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Lai man atļauts ar šo manis rakstīto darbu arī pieminēt visus mūsu

cīņu biedrus, kuru augumi atdusās zināmos un nezināmos kapos, kā

kauju laukos, tā arī gūsta un soda nometnēs. Lai pieminam visus mūsu

biedrus kuru rētas vēl šodien smeldz no viņu dienu ievainojumiem.

Un lai pieminam arī tos, kuru nakts miegu vel šodien traucē kaujas

brāzmu trokšņi kaut arī viņus saudzēja granātu lietus.

Karavīra augums nes dvēseli ka

nemirstības daļu.
Šie dvēseles spēki jāveido tā, lai

brīvības karotājs cieņā un godā
būtu pacelts arī visdziļākos miera

laikos.

K. Lobe





Arnolds Apse

Nemirstība

Pulkvedim Janumamaizsaulē

Pulkvedi,
aizsaule nav

ne Krievijas purvu, ne sniegputeņu.
Nav pārpilno bēgļu ceļu
un tanku ar sarkanām zvaigznēm
kā Prūsijā, Pomerānijā.

Bet miera Tev aizsaulē nebūs:

ik gadu tai novembra dienā

— Latvijas dienā —

Tu nāksi uz dzimteni,

cīņās kritušo kapenēs

dvēseļu parādi pieņemt,
un Lielajā stundā,
kad Baltijas jūrai un Daugavai pari

kā varens pērkons

skanēs Brīvības dziesma,

Tu uzvaras gājienā iesi:

no aplenkuma Tu izvedīsi

Daugavas Vanagu cilti,

kas svešumā — badāun salā

dzima no ziemciešu dvēseļu spēka!

Kad Latvijai pāri
kā varavīksne

atspīdēs sarkanbalts karogs

ar Daugavas Vanagu zīmi —

tad Tev būs miers.
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MĒS VARAM BŪT LEPNI.

1943. gada pavasarī vācu okupācijas vara smagi nospieda latviešu

tautu. Tanī pašā laikā vācu bruņotie spēki Austrumu frontē zaudēja

kaujas, citu pēc citas un Latvijas robežām tuvojās Sarkanā armija. Iz-

mocīto, pusbadā nomērdēto deportējamo vīriešu bari, pusārprātīgo ar

varas darbiem pieveikto sieviešu vaimanas un bez apgādniekiem paliku-

šo, apkārtklīstošo bērnu raudas, bija nešķirami bruņoto aziātu pavado-
ni.

Šaja, musu tautai tik dramatiskajā un izšķirīga bridi pats liktens

latvju karavīram uzstādīja jautājumu — ko darīt?

Neatbildēt, izvairīties, nebija nekādu iespēju, jo aiz muguras viļņoja

dziļā jūra, dienvidrietumos drupās grima uzvaras reiboņa apstulbinātā

vācu tauta, bet no austrumiem vēlās sarkanās aziātu ordas. Tāpēc latvju

jaunekļiem bija jāizšķiras — ko darīt: sekot mobilizācijas pavēlei un

iestāties latviešu leģionā, vai doties mežā, lai apvienojoties ar komūnistu

partizāniem pretotos mobilizācijai un okupācijas varai; vai pamest visu

un uzdot cīņu, meklējot drošību Zviedrijā vai Vācijā.

Mēs, latvju vīri, pametām savas ģimenes un mantu likteņa ziņā un

tvērām šautenes, neprasot, kas mums tās pasniedz. Mēs varam būt lep-

ni, ka Latvijai tik izšķirīgā brīdī neesam izvairījušies no cīņas un cie-

šanām par savu tautu un tēvu zemi.

Būdami lepni uz savu tautu un vienību, ar latvju vīru sīkstumu cīnī-

jāmies pie Volchovas un Veļikajas upēm, cieti kā klints stāvējām Kur-

zemes cietoksnī un kā vētras nesti lauzāmies ārā no Pomeranijas ie-

lenkumiem. Mēs varam būt lepni, jo esam cīnījušies un guvuši uzvaras,

kam līdzīgu nav latviešu tautas vēsturē.

Neviens latviešu karavīrs nebija un nedomāja cīnlies pret rietumu

sabiedrotiem. Tāpēc arī mēs lauzāmies ārā no krievu ielenkumiem.

Ticēdami, ka arī latviešu tautai ir tiesības būt brīvai un laimīgai, bez

vainas apziņas mēs devāmies pretī sabiedroto armijām.

Bet mēs piedzīvojām lielu vilšanos, jo leģionāru stāja un cīņa bija

pārprasta. Nokļuvām gūstā kā koloboranti un SS vīri. Cietām pazemo-

jumus, salu un daudzkārt trūkumu. Tomēr palikām stipri savā pārliecī-

bā, ka esam cīnījušies par taisnu lietu. Kaut arī savus ieročus bijām no-

devuši, mēs morāliski turpinājām gatavoties nākamai cīņai.
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Pazemojumi, sals un trūkums mūs saliedēja. No gūsta mēs atgriezā-

mies gan ārēji noskranduši un fiziski novārguši, bet savu tautiešu sa-

gaidīti un sirsnīgi sveikti. Atgriezāmies kā īsti vīri, kas nav baidījušies

likteņa sitienus, bet tos uztvēruši, tiem pretojušies.
Mēs atgriezāmies kā organizēta un morāliski stipra Daugavas Vanagu

vienība. lekļaujoties trimdas saimē, mums ne reti nācās paciest netais-

nību un palikt malā. Bet ar savu darba prieku, mērķa apziņu un vienī-

bu visam tam esam tikuši pāri. Un pēdējā laikā esam darījuši daudz,

lai organizētu un vienotu visu trimdas saimi. Ceram, ka arī šai darbā

būs sekmes.

Šodien — Latvijas valsts dibināšanas dienā — 18. novembrī, mēs

klausāmies vēstures soļos, kas stāsta par latviešu tautas centieniem un

cīņām cauri gadu simteņiem līdz brīvai tautai, zemei un valstij; stāsta

par Latvijas pirmajiem trīsdesmit gadiem. Visu to uzlūkojot, goddevī-
bā suminām dzīvības devēju, latviešu asins sargātāju un varoņu izauk-

lētāju — latvju māti; savu pateicību mēs veltām tiem, kas, sekojot tēv-

zemes aicinājumam, cīnījušies un cietuši; atzinība visiem, kas tēvzemes

sargus šajās cīņās atbalstījuši. Mēs vērojam likteņa rata griezienus, vē-

rojam, kas tuvojas latviešu tautai. Mēs klausāmies un ceram. Mūsu ti-
cība Latvijai aug augumā.

Daugavas Vanagi, kas savu uzticību Latvijai jau apliecinājuši ejot
kaujas, cīnoties par tēvzemi, ir gatavi tvert ieročus, no jauna doties cī-

ņā un nenorimt cīnīties, kamēr varmācīgā vara būs padzīta no mūsu

zemes un Latvija būs brīva.

Daugavas Vanagi Sasauksimies!

Vilis Janums

1948.g. 18. novembrī.

(Pārņemts no ~Daugavas Vanagi" No. 1. 1948.g.)
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Pulkveža

Januma

ģimene

1944.

gadā.

No

labās

pulkvedis

Janums,

meita

Velta,

kundze
Līna,

dēls

Linards.
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IEVADS

Uzņemoties rakstīt par pulkvedi Vili Janumu, es biju pārliecināts,

ka paredzētajam darbam es iegūšu materiālus tik lielā daudzumā, ka

diezin vai iespēšu visus tos apstrādāt un pienācīgi izvērtēt. Es iedomā-

jos, ka man pietiks pāris reizes aizbraukt līdz Minsterei paskatīties

Centrālkomitejas archīvos, parunāt ar piederīgiem un līdz ar to visi va-

jadzīgie materiāli būs savākti un man atliks tikai tos sakārtot un uz-

rakstīt.

Kad nu es iesāku materiālus vākt un meklēt — tad izrādījās, ka pulk-
vedis ir atstājis tik ļoti maz rakstiskas liecības par savu laiku un darbu,
ka patiesi rodas pamatots jautājums, kur gan palikuši visi raksti un

liecības par viņa un citu viņa laika līdzgājēju nodomiem, plānojumiem

un darbiem par laikmetu no 1946. gada, kad Janums uzsāka savu lielo dar-

bu pie latviešu tautas organizēšanas un vadīšanas grūtajā trimdas ceļā.
Diemžēl arī viņa laika biedru atmiņas pa ilgajiem gadiem ir pagaisu-

šas, vai arī tie, kuri ir aizgājuši Aizsaules laukos, tās ir paņēmuši tālajā

ceļā līdzi.

Pulkvedis Janums, kā to viņš pats man kādā vēstulē raksta, ~...es

nenāku no bagātnieku jaunatnes... es nenāku no latviešu 'zelta jaunat-
nes' aprindām. Savu dzīves ceļu es lauzu pats..."

Šis teiciens un dzīves ceļa veids ir tik līdzīgs daudziem tā laika latvie-

šu jauniešiem, kuri, gadusimta maiņā un līdz Latvijas valsts tapšanai

paši saviem spēkiem no samērā nabadzīgas tautas šķiras izcīnījās uz

augšu un ar savu neatlaidīgo darbu un izglītību sasniedza sev zināmu

stāvokli un vietu topošajā Latvijas valstī.

Jaunības dienu darbs un neatlaidīgā cenšanās kāpt panākumu kā-

pienus uz augšu, ietekmēja visu viņa dzīvi un darbu. Arī tad, kad viņš
jau bija sasniedzis to stāvokli, kad uz viņu raudzījās daudzie tūkstoši,

trimdā esošie latviešu tautas piederīgie un ne tikai tie, bet arī mājās,

okupētajā Latvijā viņa vārds nebija svešs, arī tad Janums neatlaidās

no sava rūpīgā un mērķtiecīgā darba. Ar viņa vārdu un darbiem šeit,

ārpus Latvijas, tautu mājās iepazīstināja, ja ne civ, tad vismaz mūsu

tautas ienaidnieki — krieviskā komūnisma okupācijas varas pārstāvji,

viņu piekritēji un līdzskrējēji. Tie, rakstot un skandinot apvainojumus
un neticamā veidā nozākādami pulkvedi Janumu, tautu mājās iepazīs-

tināja ar viņu un viņa darbiem.

1967. gada oktobrī, rakstnieks P. Klāns-Kovaļevskis uzrunāja pulk-

vedi Janumu ar ierosinājumu rakstīt monogrāfiju par viņa dzīvi un

darbiem.
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Par nožēlošanu, toreiz Janums uzskatīja tādu darbu par lieku paš-

cildināšanos, kā kad viņš gribētu sevi parādīt un pacelt kaut kādos

gaismas apmirdzētos augstumos". Otrkārt, viņš šo nodomu noraidīja,
lai neradītu saviem pretiniekiem šeit un ienaidniekiem okupētajā dzim-

tenē, iemeslus jauniem uzbrukumiem viņam, viņa vadītai organizāci-

jai un institūcijām, kurās viņš darbojās līdzi.

Janums darbu uzskatīja par svarīgāku, nekā ši darba dokumentāci-

ju.

P.Klāns-Kovaļevskis savās vēstulēs Janumam uzskaita tik daudzus

un svarīgus iemeslus iecerētai monogrāfijai, ka patiesi ir jānožēlo, ka

viņš to savā laikā neuzrakstīja.

Viņa argumentācija un pulkveža strupa atteikšanas ir vislabāk iz-

teikta pāris vēstulēs, kuras, kā par brīnumu ir saglabājušās.

P.Klāns-Kovaļevskis 1967. gada 16.oktobrī raksta:

~...Ļoti godātais Pulkveža kungs, man ir kāds ierosinājums, kas mani

jau ilgāku laiku nodarbina: Jums 1969. gadā piepildās 75 gadi. Es lab-

prāt uzrakstītu par Jums monogrāfiju, kas ap minēto laiku varētu pa-

rādīties Imantas apgādā. Protams, ja arī kādam citam autoram nav ra-

dusies šāda ideja un varbūt man tad jāpaliek malā. Mūs gan nesaista

nekāda tuvāka pazīšanās, arī tai laikā, kad strādāju ~Latvijā", cie-

šāks kontakts nenodibinājās un kādreiz arī mēs strīdējāmies. Bet tie bi-

ja no ikdienas rūpēm izauguši asumi, kam nav nekāda sakara ar to,
kādi esam ārpus pienākumiem. Tā esmu mācījies vērtēt Jūs un cienīt

kā personību, kam izšķirīgi liela nozīme latviešu emigrācijas dzīvē. Ta-

jā Jūs ienācāt kā karavīrs un arī Jūsu cīņas kaujas laukos esmu mācī-

jies pazīt un novērtēt pēc Jūsu grāmatas.

Ja Jūs šis ierosinājums interesē un nav iebildumi pret manu personu
kā Jūsu monogrāfijas autoru, tad es izlūdzos dažas atbildes rindas, lai

zinātu kā iekārtoties.

Jūsu P.Klāns-Kovaļevskis.".

Acīmredzot pulkvedim Janumam ir bijuši iebildumi pret šādu iero-

sinājumu, jo pēc savas dabas viņš nemīlēja nekādu lielu cildināšanu

jeb kādus sevišķus rakstus vai aprakstus. To vislabāk var saprast, tad,

kad ir caurskatīti visi iespējamie rakstu krājumi, laikraksti, sarakstes

u.t.t. Maz, pavisam maz, tur būs rakstu par viņa personīgo dzīvi. Arī

pats viņš nepiederēja pie tiem nacionāli-polītiskiem darbiniekiem, kuri

mēdza rakstīt ~liesmojošus" rakstus, kas ~aizrauj" lasītājus. Viņa sa-

rakste, parasti ierobežojās ar īsām, lietiskām vēstulēm, bez patosa un

liekvārdības, bet diemžēl — arī bez caurraksta. Viņš parasti rakstīja

ar roku un tas ir ļoti reti, kad no kādas vēstules ir saglabājies caur-

raksts. Kad es pie pulkveža piederīgiem apskatīju viņa atstāto kores-
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pondenci, tad man par lielu brīnumu un arī vilšanos, es redzēju pavi-

sam plānu rakstu krājumu, kurš galvenām kārtām sastāvēja no saņem-
tām vēstulēm, bet viņa atbilžu caurraksti — tie parasti trūka.

Pulkveža Januma atbilde P.Klanam-Kovaļevskim, 3.novembri 1967.

gadā:

~...kas attiecas par manas grāmatas rakstīšanu par mani, man liekas,

ka tas būtu pašcildināšanās un tas dotu iemeslu maniem opozicionāriem

un sevišķi okupētās Latvijas rakstniekiem, materiālu un iemeslus man

vēl vairāk uzbrukt. Es domāju, ka šādu grāmatu, ja kāds vēlēsies, va-

rēs rakstīt, kad es būšu jau vēju valstī. Citādi, kā redziet, es te vēl ro-

sos cik nu varu un spēju. Ir jau jāatzīst, ka palieku arī vecāks, pagāju-
šo gadu atteicos no DV Rietumvācijas valdes priekšsēža amata, tuvāka-

jos gados būs jānoliek vēl kāds amats un tad beigās palikšu tikai pensio-

nārs.

Jusu V. Janums."

P.Klāns-Kovaļevskis, tomēr toreiz nav bijis apmierināts ar atbildi un

mēģinājis vēlreiz pulkvedi pārliecināt, jo viņš patiesi nav apzinājies,

ka tad, kad Janums būs ~veļu valstī", tad katram, kas to iedomās, būs

ļoti grūti kaut ko prātīgu par viņu uzrakstīt. Un tas, ka būtu jāraksta,

tas tomēr katram liksies pareizi un nepieciešami.

Vilis Janums tomēr bija tik liela personība, ka kaut cik iespējama

monogrāfija par viņu būtu atstājama nākošām audzēm. Es apzinos, ka

manas rakstīt spējas un zināšanas ne tālu neatbilst šim nopietnajam uz-

devumam, tomēr es domāju, ka labāk ir atstāt kaut mazumiņu nekā

nemaz.

Mani tagad daži mani draugi steidzina šo darbu veikt ātrāk un drī-

zāk, jo drīz vairs nebūšot tie, kuri pulkvedi un viņa laiku zināja un

pazina. Un kas tad vairs lasīšot un kam vairs interesēšot darbi un rak-

sti, kad šī paaudze aiziešot. Es tomēr domāju, ka latviešu tautas vēstu-

rē 20. gadu simteni nevar un nevarēs aizmirst, jo tautas lielais ciešanu

laiks, tautas klaidēšana visos pasaules vējos, to nekad neviens nedrīk-

stētu aizmirst, jo tā ir daļa no tautas dzīves, likteņa un .vēstures.

Un to, ko pārdzīvoja, ko paveica un tomēr izturēja tā tautas dala,

tie 14% latvieši, kurus 2.Pasaules kara vētra aizdzina rietumu krast-

malā, tas ir viena dala no tautas vēstures un ne tā sliktākā un pulkve-

dis Vilis Janums bija ar šo tautas daļu un viņš bija viens no tiem, ar ku-

ru palīdzību, rūpību un gādību šī tautas daļa, kaut arī kliedēta visos

pasaules kontinentos, tomēr saglabāja savu tautību, latvietību un uzti-

cību Latvijai. Līdz tai dienai, kad tauta mājās, dzimtenē, aicinās visus

sanākt pie Daugavas krastiem.

Ja šis laiks un laikmets pazūd un aizmirstas līdz ar musu aiziešanu

viņsaulē, ja šī darba darītāji pazūd aizmirstībā, tad viss mūsu darbs,
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visa nacionāl-polītiskā apziņa būtu par velti darīta un veidota. Mūsu

darbs šeit, rietumos, nedrīkst būt kā sniegā iemītas pēdas, kuras pazūd

ar pirmajiem saules stariem. To pamatu, uz kura uzbūvēta mūsu latvie-

tība šeit, tā saucamajā trimdā, to veidoja, darināja un būvēja tie vīri,
kuri trimdas sākuma gados skatījās tālāk par UNRRAS dotajām pa-

ciņām un tagadējos laikos par vairāk vai mazāk treknajām pensijām no

mūsu patvērumu zemēm. Un pulkvedis Vilis Janums bija viens no šo

pamatu darinātājiem un būvētājiem.

Patiesi ir jābrīnās, ja mēs padomājam, ka turpat vai piecdesmit ga-

dus dzīvojot svešā vidē un ļaudīs mēs vēl runājam, strīdamies un viens

otru aprunājam tīrā latviešu valodā. Pie tam, to darām ne tikai mēs,

kuri esam dzimuši mūsu dziesmotajā zemē, bet arī tā audze, jeb parei-
zāk sakot, tās audzes, kuras nāk aiz mums, tās runā, saprot un domā

latviešu valodā. Mēs paši, tikdamies ar citiem tautiešiem to varbūt ne-

maz neapzināmies un neuztveram, jo uzskatām to par pašsaprotamu.

Mani patīkami aizkustina kādas vācu žurnālistes sacītais, kura gan

nekad nav Latvijā bijusi un pazīst samērā maz latviešus. Viņa bija klāt

latviešu dziesmu dienās Minsterē 1984. gadā. Vēlāk viņa man raksta

no kāda ceļojuma pa Braziliju, kur viņa laikraksta uzdevumā apceļoju-
si tur aizklīdušos vācu tautas piederīgos.

Viņa man raksta: ~Jā, šeit ir daudz kas ko redzēt un vērot un daudz

kas mani mudina pārdomāt — es bieži iedomājos pagājušo vasaru

Minsterē, kad mani tik ļoti pārsteidza tas, ka mazi bērni, ne tikai viņi

paši, bet arī viņu vecāki nekad nav Latviju redzējuši, viņi runāja lat-

viski, viņi jutās piederīgi savai tautai, tās tikumiem un paražām... Šeit

Brazilijā dzīvo ļoti daudz vāciešu, jeb vismaz bijušie vācieši — bet cik

daudzi viņi vēl runā vāciski? Es biju uz to sagatavojusies, bet to pie-

dzīvojot mani tas ļoti, ļoti nospiež."

Kā viens no rosīgākajiem un cītīgākajiem trimdas pamatu un celtnes

būvētājiem bija pulkvedis Vilis Janums. To, man liekas, nevarēs no-

liegt arī vislielākie viņa pretinieki. Ka tādi viņam bija, tas ir nenolie-

dzams, jo katrs, kurš nostājas saulē uz vienu vai otru pusi, metīs lielā-

ku vai mazāku ēnu.

P. Klans-Kovaļevskis 1967. gada 7. novembri raksta atkal pulkvedim

Janumam:

„...Ļoti cienītais pulkveža kungs, vispirms gribu Jūs ļoti nopietni lūgt
neuzskatīt Jūsu atbildi par galīgu un vēlreiz šo ierosinājumu apsvērt.

Grūti pieņemt Jūsu iebildumus par pašcildināšanos. Tā tas tomēr nav

domāts, bet gribēts galvenokārt raksturot Jūsu mūžu un darbu Latvi-

jas, tās atbrīvošanas idejas un trimdinieku labā. Liela cildināšana nav

manā dabā, bet te būtu runa par faktiem un to nozīmi. Bez tam, raks-

tītājs jau būtu es un Jūs manuskriptu pirms iespiešanas redzētu un va-

rētu novērst visu to, kas izskatītos pēc cildināšanas. Otrkārt, gribu ie-
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bilst pret Jūsu domām, ka šāda grāmata varētu dot iemeslu Jūsu opozi-

cionāriem un okupētās Latvijas rakstoņiem materiālu un iemeslu vēl

asākiem uzbrukumiem Jums. Katram, kas kaut ko dara, par kaut ko cī-

nās, ir sava opozicija, ir savi pretinieki un jo tā ir lielāka, jo nozīmī-

gāks veicamais darbs. Ja opozicijas nav, tad īpaši sabiedriskā un poli-

tiskā laukā veikums vai uzdevums nav diezin cik izcils. Jūs jau arī visu

savu darba laiku emigrācijā esat sastapušies ar opoziciju un pratuši ar

to cīnīties. Bet karā Jūs pret ienaidniekiem esat cīnījušies ar ieročiem.

Jūs to darījāt ar pārliecību un bijāt arī gatavs atdot dzīvību. Tādēļ

Jums viņā pusē ir ienaidnieki vēl šodien. Bet, ja Jums nebija baiļu no

lodēm un granātām, tad grūti pieņemt, ka Jums tagad būtu jāvairās no

kaut kādu rakstītāju kaut kādiem izdomājumiem.
Tie Jums neko nevar kaitēt, tie arī nevar padarīt par nebijušu visu

to, ko esat veikuši. Ar to vien, ka par Jūsu dzīvi un darbu iznāktu grā-

mata, nekādi jauni iemesli uzbrukumiem nevar nākt klāt, ja viņa puse

šo faktu atzīmēs, tad visā Jūsu aktivitātes kopsakarā kā līdz šim. Bet

tas Jūs līdz šim nav ietekmējis, Jūs darījāt darbu. Bet galvenais ir —

vai tad no tā būtu jāvadās, ko saka viņa puse? Vai tad neiznāk tā, ka

viņa puse diktē to, kas šeit darāms?

Vispirms man liekas, ka ar savu lielo aktivitāti un Jūsu pūļu sekmēm,

Jūs esat ieauguši latviešu sabiedrībā, ka vairs nepiederat sev vien, bet

visai latviešu saimei. Jūsu darbs pieder latviešiem emigrācijā un līdz ar

to visai tautai. Sabiedrība Jums uzticējās un uzticās joprojām. Jūs tās

vidū ieņemat vadītāja vietu. Jūs nevarat neredzēt un nevarat noklu-

sēt — ne šodien ne ari vēlāk. Tāpēc, lai cik varbūt nepatīkami to ap-

zināties, viena liela Jūsu personības daļa pieder sabiedrībai un Jūs no

tās nevarat izbēgt, vai atteikties vai aizmirst kas bijis. Jums ir vieta mū-

su dzīvē. Ēs nevaru iedomāties emigrācijas dzīvi bez Viļa Januma, bez

'Vecā', bez pulkveža. Tas ir ne gods vien, bet arī veikums.

Otrkārt, mūsu emigrācija nevar lepoties ar pārāk daudz izcilām per-

sonībām. Zīmes rāda, ka emigrācija turpināsies ilgi, varbūt mūžīgi. Bet

laika ritēšana raksta vēsturi... Tajā nedrīkst palikt tukšumi tur, kur pa-

tiesībā daudz kas noticis. Bet tukšums paliks, ja to kas veikts nedoku-

mentēs... Strādājot gar savu tik grūto vēsturisko uzdevumu es arvienu

saduros ar faktu, ka mums ir bijis ļoti maz intereses saglabāt rakstos

mūsu pagātnes notikumus — bet cik daudz literatūras tiem neveltī vā-

cieši, krievi!

Jūsu mūžs un darbs jau tagad nozīmē mūsu vēstures vienu posmu.
To vienkārši nevar ignorēt. Piedodiet pulkveža kungs, ja teikšu atklā-

ti — to nedrīkst ignorēt tikai tāpēc, ka Jums vienādi vai otrādi iebildu-

mi. Jūsu darbs uzliek Jums arī konsekvences un tās jāiznes līdz galam.

Treškārt, Jūs sakāt, ka par jums varēs rakstīt tad, kad būsiet veļu
valstī, ja kāds vēlēsies rakstīt. To tiešām ir grūti zināt, vai un kad kāds

par Jums rakstīs tad, kad Jūs vairs nebūs šai pasaulē. Bet pagaidām
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viena lieta ir droša — pašreiz dzīvi esam mēs abi — kā Jūs, tā Jūsu

rakstītājs. Bet, ja nebūs Jūsu, tad otru pulkvedi ar viņa paša atmiņām,
paša pieredzi neviens mums vairs nedos. Ja Jūs tagad gribat klusēt, tad

tas nozīmē, ka kādam vēlākam rakstītājam atliks rakņāties par archī-

viem, avīzēm, iztaujāt Jūsu laika biedrus un ilgi un grūti mocīties, ka-

mēr visu salasīs kopā. Tas ir grūts darbs, tas var atturēt no rakstīšanas

arī to, kam būtu laba griba. Tā mūsu vēsturē un mūsu laikmeta litera-

tūrā paliktu liels robs. Man liekas, ka to nebūtu pelnījusi ne Jūsu pa-

audze, ne tā paaudze, ko Jūs vedāt laukā no ielenkuma, ne tie jaunie,
kuriem viņu tēvi stāsta kā bija austrumu frontē un kā bija, kad nācās

izlauzties līdz amerikāņiem. Kā bija Zedelgēmā un kā radās un darbo-

jās Daugavas Vanagi un viss cits, kur Jūsu roka likta klāt.

Jūsu P.Klāns-Kovaļevskis."

Vai vēl kāda sarakstīšanās šinī jautājumā būtu bijusi, par to trūkst

jebkādi pierādījumi. Es domāju nē, jo tad jau Klans būtu uzrakstījis to

darbu, kurš tagad mums pietrūkst trimdas literatūrā un vēsturē. Šodien

sameklēt archīvos kaut ko par pulkvedi Janumu nav iespējams, jo

mums nav tādu archīvu. Ir gan daudzi un lieli papīra blāķi, bet lai tos

nosauktu par archīvu — tad tie vispirms kaut cik jāsakārto.

Januma dienesta un arī darba līdzgaitnieki, tie ir vai nu gados stipri
tālu no notikumiem, ka viņiem negribas kaut vai atmiņās iet atpakaļ.
Jeb arī lielā gadu atstarpe, daudziem jau pāri 40 gadu pagājuši no

notikumiem un laikiem, tie izdzēsuši katru skaidru ainavu par to, kas

veikts un kas darīts.

Tādēļ, tas devums, kas mēģināts savākt šinī krājumā ir ļoti trūcīgs

un aptver tikai dažus, atsevišķus pulkveža Viļa Januma dzīves un darba

posmus.

BĒRNĪBA UN JAUNĪBA

„27.aprīlī 1945. gadā, apmēram pulkstens 10.00 mani izsauc uz no-

pratināšanu... ir jau vēla pēcpusdiena, kad mana iztaujāšana ir beigu-
sies. Kāds amerikāņu instruktors maniaizved atpakaļ uz pagrabu...

Ar šodienu es esmu gūsteknis Nr A 879 489... "

Tā pulkvedis Janums nobeidz savu atmiņu stāstījumu par 2. Pasau-

les karu savā grāmatā ~Mana pulka kaujas gaitas".

Ar šo brīdi ari izbeidzas pulkveža Janumaaktīvais kara dienests, ku-

ra sākumu chronikas atzīmē ar 28. oktobri (vecā stila) 1914. gadā,
kad viņu kā divdesmitgadīgu jaunekli iesauc Krievijas armijas 2.artilērijas

rezerves brigādē.

Aktīvais kara dienests viņam izbeidzās un tagad iesākās svešas varas

gūstā esoša karavīra gaitas. Tās varas gūstā, pret kuru pulkvedis Ja-

nums ne arī viņa vīri, nedz arī kāds no latviešu tautas jebkad būtu ka-



20

rojis, jeb vēlējies karot. Tagd viņi, latviešu leģionāri, atradās tās

valsts gūstā, kuru latvieši visos laikos uzskatīja par sev draudzīgu un

Latvijai izpalīdzīgu valsti.

Kad beigsies gūsta dienas un kā tās beigsies? Kas sekos aiz tām? Šie

jautājumi pacēlās kā drūma siena nākotnei. Šī neziņas tumsa kļūst dzi-

ļāka un šaubas par taisnības uzvaru un tautas brīvības izredzēm aug

lielākas un nospiedošākas. Pulkveža ausīs vēl arvienu skan amerikāņu
virsnieku dārdošie smiekli par to, ka viņš nopratināšanā bija atļāvies
sacītmēs aizstāvējām savu zemi, jo baidījāmies no tām šausmām,

kuras mēs 1941. gadā piedzīvojām no NKVD. Tie rīkojās daudz ne-

žēlīgāk par Gestapo..."

Šiem karavīriem, kuri bija nākuši pāri Atlantikam un izcīnījušies līdz

Eiropas sirdij un tagad, kuru katru brīdi gatavojās apvienoties ar sa-

viem sabiedrotajiem, kuru ordas nāk no Sarmatijas stepēm, viņiem,

šiem karotājiem, toreiz bija tik maza jēga par savu sabiedroto polītiskiem

uzskatiem un to pielietāšanu praktiskā dzīvē. Toreiz latvieši vēl

nezināja, ka abas lielvalstis, Savienotās Valstis un Anglija, kuras mēs

uzskatījām par mums draudzīgām, Teheranas konferences laikā nevie-

nu vārdu neiebilda pret Baltijas valstu okupēšanu un pievienoša-
nu Padomju Savienībai. Ruzvelts, piekāpdamies Staļina prasībām, vie-

nīgi iebilda:,,...tādas lietas tomēr nevar pašreiz atklātībai paust, jo mū-

su armijas rindās cīnās arī daudz igauņi, latvieši, lietuvieši un poļi...",
jokodamies viņš vēl piemetināja:,,...ja Padomju Savienība atkal oku-

pēs Baltijas valstis, mēs tādēļ nedomājam uzsākt karu pret Padomju

Savienību..." (Bohlen piezīmes 1943. gada 1. decembrī Teheranā).
Šinī gadījumā, kā Amerikas Savienotās Valstis, tā arī Lielbritānijas

valdība par pareizu, spēkā esošu un saistošu uzskatīja 1939. gada 23.

augustā noslēgto Hitlera-Staļina paktu.

Pilnīgā neziņa par nospiestību un terroru, kāds valdīja sarkanā karo-

ga paēnā, amerikāņu' valdībai toreiz nebija ne mazākā priekšstata, par

to, kas Eiropu un visu pasauli sagaida nākošos gadu desmitos. Un ta-

gad, kāds latviešu pulkvedis šiem virsniekiem, kuri priecājās par tuvī-

nām kara beigām, bija pasacījis kaut ko tādu, kas izklausījās kā trakā-

kais joks pasaulē.

* * *

Hermaņa Januma un viņa sievas Annas ģimenē Otros Ziemassvētkos

1893. gada 26. decembrī pēc vecā stila, kā trešais bērns bija ieradies

otrs dēls. Vecāki nolemj viņu nosaukt par Vili. Svētku sajūtas un jaun-

piedzimušā apsveikšanu mājenieki un tuvīnie kaimiņi svin ar lielu aiz-

rautību. Kas būs un par ko kļūs mazais zēns, kurš pašreiz vēl guļ šūpu-

lī, par to neviens tagad i nedomā.

Tas gan toreiz nevienam nevarēja pat sapņos ienākt prata, ka ma-

zais zēns, kurš jaunajā pasaulē skatās mirdzošām acīm un tagad pie-
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brēc pilnu māju, kādreiz laikos skatīs tālus ceļus, svešus ļaudis un lai-

kus. Nevienam tad ne prātā nevarēja ienākt, ka kādreiz nākošās dienās

viņš būs tas vīrs, kuru pazīs visa latviešu tauta un no kura plašā trim-

das saime gaidīs un saņems gudrus padomus un lielisku vadību.

1908. gadā Janumu ģimene iegādājas lauku mājas Codes pagastā —

Mālniekus. Hermanis Janums, pats būdams mūrniekmeistars, gādā

materiālus un ceļ jaunas ēkas. Kā jau tajos laikos bija parasts un

pieņemts, tad vispirms ceļ kūti un saimniecības ēkas, lai būtu labs ie-

sākums saimnieciskai dzīvei. Kā to vēlāk stāsta pulkvedis Janums, tad

tikai 1912. gadā viņi iespēj uzcelt dzīvojamās ēkas vienu galu.
Hermanis Janums dzīvojamo ēku ceļ no sarkaniem ķieģeļiem, lai ta-

nī mitinātu savu paprāvo ģimentīti: divus dēlus un trejas meitas. Arī

mazajam Vilim ir jāpieliek roka pie visiem saimnieciskiem darbiem

un jāpalīdz visur un visiem, kur tikai tas ir iespējams un vajadzīgs. Bei-

dzot Janumu ģimene ir atradusi mājvietu skaistajā mūra ēkā, kā toreiz

domāja —- uz mūžu mūžiem. Tajos laikos nevienam prātā neienāca, ka

Hermaņa Janumabērni zaudēs ne tikai viņa sūri grūtu darbu strādājot

iegūto īpašumu, bet, ka abu dēlu dzīves gaitas apstāsies tālu prom no

dzimtās zemes kaut kur tālā, svešā pasaulē. Tāpat viņa abas meitas sa-

vu dzīves pievakari pavadīs Rīgāi ;

Mazais dēlēns Vilis, kad pienāk laiks uzsākt skolas gaitas, Bērzmui-

žas skolā mācās pirmās skolas zinības. Tur skolotājs ir stingrs, bet tais-

nīgs. Viņš ar īstu to laiku latviešu pagastskolu skolotāja dabu, vada

jauniņos latviešu zemnieku bērnus cauri pirmajām skolas gudrībām.

Vilis Janums vēl sava mūža nobeiguma dienās ar lielu atzinību atceras

savu pirmo skolotāju Bērzmuižas pagastskolā.

Mālnieku saimnieks apzinājās, ka visa kuplā ģimene nevarēs palikt

un apsaimniekot viņa iepirktās mājas, tādēļ viņš saviem dēliem un mei-

tām dod iespējami labāko izglītību. Tā mazais Vilis nonāk Bauskas pil-
sētas skolā. Katru dienu ejot garo ceļa gabalu no un uz Bausku,

kā jau tajos laikos bija ierasts, Vilis sarod un iemācās staigāšanas
vērtību un skaistumu. Tā arī vēlākā dzīvē, vai nu tas bija vienā vai otrā

gadījumā, Vilis Janums mīlēja daudz staigāt. Vai tas bija jaunās dienās

Latvijā, vai pēckara gados, kad viņš Bērzainē nogurdināja dažu labu

gados jaunāku līdzgājēju, iedams no ~stabiņa uz stabiņu" apkārt visai

plašajai un kalnainai Bērzaines platībai. Cik daudz reižu viņš tad ar

mākslotu augstprātību pasmīnēja uz savu līdzgājēju un apvaicājās:
~Ko, dēls, vai tad vairāk nu nevari...?"

Tā mazais Vilītis pēdoja katru rītu uz skolu Bauskā un vakaros at-

pakaļ. Diendienā soļojot, viņš bija iepazinis katru ceļa stabiņu un katru

akmeni. Neviens grāvis nebija par platu, ne par dziļu, lai tam nepārlēk-

tu pāri.

Tirgus dienas, jo sevišķi tad, kad bija kāds gada tirgus bijis, tad bija lie-

lum lielie prieki! Saimniektēvi, izdarījuši savas tirgus darīšanas, pēc lī-
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kopu dzeršanas brauca kungu prātā mājās. Snaužot, tad ne vienam

vien gadījās, ka pātaga izslīdēja no rokas un palika ceļmalā guļam. Tās

nu tad Vilis visas pievāca savām vajadzībām nākošās dienās, jo, kas var

zināt, dažreiz var gadīties tā, ka pie zirga ir vieglāk tikt kā pie kārtīgas

pātagas. Kā viņš to pats vēlāk savos stāstos atzinās, tad ar laiku viņam

šķūņa kaktā esot bijis savākts krietns krājums labu pātagu. Acīgais zēns

bija arī ievērojis, ka saimniektēvi, tāpat kā citi vīri, bieži uzvilka pa

kuplam dūmam, tā nu iznāca, ka mazo Vilīti tāda vīrišķīga izdarība va-

ren ieinteresēja. Reizi, rūpīgi pārbaudījis ietaupīto naudu, viņš sadū-

šojās un nopirka papirosus. Tādu skaistu paciņu ar krāsainu bildīti uz

tās un piedevām klāt vēl maza ķeizara bildīte.

Tagad Mālnieku saimnieka jaunākais pēcnācējs braši soļoja mājup. Kupli
uzvilktais dūms aizplīvoja gar ausīm un radās varen brīnišķa sajūta.
Garšot jau nu negaršoja, bet sajūta būt pieaugušam — tas bija lieliski;:'
Pēc pirmā papirosa sekoja otrais, tad nākošais un atkal un atkal, tādu

mantu tak nedrīkstēja nest mājās, bija vien visa jānotērē tepat pa ce-

ļam. Beigās paciņa bija tukša. Bet tad galvā iesitās dīvains nogurums.

Savādi zili, zaļi riņķi skrēja acīs, galva reiba. Atsēdies ceļmalā, atpūties

un nožegojies, Vilnis turpināja ceļu uz mājām. Tak kājas māca smags

nogurums. Ar lielām pūlēm un piespiešanos viņš ievilkās pagalmā. Pre-

tī gadījās māte, tā izbīlī sasita plaukstas un iesaucās: ~Kas Vilītim no-

ticis? Tik bāls un pilnīgi zaļš ģīmītī!" Tad nu sākās kopšana un ārstē-

šana. Būs zēns vai nu jiptīgu ogu ieēdis, vai, sprieda pieaugušie. Vilī-

tis gulēja kā sastindzis un jutās tuvu miršanai. Viņam jau nāca prātā

kā viņu liks zārkā, kā glabās un kā visi raudās. No tām domām vien

jau pašam arī spiedās asaras acīs, bet tomēr viņš noturējās un neatklā-

ja to, no kā viņam tas nelabums. Nākošā dienā bija jau labāk un pēc

neilga laika viss bija labākā kārtībā. Un tomēr, to viņš nekad savai mā-

tei nesacīja, no kā viņam tas nelabums, ka viņš tikai ar pūlēm toreiz bij

varējis pārvilkties mājās.

~Tas bija mans gudrākais pirkums manāmūžā," vēlāk sacīja sirmais

pulkvedis, ~jo no tās reizes es vairs nekad neesmu mēģinājis aiztikt pī-

pējamās pariktes. Un nu redzat paši, cik daudz naudiņas es ar to esmu

ietaupījis. Ko jūs, puikas, svilināt savu naudiņu, un pie tam bendējat

savu veselību un maitājat gaisu."
Dzīvodams laukos un mācoties mīlēt zemi un dabu, iepazīdams me-

žus un to skaistumu, klausīdamies vēju spēlēto simfoniju koku zaros,

Vilis Janums nolēma mācīties par mežkopi. Meži un brīvā daba viņam
bija tuva un tajos viņš jutās drošs un brīvs. Tādēļ arī vēlākos gados

viņš daudz sava brīvā laika pavada mežos, gan staigādams pa tiem,

gansekodams mednieka vilinošajam aicinājumam. Mežus viņš iepazina

un vienmēr tajos jutās drošs un nemaldīgs, un vienmēr viņš zināja at-

rast pareizos ceļus un virzienus. Šīs zināšanas viņam vēlāk, kara gaitās,
vienmēr palīdzēja nekļūdīgi atrast īsto ceļu un pareizo vietu.
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.nakts... Mans skatiens pārslīd šiem zvaigžņu pulkiem un meklē

manu laimes zvaigzni — tālu ziemeļos... Lai cik tumša ir Šī nakts, lai

cik viltīgs arī šo purvu vadītājs — mēs viņa varā nenokļūsim..."
Ta raksta pulkvedis Janums sava grāmata ~Mana pulka gaitas".

Pirmo reizi Otrajā Pasaules karā viņš savas zināšanas un māku iz-

manto izkļūstot no lenkuma 1944. gada 27. februārī, kad pulkvedis iz-

veda savu pulku cauri Polistes purviem un mežiem, 29 stundās nosoļo-

jot vairāk kā 70 kilometrus, bez pārtikas un atpūtas.

Januma neticamo orientēšanos spēju grūtos apstākļos zīmīgi apraks-

ta leitnants Bušmanis 4. pulka kaujas žurnālā, aprakstot gājienu apkārt

8er1inei:,,...25. apr. Nakts ir tumša. Mēnesnīcas šonakt nav. Vairākas

reizes apmaldāmies un atkal pulkvedis ir tas, kurš nemaldīgi pasaka,

kur atrodamies un uz kuro pusi mums jāiet. Brīnāmies mēs visi, kā tas

ir iespējams..."

Latvijas brīvvalsts laikā Janums gan ierakstījās mežkopības studi-

jām, bet darba un dienesta apstākļi nepieļāva studijas veikt. Tā doma,

kļūt dienās par mežkopi, palika viņa jaunības sapnis vien.

Bauskas pilsētas skolu beidzot, viņa liecība ir patiesi spīdoša, visi

četrinieki un piecinieki, izņemot krievu valodu un arī daiļrakstīšanu, tur

bija tikai ~valsts atzīme" — trijnieki. Par daiļrakstīšanu, laikam, sko-

lotāji bija kļūdījušies, jo viņa rokraksts līdz mūža dienu beigām bija

skaidrs, izkopts un patiesi labs.

Pasaules pamalēs sākās kara draudu rūkoņa. Karš jau bija prasījis

daudz upurus. Austrumprūsijas katastrofa smagi gūla uz visu armiju

un jo sevišķi uz latviešu tautu, jo daudzi tūkstoši latviešu, nemākulīgo
krievu ģenerāļu vadīti, bija gājuši bojā Augustovas mežos vai nokļuvu-
ši vācu gūstā.

Vili Janumu iesauc cara armijā 28. oktobrī 1914. gadā. Viņu nosūta

Otrās artilērijas rezerves brigādes jaunkareivju apmācībās uz Kazaņu.
Tagad Mālnieku māju jauneklis, tāpat kā visi viņa gājuma zēni, uzvil-

ka uniformu, lai ietu cīņā pret senseno latviešu tautas ienaidnieku. Ga-

du gājumā viņš mainīja armijas un uniformas, bet ar karavīra dzīvi Ja-

nums bija salaulāts uz daudziem gadu desmitiem. Jaunkareivju apmā-

cības beidzot, priekšniecība ievēro spējīgo jaunekli un nosūta viņu uz

instruktoru skolu Lugā, 3. kājnieku rezerves bataljonā. Skolu viņš no-

beidz ar ļoti labām sekmēm un 1915. gada 16. oktobrī viņu komandē

uz Orienbaumas virsnieku skolu, reizē paaugstinot viņu par dižkareivi.

Tā paša gada 6. decembrī viņu paaugstina par apakšvirsnieku un 10.

janvārī 1916. gadā, pēc kursu nobeigšanas, viņu paaugstina par leitnan-

tu un komandē par jaunāko virsnieku 178. kājnieku rezerves bataljona

9. rotā.

Šinī laikā Janums saņem ziņu, ka vācu karaspēkam ieņemot Kurze-

mi, Mālnieku saimnieks ar visu ģimeni ir izbēguši uz Piebalgas apkārt-
ni. Tēvs tur strādājot meža darbos un māte ar vecāko māsu kalpojot
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pie saimniekiem. Nobeidzot virsnieku skolu un saņemot paaugstināju-

mu pirmā virsnieku pakāpē, Janumam izmaksā 100 rubļus dažādām

vajadzībām iesākot dienestu kā virsniekam. Šo naudu, visu, viņš nosū-

ta tēvam ar noteikumu, lai viņš tūdaļ sūta vecāko māsu tālāk skoloties

Beķera ģimnāzijā, kura, frontei tuvojoties, bija evakuēta uz Maskavu.

Pie tam Janums apsola no savas algas, katru mēnesi, māsai sūtīt kā

skolas, tā arī uztura naudu.

Dienēdams krievu vienībās, jaunais virsnieks uzzina, ka ir noorgani-

zējušas latviešu strēlnieku vienības. Viņa iesniegto lūgumu, pārcelt vi-

ņu uz latviešu bataljoniem, priekšniecība ievēro un 3.aprīlī 1916. gadā
Janums nonāk latviešu strēlnieku vienībās. Seko viens pēc otra dažādi

komandējumi apmācībās ar dažādiem ieročiem. Janums visas apmācī-
bas veic ar lielu centību un interesi. 29. oktobrī, 1916. gadā, pēc ložme-

tēju virsnieku kursu nobeigšanas, viņš atgriežas atpakaļ pie bataljona

kā virsnieks-speciālists ložmetēju komandā.

~leraudzīju un pazinu Janumu. Viņš bija apšuvis ap piedurkni lož-

metējnieku aveņkrāsas zīmes un lūdza viņu norīkot atpakaļ ložmetēju

komandā," savās atmiņās stāsta pulkvedis Plensners. ~Ložmetējs to-

reiz bija samērā jauns un niķīgs ierocis. Sevišķi par mūsējiem sūdzējās,

ka viskarstākajā brīdī tiem gadoties kļūmes un ierocis bija jāvelk atstatā-

ku, lai salabotu. Labais Raimonds Bebris, pats dzejnieks, varbūt bija

par laipnu un mazsaprotošu, lai skaidri redzētu, kas īsts un kas piedze-

jots. Tagad, turpretī, kad Janums nāca par komandas priekšnieku, no

daudzām pusēm varēja dzirdēt, ka jaunais ložmetēju virsnieks laikam

ir acīgs un tagad uz šo ieroci var vairāk paļauties..."

Par sevišķu varonību kaujas laukā, laikā no 18. līdz 22.augustam

1917, gadā, Vili Janumu apbalvo ar Jura krusta 4. šķiru (Nr 986 336).
Šo ordeni 1920. gadā, kad latviešu palīdzības fonds vāc cēlmetā-

lus, jaunās valsts finanču stiprināšanai, Janums savu krustu nosūta uz

Rīgu. Fonda kvīte Nr 333 raksta, ka saņemts no Januma frontē 4. šķi-

ras Jura krusts (tas bija sudraba). Kvīti parakstījusi Ivande Kaija un

Ministru prezidents K. Ulmanis.

Januma dienesta gaitu saraksta lasām, ka viņš strēlnieku vienību sa-

stāvā karojis pie Ķekavas, laikā no 1. aprīļa līdz 15. maijam 1917. gadā.

Pie Olaines augustā. Piedaloties sedzošās vienībās, nonāk līdz Inčukal-

nam un tālāk līdz Cēsu rajonam. Turpinoties armijas sabrukumam,

Janumu 1918. gada 18. februārī atvaļina no armijas un viņš atgriežas

Codes pagasta Mālniekos, kur tagad no bēgļu gaitām ir ieradusies visa

viņa ģimene un atkal viņi dzīvo tēva mājās kā pirms kara sākšanās.



25



26

Liepāja

1921.

gads

aprīlis.

1.ložmetēju
rotas

kaŗavīri
pirms

atvaļināšanas.



27

DIENESTS LATVIJAS ARMIJĀ.

Pulkveža Januma dienesta gaitu sarakstā lasām, ka viņš 1919. gada
1. jūnijā brīvprātīgi iestājies Latvijas nacionālās armijas Baloža brigā-

des 2. Cēsu bataljonā. Kā speciālistu-ložmetējnieku viņu nozīmē par

ložmetēju vada komandieru. Jau savā pirmajā dienā kā nacionālās ar-

mijas karavīrs, viņš pie Ādlermuižas dabū pirmās ugunskristības.

Latviešu vienības turpina atspiest Sarkanās armijas spēkus un tad

kaujas notiek Turki-Gavartiņi rajonā un jūlijā bataljons šķērso Dauga-

vu un cīņas turpinājās pie Līvāniem.

1919. gada 30. augustā Otro Cēsu bataljonu pievieno pie 2. Vents-

pils kājnieku pulka, kuru tagad Janums drīkstētu uzskatīt par savu

pamatvienību, jo šeit viņš pilda dienestu arī pēc Brīvības cīņu izbeigša-

nās.

1919. gada septembrī Janums pārņem ložmetēju rotas komandēšanu.

1920. gada 1. janvāri Janumu par drošsirdību paaugstina virsleitnanta

pakāpē un 1921. gada 21. janvārī, par kapteini.

Pec Brīvības cīņu izbeigšanas 2. Ventspils kājnieku pulks nonāk sa-

vā miera laiku novietojumā — Liepājā.
1921. gada 30. oktobrī kapteinis Janums apprec skolotāju Līnu Letes.

Viņu laulībā 1922. gada 6. novembrī piedzimst dēls Linards un 1924.

gada 20. septembrī meita — Velta.

Ar kara izbeigšanos tagad iesakās miera laika dzīve un dienests gar-

nizonā. Kapteinis Janums, reiz iesācis kalpot armijā, tagad izšķiras par

dienesta turpināšanu un paliek pulkā par ložmetēju rotas komandieri.

Tā kā Janums un daudzi citi viņa laika cīņu biedri ir beiguši tikai saīsi-

nāto karalaika virsnieku skolu, tad, lai viņam dotu iespēju dienestu

turpināt kara laikā iegūtajā dienesta pakāpē, viņu 1923. gada oktobrī

komandē uz virsnieku kursiem, kurus viņš ar pirmo šķiru beidz 1924.g.

septembrī un atgriežas atpakaļ savā pulkā un atkal pārņem ložmetēju

rotas komandēšanu.

Ja jau reizi kapteinis Janums ir izvēlējies savu dzīvi pavadīt aktīvā

dienestā armijā, tad, lai kļūtu par labu karavīru un priekšnieku, kurš

pareizi un saprātīgi spēj un prot vadīt viņam uzticēto vienību, viņš cen-

šas apgūt iespējami labāko militāro izglītību un pēc attiecīgām pārbau-
dēm viņu 1928. gada 9. augustā komandē uz Čechoslovakijas ģenerāl-
štāba akadēmiju. Apmācītāji šeit gandrīz vai visi ir franču armijas virs-

nieki. Kapteinis Janums divu gadu laikā šeit apgūst tajos laikos iespē-

jami labāko militāro izglītību. Akadēmiju viņš beidz 1930. gada 19.

jūlijā kā trīspadsmitais no trīsdesmit studentiem. Akadēmijas vadība

viņu atestē ar atsauksmi:,, Labas spējas kā ģenerālštāba virsniekam."
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Pulkvežleitnants Janums apmācībās 6.R.k.P.
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Pēc atgriešanās no Čechoslovakijas, kapteini Janumu svītro no 2.

Ventspils kājnieku pulka sarakstiem un pārskaita uz Armijas štāba

Operatīvo daļu, tur viņu ieceļ par II nodaļas vadītāju.
1930. gada 18. novembrī viņu paaugstina par pulkvedi-leitnantu un

piekomandē Augstākiem Militāriem Kursiem. 1934. gada februārī viuu

ieceļ par grupas vadītāju. Šos kursus 1935. gadā pārdēvē par Augstāko Kara.

skolu un plkv.-leitnants Janums te darbojas par grupas vadītāju līdz 1939^ gada-

novembrim. Par pulkveža Januma darbu un darba veidu Latvijas Augstā-
kā Kara skolā viņa laika biedri-kursanti atceras, ka Janums skolā ienā-

ca ar pilnīgi jaunu vērienu un attiecībās pret kursantiem viņš bija pilnī-

gi atraisījies no krietni novecojušām darba un sabiedrības formām kā-

das tās līdz šim bija ierastas šajos kursos.

Cenza iegūšanai laikā no 1937. gada februāra līdz 1938. gada augus-

tam viņš komandē II bataljonu 6. Rīgas kājnieku pulkā. Līdz tā paša

gada rudenim viņu piekomandē Latgales divizijas štābam.

1939. gadā viņu izraksta no Augstākās Kara skolas sarakstiem un

komandē par Kurzemes divizijas štāba priekšnieku. Par divizijas ko-

mandieri ir iecelts gados jaunākais ģenerālis Buks. 1939. gada 11. no-

vembrī Janumu paaugstina par pulkvedi. Drīz pēc tam Latvijā savas

bāzes iekārto Padomju Savienības Sarkanā armija un Kurzemes divī-

zijas vienības atstāj Liepāju un to izdala pa dažādām vienībām Kurze-

mē un Zemgalē.

Kad 1940. gadā Sarkanarmija okupē visu Latviju un visu varu valstī

pārņem okupanti, tad drīz ir jūtams, ka augstākos virsniekus armijā

nepaturēs, jo viņu militārā izglītība ir pārāk augsta un visi mācījušies

rietumu akadēmijās. Pie tam krieviem arī tas nebija noslēpums, kāda

ir viņu nacionāl-polītiskā stāja.
1940. gada 21. oktobrī piemērota amata un vietas trūkuma dēļ, Ja-

numu atvaļina no dienesta tā saucamajā tautas armijā un ar 1941. gada

14. janvāri viņu svītrā no armijas sarakstiem.

Par dienestu Latvijas armijā pulkvedis Janums ir apbalvots ar —

Atbrīvošanas kara nozīmi, Atbrīvošanas kara 10 gadu piemiņas medaļu,
ar Triju zvaigžņu ordeņa V. un IV. šķiru. Par drošsirdību Pasaules ka-

rā strēlnieku vienībās viņš bija jau apbalvots ar Jura krusta IV šķiru.
Kā mācības spēks Augstākajā Kara skolā, pulkvedis Janums bija labi

ieredzēts un ļoti labs sava uzdevuma pārzinātājs. Viņa lekcijas aizstāvēšanās

un jo sevišķi vilcinošā pretošanās taktikā bija ļoti rūpīgi sagatavotas un

kursantiem pasniegtas ļoti saprotamā veidā.

Pulkvedi Janumu ka audzinātāju un grupas vadītāju atceras kāds vi-

ņa bijušais kursants un pulkvedi viņa 80. dzimšanas dienā 1974. gadā,
sveicinot no Anglijas, raksta:

~Atceroties aizgājušos laikus es atmiņa bieži pārcilāju pārdomas par
tām daudzajām miera laika kaujām, kuras mēs izcīnījām gan klasē,
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gan vasaru Bērzainē pie Cēsīm. Mēs to skaisto gadu, par 'mazpulku'

nosauktā kursantu grupa, atcerējāmies ļoti bieži un pārrunājām uzdo-

tos taktiskos darbus, meklējot pareizāko atrisinājumu, bet ne jau vien-

mēr mūsu atrisinājums saskanēja ar Tavējiem... Šī 'mazpulka' atliku-

ma vārdā, mans pulkvedi un profesor, es sirsnīgi sveicinu Tevi dzimša-

nas dienā un vēlu Tev labu veselību un vēl daudzas gadskārtas! Tavs

J. Udentiņš."
Pulkvedis Silgailis Janumu atceras no Augstākas Kara Skolas laikiem.

~Janumu pirmo reizi iepazinu, kad mēs 1934. gadā abi nonācām

Augstākajā Kara skolā par apmācītājiem. Kopējā darbāes mācījos Ja-

numu pazīt kā apdāvinātu mācības spēku ar izcilu taktikas izpratni.

Personīgā dzīvē Janums bija liels dabas mfļotājs un katrā gadījumā iz-

palīdzīgs un sadarbīgs ar visiem saviem darba kollēgām."

No dienesta brīvo laiku un atvaļinājumus Janums bieži pavada sa-

vās tēva mājās — Mālniekos. Tur tagad saimnieko viņa māsa. Tomēr

arī Januma ģimenei vienmēr ir patika un iespēja aizbraukt un tur pava-

dīt savu brīvo laiku. Neskatoties uz to, ka viņš jau bija sasniedzis ie-

vērojamu stāvokli arī sabiedriskajā dzīvē, viņš ar nedalītu cieņu iztu-

ras pret saviem vecākiem un kā tajos laikos daudzās ģimenēs bija ie-

radums, viņš savus vecākus vienmēr uzrunāja ar ~Jūs". Kurpretī abi

bērni par pilnīgi dabīgu uzskatīja un uzrunāja savus vecvecākus ar

„Tu".

Kad vien bija iespējams, Janums labprāt gāja medībās un tā apkārtē-

jie kaimiņi drīz vien viņu iepazina, jo Janums kaimiņus bieži apmeklē-

ja, lai izprasītu atļauju medīt viņu laukos.

Januma ģimene Rīgā, Mežaparkā bija iegādājusi vienģimenes māju,

tur viņus bieži apciemoja viņa brālis, kurš strādāja pastā un arī māsa,

kura bija Rīgā par skolotāju.

Tā kā viņa bērni skolas gaitas bija uzsākuši Rīgā, tad arī pēc tam,

kad Janumu pārkomandēja uz Kurzemes divīzijas štābu, ģimene pali-
ka Rīgā. Tāpēc tad, kad Padomija bija okupējusi Latviju, Janums bez

jebkādām problēmām varēja atnākt atkal dzīvot Mežaparkā.
Krievu laikā, pulkvedi šad un tad aizsauca uz čeku uz kādām prati-

nāšanām. Viņa meita atceras, ka pulkvedis tad vienmēr esot labi silti

saģērbies un uzvilcis biezu kažoku un atvadoties vienmēr teicis: diezin

vai es tik drīz atkal atgriezīšos.

1941. gada sākumā apstākļi kļuva pavisam draudoši. Viens pēc otra

pazuda kāds no bijušiem darba un dienesta kollēgām. Dažs pazuda

bez ziņas un miņas, dažu aizkomandēja uz kādiem kursiem Krievijā,

par kuriem arī neviens vairs nekā nedzirdēja.
Janumu ģimenē sākās nemiera un neziņas pilns laiks. Tiekoties ar

pulkvedi Silgaili, bijušo darba biedru no Augstākās Kara skolas, viņi
pārrunāja kādas varētu būt iespējas izkļūt no okupētās Latvijas, vai
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ka varētu izvairīties no apcietināšanas, kura, ka viņi bija pārliecināti,

agrāk vai vēlāk, bet tomēr nāks.

Meita Velta atceras, ka šis pārrunas ari abi bērni noklausījušies, bet

tā kā viņi jau no mazotnes bija pieradināti neko neizpaust no tā, par ko

runā mājās, tad zinot kādas sekas varētu būt liekai pļāpāšanai, viņi abi

pat savā starpā par šīs lietām nerunāja.

Rīgā savu darbu atkal uzsāka Vācijas repatriācijas komisija. Pirma-

jā repatriācijas gājienā tomēr vēl visi vācu tautības piederīgie nebija

aizbraukuši un šoreiz komisija pieņēma un atzina par vācu tautai pie-

derīgu katru, kurš kaut cik varēja pierādīt kaut kādas saistības saites ar

vāciešiem. Tagad nu izrādījās, ka komisija par pietiekošu uzskatīja to,

ka pulkveža dzīvesbiedre bija krustīta Liepājā, Annas baznīcā. Un tā

kā Annas baznīcā savā laikā Dievkalpojumus noturēja arī turienes vā-

cu draudze, tad repatriācijas komisija atzina to par pietiekošu pierādī-

jumu, lai piešķirtu tiesības izceļot uz Vāciju.

Pulkvedis Janums toreiz tikpat kā nemaz nerunāja vāciski, tad nu

tagad radās nopietnas problēmas, kā tikt garām krievu komisijas vī-

riem, kuri sēdēja blakus vāciešiem. Kā viņa meita to stāsta, tad viņiem
par laimi toreiz, kad bijis jāiet pie komisijas, tad pulkvedis bijis loti sa-

aukstējies un čerkstošā balsī tikai varējis kaut ko pasacīt. Kad nonākuši ko-

misijas priekšā, tad vācu ierēdnis, kas gan labi zinājis valodas grūtības,

sacījis ~nu redzat, tas vīrs ir tak tik briesmīgi saaukstējies, knapi ko

var parunāt, ko mēs viņu mocīsim." Tā tas ierēdnis turpinājis sarunā-

ties tikai ar bērniem, kuru vācu valoda bijusi parastā, skolas valoda.

Tā tad nu beidzot Janumi ar Padomju iestāžu piekrišanu drīkstēja

izceļot uz Vāciju. Viņi vispirms nonākuši Drezdenes tuvumā, kādā mui-

žā pie Erzgebirg. Tur priekšā jau bijusi ģenerāļa Rozenšteina māsa ar

ģimeni, viņi sagaidījuši jaunpienācējus un piepalīdzējuši iekārtoties ne-

pierastos apstākļos un pilnīgi svešā vidē.

Pēc kāda laika Janumi aizsūtīti uz Rozentāles nometni pie Elbas.

Kā meita to atceras, tad strādāt viņiem neesot bijis vajadzīgs un patie-

sībā arī nav bijušas nekādas iespējas darbu kautkur dabūt. Nometnē

dotais uzturs bijis gan pietiekošs, bet naudas viņiem neesot bijis tikpat

kā nemaz. Viņas brālis Linards tad esot kaut kur sameklējis kādu dar-

bu vai nu laukos, vai arī pie grāvju rakšanas un tā sev piepelnījis maz-

liet kabatas naudu.

Pulkvedis šinī laikā jau bija sarakstījies ar pulkvežiem Plensneru,

Silgaili un Deglavu. Deglavs viņam rakstījis, ka drīzumā esot sagai-

dāms karš pret Padomju Savienību un vācu armija iesoļošot Latvijā.

Maija mēnesī Janums aizbraucis uz kādu sanāksmi, bet kas tur runāts

un kas spriests, par to viņš bērniem nekā neesot stāstījis, tāpat kā aiz-

gājušā ziemā Rīgā, viņš nekad neesot stāstījis par ko viņu čeka pratinā-

jusi un kas viņam prasīts.
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To, ka karš iesācies, to viņi uzzinājuši no tā, ka viņi vairs nav drīks

tējuši atstāt nometnes rajonu. Katra apkārt staigāšana bijusi stingri no

liegta un viņi jutušies gandrīz vai kā internēti.

Par pulkveža Januma un viņa ģimenes izceļošanu uz Vāciju pulkve
dis Silgailis atceras:

~Attiecības ar pulkvedi Janumu man sevišķi tuvas radās 1941. gada

sākumā, tad, kad sākās baltvācu otrais izceļošanas posms. Vācu re-

patriācijas komisijai līdzi bija pulkvež-leitnanta Deglava sastādīts vār-

disks to virsnieku saraksts, kurus būtu vēlams izsaukt uz Vāciju. Sa-

rakstā bija kā mans, tā arī Januma vārds. Tad nu kopīgi sākām meklēt

kaut kādus dokumentus, lai pierādītu krieviem, ka mēs esam vācu iz-

celsmes. Tā kā Janums tanī laikā tikpat nerunāja vāciski un arī viņa
papīri vāciskūma pierādīšanai nebija nekādi teicamie, es nebiju pārlie-

cināts, ka viņu izlaidīs. Tādēļ es biju jo sevišķi iepriecināts, kad es jau

biju Vācijā un uzzzināju, ka Janums ar ģimeni atrodas Drezdenes tu-

vumā.

Deglava noorganizētā vecāko virsnieku sanāksmē, Marienburgā 1941.

gada 1. maijā, bija aicināts arī pulkvedis Janums. Janums arī ieradās,

un ja es nemaldos, tad Deglavs bija lūdzis Janumu šinī sanāksmē refe-

rēt par saimnieciskām pārmaiņām Latvijā pēc lielinieku okupācijas.
Es toreiz referēju par man zināmo militāro stāvokli Latvijā pirms ma-

nas izceļošanas. Par to, ka būtu dibināma latviešu karavīru nacionālā

savienība, par to mēs visi bijām vienis prātis. Vienīgi pulkvedis Galin-

dons cēla iebildumus pret organizācijas nosaukumu.

Līdz ar organizācijas nodibināšanu sākās slepena brīvprātīgo cīnītā-

ju vervēšana starp pirmās un otrās repatriācijas akciju izceļotājiem. Sa-

vervētos brīvprātīgos nosūtīja uz Juditten Lager, Koenigsbergas tuvu-

mā. Tā kā karš starp Vāciju un Padomiju iesākās ātrāk kā bija gaidīts,

savervēto skaits nebija sevišķi liels un, karam sākoties, tos piedalīja pie

atsevišķām vācu vienībām par ~Sonderfuehrer'iem" — tulkiem.

Kādēļ Janumu neieskaitīja par tulku, to nezinu. lespējams, ka tas bi-

ja tādēļ, ka viņš dzīvoja tālu Vācijas dienvidos un bija vienkārši aiz-

mirsts, bet iespējamākais bija arī tas, ka viņa vācu valoda bija nepietie-

koša, lai varētu strādāt par tulku.

Latvijā Janums bija atgriezies 1942. gada sākumā, jo, kad es 1943.

gada marta beigās pēc atvaļināšanas no dienesta vācu armijā, atgriezos

Rīgā, lai lekšlietu ģenerāldirekcijā uzņemtos personāldirektora pienā-

kumus, Janums tad jau strādāja lekšlietu ģenerāldirekcijā.

Mēs satikāmies bieži, gan darbā, gan arī ārpus darba. Bieži izmainījām

domas polītiskos un arī militāros jautājumos. Es vienmēr augsti vērtē-

ju pulkveža Januma pragmātisko pieeju toreizējiem notikumiem, tāpat

ļoti augstu vērtēju viņa domas un uzskatus par Leģiona formēšanu."
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MAJORS LKOK ALBERTS AMERIKS STĀSTA.

Mēdz sacīt, ka par aizgājušiem nesaka nekā slikta, vajagot runāt ti-

kai labu un cildinošu. Tomēr tā darot, daudzreiz mēs cilvēku, kurš

reiz bijis, iztaisām par kaut ko nedabīgu. Ļoti bieži mēs kādu cilvēku

raksturojot, viņa dzīvi un darbus izvērtējot, mīlam rīkoties tikai ar divi

krāsām — melno un balto. Mēs viņu, vai nu pataisām baltu, dievam lī-

dzīgu,, jeb aplejam viņu ar piķi un nogrūžam elles vistumšākajā kaktā.

Cilvēki ļoti bieži neiedomā, ka starp melnu un baltu ir vēl daudzas un

dažādas nianses. Ar parastajiem pārspīlējumiem mēs tādā cilvēkā, kurš

tāpat kā mēs dzīvoja, strādāja un arī maldījās, izdzēšam visu cilvēcīgo.

Mēs katrs esam no likteņa un Laimas apveltīti ar labām un sliktām

īpašībām. Parasti katra cilvēka dzīve ir ļoti līdzīga tai videi, no kurie-

nes viņš ienācis pasaulē, kādā viņš dzīvo un veidojas.

Spriežot par cilvēkiem, it īpaši par karavīriem, mēs nekad nedrīk-

stam piemirst vienu — ka varoņi nepiedzimst, bet par tādiem kļūst
dzīvojot un strādājot, vai ejot pat nāvē.

Tāpat mēs no katra cilvēka varam sagaidīt dažnedažādas darbības

un darbus, bet nekādā ziņā viņš nebūs ne velns, nedz arī kāds dievs.

Ikkatrs no mums piedzimst kā cilvēks un arī kā cilvēks viņš aiziet no šīs

pasaules. Katrs cilvēks atšķiras no citiem ar to — kad viņš ir ienācis

šai dzīvē un kad viņš to atstāj, lai aizietu aizzvaigžņu pasaulē.

Tādēļ es nedomāju dot kādu analizi par pulkveža Januma personību

un darbiem. To varbūt vislabāk varēs darīt katrs tas, kurš lasīs atmiņas

par šo lielo vīru. Viņš, neskatoties uz lielajiem darbiem un lieliskiem pa-

nākumiem, vienmēr bija un palika — cilvēks. Es stāstīšu tikai par mū-

su kopējām gaitām kā kara dienestā, karā un vēlāk miera laikos.

Vai mans stāstījums līdzināsies citu stāstījumiem un domām par pulk-

vedi Janumu — to man grūti ticēt, jo gan dienestā, gan sadzīvē mums

katram ir veidojies savs, īpatnējs pulkveža Janumatēls un veids.

Pirmo reizi viņa vārdu atceros lasījis un dzirdējis 1934. gada sāku-

mā, kad lasīju, ka ar Valsts Prezidenta pavēli pulkvedi-leitnantu Vili

Janumu iecēla par Augstāko Militāro Kursu grupas vadītāju un kājnie-
ku taktikas lektoru. Protams, ikviens kursants, interesējās par to, kas

un kāds būs jaunais lektors. Ar kādām idejām, domām un slēdzieniem

viņš nāks akadēmisko kursu taktikas jautājumos.
lepriekšējais lektors, pltn. Lejiņš, kuru aizkomandēja uz Maskavu,

bija mācījies 1. Pasaules kara rietumos radītās taktikas garā un tādēļ
centās to iepotēt arī mums. Janums, turpretīm, nāca no Čechoslovaki-

jas Kara Akadēmijas un tur jau bija modernākas vēsmas un gars. Līdz

ar pirmajiem praktiskajiem darbiem, pltn. Januma vadībā, mēs jutām,
ka ir radies brīvs, svaigs gaiss, bez dogmām un aksiomām. Kā piedzī-
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vojis ložmetēju rotas komandieris, Janums sevišķu vērību piegrieza šim

ierocim. Tāpat Janums bija ļoti objektīvs darbu izvērtējumā un viņam
visi kursa ~zvirbuļi" bija vienādi. Tā gadījās itin bieži, ka jaunākie
virsnieki dabūja labākas atzīmes kā cienījamie pulkveži. Tas Augstākos
Militāros Kursos bija kaut kas nepiedzīvots un nepieredzēts.

Tomēr arī vēlāk šis tas mainījās un piemērojās apstākļiem kādi kur-

sos jau bija tradicija.

Personīgi es nebiju sevišķi augstā cieņā pie Januma, manam vārdam

priekšā nebija plus", bet gan īsta ~minusa" zīme. To jaunais taktikas

lektors arī stingri ievēroja.

Vasaru, kad bija praktiskie darbi, man ņeizdevās iekļūt Januma gru-

pā. Tā tad nian nebija iespēja personīgi novērot Januma spējas un se-

kot viņas domai. Mani kollēgas, kuri bija Januma grupā bija ļoti ap-

mierināti, pat sajūsmināti par viņu. Sajūsma bija arī par to, ka Janums

neatteicās vienu otru vakaru būt klāt izdarībās ar dziesmām un jautrī-

bu.

Kad nāca pārbaudījumi, tad piedzīvoju, ka Janums nebija man lab-

vēlīgs, mani patiesībā sakot, no izgāšanas izglāba tikai kursu priekš-

nieks plkv. Jekste. Tas nebija izņēmums. Zināju, kurtas
, ?

suns" ir ap-

rakts. Un tomēr manas domas par Janumu nemainījās, tāpat nemainī-

jās mana cieņa un uzticība viņam.

Pāris gadus vēlāk, kad kursi bija jau sen nobeigti, es dienēju Latga-

les divīzijas štābā. Kādās kara spēlēs man bija jāraksta divīzijas pavē-

les II daļa. Par vidutāju toreiz mums bija pulkvedis Janums. Mans

priekšnieks, pulkvedis Vipulis sacīja, ka vidutājs šo pavēli atzinis par

ļoti labu. Vēlāk Janums esot vaicājis, kas to pavēli rakstījis. Pēc neilga

laika komandieris izteica izbrīnu, ka Janums esot savas domas mainījis
un tagad pavēli nokritizējis.

Tā nu bija pēdējā reize, kad mūsu ceļi krustojās Latvijas armijā.
Pēc gadiem, tad, kad dibināja Latviešu Leģionu, man bija paredzēta

vieta divīzijas štābā, bet pārkārtojot štatus, latviešu divīzijas vadību

vairs neatzina un es paliku bez vietas. Man tagad pašam bija jārūpējas,
kurā kājnieku pulkā lai es atrodu sev mājas vietu. Man bija labi pa-

zīstami pulka komandieri, kā piemēram, pltn. Veiss, ar kuru es biju

kopā Augstākā Kara skolā. Arī Lobe bija man pazīstams, jo īsu laiku

biju viņa padotais Virsnieku Vietnieku kursos Daugavpilī. Tad plkv.

Krīpēns un, protams, pulkvedis janums. Es bez kavēšanās izvēlējos
plkv. Januma pulku. Janums mani arī pieņēma par bataljona koman-

dieri, gan tūdaļ izpildot plkv. Krīpēna lūgumu, viņš mani nosūtīja uz

Paplaku, kur es apmēram vienu mēnesi biju par apmācību ,adjutan-

tu" Krīpēns ļoti lielu vērību piegrieza kaujas apmācībām. Tās bieži

rīkoja gan manevru, gan citākā veidā.
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Ģenerāļa Bangerska apmeklējums Vaiņodē 1943. gada augustā.

26. jūnijā 1943. gadā pulks mācību nolūkā devās pārgājienā Vaiņo-
des virzienā. Paredzētajā lielā atpūtā, austrumos no Priekules, Elkuze-

mes stacijas tuvumā, pulkvedis Krīpēns vienu bataljonu nodeva Janu-

ma rīcībā un līdz ar to arī es atgriezos pie man paredzētā pulka. Ja-

nums bija ieradies kopā ar pltn. Skudruli, lai pārņemtu bataljonu. Pēc

bataljona pārņemšanas Janums gribēja uzdot jaunajam komandierim

pltn. Skudrulim bataljonu novest uz Vaiņodi. Krīpēns gan ieminējās,
ka kopā ar bataljonu ir atnācis kapteinis Ameriks, vai tad nebūtu labāk

bataljona aizvešanu uzticēt man. Janums tam arī tūdaļ piekrita, viņš
kopā ar paredzēto komandieri pltn. Skudruli iesēdās ratos un aizbrau-

ca. Vienību uz Vaiņodi aizvedu es.

Kad gājiens tuvojās Vaiņodei, pulkvedis iznāca pretī sagaidīt jaun-

pienākušos. Pa šo laiku Januma domas bija mainījušās un tagad man

vajadzēja uzņemties bataljona komandēšanu. Kaut arī viņam bija divi

pulkvežleitnanti — Šiliņš un Skudrulis. Tomēr viņš pirmā bataljona
komandēšanu uzdeva man, pie tam man bija jāpārzin virsnieku mācī-

bas un, ja pulkvedis atradās ārpus pulka, man bija jāaizstāj pulka ko-

mandieris.

Dienot pie pulkveža Vaiņodē, man atklājās pie viņa jauna īpašība —

tā bija stipra ticība savu spēju pārākumā pār citiem. Savā runā karavī-

riem viņš pasacīja, ka apmācības Paplakā viņš vērtē zemu un uzsvēra,

ka īstās apmācības sāksies tikai tagad, šeit Vaiņodē.
Pie tam mums ar apmācībām nemaz nebija tik vienkārši. Apmācību

plānu bija sastādījuši vācieši, lai arī tas pēc mūsu ieskatiem bija nejē-
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dzīgs, tomēr no tā pavisam atkāpties nevarējām. Pulkam bija pieko-

mandēti vācu instruktori, kuriem vajadzēja raudzlies, lai apmācības

izvestu pēc vācu armijas programmas. Labi bija, ka viņu vecākais bija

īsts kaujas vilks, vairākkārt ievainots, Dzelzs krusta kavalieris un vē-

lāk laikam saņēma arī Bruņinieka krustu. Pēc tautības viņš bija Sude-

tijas vācietis.

Vaiņodē pulkvedis sevišķu vērību piegrieza šaušanas apmācībām un

karavīru vienotības saliedēšanai. Lai karavīri pa svētdienām nenīktu

telpās bez jebkādām nodarbībām, tad katru otro svētdienu viņus izveda

kopīgās pastaigās. Pats būdams labs makšķernieks un mednieks,

viņš rīkoja izklaidēšanos arī pulka virsniekiem. Gandrīz vai katru sest-

dienu rīkoja izbraukumus medībās, un, pēc labi izdevušamies medībām

vai makšķerēšanas, rīkoja kopīgas maltītes ar Vaiņodes un apkārtnes

sabiedrību.

Kādreiz pēc medībām un arī 18. novembrī rīkoja īstu balli ar dejoša-

nu un lielāku skaitu vietējās sabiedrības pārstāvjiem. Reizi kādā sarī-

kojumā, daži blakus sēdētāji, jaucot dzērienus, bija pulkvedi krietni

piedzirdījuši. Tas pārējos virsniekos izsauca lielu sašutumu, jo pulkve-
dis nebija dzērājs, tikai šad tad, kopā ar citiem sēdot, sabiedrības omu-

lības dēļ, viņš mēdza iedzert vienu vai divi glāzes.
18. novembri mēs jau svinējām atvadu ietekmē. Baumoja, ka drīz

būs jādodas uz fronti, jo mūsu divīzijas piektais pulks jau atradās Krie-

vijā. Es pat toreiz i neiedomāju, ka man kā vietraudžu vecākam jau itin

drīz būs jādodas kaujas rajonā. Tā kā šaušanas kursi un sacīkstes bi-

ja noslēgušās, tad izdalīja izcīnītās balvas, kuras pulkvedis bija bagā-

tīgi sagādājis. Šaušana bija četrās klasēs, katrā pa trīs balvām. Visas

pirmās balvas aplasīja virsleitnanti. Endziņš, Pārups un Kubuliņš, man

personīgi gadījās trīs balvas, otrā un trešā vietā. Janums bija ļoti ie-

priecināts par šaušanas un attāluma noteikšanas izcilajiem rezultātiem.

Pulkvedis Janums bija mācējis mūsu rindās radīt saskaņu un labu

sadarbību un visu mūsu dzīvi Vaiņodē varētu pielīdzināt normālai Lat-

vijas armijas miera laika dzīvei. Kad vien bija iespējams, viņš piešķī-
ra atvaļinājumus un pa laikam iekombinēja arī kādu komandējumu.

Man personīgi bija ļoti žēl, kad man bija jāpamet bataljons un jā-
brauc prom vietraudžos, jo tieši tagad bataljonam vajadzēja saņemt

pēdējo slīpējumu. Pēc divīzijas pavēles, katram pulkam vietraudžos

vajadzēja sūtīt vecāko bataljona komandieri un no divīzijas par viet-

raudžu priekšnieku bija nozīmēts pulkvedis Krīpēns. Frontē ierodo-

ties, vācu vienības mūs atstāja pilnīgi bez jebkādas informācijas, tā kā

mēs nezinājām, kā norit pulka pēdējās gaitas Vaiņodē, nedz arī mēs

zinājām, kad pienāks ešaloni ar vienībām. Kad beidzot mēs saņēmām
ziņu par pirmā ešalona ierašanos,, tad mēs ar virsleitnantu Neilandu

devāmies uz dzelzceļa gala punktu. Vienību izlādēšanās jau bija iesā-

kusies.
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Pulkvedis Janums bija stipri saīdzis par to, ka mēs neesot viņus te

sagaidījuši un to es viņam nekādi nevarēju ieskaidrot, ka vācu priekš-
niecība mūs atstājusi bez jebkādas informācijas. Kā vienības koman-

dierim ar akadēmisku stāžu, viņam tas likās vienkārši neticami, ka

augstākā vadība var tik bezjēdzīgi rīkoties ar frontē pienākošām vie-

nībām.

Es pārņēmu manu bataljonu, vadīju izlādēšanos un arī gājienu uz

novietojumu. Izlādēšanās bija jāpaveic ātri, jo dzelzceļa gala punkts

atradās krievu artilērijas sniedzamībā. Pārgājiens bija ļoti grūts, jo
bija uznākusi atkala, zirgi bija vāji iejūgti rateļos. Ceļš slidens. Mēs

vilkām un stūmām ratus pret kalnu un turējām, kad braucām no kalna.

Līdzko pulks ieradās norādītās vietās, tad visas pulkveža rūpes bi-

ja radīt drošu novietojumu. Bet līdzko bunkuri bija gatavi un saves-

ti kārtībā, tad mūs atkal pārvietoja un izvietoja pa citām sādžām. Kau-

jas darbībā pulks pagaidām netika iesaistīts. Nekādā ziņā es nedrīkstu

aizmirst pieminēt un uzsvērt pulkveža rūpes un gādību par saviem

~dēliem", lai viņiem sagādātu kaut cik cilvēciskus novietojumus uh

kārtīgu apgādi.

Reiz, kad bijām Koževnas sādžā, pulkvedis atbrauca pie manis kār-

tējā apmeklējumā. Tad viņš stāstīja, ka netiekot vairs galā ar II batal-

jona komandieri pltn. Šiliņu. Tas esot vienmēr pilnā un par savu ba-

taljonu nemaz nerūpējoties. Viņš nezinot, ko lai iesāk ar tādu plenderi,

vai to paturēt, vai sūtīt atpakaļ uz dzimteni.

Šiliņš bija vecais strēlnieks. Latvijā atgriezies tikai 21. vai 22. ga-

dā. Pie tam, viņa izturēšanās krieviem ienākot Latvijā, 1940. gadā,
arī nebija visai solida. Toreiz, pēc tam, kad bija saņemta pavēle iznī-

cināt 5. mobilizācijas plānu, viņš lamāja ģenerāli Rozenšteinu, ka tas

esot iedomājies karot pret krieviem. Krievu okupācijas laikā viņš bija
Cēsu pilsētas komandants, un pateicībā par šo amatu, pret okupan-

tiem izlikās ļoti pakalpīgs. To atceroties, es plkv. Janumam teicu, lai

tikai atstāj Šiliņu amatā, lai tak tas cilvēks reiz izjūt kārtīgu frontes

dienestu. Janums manu padomu gan uzklausīja, tomēr nebija to ņēmis
vērā un Šiliņš no pulka pazuda.

Drīz iesākās pulka sadalīšana pa mazām vienībām, kuras tad no-

sūtīja vācu vienību rīcībā. Par to visi pulku komandieri bija ļoti uztrau-

kušies un tāpat ikviens virsnieks zināja, ka tā ir liela aplamība, sadalīt

labi apmācītas vienības pa sīkām grupiņām starp vācu vienībām. Arī

es saņēmu pavēli aizsūtīt pie vāciem manu pirmo rotu. Es izšķīros to-

mēr kaut ko darīt, lai aizkavētu rotas izsūtīšanu un galvenais, lai iespai-
dotu mūsu divīzijas ļauno garu" Knēbeli. Kad rota bija nostādīta iz-

iešanai uz kaujas iecirkni, es izgāju no viņiem atvadīties. Kad es beidzu

atvadu runu, tad notika tas, ko es gribēju sasniegt — rota atteicās šķir-
ties no bataljona. Es vēlreiz rotas priekšā atgādināju, ka tas ir smags
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solis neklausīt pavēli, lai viņi apzinās, ko viņi dara. Tomēr visi kā viens

palika pie iepriekšējā nodoma — nešķirties no bataljona. Tad es uz-

rakstīju ziņojumu un reizē arī atteikšanās rakstu no komandiera ama-

ta. Es personīgi to aizvedu uz pulka štābu pulkvedim.

Pulkvedis Janums bija viens pats lielajā istabā, krievu sādžas mājā.

Pēc ziņojuma saņemšanas viņš apsēdās pie galda, kā bija sēdējis pirms

manas ienākšanas. Izlasījis ziņojumu, viņš pārmeta man manu rīcību.

Kad es norādīju uz bezjēdzīgo izrīkošanos ar mūsu vienībām, viņš pie-
cēlās un sāka staigāt pa lielo istabu, reizēm pienākdams man pavisam

tuvu klāt. Viņš klusēja, pakasīja ūsiņu. Tad Janums iesāka runāt. Viņš
personīgi protestēšot pie divīzijas komandiera par tādu aplamu izrīcī-

bu, kā tas tagad notiekot, izputinot labu vienību. Tad sacīja, griezī-

šoties pie ģenerāļa Bangerska. Es to apšaubīju, ka Bangerskis šinī lie-

tā kaut ko varēs panākt, jo biju pārliecināts, ka viņa vara ir pārāk nie-

cīga. Tad Janums atkal nesacīja ne vārda. Kādu laiku viņš klusēdams

staigāja pa istabu no vienas sienas līdz otrai. Tad viņš,sāka runāt, un

lika man pie sirds, ka ar tādu rīcību es nekā nepanākšot, tikai ar to es

apdraudu savu un citu dzīvības. Es atbildēju, ka par to esmu padomā-

jis un tomēr esmu izšķīries tā rīkoties. Tad pulkvedis man ieteica pār-

domāt un arī piedomāt par manu ģimeni. Un tad viņš man pēkšņi vai-

cāja, vai rota ietu uz paredzēto vietu, ja es to tai pavēlētu. Es atbildē-

ju, ka, pēc manāmdomām, rota izpildītu katru manu pavēli. Pulkvedis

piesolīja savu aprūpi par visām aizkomandētām vienībām un ieteica

man ņemt manu iesniegumu atpakaļ, likt pirmai rotai iziet kā pavē-

lēts, un man pašam palikt amatā.

Bija pagājusi vairāk kā pusstunda. Savam iemīļotam pulka koman-

dierim, kuram katra padotā cilvēka labklājība bija tuva un dārga, biju

sagādājis smagu brīdi. Sapratu, ka viņš nenosoda manu rīcību, bet vi-

ņam rūp mana un citu dzīvības. Pēc īsas pārdomas, es pieteicu pulk-

vedim, ka piekrītu viņa ieteikumam un palieku amatā.

Lai pierādītu, ka viņš mūs nav aizmirsis un būtu izbeidzis par mums

rūpēties, līdz tam laikam, kad viņu ar visu pulku aizsūtīja uz zieme-

ļiem, pulkvedis divi reizes mūs apciemoja. Zem vācu komandas es rī-

kojos pēc apstākļiem un informēju pulka komandieri par visiem noti-

kumiem, kādi bija mūsu kaujas darbībā. Līdz ar šo gadījumu es izgā-
ju no pulka padotības un visā kara laikā nekad vairs nenonācu zem

pulkveža Januma komandas. Tas gan nenozīmē, ka mūsu sakari būtu

pārtrūkuši. Mani 1944. gada 2. martā ievainoja un es pavadīju sešus

mēnešus lazaretēs, sākumā Rīgā, vēlāk Bitovā.

Kad vien bija iespējams, pulkvedis mani apmeklēja. Kādā apmek-

lējumā, slimnīcā, viņš man nodeva arī man piešķirto 2. šķiras Dzelzs

krustu. Augusta mēneša otrā pusē es atveseļojos manās lauku mājās
pie Cēsīm. Kādu dienu pie manis atnāca pulkvedis Janums ar Arvīdu

Kalupnieku, lai atvadītos, jo pulks dodoties uz Vāciju. Abi no Cēsīm
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bija nākuši kājām. Biju ļoti izbrīnījies. Nesen mēs vēl tikāmies lazare-

tē, kur operēja viņa ievainoto kāju, un tagad pulka komandieris, ku-

ra rīcībā ir vairāki transporta līdzekļi — nāk kājām no 4 km attālām

Cēsīm, lai apciemotu mani. Pie tam viņa kāja pēc ievainojuma bija ti-

kai apārstēta un nevis pilnīgi izārstēta.

Vācijā, pēc izveseļošanās, es strādāju Ģenerālinspektora štābā. No

mūsu tikšanām ar pulkvedi es nojautu, ka viņš gatavojas kādam ris-

kantam pasākumam, jo karš ātri tuvojās beigām, un vācu armijai ab-

solūti vairs nebija iespējas šo karu uzvarēt. Tā manas aizdomas izrā-

dījās pareizas, jo ar savu pārdrošo un labi izplānoto gājienu, Janums

izveda savu kaujas grupu no Berlines lenkuma.

Pēc atbrīvošanas no gūsta, 1946. gadā, es jau biju paredzējis do-

ties uz amerikāņu zonu pie maniem radiem, bet, kad es uzzināju, ka

Janums ir apmeties Barntenē, es aizbraucu pie viņa.
Mans bijušais pulka komandieris mani uzņēma ļoti laipni un drau-

dzīgi. Viņš mani aicināja palikt pie viņa un viņam palīdzēt kārtot da-

žādus darbus un galvenām kārtām, par invalidu aprūpi. To darīt viņš
bija paredzējis ar Karavīru Palīdzības līdzekļiem. Es nevarēju viņa ai-

cinājumu atraidīt un tā es paliku angļu zonā, pulkveža Januma tuvu-

mā. Lai gan mani radi to nekādi nevarēja saprast, tomēr es paliku pie

sava iemīļotā pulkveža. Tā arī iesākās mans darbs invalidu aprūpes lie-

tās Hannoveras apkārtnē. Tāpat es arī piepalīdzēju viņam kārtot Dau-

gavas Vanagu lietas. Bija klāt visādās apspriedēs, gan es nebiju līdz-

tiesīgs dalībnieks, tomēr arī šad tad man atļāva izteikt manas do-

mas. Apspriedēs par karavīru organizāciju turpmāko darbu, patiesību
sakot, darbības uzsākšanu, reiz atbrauca arī pulkveži Krīpēns un Breņ-
ķis, tur bija klāt arī gan vēl citi. Viņi sprieda kā un kas vadīs karavīru

aprūpes organizāciju. Es ieteicu to darīt Daugavas Vanagiem un tā

domāja arī citi apspriedes dalībnieki. Tikai tad, kad lēma, kas nu rīkos

un kurš būs tā vadošāpersona un kad izvēle krita uz pulkvedi Janumu,
tad tas laikam nepatika pulkvedim Krīpēnam. Pēc kāda laika Krīpēna ieros-

mē sāka organizēties Virsnieku Apvienība, kalpakieši, un ar to nu mu-

cai spunde bija vaļā. Tad radās invalidi, beidzot arī ziemeļnieki un

vēlāk arī Latvju karavīrs, bet tas notika daudzu, garu gadu gājumā.
Visas galvenās izdarības organizācijas jautājumā, pēc atlaišanas no

gūsta, piekrita Januma ierosmei. Ja viņš izvirzījās visu organizāciju
priekšgalā, tad pirmām kārtām jāpateicas viņa slavenai karavīru vadī-

šanas spējai kaujas laukos un, otrkārt, apķērībai un ārkārtējai orientēša-

nās spējai. Pieredze vēlāk rādīja, ka' viņš ļoti ātri orientējas polītiskos
jautājumos. Pie tam, viņam bija dabīgas dotības visu tā izkārtot un

tādā garā vadīt, lai aizkavētu konkurenci pacelties augstāk. Jo zīmīgs

bija Hallendorfas gadījums 15. janvārī 1947. gadā. Kad par valdes lo-

cekļu kandidātu minēja plkv; Krīpēnu, tad Janums nekavējoši pieteica
Hāznera kandidatūru. Visi klātesošie tūdaļ arī saprata, ka šeit netiek maza
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cīņa par vadību un, ka Janums nevēlās valdē redzēt kādu par sevi die-

nesta pakāpē vecāku, jo arī Krīpēna populāritāte nebija mazā, sevišķi

pēc naža dūriena krūtīs viņgad Zedelgēmā.
Līdz manai aizbraukšanai uz Angliju, 1947. gada novembrī, es biju

biežs viesis viņa ģimenē. Bieži dienesta darīšanās, bet daudzreiz arī

tāpat pārrunās un laika pakavēšanai, jo es dzīvoju ne visai tālu no

Barntenes. Dažreiz mēs debatējām par vienu vai otru jautājumu, kur

līdzi runāja pulkveža kundze un arī meita Velta. Dažreiz Velta pār-

runājamam jautājumam piegāja no cita redzes viedokļa kā pulkvedis

to bija domājis. Viņš parasti to noraidīja, kaut gan man likās, ka viņas
uzskati nebija tīri zemē metami.

Man reiz gadījās būt pie viņiem kaut kad 1946. gada rudenī, kad

Janums bija saslimis un viņam bija jāietur gultas režīms. Kaut kādās

vajadzībās pie pulkveža bija atnākuši trīs kanaki no Hallendorfas no-

metnes. Visi viņi bija samērā plāni apģērbti, kā jau tajos laikos bi-

ja parasts, pie tam viņi bija bez cimdiem. Janums pats, tagad saslimis

no saaukstēšanās, tomēr gribēja nodrošināt savus kanakus. Liekas drā-

nas nu gan viņam nebija, bet daži pāri cimdu tomēr. Savai kundzei

viņš lika sameklēt cimdus un iedot šiem trijiem hallendorfiešiem. Kun-

dze arī sameklēja prasītos cimdus un panākusi istabas vidū vēl apska-

tīja to musturi, iespējams, ka tie bija viņas pašas adīti. Pulkvedim iz-

skatījās kā kad viņa žēlotu tos cimdus dot projām, viņš uzsauca:,,Ko

kavējies, dod tikai projām!"

Tātad pulkvedis Janums pat tādos sīkumos iedomāja par saviem

~dēliem", lai viņiem būtu kaut cik ciešama dzīve.

Pie Janumiem es šad tad satiku arī bijušo ministru Valdmani. Viņš,
pēc manas saprašanas, lielā bravūrā bieži izteica lielas aplamības. Vi-

ņi laikam bija labi paziņas no seniem laikiem, vai varbūt pat draugi.

Kas viņus saistīja — nezinu, man personīgi, jau no agrākiem Latvijas

laikiem, Valdmanis nebija sevišķi simpātisks. Viņu sarunās un pārru-

nās es parasti nepiedalījos, biju tikai pacietīgs klausītājs.

Turpretī ar pulkvedi Osi Janums negribēja ielaisties nekādās darīša-

nās. 1951. gadā, kad Janums bija ieradies Londonā uz apspriedi Eiro-

pas Atbrīvošanas komitejā, es, gribēdams viņu satikt, aizbraucu uz Lon-

donu. Tā kā sēde bija atklāta, arī es iegāju sēžu zālē un atsēdos tālākos

krēslos. Zālē ienāca pulkvedis Osis. Kā sens paziņa viņš atsēdās man

blakus, gan toreiz, kad Osis bija augstos amatos, mūsu pazīšanās bija

ļoti maz manāma. Blakus sēdot, mēs ar Osi klusu sarunājāmies un viņš
man sacīja, ka pēc sēdes viņš gribot satikties ar Janumu. Pats viņš ne-

gribot uzbāzties, tādēļ vai es nevarot kaut kādi izkārtot šo tikšanos. To

arī apsolīju pateikt Janumam. Kad es vēlāk pulkvedim par to jautāju,

Januma atbilde bija — pilnīgi izslēgts! Pēc mana prāta, kā Osis, tā arī

Valdmanis nebija tie cilvēki ar kuriem varētu nopietni sastrādāties, bet

kādēļ Janums vienu cienīja un otru nē —
to es nekad nevarēju uzzināt.
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Tad, kad mēs bijām kopā Barntenē un Giftenē, mēs bieži gājām

kopā ar Janumu, to ļaudis bija ievērojuši un sāka pētīt mūsu attiecības.

Janums tur bija ieradies agrāk un bija ļoti pazīstams, mani tikpat kā

nepazina. Tad nācās dzirdēt ļaudis runājam, ka es esot Januma štāba

priekšnieks, jo kas gan cits tāds Ameriks varētu būt. Kad tās runas

bija nonākušas līdz Janumam, tad viņš izvairījās ar mani rādīties ļau-

dīs, lai tauta patiesi nesāk domāt, ka viņam ir štābs. Un štāba priekš-

nieks jau nu viņam patiesi nebija vajadzīgs.

Pēdējo reizi Eiropā mums iznāca satikties Londonā. Nākošo reizi

pēc trīs gadiem mēs tikāmies Toronto, Kanādā. Toreiz es biju Kanā-

das Daugavas Vanagu valdes vice-priekšsēdis, bet es biju nesaskaņā ar

vairumu valdes locekļiem, jo viena daļa bija atradusi sev jauno ~diev-

u" — Valdmani. Un Valdmanis gribēja ~iegriezt" Janumam un uz-

mesties par visu vanagu šefu. Vispirms jau Kanādā, pēc mēģinātu arī

citur. Es biju strikti tam pretī un šī iemesla dēļ mūsu attiecības

valdē bija krietni saasinātas. Man neiznāca iespēja pulkvedi sagaidīt
lidlaukā viņam atlidojot, tādēļ mēs satikāmies pie Zdanovska. Tur jau
Janums mani sagaidīja šādiem vārdiem: ~...kā mani Baloža kundze

informēja, tad es tevi, Amerik, nemaz vairs nepazīstu..." Es sajutu,
ka ir kaut kas jau sastāstīts, tādēļ atbildēju:,,...tad puķes, kuras tu sa-

ņēmi lidlaukā, vēl nebija saliktas vāzēs, kad jau sākās informācija..."

Kādas bija Januma attiecības ar Balodi, to es nezinu, bet man bija
tikai liela izbrīna, ka lielākais Valdmaņa piekritējs, tagad pārvērties

par Januma uzticības vīru un Janums viņam tik ļoti tic.

Kā arī nebija, tās jaukās, ciešās saites, kas mūs visu laiku bija vie-

nojušas, tagad bija pavisam izirušas. Manu cīņu pret Valdmani, Janums tagad

uzskatīja par mēģinājumu šķelt Daugavas Vanagus.

Pēc tam valdmanieši delegātu sapulcē man spēcīgi uzbruka un pie-

prasīja, lai es atsakos no amata. Tā bija ārkārtas delegātu sapulce un

dienas gaitā nemaz nebija paredzētas jaunas vēlēšanas. lesniedza pat

rezolūciju, lai mani atstādina no amatiem. Kad pienāca balsošana, es

pasacīju, ka te ir nesaskaņa divu pretēju domu cilvēkiem, kas katrs ir

ieinteresēts cita veida darbā, tādēļ mēs nedrīkstam piedalīties balsošanā

un mums abiem jāatstāj sapulces zāle. Balodis bija nikns, viņš sacīja:

~Amerikam varbūt taisnība, bet viņš paliks un balsos." Janums sēdāja

un nesacīja ne vārda.

Balsošanas laikā es izgāju no telpām. Pie balsošanas tomēr izrādījās,

ka balsis dalījās — 13:13, un sapulces vadītājs izšķīra, ka mana atcel-

šana ir noraidīta. Pretējā puse vēl gadiem ilgi meklēja, kurš pie bal-

sošanas nebija ieturējis līniju. Es patiesību sakot, biju nodomājis sa-

pulces beigās tā kā tāpats atteikties, gribēju tikai zināt, kā uz to rea-

ģēs pulkvedis. Vai es dabūšu no viņa kādu mājienu, kādu zīmi. Bet

pulkvedis sēdēja un klusēja, viņš pieļāva to, lai mani nopeļ un nonici-
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na. Tad sapulces beigas es ari pasacīju, ka atsakos no visiem amatiem

valdē. Man likās tā, kā kad Janumsto tikai bija gaidījis.

Nākošā dienā, kad mēs tikāmies ar pulkvedi, es viņam stāstīju, ka

esmu nopircis farmu, par kuru pavasarī man jāsamaksā, bet laikam

man būs zināmas grūtības. Tad Janums man piedāvāja 500 dolārus, tie

bija viņam ienākuši par viņa grāmatu. Vai tā bija domāta kā maza

kompensācija par viņa pasīvo izturēšanos sapulcē, varbūt arī nē. Par

vēlēšanu rezultātu es biju ne tikai gandarīts, bet arī izbrīnējies par to,

ka daži valdmanieši bija balsojuši par mani. Kad es sacīju pulkvedim:

~Varbūt gala iznākums tomēr būs labs". Janums pavērsa seju pret

mani un es tur lasīju lielu izbrīnu. Un, liekas, man tomēr bija taisnība,

jo Valdmanis, izrādījās, nebija īstais, vīrs Vanagu darbā.

Valdmanim bija daudz piekritēju, viņi aicināja pulkvedi uz Hamil-

tonu, lai tur viņu liktu sārtā, bet kā izrādījās, tad ~vecais" bija pra-

tis visus uzbrukumus labi izturēt un atvairīt. Janumam šī cīņa pret

valdmaniešiem nebija visai viegla, jo arī Amerikā bija noorganizējusies
krietna grupiņa Valdmaņa piekritēji, kuri gribēja izveidot pilnīgi citu

republiku kā tas bija pieņemts Daugavas Vanagu darba platformā.

Tomēr, pateicoties savai lielai prasmei, Janums ar viņiem visiem itin

viegli tika galā.

Nobeidzot man jāsaka, ka man nav iespējams plašāk un sīkāk iztir-

zāt un novērtēt pulkvedi Janumu un viņa darbus. Es varu sacīt tikai

to, ka viņš, tāpat kā jebkurš karavīrs vai katrs cilvēks, nebija imūns

pret godkārību. Viņš prata un zināja savu spēju novērtējumu un ju-
tās krietni pārāks savā darbā un lēmumos, kā viņa citi līdzdarbinieki.

Tikai, nekad viņš nepārspīlēja šīs īpašības. Man liekas, ka uz vecuma

galu viņam pielipa vēlēšanās tikt godinātam, bet godināšanu tak viņš
arī bija pārpilnis nopelnījis.

Es nemāku arī sacīt, cik spējīgs kā karavīrs viņš būtu bijis lielajā

stratēģijā, jo priekš tādiem darbiem mums nebija ne izdevības, ne gadī-

jumu, bet mums nav neviens, kurš varētu viņam līdzināties mazo vie-

nību, ieskaitot divīzijas, kaujas vadību.

Viņš ļoti labi apzinājās, kada vērtība ir padoto paļāvība komandie-

rim un zināja to, kā iegūt savu padoto paļāvību un uzticību, pie tam,

to panākot ļoti īsā laikā. Uzticību pie padotiem viņš ieguva ar nepār-

trauktu rūpēšanos par viņiem. Visa rūpe par padotiem dažreiz aizgā-

ja pat vai līdz pašuzupurēšanai. Vēl šodien daudzi runā un cildina sevi

kā lielus cīnītājus par brīvu Latviju. Bet pulkvedis Janums saprata, ka

te nebija runa par brīvu Latviju, es varbūt viļos, bet nekad es nedzir-

dēju viņu sakām, ka cīņa iet par brīvu Latviju. Vienmēr un visur viņš

pierādīja, ka ir jācīnās par savu padoto, par dēlu dzīvībām. Tas nebija

viegli un tā bija bīstama cīņa, bet viņš no tās nevairījās un nebaidījās.

Kaut gan man nekad nebija izdevība būt kaujas laukā viņa tiešā va-

dībā, bet es nezinu nevienu citu komandieri, kuram es varētu dot tādu.
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uzticību, paļāvību un mīlestību, kadu es to dotu pulkvedim Janumam.

~Dēli" to saprata, un, tagad, laikam nebūs neviens viņu dienu jau-

nietis, kurš pulkvedi Janumu sava sirdi neturētu pateicība, cieņa un uz-

ticībā līdz mūža dienu galam.

Es nekad nenožēloju, ka tajās liktenīgajās dienās es izvēlējos pulkve-

di Janumu par manu priekšnieku.

Mūsu vēsturē pulkvedis Janums ieies kā liels, slavens, nepārspējams

savu padoto komandieris, bet, man liekas, arī tikpat rūpīgs un gādīgs

viņš bija arī par tautiešiem trimdā, jo sevišķi par jauno paaudzi. Bet

tas jau ir cits stāsts.

JANUMS UN LCP LATVIJĀ.

Tad, kad pulkvedis Janums, vācu laikā, strādāja par referentu lekš-

lietu ģenerāldirekcijā, pie viņa itin bieži atnāca senu dienu kara biedrs

kapteinis Upelnieks. Tā kā Upelniekam bija sakari ar kādu latviešu

polītiķu grupu, kuri bija nodomājuši organizēt latviešu polītiskās va-

dības centru, tad abiem seniem kara biedriem bija gana ko pārrunāt

un pārspriest.

Viņi runāja gan par pašreizējo stāvokli, gan arī pārsprieda nākot-

nes izredzes. Saprotams, redzot vācu polītikas nejēdzības, kā arī seko-

jot dienas ziņām par karaspēka darbību un kaujām, viņi saprata, ka

šo karu vācu armija tomēr uzvarēt vairs nevarēs. Polītiķu lielās ap-

lamības un jo sevišķi tā veida dēļ kā vācu pārvalde izturējās iekarotās

zemēs un apgabalos, vācu armija nespēs noturēt iekaroto, jo visur tur

pretestība dienu no dienas kļūst lielāka.

Upelnieks bija noteikti pārliecināta, ka tagad pienācis laiks latvie-

šiem pašiem organizēties, lai tad pie pirmās iespējas, kad vācu armi-

ja sabruks, tad latviešiem pašiem ir jāpārņem kā militārā tā arī politis-
kā vadība Latvijā.

Tas bija 1943. gada februāra vakars, kad Upelnieks atkal apciemo-

ja Janumu. Šoreiz ciemošanās notika Januma mājā Mežaparkā. Upel-

nieks bija atnācis kopā ar Konstantīnu Čaksti, kurš tikko kā bija sa-

ņēmis vēstuli no Latvijas sūtņa Zviedrijā, Salnā.

Sūtnis vēstulē raksta, ka Latvijas pilnīgā bezcīņas kapitulācija 1940.

gadā, ārzemēs atstājusi ļoti nelabvēlīgu iespaidu. Tāpat sūtnis arī raks-

ta, ja vācu armija sabruktu un Latvijai draudētu jauna Padomijas in-

vāzija, tad latviešiem pašiem jātiekot pie ieročiem un pie savām, tīrām

latviešu vienībām, Latvijas robeža ir jāaizstāv par katru cenu un Sar-

kanā armija jānotur uz vecās Padomijas robežas.

~Kā tad nu jūs, kungi, domājat lai mēs tiekam pie ieročiem? Un,

ja arī tiktu, vai tad mūsējie pratīs ar tiem rīkoties? Tāpat, kā lai uz-

stāda latviešu vienības, kur un kad? Vai tagad, kamēr vācu karaspēks
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vēl ir šeit? Jeb tad, kad krievs ir pie mūsu robežām? Vai tad jūs domā-

jat, ka krievs gaidīs kamēr mūsu armija tiks uzstādīta? Kas to lai or-

ganizē, kad un kā?", pulkvedis krietni neticīgi vaicā ciemiņiem.

~Jā, nelaime jau tā ir, ka laba dala virsnieku ir aizgājuši tā sauca-

majos kārtības dienesta bataljonos. Un šie bataljoni ir izkaisīti pa visu

plašo Austrumu fronti, no ziemeļiem līdz Melnai jūrai. Tie jācenšas
dabūt atpakaļ mūsu territorijā un rīcībā", tā Upelnieks.

~Upelniek, to tu zini ļoti labi, ka neviens vienības komandieris ne-

laidīs no rokām laukā vienības, ja pašam sāk pietrūkt zaldātu. Mēs

šeit visu laiku cīnāmies par to, lai mūsu bataljonus novietotu vismaz

ziemeļos, kaut vai iepretī Latvijas territorijai, bet visas pūles līdz

šim ir bijušas bez panākumiem. Mūsu bataljoni vēl vienmēr ir Dienvid-

ukrainā un diezin kā viņiem tur tagad iet. Tur, kā arī jūs to zināt, paš-

reiz ir smagas atkāpšanās kaujas. Ar dažiem bataljoniem mums kopš

janvāra mēneša nav absolūti nekādu sakaru."

~Tas vienības tad varētu izmantot par kadriem, jo viņi jau ir apmā-

cīti, kaujās piedzīvojuši un pazīst ieročus."

~Kādus tad nu lieliskus ieročus viņi lai pazītu, Upelniek! Kājnieku

vienības ar kājnieku ieročiem. Pie tam viņi pa lielāko tiesu visi ir ap-

bruņoti ar krievu ieročiem. Un krieviem ir tanku masas. Vai tad nu

pret tankiem skriesi ar šauteni un durkli?"

Čakste, savukārt, domāja, ka svarīgi būtu jau tagad radīt polītisko

vadību, kura ar ārzemēs esošo sūtņu palīdzību varētu meklēt atbalstu

pie rietumu sabiedrotiem.

~Varbūt rodas stāvoklis līdzīgs 1919. gadam", viņš piebilst.

Pec šim sarunām Janums labu laiku nedzirdēja vairs neka jauna.

Tad, marta mēnesī, kad jau bija uzsākta Leģiona formēšana, atkal

atnāca Upelnieks. Šoreiz viņš zināja stāstīt, ka tagad ir galīgi nolemts

radīt latviešu polītiskās vadības centru.

~Par priekšsēdi mēs esam domājuši Čaksti. Tas nu būtu vispiemē-
rotākais. Jautājums ir tikai, vai pie šī centra radīšanas vajadzīgs ir arī

kāds no sociāldemokrātiem. Dažs labs no viņiem padomju okupācijas
laikā ir krietni sasmērējies."

~Ja Latvija būs brīva, tad katrā ziņā tai būs demokrātiska iekārta.

Tādēļ, Upelniek, katrā ziņā jāiesaista arī sociāldemokrāti un ne tikai

tie, bet pat visas iespējamās polītiskās partijas. Sociāldemokrāti, kā
lielākā partija, katrā ziņā jāievēro arī pie valdības centra izveidoša-

nas. Kas lai tā būtu par Latvijas valsts pārstāvniecību, ja tur nebūs

pārstāvētas visas demokrātiskās partijas."

Tā kā jau bija uzsākta Leģiona formēšana un pulkvedim Janumam

bija uzdots saformēt un komandēt 4. latviešu pulku, tad tagad viņam
citām nodarbēm un lietām nebija vairs ne laika, ne iespējas. Viss viņa
laiks bija aizņemts ar pulka formēšanu un apmācībām.
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1943. gada vasara Janums bija no Vaiņodes iebraucis Rīga. Te vi-

ņu atkal Mežaparkā apmeklēja senais draugs Upelnieks.

Upelnieks zināja stāstīt, ka tagad caur Igauniju ar sūtni Salno, esot

nodibināti vislabākie sakari. Uz Zviedriju esot aizsūtīta vesela paka ar

okupācijas varas rīkojumiem un pavēlēm, kā arī plašs un izsmeļošs zi-

ņojums par stāvokli Latvijā.*

~Sūtnis prasa, lai mēs steidzīgi nosūtām sarakstu, kādi ieroči un cik

ir vajadzīgi, lai sagatavotu latviešu vienības. Čakste mani lūdza pasacīt

tev, ka viņš vēlētos lūgt tevi, lai tu sastādi sarakstu par vajadzībām

un daudzumiem. Dari, lūdzu, to pēc iespējas ātri, jo lieta ir traki stei-

dzīga."

~Būtībā tā tak nemaz nav tik vienkārša lieta. Lai kaut ko tādu uz-

taisītu, tad kā izejas bazi vajaga zināt, cik lielas vienības tad nu ir pa-

redzētas, un kādas un cik vienības ir iespējams uzstādīt. Galvenais to-

mēr ir — cik daudzvīru ir iespējams dabūt zem ieročiem. Kādas mums

tagad ir zināšanas par mobilizēt iespējamiem vīriem? Mēs zinām, cik

daudz viņu ir kārtības dienesta bataljonos, cik ir Leģionā. Pārējais

var būt tikai aptuveni. Bet tie bataljoni nav ne Latvijas robežu tuvu-

mā, nedz arī mūsu sniedzamībā. Labi, ja es tagad uztaisītu tādu sa-

rakstu par ieroču daudzumu un veidiem, bet no kurienes mēs tos da-

būsim? Kas mums tos dos un dāvās?"

Upelnieks, sirsnīga pārliecība, nemaz nepielaida diskusiju par šo jau-

tājumu.
~Par to nav vērts runāt. Sūtnis apgalvo, ka ieroči ir, tos ir iespē-

jams dabūt un vajadzīgā brīdī ieroči būs."

Pēc šīs sarunas pulkvedis atgriežas atpakaļ Vaiņodē. Pa vakariem, kad mā-

cības beigušās, viņš strādā pie ieroču plāna izgatavošanas, kaut gan vi-

ņam viss tas liekas neticams. Jo kur gan tagad tā uzreizi būtu iespē-

jams sadabūt tādu daudzumu ieročus un tad vēl piegādāt uz pašreiz vēl

vācu okupēto Latviju.

Kad ieroču plāns izgatavots, tagad jādomā kā to nogādāt uz Rīgu.
Pulkvedim pašam braukt, mācību dēļ nav iespējams atstāt Vaiņodi.
Kam lai uzticās nogādāt šo brizanto sarakstu Upelniekam Rīgā? Vie-

nīgā un drošākā iespēja būtu to uzticēt dēlam Linardam, tas varētu sa-

rakstu aizgādāt Rīgā. Pulkveža dēls Linards pašreiz atrodas Liepājā,
Tanku mednieku bataljona apmācībās. Tā tomēr ir samērā maza prob-
lēma dabūt viņu uz Vaiņodi un tālāk uz Rīgu.

Saraksta nogādāšana norit bez jebkādiem kavēkļiem un pēc laika

pulkvedis saņem ziņu, ka saraksts ar ieroču pieprasījumu ir jau no-

gādāts Zviedrijā, sūtnim Salnām.

1944. gada 15. aprīlī, kad 15. divīzija atrodas Bordovo pozicijās, pulk-
vedis Janums iebrauc Rīgā, atvaļinājumā. Jau nākošās dienās pie vi-

ņa atnāk kapteinis Upelnieks. Viss esot vislabākajā kārtībā, tā viņš
apgalvo.
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~Te ir sūtņa vēstule Čakstem. Izlasi pats."

Vēstule ir ar roku rakstīta un sūtnis tajā raksta, ka pieprasītie iero-

či vajadzīgā daudzumā esot jau ielādēti kuģos un gaidot tikai izbraukšanas

pavēli. Tālāk viņš raksta, lai nu kopā ar vāciešiem gan necīnās, jo tie

karu jau esot tikpat kā zaudējuši. Savu zemi, Latviju, tomēr lai aiz-

stāvot līdz pēdējam vīram. Ja citas iespējas nebūtu, tad jānotur vis-

maz neliela josla gar jūrmalu Kurzemē. Frontes sabrukuma gadījumā

ar tiem pašiem kuģiem, kuri vedīšot ieročus, ar tiem pašiem uz Zvied-

riju evakuēšot arī apdraudētos iedzīvotājus.

Pulkvedis lasa šo vēstuli ka kadu pasaku no tukstots un vienas nakts.

Rūpīgi izlasījis, viņš paskatās Upelniekā.

„Nu?"

~Tad redzi, cik tālu tas viss mums labvēlīgi ir nokārtojies. Zviedri

stāv cieti kā klints un nāks mums palīgā. Saprotams, kādu daļu terri-

torijas uz laiku būs jāzaudē, bet maksimāli iespējamo iedzīvotāju skai-

tu izvāksim uz Zviedriju."

Upelnieks vai staroja, runājot par nākotnes iespējām. Sūtņa vēstuli

viņš saņem atpakaļ ar abām rokām, un kā lielu dārgumu to noglabā

kabatā.

Janums nesaka ne vārda, bet skatās Upelniekā un viņa acis var sa-

skatīt kā nožēlu, kā nesaprašanu.

~Upelniek, es to lietu uzskatu par pilnīgi nereālu. Kā tad lai zviedri

piegādā ieročus, kamēr vāci ir vēl karot spējīgi? Kā un kur? Ja vācu

fronte sabruktu, kur tad un kā zviedri varēs izlādēt ieročus un muni-

ciju un pēc tam, lai savāktu civīlos iedzīvotājus evakuācijai? Vai tad

pēc vācu armijas sabrukuma visur jau nebūs iekšā krievs? Vai tu domā,
ka krievi gaidīs, kamēr zviedri priekš mums izlādēs ieročus un kara

mantas? Vai tu domā, draugs, kad, kā sacīt, zviedri mūsu dēļ iesāks

karu pret Krieviju? Nekad, draugs, nekad."

~Bet sūtņa vēstule! Sūtnis apgalvo."

~Sūtņa vēstule? Upelniek, te kaut kas neiet pareizi. Tas ir neticams

un arī neiespējams. Neaizmirsti to, ka Sarkanā armija ir ļoti labi ap-

gādāta ar ieročiem un municiju. Viņi nepazīst degvielu trūkumu. Ne-

aizmirsti arī to, ka amerikāņi apgādā Sarkano armiju ar visu pēdējo
un pie tam ļoti labi apgādā. Zviedrija, palīdzot mums, nostāsies pret

Padomju Savienību, tātad automātiski viņa nostāsies arī pret Savie-

notām Valstīm. Zviedrija 1939. gadā nepalīdzēja Somijai, tagad tā pa-

līdzēs Latvijai? Pie tam izklausās tā, kā kad runa ietu tikai par Latvi-

ju un ne par visām Baltijas valstīm. Kāpēc piemirstas ir Igaunija un

Lietuva? Te kaut kas nav kārtībā. Padomā tak pats prātīgi. Tā ir tīrā

fantāzija."

~Pulkvedi, es nešaubīgi ticu sūtnim. Viņš ir goda virs. Viņš neies

rakstīt kaut kādus niekus."
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~Nē, draugs, vācu armijas sabrukuma gadījumā Padomija par jaunu

okupēs visu Latviju un kas tad būs, to tu pats vari labi iedomāt. Tavs

sūtnis ieteic mums ar vāciem kopā nekarot. No otras puses — lai mēs

mūsu zemi aizstāvot līdz pēdējam vīram. Vārdi, draugs, tie ir tikai vār-

di, bez jebkāda seguma. Vai tad Sarkanā armija nav jau tepat pie Lat-

vijas robežas? Labi, mūsu abas divīzijas atrodas kādus simts kilomet-

rus no Latvijas, bet mēs esam gandrīz vai vistālāk iekšā Krievijā. Zie-

meļos fronte ir pie Velikajas, un tā ir tikai pāris desmit kilometru no

mūsu zemes. Kur tad lai mēs savu zemi aizstāvam? Vai tad, kad krievs

jau būs iekšā Vidzemē? Nē, Upelniek, tā ir tīrā fantāzija."

Upelnieks nebija pārliecināms un savās iedomās un uzskatos viņš
palika pie tā, ka sūtnis Zviedrijā visu ir nokārtojis un tas, ko viņš raks-

ta — tā ir patiesība un tai var uzticēties.

Pulkvedis Janums savā atvaļinājuma laikā daudz piedomā par šo sarunu un

ziņām no Zviedrijas. Viņam rodas pārliecība, ka šāda veida apstākļu
novērtējums var novest pie traģiska iznākuma. Pie tam, ja kāds karst-

galvis patiesi iedomā šo ideju ienest Leģionā — tad tas var novest pie

katastrofas.

Atgriezies atpakaļ pie sava pulka, viņam vairs nav daudz laika par

visu to domāt, ne arī gudrot. Tagad viss jākārto tā, lai pulks va-

rētu pamatīgi aizstāvēties, jo krievu uzbrukums nāks un tas nebūs

vienkāršs.

10. jūlijā 1944. gadā iesākās lielā atkāpšanās. Vācu vidus fronte ir

pilnīgi sabrukusi un Sarkanarmijas vienības ir jau tālu rietumos. Zie-

meļfrontes labais spārns ir pilnīgi atsegts un mūsu divīzijas atrodas gan-

drīz vai abu sektoru salaidnē. Atkāpjoties uz iepriekš norādītām pozicijām tā-

lu rietumos, pulkvedi Janumu 15. jūlijā ievaino gurnāun celī. Pāris dienas viņš
vēl pavada pie pulka cerībās, ka ievainojums neradīs komplikācijas, bet tad

beidzot viņu evakuē uz lazareti Rīgā. Pēc laika viņu atlaiž mājās ārs-

tēties un atpūsties. Krievu armija pa to laiku jau ir ieņēmusi Latgali

un fronte ir kaut kur pie Aiviekstes. Daugavpils ir jau kritusi, tāpat
Augšzeme un krievs, no Lietuvas nākot, ir izdzinis ķīli cauri līdz Jelgavai.
Satiksme starp Kurzemi un Rīgu uz laiku ir pārtraukta.

Vācu civīlpārvaldes ierēdņos ir radusies pānika. Rīga pildās ar vācu

ierēdņiem, kuri meklē ceļu uz Igaunijas pusi, lai izkļūtu no maisa, ku-

ru veidojis krievu uzbrukums Zemgalē.

Latvieši Rīga notikumus uzņem ar fatālu mieru. Nekur nav manāmas

pānikas pazīmes, nedz arī pasaules bojā ejas gara stāvoklis.

Neskatoties uz to, stāvoklis ir dramatisks. Latvijas laukos un pro-

vinces pilsētās jau redzamas bēgļu kolonnas.

Latviešu divīzijas atkāpjoties, ir cietušas smagus zaudējumus. Krie-

vu radio pat ziņo, ka abas divīzijas pilnīgi iznīcinātas. 19. divīzija sa-

ņēmusi papildinājumu no 15. divīzijas, cīnās ar neaprakstāmu varonī-
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bu Vidzemes frontē. Smagās atvaires kaujās armija zaudē vienu ap-

gabalu pēc otra. Vācu armijas štābs plāno 15. divīziju uzstādīt par

jaunu ar jauniesauktajiem karavīriem. Apmācības paredzētas izvest

kaut kur Dundagas rajonā. Beidzot šo nodomu atmet un 15. divīzijas

štābs un pulku kadri gatavojas aizbraukšanai uz Rietumprūsijas ap-

mācību laukiem.

Kādu dienu pie pulkveža Januma ierodas Upelnieks. Šoreiz viņš at-

nes aicinājumu no ģenerāļa Kureļa, lai Janums uzņemtos viņa kaujas

grupas štāba priekšnieka amatu.

~Kureļa kaujas grupa. Kas tā ir? No kā tā sastādās? Kādām vajadzī-

bām un kā tā ir apbruņota? Upelniek, tā lieta ir pilnīgi nereāla. Jūs

bāžat galvu cilpā, un kad tā cilpa savilksies, tad neviens tur jums vairs

nevarēs palīdzēt. Bez vācu armijas palīdzības mēs, latvieši, vieni paši

pret krievu neko nespējam padarīt. Vai kāds no jums ir bijis frontē?

Kāds tur ir redzējis kā tur iet? Kādi ieroči ir tur, un kādā veidā notiek

kaujas? Vai jūs aptverat ar kādām tanku un karaspēku masām operē

Sarkanarmija? Jūs visi militārā domāšanā esat atpalikuši uz 1919. gada

notikumiem un kaujas veidiem. Upelniek, tās ir pilnīgas aplamības, ko

jūs tur darāt. Pasaki savam ģenerālim, kuru es ļoti cienu, ka tādā vei-

dā nekas cits nevar iznākt, kā tikai traģēdija un veltīga asins izliešana."

Tā nu tad ir arī Januma pēdējā tikšanās ar savu kādreizējo kara

biedri no strēlnieku laikiem. Pēdējā tikšanās ar šo latvieti — ideālistu,

kurš, tāpat kā viņa draugi, savā militārā domāšanā bija palicis vismaz

par vienu gadsimta ceturksni atpakaļ. Pie tam, tieši to gadsimta ceturt-

daļu, kad militārā technika, taktika un veidi bija modernizējušies vis-

maz divu gadsimtu apjomā.

Par LCP darbu, veidu un nodomiem Rīgā, pulkvedis zināja tikai

tik daudz, cik viņam to stāstīja Upelnieks. Viņš zināja, ka Konstantins

Čakste ir priekšsēdis un pie militārām lietām tur līdzi vēl darbojās Gre-

gors. Vairāk darbiniekus Janums nepazina un nezināja. Pie satikšanās

ar visiem pazīstamiem, viņi nekad citu vārdus nepieminēja. Vai tā bi-

ja pamatota konspirācija, jeb neuzticība iepretī pulkvedim, par to var-

būt varētupastāstīt viņi paši un neviens cits.

Jau trimdā esot, bijušais skolu inspektors A. Dravenieks kādā savā

vēstulē pulkvedim Janumam apliecina, ka arī viņam ir bijusi zināma tā

teorija par zviedru palīdzību.**

Vēl kara laikā, kad arī Kureļa grupa jau bija iznīcināta, daudzi īste-

ni latviešu vīri, nevienādā cīņā pret vācu vienībām, pazaudēja savas

dzīvības. Tad, kad vācu armija arī bija kapitulējusi un pasaulē bija

iestājies miers, relatīvs miers, tad pulkvedis savās pārdomās nāca pie

atziņas, ka viņa toreizējais pareģojums drāmatiskā veidā ir piepildī-

jies un Kureļa kaujas grupas cīnītāji traģiskā veidā aizgāja bojā. Un, ka pie
visas šīs lielās latviešu nacionālistu drāmas lielā mērā vainojams bija

Latvijas sūtnis Zviedrijā.
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Neiedomājami fantastiskie tēlojumi par kaut kādu zviedru iejauk-
šanos karā, lai it kā glābtu latviešu tautu un Latviju, tie samulsināja

galvas pat tik prātīgiem vīriem kā ģenerālim Kurelim un daudziem

īstiem latviešu patriotiem.
Ar nolūku palaistās baumas par zviedru armijas ierašanos Kurzemē,

sajauca prātus loti daudziem cilvēkiem, kuri aklā paļāvībā šīm bau-

mām, sabrukuma laikā nonāca pilnīgā krievu patvaļā.
Sarunās ar pulkvedi par šiem jautājumiem, viņš vienmēr gala vārdā

sacīja:,,Tā ir lielākā nodevība pret latviešu tautu, ko toreiz izspē-
lēja sūtnis Zviedrijā. Ne tur bija kādi kuģi, ne tur kāds taisījās mums

kaut ko palīdzēt. Zviedriem bija savas ādas žēl un bailes zaudēt tirdz-

niecisko sadarbību ar Padomju Savienību. To jau pēc kara mēs īsti la-

bi pieredzējām ar mūsu leģionāru izdošanu krieviem.

Dažreiz man pat rodas aizdomas, ka visu to zviedru lietu bija izkār-

tojuši sabiedroto speciālie dienesti, lai kaut kādi vājinātu latviešu tautas pretoša-

nās gribu pret sarkanajiem iebrucējiem. Par kritušajiem kureliešiem neviens cits

atbildību nenes, kā tikai tie cilvēki Zviedrijā, kuri palaida baumas par

zviedru valdības palīdzību un LCP vadošo personu neiedomājamā

tuvredzība, kas klausīja šīm baumām."

*Minētais ziņojums par stāvokli Latvija atrodas Lielbritānijas Ārlietu ministrijas archi-

vā. ~Situationm Latvia by March 20, 1944. FO 371/43050-91953."

**Skolu inspektora A. Dravenieka vēstules izraksts:

1951.g.25. maijā

361, 17th Ave.,

Longview/Vv'ash.

Ļoti godātais Pulkveža kungs!

1943. gada janvāra mēnesī, J.Gregors man lasīja Salnā vēstuli, rakstītu Čakstem. Ta-

nī bija teikts, ka 1940. g. kapitulēšana atstājusi slitu iespaidu. Ka, ja nāk otrreizējs

nī bija teikts, ka 1940. g. kapitulēšana atstājusi sliktu iespaidu. Ka, ja nāk otrreizējs

komunistu iebrukums, tad ir jācenšas un ir jāmēģina tikt pie savām karaspēka vienībām,

cīnās kopā ar vāciešiem uz Latvijas robežas.

Jusu A.Dravenieks.

Caurskatot nedaudzās saglabātās vēstules, es atradu ģenerāļa Tepfe-

ra 1945. gada 3. decembrī rakstītu vēstuli pulkvedim Janumam, vēl

gūstāesot, kurā, starp citu, varēja lasīt:

~...mani lūdza Br. Kalniņš nodot Jums sveicienus. Viņš ar patei-
cību atceras Jūsu apmeklējumu Stutthofā. Tā esot bijusi vienīgā reize,
kad kāds latvietis Vācijā, par viņu un citiem ieslodzītajiem atcerējies..."
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Pulkvedis Janums savās atmiņās, nedz stāstījumos nekad nepiemin

šādu apmeklējumu. Tādēļ es vaicāju viņa meitai, vai viņai par to

kas zināms.

Velta Januma zināja sacīt, ka pulkvedim šāds nodoms bijis, bet vai

viņš ir aizbraucis uz Stutthofu, un, ja gadījumā būtu aizbraucis, vai

tad ir saticies ar ieslodzītiem, to viņa nezinot. Viņa gan atcerās, ka

pulkvedis sacījises domāju, viņi mani pielaidīs sarunāties, jo es

esmu pulka komandieris, apbalvots par labu karošanu. Tādu tak ne-

var noraidīt..."

Velta Januma bija domās, ka pulkvedis ne ar vienu no ieslodzītiem

nav saticies. Kāds pulka štāba virsnieks gan ir domās, ka Janums to-

mēr ir saticies ar ieslodzītiem, bet ar kuriem, kā un kad, to viņš arī

nezināja sacīt.

Tāpat no uzrunātiem neviens nevarēja pasacīt, ja Janums braucis uz

Stutthofu, vai kāds ir viņu pavadījis, un, ja ir, tad kurš tas būtu bijis.

Minēja dažus vārdus, pat Miezi, kas toreiz bija latviešu pārstāvis
Vācijā.

Pulkvedis Silgailis savā 1985.g. 3. okt. vēstulē raksta, ka viņš atce-

roties, ka ģenerālim Bangerskim ir bijušas kādas sarunas ar pulkvedi
Janumu par Stutthofas apmeklēšanu un cik viņš atcerās, tad par attie-

cīgu atļauju sadabūšanu, esot rūpējies pulkvedis leitnants Karlsons (Ģe-

nerālinspekcijas tiesas daļas priekšnieks).

1985. gada 3. februārī es rakstīju Br. Kalniņam Stockholmā, jo es

pieņēmu, ka viņam vajadzētu kaut ko vairāk zināt par šo apmeklēju-

mu, jo arī viņš pats toreiz atradās Stutthofā, ieslodzījumā.
Es lūdzu viņu, ja Janums gadījumā ir apmeklējis Stutthofu un sa-

ticies ar viņiem, tad viņš kā aculiecinieks varētu kaut ko sīkāk pastāstīt

par šo tikšanos un par sarunām.

1985. gada 3. septembrī es saņēmu gaidīto atbildi no Br. Kalniņa.

Viņš atvainojās, ka tik ilgi kavējies, daudzi gadi un ne visai stiprā ve-

selība viņu kavējusi ātrāk atbildēt uz maniem jautājumiem.
Uz manis uzstādītajiem jautājumiem, kaut arī šie notikumi norisi-

nājās pirms vairāk kā 40 gadiem, Br. Kalniņa atbildes, iespēju robe-

žās, ir ļoti izsmeļošas un galvenais — autentiskas.

Pēc Br. Kalniņa atmiņas, apmeklējums noticis 1944. gada novembrī.

To, vai kāds pulkvedi pavadījis, t.i. braucis ar viņu kopā, to viņš gan

neatcerās. Nometnē Janumu ir pavadījis nometnes komandanta viet-

nieks, kāds vācietis. Vispārējā tikšanās ar ieslodzītiem nav bijusi at-

ļauta. Apcietinātie LCP locekļi paši vienojušies, ka ar pulkvedi Janu-

mu, viņu uzdevumā, runās prof. Konstantins Čakste, kā LCP priekš-
sēdis.

Br. Kalniņš raksta:,,... mes, apcļetinatie LCP locekļi, vienojamies,
ka ar Janumu runās mūsu uzdevumā prof. Konstantins Čakste, kā
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LCP priekšsēdis. Viņu saruna, kas notika nometnes kantine, ilga kadu

pusstundu..."

Uz manu apmeklējumu, kā ieslodzītie uzzināja par Januma apmeklējumu,
Br. Kalniņš teic:,,... uz mūsu, tas ir, baltiešu bloku, atnāca komandanta

ziņnesis un pavēstīja, ka ieradies pulkvedis Janums un vēloties ar

mums sarunāties... Par šo apmeklējumu mums bija ļoti pozitīvs ie-

spaids — jo, lūk, mēs neesam aizmirsti. Janums bija lūdzis mūs at-

brīvot. Piezīmēju, ka Janums Latvijā sadarbojās ar LCP un bija mūsu

militārais padomnieks. Ne pulkvedis Silgailis, ne Jūsu minētais Mie-

zis, Stutthofas nometnē pie mums nav bijuši.

Lūdzu ievērot, ka Leģiona pārstāvji Palkavnieks, Gailītis un citi,

ieradās Stutthofā citā reizē un sakarībā. Viņi ~tiesāja" kureliešus. Da-

ļu nosūtīja uz Leģionu, daļu uz nometni, kur viņi sastādīja atsevišķu
bloku. Pret tiesātājiem toreiz bija ļoti negātīva nostāja. Šīs divi lietas

nebūtu sajaucamas.
Esmu pec kara, kādreiz Apvienoto Nāciju konference, izrunājies

ar pulkvedi Janumupar viņa apmeklējumu Stutthofā."

Zināmas rīvēšanās gan Daugavas Vanagu vadībai ar Sociāldemokrā-

tiem iznāca vēl ilgus gadus, kopējo trimdas jūgu velkot.

Šinī sakarībā, 1954. gada 1.18. augusta DV CV sēdē Londonā, pēc

pārrunām un diskusijām, nolemj izstrādāt sabiedriski-polītiskās vad-

līnijas. Daži CV locekļi gan ir ieskatos, ka diezin vai vajadzētu ievest

jēdzienu — polītika. Uz to Janums teic, ka no polītikas mums nav jā-

baidās un to lai neviens nemēģina, DV sarīdīt pret polītiķiem. Pārru-

nās uzpeld jautājums arī par soc.-dem. nostāju pret vanagiem un ne-

labvēlīgiem rakstiem par Daugavas Vanagiem viņu presē. Uz to Ja-

nums teic:,,Bruno Kalniņš, kā polītiķis, mums nav pieņemams, bet

tagadējā, aukstajā karā, viņš bija ļoti noderīgs visai latviešu lietai, jo

arī viņš cīnās par Latvijas neatkarību. Kalniņu trimda nevar un ne-

drīkst tiesāt. Ja viņu tiesās atbrīvotās Latvijas tiesas, tad tā ir cita lie-

ta un tad arī būs alga viena — vai mēs esam ar viņu sēdējuši pie viena

galda, vai nē.

Pie tam, trimdā pastāv dažādi politiski virzieni, kuri katrs

cenšas pārņemt vadību, un to grib darīt iesaistot mūsu organizāciju

par vilcējspēku."

Atbildot CV locekļiem, kuri iebilst pret vārdu — polītika, pulkv.
Lobe teic:,,Mums nav jābaidās no polītikas, jo mēs esam kultūras

cilvēki un nevis kaut kādi nomādi."

DV CV šinī sēdē konstatē, ka Daugavas Vanagi ir globāla organi-

zācija un līdzšinējā darbībā nav saistījusies ne ar vienu polītisku nogru-

pējumu un to paredz tā turpināt nākotnē.

Pulkvedis Janums, vadot organizāciju ar savu autoritāti, panāca to,

ka gan DV biedri darbojās līdzi dažādos polītiskos nogrupējumos, bet

ne kā organizācijas pārstāvji.
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Pēc Fēliksa Cielena memuāru iznākšanas, sevišķi par II daļā izteik-

tām kritikām Ulmanim, Daugavas Vanagu CV 1963.g. 8./9. jūnija
sēdē, pieņem rezolūciju:

~DV CV nosoda F.Cielena memuāros ~Laikmetu maiņā" II daļā
izteiktos rupjos apvainojumus pret Latvijas valsts bijušo prezidentu

Dr. Kārli Ulmani, skarot viņa personīgo dzīvi. DV CV uz asāko no-

soda šādu necienīgu vēršanos pret ievērojamu latviešu valsts vīru, jo

sevišķi, ņemot vērā, ka apvainotais pats nevar aizstāvēties. DV CV

nolemj šo lietu nodot LAK EC prezidijam, lūdzot uzņemt nākoša-

jā LAK EC sesijā."

Uz šo rezolūciju atsaucas Latvijas soc.-dem. partijas izdevums ~Brīv-

ība" 1963.g. augusta mēneša Nr.6/140 ~Jauni trimdas cenzori":

~DV centrālā valde pieņēmusi kādu rezolūciju, kas vēršas pret bij.

Latvijas ārlietu ministra F.Cielena memuāru otro daļu, kur kritizēta

K.Ulmaņa darbība Latvijas neatkarības laikmetā. DV CV vecīši kļu-
vuši pat tik kareivīgi, ka nolēmuši lietu ~nodot LAK EC prezidijam,

lūdzot to uzņemt nākošās sesijas dienas kārtībā!". Tātad Jaunums un

viņa valdes vīri iedomājušies, ka viņiem piekrīt kādas cenzūras tiesī-

bas par mūsu valsts vīru atmiņām. Nu, šie laiki ir pagājuši, un LAK

EC šādu tiesību nav. Redzams arī, ka DV vadība, pēc 18 brīvajā pa-

saulē pavadītajiem gadiem, nav ieguvusi demokrātiskus uzskatus un

savā polītiskajā domāšanā joprojām turas pie diktatoriskiem uzska-

tiem. Nu, Janums var LAK EC darīt, ko viņš grib un blamēties kā

viņam patīk. Tikai LAK EC kungiem būtu jāzin, ka šo ulmanisko jan-

dāliņu viņiem būs jātaisa bez mums; tādā LAK EC, kas sāks cenzēt

un nosodīt viņiem nepatīkamas grāmatas, LSDSP vairs nepiedalīsies.
Polītisku cenzoru un jaunu kakla kungu mums trimdā nav vajadzīgs..."

Uz šo ~Brīvības" rakstu atbild Janums, parakstoties ka DV Priekš-

nieks:

~Vai ta butu cenzūra?"

Godātie sociāldemokrātu kungi,

Daugavas Vanagu Centrālā valde nevēršas pret K. Ulmaņa darbības

kritizēšanu, bet pret tām neķītrajām baumām, kuras F. Cielens savā

grāmatā klāsta tagad, kad Dr. K. Ulmanis ir miris un nespēj aizstāvē-

ties. Ja F.Cielens savā grāmatā pauž tikai neķītrus melus, tad jāpie-

ņem, ka arī visi pārējie notikumi šinī grāmatā ir sagrozīti un pielāgoti
sociāldemokrātu partijas propagandas vajadzībām. Jums, godātie ~Brīv-
ības" redaktori, es ieteicu vispirms noskaidrot, ko latviešu valodā

nozīmē vārds 'cenzūra', un tikai pēc tam lietot šo vārdu rakstos.

Kas attiecas uz Jusu draudiem nepiedalīties LAK EC sēdē, tad, godā-
jamie kungi, varbūt Jūs vēl neesat aizmirsuši, ka kādreiz Minsterē
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sociāldemokrātu delegāti, kājas augsti cilādami, atstāja LAK EC sedi,

bet pēc tam pa pakaļdurtiņām klusu līda atpakaļ.

V.Janums

Daugavas Vanagu priekšnieks
Minstere, 12. septembri 1963.g.

No Vācijas Janumu ģimene atgriežas Latvijā tikai 1942.g. janvārī, jo

vācu valdība nevisai labprāt atļauj krievu okupācijas laikā aizbrauku-

šiem atgriezties atpakaļ.
Tā kā viņu īpašumu Mežaparkā krievu laikā nacionalizēja, un ta-

gad tas atradās vācu Militārās pārvaldes rīcībā, tad Janumi uz laiku,

kamēr dabūja savu īpašumu atpakaļ, apmetās uz dzīvi pie Janumabrā-

ļa Pārdaugavā.

Pulkvedim, pēc atgriešanās Rīgā, piedāvā strādāt lekšlietu ģenerāl-

direkcijā. Šeit viņš sastop daudzus bijušos darba kollēgas. Viņi visi

strādā, lai varētu iekārtot kaut cik vieglāku dzīvi latviešiem, kuri, kaut

gan krievu okupācija ir izbeigusies, bet no sagaidītās brīvības un ie-

cerētās pastāvības, no vācu puses neko nejūt, tā vairāk līdzinājās jau-
nai okupācijai.

Janums jo sevišķu interesi izrāda par latviešu vienībām, bataljoniem,

kuri kopš 1941. gada rudens ir izbraukušas Krievijā un dažas no

tām ir arī iesaistītas kaujas darbībā.

Rīgā, Annas ielā, kur atrodas latviešu vienību štābs, ziņas par darbu,

dzīvi un notikumiem atsevišķos bataljonos ienāk samērā skopi, un da-

žu reizi ziņas ir pretrunīgas.

Tā kā latviešu pašpārvaldes darbiniekiem šīs vienības, oficiālā kār-

tībā nav iespējams apmeklēt, lai tur uz vietas iepazītos ar darba un

dzīves apstākļiem, jeb izvestu kaut ko līdzīgu inspekcijai, tad plkv.Ja-

nums, lai iegūtu kaut cik tiešu informāciju, 1942. gada martā, kopā ar

Frontes teātri, par teātra administrātoru uzdodoties, aizbrauc pie 26.

bataljona Minskā.

Tā toreiz bija vienīgā iespēja uzņemt sakarus ar bataljoniem, kuri

tagad jau bija izdalīti pa visu plašo frontes rajonu. Maija mēnesī, tādā

pat veidā un ar tādu pat nolūku, pie vienībām Ukrainā, ieradās pltn.

Veiss. Šajos braucienos viņi parasti aizved lielu daudzumu latviešu tau-

tas saziedotās dāvanas karavīriem Krievijā.

Savos bataljonu apmeklējumos redzēto un novēroto Janums, ar vi-

ņam parasto rūpību un apdomu, izvērtē un taisa slēdzienus, kas pa-

rasti ir loti pamatoti un tiem atrast kādu pretargumentāciju ir ļoti
grūti.

Tādēļ, kad 1943. gada 23. februārī Rīgā, pašpārvaldē apspriežot

Hitlera 10. februārī izdoto pavēli par Latviešu Leģiona dibināšanu,

pret daudzajiem argumentiem pret un par šī Leģiona dibināšanai, tas

ir Hitlera pavēles izpildīšanu, Janums, pamatojoties uz redzēto pie
latviešu vienībām Krievijā, teic:
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~Mani kungi, mums tomēr ir jāpanāk lielāku vienību formēšana. Ka

mūsu vīrus arī turpmāk izsūtīs uz Krieviju un viņus iesaistīs kaujas

darbībā, to, man liekas, šodien neviens nevarēs apstrīdēt. No līdzšinē-

jās un piedzīvotā mēs redzam, ka kārtības sargu bataljonos

rodas daudz negātīvas parādības. Tajos visu noteikšanu cenšas pār-

ņemt piekomandētie vācu policijas virsnieki, kuriem nav absolūti ne-

kādas jēgas no karavīru audzināšanas un vadīšanas, par kaujas uzde-

vumiem nemaz nerunājot. Tas noved pie tā, ka mūsu vīrus vācu ka-

raspēka vienībās uzskata tikai par izpalīgiem, jeb pat trešās šķiras cil-

vēkiem. Valodas nezināšana mūsu cilvēkus noved ļoti kļūmīgā stāvok-

lī. Ja vienības, kā divīzija, tā arī pulki darbosies pastāvīgi, pašu virs-

nieku vadībā, tad šis stāvoklis tiks novērsts un mūsu vīrus saturēs vai-

rāk kopā un tie nebūs tā izmētāti pa visu garo Austrumu fronti..."

Leģiona dibināšanu vairs neviens nevar novērst, un tādēļ tagad ir

jāmēģina panākt to labāko, ko var iespēt. Vācu pārvaldes rīkojumus

un pavēles neviens nevar novērst un tā latviešiem, bez jebkādiem solī-

jumiem par pastāvību, ir jāpielaiž, ka zemē izsludina mobilizāciju.
To izved ar Darba pārvaldes starpniecību, jo mobilizāciju izvest iekaro-

tā zemē noliedz Hāgas konvencija. Kā to raksta vācu žurnāls ~Der

Spiegel", tad Himmlers esot divi reizes Hitleram aizrādījis, ka šāda

mobilizācija runā pret visiem starptautiskiem nolikumiem, tādēļ lai

tak beidzot dodot latviešu tautai pastāvību, kaut vai zem Vācijas virs-

vadības. Tomēr šādi Himmlera ieteikumi, nav atraduši dzirdīgas au-

sis.

1943.g. 9. martā pašpārvalde pieņem zināšanai sarakstu par vecāko

virsnieku nozīmēšanu amatiem Leģionā. Pēc šī saraksta, pulkvedis

Janums ir iecelts par kājnieku pulka komandieri. Līdz ar to pulkve-

dis Janums uzvelk kara svārkus un pārņem 33.(latviešu 4.) pulka ko-

mandēšanu.

Pulkveža Januma dabai raksturīgs ir arī tas, ka, lai apstākļus un stā-

vokli pareizi izprastu un pārzinātu, viņš pielietā veidus un metodes,

par kādām cits neviens neiedomājas, jeb pat varbūt baidās kaut ko

darīt.

Tā jau ar braucieniem apmeklējot bataljonus Krievijā, slēpjoties aiz

teātra administrātora uzdevuma, Janums veic labu darbu. Pēc tam,

kad viņš jau ir to padarījis, un viņam nekāds ļaunums nav nodarīts, ti-

kai tad rodas arī citi attiecīgā darba sekotāji.
1944. gadā, kad 15. divīzija atradās Rietumprūsijā apmācībās, Ja-

nums atrada par vajadzīgu un nepieciešamu apmeklēt un interesēties

par ieslodzītiem latviešiem Stutthofas nometnē. Šis un šāda veida ap-

meklējums laikam ir vienīgais, ko izdarījusi kāda no latviešu militā-

rām personām. Grūti ticēt, ka arī no Civīlās pārvaldes ierēdņiem kā-

dam ir radusies doma, ka jāapmeklē arī ieslodzītie latvieši. Un, lūk,

Janumam tāda doma bija, viņš tos apmeklēja un līdz ar to stiprinā-
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ja ieslodzīto morāli, jo viņi, kā to teic Bruno Kalniņš, sajuta, ka nav

aizmirsti. Rakstnieks Egils Kalme kādā vēstulē (bez datuma, laikam

1966.g.) pulkvedim Janumam raksta:,,'... Jūsu grāmatas 279. lapaspu-
sē Jūs rakstāt, ka toreiz 23. aprīlī 1945. gadā, Berlīnes apiešanas gā-

jienā, kad bijāt atgriezti no sava pulka, Jūs savu štābu un tā apsardzī-

bu vedāt paredzētā virzienā. Pa ceļam atradāt kādu zemē nomestu mē-

teli ar latviešu vairodziņu uz piedurknes. Jūs likāt vairodziņu noārdīt,

jo tas pie gadījuma varētu atklāt vāciešiem kaujas grupas gājiena vir-

zienu. Tā bija liela piesardzība, bet nevienam citam tāda uzmanība ne-

būtu ienākusi prātā... Tajā pašā dienā bija arī kāda sīka epizode, ku-

ra arī Jūsu grāmatā nav pieminēta: tur bija kāds ceļa aizsprosts, aiz-

domīgs un pa gabalu nevarēja īsti labi saredzēt. To vajadzēja izlūkot,

bet, kad citi vilcinājās to darīt, Jūs pats aizgājāt apskatīt, kas un kā

tur ir. Tas bija tāds moments, ko es nekadneesmu aizmirsis.
"

Kalme raksta:,,... kara lietās man nav nekādu zināšanu, taču kā

vērotājs un lajs es redzēju Jūsu apbrīnojamās, iedzimtās kara vado-

ņa spējas. Jūs strādājat kā detektīvs, ārkārtīgi uzmanīgi un apsverot

katru sīkāko novērojumu...
"

Kalmes stāstījumam par to, ka pulkvedis gājis izlūkot kādu aizspros-

tu, pierāda pulkveža personīgo drosmi, bet vai no militārā viedokļa
tas bija pareizi?

Kas būtu noticis, ja Janumu, kā kaujas grupas .komandieri, aiztu-

rētu, jeb varbūt pat nogalinātu, jeb citā veidā viņu izlolētu no kaujas

grupas?

Saprotams, katra karaspēka vienībā komandu tādā gadījumā pār-

ņem nākošais nozīmētais komandieris. Bet šāds solis vismaz uz brīdi

varētu radīt apmulsumu un apjumuku.
Ja jau plkv. Janums vienmēr ir rīkojies kā īsts karavadonis, tad man

gribētos apšaubīt rakstnieka Kalmes stāstījumu, vai tas nu īsti tā bi-

ja, ka pulkvedis, šoreiz, palielas kaujas grupas komandieris, būtu at-

ļāvies tik lielā mērā riskēt, un likt uz spēles viņam uzticētās kaujas vie-

nības komandēšanu. Kaut arī Janums bija jau iepriekš kaujas vie-

virsniekiem atklājis savu nodomu pāriet pie amerikāņiem, tomēr ir

lielas šaubas, vai kāds cits būtu -spējis izvest starp divi frontēm, pat

starp trijiem ienaidniekiem, tik lielu slēgto vienību.

Te katra ziņa bus bijis kads pārpratums no Kalmes puses

33 PULKA ZOBĀRSTS L.RUMBA STĀSTA

1944. gada marta vidū saskaņā ar divīzijas pavēli mani komandēja

uz 33. pulku par zobārstu. Pulka komandieris bija pulkvedis Janums.

Jau toreiz viņš bija samērā populārs gan pie latviešu, gan vācu karavī-

riem. Galvenais jau bija par to, ka pirms mēneša, no pilnīgi bezcerīga

stāvokļa Polistes purvos, Janums bija izvedis savu pulku laukā pie sa-
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vējiem. Daļa karavīru bija gan cietuši no sala un pārgājiena grūtībām.

Januma pulks, toreiz, bez ceļiem, dziļo sniegu brienot, apmēram 70 ki-

lometru garo ceļa gabalu bija veikuši 29 stundu nepārtrauktā gājienā.

Divīzijas galvenais pārsienamais punkts, kur es līdz šim pildīju savu

dienestu, atradās Ostrovas-Opočkas ceļa malā. Parasti sanitāra rota

atrodas apmēram 15 līdz 20 kilometrus frontes aizmugurē. Līdz ar to

man nebija nekāda liela jēga, kā tas notiek un kā izskatās tiešā frontes

tuvumā un kāda ir frontes līnijās iesaistīto vienību ikdiena.

Brauciens no sanitārās rotas uz pulka štābu, kas atradās Veļikajas

upes krastā, noritēja bez jebkādiem starpgadījumiem. Vienīgais, tuvo-

joties frontes joslai, ceļš manāmi pasliktinājās, jo artilērijas šāviņi un

~kukuružņiku" (nakts lidotāji) bumbas bija apvidu un ceļu krietni sa-

bedrojušas. Mēs izbraucām vēlā pēcpusdienā un, kad sasniedzām pulka

štābu, bija jau uznākusi dziļa tumsa. Lai mazāk pievērstu ienaidnieka

uzmanību un būtu slēpti viņa skatam, visi transporti un satiksme ar

aizmuguri toreiz, parasti, notika nakts tumsā.

Pulka ambulance bija iekārtota parastajā krievu guļbaļķu mājā, ļoti

tuvu pulka štābam. Vienā telpas stūrī bija paredzēta vieta manam zob-

ārstniecības kabinetam. Man bija nekavējoši jāiet pieteikties pie pulka

komandiera. Viņa štābs atradās apmēram 300 metrus nost no ambulan-

ces. Cik atceros, štābs bija novietojies kādas pienotavas lielajā istabā.

Tur ieejot, es jutu patīkamu siltumu, jo brauciens nemaz nebija tik ērts

jau krietnā sala dēļ vien, kāds tas parasti ir marta naktīs.

legājis telpā, es sazīmēju pulkvedi, stādījos viņam priekšā sacīdams,

ka esmu pulkam piekomandētais zobārsts. Man ienākot, es uzreiz jutu,
ka pulkvedis nebija neko apmierināts ar manu nekareivisko izturēša-

nos, jo, telpā ienākot, es, kā jau parasti, noņēmu cepuri un pavisam
aizmirsu militāri sveicināt.

Kad pulkvedis man vaicāja: ~Nu, dēls, ko pateiksi?" tad es tikai ie-

domāju uzteikt savu priekšāstādīšanās formulu. Man jāsaka, ka es ne-

kad nebiju vēl armijā dienējis, man pilnīgi sveši bija armijā pieņemtās
parašas un tikumi, pie tam, mana toreizējā dienesta pakāpe bija
vēl arvienu tikai kareivis.

Pulkvedis uzklausīja manu pieteikumu, nopētīja mani no galvas līdz

kājām. Mazliet kaut ko noņurdēja un tad izteica domu, ka man vis-

pirms gan laikam vajadzētu iziet mazas apmācības instruktoru rotā, lai

kaut cik apgūtu militāro stāju un arī izturēšanos. Pulkvedis mani iepa-
zīstināja ar pārējiem pulka štāba viersniekiem — adjutantu Munci, ties-

lietu virsnieku Lečmani un citiem.

Tomēr, no manām mācībām nekas nesanāca, jo jau nākošā dienā

man bija jāārstē vairāki karavīri ar akūtām zobu vainām. Kamēr es

daudzmaz tiku galā ar visu, jo apstākļi bija visai primitīvi un nepieras-
ti, tad jau nākošās dienās iesākās smaga kaujas darbība.

26. martā es pirmo reizi piedzīvoju, ko nozīmē atrasties zem ienaid-
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nieka artilērijas uguns. Pie tam, tā todien bija tik spēcīga, ka pat veci

kaujas vilki sacīja, ne katru dienu viņi esot tādu piedzīvojuši. Pulkve-

dis bija ļoti aizņemts savos komandēšanas pienākumos un tomēr, kādā

uguns pārtraukumā viņš pavēlēja visai ambulancei pārcelties pāris
kilometrus tālāk uz aizmuguri tur, kur atradās štāba rota. Neskatoties uz

to, ka visi mani zobārstniecības piederumi bija iesaiņoti stiprās kas-

tēs, tomēr, kad braucām uz aizmuguri un sākās jauna uguns brāzma,

zirgi sāka trakot, rati apgāzās un visa mantība izbira uz ceļa. Vēlāk gan

vienības karavīri bija visu atkal savākuši un salikuši kastēs.

lenaidnieks bija iesācis uzbrukumu ar kājniekiem un tagad pulka

štābs ar visiem vīriem bija iesaistīts tiešā kaujā. Pulkvedis Janums ar

personīgo priekšzīmi bija vadījis pretuzbrukumu pret ienaidnieka vienī-

bām, kuras bijušas vairs tikai dažu simts metru attālumā no štāba

ēkām. Ļoti kritisko stāvokli glāba mūsu vīru auskstasinība un ar mūsu

smago ieroču palīdzību viņi noturēja uzbrūkošās ienaidnieka masas.

Aprīlī mūsu divīzijai vajadzēja pārcelties uz Bordovo rajonu. Laiks

bija kļuvis īsti silts, sniegi strauji kusa un visi grāvji un ieliekņas bija

pilnas pavasara ūdeņiem. Ceļi kļuva neizbraucami, jo auto riteņi visu

samala dubļainā skrīnī. Ceļus, gan bez redzamiem panākumiem, vācu

pionieru vienības centās padarīt lietājamus, gan lika žagarus, gan lika

apaļkoku segumu, sauktus par knippeli. Bet automašīnas tālāk par

Kudeveriem nevarēja braukt un tādēļ mums ar pulka ambulanci iznāca

uzkavēties Kudeverā gandrīz vai pāris nedēļas, līdz ceļi daudzmaz ap-

žuva. Sakarā ar neizbraucamiem ceļiem, pulka piegādē un arī aizgādē
radās milzu grūtības. Bija dienas, kad dažas vienības palika pilnīgi bez

uztura, jo neizbraucamo ceļu dēļ, divīzijas transports to nespēja sa-

gādāt. Tāpat bija lielas grūtības ar ievainoto un slimo evakuāciju. Kad

ceļi kļuva labāki, tad iekārtojāmies pulka novietnē. Tā bija terasveidīgi
izbūvēta bunkuru pilsētiņa. Pavisam šeit kopā atradās ap 150 cilvēku.

Man iekārtoja kabinetu kādā bunkurī ar lielu logu un te nu man ne-

pacientu netrūka. No kaujām klusajās dienās man nekad darba ne-

trūka, bet, kad priekšā notika kaut kas smagāks — mani pacienti izpa-

lika. Es tad varēju redzēt, cik strauji pieauga ievainoto skaits maniem

kollēgām — ārstiem.

Lielāku kauju laikā arī man bija jāpiedalās pirmās palīdzības sniegša-

nā — pārsiet un rūpēties par ievainoto nogādi uz pārsienamo punktu

aizmugurē.

Līdz tā gada Jāņiem fronte bija samērā mierīga. Mūs pat reizi apcie-

moja frontes teātris. Tas bija prieks redzēt, ar kādu sajūsmu karavīri

uzposa un iekārtoja kādu šķūni. Tsā laikā telpas bija iztīrītas. Tur, kur

agrāk bija stāvējuši zirgi, tur iekārtoja lielisku skatuvi. Pat mākslinieku

ģērbtuvi nepiemirsa. Skatītāju solus salika glītās rindās un visu izdaiļo-
ja ar bērzu meijām. Pēdējām bija divkārša nozīme — zaļumi izskaisti-
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nāja veco pelēko šķūni un vīstošo lapu tvanojums nosedza bijušo zirgu

staļļa smaku. Arī pats pulka komandieris ar visu sirdi un dvēseli pieda-

lījās mākslinieku uzņemšanā, jo šāds apciemojums bija lieliska pār-

maiņa un uzmundrinājums frontes ikdienā.

Kaut es arvienu vēl biju tikai kareivja dienesta pakāpē (kaut kādu

neizskaidrojamu iemeslu dēļ mans paaugstinājums kavējās), pulkvedis

tomēr man pavēlēja būt kopā ar štāba virsniekiem. Viņš neatlaidīgi

centās panākt sava pulka virsnieku saderību un saticību un reizēm Da-

tiesi izlikās, ka mēs esam kāda pilnīgi pastāvīga latviešu vienība, kura

tikai kaut kādu iemeslu dēļ sadarbojas ar vācu vienībām.

Pulkvedis Janums stingri iestājās par to, lai vienībā uzturētu latviešu

karavīru pašapziņu un nekad viņš neizrādīja kādu padevību vācu priekš-

niecībai. Tāpat viņš ar visām iespējām aizstāvēja savus karavīrus pret

vācu tieksmēm latviešu vienības sadalīt sīkākās grupās pie vācu vienī-

bām. Pulkvedis pats personīgi pārbaudīja visus apstākļus pirms svarīgu

lēmumu pieņemšanas, vienalga, vai tas bija kaujas apstākļos, vai tī-

ri administratīvā darbā.

~Dēli", kā viņš mēdza saukt savus karavīrus, pēc zināma laika, bū-

dami viņa vadībā grūtās un smagās situācijās un tad, redzēdami pulkveža
mieru, nosvērtību un arī karavīra laimi, labprāt viņam uzticējās un izpildīja vis-

grūtākos kaujas uzdevumus. Viņa padotie zināja, ka pavēles devējs ne-

kad nebaidījās arī pats būt klāt visos smagākos brīžos un vietās.

Pēc Jāņu kaujām, 1944. gada vasarā visiem kļuva skaidrs, ka drīz

būs jāatkāpjas, jo aizmugures apgādes vienības jau pārvietojās nedēļu
pirms divīzijas pavēles saņemšanas. Mūsu tuvējā aizmugurē bija re-

dzami vairāki ugunsgrēki, mutuļojoši dūmu stabi pacēlās pret vasaras

tveicē karstošajām debesīm. Tas ienaidniekam nepārprotami norādīja,
ka mūsu vienības gatavojas atiešanai. Aizmugures vienību neapdomīgā

izrīcība satrauca arī frontes vienības, tas nu tagad visiem bija skaidrs,

ka ilgi šajās pozicijās mēs nepaliksim. Tā arī es, sakrāmēju manas

zobārstniecības mantas un kopā ar pulka ārstu gaidījām pavēli. Rei-

zēm ienaidnieka mīnumetēji ar traucējošo uguni apšaudīja mūsu no-

vietni, tad nu steidzīgi bija jāpaslēpjas kādā aizsegā, grāvī vai kur ci-

tur. Mūsu mašīnu šoferi kļuva nepacietīgi un lūdza pulkvedim atļauju
izbraukt. Pulkvedis Janums, paša miera iemiesojums, tikai norādīja,

ka vēl nav paredzētais laiks un visiem ir jāpaliek tur, kur viņi ir.

Beidzot mēs saņēmām pavēli braukt un mūsu mašīnas atstā-

ja novietojumu, kur bijām pavadījuši gandrīz vai pāris mēnešus. Mēs

izbraucām uz ceļa, bet arī tas vēl labu gabalu bija zem artilērijas ap-

šaudes. Tikai pēc vairāku kilometru nobraukšanas, mēs visi varējām
atviegloti uzelpot. Mēs esam laukā no bīstamā stāvokļa un vietas, bet

pulks ar visu komandieri vēl palika kaujas joslā. Mums visiem domās

bija jautājums — kā viņiem ies, kā viņiem izdosies atrauties no uzbrū-
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košiem krieviem. Tikai neviens no mums šo jautājumu neizsaka vār-

dos — mēs negribam par to runāt.

Tā iesākās mūsu lielā atkāpšanās, kura ar lieliem zaudējumiem, grū-

tībām un dažreiz pat ar pāniku, turpinājās līdz Latvijas robežai. Tad

pulku izņēma no frontes joslas un pēc laika mūs pārsūtīja uz Vāciju, jo

divīziju esot jāsaformē par jaunu un jauniesauktie Rietumprūsijas lau-

kos jāapmāca par labiem karotājiem.
Apmācību laiks dažreiz gurdināja ar savu vienmuļību, neērto dzīves

veidu un jaunajiem zēniem vislielākās grūtības bija — nepietiekamā

pārtika. Tad, kad Janumam uzdeva saformēt kauias eruDU Berlines

aizstāvībai, tad viņš man noteica: ~Mazo dakterīt, zobu sāpes tur ne-

būs. Paliec vien tepat pie citiem. Tas tev būs labāk."

Viņi aizgāja Berlines lenkuma kaujā. Tā mūsu celi šķīrās līdz nākošai

satikšanās kā gūstekņiem Beļģijā. Pēc pulka kaujas ešalona aizbrauk-

šanas uz Berlini, atlikušās vienības kopā ar pārējiem 15. divīzijas ka-

ravīriem 2. maijā padevās amerikāņu gūstā.

1945. gada rudenim tuvojoties, angļu militārā vadība bija izlēmusi

latviešu karavīrus, kuri atradās Putlosā, Vācijā, pārcelt uz Beļģiju,
Zedelgēmas nometni. Nometne bija iekārtota kādas bijušās municijas

noliktavas barakās.

Pēdējais ešelons, kurā biju arī es, atstāja Putlosu kaut kad septembra

vidū un pēc pāris dienu brauciena preču vagonos, mēs pieturējām Bri-

selē. Tā kā mums bija sacīts, ka mūsu brauciena gala punkts būs Ze-

delgēma, mēs stingri protestējām pret to, kad mums pavēlēja kāpt lau-

kā no vagoniem. Tomēr mūsu protesti neko nelīdzēja, angļu sardze

mūs tikai mudināja kāpt veiklāk laukā no vagoniem un stāties ierindā

ar visām mūsu mantām. Tā mēs, lielā steigā, sardzes vīru dzīti, nonā-

cām gūstekņu nometnē pie Vilvoordas. Te bija savākti dažnedažādu

tautību un vienību karavīri. Te nu arī mēs pirmo reizi izbaudījām īstu

kara gūstekņu režīmu. Pēc ierašanās nometnē mūs visus rūpīgi pār-

baudīja: vai tikai kāds neienes ieročus. Atņēma grāmatas, dažam arī

fotogrāfijas, ordeņus, goda zīmes un visu to, kas atgādināja karavīrus

vai Lielvācijas laikus.

Atsaucoties uz Hagas konvenciju, virsniekus atdalīja no pārējiem ka-

ravīriem.

Jau pirmajā dienā mēs atklājām, ka šinī nometnē ir pulkveža Ja-

numa grupa, kura agrā pavasarī aizbrauca uz Berlini. Viņi vēl pirms
kapitulācijas bija padevušies amerikāņu armijas vienībām.

Kad mēs satikāmies ar pulkvedi, viņš tūdaļ aicināja mani nākt dzīvot

viņa teltī, jo tur esot tieši viena vieta vēl brīva. Visi kara gūstekņi bija
izvietoti pa teltīm, pa seši līdz astoņi katrā. Jāguļ bija uz zemes, bet, lai

nesāktos mitrums, tad mums katram izdeva gumijas paklājus.
Tā man laimējās but pulkveža tuvumā un redzēt un piedzīvot viņa

neapsīkstošo enerģiju un izrīcības, lai tikai atvieglotu visiem gūstek-
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ņiem smago gūsta dzīvi. Pie viņa bieži atnāca citi virsnieki, tad pārru-

nājām jaunākās ziņas un notikumus. Izmainījām domas par pašreizējo
polītisko stāvokli un mūsu varbūtējo likteni. Ar ārpasauli mums vienī-

gie sakari bija pa nometnes skaļruni ikvakarus noraidītās ziņas vācu

valodā. Šad tad kāds labsirdīgāks angļu zaldāts mums iedeva arī kādu

angļu laikrakstu, liekas — oficiāli to darīt nebija atļauts. Nometnes

ārējā apsardzība bija beļģu ziņā, bet iekšējo kārtību un pārvaldi vadīja

angļi. Uzturs līdz novembra mēnesim bija samērā pietiekošs, bet pēc

tam gan jūtami samazinājās. Lai īsinātu laiku un pretotos bezdarbībai,

daudzi nodevās dažādām spēlēm. Pulkvedis labprāt spēlēja bridžu, tā-

dēļ mūsu teltī sanāca arī citi spēlmaņi. Cik es atceros, bija pat noorga-

nizētas bridža sacensības.

Pulkvedis mēdza saaicināt sava pulka virsniekus uz pārrunām, un

reizē iztirzājot arī tīri polītiskus jautājumus. Pēc tādām pārrunām pa-

rasti mēdza nodziedāt kādu dziesmu. Bija arī reizes, kad pat debitēja

solo dziedātāji ar labām balsīm.

Kaut arī visumā nometnes dzīvē nebija nekas iepriecinošs, tomēr lat-

viešu gara stāvoklis, izņemot atsevišķus gadījumus, bija īsti možs. Par

to, patiesību sakot, bija jāpateicas pulkvedim, jo viņš neparko neļāva
kādam iegrimt pesimismā. Bija gan reizes, kad viņš žēlojās, ka labāki

būtu bijis, ja viņš būtu ārpusē, tad viņš katrā ziņā varētu mums vairāk

un labāk palīdzēt. Ka viņš patiesi brīvībā būdams, spēja daudzas lietas

izkārtot, to mēs piedzīvojām tad, kad viņš uzņēmās Daugavas Vanagu

vadību.

Tagad, gūstā esot, viņš nekad necentās sev atrast kādas privilēģijas
vai priekšrocības, bet kopā ar visiem padotiem panesa mūsu samērā

neapskaužamo stāvokli un grūtības.

Pamazām nodibinājās sakari ar Briselē dzīvojošiem latviešiem. Sūt-

nis Miķelis Valters izkārtoja, ka mēs, vēlāk Zedelgēmā, saņēmām Sar-

kanā Krusta paciņas. Diezgan bieži mūs apciemoja mācītāji Ramans un

Grikmanis. Viņi, riskējot ar nepatikšanām, tomēr gan ienesa, gan arī iz-

nesa mums pastu, jo dažs jau bija nodibinājis sakarus ar brīvībā eso-

šiem radiem un draugiem.

Novembra vidū visus latviešus pārvietoja uz Zedelgēmu, tikai ne-

zināmu iemeslu dēļ, mēs, medicīniskais personāls — trīs latviešu ārsti

un divi zobārsti palikām uz vietas. Mūs uz Zedelgēmu nogādāja tikai

maija vidū, tad, kad jau lielākā daļa latviešu leģionāri bija atbrīvoti uz

Vāciju. Tā man ar pulkvedi iznāca satikties tikai pēc tam, kad arī mani

atlaida no gūsta nometnes.

Pulkvedis janums neaizmirsa rūpēties par visiem karavīriem, arī

tad, kad karš bija beidzies, gūsta grūtības bija izciestas un kad Vācijā,

bēgļu nometnēs vajadzēja palīdzēt un rūpēties par karā cietušiem, par

bāreņiem un atraitnēm.
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Pulkvedis Janums savā kara darbībā bija iemantojis leģendāru slavu,

ne tikai pie sava pulka karavīriem, bet pie visiem latviešu leģionāriem.

Tādēļ nebija nekāds brīnums, ka Daugavas Vanagu organizācijas do-

mas izauklētāji aicināja pulkvedi nākt palīgā organizācijas izveidošanā un

nostiprināšanā. Tā arī organizācijas sākuma gados pulkvedis pielika

daudz pūles un lielu sirdsdedzi, ievadot Daugavas Vanagus civīlā dzīvē.

Viņš panāca to, ka mūsu organizāciju atzina un pieņēma kā svarīgu

faktoru visas latviešu trimdas sabiedrības lietu kārtošanā. Viņš atrada

dzīvu atbalsi ne tikai bijušos karavīros, bet arī visos pārējos tautiešos,

kuri bija pametuši dzimto zemi un atradās Vācijas rietumu sektoros.

Ar savu nosvērto un lietišķo pieeju daudzo un dažādo jautājumu kār-

tošanā viņš vienmēr atrada pareizo ceļu un veidu kā iespējami labi

sasniegt iecerēto mērķi un domu.

Ar pārējo karavīru un kollēgu palīdzību, viņš jau pašā sākumā ra-

dīja pareizo domu un gribu kā kārtot organizācijas darbu rietumu

zonās. Galvenais uzsvars bija likts palīdzībai bijušiem karavīriem un

jo sevišķi kara invalidiem.

Tad, kad sākās lielā izceļošana no Vācijas, tad pulkvedis piekodināja

izceļotājiem karavīriem un Daugavas Vanagu biedriem nepiemirst Ze-

delgēmā solīto cīņu par Latvijas brīvības atgūšanu. Visur, kur tikai viņi

nonāktu, lai tad dibina un uzsāk darbu Daugavas Vanagu nodaļas un

lai nekādi neaizmirst savus kara biedrus-invalidus, slimos un vecos ļau-
dis, kuri paliek Vācijā un kuriem nebija nekādas iespējas izceļot uz ci-

tām zemēm.

1947. gadā Anglijā nonāca ļoti daudz bijušie karavīri-vieninieki. Viņi
toreiz bija jauni, spēka pārpilni un nebaidījās nekādas grūtības, nedz

arī smagāko fizisko darbu. Uz vietām, ne no viena mudināti, nedz aici-

nāti, daudzi hosteļos dzīvojošie karavīri, savāca un piesūtīja ziedoju-

mus — naudu Latvijas sūtniecībai Londonā, ar lūgumu to pārsūtīt bi-

jušiem kara biedriem Vācijā. Toreizējais Latvijas sūtnis X.Zariņš aici-

nāja kapteini L.Ujertu apzināt vecākos, bijušās Latvijas armijas virs-

niekus un uzņemties līdzekļu savākšanu un to tālāk nogādāšanu palī-
dzībai Vācijā.

1947. gada 21. decembrī iniciatoru grupa Latvijas sūtniecības paspārnē

nodibināja Daugavas Vanagu Fondu. Drīzi pēc tam Ujerts uzņēma sa-

karus ar pulkvedi Janumu, toreizējo Daugavas Vanagu vadītāju un

priekšsēdi, lai viņš izkārto palīdzības darbu Vācijā.

Toreiz dzīves apstākļi Vācijā ne tālu nebija spožie, tādēļ par savākto

naudu DVF sūtīja gan drānas, gan apavus, pārtikas vielas un medika-

mentus. Lielu palīdzību tbc slimajiem deva nosūtītais streptomicins,
kuru toreiz Vācijā nemaz nevarēja dabūt.

Pulkvedis drīz vien atbrauca ari pats uz Londonu, lai pārliecinātos un

iepazītos ar tautiešu dzīves apstākļiem britu salās un dotu ne tikai
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norādījumus, bet ari krietnus ierosinājumus Daugavas Vanagu organi-
zācijas darba plašākai izvēršanai un sekmēšanai.

Dažādu iemeslu dēļ noskaņojums bijušos karavīros pret virsniekiem

nebija sevišķi teicams, tomēr pret pulkvedi vai viņa ierosinājumiem ne-

radās ne mazākie iebildumi. Viņš vēl arvienu bija tas vīrs, kurš baudīja

nedalītu karavīru uzticību un atbalstu, tāpat kā viņās senās frontes die-

nās un laikos.

Daugavas Vanagus Anglijā, viņš sākuma gados apciemoja divi līdz trīs

reizes gadā, jo šī Daugavas Vanagu saime bija ļoti aktīva un jau pir-
mo četru mēnešu laikā bija organizēti 3300 biedri. 1950. gada martā

Anglijas Daugavas Vanagi apvienoja 5800 biedrus, kas gan arī bija lie-

lākais skaits visā DVF pastāvēšanas laikā, jo, sākoties izceļošanai no

Anglijas uz citām zemēm, biedru skaits saruka un nostabilizējās pie
2000.

Pulkvedis parasti mēdza ierasties nepieteicies. Kādēļ viņš to tā darīja,

to neviens nezināja, vai tas bija tādēļ, ka nekad nevarēja zināt, vai viņš

saņems iebraukšanas atļauju, jeb tam bija arī varbūt citi iemesli. Paras-

ti viņš Londonā ieradās ar vilcienu no Doveras. Tad, pastaigādamies
no Viktorijas stacijas, viņš ieradās netālajā Latvijas sūtniecībā — 87

Eaton Place. Tur viņš uzkavējās īsu brīdi pārrunās ar sūtni Zariņu. Pa-

rasti tad sūtniecības darbinieks R.Mauriņš, kurš arī bija DVF valdes lo-

ceklis, telefonēja Fonda darbvedim K.Strazdiņam, ka pulkvedis atro-

das ceļā uz Daugavas Vanagu fonda biroju. Turpat fonda mājā arī

dzīvoja kapteinis Ujerts, toreizējais fonda sekretārs, kurš kārtoja arī

dažādu mantu iepirkšanu un nogādāšanu uz Vāciju.
Reiz kādā braucienā angļu muitnieki bija kontrolējuši Januma kofe-

ri. Viņi bijuši ļoti izbrīnējušies un pārsteigti par to, ka samērā paprāvā

koferī bijuši tikai visminimālākie ceļa piederumi un tas dīvainākais vi-

ņiem licies, ka tur bijis liels klaips rupjas rudzu maizes. Muitnieki nav

varējuši saprast, ka tāda maize tiekot vesta no Vācijas cienastam, it kā

kad Anglijas maize nebūtu pietiekoši laba.

Protams, atceļā tas koferis izrādījās vienmēr par mazu, lai aizvestu

visas tās lietas un mantas, kas Vācijā nepieciešamas.

Pulkvedis nekad neatteicās izbraukt arī provincē, lai mudinātu savus

bijušos karavīrus nākt talkā Daugavas Vanagu organizācijas darbam

un mums tomēr jāpiezīmē, ka krietns skaits viņa bijušo karavīru vēl

šodien ir organizācijas rindā un vadībā.

Pilnīgi dabīgi, ka pulkveža Januma popularitāte nepatika Latvijas

okupantiem, tādēļ viņi centās pulkvedi nopulgot un arī viņa tuvākos

līdzdarbiniekus visādi nomelnoja. Tāpat viņi mēģināja sēt neuzticību

un aizdomas mūsu tautiešos, lai atturētu viņus no iestāšanās Daugavas

Vanagos vai organizācijas atbalstīšanā. Cik zināms, tad visām mūsu ze-

mes okupantu pūlēm, vismaz Anglijā, nebija nekādu panākumu.

Tā Janums ar vienkāršību un ar izlīdzinošu pieeju dažādu organiza-
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cijas jautājumu kārtošanā ir mācējis saliedēt un saturēt visu šo lielo sai-

mi vienā vienībā, kaut arī tā ir izkaisīta pasaules dažnedažādos konti-

nentos un valstīs.

Līdzīgi, kā viņš to mācīja saviem karavīriem Vaiņodē, Leģiona sā-

kuma laikos, ka mums vienmēr ir jāpatur prātā un jācenšas atrast ceļi

un veidi, kā panākt mūsu tautas saglabāšanu mūsu dzimtajā zemē, kā-

dā iespējamā veidā atjaunot mūsu valsts patstāvību un to atbrīvot no

okupantu jūga. Tā arī viņš ikreizes to visās lietās un gadījumos atgādi-

nāja un pieteica.

LEITNANTS VERNERSEŠE STĀSTA

1943. gada 10.jūlijā uz Leģiona iesaukšanas pavēles pamata ierados

Rīgā, Krusta Kazarmēs. Tur izrādījās, ka biju nozīmēts 33. pulkā, kura

komandieris ir pulkvedis Janums. Es biju patiesi ļoti vīlies, jo Januma

vārds toreiz bija maz pazīstams, es pat gribētu sacīt — nekad nebiju vi-

ņa vārdu dzirdējis.

Kādam manam biedrim, arī jauniesauktajam, es sacīju:,,lešu, mē-

ģināšu panākt to, lai mani ieskaita pulkveža Krīpēna pulkā, to vismaz

es zinu. Janums man ir galīgi nezināms un nepazīstams"

Mans kollēga mani atrunāja.....ja esi iedalīts Januma pulkā, tad tas

ir tavs liktenis un tam tu labāk pretī neķepurojies. To neviens nevar zi-

nāt, ko nākotne nesīs. Tu nezini, kādas dienas tevi sagaida. Karš nav

šacha spēle, kur tu daudzus gājienus vari izkalkulēt uz priekšu. Karš ir

pokers visīstākā tīrkultūrā."

Tadi pārliecināts, es samierinājos ar likteni un tad, kad iesaka 33.

pulku formēt, arī es ierados Vaiņodē.
Tā mēs Vaiņodes laiku pavadījām intensīvās mācībās un darbā. Pa-

mazām apradu ar jauno dzīvi, ar jauna veida ieročiem — un dienesta

uztveri. Pieradu pie pulkveža Januma īpatnējā veida, kā viņš organizē-

ja sava pulka apmācības. Pamazām pieradu, tāpat kā visi citi pārējie,

pie tā, ka Janums, pārbaudot mācību gaitu, apstaigāja gan vienu, gan

otru vienību. Vienkāršs apģērbā, varētu pat sacīt, necila izskata, nevis

lepni uzcirties kā viens otrs no komandieriem, kuri bija spožos chro-

mādas zābakos. Janums staigāja pavisam vienkāršos ~juchteņos" un,

liekas, neko lielu neiztaisīja par savu ārējo izskatu. Tāpat nemākslotā,

vienkāršā veidā viņš aprunājās gan ar virsniekiem, gan ar kareivjiem.

Pēdējos viņš parasti uzrunāja par ~dēliem". Viņa runas veids bija bez

patosa un pārspīlētības, vienkārša valoda, varbūt pat par daudz vien-

kārša. Sākumā uzruna ~dēli" visiem likās krietni nepierasti, tādēļ šur

tur, šad tad dzirdējās piezīmes ~...kas mēs šim par dēliem! Atradies

mūsu tēvs..." laikam tādēļ arī itin drīzi ieviesās nosaukums ~vecais",

ar kādu visi sāka godināt pulkvedi Janumu. Sākumā ironiski, tad pie-
raduma dēļ un vēlāk kauju gaitās šis nosaukums ~Vecais" bija jau ar

nepārprotamucieņas un atzinības uzsvaru.
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Kad pulks rudenī izbrauca uz fronti, Novo Sokolniku rajonā, es biju
vada komandieris pirmā rotā. Tā kā instruktoru skaits pulkā bija sa-

mērā trūcīgs, tad, lai papildinātu iztrūkumus, pulkvedis Janums apmā-

cībai iekārtoja instruktoru rotu un mani tur nozīmēja atkal par pirmā

vada komandieri. Rotu toreiz komandēja virsleitnants Endziņš, kuru

gan vēlāk, ziemas kaujās smagi ievainoja. Instruktoru rota sastāvēja

no diviem vadiem un bija padota tieši pulka komandierim. Reizē ar to,
tā bija arī pulka rezerves vienība. Tādēļ arī mēs nereti dabūjām izvici-

nāt roku prettriecienos, uzbrukumos vai arī kad vienā vai otrā gadīju-
mā vajadzēja atgūt zaudētās pozicijas un atjaunot stāvokli.

Tas tad arī bija sākums un mani pirmie soļi dienestam pulka štā-

bā līdz pat kara beigām. Man liekas, ka pulkvedis Janums jau no paša
sākuma centās i štābā un citās atbildīgās vietās izbīdīt gados

jaunākus virsniekus. Tas izrādījās arī ļoti pareizi un tālredzīgi iekalku-

lēts. Gados vecākiem komandieriem bija grūti, pirmkārt, jau fiziski iz-

turēt to slodzi, ko prasīja šis kustību karš un, otrkārt, gados jaunākie

iespēja ātrāk un lietderīgāk apgūt šinī karā pielietāto jauno ieroču pa-

reizāku izmantošanu.

Kad 1944. gada 20. februārī pulks atstāja pozicijas, lai cauri liela-

jiem purviem atkāptos uz nākošām līnijām, tad instruktoru rota palika

par sedzējvienību. Mums ļoti labi laimējās ar atraušanos, pilnīgi bez

jebkādas saskares ar ienaidnieku. Mēs paredzētā veidā atgājām un pa-

redzētā laikā panācām mūsu gājiena galveno kolonnu. Pēc tam iesākās

mūsu odiseja cauri Polistes purviem. Pēdējā naktī instruktoru rota bija
pulka gājiena avangardā. Es kopā ar priekšgrupu gāju visiem pa priek-
šu un man bija tas gods un lielās pūles ieturēt pulkveža nosacīto azimu-

tu un mums sekojošo kolonnu nodrošināt no pārsteigumiem, kādi varē-

tu rasties no priekšas. Tā es ar diviem vīriem blakus dzinām vagu pa dzi-

ļo, jaunavīgo sniegu, kur nekādas citas pēdas nebija manāmas, kā tikai šad tad

kāds zaķis bija sniegā iezīmējis savus lēcienus, vai savas pēdiņas sniegā bija sīki

ierakstījis kāds susuriņš. Pulkvedis turējās cieši aiz mums un laiku pa laikam

pavēlēja mainīt azimutu, jeb deva kādu citu pavēli gājiena vadīšanai.

Visu mūsu gājiena laiku, sānis no mums, mūsu atkāpšanās virzienu

iezīmēja degošās krievu sādžas. Tās liesmaini blāvoja pret naksnīgām

debesīm, kā kad ar dūmiem un liesmu atblāzmu spokaini rakstītu zīmes

debesīs par bezjēdzīgo postīšanu, ko paveica atkāpjošais karaspēks.
Mēs visi bijām tik pārguruši! Pārguruši līdz pakrišanai. Nogurums bija

sasniedzis to stāvokli, kad viss šķita vienaldzīgs, nereāls un prātam ne-

aptverams. Mūsu kājas cilājās pilnīgi automātiski, bez jebkādām do-

mām par kaut ko. Vienīgais, kas mums vēl zemapziņā bija, bija tas, bi-

ja sajēga par to, ja kāds paliks atpakaļ, tad viņu sagaida daudz kas

sliktāks par nāvi un nosalšanu. Kad pēc īsajām atpūtām vīrus vajadzēja
pacelt un piedabūt tālāk soļošanai, tad tas izdevās tikai ar lielām grū-

tībām, jo viņi arī soļojot, bija tādā kā pusmiega stāvoklī.
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Ne tikai vīrus, bet ari pašu komandieri ļoti nospiedoši ietekmēja

Dolgoje sādžā atrastās, sadegušās vācu apvidus mašīnas un zenitlielga-

bali.

Jo sevišķi satriecošs bija skats uz kritušajiem karavīriem. Viņi bija,

vārda pilnā nozīmē, cīnījušies līdz pēdējai patronai. Acīm redzot, viņus
bija pārsteiguši partizāni un nevienmērīgā cīņā tos pieveikuši. Visiem

kritušajiem drēbes bija noplēstas. Redzot kailos, sniegā un salā pames-

tos augumus, mēs visi strūkāmies un arī pulkveža seja pilnīgi satumsa.

Pēc brītiņa viņš, kā no smaga miega atmodies, pavēlēja pierakstīt ma-

šīnu numurus, noņemt kritušajiem pazīšanās zīmes un mums — turpi-
nāt uzsākto gājienu.

Visiem garastāvoklis bija noslīdējis līdzīgi gaisa temperatūrai — tālu

zem nulles. Šie kritušie apliecināja, ka esam vieni šai viltīgā purvā un

skaidri parādīja mums mūsu kļūmīgo stāvokli.

Visu gājiena laiku pulkvedis neizrādīja nekādas guruma pazīmes,
nedz ļāvās aizrauties no kāda pārsteidzoša soļa. Ar apbrīnojamu preci-
zitāti un brīnišķu nojautu viņš nosacīja pareizos virzienus un darbību.

Tikai tad, kad mūsu novērotāji ziņoja, ka paralēli mūsu gājienam vir-

zās lielas ienaidnieka kolonnas, tad pulkvedis saaicināja visus koman-

dierus uz apspriedi. Viņš izteica domu, ka mums būtu tagad lieliskas

iespējas cauri purvam pārsteigt gājiena kolonnā ejošās ienaidnieka

vienības un ar strauju uzbrukumu nodarīt viņiem lielus zaudējumus.

Bataljonu un rotu komandieri tomēr šim pulkveža ierosinājumam
pretī cēla smagus iebildumus. Jo pirmkārt — mūsu apbruņojums nebi-

ja nekas vairāk kā tikai vieglie ieroči pie tam ar ļoti ierobežotu munici-

jas daudzumu. Otrkārt — mēs esam atgriezti no jebkādas piegādes un

mums trūkst arī aizgāde. Kā lai nogādātu drošībā ievainotos, kādi tie

pie šīs akcijas katrā ziņā radīsies.

Pulkvedis samierinājās ar šiem iebildumiem un nekad vairs par šādu

pasākumu nerunāja. Vienā no pēdējām sādžām, kad mēs tur pienācām
un sādžas iedzīvotājiem par apmierinājumu pulkvedis viņus drošināja,

ka mēs nekādu ļaunumu viņiem nedarīsim. Viņš pat sacīja — mēs, lat-

vieši, jūsu mājas nededzināsim un jums pat mats no galvas nenokritīs, ja

jūs steidzīgi sagādāsiet mums kaut ko ēdamu un paziņosiet saviem parti-

zāniem, lai viņi liek mūs mierā. Ja viņi mums nekā nedarīs, mēs liksim

mierā i jūs i viņus.
Sādžinieki steigā piegādāja ēdamo un kaut gan sākumā liedzās kaut-

ko zinām par. partizāniem, tomēr laikam bija laiduši kādu ziņu, jo par-

tizāni patiesi mūs vairs netraucēja.
Ta mes ar priekšgrupu bridam dziļo sniegu, vadoties no degošo sā-

džu uguņu atblāzmas un no ienaidnieku kolonnu virziena.

Pulkvedis šņākdams sekoja man. Viņa ūsas bija nikni sasparojušās

*un piesalušas aF ledus lāstekām, un man, kad es nakts pustumsā viņā
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paskatījos, gribot negribot bija jāpasmaida, jo tad man vienmēr prata

nāca roņi un valzirgi.

Man domājās, ka Vecā smadzenes nepārtraukti un nenogurdamas

darboja domu — kā visvieglāk un visdrošāk izvest kaujas grupu pie sa-

vējiem.
Es nekad arī nedzirdēju, ka Janums kādreiz būtu pacēlis balsi vai

lamājies. Ja kaut kas nebija īsti kā vajaga, tad viņš norūca — kāpostiņi.

Neko stiprāku es no viņa nekad netiku dzirdējis.

Kad mēs pēc smagā gājiena cauri Polistes purviem, nonācām Novo

Rževā pie vācu 41. divīzijas, tad Pulkvedis neizrādīja nekādu pārstei-

gumu, nedz arī sevišķu prieku. Viņa sejā varēja lasīt tikai vieglu gan-

darījuma smīniņu — jo, lūk, viņa apsvērumi un aprēķini tomēr bijuši pareizi.

Pēc Polistes purvu pieveikšanas, neviens no pulka karavīriem vairs i

domāt nedomāja kaut kādi ironizēt par Januma uzrunu — dēli. Un no-

saukums ~vecais" tagad bija ieguvis pilnīgi citu nozīmi, tas tagad iz-

skanēja kā goda tituls, kā cienījama uzruna.

Kad divīzijas komandieris pulkvedim Janumam, kā atzinību par

veikto gājienu, bija pasniedzis II šķiras Dzelzs Krustu, tad Janums esot

to pabīdījis sānis un noteiktos, ļoti asos vārdos pārmetis divīzijas ko-

mandierim to, ka viņi nav meklējuši sakarus ar pulku un ka viņi mainī-

juši radio kodu, par to pulkam nepaziņojot. Līdz ar tādu izrīcību, kau-

jas grupai nebija absolūti nekādi sakari ar divīziju.
Vispār man gribētos sacīt, ka Janums bija ļoti slikti noskaņots pret

vāciešiem. Man liekas, tas bija tādēļ, ka ieroču SS vadības vīri di-

vīzijā, un arī augstāk, bija ar ļoti trūcīgām karaspēka vadības zinā-

šanām un kvalitātēm. Uzdienējušies savās augstajās dienesta pakāpēs

gan ar partijas vai citiem nopelniem, viņu izdarības nekādi nesaska-

nēja ar kara vadības mākslas nosacījumiem. Mums daudzkārt izlikās

tā, kā kad viņi ar latviešu asins upuriem gribēja sev iegūt panākumus,

ordeņus un godinājumus. Kad vācu armijas piederīgie dzirdēja, ka

Janums apbalvots ar II šķiru, viņiem mutes palika vaļā. Uz mūsu jau-

tājumu, kādu apbalvojumu būtu dabūjuši viņu komandieri līdzīgos

apstākļos, atbilde bija — ~nu katrā ziņā kakla sāpes"(t.i. Bruņinieku
krustu). ' '

,
,

Kādreiz es dzirdēju kādu sarunu, kur Janumu mēģināja pierunāt,

lai tik atklāti savas domas neizsaka par vācu komandieriem, kā-

dēļ tu, Vili, viņus tik ļoti ienīsti? Savaldies, tas būs labāk i Tev, i ci-

tiem..."

~Ko ar tiem kāpostiņiem. Viņus nav vērts likt virtuvē pie kartupe-

ļu mizošanas — iegriezīs vēl pirkstā. Kur nu tādiem vēl ļaut karaspē-

ku vadīt tik smagās kaujās..."
Kādreiz viņam esot piedāvāts pārņemt divīzijas kājnieku priekšnie-

ka amatu, tā to pulkvedis stāstījā pēc kara. ~Es atteicos, es sacīju,

man ir līgums, ka esmu pieņemts par 4.pulka komandieri un tāds es
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arī palikšu. Ja jūs ar mani esat nemierā — atvaļināt mani no dienes-

ta..." Jo sevišķi pulkvedis Janums raudzījās uz to, lai pie pulka 4a

(apgādes daļa) nerastos noplūdumi, kas samazinātu karavīru apgādi

pulkā. Tas daudzas reizes daudziem nepatika, tādēļ par viņu radās

sūdzības, pārmetumi un apmelojumi. Tomēr Vecais palika pie sava un

panāca kārtību pulkā. Vācu priekšniecība bija spiesta atkāpties, kaut

gan bieži viņi to darīja ar acīmredzamu nepatiku.
Pēc instruktoru rotas izformēšanas martā, pulkvedis Janums mani

paturēja pie štāba par 02, t.i. par sevišķu uzdevumu virsnieku, kura

uzdevums bija katru rītu uz divīziju ziņot par notikumiem pēdējās 24

stundās. lenaidnieka aktivitātēm, smago ieroču apšaudi, ievainotiem,

kritušiem un arī vest pulka dienasgrāmatu. Es biju pilnvarots saņemt arī

slepenās pavēles. Manā rīcībā bija motocikls. Patiesību sakot, es biju

pulka adjutanta labā roka, tā man katru dienu iznāca sastapties ar

pulka komandieri un štāba virsniekiem. Ar katru dienu vairāk un vai-

rāk man bija jāatzīstas, ka man ir lieliski laimējies dienēt zem pulkve-

ža Janumakomandas.

1944. gada 15. jūlijā, vasaras atkāpšanās kauju laikā, mēs atradā-

mies dienvidos no Opočkas, pulkvedis saņēma pavēli — nodot pulku

pulkvežlaitnantam Aperātam, un pašam ar mazo štābu ierasties pie

divīzijas komandiera saņemt jaunus uzdevumus. Mūsu grupa sastādījās

sekojoši: pulkvedis ar adjutantu kapteini Munci jāšus zirgos, kapteinis

Ercums ar rakstvedi un ziņnesi pajūgā, viņiem klāt bija arī viens

krievu gūsteknis. Tad es ar motociklu un man aizmugurē Januma

dēls — leitnants Janums.

Es kā ātrākais ar motorratu, braucu lēcieniem, pabraucu gabalu un

gaidīju pārējos. Kamēr pulkvedis vēl kārtojās Aperāta štābā, mēs

izbraucām uz lielā ceļa. Tur grāvī es redzēju sagūluši daži karavīri.

Parallēli ceļam, apmēram 200 metros, stiepjas mežs. Es noprasīju vie-

nam vīram grāvī, kur te ir mūsu priekšējās līnijas.
„Šeit!"

~Un, kas tur ir meža un aiz mežaesošas upes krasta?"

~Es nezinu."

Skaidrs jautājums un skaidra atbilde. Pēc pavēles es zināju, ka tur

vajadzēja būt mūsu galvenai kaujas līnijai. Man radās nelaba nojauta,

ka te kaut kas nav kārtībā. Te būs traki jāuzmanās, es nodomāju. Tad

jau nāca mūsu ~kolonna", t.i. pulkvedis ar saviem pavadoņiem. Mēs

palaidām viņus garām, tad abi ar leitnantu Janumu sēdāmies moto-

ciklā un lēnā garā rušinājām viņiem pakaļ. Panācām viņus, vienā mie-

rā apbraucām un tad — pēkšņi no meža puses krievs sāka ar visiem

stobriem dot pa ceļu un visu apvidu. Viss gaiss virmuļoja gan uz ce-

ļa, gan blakus tam granātas rāva smagas zemes pikas gaisā. Es saska-

tīju mums priekšā nelielu pauguru, kuram mūsu ceļš bija ar izraku-

mu izvests cauri. Vienā rāvienā mēs bijām tur. Es nogāzu motorratu
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un mēs abi ielēcām grāvī. Pulkvedis zirgā aizjoņoja mums garām, aiz

viņa aulekšoja adjutants, viņš nolēca no zirga un arī iegūla grāvī. No

tuvumā sprāgstošās granātas adjutanta zirgs saslējās, izrāvās un aiz-

aulekšoja kaut kur prom.

~Pulkvedi nevar pamest vienu!", es iesaucos, iedarbināju motocik-

lu un, cik ātri spēdams, drāzos pakaļ Vecajam. Pēc mirklīša biju

uguns joslai cauri un redzēju, ka pulkvedis nogriezās no ceļa, kādas

mājas aizsegā. Kad piebraucu klāt, pulkvedis man vaicāja:

~Nu, Eše, ka ir ar tevi?"

~Man viss kartība," es atbildēju.,,Bet ka ir ar jums?"

~Man tie kapostiņi tomēr trāpīja. Sašāva gurnu", sacīja pulkvedis.

Es piepalīdzēju viņam nokāpt no zirga un pievedu pie tuvīniem ar-

lileristiem, kuri tad arī sniedza viņam pirmo palīdzību — pārsēja ievai-

nojumu. Es gatavojos viņu vest uz divīzijas štābu, bet tanī brīdī brau-

ca kāda sanitārā vienība un es ieteicu pulkvedim tomēr braukt viņiem

līdzi, lai tad pārsienamā punktā pārbauda viņa ievainojuma smagumu.

Man atlika tikai nokārtoties un tad braukt uz divīzijas štābu. Tur

es satiku pulkvedi, viņš kāju pievilkdams kliboja apkārt. levainojums

izrādījās tomēr smagāks esam, kā mēs to bijām iedomājuši un nekas

cits neatlika kā pulkvedi evakuēt uz lazareti.

Pēc tam nāca pavēle, visas kaujai derīgās vienības nodot 19. divīzijai

un atlikumus izņemt no frontes. Atkāpšanās laikā frontes sajukuma

dēļ tā daudzkārt bija izvērtusies īstā bēgšanā. Daudzi noklīdušie ta-

gad nāca kā sēņotāji no mežiem un laukiem. Tos visus tagad nu va-

jadzēja savākt vienkopus.

Augustā mēs ieradāmies Rīgā, lai kāptu kuģos braucienam uz Vā-

ciju, uz apmācības laukumiem. Tad arī pie mums ieradās pulkvedis.

Kāja gan vēl nebija īsti sadzijusi, bet tas viņu maz traucēja.
Man tomēr jāatzīstas, ka manam draugam, Krusta kazarmēs 1943.

gadā, tomēr bija taisnība. Tas bija maņs liktenis, pie tam ļoti labvēlīgs,
dienēt Januma pulkā. Tik saprātīgu un labu komandieri būtu grūti

jebkur atrast. Viņš vienmēr rūpējās par viņam uzticētiem karavīriem.

Viņam uzdoto uzdevumu viņš vienmēr izpildīja ļoti rūpīgi un pama-

tīgi, pie tam neskaitāmas reizes pūlējās un arī prata izvest savu vienī-

bu no dažreiz pilnīgi bezcerības stāvokļa.

Liela un nesalaužama griba pildīt savu pienākumu un rūpēties par pa-

dotiem, ir raksturīga īpašība visam viņa dzīves gājumam.

Kara laikā būdams atbildīgs par visiem pulka karavīriem, tāpat vē-

lāk, kā trimdas dzīves nozīmīgs un atbildīgs nacionāli-polītisks darbi-

nieks, viņš izcēlās ar savu absolūto godīgumu, vienkāršību, neatlaidīgu

rūpēšanos par padotiem un visus darbus darīt ar tīra prāta apsvēru-

miem. Pulkvedis Janums drīkstētu būt par priekšzīmi ne tikai viņa lai-

ka cīņas biedriem, bet gan arī visām nākošām audzēm, pie tam — ne
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tikai karavīriem vien.

Un tas, tomēr, kaut arī viņa personīgā dzīve rakstīja traģikas lappu-

ses. Viņš bija garīgi tik stiprs, ka varēja savu personīgo nobīdīt aiz

kopības pienākumiem.

Viņa dēla, leitnanta Januma nezināmais liktenis dziļi nospieda pulk-
veža dzīvi. Lai arī 1945. gada ziemas kauju laikā mēs bieži mēģinājām

viņu pierunāt, lai izgādā savu dēlu laukā no 3. bataljona, kas palika

Dancigas lokā. Tomēr pulkveža atbilde vienmēr bija noraidoša:,,Kā lai

es cenšos viņu izvilkt vienu pašu pie pulka? Te, šinī vietā izbeidzās

visas manas personīgās domas un izjūtas. Es cīnos, lai dabūtu atpakaļ
visu 3. bataljonu pie mūsu pulka."

Neviens to nevarēja pasacīt, kāds liktenis sagaidītu viņa dēlu, ja viņš
atrastos pie' mūsu pulka. Kara laime nekad nav izšķirīga no atrašanās

vietas un stāvokļa.

Pulkvedis augstu cienīja drosmīgus un noteiktus karavīrus. Šo cieņu
un atzinību pret tiem viņš nepameta arī vēlāk, trimdas dažreiz krietni

sajauktā gaisotnē. Lai tas bija kur un kā, ja gadījās, kad kāds no biju-

šiem cīnītājiem bija'jāaizstāv pret jaunradušos ~polītiķu" apvainoju-

miem, tad Janumaatbilde bija:,,...to nu jūs man nestāstāt, varbūt viņš
kādreiz ir bijis piedzēries un taisījis traci, bet bailīgs un netaisns tas vīrs

nekad nebija un tāds arī nekad nebūs..."

Nebija ta, ka pulkvedis Janums pats butu noliedzis iedzert glāzi vīna

vai konjaku. Viņš labprāt mīlēja, pasēdēt pie glāzes, uzdziedāt un risi-

nāt atmiņu pavedienus. Pret tādiem, kuri mēdza šādu vai citādu ie-

meslu dēļ, dažreiz bez iemesla, iegremdēties glāzītē ~līdz padusēm", jo

sevišķi pret tādiem virsniekiem, pret tiem Janums neatrada nekādas žē-

lastības nedz pardon. Es Januma pulkā paliku nepārtraukti visu kara

laiku līdz 1945. gada 19. aprīlim, kad pulkvedis mani komandēja uz

Šverinas lazareti, pasniegt ievainotiem karavīriem viņiem piešķirtos
ordeņus. ;

Slimnīcā esot, es dabūju zināt, ka tanī pat dienā pulks aizkomandēts

Berlines aizstāvēšanai. Zinādams, ka šajā lielajā kara norieta jūklī es

mūsu pulku nekādi nevarēšu sameklēt, es sagādāju attiecīgos papīrus

un paliku Šverinā līdz 2. maijam, kad tur ienāca amerikāņi un tad es

pārvērtos par civilistu, par vienkāršu ~dīpīti".
Ar pulkvedi Janumu es satikos tad, kad karš, gūsts un visas grūtības

bija jau pārvārētas, dzīve iesāka normalizēties un smagās kara dienas

piemirsties.

VIRSLEITNANTABUŠMAŅA PIEZĪMES PAR BRAUCIENU UZ

BERLĪNI UN PADOŠANOS GŪSTĀ

1945. gada aprīļa sākumā, pēc izlaušanās no Pomeranijas lenkuma,
15. divīzija atrodas pelnītā atpūtā. Dīvainā kārtā, visi ieroči bija jāno-
dod, it kā citu vienību vajadzībām, tā teica, kaut gan neviens tam netic
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un tas rada auglīgu zemi vistrakākajām baumām. 33. pulka štābs no-

vietojas Lichtenbergā, mazā Meklenburgas ciematā, muižas pilī. Pulka

vienības "izvietotas pa citiem ciematiem pat līdz 20 kilometru attālu-

mam. Pulka komandieris iekārtojas pils pirmajā stāvā, tur ir arī štāba

kanceleja. Pārējie štata darbinieki ieņem sev telpas pārējos stāvos. Pils

ir stipri nolaista un lielā nekārtībā, jo iepriekš tur bija mitinājušās citas

vienības. Pulka adjutants ltn Eše kopā ar Bušmani atrod sev mazu is-

tabiņu, tur vietas knapi pietiek tikai diviem cilvēkiem, tomēr tai ir

priekšrocība — tur ir maza krāsniņa, kas ir liels ieguvums šinī pavēsā

pavasara laikā un telpa atrodas atstatāk no citiem, tādēļ tur var netrau-

cēti klausīties radio un tā iegūt kaut kādas ziņas arī no sabiedroto raidī-

jumiem un apmēram noteikt, kur atrodas frontes līnijas. Pie viņiem

tādēļ itm bieži ienāk pulkvedis un kopā noklausās sabiedroto ziņas. Vi-

si zina, ka šo ziņu klausīšanās ir uz visstingrāko noliegta, bet tas nevie-

nu vairs nespēj traucēt. Tagad pulkvedi bieži redz viņa istabā nolieku-

šos pāri karšu galdam, tur viņš atzīmē no radio iegūtās ziņas par fron-

tes stāvokli rietumos. Vācu vadības neuzticība ir stipri jūtama. Viņi

zina, ka tas, ka latvieši neieredz komūnistus, tas tomēr viņus nemudi-
nās nostāties pret rietumu sabiedrotiem.

25. martā 1945.g. Ralpin pie Neubrandenburgas. Meklenbergā.
Ar muguru no kreisās V.Eše, V.Janums. No kreisās: A.Strauts,

Bebris,Brencis, Burovs, Samsons.
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Lai vienīgais vācu virsnieks štābā, Itn Metten, kaut kādi netraucētu

ziņu noklausīšanos, pulkvedis, pretēji ieradumam, tagad viņu vienmēr

ņem līdzi izbraucienos pa vienībām.

Baumām par to, ka divīziju taisās pārcelt uz Kurzemi, vairs neviens

īsti netic, jo pēc Koenigsbergas, Dancigas un citu ostu zaudējumiem
jūras ceļš ir stipri problēmatisks.

Runājot par dažādām iespējām un varbūtībām izplatās arī baumas,

ka vācu vadība Janumam gribot dot kādu citu Uzdevumu, jo ar savu

strupo valodu un nekautrēšanos pārmest saviem priekšniekiem ne-

mākulīgu divīzijas vadību, viņš nav ieguvis nekādas sevišķas simpātijas

pie vācu virsniekiem. Vēlāk, pārrunājot ar v-plkv. Silgaili par šo jautā-
jumu, viņš zināja sacīt, ka vācu vadība, kaut arī zinādama Januma lielo

patriotismu, tomēr viņi nekad nav izteikuši kādu neuzticību pret viņu.

Viņiem visiem ļoti imponējusi Januma prasme vadīt savu pulku, pie
tam ne tikai kaujas laukā vien, bet arī vienmēr tad, kad bijis jāaizstāv
kāds no karavīriem. Pie tam, tas viņiem arī bijis zināms, ka Janums ne-

kad nav bijis divkosīgs, bet vienmēr spēlējis ar atklātām kārtīm. V.

plkv. Silgailis atceras gadījumu, kad viņš bija ieradies divīzijas štābā

pēc tam, kad divīzija bija izlauzušies no Pomeranijas lenkuma, tad

v-plkv. Burks atradis par nepieciešamu izteikt lielu atzinību par pulkve-
ža varonīgo rīcību daudzajās lenkuma kaujās. Kāds no štāba virsnie-

kiem sacījis:,, Bez Januma arī mēs nebūtu šeit. Visi pārējie virsnieki

viņam arī piekrituši.

19. aprīlī pīkst. 10.00 plkv. Janums saņem pavēli steidzīgi ierasties

divīzijas štābā. Mēs, atpalikušie, tagad gudrojam, kas nu jauns mūs sa-

gaidīs, kādas ziņas pulkvedis atvedīs un kas mums paredzams nākošās

dienās. Pēcpusdienā pīkst. 15.00 pulkvedis atgriežas novietojumā. No

viņa sejas redzam, ka tagad veidojas kaut kas ļoti svarīgs. Ziņneša stei-

dzīgi sagatavotām pusdienām pulkvedis nepiegriež nekādu vērību, viņš
tikai noteic — ~vēlāk". Adjutants Eše ir aizsūtīts komandējumā, un

tagad adjutants ir vajadzīgs, pulkvedis pagriežas pret mani un strupi

noteic — ~Bušman, jūs būsiet tagad adjutants."

Pulkvedis ir neparasti strupjš, jo pat divīzijā viņam nav sacīts, uz

kurieni būs jādodas. Viņš saņēmis tikai pavēli uzstādīt kaujas grupu

trīs bataljonu sastāvā un visiem jābūt gataviem tūdaļ izbraukt.

Pulkvedis vēlreiz rūpīgi izpētījis divīzijas pavēli, nosvērti un rūpīgi
diktē savējo. Garām pārdomām un pārrunām tagad vairs nav laika, bet

tas jau arī nebūtu viņa dabā — vilcināties ar uzdevuma pildīšanu. Sa-

gatavošanās darbi rit pilnā sparā un patiesi, noteiktā laikā ierodas

transports un reizē ar to atved divīzijas pavēli, ka kaujas grupas mēr-

ķis ir Herzfeld, apmēram 15 km austrumos no Berlines. Tā, tagad ir

skaidrs — mūs iesaistīs Berlines aizstāvēšanā. Pulkveža seja kļūst no-

pietnāka. Lielā steiga un nepilnības transporta organizēšanā kavē vienī-
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bu izbraukšanu no novietojumiem. Pirmām bataljonam vēl arvienu nav

ieradušās 3. un 4. rota. Pulkvedis izbrauc pamudināt rotu savākšanos.

Januma sejā ievelkas rūpju ēnas, kad viņš uzzina, ka vienības saņēmu-

šas kantīnes devu un tā arī ir jau izdalīta. Skatoties, kā vīri tagad omu-

līgi atvadās no ciema iedzīvotājiem, pulkvedis tikai nošņācās:,,Redz,

Bušman, kā tie kāpostiņi jau pievilkušies. Līgojas kā ūdens zāles."

Cik vietējie iedzīvotāji, pareizāk sakot, iedzīvotājas, mūsu vīriem ie-

rodoties bija vēsas un atturīgas, tik tagad viņu sirsnība ir karsta un

neatlaidīga. Mūsu ierašanās pārtrauc dedzīgo skūpstīšanos un apkamp-

šanos un vīri, sakāpuši mašīnās, aizbrauc dziedādami un uz ielas paliek

raudošās pavadītājas. Beidzot ierodas pulka ambulance. Arī te vīri nav

labākā stāvoklī. Viņi cilā medikamentu kastes, tās krīt iz roku, zemē

birst ampulas un zāles, vīri bradā pa tām, tās lūzt un kraukš kā svaigi

uzsalis ledus. Pulkvedis tikai šņāc un skurina ūsas. Viņa niknums ir du-

bultojies, redzot, kādā stāvoklī ir vienības un, kā vēlāk mēs to uzzinām,

tad tagad ir izjaukti visi Januma plāni un nodomi — pie pirmās iespē-

jas pāriet pie amerikāņiem.
Beidzot vienības ir kustībā. Tikai musu komandiera garastāvoklis ne

par matu nav uzlabojies. Lvchenas stacijā, pie ieroču un municijas

saņemšanas izskatās tā, kā kad Vecais būtu tuvu pie eksplozijas. Kau-

jas grupai izdod tikai 90 šautenes un ap 300 tanku dūres, un tomēr iz-

rādās, ka transports pašlaik pietiek tikai vīru pārvietošanai un liela da-

ļa municijas jāatstāj uz vietas. Divīzijas ieroču virsnieks gan svēti solās

municiju nogādāt ar nākošo transportu.

Vakara krēslā kolonna dodas ceļā. Nakts nāk nākdama. Savā mazajā

mašīnā pulkvedis liek iespiesties man, apgādes virsniekam Martin un

vācu leitnantam Metten. Saspiesti kā zardines dozē, mēs braucam visu

nakti. Man nav ne mazāko iespēju kaut cik pakustēties, lai atpūtinātu

locekļus. Rīta gaismai austot, kolonna nonāk uz ceļa, kas ir pilns ar

mašīnām, pajūgiem un kājniekiem, kuri nāk no austrumiem. Kas tās

par vienībām, kur tās iet un kādēļ, to neviens nevar noskaidrot, jo uz

ceļa ir visu iespējamo vienību un ieroču šķiru cilvēki. Ap pīkst. 05.30

visa kolonna apstājas 5 km ziemeļrietumos no Bernau, tas atrodas Ber-

lines ziemeļaustrumos. Kolonnas vadītājs ziņo, ka tanku aizsprosti esot

ciet un kolonna tālāk netiek. Pulkvedis īsi pavēl viņiem palikt šeit un

gaidīt uz viņa pavēli. Mēs ar vieglo mašīnu apbraucam sprostus. Šofe-

ris ar lielu veiklību meklē spraugas pārpildītajā ceļā, līdz mēs tiekam

tālāk.

~Nobrauc mašīnu tepat malā, pagaidīsim," ņurd pulkvedis, Vai tad

nu patiesi nekad ceļš netukšosies. Redzi, tak visiem jābūt izbēgušiem."
Mēs braucam nost no ceļa uz pļavas.

Tālumā redzami dūmu stabi. Pa retam parādās kāda lidmašīna, bet

attāluma dēļ nav iespējams noteikt to piederību. Pulkvedis ir mazrunīgs

un drūms. Viņš tagad domā par jauno uzdevumu. Tagad nu viss jāpār-
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plāno un jāpārgudro, kā lai izdabū visus vīrus laukā no Berlines loka.

Vēlāk, gūstā Janums mums atklāj arī to, ka jau Lichtenbergā viņš iz-

plānojis, kā visu divīziju pārgādāt pie amerikāņiem un padoties gūs-

tā. Tagad, nonākot pie Berlines, tas viss bija par velti.
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Mežā
pie

Lenus.
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Beidzot mēs varam sākt braukt un ap pīkst. 09.30 piebraucam pie

mūsu mērķa Herzfeld. Tur, pie kādas slimnīcas, kā par brīnumu, mēs

atrodam abus kaujas grupas bataljonus. Izrādās, ka kolonnas vadī-

tājs ir dabūjis atļauju braukt pa auto ceļu un bez pulkveža pavēles

viņš atbraucis šeit, izlādējis mašīnas un ar tukšo transportu devies at-

pakaļ. Pulkvedis sakniebj lūpas:,,Tā ir tīrā niekošanās, i taktiski, i

apsvērumam par karaspēka lietderīgu izmantošanu," viņš runā vai-

rāk kā sev pašam, ~tā jau ir tīrā pašnāvība, kādā mūsu kaujas grupa

tagad atrodas."

Tanī brīdī piebrauc kāds dīvainā uniformā tērpies vācu virsnieks

un atvainojas par iejaukšanos sarunā un uzaicina pulkvedi dot vienī-

bām pavēli nekavējoši ieņemt turpat netālu esošās pozicijas.
Pulkvedis drūmi noskata jauno cilvēku no galvas līdz kājām:,, Kas

jūs esat? No kurienes jūs nākat un kas jūs sūta? Un kādēļ jūs domājat,
ka mums pozicijas jāieņem tieši šeit?" Jaunais virsnieks redzami apjūk,
bet tad pasaka savu dienesta pakāpi un amatu. Viņš rīkojoties vietējā

kaujas iecirkņa priekšnieka uzdevumā, un pavēle esot: visas vienības,
kuras sasniedzamas, nekavējoši izvietot pozicijās. ~Redzat, jaunais

cilvēk," teic pulkvedis, ~tā lieta nav nemaz tik vienkārša. Mums ir savs

uzdevums, kādēļ mēs esam šeit un mūsu karavīri tikai uz īsu brī-

di šeit atpūšas, līdz mēs dosimies tālāk pildīt savu uzdevumu."

Tomēr jaunais cilvēks neatlaižas un pulkvedis ātri nolemj aizbraukt

pie uzņēmīgā iecirkņa komandanta. Mēs visi gan pabrīnāmies, ka Ve-

cais tik ātri piekrīt kādai sarunai ar kaut kādu nepazīstamu komandan-

tu. Tikai vēlāk mēs sapratām, kādēļ viņš to darīja, viņš negribēja darīt

ko tādu, lai ar savu rīcību kaut kur neradītu aizdomas.

Jaunais virsnieks motociklā brauc mums pa priekšu un aizved mūs

pie komandanta. Mūs sagaida kāds vecāks virsnieks, tērpies dīvainā

uniformā. Kāda pakāpe viņam, to grūti spriest, mēs nolemjam, ka tam

jābūt majoram. Jaunais virsnieks ziņo priekšniekam par mūsu ieraša-

nos un, ka mēs vairāmies izpildīt viņa pavēles — ieņemt pozicijas. Janums

joprojām ir vēl ļoti strupjš'. Viņš mierīgi paskaidro, ka mūsu kaujas

grupai ir paredzēts speciāls uzdevums un tādēļ nevaram stāties viņa rī-

cībā. Pēc garākas sarunas pulkvedis tomēr nolemj, ka līdz mūsu uzde-

vuma saņemšanai, viņš vienības izvietos pozicijās, kas arī pie tik ne-

skaidra stāvokļa ir nepieciešams, jo ienaidnieks varētu mūs pārsteigt.

Bet to viņš arī pasaka, ka līdzko mēs saņemsim mūsu īsto uzdevumu,
mēs pildīsim to un nevis apsargāsim te kaut kādas šaubīgas kvalitātes

pozicijas.

Pulkvedis komandē tagad mani un leitnantu Metten braukt uz Herz-

feld un tur sameklēt attiecīgo komandantūru. Tas arī mums izdodas un

tur mums nodod pavēli, ka kaujas grupai jādodas uz Hangenberg, tā

atrodas apm. 25 km DA no Herzfeld. Pa ceļam mums izdodas uzpildīt

visus iespējamos traukus ar benzīnu, kā arī dabūjam pilnu tanku. Gan
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šo degvielas daudzumu mums nedod kāda vienība, bet no kādas nolik-

tavas par dažiem cigāriem mūs apgādā centīgi apsargi. Pulkvedis, sa-

gaidot mūs ar jauno pavēli, tomēr vispriecīgākais ir par iegūto degvie-

lu. ~Labi," teic pulkvedis, ~tagad brauksim pie mūsu drauga-koman-

danta. Pateiksim viņam to prieka vēsti, ka mēs atstājam viņa rajonu un

dodamies pildīt mūsu īsto uzdevumu."

Folksturma majors ir ļoti pārsteigts par mūsu vēsti un tad seko ar-

gumentu plūdi. Veco tie neuztrauc. ~Mans kungs, mēs neesam te nā-

kuši argumentēt, bet kā pieklājība to prasa, mēs piesakām to, ka mēs

atstājam jūsu iecirkni. Sveiki!"

Atgriezies pie kaujas grupas, pulkvedis dod pavēli pirmām bataljo-

nam noņemties un iet 4 km D no Herzfeldes, tur sagaidīt turpmākos rī-

kojumus. Otram bataljonam doties uz auto ceļa krustojumu 2 km no

Erknera un tur sagaidīt tālākos rīkojumus. Pats viņš kopā ar mani un

ltn.Metten gatavojas braucienam uz XI korpusa štābu. Kad mēs esam

sasnieguši Hangenberg un redzam tukšos ceļus, lidmašīnu sagrautās

mājas, mums rodas aizdomas, ka štābs pilsētiņu ir atstājis. Tas izrādās

ari tā esam. Štābs novietojies izklaidus mežā pam. 15 km no Spreehagen.
Pēc ilgākas meklēšanas atrodam štābu. Korpusa komandieris tur nav,

bet Ia dod mums visas vajadzīgās ziņas un ir ļoti priecīgs par mūsu ie-

rašanos. Pulkvedis pastāsta par kaujas grupas stāvokli un ka tā ir 25

kilometri no šejienes, bez municijas un apgādes. Pašreizējos apstākļos
vienība ir kustības nespējīga.

~Dodiet man 6 smagās mašīnas, tad mēs varēsim izpildīt mums pa-

redzēto uzdevumu." To dzirdot, štāba priekšnieks nemaz vairs nav tik

priecīgs. Viņš apvaicājas pie korpusam padotām divīzijām, bet arī tur

ir liels transporta līdzekļu, kā arī degvielu trūkums. Kamēr pulkvedis

kārtojas pie štāba priekšnieka, tikmēr es apvaicājos pēc apvidus kar-

tēm. Kā par brīnumu, man priekšā noliek lielu paku kartes, tomēr, ap-

skatot tās es redzu, ka tās visas ir no tiem apgabaliem, kurus krievi jau

sen ieņēmuši. Kad es to viņiem pasaku — atbilde: mums citu nav.

Pulkvedis iznāk galīgi pārskaities no štāba priekšnieka novietojuma.
~Ja jums nav transporta, tad paliekat tur, kur jūs esat un stājaties Ber-

lines komandanta rīcībā. Tā tas Kāpostiņš man pasacīja." Un tomēr

vienīgais labums, ko pulkvedis ieguvis no šī apciemojuma korpusa štā-

bā ir tas, ka viņš ieguvis samērā precīzas ziņas par frontes stāvokli.

Atpakaļ braucienā mums visiem ir ļoti aktīvi jāpiedalās gaisa no-

vērošanā, jo ienaidnieka lidmašīnas pilnīgi pārvalda visu gaisa telpu.
Kad mēs nonākam kādas lidmašīnas ugunī, smagi ievaino ltn. Metten,

mēs, pārējie esm tikuši cauri tikai ar belzieniem un sitieniem. Toties

pulkveža mašīna ir krietni cietusi. Ltn.Metten nosūtām uz lazareti, šo-

fers paliek lāpot riepas un mēs ar pulkvedi soļojam uz I bataljona no-

vietojumu, kas ir turpat tuvumā. Pēc minūtēm 20 mēs esam pie batal-

jona. Pulkvedis tagad pavēl abiem bataljoniem apvienoties un nogaidīt
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viņa tālākās pavēles. Vēl arvienu, kā to var redzēt, viņš ir galīgi saskā-

bis par korpusa štābā piedzīvoto un nikns par to, ka spēcīgā kaujas

grupa, patiesību sakot, tagad ir tik nevarīga, lai izpildītu kaut cik no-

pietnu kaujas uzdevumu. Es aizeju atkal pie auto un palīdzu šoferim

lāpīt bojājumus. Riepas cauras, degvielu tvertne tek kā siets. Kaut kā

ar mokām salāpām visus bojājumus. Izrādās, ka degvielu tvertnes sī-

kos caurumus vislabāk salāpīt ir uzlipinot pastmarkas, kādas man ir

labs krājums. Beidzot visa tvertne ir nolipināta Hitlera ūsaino nobildē-

jumu, un mēs varam doties pie II bataljona, kur jau tūdaļ ierodas

arī pirmais.

Zinot apstākļus, kādos kaujas grupa tagad atrodas, bez apgādes, bez

transporta un bez jebkāda skaidra uzdevuma, pie tam, kad pulkvedis
ir pats redzējis un piedzīvojis, cik liels pānisks sajukums valda visos

štābos un vienībās, viņš nolemj, ka tagad ir pienācis laiks, mainot visus

citus nodomus, izvest vīrus no Berlines ielenkuma un gar Berlines dien-

vidus malu nokļūt pie amerikāņiem, lai tur padotos gūstāt Savu nodo-

mu pulkvedis īši un skaidri pasaka ātri sasauktajā virsnieku sanāksmē.

To arī viņš visiem piesaka, nekā par šo nodomu nerunāt ar citiem un

nekā nestāstīt saviem padotiem. Tas nav nekāds noslēpums, ka šis ir ļo-
ti bīstams gājiens un mūs visus var viegli novest pie karātavām. Mums

tagad no Berlines austrumu malas tā ir jāapiet gar dienvidiem. Pašiem

ir jāizpēta, cik tālu ir amerikāņi un kad ir zināmas viņu pozicijas, tad

pašiem attiecīgi jārīkojas.

~To jūs zināt, kungi, ka mums tagad nav vairs jāuzmanās tikai no

krieviem, bet gandrīz vēl vairāk no pašu vācu vienībām un jo sevišķi
no žandarmiem. Ar tiem satikšanās iznāks katrā ziņā. ~Lai šo pulkve-
ža nodomu neuzzinātu, kam piekrīt visi klātesošie virsnieki, un vāci

mūsu nodomus neatklātu, un ienaidnieks mūs nepārsteigtu, pulkvedis

dod pavēli II bataljonam ieņemt pozicijas pie Erkner un I batlj. doties

uz Zittau. Pēdējam pulkvedis izraksta rakstisku pavēli, lai ceļā neiz-

nāktu pārpratumi ar kādiem kontroles posteņiem. Pulka komandpunk-

tu viņš nozīmē pie Gosen apm. 4 km no Erkner. Pats viņš kopā ar virs-

leitnantu Martin, kurš arī tagad ir ieradies, un mani, taisās braukt.

~Meklēsim, kur tagad ir palicis trešais bataljons. Kur tie fizilieri va-

rētu būt noklīduši?" viņš pukojas. lenaidnieka lidmašīnas nepārtraukti
bombardē ceļus un iespējamās pulcēšanās vietas, tomēr mēs mēģinām
braucienu turpināt. Tas izrādās veltīgi — 111 bataljons nekur nav atro-

dams. Mēs braucam atpakaļ uz Gosen. Pa tumsu sameklējam pilsētas

birģermeistaru, izceļam to no gultas un pieprasām telpas pulka štāba

novietošanai. Tas aizbildinās, ka visa pilsētiņa ir jau tagad pilna ar

bēgļiem un karaspēku, tādēļ vietas nav nekur.

~Tad mēs paliekam jūsu mājās." Pulkvedis īsi noteic un gatavojas
uz palikšanu. Tas palīdz, tagad birģermeistars tomēr atrod iespēju, kur

novietot pulka štābu.
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21. aprīļa rītā pulkveža šoferis izvelk no mašīnas kravas telpas lielu

gabalu žāvētu speķi, tas būšot brokastīm, jo mēs visu laiku neesam ne-

ko prātīgu dabūjuši paēst. Gabalu no speķa viņš pie saimnieces izmaina

pret maizi un tad mēs visi paēdam kārtīgas brokastis.

Tikko esam pabeiguši mūsu lielisko maltīti, tā pie mums ierodas

111 bataljona komandieris Wally ar vēl diviem vācu virsniekiem. Pulk-

vedis ir atkal savu reizi pārskaities, kā vēl nekad un bez kāda ievada

viņš uzbrēc Wally, kur tad beigu beigās ir viņa bataljons. Tas saraujas

pavisam mazs un ir spiests atzīties, ka kaut gan visu laiku meklējis, to-

mēr bataljonu nav varējis atrast. Šī ziņa pulkvedi ļoti apbēdina, jo ta-

gad nu patiesi liekas, ka mēs neatradīsim pazudušos un tā arī nevarēsim

kopā ar viņiem doties pie amerikāņiem. Pulkvedis, saprotams, vācu

virsniekiem par mūsu nodomu kapitulēt, neviena vārda nesaka. Tagad

viņš izklāsta kapteinim Wally, ka viņa nodoms ir doties pie Berlineš'

komandanta, lai saņemtu kaujas uzdevumu, kaptenis lai brauc vi-

ņam līdzi, bet virsleitnants Martin pa to laiku lai nokārto pārtikas ap-

gādi. Pulkvedis Janums patiesi ir nodomājis doties uz Berlini, jo pre-

tējā gadījumā var gadīties, ka vācu virsnieki atšifrē viņa īstos nolūkus.

Štāba rotas komandierim kapt. Akermanim pulkvedis nodod pavēli sa-

meklēt telpas komandpunktam un pats ar Wally aizbrauc. Virsleitnants

Martin, pa to laiku lēnām gatavojas ar kapteiņa mašīnu braukt mek-

lēt pārtiku. Pēc pusstundas ierodas atpakaļ kapteinis Wally, bet bez

pulkveža. Krievi pašreiz uzbrūkot Erkner, tādēļ viņi pa to ceļu uz Ber-

lini nevarot tikt. Pulkvedis palicis pie bataljona, jo viņš nedrīkstot at-

stāt kaujas joslu. Viņa pavēle esot — tagad abiem vācu virsniekiem pa

citu ceļu doties uz Berlini, nokārtot kaujas pavēles saņemšanu un arī iz-

kārtot pārtikas jautājumu. Abi vācu virsnieki ir ļoti priecīgi un lepni

par jauno un svarīgo uzdevumu un reizē laimīgi, ka var atstāt kaujas

rajonu, tādēļ viņi arī nekavējoši aizbrauc.

Pa to laiku ir arī sameklēts jauns novietojums pulka štābam, bet,

līdzko tas ir ieņemts, tā ienaidnieks ar tālo uguni apšauda Gosen. Krīt

atsevišķi šāviņi, tas satrauc štāba vīrus un tie steidzīgi evakuējas uz

Schmokevvitz. Es tagad redzu, ka pulkvedis, kad atbrauks, nezinās, kur

mēs esam palikuši, tādēļ aizrādu par to kapteinim Akermanim, bet

viņš mani nomierina — šo novietojuma maiņu viņš izdarot pēc pulk-
veža norādījuma. Tomēr es nepaļaujos viņa teiktam un eju kājām mek-

lēt pulkvedi, pēc laika ari viņu satieku. Pulkvedis ir nejauks un nikns

par to, ka mēs esam pametuši viņu vienu.

~Kas ta par lietu, ka jus tik steidzīgi skrienat prom no noradītas vie-

tas. Tad jau mēs ar tādu skraidīšanu nekā nevarēsim padarīt."

Beidzot arī štāba rotas komandieris redz, ka novietojuma maiņu ir

izdarījis pārsteidzīgi, jo artilērijas apšaude ir niecīga un tagad apstājas

pavisam.
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Vācu virsnieki nav vēl atpakaļ no Berlines, bet mums ir palicis viens

no tiem virsniekiem, kuri atbrauca reizē ar Wally. Kad tas uz brīdi iziet

laukā, pulkvedis klātesošiem pasaka, ka viņš savu nodomu — padoties

amerikāņiem, nav mainījis. Šinī sakarībā viņš jau ir devis pavēli II ba-

taljonam atiet uz Blankenfeldi, tā ir apmēram 30 kilometrus rietumos

no Schmokevvitz. Pa to laiku arī ierodas pirmā bataljona komandieris

un ziņo, ka bez zaudējumiem atrāvies no ienaidnieka pie Zittau un vīri

tagad atpūšas netālajā mežā. Kapteinis Akermanis, kurš bija aizbraucis

meklēt pārtiku, tagad ir atgriezies. Viņš ziņo, ka pārtiku varot dabūt,

bet pilsētas komandants vispirms gribot satikt pulkvedi. ~Labi, brauk-

sim." Teic pulkvedis un visā mierā gatavojas doties pie komandanta,
bet pa to laiku piebrauc pats komandants un tas izsaka vēlēšanos, lai

mūsu vīri ieņem pozicijas gar ezera šaurumu pilsētas austrumu malā.

Mūsu komandiera izturēšanās ir pasvītroti vēsa. Viņš mierīgi paskaid-

ro, ka mūsu grupai ir paredzēts sevišķs uzdevums, divi mūsu virsnieki

pašreiz atrodas ceļā pie Berlines komandanta, lai saņemtu šo jauno

kaujas pavēli. Ja tie abi nebūs līdz pīkst. 18.00 atpakaļ, tad kaujas gru-

pa ieņems pozicijas, bet komandants vispirms lai gādā par to, lai mūsu

vīri saņemtu pārtiku. Tomēr liekas, ka komandantam ir radušās kādas

aizdomas, jo, kaut arī viņš solās pārtiku sagādāt, bet tad pēkšņi sarunu

vidū viņš noprasa pulkvedim uzrādīt dokumentus. Mūsu komandieris

arī, saprotams, bez vilcināšanās to dara. Komandants apmierināts vēl-

reizi apsola, ka līdz pīkst. 18.00 ēdiens būs piegādāts un viņš pats arī

vēl atbrauks.

Tagad pulkvedim un mums visiem ir skaidrs, ka vācu vadībai ir ra-

dušās kaut kādas aizdomas par mūsu vilcināšanos ieņemt pozicijas. Pie

tam, mēs paši zinām, ka šīs aizdomas ir stipri pamatotas. Mūsu acu-

mirkļa problēma ir — kā visērtāk un ātrāk tikt vaļā no pēdējā vācu virs-

nieka, kurš arvienu vēl ir pie pulka štāba. Viņš nekādā gadījumā ne-

drīkst palikt pie mums, jo tad jau pēc pirmās pavēles, ko pulkvedis

dos, viņam mūsu nolūki būs skaidri visā kailumā. Līdzko viņš parādās

pulkveža tuvumā, pulkvedis sāk viņu iztaujāt, kur palicis viņa batal-

jons. Ko viņš domā tagad darīt, lai atrastu savu vienību un ko viņš vēl

tagad gaida, ja nerīkojas. ~Jūs tagad piederat pie noklīdušiem. Ja

jūs vēl kavēsaties, tad zināt, kas var notikt ar jums!" Pulkvedis tēvišķi

pamāca viņu. Tā apstrādāts, vācu virsnieks nu ir gatavs braukt meklēt

savu vienību, jo viņš loti labi zina, ka tādus noklīdušos, pie tam, ja tie

nemeklē savu vienību, var ātri paķert kara tiesa. Tādēļ viņš sava nolū-

ka izvešanai, prasa pēc pulkveža mašīnas, lai tūdaļ dotos ceļā. Pulkve-

dis to strupi noraida. ~Man nenāk ne prātā dot projām manu mašī-

nu, virsleitnanta kungs. Ja jūs gribat braukt meklēt savu vienību, tad

meklējat pats kādu braucamo. Ja ne citādi, tad braucat kaut vai ar

tramvaju."

Tā nu tagad ari tas vācietis pazūd no mums. Kapteinis Akermanis pa
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to laiku ir noskaidrojis, ka vācu komandants nemaz nesteidzina ēdiena gatavo-

tājus un iziešanas laiks jau tuvojas. Pulkvedis Janums īsi pārdomā, tad norūc,

ka nav vērts gaidīt pārtiku un pavēl kaujas grupai pīkst. 17.45 atstāt novietoju-

mu un pa blakus ceļiem doties uz Blankenfeld. Ar vienību kopā gan vēl soļo

vācu virsseržants Ortners no apgādes vienības, bet, nekā nenojauzdams,

mierīgi turas citiem līdzi. Pēc apmēram 10 km gājiena, kolonnu pa-

nāk vācu virsleitnants. Viņš nav varējis dabūt telefona savienojumu ar

Berlini, nedz arī atrast kādu satiksmes līdzekli. Schmokevvitz viņš sada-

būjis divriteni un dzinies mums pakaļ. Līdzi soļodams, tagad viņš mēģi-

na iztaujāt kareivjus, lai uzzinātu kur tad nu tagad kaujas grupa dodas

un kāds ir tās uzdevums. Tā kā vīri paši nekā nezina, tad viņi arī ar pa-

skaidrojumiem nevar palīdzēt.

Netālu aiz Rotberg, kolonnu ar divriteņiem panāk vairāki žandarmi

un vaicā pēc komandiera. Tāds jautājums nevienu nepārsteidz, tādēļ

mēs sakām, ka komandieris ir kaut kur kolonnas galvā, labi tālu priek-

šā. Žandarmi stāsta, ka viņiem Rotbergā esot dažas patšautenes, kuras

viņi gribētu nodot mums. Pulka ieroču virsnieks Blumentāls, pēc īsas

pārdomas sameklē kaut kur pajūgu un brauc atpakaļ pēc solītiem iero-

čiem. Kolonna turpina savu ceļu tālāk un tad, kad Blumentāls atkal

kolonnu panāk, tad izrādās, ka žandarmi pa ceļam pazuduši un Rot-

bergā neviens nekā nav zinājis par kaut kādām patšautenēm. Tātad

mūsu ceļi un virzieni tiek jau novēroti. Kādās krustcelēs pazūd arī vācu

virsleitnants. Vīri teic, ka viņš apturējis kādu mašīnu, iekāpis un ar to

aizbraucis Berlines virzienā.

Gājiena kolonnai sasniedzot Dalevvitz, pēkšņi kolonnas vidū atskan

spalgs sprādziens, es domāju, ka sprāgusi kāda granāta, bet izrādās, ka

kādam vīram no tanka iznīcinātāju grupas ir kritusi tanku dūre un

eksplodējusi. Pulka ārsts Plakāns, kā par nelaimi, ir tālu priekšā un

mums nav iespējas viņu sazināt. Sanitāri dara visu iespējamo, lai pa-

līdzētu ievainotiem. Pulkvedis ir dziļi satriekts par notikušo, bet savā

rīcībā, kā jau vienmēr, noteikts un ātrs. Viņš notur dažas Berlines

virzienā braucošas mašīnas un, neskatoties uz braucēju pretrunām,

piespiež uzņemt smagi ievainotos nogādāšanai uz lazareti. Kritušie pa-

liek uz vietas. Un pārējie klusēdami paiet negadījuma vietai garām un

redz savus bijušos kaujas biedrus pamestus ceļa malā. Kopā ar ievaino-

tiem pavisam zaudēti četrpadsmit vīru, no viņiem, cik zināms, tikai

vienam ir izdevies vēlāk izkļūt no krievu gūsta, kadets Ziņģis ir iespējis

sevi kaut kā paslēpt no krieviem, kad tie ieņēmuši Berlini. Šis smagais

un pavisam nevajadzīgais negadījums ir atstājis ļoti smagu iespaidu uz

pulkvedi. Viņš sadrūmis, ne vārda nesacīdams, soļo līdzi saviem vīriem.

Tanku dūres ir brīnišķīgs ierocis ne tikai cīņai pret tankiem, bet jo se-

višķi iespaidīgs ierocis ielu cīņās. Tikai ar tām jāprot pareizi rīkoties, jo

neuzmanīga rīcība var izsaukt milzu postu, kā jau to mēs tagad pie-

dzīvojām. Laikam tomēr tanku iznīcinātāju komandas vīri nebija pie-
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tiekoši labi apmācīti, iespējams, ka laika trūkuma dcl tas nav bijis iz-

darīts.

Ap pusnakti kolonna sasniedz Blankenfeldi, tur jau Majors Alksnītis

ar II bataljonu nepacietīgi gaida uz mūsu atnākšanu. Viņiem, neskato-

ties uz dažādiem žandarmu posteņiem, ir labi laimējies nokļūt līdz

Blankenfeldei. Vienīgi sadursmē ar krieviem pie Erkner, ir zaudēts

viens vads.

No garāmgājējiem, vietējiem iedzīvotājiem un citiem karavīriem mēs

uzzinām, ka ienaidnieks arī iet mūsu virzienā. Pirms stundas krievi esot

ieņēmuši kādu ciematu dienvidaustrumos no Blankenfeldes un tagad

nākot mūsu virzienā. Kaut jau ir nosoļots diezgan ilgi un neesam jau

pāris dienas neko prātīgu ēduši, vīri tomēr turas ļoti labi. Ne kāds pa-

liek atpakaļ, ne arī kāds met ieročus nost. Katrs zina, ka mums uz pē-

dām seko ienaidnieks, kurš nepazīst nekādu žēlastību un mūsu liktenis

būtu drausmīgs.
Ar komandiera atļauju, lai atvieglinātu vīriem soļošanu, kādā dīķī

nogremdējam mīnu metējus. Tiem tā kā tā nav nekādas vērtības, jo vi-

sa municija izlietāta atvairot krievu uzbrukumus pie Erkner un tagad

kaut kur dabūt municiju — tas ir galīgi neiespējami.

Ap pusdienas laiku 22. aprīlī, kolonna panāk nelielu franču un ame-

rikāņu gūstekņu grupu. Mēs tos apsteidzam un paejam tiem garām, jo

viņi savu nedaudzo mantību sakrāvuši rateļos, tagad tos stumj un velk

tādēļ viņu gājiena temps ir nedaudz lēnāks par mūsējo.
Willenbruchā taisām īsu atpūtu un, kaut arī visi ir noguruši, tomēr

pulkvedis liek soļot tālāk, jo viņš grib sasniegt Fichtenvvald, tur vismaz

uz brītiņu būtu miers no uzbrūkošām sarkanarmijas vienībām. Majoru
Alksnīti un mani pulkvedis ar mašīnu izsūta vietraudžos, lai sameklētu

kaujas grupai apmešanās vietu. Ar lielām pūlēm mums izdodas pārpil-
dītajā kūrorta pilsētiņā sameklēt vietu, kur vismaz viena daļa vīru va-

rēs apmesties. lerodas kaujas grupa. Vīri noguruši līdz apkrišanai, kā

nekā jau noieti apmēram 85 kilometri.

Pulkvedis norīko 8. rotu austrumgalā un 3. rotu rietumgalā, lai no-

drošinātu mūsu novietojumu pret nepatīkamiem pārsteigumiem. Vācu

feldfēbelis ar pāris vīriem aizbrauc meklēt uzturu, pēc pāris stundām

viņi atgriežas — viņš ziņo, ka uzturs dabūjams vienīgi 20 kilometru at-

tālā Potsdamā, bet tādam braucienam trūkst transporta. Pulkvedis

nobrēc, ka uzturs jāsagādā, vienalga, lai viņi paši nes to uz muguras.

Vīri vakarā atgriežas un teic, ka rītu agri izbraukšot un tad uz pusdie-

nas laiku, cerams, ka uzturs būs klāt.

Novietojums ir ļoti trūcīgs, kaut arī tomēr lielākā daļa vī-ru ir zem

kautkāda jumta. No rīta es pamostos nosalis tīri stīvs, jo gulēju uz kaila

klona. Lai sasildītos — ar lēkāšanu arī nekā nevar izdarīt, jo no forsētā

gājiena visi locekļi ir tā kā svina pielieti. Pie tam vakar, tanku dūrei

sprāgstot, esmu dabūjis caurumu muskulī, tas tagad sāp vairāk kā va-
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kar sāpēja. Krievi esot ar tankiem pagājušā naktī iebraukuši apmēram

3 km attālajā ciematā. Tas mums nemaz ar nav patīkami uzzināt, ka

krievu tanki ir jau tik tuvu klāt mūsu ceļa virzienam. Pulkvedis dod

pavēli, bataljonam pāriet uz mežu rietumos no Fichtenvaldes-Lenin ce-

ļa. Sardzēm abos novietojuma galos viņš pavēl ļoti uzmanīties, lai tikai

kāds mūs nepārsteidz. Mūsu novietojuma saimnieks, sadzirdējis, ka

krievs ir jau tik tuvu, salicis ratelos savas vērtīgākās mantas, aizjūdz

sirmu ēzelīti un izbrauc pa vārtiem. Tomēr pēc mirklīša viņš ir atpa-

kaļ, jo sadzirdējis, ka visi krievu tanki ir iznīcināti. Mūsu vīri, saim-

niekam aizbraucot, jau gatavojas patīrīt samērā pilno pieliekamo, ta-

gad skumji noraugās saimnieka atgriešanās. Cerības dabūt kaut ko

ēdamu ir atkal vējā.

Pēkšņi tuvumā atskan divi spalgi sprādzieni. Liekas, iznīcinātie tanki

ir jau klāt, jo dzirdās arī ķēžu graboņa. Saimnieks steidzīgi sviež savu

ēzelīti aizjūgā un veikli taisās prom. Tikai mūsu vīriem nu vairs nav lai-

ka plinderēt pieliekamos, jo 3. rotas rajonā dzirdami tanku šāvieni,

rej ložmetēji un grab tanku ķēdes. Tad atskan tanku dūres sprādzieni
un aiz ēkām paceļas melni dūmi no degošiem tankiem. Parādās daži

karavīri, tie ziņo, ka pirmos divus punktus ar uzsēdinātiem kājniekiem
esot iznīcinājuši, bet tiem sekojuši vairāki tanki un smagās mašīnas

ar kājniekiem, pārspēks par lielu un vairs nevarot noturēties, tādēļ
rota atkāpjoties ceļa virzienā. Pulkvedis, kā parasti, ļoti mierīgs. Viņš nesa-

ka nekā, tikai, liekas, pārdomā jaunradušos stāvokli. Skaidrs ir, ka

mēs esam atgriezti no pārējiem. Mums jātiek pāri ceļam rietumu virzie-

nā un jāpaiet garām krieviem. Pulkvedis dod rīkojumu atsaukt 8. rotu

un šoferim pavēl braukt uz Lenin un tur gaidīt, līdz mēs pienākam.

No 8. rotas pie mums ierodas tikai viens vads, pārējie ir atgriesti, jo
krievu tanki iebraukuši vidū starp mums. Mēs esam tikai pāris desmit

vīru. No virsniekiem mēs esam tikai pulkvedis, vltn, Neilands un es. Iz-

beidzās šaušanas trokšņi. Mēs ejam raitu soli, jo jātiek krieviem ga-

rām, lai tiktu pāri ceļam. Auto ceļa aizsprosti ir ciet, bet tie jau arī ne-

ko lielu nenotura nedz tankus, nedz arī citus transporta līdzekļus. Tad,
labu gabalu mums priekšā es pamanu mūsu mašīnu iestigušu pļavā. Ap
to mocās vīri, lai mašīnu dabūtu brīvu. Pulkveža mašīnā es liku arī

braukt majora Amerika dēlam, kurš pēkšņi saslima un nespēja turpināt ceļu.
Ar pulkveža atļauju es paņemu dažus vīrus un mēs dodamies palīgā, lai izdabū-
tu mašīnu laukā no staignāja. Tie, pamanījuši mūs nākam, ar pēdējiem spē-
kiem izdabū mašīnu uz ceļa un aizbrauc. Laikam viņi mūs noturēja par
krieviem.

Tad mēs sadzirdam mums priekšā uzliesmojam spēcīgu automātisko

ieroču uguni, tanku šāvienus un ķēžu graboņu. Tātad, krievs ir ieņēmis
upes pārejas un mums tur nav vairs ko meklēt. Mēs pagriežamies uz tu-

vējo mežu. leejot mežā, mēs jūtam, ka mēs te neesam vieni paši. Izrā-

dās, ka te atrodas visa 8. rota ar vltn Čubinu, tagad jau mēs esam pāri
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par 80 vīru. Cubins esot izpētījis, ka visu laiku pa ceļu ir nepārtraukta

ienaidnieka kustība. Pāriešana ļoti riskanta. Tādēļ esot jānogaida nakts.

Tas atkal pulkvedim nepavisam nepatīk. „Mēs esam atšķirti no kaujas gru-

pas, kas zina, kur tā ies un kas notiks. Mums tagad nav tik daudz laika,

lai gaidītu nakti. lesim tagad. Ja citādi nevarēs, tad ar tricienu jāpārvar

ceļš un jāsasniedz nākošais mežs."

Pietuvojušies ceļam, mēs novērojam kustību pa to. Netālu stāv sar-

kano tanks, apkalpe ir izkāpusi. Mums garām, omulīgi tērzēdama, pa-

iet kāda patruļa. Kaut kur tālāk redzamas kādas sievietes. Pulkvedis

brīdi padomājis, pavēl vienai grupai ar patšauteni skriet kā pirmai pā-

ri, otrā pusē ieņemt poziciju un tad ar uguni atbalstīt pārējos pie pār-

skriešanas. Tā grupa pēc grupas, mēs skrienam pāri ceļam. Krievi, lie-

kas, mūs nemaz nepamana, tikai viena sieviete, redzot mūsu grupas

skrienot, pie katras grupas parādīšanās sāk neganti spiegt. Nezin vai vi-

ņa grib mūs brīdināt, vai brēc no bailēm. Es nekā cita nevaru darīt, kā

tikai pie sevis uz to velna sievišķi nolamāties.

Beidzot mēs visi esam pāri ceļam un tūdaļ pazūdam mežā. Mazliet

atpūtušies, mēs uzņemam virzienu uz rietumiem un turpinām gājienu.

Paejam garām kādām mājām, ciematiem. Pēc kāda laika mūs ar divri-

teņiem panāk kāds vīrs un sieviete. Viņi uztraukti sūdzas par to, ka

mūsu vīri viņu mājās esot nozaguši 7 kukuļus maizes un kulīti ar mil-

tiem. Pulkvedis ir noskaities ne tikai uz puišiem, ka viņi tādā brīdī pa-

laiduši nagus, bet arī uz sīkumainiem vācu civīlistiem. Vecais liek man

noskaidrot lietu un atdot viņiem viņu īpašumu atpakaļ. Vācu civīlistiem

par bēdām un lamāšanos, atrodu tikai maisiņu ar miltiem, maize visa jau
ir apēsta. Maisiņu atdodam civīlistiem atpakaļ, kuri aizbrauc lamāda-

mies.

Pievakarē mēs satiekamies ar mūsējiem. Par to visiem lieli prieki un

līksmība. Vīri rindām nāk un pārliecinās, vai patiesi Vecais ir jau klāt

un, ja viņš ir atradies, tad jau arī viss atkal būs kārtībā. Satikšanās

priekus aptumšo vienīgi tas, ka nav zināms, kur atrodas pulka štāba

vienības, 1. rota un II bataljona štāba virsnieki ar majoru Alksnīti

priekšgalā. Dabūjam autentiskas ziņas, ka Fichtenvaldē ir iznīcināti di-

vi krievu tanki un uz tiem esošais desants. Tomēr arī mūsējie ir cietuši

zaudējumus — viens kritis, to sabraucis krievu tanks, viens vieglāk un

otrs smagi ievainots zēns. Pēdējo vīri visu laiku ir nesuši līdzi. Tagad ari

noskaidrojās, kādēļ trešā rota nav brīdinājusi pārējos par tanku uzbru-

kumu. Kad postenis ieraudzījis tankus un rotā sacēlis trauksmi, leit-

nants Burmeistars tūdaļ mēģinājis pa telefonu sazināties ar štābu, bet

telefons nav darbojies. Tādēļ ar divriteni pa blakus ielu mēģinājis aiz-

braukt tankiem garām, lai sasniegtu pulka štābu, bet iela bijusi tik

smilšaina, ka nav bijis iespējams veikli tikt uz priekšu.

Tagad, pārspriežot jaunradušos stāvokli, mēs atrodam, ka mums,

lai sasniegtu nākošo mežu masīvu, vispirms ir jāpārvar apmēram 10 ki-

lometru plata bezmežu josla. Ņemot vērā ienaidnieka straujo kustību,
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pārgājienu varam taisīt tikai naktī, tādēļ Vecais noliek iziešanas lai-

ku pīkst. 22.00. Ceļa mērķis — ir Verlorenevvasser, nākošā mežu masī-

va malā.

Uz Potsdamu aizbraukušie apgādes vīri jāuzskata par zaudētiem.

Nakts pārgājiens šoreiz nav sevišķi liels, vismaz salīdzinot ar iepriek-

šējiem, ir tikai jānosoļo 35 kilometri. Šodien es savu ievainojumu arī

jūtu daudz mazāk. Puiši visi turas brīnum labi, tikai smagi ievainotais

sagādā i nesējiem un lielas grūtības arī pašam, uz improvizētām nestu-

vēm nav viegli paciest sāpes. Viņš lūdzas, lai viņu atstāj Freithal slim-

nīcā, kur arī atvadāmies no mūsu biedra un mēs turpinām mūsu ceļu.
Nakts ir gaiša, tas reizē ir labi un arī slikti, bet mūsu gājiens veicas

labi. Pēc vietējo stāstiem, krievu tanki jau bijuši netālā pilsētiņā. Kur

tie ir tagad, to neviens mums nezin pastāstīt. Pēc ļoti nogurdinoša gā-

jiena mēs pulksten 04.00 sasniedzam meža malu. Kā parasti, ar lielu

piesardzību pulkvedis izsūta izlūku, lai noskaidro, cik tālu vēl ir līdz

Verlorenevvasser un kāds ir stāvoklis. Mums jau sen vairs nav nekāda

laba karte, ir tikai kaut kur sadabūta veca, pavisam nepiemērota un ap-

stākļiem neatbilstoša vienkārša ceļu karte. Izlūki atgriežas ar ļoti prie-

cīgu ziņu, ka tuvīnā ciemā atrodas mums pazudušās vienības. Ciemats

ir tik mazs, ka visi tur nevar novietoties, tādēļ pulkvedis II bataljonu

nosūta uz nākošo ciemu. Kamēr mēs tur apspriežamies, no kādas mā-

jas iznāk divi lidotāju virsnieki. Viņi piederot pie kādas tanku iznīci-

nātāju grupas un, saprotams, vēlas uzzināt, kas mēs esam un ko mēs te

darām. Pulkvedis, kā parasti ir ļoti vēss un nepaļaujas nekādai iztau-

jāšanai, bet gan, savukārt, iztaujā abus virsniekus. Izrādās, ka krievi te

vēl nemaz nav bijuši, toties netālajā pilsētiņā gan esot bijuši daži krievu

tanki. Amerikāņi esot pārnākuši pāri Elbai un pie Zerbst ierīkojuši

priekštilta pozicijas, bet tālāk netiekot, jo pretī esot stipri vācu spēki.
Par tiem stipriem vācu spēkiem mēs gan neticam, bet, tātad, tas nozīmē,

ka rietumu fronte ir vēl kilometrus 60 — 70 no šejienes.

Ciema vidū ir kāda viesnīca, kad mēs tur pieejam un prasām pēc tel-

pām, kur apmesties, saimnieks izturas noraidoši un liedzas mums telpas
pat parādīt. Nevērojot saimnieka pretošanos, mēs tomēr telpas ieņe-
mam un rīkojamies kā savās mājās. Pulkvedis pat to laiku norīko kap-
teini Lapaini, lai tas kaut kur sameklē kaut ko ēdamu. No pieredzes zi-

not, es nelieku nekādas cerības uz pārtikas sadabūšanu un tādēļ es

liekoš pagulēt, jo nakts pārgājiens tomēr ir bijis ļoti smags. Pulkstens

11.00 mani modina kapteinis Lapainis un smaidīdams pārsteidz mani

ar ziņu, ka tomēr ir izdevies sadabūt pārtiku un tagad vaina esot tikai
to sagatavot. Priecīgo ziņu ir vērts uzklausīt, jo kapteinis Lapainis ir

nopircis 2 cūkas, 4 aitas un pusi vērša, vairākus simts kilo kartupeļus
un saknes. Tā ziņa ir tik pārsteidzoša, ka vīri viens pēc otra nāk, lai

paši savām acīm apskatītu neparasti lielos krājumus. Uzturziņi pa mā-

jām meklē lielākus katlus, kur ēdienu sagatavot un visi darbi iet pilnā
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sparā. Tad notiek jauns pārsteigums, pie mums ierodas vēl arvienu no-

klīdušais majors Alksnītis ar apmēram 60 vīriem. Viņi bez atpūtas visu

laiku ir bijuši gājienā jau kopš Fichtenvvaldes, kur viņus krievi bija

atšķīruši no pārējiem. Beidzot pusdienas ir gatavas un mēs visi paēdam

patiesi garšīgo zupu. Tas ir pirmais kārtīgais ēdiens kopš četrām die-

nām. Pienāk ziņa no vācu virsniekiem, ka krievi tuvojoties Balzig pilsē-

tiņai, tā ir tikai dažus kilometrus no mums. Tādēļ pulkvedis nolemj

pīkst. 20.00 turpināt gājienu, par gala mērķi nosakot Eichenquast,

apmēram 30 kilometru attālumā. Šodiena ir patiesi laimes pilna diena,

mūs pārsteidz saimniece, viņa atnes ceptas olas ar kartupeļiem un at-

vainojas par viņas vīra neganto izturēšanos pret mums šorīt. Mums tas

jau bija pavisam piemirsies, bet olas tomēr pieņemam ar pateicību un,

neskatoties uz labām pusdienām, vieta atrodas arī priekš šī papildus
ēdiena. Mēs tak nevaram zināt, kad būs nākošā reize, kad dabūsim at-

kal ēdienu. n
J

Kad pīkst. 20.00 kaujas grupa stājas tālākam gājienam, pulkvedis
īsā uzrunā pastāsta visiem karavīriem savu nodomu — padoties ameri-

kāņiem gūstā. Tas, liekas, ir vīrus pārsteidzis un tagad viņi saprot, kā-

dēļ mūsu grupa visu laiku atradusies kustībā un taisījusi tik dīvainus

gājienus. Šis paziņojums dod visiem jaunus spēkus un gribu soļot tālāk

un, kā tas ir skaidri redzams, tad visi to uzņem ar dalītu piekrišanu. Šo-

reiz nakts ir tumša, liekas, ka vairākas reizes mēs apmaldāmies un te

ir atkal pulkvedis, kurš vienmēr prot pasacīt, kur mēs atrodamies un

kurpsmumsījāiei. Par pulkveža apbrīnojamo nemaldību pareiza virzie-

na ieturēšanā, mēs visi esam patiesi izbrīnējušies.
Pēc paātrināta gājiena; kas bēž jebkādas kārtīgas atpūtas iet visu

nakti, mēs,ap pīkst 05.00 beidzot tuvojamies paredzētam mērķim. Tas

nu gan, izrādās, nav nekāds mazais ciems, pie tam viņš atrodas kāda

lidlauka malā un turpat ir arī liels apmācības laukums. Pulkvedis ka-

mēr nav noskaidroti visi apstākļi, noliedz cilvēkiem iet laukā no meža

un noliedz arī kurināt uguni. Pulkvedis izsūta izlūku patruļu, kuras uz-

devums ir noskaidrot vispārējo stāvokli: kur atrodas krievs, kur ameri-

kāņi un kāds ir apvidus. Grupa viena virsnieka vadībā aizbrauc ar

divriteņiem. Pēc īsas atpūtas pulkvedis aicina mani līdzi apskatīt apvi-
du. Lidlaukā ir dažas bojātas lidmašīnas. Mēs sastopam dažus ka-

reivjus, tie pastāsta, ka vienā mājā dzīvo kāds pulkvedis leitnants, kurš

arī esot šī novietojuma komandants.

~Nu, Bušman," teic pulkvedis, ~būs laikam jāiet pieteikties pie ko-

mandanta, varbūt dabūjam kādas telpas, kur nolikt vīrus. Pie tam, ne

tikai pieklājība prasa pieteikties, bet arī mūsu drošība. Tas būs aizdo-

mīgi, ja mēs te uzturēsimies nepieteikušies." Tā arī kā norunāts, mēs

aizejam pie komandanta, tas neizrāda nekādu lielu prieku par mums.

Vai viņam ir kādas aizdomas par mūsu nolūkiem? To jau nu arī viņš
mums nesacītu. Vienības var novietoties tukšajās somu parauga teltīs,
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tomēr izrādās, ka tās ir tik netīras, ka neviens tur negrib iet iekšā. Pa

to laiku ltn.Zvirgzdiņš noskaidrojis, ka pārtikas noliktava ir tepat 7

kilometru attālumā un viņš gatavojas braukt, lai saņemtu vajadzīgo

daudzumu pārtikas. Tad pilnīgi negaidot ierodas pulkveža pazudusī

mašīna. Šoferis braucis uz labu laimi un atradis mus.

Pīkst. 17.00 atgriežas izsūtītie izlūki. Amerikāņi atrodoties priekštil-

ta nocietinājumā un nekustoties tālāk uz austrumiem. Vāciešiem tur

neesot gandrīz nekādu spēku, par artilēriju nemaz nerunājot. Apvidus

esot mežains, tā kā pietiekoši vietas, kur apstāties. Kamēr mes edam un

pulkvedis pārdomā, ko darīt, ierodas ltn Zvirgzdiņš pavisam uztrau-

cies. Jau esot orderis pārtikas saņemšanai bijis parakstīts, kad pienācis
telefonisks rīkojums, ka pirms pārtikas saņemšanas kaujas grupas ko-

mandierim jāierodas XX armijas štābā. Mums visiem aizraujas elpa.

Tagad esam atklāti. Arī pulkvedis ir kļuvis pavisam kluss. Tagad visa

tā lieta sāk drāmatizēties. lerasties XX armijas štābā, tas ir tikpat kā

nāves spriedums viņam. Tomēr pārtika ir vajadzīga, ja grib savu no-

domu izvest līdz galam. Pēc neilgas klusēšanas pulkvedis beidzot ieru-

nājas:,, Kas zin, varbūt tik traki nemaz nebūs. Galvu, sacīt, jau nu tū-

daļ nenoraus. Un vīriem kaut ko ēst tak ir vajadzīgs. Es domāju, man

jābrauc."

Visi klātesošie virsnieki sāk skaļi protestēt. Tas nebūtu pareizi, ja

pulkvedis tagad dotos briesmās. Vakar visi esot labi paēduši, tās vienas

dienas pārtikas dēļ nav vērts doties briesmās, gan kaut kur izdosies sa-

meklēt uzturu, kamēr nokļūsim pie amerikāņiem.
Pulkvedis arī nomierinājās un sāk gudrot ko un kā rīkoties tā-

lāk. Tagad armijas vadībai Berlines telpā ir skaidrs, ka pulkveža Ja-

numa kaujas grupai ir citi nodomi nekā Berlines aizstāvēšana. Tagad

viņi par katru cenu mēģinās mūsu gājienu noturēt.

Ar pārtikas nesaņemšanu stāvoklis radikāli mainījies. Tagad mēs ne-

varam gaidīt amerikāņus, bet mums ir jāiet pie viņiem. Tādēļ pulkvedis

noliek iziešanu pīkst. 23.00, jo paredzētais gājiens būtu tikai apmē-

ram 15 kilometri. Noliktā laikā mežs atdzīvojas, uz ceļa rindojas rotas

un bataljoni. Arī pulkveža šoferis darbiņa savu mašīnu, bet veltai, izrā-

dās, ka benzīns ir viss. Nule atgūtai mašīnai būs jāpaliek atpakaļ. Šofe-

ris lūdz atļauju palikt te līdz rītam, gan jau tad viņš sadabūšot kaut kur

degvielu. Pīkst.o3.oo mēs esam paredzētā vietā, apmēram 5 kilometri

no Lindau. Pulkvedis norāda apmešanās vietas un pavēl ieturēt vislie-

lāko mieru un klusumu. Rīts ir stipri vēss. Pulkvedis atkal norīko divas

izlūku grupas, kuras izsūta divos virzienos, lai tās iespējami pareizi no-

skaidrotu amerikāņu atrašanās vietas un lai uzzina, cik lieli un stipri ir

vācu spēki. Ltn. Zvirgzdiņš, savukārt, aizbrauc meklēt pārtiku.
2. rotas komandieris ltn. Vaivads ziņo, ka viņa vīri atraduši mežā pa-

slēptas mantas, virsnieku drēbes, un šo to. Tās esot izvazājuši uri tagad
ieradušies divi vācu zaldāti un meklējot tās mantas. Ko lai tagad dara?



89

Tie ir ari ataicinājuši žandarmus un pēdējie interesējas, kas mes esam,

ko te darām un kādēļ esam šeit. Pulkvedis grūti nopūšas — atkal ķibe-
le.

Viņš liek kapteinim Akermanim iet nokārtot to lietu. Mēs redzam,

ka Akermanim šis uzdevums ir traki nepatīkams, bet viņš ir pārāk labs

virsnieks, lai savu nepatiku izrādītu, bez tam viņš ir jurists, tieslietu

virsnieks un no visiem klātesošiem vislabāk pārvalda vācu valodu.

Akermanis arī to lietu izkārto varen veikli, žandarmiem viņš ieteic at-

griesties no rīta, kad te būs pats komandieris, tas noskaidros šo gadī-

jumu un sameklēs vainīgos. Žandarmi aizbrauc. Tūdaļ ierodas pulkve-
ža mašīna un šoferis atvedis lieliskas ziņas. Mūs meklējot, viņš gandrīz

ieskrējis pie amerikāņiem. Vāciem te nekādas pretestības nav. Tā kā

fronti pāriet nebūtu nekāda problēma. Arī abas izlūku grupas ierodas.

Pēc viņu domām, frontes pāriešana neradītu nekādas grūtības. Viņi zin

arī sacīt, ka apmēram 10 kilometru uz frontes pusi esot kādas mājas un

kā tas izskatoties, tad tur laikam būšot iespējams dabūt pārtiku. Pulk-

vedis norīko ltn. Zvirgzdiņu ar 10 vīriem doties uz minēto māju un, ja

tur tiešām ir izkārtojams uzturs, tad lai rīkojas tā, ka ap pīkst. 01.00

garām ejošās vienības varētu saņemt ēdienu.

Savu mašīnu pulkvedis nodod kapteiņa Akermaņa rīcībā, kuru viņš
nozīmē par sarunu vedēju ar amerikāņiem. Viņam līdzi iedod vienu ka-

reivi — tulku un kā trešais ir šoferis.

Paši mēs pa to laiku kārtojamies tā, lai būtu kaut cik pieklājīgā iz-

skatā, kad ejam gūstā. Tuvējā strautā mazgājamies, noskujamies un

līdz ar to arī mēs paši jūtamies garīgi stiprāki. Priekšā mums ir nākot-

ne ar daudziem nezināmiem.

Tad ierodas pulkveža mašīna, bet bez kapteiņa Akermaņa. Mēs cits

caur citu vaicājam, kur palicis Akermanis, kas noticis ar viņu. Braucējs
smaida un ziņo pulkvedim, ka viss nokārtots labākā veidā. Kapteinis
palicis pie amerikāņiem, bet viņi sūtīti atpakaļ, lai paziņotu pāriešanas
laiku un vietu. Pāriešanai ir jānotiek šinī naktī pīkst. 01.00 pie Schoras

ciemata. Jāņem līdzi visi ieroči.

Amerikāni viņus saņēmuši ļoti korrekti, par cik to no ienaidniekavar

sagaidīt. Sākumā nemaz nav gribējuši ticēt, ka tuvumā esot tik liela

vienība, pie tam latvieši. Kad Akermanis viņus pārliecinājis, tad nolē-

muši mašīnu sūtīt atpakaļ un solījušies katru stundu pie Schora cie-

ma izšaut gaismas signālus. Kad šoferis sūdzējies, ka viņam nepietiks

benzīna, šie pielējuši pilnu tvertni un noņemtās vācu pistoles vietā iede-

vuši lielu amerikāņu revolveri. Pulkstenis ir jau 21.30, tātad mums jā-

pasteidzas, ja gribam laikus būt norādītā vietā. Pulkvedis dod pavēli 20

minūšu laikā nostātis gājiena kārtībā. Kad visi ir nostājušies, tad pulk-

vedis Janums grib uzrunāt savus karavīrus. Viņš ir ļoti nopietns, pat

izskatās bēdīgs. Pulkvedis pateicas par līdzšinējo uzticību un disciplīnu
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visā šinī gājienā. Uzruna ir īsa un sirsnīga. Viņš pieņemot, ka tikpat

disciplinēti notiks pāriešana pie pretinieka. Lai neviens nelolojot ne-

kādas rožainas cerības par apstākļiem gūstā, tāpat lai necerot, ka mūs

nākošās dienās atsvabinās. Tieši pīkst. 22.00 atskan pavēle gājienam.

Pirmā brauc pulkveža mašīna, tad sekojam mēs ar štāba vienībām, aiz

mums I un II bataljons. Visi kārtīgā ierindā ar visiem ieročiem. Kad

ejam gaļām mājām, kur mūsu pavāri gatavo ēdienu, tie kļūst pavisam
bēdīgi, iesāktais ēdiens jāpamet un jāpievienojas gājienam. Viņi ātri iz-

zvejo apvārītos gaļas gabalus no katliem un dala tos gājējiem. Kamēr

vīri rīkojas ap katliem, man ir uzdevums sameklēt baltu drānu karo-

gam, jo tas ir amerikāņu noteikums, ka mums jānes balts karogs.

Mājas tomēr nav bijušas galīgi pamestas» liekas, tie ir poļu strādnieki,

kas noskatās mūsu rīcībā. Mums, sacīt, viņi neteic nekā. Gājiens brī-

žiem it kā sastomās, jo ceļš ir smilšains. Pulkvedis nervozē, vai mēs no-

kļūsim laikā kā paredzēts. Mūs pārlido kāda lidmašīna, bet nezinām,

kam tā piederīga, tādēļ ievērojam drošību, jo šoreiz mums jābaidās no

vācu lidmašīnām. Nekur neredzam neviena cilvēka, atskan kāds vientuļš

šāviens, lode viegli ievaino kādu karavīru rokā. Kādu kilometru pirms
Schoru ciema, pēkšņi uz ceļa uzlec kāds stāvs un vācu valodā uzsauc -

stāt!— Mašīna apstājas, tagad saskatām kādu leitnantu. Tam rokā ir

pistole, ieraudzījis pulkvedi tas vērš to pret viņa krūtīm.

~Kur jus ejat?"

~Pie amerikāņiem," aukstasinīgi atbild pulkvedis.

~Jūs nekur neiesiet!" Pavēloši sauc leitnants.

~Netaisāt muļķības," mierīgi atbild pulkvedis un sev pār plecu noko-

mandē,,,pielādēt!" momentā noklaudz 5 — 6 mašīnpistoļu aizslēgi.

Tas palīdz. Leitnants nolaiž pistoli, viņa balss tagad skan gandrīz vai

lūdzoši. Pie tam, viņš ir tagad ieraudzījis no tumsas iznākušo kolonnu,
kas tagad apstājas. Tik daudzvīru, acīmredzot, ietekmē leitnantu.

~Kurp jūs ejat?"

~Es sacīju, pari pie amerikāņiem."
~Kas jūs esat?"

~Latvieši"

~Vai jusu vidu nav vācieši?"

~Nē."

~Jūs varat iet." Leitnants nosaka, bet tā jau vairs nav atļauja, jo ko

gan viņš viens pret tik lielu vienību varētu izdarīt.

Es vaicāju pulkvedim, vai nevajadzētu to trako puisi paņemt hdzi.

~Nav vērts ar viņiem piņķēties," teic pulkvedis, ~lai jau pakaro

vien, ja grib."
Mazliet tālāk ceļmalā redzam pāris zaldātus, grāvja malā nolikts lož-

metējs, kādus tos lietoja pirmā pasaules karā. Ar ūdens dzesinātāju.
Mēs, drošības dēļ, noliekam pāris patšautenes, lai viņi gadījumā neie-

domā mums uzlaist pāris kārtas no aizmugures. Vēlāk mūsu vīri stāsta,
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ka vācieši par to neganti lamājušies. Pa ceļam šur tur grāvjos redzam

pa kareivim ar šauteni vai tanku dūri rokās.

Schora ir tukša un tumša. Vietām sagrautas mājas. Aiz ceļa līkuma sa-

skatām pirmās dzīvības zīmes no amerikāņu puses — divi sarkanas

uguntiņas. Pēc kādiem simts metriem redzam tuvojamies četrus tum-

šus stāvus. Tie palaiž garām auto ar balto karogu un tuvojas mums.

Apstājamies. Aiz mums nostāj visa kolonna. Es raugos pulkstenī —

tas rāda 01.10. Tātad, ir sākusies jauna diena, 27. aprīlis un mēs esam

ieradušies tikai ar desmit minūšu nokavēšanos.

Četri nācēji ir mūsu sagaidītāji — kads majors, divi leitnanti — tulki

un kapteinis Akermanis.

Majors militāri sveicina, mēs atbildam. Viņš saskatījis pulkvedi,
griežas pie viņa un lūdz atvainot viņa pulka komandieri, ka tas ir ka-

vēts ierasties, bet viņš esot lepns, ka drīkstējis šo uzdevumu pildīt. Ma-

jors uzaicina mūs turpināt gājienu. Viņš ar vienu leitnantu pievienojas
pulkvedim, otrs leitnants nāk kopā ar kapteini Akermani un mani.

Sākumā mēs soļojam klusēdami, bet, kad dzirdam, ka pulkvedis saru-

nājas, arī mēs uzsākam sarunu.

Leitnants apvaicājas par manu dienesta pakāpi un amatu, es, savu-

kārt, to pašu par viņu. Pamanījis man uz krūtīm lielo tālskatu, viņš iz-

saka vēlēšanos to iegūt savam bataljona komandierim. Es esmu pār-

steigts par tādu pieklājīgu vaicājumu, atdodu to viņam, jo zinu — man

tā kā tā to vēlāk atņems.

Pēc kāda kilometra, pie dzelzceļa pārbrauktuves Gutergluck tuvumā

mēs saskatām pirmos amerikāņu karavīrus. Ar neslēptu zinātkāri tie

noskatās mūsos. Kolonnu aptur, mums priekšā ir mīnu sprosti, tādēļ
karavīrus novada no ceļa apkārt sprostiem. Tad mums pavisam vien-

kāršā veidā jānodod visi apbruņojuma priekšmeti. Viss notiek vienkār-

ši: karavīri, garām ejot gājienā, met kaudzē ieročus un otrā kaudzē citus

piederumus. Gabaliņu tālāk daži amerikāņi pavirši pārbauda, vai nav

kas paturēts. Personīgās mantas un mugursomas neviens neaiztiek.

Turpat ir arī jāatstāj pulkveža auto. Šoferis izkāpj, noglāsta savu brau-

camo, kuru viņš tik ilgi kopis un tas viņu tik ilgi visur vadājis un pats

skumji pievienojas gājienam.

Visi mēs esam klusi un nospiesti. Arī mani ir pārņēmusi nospiestība.

Negribētos sacīt, ka es esmu bēdīgs, bet arī prieka nejūtu. Es esmu ap-

mierināts ar to, ka viss izdevies, kā mēs to bijām plānojuši. Žēl tikai,
ka tas neizdevās visiem mūsu biedriem un arī tas mani mazliet nospiež,

ka pavisam necilā veidā tagad izbeidzas manas karavīra gaitas. Lai gan

nekad nebiju domājis par militāru karjeru, tomēr pa šiem kara gadiem
ir radusies dīvaina sajūta, it kā maza godkārība, it kā tas saucamais

karavīra gars. Un tas jau tomēr prasās pēc uzvaras un nevis kara noslē-

gumu gūstā, pie tam ar tik neziņas pilnu nākotni.
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Calbe, aiz Elbes. Amerikāņu kareivis 27.aprīli 1945. gadā pirmā diena

gūstā.
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Kareivju grupa gūsta — atdalīti no virsniekiem 6. maijā Bideridenā.
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Pulkvedis Vilis Janums
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Tīri atvieglots jutos tikai fiziski, jo man vairs nav jānesa smagie iero-

či.

Dažus simtus metrus tālāk redzam smagās mašīnas. Virsniekiem jā-

kāpj tajās. Kareivji un instruktori paliek uz ceļa. Mēs vēl saskatāmies

ar visiem atvadām un tad mašīnas dodasceļā.
Neviens neruna, bet katrs nogrimis savas domas par pilnīgi nepārre-

dzamo nākotni un jauno dzīves posmu.

Pulkvedis stāv nopietns, mazas usiņas spītīgi saspurojušas, nezinu

kādēļ, bet es atceros viņa atvadu runu pagājušajā naktī. Viņš sacīja:

~Ar šo bridi es nolieku katru atbildību par jums un par visu vienību.

Mans laiks ir beidzies."

Mīļais pulkvedi," es nodomāju, ~nekāda tava atbildība vēl nav

beigusies. Tev vēl ilgi būs jārūpējas un jādomā par taviem dēliem. Jo

kur gan lai viņi savās grūtībās griežas pēc padoma, ja ne pie Vecā. Un

grūtību mums būs vēl gana..."

1945. gada 27. aprīlī gūstā padevās

29 virsnieki

11 virsniekvietnieki

126 instruktori

658 kareivji

No sākotnējas kaujas grupas noklīduši, bez vēsts pazuduši, jeb kritu-

ši sekojoši karavīri.

Virsnieki un Instruktori un

kadeti kareivji

Kaujas grupas bataljons

kas nebija ieradies pavēlētā vietā 13 294

Palika Herzfeldā pie kaujas

grupas mantām 11

Aizsūtīti pie Berlines komandanta 3

Pazuda pie Erkner sadursmē

ar ienaidnieku 1 31

Patvarīgi atstāja vienību

un aizbrauca uz Berlini 1

Cieta negadījuma pie Dalevvitz 1 13

Cieta sadursmē pie Fichtenwald 2

Aizbrauca uz Potsdamu pec

pārtikas 4

Kopā 19 355
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VIRSLEITNANTA NEILANDA STĀSTĪJUMS PAR IZLŪKU

BATALJONA LIKTENI

(Ar viņa atļauju pārņemts no ~Austrālijas latvietis" 1982.g. 9.jul.

~Varoņi pret paša gribu" 4. un 6.lpp)

Diezgan plaši ir dokumentētas pulkveža Januma pulka gaitas ap Ber-

lini 1945.g. aprīļa beigās, pulkam atraujoties no austrumu frontes, lai

iespētu padoties amerikāņu gūstā. Šis manevrs neizdevās kādai citai

pulkvedim pakļautai Leģiona vienībai — 15. divīzijas Izlūku bataljo-

nam, kuru virsleitnanta Neilanda vadībā iesaistīja Berlines aizstāvēšanas

kaujās līdz Vācijas galvas pilsētas kapitulācijas dienai 1945. gada 2.

maijā. Par vltn. Neilanda stāstījumu AL redakcijas piezīme:
Par 15. Izlūku bataljona kaujas gaitām sarakstīts daudz leģendu, ie-

skaitot apgalvojumus, ka latviešu karavīri bijuši pēdējie Hitlera valsts

kancelejas aizstāvji. Paisām īsi, 2 lapas pusēs bataljona liktenis piemi-

nēts A.Silgaila grāmatā Latviešu Leģions (375-376). Redakcijas rīcībā

tagad ir nonākušas agrākā 15. Izlūku bataljona komandiera virsleitnan-

ta Neilanda piezīmes, kuras, līdz ar viņa apliecinātiem citu aculiecinie-

ku materāliem, sniedzam AL lasītāju ieskatam.

Šis ir drūms stāsts par to, kā no 80 vīriem, kurus aprīļa pēdējā nedēļā

iesaistīja Berlines aizstāvēšanā Unter den Linden rajonā, maija pirma-
jās dienās bija palikuši dzīvi vairs tikai 20.

Talak stāsta virsleitnants Neilands:

Pomeranijas kauju laikā es biju 15.divīzijas Izlūku bataljona adju-
tants. Bataljona komandieri mainījās ļoti bieži un dažreiz komandieru

nemaz nebija. Pa to laiku, protams, bataljonu nācās komandēt man.

Pēc iznākšanas no Pomeranijas par bataljona komandieri iecēla vācu

SS kapteini Valliju. Paredzot kara beigas, divīzijas aktīvākie latviešu virs-
nieki rūpējās par vācu virsnieku izolēšanu un plānoja par padošanos
rietumu sabiedrotiem. Aprīļa sākumā pie manis ieradās pulkveža Ja-

numa norīkots virsnieks un paziņoja, ka vajadzības gadījumā mums

jāapcietina kapteinis Vallijs un bataljona komandēšana jāpārņem man.

Kaut kādā veidā to bija uzzinājis Vallijs un atcēla mani no adjutanta
amata.

1945. gada 19. aprīlī pulkveža Januma pulks un Izlūku bataljons sa-

ņēma pavēli doties uz Berlini un piedalīties tās aizstāvēšanā. Izlūku

bataljons, pagaidām bija padots pulkvedim Janumam, bet vēlāk batal-

jons saņēma tiešu pavēli doties uz Berlines centru un stāties Hitlera

Leibstandartakomandiera ģen.majora Mohnkes rīcībā.

Pirmais aizbrauca Januma pulks, bet mēs transporta līdzekļu trūku

ma dēļ, palikām gaidot. Tā, ka pastāvēja iespēja, ka pulkvedis Janums

par mainīto pavēli Izlūku bataljonam nemaz nezināja.
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Nonākot Berlīnē, mēs sakarus ar pulku vairs nespējām atjaunot un

beigās pazuda arī kapt.Vallijs. Kādas pāris reizes viņš gan uz īsu brīdi parādījās
pie mums, bet tad vienu dienu viņš teica, ka braukšot meklēt Januma pulku.
Protams, mēs domājām, ka Vallijs visu laku zināja, kur atrodas pulks.

Teiksim, ka mani atkal ~ievēlēja" par adjutantu un faktisko bataljo-
na komandieri. Kā par brīnumu, arī Vallijs šādu stāvokli akceptēja un

nodeva man komandējošā ģenerāļa pavēli ar bataljonu doties uz Ber:

lines centru.

Saprotams, ari mēs uz savu roku turpinājām meklēt Januma pulku, bet

bez panākumiem, jo bez satiksmes līdzekļiem šinī milzu juceklī tas bija

bezcerīgs pasākums.

Ceļā uz Berlines centru mūs apturēja kāds SS ģenerālis, kurš apgalvo-

ja, ka viņam esot Mohnkes piekrišana mūs uz 24 stundām iesaistīt Ber-

lines lidlauka aizstāvēšanā. Es nekādi nevarēju apšaubīt šo ģenerāļa
apgalvojumu.

Lidlauka aizstāvju skaits bija krietni liels, tikai visi tādi salasīti kara-

vīri no dažādām vienībām, gan arī no pārvaldēm. Tie neizturēja krievu

uzbrukumu, viņiem bēgot, īsā laikā viss lidlauks bija nosēts kritušo lī-

ķiem. Tā kā mēs visu mūsu Pomerānijas kara gājienu bijām veduši ar

atkāpšanos, tad tādēļ šoreiz es redzēju, ka iet pāri lidlaukam būtu tīrā

pašnāvība. Mums, katrā ziņā, tagad ir jānogaida, kad iestāsies tumsa,

tad varbūt.

Krievi lika mus miera un ta es varēju pie ģenerāļa aizsūtīt kadu virs-

nieku ar lūgumu atļaut atkāpties. Tas jau teātris vien bija, bet ģenerālis
bija lielā sajūsmā par mūsu izrīcību un viņš, liekas, bija tas, kurš panā-

ca to, ka mūsu bataljonu pieminēja Virspavēlniecības ziņojumā par

Berlines lidlauka aizstāvēšanu.

Ja pirmajās pārgājiena dienās mēs vēl varējām kaut cik brīvi kustēties,

tad, nonākot Berlīnes priekšpilsētās, krievi jau bija turpat mums aiz

muguras. Parasti viņi bija vai nu pāri ielai, vai blakus mājās. Uzvaras

priekā noreibuši, krievi uzbruka bez apstājas un tādēļ cieta milzu zaudē-

jumus. Jo smagus zaudējumus cieta viņu tanki, jo tie bieži bez jebkā-

das jēgas un vajadzības braukāja apkārt. Tad mēs arī redzējām 12 līdz

13 gadus vecus zēnus un meitenes, kuri bija apmācīti rīkoties ar tan-

ku dūrēm. Šie vācu bērni nevienu vien krievu tanku iznīcināja. Tai pa-

šā laikā milzīgais krievu pārspēks nozīmēja to, ka mums bija jālaužas
ārā no ielenkuma burtiski visas 24 stundas dienā, mēģinot uzbrucējus
atturēt kaut vai pāris desmit metru attālumā. Gandrīz katru dienu man

iznāca cīnīties ar vietējiem vācu komandieriem, kuri gribēja mūs pa-

turēt sava sektora aizstāvēšanai. Pāris reizes likās, ka sāksim šaut viens

uz otru. Arī attiecības SS un arrriijas vienību starpā reizēm rādījās pa-

visam draudošas.
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Ap Berlines kanālu tiltiem notika milzīga drūzmēšanās. Krievu mī-

nas krita blīvajā masā un nonāvētie palika kājās stāvēt, jo vienkārši ne-

bija vietas, kur nokrist zemē. Pāris dienas mēs virzījāmies kopā ar dā-

ņu brigādes atliekām. Pēdīgi nonācām Berlines centrā, kur Unter den Linden

pēkšņi atradās arī kapteinis Vallijs. Viņš mums nodeva pavēli, pārņemt
Valsts' Drošības pārvaldes nama aizstāvēšanu, bet pats pēc pavēles nodoša-

nas pazuda un tā mēs viņu arī nekad vairs neredzējām. Mēs ierīkojāmies
Himmlera bunkuri, Valsts Drošības pārvaldes nama pagrabā, kur vis-

maz uz pāris stundām varējām atvilkt elpu.
Pēc īsas atpūtas Himlera bunkuri, man bija jādodas uz Valsts kan-

celeju, lai pieteiktos ģenerālmajoram Monhnkem. Likās, ka šis ir īsts

karavīrs. Blakus istabā kā ēna garām paslīdēja Lielvācijas vadonis. Mēs

sastingām pamatstājā, bet mūs viņš, liekas, nemaz nepamanīja.
~Austrālijas latvietis" šeit stāstījumu turpina no A.Krūmiņa stāstīju-

ma — Mijkrēslī. Arī Neilands ir tajās domās, ka Krūmiņš ir kāds no

viņa vīriem. A.Krūrniņš (Francijā) 1982.g.29.janv. man raksta, ka viņš
šo stāstījumu ~Mijkrēstf' uzrakstījis no citiem savāktiem avotiem. Pats

viņš piederējis pie 32. pulka Tanku medniekiem. Tādēļ šo raksta daļu

neuzņemu par autentisku.(J.L.)

Atgriezies Valsts Drošības pārvaldē, 1. maija agrā rītā es saņēmu

Mohnkes paziņojumu, ka man jādodas līdzi par tulku (vēlāk pašnāvībā

mirušam) Hitlera štāba priekšniekam ģen.Krebsam pamiera sarunu

vešanai ar krieviem. No jauna ieradies Valsts Kancelejā mēģināju
Mohnkem ieskaidrot, ka mana krievu valoda ir pietiekoša tikai pa-

visam vienkāršām sarunām, bet tulkot par augstām lietām es neesmu

spējīgs. Mohnke atbildēja, ka es esot pašlaik vienīgais viņa rīcībā eso-

šais, kurš kaut cik runā krieviski un viņam citas izvēles neesot.

Krievu artilērijas ugunij pamazām apklustot, mēs devāmies uz krie-

vu pulka štābu. Mēs bijām četri — ģen.Krebs, pulkvedis Duvfings, es

un kāds karavīrs ar baltu karogu. Mūs sagaidīja krievu pulka koman-

dieris un komisārs, kuri tūdaļ iesāka savā starpā strīdēties par to, kurš

no viņiem šo ~lietu" virzīs tālāk.

Bija pirmais maijs, tātad, komūnistu svētki un, gaidot, kamēr sagā-

dās transportu, mūs aicināja pie bagātīgi klāta galda. Man bija jāsēd
blakus pulka komandierim. Tas, izrādās, bija kaukāzietis un ļoti drau-

dzīgs un laipns. Viņš uzreizi man piedāvāja tulka vietu.Redzot manu iz-

brīnu par negaidīto piedāvājumu, viņš piemetināja: ~Nu tad, kad šī lie-

ta būs beigusies..."
Kad ieradās tad mes devāmies pie ģenerāļa Čuikova.

Par sarunu norisi pie Čuikova, virsleitnants Neilands patapina rakstu

no Vernera Haupta ~Berlin 1945" to atkārtot nav mans nolūks.(JL)

Neilands turpina:

Mums atgriežoties no pamiera sarunām, pēkšņi mūs sāka apšaudīt
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vācu vienības. Abi krievu pavadoņi, kuri bija norīkoti nākt mums līdzi,

bija uz vietas beigti. Arī manu roku skāra pāris lodes, laikam jau biju

par daudz plātījies, lai nešauj. Mani pārsēja, varbūt vairāk, nekā vaja-

dzētu, un pulkvedis Duvfings mani sūtīja atpakaļ pie krieviem atvaino-

ties.

Šoreiz krievi mani saņēma pavisam vēsi un tikai virsnieku skarbās

balsis spēja atturēt karavīru draudīgo izturēšanos. Pulka komisārs sacī-

ja, ka tas esot rupjš starptautisko tiesību pārkāpums. Mani sūtīja uz

aizmuguri uz armijas štābu.

Kā par nelaimi, armijas štābā, kā pirmais gadījās komisārs, tas sāka

mani un visu vācu tautu lamāt. Tad ienāca Čuikovs. Es domāju, ka

man tā kā tā vairs nav ko zaudēt, es sacīju ģenerālim, ka mums vairs

nav nekādu sakaru, jo krievu mīnumetēju baterija visu laiku šauj pa

manu komandpunktu, kaut arī pa sarunu laiku katra uguns bija jāpār-

trauc.

To noklausījies, Čuikovs sāka bļaut uz savu artilērijas komandieri,

tas, savukārt, taisnojās, ka visi sakari esot pārtraukti. Pēdīgi visi no-

mierinājās, Čuikovs pat apvaicājās, kā man ir ar rokas ievainojumu.

Atgriezies Valsts kancelejā, es par notikušo ziņoju ģen.Mohnkem.

Noklausījies manu ziņojumu, viņš man pavēlēja pārņemt Gaisa minis-

trijas ēkas aizstāvēšanu. Manā kaujas grupā tur būšot arī franču un

spāņu SS vienības un viena rota flotes kājnieki. Zināju, ka franču, tā

arī spāņu SS vienību komandieri abi ir kapteiņi, tātad augstākā dienes-

ta pakāpē par mani, pie tam abi divi iepriekšējā dienā bija apbalvoti ar

Bruņinieka pakāpes Dzelzs krustiem. Redzot manu izbrīnu, Mohnke

atbildēja, ka man tomēr esot lielāka kaujas pieredze. Ejot atpakaļ uz

Drošības pārvaldes ēku, es pārdomāju savu jauno kaujas uzdevumu.

Flotes kājniekus es vispār nekad nebiju redzējis un, kā izrādījās, tad

neredzēju arī vēlāk.

Tikko es biju sasniedzis Himmlera bunkuri, man tik draudzīgais kau-

kāziešu pulkvedis sāka niknu uzbrukumu. Šīs kara pēdējās stundas pa-

tiesi sāka likties bez jebkādas jēgas. No šī bunkura laukā mūs izsist va-

rēja vienīgi ar liesmu metējiem un tādi ~mūsu" krieviem nebija. Un tā

vairāki desmiti krievu kareivju pilnīgi nevajadzīgi atdeva savas dzīvī-

bas.

Gaisa spēku ministrijas ēkā tikām tikai 2. maija vēlā vakarā. Tur bi-

ja sapulcināti simtiem karavīru, bet viss vairums tie bija kara ierēdņi.
Sameklēju arī pāris franču un spāņu karavīrus un liku viņiem sameklēt

savus komandierus. Tomēr izskatījās tā, ka arī viņiem nebija nekādas

lielas jēgas, kur atrodas viņu vienības. Šie vīri aizgāja, bet vairs nekad

neatgriezās. Noskaidroju, ka nakts sākumā vairākas grupas ir mēģinā-

jušas izlauzties.

No Valsts kancelejas pienāca ziņa, ka aizgājis ari ģenerālis Mohnke.
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Esot licis uzspridzināt celtnes atliekas un vienkārši aizgājis. Varēja vis

maz tak atvadīties, smuki tas nebija, es nodomāju.

Ari es neredzēju vairs nekādu jēgu ar man atlikušajiem karavīriem

lauzt ceļu kādai vācu kara ierēdņu grupai. Savācu sava Izlūku bataljo-

na atliekas un tagad gudroju par sava mūža, varbūt vissvarīgāko jautā-

jumu — uz kuru pusi mēģināt izlauzties?

Man bija tikai Berlines autobusu plāns. Tomēr, tas bija labāk kā ne-

kas. Liekas, ka agrākās grupas bija devušās dienvidu virzienā un tas no-

zīmē, ka krievi tur būs kļuvuši tramīgi. Es izšķīros par Pankovas virzie-

nu.

Pirmajam krievu lokam mēs tikām cauri bez jebkādiem zaudēju-

miem. Tā ir gluži necerēta laime, jo ievainotie, kas būtu radušies sa-

dursmē, būtu vienkārši jāpamet ielas malā. Vispār, atejot no Berlines

centra, mēs cietām negaidīti maz zaudējumus. Vairāk noklīda, nekā tika

ievainoti. Lielā pilsētā ir vieglāk apmaldīties kā mežā. Pa namu dru-

pām tikām samērā veicīgi uz priekšu un tikai pāris reizes nācās doties

triecienā. Kad nonācām Pankovā, tad redzējām, ka šī pilsētas daļa nemaz nav

sabumbota. Visas ielas te bija nosprostojuši krievu tanki. Pāris tankus mēs būtu

varējuši uzspridzināt un tikt kādu kilometru tālāk, bet tas prasītu vairāku kara-

vīru dzīvības un tas man likās, ka nav to vērts. Gūstā tomēr ir vēl kaut kādas

izredzes.

Pankovas alus brūža pagalmā bija salasījušies tūkstošiem vācu virs-

nieku un pārējo karavīru. Tie visi jau bija paspējuši nomest ieročus. Es

pārrunāju ar visiem atlikušajiem bataljona karavīriem un ari mēs me-

tām mūsu mašīnpistoles zemē. Tā kā mēs nevarējām zināt, ko krievi ar

mums darīs, ja padosimies kā slēgta latviešu vienība, mēs norunājām

izklīst vācu vidū
.

Tikai otrā rītā krievi sāka kārtot gūstekņu kolonnas. Virsniekus no-

stādīja atsevišķā kolonnā un mēs sākām soļot uz austrumiem. Kad mēs

nonācām līdz Posenei, tad man izdevās pamukt un pagriezties uz rie-

tumiem.

Cik zinu, tad ari visi pārējie Berline atlikušie 15. divīzijas Izlūku ba-

taljona karavīri ir sasnieguši rietumus.

Izlasot A.Krūmiņa stāstījumu Mijkrēsli, kur viņa stāsta varonis teic:

varbūt tomēr virsleitnantam varēja uzticēties..." Virsleitnants Nei-

lands 1982. gadā skumji piebilst: ~Pārlasot šo stāstu, atmiņas rada

teikums — gan jau virsleitnants mūs izvedīs. Bieži vien virsleitnants

pats neko nezināja, bet bija jāsakož zobi un jārāda mierīga seja, lai ne-

izceltos pānika. Mijkrēslī ir stāsts par noklīdušiem karavīriem Berlinē,

kas beigās atrada Izlūku bataljonu. Liekas, ari Krūmiņš ir bijis viens

no bataljonu karavīriem, bet noteikti atcerēties nevaru..."
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PULKVEŽA JANUMA KAUJAS GRUPA GŪSTĀ.

(vltn. Bušmaņa piezīmes)

Līdz ar ieroču nodošanu, patiesību sakot, samešanu kaudze, tagad

nu mēs esam nonākuši gūstā, un kas notiks tālāk?

Uz Calbes pilsētiņu, otrpus Elbai, mūs aizved ar mašīnām. Visus,

izņemot virsniekus, sadzen lielā pagalmā, virsniekus novieto kādā pa-

grabā.
Pulkvedi jau tūdaļ priekšpusdiena aizsauc uz kadu stabu, kad viņš

pēc ilgāka laika, beidzot atnāk atpakaļ, tad tagad man jādodas uz no-

pratināšanu, līdzi ņemot manis rakstīto pulka kaujas dienasgrāmatu.

Manu rakstīto es uz vietas tulkoju vāciski un kāds to pārtulko tālāk

angliski. Jāatzīst, ka štābā mūs uzņem ļoti solidi, tikai viņiem nevie-

nam nenāk ne prātā mums pasniegt kaut ko ēdamu.

Pievakarē mums liek atkal kāpt mašīnās, tikai tagad mums klāt pie-

vienojas arī citi gūstekņi. Braucam gar skaistajiem Harza kalniem, caur

Veningerode, Goslaru un beigās nonākam Hildesheimā. Te nu mūs

visus sadzen lielā sētā, kur jau sablīvēti daudzi gūstekņu tūkstoši. Virs-

niekus atdala nost no citiem un mums telpas ierāda kādas skolas kla-

sēs. Tomēr, arī šeit mēs nedabūjam uzturu. Nākošā rītā mēs visi prā-

tojam, kur tagad mūs vedīs un kas ar mums notiks. Galvenās saru-

nas tagad tomēr iet par uzturu. Pusdienas laikā, vācu Sarkanā Krusta māsas

katram iedod pa krūzītei siltas sakņu zupas un tas arī viss. Izrādās, ka kādi ne-

lieši esot uzlauzuši noliktavu un mums paredzētie konservi visi esot nolaupīti,

tādēļ mums jāpaliek tukšā. Pēcpusdienā mums atkal jākāpj mašīnās,

vedīšot prom. Tos, kuri pie iekāpšanas ir lēnāki, tos militārie policisti

un šoferi iemet mašīnās ar mešanu. Lielākā daļa mūsu kareivju paliek atpakaļ

Hildesheimā, viņus atvadīšot vēlāk, toties mūsu barā tagad ir daudz

vāciešu gan civīlā, gan dažādās uniformās. Pēc brauciena cauri visā-

dām vācu pilsētām, pie Hamelnas, pāri Vēzerai, mēs nonākam Herfor-

dā. Šeit lielā laukumā, kam apkārt apvilktas dzeloņdrātis, sadzīti dau-

dzi tūkstoši kara gūstekņi. Pie vārtiem stingra kontrole, līdz kamēr

kāds amerikānis pamana mūsu vairodziņus, tas pavēl mūs visus ielaist

bez kādas kontroles.

Te nu tad arī mēs dabūjam pirmo pārtikas devu, gan tā ir traki nie-

cīga, bet tomēr kaut kas. Naktī ierodas ari tie vīri, kuri bija palikuši Hildes-

heimā.

29. aprīlī pulkvedi atkal sauc uz pratināšanu un pēc brītiņa pa-

sauc arī mani. Atkal jāstāsta kā mēs nokļuvām gūstā, kas mēs esam,

kāpēc karojām kopā ar vāciešiem. Acīmredzot, amerikāņi netic, ka mēs

esam padevušies labprātīgi. Pratināšanas rezultātā mūs pārskaita po-
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lītiskā — IV nodaļā, jo mēs esam SS piederīgie. Tas mums nu pavisam

nav patīkami un tā kā visu laiku nepārtraukti Ēst lietus, tad garastāvoklis
ir pavisam šķidrs. Apkārtne jau tagad visa dubļos un, liekas, neviena

drēbju vīlīte vairs nav sausa.- No rīta pulkvedis atkal dodas pie koman-

danta ar prasību, lai sūta mūs tālāk. Paiet dienas un mūsu stāvoklī

nekas, nemainās. Pēc pāris dienām pulkvedis atkal iet pie komandan-

ta. Šoreiz komandants viņu strupi noraida, mums esot jāgaidot, jo

par mums nekas vēl neesot izlemts.

Radio ziņās dzirdam, ka krievi ieņēmuši Neu-Strelitz. Tagad visu

mūsu domas ir pie mūsu cīņu biedriem, kuri palika tanī apkārtnē. Vai-

viņiem laimējies izkļūt laukā, vai tomēr beigās viņus krievi sagrābuši.

Kā un kad mēs to uzzināsim?

Vakarā visus virsniekus sablīvē mašīnās un iet brauciens vaļā. Mūsu

vedēji — melnie, tikuši uz autoceļa, rīko īstas auto sacīkstes. Tā mēs

ar lielu troksni, brēkdami un šaudīdamies, iebraucam kādā nometnē

pie Paderbornas. -Tā bijusi Staumūhl koncentrācijas nometne.

Pēc saskaitīšanas un vēlreizējas pārbaudes, kurā no dažiem pievāc pri-
vātos pulksteņus,'piidāmspalvas un dažam arī kādas citas vērtslietas,
mūs ievieto tīrās, siltās barakās. Tur esošie saspiežas ciešāk, lai arī

mums iznāktu vieta. Padzirdējuši, ka mēs šodien neesam nekā ēdama

dabūjuši, mūsu jaunie kaimiņi — vācieši dalās ar mums savā pārtikā.
Nakti es pavadu vienā gultā ar pulkvedi, jo katram nemaz neiznāk gu-

ļas vietas. ..").::

pulkvedis nekavē laiku. ~Bušman, es dodos uzbruku-

mā komandantam. Kaut kas jāpanāk." Un viņš aiziet.

Un patiesi, viņam ir laimējies, viņš ir saticis komandantu, kuram tad

pulkvedis ir izskaidrojis, ka mēs esam neitrālas valsts karavīri, pie tam

neesam vis saņemti gūstā, bet gan paši labprātīgi padevušies. Tādēļ viņš
pieprasot, lai mūs nosūta uz internēto nometni un nevis patur šeit, tā

saucama, kara noziedznieku nometnē.Komandantam, liekas, pulkveža
uzstāšanās ir imponējusi un viņš apsolījis par mūsu lietu interesēties.

Vakarā pulkvedis saaicina mūs visus vienkopus un ierosina sagata-

vot rakstu Dr. Bīlmanim Vašingtonā, ar lūgumu, lai viņš rūpējas par

mūsu drīzu atbrīvošanu. Vēlāk gan izrādās, ka iecerētais raksts neko

ātri nevirzās uz priekšu, jo tam jābūt angļu valodāun mums te nav šīs

valodas pratēji. Tie jāmeklē pie vāciešiem.

Nometne pa lielāko tiesu ir Hitlera režima augstāki ierēdņi un mums

kā SS piederīgiem šī vieta esot atrasta par vispiemērotāko.

5. maijā raksts beidzot ir gatavs un pulkvedis aiznes to nogādāša-

nai tālāk. Pievakarē pulkvedi atkal izsauc pie komandanta un, kad viņš
mūs no šīs nometnes tomēr sūtīs prom kaut kur citur. Viņa vienīgā bē-

mūs no šīs nometnes tomēr sūtīs prom kautkur citur. Viņa vienīgā bē-

da ir par mūsu kaujas grupas vīriem, kuri atpalika Herfordā. Par vi-

ņiem trūkst jebkādas ziņas. Arī komandants nezinājis neko sacīi. Nā-
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košā dienā pulkvedis kāpj atkal pie komandanta, bet izrādās, ka tas ir

aizbraucis un, cik saprotams, tad kārtot mūsu lietas. Tātad mums ne-

kas cits neatliek, kā tikai gaidīt un paciesties, jo kā izskatās, tad tomēr

mūsu lietā kaut kas kustas un kārtojas.
8. maijā skaļrunis paziņo par Vācijas beznoteikumu kapitulāciju. Tas

mūs skar itin maz, jo mēs šo karu izbeidzām jau 27. aprīlī. Tikai mums

visiem ir mazliet skumīgi, ka esam gadījušies zaudētāju pusē. Un tagad

tomēr rodas domas par to, kas tagad notiks un kā būs ar mūsu zemi

un mūsu tautu.

Nekādas nodarbības mums nav, guļam, sauļojamies un kaut kādi ka-

vējam laiku. Pulkvedis tikai noteic:,,Viegla maizītes pelnīšana!" Labi

jau nu būtu, viegla jau ir, bet tikai, ka tā maizīte būtu mazliet vairāk,

jo mēs esam vienmēr izsalkuši.

Nometni esot izstaigājis kāds ģenerālis, mēs viņu neredzējām, kā

mums stāsta, tad viņš esot bijis ļoti apmierināts ar kārtību. Mums no

tā nav ne silts ne auksts. Vakarā mūsu rindas apstaigā kāds amerikāņu
virsnieks un brīdi sarunājas ar mūsu pulkvedi. Viņi sarunājas pa daļai
vācu, pa daļai krievu valodās. Esot vaicājis, kas mēs esot un kā mēs

esot nokļuvuši pie SS.

Maija vidū kāds no nometnes iemītniekiem ir kaut kādi sagrēkojies,

tādēļ soda visu nometni — noņemt vienas dienas uzturu, bet toties vi-

siem jāstrādā visu dienu. Jāstrādā bez ēšanas un bez pārtraukuma.
Mūsu darbs ir — jānes smiltis no viena nometnes gala uz otru. Ja kā-

dam ir kāda konservu skārdene, tad nes ar to, ja tādas nav — tad tāpat

delnās. Pulkvedim šis darbs ir pagājis secen, bet tomēr viņš ir noskai-

ties par šādu darba izvarošanu un viņš taisās atkal doties pie koman-

danta.

Kaut kur uzklīst baumas, ka pie Schvverinas amerikāņu gūstā esot pa-

devušies karavīri ar vairodziņiem uz piedurknēm. Liekas, tie ir mūsējie,

tad jau arī viņiem būs laimējies. Cerēsim. Nākošā dienā barakas ve-

cākais — vācietis mūs sūta pie komandanta, jo mēs visi esot SS vīri.

Mēs saprotams, i nedomājam tur iet. Pulkvedis aiziet viens pats. Tur

viņš atkal stingri uzstājas, ka mēs neesam nekādi SS vīri un, otrkārt,

virsniekus nedrīkst norīkot darbos. Tam piekrīt arī komandants un

mūs visus atbrīvo no darbiem, bet tūdaļ norīko par darba uzraudzītā-

jiem. Vakarā, tad nu katrs stāsta savus piedzīvojumus kā darba uz-

raugs. Pulkvedi visu laiku nodarbina doma, vai tikai pie Schvverinas

tiešām būtu bijuši mūsējie. Tas jau būtu ļoti labi, ja arī viņi būtu tikuši

laukā no krievu nagiem.

~Mana bēda ir arī par mūsu 111 bataljonu un visām tām vienībām,

kuras palika Dancigas ielenkumā. Tie gan laikam nekādā veidā nebūs ti-

kuši laukā uz rietumiem.

Mes zinām, ka pulkvedim par tiem ir ari personīga beda, jo treša

bataljona adjutants ir viņa paša dēls. Kaut mēs zinām, ka tas pulk-
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vedi ļoti nospiež, pats viņš sarunas nekad nepiemin dela likteni, ja ru-

nā, tad tikai par vienību.

Pēcpusdienā mēs saņemam paziņojumu, ka mūs kopā ar daudziem

citiem pārceļ uz citu nometni. Pēc ilgas un garas skaitīšanas, izejot pa

vārtiem, mēs soļojam uz septiņi kilometri attālo Esselsheidi. leejam
nometnē. Tā netīra, nesakopta. Barakas pilnas blaktīm. Mēs paliekam

pa nakti laukā. Paldies Dievam, laiks ir silts un arī lietus nelīst. Otros

Vasaras svētkos pulkvedis aiziet pie komandanta un viņu sarunu re-

zultātā visus ārzemniekus novieto atsevišķi un pulkvedi ieceļ par ār-

zemnieku nodaļas vadītāju. Šinī nodaļā tagad ir ap 200 cilvēku, kuri

nāk no 18 dažādām nācijām. Pulkvedis atkal pieteic audienci pie ko-

mandanta. Tas viņu pieņem, bet par jaunu uzrakstīto rakstu sūtnim

Bīlmanim nepieņem. Viņa atbilde bijusi — mūsu lietas izšķirs augstā-

kas iestādes un nevis viņš.
28. maijā, kā pirmos latviešus, atbrīvo divus invalidus. Viņus atlaiž

uz Detmoldu. Mēs iedodam viņiem līdzi vēstules bijušiem ministriem —

Bērziņam un Valdmanim.

Pulkvedi atkal izsauc pie komandanta uz apspriedi un tur viņš saņem

oficiālu pieteikumu, ka šo nometni pārņems angļu armija, jo viss šis

apgabals nonāk zem angļu armijas okupācijas.
Tā arī notiek un 30. maijā angļi pārņem nometni. Pulkvedis tagad

tikai noteic:,,Mums tagad jāorientējas Uz Londonu, uz sūtni Zariņu."

Lai varētu panākt kaut ko reālu, pulkvedis mēģina satikt jauno ko-

mandantu, bet tas ir tik aizņemts ar iekārtošanos, ka pulkvedi nemaz

nepieņem.
5. jūnijā angļu komandants ārzemnieku nodaļai ieceļ jaunu vadītā-

ju, kādu vācu kapteini. Tas vēlas, lai pulkvedis nāk viņam par palīgu,
pulkvedis, saprotams, no tāda goda atsakās.

Mūsu pulkvedis nepārtraukti mēģina satikt komandantu, līdz beidzot

tas arī izdodas. Diemžēl, komandants var vienīgi pateikt, ka mūsu lietā

izziņa ir ievadīta, bet vēl nav saņemta nekāda atbilde. Viņš personīgi
domājot, ka labvēlīgā gadījumā mūs atlaidīs uz Detmoldu, tur esot

lielāka latviešu nometne.

7. jūnijā pulkvedis atkal uzņemas vadību par ārzemnieku nodaļu, jo

vācu kapteinis netiekot galā ar tik daudz dažādu tautību ārzemniekiem. Šinī

dienā mums izdodas uzņemt kontaktus ar ārpusi. Tās ir divas sievietes,

kuras nejauši gājušas garām nometnei un uzzinājušas par mūsu esamī-

bu. Mūs te redzot, viņas ir ļoti pārsteigtas. Kaut arī tas nav atļauts,
sarunāties caur žogu, tomēr riskējot ar nepatikšanām, viņas apsolās

paziņot latviešu vadībai Detmoldā par mūsu esamību un tad nākošās

dienās atkal atnākšot, lai pastāstītu, ko jaunu dzirdējušas Detmoldā.

10. jūnijā abas latvietes ir atkal klāt pie žoga un stāsta, ka Detmoldā

esot bijušais Latvijas konsuls (?) Radziņš. Viņš jau zinājis par mums

un tiem diviem atlaistiem invalidiem. Tāpat viņš tautietēm pasacījis, ka
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arī Bērziņš un Valdmanis darot visu iespējamo, lai varētu mums pa-

līdzēt.

14. jūnijā visiem par lielu pārsteigumu — katrs saņemam 5 cigaretes

un 3 cigārus. Pulkvedis sausi konstatē:,,Pulksteņiem cenas ceļas."

Vakaros, tad, kad visi esam mājās, tad sākas bezgalīgā spriedelēša-

na, galvenais temats, ja neskaita ēšanu, ir polītika. Par to katram ir sa-

vi spriedumi un uzskati, savi piedzīvojumi un domas. Tikai par vienu

visi ir vienis prātis — karam jāsākas visā drīzumā. Tas izklausās pa-

visam dīvaini, ka tikko viens karš beidzies un jau gaida nākošo. Un

tas dīvainākais ir, ka kam negaida latvieši vieni paši, bet to gaida visi,

visi gaida un tic, ka nākošais karš drīzi vien iesāksies. To gaida vāci,

krievi, rumāņi un visi visi. Kādēļ?

19. jūnijā pulkvedi izsauc laukā no nometnes, jo esot ieradusies kāda

žēlsirdīgā māsa, viņa meklējot savu brāli. Pie reizes viņa pastāsta, ka

mūsu saraksts un visi raksti nosūtīti uz Londonu sūtnim.

Pulkvedis ir nemierā, ka mēs visu laiku slaistāmies tādā bezdarbībā.

Brīvo laiku tak vajagot kaut kādi lietderīgāk izmantot, citādi mēs no

slinkuma apaugšot ar sūnām. Viņš esot sameklējis kādu angļu valodas

skolotāju, tas ir ar mieru mūs mācīt angliski. Katram par to jāmaksā
viens biskvīts par stundu. Tā mēs visi sākam lauzties angļu valodas

gudrībās.

Līgo vakarā dakteris Plakāns. kurš bija izbraucis laukā kādos dar-

bos, atved pulkvedim nedaudzzemenes un ķiršus. Pulkvedis, kā jau tas

parasti ir noticis, piedāvā no savām ogām arī citiem. Tā katrs dabū

pa ogai un līdz ar to mazliet kaut ko no vasaras un Līgo vakara sajūtas.

Jāņos pulkvedi atkal izsauc laukā, esot ieradušies kādi apmeklētāji.

Tie pastāsta jaunākos notikumus nometnēs un vispār, kas notiek jauns

ārpusē.

No nometnes brauc projām dažādu tautību piederīgie — franči, krie-

vi, beļģi un citi.

17. jūlijā visus ārzemniekus atkal savieto mašīnās. Mūs vedīšot prom

uz kādu citu nometni. Jau kolonna sāk gatavoties, kad no komandan-

tūras izskrien kāds vīrs un aptur braukšanu. Pulkvedim esot ieradušies

apmeklētāji. Pulkvedis izkāpj un pēc nevisai ilga laika mēs uzsākam

braucienu. Pulkvedim ir ieradusies kundze un viņš drīkstējis ar viņas
satikties tikai īsu brīdi. Mēs visi priecājamies reizē ar pulkvedi par to,

ka viņa piederīgiem ir izdevies izkļūt laukā no krievu ieņemtiem ap-

gabaliem.

Tad nu tagad mēs esam ceļā uz mūsu 6. novietojumu, bet par at-

laišanu esam tikpat gudri, kā pie pirmā. Mēs braucam cauri Dortmun-

dai, Essenei, tad pie Veselas braucam pāri Reinai. īstais tilts vēl sa-

spridzināts un gul dziļi upes ūdeņos. Mēs braucam pār dīvainu kara lai-

ka vajadzībām būvētu pagaidu tiltu. Visa Vācija ir kara laika postīju-

mu pēdu pilna. Kur tikai skaties, visur drupas un postaža. Te vajadzēs
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daudz darba, te paies gadi, kamēr tādas drupas vien novāks. Tas iz-

skatās neticami, ka tā var sagraut mājas un pilsētas. Mūs ieved jaunā

nometnē pie Reinbergas pilsētas. Te esot ap 50.000 gūstekņu, pirms

neilga laika esot te bijis vismaz trīs reizes vairāk. Mums par lielu pār-

steigumu, mēs te priekšā ieraugām mūsu kaujas grupas vīrus, kurus

pazaudējām Herfordā, pirms diviem mēnešiem. Satikties ar viņiem

nevaram, jo katrs esam citā nodalījumā un satiksme nodalījumu ie-

dzīvotājiem savā starpā ir noliegta. Bet gan jau kaut kādi vēlāk sazinā-

simies. Mūsu pulkvedis, acīmredzot, ir atvieglināts, ka mūsu vīri nav

izdoti krieviem, kaut gan mēs par tādu varbūtību nekad nerunājām,

tomēr visi no tā baidījāmies.

Nākošā dienā visus virsniekus pārvieto uz atsevišķu nodalījumu un

jau pie ieejas pulkvedim iznāk vārdu pārmaiņa ar nodalījuma vecāko-

vācieti. Tas pretojas pulkveža prasībai mūs novietot visus vienkopus,

tad jau katrs te varēšot darīt, kā tikai iedomājas. Beidzot strīdā iejaucas
arī angļi un tie apsola, ka pie pirmās izdevības mūs visus novietos vien-

kopus.

Jaunajā nodalījumā mēs satopam divus latviešu leitnantus, viņiem

liels prieks, ka ieradušies tik daudz latviešu. Pie tam, viņi jau dzirdējuši

agrāk, ka mēs kaut kur esam, to stāstījuši mūsu kaujas grupas vīri, ka

līdz Herfordai mēs visi esot bijuši kopā un tikai tad izšķirti. Viņi ir jau

sastādījuši vārdisku sarakstu par visiem latviešu karavīriem šinī nomet-

nē.

Kad esam mazliet apguvušies, pulkvedis atkal izkārto mums angļu
valodas stundas, tā kā mums tagad ir ko darīt un nenositām mūsu lai-

ku bez kādas jēgas. No „N" nodaļas uz mūsējo pārskaita kādu latviešu virs-

nieku. Ar viņu mūsu karavīri atsūtījuši pulkvedim vēstuli ar lūgumu,
lai viņš tos apmeklējot. Izrādās, ka pa visu šo nometni ir apmēram

1300 latviešu karavīru.

Pulkvedis ierosina rakstīt jaunu rakstu sūtnim. Viņa doma ir, ka

tādi raksti mums nekā liela nedos, bet vietējais komandants tos izlasa

un līdz ar to viņš uzzzina, kas mēs esam un kāpēc mēs te esam.

~Viņš uzzinās, kas mes par putniem esam un tak sapratis, ka mēs te

nemaz neiederamies", teic pulkvedis.

25. jūlijā mūs visā gūsta laikā pirmo reizi apmeklē latviešu Sarkanā

Krusta pārstāvji no Detmoldas. Viņi atved mums pastu un pastāsta,

kas noticis ar mūsu vienībām, kuras palika Mecklenburgā. Visas vie-

nības esot ar forsētu gājienu sasniegušas amerikāņu līnijas un tur pa-

devušies gūstā. Sarkanā Krusta pārstāvji uzturas mūsu nometnē ilgāku

laiku, tādēļ mēs visi cītīgi rakstām vēstules un arī man izdodas reizē

ar viņiem izsūtīt par jaunu uzrakstīto pulka kauju gaitu aprakstu.

26. jūlija visiem ārzemniekiem paziņo, ka ritu mums visiem jabut

gataviem aizbraukšanai. ~Pavisam īsa iznāca mūsu viesošanās šinī mīt-
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nē," teic pulkvedis, ~mums tagad jācenšas, lai visi šeit esošie latvieši

nokļūtu vienkopus un kāds neaizklīst pie svešiem."

Izsauc visu vārdus, bet izrādās, ka trīs mūsu virsnieku vārdi nav iz-

saukti. Tie kļūst pavisam bēdīgi, ka būs jāšķiras no mums. Pulkvedis

tūdaļ iet pie komandanta un enerģiski protestē pret tādu rīcību. Izrā-

dās, ka tiešām bijusi kāda pārskatīšanās un otrā rītā abi leitnanti ir uz-

ņemti sarakstā, bet viens virsniekvietnieks joprojām nav sarakstos.

Kad mēs sākam soļot laukā pa vārtiem, mēs paraujam virsniekvietnie-

ku savā vidū un ejam sargiem garām. Angļu sardze skaita visus izejo-

šos kopā un nevis pa tautībām. Tā, kad esam jau gabalā, tad viņi kon-

statē, ka nu ir viens par daudz un neskatoties uz lielu kliegšanu., pro-

testiem un lamāšanos, kādu pēdējo ungāru atgrūž atpakaļ nometnē.

Mums jākāpj vagonos, pa 40 katrā. Ir samērā ērti un pavadoņiem
vieglāk skaitīt. Te ierodas arī citi mūsu vīri no pārējiem nodalījumiem.

Nevienam nav ne mazākās jausmas, kur mēs brauksim un kur mūs ve-

dīs. Apsardzība nav nekāda stingrā. Vagonu durvis vaļā, drīkstam pat

izkāpt, tikai nedrīkst attālināties no sava vagona. Tāda vaļīga apsar-

dze pamudina kādu rumāņu kareivi Aachenas stacijā paiet tālāk no vil-

ciena. Viņu smagi sašauj kāds sardzes vīrs un nabaga zēnu aizved uz

Aachenas slimnīcu.

Pēc visas nakts brauciena, mēs nākošā rītā, pēc uzrakstiem stacijās
franču un flāmu valodās, saprotam, ka esam nonākuši Beļģijā. Un

tad jau esam galā. Mēs atstājam vagonus un, katliņiem grabot, doda-

mies uz jauno — septīto nometni. Tas ir sasniegums! Trīs mēnešu laikā

mēs būsim izbaudījuši gūsta labumus septiņās dažādās nometnēs. Sā-

kot ar ceturto mēnesi, mēs tagad veikli un ātri kārtojamies mājīgi, par

cik tas vispār gūstekņu nometnēs ir iespējams. Arī te viss norit pēc zi-

nāmas schēmas, kuru mēs jau itin labi pazīstam. Pašreiz pārbauda vakar

iebraukušos, tad nu mums ir mazliet laiks apskatīties un iepazīties ar

jaunajiem apstākļiem. Te kaut kur esot vēl 65 latvieši un starp viņiem
esot 12 virsnieki. Nakti mēs pavadām lielā teltī, kuras apmēri līdzinās

pamazai cirkus teltij. Tas patīkamākais ir tas, ka pat šodien mēs saņe-
mam pārtiku. Man nāk prātā jaunās dienās lasītā Remarka grāmata

~Rietumu frontē bez pārmaiņām". Tur viņš teic, ka karavīru sarunas

75% grozoties ap ēšanu un tās sekām. Mums, kā gūstekņiem, tās sa-

runas par ēšanu ir vairāk kā kareivjiem.

Nākošā rītā esam visi agri kājās. Sākas pārbaude, tā norit ļoti raiti.

Tā kā virsnieku nodalījums esot pārpildīts, tad mēs pagaidām palikšot

tepat. Pulkvedi tūdaļ ieceļ par novietojuma vecāko un mani par viņa
palīgu. Pagaidām nekādas nodarbības neesam noorganizējuši, tādēļ
sēdam saulītē un pārrunājam pēdējās dienās redzēto. Vācija visur ir

tikai viena liela drupu kaudze, pa kurām kā skudras ložņā mazi cilvēci-

ņi. Pie tam, kā redzās, tad tie mazie cilvēciņi ir pa lielāko tiesu tikai

sievietes. Jāsaka, ka vienīgais, kas kaut cik plānveidīgi kustas, tas ir
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vilcieni. Pārējais viss sastindzis vienā mierā. Līdzko iebraucām Holan-

dē, tad redzējām, ka tur viss izskatās pavisam citādi. Dzīve, liekas, tur

jau ir iegājusi normālās sliedēs, fabrikas strādā, cilvēki kustas, iet,

strādā, pa ceļiem braukā automašīnas.

Mūsu nometne ir krietni liela un teltīs dzīve nemaz nav peļama, vie-

nīgi, ja saceļas vējš, tad te neganti pūš, jo visapkārt ir lieli smilšu klaju-
mi. Gulēt mēs guļam uz zemes, bet, lai drānās nesūktos mitrums, tad

mums ir izdoti gumijas paklāji, kurus liekam uz zemes un uz tiem tad

sesu.

Pulkvedis laiku pa laikam aiziet uz otru nometnes galu, jo tur pie

komandantūras ārpusē ir skaļrunis un tur var noklausīties jaunākās zi-

ņas. Bet arī tur viņš nekā tāda nesaklausa, kas mums varētu sevišķi
interesēt.

~Tagad tikai steidzīgi jāraksta Zariņam uz Londonu", teic pulkve-

dis, ~tā ir pašreiz mūsu svarīgākā nodarbošanās."

31. jūlijā pie mums ierodas vēl 12 virsnieki no citiem nodalījumiem.
Tie vairumā ir pulkveži un pulkvežleitnanti. Saprotams, pirmais laiks

paiet stāvot un klausoties citu stāstos par to, kā nu kuram pēdējos mē-

nešos ir gājis un kādas kuram ir cerības uz drīzu atbrīvošanu.

Dienas paiet bez jebkādiem sevišķiem notikumiem. Nometnē kā jau

parasti, kaut kur strīdās, ķildojas. Tik cieši kopā dzīvojot,vienumēr ro-

das kaut kur nesaskaņas. Visaktīvākie strīdos ir čechi un rumāņi. Nu-

pat viņi ir neapmierināti par to, ka pulkvedis esot novietojuma vecā-

kais. Viņi gribot kādu citu, jo pulkvedis neesot sevišķi stiprs vācu va-

lodā. Viņu delegācija aiziet sūdzēties pat pie angļu seržanta. Pulkvedis

ar pāris vārdiem nomierina kašķīgos un viss paliek tāpat kā bijis.

Pēcpusdienā pulkvedis aiziet pie komandanta, lai nodotu mūsu raks-

tu. Tas kungs gan rakstu esot pieņēmis, bet citādi bijis traki nevaļīgs.

Viņš tikai pasacījis, ka mūs pieprasot krievi, bet ja kāds negribēšot
braukt mājās, tad tāds varot atteikties no braukšanas. Tas mums ir

kaut kas jauns, pie tam, ļoti nepatīkamas ziņas. Par laimi, mums ne-

iznāk daudz laika gausties, bēdāties un tēlot nākotni melnās krāsās, jo

saņemam jaunas teltis un visa diena paiet, kamēr dabūjam tās augšā.
Vāciešus pamazam laiž mājas. Ari čechi brauc prom, vai viņus mājas

sagaidīs ar ziediem — par to mēs šaubāmies.

Dienas paiet līdzīgas viena otrai. Rumāņi atkal, kā parasti, sastrīdē-

jušies. Viņi gribot pārņemt virtuvi un to kontrolēt. Atnākuši pie pulk-

veža, viņi brēkdami skaidro, kāpēc tas tā vajadzīgs. Pulkvedis brīdi

uzklausa viņu argumentus, tad īsi un asi noteic, ka virtuvi pārbaudīt'
drīkst tikai dežūrvirsnieks un neviens cits, lai visi vācās prom uz savām

teltīm. Nemieri uz laiku ir novērsti, līdz viņi izgudros kaut ko jaunu.
Pamazam ari mes pierodam pie šis nometnes. Mēs esam apm. 7 kilo-

metri ziemeļaustrumos no Briseles. Pavisam te esot ap 20.000 karavīru.
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Mes kopa ar 40 citiem latviešu virsniekiem un apmēram 1300 līdz 1500

kareivjiem esam krietni liels skaits leģionāru.
Mūsu nodalījumā mēs esam 75 dažādas tautības, tad nav brīnums,

ka notiek dažs labs pārpratums. Jo ar dažu labu sarunāties var tikai

zīmju valodā. Uzturs ir tāds, ka var iztikt, saprotams, pārēsties no

tāda gan laikam nevarētu. Tikai tagad sākas jaunas problēmas — tās

ir drēbes, jo mūsu kara svārki pa šiem laikiem ir krietni sadiluši.

10. augusts. Naktī stingri līst un pūš stiprs vējš. Dažas teltis sagāzu-

šās, mūsējā tomēr noturas kārtīgi. Mēs te, valdības teltī, esam pieci vī-

ri: pulkvedis — nodalījuma priekšnieks, es — viņa adjutants, virsniek-

vietnieks Arājs — rakstvedis, ārsts
—

leitnants Plakāns un leitnants

Zvirgzdiņš — mantzinis. Kaut arī guļam zemē, bet tā kā segas mums

ir pietiekoši, varam iztikt tīri labi. Ēdam pie galda visi reizē. Pulkvedis

ir tas taupīgākais no mums visiem. Kad saņemam puskukuli maizes,

viņam vienmēr paliek kaut kas pāri nākošai dienai. Mums citiem —

nekas. Es klusībā daudzreiz pie sevis nobrīnos, kā es varu tā vienā rā-

vienā noēst puskukuli maizes un tad skatīties, vai vēl kaut kas nav da-

būjams. Uzturs gan, liekas, pamazām kļūst sliktāks, diezin cik ilgi tas tā

ies? Agrāk mēs saņēmām 50 cigaretes nedēļā, tagad vairs tikai 30.

13. augustā mums ir karaliskas pusdienas — trīs ēdieni. Visā visu-

mā ņemot, kaut arī uzturs nav pietiekošā daudzumā, tomēr tas liekas

ir labāks par Trešās valsts uzturu kara beigu posmā.

Nometnei iecelts jauns komandants, tas inspicē visu novietojumu

un izrādās esot visai apmierināts ar visu redzēto. Bet vai mums no tā

būs kāds labums? Cerēsim!

Visu laiku nometnē runā visvisādas baumas, tikai par mūsu atlaiša-

nu, par to nav līdz šim pat kārtīgas baumas. Dažs zina stāstīt, ka mūs

sūtīšot vai nu uz Ameriku vai Angliju. Pie visa tā, tas sliktākais ir tas,

ka mums nav absolūti nekādu ziņu par to, kas notiek ārpusē.

16. augusts. Mus visus pote pret tīfu. Visi staigā ka apdzerušies.
Arī pulkvedis ir stipri sanīcis.

Dienas un laiks nometnē aiziet bez pārmaiņām, gaidām, kas notiks

ar mums. Minstināmies vai un kad mūs atlaidīs. Vai tiksimies ar pie-

derīgiem, vai Latviju atbrīvos? Kādi iesākuši dancināt tasīti un tad

vakaros visi pulcējamies ap galdu un pusnopietni, pusjokodamies mē-

ģinām no tasītes kustēšanās izpētīt mūsu nākotni un kas mūs sagaida.

22. augusts. Pulkvedim jāiet atkal pie komandanta. Kāds mūsu no-

daļas vīrs par kaut ko sūdzējies. Pie tās pašas reizes pulkvedim pasaka,
ka mūs visus pārcels uz citu nodalījumu.

1. septembrī esam jaunajā nodalījumā, tā kā esam jau apguvuši zi-

nāmu izveicību telšu uzstādīšanā, tad te mums mūsu teltis ir viens divi

augšā un mums vēl iznāk laiks gudrot, ko darīt tālāk. Nekas šeit nav

mainījies ar iepriekšējo nodalījumu. Pulkvedis ir ārzemnieku rotas ko-

mandieris un mani tagad ieceļ rakstveža godā un amatā. Rotā esam
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85 vīri: holandieši, beļģi, rumāņi, ungāri un mēs — latvieši esam vai-

rākumā. No kaut kurienes uzklīst baumas, ka nu mēs esot galīgi tiku-
ši vaļā no SS apzīmējuma.

7. septembris. Mums pievienojas divi viri, kuri kaut kādi noklīduši no

vienībām, kuras 1. septembrī izbraukušas no Putlosas, tanī grupā bijuši

2000 vīru, un tiem esot jābūt tepat kaut kur tuvumā. No atbraucējiem
viens ir mūsu pulka zobārsts Rumba, to mēs tagad pievācam savā teltī.

Tagad mēs esam seši vīri vienā teltī.

Mums paziņo, ka visiem virsniekiem ir atvērti konti, kuros iemak-

sas lielums ir atkarīgs no dienesta pakāpes. No mums aiziet beļģi, viņi
esot jau aizmuguriski notiesāti un visiem piespriesti ļoti smagi sodi

par dienestu vācu armijā.
Ar kadu no aizgājējiem, pulkvedis izsūta lauka vēstuli sūtnim M.

Valteram Briselē, viņš apraksta mūsu stāvokli un lūdz mūs apmeklēt.
Mēs saņemam novalkāto drēbju vietā citas. Tām ir izgriezti cauru-

mi un tur iešūti lieli melni četrstūraini ielāpi. Patiesi, visi mēs ar tām

drānām esam baigā izskatā.

11. septembri pie mums atbrauc mācītājs Grikmanis no Briseles.

Viņš zināja stāstīt, ka Beļģijā būšot liela nometne latviešu leģionāriem.

17. septembris. Mācītājs atkal atbrauc pie mums un atved ziņu, ka

latviešu nometne 2227 atrodas netālu no Brigges un tur pašreiz ir ap

10.000 vīru. Tātad, praktiski, tur būtu visa 15. divīzija.

Pamatojoties no mācītāja saņemtām ziņām, pulkvedis sasauc \isu

latviešu apspriedi un mēs viņa ierosinājumā nolemjam iesniegt koman-

dantam lūgumu, lai arī mēs pārceļ uz latviešu nometni pie Brigges. Bez

tam, mēs lūdzam atļaut pulkvedim Janumam apmeklēt visus latviešus

šīs nometnes iedalījumos.

Apspriedes laikā ienāk ziņa, ka blakus nodalījumā ir ienācis ešalons

ar mūsu karavīriem, kuri šādu vai tādu iemeslu dēļ palikuši Putlosā

un tagad atvesti šeit. Viņi atveduši vairākus maisus ar pastu, tos pār-

sviež sētai, lai mēs apskatām, vai tur nav kādas vēstules arī priekš mums.

Tādas atrodas apmēram 100 gabalas.

21. septembri mūsu kaimiņi tikpat pēkšņi ka ieradušies, tikpat negaidīti

brauc atkal prom uz 2227 nometni. Pasta maisi tagad lido atpakaļ pāri sētai.

25. septembrī pulkvedis atkal pieprasa audienci pie nometnes polī-

tiskās daļas vadītāja kapteiņa Greten. Viņš cer no tā dabūt kādas

skaidrākas ziņas par mūsu nākotni, jo sevišķi viņu nodarbina doma, kā

tikt projām pie citiem latviešiem uz 2227 nometni. Mēs pārējie gan

neticam, ka no sarunas ar kapteini var kas prātīgs iznākt.

Mēs salstam, jo nāk vēsāks laiks. Staigājam saģērbušies mēteļos un

pat sēdot teltīs nevelkam tos nost. Gulēt jāiet agri, jo teltīs nav ne sve-

ces, ne citas gaismas, pie tam, sēdot salst vairāk kā atguļoties. Uz 2227

aizbrauc pārējo nodalījumu vīri. Daliek tikai kāds Časka Vitolds un

mēs 60 virsnieki. Rakstām atkal jaunu rakstu komandantam un cc-



112

ram, ka dabūsim labvēlīgu atbildi. Pulkvedis ir stipri sanervozējies,

jo uz pēdējiem iesniegumiem vēl arvienu nav nekādas atbildes. Daži

domā, ka vajadzētu atkal rakstīt sūtnim Zariņam uz Londonu, tak

pulkvedis domā, ka šinī laikā un apstākļos tas būtu par lieku.

5. oktobrī mums iedod papildus segas, tātad palikšana šeit ir pa-

redzēta ilgākam laikam. Pulkvedis vairākas reizes mēģina satikt kap-

teini Greten, bet bez panākumiem. Viņa sekretārs gan sacījis, ka mūs

noteikti sūtīšot uz 2227 nometni, bet kad tas notiks, to vēl nevarot pasacīt

Pie mums ierodas divi latviešu virsnieki, kuri visu laiku pavadījuši
slimnīcās.

Mes musu telti no skardenem uzbūvējam mazu krāsniņu, ta varam

kaut cik paglābties no sala un aukstuma.

9. oktobrī no mums aizsauc dakterus Pavlovski un Veinbergu, kā

izrādās, tad viņus pārceļ uz citiem nodalījumiem, kur ir ārstu trūkums.

Dzīve nometnē nav viegla arī garīgā plāksnē. Neraugoties uz to, ka

ap tevi ir tik daudz likteņa biedri, tomēr tu vienmēr esi viens pats ar

savām domām, savām raizēm, ilgām un cerībām. Katrs no mums ir

viens pats. Kopējas ir tikai dažas lietas un izdarības: laiks, uzturs un

doma par atbrīvošanu no gūsta, bet par pēdējo runājam vismazāk.

Uzturs arvienu pasliktinās. Šad tad uzturā dabūjam arī pa kādam

ābolam, vai pusi no tā. Tad, kad uzturā saņemam to ābolu, tad vien-

mēr atkārtojas viens un tas pats skats — pulkvedis paņem dabūto ābo-

lu, apskata to no visām pusēm, un tad noprasa:,,Kas tā ir par šķirni?"

Viņam savā laikā piederējušas lielas lauku mājas ar kuplu augļu dār-

zu, tādēļ viņam ir labas zināšanas augļkopībā. Mēs pārējie, pilsētnieki,

no tādām lietām neko nesajēdzam. Tādēļ mēs visi kā vienā balsī at-

saucamies: ~Pepiņš!"

~Paši tādi kā pepiņi," pulkvedis labsirdīgi noteic un kož ābola.

Pulkvedis un es, mēs saņemam papildus devas, jo skaitāmies kā

strādājošie, pulkvedis iestājas par to, ka šī deva ir jāsadala uz visiem

telts iedzīvotājiem. Sadalīšana nav nemaz tik viegla, jo mūsu papild-

deva ir: 56 grami maizes un 55 grami gaļas konservi.

15. oktobris. Dienas ir līdzīgas viena otrai. Man nav nemaz ko atzī-

mēt dienasgrāmatā. Pagājušā nedēļā angļi mūs atkal grib pieskaitīt pie SS.

Par to mēs bijām vareni uztraukušies un pulkvedis nekavējoši gāja pie

komandanta, lai enerģiski protestētu pret šādu izdarību. Tur viņš arī

noskaidroja, ka vienīgi armijas galvenā mītne izlems mūsu likteņus.
Saņemam arī pēdējo cigarešu devu — piecas cigaretes. Pīpmaņi ir

uztraukušies. Man viņu patiesi ir žēl, lai nu es pa reizei uzdedzu kādu

cigareti, tomēr par īstu pīpmani es sevi nekad neskaitīju.

Kamēr es rakstu dienasgrāmatu, man blakus nostājies dakteris Pla-

kāns un raugās, ko es daru. Viņš šodien ir ~vergs". Tā mēs saucam

mūsu telts dežurantu, tam jāceļas pirmajam, jāiekur uguns, jāuzsilda

ūdens un jāizdara citi telts saimnieciskie darbi. Tādu verga pienāku-
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mv mēs uzņemamies visi pēc kārtas, izņemot, saprotams pulkvedi.
Dakteris Plakans, noskatījies manā darbā, noteic: ~Tātad, Bušman,

noteikti ieraksti, ka man tas gūsts jau tagad ir galīgi līdz kaklam..."

Tā tas laikam ir mums visiem.

19. oktobris. Šodien visus baltiešus un arī rumāņus saaicina pie pār-

valdes ēkas, jo esot mums kaut kas ļoti svarīgs sakāms. Kad mēs tur visi

tā stāvam un gaidām, tad no ēkas iznāk četri krievu virsnieki. Viens

no viņiem teic uzrunu vācu valodā un aicina mūs braukt mājās. Karš

esot beidzies, viss aizmirsts un piedots, lai tikai braucot katrs uz sa-

vām mājām.
Mēs kopā ar igauņiem un lietuviešiem esam apmēram 120 vīru, to-

mēr neviens no mums nepiesakās prombraukšanai. No Besarabijas

rumāņiem gan piesakās kāds ducis mājās braucēju.
Vakarā pārrunājam, ka krievi šoreiz cietuši neveiksmi, bet tomēr tā

nav patīkama lieta, ja viņi te maisās apkārt un zina, kur mēs katrs

esam. Nolemjam rakstīt angļu kapteinim Greten, ka mēs esam ļoti ne-

mierā ar krievu ierašanos, jo krievi ir okupējuši mūsu zemi. Pulkvedis

to rakstu aiznes kapteinim. Liekas, ka krievu jautājums nav sevišķi
patīkams arī angļiem, jo nākošā dienā atbilde jau ir klāt. Pulkvedim

jāiet pie komandanta. Mūs krieviem neizdošot. Kad un vai mūs sūtīs

uz 2227 nometni, to viņš vēl nevarot pasacīt, jo ir paredzēts likvidēt visas

nometnes un mūs tad izdalīšot pa visu pasauli.

26. oktobris. Laiks kļūst nemitīgi aukstāks un vējaināks. Pagājušā
naktī bija tāds vējš, ka vairākas teltis sagāzušās. Arī mēs savējo naktī

vairākas reizes kontrolējām, vai telšu siļķītes vēl stingri turās.

27. oktobris. Šodien mēs varam atskatīties uz 6 mēnešiem, kuri pava-

dīti gūstā un neziņā par nākotni. Mūs atkal apciemo mācītājs Grikma-

nis. Oktobris ir pagājis bez pārmaiņām, ja neskaita lietu un vētraino

laiku. Paldies Dievam, ka te, kaut arī rudens, laiks ir tomēr silts un

paciešams. Latvijā mēs būtu nosaluši kā prusaki.

Vakaros mūsu teltī salasās kāršu spēlmaņi. Man vispār nav nekas

pret kāršu spēli, bet tagad, kad telts ir pilna vīriem, tie sasēduši ap gal-

du brēc un strīdās un mums nespēlētajiem jātup kaut kur stūrī tumsā

un nekā nav un arī nevar darīt. Tādās reizēs man tad arī kāršu spēle ir

~līdz kaklam", kā dakterim Plakanam gūsts. Pats karstākais spēlmanis

un brēcējs ir pats pulkvedis.
6. novembris. Pie mums ierodas bijušais ministrs Valdmanis. Viņa

ierašanās mums ir pavisam negaidīta, mēs esam pārsteigti, tādēļ mēs

vaicājam cits caur citu, kas nu kuram ienāk prātā. Kad viņš ir aizgājis

un solās atnākt atkal, pulkvedis sasauc visus latviešus kopā un mēs

nolemjam, ka nākošā reizē tiekoties, mēs uzstādīsim tikai tādus jautā-
jumus, kuri var intersēt visus un ne tikai atsevišķas personas.

8. novembris. Šodien atkal bija Valdmanis. Esot bijis 2227 nomet-

nē pie. pulkveža Krīpēna. Stāsta, ka arī tur nemaz neesot tik brīnišķi.
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Galvenais esot tas, ka visi esot garīgi nospiesti un saguruši. Valdmanis

domā, ka tur īstā vieta būtu pulkvedim Janumam. Angļi viņam solīju-

ši, ka mūs visdrīzākā laikā pārvietos uz turieni. Tagad sāk rasties ar-

vien vairāk ciemiņi. No Libeckas atbrauc Latvijas Sarkanā Krusta pār-

stāvji Reinhards un Gulbis. Viņi atved ziņas par dzīvi Vācijā un bez

tam, pīpmaņiem par lielu prieku, atved katram trīs ar pusi cigārus. Vi-

ņi apmeklējuši arī ~A" nodalījumu, tur esot pieci invalidi un ~Q" no-

dalījumā septiņi latvieši — civīlisti.

11. novembri svinējām Lāčplēša svētkus, par godu visiem cīnītajiem

un svētkiem mēs dzeram mācītāja Grikmaņa atvesto kafiju.

Lai kaut kā nosistu laiku un mazliet uzlabotu mūsu dzīves apstāk-

ļus teltī, mēs abi ar Zvirgzdiņu būvējam mūsu teltij vienu galu ciet.

Mēs izlietajam kaut kur sadabūtos pēļus un durvīs iebūvējam par īstu

lodziņu, tā kā mazliet gaismas dabūjam arī no turienes.

16. novembris. Pirmais sals. Mazgātuvē visi krāni aizsaluši. Laikam

mazgāšanās tagad kļūs problēmatiska. Saņemam gultiņas priekš mūsu

telts. Lai teltī būtu vairāk vietas kur apgrozīties, mēs tās būvējam tri-

jos stāvos. Vienā gultā augšā guļ virsniekvietnieks Arājs, vidū dakteris

Plakāns un apakšā pulkvedis. Otrajā — augšā guļ leitnants Zvirgzdiņš,
tad es un apakšā dakteris Rumba.

18. novembris. Nodziedam Dievs, svētī Latviju. Mazliet aprunāja-

mies, pārcilājam senas atmiņas un visi jūtamies mazliet vīlušies, jo nav

ieradies mācītājs Romāns, kā viņš to bija solījis. Tā mums Valsts svēt-

kos nav ne tabakas, ne arī kafijas. Mācītājs Grikmanis pagādā mums

visu ko iespēj, tikai tabaku un cigaretes viņš nekad nav nesis iekšā.

22. novembris. No mūsu nodalījuma izlasa visus pilnus pulkvežus

un pārvieto viņus uz tā saucamo ~ģenerāļu aploku". No mums aiziet

pulkveži Janums, Skurbe un Lasmanis. Janums gan cīnās pret pār-

celšanu, bet tas neko nelīdz, viņam tomēr jāiet. Pavisam bēdīgā izska-

tā viņš aizkāpj kopā ar citiem no mums prom uz citu nodalījumu. Gan-

drīz septiņus mēnešus mēs esam gūstā turējušies plecu pie pleca un ta-

gad iznāk šķiršanās. Tas nepatīk nevienam.

23. novembris. Pulkvedis ierodas pie mums. Viņam esot izdota at-

ļauja apmeklēt latviešus visos nodalījumos. Pulkvedis Janums ierosinā-

jis nolasīt priekšlasījumus, lai mazliet ierosinātu vīrus pašdarbībai un

viens otrs nenolaistos tikai gulēšanā un slinkošanā.

Uzturs ir stingri pasliktinājies. Mēs abi ar Zvirgzdiņu būvējam telts

otru galu. Daži gan teic, ka līdzko mēs to darbu pabeigsim, tad arī

mūs pārcels uz 2227 nometni. Mēs abi nospriežam, ja jau šis darbiņš
var paātrināt mušu pārcelšanu pie citiem latviešiem, tad jāsarauj tā

lieta tikai steidzīgi tālāk, la arī bija.

28. novembrī skaļruņos izsauc, ka visiem baltiešiem jāierodas ~U"

nodalījumā sakarā ar pārcelšanu uz citu nometni. Brauc projām visi,

izņemot mūsu trīs ārsti, tiem jāpaliek uz vietas. Nakti pavadām liela-
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jā teltī. Pavisam kopā esam 240 vīru. Nākošā rītā visiem jānodod no-

metnes segas, tās nedrīkst ņemt līdzi. Kad esam tās nodevuši, tad at-

klājas, ka blakus telpā, neviena neapsargātas, ir liels daudzums tādas

pat segas. Tā kā pa šiem nedaudzajiem mēnešiem mēs esam iemācīju-

šies, ka ir svarīgi rūpēties par sevi, kaut arī nelegāli, tad mēs katrs pie-

vācam vismaz pāris segas nākošām dienām un vajadzībām.

Pēc brauciena cauri vai pus Beļģijai, mēs nonākam mūsu ļoti iecerē-

tajā aplaimības zemē
— 2227 nometnē pie citiem latviešiem. Sākums,

kā jau visur, ir krietni pagrūts. Mūs novieto kādā tukšā barakā, jo

mums paredzētās vēl neesot sagatavotas.

Pa šiem laikiem nometnē ir noticis traģisks gadījums. Ir ieradušies

krievu virsnieki' Un tie gribējuši paņemt līdzi pulkvedi Krīpēnu un kap-

teini Laukertu iflcā nopratināšanai. Pulkvedis, sajuzdams kaut ko ļaunu,
ir mēģinājis iztāisīt pašnāvību, kas nav izdevusies un tagad viņš esot

slimnīcā. Par līdzi paņemto Laukertu līdz šim trūkstot jebkādas zi-

nas.

6. decembris. Mēs arvienu vēl valstāmies tukšajā barakā, jo jaunbū-

ves darbi neiet uz priekšu tā, kā gribētu. Uzturs tāds pat kā iepriekšējā
nometnē. Smēķētājiem ir grūtas dienas, jo cigaretes jau kopš ilgāka
laika nav izdotas un, liekas, arī tuvākā nākotnē nav paredzēts tās sa-

ņemt. Pulkvedi Janumu aicina uzņemties pulka komandiera pienāku-

mus, bet viņš no tā atsakās.

13. decembris. Esam iekārtojušies jaunajā barakā. Ir ciešami silts.

Dzīvojam 62 virsnieki šinī barakā. Vakar bija barakas iemītnieku sa-

pulce. Vēlējām, balsojām, spriedām, runājām par uzturu un tādēļ lai-

kam arī palikām bez tā. Mūsu deva aiz pārskatīšanās esot aizsūtīta uz citu

nodalījumu. Es cītīgi rakstu 33. pulka kaujas gaitu aprakstu. To gri-

bu nobeigt līdz pulkveža dzimšanas dienai 7. janvārī.

21. decembris. Priekšsvētku laiks. Vēders ir pustukšs, tādēļ arī salu

jūtam vairāk. Laiks mainīgs, paldies Dievam, ka te nav ziema un nav

tik auksts kā pie mums mājās. Laiks te ir mainīgs, te līst, te saule un

vienmēr vējš. Ar mazgāšanos arī ir zināmas problēmas. Ūdens ir ledus

auksts, pie tam, šorīt visi krāni ir aizsaluši. Esmu nobeidzis rakstīt kau-

ju aprakstus, to tagad pārraksta uz mašīnas un tur arī iesiesim. Tais-

ni jābrīnās, kādas visādas iespējas pastāv gūstekņu nometnē. Kauju ap-

raksts pavisam būs četros eksemplāros. Orģinālu dabūs pulkvedis savā

dzimšanas dienā, vienu eksemplāru dabūs kapteinis Akermanis, trešo

paturēšu es pats un tad redzēsim, kam mēs dosim to ceturto eksemplā-
ru. Tad nu cerēsim, ka vismaz vienu dabūsim laukā no nometnes.

Nometnē klīst dažādas baumas, gan par atlaišanu, gan, ka mūs sūtīs

prom uz citurieni. Man ir vienalga, kur mūs sūta, ka tikai tur būtu

mazliet siltāks un dotu mazliet vairāk ko iekost. Es esmu pazaudējis

cimdus, tā nu man jāstaigā ar rokām kabatās. Dzird runājam, ka ane-
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ļi došot katram kilo tabakas, tam gan neviens cits netic, kā tikai pīp-

mani.

24. decembris. Svētku sestdiena. Daudzi saņem sūtījumus. Man vie-

nīgais sūtījums ir manis paša rakstīta vēstule, kura atnāk atpakaļ, ad-

resātu nesasniegusi. Pulkvedim ir divi paciņas, kā parasti, viņš ir ne-

savtīgs un piedāvā katram kaut ko no saviem labumiem. Reizē ar pa-

ciņām, pulkvedis ir saņēmis ļoti bēdīgas ziņas. Viņa kundze un meita

esot cietušas smagu vilciena katastrofu. Abas ievainotas. Reti kad esmu

redzējis pulkvedi tik ļoti bēdīgu, kā tieši šinī svētku sestdienā.

Man liekas, ka man par uzturu drīzi nebūs jābēdājas, vakar biju

pie zobārsta, domāju, kaut ko palabos, bet tie tūdaļ izrāva. Ja tā tas

turpināsies, tad jau drīzi man zobu nebūs.

26. decembris. Svētki ir pagājuši. Angļi nedarīja nekā tāda, lai kaut-

cik radītu svētku noskaņojumu. Mēs, kopā ar pulkvedi, apciemojām

pārējās barakas un nodalījumus. Dažtbija sataisījuši mazas svētku eglī-

tes, mazu svētku noskaņojumu, bet vairums nebija darījuši nekā.

Daudziem viena diena bijusi kā otra. Mūsu barakā svētvakarā gan bi-

ja sanākuši ap 140 vīru, vairākas stundas pavadījām kopīgās atmiņās

par pagājušiem laikiem.

Par pulkveža piederīgiem ir ļoti bēdīgas ziņas. Meitai esot noņemta

labā kāja. Žēl, viņa bija jauka, priecīga un izskatīga meitene. Pulkve-

dis ir tik ļoti nospiests, ka nemaz nezinām, ko ar viņu runāt un kā mie-

rināt.

2. janvāris, 1946. gads. Jaunais gads sagaidīts. To sagaidījām pīpē-

dami, jo katrs saņēmām 126 cigaretes un 10 gramus tabakas. Šī dāva-

na daudziem deva ļoti apskaidrotu skatu uz dzīvi uņ'jiekas, ka visa

nometne smaržo pēc cigarešu dūmiem. Rītu dabūšu grāmatu gatavu

un tad, viņa dzimšanas dienā, mēģināsim pulkvedi iepriecināt, jo viņš
patiesi arvienu vēl ir ļoti nospiestā garastāvoklī.

7. janvāris. Šodien ir mūsu pulkveža dzimšanas diena. Modinām

viņu ar dziesmām un mūziku. Kā dāvanas pasniedzam viņam koka kār-

biņu ar cigaretēm, piezīmju bloku, adresi un manis Sarakstīto grāmatu.

Pulkvedis ir patiesi priecīgs un ļoti pateicīgs par dāvanām. Var redzēt,

ka mūsu mazā uzmanība viņu patiesi ir dziļi aizkustinājusi. Mēs visi,

viņa pulka vīri, pa īstam varam redzēt un sajust,''cik'cieši mēs esam pa

visiem šiem garajiem mēnešiem gan kaujās; gan'gūstā tuvu nonākuši.

Te vairs nav priekšnieka un padotā attiecības, bet te ir kaut kas tuvāks,

draudzīgāks, sirsnīgāks.

Visā nometne "ir giezgah liela labsajūta un labs garstāvoklis. Pīpma-

ņi priecājas par cigaretēm un tie, kuri'nepīpē 1, tre ir priecīgi, ka cigare-

tes ir iesaiņotas aizlodētās skārdenēs. Tādas tad ir labi uzglabāt nāko-

šām dienām, neriskējot, ka tās var kaut 'kādi sabojāties. Visi ir droši, ka

drīzi vien atjaunosies melnais tirgus, jo te, nometnē dzīvojot, kārtīgam

smēķētājam izdotā deva nekad nebūs-pietiekošā liela. Pašreiz tikai vi-
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sas cenas ir mainījušas, tas ir atkarībā no cigarešu piedāvājuma. Ja

agrāk varēja maizes kukulīti dabūt par 2-3 cigaretēm, tad tagad par

tādu prasa 60-80vCigarešu birža ir tāpat kā visas biržas, atkarīga no

piedāvājuma un pieprasījuma.

Vispārējais ;gara stāvoklis ir arī uzlabojies ar to vien, ka nodibinājās

Daugavas Vanagu organizācija. Jaunā karavīru biedrība, kura pare-

dzēta tam, lai mēs kaus katram savstarpēji izpalīdzētos. Tas dodciešā-

ku vienotību un rada cerības, ka tad, kad atstāsim nometni, tad vieg-
lāk varēsim kopīgi panest visas grūtības, kādas radīsies svešā zemē un

svešos ļaudīs. Tā kā šai organizācijai arī angļu vadība ir devusi savu

svētību, tad mums sajūta ir tāda, ka šī organizācija pastāvēs un dar-

bosies tieši tad, kad tā visvairāk būs vajadzīga.

Mūsu kaujas grupas piederīgiem ir liels gandarījums par to, ka va-

kar, savas 52. dzimšanas dienas pievakarē, mūsu pulkvedi ievēlēja par

šīs organizācijas pirmo priekšnieku.

Angļi izgudrojuši, ka mums katru dienu vajagot izdarīt fiziskus vin-

grinājumus, tas stiprināšot mūsu veselību. Arī mēs to ļoti labi apzinā-

mies, tikai nevienam ar tukšu vēderu prāts nenesās uz kaut kādām fizis-

kām nodarbībām vai sportu. Mūsu uztura devas pieaugušiem, salsto-

šiem vīriem, liekas, ir tomēr krietni nabadzīgas. No rīta 1/2 litrs pie-

na zupas, pusdienā 1 litrs zupas. Vakarā 300 gramu maizes, 5 grami

sviesta jeb margarīna un 10 gramu desas vai siers. Kā arī.nepūlamies —

ēstgriba mums vienmēr ir ļoti veselīga.

Vakar sabruka divi lietuvieši un šodien ar smagu nervu lēkmi aizve-

da kapteini Rempi. Gūsta nospiestība, neziņa par nākotni un apziņa,
ka mēs esam karojuši par taisnīgu un svarīgu lietu, tas viss pamazām

sagrauž pēdējos garīgos spēkus. Garīgam sabrukumam vienīgā pretes-

tība ir atrast kādu saprātīgu nodarbību, kas fizisko spēku nemitīgai

iznīkšanai dotu pretī garīgu stiprumu pastāvēt un pārciest visas acu-

mirkļa grūtības.
Musu pulkvedis, kuram gūsta smagums ir uzlikts tikpat smags ka ci-

tiem, kurš personīgi tik smagi ir piemeklēts ar neziņu par dēla likteni,

par meitas lielām ciešanām, viņš sevī rod tomēr tik daudz spēka, lai da-

rītu pats un mudinātu citus meklēt veselīgu pārmaiņu mūsu vienmuļajā

ikdienas dzīvē. Viņš mudina rīkot no jauna un stiprināt jau esošos kur-

sus, mācības, priekšlasījumus un citas nodarbības. Viņš ir arī pārlie-

cināts, ka jaundibinātā karavīru biedrība dos bijušajiem leģionāriem
kopības apziņu ne tikai nākotnē, bet tā būs liels atspaids tieši šodien,

šeit, gūsta nometnē, lai mēs visi varētu pārkļūt mūsu garīgam paguru-

mam.

10. janvāris. Laiks priekš gada laika ir ļoti silts, tas rada visiem pa-

tīkamu labsajūtu, jo mūsu kurināmie materiāli ir vairāk kā knapi. Bau-

mas par mūsu atlaišanu turpina veidoties neaprēķināmā plašumā un

straujumā. Man tagad ir jāsagatavo saraksts kā par tagadējiem, tā par
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bijušiem karavīriem. Tas esot vajadzīgs Daugavas Vanagu archīvam.

Tas ir liels un smags darbs. Ja nu mūsu atbrīvošana nāks tik drīz, kā to

ziņo Baumu birojs, tad jau es nekādā ziņā nevarēšu šo sarakstu uz-

taisīt.

17. janvāris. Temperatūra ir atkal zem nulles un mūsu garastāvoklis
arī. Nekas jauns par atlaišanu nav dzirdams, pat arī ne baumas. Pirms

dažām dienām mūsu barakā bija liels pārsteigums, mācītājs Grikma-

nis bija atvedis 8 kukuļus maizes. Sūtījums bija uz vārdiem. Pa diviem

kukuļiem pulkvežiem Janumam, Skurbem un Lasmanim un divi ku-

kuļi man. Mums nevienam nebija ne jausmas, kas tos būtu varējis

mums sūtīt. Pulkvedis Janums tūdaļ ierosināja visus kukuļus sadalīt

uz visiem barakas iedzīvotājiem. Mēs piekritām bez iebildumiem, bet

pulkvedis Lasmanis kategoriski atteicās dalīties ar ciuem savā sūtīju-

mā. Nelīdzēja nekādas runas ne pārliecināšanas mēģinājumi, pulk-
vedis Lasmanis palika pie sava, maize esot sūtīta viņam un citiem ne-

esot nekāda daļa un viņš i nedomājot dalīties ar vēl kādu savā īpašu-

mā. Vienīgi tad, kad viņš redzēja, ka no pārējo maizes viņam arī pie-

šķīra piekrītošo daļu, tad viņš apdomājās un vienu kukuli maizes at-

deva sadalīšanai kopībai.

Tagad pamazām mēs sākām aptvert cik tālu mēs esam nonākuši.

Biedriskums un kopīguma apziņa ir kaut kur pazuduši aiz novārgušiem

ķermeņiem. Tas, kas nupat tagad notika, man izliekas kā nodevība

ne tikai pret mums vien, bet arī pret visiem tiem, kuri nesam šo slogu.

Par to domājot mani pārņem patiesas bailes — kādi mēs būsim, kas

ar mums notiks, ja gūsts turpināsies vēl kādu pusgadu, vai gadu, vai

varbūt vēl ilgāk.

19. janvāris. Laiks ir atkal ciešami siltāks. Lielākais notikums un

pārsteigums mums visiem ir tas, ka mums oficiāli paziņo, ka mūs drī-

zumā atbrīvos un atlaidīs uz Vāciju. Tās nav nekādas parastas nomet-

nes baumas, bet gan īsts un patiess paziņojums. Mēs ar pulkvedi esam

sarunājuši, ka pēc atlaišanas no gīļsta, mēs vispirms brauksim kopā

pie viņa ģimenes un tadpēc tam redzēsim, kas būs tālāk.

27. janvāris. Vakar saņēmu no daķtera Rumbas vēstuli. Viņš apraks-

ta visus priekus un bēdas, kādas viņi pārdzīvojuši pēc mūsu aizbrauk-

šanas. Es saņemu lielisku sūtījumu no mana bijušā šefa Hirša. Nomet-

nē runā, ka Zviedrija izdošot mūsu karavīrus krieviem.

Pulkvedis ir saņēmis vēstuli no piederīgiem un ilgu laiku staigāja

nerunīgs un bēdīgs.

31. janvāris. Gatavošanās atlaišanai notiek pilnā sparā. Raksta atlai-

šanas papīrus, apliecības un citus svarīgus dokumentus. Pulkvedis va-

kar lasīja priekšlasījumu par kaujām Pomeranijā.
4. februāris. Mēs drīzi braukšot. Nometne esot jāatbrīvo citām va-

jadzībām. Angļu vadībai esot jāaiztur kapteinis Cukurs un majors

Arājs. Cukurs šajā nometnē neesot manīts, bet Arājs dzīvo mūsu no-
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metnē zem Ābeles vārda, angļi to zina. Vispirms viņi aizved majoru

Arāju-Ābeli un tad, drošības dēļ, virsnietvietnieku un vienu kareivi

Arāju. Bez tiem aiztur virsleitnantu Cukuru un kareivi Cukuru.

7. februāris. Gaidām atbrīvošanu. Mūs it kā atlaidīšot uz Hannoveru.

12. februāris. Mācītājs Grikmanis atved veselu kravu ar pārtiku.
Viņš pastāsta, ka mūsu atlaišanu kavējot tādēļ, ka Vācijā esot lieli
plūdi.

21. februāris. Laiks mainīgs, te silts — te auksts. Uzturs neiespējami
trūcīgs. Pulkvedis, kaut gan citādi liekas ir pilnīgi vesels, tomēr ir tik

ļoti novājējis. Viņš negrib arī ne no viena nekādu palīdzību pieņemt.
Ar lielām pūlēm pierunāju viņu ēst manis vārīto grūbu zupu. Tas man

izdodas tikai tad, kad atgādinu viņam, ka viņš pats vienmēr dalījās ar

citiem, kad bija saņēmis kādu sūtījumu.
24. februāris. Pārlasu savu gūsta dienasgrāmatu par mūsu gūsta

pirmajām dienām. Tad, kad bijām Herfordā, Rheinbergā un citur.
Toreiz mums visiem bija vairāk humora izjūtas, mēs bijām optimisti,
cerējām jau pēc mēneša tikt brīvībā. Tagad, pēc desmit mēnešiem,
mums vēl nav īstas skaidrības, kad un vai mūs atlaidīs. Mēs esam kļu-
vuši nervozi, neiecietīgi un itin bieži strīdi iznāk starp citādi pilnīgi
miermīlīgiem cilvēkiem.

Pulkvedim ir darba pilnas rokas, mierinot un salabinot strīdoņas
un nesamierināmos.

1. marts. Mācītājs Grikmanis atkal atved pārtikas pakas.
3. marts. Ir uznākusi īsta ziema. Sniegs un sals pieturās. Mēs esam

zaudējuši katru pacietību, gaidot uz atlaišanu. Pesimisti teic, ka mūs

te turēšot, kamēr sākšoties nākamais karš, mēs būšot pirmā rezerve.

Radio katru dienu stāsta par nesaskaņām rietumu sabiedrotiem ar vi-

ņu draugiem — krieviem.

Es cīnos ar pulkvedi, lai tak viņš kaut ko vairāk ēd, citādi aizies pavi-

sam bojā. Pulkvedis ir ārkārtēgi novājējis.
7. marts. Tomēr beidzot iesākas atbrīvošana. Šodien aizbrauca pir-

mie 1200 vīri. Mūsu ceļa mērķis tagad ir Minstere, Vestfalē. Pēdējās
divi dienās esam nometnē redzējuši sūtni Briselē Dr. M. Valteri, bet

pie mums viņš neatnāca.

11. marts. Šodien braucam mēs projām. Šodien ir mana dzimšanas

diena un šodien pirms viena gada mēs iznācām no ielenkuma Pomera-

nijā. Sagadīšanās.
Mes esam atkal pa 40 viru vagonā un, tumsai nākot, braucam caur

Holandi. Tātad, rītu jau būsim Vācijā.

Dīvaini, man liekas, ka es brauktu mājās.

(Izraksts no ~Bn\ībassaule" Nr 59. 7.3.1946.)

—Vienkāršā un atklātā valoda, ko teica vakar vakarā pulkvedis Ja-

nums, ļāva mums iepazīties ar leģendāro varoni. Stāstīdams savas kara

gaitas un piedzīvojumus pret krieviem un vāciešiem, gan Pirmā pasau-
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les karā, gan otra, sirmais pulkvedis nostādīja sevi, musu jauniešu acis,

īstenības gaismā.

Uzbrukumi, kara gājieni, ko veicis pulkvedis apbrīnojamā mierā,

viņam ir vienkārša lieta, turpretī, šī vienkāršība paceļ viņu kā apbrīno-

jamu personu un varoni latviešu tautas skatījumā. Šķiet, pulkvedis

mieru un ciešo sadarbību ar karavīriem kaujas laukos, kuras trūkst

daudziem latviešu virsniekiem, guvis no sastapšanās ar pulkvedi Brie-

di Neatkarības cīņās.* To apliecina pulkveža Januma vārdi: ~Zīmīgi ir

tas, kas man palicis atmiņā no pulkveža Brieža, kad pulkvedis Briedis

ar nelielu karvīru grupiņu palicis viens netālu no ienaidnieka, kamēr

pārējās vienības jau atkāpušās tālā aizmugurē."

Tā pulkvedis Janums stāstīja par Pomeranijas ielenkumiem, skaitā

desmit, no kuriem visiem viņš izvedis savus karvīrus. No pēdējā ielen-

kuma pie Berlines savus karavīrus izvadījis cauri visām briesmām pie

rietumu sabiedrotiem.

Visbeidzot, mums visiem jāņem vera pulkveža dotas pamācības mu-

su nākamai dzīvei. Mums jāapsolās, ka ticēsim un augsim vienotā sai-

mē — Latvijai!

A 7033323

Šis izdevums ir latviešu jaunatnes novietnes dienas avīzē Zedelgēmā P.O.VV. Camp 2227

Cage 1. B 67.

* Raksta autors, liekas, ir sajaucis laikus un notikumus, jo pulkvedis Briedis Brīvības

cīņās nepiedalījās.

PULKVEDIS JANUMS UN VIŅA VĪRI.

A. Kalupnieks

Pēc smagajām atkāpšanās kaujām Pomeranijā, pulkvedis Janums

un viņa vīri atrodas atpūtāja to par tādu var saukt, Meklenburgā, Neu-

Brandenburgas apkārtnē. Pulkvedis Janums savu komandpunktu ie-

kārtojis Lichtenbergā un viņa vienības novietojās apkārtējos ciemos.

Šeit paredzēts mūsu rindas papildināt, apmācīt un apgādāt, lai vēlāk

nosūtītu uz Kurzemes fronti (tā sacīja vācieši).

Pēkšņi visu pasauli pārlido ziņas par sabiedroto ofensivas sākšanos

rietumu frontē. Ar lielu interesi klausāmies ziņojumus par sabiedroto

spēku straujo virzīšanos uz priekšu. Citkārt mierīgā pulkveža sejā re-

dzamas rūpju rieviņas. No rītiem var redzēt, ka pulkvedis maz atpūties.



121

Kas viņu pazīst — zin, ko šīs rieviņas un negulētās nakts stundas no-

zīmē. leejot viņa kabinetā, redz pulkvedi noliekušos pār kartēm. Viņš
strādā klusu darbu. īsas, bet skaidras ir pulkveža dotās pavēles un

atbildes.

Viņu nodarbina viena doma: kā izvest savus vīrus cauri pēdējiem

šķēršļiem. Savelkas draudu mākoņi pulkveža plānam, jo krievi gatavo-

jas uzbrukt arī austrumos. Sabiedroto skrējiens, liekas, ir apstājies.

Pulkvedis nojauš, ka pret viņa vīriem — latviešiem — no vācu pu-

ses tiek gatavota nodevība. Ik dienas vairāk kļūst skaidrs, ka mēs tik-

sim iegrūsti tādā vietā, kur, pēc vācu domām, ir droša mūsu bojā eja.

Klīda baumas, ka tiksim sūtīti uz Kurzemi. Dažs labs jau zināja da-

tumus un pat ostu, no kurienes it kā notiks izbraukšana. Bet turpmā-

kie notikumi ietekmēja arī mūsu — jauniešu gaitas.

Sākās krievu uzbrukums pie Kustrinas. Vācu spēki bija novājināti,

tādēļ pastāvēja pamatotas bažas, ka tie šo spiedienu neizturēs.

Pienāk 1945. gada 19. aprīļa rīts. Vēl saņemam telefonogrammas un

instrukcijas — pasteidzināt sprostu līnijas izbūves darbus. Prātus sa-

trauc domas un nojautas, vienīgi pulkvedim ir īpatnējais miers. Tāds

pat miers un paļāvība, kāda viņam bija gan Krievijas, gan Pomeranijas

kaujās. Pēcpusdienā steigā ierodas divīzijas ziņnesis, kurš atved pa-

vēli, ka pulkvedim ar saviem vīriem pēc dažām stundām jādodas ce-

ļā. Pēc dažām stundām ierodas smagās auto mašīnas ar piekabes vā-

ģiem mūsu pārvešanai uz fronti austrumos no Berlines.

Vienības sakārtojas un sakāpj mašīnās. Viss sagatavots, lai varētu

uzsākt braucienu. Pa ceļam pulkveža Januma vīriem pievienojas 3.

pulka I bataljons un izlūku bataljons. Ar 3. pulka I bataljonu, janu-

miešiem ir aizvadītas kopējas kauju dienas smagajās Pomeranijas cī-

nās.

Vienību komandieri ziņo pulkvedim, ka vienības ir sagatavojušās

izbraukšanai. Ceļā solīts apbruņojuma papildinājums. Vēl pulkvedis

kavējas. Viņam īsa apspriede ar majoru Ķīlīti, kurš ar 4. pulka II ba-

taljonu paliek līdzšinējā novietojumā. Ko apsprieda pulkvedis ar ma-

joru Ķīlīti — pagaidām mums palika noslēpums.

No savas mītnes iznāk pulkvedis Janums. Nopietnā seja pauž stingru

apņemšanos pārvarēt visas grūtības. Skats slīd pāri vīru sejām it kā

gribētu saskatīt viņa slepenās domas. Janumieši pazīst savu pulkvedi

un pilnīgi uzticās savam kara vadonim. Tas sirmo pulkvedi nomierina,

jo viņš zin, ka viņa vīri ir viena stingra vienība.

lerūcas automašīnu motori, skan atvadu vārdi. Ticības pilni ~uz re-

dzēšanos" izmainās starp aizbraucējiem un palicējiem. Vēl dažus vār-

dus pārmaina pulkvedis ar paliekošo vienību komandieriem. ~Dēli,
mēs nu sāksim braukt", skan pulkveža pēdējie vārdi, atvadoties no pa-

licējiem. Automašīnas sāk kustēties. Kad izbraucam no Lichtenbergas,
ir jau krietna krēsla. Mašīnās esam stipri saspiesti, tādēļ jāstāv kājās.
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Pa ceļam mūsu kolonnai Lvchenā pievienojās 3. pulka 1 bataljons un

Izlūku bataljons. Mēs uzzinām, ka nākošās dienās pārējās vienības se-

košot. Saņemam arī apbruņojuma papildinājumu, apm. 90 šautenes.

Lielākā daļa karavīru tomēr ir bez apbruņojuma, tiem sadotas tanku

dūres. Brauciens turpinās visu nakti. Vīri noguruši, mēģina kaut kā gu-

lēt. Uz rīta pusi, gaismiņai svīstot, sasniedzam Berlines priekšpilsētas.

Priekšpilsētā Rudersdorf mūsu kolonna apstājas un mums ir jāizkāpj.

Esam padoti kādai tanku armijai (protams, tai nebija neviena tan-

ka). Visur pie tiltiem ierīkoti tanku sprosti, kurus apsargā vācu trie-

cienvīri (Volkssturm). Sirds iežēlojas par šiem sirmajiem vīriem un,

vārda tiešā nozīmē, no mātes krūts atrautiem bērniem, kas ierakušies

stāv postenī pie sprostiem. Tie ir apbruņoti ar šautenēm un tanku dū-

rēm.

Kaut kur tālu pamalē dzirdama kaujas rūkoņa. Plūst bēgļu straumes.

Pulkvedis aizbraucis, lai noskaidrotu stāvokli. Vienības uzdevums pa-

gaidām ir
— palikt uz vietas. Pa šo laiku vietējais kaujas komandants

uzzina par mūsu ierašanos un lielā steigā dod pavēli ieņemt pozicijas,

piemetinādams, ka mums priekšā vēl esot piecas aizstāvēšanās līnijas.

Uzlec 20. aprīļa saule un drīzi vien kaujas dunoņa pastiprinās un nāk

arvien tuvāk. Visa pamale vārās kā elle. Pulkvedis vēl nav atpakaļ.
Mūs sāk pārņemt rūpes, vai tikai krievi nav viņam jau nogriezuši ce-

ļu pie vienības. Ikkatrs saprot, ka tikai viņš zinās ko iesākt. Arvienu

intensīvāka kļūst krievu aviācijas darbība. Krīt bumbas. Mūs pārņem

rūpes par pulkvedi.

Izsūtām vairākus ziņnešus uz krustcelēm, lai tie ziņotu pulkvedim,

ja viņš brauktu garām, mūsu atrašanās vietu. Aizelsies ieskrien štā-

ba ziņnesis:,, Pulkveža mašīna brauc šurp!" Pēc dažām minūtēm ienāk

pulkvedis. Redzot viņa nospiesto seju, katrs saprot, ko tas nozīmē.

Bet arī šai brīdī pulkvedi nav atstājis viņa parastais miers. īsos vārdos

pulkvedis saviem virsniekiem pastāsta par stāvokli. Uzzinām, ka pie-

dalīto izlūku bataljonu vācieši aizveduši pa citu ceļu. Ir skaidrs, ka

vācieši mūs grib tīši nodot iznīcībai. No šīs elles, kas katru brīdi nāk

tuvāk, liekas, izejas nav. Bet mūsu pulkvedim ir kaut kas padomā. Viņš
grib spītēt bargai varai. Viņš zin, ka visi, kurus viņš izvedis, dažu labu

jau no deviņiem ielenkumiem, sekos viņam arī tagad. Smagākā prob-
lēma tagad ir — kā dabūt bataljonus laukā no kaujas pozicijām. Drī-

zi ir apspriests stāvoklis un izlemta turpmākā rīcība. Dunoņa nāk ar-

vienu tuvāk. Kavēties nedrīkst, jo no katras minūtes atkarājas pasāku-

ma izdošanās. Steidzīgi klab rakstāmmašīna. Uzraksta pavēles batal-

joniem, pavēlēs norādīts, kurp tiem doties. Tur tad sekos nākošās pavēles.
Tas viss nepieciešams, lai nodrošinātu vienību tālāku virzīšanos, jo vācu

žandarmi ir gatavi katrā vietā mūsu ceļu nosprostot. Visiem ir skaidrs —

ne soli savādāk kā pulkvedis pavēl, ja grib izkļūt no šīs elles. Vīri steig-
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damies iet gar ceļa maļam. Mus pārlido krievu lidmašīna un nomet

sveicienus — proklamācijas.

Mūsu plāns — apiet Berlini un sasniegt tās rietumu malu. Te mēs

esam atstāti kā stāvam — bez transporta. Pēcpusdienā sasniedzam Ber-

lines dienividaustrumu malu un apmetāmies atpūtā kādā mežā. No da-

žiem vāciešiem, kas bija piekomandēti pulkam, esam tikuši vaļā. Viņus

aizsūtīja uz Berlini pie galvenā kaujas komandanta saņemt tālākus rī-

kojumus. Izdodas laimīgi tikt cauri visiem vācu žandarmērijas kon-

trolpunktiem. Šajā mežā arī papildinām savus municijas krājumus.
Mēs esam Erkner tuvumā un apmetāmies kādās koka barakās. Vakarā

sākās krievu lieluzbrukums Berlines telpai. Visu nakti Berlini bombar-

dē. Mūsu barakas līgojas un čīkst no tuvajiem sprādzieniem. Liekas,
ka gaisa spiediens tās sagāzīs, neskatoties uz to, mēs guļam cieti, jo

esam no brauciena un straujā gājiena noguruši. Uz rīta pusi bombardē-

dēšarta apklust, toties sākās frontes darbība. Stāvoklis kļuvis pavisam

neskaidrs, bataljoni ieņem pozicijas gar kanāla malu, tas ir nepiecie-

šams, lai ienaidnieks mūs nepārsteigtu.

Vēl mums ir jātiek vaļā no pēdējiem vāciešiem, kuri ir pulka štābā.

Pie pulkveža ierodas Izlūku bataljona komandieris, kāds vācu Haup-

sturmfuhrers, un viņam līdzi ir kāds Stubaf no kāda augstāka SS štāba.

Liekas, ka viss pasākums ir izjaukts, jo nu jau ir atkal klāt vācieši,

kas neļaus pulkvedim izvest savus vīrus ārā no Berlines loka. Šeit jā-

rīkojas viltīgi un pulkvedim ir jau savs padoms. Viņš nosūta Stubaf

uz Berlini uzņemt sakarus un saņemt jaunus rīkojumus, pa to laiku

viņš braukšot pie bataljoniem pārbaudīt, kā tie ieņēmuši pozicijas.
Vācu Stubaf brauc līdzi un redzēdams, ka bataljoni ir pozicijās, viņš
nomierinās un aizbrauc uz Berlini. Pulkvedis paliek pie bataljoniem.

lepriekšējā naktī pulkvedis ir bijis nāves briesmās, jo apm. 50

metru no viņiem nomesta bumba. Mašīnas pakaļējā daļa iztaisījusies

līdzīgi sietam, bet, laimīgā kārtā, pulkvedis palicis neskarts. levaino kā-

du vācu Ustuf. Ar vienu vārdu sakot, pats liktenis palīdzēja tik vaļā

no pēdējā vācieša.

Pulkvedis ar bataljona komandieriem apspriež un izlemj tālākos plā-

nus. Krievi, nesastapdami nekādu pretestību, dodas strauji uz priekšu.
Mums ir pamatotas rūpes, ka tikai viņi mums nenogriež ceļu. Vācu

trieciena vīri, vārda pilnā nozīmē, derīgi tikai putnu biedēšanai. Žandar-

mi, kas vēl vakar pilsētā bija lieli noteicēji, ir pēkšņi pazuduši. Pāri

kanālam janumieši jau redz pirmās krievu trieciena vienības, viņi plūst Ber-

lines virzienā kā nepārtraukta straume. Būtu neprāts ar tiem tagad

uzsākt uguns saskari, tālab vienam otram jāpārvar ienaids un jāsaval-

dās, lai mūs visus nenodotu iznīcībai. Ir izstrādāts sīks turpmākās dar-

bības plāns. Katrs vīrs zina, ka katrs kavēklis, ja nav iespējams citādi,

tad ar ieroci rokās jāiznīcina. Bataljons noņēmās no pozicijām un do-

das uz Schmokvvitz, kā norādīts, apm. 20 km attālumā. Pulka štābs,
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sakaru un sapieru vadi un tanku iznīcinātāju grupa (pēdējā pievienojas

pulkam 21. aprīlī) ir jau minēto priekšpilsētu sasnieguši. Bataljoni ap-

metas mežiņā, rietumos no pilsētiņas. Kaujas darbība, liekas, apsīkusi.

Tālākā pamalē dzirdama tanku ķēžu graboņa un motoru troksnis. Pa-

gaidām mums ar krieviem nav kaujas saskares.

Pulkvedis ir ļoti noguris, bet tomēr viņš negrib atpūsties. Nav laika,

jāpārstrādā sākotnējais plāns, jo pēdējās ziņas ir, ka krievs dzen ķīli

arī no dienvidiem, virzienā uz Potsdamu. Mums tiem jātiek garām,

pirms viņiem, pie tam, šodien arī izbeidzas mūsu uztura devas.

Kāds vācu triecienvīru (Volkssturm) augstāks komandieris, uzzinājis,

ka ir ieradies pulks divu bataljonu stiprumā, steidzas izdot pavēli, ka

mums jāstājas viņa rīcībā un jāieņem pozicijas 15-20 km platā joslā.
Pulkvedis paskaidro, ka mums ir cits uzdevums un gaidām, ka kuru

katru brīdi atgriezīsies mūsu sakaru virsnieks no Berlines, kurš tad at-

vedīs mums jaunus rīkojumus. Tas, šķiet, šo kungu" neapmierina, jo
pēc 10-15 minūtēm viņš ierodas otru reizi, šoreiz gan kāda vācu armi-

jas pulkvež-leitnanta pavadībā. Pēdējais uzdodas par šīs priekšpilsē-

tas kaujas komandantu un piesaka, ka visas viņa iecirknī esošās vie-

nības, arī tās, kuras ienāktu vēlāk, viņam nekavējoties jāiesaista Ber-

lines aizstāvēšanas kaujā. Pamatojoties uz šo pavēli, viņš kā kaujas ko-

mandants, pavēlot ieņemt pozicijas pēc viņa norādījumiem. Pulkvedis

atkārtoti norāda, ka uz Berlini pie kaujas komandanta ir nosūtīts saka-

ru virsnieks, kurš saņems tālākās pavēles un rīkojumus. Bet, kā liekas,

tas minēto vācu pltn. interesē vismazāk, galvenais ir viņa augstais pos-

tenis un kāre kaut ko komandēt —- vienalga ko. Tāpēc viņam liekas, ka

nu rokās ir īstais kumoss un to nevar atlaist. Sarunas nonāca tik tālu,

ka pulkvedim bija jāsāk mācīt šim kungam kaujas taktiku. Interesan-

tākais bija tas, ka viņš bija paredzējis ieņemt frontes iecirkni, kura

aizstāvēšanu atvieglo dabīgie šķēršļi - kanāli un upes, kā arī mežainie

un purvainie apgabali. Tanī pašā laikā, pa labi no minētā iecirkņa pa-

redzētā frontes līnija paliek neieņemta un ienaidniekam ir vieglāk pār-

varams apvidus. Pie tam, priekšējās līnijas, kanālu un kalnu pārejas

jau apsargā vācu tautas triecienvīri. Pulkvedis redz, ka no šī kunga

būs diezgan grūti tikt vaļā, jo pēc apmēram 20 minūtēm viņš ir atkal klāt.

Tas nozīmēja, ka ilgāk kavēties nevaram. Arī pēdējā sārūna stā'rp pulk-
vedi un vācu pltn. bija diezgan asa. . >- 'J ■

Pulkvedis nodod bataljonu komandieriem pēdējās pavēles pārgājie-
nam un dod arī sīkākns norādījumus, ko darīt un kā izturēties. Katrs

bataljons, lai nebūtu tik uzkrītoši, dosies pa citu ceļu. Satikšanās pa-

redzēta pīkst. 22.00 kādā ciemā apm. 15 km no Schmockvvitzas. Pulk-

vedis ies ar pirmo bataljonu, sakaru un sapieru vadiem un tanku iz-

nīcīnātāju grupu. Sākās krievu uzbrukums Kopenickai. Otrs krievu

ķīlis virzās tālāk dienvidos no Furstenvvaldes uz Potsdamu un Branden-

burgu.
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Vienības sakārtojas un sākam gājiemu. Pulkvedis saka: ~Dēli, šo-

nakt visu nakti būs jāiet, citādi mēs nevaram, ja gribam tikt laukā no

šī loka, es neredzu citas izejas." Tā 21. aprīti apmēram pīkst. 15.00 sakās

mūsu lielais pārgājiens. Ar vārdu sakot — skriešanās ar krieviem. Kuri

būs pirmie? Tas, liekas, šobrīd nodarbina mūsu visu prātus. Pulkvedis,

neskatoties uz saviem 51 gadiem, iet visiem pa priekšu, tā kā dažs jau-

neklis izturības ziņā netiek viņam līdzi. Viņš ir arī visur klāt savā tēviš-

ķā rūpībā. Viņš ir rūpīgs, bet tomēr stingrs. Pulkvedis un viņa vīri,

liekas, ir saauguši kā viena miesa. Kolonna virzās pa maziem ceļiem

garām kādam aerodromam. Tur vēl rūc vācu lidmašīnas. Dažas pa-

ceļas un aizlido austrumu virzienā. Ceļu malās redz izraktus ierakumus,

tikai neviens nav, kas tos ieņemtu. Esam gājuši jau kādu stundu, kad

seko pirmā atpūta — 5 minūtes ilga. Temps diezgan ātrs. Pēc divi stun-

dām sasniedzam kādu krustceļu, kur saņemam pavēli atpūtai. leturam

mazu azaidu. No kreisās puses nāk vācu kolonnas, tās dodas Berlines

virzienā.

Pa ceļu, pa kuru nācām, brauc vieglā mašīna. Caur krēslu, priekš-

galā pie dzesinātāja, redzam piestiprināts uzraksts ~Feldgendarmerie'\
Uz ceļa krustojuma mašīna apstājas un no tās izkāpj kāds žandarms. ]

Viņš prasa pēc mūsu pulkveža. Mūs pārņem rūpes par pulkveža lik-

teni, šinī brīdī vēlamies, ka viņš būtu ar mums, tad mēs viņu varētu aiz-

stāvēt, ja viņam draudētu kas ļauns. Uz žandarmu jautājumu, kur viņš

ir, mēs atbildam, ka aizbraucis uz priekšu. Tāpat atbildam ar ~nezin-

ām", kad tas taujā, kurp mēs iesim. Žandarmu mašīna lielā ātrumā

aizdrāžas tālāk pa ceļu, jo viņu prātu ir sajaukusi vācu vienību kustība.

Lielāko tiesu vācu kareivji ir bez ieročiem.

Drīz vien saņemam pavēli turpināt gājienu. Visu sejas nopietnas.
Vīri klusēdami uzsāk gājienu, katrs saprot, ka tagad nav īstā vieta ru-

nāšanai. Visapkārt valda noslēpumains, glūnošs klusums. Cauri šim

klusumam dzirdama ieroču šķindoņa un soļu vienmērīgais ritms. Pa-

ejam garām pulkveža mašīnai, vienīgais mūsu satiksmes līdzeklis. Vi-

ņa vērīgais skats pavada ikvienu karavīru — it kā gribētu uzminēt viņa

apslēptās domas. Kad pēdējais vīrs ir pagājis garām, tad arī pulkvedis
dodas uz kolonnas galvu. Viņš ir apmierināts, jo zina, ka visi vīri vi-

ņam seko šai gājienā, no kura atkarājas vai nu mūsu glābšanās, vai

bojā eja.

Mūsu gājienu labi maskē ceļmalā augošie koki. Kaut kur tālu redzās

Berlinas ugunsgrēku atblāzma. Gaisu tricina atsevišķu lidmašīnu moto-

ru rūkoņa un Berlines pamale dun zem krievu smagās artilērijas grā-
vieniem. Esam nogājuši krietnu gabalu, kad mūsu kolonna pēkšņi ap-

stājas. Priekšā ceļu kavē kāds tanku aizsprosts. Negribam arī atstāt

mūsu vienīgo satiksmes līdzekli
— pulkveža mašīnu. Sprostu sāk no-

jaukt. Pa to pašu ceļu no aizmugures tuvojas kāda automašīnu kolonna.

Tā arī apstājas un gaida uz sprosta nojaukšanu. Izrādās, ka šīs mašīnas
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pieder vācu SS divīzijai ~Nordland". Vīri uz vāciešu jautājumiem at-

bild skopi un rezervēti. Tas, saprotams, iedzimto vācu ziņkāri neapmie-
rina. Sprosts ir nojaukts un mēs turpinām ceļu. Ir jau krietni vēlu naktī

un tuvojas pusnakts stunda. leejam Dahlevvitz ciemā, mūsu kolonna

nogriežas pa labi uz Drezdenes-Berlines šosejas. Pēkšņi turpat netālu,

ceļu krustojumā notiek spēcīga eksplozija. Parastais karavīra instinkts

liek karavīriem nogulties. Izrādās, ir eksplodējis tanku briesmas (Panzer-

schreck) lādiņš. Nesējs tanku briesmas nesis uzkārtas kaklā, nesamā

aukla pēkšņi pārtrūkusi un, lādiņam atsitoties pret zemi, notikusi eksplozi-

ja. Skan saucieni — sanitāri! No smagajiem ievainojumiem mirst trīs

un divpadsmit vīri ievainoti. Sanitāri sniedz iespējamo palīdzību. Ga-

rām brauc vācu mašīnas, bet nepietur negadījuma vietā. Tepat uzreizi

ir klāt arī pulkvedis. Viņš nostājas kādai mašīnai priekšā un aptur to,

uz viņa pavēli mašīna uzņem ievainotos. Novāc kritušos un mēs varam

turpināt ceļu. Tūliņ aiz Dahlevvitz ciema mēs nogriežamies pa kreisi uz

Blankenfeldi. Šeit satiekamies ar 3. pulka I bataljonu, kas jau te ieradies.

Šeit ir garākā atpūta. Pulkvedis ir atkal kopā ar vienību komandieriem

un noliecies pār karti, pēta ceļu. Priekšā mums vēl ir garš ceļš, tāpēc

kavēties nevar. Mēs esam atpūtā apmēram stundu, kad nāk pavēle tur-

pināt ceļu. Dažam labam ar lielām grūtībām ir jāuzsāk soļošana, jo

kājas daudziem ir jau čulgainas, bet par to neviens nesūdzās.

Uzsākam gājienu. Mēs ejam pa mazajiem lauku celiņiem, pēc iespē-

jas mēs izvairāmies no lieliem ceļiem. Šķērsojam atkal kādu šoseju dien-

vidrietumu virzienā. Spīd mēness. Kaut kur tālumā sirēnas pūš tanku

trauksmi. Pa ceļam saņemam informāciju, ka krievu ķīlis virzās uz zie-

meļiem un ziemeļrietumiem — nolūkā apiet un ieslēgt Berlini no rietu-

miem. Arī mums tagad jāmaina gājiena virziens. Atpūtas ir īsas. Pulk-

vedis iet gājienam pa priekšu, te atkal pēc brīža viņš ir vidū starp zē-

niem. Viņš uzmudina ikvienu, kuru redz jau nogurušu esam. Austrumos

jau sārtojas 22. aprīļa saule, kad saņemam pavēli atpūtai — 50 minū-

tes.

Vīri ir tik noguruši, ka viņi pakrīt bezsamaņas miegā. Dažs vēl uz-

dedz cigareti, bet tā paliek neizsmēķēta, jo nogurums pārvar smēķētā-
ju. Grūti nākas dabūt vīrus uz kājām. Bet, kad kājas ir ielocītas, tad

jau tā lieta iet. Vēl mūsu mērķis ir diezgan tālu. Civiliedzīvotājiem ir

mūsu gājiens neizprotams, viņi ziņkārīgi noskatās mūsos. Šad tad

mums garām uz riteņiem aizbrauc vācu tautas triecienu vīri. Tas viss mūs

neinteresē. Mūsu temps ir samazinājies uz 3-3,5 km stundā. Šķērsojam
Vittenbergas-Berlines šoseju. Kolonna lielāko daļu iet pa mežiem. Pēc-

pusdienā, galīgi noguruši, sasniedzam mūsu mērķi un apmetāmies me-

žā apm. 10 km dienvidrietumos no Potsdamas, netālu no Kanin. Ne-

vienam nekas cits neinteresē, kā tikai kādu stundu atpūsties. Pārtika

arī ir izbeigusies. Pirmais darbs — savedam kārtībā mūsu kājas. Kriet-

nas čulgas savilktas kāju pēdās, tās pārgriežam un pārsienam. Mūsu
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prasības pec apm. 80 km gājiena ir pavisam mazas — tikai atpūsties.

Nākošā rītā dabūjam ziņu, ka krievi dzen ķīli virzienā uz Beelitz.

Ap pusdienas laiku, pavisam negaidīti, parādās daži krievu tanki, tie

brauc no Beelitz uz Lehnin. Viens otrs karstāks puisis nenociešas un

jau nākošās minūtēs divi T 34 tipa tanki ir padarīti nekaitīgi. Bet tas

nozīmē to, ka te mēs nevaram ilgāk palikt, jo mūsu skaitliskais sastāvs

ir pārāk mazs, lai ielaistos kādās kaujās. Tādēļ mums nebija lemts te

ilgi uzkavēties. Turpinām atkal mūsu gājienu uz rietumiem. Dodamies

garām Radel ciemam. Krievu armijas ķīlis virzās tālāk uz Lehnin. Ka-

ravīrus moka izsalkums, jo visa pārtika sen jau izlietāta un jauna
nav dabūta. Bet arī šinī gadījumā mums uzsmaida laime, ejot pa mežu,

atrodam kādu vācu slepeno pārtikas noliktavu, vīru sejas kļūst priecī-

gākas, mēs paņemam vairāk, lai vēlāk varam dalīties ar citiem.

Kaut kur tālāk dzirdami atsevišķi lielgabalu šāvieni. Mēs sasniedzam

meža malu, priekšā stiepjas apm. 10 km plats klajums un Elbas pieteka

Planē. Tas vēl šodien ir jāpārvar. Uzsākam gājienu pāri klajumam.

Vienība iet aiz vienības ar lielākām atstarpēm. Pīkst. 15.00 klajumu

un Planē upi esam pārvarējuši un tagad sasniedzam mežu rietumos no

šīs upes. Te mums ir ilgāka atpūta. Pulkvedis ar pārējām vienībām iet

pa citu ceļu. Šeit mēs esam kopā: 4. pulka štābs, sakaru, sapieru vadi,

tanku iznīcinātāju grupa un 1. rota. Pēc atpūtas turpinām gājienu un

pēc atpūtas saniedzamciematu mežā, te arī paliekam pa nakti.

~Patīkamu pārsteigumu" mēs sagādājam kādai vācu lidotāju gru-

pai, kas sevi dēvē par tanku iznīcināšanas komandu. Tie bija apdzēru-
šies un dažam blakus salmos gulēja vācu daiļavas. Tiem jo rūgta likās

atmošanās. Kāds virsnieks pamodies un, dzirdot svešu valodu, sacēla

veselu trauksmi. Mums bija jāpielietā visa daiļrunība, lai apmierinātu
šos kungus.

Naktī, uz rīta pusi, ciemam cauri iziet pārējās vienības, pulkveža
Januma vadībā un apmetās nākošā — Verlorenevvasser ciematā. Vi-

ņi klajumam pāri gājuši naktī. Nākošā rītā, 24. aprīlī, arī mēs pārcē-
lāmies uz minēto ciemu. Šeit mums paredzēta atpūta līdz vakaram.

ledzīvotāji daudz viesmīlīgāki, kā Berlines apkārtē. Tie gatavo mums

pusdienas, protams, par produktiem mēs samaksājam. Turpmāk pa-
redzēts iet tikai naktīs, jo vācu militārām iestādēm ir nākusi zināma

mūsu kustība. Vakarā uzsākam pārgājienu. Ceļš iet milzu mežā, pa
mazām taciņām.

Šeit musu pulkvedis sevi pieradīja par nepārspējamu, jo cauri šiem

biezokņiem viņš mūs veda bez mazākās apstājas, it kā, kad viņš ietu pa

saviem tīrumiem, kur ikkatrs zemes stūrītis pazīstams. Ejam visu nakti

ar nelielām atpūtas pauzēm. Kādu meža ceļu vācieši aizsprostojuši v ai-

rāku kilometru platumā ar koku aizcirtumiem. Pīkst. 06.00 sasniedzam

kādu vācu apmācības laukumu. Pulkvedis nosūta pārvaldes virsnieku

uz pārtikas izdales vietu. Bet tur jau ir priekšā ziņas par mums. Tur
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paskaidro, ka uzturu ātrāk neizsniegs, iekams pulkvedis Janums nebūs

pieteicies vietējā komandantūrā. Katrs virs saprot, ko tas nozīmē, tādēļ

visu apņemšanās ir — paciest un izturēt līdz galam.

Vakarā turpinām gājienu un apstājamies kādā mežiņā, apm. 10 km

no rietumu frontes. Pamalē dzirdami pareti artilērijas šāvieni. Darbo-

jas angļu artilērija, no vācu puses nedzird neviena šāviena. Vai patie-
šām bez ieročiem šis karš ir uzvarams, vai Hitlera rīcībā ir kādi burvju

vārdi? Tas mums nav saprotams. Vai vēl šodien vācu kungi grib bez

ieročiem pretoties labi apbruņotai sabiedroto armijai? Liekas, na-

cionālsociālisms ir pārāk dziļi iesakņojies vācu tautā, ka vēl šodien tā

cer panākt kādu pagriezienu.
26. aprīļa rītā mūs uzmodina kāda zemnieka balss, kurš turpat bla-

kus mežam apstrādā laukus. Viņš skubina savus zirgus. Ap pusdienas

laiku izsūta iziūku patruļu frontes līnijas izlūkošanai. Modri sardzē

stāv mūsu vīri, viņi apsargā mūsu biedrus no pārsteigumiem, kādi va-

rētu gadīties mums te, mežā esot. lenāk ziņas, ka pulkvedis tiek mek-

lēts. Kļūst skaidrs, ka ilgi te mēs nevaram kavēties. Atgriežas izlūki un

ziņo, ka frontē ir ļoti vāji vācu spēki, smagie ieroči un mīnumetēji ši-

nī iecirknī nemaz nav. Tūliņ izsūta pārstāvjus, kapteiņa Akermaņa

vadībā, sakaru uzņemšanai ar amerikāņu vienībām.

Gaidām atgriežamies kādu ziņnesi vai zīmi, kas mums paziņotu, kad

varam iet pāri pie tiem. Krēslā atgriežas mašīna ar ziņnesi, viņš atved

ziņojumu, ka līdz pīkst. 01.00, 27.aprīlī 1945. gadā mums jāpāriet pie

amerikāņiem. Ilgi kavēties vairs nevaram, vienības sakārtojas un nostā-

jas, jo pulkvedis vēl pasacīs pēdējos vārdus, pirms pārejam pie sabied-

rotiem, īsos vārdos pulkvedis norāda uz grūtībām, ko ikvienam vīram

vajadzēja pārvarēt, veicot lielo attālumu no Berlines. ~Tas viss bija ne-

pieciešams," tālāk norāda pulkvedis, ~lai mēs izbēgtu no drošas bojā
ejas. Šinī laikā manas rūpes ir bijušas pie jums ikviena. Vācieši gribē-

ja mūs nodot iznīcībai, bet mēs, spītējot likteņa bardzībai, esam no šīs

iznīcināšanas izbēguši. Bet vēl jau viss nav galā. Nedomājiet, ka vairs

jums nebūs grūtību. Vēl beidzamais posms mums ir priekšā. Tagad va-

ru pateikt ikvienam mūsu gala mērķi — tas ir — pāriet pie sabiedro-

tiem. Ja kāds negribat līdzi, varat palikt šeit pat. Nāks diena, kad mēs

mūsu dzimtenei būsim vairāk noderīgi, tādēļ arī nebija nekādas nozī-

mes palikt pie Berlines. Nu, un tagad, dēli, iesim pēdējā gājienā kā

karavīri," noslēdz pulkvedis.
Vel ikviens saņem norādījumus ieturēt stingrāko disciplīnu un ikkat-

ru kavēkli novērst ar visasāko bardzību.

Kolonna aiz kolonnas aizslīd frontes virzienā. Neskatoties uz lielo

nogurumu, karavīru solis ir raits. Pēc apm. 10 km sākas vācu līnijas.

Pēkšņi no grāvja pretī pulkvedim izlec kāds vācu leitnants ar pret

pulkvedi vērstu pistoli rokā. Ar parasto mieru pulkvedis nogrūž vācu leit-

nanta roku sānis, piebilzdams: ~Nedariet muļķības! Mēs ejam pāri."
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Redzot notiekošo — noklaudz latviešu karavīru — janumiešu ieroču

aizslēgi, apliecinot pulkvedim, ka tie ir gatavi katram pārsteigumam.
Patšautenes novieto pozicijās, tās nodrošina vienību kustību. Gājiens

turpinājās. Ceļa malās, nakts krēslā, saskatāmi vācu kareivju stāvi, ku-

ri, ierāvušies bedrītēs, bailīgi noskatās mūsējos.

Dodamies cauri kādai sādžai, aiz kuras sakas starplauks. Talak, gar

kādu dzelzceļu, sākas amerikāņu līnijas.

Pulkstenis rāda 01.20, kad mēs noliekam mūsu ieročus. Šis ir desmi-

tais ielenkums, no kura pulkvedis izveda savu pulku. Viņš nedomāja

un neskatījās uz sevi, viņa domas vienmēr bija pie karavīriem. Ir no-

staigāti apm. 100 km, līdz sasniedzām amerikāņu līnijas. Un piepildīju-
šies Pulkveža vgrdi, kurus viņš, atvadoties sacīja majoram Ķīlītim:,,Ja
kāds jums saka, ka es esmu beigts, tad neticiet tam ātrāk, kamēr ne-

esat redzējuši manu līķi." Pulkvedis un viņa karavīri ir viena miesa,

tādā izpratnē arī skanēja viņa pēdējie atvadu vārdi.

Ikviens vīrs ir sekojis savam pulkvedim šajā gājienā un ikviens vīrs —

janumietis ir gatavs atkal kopā ar leģendāro pulkvedi iet cīņās par mūsu

mīļās dzimtenes Latvijas atbrīvošanu.

Latvija bus, ja par tas nākotni būsim gatavi ziedoties.

SADARBĪBA UN ATTIECĪBAS AR BIJUŠO MINISTRU
A. VALDMANI

1945. gada 28. maijā pulkvedis Janums no gūstekņu nometnes pie

Paderbornas, ar diviem no gūsta atlaistiem invalidiem, izsūtīja vēstules

bijušiem ministriem A.Valdmanim un A.Bērziņam, par kuriem zināja,

ka viņi ir Vācijā, cerībā, ka viņi kaut kādā veidā varēs palīdzēt gūstā

esošiem leģionāriem, viņu stāvokļa noskaidrošanai un labvēlīgai izkār-

tošanai. Gūsta nometnē bija ienākušas ziņas, ka abi bijušie ministri ar

labiem panākumiem palīdz latviešu bēgļiem iekārtoties un izkārtot ie-

spējami labus dzīves apstākļus pēckara Vācijā.

Dažas dienas vēlāk, pie gūstekņu nometnes žoga, divas nejauši sa-

staptās latviešu sievietes zināja pastāstīt, ka abas šīs vēstules sasniegu-

šas adresātus.

Kā pirmais no āpuses latviešiem pie pulkveža Januma, kurš ar savu

grupu atradās gūstekņu nometnē Beļģijā, 1945. gada 6. novembrī, iera-

dās Dr. A.Valdmanis. īsās pārrunās viņš informēja par vispārējo stā-

vokli civīlās nometnēs. Tad Valdmanis devās uz Zedelgēmu, jo tur

bija ieradušies leģionāri no Putlosas.
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Pēc Zedelgēmas apmeklējuma, Valdmanis vēl reizi atbrauc pie Ja-

numa un pastāsta, ka Zedelgēmas nometnes britu vadība viņam solīju-

si, ka iespējami īsā drīzākā laikā visus janumiešus pārvietos uz gūstek-

ņu nometni Zedelgēmā.

Šī ziņa visus iepriecina, jo lielākā grupā kopā esot, katrā ziņā apstākļi

uzlabosies kā morālā, tā arī garīgā veidā. Valdmanis pastāsta arī to,

ka jau 30.augustā viņš ir rakstījis un nosūtījis garu un izsmeļošu raks-

tu Feldmaršalam Aleksandram, aprādot un paskaidrojot Latviešu Le-

ģiona tapšanu, būtību un cīņas pret Padomju Savienību kā Latvijas

valsts iznīcinātāju un okupētāju. Valdmanis, atsaucoties uz Feldmarša-

la lielo pieredzi Baltijas valstīs un, jo sevišķi, uz labajām attiecībām ar

latviešiem Latvijas Brīvības cīņu laikā, lūdzis Feldmaršalu iestāties un

palīdzēt latviešiem, kuri nepamatoti un aplamā veidā tagad ieskaitīti

par SS piederīgiem. īss izraksts no vēstules, kuru Valdmanis 30.aug.

1945.g. nosūtīja Feldmaršalam Aleksandram (FO 371/47051 91304).

~...1941. gadā Latvijā izbeidzās krievu okupācija. Krievu vietā tagad

nāca vācieši, kuri Latvijā izveda nelikumīgu mobilizāciju. Kas šai mo-

bilizācijai pretojās, tos sodīja kara tiesa. Ārpus tā, lielākā latviešu tau-

tas daļa gribēja aizstāvēt savas valsts austrumu robežas... Tā radās Lat-

viešu Leģions, kaut nelikumīgi un ar varu mobilizēts. Leģions tomēr

aizstāvēja Latvijas robežas un vēlāk Kurzemē cīnījās pret austrumiem

ar neiedomājamu varonību, kuru vēsture nedrīkstētupalaist nepieminē-
tu... Pēc Vācijas sabrukuma, latviešu vienības krita gūstā un tās izvie-

toja sevišķās SS nometnēs... Ekselence, latvieši, kopskaitā apmēram

22.000 vīru dažādās gūstekņu nometnēs Vācijā, nav nedz SS piederīgie,

nedz arī brīvprātīgo vienības.... Viņi cieš lielāko pārestību, kādu kara-

vīrs un patriots drīkstētu ciest... Šajos apstākļos mūsu karavīri liek

cerības uz lielo britu Feldmaršalu, kuru latviešu karavīrs pazīst jau
kopš ilgāka laika...

"

Šo vēstuli Valdmanis rakstīja tanī laikā un tādā garā, ka vēstules

rakstītāju toreiz itin viegli varētu uzskatīt par Naci-Vācijas simpatizan-

tu. Toreiz, ne reti, daudzi latvieši, polītiķi būt gribētāji, izvai-

rījās no jebkādas saskares ar leģionāriem. Daudzi baidījās no Leģiona
un leģionāriem kā velns no svētītā ūdens. Pat nereti dažs runas vīrs de-

va ļoti asu spriedumu — Leģions ir mūsu lāsts...(!!!)

Valdmaņa vēstuli feldmaršals Aleksandrs bija nodevis tālāk attiecīgo

iestāžu rokās un no šo darbinieku pavadrakstiem var secināt, ka britu

iestādēm, ieskaitot Britu Sarkano Krustu, nebija nekādas īstas skaidrī-

bas par to, kas ir un kā veidojies Latviešu Leģions.
Tomēr, Ārlietu ministrijas nodaļas vadītājs Th Brimelovv, savā 13.

septembra vēstulē (FO 371/47051 91304) uzsver Feldmaršala Aleksan-

dra lielo un patieso interesi par latviešiem, kuri atrodas britu armijas

gūstā. Savā pavadrakstā viņš tādēļ visiem ieteic šai problēmai pieiet ar

uzmanīgu izjūtu un ar lielu pretimnākšanu.



131

Tādēļ nav nekāds pārsteigums, ka pulkvedis Janums Dr. Valdmanī

saskatīja daudz simpātijas un labvēlību. Ne jau Janums bija vienīgais
simpatizētājs Valdmanim, bet arī daudzi citi gūstā esošie leģionāri
Valdmanī redzēja vīru, kurš stingri, noteikti un neatlaidīgi iestājās par

leģionāriem un viņu atbrīvošanu.

Tas arī bija, galvenam kārtām, Valdmaņa nopelns, ka Latviešu

Centrālā Padome Vācijā 1946.gadā atzina Zedelgēmā izvestās elekto-

ru vēlēšanas un, līdz ar to, Daugavas Vanagi, kaut vēl joprojām gūstā

esot, bija tiesīgi Latviešu Centrālā Padomē deleģēt trīs pārstāvjus.
Par DV pārstāvjiem Centrālā padome ievelēja V.Janumu, G.Odiņu

un J.Utinānu.

Līdz ar to pulkvedi Janumu, kā DV pārstāvi, uzņēma Latviešu Cent-

rālā Komitejā par pilntiesīgu locekli. Tas viņam, pēc atlaišanas no gūs-

tapavēra iespējas un tiesības uzrunāt nometnēs esošos karavīrus, jo toreiz

Daugavas Vanagi kā oficiāla organizācija vēl nemaz nepastāvēja. Dau-

gavas Vanagi savu darbību izveda vairāk vai mazāk paslepeni.

Toreiz organizācija vairāk bija vienota bijušo leģionāru sirdīs un

domās kā atklātībā.

Tādēļ tas arī tā notika, ka, vēl nometnēs dzīvojot, DV pārstāvji Cent-

rālā Padomē bieži vien nostājās Valdmaņa pusē un līdz ar to Centrālā

Padomē un arī latviešu tautas kopībā radās uzskats, ka DV pieder pie

tā saucamās ~Valdmaniešu" grupas. Toreiz civīlo bēgļu nometnēs

daudz strīdi un cīņas notika starp tā saucamiem ~valdmaniešiem" un

~parlamentāriešiem." Pēdējo uzskati un darba veids ne reti nostājās
krasā Leģiona apsūdzībā.

Tādēļ nebija nekāds brīnums, ka daži tuvākie Januma līdzstrādnieki

nopietni bažījās par to, ka tikai ~vecais" par daudz nesapinās ar Vald-

mani un kādu dienu nonāks pats un novedīs visu DV organizāciju

Valdmaņa pilnīgā ietekmē. Jo zinot to, ka Janumam ne visai pazīstama

bija politiskā darbība un tās veidi, viņš un līdz ar to visa organizācija,
varētu nonākt pilnīgā polītiķu, šinī gadījumā, valdmaniešu atkarībā un

kalpībā. Tas Daugavas Vanagus varētu pilnīgi attālināt no organizāci-

jas sākotnējiem mērķiem un nodomiem. Šāds organizācijas virziens

varētu radīt neapmierinātību un šķelšanos visā Daugavas Vanagu orga-

nizācijā.
Tā runāja un nopietni bažījās viņa tuvākie līdzdarbinieki, kaut gan

Janums vienmēr un visur apgalvoja un skaidri pasacīja un norādīja, ka

Daugavas Vanagu organizācijas mērķus un darbu nosaka demokrātiski

ievēlēta valdība un ka ne vienmēr tam, ko viņš domā, tam piekrīt arī

visa valde. Daudzreiz nobalsošanā valde pieņem citu priekšlikumu un

nevis viņējo.
Pie šiem uzskatiem Janums pieturējās visu savu darbības laiku. To

viņš arī pieteic un apstiprina savā vēstulē 1960. gada 10. oktobrī J.Frišval-

dam:,,...cilvēki domā, ka pietiek ar to, ja es pasaku, ka to lietu atbals-
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tīšu un domā, ka ar to jau nodrošināts viss organizācijas atbalsts. Jūs

paši piedalījāties DV CV sēdē un redzējāt, ka tas tā nemaz nav. Es

varu kādu projektu atbalstīt, bet visa CV to var noraidīt..."

1950. gadā A.Valdmanis izceļoja uz Kanādu un tur uzsāk īsti rosīgu

trimdas vadītāja darbus viņpus okeānam. Tanī laikā pārjūrā no Vācijas

jau bija ieceļojuši daudzi trimdinieki un ar katru dienu nāca jauni iece-

ļotāju bari klāt. Tādā veidā arī daudzi Daugavas Vanagu organizācijas
biedri, kuri bija iesaistījušies izceļotāju akcijā, nonāca Jaunajā Pasau-

lē. Viņi tur uz vietas iesāka organizēties, lai uzturētu savu Leģionā un

gūstekņu nometnē radīto kopību un, lai palīdzētu tiem karā cietuša-

jiem, kuri palika Vācijā un kuriem nebija nekādas izredzes iesaistīties

kādā no izceļošanas kacijām

Atceroties Daugavas Vanagu atbalstu viņa polītiskam virzienam Vā-

cijas laikā, Valdmanis bija pārliecināts, ka šādu atbalstu savam darbam

viņš saņems arī Kanādā un Savienotās valstīs.

Valdmanim atrodoties Eiropas ceļojumā, viņš bija aicinājis pulkvedi.
Janumu uz satikšanos, lai pārrunātu nākotnes nodomus. Viņu satikša-

nās bija norunāta 1951. gada 25. maijā Darmštatē. Pulkvedis Janums

sev līdzi bija aicinājis H.Zāgaru, jo tā bija viņa vēlēšanās, lai pie saru-

nām vienmēr būtu klāt kāds liecinieks. Tagad tas viņam likās pilnīgi
nepieciešami, jo Janumam nebija sveša Valdmaņa cenšanās iegūt ie-

tekmi un noteikšanu pār visu organizāciju.

Šinī satikšanās Valdmanis ierosināja Daugavas Vanagu apvienošanos

ar tā saucamo Valdmaņa kustību un reizē atzīt viņu par organizācijas
idejisko un polītisko vadītāju.

Janums, baidoties no ~dzeguzena" iedešanas Daugavas Vanagos, šo

ierosinājumu noraidīja, pamatodams to ar:

1. Daugavas Vanagi ir demokrātiska organizācija ar demokrātiski vēlē-

tu valdi. Tātad, organizācijas vadība nevar nedz iecelt, nedz arī nozīmēt

kādos amatos cilvēku, kuram organizācijas biedri nav devuši mandātu...

2. Ja nu tomēr gadījumā Valdmaņa kustība kaut kādā veidā apvienotos
ar Daugavas Vanagiem, kādas tad personas Valdmanis būtu paredzējis
izbīdīt kopējā valdē?

Valdmanis nosauca dažu personu vārdus, kuri, vel Vācija būdami,

bija labi sadarbojušies ar DV organizāciju.
Tad Janums, atsaucoties uz Valdmaņa lieliem nopelniem leģionāru

atbrīvošanā no gūsta un pieminot viņa vairākkārtējos apmeklējumus

gūstekņu nometnē, pie tam apciemojumi notika tanī laikā, kad tie va-

rēja nākt Valdmanim pašam par sliktu, jo nekādā gadījumā nevarēja

izslēgt varbūtību, ka rietumu sabiedrotie Valdmani varētu iebīdīt bīs-

tamā tuvumā hitleriskās Vācijas simpatizantiem.
To visu atceroties, Janums, neskatoties uz noraidošo atbildi apvieno-

šanās jautājumā, sacīja, ka viņš neizslēdz kopīgu sadarbību ar Vald-

mani un viņa grupas cilvēkiem nākotnē. Tas varētu notikt tādā pat
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veida, ka tas reizi jau bija pagātnē, kad visi vēl bija Vācija.

Saprotams, šāda Januma atbilde un nostāja Valdmanim nemaz nepa-

tika un viņu tā neapmierināja. Tūdaļ pēc atgriešanās Kanādā, viņš ko-

pā ar saviem draugiem un simpatizantiem 1951. gada 9.jūnijā Detroi-

tā (ASV) nodibināja tā saucamo ~Detroitas koaliciju". Šī koalicija pie-

ņēma, ka:

1. Koalicijas darbā pirmā vietā stādāmas koalicijas atzītās intereses.

2. Šīm interesēm ir pakļaujamas visu locekļu darbības arī citās organi-

zācijās.

3.Koalīcijā var piedalīties tādi, kuri nav citu organizāciju pārstāvji, jo

viņi darbosies un atbildēs tikai koalicijas vadībai, t.i. Valdmanim.

4.Koalicijas darbs un darbība nav izpaužama.
Par koalicijas administratoru un iekšējo lietu vadītāju iecēla P.Grei-

zi, kurš, Vācijā būdams, bija aktīvs Daugavas Vanagu darbinieks.

Ārējās lietas kārtotu A.Āboliņš un par laikraksta ~Brīvā Balss"

redaktoru iecēla bijušo ~Latvijas" izdevēju J.Niedru. Pēdējais, Vācijā

dzīvojot, ļoti cieši sadarbojās ar pulkvedi Janumu un pulkvedis viņu
stipri protežēja.

1951. gada 21. maija, vel pirms tikšanas ar Valdmani Darmštatē, Ja-

nums raksta pulkvedim Lobem.

Valdmanis par katru cenu grib iejūgt Daugavas Vanagu organizā-

ciju savas polītiskās karjeras ratos. Un to mēģina panākt ar uzmācību

un bezkaunību. Pašlaik Kanādas valde viņu ir ievēlējusi par goda bied-

ri un šis ierosinājums tad, sagaidāms, nāks DV CV sēdē izlemšanai.

Kāds no tiem ir ziņojis DV ASV un tas (Valdmanis) bija ieradies

New Yorkā, kur apspriedies ar A.Āboliņu, J.Vinteru, Kārkliņu un

Antiņu. Ko tie trabanti tur nolēmuši, mēs neuzzināsim. Daugavas

Vanagu pārstāvniecībā Savienotās valstīs es lūdzu noskaidrot visu to

lietu. Un man liekas, ka daži veči būs jāizslēdz no Daugavas Vanagu or-

ganizācijas..."

1951. gada rudenī A.Valdmanis atkal ierodas Vācijā. Januma satik-

šanās ar viņu šoreiz notiek Bad Pvrmontā un pulkvedi Janumu šoreiz

pavada pulkvedis Silgailis. Valdmanis atkārtoti izteic piedāvājumu ap-

vienoties. Turpretī V.Janums tagad šo piedāvājumu izšķirīgi noraida,

jo viņam Detroitas koalicijas lēmumi vairs nebija nekāds noslēpums un

apvienošanās gadījumā tas nepārprotami nozīmētu Daugavas Vanagu

bojā eju.

Pulkvedis V. Janums, šoreiz satiekoties, arī atklāti pasacīja, ka Dau-

gavas Vanagu vadība i nedomā izpildīt Detroitas koalicijas lēmumus

un, ja tas būs nepieciešams, tad Centrālā valde lems par to biedru iz-

slēgšanu, kuri ar savu darbu vēlās Daugavas Vanagu organizāciju no-

vadīt virzienā, kas neatbilst organizācijas statūtu burtam un garam.

Atvadoties no šis sanāksmes, Valdmanis brīdina V.Janumu, ka, ja
gadījumā viņi nepanāks vienošanos, tad viņš dibināšot jaunu organizā-
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ciju un daudzi Daugavas Vanagu biedri pāries uz viņa jaundibināto ap-

vienību.

Januma atbilde šim draudam, kā parasti, īsa un strupa:,.Da-

ugavas Vanagi ir demokrātiska organizācija un katrs biedrs, ja vien grib,
var no tās izstāties."

1952. gada 11. un 12. aprīlī, Centrālās valdes sēdē V. Janums teica:

~...Zedelgēmā bija sapulcināti visi, kuri bija cīnījušies par tēvzemi un

tautu. Šī cīņa bija grūta un vīri no tās nebija vairījušies. Daudzi palika

kaujas laukos. Gūstā mēs organizējāmies Daugavas Vanagos un gūstu

atstājām kā spēcīgi organizēta vienība. Daudzi domāja, ka mēs izklīdī-

sim, bet mūsu ideja un kaujas laukos slēgtā draudzība ir stiprāka par

laiku un telpu..."
Šinī sēdē Janums ziņo par valdmaniešu nodomiem un cenšanos iegūt

savai stipri personīgi iekrāsotai politiskai darbībai Daugavas Vanagu

bezkritisku atbalstu. Viņš sēdes dalībniekus informēja par tikšanos un

sarunām ar Valdmani un viņa neatlaidīgu cenšanos iespiesties organi-

zācijā.
Janums izteica pārliecību, ka Daugavas Vanagi tomēr saturēsies un

neļausies iejūgties polītiķu apšaubāmās kombinācijās.
Ar to, patiesību sakot, arī izbeidzās lielā akcija pret Daugavas Va-

nagiem un to vadību. Tā gan ar lielākiem vai mazākiem panākumiem
turpinājās vēl līdz 1954. gadam, kad Janums apciemoja Kanādu un

Savienotās valstis un noskaidroja lietas pareizos apstākļus un tur tad

arī deklarēja DV CV nostāju un gribu.

Par Januma viesošanos Milvokos savās atmiņās raksta redaktors

R.Čaks. Viņš arī to atcerās, ka Pulkv. Janumam ciemojoties prof.
Kasaka ģimenē Milvokos, Kasaka kundze piedāvājusi viņam galvojumu

ieceļošanai ASV. To Janums pieklājīgi, bet noteikti noraidījis, jo Vācijā
esot, viņš iespēs vairāk un labāk strādāt kā organizācijas, tā arī vispār
latviešu labā.

Raksturīgi ir arī V. Janumakritiskie vārdi par notikumiem Amerikas

kontinentā, kurus viņš teic 1954. gada 5. martā, viesojoties Milvoku

DV apvienības biedru ārkārtējā pilnsapulcē. Šinī laikā bija atkal uzlies-

mojis ~brāļu karš", kuru kā Kanādā, tā ari Savienotās Valstīs bija iz-

raisījuši valdmanieši.

Janums toreiz teica: ~Aiz manis stāv tik liels morāls spēks, ka vaja-
dzēs liekties vienam otram stūrgalvim. Es savu pulku izvedu un, ja
Daugavas Vanagu saime visā pasaulē man ir uzticējusi organizācijas va-

dību, tad domāju, ka veikšu arī šo uzdevumu. Pie tam, es uzsveru, ka

savu pulku komandēju es un nevis mans adjutants..."

Toreiz V.Janums ari brīdina DV organizācijas biedrus neiejaukties
tajos draudžu karos, kādi tanī laikā risinājās pa visu Ameriku. Viņa
uzskats bija, ka DV organizācijai kā tādai nav jājaucās citu organizā-

ciju darbā, ne arī vidū, to darot iespējamās ķildas, kādas varētu rasties
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jebkurā organizācijā, nepārprotami pārnesis ari uz DV organizāciju

un darbu.

PULKVEDIS VILIS JANUMS UN JAUNATNE

Pirms vairākiem gadiem, kāds no bijušiem Minsteres ģimnāzijas ab-

solventiem man stāstīja, ka viņa skolas laikā Janums, būdams LCK

priekšsēdis, apmeklējis internātu, lai apskatītu skolas audzēkņu dzīvi un

kārtību, tad viņš, visiem par lielu saīgumu, licis attaisīt arī skapjus, lai

redzētu kādā kārtībā un veidā latviešu zēni uztur savas mantas un pie-

derumus. Šis veids, kā man to sacīja minētais jauneklis, visiem bijis ļo-
ti nepatīkams un arī nesaprotams, jo pēc viņu ieskata ~kāda gan daļa

var būt citam, kā es uzglabāju savas mantas un personīgos piederu-

mus". Viņi bijuši pat sašutuši
,

jo beigu beigās viņi tak neesot nekādi

jaunkareivji.
Ir saprotams, ka starp skolas audzēkņiem un ~inspicētāju" toreiz bi-

ja milzu gadu starpība un ne tikai gadu starpība, bet gan vesels laik-

mets ar visām pārmaiņām un vērtību pārvērtēšanu, kādas bijušas mūsu

gadusimta otrajā pusē.
Šī laika jauniešiem ir pagrūti saprast un aptvert to, ka pie izglītības

pieder ne tikai zinību iegūšana un mācīšanās, bet svarīga ir arī iegūto

vērtību saglabāšana un uzturēšana. legūto zināšanu un arī mantisko

vērtību kopšana un cienīšana nākotnei un nākošām audzēm.

Pie tam, dīvaini liekas, ka tieši tie, kuri visvairāk protestē un pārmet

rietumu pasaulē izveidojušos tā saucamo ~prommešanas sabiedrību",

šo netikumu nosaucot par lielu materiālismu, kas noslāpējot gara un

cilvēka brīvību. Tieši šie paši jauno ideju paudēji un aizstāvji jau no

savām dienām ar visām mantiskām vērtībām apietas tikai kaut kā. Ne-

saudzot un netaupot pašiem savu personīgo īpašumu, tad šis netikums

ātri pāriet uz sabiedrībai piederošās mantas izšķērdību, nesaudzēšanu,

jā, pat apzinātu postīšanu, kā to itin skaidri var redzēt šodienas Mins-

teres ģimnāzijas telpās, kur ar sabiedrības saziedotiem līdzekļiem par

turpinājumu vecai skolai, uzcēla skaistu namu, bet tā iekšpuse jau
tagad ir, viegli izsakoties, sabojāta ja ne pat pilnīgi izdemolēta.

Janums un viņa gājuma cilvēki nāca no latviešu zemniecības cilts, tā

prata, varēja un gribēja saglabāt sava darba pūļu sasniegumus un iegu-

vumus ne tikai savai dzīvei, bet tos atstāt mantojumā nākošām paau-

dzēm, lai tām dzīve būtu ērtāka, vieglāka un tīkamāka. Lai to panāktu,
tad katram tas ir nepieciešams, arī tam visjaunākam, savu dzīvi tā ie-

kārtot, lai tur būtu zināma kārtība un secība, ne tikai gara zinību iegū-

šanā, bet gan arī praktiskās dzīves vajadzībām. Jo katra nekārtība per-

sonīgajā dzīvē un darbā nekārtības rada ari sabiedriskajā kopdzīvē.
Saprotams, Janums, kurš visus savus jaunības gadus un dzīvi bija
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vadījis karavīru saimē, dzīvi nekad nevarēja iedomāties kā kaut ko ne-

kārtīgu, savandītu jucekli, bet gan kā pārredzamu un saprotamu dzīves

gājuma apstiprinājumu. Tādēļ viss viņa darba veids un šinī gadījumā

Minsteres ģimnāzijā, viņš savu darbu uzskatīja par kalpošanu latviešu

tautai, Latvijai.

Mēs daudzkārt dzirdam, sakām un pat runājam paši, ka Minsteres

ģimnāzija audzina cīnītājus par latvietību, par latviešu tautas nākotni.

Mēs viņus uzskatām par svešumā dzīvojošās tautas kodola saglabātā-

jiem, par tiem, kuri kādreiz varēs tieši palīdzēt mūsu tautai pastāvēt un

noturēties no nogrimšanas svešo iebrucēju juceklīgajā dūksnājā. Pulk-

vedis Vilis Janums, vadot latviešu saimi rietumos, to bija iedomājis

vārda vistiešākā nozīmē.

Kādreiz kāds no Eiropas Latviešu Jaunatnes vadītājiem uz manu

jautājumu, vai arī viņi domā piedalīties pulkveža Januma jubilejas
sarīkojumā, kādas svinības toreiz bija paredzētas. Šis jauneklis man at-

bildēja:,,Mums jāpārdomā, ko Janums ir jaunatnes labā darījis..."
Šī saruna notika Minsteres ģimnāzijas telpās. Man patiesi neatlika ne-

kas cits, kā tikai vareni izbrīnēties par to, ka šis jauneklis, kurš pats bi-

ja šo skolu beidzis, līdz šim nebija pamanījis to, ka MLĢ rašanās un

veidošanās ir gandrīz vai vienīgi Januma neatlaidības, gribas un spītī-

bas panākums.
Ja jau tas jauneklis, daudzus gadus mācoties šinī iestādē, nebija to

pamanījis, nedz uzzinājis, tad nebūtu jābrīnās, ko mēs varam sagaidīt

nākotnē, ja mēs šodien negribam ievērot, pamanīt un godināt mūsu

priekšgājēju darbus, sasniegumus un nopelnus. Vai tad mūsu darbs ir

tikai vienai dienai domāts?

Uzkrītoši ir tas, ka tad, kad šai mācības iestādei ir kāda jubileja vai

svinības, tad pēkšņi rodas tik daudzi, kuri cenšas pēc slavinājumiem

un godinājumiem, ir tik daudzi, kuri izceļ savus nopelnus šīs iestādes

radīšanā un izveidošanā. Bet tik maz tie, kuri atceras to, ka Janums

gāja, brauca, lūdzās un prasīja pie daudzu ministriju durvīm. Kaut arī

krietni neveiklā vācu valodā, tomēr viņš prata daudzus augstus ierēd-

ņus pārliecināt par šīs skolas nepieciešamību, par vajadzību un svētību

visai latviešu tautai.

Un šo svētību mēs redzam un piedzīvojam tagad, kad mūsu zeme un

valsts ir atguvusi zināmu brīvības pakāpi. Jau labu laiku pirms tam,

arī okupētajā zemē jau pacēlās balsis par šīs skolas nepieciešamību un

vajadzību. Tā nav tikai latvisko zinību un kultūras uzglabāšanai, bet

gan tā ir to vairošanai un papildināšanai. Minsteres ģimnāzija nav

kaut kāds muzejs, kur uzglabājam atmiņas par Latviju kā aukstus pel-

nus, nē, tā ir kā skaidrs dzīvības avots mūsu latviskās dzīves pamatiem.
Es nebūtu pārsteigts, ja audzes aiz mums, kuras kādreiz pētīs un

svērs trimdas latviešu vēsturi uņ pirmo dienu darbinieku un cīnītāju
darbus, ka viņi tad atradīs vajadzību un nepieciešamību šo mācības ie-
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stādi nosaukt pulkveža Viļa Januma vārdā. Ar šo nosaukumu cildinātu

ne tikai Januma piemiņu, bet godinātu veselu laikmetu, pie kura ie-

cerēm un izkārtojumiem Januma vadībā pie tā strādāja un to veidoja

īstenie tautas darbinieki, kuri nebaidījās ziedot savu laiku un līdzekļus,
lai latviešu tautas daļa šeit rietumos nepazustu lielajā tautu jūklī, kāds

tas te bija pēc Otrā pasaules kara.

Ir saprotams, Janums viens nepaveica šo lielo darbu, viņš bija viens

no daudzajiem, kuri strādāja nacionāli-polītisku darbu ne tikai Vācijā

vien. Janumam līdzi nāca, jeb, pareizāk sakot, pa priekšu skrēja kā

saules rats, viņa lielā gādība, rūpība un gudrā vadības spēja, ar kādu

viņš smagajās kara dienās vadīja toreizējos jaunekļus cauri un pāri vi-

siem kaujas laukiem.

Tie jaunekļi-jaunieši, kuri viņa neatlaidīgās gribas mudināti nepagu-

ra Polistes purvos, atkāpjoties no ienaidnieka lenkuma, viņi nekad ne-

aizmirsīs savu pulkvedi, jeb, kā viņi to godbijīgi sauca — Veco. Tāpat

tie latviešu jaunekļi, kuri kara beigu posmā ar neiedomājamu izturību

sekoja savam Vecajam, kad viņš tos veda apkārt Berlinei, lai soļojot
caur divi frontēm: kā starp uzbrūkošo Sarkano Armiju, tā arī starp

agonijā raustošos vācu armiju, lai nokļūtu Sabiedroto armiju gūstā un

izvairītos no Gulaga iznīcības posta. Tie vīri, kuri toreiz sekoja pulkve-
dim, tie pa lielāko tiesu bija tanī vecumā, kuri šodien iederētos jebku-
rā jaunatnes organizācijā, daži bija varbūtpat par jauniem.

-Un tad, ja kādam, kurš uzdodas par latviešu jaunatnes vadītāju Ei-

ropā, ja viņam ir jāpārdomā, ko Janums ir darījis jaunatnes labā, tad

šim jauneklim stiprā mērā pietrūkst vēstures zināšanas, jeb viņš nav ie-

mācījies lietas pareizi redzēt un uztvert, jeb — viņš ir uzlicis svešas ide-

oloģijas acenes.

Laikam nekur vēl nav publicēta statistika par vecuma attiecībām Ze-

delgēmā, bet, skatot DV dibināšanas sapulces dalībnieku vecumu, mēs

redzam, ka no 311 delegātiem 203 bija zem 35 gadu vecuma un no tiem

110 pat zem 30 gadiem. Tātad, 2/3 dalībnieki, kādu vecuma šķērsgrie-

zumu mēs varētu pieņemt Zedelgēmā esošiem karavīriem, toreiz bijuši

tiesīgi sastāvēt jebkurā jauniešu organizācijā.
Līdz ar to mēs varam Daugavas Vanagus uzskatīt par toreiz jaunatni

apvienojošu, par jaunatni pārstāvošu organizāciju. Un šīs organizācijas

priekšgalā bija pulkvedis Janums.

Daugavas Vanagu organizācija, kuru Janums sekmīgi vadījis dau-

dzus gadus, savā laikā pieņēma lēmumu par jaunatnes nozares izveidošanu

pie organizācijas. Ir tomēr jāatzīst, ja tikai to paši gribam saskatīt, ka

līdz pat šodienai šai nozarei nav izdevies piesaistīt jauniešus tādos ap-

mēros, lai to uzskatītu par sekmīgu. lemesli šai neveiksmei ir daudz un

dažādi, par tiem organizācijas vadība drīkstētu padomāt, tos pētīt un

aktīvi rīkoties, lai šī nozare attaisnotu tās nosaukumu. Jeb varbūt pār-

domāt Januma ieteikumu, kādu viņš CV sēdē 1957. gadā izteica:
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labāk ir nedibināt jaunatnes sekciju, bet atbalstīt visus. Un tad mē-

ģināt jauniešus ievadīt mūsu mērķu virzienā..."(prot. Nr.s/75)

Kādēļ šis Januma ierosinājums neatrada piekrišanu, par to var ilgi

diskutēt un spriest, bet tas tā kā tā šodien nedos tam nekādas pārmai-

nās.

Tas lieku reizi pierāda, ka Janums savās domās un plānojumos bija
tālu priekšā daudziem citiem tā laika organizācijas un organizāciju va-

dītājiem. Tas arī ir pierādījums tam, ka Janums, pretēji daudzu uzska-

tiem, nebūt nerīkojas un nevarēja rīkoties diktatoriski, lai tad vienper-

sonīgi kaut ko nolemtu un izvestu dzīvē. Acīmredzot, toreiz viņš ir ti-

cis pārbalsots. Par to, ka Janums respektēja organizācijas demokrātis-

ko uzbūvi, liecina viņa vēstule toreizējam DVF darbiniekam J.Frišval-

dam. 1960. gada 10.okt. ~...tur jau ir tā nelaime, ka cilvēki domā, ka

pietiek ja es ko pasaku, ka to lietu atbalstīšu un domā, ka ar to jau ir

nodrošināts viss organizācijas atbalsts. Jūs paši piedalījāties CV sēdēs

un redzējāt, ka tas tā nemaz nav. Es kādu projektu varu atbalstīt, bet

visa CV to noraida..."

Šodien mēs piedzīvojam to, ka, nesekojot viņa tālredzīgam uzska-

tam, mēs tagad cīnāmies kā kāds jaunatnes organizāciju konkurējošs

uzņēmums. Tam tālākās sekas ir tas, ka tie jaunie cilvēki, kuri pār-

sniedz pielaisto vecumu jaunatnes organizācijās, tiem nav vairs īsteni

kur palikt. Pieraduši Daugavas Vanagus uzskatīt par kādu konkurējošu

apvienību, kura tagad cīnās pret pašu jauniešu vadītām organizācijām,

viņi paliek ārpus visām latviskām organizācijām. 1946.gada 6. janvārī,

delegātu sapulcē Zedelgēmā, tā arī bija pēdējā sapulce, kura notika

gūstā esot, pulkvedis Janums, tagad jau būdams par organizācijas

priekšnieku, sacīja:,, Daugavas Vanagi ir dzimuši. Vanags ir dzimis

sprostā. Bet drīzi viņš lidos brīvi un nesaistīti un viņa knābja cirtieni

būs asi, ko knābt būs gana. Lai arī kur mēs atrastos, mūsu pienākums ir

gādāt par saviem likteņa piemeklētiem biedriem un jānodod nākošām

paaudzēm sarkanbaltsarkano karogu!"

Šinī vietā un reizē izteicot savas domas par jaundibinātās organizācijas

tālākām gaitām, Janums uzsver, ka mūsu pienākums ir nākošām paau-

dzēm nodot Latvijas karogu un līdz ar to arī brīvības ideju, kuras sa-

glabāšanu un uzturēšanu mēs esam uzņēmušies.

Jautājums ir — vai mēs esam šim pulkveža Viļa Januma aicināju-

mam neatlaidīgi sekojoši? Vai mēs neesam iestinguši un palikuši tajos

ceļos, kurus mēs iesākām tad, kad paši bijām jauni, enerģijas un spēka

pilni?
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MANA TIKŠANAS AR PULKVEDI JANUMU

1943.g., kad uzsāka Latviešu Leģiona formēšanu, tad es pirmo reizi

sadzirdēju Januma vārdu, toreiz viņš bija nozīmēts par 4.(33) pulka
komandieri. Viņš bija arī vienīgais pulka komandieris, kurš man bija

pilnīgi nepazīstams. Pulkvedi Krīpēnu zināja gandrīz katrs, arī tāds,

kurš nebija aktīvā kara dienestā. Apsīti es pazinu no partizānu cīņām
1941. g. pirms vācu ienākšanas. Un Veiss, kā arī Lobe bija zināmi no

bataljonu laikiem.

Tā kā mana dienesta vieta bija 5.(34) pulks pie plkv. Apsīša, tad, sa-

protams, ar plkv. Janumu man nebija absolūti nekādas darīšanas. Pie

tam, mūsu pulks 43.g. rudenī uz Krieviju izbrauca kā pirmais no divī-

zijas un tad, kad ieradās pārējās vienības, mēs jau bijām pir-
majās līnijās, kaut gan par nožēlu — sadalīti starp vācu vienībām.

Kad es 44. g.marta pirmajā pusē atnācu atpakaļ pie mūsu pulka, tad

es dzirdēju stāstus par Januma pulka lielisko atraušanos no ienaidnieka

un vienreizēji labi paveikto gājienu caur Polistes purviem. Zinātāji pra-

ta stāstīt, ka šeit Janums esot praksē pielietājis to, ko viņš savā laikā

bija mācījies Augstākā kara skolā, tas ir — vilcinošo pretošanos. Tādā

kara darbībā viņš esot vienreizējs un nepārspējams. Tiekoties ar 4. pul-

ka karavīriem, es dzirdēju tikai slavinājumus savam pulkvedim. Viņš
esot vienkāršs, katram pieejams un labi izprotot padoto stāvokli. Pie

tam, viņš esot ļoti ciets un nepielaidīgs iepretī vācu komandieriem, no

kuriem dažs labs patiesi nebija militāri attiecīgi skolots, lai varētu ie-

ņemt augstāka komandiera vietu. Par Januma veikumu, atraujoties no

ienaidnieka un par viņa cieto nostāju pret vācu komandieriem, man lie-

kas, runāja visā divīzijā. Saprotams, daudz kas tur bija arī piedzejots

un krietni izkrāsots, bet tas viss bija būvēts uz patiesu notikumu un ga-

dījumu fona.

Par Januma nostāju iepretī vācu augstākai vadībai 1985.g. 31. marta

vēstulē man raksta Januma ilggadējais līdzgaitnieks plkv. Silgailis.

~Cik atceros, tad esmu kādreiz Janumu brīdinājis pārāk atklāti neiz-

teikt savas domaspar divīzijas vadības nemākulīgu rīcību, kad un kur

mums šāda saruna būtu bijusi, to es vairs neatceros. Divīzijas štābam

Janumakritikas nebija noslēpums un tas radīja zināmu neuzticību, ne

tikai Janumam, bet gan arī visam latviešu komandējošam sastāvam.

Tomēr es uz visnoteiktāko noliedzu, ka es Janumu būtu brīdinājis tādā

veidā, kā Tev to stāstījis E, t.i. teiciens: kādēļ, Vili, tu viņus tik loti ie-

nīsti. Savaldies. Tas būs labāk i Tev, i citiem! Kaut Janums nebija visai

draudzīgs vāciešiem, es gan nekad no mūsu kopējām gaitām, sākot

kad bijām kara zinību pasniedzēji Augstākā Kara skolā, nebiju guvis

iespaidu, ka Janums vāciešus ienīstu. Frontē esot, Janumam gan bija
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pamatojums kritizēt divīzijas nemākulīgo rīcību, kas biezi noveda pie
saskriešanās ar Divīzijas Ia (štāba priekšnieku) Sturmbanfurer Kne-

beL Pēdējais, būdams jauns ieroču SS paaugstināts virsnieks, viņam
trūka nepieciešamās zināšanas, resp. piedzīvojumi, lai izpildītu divīzijas
Ia pienākumus. Bez tam, viņš bija loti straujas dabas un ļoti iedomīgs

uz savām spējām. Es gan gribu piezīmēt, ka latviešiem viņš nebija nai-

dīgs, kā to dažs izteic, bet ātrāk gan pretējais. Divīzijas vadība Janu-

mu augstu vērtēja kā komandieri, bet bija arī ieskatos, ka viņš
vāciešiem naidīgi noskaņots. Gribot negribot, biju spiests uzņemties
kaut ko līdzīgu arbitratora pienākumam, t.i. brīdināt Janumu nekritizēt

pārāk atklāti divīzijas rīcību un, savukārt, vajadzēja vāciešiem izklaidēt

viņu nepamatotās domas.

1944.g. martā, pie Veļikajas Januma pulks atradās no mūsu pulka

pa labi un, kad 26. martā sākās krievu lieluzbrukums, tas vērsās gal-
venām kārtām pret mūsu, 34. pulku, tad mums vajadzēja atiet atpa-

kaļ un reizē ar to atklājās Januma pulka kreisais spārns. Tomēr viņa
pulks noturēja savas pozicijas līdz vēlāk, pēc dažām dienām, viņus no-

mainīja vācu vienības.

1945= gada 23. janvārī mūsu divīzija saņēma kaujas uzdevumu at-

stāt novietojumu, lai noturētu uzbrūkošās krievu vienības, pēc pavē-

lēm zinājām, ka divīzijas komandieris ir komandējumā un plkv. Ja-

nums izpilda viņa vietu.

27. janvārī 1945.g., atkāpjoties no Immenheimas, mans pulka ko-

mandieris pltn. Vīksna man pavēlēja ar vadības grupu doties uz Barte-

nau un tur nogaidīt turpmākās pavēles. Bartenau atradās 33. pulka

štābs un te nu man bija izdevība pirmo reizi redzēt pulkvedi Janumu

kaujas apstākļos. Tā kā iepriekšējā naktī Divīzijas komandieris Obvvur-

zers bija iebraucis krievos un sagūstīts, tad Janums pagaidām izpildīja
Div.kom.vietu. Pievakarē maj.Balodis (34.pulka II batlj. kom) nodeva

manā rīcībā 60 — 70 vīrus, ar kuriem, kopā ar manu vadības grupu,

man bija jāpiesakās pie plkv. Januma. Plkv.Janums man pavēlēja ar

maniem vīriem iet uz Pempers ciematu un tur ieņemt aizstāvēšanos, lai

krievs no turienes netiktu pa ceļu uz Vandsburgu un nenogrieztu di-

vīzijas smagajam trosam atiešanas ceļu. Pempers ciemats, pēc drošām

ziņām, vēl esot brīvs no krieviem. Nedrošā un neskaidrā stāvokļa dēļ,
es tomēr kolonnu vedu ar lielāko piesardzību. Kad mūsu priekšējā pat-

ruļa sasniedza ciemata malu, viņi ziņoja man atpakaļ, ka ciematā ir

vairāki krievu tanki, nenosakāms daudzums karavīri ar lielāku skaitu

trosa automašīnām, pie tam, iespējams, ka tur bija arī citi ieroči. Viena

ienaidnieka kolonna, izmantojot nakts tumsu, jau dodas pa ceļu virzienā

uz Vandsburgu. Es noturēju manu vienību meža malā, un nosūtīju zi-

ņojumu plkv.Janumam par faktisko stāvokli. Tūdaļ arī es saņēmu pa-

vēli ar maniem vīriem ierasties Bartenau, Januma pulka štābā. Tur

man piekomandēja dažus desmit kareivjus un vienu virsnieku no sapie-
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ru bataljona. Janums starplaikā bija saņēmis pavēli atkāpties Vilkens-

valdes virzienā. Vienam viņa pulka bataljonam bija jāizved divīzijas

štāba mašīnas cauri mežam uz Vandsburgu. To paveikt Janums uz-

deva majoram Lazduziedam. Pēdējos es ļoti labi pazinu no iepriek-

šējiem laikiem, kad viņš mūsu pulkā komandēja l.rotu, Lazduziedu

smagi ievainoja februārī 44.g. pie Annuškovas un tikai tagad viņš at-

griezās pie divīzijas. Lazduzieds sakārtoja savu bataljonu un devās pa

ceļu uz Vandsburgu. Pirms kāda laika es biju sūtījis vienu no maniem

vīriem uz Vandsburgu, bet meža ceļā viņu bija sagūstījuši krievi, iz-

mantojot nakts tumsu, mans vīrs bija pamucis mežā starp kokiem un

atnāca atpakaļ pie mums. Pēc viņa novērojumiem, mežā bija tikai nelie-

la priekšgrupa. Šis ziņojums deva Lazduziedam attiecīgi izkārtot divīzi-

jas štāba transporta apsardzību. Mēs atvadījāmies, jo mans uzdevums

rīta gājienam arī nebija nekāds glaimojošais.

Pulkvedis Janums savu komandpunktu bija iekārtojis kādā palielā ēkā.

Pēkšņi pagalmā norībēja milzīgs sprādziens, izbira dažiem logiem stikli

un bija sadzirdami ievainoto kliedzieni. Pazīstot manas vienības ieroču

iedarbību, es sapratu, ka kāds ir aplami rīkojies ar tanku dūri, tā ir

sprāgusi un nevis kāda granāta. Tā arī bija, vācu kareivji, pavirši rīko-

joties ar kaujai sagatavotu tanku dūri, bija to uzspridzinājuši. Viens

vācu karavīrs bija nogalināts, otram norautas abas kājas. Tas, paldies

Dievam, bija ari viss, jo vēl tikai pirms mirklīša tur tuvumā atradās vismaz

15 — 20 cilvēki.

Pulkvedis Janums iesāka diktēt atiešanas pavēli. Man bija tāda sajū-

ta, kā kad es sēdu klasē un klausos taktikas lektoru mūs apmācām

pavēles došanā. Tur nekas nebija izlaists — laika apstākļi, temperātū

ra, ceļa veids, u.t.t. Visos sīkumos izstrādāto atkāpšanās pavēli Ja-

nums diktēja kaujas rakstvedim. Tā kā pirms tam Janums bija pie-
teicis, ka Bartenau būs jāatstāj kā pēdējam pīkst. 08.00, tad man sajū-
ta nebija nekāda labā. Es sajutu smagu spiedienu pakrūtē, jo kaut arī

manā rīcībā bija turpat 100 karavīru, tomēr tie visi man bija sveši, tā

pat kā es viņiem. Pie tam, atkāpšanās ceļš veda apm. vienu kilometru

pa klaju lauku ar garu nokalni uz ienaidnieka pusi. Tas bija skaidrs, ja
krievs jau būs aiz muguras, viņš atklās smagu uguni, jo pīkst.oB.oo būs

jau gaiša diena.

Bet pašreizējais stāvoklis nemaz ar neuztrauca Janumu, viņš rīkojās

un kārtojās tik mierīgi un nosvērti, it kā kad mēs būtu kaut kur kādā

poligonā apmācībās.

Paredzētajā laikā es savu vienību vedu ļoti izklaidētu, lai ugims brāzie-

na gadījumā zaudējumi nebūtu tik lieli. Pakalnē, uz ceļa bija kāds

4. pulka pamests Volksvāģis. Mēs veltīgi mēģinājām to iedarbināt, bet

tomēr vajadzēja to pamest uz'ceļa.
Runavai izgājām cauri un paredzētā laika bijām Vilkensvalde. Līdz

ar to mans uzdevums bija izpildīts un es atgriezos mana pulka koman-
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diera padotībā. Šeit ari satiku majoru Lazduziedu, kurš sekmīgi bija
izvedis savu transportu cauri Vandsburgai. Tā bija mana pēdējā tikša-

nās ar viņu, līdz viņš mani apmeklēja-Volterdingenas nometnēpēc ma-

nas atlaišanas no gūsta.

lepriekš minētā grāmatā, 168.1pp. pulkvedis raksta, ka viņi 30. jan-

vārī, pīkst. 01.00 apgājuši Schvvente, jo tur bijis dzirdams kaujas trok-

snis. lepriekšējā vakarā, kad es biju ceļā uz Flatovu, īsi pirms pilsē-
tas, mani sagaidīja majors Rubenis un nodeva pavēli, ka man jāiet
uz Schvventu un tur jāiekārto aizstāvēšanās, jo tur nāks cauri 33. pulks.

Man, nonākot pie Schvvente izrādījās, ka tur to jau bija krievs ieņēmis.
Vāji vācu spēki kāda vecāka pulkveža vadībā nebija varējuši to notu-

rēt. No Flatovas man atsūtīja 34. pulka 4. rotu vltn.Zukuļa vadībā, kā

arī vienu flāmu rotu kāda leitnanta vadībā. Tomēr mums neizdevās

Schvvente atgūt. Flāmu rotas komandieris krita, mani smagi ievainoja,
pēc tam bija arī vltn.Zukulis ievainots. Tātad, tanī laikā, kad Janums

apgāja šo ciematu, mēs centāmies to no otras puses ieņemt. Ja toreiz

būtu bijuši kaut cik pieklājīgi sakari ar vienībām, tad Januma pulkam
nevajadzētu brist dziļo sniegu un iet daudzukilometru garu apkārtceļu.
Bet tas jau bija toreiz vienmēr tas chroniskais sakaru trūkums, kas

valdīja ne tikai mūsu karaspēkā, bet arī ienaidniekam negāja labāk.

Skaidrs piemērs bija, kad vienu manas rotas grupu krievi bija pārstei-

guši. Kaprālim tie bija norādījuši virzienu, uz kurieni jāiet līdz gūstek-

ņu savākšanās punktam. Norādītais virziens bija tieši atpakaļ pie mūsu

vienībām.

Kad pie Landekas, 2. februāri zem krievu apšaudes bija lielais saju-

kums, es atrados ar manu mašīnu pie ievainoto transporta. Pēc lielā

uguns brāziena šoferis konstatēja, ka mūsu auto vairs nav kustināms,

jo kāda šķemba to bija sabojājusi, viņš mani nogādāja dziļāk mežā, no

kurienes ievainotos bija paredzēts nogādāt tālāk.

Tur es redzēju pulkvedi Janumu, atspiedušos pret priedi ar rūpēs sa-

vilktu seju. Izmircis un izlijis, jo visu laiku līņāja pavasarīgs lietus. Vi-

ņa izskats neliecināja nekādu apjukumu vai izmisumu un nevarību.

Man domājās, viņš atkal gudroja, kā izvest savus vīrus no kļūmīgā stā-

vokļa. Neērti sacīt, bet dažs labs komandieris toreiz redzējās skraidām

apkārt ar saviem padotiem kā izbiedēts vistu bars.

Tā bija pēdējā reize, kad redzēju pulkvedi Janumu kā karavīru.

Mūsu nākošā tikšanās bija 1946. gada jūlija beigās, Barntenē, kaut

kur pie Hannoveras. Es biju pirms dažām nedēļām atlaists no amerikā-

ņu gūsta un ieradies Soltavā pie manas ģimenes. Toreiz man nebija vel

nekādas jausmas par notikumiem Zedelgēmā, nedz arī par Daugavas

Vanagu nodibināšanau. Nometnē man zināja sacīt, kur atrodas Ja-

nums. Es biju nodomājis aizbraukt pie viņa, lai tad, ja vajadzīgs, pie-

teiktos kādam darbam — vai nu palīdzot invalidiem, vai citādi biju-
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šiem leģionāriem organizējoties. Es zināju — Janums mani nepazina,

jo tās divi reizes, kad mēs bijām tikušies, ir sen jau pagaisušas no atmi-

ņas. Bet, tā kā es pazinu viņa kundzi un meitu, kuras Trembornā dar-

bojās mūsu pulka kazino un Soldatenheimā, es domāju, ka varēšu uz-

ņemt kontaktu ar pulkvedi.

Bartenē es vispirms sastapu Janumu Veltu, vecāki nebija mājās. Viņa
mani pazina, kaut gan es biju ne tikai apģērbā, bet ari izskatā stipri

pārvērties.

Kad pēc brītiņa ieradās pulkvedis ar kundzi, es uzzināju, ka pulkve-

dis patiesi organizē un domā kārtot leģionāru lietas. Pie tam, viņam
tieši tajā nometnē, kur es biju pagaidām apmeties, Volterdingenā, nebi-

ja neviena sakarnieka, kaut gan nometnēbija pāri par 400 bijušo kara-

vīru.

Vai toreiz pulkvedis stāstīja kaut ko par DV, neatceros, domāju —

nē. Kādēļ nē, to nemāku pasacīt. Zinu, tikai vēlāk nometnē mēs kopīgi

ar K.Benconu un R.Jankavu nodibinājām DV nodaļu. Tās darbu uzsā-

kām 1946.g.l I.novembrī Lāčplēša dienai par godu un piemiņu.
No musu tikšanas ar pulkvedi Janumu Barntene, mums drīza laika

izveidojās īsti laba sadarbība.

J.Leititis

Līdz ar DV Fondu visiem, kas tagad ir Anglijā,

radīts centrs, kas viņus vieno ilgās pēc dzimtenes.

Domājot par nākotni, nav svarīgs trauks, bet gan

saturs, kuru tam ielej.

Vilis Janums

Kad 1947. gadā sākās izceļošanas akcija uz Lielbritānijas salām, tad

ļoti daudzi bijušie leģionāri izmantoja šo izdevību, lai izkļūtu no karā

nopostītās Vācijas.

Vācijā atrast kādu darbu, pat to visvienkāršāko, nebija iespējams un

nometņu dzīve nevienam nepatika. Anglijā, turpretī, bija iespēja sa-

meklēt noteiktu darbu un ar izpeļņu iegādāties dzīvei nepieciešamos

priekšmetus. Tā kā izceļošanas akcijā bija paredzēti tikai vieninieki,
tad tas bija svarīgs jautājums bijušiem leģionāriem meklēt laimi pāri

ūdeņiem. Reizē ar to aizbrauca arī krietns skaits Daugavas Vanagu
biedri.

Tā līdz 1950. gadam Lielbritānijā ieceļoja pavisam 18.000 latviešu,

galvenā kārtā fiziski veseli un gados jauni cilvēki. No visiem šiem iz-

ceļotājiem 1950. gadā 5800 bija Daugavas Vanagu biedri, organizēti
125 nodaļās.
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Pulkvedis Janums, redzot, ka liels daudzums Daugavas Vanagi iz-

ceļo uz Angliju un tur, pateicoties Latvijas sūtniecības lieliskam at-

balstam, rosīgi uzsāk vienošanās un pašpalīdzības darbu, bija nodomā-

jis pārcelties uz dzīvi Anglijā. Diemžēl, ieceļošanas komisija Janumu

atraidīja un nepieņēma izceļošanas akcijā, pamatojot savu lēmumu ar

to, ka Janums gados ir jau par vecu, lai uzsāktu kādu darbu un dzīvi

Apvienotā ķēniņvalstī.
Tas pulkvedi saniknoja pa īstam, viņš no sirds errojas par to, ka bi-

ja atzīts par vecu.

Pēc tam Latvijas sūtnis Lielbritānijā Zariņš izmēģināja iespēju Janu-

mam ieceļošanu panākt citā veidā. Runa bija pat meklēt ar turienes DV

nodaļu atbalstu, lai atrastu iespēju Janumam apmesties uz dzīvi Angli-
jā. Šim ieceļošanas veidam likās jau tik lieli panākumi esam, ka 1950.

gadā, kad Lielbritānijā izveda Latviešu Nacionālās komitejas vēlēša-

nas, turienes sabiedrība kandidātu sarakstā uzstādīja arī plkv. Janu-

mu, kaut gan viņš vēl arvienu dzīvoja Vācijā.

1984.g. 15. okt. LNPL Priekšsēdis A.Abakuks man atbildot vaicāju-

mam par pulkv.Januma darbiem un panākumiem Lielbritānijā raksta:

~Savā laikā lūdzu pašu Pulkvedi uzrakstīt sava sabiedriskā darba at-

miņas trimdā, bet viņš aizbildinājās, ka atmiņa sākot klibot. Ar pulk-

vedi Janumu man ir bijušas ļoti ciešas sabiedriski-polītiskā darba gai-

tas. Nevien tas, ka viņš vadīja LCK un es LNPL daudzus gadus, bet

abi pielikām plecus LAK EC un PBLA tapšanai. Darbojāmies LAK

EC prezidijā, PBLA valdē un bijām A CEN latviešu delegācijas locekļi
un piedalījāmies tās konferencēs Strassburgā un Parīzē... Vēstulēs gan

Pulkvedis bija skops ar vārdiem, tās bija īsas un lietišķas. Mūsu vie-

dokļi nacionālosjautājumos tik ļoti saskanēja, ka nebija vajadzība pēc

daudziem teikumiem un liekiem vārdiem.

Ari savas runas Pulkvedis bija īss, bez liekiem vārdiem. Viņš nevelējas
izpatikt publikai.

Pulkvedis vēlējās izceļot uz Angliju un likās, ka tas izdosies. Tādēļ
arī viņš piekrita, ka 1950.g. pirmajās LNPL vēlēšanās tiek uzstādīta

viņa kandidatūra. No vēlēšanu noteikumu viedokļa un statūtiem kāds

varēja celtpret to iebildumus, bet tādi netika celti. Janums bija ļotipo-

pulārs un iecienīts, it īpaši bijušo karavīru vidū. Anglijā bija ieradušies

apm. 10.000 bij. karavīru. Jau 1951.g. sākumā bija noskaidrojies, ka

viņam un ģimenei pagaidām jāpaliek Vācijā un tādēļ viņš atteicās no

LNPL prez.-priekšsēža amata, kādā viņš bija ievēlēts 1950. gada no-

vembrī.

Jaupēc dažiem gadiem mēs nācām pie atziņas, ka tas ir bijis labi, ka

plkv. Janums ar ģimeni bija palikuši Vācijā, labi gan no viņu personīgā

dzīves viedokļa un arīsabiedriskās rosības viedokļa.

Pirmajās LNPL velēšanas 1950.g. piedalījās 7049 vēlētāji, plkv. Ja

nums saņēma 5637balsis.
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Vēlākos gados balsotāju skaits samazinājās, jo likvidējas nometnes

un latviešiAnglijā izklīda un daudzi izceļoja...
"

Tavs Aug.Abakuks

Pulkvedis Janums, pec tam, kad viņa izceļošana ir galīgi noraidīta,
atsakās no LNPL mandāta.

~ Vilis Janums, (21a) Augustdorf b. Detmold Lager 81.9-6.

1951.g. 21. maija

LNPL delegātu pilnsapulcei Londonā.

Ļoti cienījamie delegāti, noliekot savu, Anglijas tautiešu deleģēto

mandātu LNPL pateicos vēlreiz par man savā laikā parādīto godu un

dāvāto uzticību, izraugot manipar LNPL prezidija priekšsēdi.
No manis neatkarīgu apstākļu dēļ nevarēju aktīvi piedalīties LNPL

darbā. Tādēļ arī šodien lai man atļauts īsos vārdos vērst cienījamo

delegātu uzmanību un pārdomas uz dažiemapstākļiem.
Pēc 2.Pasaules kara rietumu pasaulē daudz un skaļi skandinātie kris-

tietībasprincipi ir izskanējuši un, ja vēl šodien tos dzirdam, tad tikai

kā tālu atbalsi. Reāli dzīvē mēs taipašā laikā esam redzējuši vienīgi vis-

kailāko materiālismu. Solītās palīdzības, rast jaunas eksistences iespē-

jas Vācijā atrodošamies, daudz cietušiem 2.Pasaules kara upuriem —

bēgļiem, mēs piedzīvojām moderno ~vergu tirgu", kur humanitārās

idejas vārdā, ar maz izņēmumiem, visas valstis meklējušas vienīgi mus-

kuļus, veselību un jaunību, ļoti daudzos gadījumos šķirot pat vienas

ģimenes piederīgos.
Arī mūsu tautieši — aizbraucēji solījās neaizmirst palicējus Vācijā.

Ļoti daudzi šos solījumus nav aizmirsuši un iespējamību robežās dara

lielu un pašaizliedzīgu palīdzības darbu. Tomēr nenoliegsim, ka dau-

dziem jaunajā, svešajā un materiālisma pārvaldītā vidē šie solījumi
iraizmirsušies.

Šodien vēl Vācijā Daugavas Vanagu organizācijas aprūpē vien atro-

das: invalidi
— 1145, TBC — 394, bāriņi un pusbāriņi — 238, pārējie

— 270. Bez šiem skaitļiem nāk klāt veco ļaužu nometnēs atrodošās 702

personas.

Šiem cilvēkiem durvis uz pārējo brīvo Rietumpasauli ir slēgtas un

līdzšinējās norises gaitā nav arī izredžu, ka tās varētu pavērties. Arī

šie cilvēki ir mūsu tautieši un latviešu tautas sastāvdaļa, kas varbūt ar

visniecīgāko atcerēšanos visdziļāk izjūt.
Talak, pašreizējo starptautiski politisko notikumu ena, es lūdzu

LNPL delegātus jo nopietni apsvērt jautājumu par Vācijā palikušo
tautiešu evakuāciju uz Angliju briesmu gadījumā, izstrādājot attiecīgu

plānu. Es zinu, ka tas nav viegls uzdevums, bet ar labu gribu un paš-
aizliedzību briesmu brīdī daudz kas ir iespējams. Neaizmirsīsim Zvied-

rijas piemēru 2.Pasaules kara laikā, kad apstākļi bija vēl smagāki un

sarežģītāki.
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Nobeidzot, atļaujos sveikt LNPL delegātu pilnsapulci un novēlēt

vislabākās sekmes turpmākā darbā.

paraksts: V.Janums

Sevišķi lielu atbalstu latviešu ļaudīm, kuri ieradās Lielbritānijā, deva

Latvijas sūtnis Zariņš. Pie viņa visās vajadzībās griezās ikviens no ķi-
pīšiem". Ar viņa atbalstu, jeb viņa paēnā arī dibinājās Daugavas Va-

nagu organizācija Lielbritānijā.

Tādēļ arī pulkvedim Janumam bija ļoti labas attiecības ar sūtni. Sūt-

nis, tāpat kā Janums, bija cerējuši, ka pulkvedis varēs ierasties Anglijā

kopā ar pārējiem ieceļotājiem. Tādēļ, ka tad, kad tas nerealizējās, abi

bija ļoti vīlušies. Sūtnis Zariņš mēģināja atrast citus ceļus un iespējas,

lai dabūtu Janumu pāri uz Angliju un viņš tad varētu darboties šeit lat-

viešu un sevišķi Daugavas Vanagu labā.

Sūtnis Zariņš jau sākumā bija sapratis, ka Daugavas Vanagi Lielbri-

tānijā varēs vislabāk kārtot latviešu kulturālo un sabiedrisko darbu.

Pēc viņa domām, Daugavas Vanagi būs tie, kuri noturēs lielo latviešu

skaitu, lai tas nepazustu Anglijas tautu vidū, jo tad tie uz visiem lai-

kiem pazudīs latviešu tautai.

1949.g. I.martā (Latvijas sūtniecības raksts Nr 1416) sūtnis Zariņš
raksta nodaļas vadītājam Ārlietu ministrijā J.Y.Mackenzie.

Atsaucoties uz kādu sarunu Ārlietu ministrijā, sūtnis raksta, ka pulk-

vedis Janums ir simbolisks vadītājs ne tikai latviešu karavīriem, bet

arī augsta personība nacionāli noskaņotai latviešu jaunatnei. Viņš arī

bijis kā paraugs latviešu karavīru cīņai iepretī vācu ģenerālštābam.

Tāpat ka visus citus latviešu virsniekus, ari Janumu mobilizēja un iecēla

par pulka komandieri Latviešu Leģiona 15. divīzijā.
Tā kā 15. divīzija 1945. gadā nevarēja piedalīties austrumu iebraucē-

ju atvairīšanai no dzimtās zemes, tad, atrodoties Vācijā, divīzijas jaun-

uzstādīšanai un apmācībām, latviešu virsnieki apzinājās to lielo atbil-

dību, kāda viņiem bija uzlikta — nepieļaut veltīgu latviešu asins izlie-

šanu, kā tas bija prasīts no vācu virspavēlniecības. Viņi savas vienības

iesaistīja tikai defensīvas atkāpšanās veidā. (Šeit sūtnis raksta par iesais-

tīšanu kaujās Austrumprūsijā, pareizi ir teikt — Rietumprūsija.)
1945.g. aprīlī, pēc tam, kad divīzija ar kaujām atkāpjoties bija pavei-

kusi turpat pusotra tūkstoša kilometrus un atradās Mecklenburgas

rajonā, pulkvedis Janums saņēma pavēli ar pulku doties uz Berlines

aizstāvēšanu. Apzinoties šo bezcerīgo stāvokli, Janums, pretēji pavē-
lēm, riskējot ar ļaunāko, ar pulku apgāja Berlini un pie Elbas padevās
gūstā amerikāņu vienībām.

Sūtnis raksta: ~...Tad, kad pulkvedis Janums atgriezīsies Londonā,
es būtu jums pateicīgs, ja viņu uz interviju pieņemtu kāds speciālists
militāros jautājumos. Tas palīdzētu pulkvedim vadīt mūsu jaunatni
viņu nākotnei un mūsu valstij par labu."
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1949.g. 9.marta Latvijas sūtniecības raksts Nr 1645, sūtnis, papildinot

iepriekšējo vēstuli, raksta Mr Mackenzie.

Pulkvedis Janums tagad ir Londonā un es atļaujos nodot dažus datus

par plkv. Janumu un viņa darbu.

Latviešu aprūpes un labklājības organizācija Daugavas Vanagi, ku-

ras vadītājs ir pulkvedis Janums, sastāv no pāri par 8000 biedriem, pie-
dzīvojušiem Latviešu Leģiona karavīriem. *■

Šī organizācija dara lielisku darbu, aprūpējot bijušos karavīrus, kara

invalidus un viņu ģimenes.

Pulkvedis Janums Latvijā beidza ģimnāziju, iesākoties I.Pasaules

karam viņš kā leitnants iesāk aktīvo karadienestu cara armijā. Vēlāk

viņu komandēuz Militāro Akadēmiju Prāgā, Čechoslovakijā. No 1939.

gada (pareizi ir no 1934.g.) viņš bija lektors Latvijas Militārā Akadēmi-

jā, vispārējās taktikas nodaļā ar speciālo uzdevumu vest kaujas ielen-

kumā un kustīgā aizstāvēšanās.

1943.gadā viņu mobilizēja vācu okupācijas pārvalde un nozīmē par

33.(Latv.4.) pulka komandieri. Viņa pulks vairākas reizes sekmīgi iz-

lauzās no vairākiem krievu ielenkumiem. 1945.g. aprīlī viņš visu vienī-

bu izveda apkārt Bērlinei un padevās amerikāņu armijai.
~Pulkvedis savu stāstu bija sīkāki detalizējis, bet ka pilnīgi nemi-

litāra persona es neesmu spējīgs to atkārtot."

Janums izprot tagadējo stāvokli. Viņš tomēr saprot, ka viņa zināša-

nas par krievu armiju, no tā laika, kad viņš tur dienēja, kā arī no tā,

kad viņš karoja pret Sarkano Armiju, tas varētu noderēt pie svarīgiem

apsvērumiem britu armijā.

Sakarā ar šo Zariņa iesniegumu, Lielbritānijas Kara ministrijā plkv.

leitn. R.F.G. Stonev 0.8.E. intervēja pulkvedi Janumu. Viņš raksta

(DO/120/49/(MI3/HQ) 29.3.49.) Mackenzijam, ka viņš ir intervējis
pulkvedi janumu ~Kā visi baltieši, kuri ir zaudējuši visu, arī viņš ir ce-

rībās uz karu! Viņa galvenā vēlēšanās ir apmācīt latviešu virsniekus

britu armijas metodēs, pirms viņi „ierūsē
,
\

Patlaban apm. 150 latviešu virsnieki atrodas Lielbritānijā, ap 300

britu zonā Vācijā, ieskaitot tos, kuri dien CMWS (t.i. sardžu vienībās).
Tā kā mūsu polītika ir neapmācīt CMWS ne jūgus, poļus vai citus

bēgļus citām vajadzībām, kā tikai sardžu dienestam, es nevarēju viņam
nekā apsolīt. Kā arī nav, šī intervija nebija par sliktu, es iegūto infor-
māciju nodevu tālāk GCHQ (Virspavēlnieka štābam).

30. Jan.so.(FO 371/86211-86081)

Sūtnis Zariņš raksta A.W.H. VVilkinsonam, kurš tagad vada attie-

cīgo nodaļu, ka viņš saņēmis ziņu par pulkveža Januma ierašanos Ang-

lijā, bet reizē arī pienākusi ziņa, ka Janums ir ~izskrīnēts" no IRO:

Zariņš domā, ka kādas komunistiski noskaņotas personas butu Janu-

mu denuncējušas kā kādu ~nacī" piekritēju.

Mani lūdza Januma draugi, bijušie virsnieki un Daugavas Vanagu
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pārstāvji rakstīt Jums par šo lietu." Zariņš apraksta Januma dzīvi un

darbu 2.Pasaules kara laikā.

VVilkinsons atbild 14.2.1950.g. FO 371/86211-86061, ka pēc viņam

pieejamās informācijas pulkveža apciemojumam Lielbritānijā nav ne-

kādu šķēršļu. Kas attiecas uz ~izskrīnēšanu", tad pulkvedim Janumam

jāiesniedz IRO vadībai pārsūdzība, papildinot to ar visiem iespējamiem

dokumentiem, kas apliecina viņa stāvokli.

3.5.1950.g. /Latvijas sūtniecība Nr 2992/ sūtnis Zariņš lūdz Macken-

zie pagarināt plkv.Januma uzturēšanās vīzu, jo vēl visas problēmas

nav izrunātas un plkv.Janums grib apmeklēt vairākus hosteļus, kur

dzīvo latviešu strādnieki (Latvian EVW). Šādi apmeklējumi ir ļoti vē-

lami un nepieciešami, jo tie stiprina ļaužu morāli un darba gribu. Pie

tam, no 17. līdz 19. jūnijam Leicesterā ir latviešu dziesmu svētki un

pulkveža klātbūtne būtu vairāk kā nepieciešama. Pamatojoties uz mūsu

personīgo sarunu, man ir lielas cerības, ka šoreiz saņemsim atļauju un

plkv.Janums varēs pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Lielbritānijā, par ko

es būtu ļoti laimīgs.

22.5.1950. /NB 1516/6/ Mackenzie raksta, ka Janumam uzturēšanas

vīza pagarināta līdz s.jūlijam.

3. maija 1950.g. piezīmēs /FCL3II /86211-86081/ Mackenzie apskata

Januma pārcelšanās iespējas. Šī problēma sākusies 1949.g., kad jau
lielāks skaits latvieši bija ieradušies Anglijā, sūtnis Zariņš griezās pie
manis, lai saņemtu atļauju pulkvedim Janumam pārcelties no Vācijas
Britu zonas uz dzīvi Anglijā, ar nolūku uzņemties Daugavas Vanagu
vadību un reizē ar to būtu liels palīgs Latvijas sūtniecībai.

Pulkvedis, cik es saprotu, ir liela personība un arī anglofils. Dauga-

vas Vanagi ir bijušo latviešu karavīru apolītiska organizācija Vācijā ar

nozarēm pie mums latviešu EVW hosteļos. Tā ir vispārējā sūtņa Zariņa

pārraudzībā. Bet viņam būtu nepieciešams piemērots vadītājs. Mr.Za-

riņš domā, ka Daugavas Vanagu organizācija būtu spējīga uzturēt un

apgādāt pulkvedi šinī zemē.

Šo ierosinājumu es nodevu tālāk lekšlietu un Darba ministrijām.

Pēdējā gan izteicās, ka viņiem nekas neesot zināms par Daugavas Va-

nagu labo darbu EVWs vidū. lebildumam par Januma pārcelšanos uz

Angliju ir tas, ka būs grūti atrast viņam šeit darbu, jo viņš ir par vecu

un pietiekoši labi nepārvalda angļu valodu. Par to es informēju sūtni

Zariņu 1949.g. jūlijā, bet trīs dienas vēlāk viņš apgalvoja, ka vienīgi
Janums ir piemērots šim darbam un viņš ir šeit nepieciešams.

Šis Zariņa apgalvojums tomēr nemainīja iekšlietu ministrijas nostā-

ju.

Septembra \idu Mr Zariņš izmeklēja citu ceļu un mēģināja dabūt

Janumu šurp kā sūtniecības darbinieku.
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Pēc nesekmīgiem mēģinājumiem pie augstākām personām lekšlietu

ministrijā, Mr Howard raksta, a) pieņemot pulkvedi par sūtniecības

darbinieku, mums vēlāk nebūs nekādas iespējas viņu dabūt prom no

šīs zemes.

b)šis pēdējais ierosinājums nepārprotami rada, ka viņš naktu šurp kopa

ar sievu un ģimeni.

c)ministrija nevar atrast pierādījumus tam, ka pulkveža klātiene sevišķi

ietekmētu latviešu sabiedrisko dzīvi Lielbritānijā. Pie tam, viņš šinī ze-

mē izmantotu un pielietātu visas iespējas un labumus, pats to ražošanā

nepiedaloties.

Šos iebildumus Mr Zariņš pieņem zināšanai un izteic domu, ka tas

tomēr netraucēs pulkvedi laiku pa laikam apmeklēt Angliju. Es atbil-

dēju, ka tam nedrīkstētu būt nekādas grūtības.
Es piekrītu Mr Zariņa uzskatam, ka lekšl. un Darba ministriju iebil-

dumi nedrīkstētu būt izšķirīgi, bet bez vairāk municijas mēs neko vai-

rāk nevaram sasniegt.

Latvijas sūtniecības raksts Nr 3176, 10. maija 1950g.

Sūtnis Zariņš, neskatoties uz atkārtotiem pulkveža Januma ieceļoša-

nas noraidījumiem, raksta vēstuli Mr Mackenzie.

lekšlietu ministrs Mr H.VVallace MP 4. maijā parlamentā paskaidro,

ka tika dota atļauja zināmam skaitam DP un bēgļiem ieceļot Anglijā

uz apmešanos, ja par viņu apmešanos un uzturēšanos rūpējas radi,

draugi, privātpersonas vai organizācijas un viņi apsolās to darīt arī nā-

kotnē.

Pamatojoties uz šo atzinumu, visi priekšnoteikumi plkv. Januma ie-

ceļošanai būtu izpildīti, jo par viņu šeit rūpētos draugi, sūtniecība

un Daugavas Vanagi.

25.jū1. 1950.g. Latv. sūtniecība. Nr 4543, sūtnis Zariņš raksta atkal Macken-

zie, ka viņš esot sarunājies ar Mr Wilkinson un arī viņš esot tajās do-

mās, ka visi priekšnoteikumi ir izpildīti un tātad nebūtu iebildumi pulk-

vedi Janumu ieskaitīt to 2000 cilvēku skaitā, kādi paredzēti pieņemt no

Vācijas.

Zariņš vēl piebilstāka 30.sept. un l.okt. Latviešu padome Anglijā

izved vēlēšanas un tas būtu ļoti vēlams, ka tanī laikā Janums jau būtu

šeit.

B.augustā 1950.g. /NB 1561/7/ atbild H.Mc Erlean, jo Mackenzie

ir pārcelts citā darbā. Viņš norāda, kur ir jāiesniedz pieprasījums iece-

ļošanai un, ka plkv. Januma ieceļošana nekādā gadījumā nebūs izkārto-

jusies līdz oktobra mēnesim.

Līdz ar to, jautājums par pulkveža Januma ieceļošanu Lielbritānijā ir

nokārtojies. Pie tam liekās, ka viņa palikšana uz dzīvi Vācijā ir tas

labvēlīgākais izkārtojums kā Januma personīgai dzīvei, tā arī darbam

latviešu tautas kopībai ārpus Latvijas.
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Pulkvedis Janums vēl daudzas reizes apmeklēja i Angliju, i citas

zemes, kur laika gājumā bija nodibinājušies Daugavas Vanagi. Līdz ar

to, Daugavas Vanagi pamazām, bet noteikti izveidojās par lielāko lai-

cīgo organizāciju trimdā, pie tam, ne tikai par lielāko, bet arī par saim-

nieciski stiprāko. Tādēļ nav brīnums, ka radās samērā daudz skauģu
un nenovēlētāji. Līdz ar organizācijas pieaugšanu un nostabilizēšanos,

pieauga ari Januma popularitāte, pie tam, ne tikai lēta populisma veidā,
bet gan ar īstu un noteiktu valstsvīra un polītiķa pieskaņu. Vai nu šī, vai

cita iemesla dēļ dažreiz radās arī nelabvēlīgi gājieni pret pulkvedi per-

sonīgi. Par tādu drīkstētu arī uzskatīt sūtņa Zariņa, Londonā, demaršu

pret pulkvedi. Pie tam, jo nesaprotamāks ir apstāklis, ka tīrus latviešu

trimdas iekšējos notikumus klāsta citas valsts iestādēm.

1954.g.l.jūnijā sūtnis Zariņš Lielbritānijas Ārlietu ministrija iesniedz

Aide-Memoire ar šādu (īsumā atstāstītu) saturu: Ārlietu ministrijas do-

kuments FO 371-111381-80367.

M.Zariņš norāda, ka aiz dzelzs priekškara boļševistiskais režīms bru-

tālā veidā nospiež visas tautas, tādēļ rodas tendence izveidot t.s. Exilval-

dības, līdzīgi kā tas ir Polijai.

Pulkvedim Janumam, latviešu kaujas vienību komandierim pagājušā
karā, tagad dzīvo Vācijā, radusies ideja radīt globālu organizāciju, lī-

dzīgu exilvaldībai.

Tam nebūtu nekādi iebildumi par globālas organizācijas radīšanu ar

nolūku apvienot dažādu zemju organizācijas, bet Mr Zariņš nevar at-

balstīt organizāciju, kura izveidotos par exilvaldību.

Nemaz nerunājot par Latvijas iedzīvotājiem, kuri būtu pret jebkā-
dām exilvaldībām, ir tikai niecīgs skaits exilā dzīvojoši latvieši, kuri at-

zīst tādas valdības vajadzību. Pieredze rāda no kaimiņzemju sajuku-
miem un problēmām, kas radušās sakarā ar exilvaldībām. Tā, piemē-
ram, igauņiem ir viena valdība Zviedrijā un otra Kanādā. Lietuvas pre-

testības kustība Vācijā pretendē uz to, ka esot_valdība exilā. Divi viņu
vadītāji nesen aizbraukuši uz USA un cenšās Ārlietu ministrijā panākt

to, lai USA administrācija viņus atzīst par exilvaldību.

Mr.Zariņš ir domās, ka šādu valdību pasludināšana radīs rīvēšanos

dažādu grupu un nogrupējumu starpā. Bet latviešu tautai ir jābūt vie-

notai līdz tai dienai, kad nāks atbrīvošana.

Par šo sūtņa Zariņa aide-memoire Mr Jellicoe I.jūnijā 1945.gadā
raksta H.Beeley CMG, CBE, sūtnim VVashingtonā.

~Kopš 1940. gada Zariņam nepārtraukti ir norādīts, ka nekādas

exilvaldības atzīšana nav ne paredzēta, nedz iespējama.
Sūtnis Zariņš ir noteikti pret exilvaldību, kādu to domā radīt pulk-

vedis V.Janums Vācijā. Uz manu jautājumu Zariņš sacīja, ka plkv.
Janums nesen pavadīja trīs mēnešus USA. Viņš Janumam ir norādījis,

atgriežoties no USA, apstāties Londonā. Sūtnis Zariņš devis norādīju-
mus Latvijas sūtnim VVashingtonā un konsulam Kanādā sagaidīt Janu-
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mv ar pieklājīgu viesmīlību, bet nepielaist viņa tikšanos ar USA vai

Kanādas autoritātēm.

Zariņš man sacīja, ka pulkvedis Janums ir karstgalvis (hothead) bez

jebkādas saprašanas polītiskos spriedumos. Zariņš arī nezināja pasacīt,

ar kādiem līdzekļiem šis Januma ceļojums ir finansēts.

Es gribu pieminēt, ka Zariņš nav sevišķi laimīgs par globāla latviešu

centra izveidošanu, bet viņš nevar šai attīstībai atklāti oponēt, bet viņš
gribētu, lai šī organizāciju apvienība koncentrētos tikai uz kulturāliem

un filantropiskiem principiem.

Viņš cerot, ka Janums Washingtona Šādas valdības izveidošana ne-

tiks atbalstīts.

Mes butu pateicīgi uzzināt, vai jus kaut ko zināt par šim aktivitātēm,
kā arī par tiem diviem lietuviešiem, kuri pieminēti aide-memoire.

Vispārīgi runājot, mēs būtu gandarīti uzzināt, vai jums ir kāds ie-

mesls domāt, ka amerikāņi ir kaut ko vairāk sasnieguši, kā tas līdzīgos

gadījumos bija pagātnē..."

MANA SASTAPŠANAS AR PULKVEDI JANUMU

(Kada karavīra stāsts)

Esmu bijušais 15.divīzijas, 33. pulka 14.(Tanku mednieku) rotas ziņ-
nesis Imants Liepiņš. Tagad dzīvoju Austrālijā.

Ziemas kaujās Rietumprūsijā 1945.g. 27. janvārī, mūsu vienība no-

nāca Vilkensvaldē, atpūtā. Naktī uz 28. janvāri, vada komandieris, ka-

dets Klucis mani sūtīja izlūkot, vai ienaidnieka tanki nav jau mūsu

tuvumā, jo vienības, kuras sargāja pilsētiņu, mūs nebrīdinot, bija aiz-

gājušas.
Es negāju pa ielu, bet drošības labad izvēlējos kapsētu, kas bija

blakus ceļam. Atzīšos, sajūta man nebija nekāda labā, jo mēness gais-

mā koki un jo sevišķi kapu krusti, vairāk līdzinājās baltos pārvalkos

tērptiem krieviem un nevis kā nedzīvām būtnēm. Tomēr es nekā aizdo-

mīga nesaskatīju, kaut gan aizgāju līdz tai vietai, kur ceļš met asu lī-

kumu pa kreisi. No izlūkošanas es atgriezos pie manas rotas, un tad mēs

saņēmām pavēli atiet uz pilsētiņas vidu. Mani atkal norīkoja iet uz

novērošanas punktu, kurš atradās baznīcas tornī pilsētas austrumu

daļā. Tur pie tālskata sēdēja leitnants Bisenieks un uzmanīgi vēroja ce-

ļu un apvidu.
Uz manu vaicājumu, vai ir redzama kāda krievu kustība, leitnants

atbildēja ~...nāc, paskaties pats..." Es ieraudzīju divi tanku grupas,

katrā pa trīs tankiem. Starp tankiem gāja kājnieku vienība, kura varēja
būt apmēram krievu rotas stiprumā. Krievu kolonna apstājās pie ce-

ļa līkuma.
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Leitnants Bisenieks izsauca artilērijas uguni. Pirmā granāta lidoja

mazliet par tālu, bet nākošās divas sprāga tieši kājnieku vienību vidū.

Diemžēl, tas arī bija viss, jo, kaut gan: leitnants sauca un prasīja pēc

tālākās uguns — artilērija neatbildēja. Liekas, mūsējiem trūka granā-

tas.

Leitnants uzsauca, ka nu ir laiks pazust un ta ari bija, līdzko mes iz-

skrējām no baznīcas, tā arī pirmās krievu granātas sprāga jau altāra telpā.
Es aizskrēju pie rotas un ziņoju par januradušos stāvokli. Tūdaļ ma-

ni norīkoja ar ~tanku briesmām" iet atpakaļ pilsētas austrumu malā.

Mēs abi ar otro numuru ieņēmām poziciju pie kapsētas. Aiz mums bi-

ja vēl divi grupas no mūsu rotas un ceļa otrā pusē bija kāda vācu gru-

pa, bet pēdējiem bija tikai tanku dūres.

Krievu tanki, ķēdēm grabot, pamazām taustīdamies brauca iekšā

pilsētā. Kad viņi apstājās, tas bija pavisam izdevīgs attālums manām

~tanku briesmām". Es izskrēju no aizsegas, nometos ceļos un izšāvu.

Un tad es pats atrāvos atkal aizsegā. Pretējās ielas malā vācieši smaidot

man ar zīmēm rādīja, ka esmu trāpījis tanku un pēc brītiņa mēs re-

dzējām, ka tanks kūp melnos dūmos.

Nākošais tanks apgriezās un brauca atpakaļ, otrs apbrauca sašauto

un atkal nonāca man pa šāvienam. Es, savukārt, izskrēju uz ielas, bet

šoreiz man vajadzēja šaut kājās stāvot. Gribēju jau pazust aizsegā, bet

nepaspēju, man priekšā sprāga granāta. Sprādziens nosita mani gar

zemi un manas ~tanku briesmas" arī bija sašautas. Kaut gan no sprā-

dziena biju apdullis un gandrīz nesamaņā, tomēr es apzinājos, ka man

jāpūlas tikt nost no ceļa. Mans draugs, rīdzinieks, otrais numurs pie

~tanku briesmām" iesaucās —~Tu esi ievainots galvā!" Ar sniega sau-

ju es noslaucīju asinis no sejas un mēģināju izkļūt no uguns joslas. Ju-

tu arī, ka man kāja ir ievainota un stipri asiņoja.
Man par pārsteigumu, man blakus piebrauca krievu tanks. Tā kā uz

tā nesēdēja neviens kājnieks, tad es piegāju tankam iespējami tuvu

klāt un kopā ar to mēs gājām uz aizmuguri, līdz man radās iespēja

pazust starp mājām un atsveicināties, no mana grabošā ~drauga".
Pārsienamā punktā nebija neviens, kas aprūpētu ievainotos, jo visi

transporta līdzekļi jau bija prom. Sļameklēju šauteni un uz tās atspie-

dies kliboju laukā no pilsētas. Sasņiedzot dzelzceļa caurbrauktuvi, es

ieraudzīju, ka tur stāv pulkvedis Janums, leitnants Konrāds un Šoferis.

Es nosveicināju, pieteicu manu vienību un savu vārdu. Pulkvedis atņē-
ma manu sveicienu un mierīgā balsī vaicāja:,,Dēls, pastāsti, kas tur

priekšā notiek."

Ta bija man otra reize, kad Pulkvedis mani nosauca par delu.

Nodevu ziņojumu par redzēto un par krievu stiprumu. Pulkvedis

atsveicinājās un man noteica, lai steidzoties pēc ārstniecības palīdzības.

Otra puse caurbrauktuvei stāvēja žandarmi. Tie mani aizturēja un

vaicāja, kurp es ejot. Es biju galīgi noskaities, jo asins svītra sniegā lie-
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cināja, ka es esmu ievainots. Tomēr es nepaspēju nekā pasacīt, kad ju-

tu kādu roku man uz pleca — tas bija leitnants Konrāds. Viņš teica:

~lesim uz mašīnu. Pulkvedis grib jūs aizvest uz pārsienamo punktu."

Cik tālu es bez pulkveža palīdzības būtu aizgājis — nezinu. Zinu ti-

kai to, ka esmu viņam lielu pateicību parādā. Un šo pateicību jāmēro

ar cilvēku mūža garumu. Mani arī pārsteidza tas neizsakāmais miers un

lietišķums kā pulkvedis ar mani runāja. Tas mani tik ļoti ietekmēja, ka

arī es atguvu mieru un mans uztraukums par notikušo un par manu ie-

vainojumu pazuda.

Nezinu, vai jebkad es varēšu nostāties pie Pulkveža kapa un viņu pie-

minot godināt. Bet ar skaidru sirdsapziņu gribu apgalvot, ka labāk un

vairāk aizstāvēt karavīra un tautas godu es nevarēju.
Tās ir manas atmiņas par pulkvedi Janumu un vienas dienas atmi-

ņas no manām karavīra gaitām. Atmiņai no viņiem laikiem man ir

trīspadsmit rētas kājās, dažas šķembas muskuļos un patiesa cieņa un

pateicība manam pulka komandierim Pulkvedim Janumam.

KAŖAVĪRA STĀSTS

Esmu bijušais 33. pulka Tanku mednieku rotas šoferis — kapurķežu
vilcēja braucējs. Tagad es dzīvoju Anglijā — Manchestrā.

Manas atmiņas par dienestu 33. pulkā varbūt ir mazsvarīgas un nie-

cīgas, bet tomēr gribu pastāstīt, kādu mēs redzējām un piedzīvojām

pulkvedi Janumu kaujas laukos. Lai saprastu, kādēļ visi pulka karavīri

~Veco" tā cienīja, pat varbūt iemīlēja, tad pastāstīšu par kādu citu

virsnieku — pulka saimniecības rotas komandieri, viņa izturēšanās un

stāja bija pilnīgi pretējas mūsu Pulkvedim.

Pēc frontes ~iztaisnošanas" 1944. gada februārī, mūsu pulks no Sta-

raja Russas pakāpeniski atkāpās uz Veļikajas nocietinājumiem. Fron-

tes līnijās bija iestājies tāds neērts klusums, kādi tie vienmēr ir dažas

nedēļas pirms lielu notikumu sākšanās. Mēs visi ~rokas atpūtinādami"

būvējām bunkurus uņ paslēptuves, jo Pulkvedis bija pavēlējis visiem

vajadzības gadījumā, pēc iespējas dziļi pazust zemē, lai tā būtu drošāk

no ienaidnieka uguns.

Bija sācies atkusnis un visi ceļi un celiņi, kas ziemu bija sasaluši, ta-

gad bija pārvērtušies īstā dubļu skrīnī. Šinī sakarībā es ar manu kāpur-
ķēžu mašīnu biju vairāk nodarbināts kā visi citi, jo mans braucamais

daikts itin viegli pārvarēja visus dubļus un dūksnājus. Naktīs es parasti

līdz pulka štābam piegādāju municiju vai arī pārvedu lielgabalus jau-
nās pozicijās.

Pulka štābs bija iekārtojies vecā pienotavā, upes krastā un te es

pirmo reizi dabūju redzēt un iepazīt ~Veco". Tā visi mēdza pulkvedi
Janumu dēvēt. Es biju ļoti pārsteigts par to, ka šeit attiecības starp
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virsniekiem un kareivjiem bija ļoti vienkāršas. Nekad te nebija jāpie-

ņem pamatstāja, runājot ar virsnieku, un pavēles visi deva arī pavisam
vienkāršā draudzīgā veidā. Jo sevišķi vienkāršs bija pats Pulkvedis.

Viņš mūs visus uzrunāja par dēliem un parasti, uzlicis roku kādam uz

pleca, draudzīgi aprunājās. Pulkveža paša dēls arī bijaLeģionā,ar viņu es

jaunkareivju laikā biju vienā rotā. Vēlāk mūsu ceļi šķīrās, jo viņu pār-

komandēja uz kara skolu.

Fronte bija joprojām mierīga un klusa. Mēs jau bijām sabrūvējuši

pietiekoši daudz bunkurus un izbūvējuši pozicijas. Tikai mums bija

liels dēļu trūkums ar ko uztaisīt guļamās lāviņas, tā pa lielāko tiesu

visiem vajadzēja gulēt zemē uz paklātiem salmiem.

Kadu dienu mans rotas komandieris mani aizsauca pie sevis un sa-

cīja, ka viņam padomā ir bunkuros sabūvēt lāviņas gulēšanai. Lai es

mēģinot kaut kur sameklēt dēļus un citus materiālus. Krievu sādžas

dēļus sadabūt ir diezgan pagrūti, bet rotnieks sacījās zinām pāris ki-

lometru aizmugurē kādu sādžu, kurā pagaidām apmetusies mūsu saim-

niecības rota, bet tā šodien vācoties projām tālāk uz aizmuguri un

sādža paliekot neapdzīvota. Tā arī es, pēc rotas komandiera pavēles ar

savu mašīnu taisnā ceļā devos prom uz norādīto sādžu. Kad es tur no-

nācu, tad izrādījās, ka saimniecības rota vēl nebija izvākusies, kaut gan

pajūgi stāvēja rindās gatavi prombraukšanai.

Lēnām braucot gaiām pajūgiem, es ievēroju, ka vezumos bija sa-

krautas daudzas privātas mēbeles un citas armijai nevajadzīgas mantas.

Pie tam, uz daudziem vezumiem sēdēja segā satinušās ~dunas", bet

mūsu zaldātiņi, līdz potītēm brienot dziļos dubļus, soļoja blakus zir-

giem. Es patiesi nevarēju saprast, kas tie par sieviešiem, kuras tupēja uz

vezumiem, tādēļ es vaicāju kādam kanakam, kas tās ir par dāmām.

Viņš, blēdīgi acis mirkšķinot atbildēja, ka tās esot veļas mazgātājas un

tīrītājas. Tāda atbilde mani apmulsināja, jo veļu mēs mazgājām tak

paši.
Kamēr es tur kavējos, man klāt piejāja pats rotas komandieris, virs-

leitnants, un bargi noprasīja, ko es te meklēju un kāda man te vajadzī-
ba. Es viņam atbildēju, ka es uz tanku mednieku rotas komandiera pa-

vēli esmu te atbraucis sameklēt kādus dēļus vai citus materiālus lāviņu
gatavošanai. To izdzirdējis, virsleitnants noskaitās, skaļā balsī brēk-

dams nosauca mani par sabotieri un laupītāju. Te nu man bija skaidrs,
ka šeit vairs nav tās brālīgās attiecības, kādas tās bija pulka štābā un

komandieris šeit ir noteicējs par padotā būt vai nebūt. Virsleitnants no-

rīkoja man divus pavadoņus klāt un lika man nekavējoši pazust no

sādžas un tanī nekad vairs neatgriezties. Man nekas cits neatlika, kā

griezt manu mašīnu apkārt un braukt atpakaļ. Man tomēr bija liels

samulsums par šī virsnieka nostāju. Kad biju nobraucis dažām mājām

garām, mani pavadoņi mani atstāja vienu. Turpinot ceļu atpakaļ, es

ievēroju dīvainu kustību pie kādām mājām sādžas malā, tur kāda gru-
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pina saimniecības rotas kareivji mēģināja aizdzīt līdzi bariņu aitas.

Tak lāga lopiņiem nepatika brist dubļos un paklausīt dzinējiem. Es

uz brīdi apturēju savu braucamo un smiedamies skatījos, kā vīri cīnījās

ar nepaklausīgām aitām. Kad viņi bija pienākuši man tuvāk, kāds no

viņiem man piedāvāja, vai arī es nevēloties paņemt dažas aitas mūsu

virtuves vajadzībām. Es daudz nedomāju, jo dēļus nebiju dabūjis, kā-

dēļ tad braukt tukšā atpakaļ. Tagad rota vismaz dabūs svaigu gaļu
pusdienām. Tas bija tikai mazs brītiņš un sešas aitas bija manā mašīnā

un es devos cik vien ātri var, projām, jo otru reizi satikt to neganto

virsnieku man nemaz negribējās. Nodevu aitas virtuvē un devos pie sa-

vas rotas komandiera, lai ziņotu par notikušo. Tas sirsnīgi nosmējās

par manu piedzīvojumu un par to, ka mums būs garšīgas pusdienas.
Un tā — neskatoties uz visu to, mums tomēr bija jāguļ uz drēgnas ze-

mes, jo dēļus es nedabūju. Visa mūsu rota smējās par trosa ~matrač-

iem" un par mūsu elegantām pusdienām. Drīzi mēs pārvietojāmies uz

citu frontes sektoru un man piešķīra atvaļinājumu uz mājām.

Man no pulka prom esot, bija sācies lielais lieluzbrukums un mūsu vie-

nības jau atradās Latvijā. Rīgā, skaidrojot mūsu vienību atrašanos, uz-

zināju, ka mūsu pulka štābs atrodas pie Straupes. Tur arī es sastapu
mūsu pulka komandieri un arī man tik labi pazīstamo virsleitnantu. Tā

kā te bija ieradušies vairāki tanku mednieku rotas piederīgie, tad visu

mūsu grupu pievienoja pie saimniecības rotas.

Pulkveža dēls tagad jau bija pabeidzis karaskolu un ieguvis leitnanta

pakāpi, kļuva par mūsu grupas komandieri. Tagad mums nepārtraukti

bija norīkojumi un speciāli darbi. Neviens tur nekā nevarēja iebilst,

jo ~varenais" rotas komandieris nepielaida nekādus iebildumus. Pēc

pāris nedēļām mūs visus pārcēla uz Vāciju, Rietumprūsijā. Te mūsu

garastāvoklis nemainījās, norīkojumi nāca kā no pilnības raga.

Pats virsleitnants mani nozīmēja darbos pie kāda vācu lidotāja kap-

teiņa. Man bija jāapkopj kapteiņa dārzs un jāpalīdz saimniecībā. Kaut

arī manas vācu valodas zināšanas bija ļoti trūcīgas, tomēr mani tur ie-

skatīja par labu palīgu. Pie tam pret mani tur izturējās patiesi sirs-

nīgi. Pusdienās es ēdu kopā ar ģimeni un pēc darba arī vakariņas. To

bija uzzinājis mans rotas komandieris un tūlīt nākošā dienā mani no-

mainīja. Tomēr vācu kapteinis ar manu nomaiņu nebija mierā un pie-

prasīja mani atpakaļ.
Tā nu man tur mani darbi bija jāturpina līdz viss bija padarīts. Kādu

dienu mūs četrus, kopā ar leitnantu Janumu, pulkveža dēlu, norīkoja
braukt uz noliktavām, lai saņemtu uniformas jauniesauktajiem.

Tā kā mūsu pašu drēbes bija jau ļoti nonēsātas un sen jau būtu bi-

jis laiks tās apmainīt, tikai to izdarīt nekad nebija iespējas. Tagad no-

liktavās mēs aprunājāmies ar vācu darbiniekiem, vai te būtu iespējams

izmainīt mūsu vecās uniformas. Oficiāli tas gan neesot atļauts, tā viņi
sacīja, neoficiāli arī esot pagrūti, bet tomēr iespējams tas esot. Pusdie-
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nas laikā, kad darbinieki iešot pusdienās, viņi mūs četrus ieslēgšot no-

liktavās. Lai tad mēs stundas laikā sameklējot sev piemērotas drānas,

pāršujot nozīmes un vecās drēbes nogādājot uz otru galu pie nolieto-

tām drēbēm. Laiks bija traki īss, bet tomēr pēc stundas, kad viņi at-

griezās, mēs visi jau bijām ietērpušies jaunos mundieros. Nākošā dienā

mums visiem četriem pavēlēja ierasties pie rotas komandiera, jo iz-

rādījās, ka viņš bija ievērojis, ka mēs esam saģērbušies jaunās unifor-

mās. Pēc viņa domām, mēs tās bijām nozaguši no mums uzticētiem ve-

zumiem. Rotas komandieris nemaz neklausījās, ko mēs sacījām, pat

leitnanta Januma liecinājumam viņš nepiegrieza nekādu vērību. Viņš

piedraudēja mūs nodot žandarmiem. Par šo noziegumu mūs nodošot

kara tiesai un likšot pie sienas.

Jaunais leitnants tagad saprata, ka lieta kļuvusi nopietna un, ka

tagad jābrauc pie pulka komandiera. Cik mēs varējām novērot, tad arī

rotas komandieris aizbrauca uz štābu. Mēs visi četri bijām pa īstam no-

bijušies, jo atmiņā nāca atgadījums Krievijā, tad mūsu attiecības ar

virsleitnantu Straupē un tagad šis notikums ar uniformām. Pēdējo ga-

dījumu itin viegli varēja nosaukt par zādzību un tad mums par šo no-

darījumu varēja būt ļoti bēdīgas sekas.

Pēc kāda laika pie mums atnāca leitnants Janums un smaidot pazi-

ņoja, ka mēs nekavējoši esam atkomandēti atpakaļ uz tanku mednieku

vienību. Saprotams, to mēs uzņēmām ar lielu atvieglinājumu. Kas pul-

ka štābā bija noticis un kas runāts, to mēs nekad neuzzinājām.

Leitnants Janums, kaut arī pats bija izgājis jaunkareivju apmācību
laiku kopā ar mums,,nekad neuzstājās kā augsts pavēlnieks, bet gan kā

karavīru vadītājs un, ja vajadzīgs, arī kā aizstāvis. Rūpēs par padoto

labklājību un drošību, tāpat vēlāk arī apmācībās, viņš ļoti līdzinājās sa-

vam tēvam — pulkvedim.

Arī mēs visi sapratām jauno stāvokli dienestā un to bez jebkādiem

iebildumiem respektējām un nekad nemēģinājām viņu apgrūtināt ar

kaut kādu čomiņu izturēšanos. Pēc kara, kad dabūju dzirdēt, ka jauno

leitnantu ir piemeklējis karavīra liktenis, es patiesi nožēloju, ka šim

jaunajam virsniekam liktenis bija lēmis palikt kaujas laukā.

Tā arī es sapratu Pulkveža lielo pieķeršanos un rūpību, ar kādu viņš
apgājās ar visiem bijušiem leģionāriem. Pat vēl pēc kara viņš, pa fron-

tes ieradumam, visus arvienu sauca par dēliem.

Pulkvedis Janums zaudēja savu dēlu cīņā par mūsu tautas brīvību,
bet līdz ar to viņš ieguva neskaitāmu daudzumu dēlu, kuri viņū augsti

cienīja un godāja un viņu pieminēs līdz dzīves dienu beigām.
Kas noticis ar ~trako" virsleitnantu, nezinu, patiesību sakot, arī ne-

gribu zināt, jo labākais ir tomēr šādus cilvēkus pēc iespējas labi ātri

aizmirst.

Es tikai vienu nevaru saprast — kā Pulkvedis Janums šadu pavisam
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nekareivisku virsnieku, kurš padotos vērtēja zemāk par neko, paturēja

savā pulkā.

Rūdolfs Evalds

MARIJA ĶEŅĢE PAR JANUMU

Tas, ka pulkvedis nebija sevišķi laimīgs par to, ka sievietes par daudz

jaucās visos organizācijas darbos un izdarībās, tas nevienam nebija no-

slēpums. Tikai par to daudz nerunāja, jo visi jau no sākta gala pie tā

bija pieraduši un visu uzņēma par pašsaprotamu.
Pret damam viņš bija pieklājīgs, galants un izpalīdzīgs, ka jau se-

nas skolas audzināts, bet, ka modernai emancipācijai viņš būtu atradis

sevišķu piekrišanu, to nu neviens nevarēja apgalvot.

Tādi uzskati, kā tie bija Vecajam, tie šajos laikos nav moderni, jeb

kā to teic, nav ~m", bet tādi tie uzskati bija Janumam ieauguši no vi-

ņiem, seniem laikiem, jo kā nekā viņš bija 19. gadusimta, kaut arī tā

nobeiguma, bērns.

Pēc Januma ieskatiem, sievietes, katrā ziņā, iederējās un bija nepie-
ciešamas Daugavas Vanagu organizācijā, bet vairāk tādā veidā, kā tas

bija ierasts dažādās dāmu komitejās un pulciņos, bet nevis pie sēžu gal-
da ar līdzrunāšanu un līdzlemšanas tiesībām.

Goda priekšniece Marija Ķeņģe savos novērojumos un piedzīvoju-

mos bez kādas vispār pieņemtās slavināšanas un spoža lakojuma nim-

bus veidošanas, uz manu lūgumu, pastāsta sīkas mazas epizodītes no

tikšanās ar pulkvedi Janumu.

Viņa raksta:,,...Nevarēju vien saņemties un atbildēt Tev uz Tavu

lūgumu atsūtīt kādas savas atmiņas par Vili Janumuprivātā plāksnē —

bet redzi, man tādu atmiņu gandrīz nemaz nav, jo viņam tādas sausas,

pārlieku lietišķas sievietes nemaz neinteresēja. Viņš vienmēr teica, ka

sievietei vajaga nodarboties tikai ar ~Kuche, Kirche, Kinder.
"

un pā-

rējo atstāt vīriešu ziņā. Mana iespēja arī kaut ko citu darīt, viņam, lie-

kas, nemaz neinteresēja. Tādēļ arī Vācijā vanadžu kustības izveidošana

sākumā stipri kliboja un ļoti lēni virzījās uz labo pusi, t.i. kaut ko po-

zitīvu darīt...

Kadpēc sēdēm sagājām kopā, tad, atceros, vecais kungs tikai aicinā-

ja lai uzdziedam (vairāk viņš gan uzrunāja savus vecos kanakus), vis-

biežāk dziedāja to dziesmu, kur piedziedājums bija ~dittam, dittam,
diltam".Kā sākums taidziesmai bija, pašlaik neienākprātā.

Vienīgā epizodīte, kas man ienāk prātā, ir, kad visi bijām uz pirma-

jām DV Globālajām dienām Čikāgā 1966.g. septembrī un uz DV CV

sēdi (kur tad arī mani atzina par pilntiesīgu DV CV locekli un toreiz

mani lika no visām vanadzēm ievēlēt.) Mani jau uz darbošanos visvai-

rāk ~spaidīja" Hāzners.
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DV CV sēdes pirmajā pārtraukumā bija jādodas no lieliskās viesnī-

cas uz pusdienām Latviešu namā, kur vietējie mūs lepnās mašīnās

aizvizināja. Mielasts bija lielisks(ar piedevām), tad, kad bija jādodas

atpakaļ uz sēdi, vecais kungs sagudroja, ka atpakaļ vairs nebrauks, bet

visi iesim kājām, lai apskatītu pilsētu. Viņš noprasīja Vanagu Vana-

gam, cik tālu ir līdz viesnīcai. Tas atbildēja, ka apmēram 3 — 4 bloki.

Vecais kungs tad noteica — tas taču nav tālu un svaigs gaiss ir jāieelpo.

Vietējie vēl šaubījās, vai tad tiksim laikā atpakaļ, bet Janums noko-

mandēja: ~
Visi uz priekšu. Man pakaļ. Man patīk staigāt!" Bija vien

visiem jādodas līdzi. Bet Vecais kungs nebija iedomājies, ka tie nebija
Minsteres bloki, bet gan Amerikas, Čikāgas, Ņujorkas bloki, sevišķā
izstiepienā. Un tā mēs gājām un gājām un gājām, bet gals vēl arvienu

netuvojās. Visi garāmbraucēji noskatījās uz mums ar nožēlu, ka tiem

tak vajag būt galīgiem nabagiem, ka nav savas mašīnas. Un tur bija arī

jāiet cauri melno rajonam. Pagalam nokusuši mēs ieradāmies viesnīcā.

Vecais kungs tikai noteica:,, Tas nu gan bija kārtīgs pastaigājiens!"

Sēde turpinājās, bet mēs gan neviens uz tālākām pastaigām vairs ne-

ielaidāmiesun vietējie Pulkvedim to arī vairs neļāva darīt.

Vēlāk Amerikas Daugavas Vanagu ļaudis centās Janumu pierunāt,
lai viņš uz svinīgo aktu un simfonisko koncertu uzvelk kādu tumšāku,

piemērotu uzvalku. Viņš nebija pierunājams, un tā Pulkvedis uzgāja

uz skatuves savā ikdienas brūnajā uzvalkā, lai teiktu lielo svētku runu.

To var iedomāties, kā vietējie par to varēja erroties, viņi bija jau piera-
dušipie tās zemes ~etiķetes" un gribēja tik daudziem ielūgtiem viesiem

palepoties ar savu pulkvedi, lai parādītu, cik varena ir Daugavas Va-

nagu organizācija.

Kad es reiz par pulkveža lielo staigāšanas māniju pastāstīju Frišvalda
kundzei, viņa nemaz ar nebija pārsteigta par to. Viņa atstāstīja gadīju-
mu, kāds viņai bijis ar pulkveža staigāšanas priekiem. Janums bijis reiz

pie viņiem Notinghamā. Toreiz viņu bērni bijuši tikai dažus mēnešus

veci. Janums aicinājis kundzi ar bērniem uz pastaigu, jo laiks bijis
patīkams, kaut arī mazliet uzsnidzis. Viņa bijusi ar mieru uz īsu laiciņu
ar bērniem iziet laukā, un likusi dvīnīšus bērnu ratiņos. Par to Vecais

bijis neapmierināts: bērnus nedrīkstot lutināt, tiem jāmācās pašiem
staigāt, jānorūda kājiņas. Uz viņas iebildumiem, ka bērni vēl ir tik ma-

zi, viņš nemaz neesot klausījies. Vismaz to puiku vajagot pamēģināt
likt staigāt un norūdīt. Bet, tā kā ceļš laukā bijis tomēr par daudz pie-
snidzis un nelīdzens, no staigāšanas nekas neesot iznācis. Pulkvedis
tomēr pastāvējis uz to, ka viņš jau no pašas mazotnes sācis staigāt
un tādēļ arī visu kara laiku ticis cauri bez jebkādām grūtībām. Ar to

mani stāsti par Vecā staigāšanas priekiem būtu izteikti. Cik dzirdēju,
tad Pulkvedis arī pēc pensionēšanās neesot šo staigāšanas ieradumu
atmetis.
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Ar to Marija Ķeņģe nobeidz savus stāstus par notikumiem ar Pulkve-

di Janumu. Ir skaidrs, ka viņam bija savādāki uzskati par dzīves veidu

un parašām
,

kā mums pārējiem, tikai mēs pie viņa uzskatiem bijām
pieraduši un tas mūs netraucēja.

Katrs var iedomāties, ka Vanadžu priekšniecei Marijai bija vairāk

un biežāk satikšanās un darīšanas ar Pulkvedi kā citiem, bet no šī īsā

raksta redzam, ka viņu uzskati nesaskanēja jau vienkārši tādēļ, ka Ja-

nums nekādi nevarēja pierast pie tā, ka sievietes sabiedriskos darbos

strādā ar vīriešiem līdzīgām lemšanām un spriedumu tiesībām.

PUKVEŽI MAKŠĶERĒTĀJI

Reiz, kādu vasaru, pulkvedis Janums bija aicināts uz kādam svinī-

bām Zviedrijā.
Kā tas parasts, viņš sastapās ar saviem draugiem pulkvežiem Plens-

neru un Lobi. Vakarā, sarīkojumā bija paredzēta Lobes runa, tādēļ vi-

ņi visi trīs norunāja doties ar laivu izbraukumā. Ezera klusumā un līga-

nā mierīgumā Lobe varētu savas runas svarīgākos elementus pārdomāt,

iegrimt domās un, ja uznāk vajadzība, tad arī uz ezera, svaigā gaisā un

prom no cilvēkiem, viņam abi arī atļaušot pat iebrēkties un skaļi iz-

saukt kādu tautisku lozungu. Tas viss traki labi noder vakara runai, tā

noteica Plensners.

Bet ko tad abi atlikušie pulkveži lai dara? Vai lai skatās tikai ezera

zilgmajā dzīlē un baltos mākonīšos virs galvas? Un tā kā ezers ir pilns

ar zivīm, un tādēļ abi pulkveži, kuriem citas nodarbes nebija, sagatavo-

jās makšķerēšanai. Domāts, darīts, tā nu Vācijas ciemiņš un viens no

zviedru zemes iemītniekiem, uzsāka makšķerēšanas akciju. Pie tam, šā-

da nodarbošanās pilnīgi netraucēja Lobem koncentrēties uz savu runā-

jamo.

Zviedrijas ezeri nebūtu ezeri, ja tie nebūtu pilni brīnumjaukām zivīm

un abi nopelniem bagātie pulkveži nebūtu pulkveži, ja pēc laiciņa lai-

vas dibenā nebūtu jau labs skaits izmakšķerēto zivju.

~Ar neiztīrītam zivīm mājas nav ko rādīties," noteica Plensners,

~sievieši mūs izsviedīs kanteniski pa durvīm laukā."

Nekas cits neatlika, kā griest laivu pie tuvākās saliņas un tur uz vie-

tas iztīrīt iegūto lomu. Bet Zviedrijas ezeru saliņas nemaz nebūtu zvied-

riskas, ja uz tām augtu koki vai krūmi. Pie kailas klints piesiet laivu —

tas ir neiespējami. Tā nu viņi vilka un stūma to laivu klints kārēs cik

vien augstu tas bija iespējams, savāca savu lomu, pagāja nostāk un uz-

sāka zivju tīrīšanas darbus.Lobe, saprotams, pagāja pāris soļus pa kai-

lo klints ieplaku un tad atsēdās pie laivas, jo viņa uzdevumos ietilpa arī

laivas uzraudzība, bija jāuzmana, lai tā neieslīd atpakaļ ūdenī.

Abi makšķernieki ņem zivīm lauka ķidiņas, mazgā zivis un krauj kaudzīte.
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Pa to laiku kādam, jeb varbūt kādiem, ievajagās braukt ar motorlaivu

un tieši tuvu gar saliņu. Tās saceltie vilnīši melodiski plikšinās gar klin-

ti, gar malu un gar laivu. Laiva mazpamazām, vilnīšu sakustināta,

slīd no klints nokāres un drīzi vien ir savā īstajā elementā — ūdenī.

Viļņu rotaļīgā dejā šūpodamies, laiva atstāj klinšu paēnu un dodas brī-

vajos ūdeņos.
Imantas pulkvedis iegrimis un iedziļinājies savās domās, pārdomās un

risinādams dedzīgi uzmundrinošus-nacionālus teikumus, par laivas pat-

vaļīgo prombūtni nerāda nekādu interesi. Viņam tagad svarīgs ir tikai

tas, ko viņš tautai vakarā sacīs.

Abi zivju tīrītāji, nobeiguši darbus, ierodas ar savu cepšanai sagata-

voto lomu un pārsteigumā redz, ka viņu vienīgais satiksmes līdzeklis

šūpojas mirgojošos ezera vilnīšos un pie tam krietni patālu jau prom

un kā redzās, tad nodevīgā veidā tas attālums no klinšainā krasta ar-

vienu palielinās.

~Kārli, kur laiva!" Nobrēcas Plensners.

~Kas? Ko? Kada laiva?" No dziļam nacionāli filozofiskam pārdo-

mām iztraucēts, Lobeskatās apkārt.

~Es neprotu peldēt", ir vienīgais, ko viņš vel var pasacīt. Un laiva

ir jau krietnu gabaliņu prom brīvajos ūdeņos. .
~Tā, kungi, es, kā sacīt, esmu jūsu viesis. Jūs esat atbildīgi par ma-

nu sajūtu un labklājību. Ko nu, palkavnieku kungi?" Tā Janums ap-

vaicājas pie saviem zviedru kollēgām.

Garais Plensners, ka jau kādreizējais jūrnieks, piemiedz acis un mē-

ģina noteikt pareizo attālumu no klinšu salas līdz peldošam objektam.

~Ne, tas priekš manis ir par talu. Tas neiet." Viņš sausi konstatē.

Te nu ir, viens neprot peldēt, kaut gan tas izklausās krietni dīvai-

ni, jo vai tad Piebalgā ne dīķi, ne ezeri nebūtu bijuši un Imantas pulk-

vedis nekad tur nebūtu mēģinājis peldēties.

Otram attālums par lielu, lai ar vienkāršu muskuļu speķu tur nokļū-
tu.

No visiem trijiem tad nu paliek vienīgi Vecais, tam ir viss jāprot

un viss jāvar. Abi pārējie zīmīgi skatās uz Janumu. Ja jau esi pieveicis

Polistes purvus, Kaminu un Berlini, tad par šādu nieka gabaliņu tev

nebūtu vērts pat nospļauties. Liekas, abu zviedru zemes kungu acis uz-

mundrinoši skatās uz Veco.

~Kapostiņi." Norūc Vecais, laiž bikses leja un peld pec laivas ka

kādreizējos laikos aizkavējusies dzīva radība dzinās pēc Noasa šķirsta.

Pēc kāda laika laiva ir sasniegta, bet kā tādā kustošā ierīcē lai tiek

iekšā? Kad tu mēģini no vienas puses, tas griežas uz otru. Laiva zvā-

ļojas kā lielas vētras grozīta.

Plensners brec no salas:,, Met to vēderu pa priekšu iekša un tad ra

pies pats..."
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Padomus dot, tur jus gudri. Nāc, cīnies pats ar laivu," atsauc Ve-

cais.

Kā arī nav, beidzot Vācijas ciemiņš ir laivā. Pats gandrīz vai bez el-

pas palicis, cīnoties ap laivu. Šie abi uz saliņas plātās rokām un brēc,

lai Janums brauc tikai pie salas un atpestī viņus no šī klinšu cietokšņa.
~Tas jau nav nekur rakstīts, ka man jābrauc pakaļ. Tupiet vien

turpat kā kovārņi. Zivis jums ir, badu nemirsit," brēc Vācijas ciemiņš
zviedru zemes pilsoņiem.

~Brauc vien, brauc," sauc Plensners, ~mums ir ne tikai zivis vien,

bet arī tavas bikses. Redzēs, ka tevi tādu bezbikšainu kaut kur pie-
ņems!"

Beidzot viss jf nokārtojies tīri draudzīgā veidā un trīs draugi ar

visu zivju lomu dodas pie dāmām, kuras sarūpē garšīgas vakariņas.
Laivošanas noslēgums beidzas ar Lobes dimdoši ugunīgo runu un de-

dzīgiem aplausiem pēc tās. . ,

ROBEŽA

Vēlvasaras agrā rītā, tūdaļ pēc brokastīm un rīta pārbaudes, kad es

savā istabā kārtoju dienesta papīrus, klauvējienam pie durvīm es uz-

saucu ~iekšā" un pie manis ienāca — pulkvedis Janums! Pārsteigums

patiesi man bija liels, jo nekad vēl nebija tā bijis, ka Pulkvedis būtu ie-

radies bez iepriekšēja brīdinājuma. Pie tam tas arī nemaz nebija tik

bieži, ka viņš mani būtu apciemojis, jo Augustdorfa, kur viņš toreiz

dzīvoja, bija krietnu gabalu prom no Hannoveras.

Es toreiz komandēju sardžu vadu pie britu armijas un mans uzde-

vums bija ar 25 vīriem apsargāt lielu britu armijas būvmašīnu, remonta

parku ar milzu noliktavām, kas bija iekārtotas vecajā Lufthanzas lid-

laukā Hannoveras pilsētas ziemeļos.
~Labdien, Leitīt," ienākdams sacīja pulkvedis. ~Redz, es aizvedu ma-

nus sieviešus uz pilsētu, lai izstaigā bodes un iepērkās. Man tagad ir

laiks līdz vēlam vakaram. Vai tu negribi braukt man līdzi uz Helmsted-

ti? Es gribu apciemot manu kādreizējo adjutantu Eši. Viņš kaut kur ir

ar saviem vīriem."

Es piedāvāju pulkvedim krēslu un apvaicājos, vai es viņam drīkstu

piedāvāt arī tasi kafijas.
~Ne, paldies, brokastis esmu paēdis. Ja tu esi braucējs, tad brauksim

tūdaļ, jo ir jau gabaliņš ko rullēt."

~Labi, pulkveža kungs, es pateikšu tikai manam vietniekam, ka mēs

aizbraucam. Viņš patlaban ir sardzes ēkā. Tad mēs varēsim braukt. Eše

ir pie AutobahnControl Unit. Tā ir kaut kur robežas tuvumā, gan jau

atradīsim."
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Nokārtojis manu prombūtni, mes izbraucam uz ~Autobahn".

Diena bija skaista, brīnumjauka saule un tajos laikos, salīdzinot ar

tagadējiem, auto ceļš bija galīgi tukšs. Lielu gabalu mums priekšā, tā-

lumā kaut kas kustējās, bet atpakaļ, uz aizmuguri cik tālu skatījos —

neredzēju nevienu auto.

Pulkvedis stāstīja jaunākos notikumus par trimdas latviešiem, par

Centrālo komiteju v.c.

Toreiz visu trimdas latviešu centrs atradās Augustdorfas ciemata, pie

Detmoldas.

Pulkveža mašīna bija zaļganā armijas krāsā un, kaut gan tā bija ar

Vācijas numuru, tomēr pirms Helmstedtes mēs izbraucām cauri vai-

rākiem kontrolpunktiem. Neviens par mums neinteresējās un neviens

nedomāja mūs apturēt. Arī mēs nedomājām pie. katra
1 '

pieturēt, jo tie vairāki, pavisam kādi trīs, visi bija pacelti un līdz ar to

mums ceļš bija vaļā.
Man jau tas izlikās mazliet aizdomīgi, es teicu pulkvedim, ka negri-

bētos ticēt, ka Eše ar savu vienību būtu tik tuvu robežai, jo tā vairs ne-

var būt necik tālu.

Par robežu to sauca tikai otra puse, musu puse to oficiāli devēja par

~demarkācijas līniju".

~Pulkvedi, lūdzu pieturat. Es pavaicāšu tam muitniekam, tas gan zi-

nās, kur ir tā Ešes vienība."

Pulkvedis kaut ko noņurdēja, bet tomēr pieturēja. Es paaicināju

muitnieku klāt un vaicāju, kur te ir tā Control Unit.

~Vai tad jus negribat braukt uz Berlini?"

~Ne, ko mes tur darīsim?"

~Bet kā tad jūs esat nonākuši līdz šejienei? Vai tad jūs neviens ne-

kontrolēja, ja neesat domājuši braukt uz otru pusi? Redzat, tur jau ir

krievs."

Un patiesi, tikai tagad es ieraudzīju sargu torni un pie patšautenes
stāvošo ~puļķīti". Un arī te pēdējais ~bomis", nepilnus 100 metrus no

mums bija pacelts, tātad, ceļš bija brīvs uz austrumiem.

~Ka jus varējāt izbraukt visiem kontroles punktiem cauri, pie tam

jūsu mašīnai ir vācu numurs," brīnījās muitnieks.

~Mes meklējam Control Unit. Kur ta ir?"

~0! Viņu novietojums ir vismaz 3 — 4 kilometrus atpakaļ Hannove-

ras virzienā."

~Tad nu tagad griezīsim atpakaļ!" noteica pulkvedis un brauca pāri

uz otru ceļu. Tur nu beidzot mūs apturēja, jo, lūk, mēs nākot no Berli-

nes! Labi, ka pienāca iepriekšējais ierēdnis klāt un viņš izskaidroja visu

notikumu.

Laikam jau vaina bija pulkveža mašīnas krasai un tas, ka es sedeju

viņam blakus pilnā uniformā, neviens īsti nebija sapratis, pie kādas cc-



163

ļotaju grupas mus pieskaitīt un tadeļ neviens nepūlējas pārtraukt mūsu

braucienu.

~Ha!" pulkvedis noteica, ~tas tikai būtu ķēriens, ja es krieviem no-

dotu vienu sardžu dienesta virsnieku, pie tam, pilnā uniformā. Kā stās-

ta, ka krievs par katru nodoto latviešu sardžu vīru maksājot 3000 mar-

kas!"

~Diezin, pulkvedi, vai tas tā nu būtu, ja es viņiem pasacītu, ka, lūk,
šis te kungs ir latviešu emigrantu prezidents. Ko tad tie sacītu? Es ne-

zinu, cik lielu galvas naudu krievs maksā par eksila prezidentiem, bet

to es tagad uzzinātu."

Brauciens mums neizdevās nepavisam, jo, neskatoties uz to, ka to-

mēr atradām to Control Unit, toties Eše bija kaut kur aizbraucis. le-

dzērām tēju, mazliet parunājām ar ~večiem" un devāmies atpakaļ uz

Hannoveru.

~Kas ir, Leitīt, ja nebija Eše, brauksim pie kapteiņa Leimaņa, tas

ir tepat netālu. Paskaties, kā te jābrauc, karte ir turpat."
Es paņēmu karti, atlocīju un sāku pētīt mūsu brauciena virzienu.

Pulkvedis bija jau mašīnu nobraucis no auto ceļa un mēs braucām pa

līkumainiem Lejassaksijas ceļiem. Tie veda gar kupli sazēlušiem lau-

kiem un kā jau tanī pusē tas bija ierasts, ceļa malas bija apstādītas ar

ābelēm.

Pēkšņi es tikai jutu, ka mašīnas mana puse nograbēja un nospraucās

gar apsūnojošo ābeles stumbru. ~Pulkvedi!" es paspēju iesaukties un

pulkvedis Janums strauji nobremzēja auto.

~Ta nu tagad gatavs ir!" viņš norūcas,,... kadel jums, Leitiša

kungs, braucot ir jāskatās kartē!"

Aha, Vecais mani nogodāja par kungu, tad jau ir nikns, es pie sevis

nodomāju, bet sacīju:,,Pulkveža kungs, jūs pats man likāt skatīties un,

ja jau es skatos, tad jums nemaz ar nav jāskatās tanī kartē."

Kā nu arī nebija, pulkvedis bija sācis arī man pāri plecam skatīties

kartē. Nu, saprotams, mašīna tūdaļ meklēja tuvāko koku, lai noberztu

sānus.

Liels jau nekas nebija noticis, ābelei mazliet nospraukta miza, mašī-

nas sāns noskrāpēts, mazliet iespiests un, saprotams, abi durvju kliņķi
norauti.

~Kur es tagad ar tadu apdauzītu mašīnu lai rados. Visi bakstīs ar

pirkstiem." errojās pulkvedis.
Kā arī nebija, pie Leimaņa palikām vienas tases tējas ilgumā.

Tas ir pilnīgi saprotams, ka pulkvedim Janumam pēc tam, kad bija

apskrāpējis savu mašīnu, nekādi lielie prieki, ne stāsti nenāca. Klusēda-

mi braucām atpakaļ uz Hannoveru.

~Ta nu man bus mācība, neskatīties karte, ja blakus sēdētājs

to dara. Labi vēl, ka tā iznāca, varēja būt vēl sliktāk."

Musu ceļi pie manam kazarmem šķiras. Bet par to gadījumu es ne-

kad netiku ar pulkvedi runājis, nedz arī viņš to kādreiz pieminēja.
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KANADAS DAUGAVAS VANAGU ADRESES TEKSTS

PULKVEŽA V. JANUMA 60 GADU JUBILEJĀ.

Pulkvedi, Tavā goda dienā mēs vēlamies atcerēties Tavus darbus sa-

va pulka, latviešu karavīru un visas latviešu tautas labā, lai tā pateiktu,
ka Tava mūža 60 gadu dienas ir nesušas lielu darba smagumu, lielas

atbildības svētību un lielas sirds degsmes.

Pulkvedi, Tu stāvēdams sava pulka priekšgalā, vesdams savus dēlus pā-

ri visam, pāri savai personīgai drošībai, personīgajiem panākumiem,

personīgai slavai vienmēr licis savu dēlu drošību, asinis un dzīvību,

iegūdams viņu uzticību, pateicību, paļāvību un mīlestību.

Pulkvedi, Tu esi savus vīrus vedis sekmīgi kaujās gan pie Ostrovas,

Ilmenes ezera, gan Brombergas, Tu ievainots esi palicis pie Opočkas,

savu vīru priekšgalā, līdz kritiskais stāvoklis bija novērsts. Tu viņus
esi izvedis apbrīnojamos izlaušanās manevros no krievu ielenkuma

Polistes purvos, Pomerānijā un tikpat bezbailīgā, cik pārdrošā gājienā

no Berlines loka.

Pulkvedi, Tu savus vīrus ar savu priekšzīmīgo stāju un nesalaužamo

enerģiju esi gūstā saturējis garīgi možus un morāli veselus, pats neiz-

vairīdamies no gūstniecības žogu smaguma.

Pulkvedi, Tu latviešu karavīru nestundā Beļģijas salā, izsalkumā un

izmisuma ziemā devi latviešu karavīriem jaunas, labākas nākotnes iz-

redzi, dāvādams visai karavīru saimei, visai latviešu, karā smagi cietu-

šai tautai, Daugavas Vanagus, tā radot lielāko, nacionālāko un nozī-

mīgāko latviešu trimdas saimes vienību.

Pulkvedi, Tavā vadībārit sekmīgs darbs grūtdieņu labā, Tu stāvi vis-

grūtākajā- fatviešu trimdas sargvietā, visu labprāt pamestajā Vācijā,
kas sava polītiskā stāvokļa dēļ un Tavas vienotājas rīcības dēļ no trim-

das ajergarda pārvērtīsies par trimdas avangardu.

Tavi darbi, Tava bezbailība, taisnīgums un degsme, Tevi, Pulkvedi,
šodien sumina, un mēs tikai varam godbijīgi pievienoties šim suminā-

jumam, novēlot veikt tikpat dižus un vēl lielākus darbus nākotnē.

Tavi karavīri, cienītāji un Daugavas Vanagi.

Kanādā, 1954.g. 7. janvārī.

Seko pari par 200 paraksti.

Pulkveža Viļa Januma dzīves un nopelnu apraksts nekāda gadījuma

nav ierakstāms dažās desmit lapaspusēs.
Par prasmi vadīt viņam uzticēto vienību, saudzēt vīrus un beigas tos

paglābt no nejēdzīgas iznīcināšanas kara agonijas cēlienā, vai to, ka
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viņš vīrus pasargāja no gūsta pie tāda ienaidnieka, kuram sveša ir katra

cilvēcība un apiešanās ar cilvēku, un kura karogā ir rakstīts nāve,

posts un iznīcība.

Par to visu mēs izsmeļoši varam lasīt viņa grāmatā, par to ir rakstīts

daudzos aprakstos, periodikā, grāmatās. Tas, ka viņa vadītie vīri tomēr

piedzīvoja gūsta grūtības, pazemojumus un dažreiz izmisumu, tas ir

karu zaudējušais karotāja liktenis. Un karu mēs zaudējam izmisīgi cī-

noties kopā ar mums ne sevišķi labvēlīga karotāja pusē un cīnījāmies

pret ienaidnieku, kurš gribēja mūs iznīcināt un, kurš, pie tam, bija sa-

biedrojies ar mūsu tautas un mūsu valsts kādreizējiem draugiem un

labvēļiem. Tikai to mēs nedrīkstam aizmirst, ka šīs gūsta grūtības vi-

ņam sagādāja cilvēki, kādus mēs varam sastapt visās tautās un visos

sabiedriskās dzīves slāņos, pat arī pelēkā ikdienā. Šo rietumu valstu,
kuru gūstā bij nonākuši leģionāri, satversmēs, likumos un karogos vi-

sur pirmā vietā ir rakstītas cilvēku tiesības, demokrātija un stingri iz-

teiktie likumi. Mūsu tautas ienaidniekam austrumos vēl līdz pat šo-

dienai visi šie jēdzieni ir sveši, un varbūt pat neizprotami.

Tādēļ, rakstīt par pulkvedi Janumu ir ļoti grūti, jo par viņu ir ap-

rakstīts un pateikts viss, un es šaubos, ka kaut kas būtu palicis nepie-
minēts.

Pie tam, Januma dzīve un darbs nav un nevar tikt apskatīts kā kaut-

kas individuāls, atsevišķs. Viņa dzīve visu laiku ir risinājusies tautas

un cilvēku kopībā. Ir grūti, pat neiespējami, viņa dzīvi un darbus iz-

ņemt no kopības un apskatīt kā kaut ko atsevišķu. Tas līdzinātos tam,

kā kad mēs kādas celtnes diženumu, skaistumu un vērtību gribētu no-

teikt un pārbaudīt, skatot vienu atsevišķu ķieģeli. Tādēļ arī viss šis

rakstu kopojums, kaut arī viņam dots pulkveža Januma vārds, pa da-

ļai atspoguļo arī viņa laika notikumus un toreizējo darbu darītājus.

Pulkvedis Janums nepieder pats sev, bet gan visai latviešu tautai,

un, jo sevišķi, kā dižs reprezentants tai tautas daļai, kura savas dienas

vada un darbus dara ārpus mūsu dziesmotās Latvijas.

Janums izauga liels un ievērojams ar Daugavas Vanagu organizāciju

un līdz ar to ieņēma redzamu vietu latviešu tautas kopībā. Bet — Dau-

gavas Vanagu organizācija bez Januma nebūtu nekas vairāk kā tikai

atmiņu kopojums, tās būtu pat nepatīkamas atmiņas par dzīvi gūsta

nometnē. ~Lai kuram būtu organizācijas dibināšanas ideja — bez

pulkveža Januma piekrišanas un līdzdalības, jāšaubās, vai organizācija
būtu nodibināta...'''' (Raksta Utinans ~Laiks, telpa, ļaudis" 1/143).

Ja Daugavas Vanagu organizācija, atstājot gūsta nometni, neizjuka un

neizklīda bēgļu nometņu ikdienā, tad to saturēja: Daugavas Vanagu

satversme, Valentina Pelēča vārdiem sakot — karavīri atstāja Cē-

delgemu bez kārtīga krekla mugurā, bet ar DV satversmi sirdī...
"

Kaujas laukos iegūta kopības apziņa un cieta turēšanas pie nospraus-

tā mērķa — cīņa par Latvijas brīvību un visiem zināmā, leģendārā
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pulkveža Januma vadība.

Kā to arī viens no organizācijas inicātoriem V.Hāzners pats izsa-

kās, tad ~...pie plkv. Januma mēs deleģējām kapteini Akermani, jo
tas dienēja plkv. Januma kaujas grupāpirms padošanās amerikāņiem.
Vecais lāgā neuzticējās — bet iniciatori nelikās mierā, jo bija zināms,
ka ar savu popularitāti Janums ir tas, kam 'dēli' uzticētos un, kas spē-

tu mūs apvienot...
"

(LTĻ 1/144).

Nenoliedzams ir, ka plkv. Janums bija tas, kurš iedzīvināja un pacē-

la sabiedriskos augstumos to ideju, kas nāca no un ar Daugavas Va-

nagiem un šī cietā karavīru kopība bija tā, kas cementēja to latvie-

šu daļu, kura no pēckara klaiņošanas svešumā, pārvērtās par spēcīgu

un apzinīgu latviešu tautas nogrupējumu, kas savu uzdevumu saska-

tīja cīņā par Latvijas valsts un tautas brīvību.

Pulkvedim Janumam pieraksta viņa lielos nopelnus kā karavīram, kā

pulka komandierim un savu vīru vadītājam. Arī viņam tuvu stāvošie

cilvēki teic — viņš, galvenām kārtām, bija karavīrs un ne polītiķis.
Es tomēr gribu sacīt, ka Janums kā karavīrs vadīja tikai vienu pul-

ku, pie tam, pulka vadība notiek stingri noteiktos rāmjos un veidos, ko

mēs ikdienā saucam par disciplīnu. Tādēļ pulka vadīšana, jeb, pareizāk

sakot, komandēšana, ir nesalīdzināmi vieglāka un vienkāršāka, kā vadīt

daudzgalvaino trimdas ļaužu kopību, kur katram ir sava galva, sava

doma un sava taisnība. Vai Janums bija polītiķis? Arī šo viņa īpašību

es gribētu pieņemt ar ierobežojumiem. Saprotams, bez dotī-

bām neviens nekad nevarēs paveikt tos darbus un panākt tos sasniegu-
mus, kādus viņš ieguva pēckara gados.

Es tomēr atļaujos sacīt, ka pulkvedis Janums pec savas dabas, dotī-

bām un darba veidabija izteikts valsts vīrs.

„Polītiķis domāpar nākošām vēlēšanām, bet valsts vīrs domāpar nā-

košām paaudzēm...", saka Viljams Gladstone. Un, pašķirstot atpakaļ
lielajā atmiņu grāmatā, mēs redzam, ka pulkvedis, arī karavīrs būdams,

domāja tālu uz priekšu un domāja par nākošajām audzēm. Domas un

rūpes par nākošām audzēm bija viņa vadmotīvs ne tikai miera laiku

apmācībās, kad viņš rūpējās par jaunajām audzēm, bet par viņiem viņš
domāja, ejot caur Polistes purviem. Par viņu nākotni viņš domāja, vi-

ņus vedot apkārt Berlinei. Cik riskants un drāmatisks bija šis pēdējais
gājiens, to aptuveni var saprast tikai tāds, kurš pats ir bijis kaujas lau-

kos un kurš pats ir bijis ar nāvi uz Tu... Par nākošām paaudzēm viņš
domāja iestādamies un rūpēdamies par jaunatnes saturēšanu latviskā

vidē un gaisotnē. Viņa neatlaidīgā rūpe par latvisko skolu atjaunoša-

nu latviskās nākotnes saturēšanai un iznīcināšanai, par lielisku piemēru

varam nolikt Minsteres ģimnāziju.

Savā dzīvē un sabiedriskā darbā pulkvedis Janums veidoja visu šo

jēdzienu sintēzi, kas vienkāršos vārdos būtu nosaucams par miJitāri-

polītisku-valstsvīru.
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Ne jau vienmēr un visur pulkvedis atrada piekritējus saviem darbiem

un ierosinājumiem. Jo visu laiku viņam ir bijis jāsadarbojas gan dzīvē,

gan sabiedriskā darbā ar pilngadīgiem un saprātīgiem cilvēkiem, dar-

ba vai gūsta biedriem.

Jau gūsta nometnē, uzsākot Daugavas Vanagu organizācijas dibinā-

šanu un izveidošanu, pulkvedim nereti nācās sadurties ar citu līdz-

darbinieku domām un uzskatiem. Tas, ka Janums ļoti bieži izveda cau-

ri savus nolūkus un nodomus, tas varētu būt pierādījums viņa politis-

kām dotībām. Jo polītika demokrātijā balstās vienīgi uz pārliecinā-

šanu un kompromisiem, bet nekādā gadījumā tā darbus nekārto pa-

vēļu un rīkojumu veidā.

Par plkv. Januma darbu un darba veidu izsakās plkv. Rucelis:

~Plkv. Janums gūstā stipri atšķīrās no pārējiem virsniekiem. Caurām

dienām viņš gāja no barakas uz baraku, diendienā lietū un saulē, un

veda sarunas ar ~dēliem", kā viņš dēvēja karavīrus. Bija daži, kas

teica, ka tā ir tāda lēta populāritātes meklēšana. Bet nenoliedzami, ka

grūtajos gūsta apstākļos šie apmeklējumi tika no kareivjiem pozitīvi

novērtēti..." (LTĻ 1/143). Ne tikai šie apmeklējumi vien bija tie, kuri

tad, kad izvēlēja Daugavas Vanagu vadību ietekmēja lielu balsu pār-

svaru pulkvedim Janumam, bet visu kanaku spilgtā atmiņā bija viņa

griba glābt savus ~dēlus" no posta un iznīcības un tā bija viņa lielā

māka, no liekoties pilnīga bezizejas stāvokļa, viņus izvest drošībā.

levēlot organizācijas vadītāju, Janums no 225 delegātiem, aizklātās

vēlēšanās, dabūja 208 balsis. Vēlēšanu rezultātā iesākās ne visai solida

cīņa pret pulkvedi.

Kapteinis Akermanis, kurš bija viens no galvenajiem Daugavas Vana-

gu organizācijas iniciatoriem, pēc tam, kad nebija ievēlēts jaunajos

pārvaldes orgānos, izteica neapmierinātību, pamatojoties ar to, ka DV

vadība nākot tikai virsnieku rokās.

Kapteinis Akermanis par notikušo izsakās:,,... kad es delegātu sa-

pulcē izteicos par saviem novērojumiem un pieteicu, ka valdes sastāvs

ir atkarīgs no pašiem vēlētājiem, ka nav jāvēl tikai virsnieki, bet kandi-

dātus jāuzstāda arī no pārējo karavīru vidus — pulkvedis Janums to

uzskatīja kā par kādu vēršanos pret viņu, pret pārējiem virsniekiem un

nosauca manipar demagogu... patiesībā man ar plkv. Janumu nekāds

konflikts nav bijis... viņš vienkārši bija neiecietīgs pret citu domām... "

(Akermanis LTĻ 1/144).

Diemžēl, jau pirmā sākumā radās nesaskaņas un Akermanis, uzsvēr-

dams Januma neiecietību pret citu domām, aizgāja no aktīvā darba

pie organizācijas. Bet vai tāda aiziešana arī nepierāda neiecietību pret
citu cilvēku un citu domām? Pie tam, kā to stāsta Akermaņa laika

biedri Latvijas Kara skolā un vēlāk armijā, viņš bija ļoti apdāvināts

un spējīgs organizators un darbinieks. Tāpat arī, kā studējis tautsaim-
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nieks, kopā ar visām citām dotībām, viņš būtu bijis liels atbalsts or-

ganizācijas pirmsākumiem un tās veidošanā. Viņa tālākais darbs or-

ganizācijai būtu nācis tikai par labu. Ka pulkvedis Janums vienkārši

pamet kādu darbu un aiziet malā, neuzskata par ultimo ratio, to viņš
raksta Frišvaldam 9.12.63.g., atbildot uz viņa vēstuli, ar kuru Frišvalds

atsakās no informācijas nozares vadības pie CV, atteikšanos motivē-

dams ar pirmkārt — gadu gājumā man nav varējusi izveidoties

pietiekami cieša sadarbība ar Jums kā organ. vadītāju, kas balstītos uz

savstarpējas, tuvas uzticības. Trūkst auglīgas sadarbības ar CVprezidi-

ju."

Januma atbilde 9.12.63.,,...Mani pārsteidz Jūsu vēlēšanās atteikties

no Info darba. Es tiešām nesaprotu, ka mūsu starpā būtu bijusi kāda

nesaprašanās. Ja es uz katru Jūsu vēstuli nespēju atbildēt, tad domāju,
ka Jūs zināt, man ir septiņi amati. To vēl es gribu teikt, ka atteikties un

ierakties personīgā dzīvē nav liela māksla, mūsu pienākums tomēr ir

izturēt un darbu turpināt līdz pēdējai iespējai... v

Iznākot no gūsta nometnes, un uzsākot darboties trimdas aprūpes

darbus, Janums, strādājot bijušo karavīru aprūpes darbu, sadūrās ar

civīlo trimdas polītiķu darba veidu un paņēmieniem, kurus dažkārt va-

rētu pat nosaukt par machinācijām.

Tā jau 1947.g. 16. sept. viņš lūdz LCK priekšsēdi viņu atbrīvot no

LKPP (latviešu karavīru palīdzības padomes) amata, jo viņš nevar sa-

mierināties ar veidu, kā izlietā Karavīru palīdzībai saziedotos līdzek
r

ļus. Viņfe raksta:

~1. Nevaru pievienoties prof.Švabes ieskatiem, ka bijušās LKP de-

bloķētie līdzekļi ir angļu nauda, un man kā LKPP priekšsēža vietnie-

kam un karavīru pārstāvim LCP nebūtu nekādas tiesības interesēties

pret šo līdzekļu izlietāšanu.

2. Līdzekļi ir debloķēti š.g.19.6. es par to tiku informēts š.g.20.8. pa-

plašināta LCKsēdē Augustdorfā, tātad, ar 2 mēnešu nokavēšanos. Par

to, vai LKP iesaldētie līdzekļi nav debloķēti, jautāju BCP pārstāvim
19.7. Darmstadtes sesijā, bet saņēmu atbildi, ka debloķēti ir tikai LSK

līdzekļi. Starplaikā 3 reizes satikos ar prof.Švabi, viņam viesojoties

Giftenes nometnē, bet par to, ka LKP līdzekļi debloķēti viņš man ne-

minēja ne vārda. Šādu rīcību uzskatu par atklātas neuzticības izrādīša-

nu.

3. Nepiekrītu, ka no aprūpes izslēgti amerikāņu zonas invalidi...

4. Nepiekrītu, ka invalīdiem, bāriņiem un kritušo karavīru vecākiem

ir jālūdzas pēc pabalsta, šis pabalsts viņiem pienākas, jo līdzekļi šim

nolūkam ziedoti no latviešu tautas.

16.9.47.

paraksts
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Šiem iebildumiem vajadzēja gūt panākumus, jo Janums bija ievēlēts

ar bijušo leģionāru balsīm. Tādēļ arī tos ievēroja un bijušās Latvijas

Karavīru Palīdzības līdzekļi pārgāja LKPP tiesa"pārziņā un rīcībā.

Pulkvedim Janumam, kā jau katram darbiniekam, bija sava īpatnē-

ja pieeja darbamun darbaveidam. Janums, no sākta gala, nepārtraukti

brauca, gāja, meklēja satikties ar cilvēkiem, vienalga, vai tie bija

Daugavas Vanagu biedri, vai jebkurš latviešu cilvēks šeit svešumā.

Trimdas sākuma gados tāda kustība savu tautiešu vidū nemaz ne-

bija bez grūtībām un neērtībām, jo toreiz vispārējie satiksmes līdzekļi
nebija pietiekošā daudzumā un veidā, nemaz nerunājot par privātiem.

Vēlāk, kad pulkvedis ieguva lielo Opel Kapitan, tad tas bija nepār-

trauktā kustībā, apbraukājot latviešu nometnes visā Rietumvācijā.

Liekas, nevietā šoreiz ir izteiktie pārmetumi tiem sabiedriskiem dar-

biniekiem, kuri nāca pēc Januma, ka viņi it kā par maz apmeklē latvie-

šu novietojumus un vietas, kur latvieši satiekas. Janumam toreiz dzī-

ves iztika bija nodrošināta, bet viņa pēcnācējiem bija jāstrādā, lai ne-

noslīdētu zem iztikas minimuma. Pensijas saņemšanai viņi bija par jau-

niem, tā viņiem nekas cits neatlika, kā upurēt savas atvaļinājuma die-

nas, kuras sākuma laikos arī nemaz nebija tik bagātīgas.

Januma popularitāte pieauga dienu no dienas, un, kā jau parasti tas

notiek, tā arī viņa gadījumā, tas bija par iemeslu nenovīdībai un skau-

dībai, ne tikai trimdas kopības darbus darot, bet arī Januma sasnie-

gumi bija par dadzi acī vienam otram no viņa kollēgām-virsniekiem.

Atceros, 1946. gadā Volterdingenas nometnē, tur bija pāri par 400

bijušo leģionāru un pateicoties Januma izkārtojumam, šī nometne bija

zināmā mērā nometne" tiem, no gūsta atlaistiem vīriem,

kuri nāca no Munsterlager gūsta nometnes. Volterdingenā mēs aicinā-

jām uz priekšlasījumiem un sanāksmēm Leģiona vecākos virsniekus.

Jau toreiz tas bija atklāts noslēpums, ka dažu virsnieku starpā valdīja

krietnas nesaskaņas. Mūsu nometnes vadītājs A.Trapāns, bija izteikts

~valdmanietis" un, tā kā toreiz bija vispārējs ieskats, ka Janums cieši

sadarbojās ar Valdmani, mūsu nometnes vadība katru Januma ciemo-

šanos izkārtoja iespējami viesmīlīgi. Vēl ilgi pēc ~dīpīšu" laikiem pulk-

vedis, kad runas nāca par Volterdingenu, vienmēr atcerējās pankūkas,

kuras viņam ikreiz pasniedza vakariņās.
Atceroties Januma prasmi vadīt savas vienības, viņš visur, kur arī

neaizbrauca, atrada daudz draugus un visur viņu uzņēma ar neviltotu

sirsnību.

Reizi, kad mūsu nometnē ciemojās pulkvedis Osis, kuram, nepār-

protami, patika, ja viņu uzrunāja par ministru prezidentu, es sarunā ar

viņu pieminēju, ka mēs, tie mazie, esam stipri neapmierināti par to, ka

mūsu kādreizējie vadītāji kaujas laukos, tagad nevar saprasties nomet-

ņu ikdienā un ielaižas tādās pat intrigās un nenovīdības kā civīlie bēgļi,
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un tā saucamie UK vecīši. Es sacīju, ka mēs gaidām un ceram uz

viņu kopdarbību, jo tagad vairs nekādu lomu nespēlē vecākums dienes-

tā vai pakāpe, un mums tagad vairāk kā jebkad vajadzīga vienotība.

Mūsu saruna notika miglainā rudens rītā, staigājot pa skaisto prie-

žu silu. Pulkvedis Osis nopietni paskatījās manī, un tad sacīja:,, Vir-

sleitnanta kungs, es domāju, ka visa nelaime ir tā, ka mēs katrs sevi ie-

domājam par mazu Napoleonu esam. Vai jūs bieži tiekaties ar pulkvedi

Janumu? Vai jūs varat viņam pasacīt manis teikto?" Toreiz vēl kā atli-

kums no kara dienām bij palicis ieradums uzrunāt ar armijas dienesta

pakāpēm.

Nemāku sacīt, vai es jebkad par to ar pulkvedi Janumu runāju, do-

māju nē, jo tik bieži es nemaz ar pulkvedi nesatikos un pie tam, mūsu

attiecības nebija tik tuvas, lai es ar savām gudrībām drīkstētu

iejaukties augstu kungu valodās. Es zinu tikai, ka viņu attiecības palika

ledus aukstas un ceļi sveši, līdz viņu dienu beigām. Kādi tam bija ie-

mesli, to bija un ir vēl tagad grūti saprast.

Pulkveža Januma ierosinājumā Daugavas Vanagi uzsāka vākt ma-

teriālus un dokumentus kā arī pavēles par Leģiona kaujām, notiku-

miem un dzīvi. (Protokols 1. 1946.g. 20.06.) Tas bija ļoti grūts darbs,

jo gandrīz visi pulku un vienību archīvi bija gājuši zudunmā. Dažs

labs dokuments atradās kāda darbinieka rokās, un tas ne par ko negri-

bēja to dot projām, jo uzskatīja to par savu personīgo īpašumu. Bieži

bija tā, ka personas, kuras uzņēmās sakārtot un uzrakstīt kādu darbu

par notikumiem, nevarēja jeb nemācēja pieiet pie darba ar vajadzīgo

izmaņu, tā kavējās darbi, mainījās rakstītāji un mainījās redaktori.

1959.g. 6. maijā Janums raksta plkv. dokumentu un

atmiņu kopojumu par Leģionu mums neveicās, neiet tā kā vajadzētu.

R. Kociņš gan apņēmās pirmo daļu apstrādāt, bet tagad sapinies poli-

tiskajā ievadā un man liekas, ka tur nekas neiznāks. Rakstīju viņam,
lai to politisko met pie malas, par to rakstīs vēsturnieki, bet viņš iecir-

ties un vāc ziņas no ģenerāldirektoriem u.t.t.
"

Par šo tematu dažus gadus velak plkv. Lobem raksta pltn. R.Kociņš
1963.g. 20. martā.

„...Janumam un Caunītim tik steidzīgi vajadzēja 1959.g. Leģiona vēs-

turi, ka bija jānotur historiķu (jeb histeriķu) sapulces Londonā un

Hannoverā, kamēr Tu neesi muti vaļā vēris, tikmēr tie var turēt vēl

simts tādus kongresus. Uz to jau iekrita arī Plensners, uzņemdamies
kādas grāmatas sarakstīšanu. ''

Tas ir saprotams, ka ne jau vienumēr pulkvedim Janumam piederēja

monopols uz taisnību un pareizo izšķiršanos, to viņš pats arī nekad

nav uzsvēris, jo Janums vienmēr pasvītrāja, ka Daugavas Vanagu, tā-

pat arī citas institūcijas ir dibinātas uz demokrātiskiem principiem un

viņš pie tiem arī gribēja un centās pieturēties. Darot savu darbu, dabī-

gi, ka viņš tāpat kā kurš katrs, domāja, ka viņa ceļš un viņa darba
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veids ir pareizais. Tas ari ir pilnīgi normāli, ka debašu karstumā, vie-

nu otru reizi, ne tikai viņa tonis vien pieņēmās stiprumā un asumā.

Ne reti gadījās, kad Vecais debašu karstumā iekaisis, dažam uzbrēca:

es nodošu jūs kara tiesai..." Un tomēr, darot darbus tālāk, ne reti

vien Janumu pārbalsoja un sapulce pieņēma citu lēmumu, nekā Ve-

cais to gribētu, bet nekad nedzirdēju, ka Janums tādos gadījumos būtu

draudējis nomest savu darbu un uzdevumu, vai sapulcējušos ~nodot

kara tiesai".

Nepārprotami ir arī tas, ka Janums, darbojoties vairākās trimdas

laiku institūcijās, ieguva plašāku skatu kā viens otrs,' kurš tikai šad un tad

parādījās sabiedriskā darbā.

Bet nekad un nekur viņš neaizmirsa, ka galvenais un vienīgais, pēc
kā mums visiem jācenšas un par ko mums visiem un vienmēr ir jācīnās,
ir cīņa par Latvijas brīvību. Tas bija pulkveža Januma credo, tas bija

viņa dzīves sākums un beigas.

1965.g. decembri Minstere, Janums sakara ar Daugavas Vanagu or-

ganizācijas 20 gadiem raksta:

Daugavas Vanagu saime šajos 20 gados ir pierādījusi, ka šis saimes

nacionālā stāja un cīņas gars nav sagraujams!
Par mūsu vienotību un saderību liecina materiālie ziedojumi mūsu

slimajiem, invalidiem un trūkumā nonākušiem, kā aiī lielā kultūrālā

rosme, kuras darbā bez bijušiem karavīriem, aktīvi piedalās arī jo rosī-

gās vanadzes un mūsu jaunatne.
Daugavas Vanagu saime ir cīnītāju cilts, kura ar ieročiem rokās kau-

jas laukos ir cīnījusies nesenā pagātnē, bet kaut gan ar citādiem iero-

čiem, tomēr cīnāmies vēl šoaien.

Mēs saucam un aicinām visus latviešus uz cīņu par brīvu un neatka-

rīgu Latviju!
Latvija bija un būs! To atbrīvot un atjaunot laipalīdz visuvarenais

Likteņa lēmējs.

Daugavas Vanagi sasauksimies!

Viņam likās veltīgas garas un daudz runāšanas tur, kur vajadzēja no-

teiktu un stingru izrīcību.

Ta viņš 1958.g. 23.5. raksta plkv. Lobem, jo kaut kam vajadzēja

izkratīt sirdi.

„... redzi, man nepatīk tā nepārtrauktā statūtu grozīšana, ne jau sta-

tūtos ir tā vaina. Ir vajadzīgs pacelt biedru aktivitāti, aktivizēt darbību,

bet nevis nodarboties tikai arstatūtiem...
"

Plkv. Janums samērā bieži sarakstījās, satikās vai telefonēja ar sa-

viem sava laika biedriem, ar kuriem viņš vislabāk sapratās. Tie bija

pulkveži Plensners un Lobe.

Lobes personīgā sarakste ir saglabājusies, un tur var atrast vienu

otru zelta graudu no pulkveža savstarpējām apspriedēm un pārdomām.

Pārējās, diemžēl, ir pazudušas vai nav sasniedzamas. Ar pulkvedi Lobi
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sarakstījās arī jaunāki virsnieki un arī viņi izkratīja savas sirdis pie ar-

mijas Metuzāla, pie tā virsnieka, kurš ilgi Latvijas armijā bija vecā-

kais kapteinis dienesta pakāpē, jo viņam paaugstinājumi nāca ļoti lēni.

Bet viņa skolu izgāja daudzi jauni virsniekvietnieki, kuri vēlāk, Kara

skolā, ieguva virsnieka patenti.

Pulkvedis Janums neapmierinājās tikai ar to, ka kārtoja un vadīja
Trimdas sabiedriski polītiskās lietas, bet viņš centās izmantot katru ie-

spēju, lai sagādātu kaut mazus dūrienus mūsu zemes okupantiem
vai viņu reprezentantiem.

1960.g. 31.5. viņš vēstule Lobem atstāsta par notikumiem ar toreizē-

jo Padomijas ~Sarkano caru" Chruščovu.

?vf
lks Pulkvedi! Vienu nedēļu biju Parīzē, cīnījos ar Chruščovu.

Ir tiešām jābrīnās, cik nevarīgi ir lielie rietumu valsts vīri, kad nonāk
sadursmē ar komunistiem. Piedalījos krievu preses konferencē, kad
Harlamovs (preses atašejs) teica, kamēr Eizenhauers nebūs atvaino-
jies, Chr. ar viņu nerunās. (Konference notika tanī laikā, kad krievi
nošāva U2 īzluklidmašīnu pie Sverdlovskas).

Turpat atsauca ari E. ielūgumu apciemot Padomju Savienību. Pē-
dējāsapulce, kur piedalījās Chr., bija noorganizēta uz goda.
1. Priekšējos solos apm. 100 padomju žurnālisti un čekisti pie katra
stiprāka Chr. vārda visi aplaudēja, televīzija tos uzņēma un rādīs, cik
spontāni aplausi pēc Chr. runas.

2. Arī pa visu zāli bija izvietoti rezidenti-novērotāji, to uzdevums ar

aplausiem izraisīt aplausus visā zālē un, galvenais, novērot pretiniekus,
Kad es saucu „vrjoš"(melo!), mani tūdaļ atzīmēja un vēlāk fotografē-

3. Pie prezidija galda sēdēja viens čekists, kas rūpīgi sekoja, lai katrs
rezidents pildītu viņam uzlikto lomu.

Tā zini, apm. 200 Padomju bloka žurnālistu un čekistu kā organizē-
ta trieciena grupa pilnīgi pārvaldīja zāli, tur bija gan apm. 800 rietumu
un visādi neitrālie žurnālisti, bet tie nebija organizēti.

Mūsu iesniegtos jautājumus Chr. neatbildēja, jo bija gādāts, lai pie-
tiekoši daudz ienāktu Chr. patīkamijautājumi... "

Pulkvedim Janumam bija arī asas nesaskaņas ar bij. sūtni Beļģijā
Dr. M Valteri, bet no tās sarakstes ir saglabājušās tikai atsevišķas vēs-
tu es, kas ir par maz, lai šo sadursmi tuvāk apskatītu. Kaut arī šo vēs-
tuļu izteiksme ir ļoti pieklājīga, toties tonis tām ir neganti ass

Ļoti smagi uzbrukumi plkv. Janumam nāca par invalidu namu Bēr-
Za,ni

„-
Tas blja Par Piedauzības akmeni vēl ilgus gadus. Janums „Bēr-

zaim bija patiesi iemīlējis un tā bij viņam daudz kas vairāk, kā tikai
kads īpašums organizācijai.

Pie tam, Janums pats nemaz šo objektu neizvēlējās, galīgo ieteikumu
un izvēlēšanos pirkšanai izdarīja trīs ļoti smagi invalidi- V Reimanis
R.Ancans un V.Pauzers.
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Kad personīgo ambiciju dēļ no DV atšķīrās grupa biedru un R. An-

cāna vadībā nodibināja Latviešu Kara invalidu Apvienību, tad iesākās

liela mēra uzbrukumi gan Janumam personīgi, gan DV organizācijai.

Pie tam, dažs no LKIA vadošiem vīriem pirms tam bija ļoti tuvs

draugs Vecajam bijis. Tas tomēr tagad netraucēja viņus mest lielākos

apvainojumus ~Pulkvežu Pulkvedim" virsū, kā Janumu Hannoveras

salidojuma laikā nodēvēja J. Bračs.

Plkv.ltn. R. Kociņš raksta plkv. Lobem, 1964.g. 20. feb.:

Tu jau esi iepazinies ar mūsu invalidiem un viņu organizāciju

LKIA. Tanī ir daudzi 19. divīzijas vīri. Šī akcija radās kādas protesta

akcijas rezultātā pret DV nelaimīgo Bērzaini. To pirka invalidiem par

mītni, bet invalidi tur negāja. Tie bija nokreņķējušies par stāvo nogā-

zi, bet vēl vairākpar DV akciju, ar kuru no trimdas sabiedrības izvilka

daudz naudas un tā potenciāli nogrieza ceļu kādai citai akcijai, ko paši

invalidi būtu pasākuši..., bet es esmu pārliecināts, ka Bērziņš un Me-

ialis nebūs sevišķi laimīgi. Tagad jau ilgus gadus vadošos DV poste-

ņos. Tie abi ir 1. pulka virsnieki un invalidi. Reizē ar LKIA dibināša-

nu tie kļuva par savu kollēgu niknākiempretiniekiem..
"

Katra ziņa, plkv.Osim bija pareizi, kad viņš teica:,, Vaina ir tur, ka

mēs katrs sevi iedomājam mazu Napoleonu esam...
"

Pulkvedis Janums labprāt piedalījās gan kongresos, gan arī sanāks-

mēs arī tad, ja tās rīkoja un kārtoja citas tautas un tautības, jo viņš sa-

prata un apzinājās, ka mums, trimdas latviešiem, ir nepieciešams mek-

lēt un dabūt draugus visās zemēs un visās tautās, jo cīņu par Latvijas

brīvību nekādā gadījumā nevarēs izcīnīt latviešu tauta viena pati.

Januma vācu valoda bija krietni vienkārša, un viens otrs no akadē-

miķiem mēdza sacīt, ka augstākā sabiedrībā plkv. Janums nevar no-

turēties, jo viņam pietrūkst attiecīgais sabiedriskais slīpējums.

Skaidrs ir, Janums bija vienkāršs savā izskatā, gaitā un arī darbā,

varētu pat sacīt — zemniecisks, bet toties viņa garīgās dotības nekādi

nevarēja saukt par vienkāršām. To arī apstiprināja dažādu vācu mi-

nistriju darbinieki, teikdami, ka kaut arī Januma valoda bija vienkārša

un ar akcentu, tomēr viņš zināja un prata savas prasības un problē-

mas pamatot un parādīt attiecīgā gaismā. Turpretim, lai iegūtu īstus

panākumus, vienam otram ar ļoti izsmalcinātu valodu, tās dotības pie-
trūka.

Elegantas, bezakcenta valodas runātāji bija daudzi, bet pulkvedi Ja-

numu mēs kādreiz klausījāmies runājam radio, 18. novembra Valsts

svētku piemiņai. Vai citi, kuri nāca aiz viņa, arī kādreiz pa radio uzru-

nāja savus tautiešus Vācijā, par to vēsturnieki klusē.

Ari Vācijas pirmais kanclers Adenauers sacīja — mana valoda ir

vienkārša, bet tā nāk no sirds.

Ja kongresa, sanāksme vai sapulce Janums kada runātajā saklau-

sīja kaut ko nelabvēlīgu Latvijai vai latviešu tautai, tad tas izšķīla viņa
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domās dzirksti un līdz ar to spivu liesmu un nepieciešamību protestēt

apvainojumiem un aizstāvēt mūsu tautu un latviešu lietu, neskatoties

ne uz vietu, ne arī uz sabiedrību.

Kā zīmīgu gadījumu, kad, mūsu kādreizējie kaimiņi, baltvāci, ironi-

zēja un noniecināja brīvās Latvijas vēsturi, centienus un darbus, par

pulkveža Januma aso reakciju pret to, raksta viņa draugs pulkvedis

Plensners vēstulē laikrakstam Latvija:

Vēstule redakcijai.

Lai paldies pulkvedim Janumam.

Kādas baltiešu sanāksmes atreferējumā Latvijas 10. dcc. numurā,

cita vidū, lasām: ~Cik, nu jau pusgadu simteni vecā vēsture, tomēr tu-

va un vārīga, liecina reakcija uz Folmanna konstatējumu, ka mūsu

ārlietu ministrs Z. Meierovics pēc dc jure atzīšanas Latvijai, nodēvēts

par ~Dejurovicu'\ Protestēdams pret tādu zobošanos un pret Bermon-

ta kauju nepietiekamu (gan referātā neparedzēta) novērtējuma, plkv.
Janums demonstratīvi atstāja zāli. Spontāni iebildumipret šo viņa soli

liecināja par labu gribu saglabāt saskaņu sesijas dalībnieku vidū, taču

nemazināja pārliecību, ka tāds referenta joks tieši šajā forumā varēja
izpalikt.

"

Sapulcē tātad bijuši gan spontāni iebildumi pret pulkveža soli, bet

ne pret referenta ~joku". Var tāpēc pieņemt, ka sapulcē vairāk latviešu

nebūs bijis. Tiešām, vajag paiet turpat 50 gadiem no mūsu valsts sāku-

ma un vairāk kā 40 gadiem pēc Z. Meierovica, visas latviešu tautas

apraudātas (vārda pilnā nozīmē) nāves, lai tādu joku uztaisītu par vēs-

turisku konstatējumu. Konstatēt var tikai to, kas ir vai ir bijis. Visos

tais latviešos, kas šo laiku līdzdzīvojuši gan nebūs neviena, kas tādu Z.

Meierovica palamu būtu dzirdējis, par lietošanu nemaz nerunājot.

Cita lieta, protams, ar cittautiešiem, kuriem daudziem mūsu vēstu-

re bija un varbūt arī palikusi tikai teātris un joks, cik nu viņu asprātī-

bas iespējas atļauj. Lai paldies pulkvedim Janumam, kurš pratis pie-

nācīgi reaģēt. Mēs esam jau tik tālu to ietekmē, kam mūsu vēsture ne-

kad nav bijusi viņu vēsture (bet prot gan glabāt un cienīt savu), ka va-

ram jau bez reaģējuma pieņemt kā svešu, tā arī tagad, pat pašu sēju-

mos saražotas pretenciozas aplamības.

A.Plensners

1967.g. 13. dcc.

Šī raksta orģināls rakstīts mašīnrakstā un nosūtīs Latvija redakci-

jai.

Plensners uz kopijas ar roku pierakstījis:,,Sveiks, pulkvedi, spiežu Tev

roku. Šito šriptīti nosūtīju Kalējam. Redzēs, ko darīs! Tavs A.P.

Lai tomēr nerastos pārak liela runāšana un strīdēšanas, Janums mē-

ģina nogludināt viļņus, kas ir atkal tipiski viņa darba veidam. Ja kāda
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problēma ir pārrunāta, tad to noliek pie malas kā izkārtotu. Sapro-

tams, tas attiecas tikai uz vienkāršām, ikdienišķām problēmām. Gal-

venām, dzīvi noteicošām, tautas un valsts dzīvē svarīgām problēmām —

nav noilguma un tās nevar izkārtot ar sarunām pie alus glāzes.

Viņš raksta A.Plensneram sakara ar minēto notikumu kongresā, kur

Janums protestēja pret Latvijas vēstures sagrozīšanu.

12.12.1967.g. Sveiks, mīļais Plensner,

Redzi, mēs tie, kas savā laikā cīnījāmies kā strēlnieki, tad Atbrīvoša-

nas kara un beigās kā leģionāri, laikam paliekam veci un jaunie nervo-

zē, ka tie veči viņiem maisās pa kājām.
Arī baltvācu vidējā paaudze domā, ka to vēsturi vajadzētu pārredi-

ģēt. Jo, lūk, vācieši, t.i. bermontieši, jau nekā cita nav gribējuši, kā cī-

nīties pret boļševikiem un tāpēc bijis jāuzbrūk Cēsu un Raunas virzie-

nos.

Es nu tanī klausītāju barā gadījos tāds, kas to vēsturi zin un neiztu-

rēju un biju spiests protestēt. Tanī sanāksmē bija diezgan daudz latvie-

šu, bet vai Tu domā, ka viņi zin mūsu Atbrīvošanas kara vēsturi?

Pēc sēdes es tieši no latviešiem tiku pamācīts, ka mums vajag sadzī-

vot un tas referents jau neesot tik ļauni domājis, bet to ~dejurevic"
vien humora dēļ pateicis.

Es domāju, ka to Tavu rakstu nevajadzētu publicēt, jo redz — es no-

protestēju un pietiek.
Mēs līdz šim ar saviem baltvaciešiem labi sadzīvojam un vai tas būtu

vajadzīgs, attiecības bojāt?

Tavs —

Pulkvedim Janumam, pārceļoties pie Aizsaules cīnītāju pulkiem, par

viņu atceras un piemin ne tikai viņa kauju līdzgājēji Otrā Pasaules

karā, bet arī šo kauju pretinieki, kuri, tāpat kā Janums, bija ietērpti ne

savas, bet gan svešas armijas un valsts kara svārkos. Viņi karoja ne no

savas gribas un vēlēšanās, bet vēstures rata dīvainā zvāļošanās iesvieda

kādreizējos dienesta kollēgas un draugus divās pretējās nometnēs un

kara pulkos.

Sarkanarmijas ģenerālis Otto Ūdentiņš, bij. 24. korpusa štāba priekš-

nieks Sarkanā armijā, no Rīgas,, raksta savam brālim Latvijas armijas

kapteinim Jānim Odentiņam Anglijā, pēc tam, kad ir saņēmis ziņu par

pulkveža Januma aiziešanu.

~Bēdīgi, kad aiziet kāds no senu dienu tuviem darba biedriem, bet c#v-

kārt bēdīgi, kad aiziet pēdējais. Vai tiešām viņš būtu pēdējais? Var jau

gadīties, ka kāds no jaunākajiem tā laika kolēģiem ir vēl kaut kur sa-

glabājies. Bet man tas nav zināms un viņam arī nevarētu būt tās īpat-

nējās tuvības, kāda bija nelaiķim. Pazinu viņu kā vienkāršu un nopiet-

nu darbinieku, kā cilvēku ar raksturu, uz kuru varēja droši paļauties.
Būdams pēc izskata nevisai reprezentabls, viņš slēpa sevī izcilas spē-

jas lemt un izšķirīgi darboties kā parasatajos, tā ārkārtējos apstākļos.
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Viņš bija darbinieks, par kuru varēja teikt — vienkāršs, bet izcils. Un

tomēr, tie neliekas īsrie vārdi viņa būtības atklāšanai. Man šķiet, ka

viņš piederēja pie tās kategorijas darbiniekiem, kw;us kāds izcils vīrs

savā laikā (19.g.5. beigās) raksturoja tā:

mehr sein, als sheinen,

kas nozīmē, lielākam būt nekā likties. īsāk un skaidrāk šo domu ne-

var izteikt. Un tā vispilnīgāk raksturo arī nelaiķi: jo savā dzīvē un dar-

bā viņš patiesi bija lielāks nekā likās. Lai viņam vieglas smiltis un sal-

da dusa arī ārpus dzimtenes ārēm!"

Pulkvedi Janumu cildināt un slavēt nav nemaz tik viegli, jo viņa dar-

bi un arī sniegumi jau paši par sevi parāda tos augstumus, kuros pa-

ceļas kā darba darītājs, tā arī viņa darītie darbi.

1967.g. 2. janvāri, kādreizējais pulkveža Januma adjutants kapt.

Rulliņš viņam raksta:

nekad nav aizmirstams tas laiks, kuru vadīju Jūsu pakļautībā. Ta-

nīs dienās, kad vācu armijas noriets bija redzams, mēs uzsākām kara

gaitas Jūsu vadībā ziemeļaustrumos. Vēlāk, pelēkajā Cedelgēmā Jūs

ienēsāt daudz gaišuma un devāt cerību nākotnei. Kad karstie kari bija

izkaroti, sākās sīkie, nevajadzīgie un postošie iekšējie kari.

Visam tam Jūs esat gājuši pari ar paceltu galvu un smaidu.

Patiesa cieņa un apbrīnā noliecu galvu Jūsu priekša. Vel ilgi vadīt

mūsu gaitas un stiprināt cerību mūsu nākotnei— Latvijai! ''

1970. gada 11. novembrī, vltn. A.E. Bušmanis Floridā, raksta:

un ja kāds Jums citā saulē prasīs — ko tu esi darījis citu labā?

Jums būs Jūsu labā balsis no tiem daudziem tūkstošiem, kam Jūs esat

palīdzējis...
"

Pulkvedis Lobe 1976. gada 14. jūnijā raksta A.J. Bērziņam:

vērojot Janumu kaujas apstākļos, man jāliecina, ka viņš bija augs-

tākā mērā klasisks kara komandieris. Viņš bija apbrīnojams un ne-

pārspējams...
"

Ir daudzi, jo daudzi cildinājumi sacīti gan rakstos, gan vārdos, gan

arī to cilvēku teikti domās un atmiņās, kuri pulkvedi nevarēja nedz

satikt, nedz ar viņu sarakstīties.

Tā latviešu zemnieka dēls, nākot no Zemgales sētas, ir ieaudzis lat-

viešu tautas sirdī un draudzībā un jo sevišķi tās tautas daļā, kuru Otrā

Pasaules kara bangas aizsvieda tālu prom no dzimtās zemes un to iz-

kaisīja visās zemēs un kontinentos.

Pulkvedis Janums 1970.g. 15. aug., pec tam, kad ir jau nodevis dar-

bu pie Daugavas vanagiem, raksta J. Frišvaldam, Anglijā:

1914. gada oktobrī, kā jaunkareivis sāku dienestu un man nevie-

na augsti stāvoša onkuļa, kas par mani rūpētos — nebija, bija jālauž

pašam ceļš. Ja vien nepaguršu, būs jāapraksta kā iet tādam jaunek-
lim, kam nav nedz labas rekomendācijas, nedz bagātu onkuļu, kas pa-

līdz dzīvē tikt uz priekšu.
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VILI, PALIEC MANĀ VIETĀ!

VILIS VILIM! Ed. Keiša zīmējums
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Tad nāca vēl Latvijas Atbrīvošanas karš, tanī laikā es biju aktīvs līdzda-

lībnieks. Es ceru, ka mana darbapietiks ilgākam laikam un bezdarbībā

nebūsjānīkst.

Ar 1970. gada 1. janvāri pulkvedis Vilis Janums nodod Daugavas

Vanagu vadību ilggadējam un izcilam organizācijas darbiniekam Vilim

Hāzneram, ASV.

V.Janums raksta:

~Aizejot no Daugavas Vanagu organizācijas vadības, izsaku sirsnīgu

pateicību visām zemju un nodaļu valdēm, visiem organizācijas biedriem,
kas visus šos gadus mani šai darbā atbalstījuši.

Atvadoties, lūdzu organizācijas biedrus turpmāk tāpat atbalstīt jaunie-
vēlēto Daugavas Vanagu priekšnieku Vili Hāzneru.

Es ceru, ka DV organizācijas darbs un ciņapar Latvijas brīvību tiks

neatlaidīgi turpināta.
Vilis Janums

Pedeja DV CV sede, 19/20. aprīli, 1969. gada Londona, kuru vel va-

dīja pulkvedis Janums, atvadoties viņš sacīja:

~...kā priekšnieks Daugavas Vanagu organizācijā, es esmu veltījis 23

gadus un mana vēlēšanās ir, lai amatā tiktu ievēlēts gados jaunāks par

mani.

I\o DV organizācijas vadītāja amata es šķiros labprātīgi un, ja jau-
nais DV priekšnieks vēlēsies, vienā vai otrā jautājumā uzklausīt ma-

nas domas, savu padomu es viņam neliegšu...
"

Ir noslēdzies liels un darbīgs dzīves posms pulkveža Viļa Januma

dzīvē.

Pirms tam, 1967. gadā, viņš vairs nekandidēja Vācijas Daugavas
Vanagu valdes amatam un tagad, 1970.g. septembrī, viņš nodod Lat-

viešu Centrālās Komitejas priekšsēža darbu. Līdz ar to viņš kļūst vairs

tikai pensionārs, kurš savas spraigās dzīves novakara saulē var atcerē-

ties un pārdomāt padarītos darbus un justies gandarīts par lieliskajiem
sasniegumiem.

Sasniegumi, kuri, kā viņš to saka, nav tikai viņa viena darbs, bet ir

kopēji panākumi visiem darba darītājiem, jo vislabākais un gudrākais
ģenerālis nevar gūt panākumus, ja viņam nebūs kārtīgi zaldāti un cīnī-

tāji, kas viņam seko.

Pulkvedis Vilis Janums ir latviešu tautas cieņu un godu izpelnījies!
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Veltījums pulkvedim Vilim Janumam astoņdesmit mūža gadu

jubileja 7. janvāri 1947. gada

Ziemciešu pulkvedis

(no cikla Cedelgema)

let vīri uz vakara jundu —

Kluss spītīgu ziemciešu bars.

Kā zemdega viņos ik stundu

Aug Daugavas Vanagu gars.

Kā krīvam, kas nākotni zīlē,

Tāls pulkvedim Janumam skats:

— Nav cita, kas Latviju mīlē.

Tik latvietis, latvietis pats!

Klosterkalna Arnolds Apse
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PĒC DARBA

Vili Janumu godinot.

Brīvās pasaules latviešu apvienība Tautas balvu par 1970. gadu pie-

šķīra bijušajam ilggadīgajam lielās Daugavas Vanagu organizācijas priekš-
niekam un LCK priekšsēdim pulkvedim Vilim Janumam Minsterē. Pie-

šķiršanas motivācijā uzsvērts, ka Janums balvu pelnījis kā izcils latviešu

karavīrs un nacionāli polītisks darbinieks. 1000 dolāru lielo balvu un

mākslinieka Harija Griceviča zīmēto diplomu V.Janumam pasniedza
18. novembra aktā Minsterē. Sakarā ar lielo notikumu, sniedzam Pāvi-

la Klāna rakstu — pulkveža Januma darba novērtējumu.

(Latvija Nr 43. 21.n0v. 1970)

Rīgas pils komandants, pulkvedis un dzejnieks Raimonds Bebris

reiz sapņoja par Daugavmalā ceļamu pieminekli — tajā māte svētī savu

dēlu, karavīru, kam bija jāaiziet pār tiltiem, lai varētu atgriesties pār

tiem. Viņš gribēja sumināt pastāvīgās Latvijas pirmos cīnītājus par sa-

vu valsti. Šīs ieceres simbolika gulstas pār veselu laikmetu un veselu pa-

audzi viņā, kas aizgāja, bet līdz šai dienai nav varējusi atgriesties pati
pār saviem tiltiem, kaut tie atjaunoti un dzīvu satiksmi nesdami, kalpo

simtiem tūkstošiem latviešu.

To vidū, kurus laimēta gribētā likumība paturējusi prombūtnē, ir

Vilis Janums — viens no nepārnācējiem — kas šodien parādās asāk

skatāms nekā līdz šim, kad vēl tikai pirms nedaudziem mēnešiem piede-

rēja pie trimdas darbīgā kodola.

Ir radusies perspektīva, vēl jauna, bet pietiekama, lai no viņa per-

sonas apcerējuma nevarētu izaugt pieņēmums par gribētu uzmanību, ar

kuru gludināt ceļu sabiedriskiem vai polītiskiem panākumiem. Pulkve-

dis vairs aktīvi nedarbojas. Kas bija veicams, to viņš panāca. No saviem

daudzajiem amatiem viņš pats aizgājis — tikpat pakāpeniski, kā tajos

ienākdams.

Bet aizgājis viņš ir tikai no amatiem; viņa persona joprojām dzīvo

mūsu vidū un šajā paaudžu un maiņas laikā izdalās no ikdienas drūz-

mas kā noteikts, nemainīgs lielums, kas ieliedējies nu jau veselu gadu-
simta ceturksni ilgušajā mūsu tautas mūža pēckara posmā. Šāds noteikts

jēdziens viņš ir ne tikai emigrācijai vien, bet arī tautas daļai dzimtenē,

no kuras gaitām to vairs nevar izdalīt ne ar kādām doktrinām, tāpat kā

no tās nevar atskaldīt ne brīvības cīnītājus vienā, ne strēlniekus otrā

pusē. Tie gadi — vairāk nekā gadusimta ceturksnis — kurus pulkvedis

pavadījis gan ar zobenu, gan organizatora plāniem rokā cīnīdamies un

rīkodamies savu ļaužu labā — viņam ir aizritējuši tilta pārgājēju pusē.

Uz šī cilvēka mūžā tik garā, bet tautas mūžā tik ļoti īsā laika fonā visā

spilgtumā parādās piederības momenta neapgāžama klātiene. Mūsu

jaunāko laiku vēsture kļuvusi bagātāka ar kādu figūru, kas pati tajā
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nav apzinīgi gribējusi spīdēt, bet no kuras vairs nevar novērst ne bun-

kuru sveču, ne nometņu spuldžu, ne sapulču telpu starmešu gaismu vi-

ņa dabīgajā ceļā.
Tajā grūti saskatīt kādu pēkšņu satricinājumu kādu nelabojamu pa-

metumu. Viss, kam Vilis Janums nodevies, nes lielāku vai mazāku

sekmju zīmi tik konsekventā secībā, kāda iespējama tad, ja apdomība,

mērķtiecība un sīkstums veido cilvēku iedabas pamatus. Šīs īpašības,

izpauzdamās grūtā, latviešiem traģiskā laikā, vedušas pulkvedi sabied-

rības centrā, no kura viss pārskatāmāks labāk nekā no malas un tādēļ la-

bāk vedams un rīkojams.

Tāds viņš nostājas un paliek mūsu acu priekšā: rīkotājs un darī-

tājs; karavīrs un saimnieks; priekšnieks un aizgādnis. Tā ir virkne ap-

zīmējumu, aiz kuriem stāv amati, pienākumi, uzdevumi, atbildī-

ba. Kādēļ — kāda gandarījuma pēc viņam šī milzu nasta bija jāuzņe-
mas? Gods nevarēja vilināt — no Krievijas cīņu laukiem viņš nevarēja

nepārnākt; viņu izvadīja karavīra laime. Tajā pulkvedis vēlāk dalījās

ar saviem puišiem, izvezdams 800 jaunu latviešu dzīvību no briesmām

un riskēdams savu galvu vēlreiz. Gods nevarēja vilināt arī emigrācijā,

un materiāli labumi nepavisam nē, lai kā Rīga ar šādu piedēvējumu
mēģina diskreditēt vai ikvienu trimdas darbinieku. Mēs visi zinām, cik

daudz prasa sabiedriskais un polītiskais darbs un cik nepateicīgs tas ir

— pie turības tikt ar to nevar, pie materiāliem pametumiem un kriti-

kas gan. Tagad, kad Vilis Janums vairs nesasauc sapulces un nemudina

uz rosību, labāk nekā agrāk redzam, kādēļ viņš tik ilgus gadus palika

sabiedriskā darbā — tādēļ, ka viņam, acīmredzot, likās, ka viņš dau-

dzas, ja ne visas latviešu nacionālās lietas pratīs kārtot ~tā kā vajag".

Šajā patriarchālajā, visu lietu skatījumā bija krietna tiesa taisnības, kas

spēja pārliecināt pretiniekus un svārstīgos. Nākdams no laukiem, kā jo-

projām lielākā daļa mūsu sabiedrisko un polītisko darbinieku, viņš ir

īsts savas zemes dēls, turklāt ar gandrīz leģendāru atturību pret ārējā

spožuma kārdinājumu, kuram ne katrreiz un ne ikvienam iespējams

pretoties viņa dienesta pakāpē un amatos. Šo dažu norādījumu pietiek,

lai saskatītu sīkstā zemgalieša neikdienišķās dotības, kas citos apstākļos

varbūt būtu pavērušas viņam pateicīgākas darba iespējas visu latviešu

labā.

Kādēļ šajās novembra dienās — karavīru, lāčplēšu, valsts cīnītāju un

dibinātāju atceres dienās tik īpašu vērību pievērst Vilim Janumam? Vi-

ņam, pie kura klātienes pierasts kopš trimdas sākuma tāpat, kā esam

pieraduši pie dzīves starp svešām realitātēm, kuru pārvarēšanai esam

cēluši un turpinām celt mūsu nacionālajām vajadzībām atbilstošu irra-

cionālu Latviju?
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Tādēļ, ka tādi cilvēki, kā Vilis Janums ir reti, un viņu nav daudz

arī mūsu tik jaunajā vēsturē. Tādēļ, ka viņš ir viens no nedaudzajiem
mūsu vidū, ap kuru vēl staigā 1919.gada — tā gada vēdas, no kuras

izauga karavīru godināšanas tradicija novembra 11. dienā. Un arī tā-

dēļ, ka bieži esam bijuši par maz redzīgi pret norisēm un nozīmīgām

personībām mūsu tautas gaitās, neierādīdami tām viņu īsto vietu ne ak-

tuālajā momentā, ne vēlāk. No tā ir cietusi mūsu tautas mūža doku-

mentācija, dodot iemeslu dibinātam pārmetumam, ka esam vienaldzīgi

pret savu vēsturi. Tagad, kad maiņa ir iestājusies un pulkvedis vairs ti-

kai kā skatītājs vēro sava darba turpinājumu un mūsu sabiedrības rosī-

bu, ir laiks ieskatīt un novērtēt viņa lomu mūsu vidū un pateikt pal-
dies.

īsumā tverot pulkveža darbu svešumā, tas jāraksturo kā vienotāja

darbs, kas bijis veltīts trimdinieku saistīšanai ap kopēju kodolu. Ir da-

biski, ka ap šo kodolu ar pirmajiem pēckara gadiem varēja kļūt DV

organizācija, no kuras laika gaitā rosinoša iniciatīva izstaroja arī uz pā-

rējo sabiedrību dažādās zemēs. Sūtnis, prof. A.Špekke reiz norādīja,

ka emigrācija nezin' vai būtu spējusi attīstīt tādu aktivitāti, ja tai ne-

būtu šī dzinējspēka — šīs disciplinētās, ap kopējiem ideāliem vienotās

karavīru saimes. Bet šis dzinējspēks, savukārt, nebūtu tik stiprs, ja to

neuzturētu atbildīgu karavīru griba un gars ar tā ilggadīgo vadītāju
centrā.

Lai cik kupli sazarojusi trimdas saime un lai kādas polītiskās vai

dažādu interešu grupas tajā pārstāvētas, tā, pēc savas izcelsmes un ko-

pējo gaitu rakstura, būdama latviešu tautas daļa, visa kopā nes sava

dzimšanas gada — 1945. gada zīmi. Tā ir uguns un zobena zīme. Un to

pavada emocionāli pārdzīvojumi, kādi rodas visu laiku visu tautu smagu

satricinājumu posmos. Tie, savukārt, no jauna uzspodrina no pagātnes

līdzi nākušos, tautas psichē nogulsnējušus priekšstatus par ētiskām un

morālām vērtībām, kuru noturība šādos laikos vienmēr ir uz spēles.
Sabiedrības domu gaita, reakcijas un jēdzieni un pat runas un citi iz-

teiksmes veidi tad gūst īpašas pazīmes un kņst par laikmeta norišu spo-

guli, kurā atvīd visi gara dzīves izpaudumi, īpaši mākslā un rakstnie-

cībā. Šai sakarā var runāt par nacionālu pārdzīvojumu uzplūdiem, un

tā kā tie ir organiski no tautas likteņa radušies, tad tie nevar būt nekas

kaitīgs — gluži otrādi — slima ir tā sabiedrība, kam šāda pārdzīvojuma
trūkst.

Te ir vieta atskatīties uz ASV prezidenta Vilsona 14 punktu prog-

rammu, kas pirmā Pasaules karā prasīja pašnoteikšanās tiesības Eiro-

pas tautām, patiesībā būdama adresēta īpaši poļiem. Šis fakts piemi-
nams tās reakcijas uēļ, kas drīzi izpaudās kā polītiķu, tā jo īpaši vēlāk

vēsturnieku spriedumos — liela viņu daļa uzskatīja par visu Eiropas

t.s. ~nacionālu nelaimju" tiešo iemeslu. Tātad arī mūsu. Cik viengaba-

lains izskatītos Vecais kontinents, ja tajā nebūtu sazēlis tik daudz na-
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cionālo valstu! Šī pati domu gaita izpaudās arī pēc Otrā Pasaules kara

— amerikāņu vidū tādēļ, lai vērstos pret vācu nacionālismu, vācu vidū

— lai novērstu no sevis aizdomas par fašisma atdzimšanu, bet krievu

vidū — lai vērstos pret visu Pad.Savienībā ieslodzīto tautu nacionālis-

mu, izņemot pašu krievu tautu.

No šejienes kā kara sekas radās vesels internacionāls garīgs strāvo-

jums, kas prasīja un prasa atteikšanos no tēvzemes jēdziena, sludināja

un sludina atmest saistības un pienākumus pret to, degradējot nacionā-

lo apziņu līdz šovinisma izpaudumiem. Mazām tautām ar tādiem uz-

skatiem nevar būt pa ceļam. Bet, lai nekļūtu nemodernaun netiktu tu-

rēta aizdomās par solidarizēšanos ar tik sabalansētu jēdzienu, arī daļa
latviešu sabiedrības sāka vērsties pret tā izpaudumiem, pret to, ko paši

savā vidū apzīmējam par ~latviskumu". Viļa Januma viedoklis šajā

jautājumā bija un ir skaidrs — viņš ir palicis uzticīgs sensenējām ētis-

kām vērtībām savas tautas apziņā un visu darbu īstenībā veltījis to sar-

gāšanai, arī tad, kad veicis šķietamus blakus pienākumus. Apbrīnoja-

ma ir viņa konsekvence un noturība šai ziņā. Tā viņš kļuvis par sava

veida pāli, kas spējis noturēt dažu labu sadzīves un modes viļņos svai-

dītu laivu. Viņa sīkstums tanī pašā laikā varēja imponēt kā lauku ak-

menis, kam neko nevar nodarīt ne durklis, ne veseris — nošķīda dzirk-

stis, bet neatlēca ne šķemba. Mēs ar to varam lepoties jo vairāk tādēļ,
ka Latvijā nekāda nacionālā tautas dzīve šī vārda īstā nozīmē nav ie-

spējama, pat ne tāda, kāda toties novēlēta pašlepnajiem poļiem, čec-

hiem un ungāriem.

To, kas dzimtenē diskreditēts un diskriminēts — nacionālo pašapziņu
— Vilis Janums centās sargāt vismaz svešumā. Tas ir godināšanas cie-

nīgs veikums — vērtību pārvarēšanas, paaudžu maiņas un polītisku

pārorientēšanos juceklī.

Pulka puiši un tuvākie Daugavas Vanagu līdzstrādnieki savu priekš-

nieku bieži dēvēja un joprojām dēvē par ~veco". Tautas mutē tas nozī-

mē atzītu autoritāti. Labi, ka mums tāda ir bijusi un ir — par spīti kri-

tikai, iebildumiem, pārpratumiem. Varbūt viņa paraugs noderēs kā-

diem citiem,kam būs jāatgriežas pār Daugavas tiltiem.

Pāvils Klāns
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PULKVEDIM VILIM JANUMAM 80 GADI

1974. gada 7. janvārī uz 80 mūža gadiem atskatās ilggadīgais DV or-

ganizācijas vadītājs un goda priekšnieks pulkvedis Vilis Janums. Dzi-

mis Hermaņa Januma ģimenē 1894.gadā Bauskas apriņķa Codes pagas-

tā Ilziņkrogū. Izglītojies Bauskas pilsētas skolā. I Pasaules kara gaitās
beidzis Oranienbaumas kara skolu, bet 1930.g. — Čechoslovakijas Ka-

ra akadēmiju. Izcilā karavīra garajā mūžā ir trīs raksturīgi posmi: ka-

ravīra gaitas strēlniekos un Latvijas armijā, pulka komandēšana Lat-

viešu Leģionā un pēdīgi — sabiedriski politiskais darbs svešumā.

Sākoties I Pasaules karam, iesaukts kara dienestā. Pēc kara skolas

beigšanas iedalīts 4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulkā un kā vada ko-

mandieris piedalījies kaujās Rīgas frontē. 1919.g.l.jūnijā iestājies jau-

nās Latvijas armijas Baloža brigādē. Atbrīvošanās cīņu tālākā gai-

tā kapt.Janums 2.Ventspils kājnieku pulkā komandējis 4.rotu. Kad

valsts atbrīvota no ārējiem ienaidniekiem, turpinājis die-

nestu Latvijas armijā, divdesmitos gados parallēli studēdams Latvijas

Universitātes Mežsaimniecības fakultātē. Kara akadēmijas beigšanai se-

kojusi darbība Armijas operatīvā daļā. 1934.g. lektors Augstākajā kara

skolā, jaunā virsnieka degsme bija ziedota tēvzemes brīvības izcīnīšanai

un sagatavošanas darbam, lai to sekmīgi aizstāvētu.

II Pasaules karā, izveidojoties Latviešu Leģionam un sekojot aicinā-

jumam, plkv.Janums 1943.g. jūnijā uzņēmās komandiera pienākumus

4.kājn. pulkā, kas vēlāk kļuva pazīstams kā 33. grenadieru pulks. Ja-

nums bija vienīgais no Leģiona pulku komandieriem, kas savu vienību

vadīja gandrīz nepārtraukti no dibināšanas līdz aiziešanai amerikāņu
gūstā, kara ugunīm dziestot; no Vaiņodes uz fronti Padomju Savienī-

bā, pēdīgi Vācijā un Berlines ielenkumā. Pulkvedis savus vīrus vadījis

ar lietpratīga un drošsirdīga virsnieka roku, bet reizē ari ar tēvišķu gā-

dību, par cik tā bijusi iespējama. No Holmas līdz Elbai pulks bija iz-

lauzies no 10 ielenkumiem, kad dažkārt kā ienaidnieks, tā ari vācu

augstākā priekšniecība bija norakstījusi zaudējumos. Jaunums un ja-
numieši bija iemantojuši gandrīz vai leģenaaru siavu. Komandieris

apbalvots ar abu pakāpju Dzelzs krustiem un Vācu krustu zeltā, kā arī

citām goda zīmēm.

Kad 1945.g. Daugavas Vanagu organizācijas dibināšanas iniciatori

Zedelgēmas gūsta nometnēBeļģijā raudzījās pēc kāda visu cienīta, pa-

kāpē vecāka priekšnieka, kas spētu visus vienot, tad vienprātīgi acis bi-

ja raudzījušās uz plkv.V.Janumu. Tā pulkvedis vadīja organizācijas
dibināšanas sapulci 1945.g. decembrī, bet pēc statūtu izstrādāšanas

sapulcē 1946.g. 6.janvārī, kļuva par DV augstāko vadītāju, pienāku-
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mus pildot turpat gadusimta ceturksni. Vācijas darbības sākuma posmā

viņš bija angļu joslas DV valdes priekšsēdis, vēlāk apvienotās Rietum-

vācijas valdes priekšsēdis, kas tad pagaidām izpildīja arī centrālās val-

des pienākumus, līdz pēdējo 1951.g. izveidoja atsevišķi, ko vēl tagad

praktizē. Sešās vēlēšanās pēc kārtas ar izteiktu balsu pārsvaru ievēlēts

par DV priekšnieku, līdz izšķīrās 1969.g. vēlēšanās vairs nekandidēt

un aiziet pelnītā atpūtā. Kopš tā laika pulkvedis ir DV Goda priekš-

nieks. Par vienreizējiem nopelniem apbalvots ar organizācijas nozīmi

zeltā un Tautas Balvu. Bet lielākais godinājums ir pati DV cīnītāju ko-

pības izveidošana tādā apjomā un vērienā, kādu to pazīstam visu trim-

das gadu gājumā.

Jau pašā sākumā plkv. Janums atbalstīja atbilstošu latviešu trimdas

kopīgu pārstāvību izveidošanu kā darbam Latvijas brīvībai, tā citu

jautājumu piemērotai kārtošanai. Pats kļuva ievēlēts Latviešu centrā-

lā padomē, vēlāk Latviešu Nacionālā padomē Rietumvācijā, kurai bija
domātas līdzīgas funkcijas kā tagad Pasaules Brīvo latviešu apvienībai.

Ilgus gadus bijis Latviešu Centrālās komitejas pr-dis Rietumvācijā, se-

višķas rūpes veltīdams toreizējai Augustdorfas un vēlākai Minsteres

latviešu ģimnāzijai, ieskaitot posmu, kad pēdējai uzcēla ērto un moder-

no mītni. Vācijas latviešu pārstāvības deleģēts, darbojas Latvijas at-

jaunošanas komitejas Eiropas centrā un mūsu trimdas globālās pārstā-

vības valdē. Pārstāvējis latviešus sadarbībā ar pārējiem baltiešu institū-

tiem un Apspiesto tautu padomes sesijās Eiropā. Par jubilāru Ādolfs

Šilde kādreiz rakstīja:,,...Janums pierādījis, ka viņš apveltīts ar spē-

jām, upurēt dažu labu sīkumu, la saglabātu galveno un izšķirīgo, jeb,
citiem vārdiem sakot, viņš nelūkojās kokos, kur jāredz pats mežs. Gal-

venais, viņš nav par sīku dalīšanos, bet visplašāko spēku apvienoša-
nu..."

-

Kopš pāris gadiem pulkvedis, nolicis visus sabiedriskos ierindas pie-

nākumus, dzīvo Minsterē kopā ar dzīves biedri un meitu. Seko un vērtē

notikumus un parādības kā mūsu sabiedrībā, tā lielajā pasaulē. Garajā
mūžā, kas pamatā veltīts Latvijas brīvībai un savai tautai, pulkvedis
vienmēr centies darīt labu, kā pats liecināja atbildē suminātajiem sava

mūža 75 g. jubilejas svinībās Minsterē, kaut dzīvē ne ik reiz iecerētais

ir īstenojies. Pirms divdesmit gadiem sarakstīja un izdeva grāmatu

Mana pulka kaujas gaitas, ar to uzceldams pieminekli lielajām cīņām
un upuriem. Lai Dievs dotu pulkvedim spēku arī svešuma gadu centie-

nus un veikumus iemūžināt jaunā grāmatā; tas daudzu sirsnīgs lūgums.

Jānis Frišvalds

DV priekšnieks

(DVM 1973. Nr.6)
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ASTOŅDESMIT

PULKVEDIM VILIM JANUMAM 80 MŪŽA GADI

Pulkveža Januma dzīve nav līdzīga pasteļa zīmējumam, ne arī biezi

klātam eļļas gleznojumam, tā ir kā cieti ogles vilcieni, stingrām, izteik-

tām kontūrām un izteiktiem ēnojumiem.

Cilvēki, kuri izvairās grūtības un savu mērķu sasniegšanai meklē ma-

zāko pretestības vietu un apstākļus, tie vada savu dzīves ceļu līkloču

veidā, dažkārt izveidojot brīnišķi skaistas arabeskas, kas vijās un sais-

tās grūti atrisināmos tinumos.

Viņa dzīves gājiens iecerēta mērķa virziena ir ka spēcīgs ogles rāviens

pāri dzīves gleznas audeklam.

Pulkvedis Vilis Janums ir sasniedzis sava mūža gājuma astoņdesmito
kāpienu. Tagad viņš var atskatīties atpakaļ uz noieto ceļa gabalu, cik

daudzgrūtību tur ir bijis, cik daudz tur ir bijis jāsaņem smagu sitienu.

Sitieni, no kuriem viens otrs ar mazāk spēcīgu raksturu sen būtu saļi-
mis un sen tam būtu zudusi griba iet nosprausto ceļu tālāk.

Pulkvedis Janums savu ceļu ir gājis neatlaidīgi, sīksti un mērķtiecīgi,
netaupot ne pats sevi, ne arī žēlojot vislielākās pūles.

Pirmais Pasaules karš Zemgales klajumu jauneklim pārtrauca iesāk-

to darba pavedienu un viņš iesaistījās cīnītāju rindās, un kur lai citur tas

būtu bijis, ja ne Latviešu strēlnieku pulkos. Izejot cauri Pirmā Pasaules

kara pirtij, pāri Brīvības cīņām, viņa dzīves ceļš turpinās pastāvīgās

Latvijas armijas rindās. Tur viņš ir ne tikai karavīrs, bet reizē arī au-

dzinātājs un vadītājs, kurš, apzinoties savu sūtību, centās apgūt augstā-

ko kara vešanas un cilvēku vadīt spējas mākslu.

Otrā Pasaules kara laikā pulkvedis ir atkal vietā un lietā, kurai viņš
veltījis savu mūža darbu. Viņš atkal vada vīrus un jaunekļus pret uz-

mācīgām stepju ordām, kuras pārpludina mūsu zemi un aptumšo zelta

brīves sauli Latvijas ārēs.

Te sākas tas laiks, kad viņa vārdam, kurš armijas rindās bija ļoti
pazīstams, klāt vijās leģendārais nimbus, kas viņu pavada visas kara

dienas, gūsta laikus un pēc tam, sākot dzīvi svešumā. Pulkveža Januma

vārds kļūst pazīstams ikvienam karavīram, ikvienam leģionāram, jā

pat ikvienam latvietim trimdā.

Dienās pēc gūstekņu nometnes atstāšanas pulkvedis personīgi rūpējas

par visiem bijušiem karavīriem. Katrs ~bijušais" toreiz pieminēja viņa
vārdu ar bijību un paļāvību. Katrs zināja, ja kaut kas negāja tā, kā va-

jadzēja, tad atbrauks ~vecais", tas visu nokārtos.

Daugavas Vanagu organizācija, kura nodibinājās gūstekņu nometne

Beļģijā, pulkvedī Janumāatrada savu vadītāju. Viņa vadītā Daugavas
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vanagi piedzīvoja lielo uzplaukumu un pieauga plašuma un stiprumā.

Daugavas Vanagu palīdzīgā roka sniedzās palīdzēdama gan bijušiem

karavīriem, gan viņu piederīgiem un visiem, kuriem palīdzība bija va-

jadzīga.

Nāca nometņu ~lielās polītikas" laiki ar sarežģītām polītiskām un

diplomātiskām spēlēm. Tas veids bija svešs pulkvedim, kurš visu savu

dzīvi bija pieradis iet taisnu un atklātu ceļu.
Radās nelabvēļi un cilvēki, kuriem skauda Viļa Januma lielie sa-

sniegumi un slavas vainags, kuru viņam vija gan kaujas laukos, gan vē-

lāk pēckara grūtajās dienās. Sīki, dažkārt zemiski, uzbrukumi mēģināja
aizvainot šo darbīgo latviešu tautas aizstāvi svešumā.

Varas vīri, aiz padomju dzelzs aizkara slēpdamies, izmantoja un iz-

manto arī vēl šodien katru gadījumu, lai noniecinātu pulkvedi Vili

Janumu un Daugavas Vanagus.

Būdams savos darbos liels un spēcīgs, viņš meta arī lielu ēnu, bet vi-

ņa aizvējā varēja augt un veidoties nākošo dienu darbu lielie darītāji.

Lūk, šinī aizvējā ir arī auguši stādi, kuri paši nemaz neapzinoties to,

kur un kā ir radušies apvainojumi viņam un Daugavas Vanagiem,

tie kuri paši kādreiz laikos labprāt pieņēma Daugavas Vanagu palīdzīgu

roku, tie tagad mēģina noniecināt un sīki grauzt to, kas rūpīgā darbā

gadu desmitos ir uzbūvēts un izveidots. Svešu tautu ļaunuma kūdīti, ta-

gad daži grib no sudrabainā, augšup plīvojošā vanaga, ar trim zvaigžņu
māsām spārnos, iztaisīt nosūbējušu, vecu, sagruvušu, nespēcīgu lidoni.

Pulkvedis Janums, vadīdams ne tikai Daugavas Vanagus, bet arī

Latviešu Centrālo Komiteju, ir šiem abiem iestādījumiem uzspiedis sa-

va darba un gribas zīmogu.

Laiviešu Gaismas pils šaipus dzelzs aizkaram, Minsteres ģimnāzija,

pastāv šodien tikai tādēļ, ka pulkvedis Janums nāca ar pārgalvīgām

idejām un sīksti turējās pie tā, lai šo skolu paturētu un izveidotu par

latviešu kultūras ceniru un latviska gara ticības apliecinājumu trimdā.

Mēs zinām, ka ir grūti tiem, kuri nāk aiz viņa, viņa darbu turpināt,

jo tas svārks, kas šūdināts viņam, tas darba veids, kas viņam bija
īpatns, nekad nevarēs noderēt citam, jo pulkveža darbiem un dzīvei ir

citi izmēri un attiecības.

Mēs zinām, ka pulkveža Viļa Januma darbam mēs nekad neiespēsim
uzcelt pieminekli, jo viņš pats ir šī pieminekļa raupjais, stingrais un cie-

tais pamats un materiāls.

Mēs varam tikai solīties un apņemties viņa uzsākto darbu turpināt,

alga viena kas nāks un kas mūs sagaida, turpināt un izturēt līdz tam

laikam, kad atkal zelta brīves saule apmirdzēs brīvu un laimīgu latviešu tautu

un Latvijas zemi. Lai mēs visus mūsu darbus, spēkus un nodomus va-

dām uz šo mērķi, pēc kura ilgojās tik daudzas paaudzes pirms mums,

pēc kura ilgojamies mēs paši un pēc kura ilgosies paaudzes, kuras no

nezināmās miglas soļo aiz mums. Pulkvedis Janums sava darba daļu
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Latvijas mūžiem ir paveicis. Tagad, stāvot uz dzīves kalna astoņdesmi-
tā kāpiena, viņš ar lepnumu un gandarījumu var atskatīties atpakaļ uz

paveikto. Tādēļ novēlēsim šim astoņdesmit gadu vecajam gara un tau-

tas vienotības milzim, pelnīto atpūtu un saulainu mūža pēcpusdienu un

paši solīsimies būt cienīgi viņa darba turpinājuma darītāji!
Jēkabs Leitītis

(Latvija. Nr 1/ 1583/ 5. janvārī 1974.g.)

MŪSU PULKVEDIM 85!

Viens no Otrā Pasaules kara leģendārākiem virsniekiem — pulkvedis
Vilis Janums 7. janvārī pārkāpa 85 gadu slieksni. Karavīra mūžā tie ir

izcili gadi, kurus vienīgi izredzētiem izdodas piedzīvot, it sevišķi tiem,

kuri pārstaigājuši daudzus kara laukus. Arī pulkvedis Janums izkaro-

jies Pirmā Pasaules karā, Latvijas Brīvības cīņās un Otrā Pasaules

karā.

Jubilārs dzimis Zemgalē, Bauskas apriņķī, un kopš karavīra mēteļa
uzvilkšanas Pirmā Pasaules kara sākumā, to nēsājis līdz 1945.g. Tātad

30 gadu! 1916.g. viņš beidza cara armijas Oranienbaumas kara skolu,

iegūdams leitnanta pakāpi, un, sasniedzis pulkveža pakāpi jau 1939.ga-
dā. Šajos garajos gados pulkvedis vienmēr izrādījis uzticību kara mā-

kai. Zemgales vīra garam, kura iezīmīgākās īpašības ir cīņas griba un

prasme, rakstura nosvērtība un Zemgales lauku miers.

Izkarojies 4.Vidzemes strēlnieku pulkā, Brīvības cīņu laikā viņš bi-

ja Baloža brigādes 2.Cēsu bataljonā, vēlāk 2.Ventspils k.p., tur pa-

likdams dienestā arī pēc Latvijas brīvības izcīnīšanas. 1930. gadā viņš
beidz Čechoslovakijas Militāro akadēmiju, toreiz vienu no modernā-

kām militārās mācības skolām Eiropā, pēc tam dienēja Armijas štā-

ba operatīvā nodaļā, piecus gadus bija lektors Latvijas Augstākā Kara

skolā un savas karavīra gaitas Latvijas armijā beidza 1940. gadā.
Šo garo gadu kalpošana Latvijas bruņotos spēkos jubilāru izceļ kā

labu lietpratēju kaujas laukā, militāro zināšanu iegūšanā un lietošanā,
it sevišķi, sagatavojot Latvijas armijas ģenerālštāba virsniekus. Kādu

laiku studējis Latvijas universitātē mežkopību, jubilārs ieguvis mīlestī-

bu uz mežu un tieši tādēļ viņa militāro mācību pasniegšanas jomā ietil-

pa nevien kaujas mežā, bet it sevišķi atkāpšanās kaujas un kaujas ielen-

kumā, kur atkal daudzkārt noteicējs bija mežs. Šo tēmu pārzināšanā,

šķiet, Janumam nebija līdzinieka.

Latvijas armiju likvidējot, pēc valsts okupācijas 1940.g., Janumam

1941.g. sākumā izdevās izkļūt uz Vāciju, no kuras viņš atgriezās Latvi-

jā drīz pēc Otrā Pasaules kara izcelšanās(?), lai īsu laiku pildītu Lat-
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viešu pašpārvaldē referenta pienākumus, bet jau 1943.g. pulkvedis bi-

ja atkal karavīra tērpā, šoreiz kā Latviešu Leģiona 33. grenadieru pul-

ka komandieris. Šo amatu viņš pildīja līdz kara beigām, parādīdams

izcilas vadītāja un komandiera spējas, ar kādām varētu lepoties ik-

viens virsnieks. Viņa lielā māksla izlaušanās kaujās Padomju Savie-

nībā un vēlāk Pomeranijā, radīja leģendāru slavu pašam un 33.grena-

dieru pulkam. Pomeranijas izmisuma atkāpšanās kaujās Janums bija

vadības sirds un dvēsele un, ja kaut uz mirkli vāciešu komandētā divīzi-

jas štābā pārtrūka sakari ar Janumakomandpunktu, tad tur jau radās

pānika! Tik raksturīga bija pulkveža Januma slava. Bet ~vecais", kā

viņu karavīri parasti sauca, vienmēr atrada izeju pat no visgrūtākām si-

tuācijām, pie tam, visus uzdevumus veikdams ar minimāliem zaudēju-

miem.

Vēlāk pulkvedis Janums arī vadīja Latviešu Leģiona virsnieku grupu,

kura izlēma Pomeranijas kauju beigu posmā vairs necīnīties, bet doties

bez vācu vadības ziņas uz rietumiem, lai padotos rietumu sabiedroto

gūstā. Šī pasākuma plānus izstrādāja Januma vadībā un kaut viņš pats,

apstākļu sagadīšanās dēļ, vairs nespēja to iedzīvināt, tos tomēr veica ci-

ti pulku un bataljonu komandieri. Janums tanī laikā, pildot vācu virs-

pavēlniecības pavēli, bija nosūtīts ar viņa vārdā nosauktu kaujas gru-

pu Berlines aizstāvēšanai. No šī uzdevuma Janums apzināti izvairījās,

nevērojot lielo risku, ar saviem vīriem devās uz rietumiem un pirmais
no Latviešu komandieriem ar savu vienību nonāca ASV spēku gūstā

1945.gada 27. aprīlī.

Sekoja gūsts dažādas nometnes, līdz Latviešu Leģiona lielāko grupu

pārsūtīja uz Zedelgēmu. Te sākās Januma otrs karavīra mū-

ža darbs: nezināšanā, grūtībās, salā un pusbadā nonākušos 12.000 vī-

rus viņš izveda no grūtākā — psichiskā ielenkuma. Viņš palīdzēja radīt

Daugavas Vanagu organizāciju, kuras vadībā bija 24 gadus. Un ja šo-

dien šī organizācija ir spēcīgākā latviešu gara nesēja svešumā, tad tas

ir gandrīz vienīgi Januma nopelns. Prasme sadzīvot ar cilvēkiem, de-

mokrātiska domāšana, rūpes par latviešu cietušo cīnītāju, nesavtīgums,

godīgums un citas pozitīvas īpašības ir darījušas pulkvedi leģendāru sa-

biedriskā un nacionālpolītiskā darbā. Viņu latviešu sabiedrība, sevišķi
bijušie karavīri, parasti sauc par Daugavas Vanagu pulkvedi, tāpat kā

par Minsteres ģimnāzijas tēvu. Pēdējais godinājums arī ir īsti vietā, jo
bez Januma gādības nebūtu bijis arī šīs skolas. Plkv. Januma daudzie

amati Latviešu Centrālā padomē, Latviešu CX, Baltijas padomē, LAK

EC, Latviešu nacionālā padomē un citur raksturo šī vīra uzņēmību, va-

rēšanu un gribu palīdzēt savai tautai.

Nav šaubu, ka kādreiz par visu to pulkvedim paldies teiks Latvijas
valsts.

Par savu darbību miera un kara laika pulkvedis Janums apbalvots ar

daudzām goda un varonības zīmēm. Vēsturniekiem viņš ir atstājis grāma-



193

tu ~Mana pulka kaujas gaitas"(izdota 1953.g. Vācijā) un par viņu, vi-

ņa 75 gadu jubilejā iznāca grāmata — monogrāfija ~No Kalpaka prie-
des līdz Minsterei" (red. Jānis Andrups), bet palikuši arī simtiem rak-

stu laikrakstos, protokolos atzīmētu runu, iesniegumi, rezolūcijas un

daudz kā cita, kas raksturo šī vīra mūža darbu.

Sasniedzis 75 gadus, plkv. Janums pamazām nogāja no sabiedriskā

un polītiskā darba skatuves, mierīgi vadīdams vecuma dienas Minsterē,

gan arvienu vēl ar padomiem būdams klāt visur, kur kas darāms bijušo

cīnītāju, latviešu tautas un Latvijas labā.

Mēs, sveicinot jubilāru, noveļam daudz jauku dzīves gadu!

(DVM Nr 1. /183/Janvāris/Februāris 1979.)

VIENTUĻŠ VĪRS GADU KĀPNĒS

Ikdienas dzīve un strauja plūsma ar sīkajam ķildām
un rūpēm maz ko vairs viņu saista

Pulkvedis Vilis Janums, sasniedzot sava mūža astoņdesmitpiekto kā-

pienu, ar mieru un sirsnību var atskatīties atpakaļ sava mūža gā-

jumā. Šinī augsto gadu skaitā un viņa personības izpausmē, nekādi

vairs neiederas, kā to mēdz sacīt ~ar lepnumu atskatās atpakaļ".
Šāds teiciens izskan pārāk bāli un nepiedienīgi, jo viņa dzīve ir sasnie-

gusi to vietu, kur straujais dzīves ritms mainās mierīgā, izlīdzinātā plū-

dumā, tāpat kā kalnu strauts tad, kad pārvarētas visas krāces, kad upe

savu ceļu caur klintīm un kraujām ir izlauzusi, tad viņas ūdeņi pār-

vēršas mierīgā tecējumā.
Uz Lielā Timura kapakmena rakstīts — Laimīgs ir tas, kurš pa-

sauli atstāj, pirms pasaule viņu ir atstājusi.

Pulkvedis Janums mūs nav atstājis, nedz arī pametis, viņš ir tikai pa-

gājis sāņus, lai skatītu un vērotu un sirsnīgi dzīvotu līdzi tam, ko viņa
~dēii" turpina darīt. Bet arī pasaule nav viņu atstājusi, jo visu savu

darbības laiku mūsu trimdas saimē viņš līdz pēdējai dienai strādāja ar

lielu darba un apziņas sajūtu, tādēļ arī trimdas saime viņu augsti ciena

un godā.

Trimdas sākuma gados, kad tagadējie sirmgalvji toreiz vēl bija jauni

zēni, tie zēni, kuri karu un tēvzemi zaudējuši, bez jebkāda atbalsta sve-

šajā zemē draudēja pazust pēckara tautu mistrojumā, toreiz ~Vecais"

gājis no novietnes uz novietni. Viņš aicināja, mudināja un sauca tu-

rēties vienkopus, lai nezaudētu to, ko mēs šodien dēvējam par ~latvisk-

o identitāti". Tajos laikos, kad mēs vēl nebijām mācījušies tik smal-

Vilis Hāzners
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kas valodas, tā mums bija vienkārša latvietība, vienkārša turēšanās

vienkopus ar tautas daļu, kura arī klīda svešajā zemē. Toreiz mēs nebi-

jām tik gudri un mācīti, kā viņi tagad, tie, kuri kādreiz Viļa Januma

ierosinājumā saņēma Daugavas Vanagu iespējamo atbalstu izglītības

turpināšanai. Trūcīgs bija šis stipendiju fonds, trūcīgi bijām mēs paši

toreiz. Tagad šie mācītie ~tautas tribūni" aicina demokrātiskos spēkus

pulcēties zem viena karoga, lai apspiestu Daugavas Vanagiem pierakstī-

tās diktatoriskās tieksmes. Ir pavisam viegli kādu nosaukt par diktato-

risku, nolikt to sev priekšā par mērķi un tad apmētāt akmeņiem.
Jau izrunājot šāda veida saukli, mutē paliek sāja garša, tas atgādina

saukļus, kuri mūsu ausīs vēl skan no tiem laikiem, kad dažādas ~dem-

okrātijas" mums mācīja dažādu iekrāsojumu cilvēki. Dzīvē jau pa-

rasti notiek tā, ka tas, kurš kādam ir par lielu un augstu, to tad no-

niecina un mēģina pataisīt sīkumainu un mazu, tā pielīdzinot sev pa-
šam.

Daudzus gadus vadot Daugavas Vanagu organizāciju, plkv.V.Ja-

nums mācēja, kaut arī tā kaisīta daudzās valstīs un kontinantos, salie-

dināt spēcīgā, draudzīgā kopībā. Tagad DV organizācija ir viens no

tiem balstiem, uz kuriem balstās mūsu trimdas kopības celt-

ne.

Skatoties viņa dzīvi un darbus, vērtējot viņa sasniegumus un devu-

mus, mums tomēr ir jāsargās kļūt par viņa epigoņiem. Jo cilvēks nav sērijas

produkts, cilvēks netiek radīts ar kopijām, bet katrs atsevišķs un iz-

teikts oriģināls. Mēs savus darbus darot, varam balstīties uz viņu un ci-

tu mūsu priekšgājēju darbiem, bet nekad mēs tos nedrīkstam kopēt.

Plkv.Viļa Januma godināšanai 1973.gadā Daugavas Vanagi dibināja

viņa vārdā nosauktu fondu jaunatnes un skolu darba atbalstam. Ik ga-

dus šo balvu piešķir kādai skolai vai jaunatnes grupai, lai cildinātu vi-

ņu darbu un godinātu viņu, mūsu pulkvedi, kurš latviešu jauniešus

pašaizliedzīgi un saprātīgi vadījis pāri briesmu ceļiem viņās baigās kara

dienās. Viņa aicinājumā visu zemju Daugavas Vanagu biedri ievēroja-
mi atbalsta gan Minsteres Latviešu ģimnāziju, gan citas skolas citās ze-

mēs. Tādēļ krietnu pārsteigumu rada kāds Minsteres ģimnāzijas absol-

vents. Uz jautājumu, vai arī viņi domā sveicināt plkv.Janumu viņa
lielajā dienā, viņš atbild:,,Mums jāpaskatās, ko viņš darījis latviešu

jaunatnes labā..." Tad liekas, ka šis jaunais cilvēks, vismaz garīgi ir bi-

jis krietni tuvredzīgs, jo tas, liekas, nav noslēpums, ka Vilis Janums,

toreiz LCK priekšsēdis, iestājas un nemitīgi cīnījās par to, lai, pirm-

kārt, latviešu ģimnāzija Minsterē pastāvētu un otrkārt, lai tā atrastu

sev piemērotas un cienīgas telpas. Te nemanot, jādomā, ka šim jaunek-

lim ir iznācis tāpat, kā tam krievu zemniekam, kurš zooloģiskā dārzā,

apbrīnojot vabulītes un sīkus kukainīšus, ziloni nemaz nebija pamanī-

jis. Gribētos pat sacīt, ka tas ir šī vientuļā kalna kāpēja nopelns, ka vi-

ņu tagad tie, kuri kaut kādi grib izgāzt savus nepateicības pierādījumus,
viņi lamājas kaut cik pieklājīgā latviešu valodā.
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Bez viņa fantastiskām iedomām diezin vai mums vēl pastāvētu latvie-

šu ģimnāzija. Utopija, kuru viņš pārvērta realitātē un pacēla saprāta lī-

menī, tas nenotika ar sapņošanu un skaistu frāžu skandēšanu, bet to

bet to viņš paveica ar neatlaidīgu nacionālpolītisku darbu, nešaubīgu ti-

cību latviešu tautai un nenogurstošu darbagribu.

Sanākot kopa viņa dižo gadu skaitu pieminēt, ka parasti rodas jau-

tājums, ko dāvāsim viņam, ko dosim mēs viņa atcerei no mums visiem?

Labākā dāvana, man liekas, būtu, ja mēs visi saslēgtos ciešāk kopējā
darbā mūsu tautas un mūsu Latvijas labā. Nepacelsim balsis, jo tad

mēs paši sevi vairs nesadzirdēsim. Nemeklēsim kļūdas pie mūsu līdzgā-

jējiem, bet mēģināsim panākt to, lai katra kļūme tiktu izlabota un lai

mēs atrastu kopēju ritmu mūsu kopējam darbam. Lai-tad, kad mēs sa-

vu vietu atdosim nākošiem darbiniekiem, lai viņi saņemtu kautko kārtī-

gu, nosvērtu un noteiktu. Lai mūsu spēki neiztērētos savstarpējās ķil-
dās un strīdos, bet lai vienotība, sadarbība un sadraudzība vada mūsu

kopējos soļus. Mūsu ķildas un strīdi kalpo citiem spēkiem un varām,

un to nolūks ir ar visiem iespējamiem līdzekļiem traucēt un kavēt mū-

su darbu tautas atbrīvošanas laukā. Novēlam mūsu trimdas darbā no-

sirmojušam darbiniekam daudz laba viņa astoņdesmitpiektajā dzimša-

nas dienā, vēlēsim viņam vēl daudzgadus vadīt mūsu saimē un mēģinā-
sim mēs mūsu darbus kopējai lietai tā darīt, lai vienotībā mūsu mazie

darbi aug lielumā un stiprumā, jo mazas tautas pasaulē šajos laikos var

tikai tad pastāvēt, ja tām ir asāks prāts un ciešāka vienotības apziņa,
nekā lielajām tautām.

Jēkabs Leitītis

Latvija Nr L/1821/ 6.janv. 1979.g.

PULKVEŽA VIĻA JANUMA PIEMIŅAI

Pēc diviem slimnīcā pavadītiem mēnešiem, š.g. 6. augustā pīkst. 5

pēcpusdienā Minsterē aizsaules karotāju pulkiem pievienojās Tautas

Balvas laureāts pulkvedis Vilis Janums, viens no vispopulārākiem lat-

viešu pulku komandieriem Otrā pasaules kara laikā.

Vilis Janums dzimis 1894.g. 7. janvārī Bauskas apr. Codes pagasta

Ilziņkrogā. Pirmā pasaules kara sākumā nobeidzis Oranienbaumas ka-

ra skolu. 1916.g. Janums iedalīts 4.Vidzemes latviešu strēlnieku pulkā,
kurā kā vada komandieris piedalījās kaujās Rīgas frontē. Krievu armi-

jai revolūcijas virpuļos sabrūkot, Janums 1919.g. l.jūn. brīvprātīgi ie-

stājās Baloža brigādē. Latvijas atbrīvošanas tālākās cīņās kpt.Janums

2.Ventspils k.p. komandēja 4.(smago) rotu.
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Atbrīvošanas cīņām beidzoties, J. turpināja dienestu Latvijas armijā,

bet parallēli kādu laiku studēja arī L.U. Mežsaimniecības fakultātē.

1930.g. sekmīgi beidza Čechoslovakijas Kara akadēmiju. Sekoja darbī-

ba Armijas štāba operatīvā daļā, bet 1934.g. viņš bija lektors Augstā-

kajā kara skolā. 1939.g. J. paaugstināts par pulkvedi un iecelts par

Kurzemes divīzijas štāba priekšnieku, kuras komandieris bija ģen Dan-

kers. J. šai amatā palika līdz Latvijas armijas likvidācijai 1940.g. rude-

nī. levērojot okupantu čekas terrora draudus, viņš ar ģimeni meklēja

un rada iespēju atrast pagaidu patvērumu Vācijā.
Pēc boļševiku okupācijas kādu laiku strādājis par referentu lekšlietu

ģenerāldirekcijā Rīgā. Dibinoties Latviešu Leģionam, pulkvedis saņēma

aicinājumu iestāties tajā un 1943.g. jūnijā uzņēmās 4.k.p. komandie-

ra pienākumus. Vienība vēlāk kļuva plaši pazīstama ar 33. grenad.p.

nosaukumu. Tas bija sākums jaunai spožai lapaspusei J. karavīra gaitās.

jau decembra sākumā pulkam bija jāizbrauc uz piefrontes joslu,

aiz Latvijas austrumu robežas. Līdzīgi pārējām 15. div. vienībām, sā-

kumā pulku daļēji sadalīja starp vācu kara spēku, iesaistot ierakumu

būvē un drīzi kaujās Novo-Sokoļņiku apvidū. Pēc pārvietošanās uz zie-

meļiem, Staraja Russas telpā, februāra vidū sekoja pirmās pulka kau-

jas un uzvaras Redjas upes krastos. Tad dramatiskā atkāpšanās sniega

vētrās cauri Polistes purviem, kad pēc 10 dienām ienaidnieka ielenku-

mā Janums ar savu pulku sasniedza vācu fronti pie Novorževas 1944.g.
27. febr. Boļševiki pa radio jau paguvuši izziņot J. Kaujas grupas iz-

nīcināšanu; to zaudējumos bija norakstījis arī vācu korpusa štābs. Par

sekmīgo izlaušanos no ielenkuma Janumu apbalvoja ar Dz Krusta II

šķiru, jāpiezīmē, ka vēlākiem kaujas nopelniem viņš apbalvots arī ar

Dz.kr.l šķ. Pirmie smagie pārbaudījumi bija izturēti.

Tūlīt jaunas kaujas Veļikajas upes krastos, kur nu pirmo reiz plecu
pie pleca vienā frontes iecirknī karoja abas Latviešu Leģiona lielākās

vienības — 19. un 15.div. 33. pulka pozicijas bija pašā labajā spārnā
Sorotas un Veļikajas upju krastos. Šeit arī abu divīziju salaidnē augstu-

mā pie 93.4 16. martā sākās smagākās kaujas, kālab DV CV vēlāk šo

datumu noteikusi par Latviešu leģiona dienu. Sākot ar Sorotas poziciju
aizstāvēšanu, Januma rīcībā bija visas pulka vienības, kas iepriekš bija
izkliedētas.

Pavasara palos un dubļos notika Januma p. un abu divīziju pārējo

vienību pārcelšana uz frontes iecirkni apm. 50 km no Opočkas. Tās ap-

kaimē 15.jū1. J. ievaino, bet tam par spīti, viņš vadīja savus vīrus vēl

divi dienas. Tikai 19. div. kājnieku priekšniekam plkv. Lobem uzstājo-

ties, Janums piekrita braukšanai uz slimnīcu. Tomēr rūpes par saviem

vīriem komandieri mudināja jau pēc divi nedēļām pamest Rīgas slimnī-

cu un ar pusdziedētām brūcēm atgriezties ierindā, kad 33.p. atlikušās

vienības bija jau pie Mazsalacas.

1944.g. augusta vidu Januma pulks kuģi atstāja sirmo Rīgu un pari
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Baltijas ūdeņiem ieradās Rietumprūsijas apmācību laukos. Pulkvedim

un virsniekiem bija jādodas uz dažādiem kursiem. Pulks saņēma jaun-

iesaukto latvju jauniešu papildinājumu un vācu virsnieku vadībā nori-

tēja apmācības. Pašu virsnieki savus pienākumus uzņēmās tikai vēlā ru-

denī.

Pienācis 1945.g. 22. janvāris ar salu un sniegu, kad 33. pulkam jāauj

kājas, lai dotos sarkano uzbrukuma uztveršanai Brombergas-Nakelas
telpā, kurp reizē traucas arī citas 15.divīzijas vienības. Jāatceras, ka 12.

janvārī bija sākusies krievu lielofensīva, kam sekoja frontes pārrāvums

Vislas lokā. Bija pārtraukta pulka apmācību programmas nobeigšana,

trūkumi apbruņojuma un apģērba piederumos. Daļēji šo iemeslu dēļ

apmācību novietojumā jāatstāj pulka 3.bt1., kuru vēlāk izkliedēti ie-

saistīja Dancigas ielenkuma kaujās, kur bojā līdzi vairumam tā karavī-

ru, gāja arī Januma dēls, kas bija šī bataljona rotas komandieris.

Pulkveža vadībā viņa abi pārējie bataljoni kaujas sāk Nakeles ap-

kārtnē. Smagās cīņās, aukstumā un sniega vētrās jaunie karavīri pie-
dzīvo pirmās ugunskristības. Par jaunu pierādās pulkveža paraugs un

komandiera spējas, kas zaļoksnējos jaunekļus pārvērš saliedētā cīnītāju
vienībā.

Jauns ielenkums un atkāpšanās, kuras kaujas ceļu iezīmē sākumā

Flatovas, Jastrovas, Flederbornas, Landekas vārdi. Bet tas tikai ir sā-

kums tam, ko Januma pulks izcīna un pieredz nākamo 3 mēnešu laikā.

Sevišķi sīvas cīņas nākas izcīnīt no 1945.g. 10 — 13. febr. pie Kaminas,

kur pulks cīnās pilnīgā ielenkumā; tā vien liekas, ka augstākā vadība

būtu gribējusi, lai janumieši šeit paliktu, piedzīvotu savu iznīcināšanu.

Pulkvedis uz savu atbildību nelemj no ielenkuma izlauzties un tas viņa
pulkam arī sekmējies.

Dienu vēlāk, pulku un bataljonu komandieru apspriedē pie 15.div.

komandiera, kurā notiek arī divīzijas komandieru maiņa, latvju virs-

niekiem jānoklausās pārmetumi, kas ir apvainojums latviešu karavīru

stājai. Plkv.Janums lūdz jaunajam div. kom. vplkv. Burkām vārdu

un atklāti pasaka latviešu vecāko virsnieku domas, kas noraida nepa-

matotos apvainojumus. Šī atklātā valoda atstāj iespaidu un jaunais di-

vīzijas komandieris turpmāk parāda vairāk izpratnes. Par nopelniem

R.Prūsijas un Pomeranijas kaujās Janumu apbalvo ar Vācu krustu zel-

tā, bet drīzi vien nāk pavēle par Januma kaujas grupas sastādīšanu un

nosūtīšanu Berlines aizstāvēšanai. Katram ir skaidrs, ka vācieši karu

zaudējuši, un pulkvedis neredz jēgas upurēt mūsu vīru asinis bezmēr-

ķīgās cīņās Berlines drupās. Tālab viņš izšķiras par vienības atiešanu un

padošanos amerikāņu karaspēkam, kas piepildījās Elbas krastā 1945.g.

27.aprīlī. Ar to Januma pulka kaujas gaitas bija beigušās, kuras viņš
iemūžināja grāmatā ~Mana pulka kaujas gaitas".

Ar tēvišķu pieeju, personisku priekšzīmi pulkvedis bija pratis an sa-

vu karavīra stājā potēt izturību un neatlaidību. Lieti derēja labās takti-
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ķa spējas, kas asinātas Augstākajā kara skolā, kur savā laikā viņš se-

višķi bija pievērsies atkāpšanās un ielenkuma kauju uzdevumu risinā-

šanai. Tā reālos frontes apstākļos viņš savu pulku ceļā no Holmas Krie-

vijā līdz Elbai bija izvedis no 10 ielenkumiem. Janums arī ir vienīgais no

Leģiona pulku komandieriem, kuram laimējies savu pulku vadīt visu

laiku — sākot ar tā formēšanu un beidzot ar padošanos gūstā. Tā pus-

otra gada laikā Janums un janumieši bija iemantojuši vai leģendāru

slavu. Teikto ievērojot, kļūst saprotams, ka 1945.g. decembra beigās

Zedelgēmas gūsta nometnē, domājot par pamatu likšanu DV organizā-

cijai, tās iniciatori — kpt.Akermanis, majori V.Hāzners un J.Ķīlītis —

bija vienis prātis, ka šīs ieceres īstenošanai jāaicina talkā Janums. Tam

pulkvedis arī piekrita, un tā sākās jaunas lapaspuses viņa dzīvē, viņš

kļuva arī sabiedrisks darbinieks un nacionālpolītisks cīnītājs.
Janums 1945.g. 28.dcc. Zedelgēmā vadīja DV organizācijas dibinā-

šanas sapulci. Pēc statūtu izstrādāšanas un pieņemšanas, kopš 1946.

gada 6, janvāra viņš bija DV augstākais vadītājs. Beļģijas gūsta mē-

nešiem sekoja darbības atsākšana un pārorganizēšanās Vācijas nomet-

nēs un J. kļuva par DV R.-Vācijas valdes priekšsēdi. R.-Vācijas valde

toreiz pildīja arī DVCV uzdevumus. Tas bija laiks, kad bijušie cīnītāji

un DV locekļi pakāpeniski izceļoja uz citām zemēm.

1951.g. pirmo reizi ievēlēja noteiktā kārtībā, kas tiek praktizēta vēl

tagad, Centrālo valdi un plkv. Janumupar DV priekšnieku. Jāatceras,
ka visi kandidāti allaž bijuši plaši pazīstami vīri, bet Januma uzvaru vē-

lēšanās vienmēr iezīmējis ļoti izšķirīgs balsu pārsvars. Tas DV saimes

darbam piešķīris atzīstamu viengabalainību, stabilitāti.

Jau trimdas pirmajos gados Janums atbalstījis latvju polītiskās trim-

das kopīgas pārstāvības izveidošanu — kā darbam Latvijas brīvības la-

bā, tā arī svešatnes dzīves citu problēmu kārtošanai. Tā viņu ievēlēja
Latviešu Centr. padomē Vācijā, vēlāk Latviešu nacionālajā padomē

Vācijā.

Daudzus gadus J. bija Latviešu centr. kom. pr-dis Vācijā. LCK dele-

ģēts viņš darbojās kontinentālajā pārstāvībā LAK EC, kur pildīja pre-

zidija pr-ža vietn. amatu. Šis Eiropas centrs, savukārt, Janumu ievēlēja
PBLA's valdē. .Sabiedriskā darbinieka gaitās viņš nodibinājis sakarus

un sadarbību ar vācu, baltiešu v.c. tautu trimdinieku institūtiem. Se-

višķu ievērību pelna tieši labās' attieksmes ar R.-Vācijas institūtiem, kas

veicinājušas materiālu atbalsta saņemšanu mūsu tautiešu sabiedriskās

un nacionālās dzīves vajadzībām, lai te minēta tikai Minsteres latviešu

ģimnāzijas uzturēšana, vēlāk arī ģimnāzijas ēkas jaunbūve v.c.

J,Atkārtoti pārstāvēja latviešus arī Apspiesto tautu padomes sesijās
Eiropā.

J.Frišvalds

DV priekšnieks

(DVM 5/81)
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PULKVEDIS VILIS JANUMS AIZSAULĒ

Izcīnījis kaujas strēlnieku pulkos, Atbrīvošanas un 2.Pasaules karā

Latviešu Leģiona rindās, plkv. Vilis Janums, uzvarēdams pēdējo aiz-

saules robežas cīņu piepulcinājies tiem latviešu dvēseļu pulkiem, kas ga-

du simteņos veidojuši arvienu garākas rindas kara vai miera laika cīņās

par Latviju.

Butu gandrīz lieki atkārtot, ka plkv. Janums visa sava dzīvē bija bez-

kompromisa Latvijas brīvības cīnītājs.

Plkv. Janums dzimis 1984.gada 7. janvārī Codes pag. Bauskas apr.

un jau savos jaunības gados uzvilka karavīra tērpu, ko tikai pēc 30 ga-

diem negribīgi novilka, atgriežoties no Zedelgēmas gūstekņu nometnes

1946. gada pavasarī.

Kļūdams jau 1916. gadā virsnieks, V. Janums jau 1939. gadā sasniedza

pulkveža dienesta pakāpi. Tomēr garš ceļš bija jānostaigā jaunajam
virsniekam līdz pulkveža zīmotņu iegūšanai. I.Pasaules kara gaitās cī-

nījies 4. Vidzemes strēln. pulkā, Brīvības cīņās — Baloža brigādē, mie-

ra laikā 2.Ventspils kājn. pulkā, Latvijas armijas štābā, kļūdams lek-

tors Latvijas augstākā kara skolā.

Pēc īsa pārtraukuma, ko radīja padomju okupācija Latvijā, plkv.
Janums 1943.gadā atkal uzvelk karavīra tērpu, uzņemoties Latviešu

Leģiona 33. pulka komandēšanu. Šo pulku pulkvedis Janums komandē

no tā pirmās dienas līdz pēdējai dienai, kas nav laimējies nevienam

Latviešu Leģiona pulka komandierim.

Kā tas plkv. Janumam vienmēr ir bijis raksturojoši, arī kara gaitas

pārtrauca viņš pats, redzēdams hitleriskās vadības lielo bezjēdzību pašā

pēdējā kara posmā, neklausot pavēli izveda savu pulku no Berlines tel-

pas, lai nokļūtu amerikāņu gūstā.

Vispār plkv. Janumam raksturojoša bija šī īpašība — nepadoties lik-

tenim, bet darīt iespējamo, lai veidotu ceļu pēc paša gribas uz sevis iz-

vēlēto mērķi!
Jau gūstā esot, plkv. Janums bija viens no tiem, kas dibināja mūsu

lielo cīnītāju kopību ~Daugavas Vanagus", kļūdams tās pirmais valdes

priekšsēdis un to vadīdams 24 gadus. Šie 24 gadi bija tie grūtākie Dau-

gavas Vanagiem, jo organizācija bija jāuzceļ tikai .no karstām cīnītāju

sirdīm, kuru šodien mums bieži jau trūkst.

~Vecais", kā viņu bieži sauca, bij. karavīri, vadīja Daugavas Vana-

gus ar lielu autoritāti, dažreiz ar zināmu iecirtību, bet drošu, noteiktu

roku.

Bet ne jau DV vien bija V.Januma interešu loka. Latviešu ģimnāzija,
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kas vēl šodien darbojas Minsterē, savus grūtākos laikus pārdzīvoja tie-

ši plkv. Januma laikā, kad viņš bija arī Latviešu centrālās komitejas

priekšsēdis.

Bez tam, viņš darbojies Latviešu centrālā un Baltijas padomē, LAK

EC, PBLA un citur, kas raksturo viņa dzīves gadu lielo enerģiju un ga-

tavību palīdzēt savai tautai.

Garš un svētīgs mūžs bija nolemts pulkvedim Janumam. Daudz la-

bu darbu padarīts un sīvu kauju izcīnīts.

Nelaimīga kritiena pirms apm. 2 mēnešiem plkv. Janums lauza gū-

žas kaulu un bija spiests šo laiku pavadīt slimnīcā, kur 6. augusta pēc-

pusdienā mierīgi, bez sāpēm aizmiga mūžīgā miegā.

Paldies, pulkvedi, par doto mums visiem! Tagad Tu ~dziļa bijība

klusē"!

A.J.Bērziņš
DV ģenerālsekretārs

(~Latvija" Nr 30./1974/ 1981.g. 10. augustā)

VARENU VĪRU PIEMINOT

(Latvija Nr 32 (1949) 24.08.81.)
Aleksandrs Plensners

Jau pagājušas 65 vasaras, kopš 1916. gada, kad kādā vasaras die-

nā draugs Raimonds Bebris, ložmetēju komandas priekšnieks, pie ma-

nis 4.Vidzemes strēlnieku pulka štābā pieveda jaunu instruktoru, sakot,
lai iespējami ātrāk to nosūtot uz virsnieku sagatavošanas skolu, jo

puisis būšot labs virsnieks. Puisis, kā izrādījās, saucās Vilis Janums.

Varēju abus iepriecināt, jo tāds komandējums bija jau pieprasīts un

tajā pašā mēnesī Vilis Janums kopā ar 4 — 5 citiem jauniem kara vīriem no

mūsu pulka aizorauca uz virsnieku sagatavošanas iestādi.

Pagāja daži mēneši un jaunekļi atgriezās kā jauni leitnanti. Ļoti spie-

dīgā laikā bija sākušās Ziemassvētku kaujas un pulks stipri paretināts.
Man bija uzdots pieņemt jaunpienākušos un tos sadalīt. leraudzīju un

pazinu arī Janumu. Viņš bija jau apšuvis piedurkni ar ložmetējnieku

aveņu krāsas un lūdza norīkot to atpakaļ ložmetēju komandā. Kaut arī

tur nebija spiedīgākā vajadzība, taču, atceroties Bebra interesi, to ari

izdarīju. Izrādījās, ka tas bija labi darīts. Ložmetējs toreiz bija sa-

mērā jauns un niķīgs ierocis. Sevišķi par mūsējiem sūdzējās, ka viskar-

stākajā brīdī tiem gadoties kļūmes un tie jāizvelk no priekšas atstatāk

lai labotu. Labais Raimonds Bebriš, pats dzejnieks, varbūt bija par

laipnu un mazsaprotošu, lai skaidri redzētu, kas īsts, kas piedzejots.
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Tagad turpretī, no daudzām pusēm varēja dzirdēt, ka jaunais ložmetē-

ju virsnieks laikam ir acīgs un uz šo ieroci var vairāk palaisties.
Izbeidzās cīņas, sākās revolūcijas, kas sastapa labi organizētas šūnas

latviešu strēlniekos, sevišķi mūsu pulkā. Kauju vīru nopietnība labu lai-

ku tās paralizēja, taču sajukums ņēma pārsvaru. Janums nebija ma-

nāms ne to vidū, kas centās pielāgoties ~laika garam", ne arī aktīvi

tajos, kas centās to paturēt. Par viņa nostāju pretējo pusē tomēr

šaubu nebija. Vispār, ārpus sava tiešā karavīra uzdevuma, Janums to-

reiz bija kluss un atturīgs.

Mūsu ceļi ilgāku laiku aizgāja katram savrūp. Diezgan pārsteigts ie-

raudzīju viņu pēc gadiem divdesmit, kad Augstākās kara skolas to-

reizējais priekšnieks stādīja mums priekšā divus jaunus taktikas lek-

torus — kapteiņus Janumu un Silgaili. Es pazinu vienu, diezin vai mū-

su kursā bija kāds, kas pazina abus. Arī abi jaunie lektori jutās redza-

mi neērti. Neizkopta bija arī viņu latviešu valoda
, sevišķi vienam;

liekas, ka pulkvedis Rozenšteins viņus galvenokārt bija pārliecinājis tā-

pēc, ka viņš un Janums bija vienas un tās pašas čechu kara akadēmi-

jas. Tas atviegloja darbību. Nebija daudz jālauza gaiva, varēja daudz

atkārtot un pielāgot mācību gaitai šeit, ko bija mācījušies Prāgā. Ta-

gad mēs zinām, ka arī citādi izvēle bija bijusi laimīga. Nekāda satuvi-

nāsanās ar jaunajiem lektoriem man tad neiznāca, kaut gan vasaras laikā Cēsīs

mielojāmies tai pašā pansijā, kurā tagad dzīvoju. Toties mūsu saskare

un sirsnīga saprašanās kļuva dzīva, kad pēc mūsu valsts krievu okupācijas

1940.g. viņi bija kļuvuši ~repatrianti", bet es kā ~neatgriezenis" pali-

cis Vācijā. Kopā ar Deglavu un vairākiem citiem gribā palīdzēt mūsu

valstij un tautai, Vācijā atdzima Latvju kareivju nacionālā savienība,

kuras atjaunotājos un rosīgākos darītājos tagad bija Vilis janums. Viņa

apbrīnojamā enerģijā tas citādi nemaz nevarēja būt. No nodoma atjau-

not savienības darbu arī Latvijā, tomēr nekas neiznāca. To, ko kaut kā

~caur pirkstiem" pacieta Vācijā, necieta vācu okupētajā Latvijā. Taču

toreiz nodibinātā vienība, nodomu un gribas kopība tomēr pastāvēja.

Tā izpaudās, darbojoties pašpārvaldē kā arī leģionā un trimdā.

Labākais pulka komandieris.

Kad nodibinājās Latviešu Leģions un par tā organizētāju un koman-

dētāju izrādījās iecelts ne ģenerālis Bangerskis, bet vācietis SS Brigade-

fīrers grāfs Piklers, vajadzēja nominēt pulka komandierus. Mēs ar ģe-
nerāli Bangerski tūlīt starp pirmajiem pieminējām pulkvedi Janumu.

Viņu arī apstiprināja par Kurzemē formējamā Otrā latviešu pulka ko-

mandieri. Janums to pieņēma un tagad mēs zinām, ka viņš izvadījis to

cauri visām klizmām, kā neviens cits. Taču samērā drīz pēc Januma

darbības uzsākšanas, zvanīja grāfs Piklers, lai Januma vietā dodot citu

kandidātu — viņš nevarot sadzīvot ar savu vācu palīgu — saimniecības

priekšnieku. Es ieteicu grāfam Pikleram nesteigties ar nomainīšanu,

bet, ja atrod, ka viņi nevar sadzīvot, tad lai nomaina saimniecības
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priekšnieku, jo Janums nav kašķīgs, bet tikai zinošs un lietišķs. Teicu,

ka grāfs pats drīzi pārliecināsies, ka Janums ir labākais pulka koman-

dieris. Viņu atcelt būtu divīzijas vājināšana.
Piklers gan Janumu neatcēla, bet no viņa ņurdēšanas radās iespaids,

ka viņš dod taisnību vācu saimniecības priekšniekam. Pagāja daži mē-

neši un Piklers ar mūsu pulkiem bija jau frontē. Pulku komandieri žē-

lojās par pulku izlietāšanu, sadalot vienības saraustīti pa vācu pulkiem.
Gluži negaidot, kadā nakti pie manis ieradās Piklers teikdams, ka

nācis atvadīties. Viņš esot atcelts no divīzijas komandēšanas un stei-

dzīgi aizsaukts uz Berlini. lemesls neesot minēts, bet laikam esot atbil-

de un sūdzēšanās par latviešu vienību saraustīšanu. Lai nododot svei-

cienus ģenerālim Bangerskim, jo viņš negribot traucēt veco kungu

nakts vidū. Projām ejot, viņš it kā atceroties noteica:,, Jums bija- taisnī-

ba — Janums bija mans labākais pulka komandieris."

Ar to es gribu nobeigt šo atceri. Januma personības un ~zemnieka

prāta", kā viņš pats dažkārt jokodamies mēdza teikt, redzamākie pie-
minekli paliek latviešiem Minsteres latviešu ģimnāzija, atpūtas mītnes

un citā veidā, tāpat kā visā pasaulē Daugavas Vanagu spožākais
posms, bez viņa enerģijas un ~rūkšanas" daudz kas nebūtu kļuvis.

Tas bija tiešam varens virs, kura vairs nav.

Lai paldies liktenim, ka viņš mums bija.

BALTAIS BĒRZA KRUSTS

Balts bērza krusts bija pēdējais sveiciens pulkvedim Vilim Janumam

no viņa mīļās Bērzaines. To no pulkveža paša stādītā bērza zariem, bija

darinājuši vīri, kas tāpat kā viņš, bija gājuši cauri kara liesmām un pos-

tam. Sis savā vienkāršībā tik skaistais un latviskais krusts vienoja pulk-

vedi ar daudzajiem latviešu karavīriem, kuru atdusas vietas Volchovā,

pie Veļikajas, Vidzemē un Kurzemē sarga šādi paši baiti krusti.

Stāvot pie šķirsta, ko klāja Latvijas karogs, un vēlāk, pie dzelteno

smilšu kapu kopas, apziņā negribēja iegulties doma, ka atvadāmies no

Daugavas Vanagu Goda priekšnieka un trimdas latviešu saimes izcilā

sabiedriskā un politiskā darbinieka — tik dziļi pulkveža personība ir

saistīta ar mūsu trimdas pasākumu un organizāciju darbu. Kaut arī

beidzamos gados veselība neļāva pulkvedim aktīvi organizācijā un sa-

biedrībā darboties, viņa domas un uzskatus aizvien ievēroja un respek-

tēja. Arī vanadžu darbā pulkvedis ne reti deva padomus, bet biežāk

gan uzmudinājumus nepagurt latviskās jaunās paaudzes audzināšanā

un latviešu pavarda sargāšanā.
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Vanadžu saimes baltie rožu ziedi uz goda priekšnieka kapa apliecinā-

ja cieņu un pateicību, ko vanadzes jūt pret Aizsaulē aizgājušo pulkve-

di. No ziedu klātā kapa Minsteres kapsētā šķiroties, nāk prātā pulkve-

ža vārdi 3. globālo DV dienu dalībniekiem.

~Pari visam atmirdz

Atmiņu stars,

Nak ciemos varoņu gars

No dienām trauksmainām."

Pulkvedim Janumam trauksmainās dienas beigušās. Daugavas vana-

gu un vanadžu saimei tās vēl turpinās līdz Latvijas brīvības rītam.

Austra Liepiņa

Vanadžu priekšniece.

(Latvija, 1981.g. Nr. 32(1949))

IN MEMORIAM

ATMIŅU DRUMSLAS PAR PRIEKŠNIEKIEM, KUŖI REIZ BIJA.

Pelēks granīta piemineklis Minsteres Meža kapos gājējam atgādina

pulkveža Januma cieto dabu. Viņš bija viens no tiem darītājiem, kuri

cēla mūsu organizāciju uz cietiem, granīta pamatiem, to organizāciju,

kurai ir tikai viens mērķis un viena doma: brīva un neatkarīga Latvija.
Es atceros saulainu augusta dienu viņgad, kad gāju pa asfalta ceļu,

kas slaidā līkumā aizliecās pa kreisi zem lielajiem kokiem. Zaļā zāle,

kā svaigi klāta sega, no abām pusēm ieskāva asfalta pelēcīgumu. Mani

soļi sita klusu, vienmērīgu takti uz ceļa, kura vienmuļo pelēcīgumu pār-

trauca saules zaķīši, dejodami caur zaļo lapotni.
Es skatos tieši uz priekšu. Es zinu, no manis pa labi soļo Burmeis-

tars, bet es neskatos uz viņu. Es dzirdu aiz manis Frišvalda, Rumbas,

Kadiķa un Platā soļus. Trīs vīri vienā, trīs otrā pusē un pa vidu klusu

sīc mašīnas motors. Mēs pavadām mūsu Pulkvedi ceļā, no kura vairs

atgriešanās nav un nevar būt.

Pulkvedis ir nobeidzis šīs zemes darbus, gaitas un cīņas. Tagad viņš
ir piepulcināts Mūžības pulku saimei. Tur viņš tagad iet kopā ar tiem,
kuri no mūžsirmiem laikiem ir stāvējuši par mūsu tautas brīvību, par

mūsu tautas pastāvēšanu un mūsu tautas dzīvību nākotnē.

Man atmiņā nāk mazāk saulaina, vēlrudens diena, kad mēs ar Pulk-

vedi kopā gājām ceļu no Giftenes uz Zārsteti. Tas bija pirms daudziem

gadiem, tad, kad viņam bija galīgi noraidīta izceļošanas iespēja uz

Lielbritāniju.

~Viņi teic, es esot par vecu. Nejēgas! Es vel visus viņus varētu sa-

bāzt pīpes čibukā!", šķendējās Pulkvedis, sparīgi cirsdams ~šokteņus"
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uz rudenīga mitruma melnoto asfaltu. Mugura viņam bija dipīšu za-

ļais ~biezpraķis", kādu toreiz nēsāja daudzi prominenti dīpīši. Toreiz

viņš, nevērojot diezgan neziņas pilno nākotni, risināja savu domu pa-

vedienu par to, kā tālāk veidot Daugavas Vanagu organizācijas dar-

bu un nākotni.

~Tagad daudzi mūsu organizācijas biedri izceļo uz Angliju", viņš
teica, ~un man solīja gan Tomass, gan Alksnītis un daudzi citi, ka vi-

ņi organizēs un kārtos mūsu darbu tālāk Lielbritānijā. Arī sūtnis Za-

riņš apsolīja savu iespējamāko palīdzību. Viņi pirmā kārtā, pēc noor-

ganizēšanās, grib izveidot palīdzības darbu Vācijā palikušajiem. Viņu

doma ir, ka ļoti drīz nokārtosies apstākļi, lai mūsu TB slimnieki sa-

ņemtu ļoti nepieciešamo streptomicinu, ko pietiekamā daudzumā šeit

sagādāt ir lielas grūtības." Pulkvedis risināja savu domu tālāk:,,Tad

nu mūsu organizācija būs jau divi zemēs.pie tam, mums vienmēr jāpie-
domā, ka izceļotāji no sapostītās Vācijas būs vairāk un tie vēl ies uz

daudzām citām zemēm. Pēc laika, kad viņi tur kaut cik iekārtosies,

arī tur veidosies Daugavas Vanagu nodaļas. Mēs būsim pārstāvēti visās

pasaules brīvajās zemēs. Man ir sajūta, ka visi mūsu draugi sekmīgi

darbosies tālajās zemēs, ka viņi palīdzēs visiem šeit palikušajiem, jo

sevišķi slimiem un kara invalidiem. Pie tam viņi būs labs atbalsts un

darba darītāji, lai latvieši nepajūk citu tautu mudžeklī".

Pulkvedis toreiz runāja par brīvās pasaules zemēm. Toreiz, kad

mums pārējiem bija tikai pavisam maza jausma, kad un kā attīstīsies

mūsu tautas tās daļas liktenis, kura ir ārpus dzelzs loka.

Ja šoreiz man uz galda ir latviešu laikraksti no Kanādas, ASV, Aus-

trālijas un citām zemēm, kas raksta par Pulkveža piepulcināšanu Aiz-

saules saimei, tad tikai tagad es varu saprast un aptvert viņa toreizē-

jās vīzijas domu un piepildījumu.

Pulkvedis Janums militārā dienestānekad nebija mans tiešais priekš-

nieks, pat reti kad viņu satiku. Atceros, naktī uz 28. janvāri Rietum-

prūsijā — toreiz mūsu divīzijas komandieris jau bija bez vēsts pazudis,
Pulkvedis uz laiku uzņēmās divīzijas atkāpšanās vadību. Toreiz mūsu

pulka 2.batlj. komandieris maj.Balodis man nodeva pavēli stāties

pulkveža Januma rīcībā. Vēlā naktī pulkvedis diktēja kaujas rakstve-

dim pavēli atiešanai. Motorizētām vienībām jāatkāpjas pa galveno ce-

ļu uz Vandsburgu, apsardzību uzdeva kārtot maj. Lazduziedam, jo ceļš
līdz Vandsburgai bija neskaidrs. Brīžiem to pārķēra ienaidnieka priek-
šējās vienības. Man ar ātrumā izveidoto kaujas grupu vajadzēja pēdē-

jam atstāt Bartenau. Klausoties viņa mierīgi diktēto pavēli, man likās,

ka man sirds izlēks no krūtīm. Es biju uztraucies. Zināju, man šo cie-

mu vajadzēs noturēt līdz ausīs gaisma. Gaismā iet pāri lielajam klaju-
mam pret nokalni, nebija nekāda bērnu spēle. Toreiz es ļoti vēlējos,
kaut man uz brīdi iegūt to mieru un nosvērtību, kāda bija pulkvedim
Janumam.
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Es redzēju viņu pie Landekas. Viņš stāvēja pie lielas priedes. Mazliet

nost no saviem štāba vīriem. Lietū izmircis, saguris. Bet mazās ūsiņas

bija nikni saspurojušās kā eža adatas. Ko viņš domāja? Kādas toreiz

bija viņa nākotnes vīzijas? Viņā nepavisam nevarēja saskatīt kādu va-

ronības izpausmi, kādu varoņskatu un ērgļa acis, kā parasti mēdz ap-

rakstīt varoņus. Viss, ko viņā varēja redzēt, bija tikai spīts. Spīts un

izturība pret ienaidnieku un arī pret divīzijas vadības bezgala lielo ap-

lamību, vedot mūsu vienības kaujās.

Kad 1946. gadā, pēc atlaišanas no gūsta, es nokļuvu britu zonā, dzir-

dēju, ka pulkv.Janums ir kaut kur Hannoveras tuvumā. Toreiz ēs vēl

nekā nebiju dzirdējis par Daugavas Vanagiem. Es sameklēju ceļa nau-

du un devos ceļā pie Pulkveža, lai pieteiktu sevi varbūtējiem nākotnes

darbiem. Mūsu iepazīšanās bija pavisam vienkārša. Varbūt to atviegli-

nāja tas, ka es viņa dzīvesbiedri un meitu pazinu no Trembornas lai-

ka; viņas tur vadīja karavīru klubu.

Nākošā laikā man arvienu biežāk gadījās sastapties ar Pulkvedi. No

pirmajām tikšanām man piemiņai glabājas Zelta Ābeles izdotie Virzas

~Straumēni" mazformata grāmatiņa ar pulkveža ierakstu: ~J. Leitītim,

atcerei no kopīgām gaitām Pomeranijā. 29.12.1946. — V. Janums".

Ne vienmēr es akli pievienojos viņa domām. Pirmās rīvēšanās iznāca,

kad atteicos uzņemties Johanesera invalidu darbnīcas vadību. Pulkve-

dis mazliet apjuka par to, ka es ~jauns puika", uzdrīkstējos kaut ko

iebilst pret viņa lēmumiem.

No tā laika pagājuši daudzi gadi, jā, pat gadu desmiti. Daudzi mūsu

to dienu līdzgaitnieki aizsaukti mūžības pulkos. Viņi suādāja un darīja

daudzreiz pat pārcilvēcisko mūsu organizācijas darbā. Tagad, lasot or-

ganizācijas tapšanas laika vēsturi, es redzu, ka pamatus, noteikumus

un statūtus mūsu organizācijai rakstījuši ļoti gudri vīri. Vīri, kuriem bi-

ja ne tik vien krietna gudrība lemt un uzrakstīt izlemto, bet, kuri skatī-

jās daudz tālāk nākotnē nekā vairums bijušo karavīru. Viņi toreiz vei-

doja ideju ņemt dalību mūsu tautas likteņa veidošanā..." Tomēr

vislabākie nosacījumi un statūti paliktu tikai uzrakstītas domas un prā-

tojumi, ja tiem nebūtu īstās dzīves dzīvība. Tādu dzīvību mūsu notei-

kumiem deva plkv. Janums. Ar savu darbu, savu uzupurēšanos un ne-

atlaidību viņš panāca to, ka Daugavas Vanagi šodien ir tas, kas viņi ir,

proti: zaļojošs tautas koks, kas dzīvo un dzen jaunas, kuplas atvases.

Mēs visi zinām, ka tās dienas nav tālu, kad ne tikai pirmos Dauga-

vas Vanagu saucējus aicinās mūžības rindās, bet arī mēs, bijušie kara

dalībnieki, aiziesim Viņsaules ceļos. Tomēr es, tāpat kā visi pārējie,

esmu pārliecināts, ka Daugavas Vanagu organizācija, tās mērķi un cen-

tieni dzīvos tālāk, nākotnes audzēs un gadu gājumos.

Kad gadu nasta arvienu vairāk spieda viņa plecus, Pulkvedis aizgāja no ak-

tīvā darba mūsu tautas labklājībai un nākotnes centieniem. Viņu es sa-
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tiku Minsterē, kur viņš, ja tikai bija laiks un iespēja pieļāva, bija musu

vidū, valdes sēdēs un citur.

Pulkveža sirds piederēja DV pirmajam īpašumam — Bērzainei. Es

atceros, kad pēdējo reizi tur viņu satiku. Mēs piebraucām no tāla ceļa,

viņš stāvēja ieejas priekšā. Sasveicinājāmies. Toreiz, kad vien tikāmies,

Vecais mani vedināja: ~Kas ir Leitīt, apiesim pa stabiņam", un tā mēs

gājām no stabiņa uz stabiņu, visu lielo Bērzaines platību. Ar apbrīno-

jamu izturību viņš kāpa stāvās kraujās un līda caur brikšņiem. Noska-

tījās uz manu, gājienam lauzto spieķi, viņš allaž nicīgi sacīja: ko

tu, jauns puika, nēsā to sprunguli līdz kā vecs vecis..." Viņu pašu es

nekad neesmu redzējis ar spieķi rokā. Tanīs dienās viņš vairs nebija

sīkstais un spējīgais komandieris kaujas laukā, viņš nebija tautas vēlēts

cīnītājs mūsu likteņu veidošanā. Pulkvedis bija vienkāršs Latvijas lau-

ku saimnieks, kurš pa laikam apstaigā savus laukus, lai vērotu kā viņa
dēli tos uztur kārtībā un rūpībā.

Lielajos strīdos par Bērzaines būt vai nebūt, kāds avīžnieks reiz ap-

lamā veidā bija raksījis, ka nolemts Bērzaini pārdot. Pulkvedis man

rakstīja garu vēstuli, to nobeidzot ar es nevaru saprast, ko tad tei-

cāt Jūs, vai Jūs tam arī piekritāt?..."

Tāda lēmuma nebija, un mana atbilde pulkvedim bija: kamēr

es būšu valdes priekšsēdis, tikmēr neviens Bērzaini nepārdos..." Ar to

mūsu attieksmēs vairs nebija neviena tumša plankumiņa. Ši bija viņa

pēdējā man rakstītā vēstule, jo rakstīt jau nevajadzēja, mēs tikāmies ik-

reiz, kad aizbraucu Minsterē.

*

Zem lielajiem kokiem, zaļās zāles segās, kā liela ieplēsta rēta ir svaigs

kaps. Tanī mēs guldināsim mūsu Pulkveža augumu. Liels ir ziedu un

vainagu kalns. Daudz ir atvadu vārdu un to teicēju. Bagātīgo vasa-

ras ziedu vidū vienkāršs baltbērza krusts, vests no Pulkveža iemīļotās
Bērzaines meža. Tāds pat bērza krusts, ar kādu simtiem mēs iezīmē-

jām mūsu kauju ceļus viņās baismās dienās.

Bieži mēs mīlam diži runāt, tikai darbus darot, kļūstam pārāk ērti,
mēs meklējam citus, lai tie darbus darītu un paši varētu atkal skaisti

runāt. Mums tagad ir grūti apciemot mūsu līdzgājējus, braucot auto

mašīnās vai ērtos vilcienos. Pulkvedim, viņās dienās, nebija par grūtu

mocīties nekurinātos vilcienos un kājām staigāt garus ceļa gabalus, daudz-

reiz pie tam ar smagu nastu plecos.
Pulkvedis Janums ir savas mūža gaitas izbeidzis, bet viņa darbi, viņa

celtais nams pastāvēs mūžos, ja tikai mēs netērēsim kapitālu, ko viņš
mums ir atstājis, bet par katru cenu centīsimies to vairot un stiprināt.

Pulkvedi, vai tomēr mums kādreiz nepietrūks Tava padoma un Ta-

vas stingrās stājas? Šodien, kad dzirdam runājam, ka stāja esot stāvē-
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šana uz vietas, kad dzirdam, ka Daugavas Vanagi ar savu nelokāmo

nostāju gribot uzspridzināt trimdas cietoksni. Vai dažkārt sīki grauzēji

nemēģina grauzt tos pamatus, uz kuriem celta ne tikai mūsu organizā-

cija, bet visa latviešu tautas nākotne? Vai tikai neiznāk, ka mēs, Tavi

mantinieki, nelietīgi notērējam to kapitālu, kuru Tu mums atstāji?

Lai Tev, manu Priekšniek, n pcliina atpūta svešas zemes klēpi!

J.Leitītis

(DV Mēnešraksts Nr 3/209/1983.)

~Draugs, apstājies un piemini — pulkvedis Vilis Janums miris 1981.

gada 6. augustā."

Augusta mēneša saulainā dienā noslēdzās kādas dzīves loks, kurš

pirms vairāk kā astoņiem gadu desmitiem iesākās Zemgales līdzenuma

zemnieka mājās. Loks, kurš nemirdzēja žilbinošās krāsās un neplaiksnī-

ja zibenīgā gaismā.

Stingra griba, cieta apņemšanas un tēvišķa gādība ir tie raksti, kuri

iezīmē pulkveža dzīves gājuma loku.

Viņa darbu rakstu zīmes ir dziļi iekaltas latviešu tautas vēstures klintī

un ierakstītas kauju līdzgaitnieku sirdīs.

Senos laikos kara vadoņiem kapa deva līdzi ieročus un citas kara

mantas.

Mes, musu pulkvedim Mūžības ceļam līdzi dodam tikai baltu Bērzai-

nes bērza krustu.

Krusts sava vienkāršība mums visiem atgādina:
-ierobežo dzīves gājumu — jo krusts rāda, ka katra cilvēka cenšanās

pēc labā, uz augšu, ar šķērskoku, pārtrauc Mūžības aicinājums.
dzimtās zemes mīlestību — jo balts ir mīlestība, un Bērzaine — izteic

gādību par likteņa piemeklētiem cīnītājiem.

Pulkvedi, Tu būsi ar mums līdz musu dienu beigām!

(Moenehengladbachasnodaļas apkārtraksts, 1981.g. septembrī)

Veltīts Janumam

Enu es guldināju

tavā vietā.

Tukšumu aizsegdama

ar tumsu

aizdziedādama

ar bārenes kluso

dziesmu.

Zeltīte Avotiņa
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PULKVEŽA VIĻA JANUMA FONDS

Fonda radīšanas motīvi.

Atzīmējot Daugavas Vanagu organizācijas ilggadējā priekšnieka un

organizācijas goda priekšnieka pulkveža Viļa Januma 80. dzimšanas

dienu, kas aprit 1974.gada 7. janvārī un ievērojot viņa izcilos nopelnus

DV organizācijas dibināšanā, izveidošanā un vadīšanā bez pārtrauku-

ma 25 gadus, kā arī — viņa dziļo interesi par latviešu jaunatnes audzi-

nāšanas darbu svešumā, kas it sevišķi izpaudies Augustdorfas, vēlāk

Minsteres Latviešu ģimnāzijas saglabāšanā, uzturēšanā un atbalstīšanā,
kā arī — citas rūpes par latviešu tautas un tās nacionālā gara saglabā-

šanu svešumā,

Daugavas Vanagu centrālā valde šo nopelnu un vīra godināšanai
nodibina pastāvīgu institūciju — Pulkveža Viļa JanumaFondu.

Šī fonda radīšana ir DV organizācijas dāvana pulkveža Viļa Januma

80. dzimšanas dienā.

Fonda darbības noteikumi.

1. Par līdzekļu uzkrāšanu fondā rūpējas DV CV prezidijs, ik gadus no-

sakot iemaksas lielumu DV darbības zemēm. Pēdējām šīm summas uz-

krājamas budžeta kārtībā.

2. Fonda ik gada izmaksas lielums 1000 dolāru.

3. No fonda līdzekļiem balvas var piešķirt jaunatnes darbiniekiem, kam

izcili nopelni jaunatnes audzināšanā, pie tam šo darbinieku kategorijā
var ietilpināt zinātniekus, audzinātājus vai audzināšanas un latviešu va-

lodas mācīšanas institūcijas.

Balvu vietā var piešķirt stipendijas vai pabalstus studentiem un skol-

niekiem, kam nozīmīgas sekmes latviešu valodas apgūšanā un lietošanā.

4. Balvu, resp. stipendiju var pieslķirt pilnā apmērā, vai arī to sadalot

ne vairāk kā četrās daļās, t.i. katru 250 dol.

5. Balvu, resp. stipendiju piešķir komisija, kura ieiet DV CV prezidijs
un CV jaunatnes un kultūras nozares vadītāji.
6. Fonda izmaksas izdarāmas ik gadu, sakot ar 1974.gadu, pulkveža
V.Januma dzimšanas dienā — 7. janvārī.
7. Pirmā izmaksa piešķirama Minsteres Latviešu ģimnāzijai ka pulkve-
ža Viļa Januma ilggadējo rūpju institūtam.

8. Turpmākos gados kandidātus balvām, resp. stipendijām izrauga
DV CV prezidijs, vadoties ar DV darbības zemju valžu ieteikumiem,
kas iesniedzami prezidijam vismaz sešus mēnešus pirms balvas /stipen-

dijas piešķiršanas noteiktā termiņā.
9. Jaunatnes darbinieku vecums nav ierobežots, bet studentu vai skol-

nieku nedrīkst pārsniegt 25 gadus.
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10. Balvu piešķiršanas lēmumi ir galīgi un negrozāmi. Tie izlemjami ar

vienkāršu balsu vairākumu.

/Fonda noteikumi apstiprināti 1973.gada 2. decembra DV CV prezi-

dija sēdē, Līdsā./

PĒCVĀRDI

Nobeidzot šo nelielo atmiņu un rakstu kopojumu par latviešu trim-

das lielo vīru, pulkvedi Vili Janumu, es lasītāju lūdzu mani atvainot

par nepietiekoši izteiktu Pulkveža suminājumu un par nepilnībām un

trūkumiem šinī darbā, kuru, patiesību sakot, drīkstētu ar svešvārdu no-

saukt par ~elaboratu" tīri latviski tas būtu — neizdevies darbs.

Es gan arī nekad neesmu pretendējis uz rakstnieka vai esejista vārdu

un darbiem. Kādēļ šo darbu, pēc Pulkveža piepulcināšanas tautas va-

roņu saimei Aizsaulē, necentās uzsākt profesionālie jeb galma rakstnie-

ki — to es nezinu.

Es ceru un pieņemu, ka Vecais, kad mēs tiksimies uz Baltā mākonī-

ša, piedos man šo nepilnīgo darbu, jo tomēr slikts darbs laikā, viņa
dzimšanas simtgadē, ir labāks kā labs darbs nelaikā. Es pateicos vi-

siem, kuri man piepalīdzēja veikt šo necilo darbu. Paldies visiem palī-

giem! Pateicība pienākas manam draugam majoram LKOK, A.Ameri-

kāni, Latvijā, bez viņa ierosinājuma un neatlaidīgiem mudinājumiem

es to nekad nebūtu uzņēmies. Tāpat jo sirsnīgs paldies Dr.L.Rumbām

Anglijā, kurš, tāpat kā mēs visi, bija Leģiona cīnītājs un mani nemitīgi

tirdīja un urdīja, lai es rakstu. Pie tam, abi šie cienījamie kungi neatteica

uzrakstīt savas atmiņas par pulkv. Janumu, to darīt atteicās daudzi vi-

ņa laika biedri.

Lai pateicība vltn.A.E.Bušmanim, Floridā, pulkv.Januma pēdējam

adjutantam, kurš viņu pavadīja gājienam apkārt Berlinei, lai viņam
paldies par man nodotām pulka dienasgrāmatām, kuras es izmantoju
manā darbā. Paldies vltn V.Ešem, Ķelnē, bij. adjutantam un ilgga-

dējam pulka štāba darbiniekam. Paldies A.Kalupniekam Kanādā, pal-

dies Ilzei Sīmanis kundzei Čikāgā par viņas vīra zīmēto Januma por-

tretu. Paldies abiem 14.rotas tanku medniekiem I.Liepiņām Austrālijā

un R.Ēvaldam Anglijā, par viņa aprakstiem.
Paldies augstākā kalpībā aizsauktajam vltn. Neilandam par piesūtī-

šanu un atļauju izlietāt viņa aprakstu par izlūku bataljona kaujām Ber-

linē. Paldies v-pulkvedim A.Silgailim par datiem un apliecinājumiem.
Es nedrīkstu aizmirst abus Aizsaulē aizgājušos — prof. E.Andersonu,

kurš sagādāja 2.Ventspils k.p. vēstures grāmatu un citus dokumentus,

tāpat Bruno Kalniņu, kurš deva autentiskas ziņas par Stuthofas kon-

centrācijas nometni. Paldies manam draugam, pāragri aizgājušam re-

daktoram R.Čakam par lielisko izpalīdzību.
Liela pateicība pienākas, saprotams, Veltai Janumai Minsterē, par

atļauju skatīt viņas ģimenes dokumentus.
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Last not least, lai man atļauts teikt sirsnīgs paldies Ilmāram Pēter-

sonam Londonā, par lielo un neatlaidīgo darbu, meklējoties Britu mi-

nistriju archīvos, par šo milzīgo un rūpīgo darbu atmaksāju viņam ti-

kai tiešos kopēšanas izdevumus, jo pats darbs ir neatmaksājams.
Paldies Daugavas Vanagu Priekšniekam J.Frišvaldam un DV CV

Ģenerālsekretāram A.J.Bērziņam par to, ka šis darbs ieraudzīs dienas

gaismu, ja \ispar ieraudzīs.

Lai mans paldies visiem vārda neminētiem, kuri man palīdzēja tāpat kā

visiem lasītājiem, kuri pūlējās izlasīt manis uzrakstīto.

Leitišu Jēkabs, Vācijā.
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Arnolds Apse

Vecais Vanags

Kurzeme. Prūsija. Pomeranija.

Beļģijas bads un dzeloņu žogi.
Kas teica —

tie stāsti ir veci?

Nē, tie irjauni,
kaut gadu desmiti pagājuši

un es esmu vecs.

Un tomēr — es esmu tas pats!
Kā gan vēl var būt tas pats?
Var!

Jo vel arvienu man sap mani kritušie biedri,

man sāp mums atņemtā zeme,

sap kapenes tundra,

sāp svešums,

un sāpes līdz galam.
Es esmu tas pats,

jo mans gars liedz piedot un uzsmaidīt svešiem,

kas manai tautaiDaugavas krastos

liek dzīvot bez smaida —

sakostiem zobiem.

Es esmu tas pats,

jo maju atslēgu paņemu līdz —

tā ir man vēl šodien.

Unja ta bus,
ka svešumā svētvakars pienāks,

es Latvijas atslēgu atdošu dēlam,

uz Aizsauli iešu

ar Daugavas Vanagu dziesmu,

un Aizsaulē būšu —

tas pats.
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Paskaidrojumi par teksta pielietatiem saīsinājumiem

ACEN

BCP

CMWS

D

DA

DP

DV CV

DVF

DVM

EVW

FO

LAKEC

LCK

LCP

LKIA

LKOK

LKP

LKPP

LNPL

~
Latvija"

LTL

LSK

UK

UNRRA

Assemblv Captive European Nations (Eiropas apspiesto

tautu kongress).

Baltiešu Centrāla Padome.

Civil Mixed VVatchmen Service (Civilais dažādu tautību

sardžu dienests).

Dienvidos.

Dienvidaustrumos.

Displaced Person (pēckara Austrumeiropas bēgļi).
Daugavas Vanagu Centrālā valde.

Daugavas Vanagu Fonds (tikai Anglija).
Daugavas Vanagu mēnešraksts.

European Voluntarv Vvorkers (Eiropas brīvprātīgie strād

nieki).

Foreign Office (Ārlietu ministrija)

Latvijas atbrīvošanas komiteja Eiropas centrs.

Latviešu Centrālā Komiteja.

Latviešu Centrāla Padome.

Latviešu Kara Invalidu Apvienība.

Lāčplēša Kara Ordeņa Kavalieris.

Latviešu karavīru palīdzība (kara laika Latvija).

Latviešu karavīru palīdzības pārvalde.

Latviešu Nacionāla Padome Lielbritānija,

laikraksts, iznāk Vācijā.
Laiks Telpa Ļaudis DV organizācijas vēsture.

Latvijas Sarkanais Krusts.

Unabkommlich — neaizvietojams, atbrīvots no kara die-

nesta.

United Nations Refugee Relief Association (AN bēgļu
palīdzības komiteja).
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Grāmatā minēto personu saraksts

A

Abakuks, A. 144, 145

Adenauers, 174

Akermanis, kpt. 80, 81, 89,

91, 115, 128, 166, 167, 198

Aleksanders,feldmaršals 130

Alksnītis, maj. 83, 85, 87,204

Ameriks, maj. 209

Ameriks jr. 84

Ancāns, R. 172, 174

Andrups, J. 193

Andersons, E., prof. 209

Antiņš, V. 133

Aperats, plkv. 68

Apse, Arnolds 10, 181, 211

Apsītis, plkv. 139

Arājs, maj. 118

Arājs—Ābele, maj. 119

Arājs, v.v., 110, 114, 119

Arājs, kar. 119

Avotiņa, Zeltīte 207

A

Āboliņš, A. 133

B

Balodis, maj. 140, 204

Balodis 42

Baloža kdze 42

Bangerskis, ģen. 36, 39, 51,

201, 202

Bebris, Raimonds 24, 182,
200

Bebris 71

Beeleu, H., CMG, CBE 150

Bencons, K. 143

Bērziņš, A., min. 104, 105,
129

Bērziņš, A.J. 174, 178, 200

210

Bīlmanis, Dr. sūtnis 102, 104

Bisenieks, ltn. 151, 152

Blumentāls 82

Bohlen 20

Bračs, J. 174

Brencis 71

Breņķis, plkv. 40

Briedis, plkv. 120

Brimelovv, Th. 130

Buks, ģen. 30

Burks, vplkv. 72, 197

Burmeistars, ltn. 85, 203

Burovs 71

Bušmanis, A.E., vltn. 23

Bušmanis, A.E., vltn.

70

23

70—95, 101— 120, 178 209

C

Caunītis 170

Chruščovs 172

Cielens, Fēliks 53

Cubins, vltn. 84

Cukurs, kpt. 118

Cukurs, vltn. 119

Cukurs, kar. 119

č

Čaks, R. 134, 209

Čakste, X., prof. 44, 45, 46

47, 49, 51

Časka, V. 111

Čuikovs, ģen. 98, 99

D

Dankers, ģen. 196

Deglavs, plkv. 32, 33, 201

~Detroitas koalicija" 133

Dravenieks, A. 49, 50

Duvfings, plkv,, 98, 99

E

Eizenhauers 172

Endziņš, vltn. 37, 65
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Ercums, kpt. 68

Eše, V., ltn. 64—70, 71, 72,

161, 162, 163, 209 '

Ē

Ēvalds, R. 153—157,209

F

Folmann 175

Frišvalds, J. 131, 138, 168,

178, 188, 198, 203, 210

Frišvalda kdze 158

G

Gailītis 52

Galindoms, A., plkv. 33

Gladstone, V. 166

Gregors, J. 49, 50

Greize, P. 133

Greten, kpt. 111, 112, 113

Gricevičs, Harijs 182

Grikmanis, māc. 61, 111,

113, 114, 118, 119

Gulbis 114

H

Harlamovs 172

Haupts, Verners 98

Hāzners, V. 40, 157, 166,

179, 180, 193, 198

Himmlers 55, 98, 99

Hiršs 118

Hitlers 20, 54, 55, 78, 96, 98,

102, 128

Hovvard 149

J

Jankavs.R. 143

Januma, Anna 20

Janums, Hermanis 20, 21,
187

Janums, Linards 13, 27, 32,

46, 68, 70, 103, 104, 154,

155, 156, 197

Janums, Līna 13, 32, 41,

105, 116, 143, 188,205

Janums, Velta 13, 27, 31

32, 41, 51, 116, 143, 188

205, 209

Janums, V., plkv. I—2ll

Jekste, plkv. 35

Jellicoe 150

X

Kadiķis 203

Kaija, Ivande 24, 25

Kalējs 175

Kalme, Egils 56

Kalniņš, Bruno 50, 51, 52,
56, 209

Kalupnieks, Arvīds 39,
120—129, 209

Kārkliņš 133

Karlsons, pltn. 51

Kasaks, prof. 134

Klans-Kovaļevskis, P. 14, 15
16, 17, 18, 182—185

Klucis, kadets 151

Knēbelis 38, 140

Kociņš, R., pltn. 170, 174

Konrāds, ltn. 152, 153

Krebs, ģen. 98

Krīpēns, plkv. 35, 36, 37,
40, 41, 64, 113, 115, 139

Krūmiņš, A. 98, 100

Kubuliņš, vltn. 37

Kurelis, ģen. 49, 50

X

Ķeņģe, Marija 157—159

Ķīlītis, Jr., maj. 121, 129,

198

L

Lapainis, kpt. 86

Lasmanis, plkv. 114, 118

Laukerts, kpt. 115

Lazduzieds, maj. 141, 142

Lečmanis 57

Leimanis, kpt. 163
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Leitītis, J. 14, 98, 139—143,

161, 162, 163, 191, 195,

205, 206, 207, 210

Lejinš, pltn. 34

Letes, Līna 27

Liepiņa, Austra 203

Liepiņš, Imants 151 —153,

209'
Lobe, X., plkv. 9, 35, 52,

133, 139, 159, 160, 161,

170, 171, 172, 173, 174,
178, 196

M

Mackenzie, J.V. 146, 147,

148, 149

Martin, vltn. 73, 78, 80

Mauriņš, R. 63

McErlean, H. 149

Meierovics, Z. 175

Metten, ltn. 72, 73, 76, 77

Mežalis 174

Miezis 51, 52

Mohnke, ģen.maj. 96, 97,

98, 99

Muncis, adj. 57, 68

N

Napoleons 170, 174

Neilands, vltn. 37, 84
,

96-

-100, 209

Niedra, J. 133

()

Obvvurzer 140

Odiņš, G. 131

Ortners, vserž. 82

Osis, plkv. 41, 169, 170, 174

P

Palkavnieks 52

Pārups, vltn. 37

Pauzers, V. 172

Pavlovskis, ārsts 112

Pelēcis, Valentīns 165

Pētersons, Ilmārs 210

Piklers, grāfs 201, 202

Plakāns, ltn., ārsts 82, 105,

110, 112, 113, 114

Platais 203

Plensners, plkv. 24, 32, 159,

160, 161, 170, 171, 173,

175, 176, 200

R

Radziņš 104

Ramanis, mac. 61

Reimanis, V. 172

Reinhards 114

Remarks, E. 107

Rempe, kpt. 117

Romāns, māc. 114

Rozenšsteins, ģen. 38

Rozenšteins, plkv. 201

Rozenšteina (ģen.māsa) 32

Rubenis, maj. 142

Rucelis, plkv. 167

Rulliņš, kpt. 178

114,Rumba, L. 56, 64, 111,

118, 203, 209

Ruzvelts, prez. 20

S

Salnais, sūtnis Zviedrijā 44,

46, 47, 48, 49, 50

Samsons 71

Silgailis, vplkv. 31, 32, 33,

51, 52, 72, 96, 133, 139,

201, 209

Šiliņš, pltn. 36, 38

Skudrulis, pltn. 36

Skurbe, plkv. 114, 118

Spekke, A., Prof., sūtnis 184

Staļins 20

Stoney, R.F.G., pltn. OBE

147

Strauts, A. 71
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Strazdiņš, K. 63 w

uģs VVallace, H. 149

VVallv 80, 81

Šilde, A. 188
Wilkinson, A. W.H. 147,

Sīmanis, Ilze 209

Švābe, prof. 168
148, 149

Z
T

Žagars, H. 132

Tepfers, ģen. 50

Timurs 193
Zariņš, X., sūtnis 62,

105, 108, 112, 144,

147, 148, 149, 150, 151

104,

146,
Tomass 204 204

Trapans, A. 169
Ziņģis, kadets 82

Zukulis, vltn. 142
U

Zvirgzdiņš, ltn. 88, 89,
114

110,

Ujerts, kpt. 62

Ulmanis, K. 24, 25,53

Upelnieks, kpt. 44, 45, 46,
Ž

47, 48, 49 Ždanovskis 42

Utinans, J. 131, 165

U

Udentiņš, J. 31, 176

Udentiņš, O. 176

V

Vaivads, ltn. 88

Valdmanis, A., min. 41, 42,

43, 104, 105, 113, 114, 129,

130, 131, 132, 133, 134,

169

Vallijs, SS kpt. 96, 97, 98

Valters, Dr. M., sūtnis 61,

111, 119, 172

Veinbergs, ārsts 112

Veiss, V., plkv. 35, 54, 139

Vīksna, pltn. 140

Vilsons, prez. 184

Vinters, J. 133

Vipulis, plkv. 35

Virza 205



PAMANĪTĀS IESPIEDKĻŪDAS

30.1pp 21.rindā no augšas: — ~izdala pa dažādām vienībām..."

jābūt .izdala pa dažādām vietām..."

34.1pp. 6.rindā no augšas ~— pataisām dievam līdzīgu —"

jābūt ~—
pataisām dieviem līdzīgu —"

38.1pp. 10.r. no augšas ~—
zirgi bija vāji iejūgti —"

jābūt ~zirgi bija vāji, iejūgti —"

50.1pp. A.Dravenieka vēstulei rinda
~—

tanī teikts, ka 1940.g. kapi-
tulēšana atstājusi sliktu iespaidu. Ka, ja nāk otrreizēja — iespiesta di-

vi reizes.

un tanī vietā izlaista teksta daļa ,,
— un ieročiem no vāciešiem. leroči

bija solīti arī no Zviedrijas. Bija tieši norādīts, ka ir jācīnās —"

53.1pp. 17.r. no augšas ~Jaunums"

jābūt~Janums"

55.1pp. 17. un 22.r. no augšas ~pastāvību"

jābūt~patstāvību"

56.1pp. 15.r. no apakšas ~apjumuku"

jābūt~apjukumu"
19.r. no apakšas ~izolētu"
19.r. no apakšas ~izlolētu"

jābūt~izolētu"

58.1pp. 13.r. no apakšas ~ne-pacientu"

jābūt~pacientu"

60.1pp. 3.r. no apakšas ~lai nesāktos mitrums"

jābūt~lai nesūktos mitrums"

68.1pp. 20.r. no augšas ~pulkežlaitnantam"
jābūt~pulkvežleitnantam"
71.1pp. 5.r. no augšas ~Pārējie štata --"

jābūt~Pārējie štāba—"

77.1pp. U.r. no apakšas ~Kāpostiņš"
jābūt~kāpostiņš"
84.1pp. 19.r. no augšas ~...ka pirmos divus punktus"

jābūt ~-ka pirmos divus tankus"

87.1pp. 21.r. no augšas ~—uzņem ar dalītu piekrišanu—"
jābūt ~uzņem ar nedalītu piekrišanu--"

94.1pp. Zīmējums — skice, parakstīts Janums. Tas nav Janums

96.1pp. 14.r. no augšas ~Paisām"

jābūt ~Pavisam"

98.1pp. 11.r. no augšas .....Monhkem..."

jābūt ~Mohnkem"

102.1pp 3.r. no apakšas iespiesta divkārt!

4.r. no apakšas jābūt atnāk atpakaļ, viņš stāsta, ka iespaids esot
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