
Latvijas
likteņgadi

Stāsta vēsturnieki

Leo DRIBINS, Ojārs NIEDRE,

Elmārs PELKAUS, Jānis RIEKSTIŅŠ
un Ēriks ŽAGARS

Avots





Latvijas
likteņgadi





Latvijas
likteņgadi

RIGA «AVOTS» 1987



63.3 (2L) 6

La 805

Sī ir grāmata par tautas likteņdienām, likteņmē-
ncšiem un likteņgadiem. Par tiem vēstures griežiem,
kad Latvijas pamatšķira sacirtās izšķirošā cīņā ar

pretvaru. Jau pagātnē grimušas šīs cīņas, taču to at-

blāzma uzplaiksnās un iekrāso šodienu. Tajos tāla-

jos gados stīdz mūsu saknes, tolaik lietās asinis ne-

izkvēl mūsu karogā. Un mēs nedrīkstam piemirst ne

savu kjūdu un sakāvju rūgtumu, ne uzvaru zvaig-
žņu stundas. Jo sabiedrība ir dzīva tik ilgi, kamēr

ir dzīva tās vēsturiskā atmiņa.

Redakcijas kolēģija

Mākslinieks U. Sosttovskis

Redakcijas kolēģija:
Ļ. Zile, I. Daudišs un E. Pelkaus

0505010000-331

MBO3OU-87 © «Avots», 1987



5

PADOMJU LATVIJAS DZIMŠANA

(1917—1919. g.)

Padomju Latvijas dzimšana ir ciešā saistījumā ar

Lielo Oktobra sociālistisko revolūciju. Buržuāzijas va-

ras gāšana un Padomju valsts nodibināšana Krievijā

rādija tos vēsturiskos apstākļus, kuros atbrīvojušās
tautas varēja sākt veidot savu nacionālo padomju val-

stiskumu.

Latvijā 1917. gadā pēc Februāra revolūcijas nodi-

binājās strādnieku, kareivju un bezzemnieku padomes,
kas bija darbaļaužu revolucionāras varas orgāni. Vid-

zemē 1917. gadā darbojās Rīgas strādnieku deputātu

padome, Vidzemes bezzemnieku padome, 4 apriņķu
(Rīgas, Cēsu, Valmieras un Valkas) un 5 rajonu (Rū-

jienas, Smiltenes, Strenču, Stukmaņu (Pļaviņas) un

Alūksnes) strādnieku, kareivju un bezzemnieku pado-
mes, Valkas un Cēsu pilsētas strādnieku un kareivju

deputātu padomes, Latviešu strēlnieku pulku Apvienotā

padome, 239 pagasta bezzemnieku padomes, tranšeju
strādnieku padome. Ziemeļu frontē Latvijas teritorijā

izveidojās XII, I un V armijas kareivju deputātu pado-
mes. Latgalē 1917. g. pavasarī nodibinājās Daugav-

pils, Rēzeknes un Ludzas apriņķa strādnieku, kareivju
un zemnieku deputātu padomes, bet pagastos — zem-

nieku komitejas, kas 1917. g. rudenī noformējās par

kalpu un zemnieku deputātu padomēm.
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Vidzemē jau 1917. g. pavasarī gandrīz visas vietējo
iedzīvotāju un kara bēgļu ievēlētās padomes darbojās
boļševiku partijas vietējās organizācijas — Latvijas
Sociāldemokrātijas — vadībā. 1

LSD savā XIII konferencē (Maskavā, 1917. g. 19.—

22. aprīlī 2 ) saliedējās ap V. I. Ļeņina Aprīļa tēzēs iz-

teiktajām idejām. 11. maijā Rīgas padome, bet

17. maijā Latviešu strēlnieku Apvienotā padome pie-

ņēma rezolūcijas, kurās atbalstīja lozungu «Visu varu

padomēm!», visu boļševiku partijas kursu uz sociālis-

tisko revolūciju. Siem lēmumiem pievienojās bezzem-

nieku un tranšeju strādnieku padomes.
Komplicētāks bija stāvoklis Latgalē, kur sākotnēji

liela ietekme bija eseriem un meņševikiern. Tomēr ari

tur 1917. g. oktobrī apriņķu padomju pārvēlēšanās uz-

varēja boļševiki, viņu vadībā nonāca arī pagastu pa-

domju lielākā daļa.

1917. g. oktobrī un novembrī boļševiki guva vairā-

kumu arī V armijas un XII armijas padomju pārvēlē-
šanās.

Tā visā Latvijas neokupētajā daļā padomes sakļāvās

ap ļeņinisko partiju.
1917. g. 21. maijā Latvijas Sociāldemokrātijas

Centrālā Komiteja (P. Stučka, J. Daniševskis, J. Lenc-

manis, J. Bērziņš-Andersons v. c.) apsprieda jautā-
jumu par visas Latvijas padomju centra — Latvijas
padomes — izveidošanu, šo priekšlikumu izvirzīja
P. Stučka, tā konkretizēdams LSD XIII konferencē pie-

ņemto rezolūciju «Latvijas autonomijas jautājumā»,
kura izteicās par Latvijas pašvaldību (autonomiju)
demokrātiskas Krievijas sastāvā un visu Latvijas no-

1
Tikai Valkas un Cēsu pilsētas strādnieku un kareivju pado-

mes sekoja eseriem un meņševikiern.
2

Visi datumi līdz 1918. g. 1. febr. norādīti pēc vecā stila. —

Red.
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vadu — Kurzemes, Vidzemes un Latgales — apvieno-
šanu vienā administratīvi teritoriālā kopumā. 1 So rezo-

lūciju apstiprināja LSD V kongress (1917. g. 9.—

19. VII). Tas atbilda boļševiku partijas ļeņiniskās
nacionālās programmas prasībai dot katrai nācijai paš-
noteikšanās tiesības, izveidot katras nācijas izvietoju-
mam atbilstošu teritoriālu valstiskumu, laužot carisma

spraustās guberņu robežas.

Jautājums par Latvijas autonomiju 1917. gadā bija
viens no asākajiem šķiru cīņā. Buržuāziskā Pagaidu
valdība kategoriski noraidīja šo prasību, pret tās īsteno-

šanu iebilda arī eseri un meņševiki, atlikdami problē-
mas izskatīšanu līdz Krievijas Satversmes sapulces sa-

saukšanai. Latviešu buržuāzijas partijas, kas nodibinā-

jās pēc Februāra revolūcijas, pirmkārt Zemnieku savie-

nība (līderi K. Ulmanis, Z. Meierovics v. c), izvirzīja
savus Latvijas autonomijas projektus un pretstatīja
tos LSD projektam.

Latvijas Sociāldemokrātija cīnījās par to, lai auto-

nomā Latvija būtu nākamās demokrātiskās un sociā-

listiskās Krievijas revolucionāra sastāvdaļa. Kā rak-

stīja P. Stučka: «Latvija būs Krievijas demokrātiskās

republikas autonoma un varbūt visdemokrātiskākā daļa,
bet pec iespējas apvienota [ar visu Krieviju — L. D]
un tomēr, pēc iespējas patstāvīga daļa». 2 Latvijas
iedzīvotāju attiecības LSD paredzēja kārtot uz visu

nacionalitāšu vienlīdzības principa pamata.
Latviešu buržuāzijas partijas turpretī prasīja tādu

autonomiju, kura no visas Krievijas būtu federatīvi no-

robežota ar muitas robežu, ar savu «tikai latviešu» vie-

tējo valsts valodu, iespējams — arī ar savu īpašu va-

lūtu. Jānorāda — tolaik (līdz Oktobra revolūcijai) lat-

1 Latgale ietilpa Vitebskas guberņā. — Red.
' Stučka P Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts.

R., 1972, 159. lpp.
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viešu buržuāziskie politiķi nebūt nevēlējās pilnīgu Lat-

vijas atdalīšanos, uzskatīja, ka valstiskas saites ar

Krieviju viņiem pavērs lielas ekonomiskas iespējas un

nodrošinās ārējo aizsardzību. Bet autonomijas ietvaros

viņi cerēja sagrābt savās rokās visu vietējo tirgu un

visu vietējo iestāžu ierēdņu vietas. Tādi bija viņu

«patriotisma» īstie motīvi.

Vienlaikus šī buržuāzija cerēja Latviju norobežot no

Krievijas revolucionārās kustības.

Latviešu buržuāzijas ietekmē un vadībā atradās

1917. g. pavasarī izveidotie pašvaldības orgāni — Vid-

zemes Pagaidu zemes padome un apriņķu pagaidu ze-

mes padomes. Tās buržuāzija centās izmantot kā at-

balstu savas autonomijas idejas realizēšanai.

Latviešu boļševiki veica enerģisku izskaidrošanas

darbu, lai atmaskotu buržuāzisko darboņu un partiju
veikalnieciskās un nacionālistiskās ieceres, atklātu viņu
separātisma kontrrevolucionārismu. LSD aicināja

darbaļaudis cīnīties par tādu autonomu un vienotu

Latviju, kas ietu kopsolī ar visas Krievijas proletariātu

cīņā par sociālismu.

Latvijas autonomijai nepieciešamo priekšnoteikumu
sagatavošanā konkrēts solis bija LSD V kongresa

ierosinājums nekavējoties realizēt P. Stučkas ieteikumu

par Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku pa-
domes izveidošanu, ievēlot tajā 1 deputātu no 5 000 pa-
domēs pārstāvētiem darbaļaudīm. Saskaņā ar to tūlīt

notika vēlēšanas, un 29.—30. jūlijā Rīgā uz savu pirmo
sēdi sapulcējās Latvijas Strādnieku, kareivju un bez-

zemnieku padome. Tās pirmajā sastāvā bija 69 depu-
tāti, viņu vidū 61 LSD biedrs (no tiem 55 boļševiki un

6 meņševiki internacionālisti) un 2 eseri.l Lēmumā par

padomes uzdevumiem bija uzsvērts, ka tā aktīvi pieda-
līsies visu ar Latviju saistīto jautājumu risināšanā un

1 Iskolata un tā Prezidija protokoli, R., 1973, 10. lpp.
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gatavos revolucionāros spēkus tam brīdim, kad visa

vara pāries padomju rokās.

Latvijas padome ievēlēja savu Izpildu komiteju
27 cilvēku sastāvā (23 boļševiki, 4 meņševiki interna-

cionālisti). Saīsināti to nosauca par Iskolatu. 31. jū-
lijā notika pirmā Iskolata sēde, kurā ievēlēja tā Prezi-

diju. Par Iskolata Prezidija priekšsēdētāju ievēlēj i

O. Kārkliņu — profesionālu revolucionāru, partijas
biedru no 1902. gada.

Tādējādi pamatos noslēdzās visu revolucionāro pa-

domju konsolidācija Vidzemē. Tā bija liela LSD poli-
tiska uzvara.

Vienlaikus Latvijas boļševiki enerģiski cīnījās par
savas ietekmes palielināšanu vietējās pašvaldības

(municipālajos) orgānos. Rīgas domes vēlēšanās, kas

notika 1917. g. 13. augustā, par LSD kandidātiem bal-

soja vairāk nekā 41% vēlētāju, un sociāldemokrāti iz-

veidoja domes spēcīgāko frakciju (49 no 120 vietām).
LSD CX nolēma izvirzīt P. Stučku par Rīgas domes

priekšsēdētāju. Taču 21. augustā Rīgu ieņēma vācu

karaspēks. Tas bija smags trieciens latviešu tautai un

revolūcijai Latvijā. Vienīgi latviešu un sibīriešu strēl-

nieku varonīgā ciņa (kaujas pie Mazās Juglas v. c.)

neļāva vācu armijai strauji virzīties tālāk un sagrābt
visu Vidzemi. Fronte stabilizējās ziemeļos no Rīgas.

1917. g. augustā notika Vidzemes Zemes padomes
vēlēšanas. No 40 deputātu vietām LSD ieguva 24, Zem-

nieku savienība — 15 un latviešu eseri — 1 vietu. Par

Zemes padomes priekšsēdētāju ievēlēja O. Kārkliņu.

Viņš tādējādi vadīja gan padomju, gan municipālo

orgānu centru. Zemes padomes un Iskolata mītne at-

radās Valkā.

1917. g. septembrī LSD pārliecinoši uzvarēja Valmie-

ras, Cēsu un Valkas apriņķa zemes padomju vēlēšanās,
kur par boļševiku kandidātiem balsoja attiecīgi 76%,
74% un 71% vēlētāju.
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Tā visa vietējā municipālā vara Vidzemē nonāca

Latvijas proletariāta rokās. Buržuāziskie politiķi zemes

padomēs pārgāja opozīcijā, bet 9. oktobrī, pārliecināju-

šies, ka arī kā opozīcija cietuši politisku sakāvi, no

Vidzemes Zemes padomes izstājās.

Ko liecina šie fakti? — To, ka Vidzemes darbaļaudis

atzina Latvijas Sociāldemokrātiju par vienīgo savas

gribas izteicēju un interešu aizstāvi. Un to, ka viņi bal-

soja par boļševiku partijas kursu uz proletārisko revolū-

ciju, par visas varas pāreju padomju rokas.

Šo viņu izvēli vēlreiz apstiprināja 1917. g. novembrī

notikušo Krievijas Satversmes sapulces velēšanu rezul-

tāti: Vidzemē par boļševikiem balsis nodeva 72% velē-

tāju. Arī Latgalē viņi guva vairākumu — 51 % balsu.

Tā visā Latvijas neokupētajā daļā iedzīvotāju lielum

lielais vairākums bija pārliecinoši paudis savu velēša-

nos V. L Ļeņina partijas vadībā iet sociālisma ceļu.

Jautājumu par valsts varu Latvijā, tāpat ka visa

Krievijā kopumā, izšķīra Oktobra bruņotā sacelšanas.

Tā satrieca kontrrevol'ucionāros spēkus, kuri varmācīgi

pretojās darbatautas vēlmei veidot jaunu dzīvi.

Latvijā bruņotas sacelšanās sagatavošanā izcila no-

zīme bija LSD Ārkārtējai konferencei, kas notika Valkā

16. oktobrī. Tā atbalstīja KSDS(b)P CX 1917. g.

10. oktobra lēmumu par sacelšanos un sava rezolūcijā

apsolīja: «Uzturēt visciešāko vienibu ar revolucionārās

Pēterpils un Maskavas strādniekiem, stādot par savu

uzdevumu viscaur, visiem spēkiem un līdzekļiem atbal-

stīt Krievijas proletariāta cīņu par valsts varu.»
1

Naktī uz 19. oktobri Cēsīs tika izveidota 12. armijas

Kara revolucionārā komiteja (J. Krūmiņš-Pilāts,

K. Gailis, A. Vasiļjevs, J. Cariņš v. c). Tās uzdevums

bija — pēc tam, kad būs sākusies sacelšanas Petro-

1 Latvijas Komunistiskā partija Oktobra revolūcijā 1917. Do-

kumenti un materiāli. R., 1957, 314. lpp.
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grādā, ieņemt visus vietējos stratēģiskos punktus vir-

zienā uz galvaspilsētu, nepieļaut, ka XII armijas štābs

nosūtītu A. Kerenskim palīgā valdībai uzticamas kara-

spēka daļas.

Latvijā vēsts par sacelšanās uzvaru pienāca naktī uz

26. oktobri. Tūlīt tika izdots XII armijas KRK Mani-

fests — «Biedri kareivji un strādnieki! Ir situsi likteņa
stunda!», kas aicināja atbalstīt Petrogradas lielo

ierosmi.

Bruņota sacelšanās Latvijā sākās 27. oktobrī pulksten
6-os rītā, kad 1. Daugavgrīvas un 3. Kurzemes pulks iz-

gāja no savām novietnēm pie Siguldas un, pretestību
nesastapuši, 27. oktobrī ieņēma Cēsis. 6. Tukuma un

7. Bauskas pulks no Limbažiem un Ainažiem virzījās
uz Valmieru, ko ieņēma 29. oktobrī. Visa vara abās pil-
sētās nonāca revolucionāro padomju rokās. Pēdējā
kontrrevolucionāru ligzda Latvijā — XII armijas štābs

Valkā — tika likvidēts 7. novembrī, kad pilsētu (arī
bez kaujas) ieņēma 6. latviešu strēlnieku pulka un

436. Novaja Ladogas pulka daļas.

Padomju vara ātri uzvarēja arī Latgalē. Līdz ko bija
saņemta ziņa par bruņoto sacelšanos Petrogradā, V

armijas padomju izpildu komiteja nodibināja savu

Kara Revolucionāro Komiteju, kas pakļāva savai kon-

trolei valsts iestādes un karaspēka daļas. KRK nodibi-

nājās arī apriņķu pilsētās — Ludzā, Rēzeknē un

Daugavpilī. Tās nodrošināja visas varas pāreju pa-

domju rokās.

30. oktobrī Rēzeknē no Daugavpils ieradās V armijas
revolucionāro kareivju vienība, ieņēma dzelzceļa sta-

ciju un atbruņoja tur esošo bruņuautomobiļu divizionu,
ko V armijas kontrrevolucionārā pavēlniecība bija
gribējusi sūtīt palīgā ģenerālim Krasnovam cīņai pret
padomju valdību.

Sacelšanās Latvijas neokupētajā daļā tik ātri, turklāt

bez cilvēku upuriem varēja uzvarēt tāpēc, ka revolucio-
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nāriem spēkiem te bija ļoti liels pārsvars pār kontr-

revolucionāriem. Tas bija boļševiku propagandas un

aģitācijas darba rezultāts. Latvijā pārliecinoši bija uz-

varējušas ļeņinisma idejas.
Latvijas darbatauta sveica Viskrievijas II Strādnieku

un kareivju deputātu padomju kongresa vēsturiskos

lēmumus, Tautas Komisāru Padomes nodibināšanos

V. I. Ļeņina vadībā. Kongresā ievēlētajā padomju Vis-

krievijas' Centrālajā Izpildu Komitejā bija arī Latvijas

darbaļaužu pārstāvji — P. Stučka, J. Bērziņš-Ziemelis,

K. Pētersons, J. Peterss, S. Nahimsons un A. Vasiļjevs.
P. Stučku ievēlēja par VCIK Prezidija locekli un no

16. decembra viņš sāka pildīt TKP Tieslietu tautas ko-

misāra pienākumus. Oktobra nodibinātā padomju vara

bija Krievijas pirmā centrālā valsts vara, kas reprezen-

tēja arī latviešu tautu. Un tas ir likumsakarīgi, jo_ Ok-

tobra revolūcija bija Krievijas tautu kopēja revoļucija,
tā bija arī latviešu tautas revolūcija. To apliecināja ne

tikai notikumi Latvijā, bet arī visur citur, kur pirmā

pasaules kara gados saplūda no Latvijas evakuētie

strādnieki un kara bēgļi. Cīņās par Oktobra uzvaru ār-

pus Latvijas aktīvi piedalījās vairāk nekā 100 tūkstoši

latviešu proletāriešu, no tiem ap 7 500 bija Sarkanās

gvardes vienībās. īpaši nozīmīga bija viņu līdzdalība

izšķirošajās šķiru kaujās Petrogradā, Maskavā, Har-

kovā, Ņižņijnovgorodā, Jekaterinoslavā, Samarā un vēl

citās vietās.

Oktobra uzvara brīvu ceļu pavēra arī padomju
nacionālā valstiskuma izveidošanai Latvijā. 1917. g.

8. un 9. novembrī tikko ieņemtajā Valkā notika vēstu-

riska Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku

deputātu padomes sēde, kas, pamatodamās uz Vis-

krievijas II padomju kongresa lēmumu par visas varas

pārņemšanu, pārņēma no XII armijas KRK visu civilo

varu Latvijas neokupētajā daļā (Vidzemē), likvidēja
buržuāziskās Pagaidu valdības Vidzemes guberņas un
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apriņķu komisariātus, ievēlēja jaunu Iskolata Prezidiju
un par tā priekšsēdētāju F. Roziņu — izcilo latviešu

marksistu, kas bija atgriezies no emigrācijas. Padome

arī nolēma nekavējoties nodibināt sakarus ar Latgales

padomēm un risināt jautājumu par visas neokupētās
Latvijas padomju apvienošanu, vienotas Padomju Lat-

vijas izveidošanu.

Pēc šīs sēdes Iskolats sāka darboties kā uzvarējušās
padomju varas centrs Latvijā, kas, balstīdamies uz

Viskrievijas padomju kongresa un TKP dekrētiem, pat-

stāvīgi organizēja revolucionāro pārkārtojumu īsteno-

šanu.

Otrs nozīmīgs solis Padomju Latvijas tapšanas pro-
cesā tika iets Latgales strādnieku, kareivju un zem-

nieku pārstāvju kongresā Rēzeknē 1917. g. 3.—4. de-

cembrī. Tur notika asa diskusija starp boļševikiem, kas

aicināja apvienoties ar Latviju, un sīkburžuāziskajiem

Latgales nacionālistiem, kuri gribēja izveidot Krievijas
sastāvā atsevišķu autonomu Latgales republiku, no-

liedza latgaliešu piederību pie latviešu tautas. Balso-

šanā 202 delegāti no 345 atbalstīja boļševiku priekšli-
kumu (74 balsoja pretī). Kongresā ievēlētās Latgales

Zemnieku, strādnieku, kalpu un kareivju deputātu pa-
domes Izpildu komiteja 18. decembrī iesniedza Padomju
Krievijas valdībai lūgumu izdot dekrētu par Rēzeknes,
Ludzas un Daugavpils apriņķa atdalīšanu no Vitebskas

guberņas. lekšlietu tautas komisariāts 1917. g. decem-

brī paziņoja, ka Latgales apvienošanai ar pārējo Lat-

viju nav nekādu šķēršļu.
Latvijas Sociāldemokrātija idejiski un politiski vadīja

Latvijas padomju valstiskuma veidošanos. Sava

XV konferencē (14. un 15. decembrī) tā vēlreiz uz-

svēra, ka, ievērojot demokrātiskā centrālisma prin-
cipu un tautu pašnoteikšanās tiesības, ir nepieciešams

Padomju Krievijas sastāvā izveidot apvienotu un auto-

nomu Latviju. Konferences lēmumus atbalstīja Latvijas
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Strādnieku, kareivju un bezzemnieku padomju kongress,
kas notika Valmierā 16.—18. decembri un kur piedalī-
jās arī 4 pārstāvji no Latgales. No 297 delegātiem
258 bija boļševiki. Kongresa priekšsēdētājs bija F. Ro-

ziņš. VCIK vārdā runāja J. Peterss, uzsvērdams, ka

kongress ir pilnvarots «spriest par Latvijas nākošo

iekārtu un uzbūvi». Par augstāko valsts varas orgānu
Latvijā kongress pasludināja Latvijas padomju depu-
tātu kongresu, bet kongresu starplaikā — Latvijas de-

putātu padomi un tās Izpildu komiteju, kas realizē

Padomes lēmumus.

Kongress atzina, ka zemes padomes jālikvidē,
koncentrējot visas varas funkcijas padomju rokās. Ze-

mes padomes šo lēmumu pilnīgi atbalstīja.

Kongress noteica, ka Latvijas padomju galvenais uz-

devums ir novest līdz galam revolucionāros pārveido-

jumus, konfiscēt un nodot darbatautai muižniecības

īpašumus, sākt sociālistisku celtniecību.

Kongress ievēlēja jaunu Latvijas Strādnieku, ka-

reivju un bezzemnieku deputātu padomi 69 locekļu sa-

stāvā. Sī padome ievēlēja jaunu Iskolatu, tā vadību at-

kārtoti uzticēdama F. Roziņam. 19. decembrī Padome

izdeva Manifestu, kurā Latvijas iedzīvotājiem svinīgi

pasludināja padomju varas nodibināšanu Latvijā.
Tā noslēdzās svarīgs posms Latvijas padomju valstis-

kuma veidošanā. Latvija kļuva par Padomju Krievijas
autonomo sastāvdaļu — par Padomju Latviju. Iskolats

faktiski darbojās kā autonomās Latvijas padomju val-

dība. P. Stučka šajā sakarā vēlāk rakstīja: pēc Ok-

tobra revolūcijas uzvaras «nodibinājās pirmā Latvijas
padomju vara ar «galvaspilsētu» Valkā.» 1

Latvijas padomju nacionālais valstiskums radās un

attīstījās asā cīņā pret Krievijas šovinistisko buržuā-

ziju, vietējiem vācu baroniem un latviešu nacionālis-

1 Stuika P. Rakstu izlase, 7. sēj. R., 1984, 332. lpp.
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tisko buržuāziju. Vietējie buržuāziskie nacionālisti, it

tpaši Zemnieku savienības darboņi darīja visu, kas bija
viņu spēkos, lai aizkavētu Latvijas padomju autonomi-

jas tapšanu. Viņi visiem līdzekļiem kavēja un sabotēja

Latvijas Padomes un Iskolata lēmumu īstenošanu, cen-

tās dezorganizēt pilsētu apgādi ar pārtiku. Viņi avīzē

«Līdums» diendienā aicināja latviešus nesadarboties ar

padomēm, orientēja uz drīzu kontrrevolūcijas uzvaru

Krievijā, pat iespējamu monarhijas atjaunošanu un

biedēja, ka tad bargi tikšot sodīts ikviens, kas būšot

bijis padomju pusē. Tpaši asi buržuāzija vērsās pret
latviešu strēlnieku došanos uz Petrogradu, «brīdināja»,
ka par to varot tikt sodīta visa latviešu tauta.

Taču aiz šīm «rūpēm» par tautas likteni buržuāzija

slēpa šauri egoistiskus aprēķinus, cenšanos par katru

cenu saglabāt savus īpašumus. Buržuāzija joprojām lo-

loja cerību, ka, politiskajai situācijai iespējami maino-

ties, varēs sagrābt Latvijas pašvaldību savās rokās un

pakļaut sev arī strēlniekus. 1917. g. 17. novembrī da-

žādu buržuāzisko partiju un organizāciju darboņu

grupa sapulcējās Valkā un nodibināja «Latviešu pa-

baidu nacionālo padomi», kura propagandēja buržuā-

ziskos Latvijas autonomijas projektus, nodibināja sa-

karus ar Antantes valstīm un saņēma no tām līdzekļus.
Redzot, ka Oktobra uzvara nav īslaicīga, 1918. g. jan-
vārī šis kontrrevolucionārais orgāns pirmo reizi izsacī-

jās par Latvijas atdalīšanos no Krievijas un pat at-

sevišķas buržuāziskas republikas nodibināšanu. Taču

Latvijas darbaļaudis, arī latviešu bēgļi, neatbalstīja Šo

ideju un kopā ar visas Krievijas darbatautu piedalījās
daudznacionālās Padomju valsts celtniecībā.

1918. gada februārī visu Latvijas teritoriju okupēja
ķeizariskās Vācijas karaspēks. Padomju zemei nācās

noslēgt smago Brestas mieru. Taču arī šie notikumi ne-

pārtrauca Latvijas proletariāta cīņu padomju varas

pusē, nepārtrauca arī cīņu par Padomju Latviju. Lat-
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viešu strēlnieki pārvietojās uz Padomju Krieviju, kur

1918. g. aprīlī izveidojās Latviešu strēlnieku padomju
divīzija, kas ar savu boļševistisko pārliecību un varo-

nību ierakstīja slavas pilnas lappuses pilsoņu kara vēs-

turē (1918. gadā — kreiso un labējo eseru dumpju ap-

spiešanā, kaujās pret baltgvardiem un baltčehiem pie
Volgas un Urāliem v. c). Padomju Krievijā 1918. gadā
bija palikuši 450 tūkstoši latviešu darbacilvēku.

Vācu okupētajā Latvijā LSD izveidoja pagrīdes
organizāciju tīklu, kas nepārtraukti veica revolucionāru

propagandu un aģitāciju (arī vācu kareivju vidū), bet

1918. g. rudenī, īpaši Latgalē un Ziemejvidzemē, sākās

sarkano partizānu vienību cīņas. So cīņu vadīja LSD

nelegālā Centrālā Komiteja Rīgā (J. Krūmiņš-Pilāts,
J. šilfs v. c.) un LSD CX Krievijas birojs Maskavā

(P. Stučka, F. Roziņš, J. Lencmanis v. c).
1918. g. pavasarī LSD izslēdza no savām rindām tā

saucamos meņševikus internacionālistus, kuri neatbal-

stīja padomju varu. Izslēgtie 1918. g. jūnijā izveidoja

atsevišķu partiju («Latvijas sociāldemokrātiskā strād-

nieku partija»), kas apvienoja visus Latvijas meņševi-
kus un sadarbojās ar buržuāziju (līderi F. Menders,

P. Kalniņš v. c). Taču tobrīd šai partijai neizdevās sa-

šķelt Latvijas proletariāta rindas. Strādnieku lielais

vairākums par savu vienīgo politisko avangardu atzina

LSD.

Zināma latviešu buržuāzijas daļa (F. Veinbergs,
A. Krastkalns v. c) sadarbojās ar vācu okupantiem un

atbalstīja viņu nodomu izveidot Baltijā Vācijas vasaļ-
valsti. Nacionālistiskās buržuāzijas politiķu vairākums

(arī Zemnieku savienība) orientējās uz Antanti, gaidīja

pasaules kara iznākumu. 1918. g. augustā Londonā

ieradās Z. Meierovics, kas veda sarunas ar Anglijas
ārlietu ministru A. Balfūru, lūgdams atbalstu idejai par
buržuāziskas nacionālistiskas valdības izveidošanu

Latvijā. Novembrī Anglija deva savu sankciju šādam
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solim. Tas iedrošināja buržuāzisko «Pagaidu nacionālo

padomi» un grupu, kura sevi dēvēja par «Demokrātisko

bloku» (G. Zemgals, M. Skujenieks v. c), sākt rīkoties.

Latvijas darbatauta par to netika informēta, un tās

piekrišanu buržuāziskie politiķi neprasīja.
1918. g. rudenī Vācijas sakāve pasaules karā bija

kļuvusi par notikušu faktu. 9. novembrī Vācijā sākās

buržuāziski demokrātiska revolūcija. Krita ķeizariskā
vara. 13. novembrī Padomju Krievija anulēja Brestas

miera līgumu. Visi šie notikumi rosināja Latvijas

darbaļaudis uz aktīvu revolucionāru darbību.

Te jāuzsver, ka pēc Antantes norādījuma Vācija at-

stāja Baltijā savus okupācijas spēkus, kuriem tika uz-

dots aizkavēt revolūcijas izcelšanos.- Vācu imperiālisti
to darīja labprāt, jo loloja cerību sagrābt Lietuvu, Lat-

viju un Igauniju un izveidot sev pakļautas valstis, kas

noderētu par bāzi padomju varas gāšanai Krievijā un

revanša sagatavošanai pret Antanti. Sājos reakcionāra-

jos plānos bija paredzēts saglabāt Latvijā un Igaunijā
ari vācu muižniecības un kapitālistu privilēģijas, val-

došo stāvokli.

Protams, vācu imperiālistiem šie nodomi bija jāslēpj.
Tādēļ viņi piekrita latviešu buržuāzijas lēmumam

18. novembrī nodibināt savu «Latvijas Pagaidu val-

dību», proklamēt buržuāzisku nacionālu varu. (It īpaši
tāpēc, ka Antante to bija akceptējusi.) Šī valdība fak-

tiski kalpoja par aizsegu vācu okupācijas saglabāšanai,
un tās darījumi, nolīgumi ar vācu pavēlniecību un Vā-

cijas valdību palīdzēja pārsviest uz Latviju speciāli
organizētas, labi sagatavotas kontrrevolucionāru

profesionālu karotāju daļas (jo Latvijā esošie vācu

spēki tiecās ātrāk atgriezties Vācijā). Pašu Ulmaņa
valdības pastāvēšanu vācu pavēlniecība uzskatīja par

pagaidu parādību, plānoja pirmajā izdevīgajā gadī-
jumā to nomainīt ar sev pilnīgi uzticamu un padevīgu
marionešu ministru kabinetu. Par buržuāziskās Latvi-
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jas «patstāvību» vācu ģenerāļi un politiķi savā starpā

runāja kā par vēstures joku, «operetes izrādi».

Arī pēc Ulmaņa valdības nodibināšanas vācu okupā-

cija bija vienīgā reālā vara Latvijā. Pret to galveno-
kārt arī vērsās Latvijas darbaļaužu sacelšanās, kas sā-

kās 1918. g. novembra vidū. Protams, ņemot vērā noti-

kušo, sacelšanās uzdevums bija arī Ulmaņa valdības

gāšana.
Sacelšanās sākumu iezīmēja LSD organizāciju rīko-

tās darbaļaužu masu sapulces, padomju vēlēšanas, kas

notika, spītējot represijām, policistu atbruņošana,
strādnieku milicijas izveidošana, cīņas pret vācu oku-

pantiem, kas aplaupīja iedzīvotājus. Sevišķi aktīvi pret

okupantiem cīnījās Valkas, Rūjienas, Vecgulbenes,

Liepājas v. c. padomes.
Sacelšanās organizēšanā liela nozīme bija LSD

XVII konferencei, kas nelegāli notika Rīgā 1918. g.

18.—19. novembrī. Konference nolēma veikt pasākumus,
lai iesaistītu cīņā visplašākās darbaļaužu masas, at-

bruņotu vietējos kontrrevolucionārus, apbruņotu strād-

niekus, atbrīvotu politieslodzītos, padzītu okupantus un

visu varu visā Latvijā nodotu strādnieku un bezzem-

nieku padomju rokās.

Lai rūpīgi sagatavotu bruņoto sacelšanos, konfe-

rence uzdeva LSD CX nodibināt Latvijas Kara Revolu-

cionāro Komiteju. Tās sastāvā iekļāva J. šilfu, J. Zu-

kovski, J. Mirāmu, O. Dzeni un J. Zariņu. Pēc tam no-

dibināja arī Rīgas un citu pilsētu KRK.
Proletāriskā revolūcija, kas atsākās Latvijā, bija

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas turpinājums.

Latvijas darbaļaužu revolūcijas tiešie uzdevumi bija:

1) Vidzemē un Latgalē atjaunot 1917. gadā nodibināto

padomju varu;

2) panākt padomju varas nodibināšanu visā Latvijā;
3) izveidot apvienotas Latvijas (Latgale, Vidzeme,

Kurzeme) padomju valsti.
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Šie uzdevumi pauda visas Latvijas darbatautas gribu,
ko tā bija izteikusi gan 1917. gada, gan 1918. gada no-

tikumos.

Jautājumā par Latvijas padomju valsts izveidošanu

LSD CX sākumā ņēma vērā 1917. gada pieredzi un uz-

skatīja, ka Padomju Latvija būs autonoma padomju
valsts KSFPR sastāvā. Tā domāja arī P. Stučka. Taču

1918. gadā revolūcija Latvijā attīstījās jaunos apstāk-

ļos. Sacelšanās notika pret ārvalsts imperiālistiem un

viņu galveno balstu uz vietas — vācu muižniecību. Šī

sacelšanās bija arī nacionālās atbrīvošanās cīņa pret
700 gadu ilgo vācu jūgu Latvijā, cīņa par nacionālo

neatkarību. Un šādos apstākļos aktuāla kļuva nacionā-

las suverenas padomju valsts nodibināšana. Šis uzde-

vums izvirzījās objektīvi un atspoguļoja darbatautas

intereses.

Tanī laikā visā padomju kustībā, kas notika bijušās
Krievijas impērijas teritorijā, nacionālo padomju valstu

izveidošanās kļuva par neapstrīdamu realitāti. To labi

izprata V. I. Ļeņins. Viņš ieteica LSD CX uzņemties
iniciatīvu Latvijas Padomju republikas izveidošanā.

LSD CX Krievijas birojs 1918. g. 23. novembrī nolēma

nodibināt Latvijas Padomju valdību, taču uzsvēra, ka

jautājums galīgi izlemjams nelegālajā LSD CX saskaņā
ar Latvijas padomēm. 4. decembrī Rīgā notika vēstu-

riska LSD CX sēde, kas pieņēma lēmumu nodibināt

Latvijas Pagaidu valdību 9 cilvēku sastāvā (5 no viņiem
atradās Latvijā) P. Stučkas vadībā, ar R. Endrupu
(Rīgas padomes priekšsēdētāju) un J. Daniševski —

kā viņa vietniekiem. Valdībai uzdeva sagatavot Mani-

festu par padomju varas atjaunošanu un nodibināšanu

visā Latvijā. Šo lēmumu tūlīt atbalstīja Rīgas, Liepājas
un Valkas padomju pārstāvji.

Uz kādām pilnvarām balstījās LSD CX un Latvijas
padomes, izveidojot P. Stučkas vadīto valdību, un pati
valdība, sākot darbu?
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Pirmkārt, uz 1917. gadā Rīgā, Vidzemē un Latgalē
notikušo velēšanu rezultātiem, kuros izpaudās tautas

vairākuma griba.

Otrkārt, uz Latvijas strādnieku, kareivju un bezzem-
nieku padomes kongresa, kā arī Latgales strādnieku,
kareivju un zemnieku pārstāvju kongresa (abi 1917. g.
decembrī) lēmumiem.

Treškart. uz 1918. g. novembrī un decembrī Valmierā,
Valka, Rīga, Liepājā v. c. vietās notikušo Latvijas dar-

baļaužu masu sapulču lēmumiem, kuros bija izteikta
prasība visu varu nodot padomju rokās.

Valdības pirmais solis bija vienošanās ar Sarkanās

Armijas virspavēlnieku J. Vācieti par latviešu strēl-

nieku daļu pārsviešanu no dažādām frontēm uz Lat-

viju palīgā darbaļaudīm, kas jau bija uzsākuši bru-

ņotu sacelšanos pret vācu okupantiem un viņu atbalstī-

tājiem. Saskaņā ar šo vienošanos ap 20 tūkstoši strēl-

nieku devās mājup. Viņu pirmās! trīs lielās kolonnas

strauji virzījās uz Daugavpili, Krustpili, Rēzekni un

Gulbeni. Ap 10. decembri bija atbrīvota gandrīz visa

Latgale.

Vidzemē un Zemgales austrumdaļā bruņotas strād-

nieku vienības deva triecienus vācu okupantiem aizmu-

gurē.
Ap decembra vidu apmēram 1/3 Latvijas teritorijas

jau bija padomju rokās un valdība varēja sākt plaši
funkcionēt. Latvijas Padomju valdību nosauca par

«pagaidu» valdību, jo bija paredzēts tuvākajā laikā sa

saukt visas Latvijas padomju pārstāvju kongresu; tam

vajadzēja konstitucionāli galīgi noformēt topošo suve-

reno Latvijas padomju valsti. Valdība noteica kongresu
uz 13. janvāri, par delegātu sapulcēšanās vietu izrau-

dzīdamās Bruņinieku namu Rīgas centrā.1 Paredzē-

1 Tagad LPSR Augstākās Padomes nams, — Red,
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jums, ka uz šo laiku Rīga būs atbrīvota, izrādījās ļoti
precīzs.

10.—13. decembrī P. Stučkas vadībā tika izstrādāts

Latvijas Padomju valdības Manifesta teksts. Tajā bija
uzsvērta 1917. gada Padomju Latvijas un jaunās re-

publikas ciešā vēsturiskā kopsakarība, pēctecība Latvi-

jas padomju valstiskuma attīstības procesā. Manifestā

bija svinīgi deklarēta padomju varas atjaunošana,
valsts varas pāreja padomju rokās visā Latvijā, visu

carisko likumu un vācu okupantu rīkojumu atcelšana

un kontrrevolucionāro varas iestāžu (arī Ulmaņa vai

dības) gāšana. Manifests pasludināja, ka Padomju

Latvija ciešā savienībā ar Padomju Krieviju veiks so-

ciālistisku sabiedriskās dzīves pārveidošanu. Manifestā

bija teikts, ka Latvijas lielākā bagātība ir tas darba-

tauta: «Vienīgi darbs ir Latvijas gods».

Manifests aicināja visus iedzīvotājus uz darbu, lai

atjaunotu karā izpostīto ekonomiku un kultūru, pārvēr
stu Latviju par priekšzīmīgu «Darba komūnu».

17. decembrī Manifesta tekstu, kas lapiņas veidā bija
iespiests latviešu, krievu un vācu valodā, sāka izplatīt
Latvijā. Tajā pašā dienā Maskavas radio tā tekstu pār-
raidīja ārzemēm.

17. decembris uzskatāms par Latvijas Padomju re-

publikas proklamēšanas dienu.

18. decembrī avīze «Krievijas Cīņa» publicēja P. Stuč-

kas rakstu «Latvija pasludināta par padomju repub-
liku», kurā bija teikts: «Mums ir Latvijas republika.
Tikai ne pilsoniski* demokrātiska, bet sociālistiska pa-

domju republika ... Cik vien tālu sniedzas atpakaļ zi-

ņas par Latviju, viņas darbatauta ir dzīvojusi verdzī-

bas gaitā. ...Verdzība, klaušas vācu, zviedru, poļu,
krievu un beigās paštautas kungu gaitās. Tāda ir 10

vārdos Latvijas darbatautas vēsture. Un šodien mēs

*
— buržuāziski.
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metam ugunssārtā arī šo vēstures lappusi. Mēs velkam
sarkanu strīpu starp pagātni un nākotni.»1

1918. gada 17. decembris Latvijas vēsturē ir nozī-

mīgs arī ar to, ka notika Valkas strādnieku bruņota
sacelšanās un pilsētā, kas 1917. gadā bija Iskolata

mītne, tika atjaunota padomju vara. Nākamajā dienā

tur ienāca latviešu strēlnieki.

Sacēlušos strādnieku un strēlnieku pulku kopīgais
trieciens decembra otrajā pusē piespieda demoralizēto

vācu armiju ātri atkāpties uz Rīgu. Bet aizejot oku-

panti izlaupīja pārtikas noliktavas, aizveda sev līdzi arī

citas vērtības. Tāpēc Latvijas Padomju valdībai, kas

21. decembrī sanāca uz savu pirmo sēdi atbrīvotajā teri-

torijā Valkā, vispirms bija jāgādā par Latvijas pilsētu

apgādi. Nācās lūgt Padomju Krievijas palīdzību, ko arī

drīz vien saņēma. Decembra beigās pienāca 20 vagoni

ar maizes labību. Tā varēja novērst bada briesmas.

Sajā sēdē tika akceptēta arī P. Stučkas izstrādātā val-

dības darbības programma, kurā bija paredzēti ne tikai

sociālistiski pārveidojumi un atjaunošanas darbu orga-

nizēšana, bet arī turpmākie pasākumi: plaša rūpniecī-
bas attīstība, ekonomiski integrējoties ar Padomju

Krieviju, Padomju Ukrainu un citām padomju republi-
kām; enerģētiskās bāzes radīšana Latvijā; lauksaim-

niecības pārvēršana par industriālu ražošanas nozari;
sociālistiskas kultūras un izglītības izveide; darba-

ļaužu sociālo prasību apmierināšana visā pilnībā.
Turklāt P. Stučka un F. Roziņš vairākkārt uzsvēra:

galvenais ekonomiskās augšupejas avots būs darba

ražīguma celšana republikā.
22. decembrī P. Stučka, tiekoties ar Valkas darba-

ļaudīm masu mītiņā, pirmo reizi izklāstīja šīs program-

mas saturu. Tā bija zinātniski pārdomāta, tālredzīga
programma, kas atbilda Latvijas strādnieku šķiras m

1 Stučka P. Rakstu izlase, 2. sēj. R., 1978, 309—310. lpp.
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teresēm, pauda gādību par tās izaugsmi un nostipri-
nāšanos. Tā bija krass pretstats Zemnieku savienības

idejai pārvērst Latviju par agrāru, ar rietumu kapitā-
listiskajām valstīm ekonomiski saistītu zemi. P. Stučka

Latvijas nākotni redzēja strādniecībā, kas ietu kopsolī
ar visu sociālistisko valstu strādniecību. Tā viņš pa-

redzēja radīt stipru un stabilu Latviju. Sī orientācija
atbilda arī latviešu tautas nacionālajām interesēm.

22. decembrī Padomju Krievijas Tautas Komisāru

Padome sēdē, ko vadīja V. 1. Ļeņins, pieņēma Dekrētu

par Latvijas Padomju republikas neatkarības atzīšanu.

23. decembrī V. I. Ļeņina parakstīto dekrētu apstipri-

nāja padomju Viskrievijas Centrālā Izpildu Komiteja.
šie vēsturiskie lēmumi liecina, cik konsekventi tika

īstenota boļševiku partijas ļeņiniskā nacionālā pro-

gramma, kuras centrā bija tautu pašnoteikšanās tiesību

atzīšana un atbalstīšana. Šāda politika grāva carisma

un buržuāzijas radītās neuzticēšanās barjeras starp
tautām, vienoja tās kopējām cīņām un jauncelsmei.
Šie dokumenti atņēma vācu okupantiem, baroniem un

buržuāziskajiem nacionālistiem pēdējos argumentus
pret Padomju Krievijas politiku sakarā ar revolūciju

Latvijā. Arī sīkburžuāziskajiem slāņiem kļuva skaidrs,
ka Sarkanā Armija (strēlnieku pulku veidā) nāk palīgā
Latvijas darbaļaudīm ne tādēļ, lai Latviju atkal pie-
vienotu Krievijai, bet lai palīdzētu tai izcīnīt sociālu

un nacionālu brīvību.

Latvijas proletāriskā revolūcija kulmināciju sasnie-

dza ar Rīgas strādnieku sacelšanos pret vācu okupan-
tiem, kas sākās naktī uz 1919. gada 3. janvāri. To va-

dīja Latvijas un Rīgas apvienotā Kara Revolucionārā

Komiteja, kura prasmīgi izmantoja Oktobra bruņotās
sacelšanās pieredzi Petrogradā (viens no Rīgas sacel-

šanās vadītājiem bija O. Dzenis, kas 1917. g. bija Pet-

rogradas KRK loceklis, vadīja Pavlovskas pulka trie-

cienu Ziemas pilij). Vācu okupantu administrācija un
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Ulmaņa valdība aizbēga. 3. janvāra vakarā Rīgas lie-

lākā daļa bija atbrīvota. Naktī uz 4. janvāri republikas
galvaspilsētā ieradās P. Stučka, kura vadībā tūlīt pat
notika valdības sēde. Pēc dažām stundām atbrīvotajā
pilsētā, iedzīvotāju sveiktas, iesoļoja latviešu strēlnieku

kolonnas.

Apmēram tāpat revolūcija uzvarēja Jelgavā (9. jan-

vārī), Tukumā, Bauskā, Dobelē un Kandavā. Bet no

Ventspils un Kuldīgas vācu okupantus padzina strēl-

nieki un strādnieki-kaujinieki kopīgās kaujās.
Decembrī un janvārī sacēlušies strādnieki un uz-

brūkošie latviešu strēlnieki bija atbrīvojuši no okupā-
cijas jūga visu Latviju, atskaitot Liepājas pilsētu, Gro-

biņas un Aizputes apriņķi.
Visā Latvijā darbaļaužu padomes vēlēja delegātus uz

Apvienotās Latvijas I padomju kongresu.

Kongress sāka darbu tā, kā bija paredzēts — 1919. g.
13. janvārī. Uz kongresu bija ieradušies 705 delegāti
no visas Latvijas, arī no tiem Kurzemes apriņķiem, kas

vēl bija vācu okupantu varā. Plaši bija pārstāvēta Lat-

gale. Sēdes notika Pilsētas teātrī — tag. LPSR Valsts

operas un baleta teātri. Viesu vidū bija VCIK priekš-
sēdētājs J. Sverdlovs. Viņš apsveikuma runā izteica

ļoti augstu vērtējumu Latvijas proletariāta revolucio-

nārajam veikumam. Viņš teica: «Ne ar vienu citu pa-

saules daļu mēs neesam tik cieši saistīti kā ar sarkano

Latviju... ne ar ko mēs neesam tā saistīti kā ar lat-

viešu strēlniekiem.»1

KK(b)P CX un Maskavas strādnieku vārdā kon-

gresu sveica Ļ. Kameņevs.
Noklausījies P. Stučkas ziņojumu par Valdības dar-

bību, kongress akceptēja to un apstiprināja 17. de-

cembra Manifestu. Galvenais notikums bija Padomju
Latvijas Konstitūcijas pieņemšana. Par to referēja

xCeepdAoe fl. M. HačpaHHbie npoH3BefleiiHH, M., 1960, t. 3, c. 112,
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P. Stučka un J. Daniševskis. Konstitūcijas projekts
bija izstrādāts, izmantojot KSFPR Konstitūcijas pa-

matpunktus un ņemot vērā vietējās īpatnības. Konsti-

tūcija noteica arī jaunu republikas nosaukumu — Lat-

vijas Sociālistiskā Padomju Republika. Augstākā vara

LSPR piederēja revolucionārās tautas ievēlētajam pa-

domju kongresam, bet kongresu starplaikā — LSPR

Centrālajai Izpildu Komitejai, kas no sava vidus; ievē-

lēja augstāko izpildorgānu — Latvijas Padomju val-

dību 11 cilvēku sastāvā. Par valdības priekšsēdētāju
ievēlēja P. Stučku, par priekšsēdētāja vietniekiem —

J. Lencmani un J. Daniševski. Tā noslēdzās Padomju
Latvijas izveidošanās revolucionārais process.

15. janvārī Apvienotās Latvijas padomju I kongress

pieņēma arī rezolūciju «Par attiecībām pret Krieviju»,
kurā uzdeva valdībai attiecības ar KSFPR veidot «iz-

ejot no Latvijas darbatautas vienprātīgās atziņas, ka

Latvijai ar Padomju Krieviju jādzīvo visciešākā brāļu
savienībā un jāizkaro kopēja cīņa... par darbatautas

varas vispārēju uzvaru». Vēlāk, 1919. g. 1. jūnijā
LSPR iestājās padomju republiku militāri politiskajā
savienībā, kas pēc V. I. Ļeņina ierosmes tika nodibi-

nāta tajā pašā dienā.

Latvijas komunistu VI kongresā (1919. g. 1.—6.

martā), kas deva republikas partijas organizācijai no-

saukumu — Latvijas Komunistiskā partija, notika prin-
cipiāla diskusija par pozitīvo un negatīvo komunistu

darbībā, par pieredzi, kura bija gūta Latvijas Sociālis-

tiskās Padomju Republikas sākotnējā veikumā. Kon-

gress Latvijas padomju varu orientēja uz grūtu cīņu
par sociālisma celtniecības uzsākšanu, deva pareizu
ievirzi: censties visur atrast kopvalodu ar masām, pa-
reizi izprast to sociālās prasības.

Taču, jau 1919. g. februārī vācu imperiālistu kontr-

revolucionārās divīzijas, janvārī apspiedušas Vācijas

proletariāta sacelšanos, izvērsa uzbrukumu pret Pa-



domju Latviju. No ziemeļiem uzbruka buržuāziskās

Igaunijas armija. Pavasarī izveidojās vēl trešā

fronte «— baltpoļu leģioni centās sagrābt Daugavpili.
Padomju Krievija, kur liesmoja pilsoņu karš, tolaik tik

nepieciešamo palīdzību nevarēja sniegt.
Pret 45 tūkstoši vīru lielo Latvijas padomju armiju

vērsās ap 70 tūkstoši daudz labāk apbruņotu iebrucēju.
1919. gada 22. maijā krita Rīga, bet 1920. gada janvāri
arī pēdējais Padomju Latvijas novads — Latgale.

Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika cieta sa-

kāvi. Taču — kā pierādījusi vēsture — tā bija tikai

pārejoša, īslaicīga reakcijas uzvara.

Revolucionārā pieredze, ko Latvijas darbaļaudis bija
guvuši šķiru kaujās 1917.—1919. gadā, Padomju Lat-

vijas dzimšana un pastāvēšana bija tādi vēsturiski

faktori, kuri darbojās arī turpmāk. Tie palīdzēja vei-

dot jaunu revolucionāru paaudzi, kas turpināja cīņu par

padomju varu un sociālismu. Šī paaudze uzvarēja
1940. gada revolūcijā. Tā noslēdzās Padomju Latvijas
tapšanas vēsturiskais ceļš.

Vēstures zinātņu doktors

L. DRIBINS
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BURŽUĀZIJAS CEĻŠ UZ VARU LATVIJĀ

Buržuāziskās Latvijas veidošanās sākās apstākļos,
kad pēc Vācijā notikušās 1918. gada revolūcijas uzva-

ras Latvijā izvērsās cīņa par padomju varas atjauno-
šanu.

Vācijas revolūcija un kustība par padomju izveido-

šanu vācu okupētajā Latvijā faktiski aizslaucīja no

vēstures skatuves tos latviešu buržuāzijas politiskos
darboņus, kas savu nākotni bija saistījuši ar Vācijas

vasaļvalsts radīšanu Baltijā. Antantes pārstāvji kopa
ar Vācijas pārstāvjiem (Vācijas pilnvarotais Baltija
bija sociāldemokrāts A. Vinnigs) meklēja jaunajiem
apstākļiem atbilstošus partnerus. Par tādiem kļuva bi-

jušie Latviešu Pagaidu nacionālās padomes locekļi (pēc
Oktobra revolūcijas šī padome darbojās Valkā, bet pēc
visas Latvijas teritorijas okupēšanas pārcēlās uz Pet-

rogradu) Zigfrīds Meierovics, Jānis Seskis, Jānis Čak-

ste v. c, kā arī 1918. gadā vācu okupētajā Rīgā izvei-

dotā Demokrātiskā bloka pārstāvji Kārlis Ulmanis,

Marģers Skujenieks, Spricis Paegle un Miķelis Valters.

Kopēja šiem vīriem bija viņu proantantiskā orientācija
un spilgti izteiktā pretpadomju nostāja. Laika posma
no 1918. gada 12. līdz 17. nov. tika panākta vieno-

šanās, kuras rezultātā 18. nov. varēja noformēt tā sau-

camo Tautas Padomi 79 cilvēku sastāvā un Pagaidu
valdību. Tautas Padomē bija pārstāvētas Vidzemē

1917. un 1918. gada izveidojušās buržuāziskas un sīk-
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buržuāziskās partijas, ta*ja ietilpa arī buržuāzijas pār-

stāvji no Kurzemes un Latgales. Spēcīgākais buržuā-

ziskais politiskais grupējums bija Zemnieku savienība,

kuras līderi Kārlis Ulmanis un Zigfrīds Meierovics sa-

ņēma ministru prezidenta un ārlietu ministra posteņus,
bet Miķeli Valteru iecēla par iekšlietu ministru. Bi-

jušie buržuāziskie cariskās Krievijas IV Valsts domes

domnieki Jānis Zālītis un Jānis Goldmanis kļuva par

apsardzības ministru un zemkopības ministru. Par

Tautas Padomes priekšsēdētāju (viņam bija valsts

galvas funkcijas) tika izvirzīts Jelgavas advokāts,

bijušais I Valsts domes deputāts un 1917. gadā
Kurzemes guberņas komisārs Jānis Čakste, kuru uz-

skatīja par Zemnieku savienības pārstāvi, taču pats
viņš centās uzsvērt, ka esot bezpartijisks politisks dar-

binieks. Par viņa vietniekiem tika izvirzīti sīko centra

grupu pārstāvis radikāldemokrāts Rīgas advokāts

Gustavs Zemgals (pēc J. Čakstes nāves 1927. gadā

kļuva par buržuāziskās Latvijas Valsts prezidentu) un

galēji labējais sociāldemokrāts Marģers Skujenieks.
1918. gada 17. nov. Rīgas strādnieku un kalpotāju

masu sapulce ievēlēja īpašu organizācijas komiteju un

pieņēma lēmumu par visas varas nodošanu padomēm.
Pēc tam sākās strādnieku un bezzemnieku padomju
veidošana visā Latvijā, bet 1918. g. 4. dcc. tika nodibi-

nāta Latvijas pagaidu padomju valdība Pētera Stuč-

kas vadībā. 1918. gada 17. dcc. Latvijas padomju val-

dība publicēja manifestu, kurā paziņoja, ka visa valsts

vara Latvijā pārgājusi padomju valdības un vietējo
padomju rokās. 22. dcc. Padomju Krievijas valdība iz-

deva dekrētu par Padomju Latvijas neatkarības atzī-

šanu. Šo dekrētu bija parakstījis Vladimirs Iļjičs Ļe-
ņins.

Pagaidu valdība un tās rīcību sankcionējošā Tautas
Padome šai laikā sāka sairt, tāpēc izmisīgi meklēja
vācu okupantu palīdzību. 1918. gada decembrī ar Vā-
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cijas ģenerālpilnvaroto Baltijā A. Vinnigu tika noslēg-
tas trīs vienošanās, kas šo «valdību» un «padomi» pa-

darīja par tiešu vācu okupantu un baltvācu muižniecī-

bas, kā arī buržuāzijas aģentu. 1. dcc. noslēgtajā līgumā
bija nosacīts, ka «vācu civilpārvalde nodod uz slēdzamu

tuvāku līgumu pamata zemes pārvaldes darīšanas Pa-

gaidu Valdības orgāniem». 7. dcc. vienošanās par bur-

žuāziskās valdības bruņotajiem spēkiem paredzēja, kn

tie jāietilpina vācu zemessargu, t. s. Baltijas landes-

vēra (dokumentos dažkārt saukts ari «landvēra») spē-

kos, jāformē no brīvprātīgajiem un ka tajos jābūt 18

latviešu un 7 vācu rotām un 1 krievu rotai, 3 latviešu

un 2 vācu baterijām. Par landesvēra komandieri bija
paredzēts iecelt vācieti (par tādu k|uva majors Flečers)
vai zviedru, ja tāds atrastos. Rīgas garnizona koman-

dantam bija jābūt vācietim un garnizonā drīkstēja būt

2 latviešu, 5 vācu rotas un 1 krievu rota. 29. decembrī

tika noslēgta plaši pazīstamā Ulmaņa un Vinniga vie-

nošanās — piešķirt Latvijas pavalstniecību ar tiesībām

uz zemi tiem Vācijas pavalstniekiem, kas ne mazāk kā

četras nedējas piedalījušies cīņās pret Padomju Latvi-

jas bruņotajiem spēkiem.

Pagaidu valdības un Tautas Padomes klaji redzamā

atkarība no Vācijas un baltvāciem to izolēja arī no lie-

lākās daļas lauku buržuāzijas. No septiņām landesvēra

latviešu rotām, kas bija izveidotas līdz decembra bei-

gām, divas decembra beigās sacēlās, bet divas pārgāja
Rīgas strādnieku pusē 1919. g. 2. janvārī, kad Rīgā sā-

kās strādnieku sacelšanās. Raksturīgi, ka šais bruņota-
jos spēkos neiesaistījās neviens no latviešu strēlnieku

bataljonu un pulku vecākajiem virsniekiem. Abi apakš-
pulkveži Oskars Kalpaks un Jānis Balodis bija 1915.

gada sākumā krituši vācu gūstā un tāpat kā vairākums

vācu gūstā bijušo virsnieku vāji orientējās politiskajos
notikumos Krievijā. Latviešu strēlnieku pulku vecākie

virsnieki šai laikā cīnījās vai nu Sarkanās Armijas
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sastāvā (Jukums Vācietis, Pēteris Avens v. c), vai arī

kopā ar Krievijas monarhistiem (Rūdolfs Bangerskis,
Kārlis Gopers v. c). Par Pagaidu valdības un Tautas

Padomes nožēlojamo stāvokli liecina to sastādītie doku-

menti. 1

1918. g. 17. dcc. Pagaidu valdības sēdes protokola
teikts:

«Pēc garākām pārrunām nolemj parakstīšanos
uz izsludināto neatkarības aizņēmumu izvest pie-

spiedu kārtā, palielinot aizņēmuma kopsummu no

10 uz 20 miljoniem rub]u.»

1918. g. 22. dcc. sēdē «kabinets vienprātīgi konstatē,
ka Latvija ar saviem spēkiem nevar cīnīties pret
lieliniekiem (boļševikiem — 0. N., E. P.). ...

Tas

pabalsts, ko var dot vāci, ir nepietiekošs, lai mūs

aizsargātu. Tikai Sabiedrotie var dot pietiekošas

spēkus».

1919. g. 2. janvārī jau Jelgavā.
«Latviešu tauta ir stipri lielinieciska, kas neļauj
drošai armijai sastādīties. Stāvoklis varētu grozī-
ties, ja nāktu pietiekoši stiprs atbalsts no ārienes,
t. i., no sabiedrotajiem.

Klātesošie Tautas Padomes locekļi atzīst Pa-

gaidu valdības līdzšinējo taktiku par pareizu un

ieteic viņai palikt Jelgavā tik ilgi, kamēr tas iespē-
jams, un tad doties uz Liepāju, kur, domājams, va-

rēs turēties 2—3 nedēļas pēc Jelgavas krišanas. Ja

arī Liepāja kristu, tad Pagaidu valdībai jāaizbrauc
uz ārzemēm un tur jādara viss iespējamais. ...

Pārrunā jautājumu par bezzemnieku padomju no-

dibināšanos (1918. g. decembrī šīs padomes izvei-

dojās arī Kurzemē — O. N., E. P.) un to darbību

1
Rakstā izmantoti Latvijas PSR Centrāla Valsts Vēstures ar-

hīva dokumenti. — Aut.
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pagastos, tāpat pa soļiem, kas būtu sperami pret
šo padomju patvarīgu varas sagrābšanu».

1919. g. 7. janvārī jau Liepājā:
«Stāvoklis Liepājā ir nedrošs un latviešu iedzī-

votāju lielākā daļa simpatizē lieliniekiem. Nodroši-

nāt stāvokli pilsētā būtu iespējams, tikai ievedot

militāru diktatūru. lekšlietu ministrs M. Valters

ziņo, ka Ventspilī un Tukumā jau nodibinājušas

jaunas organizācijas (domātas padomes — O. N.,
E. P.), kuras sagrābjot varu savās rokās. Apsardzī-
bas ministrs J. Zālītis aizrāda, ka mūsu rotas ir

gatavas aizstāvēties tikai tādā gadījumā, ja būs

garantēta aizbraukšanas iespējamība. Pārrunājot

pēdējo jautājumu, Pagaidu Valdība konstatē, ka

iespēja aizbraukt būs».

Kā Tautas Padomes, tā Pagaidu valdības darboņi šai

laikā visai rosīgi brauca (bēga) uz ārzemēm. Jau

1918. g. 23. novembrī uz Parīzi devās J. Čakste, kurš

kopā ar Z. Meierovicu un J. Seski (bijušo Kerenska ad-

jutantu) tur nesekmīgi mēģināja panākt Pagaidu val-

dības atzīšanu. 1919. g. 9. janvārī Pagaidu valdība uz

ārzemēm nosūtīja pārējos ministrus, arī K. Ulmani. Ko-

penhāgenā K. Ulmanis intervijā ietekmīgajai dāņu bur-

žuāziskajai avīzei «Berlingske Tidende» izklāstīja savas

misijas mērķus: «Mēs gribam Eiropai lūgt palīdzību un

atbalstu mūsu cīņā pret boļševismu, atbalstu palīg-
spēku, brīvprātīgo formējumu, ieroču, uzkabes un pār-
tikas veidā, mēs lūgsim arī palīdzēt nokārtot mūsu

finansiālo stāvokli.» Vērsdamies pie Francijas valdības,

Z. Meierovics šo «palīdzības lūgumu» konkretizēja un

deklarēja, ka «Latvijas valdība ir ar mieru kompensēt
ieroču vērtību ar savām mežu un koku bagātībām. Ce-

rams, ka Francijas valdība, ievērojot to, ka cīņai ar lie-

liniecismu ir vispasaules nozīme, būs ar mieru nodot

Latvijai kara materiālus pret 1 000 tonnām linu, ko-

kiem un kādu ieroču samaksas daļu atstāt uz kredītu».
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Tas pats Meierovics 1919. gada augustā atklāti atzina,
ka «lielinieku frontē nevaram iesākt ofensīvu, kamēr

nedabūsim ieročus un naudu. Labi, ka varam izturēt

defensīvu».

Jāteic, ka militārā ziņā nespēcīgās Pagaidu valdī-

bas pārstāvju patētiskie paziņojumi par «cīņu pret boļ-
ševismu» Rietumvalstu diplomātus un militārās amat-

personas necik gan neietekmēja. Par to 1919. gada

augustā Pagaidu valdībai no Parīzes rakstīja J. Seskis:

«Visā mūsu diplomātijā un politikā viens trūkums:

mēs esam spiesti griezties ar savām prasībām tikai pie
viena faktora, pie Ententes (Antantes — 0. N., E. P.)\

mums nav izvēles, mēs nevaram kaulēties. Tādā kārtā

mūsu politika izvēršas lūgšanas un pierunāšanas mē-

ģinājumos. To zina ļoti labi Entente... un tādēļ viņa
izturas pret mazām tautām ar ārkārtīgu vienaldzību

un mazcienību.» Kādā no sekojošajām vēstulēm J. Ses-

kis runā vēl skaidrāku valodu: «Lai laikraksti hipnotizē
tautu ilūzijām, bet valdība nedrīkst ļaut sevi apmānī-
ties. Kad pulkvedis dv Parquet no Rīgas ieradās Pa-

rīzē pie mums, tad tūliņ stāstīja, ka esot «izgādājis»
zināmu daudzumu municijas, ieroču, etc, bet lai mēs

gādājot par to linus. Pēc liniem prasīja visi ģenerāli
un citi oficieri, bet kamēr es nebiju parakstījis kontr-

aktu par 2500 tonnu linu pārdošanu, tamēr neviens

par kara materiālu izdošanu īstenībā ir nedomāja...
Es apgalvoju, ka... taisni kara materiāls ir ieroči, ar

kuriem mēs iekarosim Latgali, Baltkrieviju (! — 0. N.,
E. P.), kur iegūsim linus. Tāds arguments, likās, stā-

vokli uzlaboja, un kara materiālu izdošanu turpina.»
Taču pēc franču amatpersonu domām Pagaidu valdī-
bas pārstāvji linu piegādes komiju funkcijas nav pildī-
juši pietiekami uzcītīgi, un šai sakarā J. Seskim nā-

kas noklausīties bargus kāda Francijas Ārlietu minis-

trijas ierēdņa pārmetumus. Par to atkal J. Seskis: «Es

Evbetam apgalvoju, ka linu mums tikai tādēļ nav, ka
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mums trūkst ieroču, lai padzītu no linu zemes krie-

vus un vāciešus, un ka Latvijas valdība savus līgu-
mus turēs. Evbets ari pievienojās tām domām, ka, iero-

čus dabūdami, mēs gūsim uzvaras un linus atsvabi-

nātā zemē.» Tieši tā, melns uz balta — «uzvaras un

linus»... Un Seskim atliek tikai nopūsties: «Nav sa-

biedroto politikā pret jaunajām valstīm ne simpātijas,

ne tautu tiesību aizstāvēšanas — tikai veikals un vis-

patīgākās intereses... Viņi atzīst tikai spēku, ko var

radīt ar ieročiem un gūt caur veikalu. Pārdodiet me-

žus, linus, dariniet alkoholu, netaupiet neko un pērciet
kara materiālus.»

Jā, buržuāziskās Pagaidu valdības pabalstīšana Rie-

tumvalstu valdošo aprindu acīs patiešām bija tikai

tāda «linu andele», Latvija viņu izpratnē — tikai «linu

zeme». Un 1919. gada augustā Seskis brīdina Pagaidu
valdību: «Ārzemes firmas naigi vien rīkojoties, lai eko-

nomiski sagrābtu Latviju savos nagos. Viņas ne lab-

prāt grib pārdot preces Latvijas tirgotājiem, bet visas

grib pašas nodibināt veikalus pie mums... Ārzemju
firmas grib pašas nodibināties Latvijā un dod mantas

tik pret pirmmateriāliem (izejvielām — 0. N., E. P.).
Pabalstītas ārzemju kapitāliem, viņas izskaudīs vietē-

jos tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumus un pada-
rīs Latviju par savu koloniju.»

Ko te piebilst? Tātad redzēja un saprata, kurp Lat-

viju var novest buržuāzijas varasvīru politiskais
kurss — orientācija uz Rietumvalstīm. Bet nesaskatīja
citas izejas. Jo bija sveši paši savai tautai. Un sav-

tīgo šķiras interešu dzīti, turpināja šo kursu...

Bet atgriezīsimies Liepājā, kur 1919. gada sākumā

no Pagaidu valdības locekļiem ir palikuši vienīgi J. Zā-

lītis, M. Valters un satiksmes un darba ministrs Her-

manovskis, kuri vairāk nekā mēnesi trijatā «notur val-

dības sēdes». Nav jau ko valdīt, jo par pulkvedi pa-
augstinātā Oskara Kalpaka bataljonu (pēc nejaušā



34

sadursmē ar vāciešiem nošautā Kalpaka bataljona

priekšgalā ir tāpat par pulkvedi paaugstinātais Jānis

Balodis) komandē landesvēra, bet tautas mutē — lan-

deszvēra, pavēlnieks majors Flečers un aizmugurē kār-

tību pārzina vācu garnizoni un komandanti. Kad

1919. gada janvāra beigās baltigauņu rokās krīt daži

Ziemeļvidzemes pagasti, par tur jaunveidojamo bru-

ņoto spēku «pavēlnieku» izdodas sameklēt vienīgi
1915. g. februārī Augustovas mežos vācu gūstā kri-

tušo un nule atgriezušos kapteini Jorģi Zemitānu, kuru

tad arī ar absolūtām pilnvarām nosūta no Liepājas uz

Tallinu.

Par stāvokli Liepājā janvārī Apsardzības ministri-

jas apgādes daļas priekšnieks apakšpulkvedis Rūdolfs

Dambītis (1919. g. janvāra pirmajā pusē Dambītis —

1881. — 1957. — bija apsardzības ministra biedrs, bur-

žuāziskajā Latvijā kļuva par ģenerāli, pēc 1934. g.

15. maija apvērsuma no armijas tika atlaists, 1940. ga-
dā bija kara ministrs Tautas valdībā, Tautas saeimas

loceklis, vācu okupācijas laikā ieslodzīts koncentrāci-

jas nometnē. Pēc kara atgriezās Latvijas PSR, no

1948. g. pensionārs) 1919. g. 28. februārī rakstīja: «Lie-

pājā iebraucām 6. janvāra vakarā, bet līdz pēdējām
janvāra dienām Pagaidu valdība un līdz ar to arī

Apsardzības ministrija maz varēja darboties. Daudzi

līdzi atbraukušie darbinieki sāka izklīst no Liepājas
uz ārzemēm un vispāri stāvoklis bija tāds, ka visi katru

dienu taisījās tikai uz aizbraukšanu. Liepājā iebrauca

latviešu atsevišķā rota līdz ar Pagaidu valdību un tam-

dēļ vienīgās rūpes bija par minētās rotas apgādāšanu
ar pārtiku. Pēc pārtikas minētai rotai griezāmies pie

pjlsētas valdes, kura bija ar mieru nākt pretī, bet vie-

tējā strādnieku padome piekrita tikai maizes un sāls

izsniegšanai.»
1919. gada 22. martā Liepājā ieradās kādreizējās

latviešu strēlnieku pirmās brigādes komandieris (1916.
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gada beigās) ģenerālis Ernests Misiņš, kuru steidzīgi
iecēla par neesošās armijas Galvenā štāba priekšnieku.
1919. gada beigās Misiņš par šo savas darbības posmu
rakstīja, ka

«starp Armijas štābu un fronti nav nekāda sakara
un ka rīkojumi, kuri iziet no pulkveža Baloža un

Kara (dokumentos — Apsardzības — 0. N., E. P.)
ministrijas, ir bieži pretēji». Misiņš gribēja, lai

viņam «tiktu padotas visas karaspēka daļas. Projek-
tam pilnīgi piekrizdams, apsardzības ministris iz-

teicās, ka šobrīd vēl nav iespējams tādu pavēli
izdot, tādēļ, ka tādā gadījumā es būtu padots Lan-
desvēra komandierim majoram Fletčeram».

Misiņš apgalvo, ka 1919. gada 6. vai 7. aprīlī Baloža
štāba priekšnieks kapteinis Ludvigs Bolšteins ar de-

legāciju ieradies Liepājā un pieprasījis, lai Pagaidu
valdība bez noteikumiem pakļautos vācu spēku virspa-
vēlniekam Latvijā ģenerālim fon der Golcam, uz ko
Zālītis atbildējis, ka «šāds pieprasījums ir līdzīgs Lat-
vijas nodevībai!», un Misiņš atzinis par nepieciešamu
Bolšteinu arestēt. Tas tomēr nenotika, un Baloža vie-
nība no šā brīža līdz pat Strazdumuižas pamieram
1919. g. jūlija Pagaidu valdībai faktiski vairs nepakļā-
vās, bet pildīja vienīgi Flečera pavēles.

1919. g. 16. aprīlī pēc fon der Golca norādījuma balt-
vācu vienības Pagaidu valdības ierēdņus arestēja vai
piespieda meklēt angļu aizsardzību un izveidoja «val-
dību» no sev pilnīgi paklausīgām marionetēm sākumā
ar cara laika prokuroru Borkovski, bet pēc tam ar mā-
cītāju Andrievu Niedru priekšgalā. Šī valdība kļuva
sulainiska vācu gribas izpildītāja, kas, apstiprinādama
plašos sarakstus par Vācijas pilsoņu pāriešanu Lat-
vijas pavalstniecībā, vienmēr par pamatojumu uzrā-

dīja 1918. g. decembrī starp Pagaidu valdību un Vin-
mgu noslēgtās vienošanās. Antantes pārstāvji šīs pār-
maiņas novērtēja visumā labvēlīgi, jo tās saliedēja



36

pretpadomju spēkus Latvijā. Tautas padomes un Pa-

gaidu valdības darbība bija pārtraukta, nekādas šo

orgānu sēdes nenotika.

1919. g. 22. maijā vācu spēki ieņēma Rīgu, kur sākās

asiņains terors. Pat buržuāziskās Latvijas vēsturnieks

Aleksandrs Grīns jutās spiests atzīt:

«Vāci parādīja savu asinskārīgo dabu jau Dau-

gavas kreisajā krastā, desmitiem apšaudami gūstā

sajemtos sarkanarmiešus. Tikuši Rīgā, viņi ben-

dēja pa labi un pa kreisi un šāva visus, kas iz-

skata pēc nelikās vācietis. Ļoti daudzi krita par

upuri arī denunciācijai: vajadzēja tikai kādam vā-

cietim garāmejošam karavīram parādīt ar pirkstu,
ka tas un tas ir komunists vai simpatizē lielinie-

kiem, un — šis cilvēks bija pazudis.»
Arī Niedras valdība savā sēdē 1919. g. 8. jūnijā uzdod

ministru prezidentam noteiktāk noskaidrot attiecības

starp valdību un no vācu brīvprātīgajiem 1918. gada
beigās saformēto dzelzsdivīziju. «lenāk daudz sūdzības

no iedzīvotājiem par dzelzsdivīzijas kareivju rīcību. Se-

višķi tas attiecas uz dzelzsdivīzijas policijas nodaļu.»
10. jūnijā valdība konstatē, ka Rīgā apcietinātas ap-

mēram 4 000 personas (laba valdība, kas nezina apcie-
tināto skaitu!).

19. jūnijā valdības sēdē:

«Apgādāšanas ministra vietas izpildītājs An-

drejs Krastkalns ziņo par faktiem, kas liecina, ka

dzelzsdivīzijas kareivji turpina nelikumīgas rek-

vizīcijas un iedzīvotāju aplaupīšanu. Sakarā ar šo

ministru prezidents ziņo, ka te darīšana ar ilga
kara sekām. Starp kareivjiem daudz noziedzīgu
elementu.»

No Niedras valdības «maizestēviem» vāciešiem

«stingrības» ziņā daudz neatpalika ari Pagaidu valdī-

bai uzticību saglabājušais Ziemeļlatvijas virspavēlnieks
(cik skanīgs nosaukums!), tolaik jau pulkvedis Jor-
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ģis Zemitāns. 1919. gada 9. jūlijā avīzes «Tautas

Balss» 58. numurā publicēta viņa pavēle:
«Pateicoties dažu rajonu komandantu noziedzī-

gai nolaidībai, dažos apgabalos pavisam atklāti

staigā bijušie komunisti, komisāri un dažādi mu-

sinātāji, kas saceļ lielu uztraukumu vietējos iedzī-

votājos. Lai novērstu šo nevēlamo parādību, pa-

vēlu:

3. Aizmugures apsardzības priekšniekam dot rīko-

jumu, ka 10 dienu laikā viņu arestēto bijušo lie-

linieku kalpu, piekritēju vai pašu lielinieku nozie-

gumu apmēri tiktu izmeklēti un vainīgie tiktu no-

doti lauku kara tiesai.

4. Lai nebūtu jāvadā arestētie pa komandantūrām,
tad sadalīt apriņķus tiesu lietu rajonos un izsūtīt

lauku kara tiesas uz vietām.

5. Visiem iedzīvotājiem, kuri pazīst bijušos lieliniekus

un zin viņu uzturēšanās vietu, nekavējoši jāpaziņo

par to vietējiem komandantiem. Sīs pavēles neizpil-
dītāji tiks nodoti lauku kara tiesai kā lielinieku līdz-

strādnieki, kā arī visas tās amata personas, kuras

negriezīs vērību uz iedzīvotāju aizrādījumiem.»
Sešpadsmit Ziemeļvidzemes sabiedriskās organizāci-

jas iesniedza pret šo pavēli protestu, norādīdamas, «ka

šī pavēle ir savā bardzībā ārkārtīgi vienpusīga, tā var

nenovēršami veicināt netaisnību, personīgu denunciā-

ciju un atriebību».

Tautas Padomes 1919. g. 18. aug. sēdē meņševiku
grupas iesniegtajā pieprasījumā minēti Zemitāna kara-

spēka un iecelto komandantu izrēķināšanās fakti:

«27. jūnijā otrais Cēsu bataljons nošāvis Madonā

Patkules skolas skolotāju Ramanu par to, ka esot

sazinājies ar komunistiem.
1. jūlijā turpat nošāvis kā komunistus 1. Latvijas
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neatkarības bataljons 3 cilvēkus: dzelzceļnieku Pē-

teri Zālīti, Bušmani un Rācenāju.

6. jūlijā Dikļu Lielrāķos ieradušies kratītāji no ko-

mandantūras. Meklējuši pēc Jirgensona. To neat-

raduši un nopēruši viņa dēlu. Pērēji: komandants

Kjūrens, Putniņš un Mazrocis. 9. jūlijā atkal kra-

tīšanas un nopratināšanas turpat. Jirgensona sieva

sista ar gumijas pipku, tāpat arī meita Vilma. Pē-

rēji: Putniņš, Graudiņš un Roliņš. 10. jūlijā ko-

mandants Kjūrens pēris Jirgensona sievu cietumā,
kur to ievietojis, lai atzīstas, kur atrodas viņas
vīrs. 4. augustā atkārtojies tas pats.

21. jūnijā Dikļos pērts Verovkūrs Dikļu muižas

koku fabrikā. Pērēji: Kjūrens un Mazrocis. Klāt

bijuši: Miķclsons un Lūsinš.

28. jūnijā Dikļos pērti jauniešu pulciņa vīriešu

kārtas biedri. Limbažu rajonā komandants Bog-
danovs un viņa palīgi Mezdrs un Lesigs bez tiesas

un izmeklēšanas nošāvuši Jāni Pūpolu ar dēlu

no Limbažu pagasta, Voldiņu un Jeršanu no Lim-

bažiem, Voldi Priedīti un Mottu no Umurgas.
Liel-Salaces komandants Grigorjevs pēris ar na-

gaikām graudniekus Nadježinu, Bērziņu un citus

par ieroču neizdošanu. Sveiciema muižā pērts
strādnieks Veinblūts ar sievu, lai atzīstas, ka vi-

ņiem ir ieroči. Turpat pērti mūrnieks Dzelvīts un

mežsargs Krastiņš no Jaun-Dambja muižas, Vinka

meita no Vec-Dambja un Ziemeļa sieva no Van-

gas.

Ozolos nošauti 3 cilvēki, to starpā divi brāļi
Ciņi no Puiķeles pagasta.

Mazsalacā nežēlīgā kārtā piekauts Ķīles mež-

sargos dzīvojošais vaļenieks Bergs, lai saka, kur

atrodas viņa dēli. Tāpat nežēlīgi piekauts tirgotājs
Bērziņš.
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Viss tas darīts uz apriņķa komandanta Bankina

rīkojuma pamata un ar viņa ziņu.

Turpat Mazsalacā arestēti pāri par 50 cilvēku,
visvairāk tādi, kuri nekādu dalību lielinieku kus-

tībā nav ņēmuši; arestētie piekauti, starp tiem ari

tirgotājs Juris Bērziņš.

Košķelē, Mazsalacas apkārtnē, arestēts Bērzu

māju saimnieks Jānis Mežoks par to, ka padomju
valdības laikā bijis ievēlēts pagastā par kādu re-

videntu.»

Interpelāciju komisija atzina, ka komandantu rīcība

konkrētos gadījumos nepieļaujama, bet par Zemi-

tāna pavēli nolēma, ka tā «pēc saviem motīviem un

savā būtībā uzskatāma par pilnīgi pareizu un par

tādu, kas izsaukta no laika vajadzībām».
Komandantu rīcību nevarēja nenosodīt, jo Vidze-

mes-Latgales aizmugures rajona priekšnieks pulkvedis-
leitnants Miglavs 1919. g. 16. augustā oficiāli ziņoja,
ka laikā no 9. jūl. viņa darbības rajonā vien koman-

dantūras bez jebkādas tiesas nošāvušas 17 cilvēkus,
bet «komuniste Austriņa» 12. aug. nošauta pēc tam,

kad pats Miglavs bija atcēlis tai lauku kara tiesā pie-
spriesto nāves sodu.

1919. gada 4. novembrī Tautas Padomes sēdē ru-

nāja sociāldemokrāts Pauls Kalniņš un ziņoja, ka no

Cēsu un Valmieras cietumos un divās Valmieras tu-

vumā esošajās koncentrācijas nometnēs ieslodzītajiem
aptaujāti 350. No aptaujātajiem 52 vēl vispār nebijuši
nopratināti, bet 158 jūlijā, augustā un septembra sā-

kumā nopratināšanas laikā spīdzināti. No 24. jūnija
Valmieras cietumā atrodas 74 g. vecais Oluts no Māl-

upes, kurš kopā ar vedeklu, meitu un vēl 5 ģimenes
locekļiem apcietināšanas laikā «smagi piekauti, tā ka

paģībuši». Oluts nav varējis pratinātājiem atbildēt, kur

atrodas viņa dēls. «31% no ieslodzītiem ir sievietes,
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61 % — pieder pie rokpeļņiem, pie bezzemniekiem, ka-

mēr saimnieki ir tikai 12%.» Pauls Kalniņš atklāti

atzina, ka soda ekspedīcijas, kas rīkojušās saskaņā ar

Zemitāna pavēli Ziemeļlatvijā, «ir izdarījušas tādus dar-

bus, kādi pat cara laikā laikam nenotika». Visi arestē-

tie esot aplaupīti, daudziem nodedzinātas mājas.

Republikāņu frakcijas pārstāvis Valdmanis uzsvēra,

ka «cilvēki, kas sliktos cara laikos būtu nosēdējuši 3—4

dienas, tagad nosēd 3—4 mēnešus. Senos laikos bij
noteikumi, ka policija par apcietināšanu ziņoja 24 stun-

dās un lietu nodeva 7 dienu laikā izmeklēšanas tiesne-

sim, bet tagad — labi, ka tā lieta nonāk pie izmeklē-

šanas tiesneša pēc diviem vai trim mēnešiem».

Kā redzam, «nacionālo» Zemitāna vienību terors pēc
Vidzemes «atbrīvošanas» visai maz atšķīrās no balt-

vācu terora Rīgā. Starpība bija vienīgi Zemitāna vie-

nību vairāk izteiktajā šķiriskumā, turpretim baltvācu

teroram acīmredzot bija krasāks nacionāls raksturs.

Pēc Rīgas krišanas vācu rokās fon der Golcs un

baltvāci gribēja ieņemt arī Ziemeļlatviju, un Niedras

«valdība» 8. jūnijā nolēma: «enerģiski turpināt gā-
jienu uz Valmieru un Valku». Uzbrukuma attaisnoša-

nai 18. jūnijā dzelzsdivīziju uz 2 nedēļām iekļāva Lat-

vijas «armijā», landesvēra pavēlniekam majoram Fle-

čeram piešķīra Latvijas pavalstniecību un par Latvijas
armijas virspavēlnieku iecēla kara ministru ārstu un

muižiņas īpašnieku Vankinu. Vācu imperiālisti un

baltvāci mēģināja atjaunot savu kundzību, bet netālu

no Cēsīm laikā no 19. līdz 22. jūn. baltigauņu un Zemi-

tāna vienību spēki viņus sakāva. Interesanti atzīmēt, ka

Baloža brigāde šā konflikta laikā palika neitrāla, bet,
vāciešiem sākot atkāpties no Rīgas, 2. jūlijā pārņēma
varu pilsētā (Niedras valdība 24. jūnijā atstāja Rīgu
un faktiski beidza darboties).

Cerēdami vācu spēkus izmantot pretpadomju akci-

jām un baidīdamies no iespējamā Padomju Latvijas
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armijas (tā atradās Latgalē) uzbrukuma, Antantes

pārstāvji papūlējās, lai vietējo reakcionāro spēku

starpā 3. jūnijā Strazdumuižā (netālu no Juglas) tiktu

noslēgts pamiers. Pēc Antantes misijas pieprasījuma

jau 30. jūnijā Tautas Padomes priekšsēdētājs J. Čakste

panāca Pagaidu valdības atkāpšanos.
1919. g. 13. jūlijā Rīgā sapulcējās Tautas Padome,

pēc būtības jaunā sastāvā. Tajā piedalījās 67 pārstāvji
no deviņām latviešu buržuāziskajām un sīkburžuāzis-

kajām politiskajām partijām, 8 no trijām vācu politis-
kajām partijām, 4 no krievu nacionāldemokrātiskās

savienības un 6 no trijām ebreju buržuāziskajām un

sīkburžuāziskajām partijām. Sēdē pirmo reizi bija klāt

angļu, franču un amerikāņu misiju oficiālie pārstāvji,
kurus uzrunājot, Tautas Padomes priekšsēdētājs J. Čak-

ste uzsvēra: «ja Tautas Padomei ir iespēja še strādāt

un ja mēs tiekam apgādāti ar pārtiku, kara materiālu

un visādu citu pabalstu, tad pateicība par to pienākas
Sabiedroto Lielvalstu Valdībām — Anglijai, Francij <i

un Ziemeļamerikai». Tautas Padome «pēc sabiedroto

vēlēšanās» uzdeva Ulmanim sastādīt sabiedrotajiem
pieņemamu valdību. Tajā tika iekļauti vācu un ebreju
buržuāzijas pārstāvji. Par apsardzības ministru kļuva
ģenerālis Dāvids Sīmansons (no 1919. g. vidus arī Ar-

mijas virspavēlnieks). Tautas Padomes 15. jūlija sēdē

sociāldemokrāts Fricis Menders atzina, ka izveidot i

valdība ir uzspiesta kompromisa rezultāts, ka tā ir kār-

tējā piekāpšanās baltvācu muižniecībai. Interesanti at-

zīmēt: ebreju sīkburžuāziskās organizācijas — Bunda—

pārstāvis Zaharevičs uzsvēra, ka Tautas Padome pati
ir «tautas priekšstāvniecības surogāts». Pēc valdības

programmas apspriešanas Tautas Padomes vairākums

šai sēdē pieņēma šādu oficiālu radikāldemokrātu re-

zolūciju:
«Noklausījusēs ministru prezidenta paziņojumu

par kabineta nākošo darbības programmu, Tautas
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Padome uzskata kabinetu tikai par pagaidu darba

kabinetu, kas sastādīts uz mums labvēlīgo ārējo

spēku noteiktiem norādījumiem, lai gan viņa sa-

stāvs neizteic Latvijas iedzīvotāju politisko un

saimniecisko patieso spēku samēru.»

Būtībā bija izveidojusies baltvācu muižniecības un

Zemnieku savienības valdība, kas jau no paša sākuma

konfliktēja ar radikālākās buržuāzijas un sīkburžuāzijas

politiskajām partijām un grupējumiem Tautas Padomē.

Viens no toreizējiem radikālās buržuāzijas pārstāv-
jiem žurnālists E. Blanks 1919. g. novembrī 3. jūliju
(Strazdumuižas pamieru) nosauca par «melnāko no

Latvijas politikas pirmām lappusēm».

Par Tautas Padomes un jaunizveidotās valdības no-

pietnajām domstarpībām gaiši liecina 1919. g. 26. jūl.

starpfrakciju komisijas sēdes protokols. Sai sēdē so-

ciāldemokrāts F. Menders apgalvoja: «Es esmu pārlie-

cināts, ka tas kabinets novedīs Latviju pie posta.» šim

apgalvojumam pievienojās demokrātiskās partijas pār-

stāvji J. Bergsons un E. Bite, nacionāldemokrātu pār-
stāvis J. Bankavs, sociāldemokrāts J. Celms. Demo-

krātiskās partijas pārstāvis A. Raņķis norādīja: «Val-

dība sapņo par direktoriju.»
Cenzdamies saglabāt vācu bruņotos spēkus Kurzemē,

atgūt Vidzemi un varbūt arī Igauniju, fon der Golcs

un baltvāci meklēja jaunas iespējas. 1919. g. augustā
ar Antantes pārstāvju piekrišanu viņi Kurzemes un

Lietuvas teritorijā «pārveidojās» Rietumkrievijas ar-

mijā, par kuras nominālo pavēlnieku kļuva avantūrists

Bermonts-Avalovs (īstais pavēlnieks palika fon der

Golcs) un pie kuras oktobra sākumā pat izveidojās
Rietumkrievijas valdība ar grāfu Pālenu priekšgalā.
Sākās viens no traģiskākajiem posmiem Latvijas vēs-

turē — bermontiāde. 1919. gada septembra beigās uz-

brukumam Rīgai gatavojās ap 50000 bermontiešu. To
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sastāvā bija vācu dzelzsdivīzija, t. s. vācu leģions, un

ap 7 000 viru lielais Rietumkrievijas armijas Kellera

korpuss, kas bija saformēts no bijušajiem Krievijas ka-

raspēka kara gūstekņiem Vācijā. Latgalē pret Padomju
Latvijas spēkiem izvietotā Kurzemes divīzija (bijusī
Baloža brigāde) un landesvērs, par kura komandieri

pēc Strazdumuižas pamiera bija iecelts angļu pulkve-
dis Aleksanders, ieņēma visai neskaidru nostāju.
1919. g. oktobra pirmajās dienās, kad bermontieši pār-
gāja uzbrukumā, pret tiem cīnījās praktiski ap 5 000

steigā savāktu karaspēka daļu kareivji, kas pakļāvās
ģenerālmajora Sīmansona rīkojumiem. Pēc Tukuma,
Slokas un Ķekavas ieņemšanas mēneša sākumā ber-

montieši 9. oktobri pārgāja vispārējā uzbrukumā Rīgas
virzienā. Pulkvedis Zemitāns, kas vadīja cīņas Rīgas

rajonā, deva pavēli Rīgu atstāt, valdības iestādes sāka

evakuēties uz Cēsīm. Rīgas aizsargāšanā (fronte iz-

veidojās gar Daugavu) izšķiroša loma bija plašām
darbaļaužu masām, kas ieplūda karaspēka daļās. Par

militāro operāciju faktisko vadītāju sākuma periodā

kļuva Armijas virspavēlnieka štāba operatīvās daļas

priekšnieks kapteinis Voldemārs Ozols (pirmais Isko-

lastrela priekšsēdētājs 1917. gadā). Pēc Sīmansona at-

kāpšanās oktobra vidū Tautas Padomes aprindās tika

apspriesta Ozola kandidatūra, taču ar labējo un centra

balsīm par virspavēlnieku izvirzīja Balodi. Landesvērs

uzturēja sakarus ar Bermontu un pie Madonas (toreiz
Birži) pat notika sadursme starp landesvēru un lat-

viešu daļām, tomēr kopumā tās Bermonta pusē nepār-
gāja.

Ar pilnām tiesībām var sacīt, ka kontrrevolucionā-

ros Bermonta karapūļus pie Rīgas ar ieročiem rokās sa-

trieca Latvijas darbatauta. Līdz ar to tika pārsvītroti

starptautiskās reakcijas plāni šos spēkus vēlāk izmantot

karadarbībā pret Padomju zemi. Taču tautas patriotis-
kais pacēlums biedēja «patriotisko» buržuāziju. Ne
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velti, izskatot jautājumu par kareivju nežēlīgo spīdzi-
nāšanu Daugavgrīvas mācību bataljonā 1920. gada sā-

kumā, apsardzības ministra biedrs pulkvedis Laimiņš
teica:

«Pirmajās cīņas dienāspie Daugavas ieplūda mūsu

armijā liels vairums dažādu personu.» Daļa no

tām esot cīnījusies pret karaspēka vienību nosūtī-

šanu uz Latgales fronti 1919. g. decembrī. «Nāca

ziņas kā no frontes, tā no aizmugures, ka iesāku-

sies lielinieku aģitācija, kura musina ļaudis un

mūsu karaspēku, lai neiet uzbrukumā pret lieli-

niekiem. Izplatījās arī baumas, ka mūsu karaspēks
neies pret lieliniekiem un ka aizmugurē gaidāma
sacelšanās. Stāvoklis toreiz bij ļoti nopietns.
Lai šo baumu izplatīšanos likvidētu un stāvokli

nodrošinātu, armijas virspavēlniecībai neatlika ne-

kas cits, kā meklēt līdzekļus, ar kuriem to novērst,

un tas spieda dibināt mācības bataljonu, t. i., tādu

iestādi, kurā varētu ievietot elementus, kas ieved

armijā dezorganizāciju un kurus vajadzīgs izolēt,

lai viņi neārdītu armijas disciplīnu.» Ka tādu ele-

mentu bijis ļoti daudz, apliecinot divu ešelonu

pienākšana no Liepājas, kuros atvestie kareivji
esot staigājuši pa Rīgu, dziedādami «Ar kaujas
saucieniem uz lūpām».

Par to, kā rīkojās ar šiem kareivjiem, kuri bija varo-

nīgi cīnījušies pret bermontiešiem, bet nederēja lat-

viešu buržuāzijas pretpadomju plāniem, liecināja pats
pieprasījums, uz ko Laimiņam vajadzēja atbildēt. Vol-

demārs Gūtmanis vairākas reizes tika smagi piekauts,

jo nevarēja pateikt, kāpēc atsūtīts uz mācību batal-

jonu. Leitnants Jānis Grīnbergs saņēma vairākus sim-

tus sitienu ar gumijas nūju, kam svins galā. Ārsts

konstatēja, ka viņam atsistas nieres. 4. februāri pie-
kauti 10 kareivji, no kuriem kareivim Pūriņam izsisti

priekšzobi, bet diviem citiem bijusi nepieciešama ārsta
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palīdzība. Kāds kareivis 32 dienas turēts «stingrā
arestā» pie maizes un ūdens, bet citi pa trīs dienāmbez

jebkāda uztura. Progresīvi noskaņoto kareivju terori-

zēšana buržuāziskajā armijā nebija nekas jauns.
1919. gada oktobrī nelegālā «Cīņa» ziņoja, ka Rīga
naktī no 13. uz 14. sept. nošauto 36 cilvēku vidū bijuši
deviņi 5. Cēsu pulka izlūku nodaļas kareivji, ka Vents-

pilī naktī no 18. uz 19. sept. nošauti vairāki kareivji
utt. Balto teroru atsevišķos gadījumos pat oficiālās
iestādes bija spiestas nosodīt. Sakarā ar 11 Valmieras

komjauniešu nošaušanu 1919. g. 22. decembrī Tautas

Padomes interpelāciju komisija 1920. g. 29. janvārī at-

zina, ka virsnieki Arenss un Grundmanis apcietinātos
situši un spārdījuši kājām tā, ka tiem tecējušas asinis,
ka apcietinātās jaunietes «morāliski pazemotas» (izva-
rotas).

1919. g. otrajā pusē un 1920. g. sākumā buržuāziskās

valdības ierēdņi savos ziņojumos konstatēja, ka plašās
masās kūsājot neapmierinātība ar komandantūru pat-
vaļu, valdības iestāžu teroru, zemes atdošanu baroniem

un lielsaimniekiem. šādos apstākļos buržuāzija baidī-

jās no kaut cik plašāku darbaļaužu masu iesaistīšanas

armijā. «Lielinieki nežēlo līdzekļus priekš aģitācijas,
un, ja netiks sperti visstingrākie soļi, tad pie pirmās
izdevības, īpaši pie varbūtējām neveiksmēm frontē, vie-

tējie lielinieki sacelsies,» rakstīja Armijas virspavēlnieka
štāba operatīvās daļas izlūkošanas nodaļas priekšnieks
savā 1919. gada 26. jfij. ziņojumā. Rajonu komandanti

sūdzoties «ka viņu komandas sastāvot no ne visai dro-

šiem, dažas pat šaubīgiem, kareivjiem, kuri pieņemti
no vietējiem kā brīvprātīgie».

Pēc Bauskas apriņķa pagastu apsekošanas 1919.

gada augustā lekšlietu ministrijas sevišķu uzdevumu

daļas ierēdnis M. Leduške ziņoja, ka Baldones, leca-

vas, Kroņa Misas, Kroņa Bramberģes, Bārbeles, Vec-

saules, Bauskas, Ceraukstes, Bornsmindes, Codes, Run-
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dāles, Svitenes un Mežotnes pagastā «lielinieciskais

elements vēl nomanāms».

1920. gada janvārī Valsts informācijas biroja priekš-

sēdētājs kapteinis Zommers ziņoja ministru preziden-

tam, ka Aizputes apriņķa Alšvangas pagastā «pret Pa-

gaidu valdību izturas ar vienaldzību un atturību;

gruntnieki gaida atpakaļ muižnieku iekārtu, no bez-

zemniekiem daudzi tiecas uz lielinieku pusi». Talsu ap-

riņķī grūtā bezzemnieku stāvokļa dēļ lieliniecisms «ir

dziļākas saknes laidis kā Vidzemē». Valmieras apriņķa
Mēres, Vijciema, Lugažu, Pedeles, Kārķu, Ērģemes un

Burtnieku pagastā «bezzemnieki jau no paša sākuma

izturējās nogaidoši un neuzticīgi pret Pagaidu val-

dību». Ēvelē «vēl tagad ir tomēr sastopami cilvēki, kas

raugās uz lieliniekiem kā uz glābējiem». Vilzēnos «at-

tiecības starp zemes īpašniekiem un graudniekiem
asas». Alojā «graudnieki ar saimniekiem nesatiek; viss

lielais vairums saimniecību izgraudots; manāms, ka

sociālisma mācības še laidušas diezgan dziļas saknes,

sevišķi attiecībā uz agrāro jautājumu». No Burtniekiem

ziņo, ka «stāvoklis pagastā ļoti ass, stipri izplatīts liel-

niecisms; sapulce un debates norit trokšņaini ar lielnie-

ciskiem starpsaucieniem». (Sajā un citos pagastos in-

formācijas biroja ierēdņi noturēja sapulces, kurās iz-

skaidroja Pagaidu valdības politiku.)

Kopumā jāsecina, ka arī pēc uzvaras pār Bermontu

Pagaidu valdības stāvoklis bija visai nestabils. Tikai

ārzemju imperiālistu atbalsts un tieša palīdzība (pa-
domju varu Latgalē 1920. g. janvārī gāza galvenokārt
ar Polijas armijas spēkiem), miera noslēgšana ar Pa-

domju Krieviju 1920. gada augustā un Satversmes sa-

pulces sasaukšana (tā sanāca 1920. g. 1. maijā (!) un

tās galvenais uzdevums bija daļēja bezzemnieku no-

drošināšana ar zemi un Pagaidu valdības lielajiem
īpašniekiem atdoto muižu zemju atsavināšana) zināmā

mērā uz laiku nostabilizēja buržuāzisko režīmu Lat-



vijā. Pārskatot šo ārzemju intervencijas un pilsoņu
kara periodu Latvijā, redzam, kā ar ārzemju imperiā-
listu tiešu un netiešu palīdzību, zemu klanīdamies

vācu, angļu un amerikāņu ģenerāļu, pulkvežu, majoru
un zemāku karakungu priekšā, pie varas tika vēlāk

plaši pazīstamie Latvijas buržuāzijas politiskie līderi.

Vēstures zinātņu kandidāts

O. NIEDRE

Vēstures zinātņu doktors

E. PELKAUS



48

REVOLUCIONĀRĀS KRĪZES NOBRIEŠANA

LATVIJĀ UN 1940. GADA SOCIĀLISTISKĀS

REVOLŪCIJAS UZVARA

Padomju varas uzvara Latvijā 1940. gada vasarā

bija likumsakarīga parādība, tas bija Latvijas pro-
letariāta gandrīz pusgadsimta ilgās revolucionārās cī-

ņas vainagojums. Tā bija Latvijas proletariāta trešā

sociālistiskā revolūcija, trešā uzvara pēc 1917. gada
Oktobra revolūcijas un 1918.—1919. gada revolucio-

nārajiem notikumiem. To labi apzinājās arī 1940. gada
revolucionāro notikumu dalībnieki. Savā pirmajā le-

gālajā numurā 1940. gada 22. jūnijā «Cīņa» rakstīja:
«Savā uzvaras ceļā mēs soļosim neapturami uz priekšu.
Mūsu uzvaras ceļa etapi ir 1905., 1917., 1919. un

1940. gads. Pusceļā mēs neapstāsimies.»
Ar 1940. gada sociālistisko revolūciju Latvijas vēs-

turē noslēdzās revolucionāro cīņu posms un sākās so-

ciālistiskā celtniecība, kas risinājās padomju tautu

brālīgajā saimē. Ar 1940. gadu mēs salīdzinām mūsu

Padomju Latvijas ekonomiskos, sociālos un kultūras

sasniegumus.
Tomēr 1940. gada notikumi Latvijā jau vairāk nekā

47 gadus ir asas ideoloģiskās cīņas objekts, jo impe-
riālistiskie spēki vēl arvien nopūlas atdzīvināt t. s.

«Baltijas jautājumu», nevar samierināties ar faktu, ka

Baltija ir kļuvusi padomju zeme. Viņi mēģina apšaubīt
padomju varas nodibināšanas likumību, 1940. gada
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vasaras notikumus cenšas iztēlot par «Latvijas oku-

pāciju» un «inkorporāciju Padomju Savienībā», lūko

iegalvot, ka tās bijušas padomju-vācu nolīguma sekas

un rezultāts un pret latviešu tautu vērsta genocīda sā-

kums. Padomju Latvijai naidīgā radiopropaganda pū-
las vaiga sviedros, lai šīs «atziņas» novadītu līdz mūsu

republikas iedzīvotājiem, sevišķi līdz mūsu jaunatnei.
Kāds ir mūsu visstiprākais ierocis? Kā mēs varam

cīnīties pret naidīgo propagandu?

lerocis ir tikai viens — vēsturiskā patiesība par

1940. gada notikumiem Latvijā.
So notikumu izpētē padomju vēsturnieki jau pavei-

kuši lielu darbu, taču tas jāturpina. Un tikai tie darbi,

kas balstīsies uz lielu faktisko materiālu, pirmām kār-

tām uz arhīvu materiālu, spēs pārliecināt lasītājus un

būs cienīga atbilde apmelotājiem un 1940. gada noti-

kumu falsifikatoriem.

1940. gada vasaras notikumus padomju vēstures zi-

nātnē sauc par sociālistisko revolūciju, kuras galve-
nais virzošais spēks bija Latvijas revolucionārā strād-

nieku šķira. Latvijas strādnieku šķiras idejiskais po-
litiskais vadītājs bija Latvijas Komunistiskā partija,
kas 20 gadu ilgā pagrīdē bija norūdījusi simtus un

simtus bezbailīgu cīnītāju, saņēma Latvijas strādnieku

šķiras nedalītu atbalstu, bija strādnieku šķiras lep-
nums.

Uz 1940. gada sociālistisko revolūciju Latvijā mēs

ar pilnām tiesībām varam attiecināt V. I. Ļeņina
1918. gada 23. jūlijā teiktos vārdos: «Revolūcijas ne-

tiek taisītas pēc pasūtījuma, netiek pielāgotas tam vai

citam momentam, bet tās nobriest vēsturiskās attīstī-

bas procesā un uzliesmo brīdī, ko nosaka daudzo ārējo
un iekšējo cēloņu komplekss.» 1

1 Ļeņins V. I. Raksti, 27. sēj., 492.-495. lpp.: Referāts Mas-

kavas guberņas rūpnīcu komiteju konferencē.
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Buržuāziskā Latvija bija radusies ārzemju militārās

intervencijas rezultātā, tā atradās pilnīgā atkarībā no

lielajām Eiropas kapitālistiskajām valstīm. Eiropas ka-

pitālisma sistēmā 20.—30. gados buržuāziskajai Latvi-

jai bija ierādīta sava loma: ekonomikā — tā bija ag-

rārās produkcijas piegādātāja Anglijai un Vācijai, bet

politiskajā laukā — imperiālistu radītā t. s. «sanitārā

kordona» locekle, ar kuru iecerēja pasaules pirmo so-

ciālisma zemi norobežot no Eiropas valstu proleta-
riāta.

Ekonomiskās krīzes radīto sociālo satricinājumu no-

biedēta, Latvijas buržuāzija atmeta pat formālās bur-

žuāziski demokrātiskās brīvības un parlamentāro sis-

tēmu un 1934. gada maijā izveidoja diktatūru. Kārja

Ulmaņa fašistiskās diktatūras nodibināšana aplieci-

nāja Latvijas buržuāzijas vājumu, tās nespēju buržuā-

ziski-demokrātiskās iekārtas ietvaros atrisināt ekono-

miskās un politiskās problēmas. Diktatūras nodibinā-

šana Latvijas strādnieku kustībai bija smags trieciens,

tomēr fašistiskā diktatūra Latvijā bija arī buržuāziskās

iekārtas pēdējais cēliens. 30. gadu otrajā pusē Latvija
bija nonākusi sarežģītā starptautiskā situācijā: no

1933. gada arvien reālāki kļuva hitleriskās agresijas
draudi, Latviju apdraudēja arī panu Polija, pakāpe-
niski zuda cerības uz Lielbritānijas atbalstu. Cīņā pret
hitleriskās Vācijas agresiju reālu palīdzību Latvija va-

rēja gaidīt tikai no Padomju Savienības. Tāpēc LKP

vadītās antifašistiskās frontes lozungi «Neatdosim Lat-

viju Hitleram!» un «Par ciešu savienību ar PSRS» at-

bilda Latvijas iedzīvotāju visplašāko slāņu noskaņo-
jumam un rada tajos dziļu atsaucību.

Kam Latvijā bija vajadzīga sociālistiskā revolūcija?
Uz šo jautājumu atbildi sniedz buržuāziskās Latvijas
30. gadu beigu sociālās struktūras apskats. 1939. gada
vasarā Latvijas iedzīvotāju skaits (toreizējās robežās)
sasniedza divus miljonus. No tiem 300 tūkstoši veidoja
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Latvijas pilsētu un lauku buržuāzijas slāni (15% no

visiem Latvijas iedzīvotājiem). Pie lauku buržuāzijas

piederēja 197 tūkstoši jeb 10% iedzīvotāju, un tas bija

K. Ulmaņa fašistiskās diktatūras galvenais sociālais

balsts. Latvijas pilsētu un lauku proletariāts sastādīja

ap 25% no Latvijas iedzīvotāju kopskaita (500 tūkstoši

cilvēku). No tiem aptuveni 180 tūkstoši bija pilsētu
proletariāta un 159 tūkstoši Latvijas laukstrādnieku.

Bet Latvija bija sīkburžuāziska zeme, tās iedzīvotāju
lielākā daļa (ap 60%) piederēja pie sīkburžuāzijas.
Taču šis 1 milj. 200 tūkst, cilvēku lielais slānis nebija

viendabīgs. Blakus 20—30 ha lielu zemes gabalu īpaš-
niekiem, kas pēc sava mantiskā stāvokļa bija loti tuvi

buržuāzijai, atradās arī plašais nabadzīgo zemnieku,

zvejnieku, sīktirgotāju, amatnieku, kalpotāju slānis, kas

pēc mantiskā stāvokļa bija tuvs proletariātam, šī slāņa
skaitliskais sastāvs (aprēķini pēc 1935. gada 12. feb-

ruāra IV tautas skaitīšanas Latvijā) sniedzās apmē-
ram līdz 660 tūkstošiem cilvēku (35%). Kopā ar Latvi-

jas proletariātu šis slānis sastādīja ap 55% Latvijas
iedzīvotāju, šie 55% bija tie, kam Latvijā bija vaja-

dzīga sociālistiskā revolūcija, tā bija 1940. gada sociā-

listiskās revolūcijas sociālā bāze.

Taču revolūcijas rodas nevis no sociālajām sabiedrī-

bas struktūrām, bet gan no revolucionārās situācijas.
V. I. Ļeņina 1915. gadā noformulētās 3 revolucionārās

situācijas galvenās pazīmes bija novērojamas arī Lat-

vijā pirms 1940. gada sociālistiskās revolūcijas, lai gan

objektīvi revolucionārās situācijas raksturojums Lat-

vijā neaprobežojās tikai ar šīm Ļeņina izvirzītajām
3 pazīmēm, tas bija plašāks un dziļāks. Sīki analizē-

dami revolucionāro situāciju Latvijā, rodam pārlieci-
nošu atbildi uz jautājumu: kāpēc buržuāziskā Latvija
gāja bojā, kāpēc 4—6 nedējās tā sabruka bez neviena

šāviena? Kā varēja rasties šāda situācija?
Revolucionārā situācija Latvijā radās 1939. gada
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septembrī līdz ar otrā pasaules kara sākumu. Otrais

pasaules karš Latvijas ekonomiskajā dzīvē izveidoja

pilnīgi jaunu situāciju. Un šo jauno situāciju var apzī-
mēt par ekonomiskās krīzes sākumu. Kas tad izraisīja
šādu parādību?

Latvijas ekonomika bija pilnīgi atkarīga no lielajām
Eiropas kapitālistiskajām valstīm, tikai ar Angliju un

Vāciju vien (kas abas bija ierautas savstarpējā karā)
tirdzniecības apgrozījums sastādīja 70% no kopējā
apjoma. Latvijas rūpniecība nevarēja dzīvot bez ār-

zemju izejvielām. Tā, 1938. gadā Latvijā ieveda

5 000 tonnu kokvilnas, 1 100 tonnu vilnas, 23500 tonnu

dzelzs, 10 300 tonnu naftas, 30000 tonnu petrolejas,
17000 tonnu benzīna, 1 000 tonnu tabakas. Vairākās

rūpniecības nozarēs ievesto izejvielu procents bija

ārkārtīgi augsts (tekstilrūpniecībā — 70—90%, me-

tālapstrādē — 88%, ķīmiskajā rūpniecībā — 67%, ādu

rūpniecībā — 57%, gumijas rūpniecībā — 89%). Šeit

vēl jāmin tas, ka 90% Latvijas ārējās tirdzniecības

gāja pa jūras ceļu. Un ar pirmajām kara nedēļām jū-
ras ceļš kļuva bīstams un vēlāk tika pilnīgi slēgts. Vai-

rāki Latvijas kuģi 1939.—1940. gada kara dienās aiz-

gāja bojā vai arī vācu ostās uz vairākām nedēļām
tika aizturēti «kontrolei». Pat braucieni pa jūru no

Rīgas uz Stokholmu kļuva bīstami. Latvijas tirdznie-

cības un rūpniecības ministrs J. Blumbergs bija spiests
atzīt, «ka Vācijas iestādes sistemātiski rīkojas ar no-

domu traucēt mūsu kuģniecību un ārējo tirdzniecību».

1940. gada jūnijā 31 Latvijas tirdzniecības kuģis
(42,7% no kopējās tonnāžas) stāvēja dīkā Latvijas
ostās un 450 jūrnieku bija bez darba. 49 Latvijas tvai-

koņi bija ieslēgti Baltijas jūrā. Pa jūras ceļu Latvija
nevarēja pat no neitrālām zemēm ievest izejvielas savai

rūpniecībai, tāpat nevarēja izvest savus lauksaimniecī-
bas ražojumus uz Angliju. Kuģniecības krīze izraisīja
izejvielu krīzi un kurināmā krīzi. 1939. gada 1. sep-
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tembri Latvijā bija 94 000 tonnu akmeņogļu (2 mēnešu

patēriņš) un 25 tūkstoši tonnu koksa. Akmeņogles bija
vajadzīgas dzelzceļam, elektrostacijām un nelielā dau-

dzumā arī apkurināšanai. Ķeguma HES divu pirmo
turbīnu stāšanās ierindā un Igaunijas degakmens pie-
gādes nedaudz mazināja krīzes asumu. Tomēr kuri-

nāmā trūkums bija liels. Izeju meklēja pastiprinātā
malkas sagādē un kūdras ieguvē.

Taču visasāk izejvielu trūkums skāra Latvijas rūp-
niecību. 1939. gada pēdējos mēnešos darbu izbeidza

156 uzņēmumi (65 rūpniecības un 91 amatniecības uz-

ņēmums), 151 uzņēmums saņēma atļauju atvaļināt
6 204 strādniekus un 99 uzņēmumiem vajadzēja pāriet
uz saīsinātu darba nedēļu. Ražošanas sašaurināšana

turpinājās ari 1940. gada pirmajos mēnešos, bet

1940. gada vasarā dažādās nozarēs tai bija jāsarūk
par 5—50%. 1939. gada augustā Latvijas rūpniecības
aktivitātes indekss līdzinājās 179 (par 100 tika ņemts
1930. gads), bet 1940. gada maijā jau 143. tātad kri-

tiens par 36 punktiem. Pēc oficiālām statistikas ziņām
1939. gada decembrī Latvijā bija 6 153 bezdarbnieki,
1940. gada janvārī — 11921, februārī — 13366,
martā — 14652, bet 1940. gada jūnijā 16—20 tūkstoši

Latvijas strādnieku, t. i., katrs piektais, bija bez darba.

Tikai Rīgas darba apgādes birojā vien 1939. gadā un

1940. gada pirmajā pusē bija reģistrēti 38 745 bez-

darbnieki — 23 317 vīrieši un 15428 sievietes (t. i.,
katrs desmitais Rīgas iedzīvotājs).

Strādnieku dzīves apstākļi pasliktinājās. Augstai dzī-

vokļu īres maksai, kas aprija vidēji 1/3 daļu strādnieka

izpeļņas, nāca klāt pārtikas, apģērbu, apavu cenu pie-
augums, palielinājās maksa par malku un komunāliem

pakalpojumiem. Ulmaņa režīms strādniekiem piedāvāja
vienu vienīgu iespēju — doties sezonas darbos vai uz

laukiem vergot pelēkajiem baroniem, kuri vairs neva-

rēja izmantot poļu laukstrādniekus.



54

K. Ulmaņa vara izmisīgi meklēja izeju no ekono-

miskās krīzes, pieauga valsts regulējoša loma ekono-

mikā, tika paplašinātas cenu inspektora pilnvaras, ra-

dīti speciāli kuģniecības un kurināma lietu pilnvar-
nieki. Visā valstī sākās plaša «taupības kampaņa» ar

K. Ulmaņa piedalīšanos. Ekonomiskās grūtības lika

sevi manīt visās Latvijas dzīves nozarēs. Strādnieku

šķirā brieda neapmierinātība un nemiers. Ar 1938. gada
februāri Latvijā stingri jo stingri bija aizliegti streiki,

tomēr 1939. gada rudenī Rīgā izvērsās plašs apav-

strādnieku streiks, streikoja arī Latvijas tirdzniecības

flotes jūrnieki, notika vairāki lokāli streiki.

Latvijas strādnieku šķiras revolucionāro cīņu vadīja

Latvijas Komunistiskā partija, kurai fašistiskā režīma

apstākļos bija ārkārtīgi grūti darboties. Latvijas komu-

nistiem izdevās kopā ar kreisiem sociālistiem radīt

vienotu strādnieku fronti, uz tās bāzes tika izveidota

Latvijas antifašistiskā fronte, kas iemantoja plašas
simpātijas dažādos Latvijas iedzīvotāju slāņos. Šai pe-

riodā Latvijas Komunistiskā partija bija īsta masu or-

ganizatore. Taču 1936.—1938. gadā LKP darbību

smagi skāra Staļina kults. Uz partijas izkaldinātajiem
kadriem bija mesta nodevības ēna, atskanēja nedibi-

nāti, nepatiesi apgalvojumi, ka LKP pārdzīvojot dziļu

politisku krīzi. Uz šo apvainojumu pamata tika atcelta

LKP CX un tās vietā nodibināts Pagaidu sekretariāts,

tika likvidēts LKP CX Ārzemju birojs. 1936. gadā iz-

darīja visa LKP personālā sastāva pārbaudi. Sekas

bija tādas, ka partijas biedru skaits stipri samazinājās
un apmēram 500—600 Latvijas komunistu līdz 1940.

gada revolūcijas sākumam palika ārpus nelegālās par-

tijas rindām.

Liela daļa aktīvo LKP darbinieku, kas atradās Pa-

domju Savienībā, tika nelikumīgi represēti, un viņu
vārdi uz ilgu laiku tika nodoti aizmirstībai. 1937.—

1938. gadā Latvijas komunisti, darbodamies bez saka
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riem ar Komunistisko Internacionāli, atjaunoja dau-

dzas partijas organizācijas un sagatavoja 26. Vislat-

vijas konferenci, kas notika Rīgā 1939. gada februārī.

Konference ievēlēja jaunu Centrālo Komiteju Jāņa
Kalnbērziņa vadībā un noteica partijas darbības pro-

grammu. 1939.—1940. gadā par spīti politpārvaldes iz-

darītajiem plašajiem LKP aktīvistu un vadošo darbi-

nieku arestiem (arī J. Kalnbērziņš 1939. gada jūlijā
tika apcietināts), LKP biedru skaits palielinājās 2,5 rei-

zes (no 400 1939. gada februārī līdz 1 000 1940. gada

jūnijā). Lielākās partijas organizācijas bija Rīga
(500 biedru apvienoti 11 rajonos) un Liepājā (138
biedri apvienoti 5 rajonos). LKP biedru lielākais vairā-

kums (80%) bija rūpniecības uzņēmumu strādnieki,

partija bija cieši saistīta ar strādnieku šķiru. Atjauno-

jās daudzu partijas vietējo organizāciju darbība, sāka

izdot jaunus pagrīdes laikrakstus. 1940. gada aprīlī

politiskā pārvalde LKP vadībai deva smagu triecienu.

Tika arestēti LKP CX locekļi 2. Spure un A. Jablon-

skis, sagrauta «Cīņas» tipogrāfija.
Brīvībā palikušie LKP CX locekļi izveidoja LKP Pa-

gaidu orgkomiteju (J. Gustsons, I. Vīnholde, J. Sainis

v. c), kas vadīja LKP darbu Ulmaņa fašistiskā režīma

krīzes dienās.

K. Ulmaņa fašistiskā valdība juta, ka pretošanās
pieņemas spēkā, ka aug LKP ietekme. 1939. gada
14. oktobrī Latvijas armijas komandieris ģenerālis
K. Berķis Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Rēzeknes, Jel-

gavas un Ventspils garnizonu priekšniekiem, aizsargu
priekšniekam un politiskajai pārvaldei bija izsūtījis

armijas štāba izstrādātos tā dēvētos «trauksmes plā-
nus» gadījumam, ja šajās pilsētās sāktos bruņota
strādnieku sacelšanās. 1940. gada aprīlī ļoti sīks plāns
iespējamas bruņotas sacelšanās apspiešanai tika iz-

strādāts un apstiprināts Rīgas pilsētai.
Ulmaņa režīms gatavojās uz cīņu pret savu tautu,
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tika izdoti dažādi cirkulāri un norādījumi, kā cīnīties

ar «graujošiem elementiem», ar baumu izplatītājiem.
Pats Ulmanis krietni vien pastiprināja (ar 29 cilvē-

kiem) savu personisko apsardzi.
1939. gada beigās — 1940. gada sākumā Ulmaņa

režīms pārdzīvoja arī dziļu iekšēju krīzi. Visu K. Ul-

maņa diktatūras laiku nerima cīņa starp pilsētu un

lauku buržuāzijas pārstāvjiem, jo pilsētu buržuāzija
jutās atstumta no valsts pārvaldīšanas. Ārēji tas iz-

paudās kā cīņa par satversmes atjaunošanu, t. i., at-

griešanos pie parlamentārā režīma. Par to K. Ulma-

nis negribēja pat dzirdēt. Par iekšējo cīņu valdošajā
nometnē atklāti liecināja gan Latvijas finanšu ministra

A. Valdmaņa izstumšana no valdības 1939. gada ok-

tobrī, gan Ulmaņa vietnieka un kara ministra ģenerāļa
Jāņa Baloža atstādināšana no amatiem, gan satiksmes

ministra B. Einberga padzīšana 1940. gada aprīlī. Re-

akcijas spēkus Latvijā skaitliski ļoti stipri novājināja
baltvācu repatriācija uz Vāciju 1939. gada oktobri —

decembrī, kad no Latvijas aizbrauca ap 50000 vāciešu.

Baltijas vācietība — plašs un saliedēts reakcionārs slā-

nis Latvijā — bija nonākusi pilnīgā atkarībā no hitle-

riskās Vācijas.
Tomēr 1940. gada sociālistiskās revolūcijas priekšvēs-

tures notikumus nevar izgaismot, analizējot tikai iek-

šējo stāvokli Latvijā. Ne mazāk svarīgi bija arī ārpoli-
tiskie faktori, starptautiskā situācija. Bieži vien šie

starptautiskie faktori ietekmēja Latvijas iekšējo dzīvi,
iedzīvotāju noskaņojumu utt. Vai tad var ignorēt
faktu, ka hitleriskās Vācijas iebrukuma draudi Latvi-

jai būtiski iedarbojās uz tādu Latvijas zemnieku grupu
kā uz jaunsaimniekiem, kas zemi bija ieguvuši buržuā-

ziskās agrārreformas rezultātā, taču dabūjuši vācu ba-

ronu zemi, ko viņiem varētu atņemt. Hitleriskā iebru-

kuma draudi jūtami ietekmēja arī Latvijā dzīvojošo
mazākumtautību (krievu, baltkrievu, ebreju, poļu, lie-
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tuviešu) nostāju, tāpat ari latviešu inteliģenci un ar-

mijas virsniekus.

Otrā pasaules kara sākums izraisīja Latvijā panisku
noskaņojumu. ledzīvotāji ņēma ārā noguldījumus no

bankām un pasta krājkasēm, sāka pastiprināti iepirkt
preces, no apgrozības izzuda sudraba lati. Armijā
iesauca trīs gada gājuma rezervistus. Rīgā būvēja pat-
vertnes, notika plaši pretgaisa aizsardzības manevri,

vāca līdzekļus Valsts aizsardzības fondam. Pāri Latvi-

jas—Polijas robežai ienāca bēgļi, kā arī poļu kareivji
un robežsargi, Latvijā ielidoja ap 80 poļu lidmašīnu.

Tika pārkārtots Latvijas valsts budžets, ievesta kar-

tīšu sistēma cukuram, benzīnam (latolam) un petro-

lejai.

Latvija rēķinājās ar hitleriešu iebrukumu. Tikai

1939. gada 5. oktobrī Maskavā noslēgtais PSRS un

Latvijas savstarpējās palīdzības pakts kliedēja šo sa-

sprindzinātību. Saskaņā ar šo līgumu Latvija piešķīra

Padomju Savienībai tiesības ierīkot Liepājā un Vents-

pilī kara flotes bāzes, kā arī dažus aerodromus Kur-

zemē. Padomju kara bāzes Latvijā bija vērstas pret
hitlerisko Vāciju un sargāja kā PSRS, tā arī Latvijas
drošību. Abas līgumslēdzējas puses apņēmās neiestā-

ties nekādās savienībās un nepiedalīties nekādās koalī-

cijās ne pret vienu no pusēm.
1939. gada 18. oktobrī tika noslēgts PSRS — Latvi-

jas tirdzniecības līgums, kurā bija paredzēts trīskār-

šot abu valstu savstarpējo tirdzniecisko apgrozījumu.
Tomēr noslēgusi ar PSRS līgumu un vārdos atklāti to

slavinādama, Ulmaņa fašistiskā kliiķe jau no pirmajām
dienām pēc līguma parakstīšanas sāka to sabotēt un

gatavot valsti un armiju... karam ar PSRS.

Sāda Ulmaņa valdības rīcība izrietēja no angļu un

franču imperiālistu 1939. gada beigās un 1940. gada
sākumā izstrādātajiem plāniem — sākt bruņotu cīņu
pret Padomju Savienību. Par ieganstu izmantodama
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padomju—somu militāro konfliktu, angļu un franču

militārā pavēlniecība gatavoja speciālu ekspedīcijas
korpusu, sniedza Somijai lielu militāru palīdzību un

plānoja ievilkt karā pret PSRS arī Skandināvijas, Bal-

tijas, Balkānu v. c. valstis.

Ulmaņa kliķe, kas par šiem plāniem bija informēta,
aiz PSRS muguras pastiprināja militāros kontaktus ar

Igauniju un Lietuvu, veica plašus ideoloģiskos kara

priekšdarbus armijā, policijā utt. Latvijas armijas pa-

vēlniecība izstrādāja plānu karam pret Padomju Sa-

vienību (t. s., «mobilizācijas sadalījums Nr. 5»). Par

šiem nodomiem daļēji izpļāpājās Ulmanis pats,
1940. gada 10. februārī runādams radiofonā.

Sarkanās Armijas daļu pārvietošanās, apmešanās
vietas, aerodromi, karakuģi jau kopš ierašanās Latvijā
tika ļoti rūpīgi novēroti. Padomju garnizonu tuvumā

Liepājā un Ventspilī aktīvu darbību izvērsa angļu,
vācu un japāņu izlūkošanas aģenti, kas vāca ziņas par
Sarkanās Armijas daļu izvietojumu un skaitlisko sa-

stāvu. PSRS valdība par šiem pretpadomju plāniem
un nodomiem bija labi informēta, un par to tad Ul-

maņa kliķei nācās atbildēt 1940. gada jūnijā.
1940. gada pavasarī Rietumeiropā risinājās izšķiroši

notikumi, kurus neviens novērotājs pasaulē nebija spē-
jis paredzēt. 1940. gada 10. maijā hitlerieši Rietumu
frontē sāka plašu uzbrukumu, kura rezultātā Holande

un Beļģija kapitulēja, Anglijas armija tika sakauta un

evakuējās uz Angliju, bet Francijas armija atkāpās.
1940. gada 14. jūnijā vācu karaspēks iesoļoja Parīzē,

pēc dažām dienām Francija izbeidza pretošanos. Ta-

gad vācu armijai rokas bija brīvas, un Hitlers varēja
(un arī sāka) to virzīt uz austrumiem, lai okupētu
Baltijas valstis un sagatavotu izdevīgu placdarmu tur-

pmākajam iebrukumam Padomju Savienībā. Šādos ap-

stākļos nebija nekādas garantijas, ka Baltijas valstu

reakcionārie un fašistiskie režīmi, bailēs no savām
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tautām, neizdarīs nacionālo nodevību un neielaidīs Bal-

tijā hitleriešu karaspēku. Jau 1940. gada augustā pie

Baltijas robežām Austrumprūsijā parādījās hitleriešu

18. armijas 15 divīzijas.

PSRS valdība tādu iespēju ņema vērā, tāpēc bija
spiesta attiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu gan savas ro-

bežas, gan arī pašu Baltijas valstu neaizskaramību

un savstarpējās palīdzības pakta izpildi.
1940. gada 16. jūnijā Padomju valdība Latvijas sūt-

nim Maskavā Fricim Kociņam iesniedza notu, kurā no-

rādīja uz notikušajiem savstarpējās palīdzības pakta

pārkāpumiem un pieprasīja nodibināt tādu valdību, kas

godīgi pildītu šī pakta noteikumus. Latvijas valdība

1940. g. 16. jūnijā nolēma pieņemt padomju notu. Sē-

des beigās 6 ministri, kas sēdē piedalījās (pārējie atra-

dās Daugavpilī Latgales dziesmu svētkos), iesniedza

atlūgumu. Nākošajā dienā, 1940. gada 17. jūnijā, Ul-

maņa valdība atkāpās pilnā sastāvā.

Naktī no 16. uz 17. jūniju Latvijas armijas štāba

priekšnieka vietnieks pulkvedis O. Udentiņš kopā ar

Sarkanās Armijas ģenerālpulkvedi D. Pavlovu izstrā-

dāja un noslēdza vienošanos par Sarkanās Armijas pa-

pilddaļu izvietošanu Latvijā, kā arī noteica deviņus šo

daju dislokācijas rajonus.
1940. gada 17. jūnijā Sarkanās Armijas da|as no

dienvidiem (no Lietuvas puses) un austrumiem ienāca

Latvijas teritorijā. lenāca kā miera un drošības fak-

tors bez viena šāviena. Rīgas, Daugavpils, Jelgavas
strādnieki apsveica sarkanarmiešus. Latvijas iekšējās
lietās Sarkanā Armija neiejaucās, bet tās klātbūtne,

bez šaubām, ietekmēja turpmākos notikumus. Latvijas

buržuāzija neuzdrošinājās vērst asiņainu teroru pret

Latvijas strādnieku kustību, nomākt revolūcijas spēkus.
Taču sakuma ta vēl izmisīgi turējās pie varas.

1940. g. 17. jūnijā Ulmaņa policija un karaspēks laida
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darbā ieročus pret Rīgas strādnieku stihisko uzstāša-

nos. 18. jūnijā Rīgā un 19. jūnijā visā Latvijā tika iz-

sludināts aplenkuma stāvoklis, trauksmes stāvoklī no-

stādīta armija un aizsargi. Ulmanis vēl 17. jūnijā ra-

diorunā paziņoja, ka viņš «paliekot savā vietā».

1940. gada 17.—20. jūnijs Latvijā bija Ulmaņa režīma

agonijas dienas, kad Latvijas strādnieku šķira cēlās,
lai gāztu fašistisko diktatūru. Latvijas komunistu or-

ganizētas demonstrācijas notika daudzās vietās, Ul-

maņa režīms sāka sabrukt. Sājos apstākļos K. Ulmanis

20. jūnijā paziņoja, ka ir nodibinājusies jauna valdība

Augusta Kirhenšteina vadībā. Šīs valdības pirmā ne-

oficiālā sēde 1940. gada 20. jūnija vakarā kļuva par

pagrieziena punktu Latvijas vēsturē. Šīs sēdes laikā

jaunā valdība, kas vēsturē palikusi kā Latvijas Tautas

valdība, deva aizsargu priekšniekam un Rīgas prefek-
tam pirmos rīkojumus. Latvijā sāka darboties jauna
vara. Ar šo dienu Latvijā krita ne tikai Ulmaņa fa-

šistiskais režīms, bet arī buržuāzijas vara. Latvijā sā-

kās sociālistiskā revolūcija. Kāpēc tāds apgalvojums?
Tas izriet no tā, ka Latvijas Tautas valdība no pirma-

jām savas darbības stundām balstījās uz Latvijas
strādnieku šķiru un pauda tās gribu un intereses. Val-

dību politiski vadīja Latvijas Komunistiskā partija.
LKP prasības, kas jaunajai valdībai tika iesniegtas
1940. g. 21. jūnija demonstrācijas laikā, kļuva par val-

dības darbības programmu. Specifiskajos 1940. gada
vasaras apstākļos Latvijas Tautas valdība realizēja
proletariāta diktatūras uzdevumus.

Latvijas darbatauta — strādnieki un zemnieki, lauk-

strādnieki, kalpotāji, inteliģence — sniedza valdībai ne-

dalītu atbalstu. 1940. gada vasarā Latvijas pilsētās
un laukos viļņoja sarkano karogu jūra, gājienos un

mītiņos izpaudās masu lielā revolucionārā enerģija un

politiskā nostāja.
Latvijas 1940. gada sociālistiskajai revolūcijai, kas
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bija Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas revolucio-

nārā procesa neatņemama sastāvdaļa, ir ari savas īpat-
nības. Kādas?

Pirmkārt, tā bija mierīga sociālistiskā revolūcija, kas

uzvarēja bez pilsoņu kara, bez buržuāzijas aktīvas pre-
tošanās. Eiropas vēsturē tā ir ārkārtīgi reta, pat uni-

kāla parādība.

Otrkārt, šī revolūcija, būdama pēc rakstura sociālis-

tiska, vienlaicīgi bija arī antifašistiska revolūcija, jo
tās rezultātā tika gāzta fašistiskā diktatūra un tai bija
jāveic daudz pasākumu, lai likvidētu agrākā režīma

institūtus un sāktu vecā valsts aparāta salaušanu.

Tadeļ pirmajās revolūcijas nedēļas tika veikti galve-
nokārt demokrātiska rakstura pasākumi.

1940. gada sociālistiskās revolūcijas laikā Latvijas
Komunistiskā partija, kas pirmajās dienās bija iznā-

kusi no pagrīdes, kļuva par visu Latvijas darbaļaužu
atzīto idejisko vadītāju. Partijai ticēja, partijai sekoja
un Latvijas Komunistiskajai partijai revolūcijas dienās

bija milzīga autoritāte masās. Jau pirmajās nedēļās
LKP nostiprināja un izveidoja revolūcijas politisko ar-

miju. Tās uzticamie palīgi bija revolucionārās jaunat-
nes organizācija — Latvijas Darba Jaunatnes Sa-

vienība, ka arī jaunās arodbiedrības un strādnieku

komitejas, aktīvistu grupas, Sarkanās Palīdzības or-

ganizācija, laukstrādnieku arodbiedrības, kareivju ko-

mitejas, policijas palīgdienests un Strādnieku gvarde.
Viss, kas bija godīgs un progresīvs Latvijā, atbalstīja
jauno varu. Gājienos un demonstrācijās blakus

1905. gada revolūcijas dalībniekiem soļoja bijušie lat-

viešu sarkanie strēlnieki un kreisie arodnieki.

Par vienu no centrālajiem 1940. gada revolūcijas no-

tikumiem uzskatāmas Latvijas Tautas saeimas vēlēša-

nas, kas notika 1940. gada 14. un 15. jūlijā. Vēlēšanās

piedalījās 1 milj. 181 tūkst. 323 balsotāji vecumā no
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21 gada (94,8%) un par Latvijas Darbatautas bloka

kandidātiem tika nodotas 1 milj. 155 tūkst. 807 balsis

jeb 97,8%. Pretbalsotāju bija 25516. Vai šīs vēlēšanas

bija brīvas? Uz to var atbildēt pozitīvi, jo neviens vē-

lētājus pie vēlēšanu urnām iet nespieda un nebija arī

tāda aparāta, kas to varētu izdarīt. Vēlētāju sarakstu

nebija, balsot varēja jebkurā vēlēšanu iecirknī un jeb-
kurā apgabalā, par piedalīšanos vēlēšanās tika izdarīta

atzīme pasē. Vai vēlēšanu rezultāti ir patiesi? Jā, to

var pārbaudīt pēc arhīvā saglabātās visu vēlēšanu

iecirkņu un apakšiecirkņu dokumentācijas. Tomēr do-

kumenti vien nevar sniegt patiesu rezultātu atspoguļo-
jumu. Balsis vēlēšanu iecirkņos un apakšiecirkņos skai-

tīja ne tikai komunisti un viņiem simpatizējoši cilvēki,

bet arī agrākā valsts aparāta ierēdņi un cilvēki no bur-

žuāziskajām aprindām. Un tādu bija simtiem. Kur ir

šo cilvēku dotie «vēlēšanu falsifikācijas atmaskojumi»?
Tādu nav.

Kā izskaidrot, ka pēc 20 buržuāzijas kundzības ga-

diem tik iespaidīgs balsotāju skaits nodeva savas bal-

sis par Latvijas Darbatautas bloku un tik niecīgs bija
pretbalsotāju skaits? Izskaidrojums šai parādībai ir

tikai viens. Pretēji savām šķiras interesēm viena Lat-

vijas buržuāzijas daļa (un prāva daļa) Tautas Saei-

mas vēlēšanās balsoja par komunistu vadīto bloku un

tā kandidātiem. Tā ir Latvijas buržuāzijai ļoti nepatī-
kama vēstures lappuse, tāpat kā tās vispārējā kapitu-
lācija 1940. gada revolūcijas dienās.

Kāpēc Saeimas vēlēšanās bija tikai viens saraksts?

Saeimas Centrālajā vēlēšanu komisijā tika iesniegti
17 vēlēšanu saraksti, bet pieņēma tikai piecus Latvijas
Darbatautas bloka sarakstus (5 vēlēšanu apgabalos).
No pārējiem 12 sarakstiem 9 sarakstiem bija gadījuma

raksturs, tie bija bez obligātās vēlēšanu platformas,
tāpēc tika noraidīti vai arī kandidāti paņēma savu sa-

rakstu atpakaļ.
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No iesniegtiem sarakstiem (Rīgā, Kurzemē un Lat-

galē) 3 bija nelielu sīkburžuāzisko grupu saraksti. Tos

noraidīja, jo iesniedzēji nevarēja pateikt, kādā ceļā ar

viņu programmu ir iepazīstināti attiecīgā vēlēšanu ap-

gabala vēlētāji.
T. s. «latviešu demokrātisko vēlētāju» saraksts, kurā

figurēja tādi «demokrāti» kā ģenerālis Balodis un pēr-
koņkrustietis V. Zamuels, līdz Centrālajai Saeimas vē-

lēšanu komisijai nemaz netika, jo šī saraksta sastādī-

tāji iesniegšanai nepieciešamos parakstus bija savākuši

bez kandidātu saraksta. Tas bija rupjš vēlēšanu likuma

pārkāpums.
Bez šaubām, LKP, kuru šie «brīvie demokrāti» 20

gadu bija vajājuši, nevarēja būt ieinteresēta jaut

buržuāzijas spēkiem organizēties un aktīvi piedalīties
vēlēšanās. Bet LKP nav vainojama, ka Ulmaņa dikta-

tūras gados neviena buržuāziskā politiskā partija nebija
darbojusies pagrīdē un 1940. gadā pēc šīs diktatūras

krišanas nelegalizējās.
1940. gada 18.—20. jūlijā visā Latvijā notika masu

mītiņi un sapulces, kurās darbaļaudis izvirzīja prasību

atjaunot Latvijā padomju varu un iestāties PSRS sa-

stāvā. Šo Latvijas darbatautas gribu izpildīja Latvijas
Tautas saeima, kas uz savu pirmo sesiju un pirmo sēdi

sanāca 1940. gada 21. jūlijā. Saeimas pirmā sesija ilga
no 21. līdz 23. jūlijam un notika toreizējā Nacionālā

teātra telpās (tagadējais Andreja Upīša Akadēmiskais

Drāmas teātris).
Deputāti ievēlēja Saeimas darba orgānus, noklau-

sījās un apstiprināja Tautas valdības pārskatu par savu

darbu un pieņēma divas vēsturiskās deklarācijas: «Par

valsts varu» un «Par Latvijas PSR iestāšanos PSRS

sastāvā». Nākošajās dienās tika pieņemtas deklarācijas

par banku un lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizā-

ciju un deklarācija par zemi, kas ievadīja padomju

agrārreformu Latvijā, tika ievēlēta komisija jaunas



Konstitūcijas izstrādāšanai (jauno Latvijas PSR

Konstitūciju pieņēma 1940. gada 25. augustā), kā arī—

komisija braucienam uz Maskavu, uz PSRS Augstākās
Padomes sesiju. 1940. gada 5. augustā PSRS Augstākās
Padomes 7. sesijā Latvijas PSR tika uzņemta PSRS

sastāvā.

1940.—1941. gadā Latvijas Padomju Sociālistiskajā
Republikā tika veikti dziļi sociālekonomiski pārveido-

jumi visās dzīves jomās, sākās sociālistiskās celtniecī-

bas laiks. Šo mierīgo procesu pārtrauca hitleriskās Vā-

cijas iebrukums mūsu zemē 1941. gada 22. jūnijā.

Vēstures zinātņu kandidāts

Ē. ŽAGARS
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SOCIĀLISTISKIE PĀRVEIDOJUMI

UN ŠĶIRU CĪŅA LATVIJAS LAUKOS

PIRMAJOS PĒCKARA GADOS

Vēsture ir skola, kurā darbaļaudis smeļas pieredzi,
mācās pārvarēt grūtības, apgūst prasmi neatkārtot pa-

gātnes kļūdas. Apgūt vēstures mācības aicināja
V. I. Ļeņins. «Apzinīgie strādnieki,» viņš rakstīja, «vir-

zot tālāk savu kustību, — pastāvīgi atskatās uz strād-

nieku kustības noieto ceļu.» 1

Padomju valsts noietajā ce]ā vērīgi ieskatīties sevišķi
svarīgi ir patlaban. «Atbildīga pagātnes analīze,»
PSKP Centrālās Komitejas politiskajā referātā Pa-

domju Savienības Komunistiskās partijas XXVII kon-

gresam norādīja PSKP CX ģenrālsekretārs M. Gorba-

Čovs, «pašķir ceļu uz nākotni, bet pustaisnība, kaunīgi

apiedama asās šķautnes, kavē reālās politikas izstrā-

dāšanu, traucē mūsu virzīšanos uz priekšu.»
Pēc uzvaras Lielajā Tēvijas karā Padomju Latvijā,

tāpat kā visā Padomju zemē, notika pāreja uz mierīgu
jauncelsmes darbu. Republikas darbaļaudīm bija jāveic
sarežģīti uzdevumi — iespējami īsākā laikā jāatjauno
tautas saimniecība un kultūras dzīve, jārada apstākļi
to straujai attīstībai. Vienlaicīgi Padomju Latvijā, tā-

pat kā citās jaunajās republikās, kas Padomju Savie-
nībā bija iestājušās tikai neilgi, pirms kara, nācās tur-

1 Ļeņins V. I. Raksti, 20. sēj., 266. lpp.
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pināt un pabeigt 1940.—1941. gadā aizsāktos

tiskos pārveidojumus. Bija jāīsteno kardinālu pasākumi!
sistēma pārejas periodam no kapitālisma uz sociālismu.

Sajā periodā galvenais sociālpolitiskais uzdevums

Padomju Latvijas laukos bija sociālistisko ražošanas

attiecību izveidošana. Latvijas Komunistiskā partija
kompleksi risināja divus uzdevumus — lauksaimniecī-

bas pēckara atjaunošanu un attīstīšanu un tās sociā-

listisko pārveidošanu.
Sociālistiskie pārveidojumi Padomju Latvijas laukos

noritēja asas šķiru cīņas apstākļos. Tieši lauki pēc kara

kļuva par galveno šķiru cīņas fronti. Proletariātam sa-

vienībā ar darba zemniecību Komunistiskās partijas va-

dībā bija jāsalauž padomju varas ienaidnieku pretoša-

nās, jālikvidē ekspluatatoru šķira laukos.

Mūsdienu buržuāziskā historiogrāfija melīgā, sagro-

zītā veidā attēlo šķiru cīņu Padomju Latvijas laukos

sociālisma celtniecības procesā. Buržuāziskie vēstur-

nieki savos darbos apzināti nepareizi skaidro jautāju-
mus par: buržuāziski nacionālistiskās bruņotās pagrīdes
prettautisko darbību, kulaku kā šķiras likvidāciju, ko-

lektivizāciju un kolhozu iekārtas uzvaru. Diemžēl šā

laika šķiru cīņas norise Padomju Latvijas laukos vēl

nav pietiekami izpētīta un vēstures literatūrā iz-

gaismota.
Pēc Padomju Latvijas teritorijas atbrīvošanas repub-

likas partijas organizācija vadīja darbaļaužu cīņu par
lauku dzīves sociālistisko pārveidošanu.

Padomju varai nikni pretojās buržuāziskie nacionā-

listi, kuri jau hitleriskās okupācijas pirmajās dienās

bija kļuvuši par paklausīgiem fašistisko iebrucēju pa-

kalpiņiem. Viņi sadarbojās ar hitleriešu bruņoto spēku
pavēlniecību, padevīgi izpildīja okupantu pavēles, palī-
dzēja slepkavot un aplaupīt padomju cilvēkus. Kalpo-
dami hitleriskajiem varasvīriem, viņi nodeva savas tau-

tas nacionālās intereses. Hitleriskās okupācijas gados
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latviešu buržuāziskie nacionālisti ne tikai nežēlīgi izrē-

ķinājās ar padomju cilvēkiem, bet arī pastiprināti pro-

pagandēja fašistisko ideoloģiju.
Kara beigu posmā latviešu buržuāziskie nacionālisti

ar vācu fašistisko okupantu palīdzību bija izveidojuši
savu bruņoto pagrīdi, speciālas teroristu un diversantu

bandas.

Sī bruņotā pagrīde galvenokārt formējās no bijuša-
jiem aizsargiem, policistiem, šucmaņiem, latviešu SS

leģiona dalībniekiem, kulakiem, citiem pret padomju
varu naidīgi noskaņotiem elementiem. Bandīti aplaupīja
zemniekus, dedzināja, sabotēja, izplatīja melīgas bau-

mas un pretpadomju uzsaukumus, slepkavoja komunis-

tus, padomju iestāžu darbiniekus un vienkārši padomju
varai lojālus cilvēkus. Šajā sakarā 1945. gadā sasauk-

tajā darba zemnieku republikāniskajā sanāksmē tika

norādīts: «Bandīti ir saistīti ar vecās iekārtas cilvēkiem,

kulakiem, kuri nav mierā ar padomju varu. Viņi tagad
pretojas padomju varai daudzos un dažādos veidos.

Viņi pretojas ne tikai ar ieročiem, bet arī aģitē, lai zem-

nieki nenorēķinās ar valsti, cenšas panākt, lai pagastu
un ciemu izpildkomitejās atrastos nevis padomju cil-

vēki, bet gan kulaku aģenti, kuri rīda zemniekus pret

padomju varu, māna padomju varu, slēpj zemi un

lopus.»
1944. gadā jau atbrīvotajā republikas teritorijā bija

reģistrētas 34 bruņotas bandas. Vislielāko aktivitāti

buržuāziskie nacionālisti šajā laikā izvērsa Abrenes,

Daugavpils un Ilūkstes apriņķī. No 1944. gada sep-

tembra līdz novembrim Ilūkstes apriņķī bija notikuši

10 bruņoti uzbrukumi padomju iestādēm un to darbi-

niekiem. Abrenes apriņķī 1944. gada septembrī bija no-

tikuši 2 uzbrukumi, oktobrī — 4, novembrī — 6, de-

cembrī — 6, bet 1945. gada janvāra pirmajā pusē bija

reģistrēti 23 pretpadomju rīcības gadījumi. No 1944.

gada jūlija līdz decembrim tika sagūstīti un saukti pie
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atbildības 1 377 bruņotās pagrīdes dalībnieki. Sājā
laikā viņiem tika atņemti 852 ložmetēji, 279 automāti,
5 247 šautenes, 244 pistoles, 6 972 rokasgranātas.

Ne mazums lauku komunistu, padomju aktīvistu,
darba zemnieku kļuva par bandītiskā terora upuriem.

Tā, piemēram, 1945. gada 22. jūlijā Rēzeknes apriņķa
Makašēnu pagastā bijušā policista A. Binduka banda

lebruka darba zemnieces Lomakinas mājā, zvēriski no-

slepkavoja pašu Lomakinu, tās meitu Annu un viņas
divus gadus veco bērnu, bet māju izlaupīja. Tās pašas
bandas dalībnieki Galēnu pagastā iebruka padomju akt>

vista Sukula mājā, nogalināja viņa sievu, izlaupīja

māju, nodedzināja ēkas. 1945. gadā Rēzeknes apriņķi
tika nogalināti deviņi ciema padomes priekšsēdētāji. It

īpaši niknu teroru izvērsa pret pagastu partorgiem.
1945. gadā vien no bandītu rokas gāja bojā Valmieras

apriņķa Katvaru pagasta partorgs Jānis Voldiņš, Ilūk-

stes apriņķa Kaplavas pagasta partordze Tekla Koto-

viča, Jēkabpils apriņķa Susējas pagasta partorgs Jānis

Kalnaģeidāns, Madonas apriņķa Dzelzavas pagasta

partorgs Mihails Kodeļevs. Valkas apriņķi tika noslep-
kavota Birzuļu pagasta partordze Vallija Grīsle, Omuļu

pagasta partordze Alvīne Keijere, Dūres pagasta part*
ordze Alise Ābrama.

No bandītu lodes 1945. gadā krita ari citi pagasta
partorgi, komsorgi, padomju iestāžu darbinieki, pa-
domju aktīvisti, vienkāršie darba zemnieki.

Karam tuvojoties beigām, hitleriešu un buržuāzisko

nacionālistu propagandas apmuļķoti, bruņotajās bandās

bija nokļuvuši ari tādi cilvēki, kuri pret padomju varu

un savu tautu nebija izdarījuši nekādus noziegumus.
Ar apriņķa laikrakstu palīdzību vietējie padomju or-

gāni griezās pie šiem bandu dalībniekiem un aicināja

viņus pārtraukt sakaru ar bruņoto pagrīdi, nākt ārā no

mežiem, atgriezties mierīgā dzīvē un darbā. 1945. gada
maijā savas mežu slēptuves atstāja 100 bruņoto bandu
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locekļi, bet jūlijā viņu skaits palielinājās līdz 1 268.

īpaši nozīmīgs šai sakarā bija laikrakstā «Cīņa» pub-
licētais LPSR iekšlietu tautas komisāra Augusta Eg-
līša aicinājums «Nodrošināt latviešu tautai mierīgu
darbu un drošību». Katram, kas bija maldījies vai ticis

piekrāpts, padomju vara ar šo aicinājumu deva iespēju

saglabāt dzīvību, atgriezties pie savas ģimenes, godīgā
darbā izpirkt savu vainu.

So padomju aktu izskaidrošanā lielu darbu paveica
pagasta partorgi. Alūksnes apriņķa Annas, vēlāk Kaln-

cempju pagasta bijušais partorgs J. Bušs atceras:

«1945. gada vasarā un rudenī tika publicēti aicinājumi,
lai tie, kas vēl slēpās mežā, nāktu laukā, noliktu iero-

čus, sāktu godīgu dzīvi un darbu. Partorgam vajadzēja
šos aicinājumus izskaidrot. To es arī darīju, un no meža

iznāca 12 bandīti.» Bijusī Rēzeknes apriņķa Bērzgales
pagasta partordze J. Svece šai sakarā raksta: «Bērz-

galē tolaik bija daudz tādu māju, kuru iedzīvotāji uz-

turēja sakarus ar mežu. Daži puiši bandītos bija aiz-

gājuši muļķības pēc, aiz pārpratuma, citiem darbība

bandās šķita dabisks okupācijas gados pie vācu fašis-

tiem uzsāktā dienesta turpinājums. Viens no partorga
uzdevumiem bija veikt izskaidrošanas darbu iedzīvotāju
vidū, aģitēt par sakaru pārtraukšanu ar bandītiem, par

atgriešanos mierīgā darba dzīvē. Ne vienu reizi vien

es apmeklēju vecākus, kuru dēli slēpās mežā.»

Sim aģitācijas darbam īpaši labi panākumi bija re-

publikas austrumu apriņķos. Tā, piemēram, 1945. gada

septembrī Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā slap-
stīšanos mežā izbeidza 97 bijušie bandu dalībnieki.

17. septembrī notika viņu sanāksme, kurā runāja par-

tijas apriņķa komitejas pirmais sekretārs Aleksandrs

Ņikonovs. Sanāksmes dalībnieki pieņēma aicinājumu
visiem tiem, kas vēl bija palikuši mežos, nolikt ieročus,
sākt mierīgu dzīvi. Līdzīgas bijušo bandītu sanāksmes

notika Asūnē, Kalupē un daudzos citos pagastos.



70

Daļa bandītu atsaucās Šiem aicinājumiem, nolika iero-

čus, atgriezās normālā dzīvē. Tomēr republikas mežos

vēl palika ne mazums labi apbruņotu, nežēlīgu bandu,
kuras visiem spēkiem mēģināja traucēt lauku sociālis-

tiskos pārveidojumus. Tāpēc stāvoklis daudzos republi-
kas apriņķos bija stipri sarežģīts. Bandītu draudu un

terora dēļ atsevišķi pagasta un ciema padomes priekš-
sēdētāji, desmitsētu pilnvarotie, pagasta izpildkomiteju
darbinieki baidījās pat izpildīt savus tiešos pienākumus
darba zemnieku vidū.

Pret buržuāzisko nacionālistu bruņotajām bandām

pašaizliedzīgi cīnījās milicijas un valsts drošības die-

nesta darbinieki.

Par vērā liekamu spēku cīņā pret politisko bandī-

tismu kjuva iznīcinātāju bataljoni, kas tika izveidoti

katrā apriņķī. Tie komplektējās galvenokārt no strād-

niekiem un jaunajiem darba zemniekiem, taču iznīcinā-

tāju rindās aktīvi iek|āvās arī daudzi vidējie zemnieki

un inteliģences pārstāvji. Tiklab bataljonu nokomplek-

tēšanā, kā arī iznīcinātāju politiskajā audzināšanā

lielu darbu paveica pagastu partorgi. 1945. gada aprīlī

šajos bataljonos bija 10976 cīnītāji, jūlijā — jau 15 376

bet 1946. gada janvārī — 16720 cīnītāji.
1945. gadā iznīcinātāju bataljoni kaujas operācijās

aizturēja 3 368 un iznīcināja 1 107 bruņotos bandītus.

Sajās cīņās gāja bojā 195, tika ievainoti 140 un bez

vēsts pazuda 34 cīnītāji.
Madonas apriņķa iznīcinātāju bataljons vien 1946.

un 1947. gadā likvidēja 15 bandas, aizturēja vairāk

nekā 300 bandītu un legalizēja 308 bandu dalībniekus.

Cīņās pret buržuāzisko nacionālistu bruņotajiem ban-

dītiem daudzi iznīcinātāji apliecināja izcilu varorrību.

Tā, piemēram, Susējas pagasta iznīcinātāji brāļi Jūlijs
un Jānis Kaunacki naktī no 1945. gada 6. uz 7. jūliju
atsita uzbrukumu, kurā piedalījās 15 ar automātiem un

rokasložmetējiem bruņoti bandīti. Trīs reizes nācās
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dzēst bandītu aizdedzinātu māju. 16. jūlijā, kad Susē-

jas pagasta izpildkomitejai uzbruka 35 bandīti, brājf

Kaunacki divatā varonīgi aizstāvējās. Jūlijs tika ievai-

nots.

Buržuāzisko nacionālistu bruņotā pagrīde varēja pa-

stāvēt un turpināt savus asiņainos noziegumus tikai

tāpēc, ka viņus atbalstīja un viņiem palīdzēja kulaki

un citi pret padomju varu naidīgi noskaņoti elementi,
dodami bandītiem paslēptuves, produktus, naudu, snieg-
dami informāciju par partijas un padomju iestāžu pa-

sākumiem.

Nacionālistisko noskaņojumu zināmā lauku iedzīvo-

tāju dajā ietekmēja padomju varas iestāžu kļūdas,
administrēšanas gadījumi. Jebkuru, pat visniecīgāko
sociālistiskās likumības pārkāpumu padomju varas

ienaidnieki izmantoja, lai grautu uzticību padomju iestā-

dēm, apmelotu padomju varu, izraisītu iedzīvotājos ne-

apmierinātību.

Sādi likumības pārkāpumi radās gan tāpēc, ka aktīvi

rosījās padomju varai naidīgie elementi, gan tāpēc, ka

vietējie padomju darbinieki pietiekami nepārzināja un

neievēroja padomju likumus. Ne vienreiz vien gadījās,
ka vietējo padomju iestāžu un milicijas darbinieki pie-
ļāva k}ūdas un dažādas nelikumības pret pilsoņu per-

soniskajām un īpašuma tiesībām, izdarīja nelikumīgas
kratīšanas un arestus, patvaļīgi atņēma lopus un mantu,

mobilizēja lauku iedzīvotājus daždažādos darbos, bet

nesamaksāja viņiem par paveikto.
LKP Centrālā Komiteja, LPSR Ministru Padome, par-

tijas apriņķu komitejas un izpildu komitejas vērīgi rau-

dzījās, kā tiek ievēroti likumi, un personas, kas pieļāva
sociālistiskās likumības pārkāpumus, tika sauktas pie
stingras atbildības.

Cīņu ar buržuāzisko nacionālismu zināmā mērā kavēja
trūkumi partijas darba metodēs. Partijas darbinieki,
kam vajadzēja stiprināt partijas politisko darbu, celt
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partijas un komjaunatnes kaujinieciskumu un iedzīvo-

tāju aktivitāti, dažkārt aprobežojās ar runām par bur-

žuāzisko nacionālistu atmaskošanas nepieciešamību. Eet

masu politiskajos pasākumos, lekcijās, republikānis-
kajā un apriņķu presē buržuāzisko nacionālistu kaitnie-

ciskā darbība netika pienācīgi atsegta un atmaskota.

Tomēr kopumā pagastu partorgu, lauku komunistu

plašais, sistemātiskais masu politiskais darbs palīdzēja
likvidēt Jaunumu, ko republikas lauku iedzīvotājiem no-

darīja naidīgā propaganda, mēģinājumi vienā iedzīvo-

tāju daļā uzkurināt sīkburžuāzisko psiholoģiju, aktivizēt

nacionālistiskās un privātīpašnieciskās noslieces.

Novērtējot šo darbu, LK(b)P CX 1947. gada marta

plēnums konstatēja: «Paveiktā lielā politiskā darba re-

zultātā masās... dots nopietns trieciens buržuāziski

nacionālistiskajai kulaku pagrīdei,... pieaugusi plaša
nabadzīgo un vidējo zemnieku masu politiskā aktivitāte,

nostiprinājusies darbaļaužu pārliecība par padomju va-

ras stiprumu un nesatricināmību.»

Tomēr pretpadomju pagrīde vēl nebija pavisam sa-

grauta. Tā it īpaši sarosījās sakarā ar gatavošanos

vietējo padomju vēlēšanām 1948. gada sākumā. Bandīti

slepkavoja vai centās iebiedēt partijas un padomju ak-

tīvistus, rīkoja uzbrukumus padomju un saimnieciska-

jām organizācijām, traucēja priekšvēlēšanu sapulces,
izplatīja baumas un pretpadomju lapiņas. Tā, piemē-
ram, Viļakas apriņķa Rugāju pagastā vairākās vietās

tika izkaisīti pretpadomju uzsaukumi. Tukuma apriņķa
Remtes pagastā bandīti aizveda uz mežu un nogalināja
ciema padomes priekšsēdētāju māti-varoni Markovu.
Tā paša gada novembrī smagi ievainoja Ilūkstes ap-

riņķa Susējas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāju.
Bandītu uzbrukumi vietējo padomju darbiniekiem no-

tika ari daudzos citos pagastos.
Tomēr vēlēšanās republikas lauku darbaļaudis savas

balsis vienprātīgi nodeva par komunistu un bezparli-
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jisko bloka kandidātiem. Vēlēšanas parādīja, ka repub-
likā ir izaudzis plašs Komunistiskajai partijai un pa-

domju varai uzticīgs bezpartijisks aktivs.

Buržuāzisko nacionālistu bruņotās pagrīdes nozie-

dzīgā darbība turpinājās arī nākamajos gados. Tā, pie-
mēram, 1948. gada janvāri notika 12, februāri 27, martā

31, aprīlī 22, maijā 37, jūnijā 29, jūlijā 35 un augustā
24 bandītiski uzbrukumi. No šiem 217 noziedzīgajiem
aktiem 52 uzbrukumi bija vērsti pret partijas un pa-

domju aktīvu, 33 pret milicijas un valsts drošības die-

nesta darbiniekiem, 85 pret vietējiem aktīvistiem, 16 pret
partijas un padomju iestādēm un 39 pret dažādiem

lauku objektiem.
Pēckara gados no šķiras ienaidnieka rokas krita pa-

visam 1660 padomju aktīvisti, atbildīgi partijas, pa-

domju un saimnieciskie vadītāji.
1949. gadā un 1950. gada pirmajos Četros mēnešos

republikā tika sagrautas 87 bruņotās bandas. Tām at-

ņēma 36 ložmetējus, 296 automātus, 470 šauteņu, 377

pistoles, 600 granātu un vairāk nekā 72800 patronu.
Ar vietējo iedzīvotāju aktīvu atbalstu bandītisms Lat-

vijā galīgi tika likvidēts 1953.—1954. gadā.
Pārejā no kapitālisma uz sociālismu dažādos laik-

posmos šķiru spēku attiecības vairāk vai mazāk cieši

saaudās ar visām tā laika svarīgākajām parādībām, se-

višķi ietekmēdamas šķiru cīņas asumu, sociālekono-

misko pārveidojumu gaitu, Komunistiskās partijas un

Padomju valdības politiku. Tāpēc sociālistiskās sabied-
rības celtniecības gaitu kopumā nav iespējams dziļi un

vispusīgi izgaismot, ja neņem vērā šķiru spēku attiecī-

bas tolaik un šo attiecību mainīšanos sociālisma celša-

nas procesā.
Hitleriskās okupācijas gados lauku buržuāzija — ku-

laki
— atdabūja 1940. gada agrārreformā nogrieztās

zemes platības. Izmantodami bruņotu varu, lielsaim-

nieki jaunos zemes ieguvējus padzina no «savas» zemes.
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atņēma tiem pirmo ražu, ar padomju varas palīdzību
sarūpēto kustamo un nekustamo īpašumu un pašus no

jauna padarīja par saviem kalpiem. Okupanti lauku

buržuāzijai deva iespēju ekspluatēt padomju karagūs-

tekņu darbaspēku. Lielā Tēvijas kara gados kulaki ak-

tīvi sadarbojās ar hitleriešiem, asiņaini izrēķinājās ar

padomju aktīvistiem un jaunajiem darba zemniekiem.

Dala Latvijas buržuāzijas, it īpaši ekstrēmistiskie na-

cionālisti, kas visuzticamāk bija kalpojuši vācu fašistis-

kajiem okupantiem, kara beigām tuvojoties, aizbēga uz

ārzemēm. Viņu vidū bija arī daudz lauku buržuāzijas

pārstāvju. Tādējādi kulaku skaits samazinājās. Tomēr

viņi vēl joprojām bija vērā liekams pretpadomju spēks.
Viņu pretestība padomju varas pasākumiem it īpaši iz-

paudās agrārreformas laikā.
Pēc Latvijas atbrīvošanas no vācu fašistiskajiem

lebrucējiem padomju varas pirmais darbs bija — at-

jaunot zemnieku tiesības uz zemi. Jau 1944. gada
7. septembrī republikas Augstākās Padomes Prezidijs

pieņēma dekrētu «Par grozījumiem un papildinājumiem
1940. gada 29. jūlijā izdotajā likumā par zemi». Kara

laikā un pēckara periodā izdarītā agrārreforma bija
radikālāka nekā zemes reforma Padomju Latvijā
1940. gadā. Tagad lielsaimnieka saimniecības platību
atkarībā no zemes kvalitātes un izvietojuma varēja sa-

mazināt līdz 20—30 hektāriem. Fašistisko okupantu ak-

tīvo atbalstītāju ģimenes locekļiem atstāja tikai 5—

8 ha zemes. Valsts zemes fondā ieskaitīja visu tautas

ienaidniekiem un kopā ar hitleriešiem aizbēgušajām
personām piederējušo saimniecību zemi. Jaunajiem ze-

mes ieguvējiem varēja piešķirt 15 ha zemes. Līdz šā-

dam lielumam bija atjauts palielināt trūcīgo zemnieku

saimniecības. Kopumā 48,9 tūkstošiem jauno darba
zemnieku piešķīra 606,1 tūkstoti hektāru zemes, bet

20,9 tūkstoši trūcīgo zemnieku saņēma 90 tūkstošus

hektāru zemes.
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Zemes reforma notika asas šķiru cīņas apstākļos.
Kulaki, bijušie aizsargi, šucrnaņi, policisti — hitlerisko

okupantu aktīvie palīgi — rīkoja bruņotus uzbrukumus

lauku aktīvistiem, jaunajiem zemes ieguvējiem, pa-

domju varas pārstāvjiem. lebaidīšanas nolūkā viņi iz-

platīja visdažādākās baumas, ielavījās padomju zemes

iestādēs un veica tur graujošu darbību. Šķiras ienaid-

nieks savu ekonomisko stāvokli centās saglabāt ar uz-

pirkšanu, sava īpašuma slēpšanu no uzskaites, zemes

gabalu fiktīvu sadali. Pēc LK(b)P Centrālās Komitejas
un LPSR Ministru Padomes norādījuma 1947. gada
novembrī visos pagastos notika zemes sadalīšanas

rezultātu pārbaude. Tika konstatēti 1 236 gadījumi, kad

zemes sadalīšana bija bijusi fiktīva, kā arī citi zemes

likuma pārkāpumi.

Kulaki, ar savu rokaspuišu bandītu palīdzību nereti

fiziski izrēķinājās ar padomju aktīvistiem un zemes ko-

misiju locekļiem. Tā, piemēram, 1945. gadā tika nonā-

vēts Valkas apriņķa Palsmanes pagasta zemes ierīko-

tājs Tālbergs. 1946. gadā bandīti nogalināja Jēkabpils
apriņķa Dignājas pagasta ciema padomes priekšsēdē-
tāju Eņģevīru. Uzbrukumi zemes komisiju locekļiem,
darba zemniekiem — jaunajiem zemes ieguvējiem —

notika arī citās vietās. 1945. gada 12. jūnijā bandīti sa-

rīkoja uzbrukumu Valkas apriņķa Mālupes pagastam.
Viņi iznīcināja aktus par zemes piešķiršanu, aizveda uz

mežu un noslepkavoja pagasta komsorgu zemes komi-

sijas locekli J. Ozoliņu.

Pēc zemes reformas kulaku saimniecības platības
ziņā caurmērā līdzinājās vidējo zemnieku saimniecī-

bām. Tomēr kulaku saimniecības, lai gan pastāvēja da-

žādi ierobežojumi, savu šķirisko raksturu saglabāja.
Atšķirībā no darba zemnieku saimniecībām tajās bija
vairāk lauksaimniecības mašīnu, daudzas saimniecības

ēkas, daudz lopu, bet galvenais — to lielākā daļa iz-

mantoja algotu darbaspēku. Divās agrārreformās
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ekonomiski iedragāti, bet vēl saglabājušies kā šķira,
kulaki padomju varai nikni pretojās.

Svarīgākā zemnieku saistība pret valsti šajā laikā

bija lauksaimniecības produktu valsts sagāde. Turklāt

valsts sagādes normas mainījās atkarībā no valsts poli-
tikas attiecībā pret dažādiem zemniecības slāņiem.
1944. gadā sagādes normas bija nelielas un attiecās

tikai uz labību, kartupeļiem, pienu un ga]u. 1945. gadā
šīs normas tika stipri palielinātas, klāt nāca olu, vilnas

un siena sagāde. Valsts normas tika noteiktas diferen-

cēti — atkarībā no saimniecības lieluma, sējumu platī-
bas utt.

LK(b)P CX 1946. gadā norādīja: šķiru cīņa laukos

izpaužas tādējādi, ka kulaki sabotē valsts sagādes uz-

devumus, mēģina likvidēt lopus, atstāj neapsētus lau-

kus. Tā, piemēram, Ventspils apriņķī 1946. gada otrajā
ceturksnī piena nodošanu valstij sabotēja apmēram
50 kulaku saimniecību. Valsts sagādes uzdevumus ku-

laki nepildīja arī 1947. un 1948. gadā. Tikai Jēkabpils
apriņķī vien tajā laikā apmēram 90 kulaku saimniecību

sabotēja valsts uzdevumus piena sagādē. 1947. gada
pirmajā ceturksnī Ogres apriņķī no 316 kulaku saim-

niecībām saistības piena sagādē nenokārtoja 69, gaļas
sagādē — 75 saimniecības. Uz 1948. gada 1. jūliju
1 847 kulaku saimniecības nebija nodevušas visu sais-

tībās noteikto piena daudzumu, bet 128 vispār nebija
uzsākušas piena nodošanu.

Visvairāk izplatītā kulaku pretošanās forma bija labī-

bas sagādes sabotāža. Tā izpaudās mēģinājumos iz-

vairīties no obligātajām valsts sagādēm, centienos iz-

jaukt vai sakompromitēt padomju varas pasākumus.
Kulaki mēģināja ietekmēt darba zemniekus, lai arī tie

nenodotu valstij labību un citus lauksaimniecības

produktus. «Cīņa par maizi mūsu republikā,» rakstīja
laikraksts «Cīņa», «nav tāda, kāda tā ir citās padomju
republikās. Mūsu laukos norisinās liela agrāro at-
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tiecību pārkārtošana. Visā buržuāziskās Latvijas laikā
saimnieciskais un politiskais noteicējs uz laukiem bija
kulaks, jeb kā viņu vēl citādi sauca — pelēkais barons.

Pats par sevi saprotams, ka kulaks ne labprāt atsakās

no savas agrākās kundzības. Viņš meklē šādā vai tādā

veidā iespējas paturēt savu kundzību un darboties pret
tautas un padomju varas interesēm. Tādā kārtā mūsu

laukos cīņa par maizi ir arī šķiru cīņa, ir jaunās, vidē-

jās un sīkās zemniecības cīņa pret kulakiem.»

Pagasta partorgi, visi lauku komunisti ar savu plašo
politiskās audzināšanas darbu zemnieku vidū pagasta
izpildkomiteju un ciema padomju darbiniekiem daudz

palīdzēja labības sagādes uzdevumu izpildē, kulaku

sabotāžas salaušanā.

Ļaunprātīgos labības sagādes sabotierus nodeva

tiesai. Tā, piemēram, 1944. gadā labības sagādes laikā

tika sodīti 40 tādi ļaunprātīgi sabotieri, bet

1945. gadā — 700.

1946. gadā kulaku sabotāža labības sagādē pastipri-
nājās. Tā, piemēram, Jēkabpils apriņķī līdz 1. oktobrim

labības sagādi nebija uzsākušas 3 942 saimniecības.

Cēsu apriņķī no labības sagādei pakļautajām 8 527

saimniecībām 2 093 bija kulaku saimniecības. Pārbaude

vairākos pagastos rādīja, ka trūcīgie un vidējie zem-

nieki apzinīgi pilda labības sagādes uzdevumus, bet

kulaku saimniecības tos sabotē.

Gan 1946. gadā, gan turpmākajos gados padomju
varas iestādēm izdevās salauzt kulaku sabotāžu un re-

publika labības sagādes valsts plānu regulāri izpildīja.
Sociālekonomisko procesu regulēšanā laukos, kulaku

ekspluatatorisko centienu ierobežošanā svarīga nozīme

bija aplikšanai ar nodokļiem. Savā nodokļu politikā

partija levēroja V. !. Ļeņina norādīto diferencēto pie-
eju dažādām sociālekonomiskām zemnieku grupām.
«Padomju vara prasa,» norādīja V. I. Ļeņins, «lai trūcī-
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gie zemnieki nemaksātu neko, vidējie mēreni un bagātie
daudz.» 1

Kulaku kā šķiras ierobežošanas un izstumšanas poli-
tika tolaik nozīmēja, ka pret viņiem tika vērsti ekono-

miski pasākumi: sašaurināja saimniecības platību un

aizliedza ekspluatēt darba zemniekus. Turpretim mūsu

republikā, atšķirībā no kulaku ierobežošanas un iz-

stumšanas politikas īstenojuma vecākajās padomju re-

publikās 20. gadu beigās — 30. gadu sākumā, kula-

kiem netika atņemtas vēlēšanu tiesības un viņiem bija
atļauts daļēji izmantot algotu darbaspēku.

Svarīgs politisks dokuments, kam bija liela nozīme

kulaku saimniecību ekonomiskajā iedragāšanā, bija

Latvijas PSR Ministru Padomes 1947. gada 27. augusta
lēmums «Par Latvijas PSR zemnieku saimniecību

aplikšanu ar nodokļiem». Sajā lēmumā atbilstoši kon-

krētajiem republikas apstākļiem, bija dots jēdziena
«kulaks» definējums, formulētas septiņas kulaku saim-

niecības pazīmes. Kulaku saimniecību sarakstus sastā-

dīja pagastu izpildkomitejas un apstiprināja apriņķu

izpildkomitejas. 1947. gada rudenī ar apriņķu izpild-
komiteju lēmumiem par kulaku saimniecībām tika atzl-

tas 10 438 saimniecības.

Katram par kulaku atzītajam tas tika paziņots, un vi-

ņam bija tiesības iesniegt protestu kā apriņķa izpild-
komitejā, tā arī īpašā LPSR Ministru Padomes komi-

sijā. Sastādot kulaku saimniecību sarakstus, neiztika

bez kļūdām. Dažkārt tajos tika ierakstītas vidējo zem-

nieku saimniecības, turpretim kulaku saimniecības sa-

rakstos neparādījās. Kulaku saimniecību sarakstu

precizēšana turpinājās arī 1948. un 1949. gadā.
Latvijas PSR nodokļu politika 1947.—1949. gadā

bija svarīgs līdzeklis kulaku ekonomiskās varenības sa-

graušanai. Turklāt tā realizējās ne tikai kā kulaku

1 Ļeņins V. I. Raksti, 29. sēj., 16. Ipp.
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saimniecībām uzlikto lauksaimniecības nodokļu summa.

Plaši tika izmantoti ari atvieglojumi tai zemniecības

daļai, kura bija nostājusies uz sociālistiskās attīstības

ceļa. 1947. gadā lauksaimniecības arteļu locekļu saim-

niecībām nodokļu summa tika pazemināta par 50%, ze-

mes kopapstrādāšanas sabiedrību biedriem — par 25%.

Pilnīgi no lauksaimniecības nodokļa maksāšanas tika

atbrīvotas saimniecības, kuru apliekamais ienākums ne-

pārsniedza 2 500 rubļu gadā. Uz vienu gadu no lauk-

saimniecības nodokļa maksāšanas tika atbrīvotas bi-

jušo bezzemnieku saimniecības, kuras zemi bija sa-

ņēmušas 1946. un 1947. gadā, kā arī saimniecības, kas

1946. un 1947. gadā dabūja zemes papildpiegriezumus,
bet kam agrāk bija piederējis mazāk par 5 ha zemes.

Kulaku saimniecībām 1947. gadā no visa veida ienā-

kuma noteica šādu nodokļu paaugstinājumu:
— saimniecībām ar ienākumu līdz 15 000 rbļ. — 20%
— saimniecībām ar ienākumu līdz 20 000 rbļ. — 30%
— saimniecībām ar ienākumu virs 20 000 rbļ. —

50%.

1948. gadā republikas valdība pieņēma vairākus sva-

rīgus lēmumus, kuri vēl pastiprināja ekonomisko spie-
dienu pret kulakiem. Tā, piemēram, aprēķinot lauksaim-

niecības nodokli, tika palielināts pieskaitījums no vi-

siem ienākumiem, paaugstinātas nodokļa aprēķināša-
nas normas.

Kulaku saimniecību obligātās apdrošināšanas maksu

salīdzinājumā ar pārējo individuālo zemnieku saim-

niecībām palielināja divkārt. Tika veikti arī citi pasā-
kumi, kas jūtami iedragāja kulaku saimniecību ekono-

miku.

1948. gada 1. jūlijā 9 545 kulaku saimniecībām bija:
96052 ha aramzemes, 47012 ha pļavu, 1 728 ha dārzu,
13 403 zirgi, 23 651 govs, 18 386 aitas, 6 864 cūkas.

No kulaku saimniecībām, ņemot vērā iepriekšējo
gadu parādus, 1948. gadā bija paredzēts iekasēt 130
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596 tūkstošus rubļu lauksaimniecības nodokļa. No šīs

summas līdz 1949. gada 1. janvārim bija iekasēti tikai

49 625 tūkstoši rubļu.
Par nenomaksāto lauksaimniecības nodokļa parādu

kulaku saimniecībās ar tiesas lēmumu tika atsavināts

lauksaimniecības inventārs, personiskā manta un lopi
šādā daudzumā: 4 444 zirgi, 6 280 govis, 10 581 sīklops
kopsummā par 25 146 tūkstošiem rubļu. Kulaku parāda
nedzēsto daļu finanšu orgāni cerēja saņemt, realizējot

lopus un mantu vēl neizpildītajās 1 196 tiesu lietās, bet

parādu par apmēram 70 miljoniem rubļu dzēst par tām

kulaku saimniecību ēkām, kuras pēc tiesas lēmuma tika

nodotas pagastu izpildkomitejām.
Tādējādi līdz masveida kolektivizācijai, t. 1.,

1949. gada pavasarim, tika īstenota konsekventa, aiz-

vien stingrāka kulaku kā šķiras ierobežošanas un iz-

stumšanas politika. Pastiprināto ekonomiskās ietekmē-

šanas uzbrukumu daudzas kulaku saimniecības neiztu-

rēja; pameta lauksaimniecisko ražošanu un pārcēlās uz

dzīvi pilsētās, iekārtojās citos darbos. Zināma kulaku

daļa, kas nepildīja lauksaimniecības produktu sagādes
uzdevumus un nodokļu maksājumus, tika nodota tiesai

un sodīta ar brīvības atņemšanu.
Pamatojoties uz Ļeņina kooperatīvās celtniecības

plānu un ņemot vērā konkrēto vēsturisko situāciju un

sociālisma celtniecības uzdevumus republikā, Latvijas
PSR TKP un LK(b)P CX 1945. gada maijā nolēma iz-

veidot lauksaimniecības kooperāciju, t. i., darba zem-

niekus plaši iesaistīt kooperatīvos, lai kāpinātu un at-

tīstītu lauksaimniecību, celtu darbaļaužu materiālo un

kultūras līmeni, palīdzētu zemniekiem ražošanā un

organizētu viņu savstarpējo palīdzību. 1947. gadā re-

publikā jau pastāvēja 715 lauksaimniecības kooperatī-
vās sabiedrības ar vairāk nekā 80 tūkstošiem biedru.

Sīs sabiedrības aptvēra 36% no visām republikas zem-

nieku saimniecībām.
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Ar vienkāršāko kooperācijas veidu starpniecību no-

tika sociālisma uzbrukums preču sīkražošanai un

privātkapitālistiskajam sektoram. Kooperācija bija tā

forma, kas deva iespēju vadīt zemniecības privāto sek-

toru, nostiprināt strādnieku šķiras un zemniecības sa-

vienību.

Tomēr atsevišķas padomju un partijas organizācijas,
it īpaši zemes iestādes, īsti nenovērtēja lauksaimniecī-

bas kooperācijas politisko un saimniecisko nozīmi zem-

nieku masu pāraudzināšanā, kooperāciju kā sociālis-

tisku metodi lauksaimniecībā. Sabiedrībās un to val-

dēs reizēm iespraucās spekulanti, blēži un kulaki.

Kooperatīvajās organizācijās, kuru vadībā viņiem bija
izdevies ielavīties, viņi veica pretpadomju propagandu,

ar savu rīcību centās diskreditēt padomju varas pasā-
kumus lauksaimniecībā, graut darbaļaužu uzticību. Ku-

laki un spekulanti arī lūkoja izmantot kooperāciju, lai

personiski iedzīvotos.

LK(b)P CX, republikas valdība, vietējie partijas un

padomju orgāni kopā ar republikānisko kooperatīvo sa-

biedrību valdēm darīja,visu nepieciešamo, lai naidīgos
elementus izmēstu no lauksaimniecības biedrībām.

1948. gadā no kooperatīvu paju biedru skaita tika iz-

slēgti 3 tūkstoši kulaku.

1946. gadā dažos republikas pagastos pēc vietējo
komunistu aicinājuma darba zemnieki sāka veidot kol-

hozu dibināšanas iniciatoru grupas. Pēc kara pirmo
kolektīvo saimniecību «Nākotne» nodibināja Jelgavas

apriņķa Šķibes pagasta darba zemnieki 1946. gada
20. novembrī. 1947. gada sākumā Valkas apriņķa Smil-

tenes pagastā tika noorganizēts kolhozs «Uzvara»,

Daugavpils apriņķa Višķu pagastā — «Dzirkstele»,

Jēkabpils apriņķa Sēlpils pagastā — kolhozs «Sēlija».
Līdz 1947. gada beigām bija nodibināti 49 kolhozi,
1948. gada pavasarī Padomju Latvijā bija 189 kolhozi,

bet tā paša gada rudenī — 231 kolhozs.
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Tā izpaudās darba zemnieku brīvprātīgā vēlēšanās

apvienoties kolektīvās saimniecībās. LK(b)P CX sekre-

tārs A. Ņikonovs šajā sakarā uzsvēra: «Padomju val-

dība atbalstīs darba zemniekus, kuri parādījuši inicia-

tīvu apvienoties. Sie cilvēki iet pareizu ceļu. Padomju
vara sniegs zemnieku kolektīviem vispusīgu materiālo

palīdzību — mākslīgos mēslus, kredītus, celtniecības

materiālus, palīdzēs iegādāties šķirnes lopus. Bet, no

otras puses, mēs ne uz brīdi nedrīkstam aizmirst, ka

apvienošanās var notikt tikai stingri brīvprātīgi. Mēs

nevienam neļausim šajā lietā pieļaut administrēšanu un

piespiedu līdzekļus.»
Kolektīvo saimniecību skaits strauji auga. Divu mē-

nešu laikā — no 1949. gada 25. janvāra, tas ir, no

LK(b)P X kongresa līdz 25. martam — tika noorgani-
zēti 570 kolhozi. Līdz 1949. gada 5. aprīlim 284 pagas-
tos visi zemnieki bija iestājušies kolhozos, 1949. gada
5. augustā republikā bija 3 879 kolhozi. 1949. gada
1. novembrī republikā vēl bija 39 867 individuālas

zemnieku saimniecības, bet 1950. gada beigās ārpus
kolhoziem bija palikuši tikai 9,3 tūkstoši (3,5%) indivi-

duālo saimniecību.

Kolhozu iekārta republikā veidojās asas šķiru cīņas
apstākļos.

Kulaku pretošanās kolhozu organizēšanai izpaudās
gan «mierīgās» formās (pretaģitācija, baumu izplatī-

šana, kūdīšana, iebiedēšana, draudi), gan arī teroristis-

kos kaitniecības aktos (kolhozu sabiedrisko ēku dedzinā-

šana, kolhozu kustības aktīvistu piekaušana, slepkavības
uti).

Lielo un vidējo viensētu īpašnieki, kas savās mājās
saimniekoja jau desmitiem gadu, bija ieauguši grūti

pārvaramās un vēl grūtāk izskaužamās privātīpašniecis-
kās tradīcijās. Daži viensētnieki, it sevišķi jaunsaim-
nieki, kas tikai nesen bija tikuši pie zemes, vēl dzīvoja
priecīgo perspektīvu ilūzijās, ka reiz kļūs par savu pat-
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stāvīgo, kaut arī sīko saimniecību īpašniekiem. Tādēļ
arī kulaki un citi lauksaimniecības kolektivizācijas

pretinieki izmantoja šīs Latvijas lauksaimniecības sav-

dabīgās īpatnības un radīja «teoriju», ka Latvijā kolho-

zus organizēt neesot iespējams. Tas viss pavairoja
grūtības kolektivizācijas sagatavošanā un realizēšanā,
kā arī kolhozu saimniecības attīstībā un nostiprināšanā.

«Padomju Latvijas trūcīgie un vidējie zemnieki,»

1948. gada jūlijā notikušajā Latvijas lauksaimniecības

pirmrindnieku kongresā norādīja LK(b)P CX pirmais
sekretārs J. Kalnbērziņš, «iebaidīti no baumām, ku-

laku, buržuāzisko nacionālistu terora, sākumā negri-

bēja ne dzirdēt par lauksaimniecības pārkārtošanu. Ar

kolhoziem kā ar bubuli baidīja zemes rūķus, trūcīgos
un vidējos zemniekus. Lauku komunisti, apvienojot
zemniecības pamatmasas kopsaimniecībās, nepārtraukti

cīnījās ar kapitālistiskajiem elementiem, ierobežoja un

apkaroja kulaku ekspluatācijas tieksmes.»

Kolhozu organizēšanā un nostiprināšanā liela no-

zīme,bija partijas biedru skaita pieaugumam laukos.

Partija jau iepriekšējos gados bija izaudzinājusi zem-

nieku aktīvu, no kura vidus papildinājās lauku parti-
jas organizācijas. Tā 1947. gadā vien partijā tika uz-

ņemti 492, bet 1948. gadā — 152 cilvēki no zemnieku

un kolhoznieku vidus. Vispār MTS, padomju saimnie-

cībās, kolhozos, kā arī zemnieku — partijas biedru un

partijas biedru kandidātu — skaits pieauga no 849

1947. gadā līdz 10507 cilvēkiem 1948. gadā. 1948. gada

beigās republikā bija 700 lauku partijas pirmorgani-

zāciju un vairāk nekā 100 kandidātu un partijas-korn-
jaunatnes grupu, 155 pagastos bija noorganizētas pa-

gastu partijas komitejas.

Jaunajiem republikas kolhoziem bija nepieciešama
vietējo partijas un padomju darbinieku palīdzība. Va-

jadzēja stingri raudzīties, lai kolhozos neiekļūtu kulaki

un citi naidīgi elementi.
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Tomēr atsevišķās vietās kulakiem un citiem padomju
varas nīdējiem izdevās iespraukties kolhozos. Pakāpe-
niski gan lauksaimniecības arte|a statūtu pārkāpumi
tika novērsti.

Kolektivizācijas kustību kulaki, buržuāziskie nacionā-

listi centās aizkavēt ar terora palīdzību. No bandītu

lodes krita daudzi kolhozu organizatori un pirmie

priekšsēdētāji. Viņu vidū — Gulbenes apriņķa kol-

hoza «Taisnība» priekšsēdētājs J. Kļaviņš, Jelgavas ap-

riņķa Raiņa vārdā nosauktā kolhoza priekšsēdētājs
J. Reinfelds, Valkas apriņķa kolhoza «Mežole» priekš-
sēdētājs J. Vīgants un daudzi citi.

Sajā laikā bandītu un kulaku lodes izdzēsa daudzu

padomju aktīvistu, kolhozu kustības iniciatoru — lauku

komjauniešu — dzīvību. Te var minēt Aizputes apriņķa
Dunalkas pagasta komjaunieti Voldemāru Maliņu, Lie-

pājas apriņķa Dunikas pagasta komjaunieti, aktīvu kol-

hoza organizatoru Pēteri Grauduži un vēl citus.

Runādams partijas apriņķu, pilsētu un rajonu komi-

teju sekretāru un apriņķu izpildkomiteju priekšsēdē-
tāju republikāniskajā apspriedē 1949. gada 1. jūnijā,
LK(b)P CX sekretārs Fjodors Titovs norādīja: «Atse-

višķu naidīgu elementu grupu terora akti rada nedro-

šību lauku iedzīvotājos, kolhozos, samazina darba

spriegumu, kaujinieciskumu. Ir gadījumi, kad cilvēki

tieši bandītu teroristisko aktu dēļ baidās let strādāt

par kolhoza priekšsēdētāju... Viļakas apriņķī bandīti

pakāra kolhoza priekšsēdētāju Zelču, Limbažu apriņķī
bandītu grupa iemeta granātu partorga dzīvoklī, un

partorgs gāja bojā. 1949. gada 24. maija naktī bandīti

nogalināja divus kolhozniekus. Madonas apriņķī, at-

griežoties no sapulces, tika noslepkavots partorgs.»
Lai aizsargātu cilvēkus un kolhoza mantu pret ban-

dītu uzbrukumiem, šajā laikā kolhozos tika noorgani-
zētas apbruņotas apsardzes grupas, bet pagastu cen-

tros sakomplektēja iznīcinātāju vadus.
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Jaunu kolhozu dibināšanu un nostiprināšanu trau-

cēja kulaku saimniecību izvietojums pagastos. Trūcīgo
un vidējo zemnieku saimniecības, kuras vēlējās apvie-
noties kolhozos, daudzkārt atradās tālu cita no citas,

un tas stipri apgrūtināja kolhozu noorganizēšanu,
saimnieciskās darbības izvēršanu.

Lai izveidotu kompaktākus zemes masīvus, novēr-

stu kulaku zemes platību iespiešanos jauno lauksaim-

niecības arteļu laukos un radītu labākus apstākļus lauku

darbu mehanizācijai, Latvijas PSR Lauksaimniecības

ministrija jau 1947. gadā izvirzīja jautājumu par at-

sevišķu ģimeņu pārvietošanu ārpus kolhozu teritorijas.

Kulaku, citu padomju varai naidīgi noskaņoto ģimeņu
pārcelšanu prom no jaundibināto kolhozu teritorijas
1947. gadā katrā atsevišķā gadījumā apstiprināja LPSR

Ministru Padome. Pavisam no 1947. gada novembra

līdz 1949. gada janvārim tika pārvietotas 188 kulaku

ģimenes.
Kulaki, sajutuši savas šķiras nenovēršamo bojā eju,

pastiprināja cīņu pret partijas un padomju varas pa-
sākumiem republikas laukos, cenzdamies ar visiem spē-
kiem un līdzekļiem traucēt kolhozu celtniecību. Kulaku

un citu pret padomēm naidīgi noskaņotu ļaužu akti-

vizēšanās kļuva kolektivizācijai par lielu šķērsli. Zem-

niecības trūcīgie un vidējie slāņi prasīja vērst pret ku-

lakiem un citiem pretpadomju elementiem enerģiskus
pasākumus. Kolhoznieki nereti izvirzīja prasību, lai

valdība izsūtītu kulakus no kolhozu teritorijas.
1949. gada 29. janvārī PSRS Ministru Padome pie-

ņēma lēmumu, uz kura pamata sākās priekšdarbi ku-

laku izsūtīšanai no Baltijas republikām. Tika izveido-

tas operatīvās grupas, kurās iesaistīja arī partijas un

padomju aktīvu un kolhozniekus. Kulaku izsūtīšana

notika 1949. gada marta beigās. No Latvijas PSR iz-

sūtīja apmēram 4 000 kulaku ģimeņu. Tādējādi tika

likvidēta ne vien pretpadomju darbības un propagan-
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galvenais balsts republikā.
Kulaku kā šķiras likvidācija nenozīmēja kulaku

fizisku iznīcināšanu. Izsūtītajiem kulakiem tika dota

iespēja godīgi strādāt un 50. gadu vidū viņi varēja

atgriezties Latvijā.
Sastādot izsūtāmo kulaku sarakstus, tika pieļautas

arī kļūdas. Sarakstos dažkārt ierakstīja arī vidējos un

pat trūcīgos zemniekus, personas, kuras pret padomju
varu bija izturējušās lojāli.

Par zināmu trūkumu uzskatāms tas, ka nebija dife-

rencētas pieejas attiecībā uz kulakiem un citiem izsū-

tāmajiem. Latvijā, tāpat arī citās Baltijas republikās,
kulaki nevarēja kļūt par draudīgu spēku valsts mērogā
un jautājums «kurš-kuru» bija izšķirts jau 1940. gadā,
Latvijai iestājoties Padomju Savienības sastāvā. Taču

kulaki bija bandītisma bāze, un viņu klātbūtne pat pēc
ekspropriācijas nozīmētu, ka republikā saglabājas lab-

vēlīgi apstākļi padomju varas graušanai. Lai izbeigtu
kulaku atbalstīto bandītismu un izvairītos no turpmā-
kiem upuriem, visradikālākā izeja bija tā bāzes likvi-
dēšana. Reizē ar kulaku ģimenēm izsūtīja ari vācu

fašistisko okupantu izpalīgu, tāpat arī bandītu un viņu
atbalstītāju ģimenes.

Dziļāk, vispusīgāk izpētīt šķiru cīņas norises Latvi-

jas laukos pirmajos pēckara gados — tas vēl jopro-
jām ir aktuāls republikas vēsturnieku uzdevums.

Vēstures zinātņu kandidāts

J. RIEKSTIŅŠ
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KSFPR Tautas Komisāru Padomes dekrēts

par Padomju Latvijas neatkarības atzīšanu

1918. g. 22. decembri

PAR LATVIJAS PADOMJU REPUBLIKAS

NEATKARĪBAS ATZĪŠANU

Uz Latvijas Padomju valdības pieprasījumu tautas

komisāri pasludina:
1. Krievijas Valdība atzīst Latvijas Padomju Repub-

likas neatkarību. Par augstāko valsts iestādi Latvijā
Krievijas Padomju valdība atzīst — Latvijas padomju

varu, bet līdz Padomju kongresam Latvijas Strādnieku,
bezzemnieku un strēlnieku varu, kuras priekšgalā stāv

biedrs Stučka.

2. Krievijas Padomju valdība uzliek par pienākumu
visām Krievijas Republikas kara un civiliestādēm, kuras

savā darbā saduras ar Latvijas Padomju valdību, iz-

rādīt Latvijas Padomju valdībai un viņas karaspēkam
visvisādu palīdzību cīņā par Latvijas atsvabināšanu no

buržuāzijas jūga.
3. Tautas Pārtikas komisariātam un Augstākai taut-

saimniecības padomei tiek uzlikts par pienākumu stā-

ties sakaros ar attiecīgiem Latvijas Padomju Republi-
kas orgāniem dēļ preču apmaiņas nostādīšanas starp
abām Republikām.

Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājs
V. Uļjanovs (Ļeņins)

Darbvedis Bončs-Brujevičs





VCIK Ičmums par Latvijas, Lietuvas un Igaunijus
padomju republiku neatkarības atzīšanu

1918. g. 23. decembri

PAR LATVIJAS, LIETUVAS UN IGAUNIJAS

PADOMJU REPUBLIKU ATZĪŠANU

Centrālā Izpildu Komiteja, noklausījusies Nacionālo
lietu tautas komisāra ziņojumu, apsveic Latvijas, Lie-

tuvas, Igaunijas un Ukrainas tautas viņu sekmīgā at-

svabināšanās cīņā no ārzemju iekarotājiem.
Izejot no principa, kuru kājām mīda visu zemju im-

periālisti, ka pašām apspiesto nāciju darbatautas ma-

sām jānosaka savas zemes liktenis, Centrālā Izpildu

Komiteja apstiprina Tautas komisāru lēmumu par Lat-

vijas, Lietuvas un Igaunijas padomju valdības repub-
liku neatkarības atzīšanu no Krievijas Sociālistiskās

Federatīvās Padomju Republikas.
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas revolucionāro prole-

tāriešu un zemnieku masu priekšā Centrālā Izpildu Ko-

miteja no jauna pastrīpo, ka kādreizējā šo zemju pie-
derība pie bijušās cara valsts neuzliek viņām nekādus

pienākumus. Centrālā Izpildu Komiteja izsaka savu

dziļu pārliecību, ka tikai tagad, pamatojoties uz pilnīgi
brīvu pašnoteikšanos un varas pāriešanu strādnieku

šķiras rokās, izveidojas brīva, labprātīga un nešķirama
visu agrākās Krievijas teritorijas apdzīvojošo nāciju
darbatautas masu apvienība.

Centrālā Izpildu Komiteja apliecina Krievijas Sociā-

listiskās Federatīvās Padomju Republikas gatavību

sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību Latvijas,



Lietuvas un Igaunijas darbatautas masām viņu cīņā
pret izsūkšanu un apspiešanu, kā arī brīvības un neat-

karības nodrošināšanai pret ārzemju iekarotājiem.

Viskrievijas Centrālās Izpildu Komitejas
priekšsēdētājs /. Sverdlovs

Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājs
V. Uļjanovs (Ļeņins)

VCIK sekretārs V, Avanesovs



Latvijas likteņgadi. — R.! Avots, 1987. —
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Latvijas vēsturnieki grāmatā stāsta par Padomju Latvijas
dzimšanu (1917.—1919. g), par buržuāzijas kundzību Latvija,

par revolucionāro krīzi un 1940. gada sociālistiskās revolūcijas
uzvaru Latvijā, par sociālistiskajiem pārveidojumiem un šķiru
cīņu Latvijas laukos pirmajos pēckara gados.
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1919. gada septembra beigās uzbrukumam

Rīgai gatavojās ap 50 000 bermontiešu. To sastāvā

bija vācu dzelzsdivīzija, t.s. vācu leģions, un ap

7000 vīru lielais Rietumkrievijasarmijas Kellera

korpuss, kas bija saformēts no bijušajiem

Krievijas karaspēka kara gūstekņiem Vācijā.

Latgalē pret Padomju Latvijas spēkiem izvietotā

Kurzemes divīzija (bijusī Baloža brigāde)

un landesvērs, par kura komandieri pēc
Strazdumuižas pamiera bija iecelts angļu

pulkvedis Aleksanders, ieņēma visai neskaidru

nostāju...

Ar pilnām tiesībām var sacīt, ka

kontrrevoluaonaros Bermonta karapūļus pie

Rīgas ar ieročiem rokās satrieca Latvijas

darbatauta.
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