ka mums

itkā gandrīz neērti, ka viņi tie bijuši. Un ja nu viņi tie bijuši,

ja viņi tad kas bijuši, nu tad, mums tagad liekas, tas bijis

tikai gadījums, nejaušība, viņu — „laime".

Tikai viņiem pašiem tā nebija nekāda laime, kaut arī

šo laiku viņi atcerās ar pateicību Liktenim, ka tas tiem Jā-

vis darboties un strādāt tā, kā tiem lika viņu sirds un pieķerša-

nās savai tautai. Un viņiem tā neliekas nekāda nejaušība, ja

tie tobrīd ticējuši, varbūt, vairāk paši sev, nekā citiem, un šajā

ticībā atraduši arī citus. Ja viņi, kādu laiku nogriezti no visas

pasaules un itkā pamesti no visiem, tik tikko neietriekti jūrā vai

nesarauti gabalos no pašu tautas stulbuma, bija paturējuši pār
visu to vienu vienīgu domu: ka katra diena, kas aizrit zem Lat-

vijas valsts vārda, vissliktākā gadījumā būs mūžīga nemiera

dzirksts, spēcinoša lepnuma pamats un nemitīgu centienu mēr-

ķis tuvākām vai tālākām latviešu audzēm; ka var satriekt un

iznīcināt daudz, bet neviens vairs nevarēs iznīcināt latviešu valsts

pastāvēšanas faktu; ka ļaut aiziet šīm dienām bez vīra lepnuma,

bez palikšanas savā vietā, — bez izturēšanas līdz galam, var, var-

būt, citi, bet arī latvju tautā — ne visi. Tā nebija nejaušība,

kas pulcēja un grupēja viņus, tas bija tas lielais Likteņa „ne

prāts", ko viņš tādos brīžos dod dažiem, jo bez tā nav iegūsta-

mas nekādas lielākas vēstures pārvērtības, nav sasniedzami ne-

kādi lieli nodomi tautu likteņos. Tas rāda ceļu un liek ticēt

arī savai tautai tad, kad visapkārt šķiet tumsa un prāts tur var

uziet tikai atturību, novēršanos vai pat ienaidu. Viņi ir cīnītāji

un modinātāji reizē, no visām vietām, kur sadalījies viņu pul-

ciņš: no Tautas Padomes, no valdības un jaunās «armijas". Viņu

nav daudz, tikai daži simti. Un tie paši sadrūp. Lai no jauna

saslēgtos savās rindās un rūdītos paši. Katrs savā vietā.

Viņu vidū no paša sākuma ir arī ģenerālis Balodis. Sākumā

tikai kapteinis. Starp daudziem citiem. Viņš ir vienīgi maz-

liet vairāk pieredzējis dzīvē un dienestā, nekā vairums citu, un

tāpēc komandē rotu. Tas nozīmē, ka viņam ir daudz vairāk

rūpju, nemiera un atbildības, nekā daudziem citiem. Gita visa

viņam ir tikai tikpat daudz, kā citiem. Viņš dzīvo turpat, kur

citi, ēd turpat, kur tie, sajūt trūkumu tāpat, kā tie, un domas

un likstas ir arī viņējās. Te viņš saaug ar tiem un šis saaugums

paliek spēkā arī vēlāk, kad viņš jau vadonis; sākumā viņu, tad
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visu vadonis. Un šīs saites nav gluži sairušas arī vēlāk. Kad

tie jau atkal izklīduši, kur kurais. Un tikai lielu brīžu atcere,

kā kāda liela norieta blāzma, liek tiem atkal saskatīt citus un

saved tos vienkopus . . .

No pašām pirmajām dienām saistīts ar jauno valsti un pa-

kļauts viņas liktenim, viņš jūt ne tikai to mazo, zaļokšņo spēku,

kas ap viņu, bet arī to lielo, pamirušo nespēku, kas ap tiem vi-

siem. Ko vajaga modināt, pacelt, padarīt redzīgu.

Tā viņš top nevien par cīnītāju, bet arī sludinātāju, pra-

viešu vadoni. No mājas uz māju. kur un kad vien tas iespē-

jams, iet viņa ļaudis «stāstīt, kas noticis". Un viņu priekšro-

cība ir tā, ka tie savus vārdus, savus aicinājumus var apzīmogot

ar saviem darbiem. Kā frontē, tā aiz tās. Kā tur, tā te tie ir

taisnības un stingras likumības aizstāvji. Kā viņa priekšgājējs

latviešu spēku vadībā, tā Balodis un viņa ļaudis cenšās novērst

katru pārestību, kas vien sniedzās viņu rīcības brīvībā. Pats

viņš satiksmē ar ļaudīm saista ar īstu un gudru vienkāršību, ar

jūtamu sirsnību un nodošanos tam uzdevumam, kam viņš

kalpo.

Ja atlikušā Latvijas daļa 1919. g. februāra beigās jau ir

pavisam citāda, nekā janvāra sākumā, ja nacionālās armijas ka-

ravīru ar baltsarkano lentu uz rokas, ko tad uzskatīja ar nevē-

rību vai pat nicināšanu, kā vācu piedēkli, tagad uzlūko ar lielu

sirsnību un īstu pieķeršanos, ja viņu rindas aug katru dienu, ja

visjaunākie, kas tiem piebiedrojas, grib un spēj īstā vīrišķībā

līdzināties tiem, kas visu izturējuši, ja līdz ar straujo lielinieku

apvelšanu, kas sākās martā, var līdzi velties tikpat strauji pār

visu Kurzemi arī jauna, īsta patriotisma vilnis, kas tik spīdoši

pierāda savu izturību un uzticību jaunai valstij un viņas liku-

mīgai valdībai mēnesi vēlāk, tad blakus tam, ko darīja valdība

un tās centrālās iestādes, kādas nu viņai bija, vislielākā daļa

nopelnu piekrīt jaunai Latvijas armijai un viņas uzmanīgajam

un gudrajam vadonim frontē.

Pirmās veiksmīgās sadursmes ar ienaidnieku bija daudz

lielākā mērā uzvaras pašiem pār sevi, pār apkārtnes dēpresiju,

bezcerību nospiestību, kas valdīja tur. nekā pār ienaidnieku.

Par pēdējā satriekšanu viņas kļuva tikai ar to, ka tās bija uz-

varējušas vispirms savējos, kā līdz ar pavasara ūdeņiem tās

rāva kājās arī snaudošo Kurzemes tautu. Sākumā palēnām, bet

tad arvienu straujāk, arvienu neatlaidīgāk te cēlās tā sajūsma
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un griba, bez kūpas nevar uzvarēt neviens un kūpas tik ļoti trūka

vēl pāris mēnešus atpakaļ.

Nacionālās atmodas saucēji bija, protams, nacionālās ar-

mijas kapavīri apmēram tai pašā laikā ari mūsu zemes otrā

pusē, Vidzemē. Bet nekur tā neparādījās tik spilgti, tik ro-

mantisma pilna, kā šajā nelielā stūri ap Liepāju. Varbūt tāpēc,

ka nekur nebija bijusi arī tik dziļa vienaldzība, kā sākumā te,

tik daudz dramatisma pilnu notikumu ap jauno valdību, kā te,

bet droši vien arī tāpēc, ka nekur un nekad vairs Latvijas ar-

mijas kapavīrs nav bijis tāds, kāds bija balodietis (kalpakietis)

tur. Jo nekur un nekad viņš nava pārdzīvojis un izjutis to un

tādus apstākļus, kā to pieredzēja šie vispirmie cīnītāji par mūsu

valsti.

Visa viņu sakušana ciešajā vienībā, vienvērtīga pacelšanās

kareivisko un cilvēcīgo vērtību augstumos, nebūtu iespējama

bez ciešas saskaņas ar savu vadoni, bez viņa vienkāršās un da-

biskās autoritātes.

Sevišķi grūts kļuva Baloža kā vadoņa stāvoklis pēc 16. ap-

rīļa apvērsuma un Niedras valdības iecelšanas. Ne jau tāpēc

vien, ka viņa autoritāti neatlaidīgi centās iegūt savai reklāmai

uzurpatori, bet gan tāpēc, ka uz viņu vēl daudz lielākā mērā,

kā līdz tam, vērsās kā padoto, tā visu pārējo acis. Viņam va-

jadzēja prast saglabāt to spēku, kas bija nodots viņa vadībā, ve-

selu un neaizskartu, apģērbtu un apgādātu, bet viss tas bija at-

karīgs no spēkiem, kas centās to iegūt savā rīcībā vai, sliktākā

gadījumā, likvidēt; un, reizē ar to, — palikt uzticīgam likumīgai

Latvijas valdībai, nepievilt mostošās latvju tautas un visas sa-

biedrības ticību savai jaunajai nacionālai armijai. Balodis šai

stāvoklī, bez kādas divkosības, prata paturēt lielu cienību un

ar apbrīnojamu veiksmi pildīt savu pienākumu, paliekot ar

savu kapaspēku nevien neslēpti uzticīgs likumīgai valdībai, bet

arī vienmēr uzmanīgi ievērojot šīs valdības galvas norādījumus.

Kļūstot par Latvijas armijas spēku vadoni Latgales frontē,

Balodis visu vērību sāka piegriezt šai mūsu valsts ilgākā aiz-

mirstībā iegrimušai provincei, kūpas nacionālai un vispārējai

pacelšanai būtu tik milzīga nozīme. Arī kļūstot par virspavēl-

nieku, un pat pēc tam, viņš ļoti daudziem lika pie sirds pie-

griezt vairāk vērības šai nomalei, no kūpas tik bieži vairījās.

Viņam tas likās patriota un tāļredzīgāka latvieša vispirmais uz-

devums. Nebija viņa vaina, ja Latgales ciešāka nacionāla pie-
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saistīšana visam Latvijas organismam, kādā virzienā viņš jau

bija pielicis ne mazumu pūļu, un kas bija sastapusi arī jau tik

siltu pašas Latgales tautas atsaucību, politisko apstākļu dēļ sa-

režģījās tādā mērā, ka pa šiem gadiem nav gājusi uz preikšu,

bet gan atpakaļ.

Paliekot par armijas virspavēlnieku un laimīgi sasniedzot

ar savu armiju uzvaras visās frontēs, ģenerālis Balodis nekad

neaizmirsa tā spēka nozīmi, kas bija pacēlis latviešu tautu līdz

tādai nacionālai sajūsmai un uzupurēšanās gatavībai, kādu tā

viņa rokās beidzot parādīja. Viņš pats bija vērojis un redzējis,

no kā šis spēks bija cēlies un uz ko tas pamatojās. Tāpēc viņa

pūles bija arī sekmēt visas mūsu nacionālās kultūras darbinieku

piesaistīšanu armijas iekšējās izveidošanas darbam. Latvijas

armijas karavīram, sevišķi tad, kad viņu skaits jau sniedzās

daudzos tūkstošos, un kad tas jau nāca no visdažādākām vie-

tām un ļaudīm, vajadzēja redzēt un sajust, ka šajā vispārējā

sajukuma laikā viņš tiešām darbojas saskaņā ar savas tautas ga-

rīgo apjaudu, ar viņas jūtīgāko, uztverošāko, redzīgāko un ne-

savtīgāko daļu. Un ģenerālis Balodis darīja visu, lai viņš tiešām

par to pārliecinātos. Tā nebija aģitācija, kurai viņš vienoja un

izlietoja šo kultūras spēku, — rakstniekus, žurnālistus, māksli-

niekus. Tā bija mūsu tautas audzināšana, viņas modināšana un

beidzot arī uzmodināšana. Viņš pats bija redzējis pirmo pelē-

kuma brīdi, viņš pats bija bijis kopā ar tiem, kas nešaubījās,

viņš pats ar tiem un no tiem, kas modināja. Un viņš pats arī

pieredzēja jaunās atmodas sparu, kas savu augstāko izplūdumu
sasniedza 19. un 20. gadā, lai tad, pēc paveikta lielākā darba,

pamazām atkal dotu vietu ikdienišķākām sajūtām un, laikam,

arī jaunam pagurumam. Viņš zināja, ka šī atmoda nevadās pati

no sevis, ka tā prasīja daudz neatlaidības, pūļu un arī upuru.

Tā bija uzvara, kurā arī viņš bija cīņas biedrs, vadītājs un at-

balstītājs un no kūpas visas pārējās uzvaras izrietēja jau kā se-

kas no cēloņa.
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Cand. oec. P. Radziņš, Olava Ko-

mercskolas direktors.

Ģenerālis J. Balodis kā vadonis un cilvēks.

Cand. oec. P. Ķadziņš.

„Karavīrs ir vairāk ka cilvēks."

P 1 ū d on s.

„Dziļa, liela, neliekuļota sirsnība

ir liela cilvēka pirmā raksturīgā

pazīme."
Karle i 1 s.

Katrai tautai, vai tā būtu liela vai maza, ir savi varoņi, hē-

roji, kurus tā ievēro, ceļ godā, sumina. Arvien mēs atradīsim

hērojus, kuri iemieso sevī tautas ilgas, sapņus, idejas. Kas attie-

cas it īpaši uz vēsturiskiem varoņiem, tad tie parasti vadījušies

no dziļām nacionālām jūtām, tieksmēm. Ne visi tie uzskatāmi

par varoņiem, kuri savā dzīvē pastāvīgi skandina ieročus un

staigā ar savilktu loku, bet gan tie ir patiesi tautas vadoņi grū-

tos brīžos, kas pravietiski izprot vēsturiskā brīža prasības, ku-

riem netrūkst tāļredzīgas uzmanības un kuri no saviem darbiem

necenšas izsist politisku kapitālu. Netrūkst cilvēku, kuri nelūgti

uzbāžas sabiedrībai ar savu mīlestību, kuri paši sevi ceļ Olimpa

augstumos, lai gan viņu darbi ir mazvērtīgi un pat tik niecīgi, ka

viņu pretenziju apjomi grūti salīdzināmi ar viena vērdiņa svaru,

vērtību. Līdzīga rakstura cilvēki neliekas ne no viena iebaidī-

ties, tie droši staigā ar paceltu galvu un nemitīgi visiem pārmet,

ka neviens viņus neievēro, neuzklausa un par viņu darbiem ne-
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savu un tad tie, kā trani, veikli izmanto sabiedrību, sedzot tādos

gadījumos savu nosodāmo rīcību ar vīģes lapu.

Arī mūsu valsts neilgā pastāvēšanas laikā ir sakrājušies

piemēri, kuri dod labāko liecību par valsts celšanas paņēmie-

niem, politiskās cīņas veidiem, vēstures viltojumiem un vēstures

patieso būtību. Lielo notikumu audumā ievīti dažādi pavedieni,

kuri visumā dod tīkamu skaistu ainu un nevēlamās krāsas bārk-

stas zūd kopējā harmonijā. Ko līdzīgu mēs saskatām valsts un

sabiedriskā dzīvē. Savstarpējo un pretējo interešu laukā krusto-

jas dažādas sociālas tendences, kontrasti, kuri vispēdīgi viens ar

otru sedzas un dod vēlamo sintēzi. Pelēkais ikdienas fons, sa-

dzīves fiziognomija, stils var rasties tikai tad, ja paši apstākļu

veidotāji nav visi vienādi pelēki, mazasinīgi. Augstākie likteņi

prasa, lai blakus viendienas radījumiem nostātos lielāki gari,

kuriem lemts uzkrāt savā dvēselē kā fokusā, tos starus, kurus

auklē sava laikmeta vēsturiskā sabiedrība. Vadoties no šādiem

uzskatiem mums arī šķiet, ka katrs neikdienas cilvēks ir sava

laikmeta bērns, savas zemes tīrākais un labākais atvasinājums.

Ārējie apstākļi arvien izvirza personas, kuru spējas un indivi-

duālitāte piemērota nest un sakopot tautas, sabiedrības loloju-

mus. Atsevišķām personām vēsturē ir liela nozīme, bet varoņi,

plašākā vārda nozīmē, nav vienīgais faktors, iemesls, kas dzen

vēstures ratu. Bez individuālas dabas motīviem vēsturē vēl ie-

darbojas saimnieciskas, politiskas un tīri vēsturiski-metafiziskas

dabas iemesli. Personas nozīme vēsturē, protams, nav zemu

vērtējama, bet mēs atkal nedrīkstam nostādīt personību ārpus

kūpas katras vēstures, nerēķinoties ar laiku un apstākļiem. Es

pat gribētu apgalvot, ka laimes motīvs, pat gadījums, vēsturē

nespēlē gluži mazu lomu. Taisni mūsu zemes vēsture par to

dod vislabāko liecību. Grūto cīņu posmā atsevišķas personas

spēlēja lielu lomu nenovēršamu apstākļu ķēdē, bet arī tīri latvi-

ska laime risināja vēsturiskās taisnības kamolu, pēc apslēptiem

paraugiem. Tāpat sabiedrības degpunktā ne visiem izdodas iz-

virzīties ar savām spējām, jo bieži arī laime. īpatnējie apstākļi

izceļ personu uz vēsturiskās skatuves. Bet tas nenozīmē, ka ik-

katram laimes bērnam izdodas noturēties uz slidenās skatuves

grfdas, ka ikkatru varoni tauta, vēsture atzīst, mīlē
.. .

Laika

zobs, vēsturiskais siets liek daudziem pazust no skatuves un no-

slīkt aizmirstības jūrā. Tautas sirdsapziņa, veselīgais goda prāts

229
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ir labākais soģis, kas vadoņus novērtē pēc viņu darbiem, dvēse-

les īpašībām. lemantot tautas ilgstošu uzticību var tikai nedau-

dzi cilvēki, un tautas vēsturē tiek uzņemti tikai tie pilsoņi, kūpi

neietilpst parasto cilvēku schēmā, rāmjos. īstus garus tauta

nekad neaizmirst, tā tos drīzāk dievina, nekā nepiedienīgi no-

vērtē. Jautāsim, kādi apstākļi parasti izvirza varoņus, vadoņus,

hērojus? Domāju, ka kapi visvairāk dod mums varoņus, kuru

priekšā mēs godbijīgi noliecam savas galvas. Parasti miera lai-

kos sabiedrību pārņem vienaldzība, gļēvulība, mazasinība. Miera

pārpilnībā cilvēki vairāk snauž un ļauj savām patīgām intere-

sēm pilnīgu vaļu. Ne tas vērojams kapa laikos. Grūtos pārbaudī-

jumu brīžos cilvēki jūtas vairāk vienoti, tie kļūst cilvēcīgāki, sa-

ticīgāki, iecietīgāki, godīgāki, atsaucīgāki citu bēdās un priekos.

Tad, kad cilvēki slīkst asinīs, kad dun lielgabali, kad kļūst sa-

dzirdamas vaimanas, nojaušami lāsti, — tad briest tautas vese-

līgā izmaņa, rodas zemes spēks, dzimst vadoņi, hēroji. Pārbau-

dījumu brīžos mūsu acis cenšas saskatīt glābējus, kuriem varētu

uzticēties, uz kuriem varētu paļauties. Ja esam atraduši īsto

cilvēku, tad kā bērni tam ticam un esam gatavi tam sekot. Tām

tautām, kurām nav savi varoņi — vadoņi, tām nav arī savas vē-

stures. Katrai vēsturiskai tautai ir savi varoņi, tādi nemaz ne-

drīkst trūkt, tie jārada, ja grib sargāt savas nacionālās īpatnības

un savu tēvu mantojumu. Šodien mums visiem, gribot negribot,

jādomā, ka kari ir nenovēršama parādība. Apstākļi rāda, ka mū-

žīga miera ideja vēl tikai bērnu autos tīta. Ja mums pat izdotos

novērst kapu saimnieciskos iemeslus, tad vēl paliek tīri biolo-

ģiski faktori, kuri ved pie savstarpējiem asins konfliktiem. Tā

vien šķiet, ka beidzamie karu cēloņi nav novēršami cilvēkiem.

Jādomā pat, ka pie plašā dabas galda visiem nav vietas. Izlases

princips, savstarpējas konkurences dzenulis nenovēršami mūs,

cilvēkus, saved naidā. Lai nelidotu platonisku ideju pasaulē, tad

mums jāprot bez stikliem skatīties rūgtai patiesībai acīs. Pro-

tams, visiem spēkiem mums jācenšas novērst karu briesmas, bet

savā ideju cīņā mēs nedrīkstam aizmirst tās cēlās parādības tra-

dīcijas, kādas dzima kara dienās. Un, par visām lietām, nedrīk-

stam aizmirst tos varoņus un vadoņus, bez kuriem miera dienas

nav patiesībā iedomājamas. Arājs šodien nespētu dzīt savu vagu,

strādnieks pilsētā nebūtu drošs par savu maizi un intelligenta
darba strādnieks justos saistīts domās, ja kareivis nestāvētu no-

modā par visas tautas likteņiem. Sarga vietās mums jāstāv vi-
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siem un pulveris jatura sauss! Kara atmiņas lai mus pasarga no

draudošās nākotnes; atceroties mirušos, lai pieminam dzīvos!

Nobeidzot socioloģisko pārskatu par vadoņiem un vēsturi-

skās dzīves izpratni, mums jāpāriet pie tiešā uzdevuma risināša-

nas un, proti, jāmēģina objektīvi novērtēt iecienītā brīvības cīņu

vadoņa personību. Lai šo nodomu kaut cik apmierinoši veiktu,

tad bija nepieciešams vispārīgs filozofisks ievads, jo ģenerālis
J. Balodis tikai tādā spektrā izprotams, vēsturiski attaisnojams.

Ģenerālis J. Balodis ir mūsu neatkarības cīņu tīrākais simbols.

Latvijas tapšanas posms nav apskatāms nerēķinoties ar viņu, ar

viņa lielo darbu. Ģenerālis auklēja sevī tīri latvisku domu, cen-

tienus un zemes neizsmeļamo spēku. Lai man piedod mīļais ģe-

nerālis, ja es uzdrošinājos viņu neviltoti, tā sakot, bez oficiālas

piegaršas, raksturot. Atcerēsimies 1919. g. notikumus, tās die-

nas, kad Latvijas likteņi šūpojās uz vēstures taisnības kausiem.

Minētās dienās katra latvja sirds dega par kopēju lietu un ar

ilgošanos raudzījās apkārt pēc glābiņa, lielu uzdevumu atbalsta.

Uguns kristības posms tika veikts ar lielu uzupurēšanos no visas

tautas. Daudzi varoņi nolika savas galvas par valsti, kuras nā-

kotne vēl bija problēmatiska. Starp daudziem to dienu ideāli-

stiem mēs redzam ģenerāli J. Balodi. Kā īsts latvietis viņš ticēja,

ka taisnība mūsu pusē. Ja mēs jautātu tanīs dienās ģenerāli,

kādi viņa pārliecībai loģiskie pamati, tad mēs, varbūt, izsmeļošu
atbildi nesaņemtu. Es gribētu apgalvot, ka neviens latvietis arī

tādu nevarētu dot, jo radošas jūtas visus bija pārvārējušas. Ma-

tēmatisku aprēķinu tīklos J. Balodis nekad nav stāvējis, jo sausie

skaitļi viņu nepārliecināja. Viņš savus stratēģiskos aprēķinus

pamatoja uz varoņu psīchi, tautas gribu uzvarēt. Protams, ģe-

nerālis prata arī izvēlēties sev palīgus, padomdevējus kara lietās.

Kā īsts vadonis, virspavēlnieks, viņš nevadījās no godkārības pa-

domu izvēlē, stratēģisku uzdevumu atmezglošanā. Tā stāsta par

viņu karavīri. Augsto amatu J. Balodis uzņēmās grūtos apstā-

kļos. Vai mēs šodien drīkstam šaubīties, ka izvēle nav bijusi pa-

reiza? Taču nē, jo ģenerāļa personā sakrātas visas tās īpašības,

kādas bija nepieciešamas vadonim valsts dzimšanas laikā. J. Ba-

lodim karavīri ticēja un viņa gribai sekoja. Ģenerālis bija pir-

mais starp līdzīgiem. Atceros vienu omulīgu sarunu ar ģenerāli

pfle kafijas galda. Saruna aizķēra tautas psīches problēmu, kuras

izprašanai ģenerālis atrada veiklu pieeju. Savu domu izteiksmei

viņš atsaucās uz krievu domātāju un rakstnieku Dostojevski,
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kurš savā laikā pārmetis lielajam Tolstojam, ka viņš nepazīst

krievu zemnieku. Dostojevska domas patiesi izrādījušās par

pravietiskām. „Lai pazītu tautas psīchi, tad jāguļ ar to uz vienas

nāras un jāēd no vienas bļodas. Pateicoties tam apstāklim, ka

zemes iedzīvotāju sociālos slāņos pastāv dziļa plaisa, krievu zem-

nieks sacelsies pret saviem kungiem, un tas satricinās visu pa-

sauli."

Šie Dostojevska zīmīgie vārdi visumā izteic arī ģenerāļa do-

mas par tautas dvēseli. J. Baloža populāritāte armijā un tautā

vedama sakarā ar viņa dēmokrātisko dabu. Kā latvju zemnieka

dēls viņš prata pieiet kā kareivim, tā arī kuram katram brīvam

pilsonim. Ģenerāļa simpātiskā āriene katram iedveš uzticību un

pamudina būt atklātam. Man, kā brīvības cīņu dalībniekam,

1919. g. vasaras un rudens mēnešos nācās iepazīties ar kareivju

dzīvi. Cīnītāju rindās tad valdīja optimistisks gars, jo armijas

smadzenes darbojās teicami un visu paļāvība pret nedaudziem

izvēlētiem bija liela. Neauglīgai kritikai toreiz nebija vietas, jo

savtīgās intereses nebija saskaņojamas ar valsts viedokļiem.

Man spilgtā atmiņā jūnija dienas, kad Vidzemē satriektie landes-

vēra pulki gatavojās atstāt Rīgu. Kā zināms, toreiz ģenerāļa ak-

tīvie spēki galvaspilsētā ieturēja naidīgu neutrālitāti. Pateico-

ties ģenerāļa J. Baloža tāļredzībai un politiskās stratēģijas iz-

pratnei Rīgu izdevās pasargāt no galīgas izlaupīšanas. Bet, pats

galvenais, Rīga neizvērtās par kaujas lauku. Ziemeļlatvijas kau-

jās sabiedroto igauņu pulku palīdzība nav zemu vērtējama, bet

tā nav arī pārvērtējama. Šo cīņu laikmetā ģenerālis parādīja

lielu izturību un nepiekāpību Igaunijas priekšā. Kā visiem vēl

atmiņā, mēs gatavojāmies oktobra dienās noslēgt ar Igauniju

tālejošu līgumu, kas nevestu pie vēlamās draudzības starp abām

ieinteresētām tautām. Ziemeļlatvijas delegācijai, ar Dr. J. Lībieti

priekšgalā, nācās virspavēlnieka štābā aizstāvēt Latvijas intere-

ses pret pārmērīgām kaimiņu tautas pretenzijām. Delegācija ne-

vīlās cerībās, jo J. Balodis noteikti nostājās ziemeļnieku pusē

un neļāva latvju-igauņu draudzibai satrūkt uz gadu desmitiem.

Minētās pārrunās ģenerālis parādījās kā tāļredzīgs valstsvīrs un

karsts patriots. Līdzīgu piemēru mēs atrodam daudz un visi šie

paraugi liecina par ģenerāļa apbrīnojamo takta izmaņu, un pa-

liesu dzimtenes mīlestību. Jūnija dienās landesvērs, pirms

Strazdumuižas pamiera noslēgšanas itkā aplenca ģenerāļa Ba-

loža štābu, vēršot savus ložmetējus pret galvenā mitekļa durvīm
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un sargkareivjiem, kuri tur bija nostādīti. Šo momentu ļoti labi

atceros, jo pašam personīgi bija tas gods nostāties landesvēra un

dzelzsdivizijas ložmetēju stobru priekšā, lai sargātu ieeju Ba-

loža štābā. Vācu nekaunība gāja pat tik tālu, ka viņi, gan paši

drebēdami, mūsu sargkareivjus nofotografēja no bruņota auto.

Vēl der atzīmēt, ka iepretim štābam bija novietojušies mūsu

zēni, kuri, ieročus cilādami, draudēja nekaunīgiem vāciem un

prūšu algādžiem ar tūlītēju izrēķināšanos, ja tie neaizvāksies no

J. Baloža galvenā sēdekļa durvīm. Šādos apstākļos nācās iecie-

nītam tautas vadonim, ģenerālim J. Balodim, vest sarunas ar

mums naidīgās armijas pārstāvjiem. Katram latvietim zināms,

kā toreiz izturējās ģenerālis un kā viņš tika galā ar vāciešiem.

Ar retu pašcieņu un pašlepnumu ģenerālis prata atrast pareizo

izeju, lai taupītu spēkus turpmākām oktobra cīņām ar Bermonta

naudas kalpiem. Ziemeļlatvijas toreizējie pārmetumi ģenerālim,

itkā tas ziemeļniekus nav atbalstījis, ir nedibināti un pārāk tuv-

redzīgi.

Neesmu kompetents, lai attēlotu visus tos gadījumus no brī-

vības cīņu dzīves, kūpi raksturotu J. Balodi kā kaujas virsnieku

un kara vadoni. Ģenerālis sekmīgi cīnījās pret lieliniekiem, pār-

ņemdams virspavēlniecību no Kalpaka.

Baloža brigāde bija tā, kura nemitīgi sekoja lieliniekiem

un visus ienaidniekus vajāja. Nākošais kara vēsturnieks pratīs

pareizi novērtēt ģenerāļa J. Baloža svētīgo darbību.

Ģenerāļa J. Baloža personība izpaužas vairākos virzienos,

un tā visur parādās kā reti viengabalaina, tīra un latviska. Lielā

vadoņa politiskā pārliecība nav ietilpināma šauros politiskos

rāmjos, programmās. Ģenerālis grib būt neatkarīgs savās domās

un slēdzienos. Partijas bauslības galdiņus viņš neuzskata par

svētiem un neviena šodienas autoritāte, amata persona viņam

nav par lielu, lai sevi pazemotu. Latviskās dvēseles labākā daļa

iemiesota viņa dabā, raksturā. Izšķirošos brīžos ģenerālis var

būt ļoti noteikts un pat reti nopietns un domās ass. Redzu no-

pietno seju, kad viņš apstaigā brāļu kapus vai arī sirsnīgi aizstāv

taisnu lietu. Ģenerāli arī nevar pieskaitīt pie pūļa dievinātājiem.
J. Balodis arvien aizstāvējis viedokli, ka vēsturi rada nedaudzi

cilvēki, bet ne masas. Tāļāk viņa domas sveras uz gara aristo-

krātijas ideoloģijas priekšrocībām. Viņš ieskata, ka jāvalda la-

bākiem, un ka ne katru reizi vairākumam ir taisnība. Ģenerāļa
J. Baloža aristokrātiskai izlasei nav nekas kopējs ar mantu un
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sociālo stāvokli. Dažu labu reizi man nācies ar ģenerāli pārrunāt

par tīri socioloģiskiem jautājumiem. Visur saredzama viņa skai-

drā doma un veselīgā pārliecība. Ģenerālis ir liels labu tradīciju

cienītājs. Atceros viņa domas par krievu-japaņu karu. Senie ja-

pāņi, samurāji, it īpaši viņu valdzina. Tāpat J. Balodis jūsmo

par angļu, franču tradicijām. Ja Latvijai klājoties brīžiem tik

grūti, tad tikai tādēļ, ka mums trūkstot tradīciju. Kādreiz jau-

tāju draugam, vai viņš sevi uzskata par reliģiozu, tad saņēmu

kautrīgu atbildi, ka nezinot. It īpaši šī atbilde, man šķiet, rak-

sturo ģenerāli no simpātiskās puses. Neapšaubāmi, ģenerālis ir

reliģiozs cilvēks, bet atkal jāsaka, ka viņa ticība neietilpst kon-

fesiju rāmjos. Kur vien J. Balodis parādās, visur viņu uzskata

par mīļu viesi. Man, kā skolas vadītājam, nācās, starp citu, par

to pārliecināties pie saviem audzēkņiem, kad viņi ģenerāli sagai-

dīja skolā, valsts desmit gadu atceres dienā. Jaunatnē vēl šo-

dien viņu mīl, cildina kā varoni un Latvijas tapšanas simbolu.

Cik man zināms, tad J. Balodis iekarojis arī laucinieku sirdis.

Šī raksta uzdevums nebija celt ģenerāli J. Balodi debesīs,

bet gan izteikt patiesību, kā to jūt draugs un, domāju, arī katrs

latvietis. Protams, arī ģenerālim ir savi ienaidnieki, kūpi, man

šķiet, tikai aiz pārpratuma tādi ir. Mums, latviešiem, taču jāat-

zīstas, ka esam visi mazliet skaudīgi un sīkumaini un bieži sprie-

žam par lielām lietām, vadoties no Pētera baznīcas torņa aug-

stumiem. Lielāka vēriena trūkums, par kūpu nemitīgi runā ģe-

nerālis, piemīt mums visiem. Katrs nepamatots uzbrukums, pro-

tams, dabīgi izsaucis pretuzbrukumu, tāpat, kā ofensīva saistīta

ar defensīvu. Ja Latvijas tapšanas dienas nav brīvas no laimes

elementa, tad to pašu varam teikt arī par ģenerāli J. Balodi, ku-

ram dzīvē laime ne vienu vien reizi smaidījusi. Par to tikai var

katra patriota sirds priecāties, jo ģenerāļa personā apslēptas vi-

sas mūsu tautas ciešanas, prieki un bēdas. Ģenerāļa J. Baloža

vārds ierakstīts latvju tautas un valsts vēsturē.



Rakstnieks un grāmatu izdevējs Ansis

Gulbis.

Viņš sāka uzbrukumu

A. Gulbis

Armijas virspavēlnieks pulkvedis Balodis raudzījās kaujas

kartē un stipri pīpēja. Viņš itkā gribēja pārliecināties par uz-

brukuma izejvietām. kontrolēdams katru sektoru atsevišķi, vai

nav kāda tukša sprauga, kurā ienaidnieks varētu iesprausties kā

ķīlis un izjaukt kaujas ritmu nospraustā virzienā. Bet stratēģi-

skas spraugas nekur nebija, visa garā fronte apsēta pozicijām,

kas kartē atzīmētas gan lielākiem, gan mazākiem plankumiem.

Patiesībā šī karte līdzinājās kaloriju diagrammai, vienīgi ar to

atšķirību, ka kalorijas parasti zīmēja stabiņos, bet karaspēka

daļas kartē apvilktos plankumos. Un šai pusē pozicijām piesē-

tajā territorijā vijās Daugava un debesīs iespraudušies augstie

Rīgas baznīcu torņi, kas ar savu varenību bija vairāk biedinoši

par cietokšņu vaļņiem. Cietokšņus sagrāva, un dzelzsbetona pel-

nus lielgabalu ugunis izsvaidīja pa visiem pasaules vējiem.

Baznīcu staltās celtnes bija katras valsts metropoles lepnums,

vēstīja šīs valsts kultūru un morālisko spēku, tās bija gadu sim-

teņu cīņu objekts, un Rīga ar savām baznīcām, tauta un kultūra

bija atkal kļuvusi par vilinošu dārgakmeni, kuru iegūt un patu-

rēt kāroja nesamierināmās ģintis, kā kopš daudziem simts ga-

diem senatnē.
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Pulkveža parasti pašapzinīgi smaidošā seja bija drūma. Acis

dzirkstīja nemieru un krūtīs vārījās uztraukums. Viņa priekš-

gājējs pulkvedis Kalpaks Latvijas nebaltās dienās bija saformē-

jis pirmo atsevišķo bataljonu un iecēlis viņu par pirmās rotas

komandieri. No šī bataljona desmit mēnešos bija izaugusi na-

cionālā armija, kas tagad cīnījās simts kilometru frontē ar ie-

naidnieku. Kaujā mirdams Kalpaks viņam uzticēja sava batal-

jona vadību, un no šīs vienības bija izveidojusies brigāde, tad

divizija un tagad 30.000 liela armija. Šis straujais lēciens no ro-

tas komandiera līdz armijas virspavēlniekam viņam neglaimoja:

viņš bija uzņēmies par daudz lielu morālisku atbildību, nostāda-

mies izšķirošu notikumu degpunktā un riskēdams ar savu per-

sonīgo atbildību. Pulkvedis Zemitāns bija darījis to pašu, bet

ar neveiklo Rīgas priekšposteņu aizstāvēšanu, uzbrūkot Bermon-

tam, karu nepieteikušam, atcelts no amata un nobīdīts pie malas.

Arī vēlāk ZemitānamDievs zin vai uzticēs armijā kādu atbildīgu

posteni, atvaļinās no aktīvā armijas dienesta un piešķirs nelielu

pensiju dzīves minimumam. Šī cilvēka dzīve ir aprakta, un tāds

liktenis būs arī viņam, Balodim, ar šīs dienas kaujas neveik-

smēm. Bet šīm neveiksmēm būs vēl daudz traģiskāks noslēgums:

to tūkstošu jauno dzīvību upurēšana, kas cīnās frontē un kritīs

par upuri nevienādā cīņā ar ienaidnieku. Vistraģiskākais to-

mēr būs tas: vēsture minēs viņu kā nespējīgu kapa vadoni, vi-

ņam būs krievu ģenerāļu slava, kuri iegrūda savu valsti postā un

noveda tautu līdz anarchijai.

Vai tāds liktenis lai būtu arī latviešu tautai? Tā nepārcietīs
neveiksmes un meklēs vainīgos, kas šīs neveiksmes nav pratuši
novērst. Un viņš, pulkvedis Balodis, būs tas, uz ko metīs akme-

ņus vai ko nolinčos. Jo tauta izmisumā spēj atriebt visnežē-

līgāk.

„Nu, pulkveža kungs, ar Dieva palīgu!" virspavēlnieks uz-

runāja savu štāba priekšnieku, kad iedunējas Sabiedroto flotes

pirmie lielgabala šāvieni, atklājot šīs dienas uzbrukumu.

Virspavēlnieks lauku mājas neliela istaba bija viens, un an-

glis, militāri sveicinādams, pasniedza tam telegrammu.

Pulkvedis Balodis ilgi raudzījās telegramma. Viņš tik daudz

saprata angliski, lai izburtotu telegrammas saturu. Bet acis ne-



237

raisījās no papīra, burti lēkāja. Tad. telegrammu salocījis, viņš

to nolika uz galda un uzaicināja angļu virsnieku atsēsties.

«Telegrammu sūta ģenerālis Bērts?"

„Viņa majestātes Lielbritānijas karaliskās valdības ģenerā-
lis Bērts. Man bija pavēle telegrammu jums personīgi nodot,

virspavēlnieka kungs."

„Vai jūs, majora kungs, zināt telegrammas saturu?"

«Burtiski es satura nezinu. Bet man ir nojauta, ka tele-

gramma svarīgs dokuments."

Pulkvedis Balodis brītiņu padomāja.

„Es telegrammu no jauna aizzīmogošu un jūs to. majora

kungs, vediet ģenerālim Bertām atpakaļ
"

„Man dota strikta pavēle telegrammu jums, virspavēlnieka

kungs, personīgi izsniegt. To atpakaļ saņemt neesmu pilnva-
rots.**

«Tādā gadījumā es neesmu telegrammu saņēmis."

Angļu majors pasmīnēja.

„Jā, es šo telegrammu neesmu saņēmis."

Anglis nebilda ne vārda.

Kareivis ienesa kūpošu tējas kannu un to nolika uz galda.

«Vai majora kungs nedzers glāzi tējas?"

«Pateicos! Labprāt."

«Divas glāzes!" pulkvedis nosauca kareivim pakaļ, kurš jau

bija izgājis otrā istabā.

Kad tēja bija ielieta, latviešu armijas virspavēlnieks, maisī-

dams lielu graudu cukura kūpošā virumā, turpināja sarunu.

«Vai majora kungs ir komandējis kādu karaspēka daļas

vienību?"

«Protams. Sudānā un Ziemeļfrancijā. Biju bataljona ko-

mandiers."

«Vai majora kungam gadījies kaujas karstumā ielenkt ie-

naidnieku, teiksim, spēka ziņā tikpat lielu karaspēka daļu?"

«Divas reizes. Pirmo reiz Sudānā veselu pulku."

«Un angļu armijas gods jums diktēja piespiest ienaidnieku

kapitulēt? Bez noteikumiem?"

«Viņa majestātes Lielbritānijas karaliskās valdības virsnieks

to nedrīkstēja nedarīt. Angļu tautai kopš gadu simteņiem ir

viens ideāls: Lielbritānijas karaļvalsts! Atlaist gūstekņus ir zem

angļu virsnieka goda. Tā būtu nodevība!"

«Jūs, majora kungs, esat ģenerāla Berta uzticības persona?"
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Majors pamāja galvu.

„Tad lasiet šo telegrammu!"

Angļu virsnieks, izlasījis telegrammu, sniedza to atpakaļ

pulkvedim Balodim.

«Tagad jūs saprotat, majora kungs, ka man, latviešu nacio-

nālās armijas virspavēlniekam, jāatsakās šodien šo telegrammu

saņemt, vispār, zināt tās saturu un uz to reaģēt. Pēc divdesmit

četrām stundām, kad uzbrukums ienaidniekam būs sācies, jā,

tad es ar parakstu apliecināšu, ka 18. novembrī, pulksten 2 dienā

esmu šo telegrammu saņēmis. Redziet, majora kungs, arī mēs

esam ienaidnieku ielenkuši: tam jākapitulē. Tagad stāvēt dīkā

un gaidīt, kamēr Bermontu no Kurzemes padzen diplomātiskā

ceļā būtu tas pats, ka mēs noliekam ieročus un kapitulējam.

Tā būtu nodevība pret Latvijas valsti un latviešu virsnieka mun-

diera apgānīšana."

„Vaj virspavēlnieka kungs atļauj mūsu sarunu atstāstīt ģe-

nerālim Bertām?"

«Ģenerālis Bērts ir Latvijas labvēlis un draugs. Vienīgi vi-

ņam es atvēlu mūsu sarunu atstāstīt, majora kungs!"

Anglis atvadījās.

Pulkvedis Balodis viņu izvadīja līdz ārdurvīm un palika ta-

nīs stāvot, iekām ģenerāļa Berta atašejs nebija iekāpis automo-

bilī, virs kura motora vējš plivināja Anglijas valsts daudzkrā-

saino karodziņu.

Atgriezies istabā, pulkvedis Balodis paslēpa telegrammu

savā krūšu kabatā un nolēma sazināties ar štābu un rīt uzsākt

uzbrukumu Jelgavas atsvabināšanai.

No A. Gulbja romāna „Zigfrīds".
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Dzejnieks Ed. Virza

Ģenerālis Balodis.

Ed. Virza.

Kauju trokšņi no mums sen ir attālinājušies un, kaut gan

kapa apstākļos dzimuse, bet mierīgā kārtībā uzauguse, jau sāk

pacelt savu galvu jauna latviešu paaudze. Tā būs pacēlusēs un

attīstījusēs pavisam citādu ideju laukos, nekā visas iepriekšējās.

Viņa elpo brīvas nācijas gaisu, viņa aug brīvībā, ja par tādu var

saukt stāvokli, kur pate tauta sevi pārvalda. Un kas mums bija

personīgi pieredzējumi, tas viņai ir vēsture un nostāsti. Un tāpēc

ir labi, ka šie nostāsti un spriedumi par bijušo jaunai paaudzei

uzglabājas taisni tādi, kādus tos redzējuši acu liecinieki. Gan

sacīs, ka tie var būt subjektīvi un pārāk personīgi, bet kur ir

patiesība? Mūžīgas patiesības stars, no aizsaules nākdams, ar-

vienu novirzās no savas taisnās līnijas caur atsevišķa cilvēka,

tautas vai rāsas psīcholoģiju iedams. Un par to nav ko skumt.

Tos, kas kādai tautai jāgodina vai jānīst, viņa pate atradīs, ja

negribēs noiet no grodiem.

Mūsu laikos ir radusies, kaut gan tagadējo vēstures pētnieku

atmesta, bet tomēr dažādu ideju piekritēju atbalstīta teorija, kas

visas pārveidības uzskata kā saimniecisko cēloņu sekas. Mums

tas nav jāievēro, bet jāiesāk no dzīvā cilvēka, ja gribam izprast

mūsu nācijas uzdevumus. Un starp tiem vīriem, kas mums jā-

godina, kas tura savās rokās laikmeta izprašanas atslēgas, ģe-

nerālis Balodis ieņem vienu no visievērojamākām vietām.
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Kā tas izskaidrojams, ka viņš, krievu armijas kapteinis bū-

dams, tik īsā laikā izvirzījās nevien tik augstu mūsu karaspēka

rindās, bet arī nostājās redzamā stāvoklī kā vesela laikmeta pa-

triotiskas sirdsapziņas iemiesojums?

Te ir divi izskaidrojumi. Viens meklējams pārdzīvojamā

laikā, bet otris ģenerāļa personīgās īpašībās. Abi šie iemesli ir

jāievēro, jo abi apkampušies tie veidojuši to, ko mēs saucam par

ģenerāļa Baloža personību.

Laikmets, kuru mēs pārdzīvojam, — mūsu nesenie brīvības

kari, — pielīdzināms zināmā mērā lielajai franču revolūcijai. Kā

šī, tā arī mūsu nacionālā revolūcija pavēra ceļu ļoti daudzām un

krāšņām individuālitātēm, sevišķi militārā ziņā. Mēs redzam tur

veselu rindu Napoleona maršalu un ģenerāļu, no zemākām ap-

rindām nākušu cilvēku, cīnāmies dažādās frontēs un kaujam vi-

sus vecās kārtības vadoņus, maršalus, hercogus un firstus.

Tāpat franču lielā revolūcija, tā arī mūsu nacionālā revo-

lūcija atsvabināja un pavēra ceļu veselai rindai jaunu talantu

visās nozarēs. Politikā, sabiedrības organizēšanā, kara laukā

mēs redzam veselu rindu jaunu, līdz tam nepazīstamu personu

darbojamies ar ļoti lielām sekmēm. Kas viņas būtu bijušas bez

šīs nacionālās revolūcijas? Vairāk vai mazāk pazīstami krievu

ierēdņi, sabiedriski darbinieki. Pārvērtība, ko tā izdarīja, atnesa

atsvabināšanu un pašķīra gaitu viņu talantiem. Starp tiem bija

arī ģen. Balodis. Laikmets viņu paņēma un nesa un nostādīja

viņu dabīgā vietā.

Viņš ir cilvēks, apdāvināts ar dziļu nacionālu instinktu.

Kamēr citi, kas kopā ar viņu bij beiguši Viļņas karaskolu, revo-

lūcijai uznākot izlietoja visus savus spēkus, lai cīnītos kopā ar

monarchistiskajiem kara pulkiem par labu restaurācijai, viņu

dziļa nacionāla sajūta vilka atpakaļ uz Latviju, jo viņš pare-

dzēja, ka še sākas jauna ausma.

Te nu viņam pašķīra ceļu viņa personīgās īpašības. Ikviens,

kas pazīst ģenerāli Balodi, teiks, ka viņam trūkst visu to karei-

vīgo īpašību, ko senāk par tādām sauca. Viņš ir pavisam bez

tās ārējās bravūras, kas tik bagātā mērā piemita vecās kārtības

virsniekiem. Viss viņa prāts un kustības iet uz iekšu, bet ne uz

āru. Un šīs ārišķības trūkums ir viena no viņa vissimpatiskā-

kām īpašībām. Bet latviešiem ir daudz vienkāršu cilvēku un ar

vienkāršību vien nav izskaidrojama ģenerāļa Baloža karjēra.

Viņa vislaimīgākā īpašība ir tā. ka viņa garā valda liela saskaņa,
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kura neļauj tam ieslīdēt it nekādā vienpusīgā virzienā. Pavisam

viņš nepielaiž nekādam afektam par sevi valdīt. Kā karavīrs,

kam nācies sadurties ar visdažādākiem ļaudīm, viņš sevī izstrā-

dājis ārkārtīgi labu psīchologu — cilvēku pazinēju, un šī spēja

viņam ļoti noderēja, kad viņš nāca par virspavēlnieku. Jo šis

amats prasīja nekļūdīgu cilvēku izvēli.

Te viņam arī nāca palīgā viņa ārkārtīgā atmiņa. Es nepa-

zīstu nevienu citu latviešu cilvēku, kas ar tādu prēcīzitāti atmi-

nētu ļaudis, faktus un notikumus. Itkā viņa galva būtu bezga-

līga piezīmju grāmata, sarunājoties viņš atminās nevien notiku-

mus, viņu vietas, bet arī stundas un pat minūtes. Tas vēl ir

maz — viņš atminās arī, kā tas cilvēks ir ģērbies, kā kustējies.

Un tas ir ļoti interesanti, ka ģen. Balodim ir talants noteikt cil-

vēka raksturu ne pēc tā, ko viņš runā vai dara, bet pēc tā. kā

viņš kustās. Un šī maniere ir nekļūdīga. Cilvēks savus vārdus

var viltot, var viltot arī darbus, bet savas kustības nē. Tās viņu

uzreizi atšifrē laba novērotāja acīs.

Pievienojiet nu šai atmiņai ģen. Baloža lielo dabīgo prātu,

prātu, kas spējīgs salīdzināt un analizēt, un jūs visi redzēsiet,

kāds neatsverams ierocis atrodas viņa rīcībā.

Bet ir karavīri, un pie tam ļoti labi. kam ir tikai kareivja

talants. Ģen. Balodis pieder tiem retajiem, kam ārpus šī talanta

ir arī liela politiska prašana un politisks takts. Šī īpašība viņam

ļoti labi noderēja, kad viņam nācās kā virspavēlniekam satikties

ar visdažādākām ārzemju misijām, kas gandrīz visas bij aplipu-

šas greiziem iespaidiem par mūsu zemi un tautu. Ģen. Balodis

redzēja viņiem cauri kā glāžu logiem un viņa personas apburo-

šais iespaids tos disponēja Latvijas labā. Tā tad cilvēks, politi-

ķis un karavīrs ģen. Balodī ir sadevušies rokās, lai izveidotu to

saskanīgo personību, kuras darbus un nozīmi mēs še pieminam.

Visi nacionālās armijas kareivji pagājuši gar acīm viņam,

iespiezdamies viņa atmiņā. Tie tagad ir pa lielākai daļai zemes

arāji, kūju viņi atsvabinājuši viņa vadībā. Viņš pazīst viņu

mājas apstākļus un lielai daļai viņš bijis palīdzīgs, lai atvieglotu

viņu gaitas dažādās valsts iestādēs. Kad Balodis vēl bija oficiā-

lais virspavēlnieks, bieži varēja redzēt viņu uz ielas ar vienkār-

šiem kareivjiem runājamies. No malas raugoties likās, ka še

nesarunājas augstākais vadonis ar savu zemāko apakšnieku, bet

varēja domāt, ka tur saimnieks ar puisi apspriežas par lauku

darbiem. Tik neviltota bija abu āriene, nezdama mūžīgo dzim-
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reivja sejā un kustībās, varēja redzēt, ka še trūkst izlaidīgas

familiāritātes, un tā ir ģenerāļa lielā priekšrocība, ka viņa apakš-
nieki, vienkārši ar viņu izrunādamies, paši ievēroja vajadzīgo
attālumu.

Nu jau daudz gadi pagājuši, kopš ģenerālis Balodis nolicis

savu virspavēlnieka zizli. Bet viņš nav atmetis savu kalpošanu

Latvijai. Viņš to turpina Saeimā, pāriedams privāto pilsoņu
rindās. Laikā starp dažādām sēdēm un apspriedēm viņu allaž

Ģen. Balodis (no labas otrais) Saeimas kara lietu komisijas priekšsēdētājs.

redz pusdienas ēdam Mazā Vērmaņa parkā. Vēl viņš nav pie

galda nosēdies, kad viņu ielenc draugi, pazīstami vai bijušie ka-

reivji. Viņš ar visiem izrunājas, dodams dažādus padomus vai

apsolīdamies piezvanīt, kur nākas. Kad viņš paliekas divātā sē-

žam ar kādu tuvāku draugu, saule liek ciešāki iemirdzēties glāzē
dzeltēnajam latviešu alum. Tādos brīžos ģen. Balodis visvairāk

mīl stāstīt savas kareivja atmiņas. Un no tālienes runātājos rau-

goties nāk prātā kāda franču dzejnieka dzeja, veltīta kādam

franču maršalam:

„Viņš man izlikās tik vienkāršs, viņš, kas atnesa rīta ausmu,

kad apkārt valdīja bieza tumsa, un viņš man patīk daudz labāki

bez ozola zelta lapām ap cepuri, sēžot pie rožu koka, pīpojot

pīpi un tērzējot kaut ko vienatnē ar saviem draugiem."
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Tēlnieks Kārlis Zā le, Brāļu Kapu,
pulkveža Kalpaka (Meirānos) un Brī-

vības pieminekļu autors.

Daži vaibsti ģenerāļa Baloža sejā.

K. Zāle.

Lai vēsturnieki, kapa vīri un sabiedriski darbinieki vispusīgi

noskaidro un novērtē ģenerāļa Baloža izcilās personības un no-

pelnu nozīmi mūsu dzimtenes gaitās. Par ģenerāli Balodi gribu
teikt dažus vārdus kā tēlnieks, kas savas domas radis veidot

akmenī. Ja es veidotu ģenerāļa Baloža ģimetni, kādi zīmīgi

vaibsti tur būtu tverami, kāda vadošā ideja izsakāma? Ģenerāļa
Baloža sejā es saskatu divus garīgus tēlus. Vienā atmirdz klusas

sirsnības un labsirdības apgarotais skats, kura dvēselīgais siltums

liecina par nesavtīgu spēju ziedot citiem savus spēkus, un par

bagātu iekšējo dzīvi. Bet tad šie kautrie latviskās sejas panti

pēkšņi pārveidojas. Es redzu tad ko citu: asi veidojas līnijas

pierē, ap lūpām — nesalaužamas gribas spēks un vīrišķība iekalti

šajā pierē, drošā un atklātā skatā, sparīgi veidotā zodā. Abu šo

tēlu sintezē, dziļā iekšējā kausējumā top latviskais Lāčplēsis,

kura lielā ticība un zobens izlauza ceļu baltai dzimtenes saulei.

Tādus vaibstus tēlnieka kalts veido ģenerāļa Baloža sejā.
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Inž. Alfrēds Andersons, Brīvī-

bas pieminekļa komitejas loceklis, bij.

Rīgas pilsētas galva.

Ģenerālis Balodis kā cilvēks un sabiedrisks

darbinieks.

Inž. A. Andersona

Karstā dzimtenes mīlestība un godīgums, kuru ne allaž re-

dzam augstos amatos savienotu ar izcilus gara dāvanām, laikam

gan, ir ģenerāļa Baloža pamatīpašības. Kalpaks, droši vien, no

viņām būs ļāvies vadīties, virspavēlniecību nododams Baloža

rokās. Patīkami ir vērot, cik smalka izjūta ir tautai, resp. pla-

šām masām, par savu vadoņu īpašībām, ka viņa instinktīvi izšķip

patiesību no meliem, labu no ļauna. Ar to arī izskaidrojams,

kādēļ no visiem bijušiem kara vadoņiem un sabiedriskiem dar-

biniekiem taisni pie ģenerāļa Baloža griežas simtiem karavīru

un invalidu ar saviem gan iespējamiem, gan neiespējamiem lū-

gumiem un prasībām, un cerē šajā tēvijas mīlestības un gaišas

cilvēcības apskaidrotā sirdī modināt atskaņu savām sāpēm. Tie-

šām liekas, ka bijušais virspavēlnieks savā sabiedriskā darbā ir

sevīm lēmis vienu mērķi, — gādāt par Latvju kareivi. Brīvības

cīņās viņš to mācījās pazīt un redzēja, ka tas, bez apģērba un

bez ieročiem, ziemas salā rādīja vēl neredzētu varonību, kas tau-

tai dāvāja sencerēto brīvību. Kapam beidzoties bijušais virspa-

vēlnieks pārvērtās par sabiedrisku darbinieku un kā vien varēja,

centās paust savu pelēko varoņu slavu. Ja tēlnieks Zāle ir Brāļu

kapu nemirstīgais autors, tad tāpat var teikt, ka Brāļu kapu ko-

mitejas loceklis, ģenerālis Balodis, ir šīs celtnes neredzāma dvē-
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sele. Arī par Kalpaka pieminekli mums jāpateicas viņa neno-

gurstošai gādībai. Kā Saeimas karalietu kommisijas loceklis,

viņš ar visu spēku ir cīnījies, lai uzlabotu kareivju un sevišķi

kara invalidu stāvokli, kuriem, pēc viņa domām, bija tiesība ce-

rēt uz labāku atalgojumu. Ar ģenerāļa ilgām, neatlaidīgām

pūlēm panāca Invalidu palīdzības fonda radīšanu, kas in-

validiem ļoti daudz palīdz. Ģenerālis Balodis pieder pie Zem-

nieku Savienības frakcijas, kurai, kā tas saprotami, bieži vien ir

asas attiecības ar kreisām frakcijām. Ģenerālim Balodim tomēr

Ģen. Balodis Brāļu Kapu komitejas loceklis

katrs deputāts ar laipnu smaidu sniedz roku, itkā gribētu teikt:

„Lūk, izrailietis, iekš kura viltības nevaid." Ģenerāļa gaišais

prāts domā allaž loģiski un viegli orientējas vissarežģītākos ap-

stākļos un tomēr varētu droši apgalvot, ka viņa sirds īpašības

stāv pāri par visu. Te arī ir meklējami tie iemesli, kas viņu pa-

darījuši tik iemīļotu kā armijā, tā sabiedrībā. Brīvības cīņas ir

vēl visiem svaigā atmiņā. Ļoti daudzi cīnītāji ir vēl dzīvi un vēl

nav pienācis brīdis pacelt noslēpumu plīvuri, kas sedz atsevišķas

cīņu epizodes, bet paies laiks un vēsture paudīs par tām attiecī-

bām, kas valdījušas starp bijušo virspavēlnieku un Sabiedroto

izcilus personām. Tad kļūs redzams, cik dažu brīdi noteicošas

ir bijušas šīs attiecības, ka viņas mums nelabvēlīgos likteņus ir
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nums bieži vien par labu grozījušas. Vienmēr un visur mazāk

ai vairāk ir bijusi vieta sakāmam vārdam, ka praviešus tēvu-

:emē neciena, bet sevišķi jau pie mums, Latvijā. Cīņas ir pagā-

ušas. Laiks nobīdījis bijušos cīnītājus ar viņu virspavēlnieku

)trā plānā. Sabiedrībā uzpeldējuši „brīvības padziļinātāji", ku-

iem citi ideāli un citas metodes un par kuru tēvijas mīlestību un

Ģen. Balodis dēsta ozolu Brāļu Kapos.

sirds šķīstību mums bieži vien ir jāšaubās. Bet kādreiz sveši un

kaimiņi labāk redz, nekā mēs paši, kas mums ir īsts un patiess.

Tā man reiz kā bijušai amata personai, gadījās būt klāt stacijā

pie angļu ģenerāļa Berta sagaidīšanas. Ministru prezidents, kara

ministris un citas augstas personas bija ieradušās, to starpā arī

bijušais virspavēlnieks. Ģenerāļa Berta skati ātri vien pūlī at-

rada bijušo virspavēlnieku. Straujš solis un ģenerālis Bērts bija

bijušam virspavēlniekam ar pleciem, abi karavīri ilgi apkampās

un skūpstījās. Tikai pēc tam ģenerālis Bērts apsveicinājās ar mi-

nistru prezidentu, kara ministri un citiem. Man kļuva silti ap

sirdi.
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Dr. Alfr. Bīl-

manis, Ārlietu

ministrijas Pre-

ses nodaļas va-

ditājs.

Ģenerālis J. Balodis un prese

Dr. Alfr. Bīlmanis.

Runāt par ģenerāli Balodi un presi nozīmē runāt par Lat-

vijas armiju, par Latvijas atbrīvošanu un par Latvijas aizsardzī-

bas noorganizēšanu, jo patiesi ar visiem šiem Latvijas valsts po-

smiem ir jo cieši saistīts ģenerālis Balodis, jo tur, kur presē iet

runa par Latvijas armijas pirmiem soļiem, iet runa arī par ģe-

nerāli Balodi. Tas pats sakāms par Latvijas atbrīvošanu un

miera laika aizsardzības organizāciju. Būtu grūti un pietrūktu

vietas vēlreiz atstāstīt visu to, kas rakstīts mūsu kaimiņu un ār-

zemju presē par ģen. Balodi un viņa vadītās armijas varoņdar-
biem. Sevišķi lai pieminam Liepājas posmu, Rīgas atsvabināšanas

posmu, Latgales atbrīvošanu un vēlāk Bermonta laikus. Visi šie

mūsu armijas varoņdarbi notika ģenerāļa Baloža vadībā, bet

viņš pats nemīl reklamēties, savu personīgo es ģen. Balodis ne-

kad neizceļ; ziņojumus paraksta štāba priekšnieks, pavēles tiek

dotas ģenerāļa Baloža vārdā. Arī intervējumus ģenerālis Balodis

nedod nevienam, un ja sarunājās, tad tikai, lai informētu pri-

vāti. Cik atceros, taisni kādas lielākas armijas operācijas laikā

pie ģenerāļa Baloža ieradās franču laikraksta „Excelsior" kapa

korespondents N., kurš bija atbraucis automobilī no Polijas, līdzi

poļu karaspēkiem, kūpi palīdzēja izdzīt no Latgales lieliniekus.

Šis kungs, tērpies franču militārā formā, apbruņots ar visādiem

dokumentiem, protams, tika klāt arī pie ģen. Baloža, bet tas vi-

ņam nekā nepateica. Militārā disciplīna, un vēl kapa laikā, ne-

atzīst reklāmu vai intervējumus, nevēlās labprāt, lai raksta par

armiju, tās izskatu, viņas nodomiem un vadoņiem. Protams, cik

tālu tas saietas ar zināmu taktiku, kad vajadzīgs, tad arī militā-
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riein nolūkiem tiek jo plaši izlietota prese, sevišķi, ja vajaga sa-

gatavot sabiedrisko domu zināmā virzienā, apmierināt paniku,

sajūsmināt un citos tamlīdzīgos gadījumos. Taisni ģenerālis Ba-

lodis bija tas, kas cieši interesējās arī par Liepājā nodibināto

pirmo Latvijas nacionāli-polītisko laikrakstu „Latvijas Sargu",
kas iznāca A. Krodera vadībā, pārnākdams vēlāk uz

Rīgu.

„Latv. Sargs" nebija militāra avīze, kā piem. „Latvijas Ka-

reivis", bet nacionāla, patriotiska tribūna, no kuras runāja mūsu

publicisti uz visu tautu un sajūsmināja to uz varoņdarbiem, jo

kā lai citādi nosauc šos taisni apbrīnojamos militāros panāku-

mus, kurus toreiz guva mūsu nedaudzskaitliskā, vāji apruņotā

un pat vāji apģērbtā armija? To varēja veikt tikai sajūsma un

kas tad cits, ja ne prese rada šo sajūsmu? Bet toreiz arī mūsu

prese bija citāda. Pārlasot toreizējos ,dažu mūsu tagadējo lite-

rātu un publicistu rakstus, kā piem. A. Krodera, M. Valtera,

E. Freivalda, A. Berga, P. Ašmaņa, O. Nonāca, E. Virzas, J. Jan-

ševska, K. Skalbes, A. Plensnera, J. Bankava un daudzu citu rak-

stus, mums skan pretim nevis pesimisma toņi, kā tagad, bet

plūst viļņiem optimistiskais patriotisms. Vai tā nebija pašuz-

upurēšanās no mūsu literātu puses — dibināt nacionālu laik-

rakstu toreiz Liepājā vai arī braukt pāri jūrai, lai caur Igauniju

nonāktu Ziemeļ-Vidzemē un Valkā izdot patriotisku laikrakstu,

kad turpat draud lielinieku bari?

Atceroties tagad tos laikus, kad mūsu žurnālisti runāja tau-

tas sapulcēs, sajūsminot zemniekus uz pretošanos ienaidniekam,

kā to darīja piem. žurnālists-strēlnieks J. Poriets Vidzemē, vai

ķeroties pie šautenes un stājoties Daugavas sargu rindās, kā to

darīja tagadējais Latvijas telegrāfa aģentūras direktors R. Bēr-

ziņš Bermonta laikos, vai organizējot partizāņus, tā saucamos

„zaļos", kā to darīja A. Avots, patiesi jātic, ka ideja ir spējīga

sajūsmināt.

Tāpat ģen. Balodis prata ar īsiem, kodolīgiem vārdiem pārlie-

cināt savus kareivjus. Viņš tiem solīja zemi, un katrs jo skaidri

saprata, ka šī zeme piederēs tikai tad, ja būs atbrīvota Latvija.

Ar to izskaidrojama arī toreizējās patriotiskās preses tik karsta

uzstāšanās par agrārās reformas tūlītējo izvešanu. Tikpat karsti

toreizējā prese uzstājās par republikānisko iekārtu un par visas

Latvijas territorijas apvienošanu. Radās arī jau tās ārpolitikas

problēmas, kūpas vēlāk ietilpst valsts politikas dienas kārtībā.
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Ģen. Balodis citādi nesaprata mūsu toreizējo atbrīvošanas cīnu,—

tikai kā kopēju ciņu par kopēju visu Baltijas valstu atbrīvošanu.

Tā radās ideja par sadarbību ar kaimiņu valstīm un, beidzot,

doma par Baltijas valstu savienību. Šī doma bija sevišķi spēcīga

armijā un no turienes pārgāja uz pārējo tautu un sabiedrību*

Bet viskarstāk pieķērās šai domai prese, kura citādi nevarēja*

nemaz iedomāties uzstādīto mērķu realizēšanu. Ģen. Balodis

prata sadarboties arī ar mūsu minoritātēm un tās saistīt kopējā

atbrīvošanas darbā. Latgalē plecu pie pleca pret lieliniekiem

karoja latvieši, vācieši un krievu zaļie partizāņi, sevišķi vecti-

cībnieki. Plecu pie pleca stāvēja latvietis ar igauni, latvietis ar

lietuvieti un latvietis ar poli, — atkal savos frontes iecirkņos.

Arī toreizējā politikā prese šinīs valstīs runāja vienu va-

lodu. Kā tāļredzīgs, gudrs politiķis ģen. Balodis arī mūsu

presi, un sevišķi politiskās aprindas, prata noskaņot vienprā-

tīgi — tik vienprātīgi, ka mēs jo bieži tagad to apbrīnojam un

uz tiem laikiem skatāmies kā uz ideālu šai ziņā. Protams, ka to

visu atzīmēja arī pasaules prese un tā pasaulē mums, un vispāri

Baltijai, radās liela uzticība. Šī armiju kopdarbība atviegloja

sarunas diplomātiem par kara materiālu iegūšanu. Un jau Hel-

singforsā, 1920. g. janvārī, sastopās visu Baltijas valstu ārlietu

ministri, vēl lielgabaliem dūcot kara laukā. Šīs konferences at-

kal stiprināja armijas apziņu, ka mēs neesam vieni paši! Arī

šai ziņā prese bija liela starpniece. Arī tas apstāklis, ka torei-

zējā kara cenzūra darbojās patriotiski-nacionālā garā, pierak-

stāms ģen. Baloža liberālai uztverei. Viņš ļāva debatēt arī par

miera jautājumiem un neuzskatīja kara darbību par tādu, kura

ir kāds pašmērķis. Pēc viņa uzskata mērķis bija Latvijas atbrī-

vošana un katrs karavīrs saprata, ka bez šīs atbrīvošanas nebūs

tautai dzīvības, bet saprata arī, ka jācīnās tikai par savas zemes

un kaimiņu zemju atbrīvošanu, neiejaucoties krievu iekšējās
lietās.

Lai radītu psīcholoģisku aizmuguri šai cīņai, toreizējie pre-

ses orgāni ievieto rakstus par nacionālo apziņu. No visām pu-

sēm glūn sazvērestība, jaunais Latvijas pilsonis un vēl nepiedzī-

vojušais valsts vīrs ciešāk sadodas kopā un rodās tā viengabalai-

nība, kuras mums tagad, dienižēl, trūkst. Un nāk sitiens pēc si-

tiena: tikko nodibinājās valsts, tai uzbrūk lielinieki no ārpuses,

bet arī iekšpusē rodās nodevēji, jo kā citādi var nosaukt Niedras

noziedzīgo rīcību, kad visnopietnākā vēstures brīdī, kad izšķiras
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Latvijas liktenis, viņš rada skaldīšanos. Visu to vajadzēja pār-

varēt un parādīt īsto ceļu — arī šoreiz tas bija preses visatbildī-

gākais darbs! Tāds pats, kāds tai radās vēlāk, pēc Latvijas at-

brīvošanas, kad varēja pārrunāt mierīgā tempā organizācijas

jautājumus un radās viens pēc otra mūsu militārie orgāni:

vijas Kareivis", speciāli žurnāli, arī speciāla literātūra, — un

visu to atbalstīja ģenerālis Balodis, ar savu vēlīgo gribu un de-

vīgo roku. Tikai liels valsts vīrs var tā izturēties pret presi, tā

veicināt literātūru, kā to darīja ģen. Balodis tik grūtos valsts

brīžos. Viņa labākie draugi toreiz bija mūsu publicisti un lite-

rāti, draugi tādā ziņā, ka viņš tos ievēroja, cienīja, un to dara arī

vēl šodien; un es nemaldīšos. ja apgalvošu, ka arī pret ģen.Balodi

mūsu publicisti, — lai tie piederētu pie vienas grupas un partijas
vai otras, — sajūt to pašu. Jaunā apdāvinātā un uzvarām vaiņa-

gotā armijas vadoņa slava izgāja tālu pasaulē. Viņa vārds bija

pazīstams maršalam Fošam un, caur franču presi un militāriem

žurnāliem, arī franču politiskām aprindām. Ziņas par Latvijas

armiju un viņas sasniegumiem itin bieži parādījās lielākos Va-

kareiropas laikrakstos, kā piem. „Le Temps", „La Matin", „Le

Journal dc Genēve", „Times", „Manchester Guardian" v. c.

Pulkv. Duparquet, kas uzrakstījis grāmatu par tiem laikiem,

veltī cildinošus vārdus ģenerālim Balodim. Angļu karalis caur

ģen. Burtu sūta ģenerālim Balodim savu augstāko ordeni, iece-

ļot viņu par Anglijas bruņinieku, kam piederas „S i r" titulis.

Arī uz maršalu Pilsudski, toreizējās Polijas armijas vadoni, ģe-

nerālis Balodis atstāja neizdzēšamu iespaidu, tāpat, kā viņš gūst

cieņu pie poļu ģenerāļiem, ar kuriem izved kopējas militāras

operācijas. Arī ģenerālis Laidoners atrod cieņas pilnus vārdus,

runājot par ģen. Balodi. Poļu, lietuvju, igauņu, somu, arī ukraiņu

presē piemin ģen. Balodi un viņa izvestās operācijas. Mūsu kara

muzeja archīvos glabājas simtiem izgriezumu no dažādiem ār-

zemju laikrakstiem. Arī mūsu prese atreferē ārzemju atsauk-

smes par mūsu armijas panākumiem un toreiz mēs priecājā-

mies par katru rindiņu, pat par vārdiņu Latvija, kas sāka zibēt

ārzemju presē un drīzi vien ieņēma pastāvīgu vietu avīžu slejās.

Tā mūsu armija ar savām uzviirām palīdz iekarot Latvijai

vietu starptautiskā frontē. Stāsta, ka maršals Fošs esot karsti

uzstājies par Latvijas atzīšanu tādēļ, ka latvieši ir dūšīgi ka-

reivji. Arī grāfs v. d. Golcs savās atmiņās atrod cildinošus vār-

dus par ģenerāļa Baloža personu. Un kad 1920. g. sāka biežāk
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ģen. Balodi, kaut lai viņus ģenerālim priekšā stādītu. Pēc miera

noslēgšanas ģen. Balodis var sākt organizācijas darbu un nepie-

mirst arī šinī organizācijā ierādīt vietu publicistikai, presei, bet

arvien retāk un retāk parādās ģen. Baloža vārds atklātībā. Viņš,

kā romiešu varonis Cincināts, piegriežas lauksaimniecībai. Arī

pats dabūn to zemi, ko vispirms izgādāja saviem kareivjiem.

Paies vēl gadi un ģenerāļa Baloža vārds piederēs leģendai,

gleznai, dzejai, bet Latvijas tapšanas vēsturē šis vārds paliks ie-

rakstīts neizdzēšamiem burtiem. Viņš ieies -arī Latvijas

preses vēsturē, kā Latvijas preses veicinātājs un labvēlis,

kas prata radīt „zobena un spalvas brālību" Latvijas atbrīvoša-

nai un ar gudra valsts vīra prātu šajā atbrīvošanas darba saistīja

mūsu literātus un publicistus.

Ģen. Balodis savas mājas priekša — "Baložos".

253
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Saeimas deputāts G. Mīlbergs

Ģenerālis Balodis darbā un atpūtā

Atmiņas no 1919. — 1921. g. g.

G. Mīlbergs.

Pirmo reiz ģenerāli Balodi (toreiz pulkvedi) redzēju 1919. g.

liktenīgajā 23. maijā. kad. pēc lielinieku padzīšanas, Baloža bri-

gāde ienāca Rīgā.

Bija īsi pirms pusdienas, kad mēs — no komunistu sloga

atbrīvotie, vēl savai brīvībai neticēdami, bailīgi līdām no paslēp-

tuvēm, lai dotos pretim saviem karavīriem, jo pa visu pilsētu

bija izplatījušās iepriecinošas valodas, ka latvieši-dienvidnieki

jau esot ienākuši Āgenskalnā un tuvojoties Daugavas tiltiem.

Pilsētā jādelēja vācu patruļas. Staigāja firsta Līvena krievi.

Šur tur gulēja iepriekšējās pievakares ielu cīņās kritušie un vēl

nenovāktie sarkanarmieši un komunistu brīvprātīgie .. .

Ļaužu straumes plūda uz Kārļa ielas pusi. Instinktīvi devos

līdzi. Kad biju aizsniedzis prefektūru, no Daugavmalas pa Kārļa

ielu tālumā jau melnojās daži jātnieki, aiz kuriem rakstā līgojās

saulē spīguļojošie kājnieku šauteņu durkļi. Kolonna pēc kolon-

nas virzījās augšup, uz mūsu pusi. Kaut kur uz Bolderājas vai

Mīlgrāvja pusi vēl plīsa granātas, ko raidīja uz Rīgu atejošie

sarkanarmieši. Mēs tam nepiegriezām nekādas vērības. Degošā

uzmanībā visu skati vērsās uz sengaidītiem latvju karavīriem,

kuri ziemas salā bija atstājuši Rīgu kā bēgļi, bet nu atgriezās kā
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uzvarētāji. Brigādes priekšgalā bija redzams pajauns vīrs, kurš

smaidīdams atņēma daudzos sveicienus. Atklāta latvieša seja

raudzījās mums pretim.

„Pat s Balodi s!" kāds ierunājās aiz mums, un, kā

strauja viesuļa rautas, cepures pazuda mums no galvām. Ne-

viens mūs nekomandēja, neviens nespieda. To darījām pēkšņā

sajūsmā: visu Kārļa ielu, līdz pat stacijai, saviļņoja simtkārtīgi

saucieni: „Urrrāā! Lai dzīīvo!"
.. .

Dažas dienas vēlāk, kad ienākušie latvieši jau bija atpūtu-

šies un apkopušies, Stabu ielā notika kāda skate, kuru koman-

dēja nelaiķis pulkvedis Bruņinieks. leradās ari Balodis un pir-

mais jautājums, ko viņš uzstādīja Bruņiniekam, bija:

~Vai kareivji labi nomazgājušies un paēduši?"

Kad karavīri un Rīgas pilsoņi bija sapulcējušies Daugav-

malā sagaidīt Pagaidu valdības atgriešanos, kurai vajadzēja at-

braukt ar tvaikoni „Saratov", starp pārējiem augstākiem virs-

niekiem bija arī Balodis. Starp angļu, franču, amerikāņu mili-

tāro atašēju izsmalcinātiem tērpiem un pārējo latvju virsnieku

gludi pieguļošiem „frenčiem" pulkvedis Balodis — pelēkā, lauku

vadmalas vienkārši šūtā tērpā izskatījās zemnieciski smags un

it kā neveiklis. Viņi stāvēja savrūp ar ģenerāli Simansonu tfn

sarunājās. Būdams toreiz laikraksta «Latvijas Sargs" līdzstrād-

nieks, griezos pie Baloža ar jautājumu: „Vai ir cerības drīzā

laikā atbrīvot Latgali no lieliniekiem?"

„Bez šaubām," atbildēja Balodis: ~Bet ar cerībām vien ne-

pietiek, vajadzīga arī ticība! Tā. lūk, uzrakstāt."

Tas notika Bermonta uzbrukuma laikā, kad es pieteicos kā

brīvprātīgais Nacionālā armijā. Pieņemšanas komisija bez kā-

das pārbaudīšanas mani atzina par derīgu. lerados Nikolaja (ta-

gad Valdemāra) ielā, kopā ar daudziem citiem, lai mani nozī-

mētu attiecīgā karaspēka daļā. Štāba apakšējās telpās vajadzēja

labu laiku gaidīt. Drūzmējāmies ap trepēm un pārrunājām, ko
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katrs spej un kura karaspēka daļa katru iedalīs. Daži bijām

jau no agrākiem laikiem pazīstami.

Gapām gāja pulkvedis Balodis (toreiz jau virspavēlnieks).

Mūs ieraudzījis, apstājās. Mēs pasteidzāmies nostāties rindā un

kareiviski sveicinājām, lai gan bijām diezgan raiba sabiedrība:

ārsti, advokāti, rakstnieki, dzejnieki, skolotāji, aktieji, žurnā-

listi, dziedātāji un citādi intelligenti.

Balodis uzrunāja vienu, uzrunāja otru. Iztaujāja katru

diezgan sīki. Dažu vārdus lika atzīmēt adjutantam kabatas grā-

matiņā.

Beidzot pagriezās pret mani:

„Jūs arī. .
.

brīvprātīgais?" — „Tiešām gan." „Agrāk esat

dienējuši?" „Tiešām tā, latvju strēlnieku pulkos." „Kad jūs tur

mobilizēja?" „Netiku mobilizēts, iestājos brīvprātīgi ..."

Balodis pienāca tuvāk un cieši skatījās man seja. Mē-

ģināju raudzīties tikpat cieši viņam pretim.

„Kā jūs sauc?" Balodis prasīja. Atbildēju īsi un noteikti.

~Vai jūs neesat tas pats, kas mani iztaujāja kā žurnālists Dau-

gavmalā, kad atbrauca Ulmanis?" „Tiešām tā!" atbildēju, no

visas sirds brīnēdamies par Baloža neparasto atmiņu.

Virspavēlnieks izvilka sērkociņus, iekūpināja papirosu, tad

nesteigdamies teica:

„Jūs pazīstat Plensneri?
.
. Viņš arī rakstnieks." — Saņēmis

manu apstiprinošo atbildi, Balodis piemetināja: „Ejat šepat, šinī

namā, no Elizabetes ielas puses, prasāt pēc kapteiņa Plensnera,

aprunājaties ar viņu, tad viņš dos Jums darbu, vai arī norādīs,

kurp jums tāļāk griezties. Sapratāt?" „Tiešām tā!
.

."

Plensners mani nosūtīja uz virspavēlnieka štāba Inspekcijas

daļu pie kapteiņa Līča. Pēdējais mani stādīja priekšā kanclejas

priekšniekam Rozīšam, daļas priekšniekam Luteram. Jau tanī

pašā dienā mani ieskaitīja sarakstos un lika darbā.

Tā Balodis biezi vien ļoti vienkārši un ātri izšķīra daudzus

jautājumus, ap ko citi nopūlējās stundām ilgi. „Nebūsim biro-

krāti," dzirdēju vēlāk viņu bieži izsakāmies. Varbūt taisni šī

īpašība saistīja cilvēkus pie Baloža un modināja uzticību.

Kādreiz Balodis, kā virspavēlnieks, man lika uzrakstīt ap-

sveikumu. Kad biju sagatavojis tekstu un nonesu parakstīt, virs-

pavēlnieks izlasīja un teica: „Labi. Ļoti labi. Tikai sirds nav
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klāt." Kad sataisīju izbrīnējušos seju, Balodis smaidīdams pa-

skaidroja: «Nebaidāties, pārrakstīt nevajaga. Pierakstāt tikai

pie vārdiņa „sveicu" priekšpusē — „s i r s n ī g i", tad varat sū-

tīt projām." To teicis viņš paņēma spalvu un parakstīja.

Vispāri toreiz tiku novērojis, ka vienkāršība un sir-

snība, starp citu, bija tās īpašības, kas pie Baloža saistīja ne

tikai mūs — viņa apakšniekus, bet arī ārzemniekus, kā ģenerāli

Bertu, pulkvedi Di-Parkē un citus.

Jelgavas atbrīvošanas diena naca sniegs un puteņoja.

Kad pienāca pirmās ziņas par bermontiešu atkāpšanos un

mūsējo ieiešanu Zemgales galvaspilsētā, štābā sacēlās neaprak-

stāmas gaviles. Trepju koridorā sāka spēlēt orķestrs. Tad no

Baloža kabineta atsteidzās adjutants Ošs un virpavēlnieka uz-

devumā paziņoja, lai pārtraucot mūziku un līgsmošanos līdz tam

laikam, kamēr skaidri ievākšot ziņas, vai Jelgavas ieņemšana

neesot prasījusi lielus upurus.

No Liepājas ar kuģi bija atsūtīts ešelons kareivju, kuri iz-

rādījušies par lielinieciski noskaņotiem. Arī uz jūras viņi bija

mēģinājuši dumpoties un piedraudējuši iemest virsniekus jūrā.

Izkāpuši Daugavmalā, mobilizētie liepājnieki kā melns mā-

konis virzījās pa Valdemāra ielu. Atskanēja skaļa lamāšanās un

vietām — arī revolūcionāras dziesmas. Gar virspavēlnieka štābu

iedami dumpīgie jaunkareivji pat vicināja dūres.

Mēs visi nervozējām un domājām, ka vajadzētu krasākos

~protestantus" izolēt no pārējiem, lai tiešām nenotiktu kaut kas

nopietnāks.

Balodis stāvēja savā kabinetā pie loga un mierīgi noskatījās,

kamēr viss gājiens aizvirzījās gaļām, neizrādot ne mazāko uz-

traukumu, ne vēlēšanos spert kaut kādus represīvus soļus.

„Nekas. Kad Cēsīs rezerves bataljonā būs atpūtušies, at-

kopušies un kārtīgi apģērbti, iznāks labi karavīri," piemetināja

Balodis, atgriezdamies pie rakstāmgalda un ķerdamies atkal pie

darba.

Un tiešam, „dumpīgie" liepājnieki vēlāk varonīgi cīnījās

Latgales frontē.
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Kad jau bija nolemts sākt Latgalē uzbrukumu un kā pirmā

ofensīves diena bija izraudzts trešais janvāris, pienāca ziņas,

ka dažas no Bermonta frontes Kurzemē pārvestās karaspēka

daļas labprāt vēl negribot braukt uz Latgali, bet lūdzot atļaut

Rīgā sagaidīt jaungadu. Balodis padomāja, tad deva savu piekri-

šanu, gan piekodinādams, lai kareivji tūliņ jaunā gadā bez iebil-

dumiem dotos projām.

Kareivji bija ļoti priecīgi un pēc jauna gada sagaidīšanas ap-

solījās iet ugunī vai ūdenī. Vecā gada vakarā, 1919. gadā, Rīgā
notika neparasts gājiens. Vairāki simti kareivji — „zosu gā-

jienā" līkumoja pa Krišjāņa Barona ielu, dziedādami tautas dzie-

smas un visādi izrādīdami savu sajūsmu un pateicību virspavēl-
niekam. Tā kā tanī ziemā bija diezgan daudz sniega un no Rī-

gas arī to ārā vēl neveda, tad kareivju gājiens, kā kadriļā, locījās

ap sniega gubām no vienas ielas malas uz otru, līdz aizsniedza

Latviešu biedrību, uzkāpa pa trepēm, kur toreiz notika kāds

izrīkojums, apgāja zālei, tad mierīgi kāpa lejā un devās tāļāk.
Nekur nenotika nekādi starpgadījumi un jauna gada nakts pa-

gāja mierīgi.

Attiecīgo karaspēka daļu kareivji turēja solījumu. Jau otrā

janvārī visi bija Latgalē nozīmētās izejas pozicijās, no kurām

trešā janvārī sāka uzvaru nesošo vispārīgo uzbrukumu.

Savus nedaudzos atpūtas brīžus Balodis mīlēja pavadīt to-

reizējā virsnieku klubā, Krišjāņa Barona ielā 14, bet vēlāk —

arī Vērmaņa parka paviljonā un tagadējā armijas virsnieku

klubā, Valdemāra ielā.

Tur pie glāzes alus ap viņu pulcējās ne tikai tuvākie štāba

virsnieki, bet arī gandrīz visi toreizējie redzamākie sabiedriskie

darbinieki: žurnālisti, rakstnieki, mākslinieki. Daudziem toreiz

nebija kur palikt, ne ko ēst. Trūka darba.

Balodis saprata, ka ienaidnieks uzvarams ne tikai ar lož-

metējiem un lielgabaliem, bet ka .jāgādā, lai karavīros valdītu

veselīgs gars, apzinība un drosme. To viņš panāca uzdodams

sacerēt avīžu rakstus, sarakstīt īpašas brošūras, noturēt pulkos

priekšlasījumus, sarīkot koncertus, teātra izrādes v. tml.
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Komūnistu aģitācijai viņš prata nostādīt īpatnēju pretaģitā-

ciju, ne tik daudz ar uzkrītošu skarbumu, kā informējot kara-

vīrus, kas labs, kas ļauns un ieaudzinot cieši valstisku, nacionālu

apziņu.

Atceros, jau toreiz, kad vēl rībēja visa Latgales pamale un

nevarēja īsti zināt, cik drīz pienāks īsts miers, Balodis loloja da-

žādas tāļu ejošas domas un projektus.

Starp citu, viņš man uzdeva sastādīt projektu par bijušo

kauju vietu atzīmēšanu un pasargāšanu vēlākām paaudzēm.

Projektā bija paredzēts: visās ievērojamākās cīņu vietās un po-

zīciju rajonos atdalīt raksturīgākās vietas, ierobežojot ar žo-

giem, lai nekas neietu zudumā. Katrā tādā vietā uzcelt nelielu

namiņu, kurš reizē būtu i muzejs, kur uzkrātu uzņēmumus, zī-

mējumus, plānus, schēmas, ieročus, cīņu dalībnieku ģīmetnes,

aprakstus, i dzīvoklis sargam-informātoram. Par šo muzeju pār-

ziņiem liekami galvenā kārtā kara invalidi, attiecīgo kauju da-

lībnieki, bet par viņu pēcnācējiem nozīmējami mazturīgākie un

centīgākie izdienējušie kareivji vai instruktori.

Šo projektu, cik atceros, nosūtījām ministru kabinetam, bet

tur neatradām vajadzīgo pretimnākšanu un lieta apklusa.
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Dir. M. Gailīts, Latvijas Pagaidu
valdības pilnvarnieks Ziemeļlatvijā,

agrārreformas referents Satversmes

Sapulcē.

Latviešu tautai viņš atdeva Latvijas zemi.

M. Gailīts.

Ikviens, ko latvju māte savā klēpī nesusi, zina, ko tautai

kā mantojumu, kā savu asinscīņu ieguvumu, sniedza mūsu na-

cionālā armija ģenerāla Baloža vadībā. Noliekot cīņas ieročus,

viņa piepildīja tautas sapni, atdeva tautai atbrīvotu Latvijas

zemi viņas pilnās etnogrāfiskās robežās, atdeva tai brīvu Lat-

viju — neatkarīgu valsti. Tauta varēja atkal nodoties ražīgam

darbam, būt pati sava likteņa noteicēja, savas dzīves veidotāja

un darbos pierādīt, ka viņa mūžam svētus turēs tos upurus, ko

brīvības cīnītāji, sevi ziedodami, nesuši uz tautas brīvības al-

tāra. Tādēļ mūsu tauta un viņas turpmākā vadība nedrīkstēja

un nekad nedrīkst aizmirst brīvības cīnītājus — kara vīrus un

viņu vadoni - ģenerāli Balodi.

Mūsu virspavēlnieka 50 gadu šūpļa svētku dienā gribētos

kaut īsos vārdos atgādināt to stāvokli, kāds bija, kad 1919. gada

oktobpa dienās Balodis uzņēmās armijas vadību; kas tad bija

Latvija un kas viņa ir tagad, kad virspavēlnieks, izpildījis savu

uzdevumu pret armiju, tautu un valsti, atceras savu cīņu biedru

vidū pagājušās grūtības, bet slavenās cīņu dienas. Visgrūtākā

brīdī valdība un valsts suverēnā vara Balodim bija uzticējusi

armijas vadību, aicinājusi viņu, pat pret viņa paša gribu, uz-

ņemties armijas vispavēlnieka pienākumu, tādā brīdī, kad po-

litiskie vadoņi vairs izeju neredzēja; un viņš un viņa vadītā ar-
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mija nolika brīvu Latvijas zemi pie musu tautas kājām. Tas ir

armijas nopelns, un viņa vienmēr varēja būt lepna uz savu va-

doni, kas veda to varoņu gaitās. Kas deva Balodim šo spēku

vest mūs pretīm uzvarām, kādēļ mēs. kara vīri, akli ticējām

viņam un ticam viņam arī tagad? Kur glabājas šī noslēpuma

atslēga?

Balodis ir rokpeļņa, latvju bezzemnieka dēls; mūsu nacio-

nālā armija ir tautas armija šī vārda tiešākā nozīmē. Katrs no

mums zina, kā radās mūsu brīvības cīņu armija: vētras un ne-

gaisi to dzemdēja, cīņas negaisos tā izauga un pati sevi apbru-

ņoja ar ienaidniekiem atņemtiem ieročiem! Tādas tautas ar-

mijas vadonis var būt tikai tas, kam neviltotas latvieša īpašības,

kas ir kauls no savas tautas kaula un miesa no viņas miesas,

kam krūtīs ir īsta latvieša sirds. Tāds bija un ir ģenerālis Ba-

lodis. Neatsverami nopelni ir daudziem, varbūt visiem bez iz-

ņēmuma, kas piedalījušies brīvības cīņās, taču vadoņa nozīmi

šie karotāju nopelni tikai pastiprina. Kad oktobpa dienās Ber-

monts pienāca pie Daugavas, un Tautas Padome un valdības

delegācija brauca uz Tallinu glābiņa meklēt, gatava jlēgt ar

igauņiem visiem zināmo smago un abām tautām kļūmīgo lī-

gumu, kas tad teica izšķiļošo vārdu, kura dēļ šo pazemojošo lī-

gumu nenoslēdza? Tas bija armijas vadonis, pulkvedis Balodis.

Viņā, vienā no viskritiskākiem brīžiem, viņš nebaidījās uzņem-

ties atbildību par līguma noraidīšanu, jo zināja, ka ar to pilda

savu karotāju, savas tautas gribu.

Otrs fakts: 1919. gada 18. novembrī bija kritisks brīdis;

Vācijas vārdā ģen. Eberhards uzņēmās no Rīgas atsviesto Ber-

monta bandu vadību un no sabiedrotiem pieprasīja dot viņam

iespēju izvest šīs bandas ar visām kara mantām mierīgos ap-

stākļos uz Vāciju. Gaiss bija viltus un dažādu kompromisa pro-

jektu pilns. Beidzot 20. novembrī kroni visam uzlika ģen. Nis-

seļa telegrāfiskā pavēle mūsu valdībai un kara vadībai pār-

traukt kaujas operācijas pret bermontiešiem. Kā reaģēja mūsu

virspavēlnieks uz šo Sabiedroto ģenerāļa labi domāto, bet Lat-

vijas ļaunvēļu un ienaidnieku viltīgi iespaidoto telegrammu?

Viņš reaģēja ar no mums frontē esošiem kara vīriem sen gaidīto

pavēli pāriet nekavējošā nesaudzīgā uzbrukumā, ieņemt Jelgavu

un iztīrot Kurzemi. Uzbrukuma sekmīgai izvešanai viņš reizē ar

to apvienoja pret bermontiešiem operējošās armijas daļas ģe-

nerāļa Berķa virsvadībā. Vai tā nebija armijas vadoņa cienīga
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atbilde?! Mūsu virspavēlnieks zināja, ka tikai šādu atbildi

mēs, kara vīri, no viņa gaidījām. Katras šaubas, katra piekā-

pība, pat mazākā vilcināšanās tajā izšķirošajā brīdī būtu bijusi

liktenīga, jo maksātu cīnītāju nedalītu uzticību savam vadonim,

grautu tautas un armijas paļāvību uz saviem spēkiem; ne ar

līgumiem, bet vienīgi ar ieročiem bija jāatbrīvo mūsu zeme: to

saprata, to juta katrs cīnītājs, un šo cīnītāju gribas paudējs bija

viņu ģenerālis Balodis. Mēs zinājām, ka katrs kompromiss,

katra cita atbilde uz visiem laikiem aptumšotu Latvijas kara-

vīru godu, mūsu vadonis šo godu prata sargāt, darīja latvju

karavīru vārdu gaišu, slavenu.

Ģenerālis Balodis nav pie zaļā galda politiķu apspriedēs

izraudzīts virspavēlnieks; viņu par savu pēcnācēju iecēla, kau-

jas laukā mirdams, mūsu pirmais vadonis Kalpaks, un jāsaka, ka

ģenerālis Balodis bija laimīgāk izraudzītais kara vīrs, kam va-

rēja uzticēt armijas vadību grūtajā un sarežģītā starptautiski-

polītiskā situācijā. Balodis prata nevien modināt, iedvesmēt

cīnītājus, — viņš prata arī pareizi, saskaņā ar neviltoto tautas

gribu, atrisināt brīvības cīņu laikmeta sarežģītās politiskās pro

blēmas. 1920. gada 6. janvārī Valkā. Igaunijas armijas virspa-

vēlnieka ģenerāļa Laidonera vagonā, satikās Lietavas, Latvijas

un Igaunijas nacionālo armiju virspavēlnieki un noturēja ap-

spriedi, par kuru nekad nav rakstīts, bet kurā noteikti un ne-

grozāmi bija likti pamati Baltijas valstu savienības idejas reāli-

zēšanai. .Šai konferencē, kuras aculiecinieks pats biju, ģenerālis

Balodis spīdoši aizstāvēja kā Latvijas, tā visu Baltijas valstu

kopējās intereses, nevis no vienas vai otras atsevišķas valsts

šaurāko interešu viedokļa, bet gan visu Baltijas valstu vēsturi-

skās nākotnes viedokļa, kura pamatā bija skaidrā doma par

visu Baltijas valstu patiesi draudzīgu, solidāri saskaņotu sadar-

bību visu mūsu tautu brīvības un neatkarības labā. Konference

notika uz ģenerāļa Baloža ierosinājumu un taisni tad, kad Lat-

gales frontē bija sākušās izšķiļošās ciņas pret lieliniekiem. Ģe-

nerālis gan bija ierosinājis konferenci sasaukt 1919. gada 29. de-

cembrī, bet Narvas kauju dēļ tā bija jāatliek. Neskatoties uz

to, ka Latgales frontē norisinājās izšķirošās cīņas pret lielinie-

kiem, ģenerālis Balodis bija klāt 6. janvāra apspriedē, lai perso-

nīgi piedalītos vēsturīgi svarīgo jautājumu nokārtošanā. Netika

atlikts arī 3. janvārī sāktais uzbrukums Latgalē, un reizē Latvijas

trešo zvaigzni niknās cīņās atbrīvoja no lielinieku jūga, un gā-
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dāja par Latvijas, Igaunijas un Lietavas drošību draudzīgā sav-

starpīgā sadarbībā. Neskatoties uz ārkārtīgi sarežģītiem politi-

skiem apstākļiem un triju valstu šaurāko interešu pretešķībām,

triju valstu armiju vadoņi panāca pilnīgu saprašanos, un poli-

tiskiem vadoņiem nākošās notikušās konferencēs Helsingforsā

Ģen. Balodis ar savu „Džeku" .

m Bulduros atlika tikai taļak izveidot to, kam pamats bija likts

šai virspavēlnieku apspriedē 6. janvārī 1920. g. Turpat 11 gadi

šķir mūs no viņām slavenām brīvības cīņu dienām, turpat 11 ga-

dus jau mūsu tauta, ienaidnieka netraucēta, veido savu dzīvi,

nododas ražīgam miera darbam Dauds kas mūsu dzīvē nav
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piepildījies tā, kā to vēlējās, kā to ticēja mūsu brīvības cīnītāji

un viņu vadonis. Asinīm pirktais mantojums —atbrīvotā Lat-

vijas zeme, brīvā Latvija un neatkarīgā valsts, kuru, ieročus no-

liekot, cīnītāji un viņu vadonis uzticēja brīvās tautas sargāšanā

un glabāšanā, nav un netiek sargāts tā, kā to bijām ticējuši. Po-

litisko partiju bieži bērnišķīgā, vieglprātīgā rotalāšanās savstar-

pējās izrēķināšanās ciņās Augstajā Namā un ārpus tā caur de-

smit gadiem ir darījušas visu, lai iztirgotu, bet ne sargātu un iz-

veidotu šo tautas svēto mantojumu. Tomēr, neskatoties uz visu

to, viņas nav paguvušas iespaidot mūsu tautas veselo garu, darba

gribu, to paļāvību uz pašas spēkiem, kuras modinātājs brīvības

cīņās bija mūsu vadonis — ģenerālis Balodis.

Kara brūces ir dziedētas, izpostītās latvju sētas atjaunotas,

agrārā reforma izvesta un nostiprināta saskaņā ar tautas gribu

un mūsu tauta droši soļo pretī savu vēsturisko nākotnes uzde-

vumu piepildīšanai Baltijas jūras malā. Viņa, kaut gan ar sāpēm

sirdī, bet visu piedodošu, labsirdīgas ironijas pilnu smaidu uz lā-

pām noraugās uz politisko partiju cīņu rotaļām ap svarīgiem

valsts dzīves jautājumiem. Tauta zina, ka izšķiļošā brīdī, ja tāds

atkal kādreiz nāktu pār mūsu zemi, viņai un cīnītājiem par viņas

likteni būs vadonis, pār kuru divkārt nāks Kalpaka un viņa iz-

raudzītā tautas armijas vadoņa ģenerāļa Baloža gars. Ģenerālis

Balodis bija tautas armijas vadonis, viņš pilnā mērā attaisnoja

uz viņu liktās cerības, un viņa vārds pieder Latvijas vēsturei.
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Jānis Bankavs, Latvju Kareivju
Nacionālās savienības prezidija un

..Latvijas Sarga" redakcijas loceklis

1919. g.

Ielenktā pilsētā.
Aizsardzības speķu organizēšana gen. Baloža brigādei

J. Bankavs.

1918. g. beigās Latvju Kareivju Nacionālā Savienība savus

organizētos karavīrus nodeva Pagaidu valdības rīcībā. Arī daļa

savienības prezidija locekju iestājās pirmās nacionālās rotās vai

Apsardzības ministrijā, bet kas darbojās Tautas Padomē, tos sū-

tīja „tautā" aicināt iestāties armijā.

Šo rindiņu autors, kopā ar T. P. locekļiem Ādolfu Bļod-

nieku, Jāni Akurāteri un Kārli Skalbi saņēma uzdevumu doties

uz Tukuma, Talsu un Ventspils apriņķiem. Nolēmām vispirms

doties uz „sarkano Ventspili", kur lieliniecisms esot sevišķi

stiprs.

Stacijā mūs sagaidīja apriņķa priekšnieks Šmitmanis, pilsē-

tas galva Kārkliņš, viņa biedrs Oļekalns un vēl daži citi. Infor-

mējāmies par stāvokli. Tas nebija labais. „Okupācijas vara še

rīkojās ļoti nežēlīgi. Šāva bez jēgas. Tagad tā sabrukusi un

galvu pacēluši komunisti. Draud kuru katru brīdi sacelties.

Jūsu stāvoklis bīstams."

Un viņiem bija taisnība. Latviešu biedrības zale, kur izslu-

dinājām sapulci, piepildījās komunistiski noskaņotiem
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ostas strādniekiem un zvejniekiem. Visi cepures un bozēm ro-

kās. Mūs apsveica ar dobju rūkoņu un atklātiem draudiem.

„Vārds dzejniekam Akurāteram! Viņš jums ziņos par lat-

viešu valsts nodibināšanos un —"

. . .
„Un nodevību pret darba tautu!" kāds komunists ie-

saucas.

„Ne par nodevību, pilsoņi, bet par kopēju cīņu pret svešām

varām. Vispirms uzklausāties un tad spriežatl Vēlāk visi varēs

izteikties."

„Lai runā, tad jau redzēsim!" sauca citi.

Akurāters runāja mierīgi un lietišķi, spilgti attēlodams latvju

vēsturiskās cīņas par brīvību un neatkarību.

Sākumā maz klausījās. Smējās un kliedza. Vēlāk tomēr

norima. Vecākiem strādniekiem un zvejniekiem runa patika un

tie jaunos apsauca.

„Bet tagad noņemsim cepures un nodziedāsim mūsu valsts

himnu „Dievs, svētī Latviju", runātājs uzaicināja, runu beig-

dams.

Zālē apjukums. Tad kāds komūnists uzlēca uz skatuves:

„Mēs prasām nodziedāt „Ar kaujas saucieniem uz lūpām."

«Pareizi! Pareizi!" pūlis kliedza.

„Labi. Dziedāsim arī to. Bet papriekšu «Dievs, svētī Lat-

viju," Akurāters atbildēja.

«Bet vai jūs vārdu turēsiet?" neticīgi jautāja komūnists.

«Kādēļ nē?" es steidzos piebilst. «Tā jau Akurātera paša

sacerēta dziesma
. . . 1905. gadā."

«Nu, ta d ar jums var ru n ā t!" teica strādnieku bar-

vedis. Visi noņēma cepures un spēcīgi nodziedāja «Dievs, svētī

Latviju".

Pēc tam arī «Ar kaujas saucieniem uz lūpām".

„Tagad vārds bijušam Maskavas strādnieku un zaldātu de-

putātu padomes loceklim Bļodnieķam! Viņš jums pastāstīs, kā

latviešu valdība grib savu valsti aizsargāt un nostiprināt."

Nu jau rūkoņa bija stipri mazāka. Arī starpsaucieni vairs

nebija tik kodīgi. Kad runātājs visus aicināja iestāties nacio-

nālā armijā un aizstāvēt savu valsti, vecie vīri sauca:
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„Tad jau lai jaunie tik rakstās iekšā!" Un rakstījās arī.

Mums ar Skalbi runājot jau atskanēja pa applausam.

Pagaidām mums šķita, ka «sarkano Ventspili" esam „ieka

rojuši" . . .

Uz Tukumu devāmies divatā ar Bļodnieku. Pārējiem bija

jābrauc atpakaļ uz Rīgu.

Mūs sagaidīja veci paziņas: vēlākie Baloža brigādes jātnieku

virsnieki rotmistrs Lepins un kapt. Baumanis, — viņi

jau bija saņēmuši Latvju Kareivju Nacionālās Sa-

vienības uzdevumu un organizējuši Tukuma aizsardzības

rotu, kuru pa vakariem cītīgi apmācīja.

Noskaidrojuši, ka Tukumā informācija par Pagaidu valdī-

bas nodibināšanos pareiza, nolēmām nākošā dienā doties uz lā-

ļākiem apriņķa pagastiem, noturēt tautas sapulces un aicināt

vīriešus iestāties armijā. Spiestuvē pasūtījām lielāku skaitu uz-

saukumu.

Kamēr iespieda uzsaukumus, draugi mus apgādāja ar bisēm

un aicināja medībās.

Medībās mūs panāca kāds apsardzības rotas kareivis un

ziņoja ļaunas vēstis: Rīgā ienākuši lielinieki un Tu-

kumā patlaban notiekot sacelšanās! Okupāci-

jas karaspēks, kurš vēl uzturējās pilsētā un bija pilnīgi pasīvs,

aizbraucis ar pēdējo vilcienu Pilsēta ielenkta un mums drau-

dot briesmas.

Pilsētā atpakaļ nokļuvām pa nomaļām ieliņām. Dažas bru-

ņojušās jaunekļu grupas gan sastapām, bet arī mums bija šau-

tenes un droši gājām uz priekšu, kādēļ jaunieši mūs neaizturēja,

acīmredzot, noturēdami par miličiem.

Bļodnieka vecāku mājā, Raudas ielā, sastapām Bļodnieka

brāli Kārli, kurš tikko nāca no stacijas un apstiprināja, ka pil-

sētā lielinieku sacelšanās un notiekot «baltgvardu" aresti.

Maskavas tribunāls mus bija aizmuguriski notiesājis uz

nāvi, tādēļ pēc iespējas drīzāk bija jātiek prom no pilsētas.

Ilgi nedomājuši, iznīcinājām dokumentus un trijatā devā-

mies mežā, Engures ezera virzienā.
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Krēslai metoties pagriežamies pa labi un izgājām no meža

jau tālu aiz Tukuma. Bija dziļš sniegs, ceļa nekāda. Tikai dziļā

nakti aizsniedzām lielceļu un devāmies Jelgavas virzienā. le-

šana šķita bezgala grūta, jo pūta spēcīgs dienvidaustrumu vējš

un līņāja lietus.

Gabalu priekšā, ceļmalā, redzējām apgaismotu māju un

bruņotus cilvēkus
...

Pa ceļu nāca kāda vecīte.

„Kur tik vēlu, māmiņ?" es iejautājos.

„Biju, dēls, skolā, uz sapulci. Tur tie lielinieki atnākuši . .
."

Ātri sarunājām, ka esam Tukuma dzelzceļnieki un ejam uz

Jelgavu.

Netālu no skolas sastapām trejas kamanas ar bruņotiem

[uudīm.

„Vai tad sapulce jau beigusies?" jautājām viņiem.

„Ak jūs uz sapulci?! Tad pasteidzaties! Vēl turpinās."
Tā laimīgi tikām skolai garām.

Jelgavu sasniedzam otras dienas pievakare. Bijām galīgi iz-

mocījušies un izsalkuši.

„Lindes" viesnīcā sastapām vairākus rīdziniekus, kuri stā-

stīja, ka Rīga jau lielinieku varā. Pagaidu valdiba izbraukusi

ar pēdējo vilcienu, studentu rotas apsardzībā, bet pulkveži Ba-

lodis un Kalpaks ar savām rotām cīnoties lecavas—Vecmuižas

frontē.

Uzmeklējām apsardzības ministri Zālīti un ziņojām par

savu darbību. Uz jautājumu, ko tālāk darīt, saņēmām rīkojumu:

braukt līdzi uz Liepāju.

Tagad jau daudzi ūdeņi aiztecējuši no pirmām Latvijas ne-

atkarības dienām. Daudz kas mainījies cilvēku raksturos un

mūsu valsts dzīvē. Bet ikreizes, kad Saeimas kuluāros vai citur

parādās ģenerāļa Baloža brašais stāvs un labsirdīgā, smaidošā

seja. atmiņā iznirst viena pagātnes aina spilgtāka par otru. Un

gribētos atdot labāko daļu sava mūža, ja spētu kaut uz mirkli

atgriezt toreizējo latvju tautas un armijas nacionālo sa-

jūsmu un vadoņu politisko ideālismu. Kā gribētos atkal atra-

sties vācu šauteņu un durkļu ielenktā Liepājas stacijā, kur vāci
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gribēja arestēt Latvijas Pagaidu valdību, bet pārsteigti atkāpās,

kad apsardzības ministrs Jānis Zālī t i s stingri pateica:

„Ja neatkāpsaties, es likšu saviem kareivjiem atklāt uguni!"

Viņu bija tūkstoši. Mūsu — maza saujiņa. Bet viņi at-

kāpās.

Kā gribētos atkal sēdēt Liepājas laikmeta «Latvijas

Sarga" redakcijā un ar sirds asinīm rakstīt frontes ziņojumus:

„No Skrundas līdz Rīgai", nevērojot, ka redakcijas istabā stāv

bruņoti vācu virsnieki, bet pastnieks pienes vēstuli: „Mēs, Lie-

pājas komunisti, jūs visus pakārsim uz Annas laukuma".

Kā gribētos atkal būt Liepājas Kūrmājā un raudzīties dī-

vainā ainā: Pie balti klātiem galdiem sēd vācu virsnieki ar sa-

vām dāmām. Viņu ir daudz. Vairāki simti, un viņi jūtas pil-

nīgi kungi. Dejo, dzer un dzied. Tad plaši atveras durvis un

zālē ienāk garš latvju jātnieks, pelēkā kareivja mētelī,

dubļainos zābakos, garu zobenu pie sāniem. Lieliem, smagiem

soļiem viņš pieiet pie frakās un baltās vestēs ģērbtā orķestra

un pavēloši paceļ roku:

„Apstāties!"

Diriģentam nolaižas takts zizlis un mūzika apklūst.
Zālē kapa klusums.

Jātnieks mierīgi novelk mēteli, iecērt grīdā garo zobenu un

pavēl spēlēt karavīru dziesmas.

Orķestrs paklausa.

Tad akai viņš uzvelk mēteli, iebāž zobenu makstī un mie-

rīgi aiziet, i nepaskatījies.

Zālē milzīgs uztraukums un kņada. Vācu virsnieki pie-
trūkstas kājās un ķeras pie revolveriem. Dāmas histēriski

kliedz:

„Kur viņš palika?"

„Kas viņš tāds bija?"

„Kā viņš iedrošinājās?!"

Bet mēs, trīs latvju žurnālisti, viņu pazinām. Tas bija

ģen. Baloža brigādes jātnieku nodaļas komandiers kapt. Ba v -

manis... Tas pats Baumanis, kurš pirmās mobilizācijas die-
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nās, kad lielinieki Lejas-Kurzemē aģitēja pret mobilizāciju, jāja

no mājas uz māju un visiem iesaucamiem, kas nebija gājuši

mobilizācijā, stingri pateica:

„Ja rīt neieradīsaties mobilizācijas punkta, tad parīt kara-

saties pie akas vindas!"

Vairāk viņš neko neteica. Apgrieza zirgu un aizaulekšoja.

Bet jaunieši otrā dienā dziedādami ieradās mobilizācijas punktā.

Un vēlāk bija krietni ģen. Baloža karavīri.

Ģen. Balodis veda savus karavīrus cīņās kā rotaļādamies.
Ar dziesmām un humoru. Tādēļ asprātības mīlēja arī karavīri.

Bet bailes un gļēvulība tiem bija sveša. Tāpat kā nodevība un

skaudība. Tā bija viengabalainākā un uzticamākā armija, kāda

jebkad bijusi. Tādēļ arī viņa tik daudz iespēja.

Skolnieku rota ar 3 vecākiem karavīriem, kas rotu veda izlūku gājienos
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Roberts Kroders, «Latvijas

Sarga" redakcijas loceklis 1919. g.

Kalpakiešu ģenerālis.

Roberts Kroders

„Mana brīvā dvēsele nav mans

īpašums, drīzāk es esmu savas brīvās

dvēseles īpašums."

Romēns Rolāns.

Kalpakiešu ģenerālis ir tikai viens, un arī kalpakieši ir tikai

viena, maza saime. Tikpat maza šodien, kā toreiz, Latvijas lik-

teņu pirmajās dienās. Gan maza tā bija skaitā, bet liela ticībā

brīnumam: Latvijai. Šī lielā ideja kalpakiešus nesa pāri neticī-

bas lāstam, kas žņaudza mūsu tautu, pāri neziņas postam, dau-

dzu ienaidnieku pretvarai. Bet lielākais par visiem ienaidnie-

kiem nebija ne lielinieks, ne prūsis, tas bija slēpts pašos latvie-

šos. Un tās bija bailes, tā bija neticība, tas bija posta miegs. To

kalpakieši gainīja ar savu leģendāro ticības kvēli, jo viņus vadīja

ģenerālis, kas bija „savas brīvās dvēseles īpašums".

Viņās dienās, kas tagad liekas kā brīnišķīga teika, ģenerālis

bija brīvs. Brīvs no ikdienības. Jo brīvību glābt un sargāt var

tikai tas, kas pats ir brīvs, un kas tai ļaujas viss. Tas ir reliģisks

spēks, kas ikdienībai svešs. Tāds spēks toreiz apgaroja ģenerāli,

kad viņš pildīja savu svēto pienākumu. Pienākumu pret sevi,

līdz ar to pret latvju tautu. Jo tautas dvēseles īstenība ir arī

vina dvēseles īstenība. Ģenerālis un latvietis ir būtiski viens
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spēks. Tādu ģenerāli bija pelnījuši tikai latvieši un tikai latvie-

tis varēja būt tāds ģenerālis, kā pirmais kalpakietis: Jānis Ba-

lodis.

Latvijas pirmo dienu ugunīs ir lieta ģenerāļa dvēsele. Tā-

dēļ tā būs sveša visiem, kas šajās ugunīs nav kristīti. Totiesu jo

dārgāka viņu dienu īsteniekiem. Un šīs pirmās ugunis bija kā

Bēthovena mūzika, graujoša, kvēloša, radoša. Tā bija kaislīgas

idejas kvēle. Liesmains ideālisms. Bet ideālisms prasa varo-

nību. Un taisni tādēļ kalpakiešu bija tik maz. Jo arī toreiz bija

„prāta vīri", kas rēķināja. Tomēr rēķināja, kaut nebija daudz,

ko skaitīt. Arī tie savu likteni juta, to diktēja viņu instinkts. Un

šodien mēs redzam, ka viņi nav maldījušies. (Viņi nemaldās ne-

kad, jo viņi nekad neriskē.) Un tagad ir viņu laiks. Jo materiā-

lists nekad nevar būt heroisks. Kādēļ lai viņš ziedojas idejai, ja

idejas nemaz nav? (Tā ir viņu «reliģija".) Bet varonība ir ticība.

Un tauta ir ideja. Ticība un ideja bija kalpakiešu noslēpums.
Un griba piepildīt šo ideju bija viņu lielais prieks. Tas nebija

pašticīgais patriotisms, kas lielās, bagātās nācijās viņu jaunātni

dzina pasaules karā ar jautriem bungu rībieniem, kas skanēja
kā dejas taktis. Kalpakiešu prieks bija nopietns un cēls, jo viņus

nesa augsta, svēta atbildība. Viņu skaits bija pārāk mazs, lai

kaujās varētu doties ar bezbēdīgu, jautru pārgalvību. Ik dzīvī-

bas zaudējums viņiem lika sāpīgi ciest. Jo visi viņi bija cilvē-

ciski tuvi, viņi bija sirdsdraugi, brāļi. Un ģenerālis bija viņu

vecākais brālis, ne bargais pavēlnieks. Viņi bija dvēseliski vie-

noti. Jo dzīve toreiz nebija tikai disciplīna, tikai rutīne, tā bija

māksla. Un kalpakieši cēla Latviju, kā renesanses celtnieki sa-

vas katedrāles. Visi vienoti. Bez atsevišķām patmīlībām. Ar

vienkopīgu prieku, cēlu un varonīgu.

Kalpakiešu ģenerālis ir ideālists. Viņš dzīvoja, kvēloja ide-

jai. Un dzīve idejai ir cēla cilvēcība. Tagad viņš neatrod dzīvē

vietu. Jo viņš nav praktiskais materiālistiskais taktiķis, kas lepni

devējas par reālpolītiķi. kam cēluma nav. Bet toreiz bija viņa

laiks. Jo ideālists ir darbīgs, pats sevi noteicošs, garīgi brīvs.

Tāds viņš varēja būt. Tagad ir ikdienības laiks, kas ideālistus

atvaira. Un ideālisti atvairas no šī laika. Tagad valda reālists,

reālpolītiķis. Bet izšķirošos brīžos, varoņu laikā (un kalpakiešu

laiks tāds bija, un tikai tāds) šie reālisti ir pasīvi, tie pagrimst un

ir nevarīgi, jo viņus saista lietas. Un ideālisms par sevi tiem jau

ir vājības, neprātības zīme. Un savādnieks un dzīves neprātis
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tiem liekas katrs ideālists. Te slēpta atšķirība, kas šodienu šķir

no viņdienām.

Toreiz un tagad — tā nav tikai laika distance vien, tā ir bū-

tiska atšķirība. Toreiz Latviju radīja, tagad Latvijā dzīvo. Tikai

dzīvo. Un rēķina. Toreiz prāts bija neprātīgs, jo viņu trauca

ideāls, tagad visu nosaka aprēķins, fakts. Un cilvēks racionālizē

visu, pats sevi, savu dzīvi, darbu. Bet par visām vērtībām un lie-

tām racionālākā ir nauda. Tādēļ nauda, tādēļ veikals tagad ir

nevien tiesības, bet dzīves pienākums. Ko toreiz zināja par ap-

rēķiniem, kas toreiz domāja par veikaliem? (Un tomēr tādu bijis

pārāk daudz, jo citādi kalpakiešu nebūtu bijis tik maz!) Tādēļ

man jājautā citādi: ko kalpakieši zināja par veikaliem? Par algu?

Un arī tagad, ikdienībā, viņi ir tie paši ideālisti. Un viņu ģene-

rālis ar savu smaidu aizvien vēl ir viņu komandieris. Un visus

viņus saista kāds apslēpts prieks.

Tagadnes cilvēkam nav īsta prieka. Viņš apslēpj to. Viņš

slēpjas maksā. Toreiz viņš drīkstēja kvēlot, degt. Tagad viņam

jābūt lietišķam. Jo tāds ir tagadnes stils. Kustība uz vietas. Sta-

tiskā kustība. Džezs. Kāds pretstats Bēthovena mūzikai! Šī mo-

dernā kustība apslēpj dvēseles degšanu. Jo cilvēkam ir kauns

par savām jūtām. Un kas tagad būs vērojis kalpakiešu ģenerāli,

tas būs uztvēris viņa smaidu, kas kautko slēpj. Viņš slēpj savu

iekšējo spraigumu. Viņam nav, kam to atdot. Un klusi krītošas

lāses līnija (kā Broders Christiansens definē moderno kustību)

ieviesusies ari ģenerāļa žestos. Jo viņam jāapvalda savu jūtu kai-

slības. Arī viņam jātop lietišķam. Bet ir brīži, kad viņš deg: tie

ir brīži, kad tagadējā ikdienība zaimo viņu dienu garu. Deviņ-

padsmitā gada garu. Kalpakiešu garu. Tad viņš iedegas dusmās,

un viņa vārdi krīt kā granātas. Tad runā kalpakiešu ģenerālis.

Bet arī dusmās viņš nav patētisks, jo viņš nekad nav neīsts. Viņš

gan ir nesaudzīgs un «pārmērīgs". Bet katras īstas jūtas ir «pār-

mērīgas" un tikai tādēļ produktīvas. īstais jūtu «mērs" ir tikai

tam, kas nejūt, kam jūtu nav. Bet ģenerālis ir jūtu cilvēks. (Ko

kalpakietis zina par aprēķiniem un mēriem!)

Bet ģenerāļa jutas nekad neaptumšo viņa garu. Un tas ir iz-

līdzinoši cēls. Tas izlīdzina arī viņa jūtu «pārmērības". Jo drīz

viņš jau smaida. Tā ir viņa gudrā pašironija, tā smaida par ne-

prātīgo sirdi. Un man liekas, šai smaidā, kas ar humoru nes

upurus par ko augstāku (ko viņš sevī slēpj) ir dziļāki cēloņi. Tie

slēpti deviņpadsmitā gadā. Jo tā var smaidīt tikai tas, kas kādreiz
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izjutis savu labāko spēku atraisīšanos. To varētu saukt par ra-

došu svētlaimi. To ģenerālis izjuta, radīdams Latviju, un tikai

tur ir atvēries viņa garīgā prieka avots. Jo tas ir garīgs prieks,

kas liek tik izlīdzinoši just un domāt. Tāds prieks dod gaišu dzī-

ves virzienu, un cilvēkam nekad nav jāmaldās pa dzīves tuksnesi,

bez prieka un bez dvēseles miera. Tas ir tas kalpakiešu apslēp-

tais prieks, kas viņus saista. Un tas nāk no Latvijas lielo dienu

mūžības.

Ģenerālis ir laimīgs, jo viņam ir šis prieks, kas lauž visas

pretrunas. Ko viņš domā un dara, tas ir tik vienkāršs, aptverams

un pats par sevi saprotams, ka valdzina katru, kas ir viņa tu-

vumā. Un ko viņš dara, to viņš zina. Viņam nav pretenziju ār-

pus savas gribas, savu domu loka. Viņa domas nekad nav ne-

skaidras, barokā izklaidībā sarežģītas, tās ir skaidras un drošas.

Ģenerāli vajadzēja redzēt deviņpadsmitā gada lielajās die-

nās! Tad katrs uzdevums viņu spārnoja, ielīgsmoja. Un darbo-

ties viņam bija prieks. Jo darbambija dota viņa sirds. Visa viņa

būtība. Nekādas teorijas toreiz nevarēja ne glābt ko, ne veidot.

Tikai personība tiešā dzīvē, tiešā izjūtā. Radošā momentā. (Teo-

riju par deviņpadsmito gadu var tagad kalt.) Un ģenerālis nebija
varonis kaujas laukā vien, viņš arī mazos, konkrētos darbos tāds

bija. Bet konkrētā darbībā būt varonim, būt cilvēkam, cilvēcīgi

tīram un vienkārši skaidram, ir visgrūtākais. Jo katra darbība

prasa kādu netaisnību, kādu pārestību, norobežotību. Bet ģene-

rāļa darbību vienmēr ir vadījusi ideālista aktivitāte. Jo viņa dar-

bības saturs nebija acumirklīga patiesība, kas norobežota kādā

dogmā, — viņš nesa to savā sirdī kā latvietis, viņš cīnījās par

savu tautu. Latvija viņam nebija abstrakta ideja, bet cilvēcīgi

dzīvs ideāls. Dzīva būtne, ko viņš mīlēja ar visu dvēseles kai-

slību.
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Kārlis Bērziņš, grāmatu tirgotājs, ģe-

nerāļa sens paziņa.

30 gadu ilga pazīšanās

Tirgotājs Kārlis Bērziņš

Pirms gadiem trīsdesmit Jāni Balodi kā jaunu virsnieku sa-

tiku pie viņa brāļa Dāva Rīgā, kur Dāvis strādāja kā grāmatvedis

Lovisa firmā. Mēs ar Dāvi bijām skolas biedri Raunas Jāņa

skolā, kur viņu tēva brālis Miķelis Balodis bija skolotājs. Pa

svētkiem Jānis allaž apciemoja savu brāli, kur mēs arī iepazinā-

mies. Interesanti bija vērot jaunu virsnieku, protams, krievu

formā, kā sirsnīgu un dedzīgu latvieti. No krievu-japāņu kara

Balodis pārbrauca kā ievainots virsnieks un ilgāku laiku Rīgā

palika pie sava brāļa. Tad gandrīz katru dienu „poručiks Balo-

dis" stundām sēdēja manā grāmatu veikalā, lasīdams vai ar

mani runādams par tā laika, — tas bija 1905. gads, — politi-

skiem notikumiem. Veikalā viņš iepazinās arī ar daudziem latvju

rakstniekiem un sabiedriskiem darbiniekiem, tagadējo Latvijas

sūtni Čechoslovakijā K. Ducmani, nelaiķi «Pēterburgas Avīžu"

redaktoru Rāviņu v. c. Kādā skaistā svētdienā nolēmām apcie-

mot Zvārguļu Edvartu viņa «pilī" Leikadijā, kur Rauna ietek

Gaujā. Zvārgulis bija dedzīgs tautietis. Vēlākam Latvijas Armi-

jas virspavēlniekam Zvārgulis teica: «Ja man nebūtu pārliecī-

bas, ka Latvija piedzīvos labākus laikus, tad es pie pirmā Rau-

nas tilta staba pakārtos." Ģenerālis Balodis, kuram ir spīdoša

atmiņa, šos vārdus sirmam dzejniekam atgādināja, kad viņi at-

kal satikās brīvā Latvijas valstī, un dzejniekam acīs bija asaras.
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Tad nāca pasaules karš. Vairākus gadus nesatikāmies. Pēc

ilgiem gadiem atkal viņu redzēju, kad neatkarīgās Latvijas pir-

majās dienās viņš noturēja sev uzticīgo, pavisam nedaudzo kara-

vīru parādi — uz Brīvības ielas. Viņš aizgāja frontē ar apņem-

šanos: Latvijai dzīvot vai mirt! Un 23. maija viņš ienāca Rīga

Ģen. Balodim līdzinieku dāvātā „pūra lāde"

kā uzvarētājs, ar prieka asarām sagaidīts un no visas sirds sumi-

nāts. Nu tikāmies diezgan bieži. Viņš visvairāk interesējās, kā

jūtas pilsoņi, ko viņi domā par vāciem, cik spēj un grib ko darīt

jaunās valsts labā. Pienāca drausmās Bermonta dienas, kad,

Rīgu apšaudot, uz ielām krita daudzi mierīgi iedzīvotāji, starp

tiem arī Elza Žiglevic, nesot pārtiku kareivjiem.

Mani dēli, divi Baloža karavīri, mani apciemodami, ar sa-

jūsmu stāstīja, ar kādu draudzīgu sirsnību virspavēlnieks spējot
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pārliecināt kareivjus iet cīņā, lai zemi atbrīvotu no ienaidnie-

kiem. Es, viņa vecs paziņa, citādu arī nevarēju viņu iedomā-

ties, — es nebiju vīlies.

1920. gada 20. februārī, Baloža dzimšanas dienā, mēs, daži

rīdzenieki, gribēdami viņam sirsnīgi pateikties par Latvijas at-

brīvošanu, nolēmām viņam pasniegt īsti tautisku balvu, -

B. Dzeņa darināto „pūra lādi" — ar uzrakstu: „Latvijas atsvabi-

nātājam ģenerālim Balodim. 1920. g, 20. februārī."

Kad ģenerāļa cīņas bija beigušās ar uzvaru un viņa panā-

kumus vaiņagoja Latvijas atzīšana dc jure, tad šajā svētku dienā

ģenerālis Balodis mani lūdza parunāt ar Rīgas baznīcu mācītā-

jiem, lai šim notikumam par godu vienu stundu ilgi zvana no

visu Rīgas baznīcu torņiem. Un visā Rīgā šī grandiozā baznīcu

zvanīšana atskanēja kā Latvijas ilgu mūžu vēstoši miera zvani.

Ģenerālis Balodis 1922. g. savējo vidū. No kreisas: māsa Marija, māte. ģen.

rālis Balodis, ģenerāļa radiniece.
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Ģen.

Balodis
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kreisi)
un

paziņu
tirg.
K.

Bērziņu
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mājnieku
vidū

"Baložos".



Ģenerāļa Baloža mājās

Ed. Ramats

Līdzenos Zemgales klajumos pa pļavām un caur bērzu bir-

stalām klusi savus viļņus veļ Bērzes upe — dziļa krastos, dziļa

gultnē, līču-loču aizvijas pa līdzenumiem uz Lielupi, lai kopā

ar to nesteigdamās ieplūstu Dzintarjūrā.

Bērzes krastos gan zaļo pļavas, gan zeļ druvas; retumis arī

lapu un skuju meži. Vietām ziedošās pļavas un lauki saplūst

ar tāļo apvārksni. Nav asu kontrastu, gravu, klinšu grēdu; lē-

zeno klajumu rotā dārzu dēstījumi — augļu un ēnu koki, kā lie-

las ziedu buķetes paceļas pār klajo lauku. Šo dārzu puduru ir

daudz uz Bērzes krastiem. Viens no tādiem atrodas mūsu tautas

varoņa ģen. Baloža rokās. Šī cildeni slavenā karavīra rokas ta-

gad dēsta augļu un skaistuma kokus. Plašs jau ir viņa augļu

Ģen. Baloža māju "Baloži" ēku kopskats

dārzs; patīkami tas māj pretim ceļa braucējam, vai tas svešnieks,

kas no tālienes garām steidzas, vai arī tas ir mājas tēva viesis.

Dārza stūrī, lapu kokos nogrimst „Baložu" glītā dzīvojamā ēka.

Aiz tās tīri-balti saimes mājokļi. Visur redzamas čaklas darba

rokas.

„Bet tā tas nebija, kad es šurp atnācu!" Un viesmīlīgais mā-

jas saimnieks rāda savu roku darbu. Te atkal pārsteidz labas
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gaumes vadīts darbs — rozes, ceriņi un citi ziedu krūmi sagru-

pēti mājas dienvidus galā.

„Tie neienes nekā!" saka ģenerālis: „Bet es mīlu puķes un

par labu tām ar prieku atsakos no daudz citām ienesīgākām lie-

tām

Ejam tālāk dārzā.

Ģen. Baloža dzīvojama ēka "Baložos".

Veco ābeļu stumbri balti viz saulē. Nostāk jauno ābelīšu

lauks, nupat dēstīts. Atdzimst jauna dzīve kara Vētrās cietušos

klajumos. „Es ticu Latvijai un ar prieku kopju savu zemes stū-

rīti, kas mani saista!" Ģenerālis brīnās par tiem, kas šaubās,

vai kādreiz baudīs sava darba augļus. Dzīves vietai jābūt skai-

stai, patīkamai; lai tad vajadzības brīdī mēs katrs ar visu de-

dzību aizstāvētu to, kas mums mīļš un dārgs. Katra vietiņa lai

skatam būtu piemīlīga. Ja tur, mājas tuvumā nepieciešama ža-

garu guba, tad to laukumiņu var apdēstīt ar ziedu krūmiem.

Un tas jau ir padarīts. ~Lai arī kalpotājs sajustu prieku dzīvot

un darboties." Turpat ģenerālis rāda vietu, kuļā ikvienam strād-
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niekam būs savs augļu dārziņš. „Nevajaga jau lielu platību,

bet lai visiem būtu apziņa, ka tas pieder viņam." Ģenerālis stāsta

par iespaidiem Austrumprūsijā. kur tam gadījies uz glīta dārziņa

sētas redzēt uzrakstu: „Klein, aber mein! . Padarīt dzīves vietu

saistošu, apdēstīt, — vai še vajadzētu valdības priekšrakstu?

Cilvēks nodzīvojot gadu desmitus uz vietas, bet neiedēstot ne-

viena kociņa. Protams, dzīves vieta tam tad vienaldzīga, tāpat

tad vienaldzīga paliekot tam dzimtā sēta un. varbūt, pat visa

dzimtene. Mūsu jaunsaimnieki arī varētu parūpēties nevien par

praktisko, bet arī par aistētisko. Valsts varai vajadzētu izdot no-

Ģen. Balodis bišu dārzā "Baložos".

teikumus ēku iegrozīšanai, lai dzīvokļi katrā ziņā būtu saules

pusē; saimniecības ēkas vajadzīgā attāļumā un pret ziemeļiem.

Saimniecības ēkas „Baložu" mājām visas savestas kārtībā. Ap

tām lapu koku alejas. Kalpu dzīvokļu platība lielāka par saini

nieka „ērbēģi". Katram kalpam divas istabas un ķēķis. Kkas

no kleķa, bet patīkami izbalsinātas. Vācu ložmetēju komanda,

okupācijas laikā dzīvodama, sabojājusi daudzas ēkas. Šķūnim

iekšpusē izņemti visi balsti. Vajadzējis daudz pūļu. kamēr save-

dis visu kārtībā.
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Bērze tek dziļi gultnē, bet pavasaros paceļas pāri krastiem un

pārpludina zemākās vietas. Tāpēc gar upmalu uz kreisā krasta

aizsargu valnis. To būvējuši senatnē holandiešu inženieri. Vergu

laikos baroni pat izrakuši upei citu virzienu uz Lielupi, vairāk

desmitu klm. garumā. Vecā gultne tagad pavisam piesērējusi.
Kad esam apskatījuši apkārtni, ejam uz dzīvokli. Visu apakšējo

telpu ģenerālis atstājis kalpotājiem, bet pats dzīvo ar gaumi ie-

kārtotā jumta istabiņā. leraudzījis manu izbrīnu, viņš paver

logu uz plaukstošo dārzu, upi un birzi tālumā. Uz zara uzmeties

strazds svilpo. „Vai jūs redzat?" viņš jautā. Un es saprotu, ka

liels karavīrs var būt arī liels dzejnieks.
„
Vēlāk ierīkošu otru

istabiņu puķēm. Viesiem ir otrā galā tāda pati." — Prieks ir

redzēt, kā viss aug un zeļ un tas taču paša rokām veidots!
. .
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Brīvības cīņu laikmeta prese pavada kaujā
Ģen. Balodi.

Izraksts no «Latvijas Sarga" 166. num. 1919. g.

Ģenerālis Simansons iesniedzis atlūgumos no amata slimī-

bas dēļ. Viņa lūgums ievērots. Par Armijas virspavēlnieku ie-

celts pulkvedis Balodis.

Pulkveža Baloža vārds mums visiem pazīstams. Viņš izva-

dīja latvju kareivjus cauri baronu aprīļa sazvērestībai un tad

gāja ar viņiem cīņā pret lieliniekiem. Pulkvedim Balodim vaja-

dzēja pierādīt sevišķas spējas, lai sargātu latvju armiju Niedras

valdības laikā, jo toreiz virspavēlniecība bija vācu ģenerāļu ro-

kās. Pulkvedim izdevās, pretīm vācu ģenerāļiem, kuri latvju

kareivjus gribēja raidīt pret mūsu valsti, sargāt valsti un armiju.

Pulkvedis Balodis, tautas varoņa pulkveža Kalpaka pēcnācējs,

atkaroja Kurzemi no lieliniekiem un. tikai Baloža armijas no-

pelnus izmantojot, vācieši lielījās ar Rīgas iekarošanu.

Pulkvedis Balodis ir priekš valsts izdarījis daudz vairāk,

nekā tas ir atklātībai zināms. Tagad, Latvijas likteņa stundā,

viņam lemts ārkārtīgi nopietnais un atbildīgais darbs — aizsar-

gāt valsti un izdzīt vācu laupītāju bandas no Latvijas.

Mēs ar apmierinājumu redzam pulkvedi Balodi mūsu varoņu

priekšgalā. Taisni mums, kas līdzi gājām visām Latvijas cīņām

no pašas viņas dzimšanas un cauri tumšajam Liepājas sazvēre-

stības laikam, ir zināms vislabāk, kas ir pulkvedis Balodis un ko

viņš var un grib darīt priekš viņam tik mīļās tēvijas.

Pulkvedis Balodis ir ari karsts patriots un tas apgaros viņu

simtkārt, ejot Latvijas atsvabināšanas karā pret vācu mežoņiem.

Mēs ticām Jums, pulkvedi, mēs esam droši, ka JūsLatviju

atsvabināsat. Lai latvju gars ir ar Jums cīņā un lai tautas svē-

tība un lūgšanas pavada Jūs.

Ejat un uzvarat!
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Artūrs Kroders, Latvju Ka-

reivju Nacionālās savienības prezi-

dija loceklis un -Latvijas Sarga"
dibinātājs un vadītājs 1919.—1920. g.

Zobens un spalva.
Ģenerālis Balodis un brīvības cīņu žurnālists.

Arturs Kroders.

Šajā grāmatā runā Latvijas pirmo dienu valstsvīri, politiķi,

kuriem bija jāveic valsts organizācijas darbs armijas vadoņa ra-

dītos un aizsargātos apstākļos; runā dzejnieki, kas saredz ģene-

rāli Balodi, latvju armijas vadoni, Latvijas likteņu gājumā un

dzied par vadoņa slavu, kas šo likteņu lēmumu atminējis un at-

devis tautai pirms gadusimtiem zaudēto zemi un valsti; runā li-

terāts, zīmēdams vadoņa seju, kas skaidra redzama viņa darbos

un klusos brīžos, kad vadonis ļaujas savām domām vai mierīgi

tērzē ,ar draugiem: runā mākslinieki, kurus vadonis aicinājis

nemirstīgus darīt viņa karavīrus; runā sabiedriskie darbinieki,

kas redzējuši vadoni strādājam tad, kad kaujas lauki jau kļu-

vuši par Latvijas druvām; runā biogrāfs, vecāks vīrs, nekā ģene-

rālis, un. no sava ilgākā mūža viedokļa skaidrāk pārredzēdams

ģenerāļa Baloža dzīves gājumu, stāsta par vadoņa izaugšanu līdz

savas tautas atbrīvotāja vēsturiskam varoņdarbam. Bet visvai-

rāk šajā grāmatā aicināti runāt vadoņa laika un kauju biedri,

brīvības cīņu karavīri un viņu draugi, ārvalstu militārie pār-

stāvji. Jo šie karavīru stāsti un atmiņas ir īstā, patiesā brīvības

cīņu vēsture, bet ne aktos noglabātās oficiālās pavēles un rīko-

jumi, kas bieži rakstītas pēc tam, kad notikumu drudžainais acu-
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mirklis jau garām un galva skaidra, lai varētu pareizi apsvērt

un pareizi atbildēt. Taču vēsturnieku un nākošās paaudzes inte-

resēs nevis notikuma novērtējums pēc tam, bet pati notikuma

rašanās vai radīšana, viņa īstenībā patiesībā. (Tā brīvības cīņu

vēstures pētīšanas un rakstīšanas uzdevumu, diemžēl nesaprot

tie, kam tagad uzticēts šis skaistais un lielais darbs: viņiem pie-
tiek ar oficiālām pavēlēm, viņus neinteresē psīcholoģiskā, so-

ciālā, politiskā atmosfaira, kādos notikumi norisinājušies un par

kuriem vienīgais liecinājums var but pašu cīnītāju atmiņas un

stāsti.)

Un no tā. kas rakstīts šajā grāmatā, redzam Latvijas Armi-

jas virspavēlnieku ģenerāli Balodi saskaramies ar visām darbī-

bām, kur tiek apliecināta latviešu tautas griba un spēks, ar visu.

kas rada to, ko saucam par tautas dzīvi. Neviena šīs dzīves da|a

nav bijusi virspavēlniekam nezināma, no visām daļām kopā viņš

sakrājis un radījis tautas un valsts atbrīvošanas un aizsardzības

spēku. Vērodams un pārbaudīdams vienas tautas daļas attiecību

pret jauno valsti un pret zemes ienaidniekiem, pieskārdamies

šai vienai daļai, viņš tūdaļ redz un jūt. kā uz to reaģē citas daļas.

Un no tā. kā kura tautas daļa reaģē uz viņa pieskārieniem, viņš

nodibina pret to savu vadoņu attiecību, no šī ārkārtīgi dažādā,

bieži savstarpēji pretējā, pat naidīgā tautas daļu gribas, centienu,

mērķu, sajūtu, domu un dziņu pārbagātīgā materiāla gudri vei-

dodams visas tautas vienkopējo spēku. Šī visu tautas dzīvi ap-

tverošā redzēšana un no viņas secinātā darbība, — vienmēr vē-

rīga, pārbaudoša, uzmanīga, gala mērķi zinoša. — bija tā, kas

ģenerāli Balodi padarīja par visas armijas un tautas mīlētu virs-

pavēlnieku, kam absolūti uzticējās un kura virspavēlniecības

laikā nekad nepamodās baigās šaubas, vai tikai Latvijas likteņi

nodoti īstās rokās.

Man bija lemta ārkārtīgi retā laime no brīvības cīņu paša

pirmā mirkļa līdz Latvijas galīgai atbrīvošanai būt tuvā, ciešā

satiksmē ar karavīriem un sevišķi ar viņu vadoni, ģenerāli Ba-

lodi. Gan ne ar zobenu rokā, bet ar spalvu, strādājot tēvijas

aizsardzībai dibinātās avīzes «Latvijas Sargs" redakcijā.

Tautu liktenīgos brīžos allaž ir slēgta zobena un spalvas brā-

lība, jo vienmēr tad ir divi cīņas lauki: viens krūti pret krūti ar

ārējo ienaidnieku, otrs — tautas cīņa pašai ar sevi, — ar savam
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šaubām, neticību, neziņu, dažreiz arī nodevību, kurā atsevišķus

tautas locekļus pūlas ieraut ienaidnieka sūtīti algotņi armijas

aizmugurē. Palīdzēt tautai izturēt šo cīņu pašai ar sevi mēdz

būt spalvai lemtais uzdevums, cīņas kaujas laukā ir zobena gods.

Tā zobens un spalva cīņas pienākumā dalījās arī Latvijas valsts

pirmo dienu laikā.

Kad 1917. g. revolūcijas dienās dibinātās pretlielinieciskās

karavīru organizācijas — „Latvju Kareivju Nacionālās Savienī-

bas"
— prezidija locekļi stājās pie valsts aizsardzības spēku

radīšanas un dibināja pirmās kaujas vienības, arī es reģistrējos
vienā no viņām. Bet dabūju pavēli palikt valdības (kara mi-

nistra) rīcībā. Un līdzi valdībai, studentu rotai v. c, kas no

Rigas aizbrauca «valdības vilcienā", nokļuva caur Jelgavu Lie-

pājā. (Jelgavā valdība palika tikai pāris dienas.) Bet kājām,
izturēdami kaujas un segdami atkāpšanos, pa \Kurzemi līdz

Ventai gāja Virsnieku rezerves (vēlākās Neatkarības) un Cēsu

rotu karavīri.

No 1915. g. vācu okupācijas spaidos bijusē Kurzeme bija na-

badzīga, nomākta, drūma. Latvijas valsts? Tādu vēsti daudziem

pirmo reiz nesa, varbūt, tikai šis «valdības vilciens" un latvju

karavīru nelielais pulciņš. Neziņa, nesaprašana pilnīga. Vēl vai-

rāk šo nesaprašanu vairoja starptautiskās politikas mums uz-

spiestā ieroču brālība ar fon der Golca vācu karaspēku. Vācu

karaspēks, vācu pavēlniecība, latvju ministri, kāda tur Tautas

Padome un pārs rotas, ko tas nozīmēja? Kurzemniekiem

nebija viegli to saprast.

Liepājā uz ielu stūriem izlīmēti Pagaidu valdības rīkojumi.

Ļaudis neizpratnē tos lasa: netic, nesaprot, apātiski aiziet. Ne-

kādas apņēmības, nekādas aktīvas gribas, par centienu un no-

domu skaidrību nemaz nerunājot. Pretīm Latvijas tikko radītai

valdībai enerģiski strādāja bagātīgi samaksāti lielinieku aģenti

un arī vācu varas aizstāvji. Viltīgu intrigu tīklu no pašām pir-

mām Latvijas valsts dienām pina Baltijas muižniecības vadītāji

un algādži.

Kā izmisuši Laimes salas meklētāji Kurzemē iemaldījās jau-

nās Latvijas karotāji: nesaprasti,, ienīsti, no mūsu ienaidniekiem

nāvei nolemti.
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Taču arī tā bija latvju tauta, arī tā bija mūsu dzimtā zeme.

Jāaizdzen neziņas tumsa no Kurzemes, jāmodina latvju tautas

brīvības ilgas, ir kas jādara, lai piekļūtu kurzemnieku latviskām

sirdīm un prātiem. Eju pie kara ministra Zālīša un lūdzu man

atļaut dibināt laikrakstu tautas modināšanai, jaunās Latvijas

valts idejas noskaidrošanai, — lai Kurzemē dzird, kas noticis

mūsu dzimtenē, — un sevi ziedojošai cīņai pret lieliniekiem.

„Diezin vai par diviem, trim numuriem vairāk izdosiet?

Bet dariet kaut ko, nāciet mums palīgā."

Pēc nemiera pilnas dienas vakarā eju uz Kūrmāju. Tur sa-

nāk ļaudis, tur neziņa kļūst vieglāk panesama. Stūrī, pie vispē-

dējā galda zālē, sēd četri virsnieki. Viņi iebraukuši no frontes

sazināties ar valdību.

Sava skata nevaru novērst no viena, kas sēd pašā kaktā.

Rūpju pilna, vērīga, neizteicami nopietna seja, itkā visas zemes

sāpes viņa slēptu.

Pie manis pienāk dzejnieka P. brālēns, kapteinis, lūdz pie

viņu galda. «Kapteinis Balodis
.
.." Un es palieku kā hipnoti-

zēts. Nekad nebiju saticis nevienu cilvēku, kas tik pilnīgi var

sevī koncentrēt visu savu likteņa biedru un visas zemes bēdas un

cerības. Viņš runāja maz, bet viņa vārdi bija skaidri, līdz pašiem

sirds dziļumiem izsāpēti, pārdzīvoti, pārbaudīti. Es nezinu, vai

bija vēl otrs, kas tajās liktenīgās dienās tik ļoti dzīvoja un do-

māja līdzi dzimtenei lemtam liktenim?

Tas mans pirmais iespaids no velaka Armijas virspavēl-

nieka, Latvijas atbrīvotāja, ģenerāļa Baloža.

Un strādājot «Latvijas Sarga" redakcijā, cik bieži es nere-

dzēju savā priekšā šo seju, kas lika sirdsapziņai modrai būt līdz

vispēdējai iespējai. Tā viņš, kaujas laukā būdams, kļuva par

pavēlnieku arī mūsu redakcijas darbā, kā Napoleona gars pavē-

lēja viņa maršaliem.

Ne vīrs ar drūmu, bargu seju bija viņš pirmās redzēšanās

vakarā, ne ar to viņš mani sietin sēja pie sevis. Viņš bija vien-

kāršs, patiess, un sirsnīgs, — pati latvietība!

«Mums tagad jābūt nevien karavīriem, bet no pilnas krūts

jārunā ar tautu Ausēkļa un Pumpura garā," viņš teica. Un

viegli mums bija saprasties par to. cik nepieciešams būtu īsti
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kareivisks, patriotisks laikraksts. Man šķiet, tur dzima ari no-

domātā laikraksta nosaukums — «Latvijas Sargs".

„Un kad jus dzen jura, tad nākat „pie mums"

Divi numuri vai trīs, bet avīzei jāiznāk. Lūdzu uz apspriedi
«Kurzemes Vārda" izdevējus un spiestuves īpašniekus. Teicu

viņiem, ka mums vajadzīgs īsts karavīru laikraksts, bet viņi savu

avīzi par tādu negribēs pārvērst, jo vairums izdevēju paliks Lie-

pājā, ja
r

to ieņemtu lielinieki, un tādēļ «Kurzemes Vārd?" jāap-

tura, spiestuvi nododot mūsu rīcībā. Visi tam piekrita.

Aicināju redakcijas darbā savus kollēgas: Jāni Bankavu un

manu brāli Robertu Kroderi. Un Liepājā sāka iznākt «Latvijas

Sargs", kurā līdzstrādāja arī A. Plensners, zv. adv. V. Dāle,

E. Freivalds; dažas dzejas atsūtīja Liepājā dzīvojošie dzejnieki:

Virza. Skalbe un Akurāters.

Neaizmirstamās, brīnišķīgās dienas «Latvijas Sarga" redak-

cijā! Tautas sāpes un ciešanas mums iedvesa vārdus, kādus līdz

tam nekad nebija dzirdējusi latvju avīžniecība. Ja var runāt par

rakstīšanu „ar sirdsasinīm", tad pilnā mērā to var sacīt par

«Latvijas Sargu".

Ikkatru dienu, ikkatru brīdi mūs apmeklēja frontes kara-

vīri un mēs teicām tautai, kā top jaunā Latvijas valsts, kāds ne-

redzēts ideālisms tai kaldina brīvu nākotni.

Mēs paši jutāmies kā karavīri un strādā jām, kā svarīgu kau-

jas pavēli pildīdami, no kuras atkarājas tūkstošu cilvēku dzīvība

un brīvība.

Jau arēji musu redakcija bija kā apbruņota kaujas vienība

Katram redaktoram pie galda stūrī šautene un pie labās rokas

revolvers. Tā nebija patika, bet vajadzība. Neminot neskaitā-

mās draudu vēstules (no kurām dažas esmu uzglabājis), mums

arī redakcijā ne vienu vien reizi bija jārunā ar revolveriem ro-

kas. Starp citu, arī ar kādu Golca ļaužu «delegāciju", kas bija

sadusmota par «Latvijas Sarga" izturēšanos pret vāciem, kad

martā pirmo reiz atklājās fon Strvka sazvērestības nolūki. Bet

visvairāk revolveram bija darbs, kad mums bija darīšanas ar lie-

linieku aģentiem vai viņu saniknotiem strādniekiem. (Pat pulk-
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vēža Kalpaka bēru dienā dabūjām Ziemeļu kapu rajonā vajāt

lielinieku spiegus). Lūk, šāda draudu vēstule bija mūsu pastā-

vīgā darba atmosfaira: «Kroderīši, Bankaviņi, vai jūs ar' jūtiet,

ko tauta par jums saka, un tāpat par Ulmanīti, Valterīti, Goldma-

nīti, Zālīti? Jūs citādi negodā, kā par tautas slepkavām un tautas

izsūcējiem. Jūs taisiet mobezāciju (mobilizāciju) un sūtiet savus

brāļus kaut. Ko jūs variet sagaidīt, kā nāvi, lai ilgi vai īsi, jums

visiem ir nospriests pie karātavām uz Annas tirgus placi. Kā

vācieši saka, jums vajadzētu tūliņ viņus pakārt. Šie mobilizētie

jūs visus pakārs. No jums 2000 jāpakar. Tie ir visi grāmatā iezī-

mēti un tā kā jūs trīs pirmie par to blamāžu uz lielniekiem. Vai

jūs ar ziniet, cik lielnieki ir Liepājā? Ar vāciešiem kopā uz

10.000. Tikai karātavas un karātavas jums bendēm vai arī bum-

bām būs darbs."

Bet skaisti toreiz bija dzīvot, jo dzīvība bija nolemta lielam

mērķim. Kurš gan izpētīs tā «neprāta" cēloņus, kas mums lika

sadedzināt visus tiltus un «Šai naktī drausmīgā un postā, Kur

tautai uzticīgs tik rets," kad «aiz mums kauc putojoša jūra, Bet

priekšā nakts, un ienaidnieks," — un šai naktī iet karot par tau-

tas brīvību un valsti! Taču Latvija tagad ir valsts. Un šajā

valstī ir daudz ordeņotu, bezgala valsts lutinātu kungu, kas viņās

«neprātīgās" dienās bija visai prātīgi un nesadedzināja nevienu

tiltu, bet, drausmīgo nakti pārgulējuši mierīgos spilvenos, gāja

pa tiltu uz ģenerāļa Baloža pusi, rūpīgi gādājot, lai pārejami

paliek arī tilti uz citām pusēm.

Mēs visus tiltus bijām sadedzinājuši. Ar nodomu un tā gri-

bēdami. Atstājām tikai vienu tiltu: uz Latviju. Un kad 16. ap-

rīlī vācu landesvērs gāza Pagaidu valdību, atbruņoja un vajāja

latvju karavīrus, izdemolēja arī mūsu redakciju un vajāja re-

daktorus. Pret sazvērnieku patvarīgo varmācību protestēdami.

«Latvijas Sargu" pārtraucām, kaut fon der Golcs ar bruņotu

spēku gribēja piespiest avīzi izdot arī pučistu valdības laikā,

lai ar avīzes palīdzību sabiedrību iespaidotu savu nolūku labā.

Kad avīzes vadītājus nāca apcietināt, man izdevās neiekrist fon

der Golca vīru nagos, — no otrā stāva dzīvokļa es tomēr labāk

pats noteicu sevim ceļu, nekā būtu ļāvies, lai to nosaka kāds
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Baltijas muižnieku «asinspuika", ka landveristus nosauca kads

savaldīgāks un saprātīgāks vācietis.

Devos uz angļu kara kuģiem; pārdesmit soļi krastā no kuģa

bija mūsu brīvā territorija, kur vācietim vairs nebija varas. Uz

viena angļu karra kuģa sēdēdams rakstīju valdības uzsaukumu

tautai un domāju par avīzes turpināšanu. Slepeni izdevām

1. num «Sargs" un 12. maijā, kad Niedras valdībā bija apju-

kums, iznāca viens «Latvijas Sarga" numurs. Arī citādi turpinā-

jām savu darbu. Starp citu izdevās dabūt ārkārtīgi vērtīgu do-

kumentu, — fon der Golca slepenu instrukciju viņa virsniekiem,

kur bija plaši izteikti Latvijas un Igaunijas iekarošanas plāni un

abu šo valstu okupēšanas metodes. Spiestuvē, kur iespieda mūsu

avīzi, redzu, ka bruņoti vācu kareivji ieņem mašīnu un burtu

liktuvi, -— tā tad kas svarīgs! Viens eksemplārs jādabun rokā!

Sarunāju ar burtlici (cik žēl, ka viņa vārdu neatceros!). Un doku-

ments bija manā kabatā. Steigšus to nogādāju ministru preziden-

tam Ulmanim, viņš tūdaļ lika to tulkot angliski un informēja

Sabiedrotos, uz kuriem tas atstāja lielu iespaidu: vāciem maska

bija norauta. Sabiedrotie ar lielām grūtībām izprata mūsu ze-

mes attiecības; par mūsu armiju un tautu viņi ilgi domāja, ka

tās lielinieciski noskaņotas; nebija viņiem arī skaidras pārlie-

cības par vācu nolūkiem, jo atklātības priekšā vāci izvirzīja vil-

tīgo argumentu, ka, Ulmaņa valdībai pastāvot, Rīgu neizdosies

atbrīvot; sevišķi šai vācu intrigai padevās diezgan iespaidīgie

amerikāņi, prasīdami, lai Ulmanis piekrīt izlīgumam ar vāciem.

Golca slepeni iespiesta instrukcija viņa virsniekiem atvēra

Sabiedroto acis.

Annija ieņēma Rīgu. Atkal sabiedrība pilnīgi neinformēta.

Politiskā situācija ārkārtīgi sarežģīta: Baloža brigāde, Ulmaņa
valdība Liepājā uz „Saratova", Ziemeļlatvijas armija un viņas

cīņas brālība ar igauņiem, Sabiedrotie, Vācijas valdība, fon der

Golcs un Baltijas muižnieki, dzelzsdivizija un landesvērs, Tau-

tas Padome un dažādie noskaņojumi sabiedrībā (par Niedru, par

vienošanos ar ziemeļniekiem), — visi šie politiskie faktori bija

aktīvi, bet cik pretējādi, cik dažādi, bieži asi naidīgi savā starpā.
Kā lai sabiedrība tiek skaidrībā? Atkal nepieciešama avizes

izdošana. Tomēr vēl valda Niedras valdība un vāci. Vēl jā-

gaida. Ikkatru dienu biju štābā.
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Neraugoties uz bezgala sarežģītiem politiskiem apstākļiem,

uz tik daudziem politiskās atmosfairas spiedieniem, pulkvedis

Balodis bija mierīgs.

«Izturēt, neaizrauties, vīrišķīgi paciest, — tā tagad mūsu

vienīgā taktika, apdomīgi audzinot savu spēku", pulkvedis Ba-

lodis bieži teica. «Niecīgākā pārsteidzība var mums dārgi

maksāt."

Un savu taktiku viņš spīdoši izturēja. Un tie, kam bija ie-

spējams tuvāk redzēt viņa šacha galdiņu, nevienu mirkli nešau-

bījās, tie viņam ticēja absolūti, jo viņa skats bija apbrīnojami

skaidrs, viņa analizē līdz pašiem lietas būtības dziļumiem tverta

ar apdāvinātu prātu. Tādēļ viņš bija tik mierīgs. «Izturēsim.

Es redzu, ka mēs uzvaram."

Tajā pašā naktī, kad no Rīgas bēga Niedras ministri, «Lat-

vijas Sargs" iznāca Rīgā. Un ģenerāļa Baloža vistuvākā labvē-

lība avīzei piederēja no pirmā brīža. Avīze sasniedza 42.000 eks.

tirāžu, viņas iespaids bija liels, jo tur atskanēja atbrīvošanas

idejas, tur valdīja kalpakiešu-balodiešu gars. Nu jau tas bija

visas tautas gars. Spārni izauga brīnišķi skaisti un spēcīgi.

Neticība, šaubas zuda. Jo visi redzēja, ka zemes vadība ir īsta

vīra rokās: joprojām notikumus valdīja pulkvedis Balodis, ar

neatkārtojamu brīnumspēku atminēdams visas Likteņa mīklas

un tajā sarežģītā brīdī neizdarīdams nevienas kļūdas, kas varētu

notikumus sagriezt latvjiem nelabvēlīgā virzienā.

Kalpakiešu mazā pulciņa ideālisms bija izturējis grūtāko

pārbaudījumu. Nu jau Latvija bija pierādījusi savas pastāvē-

šanas spēju, nu jau uzveikti bija ienaidnieki, gūtas slavas pil-

nas uzvaras. Sāka ieskanēties godkārības, karjēras, personīgas

slavas motīvi. Bet pulkvedis Balodis aizbrauca uz lielinieku

fronti. «Lai politiku taisa citi. Es būšu kara laukā. Bet jūsu

avīzē paliekat pie sava zvērasta, ar kādu sākāt darbu Liepājā,

nepadodaties nevienam. Vēl Latvija nav atbrīvota, bet redziet, kā-

das skaņas jau sadzirdāmas!" Pulkvedim Balodim bija taisnība,

viņš jau skaidri redzēja, ko daudzi citi vēl nemaz nemanīja. Viņš

palika sevīm uzticīgs.

Atceros dienu, kad Rīga satikās Baloža karavīri ar ziemeļ-

niekiem. Lielā Vērmaņa dārzā bija satikšanās vakars. Ziemeļ-
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nieki — gavilējoši, visu sumināti, — favoriti; dienvidnieki un,

galvenā kārtā, viņu pavēlnieks, pulkvedis Balodis, savaldīgi mie-

rīgs, mazliet sevī ieslēdzies, vērojošs, bet kaut ko zinošs, kas

ziemeļniekiem bija noslēpums.

Elementāri domājošās publikas simpātijas tobrīd bija zie-

meļnieku pusē, pat tur, kur ziemeļnieki pārmeta Balodim pado-

šanos vāciem. Bet Balodis zināja: „Vajaga izturēt!'
1

Ziemeļnieku daba bija vienkāršāka, elementārāka: viņi bija

pilnīgi savā vaļā, vieni paši, varēja darīt visu, kas ienāca prātā, —

izdot likumus pēc sava prāta, pārvaldīt zemi, kā pašiem tīk; ne

tur bija Niedras, ne vācu. ne Sabiedroto, ne fon der Golca un

Fletchera.

Bet pulkveža Baloža stāvoklis bija nesalīdzināmi sarežģī-

tāks, grūtāks, jo viņam vajadzēja prast galā tikt ar jau minē-

tiem bezgala daudziem politiskās atmosfairas spiedieniem. Viņš

bija izturējis daudzu pārbaudījumu uguņus un viens pats bija

mācījies atbildēt uz sarežģītiem starptautiskās politikas, kā arī

zemes iekšējo attiecību jautājumiem.

Salīdzinājumā varētu sacīt, ka ziemeļnieki bija neapvaldīta

romantisma pilni jaunieši, kam dzīves rūgtums un vilšanās sveši,

kas nepazīst šķēršļu un pretestības, jo tādus viņus veidoja Zie-

meļlatvijas nesarežģītie politiskie apstākļi. Pulkvedis Balodis un

viņa karavīri jau bija pārbaudīti, daudzas sāpes un vilšanās iz-

cietuši vīri, kas sevīm ceļu bija izlauzuši tikai ar pārcilvēcīgām

grūtībām.

Dzimteni vienādi mīlēja visi. .Taču vairāk paļāvības bija uz

pulkvedi Balodi. Lai bija aizraujoša ziemeļnieku vienkāršā jū

sma, tomēr uzticības un mīlestības vairāk bija pulkveža Baloža

pusē. Tajā brīdī šo uzticību un mīlestību pret pulkvedi Balodi

sajuta un saprata tikai tie, kas pārredzēja visas Latvijas dzīvi:

ī Kurzemi, ī Vidzemi, ī Latgali.

Pie galda skan bezbēdīgas dziesmas, plūst sajūsmas pilnas

runas. «Ziemeļnieki! ziemeļnieki!" nebeidz sumināt visas mu-

tes. Gavilējošs apreibums. „Nu cīņa ir galā! 700 gadu ver-

dzība lauzta, brīva ir latviešu tauta!" Tā ļaudis jūsmoja.

Bet vērīgs un kluss, — tajā brīdī par visiem vientulīgāks, —

pie galda sēdēja pulkvedis Balodis. Viņš saprata šo sajūsmu,

bet zināja, cik daudzi smagi pārbaudījumi vēl jaunai valstij
būs jāiztur. Tajā mirklī pulkvedis nebija populārais, ļaužu cil-

dinātais varonis, jo cilvēkiem patīk parādes un saredzamais
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mirdzums. Balodis bija izturējis sarežģītu, grūtu, vienkāršam

prātam neaptveramu cīņu, kas nebija redzama, kas nemirdzēja

un tādēļ nevarēja atraisīt cilvēku sirdis jūsmīgam noreibumam.

Bet viņa izturēto cīņu panākums bija no izpostīšanas glābta

galvas pilsēta, armijas saturēšana kopā, vairojot viņas disciplīnu

un kaujas spējas. Tādēļ Kurzemes divizija, ko pirmais koman-

dēja pulkv. Balodis, vienmēr bijusi visviengabalainākā, vis-

brālīgākā armijas vienība, ko sakausējuši smagie pārbaudījumi

un sāpes. Taču šāds panākums bija klusa, tikai retam cilvē-

kam zināma darba sekas.

Šajā satikšanās vakarā vēroju kā pulkvedi Balodi, tā zie-

meļniekus. Pulkvedis neteica neviena vārda par to, ko viņš

Rīgā darījis un kādos apstākļos viņam bija jāstrādā. Smaidot

viņš, līdzi visiem, sveica — uzvarējušo Ziemeļarmiju. Bet viņa

smaids teica, ka pie Cēsīm nenotika Latvijas brīvības kara pē-

dējā kauja, ka Latvija vēl nav vienota un brīva. Jo smaidīja

ne ziemeļnieks, ne dienvidnieks, bet nākošais Latvijas Armijas

virspavēlnieks, kam Liktenis bija lēmis un spēku devis visu re-

dzēt līdz galam, bet neapstāties pie atsevišķiem kauju posmiem;

Latvija brīva kļuva visās kaujās, pret visiem ienaidniekiem.

Un viņš devās uz austrumu fronti, turpināt cīņu, ko bija

pārtraukuši tie notikumi, kas izķšīrās Cēsu kaujās. (Ir lieki

minēt, ka «Latvijas Sargs" ikkatru brīdi dzīvoja līdzi pulkve-

dim Balodim un viņa karavīriem.)

«Kamēr Latgale nav brīva, nebūs vienotas Latvijas," pulk-

vedis Balodis bieži sacīja.

Nu cīņā pret lieliniekiem gāja tikai latviešu armija, jo vē-

sturisko notikumu uzspiestie sabiedrotie — vācu dzelzsdivi-

zija — nodevīgi pameta cīņas lauku un iesāka politiskas re-

staurācijas kapu pret Latviju un Igauniju. Bet visas pasaules

mērogā cīņu zaudējušie vāci vairs nevarēja cerēt kaut ko gūt

Latvijā. Mūsu zemē viņus atstāja Sabiedrotie lielā mērā tādēļ,
ka neticēja mums, turēja mūs par lielinieciski noskaņotu tautu.

Nu, bez vāciem paliekot, mums bija jāiztur arī vēsturiski sva-

rīgs politiska nobrieduma pārbaudījums. Tādēļ cīņām austrumu

frontē Sabiedrotie pievērsa nopietnu vērību. No šīm cīņām at-
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karājas Latvijas faktiska uzņemšana kultūrtautu saime. Un

taktiskai uzņemšanai nenovēršami sekotu juridiskā atzīšana.

Tā cīņu pret lieliniekiem pareizi saprata arī pulkvedis Ba-

lodis. Eiropas lielvalstis, uzvarējušas Vāciju, mūsu cīņu ar vā-

ciešiem uzskatīja par mūsu zemes iekšēju jautājumu, bet cīņai

ar lieliniekiem bija lemts visas pasaules priekšā apliecināt jau-

nās Latvijas valsts polītiski-sociālo domāšanu un centienus. No

šāda viedokļa arī jāvērtē austrumfrontes uzdevums — atbrīvot

Latviju no lieliniekiem. Tā tad karš pret lieliniekiem atkal

prasīja plašu vēsturisku vērienu, prasīja politisku domāšanu un

redzēšanu tālu Latvijas nākotnē. Austrumu frontes pavēlnieks

pulkvedis Balodis bija reti laimīgi izraudzīts šim vēsturiski sva-

rīgam uzdevumam.

Bet taisni tajā laikā, kad vajadzēja koncentrēt armijas

spēku un Eiropas lielvalstīm pierādīt jaunās Latvijas garu un

domas, atkal bija jāpārtrauc Latvijas atbrīvošanas uzdevums,

jo Jelgavā bija sapulcēta nodevīga armija, kas taisījās uzbrukt

mums no jauna. Vācijas juku laikā Bermonta-Golca armija

bija sevīm nodrošinājusi diezgan stingru aizmuguri Vācijā.

Sabiedrotie nebija varējuši diplomātiskā ceļā dabūt fon der

Golcu no Latvijas prom. Un mūsu jaunai, kaujās nogurušai

valstij radās divas frontes. Pret Bermontu cīņas vadīja, gal-

venā kārtā, ziemeļnieki.

Pienāca drausmā 8. oktobra nakts, tā sauktā sabrukuma

nakts. Dažs vakar vēl sumināts karavadonis steigā atkāpās,

saceldams ārkārtīgu paniku nevien privātos ļaudīs, bet arī ar-

mijā. Neizpētīta (un, varbūt, neizpētāma) ir šī sabrukuma nakts,

kad nebija vairs vadošās gribas, kad vienu brīdi Daugavmalā

palika 7 virsnieki un pēdējā mirklī ar savu ierosmi mēģināja

glābt situāciju.

Mūs glāba sirmā Daugava. lenaidnieks neriskēja naktī ie-

nākt pilsētā un mēģināt tikt pāri upei. Liktenīgā naktī armija

gan paguva sakārtoties, bet zaudēta bija uzticība vadībai. 8. ok-

tobra nakts, šķiet, uz visiem laikiem deva mums neaizmirstamu

mācību, kāda milzīga nozīme ir vadoņiem. Armija un visa par

notikumiem informētā sabiedrība gaidīja vadoni, kam bez šau-

bīšanās paļāvīgi uzticēties.
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Un par Latvijas Armijas virspavēlnieku iecēla austrumu

frontes pavēlnieku pulkvedi Balodi.

Veselu mēnesi, dienās un naktis, es stundām ilgi biju štābā,

un «Latvijas Sargs" izpauda kauju vadības iedvesto ticību uz-

varai. Kāds pārliecības miers, kāda skaidrība radās sēdot pie

virspavēlnieka un ar viņu runājot par Latvijas likteņiem. Ja

«Latvijas Sargs" toreiz bija avīze, kuru ikviens nepacietīgi ik

rītus gaidīja, tad lielā mērā tādēļ, ka caur viņu uz tautu runāja

virspavēlnieka pulkveža Baloža valdzinošais, iedvesmējošais

gars, kas plūda no pašiem Latvijas zemes un latviešu tautas vē-

stures dziļumiem. Cik silti sildīja viņa vienkāršība un sirsnība,

cik neliekuļots, patiess, tīrs bija ikkatrs viņa vārds un cik ne-

atvairāma ikkatra viņa doma. Jo ar viņa muti runāja pati

dzīvā dzīve, viņas sarežģītā dažādībā. Bet pulkveža Baloža

personībā šī dažādība saaudās apbrīnojamā skaidrībā, brīnišķā

saskaņā. Viņš bija tautas vienības simbols šī vārda visīstākā

nozīmē. Un tā ir viņa lielā, neatsveramā dāvana, kas Latvijai

darījusi tik daudz laba.

Šķietami komplicētas lietas ar viņu runājot top vienkāršas

un skaidras; nomākts gars viņa tuvumā atplaukst kā vītis zieds;

baiļu pagurums vēršas drošsirdīgā vīrišķībā, kad viņš saka kaut

vārdu. Tādēļ armija ar īstu prieku sveica pulkvedi Balodi kā

virspavēlnieku. Sveica visa sabiedrība un sveica sevišķi lat-

viešu žurnālists, karavīra draugs baltās un nebaltās dienās.

Virspavēlnieks un viņa vienkāršais kareivis, kam šautenes

vietā rokā dota spalva .. . Kāds stāvokļu kontrasts! Bet virs-

pavēlnieks pulkvedis Balodis šo kontrastu izdzēsa pilnīgi. Stun-

dām ilgi viņš varēja kavēties kopā ar žurnālistiem, allaž sacī-

dams: «Jūs esat mana otrā armija, kas manu karavīru uzvarai

kaujas laukā tikpat nepieciešama, kā lielgabals un ložmetējs.
Laba spalva ir daudzu šauteņu vērta un aiztaupa simtiem dzī-

vības." Mums, žurnālistiem, nebija ne runas stundu, ne pie-

teikšanās, — kur viņš mūs satika, tur runāja. Iznāca no kabi-

neta, ieraudzīja žurnālistu :„Nākat iekšā. Pastāstiet, kas jauns."

Bet vienmēr žurnālists no viņa šķīrās veselām bagātībām ap-

krauts. Jo neviens nekad nedomāja viņu apgrūtināt ar savām

jaunām ziņām: kas bija svarīgs, to viņš jau zināja. Un ko ne-

zināja, to uztvēra no pārs žurnālista vārdiem. Daudzrunības

nekad tur nebija. Bieži klusēšana vai dažādu papīru šķirstī-

šana bija brīnišķīgākā runāšana. «Aiziet uz štābu," —tā kļuva
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nepieciešama garīga vajadzība. Un virspavēlnieka štāba, cieša

kontaktā starp virspavēlnieku un žurnālistu, noskaņojās brīvī-

bas cīņu avīžniecības gars, no kura 1931. gada avīžniecība ir tik

bezgala tālu.

«Brrac!" nodārd briesmīgs sprādziens blakus tai istabai,

kur sēdu vienatnē ar virspavēlnieku. Stikli vien nobirst.

„Bermonts man labrīt saka," jokojas virspavēlnieks. «Žēl

skaistās mājas.'4 Un šajos īsos vārdos izteikta visa viņa Pār-

daugavas atbrīvošanas metode, jo viņš noteikti pretojās Sabie-

droto priekšlikumam izdzīt bermontiešus ar nepārtrauktu arti-

lērijas uguni. „Nekas, tie pēdējie šāvieni," virspavēlnieks teica.

Un nākošā dienā gājām kopā ar Virzu,. Jūliju Rozi un Ersu

pāri Daugavai, pie Baloža karavīriem. Tā bija brīnišķa, negu-

lēta gaišas mēnesnīcas nakts, kad bermontieši pēdējo reizi po-

stīja un laupīja nelaimīgos Pārdaugavas latviešus.

«Brauciet uz Lielupi, pie mūsu karavīriem. Ja šonakt ie-

ņem Jelgavu, drāžaties uz Rīgu un rīt agri ziņosim lasītājiem

skaisto vēsti," dodu rīkojumu «Latvijas Sarga" līdzstrādniekam

B. Pīkst. 4 no rīta viņš atbrauc. «Jelgava šonakt nekritīs,"

viņš ziņo, un raksta «Pagājušā naktī Lielupes krastā pie Jel-

gavas."

Jau agri no rīta esmu atkal virspavēlnieka štāba. Virspa-
vēlnieks rūpju pilns, nerunīgs, domīgs. Vai kādi serežģījumi?

Bet otrā dienā tieku lūgts pie virspavēlnieka. «Kāpiet ma-

šīnā, brauksim uz Jelgavu." Un iebraucam atbrīvotā Jelgavā.

Bermontieši jau gabalā. Pats atbrīvotājs vienkārši nozūd starp

saviem karavīriem, ar visiem sasveicinās, izrunājas. Kareivji

laimīgi, starot staro priekā. Vai uz rokām nes savu virspa-

vēlnieku.

Jelgavas atbrīvošanu izšķīra pulkveža Baloža politiskais

prāts, savu spēku apziņa un atbildības sajūta. Jo pašā pēdējā

brīdī Sabiedrotie bija telegrāfiski pavēlējuši uzbrukumu pār-

traukt. Tad pulkvedis Balodis bija pavēlējis iet skaudrā uzbru-

kumā, ieņemot Jelgavu. Tādēļ viņš štābā bija tik rūpju pilns

un domīgs. Nebūtu šīs viņa uzbrukuma pavēles, diezin, vai

Latvija būtu 1919. g. novembrī atbrīvota no bermontiešiem un

vai cīņas ar lieliniekiem Latgalē būtu bijušas tik sekmīgas?

Bet pulkvedis Balodis, kurš vasarā Rīgā saņēma tik daudzus

ziemeļnieku pārmetumus, pierādīja, ka cīņu var sākt tikai ar

pilnīgu uzvaras pārliecību. Kad īstais brīdis bija klāt, viņš deva
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bermontiešiem izšķirošo triecienu. Un atkal viņš pierādīja,
cik droši, ar kādu paļāvību var viņam uzticēties: kad kauja nav

droša, nogaidīt un krāt spēkus, tos velti neizšķiest, lai jo sprai-

gāks būtu trieciens, kad pienācis laiks.

Viņš bija vadonis, kādu vien armija un tauta varēja vēlē-

ties. Pirms viņa iecelšanas no frontes pie ministru prezidenta

brauca karavīri un teica, ka viņiem nav uzticības armijas vadī-

bai, ka kauja zaudēta, ja nekas negrozīsies. Tik milzīga ir va-

doņa, — sevišķi kara vadoņa, —- personības nozīme. Kad par

virspavēlnieku nāca Balodis, armija bija kā spārnos. Un viņa

uzvarēja. Uzvarēja Golcu-Bermontu. uzvarēja lieliniekus Lat-

gales frontē. Latvija bija atbrīvota un viņa bija arī izturējusi

pārbaudījumu, ko no viņa gaidīja visas kultūras valstis. Tādēļ

Latvijas juridiskā atzīšana vairs nebija ilgi jāgaida.

Cāņas nu bija galā. Bet ģenerālis Balodis jau domāja par

jaunu darbu. Ar aizrautīgu dedzību viņš izstrādāja miera laika

armijas iekārtas noteikumus, rūpējās par savu kritušo karavīru

piemiņas godināšanu un par kara invalidiem, ar dziļu mīlestību

gādāja par nākošo karavīru patriotisko un morālo audzināšanu.

Vērās plašs un bagātīgs darba lauks, no Latvijas vēstures vie-

dokļa tikpat svarīgs, kā tēvzemes atbrīvošana no ārējiem ienaid-

niekiem.

Bet valdība izdeva rīkojumu par virspavēlniecības likvidē-

šanu. Daudzi skaisti nodomi palika nereālizēti, kaut tie vairāk

kā nepieciešami mūsu valstij un armijai. Ģenerālim Balodim

pat nebija lemts tikt atpakaļ viņa organizētā un komandētā

Kurzemes divizijā, no kuras viņš, uzņemdamies virspavēlnieka

pienākumus, ar sāpēm sirdī šķīrās — tikai uz laiku. Liktenis
. . .

bija lēmis citādi. Un ģenerālim Balodim bija jāšķiras no

armijas.

«Prezidenta kungs," maršals Fošs teica Klemanso, kad bija

dota pavēle lielgabalu šāvieniem salutēt tajā brīdī, kad frontē

norībēja pēdējais šāviens, «mans uzdevums ir beidzies. Nu sā-

kas jūsu darbs!" Un Fošs aizgāja no Francijas armijas.

Vai tads ir visu vadoņu liktens? Vai vienmēr tos, kas sevi

nav žēlojuši tautas liktenīgos brīžos, aizmirst (ne tauta) jau otrā
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diena pec tam. kad viņi savu uzupurēšanas pilno uzdevumu

veikuši?

Aizgāju atvadīties no mīļa. dziļi cienījama virspavēlnieka

un pateikties par viņa neaizmirstamo darbu.

„Lai nak citi un dara labāk!" mierīgi smaidot, bet ne bez

paveiktā darba apziņas viņš atbildēja.

Un tomēr. — tikai viens virspavēlnieks mums bijis un bus:

ģenerālis Balodis.
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