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Ādolfs-Alfrēds liJāķis dzimis L903. 26. novembri Bal-

vu pagastā, lauksaimnieka ģimenē, 1920. gadā beidzi*

Alūksnes vidusskolu. 192(>. gadā beidzis Latvijas Kara Sko-

las Jātnieku nodaļu un iedalīts Jātnieku pulkā. 1935. gadā
pārskaitīts uz Zemgales artilērijas pulka Jātnieku bateriju.
1939. gadā. Krasta artilērijas pulkā paaugstināts kapteiņa
dienesta pakāpē. 1940. gadā. pēc boļševiku okupācijas, at-

vaļināts no armijas.
Tad "lielās strādnieku valsts" bezdarbnieks, vēlāk mež-

sargs. Vācu okupācijas laikā bibliotekārs bij. Zemkopības mi-

nisl rijā.Tad vajāts, atkal bezdarbnieks, lauksl rādnieks un bei-

dzot leģiona kapteinis. 1944. gadā pie Ostrovas smagi ie-

vainots. Gadu un trīs mēnešus pavadījis dažādās kara slim-

nīcās. Tad cietumā, internēto un gūstekņu nomelnēs. Čet-

rus gadus "melno" rotās pie amerikāņu armijas. Atkal

kapteiņa dienesta pakāpe. No 1951. gada jūnija Savieno-

tās Valstīs — Madisonā, "elevator operatorV.

Vācijā bija ievēlēts un darbojās Bavārijas Apgabala
Padomē. Latviešu Centrālā Padomē un Latviešu Nacionālā

Padomē.

No vairākām organizācijām, ir izstājies, bet.

vēl sastāv Amerikas Latviešu Apvienībā. Viskonsinas Lat-

viešu Biedrībā, Latviešu Preses Biedrībā, Latviešu Kara

Skolu beigušo Virsnieku Apvienībā, Latviešu Pretestības

Kustības Dalībnieku Apvienībā. Ir Laiviešu Mežkopju un

.Meža Darbinieku kopas pārstāvis un Dievkalpojuma kopas

vecākais Madisonā.

Studējis Lauksaimniecības Akadēmijā Mežsaimniecības

fakultātē un ir Studentu — mežkopju liiedrības "fialkone"

biedrs.

Apbalvots ar Viestura ordeni. Somijas Baltās rozes

ordeni nu citiem apbalvojumiem.
Otrā pasaules kara posmā, pret komunismu un vācu

okupācijas varu, karojis trijos karos: karstā karā — Le-

ģiona sastāvā, aukstā karā — "melno" rotās Berlīnes blo-

kādes laikā un pagrīdes karā — kā latviešu pretestības ku-

stības dalībnieks.
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IEVADAM

"Būtu pienācis laiks publicēt "bez ienaida un bailēm",

kā mūsu vēstures materiālus pilnā veidā tos dokumentos,

kas ar lielām pūlēm vēl pagaidām saglabāti", — tā

jau pirms četriem gadiem rakstīja pulkv. A. Tlensners

(Laiks 17.X1.5L).

"Šodien mēs varam, drīkstam un mums jāsauc notiku-

mi īstajā vārdā, lai mēs visi izjustu, ka tas neredzamais

mirdzums, kas izstaro no mūsu cīnītājiem, deg un reizē ra-

da kā sāpes, tā kaunu par to, kas humanitātes un cildinātās

rietrumkultūras vārdā bijis jāizcieš latviešu vīriem".

"Sešiem tūkstošiem, kuri izgājuši šo gūstekņu elli, ir

pienākums un uzdevums iemiesot tās dienas pirms desmit

gadiem latviešu tautas atmiņā" — tā Daugavas Vanagu

laikrakstā, Latvija Amerikā, raksta Kursiķis (15. VI. 55.).

"Bet par to rīcību, kas taisīja politiku un to saska-

ņoja ar brūkošās hitleriskās kara politikas mērķiem un t >

dēļ latviešiem sludināja nereālu ilūziju politiku, domas no-

teikti dalīsies un neapšaubāmi vēsture arī par to reiz teiki

savu vārdu". (Ž. Unāms Melnā vara, 53.).

Tā tad būtu laiks saukt lietas īstajos vārdos.

Kā pats nosaukums rāda "Medaļas otrā puse" ir tikai

puse no medaļas. 'Medaļas priekšpusi, viņas darinātāji, a?

"mechaniskiem" līdzēkļiem ir centušies parādīt tik spožu,

lai tā atspoguļotu viņu pašu sejas.

Boļševiku okupācijas laiku •'medaļu" daudzi autori ir

aprakstījuši ļoti vispusīgi. Vācu okupācijas laiku "meda-

ļu" daudzi, personīgu motīvu dēļ, ir centušies parādīt ti-

kai spožu un izcilu, bet tai ir ari otra, necilā puse.

ADOLFSBLĀĶIS
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"ATBRĪVOTĀJI"

Liktenis ir Dieva gribas izpildītājs zemes virsū. Xc nu

katrreiz pilnvarotie rīkojas pēc savu pavēlnieku vēlēša-

nās, un ari mums liekas, ka Liktenis ir bijis netaisns un

nežēlīgs uzsūtīdams mums tik daudz nepelnītu moku un

ciešanu. Viņš pieļāva, ka mūsu lielie un badīgie kaimiņi, ku-

ri gadu desmitus ar skaudību raudzījās, kā mazā latvju

tauta centīgā darbā ceļ savu labklājību, nu varēja 23. au-

gustā 1939. gadā noslēgt mūsu brīvības un labklājības no

laupīšanas līgumu. "Fīrers" un "tētiņš" Staļins varēja

laimīgi smaidīt par savu blēdīgo darījumu.

Pienāca Baigais gads. "Laiks šovasar vairs neies ve-

cās sliedēs.
.. vējš miglu sarkano pār laukiem dzīs,.. un

biedēs tas, kas ir un tas, kā nava"
— šī vizija piepildījās

jo drīz. leradās sarkanie "atbrīvotāji" un atbrīvoja mūs

no brīvības, un no visa, kas mums piederēja. Arī garīgā

ziņā mums bija jāsāk slīdēt uz "augsto līmeni"" — tādu

pat, kāds bija "atbrīvotājiem" — "augšā puļķītis —

apakšā muļķītis". Sarkanās izkapts pļāvēji bez žēlastības

sāka nopļaut visus tos, kas pacēlās pāri bara līmenim, tos,

kas spēja domāt ari to, kas nav pavēlēts. Latviešiem no tau-

tas bija jāpaliek par masu — "tautas masu". Ar "sajūs-

mu" mums nu bija jādzied "brīvo vergu" himnas. Visla-

bāk skanēja laikmetam piemērotā "Plašās dzimtenes"

dziesmas parodija:

"Varen plaša mana zeme, dzimtā,

Kur vien raugies — krievu politruks;

Un es nezinu starp zemēm simtām,
Kur tā cilvēks nošauts tiek — kā buks".

Šajā pantā, šķiet, vispilnīgāk ir izteikta visa Staļina

konstitūcija, par kuru viņi paši teica, ka pie tās neesot ne

ko pielikt, ne ko atņemt. "Staļina saulītei" bija tik smacī-

ga svelme, ka nmms vajadzētu palikt sarkaniem, lai pēc

tam galīgi nolobītos mūsu neproletāriskā āda. Dzīve bija

kļuvusi par parodiju, bet sakāmvārdu parodija — par īste-
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nību: "kaiš mūs baro, — miers mūs ved uz postu". Glābt

mūs varēja tikai karš un šo karu varēja dot tikai vācietis.

Gaidīt karu, nozīmēja gaidīt septiņsimtsgadus veco ienaid-

nieku. Šķiet, ka latviešiem toreiz bija vienalga — sēdēt

kaut velnam uz ragiem, bet tikai projām no boļševikiem!

Sākās karš un drīz vien mēs bijām — velnam uz ra-

giem.
leradās Hitlers — "atbrīvotājs", kurš 1939. gadā uz-

meta mums cilpu kaklā un tagad — 1941. gadā, šo cilpu

šķietami palaida vaļā.
—"Katra Latvijas vēstures grāmatas lapa stāsta maz

patīkama un piedodama par baltvāciem. Baronu vadītās

"melnās sotņas" briesmu darbi, Vilhelma II Latvijas kolo-

nizācijas plāni, latviešu strēlnieku pulku cīņas I pasaules

karā. Latvijas pirmā okupācija, latviešu asinīm slacītā

baltvācu vadībā izrīkotā bermontiāde, baronu sazvērestī-

ba pret jauno Latvijas valsti — viss tas pamatoti nostipri-

nājis mūsu tautas negatīvo nostāju pret to vācu tautas daļu,

kas sevi uzskatīja par izredzētiem kungiem — Herrenvolk

—
latviešu zemē, kuriem mums aklā paklausībā būtu jā-

bučo roka un mūžīgā padevībā jāpateicās par šeit "atve-

sto kultūru".

"Nu laiki bija krasi mainījušies un nesolīja mums ne-

kā laba, jo tie paši vīri, kas no Latvijas bija ar zobgalībām

izvadīti un kas labi pazina latviešu jūtas pret viņiem, jo

drīzi atgriezās mūsu zemē, pie kam vēl kā latviešu tautas

"atbrīvotāji", "zonderfīreru" un dažādu augstu pārval-
des ierēdņu amatos, pārmērīgi iedomīgi un valdīt kāri".

"Kad 3. jūlijā inž. Einbergs, plkv. Kreišmanis un pro-

tokolšefs Olavs ieradās pie vācu <SS augstākā policijas še-

fa Staklera pārrunāt nacionālās valdības jautājumu, tiem

paziņoja, ka viņi atrodas nevis atbrīvotā, bet gan okupētā

zemē.

Rīgas komandants noliedza latviešu organizēšanos un

kustības brīvību, apķīlāja latviešu iestāžu ēkas, un kad

"Tēvijā" plkv.-ltn. Deglavs ar plkv. Plensneru aicināja
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Latvijas armijas virsniekus un instruktorus sasaukties im

pulcēties latviešu armijas vienību atjaunošanai — bija no-

doms steigšus noorganizēt nacionālo diviziju, kas būtu biju-

si bruņots faktors latviešu politiskai patstāvībai, Nachti-

gals turpat lika iespiest savu pavēli, ar ko kategoriski no-

liedza latviešiem nēsāt ieročus un valkāt jeb kāda veida

formas tērpus, piedraudot ar kara tiesu". — "Patiesība bi-

ja kļuvusi nu tik rūgta, ka par to derdzās runāt". (K. Va-

nags — Boļševiku jūgā).

Jaunie kungi bija klāt! —

"lekš Dīnā stāv šteibeu

Und izkāp trīs vīr';
Tie braukuš' uz Bauerland

lekasēt Ir.

Tas pirmais ar Bierbauch

Ir Heinrich von Lohs,

Viņš domā, ka Lettland

Ir slaucama gos.

Tas otrais, kas izkāpj
Ir Baron von Drek,

Viņš dos mums to kultūr'

Mēs — Eier und Speck.
Tas trešais ir Medems

(Viņš hemoroidslims)

Viņš domā, ka Kurlandē

Prūši tik dzims.

Ak, latviešu tauta
,

Kāds prēks un kāds gods

Pēc septiņsimts gadiem

Jums atkal ir dots!

Jūs esiet bcschlagnahmt,

Und turiet sav' Maul',

Mēs ēdīs' to mīkstum', —

Jūs grauzīs to kaul' ".

(Autors nezināms).
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Atbraukušie "atbrīvotāji" sāka iekārtoties un rīko-

ties.

—"Nozuda Latvijas karogi, izdzisa Latvijas vārds ie-

stāžu nosaukumos, pat Latvijas Universitāti vāci sauca par

Rīgas Universitāti, tāpat Nacionālo operu un teātri, jo

vārdiņš "nacionāls" baltvāciem bija bubulis" (K. Vanags

— 'Boļševiku jūgā).

Rīgā ieradās Nils Holsts, Igaunijas senās muižnieka

dzimtas atvase. Viņa uzdevums — Rīgai jātop vāciskai. le-

las pārdēvēja, un ielu stūrus nu greznoja Hitlera, Gēringa,

Manteifeļa un citu Teifelmanteļu vārdi. Ropaži tapa par

Hasenpot, Rēzekne — par Rositten v. t. t.

—"Latviešu tautai atkal bija iestājies jauns nebrīvības

laikmets. Gaišo cerību vietā — dziļa vilšanās. Latvieši gan

bij ar mieru tagad paši nosargāt savas zemes robežas pret

austrumu ienaidnieku, ja Latviju atdotu latviešiem, bet

vāci šādās runās i neklausījās. Naci ārpolitika, kuras vad-

mude bija sagrābt un saraust, laupīt, valdīt, izkalpināt un

verdzināt, latviešos redzēja tikai kalpotāju rasu, kurā kat-

ra ideja kļūt pašiem atkal par savu likteņu lēmējiem, kā

pretvāciska, šovinistiska un anglofiliska, bija jāiznīdē".

(K. Vanags — Boļševiku jūgā.).

Lai gan Latvija 7. jūnijā 1039. gadā noslēdza ar

Vāciju neuzbrukšanas līgumu, tomēr pēc boļševiku padzī-

šanas izrādījās, ka Vācija ir okupants, ne līguma partners

vai atbrīvotāja.

Jūs esiet beschlagnahmt un turiet sav' Maul'..
.

Ar Ostlandes nodibināšanu, kurā ietilpa ari Krievijas

apgabali, nu vajadzēja būt skaidram, ka "Latvijai nav

izredžu atgūt neatkarību, jo tās divdesmit gadu pastāvē-

šana balstās uz totālu kļūdu" — kā to paziņoja Berlīnes

radio. To pašu. ko boļševiki darīja ar rupju varu straujā

tempā, to vāci pasāka lēni, ar žultainu ironiju noniecinot

un pazemojot visu latvisko. Mums bija jādzird ironiskas

runas un jālasa pulgotāji raksti pret Latvijas valsts pat-

stāvības laikmetu, mūsu sasniegumiem mākslā, kultūrā,

saimniecībā, noniecinot mūsu valsts vīrus, pat boļševiku
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aizvesto prezidentu K. Ulmani, šeit savu pakalpīgo vagara

roku pielika ari vairāki latvieši. Izņēma no apgrozības tūk-

stošiem latviešu izdevumus. Tos nodeva "Izejvielai" pār-

strādāšanai, kā kaitīgu lasāmvielu.

Lieki būtu pieminēt, kādus milzīgus zaudējumus saim-

niecībā vācu okupācijas vara izdarīja Latvijā. Divas treš-

daļas mūsu ražojumu aizgāja vācu armijai, vai tika aizvesti

uz Vāciju. Ik viens vācu junkurs varēja kastēm sūtīt uz

Vāciju latviešiem atrauto speķi un sviestu. Jaunie "atbrī-

votāji" tā tad turpināja atbrīvot no visa tā, ko boļševiki

vēl nebija paguvuši. Lielie un mazie vācu kungi godam

veica Gēringa 1942. gadā 4. augustā okupēto apgabalu

reichskomisāru sanāksmē doto pavēli: — "Jūs neesiet turp
sūtīti, lai rūpētos par jums uzticēto zemju labklājību, bet

gan lai tās izspiestu (lini sie auszuquetschen)".
—"Tā kā nekas nedrīkstēja atgādināt Latvijas valsts

neatkarību, tad vācieši ienākot paziņoja par spēkā esošiem

nevis Latvijas valsts likumus (kā 1o jau bija deklarēju-

šas latviešu iestādes), bet lielnieku likumus ar visu lieli-

nieku laikā izdalīto juridisko un saimniecisku pārgrozību

spēkā stāšanos".

"Tā vācieši arī Latvijā jau pašā sākumā iznīcināja

jebkuras ilūzijas, ja tās kādam uz lielnieku baigā gada fona

bija radušās. To vietā no jauna atdzīvojās naids un spīts".

(A. Plensners Enf. p. 1. (>).

Prasība pēc lielinieku likumu ievērošanas nogāja pat

līdz kurioziem. Tā, piemēram, Latvijas Kara Skolu Beigu-
Šo Virsnieku Apvienības krāj-aizdevu kapitāla nauda, kā-

da pārpratuma un boļševiku birokrātijas nevarības dēļ. ne-

bija nacionalizēta, resp. nebija iemaksāta valsts kasē. Vācu

okupācijas iestādes, atsaucoties uz boļševiku nacionalizāci-

jas likumu, pavēlēja nokavēto maksājumu izdarīt.

Atstājot spēkā boļševiku izdarīto nacionalizāciju, ge-

nerālkomisāri sāka "dzīt šeftes" ari citādā veidā. 1943. g.

februārī izdeva "privātīpašuma atjaunošanas" noteikumus.

Gājiens apmēram bija tāds pats, kā kādreiz Romas kato-

ļu garīdzniecībai ar indulgencēm, kur par naudu varēja
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nopirkt vielu debesu valstībā. Ari vācu kungi groteskā vei-

dā, pēc zināmas izpirkšanas maksas nokārtošanas atdeva

īpašniekiem viņu īpašumus atpakaļ, gan ar noteikumu, ka

tos var atkal atņemt. "Zemgales prezidents", kā viņš sevi

labprāt ļāva dēvēt, brīvkungs Medems, laikrakstā Zemga-
lietis .1943. g. 18. februāra mira., to ciniski paskaidroja tā:

"Šī zeme ir izkarota ar vācu asinīm. Jums uz to nav nekā-

du tiesību, bet mēs jums to augstsirdīgi uzdāvinām".

Boļševiku nacionālizācijas likumi vāciešiem bija pat ļo-

ti patīkami un izdevīgi, lai ar "kara laupījumu" — latvie-

šu īpašumiem, varētu rīkoties pēc sirds patikas un pēc ka-

ra, saskaņā ar kolonizācijas plānu, latviešu zemi varētu

piešķirt par nopelniem bagātiem vāciešiem.

—"Kāda bija vācu rīcība citās okupētās zemēs, tāda

tā bija Latvijā. Un droši vien vēl ļaunāka nekā okupēta-

jās rietrumu zemēs, jo šo zemi, kā jau teikts, tie gribēja

padarīt par savu. Viņiem bija vajadzīga telpa, bet ne cilvē-

ki. Un ne pavisam jau ne tādi, kas tiecās pēc savas nacionā-

lās un valstiskās neatkarības". (Plkv. A. Plensners Inf.

p. 1. 2).

Jau pirms kara 1941. g. 2. aprilī Rozenbergs kādā me-

morandā norāda uz Baltijas valstīm, kā uz vācu kolonizāci-

jas apgabaliem un saka, ka ievērojamu daļu latviešu, se-

višķi inteliģenci, nākšoties pārcelt uz Krieviju, lai Baltija
atbrīvotos vācu kolonistiem. 1941. g. 16. jūlijā, pēc Balti-

jas valsts okupācijas, apspriedē Hitlers savā glavenā mīt-

nē dod protokolētus norādījumus Gēringam, Rozen-

bergam, Bormanim un Keitelam, par taktiku ieņemtos ap-

gabalos. Viņš norāda, ka šie apgabali nekadnetiks atstāti.

"Visas Baltijas valstis tiks inkorporētas Vācijā" — teicit*

Hitlers disputā ar Gēringu. "Mūsu mērķi nav nevienam jā-

zin, mums nav priekšlaicīgi jāpadara neviena tauta par

mūsu "ienaidnieku". "Instrukcijā valsts komisāriem Ost-

landē", Rozenbergs bija atklāti pateicis viņu uzdevumus:

"Pārvērst Ostlandi par Lielvācijas sastāvdaļu, germanizē-

jot rasiski lietojamo elementu, zemi kolonizējot ar vācie-
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šiem un izraidot nevēlamos".— Vāciešiem bija vajadzīga

zeme, bet ne latviešu tauta.

"'Kādreiz Kīgā, kad vācu okupanti kala plānus par

Latvijas Universitātes pakāpenisku iznīcināšanu, rīdzi-

nieks barons Menzenkamfs, kas agrāk bija Rīgas vācu avī-

zes redaktors, bet vācu okupācijas laikā — preses cenzors,

mēģināja pierādīt, ka latviešiem, kā mazai tautai, nekad

nevarot būt savas augstākās, radošās kultūras v. t. t.

(Laiks 25.1X.54.).

Ari baltvācietis Kurts Minuts savu slepeno ziņojumu

generālkomisāram iesāk ar teikumu: "Visās savās ap-

spriedēs Reieh'ā es vadījos no priekšnoteikuma: latviešu

tauta ir jāasimilē!"

Visu to atklāti apliecināja Himlera oficiozs "Das

Seh\varze Korps" 1942. g. augusta 34. numurā izcilā vietā

ievietodams doktrināru rakstu — "Germanisieren", kura

saturs izsakāms vienā teikumā: "Vācu okupētās austrum-

zemes ir jāgermanizē ne pārvācinot vietējos iedzīvotājus,

kuri nozīmējot tikai pilienu uz karstiem akmeņiem, bet gā-

dājot, lai tur dzīvotu ļaudis vienīgi ar ģermāņu asinīm!"

Šo laikraksta numuru latvieši dedzīgi izpirka; par to

maksāja 20 un vairāk markas, lai pašu acīm lasītu nāves

spriedumu savas tautas un zemes nākotnei". (K. Ludvigs

— Mēs bez Latvijas nenorimsim).

Tādi bija krievi, tādi — vācieši.

"Būtu grūti darīt kādu atšķirību starp abām šīm oku-

pācijām, sevišķi, ja patur prātā ari vācu zvērības pret žī-

diem, čigāniem, nedziedināmi slimiem, apcietinātiem un ci-

tiem". (iPlkv. A. 'Plensners Int p. 1. 1).

Pie Latvijas PSR ministru padomes darbojās īpaša ie-

stāde ar ļoti zīmīgu nosaukumu: ■—Strādnieku organizētas
vervēšanas pārvalde. Mēs zinām, ko tā darīja — latviešu

jauniešus sūtīja "brīvprātīgi" uz Sibirijas stepēm, kolho-

ziem atmatas plēst. Vācu okupācijas laikā bija vācieša A.

liāna un latvieša P. Reinharda vadītā Darba pārvalde. Ari

tā "brīvprātīgi" sūtīja latviešu jauniešus RAD dienestā uz

Vāciju. Kas gribēja izglītību turpināt, tam šī "brīvprātība"
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bija neizbēgami obligāta. Tā deva "privilēģijas" — gadu

pirms vidusskolas beigšanas aizejot RAD dienestā, ieguva
vidusskolu beigušā tiesības.

Darba pārvalde gādāja, Lai:

"Jūs Mēdels brauc uz Hamburg, Iveln,

Kur naktīs bumb's met Engliš veln' ".

PAŠPĀRVALDE

Ja ari vācu solījumiem un parakstiem nebija pat tik-

daudz vērtības kā tam papīram, uz kā tie rakstīti, tad jā-

saka, ka Hitleriskā Vācija un viņas negodīgie varas nesē-

ji ir bijuši tik "godīgi", ka attiecībā uz Latvijas valsts tie-

sību atjaunošanu, nav nekā solījuši; gluži otrādi, Berlīnes

radio un oficiālie izdevumi atklāti ir pateikuši savus nodo-

mus — lai latvieši šo savu 20 gadu "intermeco" aizmirst,

jo ātrāk, jo labāk. Tikai pašpārvaldes ģenerāldirektori un

— inspektori, šķiet, peldēja zilajos ilūziju mākoņos. Fanā-

tisma atklātai ticībai var pierakstīt iedomas, ka iesēžoties

ģenerāldirektora krēslā, kāds varēs būt kaut kas vairāk,

nekā valdošā vācu kunga pavēļu izpildītājs. Zemē valdīja

tikai viens kungs — vācietis, kas valdīja "Fīrera" vārdā

un "(irosdeičlandes" interesēs.

Hitlera laika dokumentu 1942. g. 8. maija protokolā

teikts, ka Rozenbergs ziņojis Hitleram par Baltijas paš-

pārvaldēm : Tās neesot dotas turienes tautu labā, bet lai

atbrīvotu vācu pārvaldes ierēdņus vācu kara mašinērijai.

Ģenerāldirektori un citi pašpārvaldes aparāta funkcio-

nāri, uzņēmās pienākumus un vairāki tajos sirdīgi turējās

līdz piecām minūtēm pirms 12. Kā viņi paši teica — var-

būt, ka viņi tā ari domāja — ar labu ticību pakalpot savai

tautai.

A. Kirchensteins no Višinska žēlastības iesēdās valsts

prezidenta krēslā. Personīgā sarunā, uz vltn. Arv. Zāmueļa

jautājumu, vai viņš kā prezidents ir vienis prātis ar tām

nebūšanām, kas valstī notiek — Kirchensteins atbildējis, ka

viņš amatu uzņēmies, lai darītu latviešiem labu. Ja viņa vie-
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tā būtu kāds cits, varbūt, latviešiem klātos daudz ļaunāk.
Kirchensteins bija tad, Kirchensteins bija ari otrajā okupā-

cijas laikā, bet vai latviešiem var vēl kas ļaunāks notikt,
kas "labdara" Kirchensteina valdīšanas laikā notika?

Ari sarkanais ģenerālis Br. Kalniņš amatu uzņēmies, lai

darītu latviešiem labu. Pat spiegs Fridrichsons vēlējis Lat-

vijai to labāko. Plkv. A. Silgailis par to raksta: "lcradā*

ari bij. mūsu armijas kapteinis Fridrichsons, kas savā lai-

kā par spiegošanu Pad. Savienības labā bija notiesāts spai-
du darbos, bet tagad. Kirchensteina "valdības'" amnestēts.

Uzsākot sarunu, Fridrichsons vispirms ieminējās, ka viņš
labi zinot kā uz viņu skatoties latviešu virsnieki, bet tas

viņam esot vienaldzīgi, viņš sevi uzskatot par latvieti un kā

tāds. vienmēr esot gribējis Latvijai to labāko. To pašu viņš

Latvijai gribot arī tagad". (Laiks '24.1.53.).

Mēs uzskatam, ka tie ir ne tikai marionetes, bet no-

ziedznieki, kuri savu sarkano varas kungu kalpībā, līdz ar

tiem sauca tāpat kā "mūsu iemīļotais" dzejnieks Majakov-
skis: "Šī vara — padomju vara — pareiza vara!" — Ja

gribam būt konzekventi kā pret krieviski boļševistisko, ta

ari pret vāciski-hitlerisko kalpiņu rīcību, tad kā lai apzī-

mējam to Dr. iur. (un viņam līdzīgos), kurš vācu okupāci-

jas laikā "Tēvijā" rakstīja un liecināja: "Vienīgi parei-

zais ceļš — vācu nacionālsociālistu ceļš". Ne nu visi varēj

būt vienis prātis par to. ka šie vīri, kuri tad tik "skaisti" ru-

nāja, ka viņi ari tagad būtu īstie vīri latviskās dzīves vei-

došanā.

Tā nu redzam, ka abu okupācijas laiku funkcionāriem

pašiem liekas, ka viņi ar pilnu krūti cīnās par taisnu lietu.

Bet tāda ganir bijusi visu okupācijas laiku režimu sadarbnie-

ku-kolaborantu argumentācija — viņi ieņēmuši amatus

"nolūkā panākt iespēju palīdzēt tautai, cik vien tas ie-

spējams".

Ja iedod velnam pirkstiņu — viņš paņem visu roku un

beidzot ari pašu. Kā katrai okupācijai, tā ari vācu laikam,

bija vīri, kuri pamazām, soli pa solim, arvien dziļāk iejū-
dzās sadarbības ilksīs, tā kā savu kungu vezums jāvelk vien
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bija tālāk. Tiem vai nu pietrūka dūšas, savlaicīgi pateikt
— nē!, vai pietrūka saprāta izprast vācu nolūkus, vai arī

vācu laikā bija tikuši augstos amatos, kādos viņi vatēja
tikt un pastāvēt tikai okupācijas konjunktūras laikā. Kā

gan lai citādi rīkotos Latvijas laika apriņķa pārvaldes jau-
nākais skrīverītis, kurš nu bija uzrāpies līdz apriņķa priekš-
nieka godam? — "Tupi un turies — tev tā vietiņa piede

lēs", vai arī tava godība grims līdz ko grims vācu kungs,

no kura žēlastības tu savu "aizvēja pusi" esi iemanevrējis

siltajā goda krēslā, tad, kad citi nevēlējās, locīt skaustu vā-

cu kungu priekšā. Bezprincipu cilvēki, karjeristi, savas

siltās vietiņas dēļ, ir ar mieru laipot katrai varai. Kad ir

silta vietiņa — var pārdot kažociņu.

Pilnīgi dabīgi, ja viņi tagad mēģina attaisnot un ap-

gaismot no labās puses savu rīcību, kā vienīgi pareizo un sa-

skanošu ar "visas tautas" interesēm. Viņi tagad viens otru

velk. Tāds tādu pasist. Roka roku mazgā — abas "šmu-

cīgas".

Tie bija kara laika "politiskie spekulanti", kā saka

Ž. Unāms. Šiem ļaudīm bija iespēja un viņi spēlēja divkosī-

gu lomu, prata izpatikt okupācijas varai un ari nospēlēt

tautas labdaru lomu. Ari sikspārnis, putnu-zvēru karā lidi-

nājās, kad pārsvars bija putnu pusē, bet staigāja kājām,

kad kara laime svērās zvēru pusē.

Okupācijas varas rīkojās pēc sava plāna un grafikas

un neprasīja pēc "latviešu pārstāvju" domām.

Vācu okupācijas laikā SD apcietināja divus pirmā
valsts prezidenta J. Čakstes dēlus — Mintautu un Konstan-

tīnu. Komunisti savukārt uz Sibīriju deportēja J. Čakstes

meitu Maigu. Latvijas vanagus (ne Daugavas vanagus),

gandrīz visu pastāvēšanas laiku vadīja atv. kapteinis Lāč-

plēša K. 0. K. Markus Ozols, kuru komunisti noslepkavoja

kā vienu no pirmajiem. Ko nepaguva likvidēt komunisti, to

turpināja vācieši, un Latvijas Vanagu biedrības viceprezi-

dents Jānis Jansons mira vācu koncentrācijas nometnē. Un

"mūsu" pārstāvji par to varēja tikai noplātīt rokas.

Pēc Mintauta un Konstantīna Čakstes apcietināšanas
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pēc tam, kad pie generālinspektora griezās vairākas sabied-

rībā pazīstamas personas, gen. Bangerskis, ])ēe paša iztei-

cieniem, griezies vairākkārt pie Šrēdera un Jekelna. Kā ci-

tur, tā arī šajā lietā, viņš ir bijis visai nevarīgs. Jekelns

paziņojis, ka apvainojumi pret Mintautu čaksti izrādījušies

nepamatoti. Tādā gadījumā viņu tāpat atbrīvotu kā nevai-

nīgu, bez kādas "iestāšanās" no Bangerska puses. Kons-

tantīna Čakstes likteni Bangerskis nevarēja grozīt. Pēc Je-

kelna izteicieniem, K. Čakstes lietai esot sakars ar spiego*

Sanu, tas ir, ar ziņu sniegšanu ārzemēm un to nodošanu

pretiniekam. Ziņas, kā zināms, tika sniegtas mūsu "ienaid-

niekam" — Latvijas sūtnim Salnājam Zviedrijā. Konstan-

tīnam Čakstem bija jāmirst vācu koncentrācijas nometnē.

'Mūsu pārstāvji" bija nevarīgi. Uz viņiem šķībi ska-

tījās kā latvieši, tā vācieši un beidzot tie šķībi skatījās ari

viens uz otru. Bet nepieciešami viņi esot bijuši, -la nu tā,

tad viņi ir bijusi kā ricinus eļļa. Attiecīgā nepieciešamības

reizē to ar pretīgumu ieņem un pēc tam no tās ai- riebuma

novēršas.

"Un tagad es runāšu par mums pašiem, tā sauktajiem

ģenerāldirektoriem, septiņiem izbālējušiem pīlāriem, kas

pazaudējuši savu agrāko labo slavu un arī paši savā star-

pā nesatiek un uzlūko viens otra šķībi" — teica ģenerāl-
direktors Valdmanis par sevi un saviem kolēgām (194.°). g.

29. janvāra protokols).

Kā vārdā, kā uzdevumā on ar kādām pilnvarām darbo-

jās pašpārvalde?

"Vērojot latviešu aktivitāti savas zemes lietu kārto-

šanā, arī nac. soc. vācu eivilpārvalde pēc ilga laika piekri-

ta radīt Latvijas gēnerālapgabalam stipri beztiesīgu zemes

pašpārvaldes institūtu. lecēla ģenerāldirektorus, bet faktiski

tiem teikšanas nebija, nemaz par likumu izvešanu dzīvē

nerunājot", (gen. Bangerskis — O. Preivalds, Kurzemes

cietoksnis 11 d. 129).
Kādu laiku Rīga bija kā pūķis ar četrām galvām. Tai

bija vācu pilsētas galva — Wittroks un latviešu — Dreima-

uis. Tāpat bija divas pašpārvaldes. Pirmā — latviešu paš-
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iniciativē nodibinātā — ar galvenam direkcijām. Tās neat-

zina vācieši. Vācieši sastādīja otro pašpārvaldi — Uzticī-

bas padomi. Uzticības padome bija sastādīta Berlīnē un ta-

jā iegāja gen. Dankers, plkv.-ltn. Freimanis, plkv.-ltn.

Veiss, Ev. Andersons un prāv. V. Zanders. Tās neatzina lat-

vieši. Tikai, kad no Vācijas atgriezās bij. L. U. rektors M.

Prīmanis, starp abām pašpārvaldēm sākās sarunas un vie-

nojās par resoru pārkārtošanu (Pēc Latvju Enciklopēdijai

.1875 1. p.).
Pirmā pasaules kara laikā vācieši zobojās par Krievi

;fu. Cara ērglim esot divas galvas, bet abas tukšas; Rīgai

bija četras galvas, bet cik tās bija pilnas.'

A. Rozenbergs pārskatā par veicamiem priekšdarbiem

austrumu apgabalos raksta par sarunu ar vācu pretizlūko-
šanas vadītāju adm. Kanarisu, attiecībā par Austrumeiro-

pas tautu pārstāvjiem un saka "Politiskais departaments
izdarīs visu to personu, izņemot krievus, pamatīgu pārbau-

di, kurus eventuāli varētu izlietot kā padomniekus dažādu

tautu administrācijās". — Militārā pretizlūkošana un po-

litiskais departaments bija. acīm redzot, divi filtri, caur

kuriem bija jāiziet cauri katrai personai no austruinapga-

balu tautām, lai tā gūtu vietējās tautas pārstāvja kvali-

fikāciju Rozenberga acīs, ar kuru tad viņš uzņemtu kon-

taktu (M. Čakste Latvju ziņas).

Ko šajos filtros pārbaudīja? Cik katrs ģenerāldirek-

tors var būt uzticīgs Latvijai vai Lielvācijai?

Ģenerāldirektorus iecēla amatā un atlaida generālko-
misārs. kurš ari aizrādīja, ka par vienīgo latviešu pārstāvi un

sakarnieku atzīst O. Dankeru, bet pārējos resora vadītā-

jus nemaz neuzskata par lemt spējīgu kollegiālu orgānu.

Jau 0. oktobrī 1941. g. ar Reichskomisāra Loses dekrē-

tu tika ievestas vācu tiesas ar vācu tiesnešiem, kas sprie-
da pēc Vācijas likumiem. 13. martā 1942. g. tam sekoja ge-

nerālkomisāra Drekslcra dekrēts par vietējo tiesu iestāžu

pagaidu darbību. Visus tiesnešus, advokātus un notārus

iecēla amatā generālkomisārs. Noteica, ka civiltiesas nevar

izspriest strīdus par īpašumiem, ko vācu iestādes pārņēmi
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savā fidueiārā pārvaldīšanā kā Pa <l o m j v Krievi-

jas mantu. Visus svarīgākos vācu okupācijas laika jau-

tājumus (iedz. pārtikas devas, apgādi, klaušas, naturālās

nodevas, algas, darba dienestu, mobilizāciju v. c.) izlēm

reichskomisariata un generālkomisariata iestādes, kas dar-

bojās paralēli pašpārvaldei un uzdeva tai realizēt savus

lēmumus ari tad, ja tie (piem. iesaukšana policijas bat. un

leģionā) bija pretlikumīgi starptautisko tiesību ziņā.

Pašpārvalde ar iesniegumiem vācu civilpārvaldei gan,

mēģināja mīkstināt okupācijas režīmu, bet šiem soļiem bija

pavisam mazi panākumi. Redzot tuvojamies Vācijas sakā-

vi, vairāki ģenerāldirektori pārgāja opozīcijā.

Jau 1944. g. vasarā Latviju atstāja 0. Dankers. 27.

sept. 1944. g. visi ģenerāldirektori tika izsaukti uz Vāciju,
kur tiem paziņoja, ka pašpārvalde tiek likvidēta (L. E.

.1815).

"Pašpārvaldes likvidēšana šādos apstākļos ir pavisam

nesaprotama un rada vēl lielākus sarežģījumus — teicis

Bangerskis (Laiks 15. XII. 51). — Moris savu uzdevumu

bija veicis — moris varēja iet. Pašpārvaldei gan tā kā tā

nebija pat tik daudz varas kā "apbruņotam vācu vezumnie-

kam" (Plkv. A. Plensnera apzīmējums). Pašpārvalde kā pa-

klausīgs kalps realizēja sava vācu kunga pavēles —
izda-

rīja iesaukšanu policijas bataljonos un leģionā.

Komunistu "tautas tiesām" nevajadzēja likumu, jo

viņi tiesu un taisnību sprieda pēc "sociālistiskās sirdsapzi-

ņas". Pēc kādas sirdsapziņas rīkojās pašpārvalde, jo ne-

kāda latviešu tautas pilnvarojuma tai nebija? Taisni otrādi

— Latvijas sūtņi protestēja pret vācu okupācijas varas rī-

cību/kuras pavēles pašpārvalde pildīja.

Pašpārvalde bija vācu okupācijas varas palīgorgāns.
Tā bija nelegāla un nekonstitucionāla iestāde. Bet tāda bija

ari A. Kirchensteina valdība.

Vācu palīgorgāna darbinieki — "latviešu pārstāvji"
un viņu trubadūri tagad cenšas medaļas priekšpusi uzspod-
rināt jo košu. Vēstures priekšā nedrīkst melot. Cik derīga
tā "medaļa" patiesība būs bijusi, par to vēsturnieki va-
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rēti dot īstu spriedumu tikai tad, ja būs aplūkojuši abas

puses -- izcilo un necilo.

LATVIEŠU SS BRĪVPRĀTĪGO LEĢIONS.
(saukts — Latviešu leģions).

Nekad neliek tikdaudz melots, kā pirms

kāzām, pēc medībām un pēc kara.

(Bismarks).

Šoreiz pieskārsimies Bismarka teiciena pēdējai daļai —

"nekad netiek tik daudz melots, kā pēc kara".

Varbūt pārdzīvojumā laikmeta traģisma dēļ, vai var-

būt, savas vientiesīgās ticības dēļ Hitlera Vācijas godīgu-

mam, vai vienkārši starptautiskā stāvokļa apbrīnojamās ne-

izpratnes dēļ. tie, kas aicināja un izveda iestāšanos vāca

bruņotos spēkos un to palīgvienībās, toreiz savos aicināju-

mos un tagad aprakstos par notikumu norisi, ir nonākuši

lielās pretrunās. Pretrunīgi apgalvojumi slēpj sevī nepa-

tiesību. Daudzkārt tā ir konjunktūras valoda, kura runā 1ā

kā tas katrreiz ir izdevīgi savas rīcības attaisnošanai.

Mēdz teikt, ka saudzīgi meli esot cilvēcīgāki par ne-

žēlīgu patiesību. Vēsture, ari kara vēsture tomēr nedrīkst

paust nepatiesību, melus. Tai jābūt kaut nežēlīgai, bd pa-

tiesai, lai no tās patiesi varētu mācīties un nākotnes karos

aicinātu asinis liet par idejām, bet ne par ilūzijām.

Nevienam nepieder taisnības monopols. Ari es šajā

apskatā nepretendēju uz to. ka varēšu dot īsto atbildi par

to. kā tas notika un kā tam būtu bijis jānotiek. Taisnī-

bas var būt dažādas. Krieviem bija sava — vāciešiem sava

taisnība. —"Stiprais ar zobenu taisnību mēro"—. teica

rakstnieks J. Ifedenis. Taisnība ir tik "taisna", cik taisns

tas mērs ar kuru viņu mēro. .la nu taisnība ir relatīvs jē-

dziens, tad patiesībai tomēr būtu jābūt absolūtai. īstās pa-

tiesības meklētājas ir reliģijas, bet ari šo patiesības meklē-

tāju-reliģiju normas bieži vien ir dažādas. Tā — musulma-

nis var lurēt daudz sievu, bet nedrīkst dzert vīnu. Svētā
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tēva katoļu garīdznieks, turpetīm, var dzēri vīnu, cik

tīk, bet nedrīkst ar iekārību acīm pal paskatīties ne uz

vienu sievieti. Cilvēcīgās atziņas esot relatīvas. Tās derot

1 ikai zināmos apstākļos.

Kā ir ar latviešu taisnību .'

Neviens neesot labs tiesnesis pats savā lietā, bel tā kā

kara vēsturi raksta un spriedumus dod tieši tie. kas bija

rīkotāji un izpildītāji, tad par to vai- būt dažādās domās.

Atļaujos domāt, ka par pagājušā kara dažiem notikumiem

esmu tiesīgs līdzspriest, pa daļai mana toreizējā amata dēl,
bet varbūt ari tamdēļ, ka — ar patosu runājot — leģiona
sastāvā būdams, "uz tēvzemes altāra" esmu nolicis 60$ no

savas veselības.

Cilvēka dzīve, un sevišķi veselība nav grāvmalā atrasta

manta, kuru vai- pavēlēt upurēt par mazāk nekā lielu lielu

un patiesi skaidriem ideāliem un mērķiem.

Bet kā tas notika pagājušā karā?

Vēsture nepiedotu, ja 1941. gadā. pēc boļševiku padzī-

šanas, nebūtu mēģināts atjaunot Kal vijas valsts neatkarību

un mēģināts uzstādīt savus bruņotos spēkus, bet lai vēstu-

re piedod to, kā tas daudzkārt notika formējot bruņotās vie-

nības pēc tam, kad vācu kungi skaidri, nepārprotami, at-

klāti pateica: "Novelciet mundierus! Nododiet ieročus!"

- -"bauri"— pie arkla! Tur, un nekur citur, ir tava vieta!

"Var jau saprast visāda veida okupācijas varas rīko-

jumus, bet vācieši to izdarīja tik apvainojoši, kā to prata

tikai viņi savā lieluma mānijā. Latvieši to neaizmirsa. I v

sevišķi tad. kad vācieši sāka cilāt jautājumu par latviešu

karavīru vienību dibināšanu", saka plkv. A. Plensners

(Inf. p. 1. 8.).

■Bet "mēs" gribējām kauties — plecu pie pleca — ar

Vāciju, kura ar Latvijas valsti 7. jūnijā L939. gadā nos-

lēdza neuzbrukšanas līgumu. Nepilnus trīs mēnešus vēlāk

Vācija, ar pilnīgu dvēseles mieru, vārda tiešā nozīmē,

Baltijas valstis iztirgoja Padomju Savienībai. Tā nu ar ilgi

krātu naidu, sāka apstrādāt savus jauniegūtos upurus, jo
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kā Čercilš savos memuāros saka: ''Baltijas valstis ir visme-

žonīgāk antiboļševistiski noskaņotie apvidi Eiropā".

Vācu — krievu līguma ietvaros, krievi sūtīja Latvi-

jas bērzus UZ Vācija saplākšņu ražošanai lidmašīnu fabri-

kām. Tad 22. jūn. 1941. g. Lielvācija uzbruka savam no-

ziegumu partnerim — Pad. Savienībai. Latviju okupēja

vācieši un nu mūsu pārdevējs Hitlers skaitījās ''atbrīvo-

tājs". Neskatoties uz jau pieminētajiem apvainojumiem,

mūsu kara kungi nu aicināja mūs kopējai cīņai — plecu

pie ļdeca — kā kara kalpus, bez Latvijas valsts tiesību at-

jaunošanas.

-Mūsu presē bieži pārmet, ka anglo-amerikāņi bijuši Pa-

domju Krievijas sabiedrotie. Mūsu "sabiedrotais", kurš

mūs iepriekš pārdeva — Lielvācija, bija boļševiku sabied-

rotais pirms anglo-amerikāņi. notikumu gaitā, vēlāk kļuva

par Pad. Krievijas sabiedroto. Tikai pēc tam, kad Vācija
uzbruka savam sabiedrotam — PadjSavienībai, tikai tad

rietumnieki kļuva automātiski par Pad. Savienības cīņu

biedriem, jo rietumnieki jau iepriekš karoja ar Vāciju. Ta

reiz, kad Pad. Savienības sūtnis Lielbritānijā. Maiskis ļoti

uzstājīgi pieprasīja palīdzības sūtīšanu Pad. Savienībai

cīņā pret Vāciju, Čerčils. sadusmots viņam atcirtis: "Ne-

aizmirstiet, lūdzu, ka vēl tikai pirms 4 mēnešiem, mēs uz

šīs salas, vēl nezinājām, vai jūs nemaršēsiet pret mums.

kopa ar Vāciju. -Mēs to turējām pat par ļoti iespējamu."

Ir saprotams dziļais naids pēc pārdzīvotā šausmu režīma

gada. liet vai tikai tamdēļ kauties — par katru cenu?

Pret ko
— bija skaidrs, liet par ko? Vai var nosodīt

tos brīvprātīgos, kuri cita nekā neprasīja, kā iespēju iet

un atriebt savus no boļševikiem noslepkavotos vai aizvestos

piederīgos. Viņi gāja. lai atriebtos par savu aizvesto sievu

un bērniem un gadiem ilgi varonīgi cīnījās. Daudzi pārnā-

ca pēc kara (piem. — ar bruņinieka pakāpes dzelzs krustu

kaklā) un izadu ritējumā... apprecēja citu. jaunu sievu.

Tas nav izgudrots piemērs, tikai piemēra dēļ. Vai ari to

kāds viņiem vai- pārmest? — Nē.

"Nevar dzīvot tikai naidam, tikai iznīcināšanai. Jābūt
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ari kādam pozitīvam mērķim, kādai gaišai cerībai. Vācu

tauta zin par ko viņa cīnās: ne tikai lai iznīcinātu lielnie-

cismu, bet ari lai nodrošinātu savai tautai dzīves un attīstī-

bas iespējas. Bet par ko lai iet tagad cīņā latvieši? Ko

viņiem teikt bez tā, ka jākaro tikai pret lieliniekiem?

Mums nav ko teikt" — tā generālkomisaram teicis ģene-

rāldirektors Ā. Valdmanis. (Plkv. A. Plensners Inf. p. 1. 10).

Nav starp cilvēku kaislībām vairs otras tādas, kura tik

daudz sola un tik maz dod, kā atriebība. Atriebība vien,

tā tad nevarēja būt tas "ideāls", kura dēļ varētu latviešus

aicināt pie ieročiem. Minimālajam priekšnoteikumam bija

jābūt — Latvijas valsts atjaunošana. Latviešu asinis

drīkstēja liet tikai par Latvijas brīvvalsti. Bet vācieši at-

klāti ņirgājās par mūsu "20 gadu intermeco".

"Bet lai karotu, vajadzīgs mobilizēt armiju un pieteikt
karu. Tas ir suverenas varas prerogatīvs un tādēļ bija jāat-

jauno Latvijas suverenitāte, lai Latvijas tauta varēti! karot

kā suverena nācija. Ja tas nenotiktu, tad atliktu tikai

iespēja kļūt par svešas varas kara kalpiem." (L.2.17.11.

1955).

Ar kādām tiesībām kāds, vai kāda grupa drīkstēja

iesaistīt latviešus kopēja cīņā ar vāciešiem, kamēr nebija

izpildīti priekšnoteikumi par Latvijas valsts tiesību atjau-

nošanu?

Bet tajā laikā "ilūziju politika uzsita augstu vilni". —

"Šai laikā nu latviešu leģiona formēšanai un tā cīņas uzde-

vumam vajadzēja kādu pamatotu jēgu. Nepietika ar tuk-

šām frāzēm par latv. tautas vietu "jaunāji Eiropa" pēc

sekmīga kara. Nepietika ari ar jau banāli kļuvušām frā-

zēm par boļševikiem kā latv. tautas nāves ienaidniekiem,

no kā kāda cita sveša vara mūs humānos nolūkos esot glā-

busi. Tie bija tukši vārdi. Jāatceras abu šo varu vienlīdzī-

gā izrīcība ar Latvijas likteni 1939. gada līgumos un tas.

ko 16. jūnijā 1940. gadā Vācijas sūtnis Rīgā fon Kotce at-

bildēja prezid. Ulmanim." — (ž. Unāms Laiku atspulga 77).

Pašpārvalde, savas rīcības pamatošanai, vēlējusies sa-

meklēt nacionāli vēsturisku jēgu, bet vācieši ari to nav
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ļāvuši. Jēga nav varējusi tikt sameklēta, tā tad par jēgu
nebūtu ko runāt. Un ja ari šo "vēsturisko jēgu*' vāci (au-
tu parādīt, tad tā būtu cīņas jēga pret vēsturisko ienaid-

nieku krievu, bet par vēsturisko ienaidnieku vācieti, kuru

jau Lāčplēsis gāza Daugavā, — būtu jāklusē, vai ari par

"atbrīvotāju" jārunā tikai labu.

Bruņoto vienību organizētāju argumentācijas ir tik

savdabīgas un pretrunīgas, ka pie tām vajadzēs pakavēties

plašāk.

—"G. Celmiņš 1941. g. 25. jūnijā teica: "Ja mūsu na-

cionālais karogs uz Kremļa mūriem neplivos blakus Lielvā-

cijas karogam, tad mūsu neatkarība ir zaudēta uz visiem lai-

kiem"— (B. Zemgals — Dienās baltās, nebaltās). Kā zi-

nāms, vācieši pavēlēja Latvijas karogus novākt no Rīgas

ielām jau trešajā dienā. Kā nu lai tas tiktu uz Kremļa

mūriem ? Pērkoņkrusta organizācija drīz atrada zināmu in-

tīmu kontaktu ar vācu iestādēm, kas bija neatkarīgas no

vācu civilās pārvaldes un armijas.
"Pērkoņkrustieši vācu okupācijas laika sākumā cerēja

spēlēt tādu pašu lomu, kā komunistiskā partija krievu oku-

pācijas laikā un tie Ulmani ļoti neieredzēja. Ari okupāci-

jas iestādes Ulmani neieredzēja un viņa vārdu aizliedza

pieminēt." (Ž. Unāms — Laiku atsp. 1G).

"1941. g. nobeigumā — domājams, pavisam citu ceļa

gājēja (i. Celmiņa pūļu rezultātā — arvien stiprāk sāka

klīst baumas, ka vācu "Hoeherer S*S Polizeibefehlshaber

Ost" formēšot atsevišķas latviešu "sardžu vienības" (Schutz-

maenner)." (P>. Zemgals — Dienās baltās, nebaltās).

"(i. Celmiņš ar savu pērkoņkrustu ir pārliecināti, ka

latviešu tautai vācu uzvaras gadījumā būs daudz pakalpots,

ja latvieši, — vienalga kādā formā —
būs cīnījušies ar

vāciešiem plecu pie pleca. Tāpat, protams, domā no Berlī-

nes atsūtītā Dankera "ģenerāldirekcija". Tā domā ari da-

ži kaisti latviešu virsnieki (Veiss, Osis, Lobe)." (B. Zem-

gals — Dienās baltās, nebaltās). — Bet Hitlers domāja ci-

tādi. Ari mēs, latvieši, lai gan daži maldīgi iedomājās

pretējo, nekādā ziņā nepiederējām pie Hitlera izredzētām
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tautām. Mūsu kaimiņi igauņi te ir bijuši "'laimīgāki". Tā

piemēram, sarunā naktī 1041. g. 11. uz 12. jūliju, t. i. īsi pēc

austrumu kara gājiena uzsākšanas. Hitlers saka: "Igau-

ņiem ari ir daudz ģermāņu asiņu. Igauņi ir Baltijas tautu

elitē. Tad nāk lietuvieši un tikai pēdīgi latvieši. Staļins iz-

lietoja latviešus to sodu izpildīšanai, ko krievi atrada par

pretīgiem. Tie ir tie paši ļaudis, kas izpildīja bendes amati;

ari vecajā cara impērijā" (Z. Kalva Latvju Ziņas 1954. 4.

februārī).

"Nepagāja visai ilgs Laiks, kad vāciešiem bija ievaja-

dzējies austrumu frontē ari latviešu dzīvā spēka". (Plkv.

A. Plensners Inf. p. 1. 8).

Dankers, Celmiņš. Osis, Veiss apsolījuši Jekelnam iz-

darīt brīvprātīgu "policijas bataljonu" vervēšanas akciju.

Oša štāba rīcībā stājies ari plkv.-ltn. K. Lobe. Lobe dekla-

rēja : "

...mans priekšnieks pulkvedis Osis ir izšķīries. Ru-

bikons ir pāriets, atpakaļ skatīšanās Vairs nav". (P>. Zem-

gals — Dienās baltās, nebaltās).

It kā svarīgu objektu apsardzībai Rīeā vāci saformēja

500 vīru lielu Rekrutierungsreserve. un šīs oficiāli atzītās

latviešu rotas pēc tam apvienoja L6, kārtības dienesta bat.

Tika dots mutvārdu rīkojums, ka bat. jābūt gatavam doties

uz fronti "cīņai pret boļševismu" (L. E. 1288).

22.10.1941. plkv.-ltn. Manguļa vadībā 16. bat. nosūtīja

uz Austrumu fronti, kur tam sākumā bija jāapsargā dzc.

starp Dno un St. Rusu, bet drīz vien 1 rotu un dažus vadus

piedalīja vācu kaujas vienībām. Aizbraukušā bataljona vie-

tā pavēlēja saformēt Rīgā vēl 2 bat. 16.2. 1942. "Austrum-

zemes" SS un policijas šefs gen. Jekelns deva pavēli uzstā-

dīt vēl 11 jaunus bataljonus, pie kam šai akcijā iesaistījās

ari pašpārvaldes iekšlietu ģenerāldirekcija, nodibinot

"Latv. brīvprātīgo organizācijas galveno kom." Gust. Cel-

miņa vadībā. Šo bat. formēšanu izdarīja latv. kārtības die-

nesta štābs (Rīgā Annas ielā). (L. E. 1289).

"Kārtības bataljonu formēšana, apmācība un kadru

komplektēšana kopš 1042. g. bija uzdota plkv.-lin. R. Osim



26

ar štāba pr-ku (līdz nov.) plkv.-ltn. K. Lobi. Brīvprātīga-

jiem bija jāparaksta līgums uz visu gadu". (L. E. 1295).

Kas tad bija tie "vācieši", kas vervēja brīvprātīgos vā-

cu kara mašinērijai?

Kuriozs šai sakarā var likties R. Oša paskaidrojums,

ka viņš devis
"

...noteiktu norādījumu pretestības kustības

aktivistiem
...

lai sabotētu vācu iestāžu rīcību latviešu vie-

nību dibināšanā un atturētu mūsu karavīru iesaistīšanu"

— lai gan viņš pats bija vienību formēšanas vietas — "An-

nas ielas" iestādes vadītājs (Latvija Vāc. Nr. 36, 1949. g.

4. maijā). Oriģināla izdarība — paši formē, paši jauc. Kas

no tā palika cietējs? ■— Protams, — "melnais" kanaks.

"Vāji apmācītus un primitīvi apbruņotus bat. nosūtī-

ja uz attālākiem frontes iecirkņiem un izkaisīja pa vācu ar-

mijas vienībām no Somijas jūras līča līdz Melnai jūrai. Lai

gan formāli par šo bataljonu komandieriem iecēla latvie-

šus, tomēr faktiskie rīkotāji bija vācu sakaru virsnieki".

(L. E. 1289).
"Bet brīvprātīgo pieplūdums apsīka jau 1942. g. 2. pu-

sē, jo nacionālsociālistu rīcība Latvijā maz atšķīrās no boļ-
ševiku: nacionālizācijas dekrēti palika spēkā, latviešu

patriotu vajāšana turpinājās, Latvijas iedz. pārtikas apgā-

des, algas v. c. tiesību ziņā bij pielīdzināti t. s. austrumu

tautām, partija un civilpārvalde neslēpa, ka pēc kara Bal-

tija tiks kolonizēta no vāeiem" (L. E. 1289).

"Augstāk norādītā vietā vāci bija "iesaistījuši" fron-

tē līdz leģiona dibināšanai, t. i. 1943, gadam, pavisam pāri

par 20 tādu bataljonu, kas, kā jau teikts, pavisam primitīvi

apbruņoti un apgādāti un arī citādi kaujas darbībai nesa-

gatavoti, strauji kusa frontes ugunīs. Lieki minēt, ka šādā

rīcībā latvieši saskatīja tikai sava dzīvā spēka apzinīgu iz-

kaisīšanu un iznīcināšanu, pie tam bez kādas tiešākas nozī-

mes latviešu pašu interesēm". (Plkv. A. Plensners Inf. p. 1. 9).

"1942. g. novembra beigās Valdmani apmeklē pulkve-
ži Plensners un Silgailis un daudzu virsnieku vārdā lūdz

viņu nepretoties mobilizācijai, bet mēģināt panākt, lai lat-
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viešu karaspēka apmācīšana un novietošana būtu latviešu

rokās". (B. Zemgals Dienās baltās, nebaltās). Komentāri

te patiešām lieki.

"Par starptautiskā stāvokļa izpratni neliecina arī dažu

pašpārvaldes direktoru rīcība 29.1.1943. g. apspriedē pie

generālkomisāra leģiona jautājumā, ne ari A. Valdmaņa

memorands, ar ko tika solīta principāla piekrišana formēt

100.000 lielu Latvijas armiju cīņai pret sarkanarmiju uz Lat-

vijas robežām, ja Vācija piešķirtu Latvijai tādu pašu pro-

tektorāta statusu, kāds dots Slovākijai (L. E. 1875).
Vācieši nekad nekā nesolīja. Ari tad nē, kad par pro-

tektorāta lēcu virumu tika mainīta Latvijas "pirmdzimtī-
ba" un ģenerāldirektori piesolīja ]00.000 dvēseles vācu ka-

ra mašinērijas Moloclmm, kuras tajā laikā vāciešiem tik

ļoti bija nepieciešamas. Ari tad — "1942. g. 22. decembrī

reichskomisārs Lose uzaicināja pie sevis gen. Dankeru un

paziņoja, ka vācieši neļaus sev uzstādīt nekādus noteiku-

mus un izcīnīs galīgo uzvaru (Endsieg) bez latviešu kara-

vīriem". (B. Zemgals Dienās baltās, nebaltās).

Ai- kādām ilūzijām sevi tīksmināja pēc tik nepārpro-

tamas atbildes tie, kas ari pēc tam vēl iestājās pār mobili-

zāciju un izveda to. Te, liekas, būtu jārunā ne vairs par ilū-

zijām, bet par ļaunu māniju, ka visam jānotiek "kā astoņ-

padsmitā gadā". Varēja vēlēties lai viss notiktu tāpat kā

1918. g., bet vajadzēja ari redzēt milzīgo starpību starp-

tautiskajā situācijā un pašu stāvoklī. Vācieši labi zināja,

kādam nolūkam latvieši vēlējās savu karaspēku. Viņiem to

atgādināja leģionāru dziedātā dziesma:

"'Mēs sitīsim tos sarkanos arvien, arvien.

Pēc tam tos zili-pelēkos arvien, arvien".

"Un vācieši atklāti izsakās, ka viņi nav pārliecināti
par latviešu izturēšanos kritiskā brīdi" (Plkv. A. Piens

ners Inf. par 1. 15). Vai tamdēļ tāda domāšana nav patie-
si gaisa piļu celšanā, ja gaidītu, lai vācieši iesauc, apbruņo,

apmāca latviešu divizijas un tur gatavībā tam brīdim, kad

pienāks laiks — sist tos "zili-pelēkos"! Vācieši mobilizē-
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ja un nosūtīja tūlīt uz fronti. Tā vispirms tie dabūja dro-

šus pret boļševiku cīnītājus un ļaujot tiem labi noasiņot, lai

pēc vācu uzvaras labākā tautas daļa būtu "iztīrīta" uu

vieglāk būtu kolonizēt latviešu zemi. Un gadījās, ka nejau-

ši dabūjot zināt, ka uz fronti tiek sūtītas neapmācītas un

trūcīgi ietērptas, tikko saformētas vienības, ari pašam ge-

nerālinspektoram iznāca tikai aizbraukt uz Čiekurkalna

staciju, lai tur tiktu nobirdināts
pa asarai...

Ar vāciešiem plecu pie pleca gāja, lai sakautu boļševi-
kus. Vācijas uzvaras neviens nav vēlējies. Kā pēc boļševiku
sakaušanas mēs tiktu pie Latvijas valsts? Latvijas tomēr

nebūtu.Tā tiktu no vāciešiem kolonizēta. Par to jau ir minēts

pietiekami pierādījumu, bet ļausim to vēl reiz apliecināt

pašam generālinspektoram, citējot izvilkumu no viņa 1944.

g. 7. novembrī Bergeram Berlīnē iesniegtā raksta: —"Ne-

sen, kad generālinspektors uzrunāja savus leģionārus kā-

dā frontes apmeklējumā, lai tos aicinātu apņēmīgai un va-

ronīgai cīņai par viņu zemi un viņu tautu, gluži tai pašā lai-

kā. 1!)44. g. 22. augustā, vācu laikrakstā "Danciger Vor-

posten" parādījās raksts, kur'Baltijas telpa bija apskatīta

un paredzēta kā vācu zemnieku kolonizācijas vieta. Pats

par sevi saprotams, ka latviešu leģiona generālinspektors

to nevar apzīmēt par latviešu leģiona cīņas mērķi". (A.

Plensners Laiks 29.X11.51,).

"Lietuvā jau zemnieki tika padzīti no mājām, viņu vie-

tā nometināja vācu lauksaimniekus, nodibināja īpašu ko-

lonizācijas štābu ar 194)). g. pat katrā pašvaldības iestādē

iesēdināja vācu poļitruku" (L. A. 21. VIII. 54.).
Lai pēc "kopējas uzvaras" mēs tiktu pie Latvijas

brīvvalsts, tad mums 2 miljoniem būtu jāsakauj vēl uzva-

rētāji — 80 miljoni vāciešu, liet var būt tad. kad visa Krie-

vija būtu vācu rokās, mēs uzbruktu Vācijai no austrumiem

un anglo-amerikāņi no rietrumiem un tā šoreiz sakautu vā-

ciešus. Tāda sakaušanas iespēja nav iedomājama. Pat Čer-

čils savos memuāros "Lielā aliance" šaubās tādā gadījumā

par uzvaras iespējām un saka: "Kā gan lai mēs būtu cerē-

juši Krievijas sakaušanas gadījumā šo karu uzvarēt?"
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Rietrttmu sabiedrotiem gribot, negribol jāpabal-

sta Pad. Savienība, lai vācieši tās nevarētu sakaut, vai ari

tā neslēgtu separātu mieru ar Vāciju. Par separāta miera

iespējām dep. Armstrongs nāca ar sensacionālu atklājumu-
"īsi pēc Teheranas konferences preses aprindās sāka runā.

ka konferencē noslēgts darījums par Baltijas valstīm. lein-

teresēts un satraukts devos uz ārlietu ministriju, kur man

paskaidroja, ka Staļins uzstādījis ultimātu: viņam jāsaņem

slepenas garantijas, ka viņš var paturēt Baltijas valstis,

kā neapstrīdamu Pad. Savienības daļu, vai ari viņš slēgs

separātu mieru ar savu bijušo noziegumu partneru Hitleru,

Par to uztraucies, prezidents piekritis, ka Savienotās val-

stis vismaz neko nedarīs, kas jauktu Kremļa plānus par

Baltijas valstīm". (L. V. 29.X1.50.).

Te jāpieskarās gen. Bangerska kļūmīgajiem apgalvo

jumiem rakstā par Latviešu leģiona cīņu nozīmi (L. A. li.

un 14.111.53.).

"Ari polītiski-strategiskā ziņā latviešu vienību cīņām

bija liela nozīme. Tāpat kā savā laikā strēlnieku cīņas no-

stabilizēja Rīgas fronti, tā latviešu bruņoto vienību cīņas

] ēdējā karā stipri aizturēja boļševiku straujo virzīšanos

vz priekšu, -la ne 19. latv. divizijas cīņas Kurzemē, un 15.

div. cīņas šaipus Lai vijas robežām, lad varbūt Padomju

okupācijas joslas robeža būtu kaut kur pie Beinas, ja ne

tālāk rietumos. leņemtos apgabalus boļševiki tik viegli ne-

atdotu, kā Rietumsabiedrotie tos 1945. g. atdeva boļševi-

kiem. Kāds tādā gadījumā būtu polītiski-strategiskais slā-

voklis pasaule, to grūti pateikt, bet kairā ziņā tas būtu

daudz ļaunāks nekā tagad v. t. t.", — tā raksta gen. Ban-

gerskis.

Leģiona cīņas ar strēlnieku cīņām šeit nevar salīdzi-

nāt. 1916. g. Ziemassvētku un tām sekojošās janvāra kau-

jās, kad strēlniekiem izdevās pārraut vācu fronti visā

Eiropā atbalsojās latviešu karavīru slava, bet tagad jau

10 gadus pēc otrā pasaules kara, kā rietrumsabiedrotie. 1ā

vācieši brīvprātīgajiem leģionāriem liek šķēršļus ceļā (ne-

maksā invalīdu pensijas).
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Leģionāru varonīgās cīņas šajā posmā, diemžēl ir bi-

jušas pretējas Rietrumsabiedroto interesēm. Leģions vēlē-

jās sakaut boļševikus ar vācu palīdzību, bet Rietrumsa-

biedrotie vēlējās sakaut vāciešus ar boļševiku resp. Pad.

Krievijas palīdzību. Leģions aizturēja boļševiku divizijas un

līdz ar to tajā frontes sektorā nevajadzēja ievirzīt vācu divī-

zijas, kuras vācieši event. varēja laist virsū Rietrumu Sa-

biedrotiem.

Kas pavēra boļševikiem vārtus uz Eiropu?

—"Un ja šodien boļševisms ir tik tālu Eiropā, tad tā

ir pirmā kārtā Hitlera patalogiskās politikas vaina, kas iz-

paudās ari militārajā vadībā. Ari tīri militāri Hitlers bija

tas, kas atvēra boļševismam vārtus uz Eiropu. Gandrīz visu

kara laiku, bet it sevišķi tā pēdējā posmā, Hitlers galvenos

spēkus turēja vakaros vai no Nordkapa līdz Sieilijai invā-

ziju gaidot, vai ari tad, kad tā jau bija sākusies, lai iespēja-

mi ilgāki sabiedroto karapulkus atturētu no tuvošanās Vā-

cijai. P>et austrumos vācu spēku bija ļoti maz un tie bieži

nevajadzīgi noasiņoja un nevajadzīgos ielenkumos ieslēgti,

bojā ejot demoralizēja vācu karavīru morāli austrumos.

Tas arvien plašāk krieviem atvēra vārtus uz Eiropu. Ar šā-

du rīcību, Hitlers, šķiet, ir gribējis itkā attaisnot kara sāk-

šanu un savu bojā eju saistīt ar lielu troksni t. i. ari ar vi-

sas Eiropas civilizācijas bojā eju, aplami domājot, kā nā-

kotnes vēsture viņu par to varbūt attaisnotu". (Ž. Unāms

Neatkarības Saulrietā 114, 115).

"Tikai pēc tam, kad Hitlers bija izdarījis ļoti "varonī-

gu" pāšnāvību, viņa varas pastari, kam bija savādāki ie-

skati, kā to attēlo Trevors-Ropers, gribēja gan kapitulēt

rietumiem, bet ne austrumiem (ž. Unāms, Neatk. Saulr. 115).

Tāpat, diemžēl, nepamatota iedoma ir Bangerska apgal-

vojums, ka tikai leģiona vienību cīņu dēļ boļševiki nestāv

pie Reinas vai vēl tālāk rietrumos.

—"Mūsu okupācijas joslas jau bija izlemtas iekams

mēs bijām šķēršojuši Lamanšu. Es domāju, ka nebūtu bijis

iespējams, ievērojot tā laika noskaņojumu, šīs okupācijas

joslas mainīt"— raksta gen. Bedels Smits (Laiks 13.X.54.).
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Manā rīcībā ir Vācijas zonu robežu karte, izdota Va-

šingtonā 1944. g. .jūlijā (toreiz slepena — tikai kara un

flotes ministriju lietošanai), kurā Vācijas zonas novilktas

tieši tā, kā tās R. sabiedrotie un krievi ieņēma pēc kara.

Karte iespiesta 1944. g. jūlijā tā tad gandrīz gadu pirms

kara beigām, tad, kad boļševiki tikai sāka pāriet Latvijas

robežu. Slepenā vienošanās, uz kuras pamāta tad ari kar-

te iespiesta — ka zonām jābūt tieši tādām — ir bijusi jau

daudz agrāk.

Grāfs F. Bernadote, būdams Parīzē, pie sabiedroto

stratēģiskās aviācijas priekšnieka gen. Spatsa 1944. g. 2.

ņov., šķiet, būs redzējis šī paša izdevuma karti, par ko viņš

raksta: —"Ejot caur kādu istabu, redzēju karti, uz kuras

bija atzīmēta Vācijas sadalīšana okupācijas joslās, kā tas

tanī laikā bija izplānots. Varēja saskatīt trīs dažādas joslas.

Līnija, kas sākās Libekā un sekoja gar Elbas krastiem, tā-

lāk uz austrumiem, apzīmēja nākamās krievu okupācijas

teritorijas robežas. Vācijas ziemeļrietumu daļu bija pare-.

dzēts pakļaut angļu, bet dienvidrietumu daļu, amerikāņu

pārvaldei" (Grāfs F. Bernadote — Beigas).

Leģionāru varonīgās cīņas nav varējušas nekādi iespai-

dot apstākli — cik tālu Pad. Krievijas karaspēks atradī-

sies rietrumos. Tādēļ sarkanarmija ielaida Rietrumsabied-

rotos Berlinē un amerikāņi negāja uz Prāgu, bet izvācās

no Tiringijas, jo tā bija paredzēts nolīgumā, tā bija nodru-

kāts kartē.

—"Slepenība par okupācijas zonu īstajām robežām

saglabājās līdz 194."). g. jūlija beigām. Galvenos virzienos

šīs robežas nospraustas Tchcrānas un Jaltas konferencēs".

(Ž. Unāms Neatk. Saulr.96).

Šķiet, ka sūtņiem vajadzēs ļoti daudz diplomātiskas

veiklības, lai, kā Bangerskis apgalvo, leģiona cīņas izmantotu

ar sekmēm un ticami, kā pamatojumus-Saviem iesniegumiem.

Pamatojums būtu saprotams un ticams, ja leģions būtu bi-

jis Latvijas valsts karaspēks, bet ne vācu armijas sastāv-

daļa, ietērpts SS uniformā, ar tikai vēlāk ievestām atšķi-

rības zīmēm, bet arvien palikušo nosaukumu —
"Lettisehe
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SS Freiwillige Legion". Pie tam, kā jau teikts, leģiona cī-

ņas šajā posmā bija pretējas R, sabiedroto interesēm. Sa-

ka, ka neesot nozīmes, kādā uniformā esot ietērpts cīnītājs.

Par to var būt dažādās domās. Kristīgs cilvēks svētdienā,

baznīcā ejot, lai nestu Dievam savu lūgšanu upuri, uzvelk

svētku drēbes. Kad mūs sūtija mirt. nest upuri uz Tēvze-

mes altāra, mūs ietērpa SS uniformā. Vai tās būtu bijušas

mūsu goda drēbes.' Vn tieši šī sīkuma — nosaukuma un SS

uniformas dēļ, mūsu karavīri gadiem ilgi, netika uz Sav.

Valstīm un citām zemēm. Nez' ko mēs darītu, ja mūsu ro-

kās nonāktu vīri NKVD uniformās.' Jeb vai mēs ticētu vī-

ram, kuru sastaptu nomaļus krustcelēs ar masku uz sejas

un bozi pār plecu, ja viņš mēģinātu apgalvot, ka viņš ir

mācītājs un pašlaik ir ceļā uz baznīcu, lai tur teiktu

svētku sprediķi?

Bet par uniformām runāsim vēlāk.

1941. g. februārī lerindas daļas priekšnieks plkv. Vipu-
lis "Korpusa vadības uzdevumā" ar oficiāliem rakstiem

sāka aicināt atpakaļ uz Sarkanarmijas Teritoriālo (latviešu)

korpusu, boļševiku okupācijas pirmajās dienās, no Latvijas

armijas atvaļinātos virsniekus. Kas notika ar teritoriālā

korpusa virsniekiem Litenē un Ostroviešos — visiem zi-

nāms. Vai leģiona dibinātājiem šī Litenes mācība vēl nebi-

ja pietiekama? Kā tālāk redzēsim, vācieši leģionam šādu

"Liteni" vēlējās sagādāt Pomerānijā.

Kā gan mūsu ģenerāļi iedomājās dzīvā spēka saglabā-

šanu, diviziju saglabāšanu "attiecīgam brīdim", vai citā-

di savas gribas izvešanu, kas būtu vērsta pret vācu intere-

sēm? Nav jāaizmirst, ka ģenerāļi katras valsts armijā, ir

savu valdību, ne savas gribas izpildītāji. Savu gribu ģene-

rāļi var izvest tikai pēc revolūcijas resp. apvērsuma, kad

viņi paši ir kļuvuši par valdību. Kā toreizējā "mūsu" val-

dība — Hitlers rīkojās ai- saviem, nerunājot jau pat nepa-

klausīgiem, bet tikai kļūdījušamies ģenerāļiem, par to Gu-

deriāns raksta savās atmiņās. Dzīvības esot zaudējuši, acīm

redzot, nevainīgi cilvēki. 1945. g. februārī nošauts divizijas

komandieris ģenerālis Cīglers par to, ka atļāvis braukt no



33

frontes uz Berlīni nodot liecību par atentāta sagatavošanu

pret Hitleru, un lātvis maj. Kūnam braukt bez apsardzības,
ticot virsnieka goda vārdam, ka nebēgs. Maj. Kūns tomēr

aizbēdzis pie krieviem.— Ģenerālis Oočs nošauts par to. ka

izteicies, ka Vācija var karu zaudēt.

Ne tikai diktatūru, bet ari demokrātisku valstu ģene-

rāļi, lai cik slaveni tie ari būtu. ir tikai savu valdību pavē-

ļu izpildītāji. Slavenais ģenerālis Mac Arthurs Korejā ne-

varēja izvest visu to, ko viņš domāja, bet to, ko vēlējās

Trūmaņa valdība. Tiklīdz viņš iedomājās rīkoties citādi —

viņš tika nomainīts un atsaukts uz Sav. valstīm.

Vai tikai mūsu ģenerāļi nav mielojušies pie saldā ilūzi-

ju medus poda ar labajiem nodomiem, kuru pildīšanai nav

bijis reālu priekšnoteikumu? Šie priekšnoteikumi bija —

Latvijas valsts atjaunošana. Latviešu vīru ievirzīšana cīņā
bez šo priekšnoteikumu izpildīšanas, nozīmēja viņu no-

došanu kara kalpībā svešai valstij, kurai Latvijas valsts

bija nelikumība un par tās pieminēšanu ceļš veda uz vācu

K. Z. nometnēm.

CIK LEĢIONI MUMS BIJA?

Plkv. A. Silgailis raksta: "Reichfīrers Himlers, apmek-

lējot 1943. g. janvāra otrā pusē Ļeņingrādes frontē vācu

SS brigādi, kas savā sastāvā bija internacionāla un kurā bi-

ja iedalīti ari 2 latv. kārtības dienesta bataljoni (19. un 21.),

bija devis rīkojumu šos latviešu bataljonus pārdēvēt par

latviešu leģionu, bet 2. S<S brigādi par tīru latviešu brigā-

di". (L. A. 12.X11.51.).
Plkv. A. Plensners raksta: "Jau 6. februārī vācu SS

un pol. vadītājs bija paziņojis dažiem latviešu pārstāvjiem,

ka latviešu leģions jau faktiski esot nodibināts apvienojot

3 latviešu kārtības sargu bataljonus vienā pulkā un iedalot

to 2. SS — Brigādē" (īnf. par 1. 12). Tas nu būtu, — varē-

tu teikt, Latviešu leģions Nr. 1 pēc Himlera pavēles.

Ar 1943. g. 10. febr. pavēli Hitlers savukārt pavēl uz-

stādīt Latviešu leģionu Latviešu SS brīvprātīgo leģionu.
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Šo pavēli gan latviešu "pārstāvji" saņem tikai pēc gada.
Tas būtu Latviešu leģions Nr, 2.

—"]944. g. sept. nodibināja aviācijas leģionu Latvijā,
kurā ietilpināja no 1. un 2. eskadriļas saformēto naktskau-

ju aviācijas grupu Nr. 12, kuras uzdevums bija apkarot
ar bumbām ienaidnieka frontes tuvo aizmuguri. Par aviāci-

jas leģiona komandieri iecēla plkv.-ltn. Ruceli. Bet jau
27.9.1944. šo leģionu pārsūtīja uz Štetini, kur tam atņēma
lidmašīnas v. t, t." (L. E. 1294).

Tā radās un pajuka arī šis trešais leģions, atkal sagā-

dādams vācu vienībām karotājus, bet latviešiem — "dzīvā

spēka saglabāšanu".

LEĢIONA FORMĒŠANA

1943. g. martā Rīgā darbību bija uzsākusi SS — Er-

satz-komando Ostland — "Tāpat tai laikā savu darbību bi-

ja uzsācis ari leģiona formēšanas štābs — SS — brigadefī-

rera un ieroču SS ģenerālmajora Hansena vadībā, kas šim

uzdevumam bija ieradies no Vācijas" (A. Silgailis L. A.

24.X11.51.).

1943. g. 19. martā ģenerālmajors Hansens izsniedza ie-

celšanas rakstu, ieceļot gen. Bangerski par 1. latv divizijas

komandieri, jo sākotnēji itkā esot bijis paredzēts leģionu

formēt vienas divizijas sastāvā.

—"Tomēr ari šī gen. Bangerska iecelšana izrādās

"pārpratums". Jau 31. martā gen. Bangerskis ziņo pašpār-

valdei, ka par leģiona komandieri ir iecelts vācu brigādes

fīrers Hansens, bet viņa — gen. B. — stāvoklis ir ļoti neno-

teikts". (A. Plensners Inf. p. 1. 18). Un ja ari šīs apm. 10

dienas gen. Bangerskis būtu bijis vēl neesošā leģiona ko-

mandieris, tad ari tas ir bijis tikai "pārpratums".

Pēc A. Silgaiļa teiktā iznāk, ka brigadefīrers Hansens

bijis leģiona formēšanas štāba priekšnieks, bet pēc A. Plens-

nera — kā pats leģiona komandieris.

—"Leģiona komandieris (domāts Hansens — A. B.)
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aizbrauca atpakaļ uz Vāciju un šis postenis vairs netiek at-

jaunots"— raksta A. Plensners (īnf. p. 1. 18).

Tā bija radies veidojums bez kontūrām un bez galvas.

Katrai militārai vienībai jābūt štatiem un komandierim.

Kas bija leģiona komandieris?

Ģen. Bangerskis bija ne leģiona komandieris, bel SS

brīvprātīgo leģiona generālinspektors. Bez vācu ziņas viņš

gan nedrīkstēja nemaz leģiona inspicēt; nerunājot jau par

komandēšanu.

Nav visai pareizi runāt par nereālu "Latviešu leģionu",
bet var gan runāt par reālajām divām latviešu divīzijām
— 35. un 19. Ari šīs abas divizijas nav leģions, jo tām ne-

bkad nav bijis kopēja komandiera. Katrai tai bija gan at-

sevišķs komandieris — vācietis. Pārējās daļas bija vai nu

šo divu divīziju palīggrupējumi, no kuriem šīs divizijas

veidoja, vai ari pārpalikumi pēc divīziju sašķaidīšanas kau-

ju laukos, vai ari visai teātrāli iestādījumi, kā, piemēram,

generālinspekcija. Šīs divizijas tad nu bija figūras uz vācu

militārā šaeha spēles galda, kuras virzījās, sita un krita,

kad tās bīdīja spēlētājs-vācietis. Viss pārējais ir tikai ie-

domas, kā varētu būt tad, ja nebūtu tā, kā bija. Mums at-

ļāva cīnīties pret boļševismu, ne par savu zemi, bet uz sa-

vas zemes. Kad vācietim labpatikās, viņš "figūras" pārbī-

dīja uz Vāciju.

Luijs Fišers, kas* kā korespondents, Maskavā darbojies

14 gadus, par krieviem pagājušā karā raksta: "Tikai pēc.

tam, kad krievi vairākkārt pieredzējuši vācu bezmērķīgos

varas aktus, viņos sākusi augt nacionālā pretestība un cīņas

gars. Bet viņi cīnījušies tikai par savu tēvu zemi, nevis par

boļševismu". (L. A. 27.111. 54.). Ari tās bija tikai iedomas.

Vīdams pag. kara jēgas dialektikas kroni, kāds mūsu

lielāks kara kungs to mēdz izpušķot ar teicienu: "Pie vā-

cieša suņa dzīve, pie krieviem suņa nāve", itkā ai- to va-

rētu pamatot cīņu "plecu pie pleca" — pret suņa nāvi. Vai

par suņa dzīvi?

Daudzreiz, atkal un vienmēr tiek atkārtots, ka lat-

vieši nav cīnījušies par Vāciju, liet Daugavas Vanagu bile-
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tenā 1955. g. Nr. 2 gen. Bangerskis raksta 1ā: "15. divi-

zijai, kas bija novietota Rītprūsijā ari šoreiz neizdevās pil-
nīgi (!! — A. P>.) nobeigt sagatavošanos, kad 1940. g. jan-
vārī tā uzsāka cīņu gaitas uz svešas zemes, bet pret to pa-
šu savas dzimtenes nāvīgāko ienaidnieku. Latviešu karavī-

ru cīņās vadīja apziņa, ka viņš upurējas to tautiešu un vi-

ņu tuvinieku labā (ne vairs Latvijas labā — A. B.), kas

tūkstošiem šinī zemē atraduši patvērumu. Viņš zināja, ka

visai Vācijai nokļūstot boļševiku varā. zudīs arī katra cerī-

ba, kādreiz atkal Latviju redzēt brīvu un neatkarīgu".

Tā tad tikai ai- Vāciju! "Ai- viņu mums celties, bez

viņas mums grimt!" Te nu ir vēl viena dialektika. — mēs

necīnījāmies par Vācijas zemi, bet aiztā\ējām Vāciju, lai

tās nesakalitu. Vai tad kāds brīnums, ka generālinspekt o-

ram bija centīgi "izpalīgi Vācijas aiztāvēšanā. —"1945.

g. aprilī daudziem karā cietušajiem latviešu karavīriem va-

jadzēja atstāt Dāniju un doties uz frontes sektora aizstā-

vēšanu Berlīnē tikai tāpēc, ka kāds latviešu ārsts, majo-

ra pakāpē, bija pat amputētos atzinis par spējīgiem cīnī-

ties*'. ( Arv. Kūlītis L. V. 1950. g.).

lepriekš tika minēts citāts no gen. Bangerska raksta

sakarā ar leģiona dienas atceri. 1944. g. februārī Ostrovas

rajonā sanāca kopā abas latv. divizijas. Vai tad nu būtu

nodibināts leģions.'
—"Te abas latviešu divizijas sanāca kopā un tās ap-

vienoja vienā korpusā (VI. korp, —A. B.), kurā ietilpa ari

viena vai vairākas vācu armijas divizijas*' — raksta plkv.

A. Plensners I Int', p. 1. 27). Tas tā tad ari nav Latviešu

leģions, bet vācu korpuss, kurā starp vācu divīzijām ietil-

pa arī abas latviešu divizijas.

—""Bet ari abu latviešu diviziju kopdarbība bija tik

īslaicīga" — turpat saka gen. Bangerskis (1). V. biļet. 1955.

g.Nr.2).

Pieņemot, ka pēc liindera 24. 5. 194:1. g. pavēles latvie-

šu leģions ir kopjēdziens visām latviešu vienībām

SS ieroču un policijas spēku ietvaros (L. E. 1289), tad le-

ģions var iznākt stipri kuriozs veidojums. Tad nu iznāktu.
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ka leģionā ietilptu divi pretējas darbības grupējumi. No

vienas puses vācu kalpi, kas šāva uz vāciešu pavēli —

Arāja SD policijas vīri, un no otras puses tie, kuri šāva

uz vāciešiem un Sl) policiju — kurelieši. jo tos saformēja

no palīgpolicijas — aizsargiem. (Pēc L.E. 1317 ziņām, uz

1.7. 1044. g. Drošības policijā bijuši 847 vīri. tā tad ap

pusotra bataljona).

Turpretim gaisa spēku izpalīgi noteikti nav leģiona pie-

derīgie, jo neietilpst leģiona definīcijas apzīmējumā. Tie

tā tad būtu cīnījušies par Lielvāciju. Tos mobilizēja latv.

pašpārvalde priekš vāciešiem, liet ģenerāldirektoriem bija

gan vienalga, ko viņi dara — lai viņi lec kaut Daugavā.
.
.

Tā nu redzam, ka latviešu leģions vai leģioni jau no

pirmajām līdz pat pēdējām dienām, ir bijis stipri leģen-
dārs iestādījums. Cik "augstās" domās par tamlīdzīgiem

iestādījumiem bija Hitlers un vācu valdība, tam atbildi dod

Fīrera, Keitela un gen. Zeitzlera apspriede 8. jūnijā H>4::

g. Perghofā.

Par ko viņi sprieda?

—"Keitels: Atļaujiet uzstādīt jautājumu, kas pacelts

ziemeļgrupas ģenerālštābā: viņi lūdz atļaut igauņu, latvie-

šu un leišu brīvprātīgos iekļaut vācu daļās kā kareivjus un

tādā kārtā aizpildīt zaudējumus.
— Fīrers: Tādā vispārējā formā tā izdarīt nedrīkst.

— Zeitzlers: Ir vēl latviešu SS brigāde.
— Fīrers: Tās — atsevišķas daļas. P.et masveidīgi tā

daiīt nedrīkst.

— Keitels: Viņus vajag iekļaut vācu daļās kā kareiv-

jus, bet ne kā brīvprātīgos. Ar viņiem jāaizpilda zaudē-

jumi.

— Fīrers: Nekādā gadījumā. Tāda rīcība novedīs pie

tā, ka es beigu beigās mūsu (karaspēka) daļas padarīšu

par pilnīgi neuzticamām. Viņus vajag rūpīgi izšķirot, viņus

vajag dresēt.

— Keitels: Tas tā kā tā tiek darīts.

— Fīrers: liet ja jūs viņus iedalīsiet mūsu normālās

karaspēka daļās, tad vai- notikt, ka viņi tanīs ienes savu
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indi. Tik vienkārši to darīt nedrīkst". (Sk. Nirnbergas tie-

sas dokumenti, YIWO archīvā Ņujorkā).
Lai dabūtu karotājus un ar tiem "aizštopētu" robus

vācu armijā — nodibināja "Latviešu SS Br. leģionu", ne-

kā kopvienību, bet sastāvošu no atsevišķiem grupējumiem.

Arī atsevišķiem grupējumiem, divizijām bija vācu koman-

dieri un stingra uzraudzība. Tanī pašā apspriedē Hitlers

kategoriski norādīja, ka šiem grupējumiem nedrīkst

būt sava vadība: —"Mēs nedrīkstam šīs daļas uzticēt tre-

Šai personai, kura tās pārņems savās rokās un pateiks: šo-

dien mēs ejam kopā, bet rītu — nē".

Tamdēļ ar latv. leģions nebija militāra vienība tās īsta-

jā nozīmē, bet tikai "kopjēdziens" latviešu vienībām SS

imoču un policijas spēku ietvaros. Komandēt, starp citu,

nozīmē dot pavēlēs. Kas komandēja šo "kopjēdzienu"?
— Visvairāk, šķiet, bēdīgi — slavenais "SS und Polizei-

fuehrer Ostland" — Jekelns, tomēr nebūdams tā komandie-

ris. Piemēram: —"Ar Jekelna pavēli no leg. generālins-

pekcijas štāba uz fronti pārceltais plkv. Plensners 1944. g.

maija vidū uzņēmās 2. p. komandēšanu, jo līdzšinējo ko-

mandieri plkv. Lobi iecēla par 19. div. kājnieku priekšnie-

ku. Plensnera vietā par Bangerska štāba prku iecēla plkv.

Silgaili". (L.E.1303).

Kā tad īsti mēs to eventuālo leģionu formējām? Pro-

tams, "mēs" tā noformējām. To pavēlēja vācieši. Kas tie

bija par vāciešiem?

Ko par to saka A. Silgailis?

—"Šai pirmajai sekoja vairākas citas apspriedes le-

ģiona jautājumā ar Latvijas generālkomisaru Dr. Drechsle-

ru un citiem, kas beidzot ari noveda pie leģiona formēša-

nas. Neviļus jājautā, kādi iemesli pamudināja zemes paš-

pārvaldi atzīt leģiona formēšanu un to atbalstīt". — (Plkv.

A, Silgailis L. A. 15. XII. 51).

—"1942. g. 28. augustā, Igaunijas galvas pilsētas Talli-

nas atbrīvošanas, no lielinieku jūga, gada dienā, vācu va-

dība oficiāli paziņoja, ka igauņiem atļauts formēt savu le-

ģionu. Šī ziņa izraisīja zināmu neapmierinātību
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latviešos, kas vācu rīcībā saskatīja priekšrocību piešķir-
šanu igauņiem iepretī latviešiem, lai gan abas tautas karā

nesušas vienādi lielus upurus un piepūli. Latviešu sabiedrī-

bā radās doma par latviešu leģiona nepieciešamību v. t.t.

(A. Silgailis L. A. 12. XII. 51.). '
Tā tad Silgaiļa kungs liecina, ka "latvieši" greizsirdī-

gi un apvainoti, ka igauņiem dod leģionu, bet šiem nē.

Bet kā Silgaiļa kungs izlocījās IRO priekšā un kādā

konjunktūras valodā tad runāja?

lesniegumā IRO galvenai mītnei 1.2. 1949. g. Lemgo

"Latviešu militāro vienību vēsture II pas. karā", viņš, starp

citu, apraksta, ka vācieši pretēji solījumam, sūtījuši latvie-

šu vienības jau 1941. g. beigās ārpus Latvijas uz fronti un

saka: "Šī pretlikumīgā vācu rīcība izsauca lielu sarūgtinā-

jumu tautā un pamudināja daudzus policijas vienību piede-

rīgos bēgt. Vācieši savukārt tos uzskatīja par dezertieriem

un kā tādi, tie no vācu kara tiesām tika notiesāti. Daudzi

no tiem tika notiesāti uz nāvi, kuru skaits nebija mazs".

"Tā kā latviešu iedzīvotājos jau pret vāciešiem bija

liels sarūgtinājums, tad nepastāvēja nekādas izredzes, ka

latviešu tauta totālajā karā brīvprātīgi varētu dalību

ņemt".
Vācieši tomēr iesaukuši 6 gada gājumus.

"Pret šo, pret starptautiskiem likumiem vērsto rīcī-

bu... tika no latviešu puses iesniegti asi protesti".

"Ģenerālinspektors darīja visu iespējamo, lai iesaukša-

nu bremzētu".

...
Pulkvedis Silgailis tika iecelts par divizijas kāj-

nieku priekšnieku. Arī pēdējais, lai gan oficiāli tika atzīts

par visu divizijas latviešu priekšnieku — viņam tomēr ne-

bija pavēlēšanas tiesību un viņš dc faeto bija tikai starp-

nieks — sakarnieks..."

Tik tālu izvilkumi no Silgaiļa kunga iesnieguma IRO

stabam. Pēc tā nu iznāk, ka "mēs" visi esam bijuši melni

un maziņi un nevarīgi kalpiņi starptautisko likumu pārkā-

pēju — vāciešu priekšā. Ko nu līdzēja "briedim košie ra

gi", un Silgailim zonderfīrera un oberfīrera pakāpes? Tad,
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kad bija jādreb par IRO putras bļodiņu, ari runāšana un

rīcība bija konjunktūrai piemērota. Latvieši jutušies ap-

vainoti, ka viņiem leģiona nedod un tad nu vācieši arī "pies-

pieduši un pavēlējuši" leģionu būvēt.

"Augstākais cilvēks paliek stingri pie tā, ko atzīst

par patiesību, parastais redz tikai to, kas nes labumus"

(Konfūcijs).

Kā veci kara zirgi, ģenerāļi paklausīja kara taures ska-

ņām, sasita papēžus, ieņēma viņiem paredzētās vietas un

pēc Fīrera pavēles sāka maršēt.

"VVir werden weiter uiarschieren,
Bis ailes m Scherben fāllt

Denn heute hort uns Deutschland,
Und morgen — die ganze Welt.

(SS dziesma).

Bet ne visi tā pēc komandas maršēt vēlējās. —"Izman-

tojot Goldmaņa popularitāti, vācu okupācijas laikā vācu

propogandas ministrija nāk pie viņa ar priekšlikumu —

izdot uzsaukumus latviešu tautai, lai tā vēl plašākā veidā

piedalītos cīņā pret Pad. savienību. Šo priekšlikumu Gold-

manis noraida, aizrādīdams, ka iepriekš jāatjauno Latvijas
neatkarība". (L. V. 13. IX. 50.).

1941. g. jūlijā, pirms vācu ienākšanas Lembergā prokla-

mēja neatkarīgo Ukrainu ar Jaroslavu (Steicko kā ministru

prezidentu, īsi pēc vācu ienākšanas tie apcietināja Steicko,

viņa valdības locekļus un lielā skaitā ukraiņu nacionālistus.

Steicko nogādāts Ostministrijā Berlīnē, kur viņam un Ban-

deram piedāvāti augsti administratīvi amati okupētajā Uk-

rainā, ja vien viņi un viņu vadītā ukraiņu nacion. orga-

nizācija atteiktos no cīņas par Ukrainas neatkārību, pied-

raudot, ka pretējā gadījumā viņi tūlīt nokļūs 'KZ nometnē.

Viņi gestapo piedāvājumu noraidīja un 1941. g.aug. aiz Ban-

dera un Steicko uz daudziem gadiem aizvērās Zaksenhause-

nas KZ nomelnēs vārti.

Bet mūsu pašpārvalde ar saviem parakstiem sedza vā-

ru rīcību un gen. Dankers un generālinspektors ģenerālma-

jors Bangerskis izveda leģiona mobilizāciju.
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Apspriedē pie generālkomisāra 1943. g. 29. janv.: "ge-

nerālkomisārs jautā gen. Dankeram, ko varētu darīt, lai

leģionā dabūtu lielāku skaitu latviešu karavīru. Ģen. Dan-

ķers atbild, ka dažus gada gājumus varētu vienkārši

mobilizēt, bet ka viņam neesot attiecīgas pilnvaras. Ģene-

rālkomisārs un gen. Šrēders domā. ka viņi varētu Danke-

ram šādu pilnvaru dot". — (P>. Zemgals Dienās baltās, ne-

baltās).

Tanī pašā laikā
. . generālkomisārs stingri norāda, ka

nav nekādas latviešu pašpārvaldes kā koleģiāla orgāna ar

itkā kādu prezidentu priekšgalā". (P>. Zemgals Dienās bal-

tās, nebaltās).

Priekš vāciešiem viņi nav iinekas, bet mobilizācijas

izvešanai viņi noder.

—"lesaukšanas techniskā izpildīšana, tāpat kā citur

Baltijā, bija uzdota vietējām iestādēm. Tas bija zināms

atvieglojums, jo nu latviešu iestādēm bija zināma noteikša-

na par to, kas kā un cik tiek iesaukti". (A. 'Plensners tnf.

p. 1.24).

—"Latviešu tautas smagajā vēsturē īstenībā nacionāl-

sociālistiskā Vācija nav pirmā svešā vara, kas ņēmusi tās

dēlus, lai tie lietu savas asinis uz svešu pavēli un saskaņā

ar svešām interesēm"—, raksta plkv. A. Plensners (Inf.

p. 1.3).

"Neraugoties uz lielinieku apdraudējuma atjaunošanos,
vā<-i<ši nevarēja uzstādīt kādu daudzmaz manāmāku kau-

jas vienību no tādiem latviešiem, kas būtu gājuši brīvprā-

tīgi viņu vienībās, nerunājot nemaz par divām, vairākkārt

papildinātām divīzijām. Bet Latvijas teritorijā nav ari vie-

tu, kur desmitiem tūkstošiem cilvēku varētu nobēgt un

paslēpties". (A. Plensners Int', p. 1.7).

Pulkv. A. Plensners bija leg. generālinspektors štāba

priekšnieks. Bet mobilizāciju "lai lietu asinis uz svešu pa-

vēli un saskaņā ar svešām interesēm", izveda generālins-
pektors ai- savu štābu un no šīs mobilizācijas nebija "kur

nobēgt un paslēpties". Mobilizēja, lai nodotu svešas va-

ras rokās, —"Tā noteica, kādas būs šīs vienības, kā lās
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sauks, kam tās pakļautas, kad un kam jāiet un jācīnās

blakus tam, kura mērķi nav viņa mērķi. Tā bija viena lat-

viešu karavīra traģēdija". (Plkv. A. Plensners Inf. p. 1. 29).

Traģēdija tā bija, bet tikai pašiem mobilizētajiem, ir

nevietā tagad par to gausties.

—"Pirmā lielā vilšanās nāca 1943. g. 30. martā, kad

tikko leģionā iesauktos pirmos 1000 jauniešus, bez latvie-

šu virsniekiem un instruktoriem, pretēji solījumiem, leģio-
nu apmācīt vismaz 6 mēnešus Latvijā pirms tā iesaistīša-

nas kaujās, nosūtīja neapmācītus kā papildinājumu jaun-

formējamai 2. latviešu brigādei uz Krasnoje Selo rajonu".

(Plkv. A. Silgailis L. A. 24. XII. 51.).

—"lesauktos uz mājām vairs nevienu neatlaiž, neļauj

pat vairs iziet un atsveicināties no pavadītājiem, bet sadzen

norobežotās un apsargātās telpās. Ari par paēdināšanu ne-

viens nav domājis. Un bieži vairākas dienas". (Plkv. A.

Plensners Inf. p. 1.16).

Pašu SS ģenerālmajoru Bangerski paaugstināja, salī-

dzinājumos runājot, —no "popa par diakonu" — paredzē-
tās iecelšanas vietā pa* leģiona komandieri, — iecēla par le-

ģiona generālinspektoru. Leģions tā i palika kaut kāda

mistiska vienība, bez galvas, bez komandiera.

—"Tā kā jauniešu iesaukšana un leģiona formēšana

bija jau sākusies, zemes pašpārvalde un gen. Bangerskis

ar attiecīgiem uzsaukumiem griezušies pie tautas, tad lat-

viešu vadībai neatlika nekas cits, kā šim atrisinājumam

pievienoties". (Plkv. A. -Silgailis L. A. 24. XII. 51.).

Lai iesauc, lai sūta uz fronti zaļus, neapmācītus bēr-

nus, lai ripo tūkstošiem galvas, ja tik mana paliek uz ple-

ciem, uz kuriem laistās ģenerālmajora der Waffen SS zī-

motnes un uzpleči.

Lobe un Osis ir izšķīrušies par iesaukšanu jau tepat

pāris gadus atpakaļ. Kam ar izšķiršanos negāja tik viegli,

twt padoma rīkoties saprātīgi, nebija pārpilnība, tas cita

ceļa neredzēja, kā jautājumu, "vai būs ieti, vai neieti",

izšķīra to izmetot uz riču-raču kauliņiem. "Kauliņi ir mesti,

lēmums ir pieņemts. Drāziet uz priekšu viesuļi!" (A. Kri-
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pens). Vai nu viesuļi ir teicama lieta, sevišķi, ja tie sāk

griesties galvā, par to domas var dalīties. Kauliņi bija
mesti... Ari Golgatas kalnā, pie Jēzus krusta, kara kal-

pi meta kauliņus, lai i/šķirtu, kam piederēs viņa drēbes.

"Leg. komplektēšanā formāli sākās jauns posms 15.11.

4:1. kad gen. Dankers L. U. aulā plašā latviešu sanāksmē

paziņoja, ka pašpārvalde nolēmusi turpmāk pati mobilizēt

Latvijas pilsoņus, piemērojot tiem Latvijas kara klausības

likumu un piešķirot gen. Bangerskim kara ministra un ar-

mijas virspavēlnieka tiesības. Tā kā pašpārvalde nebija

valdība, bet tikai vācu eivilpārvaldes palīgorgāns, tad ari

tās izsludinātā mobilizācija bij tikpat nelikumīga kā iepriek-

šējā". (L.E. 1292).

Ministrus, ari kara ministru, ieceļ valdība. Kara laikā

armijas virspavēlnieku ieceļ valsts prezidents.

Ģenerālbecirka Lettland "valsts prezidenta" Drekslera

ieceltie ģenerāldirektori — pašpārvalde savukārt iecēla "ar-

mijas virspavēlnieku". Un viss ritēja "likumīgi"...

"To pilsoņu sodīšanai, kas izvairījās no iesaukšanas,

pie leg. generālinspekcijas nodibināja sevišķu kara tiesu,

ko iecēla gen. Bangerskis. Viņš ari apstiprināja šīs tiesas

spriedumus, kā ari varēja mīkstināt sodus, vai atlikt to

izpildīšanu. (Kara liesa tiesāja pēc Latvijas likuma par tie-

sāšanas kārtību lauku kara tiesās.'* (L.E. 1292).
Vācieši par Latvijas valsti ņirgājās. Viņu acīs Latvi-

jas valsts bija netiesisks iestādījums. Vācu kara mašinēri-

jai vajadzēja karotāju. To mobilizēšanai un nepaklausīgo
tiesāšanai visžēlīgi lika atļauts pielietot "nelikumīgās"

Latvijas valsts likumus. — Mērķis attaisno līdzēkļus. Vāca

un viņu palīgorgāna rokās bija vara. Bet faktiskā vara

rokās vēl neesot varas attaisnojums.'

A. Silgailis raksta: "Lai no apcietinājuma atbrīvotu

Latvijas pilsoņus, kas par vieglākiem pārkāpumiem bija
ieslodzīti Salaspils KZ un cietumos, generālinspektors iero-

sināja formēt no apcietinātiem atsevišķus būvbataļjonus".

(D V. biļ. 1954. ģ.Nr. 3).

Turpretim Jekelns savā 1944. g.
8. aug. pavēlē gan m-
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nā tikai par 400 Latv. SS brīvprātīgo leģiona apcietinātiem

Salaspils nometnē, no kuriem izveidojami soda — pārmā-
cības bataljoni (Bewāhrungs Bataillone).

Tā tad pats mobilizēja, iedzina nelaimē, pats tagad at-

kal gādā, lai no 'KZ tie nonāktu soda bataljonos.

Tikai 23. aug. un 5. sept. 1944. g. .Jekelna pavēlēs, kas

attiecās uz "iedzimto" iesaukšanu (Enheimischer Einsatz),
ir runa par centrālcietumā un Salaspils KZ ieslodzīto ieskai-

tīšanu būvbataljonos (piem. 6. lett. Bau - Batl. s.). Patiesī-

bā tie ir soda bataljoni. Esot saformēti 7 būvbataljoni —

"Vienu no šiem bataljoniem, t. s. kpt. Meiera bataljonu, iz-

veidoja no Bolderājā novietotā latviešu soda bataljona. Pē-

dējo saformēja 1944. g. janvārī, šajā laikā strauji palieli-

nājās kara tiesas sodīto karavīru skaits. Februāra mēnesi

plašā veidā izdarītās mobilizācijas rezultātā sodīto vidū bi-

ja krietni daudz tādu, kas bija mēģinājuši neatļautā ceļā

izvairīties no iesaukšanas leģionā. Sakarā ar ziemeļu fron-

tes sapieru komandiera norādījumiem saformētos bataljonus

kā darba spēku nosūtīja dažādām vācu sapieru vienībām".

(A. Silgailis D. V. biļ. 1954. g. Nr. 3). — Tā "izglāba" no

KZ priekš vācu vienībām. Ari Stuthofas KZ nometnē Vāci-

jā ieslodzītos, divi leģiona štāba pārstāvji, pulkveži Palkav-

nieks un 'Gailītis kopā ar 2 SD vīriem tiesāja otrreiz un da-

ļu nosūtīja uz leģionu.

Tā okupācijas varas pilnvarnieki mobilizēja un gādā-

ja karotājus vācu bruņotiem spēkiem. — Bet ko darīja Lat-

vijas valsts oficiālie pārstāvji, Latvijas sūtņi?

Latvijas sūtņi, kā Londonā, tā Vašingtonā šajā laikā

iesniedza protestus pret 1907. g. Hāgas konvencijas lauša-

nu un mobilizāciju "Latviešu SS brīvprātīgo leģionā". Mi-

nētā konvencija, kā zināms, noliedz mobilizēt okupētas

valsts pilsoņus.

Sakarā ar piederību "Latv. SS brīvpr. leģionam" mūsu

kara vīriem gadiem ilgi bija ņemta iespēja izceļot uz Sav.

valstīm un citām zemēm. Lai panāktu iespēju leģionā mo-

bilizētiem karavīriem izceļot, mūsu sūtņi, gadiem ilgi,
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sniedza piekritīgām iestādēm paskaidrojumus un memoran-

dus. —"Man bija gods piecus gadus cīnīties, sākumā Žeņe-

vā. vēlāk šeit Vašingtonā, lai ai gūtu mūsu karavīru tie-

sības v. t.t."— rakstīja sūtnis J. Fcldmanis (Laiks 17. XI,

1951.).

Piecus garus gadus ...

L7. dcc. 1948. g. memorandā IRO ģenerāldirektoram že-

ņevā, sūtnis 1. Feldmanis. starp citu, raksta: —" ...Viņi bi-

ja spiesti apvilkt vācu militāro uniformu ar machinācijām.
kas pretējas līāgas vienošanās principiem, kuri aizliedz ka-

rotājām valstīm iekļaut savi armijā okupēto zemju cilvē-

kus. Latviešu sūtņi Vašingtonā un Londonā šajā laikā iz-

darīja formālus protestus pret vācu nelikumīgo mobilizā-

ciju Latvijā".

"Baltiešu bij. karavīri, kurus vācieši iekļāva savos

bruņotos spēkos, pārkāpjot Hāgas vienošanos, turpretim
liek vēl vienmēr uzskatīti kā "palīdzējuši ienaidnieka spē-

kiem viņu operācijās pret apvienotām nācijām".

"Vēlāk šie divi negatīvie spēki — nacisms un komu-

nisms cīnījās savā starpā uz mūsu teritorijas, laupīja, dedzi-

nāja un slepkavoja un piespieda mūsu jaunos cilvēkus ņemt

dalību viņu cīņā, kas iegremdēja visu Eiropu haosā". —

Tie ir izvilkumi no sūtņa J. Feldmaņa memoranda.

20. janvārī 1949. g. memorandā sūlnis J. Leldmanis par

IRO jauno nostāju pret baltiešu bēgļiem, kuri kalpojuši

"Waffen SS", atkārtoti raksta: —"
.. .

Latviešu leģions

sastāvēja no karavīriem, kuri bija iesaukti ar mobilizācijas

pavēli, pārkāpjot Hāgas vienošanos. Baltijas sūtņi pro»

testēja tai laikā Londonā un Vašingtonā pret šo nelikumīgo

mobilizāciju".

Vācu palīgorgāns — pašpārvalde mobilizēja, bet Latvi-

jas sūtņi protestēja. Kā paši mobilizētāji apliecina, viņi ir

bijuši tomēr tikai kulise tautas priekšā, (i. aug. rakstā
"reichsfīreram" Himleram. generālinspektors, starp citu,

norādījis: —"Šai uzskaitījumā viņš neminot latviešu iestā-

des, jo tām neesot bijis un neesot patstāvīgu varas funk-



46

ciju. Latviešu pašpārvaldei vispār vajadzējis būt gandrīz

vienīgi par kulisi tautas priekšā tiem rīkojumiem, kas nā-

kuši no vācu iestādēm, bet kuru izstrādāšanā pašpārval-

de praktiski nav varējusi piedalīties un kas bieži bijuši

pret pašpārvaldes ieskatiem". Un tālāk:

"Apzinoties savu tiesisko un materiālo nevarību tādā

brīdī, kā ari to, ka vēl ilgāka palikšana tādā situācijā, ir

nevien nenozīmīga, bet pat vēl vairāk sarežģī jau tā lielo

birokrātisko labirintu, latviešu pašpārvalde 3. augustā esot

lūgusi to atbrīvot un norādīt generālinspektoriem derīgāku

nodarbošanos". (A. Plensners L. 24. XI. 51.).

Himlers uz šo rakstu pat netur par vajadzīgu atbildēt

un tā pašpārvalde turpina pildīt savu "derīgo nodarboša-

nos" — būt par kulisi tautas priekšā, līdz tās likvidēšanai.

Vispārējo mobilizāciju izsludināja 25. nov. 1943. g. bet

līdz tam iesauca atsevišķi norādītos gada gājumus. Tie bija

jaunākie gada gājumi, tamdēļ tajos trūka tieši virsnieku —■

komandējošā sastāva. Kā jau redzējām, pirmos 1000 mo-

bilizētos nosūtīja uz fronti neapmācītus un bez latviešu ins-

truktoriem un virsniekiem.

"Vācieši tomēr pa šo laiku ir kļuvuši latviešu koman-

dējošā sastāva jautājumā neskaidrāki un atturīgāki. Atru-

nājās, ka leģiona formēšanas jautājumos ieradīšoties kāds

Šim uzdevumam pilnvarots ģenerālis no Berlīnes (Pašpārv.

1943. g. 2. marta prot..). Tāds ierodās marta sākumā, bet

paziņo, ka gen. Bangerska iecelšanas jautājums vēl neesot

izšķirts (Pašp. 5. marta prot.). Pašpārvalde arī konstatē,

ka šinīs apstākļos latviešu virsniekos valda

noskaņa, no iesaukšanas leģionā pēc ie-

spējas izvairītie s". (A. Plensners Inf. p. 1. 18).

—"Tiesa, Ersatzkommando jau ir februārī iesaucis ari

dažus latviešu bij. virsniekus un instruktorus. Bet vēl ļoti

niecīgā mērā un nav īsti izprotams no kādiem principiem te

vadās. Vairākos gadījumos ir pamats domāt, ka tie nav

tādi motīvi, kas būtu ari latviešiem noderīgi". (A. Plen-

sners Inf. p. 1. 17).

Virsnieki nevēlējās uzvilkt kara kalpa mundieri un iet



47

cīņā tikai pret boļševismu un par "Jaunās Eiropas" miglā-

ju. 'Par prasīšanu pēc Latvijas valsts atjaunošanas bāza

KZ nometnēs. Jā, pat meitenīti apcietināja par patriotiska

pantiņa skaitīšanu Brāļu kapos.

—"Neskatoties uz visu, latviešu pārstāvji tomēr atrod,

ka jādara ari iespējamais, lai desmiti tūkstoši latviešu ie-

saukto jauniešu nepaliktu vācu rokās vieni paši bez latviešu

virsnieku un instruktoru atbalsta. (Pašp. 26. marta prot.) —

(A. Plensners Inf. p. 1. 78).

Vispirms nodod vācu rīcībā latviešu jauniešus un tad

apelē pie virsnieku goda — lūk, latviešu kareivjiem jācī-

nās bez latviešu virsniekiem. Virsniekiem tad nu bija jāiet

strēbt "latviešu pārstāvju ievārītā vientiesības putra. No šīs

nelaimes — virsnieku trūkuma frontē — tad nu atkal mūs iz-

glāba "vācieši".

—"Sagatavojoties izpildīt Fīrera pavēli par latviešu

leģiona uzstādīšanu, vācieši jau 1943. g. februārī iz-

sludināja visu bijušo Latvijas armijas virsnieku un instruk-

toru reģistrāciju attiecīgos policijas iecirkņos, ar soda drau-

diem par reģistrācijas neievērošanu". (A. Plensners Inf. p. i.

12). Tā raksta viens bijušais generālinspektora štāba

priekšnieks.

Un tā raksta otrs: —"Zemes pašpārvalde taču no sa-

vas puses šī jautājuma reālizēšanā nespēra nekādus kon-

krētus soļus, izņemot vienīgi rīkojumu 1943. g. sākumā par

bij. Latvijas armijas virsnieku un instruktoru reģistrāciju

policijas iecirkņos. Šo reģistrāciju izdarīja zemes pašpār-

valdes iekšlietu ģenerāldirektors, lai noskaidrotu ar kādu

latviešu virsnieku un instruktoru skaitu vajadzības gadīju-
mā var rēķināties" (Plkv. A. Silgailis L. A. 12.X11.51.).

Kurš tad īsti pavēlēja — mēs vai vācieši, vai mūsu
" vācieši"?

Vēl reiz pārmetuši riču-raču kauliņus, tad nu atkal sā-

ka rīkoties mūsu vācieši.

"Jau 24.11.1943. g. iekšlietu ģenerāldirektors Dankers

izdeva rīkojumu par visu Latvijas armijas virsnieku, ins-

truktoru un 1915-24. g. dz. vīriešu iesaukšanu"(L, E. 1292).
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"Virsnieku komplektēšanai pašpārvalde 26. 3. 1943. g.

bija pilnvarojusi leg. vadību piesūtīt virsniekiem un instruk-

toriem pēc vajadzības individuālas "iesaukšanas pavēles*'

iestāties leģionā; darba pārvaldes varēja spēri represijas

pret nepaklausīgiem" (L. E. 1291).

Tā tad tie būtu bijuši tie vācieši, par kuru rīcību A.

Plensners raksta: "Divīzijai, un tāpat Ļeņingradas frontē

izvēršamo latviešu vienībām nepieciešamos virsniekus un

instruktorus izsauc paralēli šīm gada gājumu iesaukšanām,

atkarībā no organizācijas gaitas. Virsniekus un instruktorus

izsauc ne pa gadiem, bet vajadzīgām dienesta pakāpēm. Pie

kam notiek tā ačgārnība, ka kareivji visumā tiek iesaukti un

sapulcināti pirms vēl radīts nepieciešamais komandējošais

kadrs" (Inf. p. 1. 16).

Kādā veidā notika brīvprātības izvilkšana ar '•knīp-

stangu palīdzību", par to lai man te atļauts to raksturot ar

personīgi piedzīvoto piemēru.

No leģiona generālinspektora štāba (štāba priekšnieks
tad bija plkv. A. Plensners) virsniekiem sāka piesūtīt ie-

saukšanas pavēles. Personīgi es saņēmu trīs iesaukšanas pa-

vēles ar apmēram trīs nedēļu starplaiku. Tā kā pirmās divas

biju vienkārši ignorējis, tad trešo saņēmu jau ar piedrau-

dējumu, kas bija mašīnrakstā uzrakstīts uz iesaukšanas pa-

vēles, ka nepaklausības gadījumā tikšu atlaists no darba un

novietots piespiedu darbā.

Tas notika 1943. g., bet 1949. g. pats Plensners raksta:

"Konkrētā gadījumā un posmā latviešu centienus var for-

mulēt šādi: 8) Lai vairs neatkārtotos tāds cilvēku ķeršanas

veids, kā piem. pol. bataljonos, netiktu pielietoti spaidi cv.

iesaukšanas, bet jau spaidu kārtā iesauktiem dotu izvēli

paliki dienestā vai atgriesties mājās". (Inf. p. 1.13).

"Vēl daudziem svešiem itkā neskaidrs jautājums, vai

leģionāri ir bijuši brīvprātīgie vai mobilizētie, jau atkrīt,

pats par sevi ar to vien, ka tāda vismaz daudzmaz manāma

brīvprātīgo vākšana latviešu leģionam nekad nav notikusi"

(Inf. p. L 10).

Tāda ir konjunktūras valoda un tādi bija darbi.
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1949. g\ izdotajā "Informācija par Latviešu leģionu",

kas bija paredzēta pārtulkot angļu valodā Rietrumsabiedro-

to informācijai, ir teikts: "Visam, kas atgādināja Latvijas

valsts patstāvību, vajadzēja tikt izdeldētam un izsmietam.

Pat Latvijas vārdu bija aizliegts pieminēt un lietot. Latvi-

jas teritorija padarīta tikai par vienu "Ostlandes generā!-

komisariātu" (0 lp. p).

"Ik solim un rīcībai vajadzēja rādīt, ka vācieši ir un

paliks absolūti "kungi" šai zemē. bet latvieši ir un paliks (ja
tie vispār te paliks) tikai zemāko kalpotāju un pāriju kār-

tā. Tā kā nekas nedrīkstēja atgādināt Latvijas valsts neat-

karību, tad vācieši, ienākot paziņoja par spēkā esošiem ne-

vis Latvijas valsts likumus (kā to jau bija deklarējušas
latviešu iestādes), bet lielinieku likumus ar visu lielinieku

laikā izdarīto juridisko un saimniecisko pārgrozību spēkā
atstāšanu. Te nebūtu iespējams atzīmēt visu to latviešu tie-

siskās un nacionālās apziņas apvainojumu rindu v. 1.1."

"

. .
.un beidzot ar cilvēku ķeršanu un mobilizēšanu gan dar-

biem, gan tieši kara darbībai v. t. t.". — "Protams, ka ari

latviešu valoda, kas pat lielinieku laikā bija atstāta līdztie-

sīga krievu valodai savā zemē. bija pavisam izslēgta no ofi-

ciāliem darījumiem". — "Šie apvainojumi un pazemojumi

bija ne mazāk aizkarīgi par fiziskiem ekscesiem. Tā vācie-

ši ari Latvijā jau pašā sākumā iznīcināja jebkuras ilūzijas,

ja tās kādam uz lielnieku baigā gada fona. bija radušās.

To vietā no jauna atdzīvojās naids un spīts" (6. lpp.).

Tā burtiski raksta plkv. A. Plensners 194!). g., tas pats

A. Plensners, kurš 194:!. g. bija generālinspektora štāba

priekšnieks, no kura tika izsūtītas mobilizācijas pavēles.

Izsmietus, piesmietus un pazemotus nu mūs aicināja

cīņā — "plecu pie pleca*.

Laveant consules!

Es nebiju paklausījis trijām iesaukšanas pavēlēm un

nu iesākās sarakstīšanās starp generālinspektoru gen. Ban-

gerski un saimniecības ģenerāldirektoru (). Leimaņi. Paš-

rocīgi rakstītā rakstā ģenerāļa kungs centās apgaismot to.

kas man bija visai skaidrs. — proti, ka mana vieta kā ar-
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mijas kapteinim būtu bijusi frontē, bet ne bibliotēkā, .lā, es

biju Latvijas armijas kapteinis, tās pašas Latvijas, kuru

vācieši tik "priekšzīmīgi" noniecināja, bet nu aicināja cī-

ņā par ".Jaunās Eiropas" miglāju.

Līdz boļševiku okupācijai (kad man bija gods starp

pirmajiem tikt atvaļinātam no armijas) es biju Latvijas

karavīrs — 17 gadus. Mans dzīves mērķis, tāpat kā citu

Latvijas armijas karavīru mērķis bija, aizstāvot savu valsti

karā. nest tai dzīvības upuri. Bet ja mans dzīves mērķis

bija cīnīties un krist, kamdēļ tad es negāju, jo Bangerska

kungs taču aicināja tieši uz fronti. Vai tiku aicināts Lat-

vijas bruņotos spēkos cīņā par Latvijas valsti'? — Nē! Aici-

nāts tiku "Latviešu SS brīvprātīgo leģionā", vācu armijas

bruņotos spēkos, cīņā — pret boļševismu. 'Par ko? —Tā

Labāk bija nejautāt, jo tad varēja gadīties priekšlaicīgi "no-

likt karoti" frontes un boļševiku neredzējušam.

Tā tad cīņā ar fanātismu par ilūzijām. Kā jau teicu, es

nepaklausīju ari trešajai iesaukšanas pavēlei doties cīņā

"plecu pie pleca ar zili-pelēkajiem", ar tiem pašiem, ko bi-

jām nodomājuši vēlāk paši slaktēt.

Sarakstīšanās gala rezultātā lauksaimniecības galvenais di-

rektors, saņēma saimniecības ģenerāldirektora O. Leimaņa pa-

vēli, kura bija uzrakstīta rezolūcijas veidā uz gen. Bangerska

pašrocīgi rakstītā pieprasījuma. Pavēle bija īsa un skaidra:

"Atbrīvot kapt. Blāķi no vecākā bibliotekāra amata un no-

dot darba pārvaldes rīcībā".

Novietošana piespiedu darbos varētu iet secen, ja at-

rastos kāda iestāde, kura būtu ar mieru darbā pieņemt. O.

Freivalds (Kurzemes cietoksnis II d.) raksta, ka Tautas Pa-

līdzība neatcēlusi ari tos darbiniekus, kuri bijuši no vācie-

šiem apcietināti un ieslodzīti Salaspils KZ nometnē, "piem.
T. P. padomes loceklis Dz. Raudziņš v. c". Visur tās lie-

tas tik skaisti tomēr neritēja. Lai izvairītos no piespiedu

darbiem, es ar kāda Misiņa bibliotēkas darbinieka ieteiku-

mu, ierados T. P. pie A. Šildes lūgt darbu. A. Šilde paziņoja,
ka ir brīvas vietas pie zv. adv. Presberga — Latviešu reeva-

kuācijas daļā no Krievijas. Tiku izsaukts pie Tautas Palī-
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dzības pr-ka Br. Pavasara uz Skolas ielu l. Par manu situā-

ciju B. Pavasars bija jau informēts. Viņš ļoti laipni paziņo-

ja, ka manis dēļ nevēlās sabojāt savas labās attiecības ar

Darba pārvaldi un tamdēļ mani T. P. darbā nevarot pie-

ņemt.

Nezinu kā tas bija citās dienās, bet tajā rītā, kad ea

ierados Darba pārvaldē, tur sastapu vēl citus, par kuriem

Pašpārvalde liecina: "Šinīs apstākļos latviešu virsnieku-,

valda noskaņa, no iesaukšanas leģionā pēc iespējas izvai-

rīties". (1943. g. 2. marta prot.). Tajā rītā bijām pieci: es,

kpt. Riekstiņš (sap. p.), vltn. Riekstiņš (kāju. p.), vltn.

Lampa (kājn. p.) un vltn. Liepiņš (kāju. p.).
Darba pārvaldes "vācieši" vēlreiz atgādināja mūsu

"aizmirsto" pienākumu un nostādīja alternatīvas priekšā:
— iet leģionā vai piespiedu darbos. Deva laiku apdomā-

ties, vienu vai divas dienas. Tā kā arī šo uzaicinājumu igno-

rēju, tad sapratu, kādas tam var būt sekas un savā dzīvok-

lī iegriezos tikai pa dienu. Vltn. Ad. Pencis man paziņoja,
ka otrā policijas iecirknī pienācis rīkojums nogādāt mani

Darba pārvaldē vai pie leģiona iesaukšanas komisijas ar

policijas palīdzību. 2. iecirkņa priekšnieka palīgs plkv. Kur-

sē atteicies šo rīkojumu izpildīt, norādīdams uz leģiona

brīvprātīgo nosaukumu. Varbūt ka tamlīdzīgas nostājas dēļ

Kurše ar pulkveža dienesta pakāpi bija tikai palīgs, bet ie-

cirkņa priekšnieks bija kapteinis 'Mellups.

Tas notika 1943. g., bet mazam "intermecco" pagriezī-

sim dzīves pulksteni 20 gadus apakaļ un iegriezīsimies Ka-

ra skolas jātnieku nodaļā. Kadetiem savā starpā ir zināmas

izdarības, ko skaita pie tradiciju kopšanas. Jātnieku noda-

ļas jaunajiem kadetiem, starp citu, bija "jāiekaļ" īpatnē-

ji definējumi, kas ir kavalerists, artilerists, sapieris un kāj-

nieks. —Kas ir kājnieks?— "Kājnieks ir lauku puisis, ko

viduslaikos ķēra uz lielceļiem un slēgtās ķēdēs dzina uz

kazarmēm, lai tur mācītos maršēt un sveicināt un kurš ar

/savu šauteni prot rīkoties tikpat veikli, kā cūka ar pa-

vārnīcu".

Tā. Tagad nu ari es pats biju nonācis tāda viduslaiku,
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•uz lielceļa ķeramā, lauku puiša stāvoklī. Tāpat arī tie lat-

viešu vīri un jaunekli, kuri bija parakstījuši līgumu kārtī-

bas, resp. policijas dienestā uz vienu gada. Tagad tie vairs

ārā nu turienes netika. Kas pēc gada nokalpošauas dienestu

Uzteica, tam pēc noteikumiem, caur Darba pārvaldi bija jā-

liek nozīmētam atkal darbā. Darba pārvalde viņa "jauno"

darba vietu izraudzīja un nozīmēja — atpakaļ tajā pašā ie-

priekšējā vienībā. Tā to piem. praktizēja Medema darba

pārvalde Jelgavā. Kas izvairījās, to aizturēja un ar polici-

ju nogādāja atpakaļ dienestam — policijā...
Te jānorāda vēl uz vienu "vāciešu" lēmumu. —1943.

<>. vasarā! dāturaa neatceroši Pašpārvaldes generāldirekto-

ii bija pieņēmuši sekojošo lēmumu: "Katram, kurš saņem

uzaicinājumu iestāties leģionā, ir šim uzaicinājumam jāpa-

klausa. Nepaklausība uzaicinājumam tiks uzskatīta kā ne-

paklausība savam ģenerāldirektoram ar attiecīgām sekām".

(('itēju pēc atmiņas I.

Šādu lēmumu man zem paraksta paziņoja Lauksaimnie-

cības galvenā direktora sekretāre pēc tam, kad biju norai-

dījis otro iesaukšanas pavēli leģionā.

Te ir vietā atkārtot vēl reiz plkv. A. Plcnsnera teikto.

"Latviešu karavīru formācijas otrā pasaules karā ii- vei-

dojusi sveša vara. No 1940. g. jūnija līdz 15)41. g. jūnijam

tā bija ar Vāciju sabiedrotā Padomju Krievija (Latv. Te-

ritoriālais Korpuss). Ko 1941.
g. rudens, bei sevišķi sākot

ar 1943.
g. 1ā ir Vācija. Kā viena, tā otra šī svešā vara bi-

ja neierobežota (nekādus citus likumus neatzināja) notei-

cēja par latviešu mantu, dzīvību un likteni. Tā noteica, kā-

das būs šīs vienības, kam tās pakļautas, kad un kam jāiet

un jācīnās blakus tam. kura mērķi nav viņa mērķi. Tā bija

viena latviešu karavīra traģēdija" (Inf. p. 1. 29).

Sakarā ar saraksti ar gen. Bangerski un <>. Leimaņi, es

ierados 'Satiksmes ģenerāldirekcijā un vēlējos dabūt au-

dienci pie ģenerāldirektora kunga, redzēt to vaigu vaigā un

lūgt dažus paskaidrojumus. Sekretāre man paziņoja, ka

ģenerāldirektora kimgS nevēloties mani pieņemt. Protams,

ar tādu kapteini ģenerāldirektors 0. Leimana kungs uzska-
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tija par nevajadzīgu runāt. Tāds kapteinis priekš ģenerāl-

direktora kunga derēja tikai nosūtīšanai uz fronti. Lai viņš

tur cīnās un krīt, aizsargājot ģenerāldirektora kunga siltu

vietiņu. (>. Leimaņa kungam bija ne tikai viena, bel divas

siltas vietiņas.

Kā no Nirnbergas prāvas protokoliem redzams, tad,

vācu milit. pretizlūkošana un politiskais departaments ii*

bijuši tie sieti, kuriem cauri bija jāiziet katram, kurš vācie-

šu acīs tad kija derīgs izlietošanai dažādu tautu administ-

rācijas amatos. (). Leimaņa kgs.. acīm redzot, kija vācu uz-

ticību iemantojis, jo tad. kad daudzi latviskās pārliecības

dēļ. nederēja nevienam amatam, tad 0. Leimaņa kungam

pakļāva divas ģenerāldirekcijas — pastāvīgi Satiksmes ģe-

nerāldirekciju un L943. g., pēc Zāgera aiziešanas, ari Saim-

niecības ģenerāldirekciju, kurā ietilpa ari Lauksaimniecī-

bas galvenā direkcija. Kā to citādi lai saprot, ja ne tā, ka

vācieši uzticējās tiem. kas kija viņiem uzticīgi kalpi?

"Reiz ērglis pārsteigts kāds it «likti.

Lz augstas klints redz gliemēzi.

Un prasa tam: "Kā gan tu tikti.

Tik augstā vietā varēji?"

"Nu, mīļais kungs, tā pamaziņām, —

Ar līšanu"— tas atbild viņam".

(Autoru neatceros).

Noliksim blakus divus inženierus: inž. 0. Leimaņi nu

Bernhardu Einbergu. Latvijas brīvvalsts Satiksmes mi-

nistrs vāciešiem nederēja par Satiksmes ģenerāldirektoru,
bel tika ievietots koncentrācijas nometnē. Lāčplēša kara

( rdeņa kavalieris inženieris B. Kinbergs sēdēja KZ nomet-

nē, bet inženieris Q. Leimanis sēdēja divos ģenerāldirekto-

ra krēslos — Satiksmes un Saimniecības ģenerāldirekcijās.
Vai tas nolika stingras latviskās stājas, vai izkalpības dēļ

vāciešu priekšā?

Ģenerāldirektora postenis ir augsts amats un normālos

apstākļos ģenerāldirektoram ir noteikšana un rīcības brī-

vība. <>. Leimaņa kungs bija Satiksmes ģenerāldirektors ari

1943. g. 20. februārī, kad V. Lalke izdeva telegrāfisku rī-
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kojumu Nr. 2185 par "iedzimto" dzelzceļa darbinieku i>ēr-

sann ar nūjas sitieniem "pa atsegtu sēdvietu".

Sen. ļ»aliesi sen, bija pagājuši tic laiki, kad latviešu va-

gars sava vācu kungu uzdevumā uzskaitīja ar nūju latvie-

šu dzimtcilvēkam. Šie laiki bija atkal atgriezušies tad, kad

•>. Leimaņa kgs bija augstajā Satiksmes ģenerāldirektora

amatā. Kurš te varētu būt noteicējs un kurš marionete

' spožā mundierī" — V. Balke vai O. Leimanis?

Vēl lai atļauts te mazs intermecco. Līdz iesaistīšanai

cīņā par Jaunās Eiropas "augstajiem" ideāliem, es biju ve-

cākais bibliotekārs Lauksaimniecības galvenā direkcijā.

Bieži, starp citu, varēju ieskatīties ari zooloģijas grāmatās.

Zooloģijas grāmatā ir liela nodaļa: ">Mīkstmieši un bezmu-

gurkaulainie". Zoologi varbūt būs citās domās, bet man

tad šķita, ka grāmata ir stipri nepilnīga. 'Man likās, ka tajā

trūkst svarīga apakšnodaļa: "Okupācijas laiku mīkstmie-

ši un bezmugurkaulainie".

Vēl par mobilizāciju. SS Obergruppenfūhrer'a Jeckel-

7i'a 1944. g. 14. febr. pavēlē starp citu, teikts: "Zum Kom-

mandeure des SS-Ersatzkommandos Lettland ernenne ich

dcn (lenci alinspckteur der lett. SS Freiw. Legion". Viņam

tiek uzdots nozīmēt "Leiter der SS Wehrbezirkskomman-

dos". šie "\Yelirbezirkskommandos" leiteri bija kara ap-

riņķa priekšnieki. Tie bija faktiskie mobilizācijas izpildī-

tāji. Starp viņiem gadījās daži ļoti centīgi, piem. Reineke

Madonā. Tad nu gadījās, ka Gulbenē, sitot dūri uz galda,

un šo žestu pavadot ar grūti cenzējamo vārdu plūsmu, ko-

misijas priekšsēža kungs pats "nospēlēja" ari ārstu un par

iesaukšanai derīgiem atzina ari kropļus un baltbiļetniekus.

Var līdzīgām izdarībām pats generālinspektora štāba

priekšnieks raksta: "Veselības pārbaudes ierobežojās gan-

drīz vienīgi ar nosvēršanu un nomērīšanu. Tāpēc ari vēlāk

izrādās noņemti tik daudz patiesi slimi, nereti ar tālu aiz-

gājušu atklātu tuberkulozi, pat kropļi. Un kā par brīnumu

visvairāk tādu iedalīts taisni leģionā" (A. Plensners

Inf. p. 1. .15).

Kad pēc kapitulācijai leģionāriem sākās nebaltas die-
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nas SS mundiera SS-brīvprātīgo leģiona dēļ, apriņķu
priekšnieki varēja "mazgāt rokas nevainībā. Patiesi, viņi
taču nekad nav bijuši ne SS mundierī, ne SS-brīvprātīgo

leģionā! Ari 0. Leimaņa kgs caur Ludvigsburgas emigrāci-

jas centru gāja uz komisiju, izceļošanai uz Sav. valstīm.

Kas notiktu, ja kāds tajā laikā pastāstītu attiecīgiem ie-

rēdņiem tikai mazliet patiesības? Ģenerāldirektors O. Lei-

manis aizbrauca uz Savienotām valstīm. Katram viņš varētu

taču pateikt, ka viņš amatā ir bijis kā inženieris, kā tīri

technisks darbinieks. Ar vācu politiku, ar SS leģionu un ar

latviešu piespiedu iesaistīšanu tanī, viņam taču nevarēja

būt nekas kopējs. No Dieva puses, nē! Aizbrauca ari dau-

dzi k. apriņķu priekšnieki — SS brīvprātīgo leģiona mobili-

zāciju komisiju priekšsēži. Vācijā palika "sēžot" leģionā-
ri (starp tiem ari Blāķis), kuri ar šo kungu gādību bija no-

nākuši SS-brīvprātīgo leģionā. Nu jā, muļķis pat baznīcā

dabūjot pērienu, bet "gudrie" pat krogus kautiņā izejol

sveikā. Latgaliešiem gan ir sakāmvārds: —"Cūka var gal-

vu nokost, bet pat ķeizars tās vairs klāt pielikt nevar".

Tā liktenis kādai stulbai rīcībai uzlika vaiņagu. Pa

virsu atkal aizpeldēja substances, kuras vienmēr peld ūde-

nim pa virsu.

Finis coronat opus!
Bet mūsu sūtņiem dūšīgi, vēl gadiem ilgi. bija jācīnās,

lai pierādītu, ka SS-brīvprātīgo leģions ir vācu vardarbības

sekas un lai tamdēļ beidzot ari leģionāri varētu tikt ielai-

sti Savienotās valstīs.

Kara vešana ir par daudz nopietna lieta, lai to atstātu

tikai ģenerālu izšķiršanai — reiz teica "vecais tīģeris"
Klemanso.

Ģenerāļi Dankers un Bangerskis cītīgi gādāja par SS-

brīvpr. leģiona formēšanu un viņus centīgi atbalstīja "lat-

viešu pārstāvji "-ģenerāldirektori. Ģenerāldirektori atradās

vācu okupācijas varas dienestā. Tos iecēla un atlaida gfcne-
rālkomisārs (L. E. 1875). Saprotams, ka viņiem bija jāpilda

okupācijas varas vēlmes ari mobilizācijas jautājumā. Tāpaf
kā saimnieks netur nepaklausīgu ganu puiku, ari generālko-
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taisām varēja atlaist ģenerāldirektoros, Tad siltā vietiņa

pagalam! Par viņu izdarībām, pie ®S-brīvpr. leģiona

formēšanas, nav ko brīnīties. Bet mūsu bruņoto spēku dibinā-

šanu taču esot prasījuši tajā laikā ari baznīcas, zinātnes,

mākslas, politisko un sabiedrisko novirzienu pārstāvji! Jā,

bet neviens no tiem nav prasījis un nav piekritis "Latv.

SS-brīvpr. leģiona" formēšanai. Baznīcas, zinātnes, māks-

las un citu sab. un politisko partiju pārstāvji (izņemot bij.

BOC. dem. līderi P. Kalniņu — pēc ©. Zemgaļa Dienās baltās,

nebaltās. 104) — prasa nevis "Latv. SS-brīvpr. leģiona' 7

formēšanu, bel kā priekšnoteikumu
(

prasa Latvijas neat-

karības atjaunošanu un tikai tad varētu radīt Latvijas mili-

tārās vienības.

—"Tāpēc nekur citur, bet te. jau 1943. g. 16. okt. 41

mūsu baznīcas, zinātnes un mākslas un sabiedrības pārstāv-

ji griežas ar iesniegumu (pie gen. P>angerska — A. B.). kū-

lā izsaka nevien savas bažas, bet arī vēl saglabāto cerību

un gribu atraisīt tautas spēkus tūvo briesmu atvairīšanas

cīņai — un tālāk — "Tomēr tas. kādā stāvoklī atrodas

mūsu tauta ari vācu okupācijā, ir pinekļi, kā mūsu garam,

f.ā izrīcībai-'. — "Tāpēc šī pašaizsardzība var cerēt uz pil-

nu panākumu tikai tad".— teikts iesnieguma beigās,— "ja

liktu apmierinātas mūsu tautas visu šķiru ilgas un vēlēša-

nās". "Šī ir mūsu tautas locekļu vienmēr degošā un neat-

vairāmā dvēseles prasība bez kuras piepildīšanas tie nejū-

tās Spējīgi vest cilvēku cienīgu dzīvi un tāpēc ir garā no-

spiesti, ir. kā jums labi zināms. Latvijas valsts suvereni-

tātes faktiskā restaurācija" — raksta A. Plensners

(Laiks L7.X1.51).

—"Dažas nedējas vēlāk (patiesībā daudz agrāk — mē-

moiamis parakstīts 22. martā un iesniegts 6. apr. 1944. g.

— A. P>.) ar būtībā līdzīgu memorandu pie generālinspek-

-lora griežas 189 citi visu latviešu politisko un sabiedrisko

novirzienu pārstāvji ar pēdējo Saeimas prezidiju priekšga-

lā" — un tālāk — "Aizstāvēšanās spēka izraisīšanai, pro-

tams, ari te ne mazāk noteikti nostādīta prasība vispirmām

kārtām pēc Latvijas valsts faktiskās suverenitātes atjauno-
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sanas, līdz ar norādījumu uz kādiem pamatiem būtu sastā-

dama Latvijas valdība un kas būtu tās tuvākie uzdevumi"

(A. Plensners Laiks 17.X1.5L). Par šā memoranda likteni

B. Zemgals raksta: "Un tik bieži nevietā par padevību vā-

ciešiem peltais latviešu ģenerālis, memorandu un pavad-

rakstu iemeta savā atvilktnē un tur šis memorands ari pali-
ka, nevienam nenodarījis ne laba, ne ļauna" (Dienās Baltās,

nebaltās). Jau pirms apm. gada gen. Bangerskis bija uzņē-

mies atbildību par latviešu asiņu upurēšanu, izvesdams mo-

bilizāciju 9S-brlvpr. leģionā, tamdēļ dabīgi, ka memoran-

di tika iesniegti viņam tālākvirzīšanai. Memorandos bija

norādīts, ka tuvējo briesmu novēršanai latviešu spēku ie-

saistīšanai cīņā, priekšnoteikums ir, Latvijas valsts suvere-

nitātes atjaunošana. Mēdz teikt: —"Pirms vadonības zizli

cel, — padomā par savām spējām". Ģen. Bangerskis bija

"pacēlis" vadonībaszizli. Tie. kas paši bija nevarigi. viņu bija

iecēluši kara ministra un armijas komandiera "rangā". Vai

Bangerskis varēja ko labāku izkārtot ? Citu domas (189 po-

lit. un sabiedr. latviešu darbinieku memorandu) iemest at-

vilktnē viņš tomēr spēja.

—"Bez kādām tiesībām, bez kādas tiešas varas un iz-

rīcības, bez kāda iespaida uz operatīvo darbību, Latviešu

Jegiona generālinspekcija. tomēr izvērtās par latviešu iek-

šējās aizsardzības galveno legālo centru" (A. Plensners

inf. p. 1.20).

Bez tiesībām, bez varas, bez kāda iespaida — patiešām

nobīļa "iekšējās" aizsardzības centrs!

—"Pati bez kādas varas šī iestāde (generālinspekci-

ja — A. B.) varēja būt gan vairāk tikai latviešu bēdu sū-

dzētava" (A. Plensners Inf. p. i. 20). Kas gan vēl labāk

lai būtu pārzinājis šīs iestādes spējas vai impotenci, kā tās

vadītājs generālinspektora štāba priekšnieks plkv. A. Plens-

ners"? Bet varbūt tas tomēr bija liels sasniegums, ka mums

bija šī impotentā bēdu sūdzētava. tikpat kā jūdiem raudu

i īūris Jeruzalemē ?

Latviešu asiņu pieplūdināšana vācu kara mašinērijai

turpinājās.
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—"iPēc vācu lielajiem zaudējumiem 1944. g. vasarā,

armijas rīcībā nodeva visu vācu lidlauku apkalpi, aizstājot,

to ar ārrindniekiem un par darbam derīgiem atzītiem (t. s.

"a. v." kategorija). Jekelns pieprasīja, lai arī pašpārvalde
iesauc aviācijas izpalīgos abas šīs kategorijas no visiem ie-

priekšējiem (1909.—1926. g. dz.) iesaukumiem. Pēc ilgākām

pārrunām Dankers piekāpās un 1944. g. aug. izsludināja

tos par mobilizētiem. lesauktos nosūtīja uz Vāciju vācu lid-

lauku apkalpei vai iedalīja vācu izplētņu lēcēju vienībās.

Daļu latviešu izpalīgu izvietoja lidlaukos Itālijā, kur tie

krita gūstā un pēc tam 1. t. repatriējās (ap 500) "(L.E. 1293).

Leģionu dibināja, lai saturētu vienkopus un saudzētu

latv. dzīvo spēku. Te nu ir redzami rezultāti — izšķaidīša-

na pa vācu daļām no Ļeņingradas līdz Neapolei.

Tanī niknā dienā

Asins šalcot šķīda:
Grima zemē pils un karāļmeita .. .
Sēd tā zelta krēslā.

Acis drūmi kvēlo,
Sēd un vērpj; tai melnais suns pie kājām,

Melnais suns pa laikam

Norūc, paceļ galvu,
Tālu augšā juzdams asins smaku...

(J. Rainis).

Vācu "melnais suns" arvien biežāk cēla galvu un rū-

ca, lai tam piegādā latviešu jaunēkļus un vīrus, vēl un vēl.

Un ģenerāldirektori tos gādāja. — 1944. g. 26. apr. ap-

spriedē ar "Obergebītsfīreru" Lueru, gen. Dankers gan ap-

liecina, ka "vācu jaunatne zina par ko cīnās, t. i. par Vā-

ciju. Latviešu jaunatnei nevar teikt, ka tā drīkst cīnīties

par Latviju. No latviešu dzīves un tiesiskās iekārtas vie-

dokļa mazgadīgo mobilizācija ir neiespējama". (O. Frei-

valds Kurz. ciet, I d. 47).

Dankeru izsauca uz Berlīni saņemt pavēli.

—"Pēc gen. Dankera atgriešanās Rīgā, ģenerāldirek-

toru padome 31. maija sēdē (prot. Nr. 185) nolēma atzīt

jauniešu iesaistīšanu gaisa aizsardzības spēku izpalīgu die-
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nestā uz brīvprātības pamata ar Jaunatnes organizācijas

starpniecību" (0. Fr. Kurz. ciet. I d. 49).
Runas vīriem spēks rokā, ko tie nolemj, las paliek —

teica Tenis Mērnieku laikos.

Mazgadīgajiem vācu gaisa spēkos bija jāiestājas "brīv-

prātīgi", — tikpat brīvprātīgi, cik brīvprātīgi suns laizīja

sinepes, kad Staļins tās iesmērēja sunim zem astes.

Jau pieminētajā apspriedē ar Lueru, Dankers teicis:

"Par brīvprātīgu latviešu jaunēkļu iesaistīšanu vācu

gaisa aizsardzība, viņam neesot iebildumu. Tas uz pirmo

ģenerāldirektoru attiektos tikpat maz, kā ja viņi brīvprā-

tīgi gribētu lēkt Daugavā" (0. Fr. Kurz. ciet, I d. 47).

—Jā, kāda gan ģenerāldirektoriem par to daļa? Lai

viņi lec kaut Daugavā ...

Attaisnojumu var atrast ikvienai rīcībai. Viss iespēja-
mais un neiespējamais ticis darīts latviešu "tautas labā",

dzīvā spēka saglabāšanai... Un ko gan citu lai viņi būtu

darījuši.' Nepaklausības gadījumā savam vācu kungam ģe-

nerāldirektorus varētu atcelt no silto vietiņu amatiem. Vi-

ņi varētu nokļūt KZ nometnēs, un tad 5 gaišas galvas būtu

gājušas zudumā. Kamdēļ gan riskēt ar cienījamo ģenerāldi-
rektoru galvām, ja var atpirkties ar dažiem tūkstošiem

mazgadīgo nevērtīgajām galviņām, nododot tās vācu rī-

cībā? Ari veciem un slimiem nebija miera. No tiem izveido-

ja būvvienības (L. E. 1295).

Kādās "Tomas grāvrači", kuriem pieminēkli uzcēla

Alf. Dziļums. Kas ir rakstīts šajā "piemiņas plāksnē"? Citē-

sim dažas vietas no A. Dziļuma "Tomas grāvrači".
—"Kara kalps paliek kara kalps, vienalga, pie Dauga-

vas vai Vislas".

—"Šķiet, uz latviešiem kliegdams (bataljona k-ris Kli-

jāns — A. I>.) lamāja vācu priekšniecību, kas viņu nostādī-

jusi nevarīga nelgas lomā. Viņš drīkstēja klausīt tikai pa-

vēles, bet viņam nebija tiesību pat pateikt, ka vīri staigā
kailiem locekļiem. Viņš nevarēja sist dūri galdā un prasīt

jaunus apavus, drēbes un labāku uzturu, viņam bija atļauts
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teikt tikai šos muļķīgos, nodilušos vārdos "plecu pie ple-

ca".

—"Es esmu Tomā kliedzis — plēsīsim nost tās SS zī-

motnes un nāves galvas! Liksim atkal pie pieres Latvijas
saulīti. Bet mani izsmēja! Viņi tOr dala amatus jaunajai

Latvijai, bet neredz, ka paši piekārti valgos aiz vācu ratiem!

Teļi! Teļi!

—"Tāpat uz frenču apkaklēm melnas zīmotnes ar sud-

rabainiem S veida kāšiem žņaudza viņu kaklus. Kaut vi-

ņi varētu noplēst no savām drēbēm ari šīs kauna zīmes! Pie

velna, vai viņi brauks atpakaļ uz dzimteni ar svešu tautu

apspiedēju kāšiem un krustiem".

—"Ln mūsu operešu leitnanti tikai dragā uz Cempel-

bergu, ka ne panākt vairs nevar".

—"Pie citiem grāvračiem militārā policija atrada ari

dažas jēlspirta pudeles. Otrā rītā Kurzemes pulks saņēma

jaunu pavēli. Pēc izdarītās pārbaudes konstātēts. ka lat-

viešu karavīri šajās izšķirīgi vēsturiskās dienās, kad jāzie-

do visi spēki dzimtenes aizstāvēšanai, nedisciplinēti klīst pa

ciemiem, zog. laupa, dzer, tādā kārtā graujot visas armi-

jas morāli. Ejai šīs noziedzības izbeigtos, lauku kara tiesa

skatījusi cauri četrus smagākos gadījumus un vainīgiem

piespriedusi nāves sodu pakarot. Divizijas komandieris uz-

dod visiem Kurzemes pulka karavīriem slēgtā ierindā iera-

sties soda izpildīšanas vietā..."

—"Latviešu karavīri, tuvu pielikuši ausis pie radio

aparātiem, nespēj apslēpt prieku par "savas" armijas zau-

dējumiem".

—"Sieva raksta no Bavārijas, lai nelecot karstajā kat-

lā, nekas labs vairs neizvārīšot ies".

—"Ticība gan darīja brīnumus, bet zemapziņa daž-

kārt protestēja — Vai jaunā Potsdamas valdība dara parei-

zi, ļaudama vēl pēdējās dienās novārdzinātos karavīrus aiz-

sūtīt uz Kurzemi".

—"Ciema kukulim mācītājs atveda dārgu dāvānu —

sudrabainas saulītes, kuras uz Kurzemi braucošie karavīri

varēs šūt pie apkakles". —
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—"Trīsdesmitā Aprilī tūkstots deviņi simti četrdesmit

piektā gadā Kurzemes kaujas pulka komandieris saņēma

pavēli — vienības novest Svinemindes ostā".

Tie ir citējumi no dažādām vietām no Ak Dziļuma grā-

matas "Tomas grāvrači". Ja ari citējumā starp atsevišķām

rindkopām nav kopsakara, tad lās jau atsevišķi ņemot,
kaira ir laikmeta dokuments.

■—"Romāns ir literārs darbs, tamdēļ, blakus vēsturiskai

patiesībai, esmu centies vairāk izgaismot mākslas patiesību"

— noslēgumā par savu darbu saka AI. Dziļums.

Tā latv. karavīri tika nostādīti bezjēdzīgā stāvoklī —

ar lāpstu pret tanku. Raksturīga ir "Tomas grāvraču" vā-

ka viņjete: Vienā pusē. grāvraču pūļu rezultātā izrakta-

jam lauku grāvim, savu stobru ceļ ienaidnieka tanks, bet

otrā pusē tam pretī slienās grāvraču lāpstas kāts.

Bet ari šajā bezjēdzības vieplī ir skanējuši nodilušie

vārdi — "plecu pie pleca".

—"Karavīrus uzrunāja nometnes komandants plkv-ltn.

Opmanis, aizrādīdams, ka šī ir vienīgā parāde pusnaktī un

kā tāda ļoti nozīmīga Un vienreizēja mūsu dzīvē! Viņš esol

pārliecināts, ka mūsu darbs Tomas nocietinājumu sistēmas

izveidošanā nebūs velts, un tas ienesīs ievērojamu pagrie-

zienu galīgas uzvaras izcīnīšanā pār komunismu".— (Jānis

Gailītis L. A. 17. VI. 53.).

—"Sūkā vien savu cerību Lētticību". — "Tikai paši

stulbākie vēl tic uzvarai". — "Nesapņo, kamēr neesi aiz-

midzis". — (E. Salna Badi biedi).

Ar tukšu un patosa pilnu l'rāžainību. liekas, gribēja ap-

segt tukšos vēderus un plikos stilbus.

—"Kādiem sešiem mūsu vadā nebija zābaku, daudziem

nebija cimdu, mēteļu v. 1. t.. lai gan ārā pieturējās stingris

sals. Augstākā vadība ari neko reālu nevarēja palīdzēt,

kādēļ bat. kom. deva rīkojumu sagriest vairākas segas un

no lām pagatavot aulus, ar liem aptīt kājas tādejādi aiz-

slāj.»! zābakus". (J. Gailītis L. A. 17.VI. 53. .

- "-lā, esam gan armija! Viss nepieciešamais jāsalasa

mēslu čupās un atkritumu bedrēs". — "Kaul ko labu var
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tikai nozagt, ko dod, tas vienmēr ir mēsli". —"Diplomē-

tam zaldātam viss jāatrod tur, kur viņš nonāk".—(E. Sal-

na Bada biedi).

Kas tad grāvračiem atlika, ja ne iet un "spert" vai

vāciski runājot "organizēt", ja negribēja nosaldēt locekļus

un mirt badā? Bet par to savukārt lauku kara tiesa vilka

augšā "pie zaļā zara". Tā prūšu zemē leģionāri un grāvra-
či stāvēja "ar lāpstu pret tanku" un dažādi propogandas

daļu vadītāji — Pusgaiļi — "kultūru taisīdami" tos maizes

vietā baroja ar "galīgās uzvaras" tukšajām cerībām tad,
kad pulkstens bija jau piecas minūtes pirms divpadsmitiem.

—"1945. g. janvāra 2. pusē depo vienības (Tomas

grāvrači) devās uz R-iem, pie kam šī atkāpšanās izvērtās

par katastrofu. Vienības bija pilnīgi neapbruņotas, bez uz-

tura un transporta līdzēkļiem. Krievu tanku smailes vai-

rākkārt pārķēra atkāpšanās ceļus, izklīdināja vienības un

nodarīja tām ievērojamus zaudējumus."

—"Maija sākumā depo atliekas pie Vismaras padevās

angļu un amerikāņu gūstā." (L.E. 1295).

Sic transit gloria mundi...

Bet tāda nebija Tomas grāvraču gaudu dziesma vien.

Ko gan līdzēja iesaukt un skaitīt, kā notiek apmācības, ja

ieroču un ietērpa trūkuma dēļ, apmācības nebija iespējams

izvest.

—"15. div., ko sāka formēt 23. 3. 1943. g. jau nov. vidū

nosūtīja uz fronti. Dodoties uz fronti, daudzām vienībām

trūka 25% viņu paredzētā sastāva: pulkos bija tikai 2 bat.,

3. pulka 1.500 rekrūšu bij apmācīti tikai divas nedēļas. Kau-

jas apbruņojumu div. saņēma tikai dažas dienas pirms iz-

braukšanas vai pat tai pašā dienā (piem. 5. pulks). Zāba-

ku nebija nemaz, vai tie izrādījās par maziem".

—"Jaunu karavīru pieradināšanai kaujas darbībai, tos

mazās grupiņās pārmaiņus piedalīja vācu 1. līnijas vienī-

bām. Šie latviešu karavīri 1944. g. janv. 1. dienās, sākoties

krievu uzbrukumam, tika ierauti kaujās un gāja div-ai zu-

dumā
....

Visi latv. kom-ru iebildumi pret tādu latv. vie-

nību saraustīšanu, palika bez sekmēm." (L.E. 1299).
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Tā pati gaudu dziesma atkārtojās ari citur.

Kā tas notika Paplakā, kur 1944. g. sākumā latv. 15.

Feldersatz Batl. sāka formēt 3. apmācības pulku, resp. 3

bataljonus latv. pulkiem frontē.

Trūka apavu. lesauktie ieradās ar nolietotiem zāba-

kiem, cerēdami drīz saņemt "prūšu naglotos" stulmeņus.

Lūgumi un ziņojumi priekšniecībai neko nelīdzēja un zā-

baki piesūtīti netika. Tamdēļ tie, kam personīgie zābaki

bija veci un drīz izjuka, tie pilnīgi kailām kājām nedēļām

ilgi "pleckāja" pa kazarmju telpu klonu. Ārpus kazarmēm,
kailām kājām, sniegā apmācībās viņi piedalīties nevarēja.

Viņu lielākā problēma bija nokļūšana uz "mazmājiņu",

jo kazarmju korpusā esošās atejas vietas bieži bija nelieto-

jamā stāvoklī un bija jāizmanto ārpus telpām eso-

šās. Cik intensīva gan varēja būt apmācība, ja uss

rotas 120 vīriem vēlāk izniedza 10 šautenes, bet ari tās ro-

tām pēc kārtas katru trešo dienu bija jānodod sardžu die-

r-estu pildošiem. Visstingrākā apmācība Paplakā notika

"utu kaujās". Visa tur trūka, bet utis Paplakā bija pār-

pilnībā. Atkārtotie ziņojumi ar lūgumu sanitārā stāvokļa

uzlabošanai, nedeva sekmes, tamdēļ tīri demonstratīvi ap-

mācību programās tika ievestas "atutošanas stundas". Tika

cerēts, ka inspektora štābs kaut ko darīs pēc tam, kad būs

saņēmis apmācību progrāmas norakstus un pārliecinājies,

kādām slavenām utu iznīcināšanas kaujām tiek izlietots kau-

jas apmācībām paredzētais laiks. Bet nekas nenotika un utu

kaujas turpinājās. "Meža" kazarmēs elektrības nebija, pe-

trolejas nebija, lampu nebija, sveču nebija, tamdēļ utu kau-

cām tika paredzēts dienas gaišākais laiks — pēdējā stunda

pirms pusdienām. Pēc komandas rotas vīri novilka kreklus

— un tad sākās
...

Uz palodzēm, soliņiem, soliem un gul-

tu malām, visur knakšķēja un šķīda. Daži "drošsirdīgā-

kie" ņēma talkā ari zobus.

Tad februāra beigās pienāca atutošanas "mašīnas'\

Sākās utu lielkauja. Atutošanai paredzētās rotas vīriem

tika pavēlēts izģērbties kailiem, iesaiņot visu savu mantī-

bu (izņemot ādas ietērpa priekšmetus) lai saiņus varētu ie-
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vietot atutošanas mašīnās. Katram atstāja vienu segu

kailuma apsegšanai. Šīs meehanizētās utu lielkaujas kādu

epizodu gadījās noskatīties arī pašam geiierālinspektoram.

Kaut kādā sakarībā Meža kazarmās, bez pavadoņiem, bija
leradies generālinspektors un ar izbrīnu noraudzījās kaila

jos, tikai segā tinušos vīros, kuri pašlaik zosu gājienā de-

vās pa sniega taciņu no kazarmju telpām uz "mazmāji-

ņām". Tuvumā gadījās vltn. J. Birgers. kuram generālins-
pektors noprasīja, kas tās te tādas par izdarībām notiek.

Saņēmis atbildi un vēl dažas minūtes nolūkojies šajā im-

pozantajā gājienā, generālinspektors. tik pat piepeši kā ie-

radās, atkal iesēdās savā automašīnā un aizbrauca. Batal-

jona Štābā viņš neiegriezās un mēs tā i nedabūjām baudīt

to prieku — vismaz izklāstīt viņam savas bēdas.

lesauktie leģionāri ieradās 'Paplakā, tika "saformēti"

un nosūtīti uz piei'rontes rajonu, jo tur esot labākas apmā-

cību iespējamības. Tā pienāca reize plkv.-ltn. Skudrulim for-

mēt trešo bat. priekš 32. pulka. Cilvēku sastāvs bija raibs.

Paplakā "ieplūda" daļa cilvēku no veselības rotām. Daļa

bija tādi, kas jau apm. 2 mēnešus bija Paplakā, bet lielā

daļa tikko iesauktie. Starp iesauktajiem bija dažāda vecu-

ma ļaudis — sākot ar pavisam jauniem skolas puikām — tā

sauktiem "zīdaiņiem", līdz jau gados paveciem staroveriem

— vecticībniekiem, ar garām sarkanām bārzdām. kuras tie

neļāva nogriest. Ar tiem sarunāties varēja tikai krieviski,

jo latviski vai nu viņi patiešām neprata, vai nevēlējās ru-

nāt. Šie garbārdainie gan lielāko tiesu "noziedēja" jau ce-

ļā uz fronti, tajās stacijās, kur bija atļauts izkāpt. Ba-

taljons tika saformēts no Paplakā esošiem diviem ba-

taljoniem pilnā sastāvā. Jauniesauktie mocījās ar tēr-

pu saņemšanu. Pēdējā brīdī bija atsūtīti ari zābaki,

tikai tie derēja vai nu milžiem, vai — otra daļa — lilipu-

-liem. Tā vien likās, ka šāds zābaku "komplekts" ceļoja no

vienas daļas uz otru. Protams, tie nekur nevarēja tikt izlie-

toti, bet nevarēja ari teikt, ka zābaki nebūtu atsūtīti. "Lei

der!" Tiem leltiņiem tādas jocīgas kājas!... Pirms izie-

šanas uz staciju, plkv-ltn. Skudrulis īsā uzrunā teica ap-
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mēram sekojošo: ' Mēs tiekam sūtīti uz piefrontes rajonu.

Es vēl pagājušā naktī pīkst. 11. zvanīju uz generālinspek-

l.ora štābu un ziņoju, ka bataljons ir trūcīgi ietērpta, neap-

bruņots un pilnīgi neapmācīts, teicu, ka tādu taču uz fron-

ti nevar sūtīt. Man atbildēja, ka mūs nosūtol uz piefrontes

rajonu, kur esot labākas apmācības iespējas, un ka bataljo-

nu, bez kārtīgas apmācības ierakumos nesūtīšot, bet... —

"—plkv.-leitn. Skudrulis teikumu nenobeidza, zīmīgi noplā-

tīja ar rokām, nolēca no mantu kastes, uz kuras bija pa-

kāpies, lai uzrunātu bataljonu un deva komandu: "Batal-

jons soļos marš!'' — Visiem palika skaidrs tas. ko bataljo-

na kom-ris vārdos nepateica, bet ko izteiksmīgi pateica ar

roku žestiem. Viņa — varētu teikt — "mēmais pareģo-

jums" pilnā mērā ari piepildījās.

Kad bataljons soļoja uz staciju garām mantnīcai, no

tās vēl skrēja ārā bataljona jauniesauktie vīri ar. pār ple-
cu pārmestu zābaku pāri. vai pār roku pārmestām apakš-
biksēm

un stājās ierindā. Jā. viss notika trieciena tempā.

šautenes bija pavēlēts atstāt Paplakā. Apbruņojumu

saņemšot "uz vietas" — piefrontes rajonā. Rīkojums bija

grūti saprotams. Kā lai brauc iekšā Krievijā un iet uz

piefrontes rajonu 450 vīri bez nevienas šautenes? Desmit

sarkanie partizāni ar pāris patšautenēm, izdevīgā ceļa līku-

mā, šos 450 vīrus varēja "nopļaut kā cāļus ". Tamdēļ liku

starp līdzņemamām mantām iekraut ari 10 rotas šautenes.

Abrenes stacijā, kur bataljons atstāja ešalona vagonus, lai

turpinātu ceļu kājām, — jau priekšā bija rīkojums, līdzi

paņemtās šautenes nodot vilciena pavadoņiem atgriešanai

Paplakā. Par šo patvaļīgo rīcību "paldies" protams, man

neteica. Tomēr laimīgi, bez sastapšanās ar partizāniem, no-

kļuvām Borisovo-P>elaja rajonā. Divas dienas nodzīvojām

atpūtā, nekā nedarīdami. Trešās dienas pēcpusdienā (tā bija

Svētdiena) saņēmām rīkojumu, bataljonam sagatavoties

iziešanai naktī uz pirmajām līnijām. Viss atkal notika trie-

ciena tempā. Pievakarē pieveda kastēs šautenes, kurām

stobri bija pielieti ar vazelīnu. Bija ari mašīnpistoles, jau-

nākā parauga ar koka laidni. kādu ari es pirmo reizi turēju
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savos pirkstos. Ari daudzi zaldātiņi savus prūšu dūmkokus,

turēja pirmo reiz savās rokās. Bataljonam sava transporta

nebija. Naktī piebrauca kāda "skvadrona" automašīnas,

tās pielādēja ar mums stāvgrūdām pilnas un... otrā rītā

bataljons jau bija pirmajās līnijās Telačeno-Ovečkina rajo-

nā. Tā beidzās mūsu apmācības labajos apmācību laukos —

div ar pus dienu nekā nedarīšanā. Kā daudzi citi, tā izkū-

pēja mums necili dotais solījums — bez pietiekamas apmā-

cības ugunīs nesūtīt. Viss dzīvē ir relatīvs. Varbūt ari šīs

bezdarbībā pavadītās pāris dienas tiek skaitītas pie "pie-

tiekamas apmācības", ja tās tiek pavadītas "labajos apmā-

cību laukos", tā sakot — zāļainās ganībās. Ari šī "gaudu

dziesma" ir gara, bet tā kā gaudošanā neviens labprāt ne-

klausās, tad pieskāršos vēl tikai dažiem raksturīgākiem ga-

dījumiem .

3. rotai (vēlāk 11. rota) laimējās. Viņa pirmajās līni-

jās nonāca tikai nākošā naktī. Vienu dienu bijām rezer-

vē apm. 800 metr. aiz pirmām līnijām. Kad naktī nomainī-

jām pirmās līnijās esošo ltn. Rubeņa Sapieru komandu, ro-

tas vīri centīgi "pieteica" savu ierašanos. Vads, kurš tikko

bija ieņēmis poziciju (ierakumu bija maz) tūlīt atklāja ugu-

ni. To pārņēma citi vadi un nu šāva visa rota. Kas bija
noticis? Vai būtu sācies krievu uzbrukums? — Cik nepatī-
kami! Tieši maiņas laikā! Lai gan nakts bija diezgan tumša,

tomēr uz balta sniega būtu saskatāms katrs krievs, kurš tu-

votos. Bet neviena krieva nav — nav nekāda uzbrukuma.

Kam tad rota tā zalutē? — Viņi šauj savam iedomāto bai-

ļu spokam. Ir jāiet pa fronti no viena pie otra, lai šo ugu-

ņošanu apturētu, iestāstot, ka taču nav neviena krieva un

ja patronas tagad nelietīgi izšaus, ko tad viņi darīs, ja

krievs patiešām nāks, bet patronu nebūs. Bet lūk! tur

viens rotas vīrs guļ šķērsām pāri šautenei, galvu bedrē iebā-

ris. Vai tad tomēr būtu jau kāds beigts? Nebūt nē! — Ti-

kai viņa baiļu spoks ir daudz lielāks par pārējo bailēm.

Viņš nav spējīgs pat šaut savam baiļu spokam. Vienīgais,

ko viņš spēj, ir lielo baiļu brīdī, tāpat kā štrauss, iebāzt

j;alvu smiltīs
...
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Ak, Dievs! Kāda gan vai- būt karošana ar tik "priekš-

zīmīgi" apmācītu vienību? Bet ko gan var prasīt no sko-

las sola norauta un pirmajās frontes līnijās iesviesta sko-

las bērna? — Viendien atsūtīja kastes ar vācu rokas granā-

tām. Granātas nu būtu, bet ko lai ar tām iesāk, ja nav

tādu, kas prastu ar tām rīkoties. Rokas granāta gan nav

nekāda komplicēta mašīna, bet neprotot ar to apieties, var

apsist savējos. Latvijas armijā, kā zināms, bija angļu ap-

bruņojums. Kas nu atliek darīt?? Varbūt nosūtīt kādu vī-

ru uz attālākiem krūmiem, likt lai paspiež to pogu nu gra-

nātu sviež. Ja poga būtu nepareizi spiesta, iespējams, ka

granātas metējs pats uzietu gaisā. Tad varētu sūtīt nāko-

šo, līdz kāds īsto "knifi" atrastu un varētu instruēt ci-

tus. Tomēr kāds, kurš jau iepriekš bija bijis frontē, no-

derēja kā instruktoru apmācītājs. Tad nu piecās minūtēs

apmācītie instruktori gāja ierakumos no vīra uz vīru un

iestāstīja, kā ar granātu jārīkojās. Tāda bija tā slavenā ap-

mācība "labajos apmācības laukos".

Kopā ar pulka kom-ra vietnieku leg. šturmbanfīreru

(ko vācu armija pielīdzina majora pakāpei, kādas Latvijas

armijā nekad nav bijis) Rubeni, ejot pirmo līniju izlūkošanā

28. martā krita [11. bat. kom-ris 'Skudrulis. Tiku izsaukts

pie telefona uz kaimiņu bataljonu un pulka komandiera

vietnieks lika man pārņemt bataljona komandēšanu. Atbil-

dēju, ka neesmu kājnieks un ka man ir apsolīta pārskaitī-
šana uz artilēriju un tamdēļ es nevēlos pieņemt bataljona
komandiera amatu. —"Šeit nenotiek tā kā vēlās, bet kā

pavēl! Sapratiet!?"— Strupi noteica pulka, kom-ris. Pro-

tams, es sapratu
..

.

Izgāju izlūkot rotu ieņemtās pozicijās. Bataljona labā

flanka rota austrumos no Ovečkina sādžas pieslēdzās kapt.

P. Lapaina Fizilieru bataljonam. Labā rota bija izstiepta

pozicijās krūmainā apvidū, ar sliktu apšaudes lauku, tā kā

rotas vīriem bija grūti vienamotru saredzēt. lerakumu nebija,

jo nebija lāpstiņu, ar kuru varētu izrakt vismaz strēlnieku be-

dri. Todienkrievi bija nemierīgi. Gāja atkārtotos uzbrukumos

pulkv. Zeniņa pulka un Fizilieru btl. iecirknī. Kad biju no-
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nācis kapt.P. Lapaina komandpunkta tuvumā, kas ai radās pa•

kalnē pie manas labā spārna rotas flanka, iesākās artilērr-

jas un granātmetēju apšaude. Pie kapi. Lapaina bunkura,
kur bija laba aizsega, pārrunājām stāvokli. levērojām, ka

mana bataljona rotas rajonā, dažu desmit soļu attālumā no

mums. pa krūmiem UZ aizmuguri skrien kāds karavīrs un

raud. Varbūt ievainots.' Apturējām to un sākām izjautā!

'"Kur tu skriesi.'" "Kamdēļ tu bēdz.'" "Kamdēļ 1u raudi.'"

"Un kur ir tava Šautene.'" — Pie pēdējā jautājuma jau-

nais puika ar izbrīnu skalās uz savām rokām un liekas, ka,

viņš tikai tagad pamana un ir pārsteigts, ka šautenes viņam

patiešām nav. Kamdēļ viņš raud.' -lā. viņam esot bailes

krist krievu rokās. —Kur ir krievi, vai viņš kādus ir re-

dzējis.' — Nē. Redzējis viņš krievus nav, bel tur aiz krū-

miem tie klaigājot.

Kas ir šis kareivis, kas kaujas laikā pametis ieroci un

bēg.' Viņš ir dezertieris. Visās armijās ir viens likums —

tie, kas kaujas laikā dezertē, ir nošaujami. Varētu gan

jautāt, kurš te ir šaujams — šis neapmācītais, frontes ugu-

nis iesviestais skolas bērns, vai tie ģenerāļi, kuru nevarī-

bas dēļ šis zēns ir nonācis tāda dezertiera stāvoklī. 1

\'e es. ne šis skolas bērns nebijām tie. kas brīvprā-

tīgi būtu iebriduši šajā nejēdzībā. Vācieši bez noteiku-

miem kapitidēja 11)4"). g., bel daži mūsu ģenerāļi bez notei-

kumiem kapitulēja vāciešu priekšā jau 194-"». g. Un tagad

te frontē tika ievākti viņu impotences augļi. Pēc īsākas, vai

garākas runāšanas, viņiem vienmēr "neatlika nekas cits. kā

mm (vācu) atrisinājumam pievienoties".

2. februārī 1944. g. Pašpārvalde nolēma iesaukt Latvijas
robežu apsardzībai jaunus gada gājumus — "Latviešu SS

robežapsardzības pulkos". Viņi atkal "aizmirsa", ka priekš

vāciešiem Latvija un Latvijas robežu apsardzība, ir tukšs,

neeksistējošs jēdziens. Vācieši šos pulkus izlietoja ne robe-

žu apsardzībai, bel frontes caurrāvumu "aizštopēšanai"

grimstošās Grosdeiclandes caurejas.

—"Jau marta otrā pusē lielā steigā uz fronti kā papil-

dinājumu 15. div. izsālīja ļoti trūcīgi apmācītos (resp. ne-
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apmācītos — A. Ik). 2. rob. pulka kareivjus bez virsniekiem

un instruktoriem ''.

—"Protams, šāda neapmācītu un nepietiekami apbru-

ņotu kareivju sūtīšana uz fronti, bez tam vēl bez latviešu

virsniekiem un instruktoriem, izsauca tautā, bel it sevišķi

karavīros, lielu neapmierinātību. Pēc ierašanās Abrenē 2.

robežaps. pulka kareivji negribēja klausīl pavēlei un doties

pāri robežai, motivējot savu rīcību, ka viņi iesaukti Latvijas

robežu apsardzībai, bet ne leģiona kaujas vienībās. Laba

daļa karavīru turpat iztukšoja savas patronsomas, šaujot

gaisā. Daudzi dezertēja. Uz Abreni izsūtītie b~>. div. pieņē-

mēji tikai ar Lielām pūlēm beidzot kareivjus nogādāja di-

vīzijā" (A. Silgailis I). V. biļet. 1!).">4. g. Nr. 5).

Pieņēmēji izdarīja savu — nodevēji savu.

—"Tur kareivjus tūlīt sadalīja pa kaujas vienībām. Ne-

laimīgā kārtā tanī pat naktī, kad jaunie papildinājumi ie-

gāja ierakumos. 1"). div. iecirknī sākās lielinieku 20. marta

lieluzbrukums. Daudzi kareivji jau pēc dažām stundām kri-

ta varoņu nāvē Velikajas upes krastos'" — (A. silgailis 1).

V. biļet. 1954 Nr. 5).

Vai šeit Silgaiļa apzīmējums — ".krita varoņa nāvē",

neskan kā izsmiekls.'

•la runā par "lielgabalu gaļu", tad vai te nav redzams

paraugs tās "pagatavošanai"?

—"Ari 1. apmāc, pulks saņēma pavēli doties uz fronti

2. latv. brigādes rīcībā un uzlādējās I. martā Šķirotavas

stacijā. Pulka nosūtīšana uz fronti, izsauca karavīros lielu

neapmierinātību, jo tie bija ieskatos, ka viņi iesaukti tikai

robežapsardzībai, bet nevis cīņai ārpus Latvijas robežām.

Apm. 500 vīli pa ceļam dezertēja" (Tā tad dezertēja trešā

daļa no pulka sastāva A.P».) (A. Silgailis 1) V. biļet. 1954,

g. Nr. 3).

—"2. robežaps. pulka vietā, kas bija aizsūtīts uz fron-

ti. Rīgā saformēja jaunu 2. robežaps. pulku". —"... H>. apr.

uz fronti nosūtīja 5. robežaps. pulku, lai gan kareivji ne-

bija izšāvuši nevienu šaušanas vingrinājumu. Daudzi no
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tiem automātiskos ieročus pat nebija rokā turējuši" — (A.

Silgailis 1). V. biļet. 3954. g. Nr.s).

Kā uz slīdošās lentas — iesauc, pasaka ka tie ir ka-

ravīri un iegrūž ierakumos.

—"Ari pārējos o robežapsardzības pulkus vēl pirms for-

mēšanas nobeigšanas no 7-10. jūlijam ārkārtīgi lielā steigā

pārvietoja uz fronti dienvidos no Daugavpils. Daudzām vie-

nībām ieročus paspēja izsniegt tikai pēdēja mirklī pirms sē-

šanās vilcienā, pie kam tie pa lielākai daļai bija dažādas

sistēmas, iegūti kā trofejas".

"Protams, tas viss ļoti nelabvēlīgi ietekmēja robežap-

sardzību vienību karavīru cīņas gribu, kura jau pirms tam

nebija teicama" — (A. Silgailis D. V. biļet. 1954. Nr. 5).

Acīm redzot, daudzi negribēja iet mirt par vadoņu

sl albumu.

Kur šāda "slīdošās lentas" neapmācītu vīru sūtīšana

uz fronti varēja novest un noveda, to apraksta plkv. A. Sil-

gailis —: "Sevišķi slikts noskaņojums valdīja 4. robežap-
sardzības pulkā. Karavīri bieži dziedāja vāciešiem naidīgas
dziesmas un ari citādi izturējās noraidoši pret cīņu frontē.

Daudzi dezertēja, tiklīdz nāca zināms, ka pulkam jādodās

uz fronti. Nelaimīgā kārtā 4. rb. p. rindās bija arī daži

virsnieki, kas apzināti grāva disciplīnu un kareivju morā-

li. Piemēram, prettanku rotas komandieris iepriekšējā vaka-

rā pirms pulka izbraukšanas uz fronti sapulcināja pakļau-

-1i» vienību un ieteica karavīriem dezertēt. Tā paša pulka
ltn. Prikulis organizēti ar visu pakļauto vienību atstāja pul-

ku 4,5 to smagā mašīnā, kura bija atbraukusi tiem pakaļ.
Pulka izbraukšanas dienā ī. bataljona kareivji pat sarīkoja

Tukumā veselu traci. Nekārtības izcēlās, kad 15. apm. un

pap. bataljona kareivis Boze alkohola skurbumā nodūra di-

vus I. bail. kareivjus. — 1. btl. 7. jūlijā ievietojoties vilcie-

nā BoŽe bija iekļuvis kādā vagonā un pēc kopīgas iedzer-

šanas strīdu nodūra divus kareivjus. Vainīgo arestēja un

nodeva Tukuma dzelzceļa policijai. Pēc pustundas policijas

sardzē ielauzās apm. 150-200 iereibuši kareivji, kas pie-

prasīja Boži izdol liņčošanai. Kad policija atteicās ievērot
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pūļa prasības, tad policijas ierēdņus atbruņoja un piekāva.

Izdemolēja nevien sardzi, bet pat privātus dzelzceļnieku dzī-

vokļus. Nekārtības draudēja izvērsties par sacelšanos pret

priekšniecību: pūlis atbruņoja un piekāva ari vairākus virs-

niekus un instruktorus. Beidzot tomēr kārtību izdevās at-

jaunot, un ešalons pēc lielas nosebošanās aizbrauca. Daži

barveži tomēr bij palikuši Tukumā un vēl nākošās dienās

pilsētā rīkoja nekārtības, musinādami ari pārējos pulka ka-

ravīrus nepaklausīt. Daži pat lietoja ieročus. Visur bija

redzami pamesti ieroči un citi apgādes priekšmeti. Minēto

nekārtību dēļ, pa visu pulka braukšanas ceļu bija izsludinā-

ta trauksme, un karavīrus, vilcienam stacijā stāvot, no va-

goniem neizlaida" (D. V. biļet. 1954. g. Nr. 5).

— Jauku armiju Pašpārvaldei bija izdevies saformēt ar

vāciešiem iztapīgo rīcību! Kad to sūtīja uz fronti nosprosto-

tos vagonos (kā izsūtījumā uz Sibiriju), pa ceļam bija jāiz-
sludina trauksme —: "Uzmanību! Briesmas! Uz fronti brauc

tēvijas sargi!"...
Kāda gan varēja būt šādā veidā komplektēto cīnītāju

kaujas vērtība? — To rāda statistika: — Laikā no 10. līdz

31. jūlijam 2., 3. un 6. robežapsardzības pulkos zaudējumi

kopā: — krituši — 53, bet pazuduši bez vēsts, resp. dezertē-

juši — 1685. — Nu jā, sava valsts, sava valdība un vadība,

un "savi" vācu kakla kungi...
1944. g. 15. jūlija apspriedē pie Jekelna : —"Latviešu

pārstāvji ierosina ari amnistiju visiem, kas līdz šim nav

ieradušies uz iesaukšanu, vai šais sarežģītajos apstākļos at-

stājuši savas vienības. Tādu meklējamo sarakstos skaito-

ties ap 10.000". —(Plkv. A. Plensners Laiks 24. XI. 51.).

—"Pēc generālinspektora datiem 1. jūlijā 1944. g. zem

ieročiem atradās un cīņā pret boļševismu bija iesaistīti šāds

Latvijas pilsoņu skaits: — leģionā — 31.446 v. 1.1. ". (L.
Is. 1317).

Par leģiona cīņu nozīmi gen. Bangerskis. starp citu

raksta: —"...vai netika dzirdēti ari jezuitiski jautājumi:

par kādu Latviju tad jūs cīnījāties, vai par Drekslera (Lat-

vijas generālkomisars) Latviju?" (L. A. 111.53.).
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Te nu ir atbilde uz Bangerska kga ''jezuitisko .jautā-

jumu": divas trešdaļas turējās leģionā (neskaitot citas vie-

nības), bet viena trešā daļa — katrs trešais — bija meklē-

jamo sarakstā, resp. dezertieri, — ap 10.000 vīru. Kādēļ
tas tā.' — Tie. liekas tomēr nebūs vēlējušies cīnīties par

"Drekslera Latviju". Latvijas atbrīvošanas cīņās brīvprā-

tīgi, ar kailām kājām devās cīņā, jo tie zināja pret ko un

par ko iet cīņā. Pašpārvalde trīs gadu laikā tik pamatīgi

bija nodzīvojusi savu kredītu tautas acīs. ka tai cīnītāji uz

fronti bija jānosūta pēc boļševiku parauga nosprostotos va-

gonos un pa ceļam jāizsludina trauksme.

Bet atgriezīsimies frontē pie Paplakas bataljona.

5. aprija vakarā, kad sāka jau krēslot, saņēmu rīko-

jumu, ka bataljons tiks nomainīts un nosūtīts atpūtā. Tum-

sai iestājoties mūs nomainīja vācu vienības (ja nemaldos, tas

bija ķapt.Fastena soda btl.). Visu nakti maršējām uz atpū-

tas vietu — divizijas rezervē — un 6. apr. priekšpusdienā

bijām sasnieguši atpūtai paredzētās sādžas. Btl. paredzētās

telpas bija aizņēmušas vācu aizmugures daļas. Bataljona

vīriem nācās sēdēt kaut kur uz palievenēm vai gar māju

pakšiem, kamēr vilkās garlaicīgā procedūra, lai latviešu

bauri varētu dabūt ārā no telpām "Tlerrenvolk'a" pārstāv-
jus. Tomēr pēc ilgākiem '"verdammt" un ''vervlucht" tel-

pas atbrīvoja un rotu vīri varēja tajās ievākties. Nāca jau

pēcpusdiena. Boļševiku varas vīri ar sādžu celtniecību nebi-

ja nodarbojušies un krievu sādžās "budkas" bija vēl cara

Nikolaja laika ražojums. Liekas, ka kopš Nikolaja laikiem tās

nebija ari mazgātas. ('ik ilgi mēs būsim atpūtā, tas nebija
teikts, bet ja jau bataljonu atsūtīja ap 25 klm. aizmugurē,

divizijas rezervē, tad tika cerēts, ka vismaz dienas piecas
vai nedēļu te paliksim. Bez rīkojuma tamdēļ pašas rotas un

vadi sāka uzpost ieradītās telpas. Ņesa ūdeni un berza grī-

das, kur tādas bija. Tā pienāca jau pievakare, kad varēja

>-ākl domāt par likšanos gulēt. Tad nu ari cerējām reiz

kaut labi izgulēties. . . Mēs cerējām. . . Visā dzīves gājumā

un pat vēl elles un debesu priekšlaukā — Purgatorijā

cilvēki cerē uz šķīstīšanos un labākām dienām. Diemžēl
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cerības ir ļoti trausls veidojums — saskarē ar asi šķaulnai-

nās dzīves realitātēm tās sabrūk daudz vieglāk kā Jerikas

mūri no bazūņu skaņām.

Nebija vēl pusnakts, kad pienāca rīkojums — pēc stun-

das iziet atpakaļ uz fronti... Nākošās dienas priekšpus-
dienā bataljons atkal bija atpakaļ tur, no kurienes bija nā-

cis. Turp — atpakaļ tas bija apmēram 50 klm. Kamdēļ

mums bija jānorij šis divu nakšu maršēšanas "'krupis", lai

krievu sādžā pagulētu 6— 8 stundas.' Atvelkot bataljonu

3 vai 5 klm. aiz frontes, mūsu rīcībā atpūtai būtu vismaz

diennakts un atkristu 50 klm. maršs.

—''Krievu — japāņu karā raksturīgs bija tas, ka vienī-

bas bez vajadzības svaidīja no vienas vielas uz otru un bic-

S gadījās, ka priekšnieki ar saviem štābiem palika bez vie-

nibām, kuras viņiem bij izrautas no rokām uz augstāko

priekšnieku pieprasījumu" — tā raksta gen. Bangerskis (L.
V. L>7. 11. 54.).

Varētu teikt — tā tas notika toreiz, kad "mēs" karo-

jām pie Mukdenas. Bet vai tagad pie Ovečkinas tas noti-

ka citādāk? "Veca dziesma, jaunās skaņās"... .lā. neizdi-

bināmi bija tie "prūšu" kunga ceļi . ..

Jaunierādītajās pozicijās — otrā līnijā — rakām atkal

ierakumus visu 7. aprili. līdz sāka krēslot. Tad pienāca pul-

kā komandiera, plkv. Kripēna pavēle: bataljonu noņemt no

pozīcijām un vest tur uz to degošo sādžu, kur būs pulka

kompunkts. Tur es saņemšot tālākos rīkojumus.

l"n tā bataljons atkal maršēja — nu jau trešo nakti pēc

kārtas . . .

Gājiena laikā piebrauca pulka kom-ra ''Volksvāgis",

tajā bija ceļvedis un nodeva man jaunu pulka komandiera

rīkojumu: bataljonu vest btl. adjutantam u-stuf. Brinkma-

nim. bet man ierasties pulka komandpunktā. Bataljonam jā-

pāriet 19. div. rīcībā. Atsūlītais ceļvedis norādīs gājiena

maršrutu. —

Bataljons aizmaršēja tumsā, bet es braucu uz pulka

kompunktu. Pie pulka komandiera atradās kāds vācu SS

0-stufs. — sakaru virsnieks, cik sapratu — no divizijas. Kad
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es pulka komandierim atgādināju, ka bataljons nav apmā-

cīts, ar vāju kaujas pieredzi un nu jau trešo nakti maršē,

ka tādu bataljonu taču nevar nodot citas divizijas rīcībā —

vācu sakaru virsnieks jautāja, ko es tur tik neapmierināts
stāstot. Kad viņu informēja par manu pieteikumu, viņš tei-

ca: "Ja jūs, t. i. btl. esiet šurp atsūtīti, tad es domāju, ka

neesiet viss neapmācīti". —"Jūs domājiet, bet es zinu" —

strupi viņam atbildēju un viņš vairāk ari nerunāja. Man

neatbildējis laiciņu pastāvējis klusu, plkv. Kripēns man at-

kārtoja pavēli: "lerasties Novij-Putj sādžā 19. divizijas Lo-

bes pulka rīcībā (kuru pašlaik komandēja plkv-ltn. Taube),
kur saņemšu tālākus rīkojumus". Punkts. Ari šeit neno-

tika tā, kā vēlējās, bet kā pavēlēja. Un tā mēs, lettiņi, pa-

vēlējām viens otram ar pavēlēm, kas bija saņemtas no vā-

ciešiem.

—"Plkv-ltn. Taube pavēlēja bataljonam nomainīt viņa

stipri cietušās vienības Novij-Putj Baznīcas kalnā — Tela-

čeno rajonā. Smagumpunkls — labi pazīstamais Baznīcas

kalns. Nomainoties pienāca 8. apriļa rīts. Priekšpusdienā
iesākās pa Baznīcas kalnu un Novij-Putj (kur bija batalj.

kompts) artilērijas un mīnmetēju uguns, un ienaidnieka

kājnieki uzbrukumā sāka apiet Baznīcas kalnu pa Velika-

jas upes ieleju. Tas bija pietiekami, lai Baznīcas kalnā no-

vietoto rotu (vltn. Kutkasta un ltn. Šīna rotas) viri sāktu

"ņemt vagu". Krievi, protams sekoja uz pēdām. Lai ne-

rastos drošs frontes pārrāvums un stāvokli kaut kā glābtu,

bija jāmēģina daži noķert, šoreiz nevis kāds krievs, bet

savējie. Ar dažādiem paņēmieniem man tas ari izdevās. Vis-

pirms tūlīt bija jāglābj stāvoklis, lai pēc tam rezerves rotu

ievirzītu prettriecienam. Ar noķertajiem apm. 20 vīriem un

2 patšautenēm no Novij-Putj uzkalna un pateicoties labi tē-

mētajam artilērijas uguns pabalstam, izdevās krievus at-

sist, īss un viegli pasakāms vārds "atsist", bet lai to izda-

rītu ir jāiztaisa pamatīga uguņošana un ikvienam pašam

jānospēlē reizē i mednieks, i zaķis. Tā laikam ir kardinālākā

starpība starp medībām un karu, ka karā tu šauji, bet ari

uz tevi šauj. Izšķirīgais ir, kurš kuru pirmais dabū gar ze-
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mi. Rezultāts tad beidzot parāda, kurš ir bijis medinieks,
kurš ir zaķis. Bet tad, kad vārās kā raganu katlā, kad šauj

ar visiem stobriem — artilērija, granātmetēji, ložmetēji un

šautenes — nav interesanti pret tiem tur, kas nāk no viņas

puses ar mašīnpistolīti pakšķināt garām kārtām. Tu, cil-

vēks, nezini, kādēļ tur tas šurpnācējs "apmeta kūleni", vai

viņu nopļāva tava mašīnpistole, vai cita ložbērēja kārta.

Lai tā īsti izbaudītu medinieka prieku, tu mašīnpistoli noliec

uz atsevišķiem šāvieniem, notēmē un izšauji... Tur pāri no-

kūp smiltis, kāds no šurpnācējiem pārmet kūleni, dažas rei-

zes ar kājām jocīgi pajauc gaisu un paliek rāms ... Viņš

savu pienākumu ar tavu piepalīdzību ir izpildījis... Tu tur-

pini sava pienākuma pildīšanu un uz grauda sēdini nā-

košo
...

"Tētiņa" artilērija šauj labi, bet viņa kājnieku masa,

kā jau masu produkcija, ir īsta Padomijas marka — brāķis.

Kamdēļ gan ari lai viņi tīšu prātu nāvē skrietu mirt par

lielo vergu valsti? Bet viņus dzen poļitruka mašīnpistole.
Ja ar spēju uguns brāzienu Ivanu ķēdi piespiež nogulties,
tad pašam Staļinam tos grūti būtu dabūt augšā. Poļitruks

var bļaut un aurot, cik viņam patīk. Vispirms jau kaujas
troksnī viņu grūti sadzirdēt — otrkārt, viņa raidītos šā-

vienus gulošie Ivani lāgā neatšķir no pretnieka šāvieniem.

Ko gan biedrs poļitruks te varētu vēl darīt? 'Celties stāvus,

un ejot gar gulošiem ivaniem, tos pēc kārtas "uzcelt"?—

Bet tad viņš noteikti "uzkāptu" uz grauda vairākiem letti-

ņiem un sekas — viņam būtu jāaiziet pie saviem senčiem

Marksa un Engelsa. Bet tā nu viņš nevēlās. Varētu laist

uz priekšu nākošo Ivanu vilni un tie tad, varbūt, līdz aiz-

rautu ari gulošos. Lai gan parasti Ivanu ir bezjēdzīgi daudz

un tie lien virsū kā kara lazaretes blaktis, bet ne vienmēr

īstajā reizē un vietā tie poļitrukam ir pie rokas. Līdz ar

to uzvaras prieki šoreiz, šinī vietā aizslīd garām.

Pie tik "labi" apmācītiem bataljoniem, kādi bija mū-

sējie, btl. kom-ris nevar nodarboties ar bataljona komandē-

šanu vien. Viņam tad jākomandē ari vadi un grupas, sevišķi
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tad, kā tas bija šoreiz, ja no ierindas tiek izsist i no 4 rotu

komandieriem (jo tikai rotu. ne vadu komandieri bija virs-

nieku dien. pakāpēs) un rotu komandieru vietā ir kaprāļi,

«jāšiverējas pašam. Bet cik gan ilgi var paliki "nesodīta*'

tāda šiverēšanās ienaidniekam gar "degungalu"? Un ilgi

jau arī nebija jāgaida. Dažu metru attālumā sprāga gra-

nātmetēja granāta. Spējš trieciens prel ķermeni — un šai

pasaulei priekšā strauji nokrīt zilganpelēka, miglota siena...

Nav vairs kara trokšņa. Ir iestājies pilnīgs miers, bez uz-

traukuma, bez sāpēm... Nezinu, cik ilgi biju gulējis ne-

samaņā — šai viņpasaules priekšlattkā, kad tiku novākts no

Novij-Putj kaujas lauka, lai uzsāktu "novij putj"— jauno

ceļu. Karš frontē man bija beidzies un iesākās cits — vienu

un eeturdaļ gada garais "karš" pa 8 kara lazaretēm. Grū-

ti pateikt, kurš no šiem kariem bija smagāks — frontē vai

lazaretēs.

Tagad jau daudz gadus pēc "pēdējās kaujas" pārlaižot
roku pār ķermenī sataustāmiem tērauda gabaliem, vai gro-

zot pirkstos kādu suvenīru —- šķembu, kuru četrus gadus

tiku nonēsājis savos stilbos, tiek aizklīsts atmiņās uz "Baz-

nīcas kalnu" no kura toreiz kāds Bogdanovs raidīja šurp

granātu.

—"Molodec, Bogdanov! Labi trāpīts! Divdesmit astoņi

caurumi..—

Šāvējs bija kāds Bogdanovs, bet kas lai zin no kurie-

nes nāk šis tērauda gabals. Varbūt tas izrakts Donbasā. vai

Urālos, Magnitogorskā. Varbūt to no pazemes ir izcēluši

NKVI) vergi. Varbūt pat 1941. g. deportētie Latvijas armi-

jas pulka biedri. Vai varbūt tas ir izrakts kaut kur Amerikas

kalnos un ar Latvijas kuģiem nogādāts uz Murmansku un

tālāk uz Baznīcas kalnu Velikajas krastos...

Jā, cik gan tur toreiz trūka — un es būtu kļuvis varo-

nis. Laikrakstos zem Lāčplēša zīmes būtu rakstīta: "Aust-

rumos varoņa nāvē kritis kapteinis v. t. t."
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Sludinājumu noslēgtu, varbūt, trafaretais pants: "Es

sapni par dzimteni pagalvi likšu ...—"

Paliec sveika, baltā bēršu birze,

Paliec sveika mazā būdiņa
..

.
Bel ja man būtu atļauts uz brīdi uzcelties, ne/.' vai to-

reiz es pašās sludinājuma beigās nebūtu pierakstījis:

"(ian lauri tiem kapenes pušķo.
Gan varoņu dziesmas tos min.

Ne greznuma mana. ne dziesmu.

Ko miroņu tumsība tin."

Svešā miroņgalvu uniforma pārsedz daudz "tumsības"

pār leģionāru varenajiem darbiem.

Toreiz tad nu bija man pēdējā sastapšanās ar Iva-

niem. — Tomēr nē. Vēlreiz vēl es nonācu viņa rīcības lokā.

— No Ostrovas Krustpilī pienākušā sanitārvileienā ievai-

notos izlādēja un sanesa kādā bij. Latgales artilērijas pul-

ka kazarmju šķūnī. Šķūņa vienā galā bija ierīkota mazgā-

tuve. kur ievainotos "nomazgāja** pirms ievietošanas laza-

retē. Liekas, sanitārā personāla trūkuma dēļ, vācieši ievai-

noto pārnešanai bija norīkojuši krievu kara gūstekņus. Rin-

das bija garas, jo garas. Nesēji varēja paiet dažus soļus un

tad bija jāapstājās. Ka es saprotu krieviski, gūstekņi ne-

varēja iedomāties. Kad kādu gabalu tie mani bija nesuši

un nestuves nolikuši zemē. priekšā esošais krievs apgriezās,

nikni manī noraudzījās un teica otram krievam: —"Smags

velns, kur mēs viņu. velnu, tālu nesīsim? Izgāzīsim viņu te-

pat kaktā!"

—Ko lai es viņiem būtu atbildējis.'- Kaktā viņi mani

tomēr nedrīkstēja "izgāst". bet ienesuši mazgātuves telpā,

kur bij divstāvu gultiņas, tie mani pār nestuvju malu "ieri-

pināja" vienā apakšstāva kojā. "Luli. ņemeckaja svo-

loČP — Vai man tagad būtu bijis jāsūdzās pie vācieša par

krievu 1—

Kāda gan nozīme tam, ko tāds krievelis domā un saka

par šo svešo uniformu. Pel SS nosaukuma dēļ bija jāpacieš

daudz pazemojumu ari no tiem. kurus latvieši vienmēr ir

uzskatījuši par draugiem. Tie vīri. kuri tad teica, ka lat-
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viešiem ir parādīts liels gods, ja Fīrers atļauj nēsāt viņa

partijas zaldātu uniformu, tagad, kad viss "sagājis dēlī",
mēdz aizbildināties, ka tam neesot nekādas nozīmes, kādu

uniformu nes. Tas bija tikai ārējais izskats, tikai uniforma.

Vai tik tā nu būs? Latvijas armijā tika audzināta cieņa ari

pret ārējo izskatu, pret uniformu. Formā bija noliegts ap-

meklēt nepiedienīgas vietas. Vajadzēja un varēja būt lepns

uz savu uniformu. Tagad atkal saka, ka uniformai nav ne-

kādas nozīmes. Nūja — sveša forma, sveši kungi. Vai ari

mērķi sveši?

—"Ari dienesta pakāpju apzīmējumi leģiona latviešu

dzīvē un sarakstē bija vienīgi tie paši, kas Latvijas armijā"
— tā raksta plkv. A. Plensners (Inf. p. 1. 21).

Latvijas armijā nekad nav bijis virsdižkareivja. virs-

pulkveža, vai majora dienesta pakāpes, kādu vēl tagad bie-

ži piekabina dažādos titulējumos. Pēc kapitulācijas notiku-

mi skaidri rādīja, cik liels slogs bija uzspiestā uniforma uu

leģiona (SS apzīmējums. Visādi ir mēģināts rakstos izgrozī-

ties, ka vācu SS vienībām burti !SS stāvējuši priekšā, bet

latviešu vienībām pakaļā — "der SS".

—"Tiesa, vācieši bija devuši divizijām un pulkiem vā-

cisku numerāciju un vienību apzīmējumu. Pie tam atšķirī-

bā no S'S vienībām, tās nesauca par SS divizijām vai pul-

kiem, bet "der SS", kā apzīmēja piemēram, ari kādu SS

piederošu mantu" — tā raksta viens generālinspektora štā-

ba priekšnieks — plkv. A. 'Plensners (Inf. p. 1. 21), 1949. g.,

bet tajā pat 1949. g. iesniegumā IRO galvenai mītnei otrs ge-

nerālinspektora štāba priekšnieks plkv. A. Silgailis iesniegu-

mam pievieno 1944. g. 14. febr. Jekelna pavēli, kur latviešu

divizijas apzīmētas: "15 lett. SS — Freiw. Div." un "19.

lett. SS — Freiw. Div." (Historv of the Latvian militarvunit

m the second World \Var, pielik. 4).

Ari vācu virspavēlniecības (OKW) ziņojumos lieto ap-

zīmējumu: "latv. SS brīvpr. vienības", kā ari raksta SS

dienesta pakāpes piem. 1945. g. 9. janv. OKW ziņojumā —

SS oberšturmfīrers Gaigals, un — "Tai pašā sektorā boļše-

vikiem sīksti pretojās vecā latviešu kavalērijas virsnieka SS
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obersturmbanfīrera Taubcs pionieru bataljons". Ari "Latv-

ju 'Balss" (1945. g. 11.apr.) par Podsdainas LN& darbību,

starp citu, raksta, ka "iekšlietu ģenerālsekretāra pienāku-

mus tagad veic obersturmbanfīrers Kociņš" un "izglītības

Un kultūras lietu — oberfīrers Voldemārs Skaistlauks".

Kādi tik "virsdižkareivji, majori un virspulkveži" le-

ģionā nesaradās?

—"Tā mēs bez atlaišanas no policijas dienesta, kā ari

bez pakāpju atņemšanas, kā ari bez iesaukšanas komitejas

Un ārstu pārbaudes bijām kļuvuši par karavīriem — Tomas

grāvračiem" (Jānis Gailītis L. A. 23. V. 53.).

Ari Arāja >SD vīri vēlāk ieplūda leģionā, piem., kapt.

Laukers un Arāja palīga amatā par "majoru" paaugstinā-

tais leg". majors Kārlis Ozols v. c.

Pats "majors" Arājs kā Skobeļevs uz balta zirga pa

Pomerānijas priedēm trenkāja bataljonu. Latvijas armijā

"majora" kungs bija kaprālis...

—"Pie tam, lai atšķirtu leģiona dienesta pakāpes no SS

dienesta pakāpēm, viņi pirmajām SS vietā lika sākumā ap-

zīmējumu "Leg.", bet vēlāk "Waff." (A. Plensners Inf. p. 1.

21). A. Plensners raksta, ka zinot tikai vienu gadījumu, kur

latv. virsnieks paaugstināts SS dienesta pakāpē. Nezinu, vai

tas ir pieminētais "viens" gadījums, vai ari kāds cits, bet

Bangerskim bija īsta SS dienesta pakāpe, kā viņu ari titulē-

ja, piem. Jekelns 1944. g. 8. aug. pavēlē — "An den SS —

Gruppenfūhrer v. Generalleutnant d. Waffen SS Bangerskis".

Pieminot to vienu gadījumu A. Plensners raksta: "Tas

vēlāk ari izrādijās tikai teātris". — Tā tad ar visu SS die-

nesta pakāpi paaugstinātais ir bijis tikai teātra spēlētājs,

aktieris, vai kā senāk teica — komediants.

Bet kāds bija dienesta pakāpju apzīmējums tiem, kas

beidza Vācijā SS skolas? Vai priekšā dienesta pakāpei stā-

vēja "Leg." vai "SS"? Ari leģiona nosaukums nekad nav

bijis citāds kā: "Lettischc — SS Freiw. Legion". Te nevar

paiet garām kādam dialektikas paraugam, kas šķiet, ir tik-

pat īsts kā Staļina materiālistiskā dialektika.
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•'Kā zināms vācu SS vienību karavīri nēsāja uz ap-
kakles SS burtus. Tā kā latv. karavīriem izdeva galvenēm
kārtām jau lietotas drēbes, tad šie burti jau bieži atradās

uz apkakles uzšūti. Ar SS —- Hauptamt rīkojumu bija aiz-

liegts latviešu leģionāriem nesāt šos SS apzīmējumus. Šo

pavēli divizijas vadība lika atgādināt visās latviešu vienī-

liās. Pie drēbju izsniegšanas tāpēc no drēbēm, kur SS burti

jau bija uzšūti, tos vajadzēja noārdīt un nodot izsniedzē-

jam. Vācu saimniecības virsnieki un komandējošais sastāvs

stingri raudzījās uz to, lai tas notiktu un neviens lat. leģionārs
nestaigātu ar SS zīmēm", (plkv. A. Plensners Inf. p. 1. 22),

Bet ja uzšķiļam L. E. 1166.1. p. p., tur ir uzņēmums:
"Andr. Kūlītis un red. A. Strautmanis, vagonā sagatavojot
frontes latviešu izdevumu.— Kamdēļ viņam uz apkakles ir

SS burti! Vai viņš būtu bijis ne latviešu leģionā, bet vācu

SS daļā".' — Latvju Enciklopēdijā (1300 1. p.p.) ir vēl cits

uzņēmums: "Imantas pulka komandpunkts Velikajas kra-

stā 1944. g. martā. Pulka kom-ris plkv. Lobe ar savu adju-

tantu kpt.N." — Tajā nu skaidri ir redzams Lobe ar SS

nozīmēm uz apkakles, tā tad SS uniformā. Ja ar SS —

Hauptamt'a rīkojumu bija aizliegts latv. leg. nest SS apzī-

mējumus un ja vācu saimn. virsnieki un komandējošais sa

stāvs stingri raudzījās uz to. lai neviens latviešu leģionārs

nestaigātu ar SS zīmotnēm uz apkakles, tad kā tas izskaidro-

jams, ja pats pulka kom-ris nav aizlieguma zinājis vai tā

nav izpildījis. Vai lieliem nacionālistiem SS zīmotnes būtu

bijušas tik mīļas, ka no tām grūti bijis šķirties.' Ticot A.

Plensneram jāpieņem, ka Lobem būtu bijusi SS dienesta pa-

kāpe, lai gan latv. vairodziņš uz piedurknes, liet latv. vai-

rodziņus vairākkārt nesa ari latviešu divizijām piedalītais

vācu SS personāls.

Taisni otrādi — nevis bija pavēlēts nenēsāt SS zīmot-

nes, bet tika pavēlēts staigāt apgērbušamies pēc formas, t. i.

lai gan zīmotnes netika izsniegtas, bet virsniekus iesaucot

iegionā. tika izsniegta "ietērpa nauda" un tamdēļ lika pa-

šam zīmotnes nopirkt. Paplakā līdz 1944.g. martam, kad

tika aizbraukts uz fronti, nekādas pavēles par formas maiņu
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nebija. Tās bija un palika SS zīmotnes. Ir nepatiesība ap-

galvot pretējo. Tā ir konjuktūras valoda. Vajadzēja pa-

teikt, kurā datumā bija pavēle zīmotņu maiņai, par cik zī-

motņu maiņa varēja tikt, — un par cik tika izpildīta.
Kārtojot skrīningu vai izceļošanas lietas, ja kāds bij.

leģionārs pateica patiesību, ka ir nesis SS zīmotnes, ar to

pietika lai viņam paziņotu, ka tad viņš ir bijis ne latv. le-

ģionā, bet vācu SS daļās, jo latv. leģionā neesot nēsātas

SS zīmotnes. Kam tad nu pakalpoja šāda '1 informācija
"!

Ja jau tam nav nozīmes kādu uniformu nes, tad būtu

vienlīdz jāmīlē vācu miroņgalva. krievu sarkanā zvaigzne,

vai latviešu saulīte, bet tā varētu domāt tikai kara kalps,

ne karavīrs. Var būt tikai viena uniforma, kurn vai- nē-

sāt un mīlēt. Bet varbūt var ari nēsāt un nīst I

Atgriezīsimies atkal, uz brīdi, daudz gadus atpakaļ —

1923. g. Jātnieku pulkā. Apstāsimies pie kādas epizodes.
— Pa ielu kājnieku ierindā maršē 1. eskadrons. Eskad-

ronu ve,d Itin. Ziediņš. Tiek pavēlēts uzsākt dziesmu un tie-

iii kuru: — "Svecīt tumšā vagontelpā" —

"Ak māte. mana mīļā māte.

Kamdēļ tu mani auklēji.

Kamdēļ tu mani liktenim bargam,

Priekš zaļā mēteļa audzēji \

Šis zaļais mētelis dien' un nakti

Spiež manas krūtis kā lietuvēns.

Šis zaļais mētelis brīvību man ņēma.

Par karavīru nosauca", u.t.t.

Mēs pulkā tikko jaunieradušies nekādi nevarējām sa-

prast, kā Latvijas karavīri var dziedāt šādu dziesmu, un kas

tas par leitnantu, kurš nevis noliedz, bet liek dziedāt tik necie-

nīgu, pašus sevi noniecinošu dziesmu !

Ltn. Ziediņš gan drīzi "noziedēja". Viņš tika no armi-

jas atvaļināts. Kamdēļ viņš tika atvaļināts, mēs nezinājām

bet viņa aiziešanas gan nenožēlojām.

— Ir pagājuši 20 gadi. No Paplakas uz fronti brauk-

dams Jelgavas stacijā ir apstājies leģionāru ešalons. Uz

fronti aizbraucējus pavadīt ir atnākuši Jelgavā dzīvojošo
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leģionāru piederīgie un ari citi latvieši. Pa peronu gar eša-

Jonu, degunu debesīs izslējis, stīvi, kā olekti norijis, staigā
kāds vācu SS Ersatzkommando sturmbanfīrers. Viņa uni-

forma ir tāda pat, kā tās, kurās mēs esam ietērpti. Tagad

nu es esmu tas, kurš skaļi deklamēju pirms 20 gadiem dzir-

dēto un šai uniformai šoreiz piemēroto pantu-

—"Šis SS mētelis dien' un nakti,

"Spiež manas krūtis kā lietuvēns.

Šis 'SS mētelis brīvību man ņēma,

Par kara kalpu nosauca"—.

Mani apsauca vltn. Birgera kundze — "BetBlāķa kgs, ja

nu viņš saprot latviski!" — Šis "viņš" bija domāts tas vā-

cu SS sturmbanfīrers. Lai saprot. Man bija vienalga, jo es

braucu uz fronti.

Vai tā bija tikai veca dziesma jaunās skaņās? Leitnant

Ziediņ, vai man tagad no Tevis būtu jālūdz piedošana, ka

toreiz es par Tevi tik slikti domāju? Mūsu kara kungi tagad

saka, ka tam neesot nekādas nozīmes, kādā uniformā stai-

gājot.

"Kara kalps paliek kara kalps, vienalga, pie Daugavas
vai Vislas" — (A. Dziļums Tomas grāvrači). Vai tas tā ir?

Mēs bijām "pieslēgti" pie SS uniformas, tāpat kā viņos

senajos laikos Kaligulas galeru vergi pie viņu lielajām airēm.

Kādu "goda parādīšanu" Beļģijā saņēmuši vācu uni-

formās tērptie leģionāri, to Latvija Amerikā (1955. g. 15. jū-

nijā) apraksta Kursiķis: "Jums liksies neticams vīru apgal-

vojums, ka ceļā uz Beļģiju sievas tos apmētājušas akme-

ņiem, zemes pikām un rādījušas dibenpuscs. vai kad Biges sta-

cijā beigu karavīri neskopojušies palaist uz latviešu zēnu

mugurām šauteņu laides v. 1.1."—

Kad leģionārus veda uz Beļģiju, tur pagasta valdes ne-

izsludināja iedzīvotājiem, ka tie nav vācieši, bet latvieši.

ledzīvotāji redzēja viņu zemē "ietransportējam" ienīstos

"vāciešus". Leģionāriem tad nu bija jāsaņem vāciešiem

domātais beigu sievu parādītais "gods".

Tagad, kad viss jau sen "salaists dēlī", kāds no tā
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laika preses trubadūriem "pravictīgi" raksta par vācu uni-

formā iežņaugto latviešu karavīru traģiku: -—"Traģika, ko

daudzi paši nemaz neapzinājās, ko citi uzņēma kā nenovēr-

šamību, ko vēl citi iztulkoja kā laikmeta uzliktu sūtību

un kas tomēr galu galā nebija nekas cits, kā jau pašā sā-

kumā neveiksmei nolemta veltīga, sāpīgi veltīga varonība —

daudzas dzīvības, lielas asiņu paltis un sīksta, pašaizliedzī-

ga, drosmīga vīrestība, kuras bija par maz, lai apturētu

uzbrucēju, kuras nepietika pat, lai nosegtu vācu vienību at-

kāpšanos"— (P. Klāns-Rūsa).

— Pāvul, brāl! Tavu skaistu runāšanu tagad. — Bet

— bonjour mon arni — kur tu vakar bīj? Ko toreiz rakstīja

okupācijas laika šefredaktora laikrastiņš un cita "mūsu"

prese? — Uz kāda zirdziņa jāja, par to dziesmu dziedāja.
Lielā skaļuma dēļ daža mūsu rakstnieka vai žurnālista,

pēc savas iedomas tēlotā varonība vai tautas ciešanu apraks-

ti, tuvojās histērijai. Patētiskā, tikai paša iedomātās varo-

nības slavēšana, tāpat kā Jeruzalemes gaudu dziesmas vilk-

šana, nez vai kādam labumu atnesa. Varonība nepastāv no

skaļuma. Tikai tukša muca tālu skan. Atkāpšanās kaujās

dienām un naktīm atejošais kanaks, atrasdamies kaut kā-

dā ietargijai līdzīgā stāvoklī starp nomodu un miegu,
"līdz nāvei" noguris nesdams ieročus, pa dubļaino sniegu

smagi velk kājas. Kāds žurnālists, liekas būdams "pacilā-
tā" gara stāvoklī, nodrukā laikrakstā aprakstu —"Mūsu

zēni brašā solī caur sniegputeni, ar dziesmām atiet uz jau-

nām pozicijām".—To lasot kanakam "niez pirksti". Kād-

reiz Latvijas armijā bija "modē" Nilsa Buka brīvo kustību

vingrojumi pēc komandas: "Un... viegli, — un... spēcī-

gi!" Tagad kanaks vēlētos lai "varonības" tēlotājs žurnā-

lists būtu te viņam tuvumā — tā sakot — ar roku sasnie-

dzams, lai viņam ar baudu —un ... viegli, un
.. spēcīgi —

kā kanaks teiktu — saliktu pa purnu! Šis žurnālists patie-

šām to ari būtu pelnījis — neko vairāk — par cilvēcīgo cie-

šanu un kareiviskās varonības pulgošanu. Kam tādas, ar

kājām gaisā nostādītas ilūzijas der — frontē karavīru "au-

dzināšanai", vai dzimtenē tautas maldināšanai? Ir jāparā-
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da frontes tiešamība, vai jāklusē, bel karavīri nav baroja-

mi ar aplamām iedomu vārsmām un apgalvojumiem, ka at-

liek tikai let liniem parādīties, lai visi ienaidnieki jau no

bailēm vien sastingto stīvi ragā kā Ķeņča auns pēc kājas

spēriena Slātavas stadulā.

Bet kādas tik propogandiskas aplamības kultūras vār-

dā netaisīja Tomas grāvračos aprakstītais Pietūka Krusti-

ņa dēla dēls un viņa gara radnieks o-sturmfīrers Voldemārs

Pusgailis un viņam līdzīgie skribenti un '*kultūrtechniķi'l.'

—"Kopš 1944. g.ar SS galvenās pārvaldes līdzēkļiem

generālinspekcija izdeva mēnešrakstu Nākotne" — (L.E.

1318). Vai tad "SS Hauptamts" būtu devis naudu Latvijas

un latviešu lietas propogandēšanai. tās pašas Latvijas, ku-

ras vārdu nedrīkstēja pieminēt? — Dabīgi, ka subsidētie

izdevumi nedrīkst rakstīt pret "maizes tēvu*" interesēm, un

nav nekur pasaulē dzirdēts, ka kāds būtu subsidējis pašu

interesēm pretī runājošus izdevumus. Patiesību varēja pa-

teikt tikai pretestības kustības grupu izdevumi. Oficiāla-

jai presei, kā piem. leģiona oficiozam — Daugavas Vanagi
— un Rīgā vienīgajam latv. valodā iznākušajam laikrak-

stam — Tēvija — bija jāpakļaujās militārai un civilai cen-

zūrai Te interesanti atzīmēt domas, ko par savu karalaika

vārda brāli — leģiona ot'iciozu — Daugavas Vanagi ■—,
saka

miera laika oficiozs — Daugavas Vanagu biļetens.—

—"Kā jau daudz kas vācu okupācijas laikā, tā ari šis

laikraksts bija visai grūti panākamu kompromisu rezultāts

starp to. ko redakcija un generālinspektors štābs vēlējās,

un to, ko bija ar mieru atļaut militārā un civilā cenzūra,

kas bija pastāvīgi nomodā".

—"Bija ko žonglēt. kad cenzūra svītroja pat Latvijas

un latviešu vārdu, kad brīvības un valsts pieminēšana bi-

ja lielākais noziegums pret Lielvāciju un tās vadoni".

—"Atrodoties div — un bieži trīskāršas cenzūras žņau-

gos, Daugavas Vanagi tikai trūcīgi varēja atpulgot. kas no-

tika dzimtenē un frontē. Bija taču vesela rota ar latviešu

kara ziņotājiem, bet no viņu rakstīta tikai pavisam niecīga

daļa atkļuva līdz redakcijai un tā pati galīgi "nokrejola".
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tā kā nebija nekāda prieka to laist avīzē."— (D. V. biļet. 9.

Vm. 53.).
Citiem vārdiem sakot — okupācijas laiku prese, pat le-

ģiona oficiozs, varēja atļauties ievietot tikai pēc nokrejoša-

nas pāri palikušās "sūkaliņas" un "vājpienu". vai ari sla-

vēt vāeus un to politika. Kāds gan prieks latviešiem va-

rēja būt šo "vājpienu" lasīt ?

Jau pieminētā Daug. Vanagu biļetēnā ir vēl teksts:

—"'Savu okupācijas laika "raganu deju", protams, netrū-

ka ari ap Daugavas Vanagiem. Bija cilvēki, kas avīzei pār-

mēta latviešu jaunatnes mudināšanu iestāties leģionā, kara

<dori ticēšanu, trūkumu pieciešami frontē un aizmugures ap-

mācību novietnēs, latviešiem nodarīto netaisnību noklusē-

šanu, vieglu saturu v. 1.1. ". — Atliek konstatēt, ka to ne-

var apzīmēt par "raganu deju", ja leģiona oficiozam ir li-

kuši izteikti dibināti pārmetumi, ja laikraksts (kā rakstā

tālāk teikts) centās kalpot tautas "

varoņgaram". Ir dabīgi,

ka leģionāriem, kam bijo dota "tiesība mirt", ka viņiem bi-

ja ari tiesība prasīt no laikraksta ko vairāk nekā "feļetonu,

dzimtenes meiteņu vēstules, dažādus pačalojumus par vienu

vai otru Latvijas stūri".—

Izrādās, ka ne tikai cenzūra vainojama Daugavas Va-

nagu tukšajā saturā, bet politiski tālredzīgāki cilvēki vien-

kārši nav vēlējušies saistīties šajā "oficiālās patiesības"

rakstīšanā. Citētā rakstā tālāk teikts: "...bet kā lai būtu

varēts laikrakstam piesaistīt slavenus vārdus un lielus rakst-

niekus, ja atlīdzība bija iespējama vienīgi papīra markās

un daudzi ieskatīja, ka nebūtu vairs labi Lielvācijas sakā-

ves priekšvakarā saistīties ar izdevumu, kas "veicina vācie-

šu lietu".—

Pilnīgi noliegt leģiona laikraksta Daug. Vanagi nozī-

mi būtu nepatiesi. Dažam labam līdzstrādniekam tas sagā-

dāja iespēju izvairīties no Vācijas un — frontes. "Tāpat

frontes sabrukuma laikā 19 44. g. redakcijai ar saviem

"drošajiem" komandējuma papīriem izdevās vienam otram

rakstītājam sagādāt iespējas pagarināt viņa slimības atva-
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ļinājumu, vai aizkavēt tā aizsūtīšanu uz Vāciju". (D. V.

biļet. 1953.g. jūlijā).
Skribenti slavēja varonību, — "nāvi un miršanu", bet

paši ar drošiem papīriem žonglēja, lai mirst citi, ne viņi.

Laikraksta — Tēvija — galvenais nopelns ir tas, ka

iznāca latviešu valodā. Laikraksts nacionālsociālistiskās

ideoloģijas raksius "pasniedza" lasāmus pa žīdu modei no

otra gala — "sociālais nacionālisms". .Jāpiezīmē, ka šo

rakstu autors tagad ir latviskas izcelsmes amerikānis.

—"Kādu laiku "Tēvija" reiz nedēļā (Liepājas perio-
dā — A. B.) izdeva ari speciālu numuru karavīriem frontē

un janvārī uzsaukumu boļševiku okupēto apgabalu iedzī-

votājiem, kuru virs Zemgales, Rīgas un Vidzemes izkaisīja

lidmašīnas". (0. Freivalds Kurz. ciet. II d. 106).
—"Janvāra sākumā vācu lidmašīnas virs Kurzemes

kaisīja, kādu latviešu valodā sarakstītu proklamāciju
"Latvieši", kurā starp citu bija teikts: "Kad Vācija drīzu-

mā sāks lietot jaunos ieročus un raidīs tos cīņā rietumos un

austrumos — ko tad piedzīvosim? Tad nāks uzvara! v. t. t."

(0. Freivalds Kurz. ciet. 128).

Par ko te priecājās.' — Ari par rietumu sakaušanu

resp. par vācu "Endsieg" par anglo-amerikāņiem. Tā

'"latviskas" proklamācijas aizstāvēja latviešu lietu.

Toreiz aktīvajiem preses ļaudīm "latviešu lietu" aizstā-

vot gadījās nokļūt nepatikšanās un pat cietumā, kā tas ga-

dījās Kvālim un Rirdāriam.

—"Bet šī "bāze" (domāts brīvprātīgo klubs, bij. Es-

planādes restorānā) bija ari iemesls dažādiem pārpratu-

miem un pat gadījumam, ka cietumā nokļuva līdstrād-

hieks Alfrēds Kvālis. Viņi abi ar Rirdānu kluba virsnieku

nodalījumā bija satikušies ar dežurējošo kapteini X, kurā

bija pazinuši funkcionāru no padomju nacionālizācijas lai-

kiem Rīgā. Sākās strīdus, kā sekas bija Rirdāna un Kvāļa

nogādāšana virssardzē". (D. V. biļet. 1958. g. jūlijā).

Vai šeit nebūtu vietā daži jautājumi? Vispirms kā-

di tik kapteiņi nav bijuši brīvprātīgajos?! Otrkārt: —Ir

dabīgi un saprotami; ka llirdāns zīmēja tiešām lieliskas,
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izsmejošas karikatūras par Staļinu. Ja mēs kara iznākumā

cerējām uz angļiem un amerikāņiem, tad kamdēļ Rirdāns

tikpat nesaudzīgi kariķēja Ruzveltu un Čerčilu? Kā propa-

gandai un kā nolūkiem kalpoja Ruzvelta-Čerčila kariķēša-
na? Ja "brīvā prese" varēja atļauties kariķēt Ruzveltu un

Čerčilu blakus Staļinam, tad kamdēļ neparādījās neviena

Hitlera un viņa varasvīru karikatūra? Ja Hitlera nedrīk-

stēja "aiztikt", tad nevajadzēja aiztikt ari angļus un ame-

rikāņus.

—"Vācu laikā, boļševiku no Rīgas padzīts, Ačuks

ari atteicās pārnākt uz pilsētu, jo bija ātrs pēc dabas un

vāciešus organiski nepanesa. Krūmāja un Rirdāna sadar-

bība Daugavas Vanagos vaiņagojās slavenajā Vilibalda

Drosmiņa ciklā". (D. V. biļet. 1955 .g. Nr. 1). Ačukam to-

mēr vācu laikā ir bijusi stingrāka vīra stāja. Pie latviešu

Sveika radīšanas viņš nevēlējās piedalīties.
Šeit netieši esmu pieskāries tiem preses ļaudīm, kuri

visos laikos ir pratuši peldēt "pa virsu". Daži no tiem vēl

tagad ir pie "teikšanas", tamdēļ lai Dievs ir žēlīgs un mē-

ģina mani sargāt no tā, kas "nolīs" pār manu galvu.

Bet atgriezīsimies vēl pie 88 mēteļa.
Vai leģiona formētajiem ģenerāldirektoriem un gene-

rālinspektoram, nebija nekādu iespēju panākt, lai mums

neuzvelk SS formu? Jā, ko gan mēs varējām darīt, ja visu

pavēlēja vācieši? Bet vai visi tik vien varēja un nevarē-

ja, kā mūsu ģenerāldirektori un inspektori? Vai arī karagū-

steknis Vlasovs un viņa armija bija tik pat nevarīgi? Via*

šovam varētu daudz mazāk pārmest, jo viņš bija kara gū-

steknis, bet mūsējie — brīvie ģenerāļi.
N. Vetlučins "Patiesība par POA" (Naše Vrenija 1950.

g. 15) raksta: "Ārēji "POA" virsnieki un kareivji atšķī-

rās no vācu armijas virsniekiem un kareivjiem. Apģērbti

formas drēbēs, kuras bija šūtas no armijas uniformu drē-

bes (cita nebija pieejama) POA karavīri nēsāja pie cepu-

rēm krievu kokardes un atšķirības zīmi uz piedurknēm. No-

zīmēs, kas bija obligāta vācu formas tērpiem t. i. vācu

ērgļa, uz vlasoviešu tērpa nebija. (Sevišķa apsvēruma dēļ
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mos mēnešus pēc POA nodibināšanas)".
Ari B. Dvinovssavā, pret Vlasovakustību negatīvi noska-

ņotā grāmatā "Vlasoviešu kustība dokumentu gaismā", citē

A. Osipovu un raksta tā: —"Nācās apmierināties ar mazu

vācu formas izmaiņu — atšķirību — pie vācu formas uz

krūtīm nēsājamo vācu ērgļu ar svastiku vlasovieši nenesa,

— vācu kokardes vietā nesa veco krievu kokardi, un uz pie-

durknes uzšuva sevišķu vairodziņu ar sv. Andreja vairogu

un uzrakstu POA. Un tas bija viss".

Atzīto valstu piederīgiem bija atļauts nēsāt vairodziņu

uz svārku labās rokas piedurknes. Latv. leģionāriem vairo-

dziņš bija jānēsā uz kreisās piedurknes. Pāri vairodziņam

plēta spārnus vācu "kovārnis". Vācu armijas daļas ērg-
li nesa uz svārkiem virs kreisās krūšu kabatas, bet leģionāri
tāpat kā SS daļas, to nesa uz kreisās piedurknes. Vlasovie-

ši pie cepures nesa veco krievu kokardi, bet mēs, tāpat kā

visas SS daļas — nesām miroņgalvu. Tikai 1944. g. — kaut

kad. kaut kur — bija pavēle par ugunskrusta un saulītes

nēsāšanu uz zīmotnēm. bet nāves galva pie pieres tā i

palika. Kā jau redzējām, pat pulka komandieris šīs pavē-

les nepildīja, un vēl tagad — desmit gadus pēc kara —

"lielais nacionālists" Latvijā. Amerikā tiek bildēts vācu

SS uniformā (1954. g. 15. sepl.). Nav dzirdēts, ka viņš

pret to būtu protestējis. Laikam taisnība vien būs. ka

mēs esam lepni, ka Fīrers atļauj mums nēsāt viņa izlases

dūdu uniformu. Kas tās ir. frāzes vai pārliecība? Bet dažs

skaistu frāžu meistars, par kuru kādreiz viņa audzēkņi dzie-

dāja : '".Mazs. mazs vīriņš — liela mute, tas ir mūsu

gods un stute", dažādas varas balstīdams nav gan bijis ne

nacists, ne komunists, bel vienkārši avantūrists. Kad ari

"plecu pie pleca" avantūrai bija skaidri saredzamas bēdī-

gas beigas, tas tikai tad sāka taisīt "pretešķības" — gluži

tāpat, kā Himlers un Gērings. Ari viņus 28. apr. 1945. g.

Fīrers atcēla no amatiem un izslēdza no partijas. Pirms

kuģis grimst, pēdējā ostā no tā sāk bēgt žurkas.

Ai- "glaunām" uniformām, ordeņiem un sodiem, var

88
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visvieglāk izvilkt dzīvību no miesām. Tas ļoti sen atpakaļ,
kad cirkulēja grāmata "Pulksteņmeistars Rūdis". Ar to

vulgāri bija mēģināts atdarināt Giovanni Boccaccio (Boka-

čio) Dekameronu. Šoreiz pulksteņmeistars Rūdis atmiņā
nāk citā sakarībā. — Kad ar svešo krustu piekāršanu diez-

ko nebija atļauts nodarboties, izlīdzējās apbalvojot ar pulk-

steņiem.

"Zēgner, pulksteni!"

Adjutants paklausīgi izgrūda roku padebešos un pa-

vēli izpildīja.
Šeit pulksteņus labprāt izdalīja, tā sakot, par kaujas

nopelniem. Tie tur no viņas puses — tos labprāt aplasīja.
Ja tik tika klāt. —"Otdavai časi!"

Tā nu iznāca, ka ari te, kaut gan negribot, tika ieturē-

ta vecā labā līdzsvara politika.

Kā visur citur, tā ari attiecībā uz krustiem friči letti-

ņiem "darīja pāri". Lettiņiem bija atļauts ēst "zaļās Do-

navas" biezputru, iemest, ja tika klāt — zaļās "meža vai-

manas" un par cīnīšanos saņemt zaļas Ostmedaļas. Bet kas

gan vēl būtu vajadzīgs? Vai cīņa par kādiem tur ideāliem?

—"Nu ko tu nīksti!'" — man vācu laikā teica brīvprātīgais
vecais draugs un labais "šnabdeguns" virsleitnants "Bo-

mīts". — "Tev uz vācu kartiņām jādzīvo pusbadā — nāc

brīvprātīgajos, te var labi padzerties — kā pie dīķa".

Attiecībā uz krustiem tomēr stāvoklis mainījās uz labo

pusi. Ari latviešiem sāka piešķirt Dzelzskrustu. Lielais vai-

rums tomēr saņēma koka krustus. Daži dabūja abus. Laimī-

gākie un- dažreiz ari varonīgākie bija tie. kuri saņēma
dzelzs krustus. Dažreiz dzelzs krusts tā nēsātājam sagādāja

veselību apdraudošas neērtības. Nereti gadījās, ka elzelzs

krusta nēsātājiem, bargā ziemas salā. bija jāstaigā bez mē-

teļa. Kā gan lai citādi parādītu savus krustus un varonību?

Nebija pavēles, kas atļautu krustus nēsāt uz mēteļa. Bet

kmsts zem mēteļa tikpat kā svece zem pūra, kā fabrika bez

peļņas, kā majors Vilibalds Drosmiņš bez garajām "vun-

eām". Jā, mīlestība uz krustiem bija liela un dažkārt tā

pārspēja dzimtenes mīlestību. Daudz galvas tika noliktas
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dzimtenes mīlestības dēļ, bet daudz galvas krita ari krustu

mīlestībai par upuri.

— 'Ar 24.5.1943. g. pavēli Himlers, starp citu, bija
noteicis: c) turpmāk latviešu brīvprātīgos vairs neapbal-

vot ar Ostmedaille, bet ar vācu karavīru ordeņiem, ko pie-

šķirs Jekelns ,> (L.E. 1296).

—Lūk, Jekelnam bija dota tiesība izšķirt jautājuma

par dzīvību un nāvi un par krustiem dzīvajiem un miru-

šiem.

Ir izskanējusi doma Vācijas varenības simbolu —

Dzelzs krustu, apmainīt pret Latvijas brīvvalsts Lāčplēša
kara ordeni. —Neviens saimnieks neapbalvo savu kalpu par

darbiem svešā tīrumā. Dzelzs krustus mums piešķīra vācie-

ši, kuri pret starptautiskiem likumiem mūs iesaistīja savā

dienestā. Pret tādu rīcību protestēja Latvijas sūtņi. Ja nu

dzelzs krusts ir līdzvērtīgs Latvijas Lāčplēša ordenim, tad

taču mūsu sūtņi ar saviem protestiem ir sarakstījuši daudz

aplamību.

—"Vācu tauta zina par ko viņa cīnās: ne tikai lai iznī-

cinātu lielniecismu, bet ari lai nodrošinātu savai tau-

tai dzīves un attīstības iespējas. Bet par ko lai iet tagad

cīņā latvieši? Ko viņiem teikt bez tā, ka jākaro tikai pret

lielniekiem? Mums nav nekā to teikt". (Pašpārv. 29.1,

1943. g. prot.).

Leģionāriem par tiešā cīņā pret boļševikiem izrādīto

varonību var piešķirt ozola vai liepu lapu vaiņagu goda

zīmē, bet ne dzelzs krustu atvietot ar Lāčplēša kara ordeni.

Kā gan var dzelzs krustu atvietot ar Latvijas ordeni, ja

dzelzs krustus piešķīra ne cīņas dēļ par Latviju. Cīņa bija

pret boļševismu un zvērasts bija jādod ne Latvijas valstij,

bet Ādolfam Hitleram.

Par ko?

0

Te jāpiezīmē, ka dažiem liktenis bija labvēlīgāks, viņi

netika zvērējuši Ad. Hitleram. Ari es piederēju šiem laimī-

gajiem, kuri nonāca frontē pirms zvēresta došanas. Bet ja

jau Ādolfam Hitleram bija jādod neierobežotas paklausības
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zvērasts, tad šaubu nav, Hitlers būs vispirmā kārtā cīnījies

par Latviju, jo citādi mūsu brīvie ģenerāļi taču būtu no-

vērsuši šī zvērasta došanu Hitleram. Par Krieviju Hitlers

necīnījās, tādēļ ari kara gūsteknis Vlasovs panāca to, ka

viņa armijai nebija jādod zvērasts Ādolfam Hitleram, kaut

vai tajā pašā cīņā pret boļševismu.
—"Atkārtotie vācu mēģinājumi lai panāktu to,

ka P<)A virsnieki un kareivji dotu kara zvērastu un tā sasai-

stītu vlasoviešus ar vācu valdību, tika nepiekāpīgi un sek-

mīgi no POA vadības noraidīti un ari armija pret to pro-

testēja, jo tā uzskatīja, ka zvērastu var dot tikai "KOHP" am

(Krievijas tautu atbrīvošanas komiteja — A. B.), raksta N.

Vetlučins (Patiesība par POA, N. Vremje 1950. g. Nr. 15).
Ko varēja kara gūsteknis Vlasovs, to, acīm redzot,

"brīvie" ģenerāļi nespēja panākt...

—"Ich schwbre bei iGott diesen heiligen Eid — cīņā

pret boļševismu vācu bruņoto spēku virspavēlniekam —

Ādolfam Hitleram — neierobežotu paklausību un kā droš-

sirdīgs karavīrs būšu vienmēr gatavs par šo zvērastu atdot

savu dzīvību" (Latviešu SS brīvpr. leģionāra zvērasts). Tā

tad ne par Latviju, bet par zvērastu Ādolfam Hitleram ti-

ka solīts "atdot savu dzīvību", tam pašam Hitleram, kurš

1939. g. mūs pārdeva Maskavai. Un tā mēs kļuvām pilntiesī-

gi viņa majestātes Fīrera SS godības krekla nesēji. Tāds

zvērasts, protams, bija varas akts, bet vācu rīcībā nodota-

jiem leģionāriem nekas cits neatlika, kā to "brīvprātīgi"

parakstīt.

Tā soli pa solim mēs tikām iebīdīti kā smēre starp di-

viem milzu dzirnakmeņiem, lai ļautu sevi samalt šajā divu

negodīgo milžu — Lielvācijas un Padomju Savienības —

gigantiskajā cīņā.

Leģionāriem lika Dieva vārdā dot paklausības zvēra-

stu tad, kad Himlers SS vārdā sludināja mūsu pazudinā-

šanu. Pozenē 1943. g. 4. okt. Himlers teica: "Mēs SS vadā-

mies no sekošiem principiem ... citu nāciju zelšana vai cie-

šanas mani interesē tikai par tik daudz, par cik daudz šīs

nācijas ir mūsu kultūras vergi" — un tālāk "Es prasu no
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SS šī likuma piemērošanu pret visam nevācu tautām, se-

višķi pret krieviem" (Pēc Nirnbergas protok. li. Dvinovs).

Latviešu bruņoto vienību formēšanu atbalstīja, lai da-

būtu rokās ieročus — cīņai pret boļševismu. Kā dažreiz iz-

skatījās šī cīņa pret boļševismu.'

—-"Tie (polie. bataljoni — A. B.) bija izkaisīti pa visu

Ausi rumu fronti no Ļeņingradas līdz Melnai jūrai, kur tos

vāji apmācītus un apģērbtus sūtīja kaujās nevien pret

regulāro krievu armiju, bet izlietoja ari tīri-

šan a s akcijā m Lielu v ā v n 1* oli j ā, IBalt-

krievijā un Ukrainā un gūstekņu nometņu apsardzībai, pret

ko vairākkārt bez panākumiem protestēja Bangerskis".—

"Savā 121 .:>. 1944. apspriedē ar Jekelnu Bangerskis aizrādī-

ja, ka robežapsardzības pulki, bez latviešu virsniekiem un

instruktoriem nosūtīti uz Pol ij v nemieru ap-

spiešanai. Ģenerālinspektora stāvoklis bija tik ne-

apskaužāms. ka viņš neturēja par iespējamu izdarīt pulku

inspekciju. Latviešu pulku komandieri nedrīkstēja gen.

Bangerskim sniegt oficiālus ziņojumus, bet varēja ar viņu

sazināties tikai privāti" (L. E. 1296, 1297).

Vai tad tāda bija cīņa pret boļševismu.' Kamdēļ plkv.-

ltn. Gerbera un Taubes policijas bataljoni tika nosūtīti uz

Poliju? Polijai un Lietuvai ar Latvijas brīvvalsti bija la-

bas un draudzīgas attiecības. Ne ar poļiem, ne lietuvjiem

mums nekādi rēķini nebij jākārto. Tie bija vācu rēķini un

tos lai kārtotu viņi paši. Mūsu "sabiedrotā" Vācija po-

ļiem bija tiešs uzbrucējs. Kamdēļ policijas un robežapsar-

dzības pulki (resp. leģiona vienības) tika nosūtītas uz Po-

liju un Lietuvu tīrīšanas akcijās un nemieru apspiešanai?

Plkv. A. Plensners raksta:

"Pārpratumu novēršanai vispirms jādeklarē: 1) Nevie-

na leģiona vienība nav ņēmusi dalību kādās aizmugures ak-

cijās. 2) Leģiona vienības ir cīnījušās tikai frontē un tikai

pret lielniekiem. Neviena leģiona vienība nav cīnijusies

pret Rietumsabiedrotiem. kā tas bija izteikts arī leģiona

zvērastā" (Inf. p. 1. 28).
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Te atkal jājautā, kas tad tas bija par veidojumu, ko pa-

rasti apzīmē ar nosaukumu "Latviešu Leģions"?
Atbilstu īstenībai, ja norādītu, ka 15. un 1!). divizijas

nav piedalījušās aizmugures akcijās.

Latviešu policijas bataljonu un robežapsardzības pul-

ku nosūtīšana uz Lietuvu un Poliju tīrīšanas akcijās un ne-

mieru apspiešanai, bija nelietība. Latviešu vienības nosūtīja

okupācijas varas atbalstam poļu vai lietuvju apspieša-
nai. Ir un būs "autoritātes", kas tam visam atradīs attais-

nojumu, kā cīņai pret boļševismu, jo, lūk. ja poļi aizmugu-
rē saeeļās un taisa nemierus, tad tas ir apdraudējums aust-

rumfrontes sakaru līnijām un palīdzēšana ienaidniekam.

Turoties pie šīs "loģikas", kamdēļ tad tiek strikti uzsvērts,

ka latviešu vienības nav cīnījušās pret angļiem un ameri-

kāņiem rietrumos? Kāda gan tik vācu "tulkojumā" ne-

izskatījās cīņa pret boļševismu.' Hitlera propaganda iestā-

stīja kādam kaukāziešu SS bataljonam, ka cīņa pret ame-

rikāņiem ari ir cīņa pret boļševismu, jo amerikāņi ir krie-

vu sabiedrotie. Sakaujot amerikāņus tiks sakauts arī boļše-
visms. Minētais kaukāziešu SS batalj. sirdīgi kāvās pret

amerikāņiem, tā saukto "Atlantijas valni" aizstāvēdami un

bija starp pēdējiem La Rošelas (Francijā) aizstāvjiem.

Kāda gan starpība — cīnīties pret sacēlušamies poļiem, vai

amerikāņiem, ja tā ii- "cīņa pret boļševismu"? Vai nākot-

nes brīvā Polija teiks par to Latviešiem pateicību? Bel visu

to taču pavēlēja vācieši! —Vācieši vēlējās kaimiņu tautas

sarīdīt vienu pret otru. rīkojoties pēc vecā, pārbaudītā prin-

cipa — skaldi un valdi.

Bel kas Šīs vienības priekš vāciešiem mobilizēja.' —"Šo

briesmu novēršanai pašpārvalde nolēma formēt (i robež-

sargu pulkus. Šim nolūkam Dankers ar 2. 2. 1944. g. rīko-

jumu mobilizēja 1910 —14.g.u.t.t,—(L.E. 1292). Mobili-

zētāji bija Dankers ar "armijas komandieri" Bangerski.

Samobilizēja, nodeva vācu rīcībā un tad... protestēja. Tas

viss. Pēc samobilizēšanas vienības vairs neatradās ne Dan-

kera. ne Bangerska rīcībā un viņiem par šīm vienībām ne-
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bija vairs nekāda noteikšana. Par ~4u savu darbību tiem

ir jānes morāla un tiesiska atbildība.

—"Tā bija latviešu iestāde (generālinspekcija —A.

B.), kā jau minēts, līdz pat kara beigām tā palika bez no-

teiktām tiesībām un precizēta darbības aploka. Vācieši

jau no paša sākuma to centās ignorēt un apiet, gan ari

vienkārši šikanēt, nedodot telpas, atļaujot tikai niecīgu

štatu (mazāku nekā pulka štābam), gan ari uzliekot da-

žādus ierobežojumus, piem. aizliedzot generālinspektoram
bez divīziju komandieru ziņas apmeklēt vienības, vienību

komandieriem bez div. komandieru atļaujas apmeklēt ge-

nerālinspektoru, vai tieši sarakstīties ar to un 1.1." — tā

raksta plkv. A. Plensners (Inf. p. 1.19).

Ģen. Bangerskis bija "SS Ersatzkommando Lettland"

komandieris — bez komandēšanas iespējām; SS Gruppen-

fuhrer's — bez grupas; Latviešu SS brīvp. leģiona generāl-

inspektors, bez inspekcijas tiesībām ...

Te atliek tikai skumji nopūsties un konstatēt, tāpat
kā kādreiz atsevišķā eskadrona čigānam Paučam: "Šporri

ira — zirga nava". Tas viss notika, tā sakot, pie Dauga-

vas, bet acu apmānīšanai ari Dņepras krastos reiz stāvēja

slavenās Potjomkina sādžas .. . Tāda Himlera — Jekelna

"sādža" bija generālinspekcija. —"Ģen. Bangerskis bija
netieši pakļauts Himleram un tieši Jekelnam"—(L.E. 1292).

Kā dažreiz izpaužas šķietami nevainīga darbība — gūs-

tekņu apsardzība, to var raksturot piemērs, tā sakot, no

personīgas pieredzes. Bija 1941.g. ziemas sākums, liekas

novembris. Ar krievu gūstekņu masām tad bija pārpildī-

tas ari bij. 6. Rīgas kājn. p-ka kazarmes pie Ziedoņa dār-

za. Vēlāk ziemā tur ik rītu slitās krāva pa nakti bada un

sala pieveikto gūstekņu līķus.

Manis pieminētā novembra dienā gūstekņu masas bija

norīkotas Daugavmalā izkraut no liellaivām malku. Malku

turpat krastmalā krāva grēdās un meža departamenta dar-

binieki to izdeva iestādēm. No Lauksaimniec, galvenās di-

rekcijas es ar citiem darbiniekiem biju norīkots saņemt un

atvest uz direkciju tai pienākušos malku. Kara gūstekņi



95

strādāja, tā saukto "Schutzniann'u" uzraudzībā, kuri, kā zi-

nāms, bija tērpušies bij.Latvijas armijas uniformas drēbēs, bez

zīraotnēm, ar lentu uz kreisās rokas piedurknes. Krastma-

lā gūstekņi bija iekūruši mazu ugunskuru. Pie tā, uz mal-

kas pagalēm, ir atsēdies kāds gūsteknis un nopūlās, lai uz

ugunskura uzsildītu vai uzvārītu katliņā no Daugavas pas-

melto ūdeni. Krievelis ir ļoti vārgs un rīkojās kā drudzī.

Pie gūstekņa pieiet sclīutzmans, kuram bez šautenes rokā

ir ari paprāvs bozis, ko acīm redzot, viņš ir "izlietojis"

jau ne vienu reizi vien. Schutzmans pavēl gūsteknim kāpt

liellaivā malku lādēt. Gūsteknis ar stulbām acīm kā tran-

sā paskatās uz schutzmani, uzreiz nepieceļās, bet mēģina

nocelt katliņu no uguns. Tad schutzmaņa nūja, no visa

spēka cilāta, divreiz noskan uz krieveļa kaulainās mugu-

ras. Gūsteknis tikai noraustās un stiklainām acīm raugās

schutzmani. Katliņš ir apgāzies un "kipjatoks" izlijis

ugunī... Tad, pieturēdamies pie malkas pagales, gūsteknis

smagi pieceļas un uz pagales balstīdamies streipuļo uz

krastmalu, lai kāptu liellaivā un sviestu augšā uz kras-

ta malku... Nav šaubu — viņš ir slims, viņš ir drudzī.

Cik ilgi un ko tāds var strādāt? Bet ja nevarēs — schutz-

maņa nūja palīdzēs. Jā, tā ir cīņa pret boļševismu... Kā-

dēļ tāda zvēriska nežēlība pret slimo un tā jau nāvei tuvo

gūstekni? Bet varbūt šī schutzmaņa piederīgos vēl nežēlī-

gāk ir noslepkavojuši krievu boļševiki? Kas lai zin —

varbūt ari šī gūstekņa piederīgie ir boļševiku nomocīti un,

varbūt, viņš pats priecīgs, ar paceltām rokām pārbēga pie

vāciešiem?

Varbūt te "cīņā pret boļševismu" viens boļševismaie-
naidnieks ar bomīti uzskaitīja otram. Bet gan jau mīļais

Dieviņš tur viņā saulē izšķirs, kuram ir taisnība, kuram

nē. Virss zemes toreiz taisnību sprieda Hitlers, Staļins un

viņu kalpi.

Tāda dažkārt izskatījās gūstekņu apsardzība, nerunā-

jot jau par tīrīšanas akcijām un nemieru apspiešanu.

—"1942. gadā vācu ieņemtajos apgabalos, piem Ukrai-

nā, partizāņu apkarošanai iesaistīja SD nodaļas, kuras bez
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••.Mūsu karavīri tika sūtīti uz Krieviju sadalīti sīkā*

vienībās (25. policijas bat 1. tika sadalīts Ukrainā pa rotām

un vadiem, vienai vienībai atrodoties no otras līdz 140

klm.). Tās cieta vienu neveiksmi pēc otras un panākumu

nebija. Turpretim kazaku korpuss Ukrainā šādai sadalīša-
nai pretojās un guva labus panākumus. Kad 1942. gadā
Ukrainā iesaistīja ari SD vienības partizāņu apkarošanā,

partizāni auga kā nezāles sētmalē, jo. kā jau minējām,
katrs kas negribēja mirt, kļuva par partizānu".— (D. V.

biļet. 1954.g. Nr. 3. V. Rēdelis).
Tā vācieši tīrīšanas akcijās "notīrīja" no zemes vir-

sas Oraduru Francijā. Lidiei Čechoslovākijā. Ivdiņu sādžu

Latgalē un daudzas citas vietas Krievijā, atstājot mīļā

Dieviņa ziņā izšķiršanai viņsaulē, kurš tur bija vainīgs,
kurš nevainīgs. Arāja vienība un policijas vienības Osvejas

ezera krastos "tīrīšanas" darbos nav stāvējušas pēdējā

vietā.

Prof. Dr. Z. Vītens par Rupaiņa grāmatu "Māra mos-

tās". raksta: —"Rupainis šai sakarā piemin šādu traģisku

notikumu pēdējos kara gados, kas tikai izskaidrojams ar

Latgales pagātnes nezināšanu: "Briesmu darbus tur pastrā-

dāja policisti, tīrīdami trīsdesmit kilom. plato joslu. Pie

mums bija atbēgusi viena veca māmiņa no Osvejas, pareizti-

cīga, bet ar biezu katoļu lūgšanas grāmatu rokā, ko viņa

gadu gadiem bija glabājusi un dziedājusi katoļu dziesmas.

Viņa stāstīja, ka ap Osveju šobaltdien dzīvojot tādi pasi

cilvēki, kā Rēzeknes apriņķī. Mājās runājot latviski. Bet

joslas tīrītāji dzinuši visus šķūņos, aplējusi ar benzīnu vai

darvu un dzīvus sadedzinājuši".
"Latviešiem nekad nav trūcis nodevēju un līdēju svešas

varas priekšā" - raksta Z. Vītens (L. A. 27. 11., 3. 111.

54. g.).

Ģen. Vlāsovs. runājot par "tīrīšanas" akcijām ir tei-

cis: —"Es saprotu viņu dziļo naidu pret boļševikiem, bet

es nesaprotu ar kādām tiesībām viņi krievu sirmgalvjus un

bērnus drīkst slīcināt akās un dedzināt šķūņos". — Atriebi-
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ba esot salda, bet ar mūžīgo atriebību var panākt tikpat

kā D-Amerikas čako purvu indiāņi, kuri atriebjas tik ilgi,

kāmēr abu naidojošos cilšu piederīgie tiek izkauti līdz pē-

dējam vīram. Tā ir svētā Vendeta! Tā bija, tā sauktās,

cīņas pret boļševismu nožēlojamā puse. Tā atsevišķu neat-

bildīgo individu un grupējumu rīcība meta garas ēnas.

Protams, kur cirvis cērt, tur skaidas lec, bet tas nenozī-

mē, ka drīkst rīkoties kā elefants pa porcelāna bodi.

Kas to varēja novērst/ Neviens. Tie vīri. kuri bija

uzņēmušies formēšanu un mobilizēšanu, izrādījās par neva-

rīgiem. Bailēs par personīgo drošību tiem pietrūka dūšas.

Ar tukšu pārākuma apziņu parasti mēdz teikt — leitis pa-

liek leitis, bet vai mūsu ģenerāļiem bija tik daudz drosmes

vīra stājai, kā leitim gen. Plecka\ iedusam, kurš sākumā

ari ar dedzīgu runu aicināja ļietuvjus savās vienībās.

—"Kad gen. Pleelmvičiusa vadītos apm. 11. aizsargu ba-

taljonus vācieši pārvērta par "SS brīvprātīgo formācijām"

ģenerālis uzstādija 24 stundu ultimātu šo rīkojumu atcelt,

pretējā gadījumā viņš personiski iz formēšot vienības. Lie-

tuvas generālkomisars fon Renteins tad jau pēc pāris stun-

dām paziņoja, ka "tas gods bataljoniem saukties par AVa-

ifen -SS tiek atsaukts" (Nākošā dienā ģenerāli ar palīgiem

ielūdza pie vācu SS priekšnieka, kur tos nodevīgi arestē-

ja, ar štāba virsniekiem vāciešiem pat iznāca šaudīšanās,

bet ar kara skolu Mariampolē formāla kauja)". — (L. A.

25. VIII. 54. g.).

Mūsu ģenerāļiem pietrūka dūšas tikt vaļā no SS uni-

formas. Tās dēļ viņu podotie sēdēja gan Hitlera KZ. gan

vēlāk R. — sabiedroto cietumos. Latvieši domāja, ka ari

mums taču priekšgalā ir ģenerāļi. —"Bez kādām tiesībām,
bez kādas tiešas varas, bez kāda iespaida uz operatīvo dar-

bību", viņi tomēr ieņēma amatus un sēdēja tajos. Tagad

noveļot visu vainu uz vāciešiem, tie nostājās ķiparu lo-

mā vācu rokās. Paies ilgs laiks un tikai tad, kad jutīsies

pilnīgā drošībā, varbūt ari mūsu ģenerāļi reiz sadūšosies

pateikt tā. kā maršals (iraciani. — 1950. g. aprīlī Romā mi-

litārā tiesa notiesāja maršalu CJraciani uz It) gadiem cie-
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tumā. Savā pēdējā vārdā Graciani teica: "Līdzīgos ap-

stākļos es vēlreiz rīkotos tieši tāpat. Apziņā, ka vienmēr

un visur esmu konzekventi izpildījis savu karavīru pienā-

kumu, es neatsaucu nevienu savu rīcību". — Var būt da-

žādās domās par "Āfrikas lauvas" 'Graciani politiskajiem

uzskatiem, bet nav noliedzama viņa vīrišķā stāja un atbil-

dības uzņemšanās drosme. Ir vīri, kuri savu stāju un at-

bildības pienākumu nepazaudē ne tiesas, ne ienaidnieka

priekšā un par darīto, atbildību uzņēmās paši. Lai atcera-

mies te poļu ģenerāļa Andersa vīra drosmi, kurš cīnījās pret

vāciešiem un krieviem, kurš nebaidijās pateikt savas patie-

sās domas acīs ne Staļinam, ne Čerčilam.

Leģiona nevarīgo formētāju un mobilizētāju dēļ, daudz-

kārt pazuda leģionāru varonīgo cīņu vērtība. Ir jātaisa
noteika atšķirība starp mobilizācijas izvedējiem un mobi-

lizētiem leģionāriem. Pirmie tik labprāt slēpjās aiz leģionā-

ru mugurām! Ja izsaka pārmetumus aicinātājiem un mobi-

Lizētājiem, tad ar tīšu nolūku to mēģina nostādīt par uz-

brukumu leģionāriem, — starpība te ir kardināla. Vieni,

kuri spaidu kārtā mobilizēja — pēc Latvijas likumiem —

nepanākot Latvijas tiesību atjaunošanas un pārkāpjot Hā

gas konvenciju, — otrie, kuri tika mobilizēti un nostādīti

"Parteisoldāte" līdzīgā gradācijā iedalot 'SS leģionā. Ģe-

nerāļi bez sava tiešā uzdevuma — karošanas, uzņēmās po-

litikas "taisīšanu" un tieši šī tuvredzīgā politikas taisīša-

na, reālo apstākļu neizpratne — noveda purvā. Leģionāri

ticēja "ģenerāļiem", bet tie nebija viņu ticības vērti.

Ne fanātisma, — kas ir akla, bezprāta ticība, bet sirdsde-

dze ir vajadzīga. Jābūt karstai sirdij, bet vēsai galvai. Ja

sirdsdedzi nelīdzsvaro vēsa galva, bet ari tajā rodas "kar-

sonis", tad situācija ir bēdīga.

Ja celtne sabrūk, pirms tā ir nobeigta, tad tas neno-

zīmējot, ka bankrotējusi inženierzinātne. Nederīgi gan ir

bijuši tikai inženieri.

Leģiona iespējas un spējas daudzreiz pārvērtē. Leģiona

nopelns esot, ka tikdaudz latvieši varējuši nokļūt brīvajā

pasaulē. Igauņi cīnījās tikpat drošsirdīgi, bet izkļūšanu
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no dzimtenes nenoteica tikai cīņas un cīņu varonība, bet ie-

spaidoja ģeogrāfiskie apstākļi, igauņiem agri nogrieza iz-

kļūšanas zemes ceļus. Bet vai leģions nedeva ari maldīgas

cerības, ka leģionāri atsitis boļševikus un tamdēļ nekur

nav jābēg?

KĀ NOTIKA BĒGŠANA UN EVAKUĀCIJA?

—"Pašā evakuācijas gaitā nekad un nekur nešķiroja

cilvēkus pēc viņu derīguma, kā to tagad dara pie emigrā-

cijas, bet veda visus — sievas, bērnus, sirmgalvjus, dodot

sevišķu priekšrocību leģionāru piederīgiem. Beidzamā pos-

mā faktiski varēja izbraukt tikai leģionāru piederīgie. Vi-

sa evakuācijas norise skaidri rāda, ka nenotika darba spē-

ka vervēšana vācu kara saimniecībai, nenotika sarkanai ar-

mijai derīgo cilvēku izvākšana, bet vienkārši cilvēku glāb-

šana" — tā raksta K. Augskalns (Latvija 24.1.51. g.).

Patiesība tomēr izskatījās pavisam citādāka. —
Vēl līdz

1944. g. augustam izbraukšanai uz Vāciju prasīja pierādīt
"vācietību" un no SD bija vajadzīga izbraukšanas atļauja.

1944.g. 29. augustā gen. Pangerskis griezās bēgļu jautāju-
mā pie Ilimlera un, starp citu, raksta: "Pašlaik itkā visvai-

rāk eksponētām personām un viņu piederīgiem, pēc dažā-

du ļoti sīku formalitātu nokārtošanas un caurlaižu zīmju

saņemšanas, dota iespēja izbraukt". (A. Plensners Laiks L

XII. 51. g.). Un tas notika tad, kad jau gandrīz puse Lat-

vijas bija boļševiku ieņemta. Ja K. Augstkalns raksta, "ka

beidzamā posmā faktiski varēja izbraukt tikai leģionāru

piederīgie", vai tad to nevar saprast kā vācu kungu labvē-

lību pret savu kara kalpu? Par ko tad leģionāri karoja, katrs

par saviem piederīgiem, vai par latv. tautu? Ja būtu no-

tikusi "vienkārša cilvēku glābšana", tad kamdēļ "glābē-

ji" — vācieši lika cietumos tos, kuri paši bēga, vai palīdzē-

ja citiem bēgt no boļševikiem uz Zviedriju?

—"Daudzi ari lielā slepenībā un ar dzīvības briesmām

no Kurzemes piekrastes meklēja izkļūšanu uz Zviedriju.

Ja vien vācieši tik tuvredzīgi un stingri nevajātu šī ceļa
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meklētājus, tad Zviedrijā nokļuvušo skaits būtu nesalīdzi-

nāmi lielāks. Droši var teikt, ka mūsu trimdinieku masa

tad būtu nonākusi ne Vācijā, bet Zviedrijā"— (A. Plensners

Laiks 29. XII. 51. g.).

—"Bēgšanu UZ Zviedriju, blakus Sl), žandarmērijai un

GFP apkaroja pat sevišķa iestāde — HANSA, ar centru

Aizputē.

"Sekoja neticami bargi piesardzības soļi, ar kādiem

vācieši centās aizkavēt latviešu izkļūšanu brīvībā. Krasta

sardzi dien dienā pastiprināja. Nošāva 12 krasta apsardzī-

bas vīrus — lietuvjus. it kā par palīdzēšanu bēgļiem, pie-

krastes rajonus pārplūdināja spiegiem u.t.t. Decembra

beigās pat zvejnieki nedrīkstēja doties jūrā. ja laivā nebija

tikpat daudz vācu sargu, cik zvejnieku. Sargus apbruņo-

ja ar tanku dūrēm. Laivas, kuras nelietoja zvejai, vai nū

iznīcināja, vai savāca zināmās vietās, kur tās dienu un nak-

ti apsargāja. Jūrā zināmos attālumos bija noenkurotas t. s.

kara flotes zvejas laivas ar noklausīšanās aparātiem. Ne-

viens motors nespēja tikt cauri sardzes rindai, lai to nedzir-

dētu, bet braucēju gūstīšanai arvien dežurēja ātrlaivas".

— ((). Preivalds Kurz. ciet. II d. 55).

Lielu skaitu Zviedrijas braucēju vācieši apcietināja.

— ...pār Cedriņu noteikti zināms, ka tas miris cietu-

mā, kur nokļuvis pēc nesekmīga bēgšanas mēģinājuma uz

Zviedriju ar velkoni Rota".

—"Viņu intreses nebija paglābi latviešu tautu no boļ-

ševiku rokām, bet izmantot visus iespējamos latviešu cil-

vēku un materiālo vērtību resursus grīļojošās frontes stipri-

nāšanai".— (O.Freivalds Kurz. ciet. 1 52.).

Ģenerāldirektori nevarēja palīdzēt tikt uz Zviedriju.

Ari leģionāriem nebija nekādas iespējas atbalstīt uz Zviedri-

ju braukt gribētājus. I z Zviedriju tikt palīdzēja "pagrīd-
uieki" — slepena organizācija.

—"Pirmās bēgļu laivas no Kurzemas krasta uz Zviedri-

ju bija devušās jau 1943.g. vasarā. 1944. g. februārī Vents-

pilī nodibinājās pat slepena organizācija ar mērķi pārvest
latviešu bēgļus uz Zviedriju. Tās vadītājs bija inž. A. Ai-
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rūtis. Organizācijai savā rīcībā izdevās icgūl vienu ātNai-

vu un 4 zvejnieku laivas. Pirmās pārveda sievietes, bērnus

un nacionāli noskaņotas personas,
ko vajāja vācu polici-

ja".— (O.Preivalds Kurz. ciet. L 64).

"Ne viena vien laiva tika pārķerta un braucēji tika

novesti vai nu Vācijas KZ nometnēs, vai atgriesti Latvijas

piekrastes cietumos. Tūkstošus atbaidīja draudīgie plakāti:

Kas bēgs — tos nošaus — kas bija redzamās vielās izlik-

ti kā sveiciens Zviedrijas braucējiem".— (Laiks 16. X54..

Cīnītāji '"pret boļševismu" lai viešu Sl) vīri gādāja lai

latvieši netiktu prom no boļševisma — uz Zviedriju, jo

plkv. A. Lasmans raksta: (Laiks 26. 11155.) ka katru mo-

torlaivu apsargājuši dubultpostenis: viens vācu un viens

lātvieŠU SI) vīrs. —

Tāda izskatījās vācu cilvēku "•glābšana"'. Nevis cil-

vēkmīlestības dēļ vācieši atkāpjoties jau 1943. g. bija Lat-

vijā sadzinuši krievu sieviešu, bērnu un sirmgalvju barus.

Tas nebija ari kāda SS leģiona nopelns, jo krieviem tāda

nebija. Tas notika vācu "tukšās un degošās zemes" tak-

tikas ietvaros.

Bet kā tad īsti bija ar vēlēšanos un varēšanu izkļūt uz

Vāciju?

"Ģenerālinspektora ierosinājumā 19. augustā (f) notiek

latviešu pārstāvju apspriede, kurā generālinspektors ziņo

par to. ko .Tekelns viņam teicis. Apspriedē norit ļoti dzīva

domu apmaiņa gan no principālā viedokļa —
kas labāk:

bēgt vai palikt — gan no praktiskā kurp un cik tālu iet

un kas bēgļus gaida. Pēc ģenerālinspektora aprēķina, to-

tālās izvākšanas gadījumā no Vidzemes būtu jāizvāe ap pus

milj. cilvēku ar 100.000 pajūgiem. Pie patlaban esošā ceļu

tīkla tādas masas pārvietošanai cauri Rīgai kūlu vajadzīgs

ne mazāk par mēnesi laika, nepārtraukti izmantojot ceļus

dienu un nakti. Tā vai ari citādi izšķiroties, šī problēma

prasa tūlītēju izplānojumu un rīcību. leskati ir ļoti dažā-

di. Īstenībā neviens, sevišķi no civilā sektora, negrib uz-

ņemties kādu atbildību, jo kas lai izšķir, kā -alu galā būtu

labāk, jā tikdaudz nezināmo un kā lai paliek drošs, ka vē-
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lāk neliek apmētāts ar dubļiem vai pat akmeņiem?''— (A.
Plensners Laiks 1. XII. 51.).

Paši "latviešu pārstāvji nav varējuši izšķirties, ko

darīt. Amatus viņi uzņēmās, tad ari šo "latv. pārstāvju"

pienākums bija paziņot lautai vispārējo militāro stāvokli un

kas tamdēļ darāms. Bel "latv. pārstāvji" bija kā ūdeni mu-

tē ieņēmuši un tautai nevarēja pateikt ne jā, ne nē.

-—"ledzīvotāju evakuācijas jautājumā nebija vienprātī-

bas ne pašu latviešu, ne vācu iestāžu starpā". — (L.

& 1313).

—"Ap 80% Latgales iedzīvotājiem nebija nekādas ie-

spējas evakuēties". (0. FreivaldsKurz. ciet. 25).

Ko tad te būtu varējuši vairs leģionāri palīdzēt, ja

viņu pavēlnieki nolēmuši pēc pāris dienām karaspēku at-

vilkt, bet bēgļu evakuācijai vajadzētu vismaz mēnesi laika?

Apspriedes domas generālinspektors mēģina rezumēt

šādi: "Jāsecina ka jautājumam ir divas puses: principālā

un techniskā. Vispirms, vai Vidzemes iedzīvotājiem būtu

jādod un jānokārto iespēja evakuēties? Konstatēju vienprā-

tīgu domu. ka tāda iespēja visiem pārcelties gribētājiem
ir jādod, .lāpanāk ari lai visi kas gribētu palikt, varētu

palikt... Visiem, kas pacēlušies no savām vietām, jādod

iespēja netraucēti plūst tālāk. Li. nokļūt jaunajās, bet ne-

vis kā bieži tagad bēgļus ceļā aptur, iesloga šķūņos un spiež

strādāt nocietinājumu darbos". (A. Plensners Laiks 1.

XII. 105Ļ).

—"Bet jau tajā pašā pēcpusdienā Šrēders zvana pir-

majam ģenerāldirektoram, ka Vidzemes evakuācija atcelta".

(A. Plensners Laiks L XII 51.).

Otrā dienā Bangerskis dodas pie Jekelna.

—"Lz generālinspektors jautājumu par evakuācijas at-

celšanu. Jekeliiš paskaidro, ka vispārējā evakuācija nebū-

šot iespējama, bet daļu (piem. karavīru ģimenes) vajadzē-

1u izvākt! — ĢenerālinSpektorS: Evakuācija būtu iespēja-

ma, ja pie tās nopietni ķertos... Ko visa dzirdētā un vēro-

tā skaidrs, ka latvieši tiek pamesti savam liktenim. Viņš
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visu laiku aicinājis tautu cīņā pret lieliniekiem. Tagad vi-

ņam būšot jāsaka lai glābjās kas un kā var!"— (A.Plen-

sners Laiks 8.XII 51.).

Kāda gan nozīme tam, ko generālinspektors teicis Je-

kelnam, ja tautai nekas nav teikts?

Nāk jauns gauleiters — Kochs — un tam vajadzīgi

cilvēki, tamdēļ, kad Bangerskis 27. sept, ierodas pie Je-

kelna, pēdējais paziņo, ka evakuācija notikšot. Vispirms

evakuācija notikšot uz brīvprātības pamata, bet tad jau

spiesta. Ja Rīga būšot apdraudēta, nākšot piespiedu eva-

kuācija. Jekelns teicis: "Nekādā gadijumā ienaidniekam

nedrīkst tikt atstāts neviens, ko tas varētu izmantot kā ka-

ravīru vai darba spēku. Tad ari protams nebūšot vairs

transporta līdzēkļu, bet kolonām būšot jāiet kājām". (A.
Plensners Laiks 15. XII. 51.).

To pašu Bangerskim otrā dienā apliecina ari vicešefs

Matizens: "Nevar atstāt vīriešus, kurus ienaidnieks tūlīt

ierindo armijā. Tāpat nevar atstāt ari darba spēku. Tur-

pretī ar veciem cilvēkiem nekā nevarēs darīt".— (A. Plens-

ners Laiks 15. XII. 51.).
—"Lai papildinātu savas darba vergu rezerves, Kochs

uzdeva Rīgas žandarmērijai sarīkot darba spējīgo vīriešu

ķeršanu Rīgas ielās. Saķertos nogādāja ar kuģi uz Kēnigs-

bergu, kur tos novietoja AVerkdienst'a nometnēs".— (0.

Freivalds Kurz. ciet. 1 96).

Visplašāk cilvēku ķeršana Rīgā notika 6. un 7. okt.

Pils pagalmā savāktos apm. 4000 bez jebkādas dokumentu

pārbaudes un paskaidrojumiem, tajā pašā vakarā aizveda

uz Andrejostu un uzlādēja uz kuģa. —"Gados jaunākas sie-

vietes gan pils pagalmā ielaida, bet laukā vairs nelaida,

nelīdzēja ne lūgšanās, ne asaras, ne paskaidrojumi, ka mā-

jās palikuši mazi bērni vai slimnieki".— (0. Freivalds Kurz.

ciet. I 95).

—"Blakus Jekelna sarīkotajai cilvēku aizturēšanai Rī-

gas ielās, ar pilnu jaudu strādāja ari darba pārvalde. 6. un

7. okt. simtiem līdzinieku saņēma šāda satura pavēstis:
Sakarā ar pastāvošiem noteikumiem darba pārvalde uzaici-
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na .lūs doties darba uzdevumā uz Aletgethenn'u (Austrum-

prūsijā), v. 1.1. (O. Freivalds-Kurz. ciet. 1 99).

'I.'ī'jā vairs nebija gaisa".—"Pārgulējam tukšā vasar-

nīcā uz salmiem un agrā rītā devāmies tālāk prom no nu.

ļās Rīgas kur tagad medī cilvēkus, kā citos laikos suņus un

(O. Freivalds Kurz. ciet. 1102).

Kāda tad nu ir bijusi K. Augstkalna sludinātā vācu

humanitāte un cilvēku glābšana?

—"Latviešu tautai vācieši nekā nevarētu pārmest. P>et

las. kas notiek šodien, kad cilvēki cejā uz darbu, vai savās

privātās darīšanās, uz ielām tiek ielenkti, arestēti un bez

virsdrēbēm un cepurēm, bez iespējas paziņot ģimenēm,

vesti projām uz kuģi, tas ir kas neiedomājams. Bēgļi līdzī-

gi arestantiem, tiek vesti ar konvoju. Tas noticis pat ar veco

Latvijas armijas ģenerāli Franci. Tāda rīcība iznīcinot pat

vēl pēdējo latviešu tautas simpātiju atlieku pret vāciešiem.

Stāvoklis tik saspīlēts, cilvēki baidoties tuvoties Rīgai".—

teicis generālinspektors 6. okt. pārrunās pie Jekelna.

—"Jekelns: Viņš devis presei interviju, uzaicinot eva-

kuēties brīvprātīgi, viņš darījis visu, ko varējis, lai at-

vieglotu latviešu izceļošanu, bet tās lietas neesot gājušas.

Tamdēļ jāķeroties pie asākiem līdzēkļiem. Tas izskatoties

ļoti neglīti, bet tur neko nevarot darit. Viņam esot pavēle
visus karaklausības gadās esošos evakuēt. Esot noķerti ari

daudzi dezertieri, kurus nodošot lauku kara tiesai. Brīvprā-

tības ceļā ar evakuāciju netiekot uz priekšu, kuģi uz Vāciju

aizejot ar nepilnu cilvēku skaitu".— (A. Plensners Laiks 22.

XII :»L).

Minētās pārrunas laikā deķeļus -vēl trīs reizes atkārto

to pašu — Vācijai šodien ļoti vajadzīgi cilvēki un tamdēļ

"armijas vadība neatstāšot boļševikiem neviena kara dienes-

tam derīga vīrieša vai (tarba spējīgas sievietes".—

"Ja frontē notiktu kas neparasts, būtu žēl. ja vērtīgs

cilvēku materiāls paliktu boļševikiem" — teicis Jekelns 27.

sept. Bangerskira (0. Freivalds Kurz. I 89).

Jau 1944. g. maija sākumā Rīgā ieradies ar Hitlera di-

rektīvām vācu vadošām personām, preses šefa vietnieks īīol-
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mūts Zindermans un paziņojis, ka iespējama Baltijas telpas

atstāšana. (Ž. Unāms Neatk. saulr. 108).

b\ okt. apspriedē generālinspektors vēl teicis Jekelnam:

nu kā. bet ja cilvēkus dzen ārā at varu. nošķir ģi-

menes v. t. f.. tad tā ir tāda pati rīcība kā pie boļševikiem".

"Ko lai tagad saka latviešu leģionāriem, kad tie vai-

cās par tādu rlelbuf''—(A. Plensners Laiks 22. XII. 51.).

—"Novembra sākumā izsludinājā Liepājas evakuāciju

ar izvēli braukt vai nu uz Vāciju, vai Kurzemes laukiem;

Melākā daļa izvēlējās pēdējo. Radās neaprakstāms chaoss:

ļaudis no Liepājas devās uz laukiem, bet no turienes to

atkal ar vara dzina atpakaļ uz Liepāju. Novembra beigās

nāca reichskomisariata rīkojums, ka bēgļi šķirojami darba

spējīgos un nespējīgos, kas praktiski nozīmēja ģimeņu

šķiršanu".— (L. E. 1160).
Līdz pēdējai iespējai iesaistīt cīņā un izmantot vietē-

jas tautas, bet pēc tam pamest viņas ienaidnieka varā sa-

vam liktenim, sagaidot, ka tāpēc ienaidnieka izrēķināša-

rās akcija ar šīm tautām būs ļoti liela, tāda, kas saviļņos

Eiropu. Tad vācieši nākot ar miera piedāvājumu riet rumu

sabiedrotiem, kā uz biedinošu piemēru norādītu uz Baltijas

telpu, ka tāds liktenis, kā šo zemju iedzīvotājus, var skārt

ari pārējo Eiropu. (Pēc Ž. Unāma Neatk. saulr. 108, 111).

Šādu miera piedāvājumu vācieši domāja ievadīt caur

Zviedriju uz kurieni 1943/44. g. ziemā vairākkārt brauca

ārlietu min. ierēdnis Dr. Kleists. 20. jūlija notikumi daudz

ko no šiem plāniem sagrāva. 'Sākt domāt par cilvēku eva-

kuāciju vāciešus piespieda krievu rīcība ieņemtajos Latvi-

jas apgabalos:—"Tikko krievi bija ieņēmuši daļu Latgales,

Augšzemgales stūri un Malienu, viņi visos pagastos un pil-
sētās tūdaļ sapulcināja vīriešus, tos tūdaļ apbruņoja un spe-

ciālā uzraudzībā sagrupētus sūtīja cīņās pret vāciešiem.

Tos, kas armijā nekad nebija kalpojuši, ari apmācīja un tā-

pat sūtīja cīņās. Pārējos un spēcīgākās sievietes iedalī-

ja darba grupās, kas kalpo un palīdz frontei. Tā krievi

varēja savus spēkus papildināt uz vietām, bez tālas cilvēku

transportēšanas. Tas krievu pozicijās stiprināja. Vācu rī-
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čības dēļ, kas atkāpjoties mūsu zemē visu iespējamo laupī-

ju, visas ierīces spridzināja, demolēja un ēkas bez jeb kā-

das jēgas nodedzināja, naids pret vāciešiem bija izvērties

liels un otrpus frontes palikušo latviešu iesaistīšana cīņā

pret vāciešiem tamdēļ ari no krievu viedokļa nebija tik bīs-

tama."— (ž. Unāms Neatk. saulr. 113).

Tā mobilizēja krievs, tā vācietis kastaņu vilkšanai no

karstām oglēm priekš svešiem kungiem. Katram no tiem

bija savi izpalīgi. Viens tāds "izpalīgs" bija pašpārvalde.

27. sept. Bangerskis jautā Jekelnam un dienu vēlāk ari

Matīsenam, kamdēļ vajadzējis likvidēt pašpārvaldi, bet

pirms tam — jau G. augusta rakstā llimleram viņš norā-

dīja, ka latviešu pašpārvaldei vispār vajadzējis būt gand-
rīz vienīgi par kulisi tautas priekšā tiem rīkojumiem, kas

nākuši no vācu iestādēm.

—"Apzinoties savu tiesisko un materiālo nevarību tā-

dā brīdī, kā ari to, ka vēl ilgāka palikšana tādā situācijā

ir nevien nenozīmīga, bet pat vēl vairāk sarežģī jau tā lie-

lo birokrātisko labirintu, latviešu pašpārvalde 3 . augvs-

t ā esot lūgusi to atbrīvot un norādīt ģenerāldirekto-

riem derīgāku nodarbošanos". — (A. Plensners Laiks 24,

XI. 51.).

Trīs gadus varēja būt par kulisi laulās priekšā, bet

nu, kad vācu kuģis, acīm redzami grima, no viņa aizbēga .. .

pašpārvalde.

—"'Protams, ka daudzi ari nesaprata, ka ne generāl-

inspektoram pašam, ne viņa sūtītām personām nebija ne-

kādu pavēlēšanas un izrīcības tiesību vispār, kur nu vēl

par tām iestādēm, kuru varā mūsējie dažādos Vācijas stūros

nonāca. Šīm varām viņi bija tikai nepatīkami traucētāji.

Tās uzsvēra, ka viņām un vienīgi viņām piekrīt kā atbildība

tā rīcība. Tāpēc mūsu karavīru klātiene vai parādīšanās

vēl nevarēja neko tūlītēju grozīt".— (A. Plensners Laiks

29. XII. 51.).

Tad nu redzam, ko un cik varēja palīdzēt leģions tiem,

kas vēlējās braukt un netika, vai tiem, kuri nevēlējās, bet

kurus piespieda braukt. Grāvjos cīnošies leģionāri palīdzē-
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ja aizturēt ienaidnieku un deva iespēju bēgt, bet aizturot

ienaidnieku radīja ari maldigas cerības, ka nekur nav jā-

bēg. Aizbēga tie, kas neticēja leģiona spējām aizturē! ienai-

nieku, kas ticēja, tie palika.

—"Ir labi atmiņā kāda atbildīga latv. darbinieka runa

Kurzemē (iespiesta ari laikrakstos), kurš bija teicīs tā: "Va-

donis solija ka Kurzemi turēs un redzat, ka to ari notur."

Bez šaubām šādi vārdi vilka, it sevišķi vienkāršai tautai,

kas no lielās politikas maz ko saprata un varbūt nesaredzē-

ja, ka karš neizbēgami tuvojās beigām, ar tikpat neizbēgamu

Vācijas sabrukumu" — tā raksta ž. Unāms (Melnā vara 52).

—"Frontei nostabilizējoties, bēgļu plūšana uz šīm os-

tām (Liepāju, Ventspili — A. B.) apsīka, jo ļaudis gribēja
vēl nogaidīt".— (L. E. 1159).

Galvenā evakuācijas sekmētāja varētu būt leģiona va-

dība. Ja par leģiona vadību ari uzskatītu 15. un 19. divizi-

ju komandierus, tad tie taču bija vācieši, kuriem interesē-

ja Grosdeičlandes lieta, ne latviešu likteņi. Bangerskis ne-

bija leģiona vadība. Mēs jau redzējām, cik nožēlojams viņš

bija savā nevarībā. Ko varēja līdzēt pašpārvaldes Banger-
skim "priešķirtās" kara ministra un armijas komandiera

tiesības, ja pati pašpārvalde bija tikai par kulisi tautas

priekšā — vācu rīkojumu tālāk nodevēja latviešu valodā.

Kādi tad bija vācu komandieri?

Grāfs fon Pūckler's, kurš. kā plkv. A. Plensners saka,

leģiona lietu vispār neņēma nopietni. Pēc Pūcklera nāca

policijas virsnieks Heilmans ("bailīgs un ar vājām militā-

rām zināšanām"). 2. brigādi un 15. div. pakļāva Vi. SS

korpusam, ko komandēja policijas ģenerālis Pfeffer — Wil-

denbruch's. Un tad žandarms feldmaršala uniformā — Fer-

dinands šerners — ziemeļu grupas virspavēlnieks, kurš

"tiesu sprieda" vienpersonīgi, uz vietas, un pats ar pistoli
savus "spriedumus izpildīja*. ■— "Bavārijas prokurors no-

lēmis ievadīt prāvu pret feldmaršalu Serneru par mēģi-
nājumiem nogalināt savu palīgu un adjutantu". (Laiks 27.

VIII. 55.).
Šeit der atcerēties, ka Latvijas armijas dižkareivis,
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vācu laika Rīgas apriņķa priekšnieks Vcide, ari !>ija poli-

cijas pulkvedis. Šādi policijas "pulkveži un ģenerāļi" mi-

litārā ziņā bija tikpat kā āži dārznieka lomā.

Gadījuma dēļ te jāpiemin I!). divizijas komandieris

Bruno Strekenbachs. Daugavas Vanagu biļetenā 1054. g. 6.

num. ir ievietota priecīga ziņa: —"B. Strekenbachs —-
dzīvs". Ir uzdota pilna viņa gūstekņu nometnes adrese Krie-

vijā. — Sak', latvieši protaties! Nosūtiet paciņas!

Drīz pienāca vēl priecīgāka ziņa : — Strekenbachs 11.

oktobrī atgriezies no Pad. gūsta Hamburgā. I). V. (J. V.

priekšnieks .Tanums tad ari steidzīgi ieradies lai 'Strekenba-

chu apsveiktu.

Acīm redzot. 22 patstāvības gadu laiks ir bijis par īsu

lai atbrīvotos no 700 gadus piekoptā "tikuma" — rokas un

stērbeļu bučošanas vācu kungiem. -lā. ieradumam ir liels

spēks.
—"Latviešu tautas smagajā vēsturē. īstenībā nacionāl-

sociālistiskā Vācija nav pirmā svešā vara, kas ņēmusi tās

dēlus, lai tie lietu savas asinis uz svešu pavēli un saskaņā

ar svešām interesēm".— raksta plkv. A. Plensners (Inf. p.

1.). Vai nacionālsociālistiskās Vācijas gen. Strekenbaeham

tamdēļ tiek parādīta tāda uzmanība.' Cerēsim, ka ātrumā

Janums nebūs piemirsis paņemt līdz D. V. krūšu nozīmi

zeltā, vācu kunga iepriecināšanai.

Cik nesaprātīgi rīkojās vācu komandieri, tas redzams

palasot plkv. Janttma "Mana pulka kaujas". Aplamās rī-

cības sekas bija jāiznes latv. karavīriem uz savas muguras.

Latviešu pulku komandieri nevarēja darīt tā. kas pēc viņu
ieskatiem būtu pareizi.

1) 'Par vācu interesēm neatbilstošu rīcību atcēla plkv.

Apsīti.

2) Heilmana "mestie kauliņi" rādīja citādi nekā Kri-

pona —"Šī kauja (pie tā sauktā "Jāņu kalna", kur līgo-

šanai bija gatavojušies lieliski, tikai krūmus izcirst apšau-

des laukā, bija piemirsuši —A. Bj bija radījusi nesaskaņas

starp 3. pulka kom-ri plkv. Kripenu un div. kom-ri Heil-
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mani, kāpēc Kripens lūdza viņu atbrīvo! no amata. (L. B.

1303).. —"Lūgumu ievēroja . . .

3) Tad nāca Plensnera kārta.

"Pie Duchnovas 2. pulka kom-rim plkv. Plensnerim ra-

dās incidents ar VI. SS korpusa segrotas kom-ri. kādu vā-

cu virsleitnantu, kam sekoja Plensnera atcelšana no ama-

1a un nodošana lauku kara tiesai, apvainojot par pavēles

nepildīšanu". (L.E. 1305).

4) Tad nāca Lobe.

"18, div. kānieku pr-ku plkv. Lobi nosūtīja uz Zoseni

pārzināt div. papildinājumu apmācību, bet no turienes nov.

sākumā uz Torņu par latv. būvpulku div. kom-ra palīgu, kur

jau 10.12.1944. viņu nodeva lauku kara tiesai, apvainojot

sadarbībā ar latv. pretestības kustību". (L.E. 1310).

Kas negribēja savu amatu zaudēt, tam vāciešu priekšā

—"zu Bel'ehl!"— bija jāsit papēži. Cik pie tādiem apstāk-

ļiem leģions, būdams svešas varas rīcībā, varēja kalpot sa-

vai tautai?

Raksturīgi ir salīdzināt divas dienesta gaitas .Jaunās

Eiropas bruņotos spēkos — plkv. Lobes un kpt. Praudiņa.

— Lobe "pārgāja Rubikonu", uzkurināja citus un maršēja

pats no dzels krasta uz dzels krustu, saņēma vācu krustu

zeltā un kad vācu godība tuvojās grimšanas punktam, no-

nāca kara tiesas priekšā. Tā tik tikko nenocēla viņa gaišo

galvu no pleciem. ■— Kpt. Praudiņš, pēc Anckupa denun-

cijas 1942. g. tika nodots kara tiesai, degradēts un notiesāts

UZ nāvi. bet pēc trīs mēnešiem centrālcietumā apžēlots un

nosūtīts uz fronti kareivja dienesta pakāpē. Kareivja die-

nesta pakāpē 6i pulka komandieris viņam uzdeva koman-

dēt 1. bataljonu. Vēlāk ari Praudiņš saņēma vācu krustu

zeltā un 1945. g. janvāra beigās tika paaugstināts par "ma-

joru" resp. Šturmbanfīreru.

SKALDI, VALDI UN POSTI

Tuvojoties grosdeičlandes agonijai kulturtregeri saka

parādīt savu plēsoņa dabu.
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—"Vācu armijām atkāpjoties no Latgales un it sevišķi

Vidzemē, tās turpināja Krievijā praktizēto "degošās ze-

mes" taktiku. Lauciniekus izdzina no mājām ierakumu dar-

biem, liet ēkas. neizņemot baznīcas, dedzināja un nopostīja

pat tad, ja tām nebija nekādas militāras nozīmes" (L.E.

1313).

—"Bezgala sāpīgi ir dzirdēt ziņas par atejošā vācu ka-

raspēka postīgo rīcību. Tiek dedzinātas mājas, kur reiz cer

atkal atgriezties darbīgais latviešu zemnieks. Tā manu ve-

cāku acu priekšā sadega ari viņu mājas, kaut gan fronte

bija vēl tālu".— (0. Freivalds Kurz.ciet. 182).

—"Sakarā ar šo necilvēcisko vandālismu un vispār

dezorganizaciju evakuācijas lietās generālinspektors 12. au-

gustā (kad jau puse Latvijas zemes atradās lielnieku rokās

—A. B.) griežās ar rakstu pie vācu armijas Z. grupas virs-

pavēlnieka ģenerālpulkveža Šernera". — (0. Freivalds

Kurz. I. 57.).

Šerners 24. aug. gan izdeva apkārtrakstu frontes un

aizmugures daļām, ka Latvija nav ienaidnieka zeme. v. 1.1.,

bet tas maz līdzēja, jo ari pēc šī apkārtraksta demolēšana

turpinājās, piem Rīgā.

Vācieši ari Somijā rīkojās tāpat. Maršals Manerheims

savās atmiņās raksta: "Vācu armija atgāja uz ziemeļiem

gausi, atstājot aiz sevis nopostītus ciemus un mājas, mīnē-

tus ceļus un uzspridzinātus tiltus. Vācu nesaudzīgā rīcība,
kas noveda pie visas Lapzemes nopostīšanas un nodedzinā-

šanas, pati izdzēsa vēl varbūt palikušās šaubas par Somi-

jas soļa pareizību (vērsties pret vakardienas sabiedroto —

A.8.). — (Laiks 30. VII. 52.).

Vācu iznīcināšanas kārei Latvijā par upuri krita objek-
ti bez kādas militāras vērtības. J. Veselis "Bēgšana sve-

šumā", starp citu raksta: "Dignājā vācieši visus izdzinu-

ši. Kads komunists nomnieks negribējis iet, ari to izlikuši ar

varu. Jaunās ābelītes nocirtuši, visu iznīcinājuši".— (L. A.

20. VIL 54.).

Kapt. A. St. par Jelgavas iznīcināšanu raksta :

"28. jūnijā paiet 8 gadi kopš Zemgales metropole Jel-
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gava tika Iznīcināta tā, kā vēl nekad tās ilgajā gadusimte-

ņu vēsturē. Šo Jelgavas izpostīšanu neprasīja nekādi militā-

ri apsvērumi"—un tālāk —"Šo (krievu — A. B.) tanku

pievirzīšanās Jelgavai bija signāls Jelgavas izpostīšanas uz-

sākšanai. To izpildīja speciālas vācu karaspēka vienības.

Kara darbības dēļ Jelgava nebūtu cietusi tik daudz, kā tas

notika tagad, kur pilsēta vienkārši tīšām nodedzināja, bet

lielākas ēkas apmētāja bumbām zemu lidojošās vācu lidma-

šinas. 'Mazas vācu karavīru grupas, pa 5*7 vīru katrā, ap-

staigāja visas ielas, sevišķi pilsētas centrā, un šāva namu

logos ar tanku dūrēm, meta dzīvokļos benzina pudeles un

degbumbas vai pielaida uguni ar speciāli pagatavotiem mil-

zu sērkociņiem. Šīs dienas pēcpusdienā liesmās bija viss

centrs. Dega nami un baznīcas. Viestura pili vēlāk cīņu lai-

kā sagrāva art.il. uguns."— (L. A. 28. VI. 52.).

Ari 0. Freivalds '•Kurzemes cietoksnis" [. d. raksta:

"Pilsētā stacionētās vācu vienības tanī pašā laikā uzsāka

pilsētu pamatīgi nopostīt. Kara darbības dēļ Jelgava nebū-

tu cietusi tik daudz, kā tas notika tagad, kad pilsētu paši
vācieši nodedzināja".—

"28. jūlijā Jelgavu iznīcināja un izpostīja tā, kā vēl

nekad tās gadusimteņu ilgajā vēsturē. Un nekādi militāri

apsvērumi neprasīja pilsētu izpostīt".—

Jūlija beigās ari Daugavpils kļuva par smagu cīņu deg-

punktu. — "To, kas vēl palicis nesagrauts, atkāpjoties uz-

spridzina vācu sapieri. Tā sagrūst staltais vienības nams,

daudzas skolu ēkas un citas celtnes".— (O. Freivalds Kurz.

<net. 116).
Bet kā tas notika Rīgā?

"Frontes saīsināšanai, Daugavas austrumu krastā eso-

šās vienības pēc visu karam svarīgo ierīču saspridzināša-

nas Rīgas austrumu daļā, atvilkās uz rietumu krastu". (Vā-

cu virspavēlniecības 14. okt. ziņojums).

Putlosā 1945. g. izdotā karavīru rakstu krājumā "Na-

meja gredzens" par Rīgas atstāšanu J. Zīverts, starp citu,

raksta: "Pīkst. 15.00 (11. okt.) milzīgi grāvieni Daugavgrī-
vā un Bolderājā. Sagrūst bāka ar piebūvi, kuģu būvētava,
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tilti un moli. Ati šeit liesmu jūra aprij celtni pēc celtnes.

Vakarā pilnās liesmās deg Ilgeeiema dzirnavas, spirta de-

dzinātava, stikla fabrika. Deg vesela namu rinda no galve-

nās stacijas līdz Dzirnavu ielai. Pilsētu pārņem dunoņa, lie-

lāki grāvieni te vienā, te otrā pusē. Tiek uzsprindzināta
karavīru lazarete Latgales ielā. Izsprindzināts ari tiesu pils

stūris Elizabetes ielas pusē. No spridzināšanas stipri cieš

ari Zemes banka. Vācu karavīri izlaupa vienības noliktavas

un veikalus",—

—"12. 0kt.... Vācieši uzspridzina radio torni Kr. Ba-

rona ielas pusē, aizdedzina pasta, radio prefektūras namu,

Vakarpusē pilnās liesmās deg kara ministrijas nams. Pīkst

15,00 sākās galvenie postīšanas darbi Rīgā. Kā kādā rotaļā

iekarsusi, vācieši iznīcina celtni pēc celtnes. Ar milzīgu

eksploziju gaisā uzšaujās zemes blāķi un akmeņi Daugavas
krastmalā. Sagrūst Daugavas krastmala no Pils līdz Kun-

džinsa lai. Sagrūst vecā un jaunā saldētava, jūrskola, Lan-

ges kuģu būvētava, Rīgas spēkstacija, muitas celtņi, ele-

vators. Liesmas pārņem visas noliktavas, pat pāļi kuģu

piestiprināšanai tiek nolīdzināti ar ūdens virsu". — (O.

Freivalds Kurz. ciet. I 106).

—"No otras puses 700 gadu vecais ienaidnieks pēkšņi

izrādījās par glābēju, draugu un ieroču brāli" — tā vēl ta-

gad — 1955. g. raksta Daugavas Vanagu biļetens (Nr. 4).

"leroču brālis, draugs un glābējs" spridzināja dedzi-

nāja, postīja un laupīja. Latvija palikušajiem tagad viss

jāuzceļ no jauna ai- asarām un sviedriem.

"leroču brālis" pat Staburaga netaupīja.

—"Pēdējā karā Staburags stipri cietis. Vācu "kara

kungi" atkāpdamies nesaprotamu iemeslu dēļ likuši Stabu-

ragu uzspridzināt. Šo "darbu latviešu tauta ilgi atcerē-

sies",— (J. Šiliņš Staburaga vēsture. Latvija 25. XI 50.).

—"Vācu karaspēks bez vajadzības dedzina un laupa

objektus, kam nav militāras nozīmes — pat baznīcas nav

pasargātas! Un nav saudzēta ari latviešu mitoloģijas svē-

tā vieta Staburags, uzspridzinot tā klinti".— tā tagad rak-

sta bij. "Tēvija" šefredaktors (Romāns — report. Rūsa).
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Vai ''Tēvija" neziņodama leģionāriem un tautai par vācu

rīcību nav līdzvainīga par nelietīgo vācu darbu un nolūku

slēpšanu f

"Kā Daugava vaid, un bangas kā krāc.

Kā Staburags asaras rauda!

Kā ozoli piekrastē briesmīgi šņāc!
Tur dievi un sentēvi gauda".—

Tur gauda mūsu sentēvu gari. Tos reiz nokāva mūsu

ieroču brāļa tēva tēvs,

"1944. g. vasarā lielāku daļu muzeju un arehivu eva-

kuēja uz Vāciju vai Kurzemi. Bet ļaunākais bija tas. ka

vācu ierēdņi daudzas vērtības pievāca personīgām vajadzī-
bām".

"Tādu neatvietojamu vērtību izputināšanas un piesa-

vināšanās gadījumu — bija ļoti daudz. Neiedomājams bar-

barisms pret kultūras vērtībām Kut zemē bija vērojams arī

vācu armijas vidū. Bez žēlastības piefrontes rajonos iznī-

cinātas gleznas un bibliotēkas, grāmatas sadedzinot vai izlie-

tojot par tualetes papīru.

"Liepājas <Sv. Annas baznīcā vācieši kādu laiku žāvē-

ja liellopu ādas, kad nolaupītas ari visas baznīcas dārglie-

tas".— (O. FreivaldsKurz.ciet.il. 104. UO).

Tā rīkojās mūsu "glābējs, draugs un ieroču brālis".

Tā rīkojās vācietis. Mēs ar viņu cīnījāmies "plecu pie ple-
ca".

..
un mirām. Par cīņas un upuru jēgu i'raņču rakst-

nieks un lidotājs Antoine dc Saint. Exupery grāmatā "Pi-

lote dc guerre" raksta: "Uzupurēšanās zaudē savu lielumu,

ja tā paliek par parodiju vai pašnāvību. Ir cēli sevi upu-

rēt: vieni mirst lai citi varētu tikt izglābti. Es rēķinos ar

to, ka ārzemes Francijai pārmetīs, par tiem nedaudziem til-

tiem, kuri netika uzspridzināti gaisā, par tiem nedaudziem

ciematiem, kuri netika pārpelnoti, par cilvēkiem, kuri at-

zina ka nav jēgas vairs mirt. Tā bija mūsu izmisuma cīņa

pret nežēlīgo tiešamību. Mēs zinājām, ka viss ir velti un

tomēr mēs spridzinājām mūsu tiltus gaisā — lai spēlētu

spēli. Mēs patiesi dedzinājām mūsu ciemus — lai spēlētu

spēli. Lai spēli spēlētu mira mūsu vīri. Šis sakāves tra-
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gisms ir tas, ka viss ko dara ir pilnīgi bez kādas jēgas.

Kareivim, kurš spridzina tiltu ir jāpārvar sevī iekšēja pre-

testība. Viņš nekā nevar aizkavēt ienaidnieka virzīšanos uz

priekšu — viņš uzspridzina tikai tiltu. Viņš izposta savu

zemi, lai nu visa tā iztaisītu vienu labu kara karikatūru.

Bet uzspridzinātie tilti bija patiešām tilti, bet ne kari-

katūras.

Lai ik vīrs ar sirdi un dvēseli varētu karot, viņam jā-

būt pilnīgi skaidrībā par šīs cīņas nozīmi. Viena ciema no-

dedzināšanai jālīdzsvaro šī ciema nozīme kā tāda. Bet mū-

su ciemu pārpelnošanai nav nekādas nozīmes, ne jēgas. Mū-

su karavīru nāvei būtu jābūt tik pilnvērtīgai, ka tā attais-

notu viņu miršanu. Bet mūsu vīri mirst kā pantomīmā".—

Un kā mira mūsu vīri pie Landekas vai Berlīnē?

-Jau lepriekš redzējām, cik daudz spēja resp. nespēja va-

ronīgie cīnītāji palīdzēt izglābties no lielnieku varas. Cik ir

izglābušos?

rēc vācu Austrumfrontes sabrukuma 1944. g, uz Vāci-

ju bija aizvesti vai brīvprātīgi izceļojuši ap 175.000 —

180.000. 1944/45. g. ziemā un pavasarī sarkanarmijai veļo-

ties uz priekšu no A -- Vācijas, Polijas un Čechoslovākijas

tikai daļai latviešu izdevās izbēgt tālāk uz R-- Vāciju, daļa

dabūja galu kara darbības dēļ vai koncentrācijas nomelnēs.

Vēlāk izrādījās, ka R -- Vācijā atrodas ap 120.000 latviešu.

Austrijā bija 2100 un Dānijā JBOO latv. Kopskaitā ap

12:!.!)0() vai 124.000 ('Pēc L. E. 507).

—"Ja leģionāru skaitu lēš ap 20.000, tad civilo bēgļu
skaits būs ap 100.000 (O. Freivalds Kurz. ciet. 11. 50).

Cik bija deportēto un nogalināto vācu laikā?

—",la līdz septembra vidum uz Vāciju ir pieteikušies

likai daži desmit (Lauksaimn. ģenerāldirektora vārdi 18.

sept. apspriedē; pēc citām ziņām šim skaitam gan vajadzē-

ja būt pie dažiem simtiem), tad Koeliam nevar būt lielas ce-

rības, ka viņš ar labu savāks vajadzīgo skaitu. Tā sākās

ķeršana un spiešana".— (A. Plensnei-s Laiks 8. XII. 51.).

—"'Savus politiskos pretniekus vai rasiski nevēlamās

sociālās grupas (piem. žīdus, čigānus, garā slimos) viņi cen-
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tās iznīcināt tūliņ, kāniēr boļševiki los pamazām nobendēja

spaidu darba nometnēs. Tāpēc vācu okupācijas laikā Lat-

vijā nogalināto iedz. skaits ir daudzkārt lielāks nekā pa-

domju laikā. Deportācijas ievadīja ar apm .12.000 Latgales

iedzīvotāju (1. t. Krievu un poļu) izsūtīšanu uz Vāciju

1942. g. aprīlī un maijā".— (L. E. 479).

Pēc Latvijas sūtniecības Vašingtonā tnformāc. biļetena
(1952. g. aprīļa num.) datiem:

"Baigajā gadā nogalināti un deportēti 34.000 latv.

Vācu okupācijas laikā bojā gājuši 25.000 "

Vācu okupāc. laikā nogal. Latv. žīdi 70.000 —

Kopā vācu okupācijas laikā bojā gājuši ap 05.000 Lat-

vijas pilsoņu.

—"Kopš 1942. g. vācu policija kopā ar S|) vienībām rī-

koja vairākas asiņainas ekspedīcijas pret partizāniem Kriev-

vijas pierobežā, (piem. 4. ī. 1942. Audriņu rajonā) kur iznīci

nāja lielu skaitu vietējo iedzīvotāju, bet daļu (ap 4000)

deportēja uz Vāciju. Jau 1942. g. okupācijas iestādes uzde-

va pag. savākt zināmu skaitu cilvēku un nosūtīt darbos uz

Vāciju. Šais akcijās, kas neietilpa darba dienesta rāmjos,

deportēto skaits vērtējams ap 3000. Visu laiku gestapo un

SI) vajāja ari latv. pretestības kustību. leslodzīto bija

daudz vairāk nekā 1. krievu okupācijas laikā. Kad visi cie-

tumi bija pārpildīti, Latvijā ierīkoja vairākas koncentrāci-

jas nometnes, (piem. Salaspilī, Madonā. Jelgavā, Liepājā).

Visus ieslodzītos deportēja uz Vāciju 1944. g.. kur tos izvie-

toja pa dažādām koncentrācijas nometnēm Stuthofā, Neuen-

gammā, Flossenburgā, Mauthausenāv. c. Tiem 1944/45. ziemā

pievienoja vēl vairākus simtus kureliešu, aizsargu, leģionā-

ru v. c. 1944/45. uz vācu koncentrācijas nometnēm no Lat-

vijas deportēto skaitu vērtē ap 6000 — 7000.

Pavisam vācu okupācijas laikā deportēja vismaz 32.000

Latvijas iedzīvotāju, neieskaitot darba dienestā (ap 10. —

20.000). gaisa izpalīgos v. c. militārās vienībās iesaistītosI.

— (L.E. 479).

Mūsu ienaidnieka krieva un "sabiedrotā" vācieša izrī-

cību sekas ir daudzkārt stipri līdzīgas.
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—"1939. gadā", saka Dr. P, Bārdiņā, "Latvijā bija ap-

mēram L650 ārsta. Ārstu profesija ir laikam viena no tām,

kurai salīdzinājumā ar citām arodu grupām, karš sitis vis-

dziļākos lokus. Boļševiku terrors dzimtenē vienā gadā lika

pazust 300 ārstiem. Tikpat daudz zudušo bija sekojošā vācu

okupācijas laikā". — (L. A.22. VIJ 1.53.).

Lielākā cietušā "aroda grupa" ir leģionāri. Cik viņu

bija un kur viņi palika? Jautājums, liekas, ir bezkaunīgi

tiešs, jo uz to tikai ar "apmēram" var atbildēt arī paši le-

ģiona mobilizētāji. Šis "apmēram" nenozīmē 10 vai 20 vī-

rus vai vadu. "Apmēram" te nozīmē diviziju — 10.000 vīru

uz vienu vai otru pusi.
—"(Pēc generālinspekcijas datiem 1.7.1944. zem iero-

čiem atradās un cīņā pret boļševismu bij iesaistīts šāds Lat-

vijas pilsoņu skaits : . . .

lesaukto kopskaits — 146.610 vīri.

Protams šīs ziņas ir tikai aptuvenas un patiesībā minē-

tais kopskaits, kas sastāda ap &*% no Latvijas toreizējā ie-

dzīvotāju skaita, bija lielāks, jo generālinspekcijai nebija ne-

kādu datu par pilsoņiem, kas tūliņ pēc 1.7.1944. g. brīvprā-

tīgi iestājās dažādās vācu vienībās un militāra rakstura or-

ganizācijās ( piem. t. s. Brandenburgas pulkā), kā vienmērkri-

tušo un mirušo skaits nav pareizi nosakāms un pēc citiem

avotiem līdz L 7. 1944. g. to bija 3914. Jāpatur prātā, ka latv.

kārtības sargu un policijas vienības bija izkliedētas pa visu

Krieviju un mazās grupās piedalītas vācu daļām. Nav iespē-

jams noteikt kritušo, bez vēsts pazudušo un ievainoto skaitli

laikā no 1.7. 1944. līdz kapitulācijai 8. 5. 1!)45. To vērtē ap

50.000 — 00.000".— (L.E. 1317).

Plkv. A. Plensners šos generālinspekcijas datus apšau-

ba. Ari I). V. .Montreālas nodaļas priekšnieks Dr. J. Zariņš

priekšlasījumā par leģionu operē ar citiem skaitļiem un proti:

"Policijas bataljonos, leģionā, Būvpulkos un gaisa i/pa-

līgos ir piedalījušies 234.000 latviešu. Cīņām noslēdzoties i:'

krituši vai pazuduši bez vēsts 31.257, kara invalīdi ir kļuvu-

ši 8791 un vieglāk ievainoto skaits ii- ap 58.000".— (L.A.

11*IV 53.).
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Plkv. A. Plensners (L. V. 7. XI. 53.) raksta : . . . "jākon-

statē ka maksimālais karavīru skaits ar kādu mēs 4 gadu lai-

kā, dažādās militārās vienībās (ieskaitot aviāciju un floti)

esam piedalījušies karā pret lielniekiem, varētu būt 100.000

— 110.000."— un tālāk: "Negribēdami tēlot ko rožaināk,

bet arī ne vairāk par to, kas bijis. Savus zaudējumus 2. pa-

saules karā varam vērtēt apmēram tā: līdz 1943. (domāts

1944. —A.8.) I. jūlijam (pēc ļoti smagām cīnām) bija krituši

nn miruši 3367 vīri. Pieņemot ļaunāko iespēju, ka atlikušajos

kara mēnešos kritušo un no ievainojumiem mirušo bijis ne

tikai tikpat, bet vēl divreiz vairāk. Kopsumā tas būtu ap

10.000. Šis skaitlis apmēram tuvojās tam. kas uzdots mūsu

zaudējumos l. pasaules karā strēlnieku pulkos".— (PēeL.

E. 1337, kritušo strēlnieku skaits vērtēts uz 10.000 12.000

ieskaitot sarkano strēlnieku zaudējumus).

"Ja nu te pieskaita ne mazāk kā 20.000 bijušo karavī-

ru, kas karam beidzoties bija palikuši dzīvi un veseli Šai-

pus dzelzs aizkaram, tad iznāk kā gandrīz visi, pal uz pa-

pīra karadienestā bijušie, ar to "apzināti", —
raksta A.

Plensners.

—"Kapitulācijas laikā latv. vienību skaitliskais sastāvs

bija apm. šāds:

Kurzemē — 2.(19). div., polie un būvvienības ap 17.000

Vācijā —1.(15). "

ap 9.000

Peld. -
Krs

~ Depot. ap 8.000

l. (15.) div. vienībās pie Daneigas ap 2.000

Dānijā — 15. apm. un papM. b-na ap 2.000

kopā :;s.oo()

Kurzemē un pie Daneigas palikušie visi krita lielnieku ro-

kās. Tāpat ne visi no pārējiem uz Vāciju pārvestiem varē-

ja izlausties pie Rietumsabiedrotiem".— (A. Plensners Inf.

I>. I. 26).

Kurzemē un pie Daneigas kopā, tā tad lielnieku gūstā

būtu krituši ap 19.000. Pieskaitot tos "ne visi", kuriem

neizdevās sasniegt Rietrumsabiedrotos var rēķināt, ka boļše-
viku gūstā ir krituši ap 20.000 vīri.
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H. Bangerskis Daugavas Vanagu biļetenā (1955. g. Nr. 3)

gan raksta 1ā: "Pavisam Kurzemē latviešu dažādu vienību

karavīru apmēram 23.292". — Kā redzams, starp A. Plensne-

ra un B. Bangerska uzdotajām ziņām par latv, karavīru skai-

tu Kurzemē ir maza starpība — tikai apmēram 6.000 vīru.

I zstādīsim mazu "bilanci" pēc augstāk pievestās A.

Plensnera kalkulācijas:

lesaukti — 100.000 līdz 110.000 vīru

No tiem krituši 10.000

dzīvi palikuši 20.000

lielin. gūstā 20.000

kopā 50.000 vīru

Kur palikuši pārējie 50.000 līdz 60.000 vīri? Te, kā redzams,

"pazudusi" ne atsevišķa grupa vai vads, bet vairāku divīzi-

ju sastāvs. Dabīgi, ka tādai "matemātikai" nav priešķira-

ma nekāda ticamība. Maz ticams vai kādreiz izdosies kaut

cik precīzi noskaidrot iesaukto un bojā gājušo latviešu ka-

ravīru skaitu.

—"Atlikušos 10 mēnešos, kaujās Kudoveres — Bordo-

vas novadā. Latvijā un Pomerānijā, kad kritušo un no ievai-

nojumiem mirušo varoņu skaitu vairs nereģistrēja, zaudē-

jumi nevarēja pārsniegt 7000." — (L. A. 19. XI. 50, KursL

ķis). — Kādēļ gan šos vairs reģistrēt? Var būt laimīgi,

ja tika sagādāta iespēja krist varoņa nāvē...

— Ilustrācijai te var noderēt salīdzinājums par zaudē-

jumiem, ja karo paši, vai kad karošanu taisa pēc "sabiedro-

to" pavēles.

2. pasaules karā cīņā pret Vāciju Francija no 4o milj.

iedzīvotājiem Zaudēja 20.000 kritušos. Mēs kopā ar "sa-

biedroto" Vāciju cīnoties, no nepilniem 2 milj. iedzīvotā-

jiem zaudējām vismaz 10.000 kritušos.

Izglābušies, nokļūstot Rietrumsabiedroto gūstā, ir ap

20.000 latviešu karavīru resp, leģionāru. Pēc generālinspek-

cijas datiem iesaukto kopskaits uz 1. VIL 1944. g. bijis

146.010 vīri. Atskaitot 20.000 dzīvus palikušos iznāk, ka zu-

auši (t.i. kritušie, bez vēsts pazudušie un lielnieku gūstā



119

kritušie) ir 126.6.10 vīri. Pēc Vācijas kapitulācijas noskai-

drojās, ka šaipus dzelzs priekškaram ir izkļuvuši ap 124.000

latviešu (starp tiem ap 20.000 leģionāri). (L. E. 507).

Pieņemot, ka izkļūšana šaipus dzelzs aizkaram ir le-

ģionāru nopelns. —Uz vienu kritušo vai moku ceļā aizgā-

jušo karavīru iznāk apm. viens "izglābtais". Glābējs ka-

lavīrs, kā cietējs aizgāja boļševiku gūstniecības moku ceļu

fir Svēto Latvijas vārdu sirdī. Glābējs karavīrs badā, ufi

lupatās tinies, nožēlojami veģetēdams velk dzīvi kādā Si-

bīrijas zemes būdā, bet daudzi no "izglābtajiem" ceļ sev mā-

jas un brauc lepnos automobiļos. Kas priekš viņiem ir

"svētais Latvijas vārds"? Daudziem šis svētais vārds ir

bijis par kavēkli vēl lielākas materiālās labklājības iegūša-

nai un viņi Latvijas pavalstniecību ir nomainījuši pret citu.

ērtāku. Viņi ir zvērējuši citai valstij un zvērestu noslēguši

ar vārdiem: "Uz to lai Dievs man palīdz .. ."

Cik gan daudz starp šiem "izglābtajiem" nav tādu, ku-

ri personīgo labklājību celdami, ne centa nav devuši ne

latviešu kultūras fondam, ne kādai citai organizācijai ku-

ras mērķos rakstīta cīņa par Latvijas atbrīvošanu.

Lai mirušie mums dus ...

Kritušajiem miers un mūžīga slava, bet daudz ļaunāk

notika ar tiem, kuri SS leģiona sastāvā krita lielnieku

gūstā. Padomju vara izrēķinās ar ikvienu, kurš ir nonācis

likai aizdomās lai gan nav izrādījis nekādas pretestības tai.

Leģionāriem, protams, pierakstīja "SS vainu" un viņu lik-

tenis līdz ar to bija apzīmogots.

—"Leģionārus deportēja uz Tālo A-mu ostu Nachodku,

bet no turienes daļu uz kolimas zelta raktuvēm notiesājot

92 .10 g. spaidu darbos". — (L.E. 480).

—"Tūliņ pēc sarkanarmijas iebrukuma 1944. vasarā

Latgalē notika t. s. filtrācijas akcijas un iedzīvotājus mas-

•\eidigi aizdzina "dzimtenes jaunbūves darbos" uz Krievi-

ju. Deportēja vīriešus un sievietes, kuru vīri vai piederīgie

atradās leģionā. Deportētos dzina kājām slēgtās kolonās

uz Krievijas rūp. rajoniem, jo dzc. satiksme vēl nebij

atjaunota". — (L.E. 479).
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"Šī josla aiz frontes (Vāne, Aizupe. Zemīte) visasāk

pieredzēja lielo traģēdiju kad krievi sadzina nometnēs un de-

portēja bijušos leģionārus, šeit iekavās varam pieminēt, ka

leģionāri lielāko tiesu nokļuva Karelijā un Tulas ogļraktu-

vēs. bet vissmagāko sodu 25 gadi izsūtījumā uz bricsmīgā-
1-ām spaidu darbu vietām, saņēma tie. kuriem varēja pierā-
dīt kādreizējo atrašanos policijas bataljonos". —(L. Z. 24.

J.52.).

No Pad. sav. atgriezies kara gūsteknis stāsta:" 1945. g,

Daneigas apkārtnē nokļuvām krievu gūstā. No armijā die-

nējušiem tūliņ atdalija SS vienību karavīrus. Pēdējiem pie-

skaitīja ari latviešus. Tiem sākās īstais pārbaudījumu laiks.

Tos džina nemitīgi darbā un sargu šautenes klaudzēja uz

viņu mugurām. Pirmajā jūnija svētdienā — atceros kā šo-

dien —- nošāva 9 latviešu karavīrus. Kāds leģionārs neva-

lēdams paciest necilvēcīgās mocības, bija pretojies sargam.

Sekas bija visu to latviešu nošaušana kas kaut kā bija

izrādījuši pretestību boļševikiem. Ar vācu -S*S vienību ka-

īavīriem apgājās nesalīdzināmi labāk."—(L. V. 5. VI11.50.).

No Salaspils atgriezusies vāciete stāsta: "Vairums ap-

cietināto latviešu bija leģionāru sievas. Vīri vai nu krituši,

pazuduši, vai ari aizbēguši uz Vāciju. Komunisti atriebās

f r ģimenes locekļu apcietināšanu. Boļševikiem bija īpaši

saraksti, kuros atzīmēts gūsteknes vīra amats un dienesta

pakāpe leģionā. Jo atbildīgāks amats un augstāka dienesta

pakāpe, jo sievai, mātei vai māsai bija jāizcieš vairāk pa-

zemojumu un smagāki darbi. Ļoti bieži mūs pēra ādas

siksnām. Igauniete Laila no PcČoriem pretojās sargiem un

atteicās izģērbties, jo uz soda dēļa bija jāguļās kailām. Šo

Foli viņa samaksāja ar savu dzīvību. Sievietes pazemoja pēc

tam spārdīja kājām un pēc tam nošāva". (L. V. 22.V111. 50.).

Pieci uz Zviedriju pārbēgušie stāsta: "Pēc gada viena

daļa atgriezās, bet daudzi jau bija miruši. 1950. g. tos, kas

atgriezās atkal izsūtija, un šoreiz uz 25 gadiem darbos Si-

birijā. Vairumu izsūtija ķepā ar ģimenēm. Piemēram Pa-

pes ciemā apcietināja un izsūtija 30 leģionāru ģimenes, at-

stājot tikai vienu". (L. A.23. VI. 52.).
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Tā tas notika ar leģionāriem Padomju valstībā. Piede-

rība 98 leģionam sagādāja moku ceļus ne tikai leģionāriem,

bet ari to piederīgiem.

Kā tas notika rietrumos pie angļiem, amerikāņiem un

ari pie vāciešiem?

Kā klājās tiem. kuri mūsu kara kungu aicinājumam

paklausot iestājās brīvprātīgos, vēlāk nokļuva R — Vācijā,

pie tam daudzi ar dragātu veselību? Lai varētu kaut kur

izceļot, tiem visiem nu bija jāstāsta "patiesība, ka ir pies-

piedu mobilizēti. Invalida pensiju Vācijā maksā tikai tiem,

kas ir mobilizēti.

Harijs Liepiņš (amputētas abas rokas) stāsta: "Mani

kā latviešu leģiona piederīgo, to divu nelaimīgo burtu (SS

—A. P>.) dēļ gribēja noraidīt. Trīs gadus cīnījos dēļ pen-

Kijas. kāmēr man to piešķīra 1950. gadā. (Laiks 28. L52.).

Ģen. R. Bangerskis, starp citu, raksta: "Tomēr līdz pē-

dējam brīdim leģionārs palika savā postenī Kurzemes cie-

toksnī, bet daļa nokļuva ari brīvajā pasaulē, vai nu kauju

norišu secībā, vai ari cīņās gūtās brūces dziedinot. Bet

vai var iedomāties vēl lielāku traģismu par to. kādu ari

šeit dabūja izbaudīt varonis leģionārs? Gūsts pats par sevi

nav nekas, tas ir pazīstams un bijis neizbēgams visos ka-

ros un visos laikos. Bet varonīgs pretnieks ir gūstā pelni-

jis cieņas pilnu cilvēcīgu apiešanos. Vai gan kāds varēs ap-

galvot, ka tāda apiešanās visur gūstā ir bijusi ari ar mūsu

leģionāriem ' Leģionāri paši par to klusē un sāpīgās atmi-

ņās kavēties nav viņu dabā, bet vēsture kādreiz par to stās-

tīs". — (LA. 11. 111. 53.).

R. Bangerskis te konstatē sekas, bet neapskata cēlo-

ņus, kādēļ tas tā notika. Tas ir tāpat kā kara skolas feld-

šera Javoifis, lai novērstu vēdergraizes, nosmērēja kadetam

vēderu no ārpuses ar joda tinktūru.

Ncpanākot Latvijas valsts tiesību atjaunošanu, leģio-
nāri tika iesaistīti SS brīvprātīgo leģionā kā Lielvācijas ar-

mijas sastāvdaļa. Patiešām tas bija traģiski, kas varonīga-
jiem leģionāriem bija jāpārdzīvo, bet nevietā tagad ir ča-

lot par leģionāru traģēdiju tiem. kas paši leģionāriem šo
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piederīgie leģionāri nonāca gūstēkņu nometnēs, bet viņu

traģismu vairoja uzspiestā uniforma un leģiona SS brīvprā-

tīgais nosaukums.

—"Neaizmirsti ka tu esi sabiedroto armijas ienaidnieka

sabiedrotais". ((Ed. Salna, Bada biedi).

—"Vācu laikraksti vēstī, ka Bonnas valdība esot ar

mieru Rietumvācijas pilsoņu tiesības dot-visiem tiem ārzem-

niekiem, kas savā laikā kā karavīri cīnījušies vācu armijas

vai tai piedalīto vienību rindās". (L. A. 13. XI. 54.).

Kamdēļ? Tiem maksā ari pensijas. — Kamdēļ.' šai

kopsakarībā var atcerēties no Zviedrijas Pad. savienībai iz-

doto leģionāru likteni. Protams, nav ne mazākā morālā

attaisnojuma zviedru valdības rīcībai. Tomēr tas. ka leģio-

nāri nebija Latvijas valsts, bet Vācijas karaspēks, deva

zviedru valdībai kaut kādu formāla burta pamatojumu sa-

vas rīcības attaisnošanai. Kad no Londonas Stokholmā iera-

dās "United Press" Eiropas aģentūras šefs Piklijs, lai no

zviedru valdības gūtu informāciju par leģionāru izdošanas

motivāciju, ministru prezidents Hansons strupi atbild: "Mēs

neesam nodomājuši vācu (pasvītro jums mans —A.B.)

formācijām palīdzēt izvairīties no pamiera noteikumu pildī-
šanas. Internēto vidū atrodas dažādu tautību ļaudis: poļi,

austrieši, čechi, baltieši. Mums nav iemesla attiecībā uz vi-

ņiem taisīt kādu izņēmumu". (Laiks 13.1. 54.).

Bet zviedri nebija vienīgie, kas tā rīkojās. Saskaņā ar

vienošanos amerikāņi, daļu gūstā saņemtos vācu karavīrus,

starp tiem ari slimnīcās esošos leģionārus (piem. noFuldas

lazaretes) nodeva frančiem. Franči, savukārt latviešu le-

ģionārus izdeva Pad. savienībai.

Kāds "A. B." (Laiks 13. X. 54.). starp citu. raksta : "

. .-.

patiesības labad piebilstams, ka 194G. g. ari no Norvēģijas
izdoti kādi 10 latviešu leģionāri".

Par to visu, protams, kādreiz rakstīs vēsture. Bet vēstu-

rei jābūt patiesai. "Puspatiesība bieži vien ir lieli meli"

(lien. Franklins). Vēstures rakstīšanai ir vajadzīga zināma

distance, bet fakti par notikumiem ir jādod tūliņ, j<» "dis-
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tance tos palīdz aizmirst un ļauj visam pāraugt "ar zāli".

Lietas, notikumi un personas jāsauc īstos vārdos, vie-

nalga vai tie slavējami vai peļami.

—"Leģionāru traģika ir vēl lielāka nekā vecajiem strēl-

niekiem. sNevien viņu cīņa bija velta, bet ari viņi paši ti-

ka vajāti, kad karš jau sen bija beidzies, — raksta Jānis

veselis (L. A. 8. 111. 52.).

Kā tas notika, to var zināt no tā, ko pats ir piedzī-

vojis, tā sakot uz savas ādas. Kā tas notika tur, kur biju es"?

8. aprilī 1944. g. pie Novij Putj. tiku smagi ievainots.

Gadu un 3 mēnešus tiku "lāpīts" 8 kara lazaretēs un ame-

rikāņu gūstā nonācu 12. apr. 1945. g. Bad Blankenburgas ka-

ta lazaretē Tīringā. Kad Tīringu sāka okupēt sarkanā ar-

mija, es 19. jūn. 1945. g. nokļuvu Koburgā I>P nometnē un

vēlāk Eiehstāttes I)P nometnē. 30. oktobra rītā nometnes

policija modināja nometnes iemītniekus un pavēlēja vīrie-

šiem no 16 līdz 60 gadiem sapulcēties nometnes sporta lau-

kumā. Nometne bija MP ielenkta im ieradušies OIC dar-

binieki uzaicināja iznākt un pieteikties visus, kuri ir bi-

juši latv. SS leģionā, policijā, aizsargos v. c. militārās for-

mācijās. Paziņoja, ka tos, kas paši nepieteiksies, izdos krie-

viem, jo par katra piederību milit. formācijām viņiem tā

kā tā esot saraksti. Pieteikušos un citādi "izzvejotos" (lika

novilkt kreklus un pārbaudīja vai padusē nav ietetovēta

asins grupa) nogādāja un ievietoja vietējā Eiehstāttes cie-

tumā. Nākošās dienās pēc aptaujas, bij. policistus, aizsar-

gus, mežsargus atbrīvoja un cietumā paturēja tikai latviešu

SS brīvprātīgā leģiona piederīgos. Tā! Tik tālu nu mēs

bijām. Cietumā! "Vecā dziesma jaunās skaņās" nu atrada

savu piepildījumu:

"Šis SS mētelis dien un nakti.

Spiež manas krūtis kā lietuvēns.

Šis 'SS mētelis brīvību man ņēma.
Par kara kalpu nosauca" — un noveda Riek-

sta! t'es vācu cietumā.

Atbrīvoja ari jau pieminēto V. Beineki, kurš, protama,
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tagad nzdeVis, ka ir bijis tikai policijas darbinieks. Viņš

taču nav bijis SS leģiona piederīgais! Vai viņš lai tagad,

stāstītu CIC ierēdnim, kā tad, kad Bangerskis bija "Ko-

mandeur des SS - Ersatzkomandos Lettland", Reineke kā

k. apriņķa priekšnieks, bija "Leiter der SS Wehrbezirks-

kommandos" Madonā. Ka viņš, piem. Gulbenē, savu necen-

zējamo runas veidu palīgā ņemdams, mobilizēja priekš SS

leģiona pat slimus un kroplus. Viņa mobilizētiem SS brīv-

prātīgo leģiona piederīgiem, tagad vieta bija Eichstātt'es

cietumā. Reineke varēja atgriestiea DP nometnē. Kas būtu

panākts, ja tad kāds no Reinekes mobilizētiem būtu patei-

cis OIC tikai patiesību par Beineki?
— Teiktu, ka ir notiku-

si viena cūcība vairāk. Bet cūcību, jau tā bija pietiekami.

Tās pietiekami bija taisījuši SS brīvprātīgo leģiona mobili-

; ētāji.
Te nu mēs tagad tie SS brīvprātīgo leģiona piederīgie,

cīnījāmies "pret boļševismu" — pa Eichstātt'es cietumu. Jā.

kur gan mēs paši citur būtu likuši mūsu rokās nonākušos

M\VD vīrus? NKVD bija Staļina partijas balsts, bet SS

bija Hitlera
"

Parteisoldate". Varētu teikt, ka amerikā-

ņiem vajadzētu zināt, ka mēs neesam SS, lai gan bijām SS

brīvprātīgo leģionā. Vai būs daudz tādu leģionāru, pat

virsnieku dienesta pakāpē, kuri zinās par kopējām cīņām

un starpību starp "Latv. SS brīvprātīgo leģionu", franču

Charlemagne diviz., Holandiešu leģionu, vai Flāmu SS le-

ģionu, kura komandieri Dc Grelu, Beļģijas valdība kā kara

noziedznieku aizmugurski notiesāja uz nāvi. Lielum lielā

latv. leģionāru daļa nekā nezina, ka leģiona vienības cīno-

ties "plecu pie pleca ar atbrīvotājas" Lielvācijas armiju, ir

ari cīnījušās "plecu pie pleca" ar franču Charlemagne di-

riziju un holandiešu leģionu. Tikai kā kalpībā visi šie legio-

7ii cīni jās pret boļševismu? 15. divizija — Pomerānijā bla-

kus Charlemagne divizijai un vēlākā 19. divizijas sastāvda-

ļa — 21. polic. bataljons Leņingradas frontē bija tieši pa-

kļauts holandiešu leģiona komandierim. Kā tad mēs varam

amerikāņiem pārmest apstākļu nezināšanu?

—"Angļi un amerikāņi nav nemaz tādi jefiņi. kā daudzi
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ca ar vareno Lielvāciju, avīzes stabulēja, ka bail, par kara

kūdītajiem un plutokrātiem un šodien jau gaidām lai mums

pilina eukurūdeni mutē. Būs drusciņ jāpagaida .. . Daļa no

mums pašiem visu mūsu lietu ir salaiduši pamatīgā dēlī.

Daudziem būs bezgala jāpūlas, lai visu atkal dabūtu va-

jadzīgās sliedēs". — (E. Salna, Bada biedi).

Tā nu mums "pilināja eukurūdeni mutē" Eichstātt'es

cietumā. Tur mēs sēdējām un dziedājām "zilo lakatiņu". Šo

dziesmu iemācījos cietumā. Tā radās cīņu laikā Latvijas vi-

dienē. Let es pēc ievainošanas pie Velikajas visu laiku at-

ados dažādās kara lazaretēs. Lai kur tagad es dzirdētu šo

«'/.iesmu — manā acu priekšā nostājās Eichstātt'es cietums.

"Tur atskan kāda melodija;
Es klausos — zilais lakatiņš.

Ak, Dievs, ak. Dievs, cik sen tas bija !.

Kad daudzus valdzināja viņš"...

(V. Skaistlauks)
Vai lai ari mani šīs dziesmas izsauktie pagātnes rēgu valgi
* aldzinātu ?

Kad nevainīgie apriņķu priekšnieku jēriņi bija atlaisti

uz DP nometni, mūs cietumā atstātos SS brīvprātīgo le-

ģiona āžus. vēlreiz pāršķiroja. Mūs 10 SS leģiona "oficie-

rus" nosūtīja uz Hamelburgas internēto nometni, bet "zal-

dātiņus" uz citām gūstekņu nometnēm. Hamelburgā. šajā

aunu pilsētā (Hammel — vācu valodā — auns) tad nu bi-

jām visa Hitlera gvardija kopā. Tlans Knusts, kāds gados

jauns zellis, kurš pa N'SDAP kāpnēm bija uzrāpies līdz

augstam RAD fīrera grādam, teica: "Hier wir sind ■—-
Deutschland's beste Mānner zusammen!" —

Ari mēs tur bijām starp 8000 "parleigenossen ". SA. SS,

SI) vīriem, 10 lettiņi ar savām Leg. unter — un haupt —

sturmfīreru dienesta pakāpēm. Lai gan mūsu dienesta pa-

kāpēm priekšā stāvēja kaut kāda tur, (kā amerikāņi teica)

"zirga kāja" — "Leg" — (angliski — "leg" — kāja), mēs

bijām un palikām "Lettische SS Freivv. Legion" piederīgie,
kura nosaukumā nekāda "zirga kāja" neatvietoja SS burtus.
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Ko mēs te varējām teikt? — Varbūt paldies Dankera

pašpārvaldei, paldies Bangerskim.' Lai tiktu ārā no ieslo-

dzījuma, te vairs nevarēja palīdzēt leg. mobilizētāji un to

uzpolsterētie saukļi. Tagad bija jāpierāda, ka ir notikusi

piespiedu mobilizācija SS brīvprātīgo leģionā. Lai tiktu pie

amerikāņu komandanta vai CIC personāla, bija "jātiek ga-

rām" vācietim —"Lager Leiter'am". Tā kā mana nokļūša-

na "Latviešu SS brīvprātīgo leģionā" bija nolikusi nepār-

protami piespiedu kārtā, tad sāku "bombardē!
"

amerikā-

ņu komandantus un CIC personālu ar ziņojumiem — izklās

tiem par leģiona rašanos un piespiedu mobilizāciju. Bes

personīgām sarunām iesniedzu vēl t garākus izklāstus

(1945. g. 17. XI. un 10. XII.; 1946. g. 10.1. un 7. II.).Dokumen-

tu sagāde ieslodzījumā nav vienkārša lieta, jo apcietināša-

nas brīdī dažam nebija pat cepures galvā, nerunājot jau

par to, ka varētti būt līdz kādi dokumenti par piespiedu

mobilizāciju. Apgalvojumiem vien, bez doknmentāriskiem

pierādījumiem amerikāņu personāls, protams, neticēja. Tā

piem. dabūjot "audienci" pie CIC ierēdņiem, tie vispirms

noprasīja: "Kādēļ jūs esiet apcietināts un atrodaties šeit"?

Saņemot atbildi, ka apcietināts tiku piederības dēļ pie latv.

leģiona, bieži atbilde bija: "Tā, tā! Latviešu SS brīvprā-

tīgo leģiona haupsturmi'īrers! Tad jūs šeit atrodaties īstā

rietā! Šeit atrodas 18.000 "parteigenosses". — SS. SA. SD

vīri un visi saka, ka esot nevainīgi. Tāpat kā jūs. —"Bieži

ar to ari "audience" izbeidzās. Dažs CIC ierēdnis sapro-

toši un draudzīgi ieteica klusēt, lai iesniegtie ziņojumi štā-

bos nekristu krieviem acīs un tie tad vārētu pieprasīt mūsu

izdošanu. Nometnes apsardzības un pārvaldes amerikāņu

personāls bieži mainījās un tā atkal bija jāatkārto ziņo-

jumi un iesniegumi par piespiedu mobilizāciju. Nometnes

komandanta varā, protams, nebija noteikšana par mūsu

atlaišanu vai paturēšanu, tādēļ bija jālūdz lai iesniegtos iz-

klāstus virza tālāk uz štābiem, no kurienes varēja nākt iz-

šķiršanās. Bet līdz tam — atlika sēdēt un gaidīt. "Letli-

sche SS Freiw. Legion" kaina zīme pierē iespiesta nebija,

bet dokumentos un padusē gan. Ja kādreiz Rīgā uz ielas
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sastopot "parteigenossi" ar nac. soc. pumpu pie krūtīm, va-

rēja šiem līdz stulbumam uzpūtīgajiem pāviem apiet ar lī-

kumu apkārt, tad te tas nebija iespējams. Te bijām

"Deutschland's beste Manner zusammen" visi kopā.

"līdzīgs ar līdzīgu". Ar līdzīgumu gan bija slikti. Vien-

mēr man iznāca asi strīdi par nāci stulbo politiku un ideo-

loģiju. "Oxenleiteri" ļoti uztraucās par viņu ideoloģijas

nonievāšanu. Uztraucās par manu "kašķēšanos" ari mani

līdzbiedri — latvieši. Mani apsauca, ka es esot neprātīgs
celdams naidu ar vāciešiem, jo tie mūs "•noēdīšot'' tā, ka

ne viens amerikāns per to pat zināt nedabūšot. Ko gan

mēs 10 varam uzsākt pret desmitiem tūkstošu vāciešu? Ga-

li rezultāti tomēr izrādījās citādi — vācieši juta respektu,

ja viņiem "sadod pa galvu". Dažreiz izskatījās kuriozi un

varēja justies mazliet neērti no šīs "respektēšanas". Tā

sastopoties nometnē uz ielas, Kurzemes cietokšņa varas vīrs,

bij. Rīgas darba pārvaldes vadītājs un amatu savienības

Šefs, oberbezirksrāts Hans jau pa gabalu noņēma savu ce-

purīti un pazemīgi sveicināja: "Gutmorgen, Herr Haupt-

mann!" Augusts Hāns sāka bieži ierasties mūsu barakā

lai aprunātos, tā kā Hānu mūsējie bija iesaukuši par "Blā-

ķa draugu". "Draudzībai" bija citi iemesli. Ap to laiku

jau piederīgiem bija. atļauts iesūtīt mums pārtikas sainīšus.

Lai mēs būtu kaut cik lietas kursā par to, kas notiek ārpa-

saule, sainīšu sūtītāji produktus bagātīgi "iepakoja" lat-

viešu avīzēs. Tās. protams nesaprata ne vācieši, ne ameri-

kāņi un tā mēs ar šo "ietinamo papīru" saņēmām latviešu

laikrakstus. Tanī laikā notika Jekelna tiesāšanas process

Rīgā un procesa gaita pēc Rīgas radiofona ziņām sīki bija

atreferēta latviešu laikrakstos. Tiesāšanas process un Je*

kolus liktenis Hānu interesēja vairāk kā mūs. Toreiz bija

modē kara noziedznieku izdošana tiesāšanai un Hāns nu bi-

ja pārliecināts un ļoti nobijies, ka ari viņu kā bij. Darba

pārvaldes vadītāju Rīgā, izdos krieviem. Atkal un atkal

viņš nāca lai apjautātos vai ir saņemti jauni laikraksti un

jaunas ziņas par tiesu procesiem Rīgā. Atkal un atkal viņš

atgriezās pie tā paša — ko es domāju, vai viņu izdos krie-
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vieni, vai varbūt nē. Juzdams naidu pret vācu varasvīriem,

reizēm es tīšām nežēlīgi biedēju Hanu, ka viņu izdos no-

teikti, beigts viņš būs, bet kādas tik mocības viņam nebūs

Jāpārcieš, kamēr beidzot viņam ap kaklu apliks "pakulu

šlipsi". Dažreiz man palika žēl šī tagad tik nevarīgā un

nožēlojamā vīra. Tādās reizēs es sāku viņu mierināt un

pārliecināt, ka izdošana viņam nedraud. Tādā veidā es

Hānam biju palicis par sava veida "bikts tēvu". Viņš at-

kal un atkal nāca lai stāstītu savus un partijas grēkus un

dzirdētu mierinošos vārdus, ka viņš krieviem izdots ne-

tiks. Būdams sarūgtināts par to, ka vācu rīcības dēļ es esmu

nonācis te aiz drātīm starp viņu "parteigenosēm", nevis

gūstekņu nometnē, kā tas karavīram pienāktos, es izgāzu

dusmas par vācu rīcību, partiju un Fīreri, Hāns pretim ne-

runāja, ne aizstāvējās, kā to dedzīgi darīja citi mūsu ba-

rakas parteigenosses. Tikai tad, kad mani pārmetumi,

varbūt jau iegāja pārspīlējumos, viņš reizēm mēģināja

saudzīgi un lietpratīgi pret tiem ko iebilst. Turpretim

viņš dedzīgi slavēja Latviju un latviešus un teica, ja vi-

ņam kādu nebūt iemeslu dēļ būtu jāizvēlas, dzīvot ārpus

savas dzimtenes. (Hans bija no Virzlmrgas), tad viņš brauk-

tu uz Latviju.

Traģikomiskākais visā šajā situācijā ii' bijis tas, ka ta-

jā laikā, kad es kā "biktstēvs" gan šausmināju, gan mie-

rināju liānu, es un pārējie latvieši nezinājām, ka izdoša-

nai krieviem esam bijuši, varbūt tuvāk mēs paši nekā liāna.

Pabola stāsta, ka vientulis sadraudzējies ar lāci, kas

pusdienas diendusā sargājis lai mušas nelaižās uz vientuļa

sejas un tā netraucē diendusu. Lai, pārmācītu kādu bez-

kaunīgu mušu. lācis paņēmis smagu akmeni, un kad muša

atkal bijusi uz vientuļa sejas, sviedis to mušai virsū un

sadragājis vientuļa galvas kausu. Pamācība: pakalpīgais

muļķis ii- bīstamāks par ienaidnieku. Šādu vāciešiem pakal-

pīgo muļķu dēļ, arī mēs bijām dabūjuši mundieri, SS

leģionu nu ne tikai Eichstātt'es cietumu un Hamelburgas

politisko ieslodzīto nometni, bet nu stāvējām ari Pad. sa-

vienībai izdodamo kara noziedznieku sarakstos. Kad mēs lv
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izlasījām, jau agrāk pieminētā veidā iesūtītos laikrakstos,

mēs tie 10 izdodamo sarakstā ievietotie, protams, bijām ļoti

"pacilātā garastāvoklī". Ceļš uz dzimteni...

'Kad ceļniekam prasu: "Kurp ved tavs ceļš?"

—"Uz mājām, uz mājām" — tas atbild priecīgi...
Nu mums bija "priecīgas" izredzes turp nokļūt. Laikrakstā

gan bija piemetināts: "Tomēr solīts viņu lietu vēlreiz caur-

skatīt un vajadzības gadījumā dot ieteikumu SAV okupā-

cijas spēku galvenai mītnei Frankfurtē". (Tēvzeme 30.111.

46.). Un ja nu šis ceļš uz plašo dzimteni tika mums aiztau-

pīts, tad tas gan ne mazākā mērā nav to nopelns, kuri pa-

līdzēja uzvilkt SS mundieri un līdz ar to leģionāru varo-

nīgas cīņās* pret boļševismu novirzīja zem kara kalpības zī-

mes svešas varas dienestā. Ceļš ārā no gūstniecības gan

pavērās to vīru darbības rezultātā, kuri bija pretojusies vā-

ciešu un viņu "Helferu" rīcībai. Katrā Latvijas sūtņu un

trimdas organizāciju iesniegumā pasvītroja pretestības mo-

mentu vācu rīcībai pret starptautiskiem likumiem. SS

brīvpr. leģions ir starptautisko likumu pārkāpšanas auglis.

Līdz šim vēl neviens nav atzinies vai pateicis, ka vīņš

ir atbildīgs leģiona mobilizēšanā. SS mundiera uzvilkšanā

un leģionāru aicināšanā uz Cedelghemas gūstekņu nometni.

—"Paša gūsta sākumā bija iespējams pa dažādiem bla-

kus ceļiem izkļūt no Putlosas brīvībā. Vairāki simti uzņē-

mīgāko to ari darīja un nevienu britu militārās iestādes

neaizturēja. Latviešu grupa Austrumfrīzijā šādā veidā ari

"likvidējās" pilnīgi. Kāpēc to nedarija Putlosā.' liet tā

vietā Putlosas latviešu grupas vadība rīkojās citādi. Do-

māju, visi bij. putlosieši vēl atceras sanāksmi pie nogāstā

radio torņa nometnē, kurā tika nosodīta "bēgšana" un pie-

draudēts izdot "bēgļu" vārdus un fotogrāfijas britu mili-

tārām iestādēm. Tika ari teikts, ka tai dienā, kad nometnē

palikušie, kā slēgta vienība izkāpšot malā Liepājas ostā,

tad viņš "bēglīšus" pie sevis neņemšot". (J. Začs Laiks

2. V. 53.).
Toties daudzi ir mēģinājuši sev pierakstīt gūstekņu at-

brīvošanas nopelnus. Šajā plāksnē ir norisinājušās pat da-
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žas greizsirdības scēnas. Tā V. .Janunis Ludvigsburgā, sar-

džu rotā sirdīgi apstrīdēja A. Valdmaņa nopelnus pie leģio-
nāru atbrīvošanas un teica, ka viņam esot pierādījumi par

gluži pretējo A. Valdmaņa rīcību. Par gūstekņu atbrīvoša-

nu nav skaidrs, kam un cik tur ir nopelnu, cik "pelnu"

un kāda rīcība ir izsaukusi lielās bailes, ka pār. lielvanaga

platajiem spārniem varētu sākt krist kāda cita vīra ēna.

Pēc Valdmaņa notiesāšanas dažiemnovēlās akmens no sirds

Akmens, kas vienam novēļoties no sirds, bieži nositot otru.

Viens konkurents bija kritis. Tr noticis gluži tāpat kā kād-

reiz žurnāla "Atpūta" (liekas AČuka) satiriskajā pantā par

diviem konkurentiem žīdiņiem:

"To brīdi Šmuli — nenogūli,
Tavs konkurents, kad stīvi, truli.

slēdz bodi ciet — und ir kaput!

liet tev no priekiem iekšas kut.

Ai. kā dažiem kutēja iekšas!...

Skaidis gan ir, ka jau 1941. g. (22. sept.) H. Lielnora

ierosmē ASV uzsāka darbību Latvian Relief, kuras mērķis

bija aprūpēt latv. kara upurus, it sevišķi bēgļus. —"Tā sa-

darbojās ar Ara. sarkano Kr. un baznīcu iestādēm, 1944. g.

kopā ar ig. un lietuvjicm īpašā memorandā lūdza Ruzveltu

neatzīt krievu prasības par baltiešu bēgļu repatriāciju* —■

(L. E. 1253.).

1945. g. oktobrī neliela iniciatoru grupa nodibināja Lat-

vijas bēgļu palīdzības komiteju Itālijā ar moiis. J. Čaniani

kā pr-di un prof. A. Spekki kā vietnieku. (Latvijas sūtniecī-

ba bija likvidēta jau 1940. g.) —"Ar komitejas iesniegumu
sabiedroto štābā Kazertā tika panākts, ka lat v. kara gūstek-

ņus 1940. g. okt. atbrīvoja un pārveda uz Vācijas DP no-

metnēm" — (L.E. 1271.).

Bet atgriezīsimies vēl pie "draugiem".

Internēto nometnē būt"draugos' ne tikai ar Augustu Hā-

nu,bet bija tas gods,kādu citur nebūtuizdevība piedzīvot, pro-

ti arī sēdēt ar īstiem prinčiem uz viena sola un pārspriest ar

tiem dažādas laikmetīgas problēmas. Internēto nometnē,

kā jau teicu, bija kopā visa nacionālsociālistu prominence.
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Tur bija gan ari pavisam sīki nenozīmīgi vīreļi, kā piem.

Dorfa skroderis ar koka kāju (ne modernu protēzi, bet tā-

du, ko parasti sauc par koka kājuj, kurš, varbūt, tikai sa-

vas prūsiskās lepnības dēļ, tīri formāli skaitījās SA. šie

SA vecīši — "Baueri" ne ar ko daudz neatšķirās no mūsu

lauku onkuļiem, kuri tādā pat veidā sastāvēja aizsargs.

Bija tur ari ķeizara Vilhelma II dinastijas princis, kurš pie-

lāgojoties jaunajiem apstākļiem, bija kalpojis viņa majestā-

tei "Fīreram" kā SA grupenfīrers. Kāds gados jauns SS

tanku ģenerālis (uzvārda neatceros) atgādināja tikko no-

ķertu un sprostā ieliktu jaunu tīģeri. Viņam nekur nebija

miera. Viņš nekādi nevarēja "izkrist* no vecās lomas uti

ari internēto nometnē staigāja prūsiskā stājā, "uzcirties"

ar cūkādas cimdiem rokās.

No Hamelburgas internēto nometnes nokļuvām Baben-

hausenas gūstekņu nometnē. Tur notika formāla atlaišana

no gūsta (kā karavīram) un pēc tam tikām nosūtīti uz

Darmstatea internēto nometni. Tur atkal bija jāsastopas ar

vecās godības pārstāvjiem. Tur bija kāds siamietis reiz val-

dījušās "dinastijas" tuvs radnieks. Tad Ēģiptes karāļa Pa-

nika, ja nemaldos, brālēns. Pēdējais teica iesniedzis ame-

rikāņu nometnes vadībai priekšlikumu uz viņa rēķina vi-

siem nometnes iemītniekiem piegādāt pieklājīgu uzturu. Lai

pieprasot uz Egipti, tur šo viņa rīcību akceptēšot un va-

jadzīgo naudu asignēšot. Reiz mūsu teltī ieradās neliela

auguma kungs un jautāja vai te esot latvieši. Man, kā pa-

rasts, bija jāpilda "runas vīra" pienākums. lenākušais

kungs teica, ka esot agrāk bijis kopā ar latvieti ltn. Dr.

"Cēmins" un stādījās priekšā, ka viņš esot Hessenas prin-

cis. — Jo lielāks vīrs, jo tam taču vajadzēja būt lielākam

naci. Ja viņš ir princis, tad viņš nevar būt naci partijas

ierindnieks, bet ar lieliem naci man labprāt nebija vēlēšanās

runāt. Šo atturību un vēsumu manīja ari atnācējs un, lie-

kas, sprieda, — ja tik "vēsi" pret viņu izturos, varbūt ne-

ticu, ka viņš ir patiešām princis, bet tikai par tādu uz-

dodas, jo tad katrs varēja uzdoties kaut vai par Tarabum-

bijas ķeizaru. Parasti gan notika pretējais un katrs mēgi-
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nāja uzdoties par mazāku "riteni" Hitlera mašinērijā lai

ātrāk tiktu no nometnes atbrīvots.

Lai novērstu šaubas, tad princis uzrādīja dokumentus,

pēc kuriem bija redzams, ka \riņš patiešām ir Hessenas prin-

cis Fīlips. Pēc kādas pusstundas ''pavēsas" sarunas Fīlips

aizgāja un, protams, otrreiz vairs neatnāca. Es ar viņu tad

tik vīzdegunīgi nebūtu runājis, ja par viņu būtu zinājis to,

ko uzzināju tikai pēc gadiem. Princis Fīlips bija gan bijis

reiz SA grupenfīrers, bet sagājis ar Hitleru "kontrā" un

bija ievietots Flossenburgas KZ nometnē. Tur viņš bija sa-

stapies ar Gustavu Celmiņu un tas nu būs bijis tas "ltn. Dr.

Cēmins'' par kuru viņš tad pieminēja. Princis Filips ir bij.

Itālijas karāļa Emmanuela meitas Mafaldas vīrs. Mafalda

bija ieslodzīta Buehenvaldes KZ nometnē un kāda sabiedro-

to uzlidojuma laikā, tur aizgajā bojā.

Pazīšanās ar Hessenes princi iznāca īsa, toties pazīša-

nās ar pašu Hesseni iznāca ilgāka. 4 gadus Vācijā biju

pie amerikāņu armijas "melno" rotās, kuras bija stacio-

nētas Hessenē. Te es kļuvu par amatvīru ne tikai rotas (uz-

dienot pēdīgi atkal reiz līdz kapteiņa "činai"), bet ari par

Hessenes latviešu "deputātu* — tiku ievēlēts Latviešu

Centrālā Padomē no Hessenes apgabala. Uz pirmo LCP sēdi

ierados Babenhausenā un tieši tajā pašā stallī (kas tagad

bija izbūvēts par 1)P nometnes sanāksmju telpu), kurā

pirms pusotra gada gulēju kā kara gūsteknis. Nevar zi-

nāt, kurā laikā es būtu bijis lielāks "persona grata"? Lai-

kam gan priekš pusotra gada. jo tad mani apsargāja bru-

ņota •' leibgVarde" ...
"Tā nāk un aiziel mūžam viss.

Viss irst kā serpentīns zem kājām...*' (A.Čaks).

PODSDAMAS NACIONĀLĀ KOMĒDIJA.

Līdz 29. sept. 1944. g. generālbezirkā Lettland, kurā, kā

zināms, ietilpa ari daļa no Krievijas apgabaliem, "valdīja"

vācu civilpārvaldes palīgurgāns — latv. pašpārvalde. ('ik stip-

ra bija viņas vara .'
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—"Jau pašā sākumā militārās pārvaldes Laikā, no paš-

pārvaldes kompetences izņēma visas lietas ar politiska

raksturu, bet kopš 8. jūlija (1941. ģ. A.8.) ari adminis-

tratīvo varu, ko pārņēma 9S policijas šefs un SD (drošības

dienests)". (L.E. 1875).

Kā redzams, šis dekoratīvais vācu paligorgāns ir no-

derējis vāciem labākai "pašu (latviešu) pārvaldīšanai".

—"27. sept. (1944. g. — A.8.) visi ģenerāldirektori ti-

ka izsaukti uz Vāciju, kur tiem paziņoja, ka pašpārvalde

tiek likvidēta". (L.E. 1876).

Ģenerāldirektori tomēr vēl sīksti ir veģetējuši tālāk,

vēl decembrī 1944. g. ir piedalījušies iesniegumu parakstī-

šanā.

—"Pēc gen. Bangerska apspriedes ar 0. Dankeru. visi

ģenerāldirektori 1944. g. dcc. garākā iesniegumā okupēto A-u

apgabalu min. A. Rozenbergam aizrādīja, ka jaunā situāci-

jā pašpārvalde vairs neko nevar palīdzēt savai tautai un

līdz šim darbojusies tikai kā vācu civilpārvaldes palīgies-

tāde; tāpēc lūdz pašpārvaldes vietā (bet tā likvidēta jau

27. sept — A.8.) nodibināt jaunu orgānu ar "latv. tautas

pārstāvības un valdības funkcijām". Viņi liek priekšā šādu

konstruktīvu organizācijas plānu: t) Pirmā generāidir. <>.

Dankera vadībā jāsasauc LNP, kas nodib. savukārt LNK

ar tiesībām, kādas ir valdībai svešā, bet sabiedrotā zemē:

2) LNP izrauga LNK prezidentu, kas savukārt ieceļ pārē-

jos LNK locekļus". — (L.E. 1167).

LNP tiek komplektēta uz korporatīviem pamatiem no le-

ģiona pārstāvjiem, pašpārvaldes loc. un dažādām organizā-

cijām.

—"Cik zināms, sastādot LNP loc. sarakstu, vācu iestā-

des iesniedza savu ieteicamo un nevēlamo personu saraks-

tu". — (L.E. 1168). Tā tad ari te viss notika "pēc 1ā

kunga-vācieša ģīmja un līdzības". LNP varēja ieiet tikai

tie, par kuriem vācieši varēja būt pārliecināti, ka tie ies

"plecu pie pleca".

—"Pēc tam, kad rumāņu, bulgāru, franču u.e. Atbrīvo-
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šanas komitejas tika dibinātas sērijas, bija pienācis laiks

tai pašai komitejai ari latviešiem". (Ž.Unāms L. A.24.

X. 53 ).

—"Pēc tam 14. febr. 1945. g. ģenerālis 0. Dankers zi-

ņoja presei: "Vācu valdība piekritusi, ka tiek dibināta

LNK. kas pārņemtu visu politisko vadību par mūsu zemi

un tautu". — (L. E. 1168).

20. febr. 1945. g. Potsdamā sanāca LNP, kur vienbal-

sīgi pieņēma "Latvijas pagaidu satversmes principus".

—"LNK prezidenta amatam viņš (0. Dankers — A. P».)

lika priekšā vienīgo kandidātu gen. R. Pangerski. ko ari ie-

vēlēja ar aklamaciju". — (L.E. 1168).

Bangerskis tad nu bija ievēlēts par LNK prezidentu bez

vēlēšanām, ar aklamaciju — bez balsošanas.

Diemžēl viss tas it- bijis tikai vācu aranžējums. Te daži

izvilkumi no SS sturmbanfīrera Kortkampfa 1945. g. s. febr.

ziņojuma Keichssicherheits Hauptamtam Berlinē: "Grupen-

Fīrers Berents domā uzticēt pārvaldes organizēšanu latviešu

grupenfīreram (tāds tādam — A.8.) Bangerskim, nekādā

gadījumā neskarot vācu viedokli autonomijas vai patstāvī-

bas jautājumā, ja tāds nāktu no latviešu puses) ( ....
sich

keinesfalls auf eine deutsche Stellungnahme zu Frage einer

Autonomie oder Selbstsstāndigkeit von lettischer Seite ein-

zulassen) ".

—"Politisku iemeslu dēļ pārvaldes pamatos neizstrādāt

prolektorāta statusu. Tomēr pārvalde jāizveido pēc protek-

torāta pārvaldes pieredzes."

—"Vienlaicīgi Dr. Arlts paskaidroja, ka Rozenbergs pa-

redzējis 5. februārī latviešu pārstāvju apspriedi, lai viņus

uzaicinātu dibināt komiteju". —

—"0. februārī ®S obergrupenfīrers Bergers. grupenfī-

rera Bangerska, oberfīrera Silgaiļa. standartenl'īrcra Sparma-

ņa (Sparmann), obersturbanfirera Dr. Arita, baupsturmff-

rera Millera un prof. von Mendes klātienē uz<l cv a ( pasv.

mans A.8.) latv. dibināt nacionālo komiteju un izveidot

civilo pārvaldi Kurzemē. Attiecīga SS —
Reichsfīrera pavē-

le esot dota", — un tālāk :
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—"Sanāksmes norise: Pirmais ģenerāldirektors Dan-

kers sasauks Nae. Padomi, sniegs paskaidrojumus par zemes

pašpārvaldes darbības izbeigšanu, izteiks priekš-

likumu un liks gen. P> anger sk i ievēlēt,

par Nacionālās Komitejas šefu (pasvīi r.

mans — A.B), tad lūgs Bangerski uzņemties latviešu intre-

šu pārstāvību ar zvērestu Nacionālai Padomei". — (O. Frei-

valds Kurz. ciet. 137).

—"7. februārī kļuva zināms, ka Reichsministrs Rozen-

bergs uzdevis ģenerāldirektoram Dankeram paziņot vārdus,

kas paredzēti Latviešu Nacionālās Komitejas sastāvā. Dan-

keru instruēja, lai viņš tāpat kā 1944. g. decembrī uzņem-

tos starpniecību Bangerska" priekšlikuma no leģiona pu-

ses "nodošanā Rozenbergam".—

Aicinājums uz N. Padomes sēdi izsūtīts caur vācu lekš-

lietu ministrijas telegrāfu:

—"Tas lielā mērā kaitēja mūsu lietai, jo vienam otram

īadās iespaids, ka N. Padomes sasaukšana ir tieši vācu lekš-

lietu ministrijas aranžēta". — raksta gen. Bangerskis sa-

vā 1945. g. P>l. maija pārskatā (O. Freivalds Kurz.

ciet. 11. 131.).

Protams, ka to aranžēja ne britu, bet vācu lekšlietu mi-

nistrija.

—"Nekā šajā ziņā negrozīja divu "Kurzemes pārstāv-

ju" aizvešana ar lidmašīnu uz Podsdamu, ne ari svinīgs

akts Liepājas operā pēc N. K. locekļu ierašanās Kurzemē.

Par daudz visur bija jūtama vācu režija".— (O. Freivalds

Kurz. ciet. 11. 148).

Ka Bangerskis '20. februārī tiks "ievēlēts", par to jau

6. februārī Kurzemē, uz Podsdamas N. K. "komandētiem"

pārstāvjiem — Galdiņam un Ancānam — neapdomīgi izpļā-

pājās korpusa komandieris gen. Krēgers.

—"Par padomes galvu paredzēts ģenerālis Bangerskis,

un ari viņa tuvākiem līdzgaitniekiem jābūt no cīnītāju ap-

rindām". — teicis gen. Krēgers. (A. Šķiņķis Kurz. ciet. 11.

222.).
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—"!SS Hauptamts (Dr. Arlts) kopā ar Turniani Drezdo-

nē sagatavos šo sanāksmi".—(o. Freivalds Kurz.ciet. 11, 139.).

Drezdeni sabumboja un tamdēļ radās ne Drezdenes, bet

Podsdamas N. K.

—"Sagatavo dažādu vācu valsts iestāžu (Lamniers, SS-

fieiehsfīrers, obergrupenfīrers Lorecs, Bergers, generalfeld-

marŠals Keite ls, resp. Guderians, Šerners, Rendulics) un ger-

manisko zemju un komiteju telegrammas. lelūdz igauņus un

lietuviešus". — (O. Freivalds Kurz. ciet. 11.139.).

Kā redzams, viss ir bijis aranžēts ar īstu vācu rūpību.

Pat germanisko zemju un komiteju apsveikuma telegram-

mas ir sagatavojis SS Hauptamts. Ģen. Dankeram un Bau-

gerskim bija atlicis nospēlēt tikai bandinieka lomas uz vā-

cu politikas šacha spēles galdiņa. Komēdija Podsdamā nu

varēja sākties. Vācu stāvoklis frontē kļuva aizvien ļaunāks,

dūšas "uzfrisināšanai", lai labāk kautos — "tad propogan-

das nolūkos politiskai audzināšanai (politische Erziehung —

"VVeltanschuliche Fūhrung) 15. latv. div. stabs 1. janv. 1945.

g. izdeva slepenu paroli, par kuru nebija informēts pat ge-

nerālinspektors un kas skanēja: "Jūs cīnāties par neatkarī-

gas Latvijas atjaunošanu. Jūs cīnāties par latv. dzimtenes

atbrīvošanu, kas pēc vācu uzvaras kļūs patstāvīga valsts".

Tā 15. un 19. div. vācu vadība pamazām kā jaunu ieroci lai-

da darbā ideju par neatkarīgo Latviju." (L.E. 1168).

Kamdēļ vācieši nu tik ļoti sāka mīlēt latviešu brīvību!

— generālinspektora vārdiem runājot; vajadzējis spert ār-

kārtējus soļus vācu sabrūkošās armijas atvairīšanas spēju

stiprināšanai, kam ļoti labi varēja noderēt leģiona kaujas

spēju uzliesmojums. (O. Freivalds Kurz. ciet. 11. 130).

LNK, kura bija labās cerībās kļūt par Latvijas valdī-

bu — izrādījās māneklis. Jau ar savām pirmajām deklarā-

cijām tā sāka sev ap galvu vīt politiskas tuvredzības vai-

ņagu.

—"Ka Vācija karu zaudēs, tā bija nevien latviešu tau-

tas ticība, bet ari pārliecība bijusi vienmēr. 'Pret viņu (Vā-
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ciju) tak bija sacēlusies visa pasaule" — raksta plkv.

A. Plensners (Inf. p. 1. 3.).

—"Janvāra beigās praktiski bija zaudēta visa Prūsija*

Tur bija izveidotas divi aizsardzības salas, ko vajadzēja ap-

gādāt gaisa ceļā". —
"Šaubu vairs nebija nevienam —

karš

bija zaudēts". — (Laiks 2. IV. 52.).

Bet ko dara 20. februārī Podsdamā?

K. Bangerskis atklāšanas aktā, starj) cita teica: "Dziļa

cieņa pienākas pirmā kārtā varonīgajai Lielvācijas armi-

jai un viņas vadonim Ādolfam Hitleram. Lai suminām vi-

ņus ar trīskārtēju — "Lai dzīvo!" (Latvju Balss 24. TL 45.

g. Nr.l3).

—"Mums jāstrādā stiprā paļāvībā uz to, ka nesalau-

žamais vācu tautas dzīves spēks, viņas varonīgā armija, ku-

rai blakus tik pat varonīgi cīnās mūsu brīvprātīgo karapul-

ki, pratīs un spēs aizsargāt kā savas pašas tautas, tā ari

savu uzticīgo sabiedroto dzīves telpu" — teica Bangerskis

LNK deklarācijā. (0. Freivalds Kurz. ciet. 11. 143).

Apsveicot LNK Reichsfīrers H. Himlers raksta : "Latvie-

šu nac. komit. dibināšanas gadijumā sūtu sirsnīgākos svei-

cienus latv. tautai, kas kopš gadiem uzticīgā ieroču brālī-

bā ar vācu tautu un tās bruņotiem spēkiem drosmīgi cīnās

pret boļševismu un tā palīgiem angļiem un ameri-

kāņiem", (pasvītr. mans—A. B.) (Latvju Balss 24. 11. 45.).

Himlers bija Bangerska tiešais priekšnieks. Tā rakstī-

dams viņš zināja, ko runā un dara. Bet vai ari Bangerskis

to zināja? — Ja Bangerskis būtu runājis aiz pārliecības,

tad komentāri pie tā vispār lieki, bet ja viņš būtu teicis,
kas pavēlēts, tad ari nav ko komentēt runas, kuras, tā sa-

kot, "ieliktas mutē".

—"Staļins Baltijas valstis no Hitlera nopirka, šeit var

pasvītrot vārdu nopirka, lai raksturotu šīs rīcības tirdznie-

ciskā darijuma saturu", — raksta Ž. Unāms (Laiku ats-

pulga 81.).

Pēc 1939. g.27. sept. līguma Vācija paturēja Lietuvas

dienvidrietrumos mazu zemes strēmeli.
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—"Vēlāk Staļins tomēr nav mierā, ka šis Lietuvas ga-

bals paliktu Vācijai un Molotovs uzsāk jaunas sarunas par

tā iegūšanu. Labo attiecību turpināšanai. Staļins beidzot pie-

dāvā Hitleram šo Lietuvas daļu no viņa atpirkt. Hitlers tam

piekrīt. Un tā Staļins par daļu Lietuvas territorijas ar vi-

siem tās iedzīvotājiem samaksā Hitleram 31.500.000 marku

zeltā. Tā ir tirgošanās ar citu valstu zemi un iedzīvotājiem

vārda tiešā nozīmē, — (ž. Unāms — Laiku atspulga 81).

Bet Podsdamā LNK prezidents "dziļā cieņā" sumina

Hitleru ar trīskārtējo —

"Lai dzīvo!"

—"Pēc apsveikumiem Bangerskis, kā Pagaidu valdības

galva nolasija LNK deklarāciju, kurā starp citu paziņoja,

tiks slēgts militārās sadarbības līgums ar Lielvāciju un no-

dibināta ar to muitas ūnija" — (L.E. 1169).

"Katris vīrs un katra valsts, kas iet kopā ar Hitleru ir

mūsu ienaidnieks", teica Lielbritānijas valdības galva Čer-

čils 1941. g. 22. jūnijā. Vai LNK kļūmīgā deklarācija nav

lēciens no krasta uz grimstošā kuģa mastiem ?

Tas notika 20.februārī 1945. g., laikā, kad Lielvācija jau
atradās agonijā, kad krievi bija pie Oderas starp Frank-

furt a O. un Kistrinu, tā tad ap 80 klm. no Berlīnes gaisa

līnijā un kad rietmmos amerikāni bija pie Beinas.

Šai impozantai izdarībai, liekas, vislabāk piestāvētu

paša Fīrera 1943. g. 8. maijā apspriedē Berghofā teiktie vār-

di: "Milzīgas briesmas ir tad ja ... ļaudis bez politiskiem

piedzīvojumiem un kuri nepārredz īstenības, piepeši atrodas

pie varas".

Diktatori parasti operē ar marionetēm. Pēc uzbrukuma

Somijai jau 1939. g. 1. dcc, Teriokos (Pad. savienība nodibi-

nāja "Somijas demokrātiskās republikas tautas valdību ar

Kusinenu priekšgalā. Jau otrā dienā šī valdība noslēdza

"Neuzbrukšanas un palīdzības paktu ar Pad. savienību".

(Marš. Manerheima atmiņas, Laiks — 9. VII. 52.).

—"Sakarā ar vācu 1942. g. vasarā ievadītās lielofensī-

vas sabrukumu austrumu frontē un sabiedroto desanta izcel-

šanos Ziemeļāfrikā. latviešu sabiedrībai un
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lās vndil ājā m pe v sonām (pasv. mans —A. B.)

bija skaidrs, ka Vācija vaira uzvaru neiegūs un ka agri vai

vēlo vācu armijai būs jāatstāj visi austrumu ieņemtie apga-

bali", — raksta plkv. A. Silgailis (L. A.12. XII. 51.).

Bet oberflrers silgailis bija prezidenta vietnieks Pods-

damas komitejā, kura deklarēja slēgt militāras sadarbības

līgumu un muitas ūniju ar agonijā esošo grosdeičlandi, lai

gan pats Silgailis saka. ka jau 1942. g. bijis skaidrs, ka Vā-

cija karu zaudēs. Grāfs F. Bernadote grāmatā "Beigas"

raksta, ka 1945. g. februārī jau pat Himlers un Rībcntmps

redzējuši, ka Vācija ir karu pazaudējusi.

—"Jautāju, vai ir kāda nozīme turpināt karu. jo taču

nav domājams, ka Vācija varēs uzvarēt. Himlers paskaidro-

ju, ka ikviens vācietis cīnīšoties kā lauva līdz pēdējai iespē-

jai. Stāvoklis ir nopietns, ļoti nopietns, turpināja Himlers".

Himlera līdzstrādnieks Rūdolfs Kasners Nirnbergas prā-

vā liecināja, ka 1944. g. 25. novembrī Himlers pavēlējis uz-

spridzināt gāzu kameras un krematorijas Aušvieas KZ un

aizliedzis nonāvēt žīdus. Tā tad jau 1944. g. novembrī pat

Himlers saredzēja "Reieha" patieso stāvokli un pielabinā-

damies R -sabiedroto prasībām sāka "nest upurus". Tikai

mūsu Podsdamas komēdijas vīri vēl 1945. g. februārī stai-

gāja zilajā ilūziju miglā un deklarēja ar "mūžīgo Reichu"

slēgt militāras sadarbības līgumu.

Par sarunu ar Rībentropu Ausvvartiges Amtā. grāfs F

Bernadote raksta: "Viņš saskatīja pavisam noteikti, ka spē-

le zaudēta, lai gan vairākas reizes apgalvoja pretējo. Viņš

gatavojās atkārtot savu 1909. g. ķērienu kad noslēdza savu

pazīstamo līgumu ar Krievija. Viņš gribēja atkal rast ce-

ļu uz Maskavu". —

Tā tad "mūsu sabiedrotās" Lielvācijas ārlietu ministrs

gatavojās atkal, ar glumu smaidu, atdot mūs boļševikiem.

Vai sasaistot sev rokas ar militāro sadarbības līgumu

komiteja cerēja saglabāt dzīvo spēku? Sasaistīties vēl cie-

šāk ar fanātismā trakojošiem Šerneru, Jekekra, Kochu un

SD. Bija zināms Kureliešu liktens. virsnieku apšaušana. Tos
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arestēja un apšāva ne tamdēļ, ka tie būtu bijuši komunis-

ti, bet gan tamdēļ, ka kurelieši krasi iestājās par Latvijas
valsts tiesību atjaunošanu. Tos uzskatīja par dezertieriem.

1944. g. 8. īiovembrī apspriedē Talsos kureliešu grupu pār-

stāvēja Upelnieks, bet vāciešus Fuchs un vēlāk Jekelna sta-

ba priekšnieks.

—"Tika pārrunāts dezertieru jautājums, pie kam Upel-
nieks norādījis, ka no latv. viedokļa grūti uzskatīt par de-

zertieriem karavīrus, kas negrib atstāt savu dzimteni, kad,

viņu vienības nosūta uz Vāciju. Lai novērstu uzticības krī-

zi v&cu vadībai, vajagot proklamēt Latvijas valsts un armi-

jas atjaunošanu". (L.E. 1110).

Šo "dezertieru" — kureliešu apkarošanai laida darbā

ne tikai vācu SS, bet ari latviešus.

—"Rubeņa vietā stājies jauns komandieris, kurš tos,

kas gribējuši, atlaidis mājās; pārējie nolēmuši turpi-

nāt cīņu pret apm. 200 vācu 9S un 70 latviešu būvbataljo-

na vīriem". (L.E. 1111).

Tā tad latvieši šāva uz latviešiem pēc vācu pavēles. Vai

tamdēļ, ka tie prasīja Latvijas valsts tiesību atjaunošanu

atklātāk kā leģiona "vadība"?

Anšlavs Eglītis par kureliešicm raksta: —"Mēs zinām,

ka kurelieši izrādījās fantasti un viņu necerīgā cīņa vājinā-

ja fronti. TaČu viņi bija vienīgie, kas tanī laikā atklāti dau-

dzināja Latvijas valsts atjaunošanas ideju". (L. A. 1. 111. 52.).

''Fantastus" kureliešus nošāva vai ieslodzīja vācu KZ

nomelnēs, bet "reālisti" ģenerāldirektori un generālinspek-

tora svīta uzbūvēja Podsdamas nacionālo komēdiju.

Dezertierus apšāva. Kādi ikreizes bija šie "dezertieri",

ko apšāva SD, par to rakstā "Kurzemes cīnītāju pēdējais

ceļS", pastāsta 0. Klavenieks:

"Leitnants uztrauks sāk savu bēdu stāstu: "Vakar pēc

drausmīgas kaujas, kad daži mūsu ložmetēji vairs neklausī-

ja, jo apkalpes bija ievainotas un kritušas, mēs bijām spie-

sti ar sekojošu tūvcīņu atkāpties. Vēl atkāpjoties mēs bijām

Vairākas reizes saskarē, tūvcīņās ar ienaidnieku" — un tā
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tālāk — "Munieija bija izšauta līdz pēdējam. Nezinājām

vairs ko iesākt, virzijāmies apm. 15 vīru uz štāba pusi. Mūs

pēkšņi aplenca SD vīri. Mūs atbruņoja un apcietināja".--

Otrā rītā notikusi lauku kara. tiesa.

—"Tāpat pēc kārtas nopratināti pārējie 10 rotas apcie-

tinātie karavīri. Viņi varējuši dot tādu pašu atbildi, kā

Un. S. (Jāpiezīmē, ka 10. rotas karavīri bija vieni no le-

ģendārākiem mūsu bataljonā). Apcietināto karavīru prā-

ti bijuši līdz ārprātam satraukti. Līdz apm. pl. 10. rītā visi

apcietinātie sasēdināti auto mašinās un stiprā apsardzībā

aizvesti kāda meža nomalē Īles upes krastā. Tur pretī rē-

gojušās izraktas bedres un pie katras pa stabam. Apcieti-

nātie vīri novietoti puslokā ap izraktām bedrēm, no vi-

ņiem paņemti 10 cīņu biedri, katrs piesiets pie staba attie-

cīgas bedres tuvumā. Kam bijuši labāki zābaki, tie novilkti,

novilkti gredzeni, atņemti pulksteņi un viss pārējais. Latvie-

šu varonīgie karavīri pie kauna staba; vai tas nav šaus-

mīgi ? Vīri. kas iznesuši tikdaudz smagu cīņu uz saviem

pleciem, tagad padoti vienam šāvienam.

�Stāvoklis ir bijis neiedomājams, cits raudājis, cits plē-

sis drēbes un matus, piesaucot sievas, bērniņus, vecākus,

brāļus un māsas, līgavas, māti Latviju .. . Līdz SD vīru

lodes izdzēsušas viņu dzīvības. Ari pārējie 5 vīri. ieskai-

tot ltn. S. domājuši, ka viņiem sekos tāds pat liktenis, bet

viņiem pateikts: jūs tagad varat iet un pastāstiet pārējiem

latviešu karavīriem kā jācīnās un ka pozicijās nekādā ga-

dījumā jūs nedrīkstiet atstāt. "Tā, mani cīņu biedri" dre-

boša balsī saka ltn. S. "mums nav vairs citas izejas — mirt,

pozicijās vai pie kauna staba", un sabrūk smagās elsās. Šis

varonīgais latviešu virsnieks raud par saviem karavīriem,

kuri ar viņu kopā plecu pie pleca izcīnījušies par savu tēv-

zemi, atdodami visu, un visbeidzot nolikti pie kauna sta-

ba". — (L.A.12.1.52.).

■—"Žandarmu aizturētie un vēlāk nošautie Latviešu ka-

ravīri tuvcīņā ar boļševikiem mežā bija atgriesti no pārē-

jiem un baidīdamies krist gūstā virzījušies pa
mežu aizmu-

gures virzienā". — (M.Priedītis Laiks 13. XI. 54.).
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Ari J. Veselis savā godalgotā teiksmju romānā "Vies-

turs Varapoga" apraksta "dezertieru" apšaušanu. Presē

par šo romānu J. Veselis paskaidroja, ka aprakstītie gadī-

jumi nav izdomājums, bet balstās uz notikumu līdzgait-

nieku liecībām.

Daži izvilkumi no "Viesturs Varapoga".

—"Tur nāca, sabrauca sveši kareivji bramanīga virsnie-

ka vadībā, atvesdami atbruņotus latviešus".

"Bija piebraukušas divas smagās mašīnas, kurās sa-

spiesti ap sešdesmit, visi braši zēni, nobrūnējušām sejām,
drusku noplukuši skrējienos, apmulsuši, it kā satriekti,

jo pret viņu neapbruņotām krūtīm vērsās piecpadsmit lau-

ku žandarmu patšauteņu stobri". Tad virsnieks paziņoja, ka

šie seši — katrs desmitais tūliņ tiks nošauti par bēgšanu ie-

naidnieka priekšā". —

"Aiz kaujas komandpunkta vienā no piebraukušām sma-

gajām mašīnām stāvēja divi vīri, lieliem, apaļiem skārdiem

uz krūtīm, patšautenēm rokā".

Varapoga, stāvēdams ratiem tuvāk, pazina viņus: šie

divi latvieši kalpoja žandarmērijā, kas visur iedvesa bai-

les.
''

"Abi bendes nodūra savas vienaldzīgās acis, lai tās ne-

tiktu samulsinātas ar šī vienkāršā kareivja skatu, tuvojās

vietai, lai darītu savu šķietamo pienākumu. Pienākums jau

apsedza visu, pienākuma vai pavēles vārdā izdarīta slepka-

vība vairs nebija slepkavība, bet cēla kalpošana". —

"Neviens negribēja pārbaudīt jēgu,, taisnību vai ne-

taisnību, kas aiz tā slēpās. Tā divi latviešu vīri, zemu no-

durtām galvām, apņēmīgi savā paklausībā bezjēdzīgai pa-

vēlei, gāja nošaut sešus latviešu vīrus".

"Kā leviņš ieskrējis dimbā, kā viņa vienība ielenkta,

kā viņi kāvušies, kāmēr izlauzušies, kā skrējuši pa mežiem,

gravām, kā uzgrūdušies — nelaime ārā! — tam žandarmu

baram, kā atbruņoti, dzīti labu gabalu, jo pretnieks seko-

jis uz pēdām. Gandrīz tāpat būtu varējuši stāstīt ari Va-

rapogas vienības ļaudis, kuri pagaidām nebija apvainoti par

bēgšanu ienaidnieka priekšā: šis karš šai nelaimīgā vasa-
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rā bija kļuvis tik juceklīgs, ka nevarēja atšķirt bēgšanu

no kārtīgas atkāpšanās".

"Nogājuši gandrīz pusdienas gājumu, viņi ceļmalā ie-

raudzija uz dzeloņstiepļu žogiem augšpēdu uzmestus nošau-

tus četrus latviešu karavīrus ar aprakstītu dēli klāt, ka tie

sodīti pflr bēgšanu ienaidnieka priekšā. Varapoga viņus

pazina: tie paši, kas bija sev izskaitijuši nāves skaitli. No

krūtīm tecējušās asinis bija sakaltušas, tie bija tā gulēju-

ši jau vairākas dienas par biedinājumu citiem. Kluss sa-

šutums, dvēseles satraukums pārņēma visus, kad viņi soļo-

ja šim baigajam skatam garām. Daži zvērēja atriebties skār-

daiņicm, kuru druknais priekšnieks trakoja aizmugurē kā

biedēklis, kā izdzimums, tā padarīdams gaišās tautas cīņu pret

vienīgo pasaules bendi, varmāku, slepkavu tik grūtu, bez-

cerīgu, ka daudzi atmeta ticību cīņas labajam iznākumam,

lūkoja pazust, lai nebūtu vairs dalībnieki netaisnajā ārprā-

tā".

"Neko viņi tā neienīda kā puļķus, bet ari šis naids

kļuva lieks pēc visa tā, ko ar viņiem darija".

"...jo ar muļķiem kopā karot nebija jēgas: tie paši

sagatavoja savu bojā eju".

"Karš nebija viņu karš. jēgas tam nebija nekādas, ja

šī kara sācējs rīkojās tik muļķīgi. Taču ari bezjēdzīgais

karš izvērtās par tādu kurā bija jāaizstāv savs visdārgā-

kais bez cerībām uzvarēt, tikai varbūt paildzināt savas

skaistās zemes, visu latvju ļaužu dzīvību".

... jo kā latviešu zēnu. tā meiteņu dzīves skrēja kā

zaļas, varmācīgi norautas lapas pasaules aklajos viesuļos".

Tie ir izvilkumi no "Viesturs Varapoga".

Tā rīkojās "mūsu sabiedrotais" ar kuru Podsdamas

XX deklarēja slēgt militāras sadarbības līgumu un vientiesī-

gi ticēja iluzorajiem solījumiem.

"Mēs esam deklarējuši un to ari daļēji izveduši dzīvē

Kurzemē, ka N. Komitejai, kas bija nodibināta Podsdamā,

ir visas tās tiesības likumdošanas un pārvaldības ziņā. kas

piekrita Latvijas valdībai pēc 1940. g. 16. jūnijā spēkā bi-
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jušiem likumiem" ■— saka Bangerskis, (0. Freivalds Kurz

ciet. 131).
Ja šādu apgalvojumu gribētu ņemt par pilnu, tad tas

būtu apvainojums ikvienai Latvijas brīvvalsts bijušai valdi-

bai, ari tām kreisajām valdībām, kurās Bangerskis bija ka-

ra ministrs.
.

—"Kad 1948. g. Čerčils sāka publicēt savus kara me-

muārus, runājot par Baltijas valstu antikomunistisko nostā-

ju, 1. sējuma 27. n. viņš rakstija : "Izņemot Latviju, tās to-

mēr nesadarbojās ar Hitlera Vāciju". Pret šādu čerčila Lat-

vijas ārpolitikas nepareizu attēlojumu preses izdevumos un

grāmatās, kas plaši izplatītas pasaulē pirmais asi un dros-

mīgi protestēja mūsu sūtnis Vašingtonā Dr, Alf. Bīlmanis".

un tālāk —"Ari mūsu sūtnis Londonā 1948. g. jūnijā pie-

sūtījis Čerčilam šai lietā vēstuli"*, fž. L'nāms Neatkar,

saulr. 51.).

Protams, Latvijas valsts nesadarbojās ar Hitlera Vāci-

ju. Tā bija Podsdamas nacion. komēdija, kas deklarēja mili-

tāras un saimnieciskas sadarbības līgumu slēgšanu.

Ja kādam labpatiktos būt aizvainotam par apzīmējumu
"Podsd. nac. komēdija", bet vēlētos to uzskaitīt par Latvi-

jas valdību, tad tas nozīmētu, ko Čerčils ir rakstījis patie-
sību. Tomēr Podsdamas NK nebija tiesīga rīkoties Latvi-

jas valsts vārdā un tās neviens neņēma par pilnu un visma-

zāk jau Šo "valdību" respektēja tās maizes tēvi — vācieši.

Lai Podsdamas komitejas ēnas nekristu uz Latvijas valsts

lēses, bija atkal jāiestājās Lai vijas sūtņiem ar protestiem.

Ja Podsdamas NK nav bijusi tikai komēdija, bet kas no-

pietns, tad tas var kļūt par traģēdiju, jo tad Latvijas valsts

var nosēdināt uz apsūdzēto sola tos, kas taisīdami ūniju ar

Hitlera Vāciju, ir cēluši Latvijai neslavu.

Podsdama gan. liekas, ir tāds sasodīts stūris zemes vir-

sū. Ari pag.kara uzvarētāji Podsdamā sastiķēja ne vienu

vien traģikomisku veidojumu. Uz 'Podsdamā radīto "sāpju

bērnu" viņi paši tagad, jau gadiem ilgi. skatās ar vilšanā*

izbrīnu. — Nu, jā! Tā ir Podsdama! Kas gan mūsējiem va-

rētu liegt pekstiņu taisīšanā palikt iepakaļ uzvarētājiem 1
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Podsdamas LNK deklarēja kololiorāeiju - militārās sadar-

bības līgumu. Ko nozīmē svešvārds kolobm ācija / Latviski

būtu — sadarbība, kopdarbība. Tā tad koloborāeija un ko-

loboranti. Šiem vārdiem ir nepatīkama skaņa, bet ar pati-
ku vai nepatiku faktus nevar grozīt. Varbūt vārdu kolo.

borāeija nevajadzētu piemērot austrumu apgabalu sadarbi-

niekiem. Varbūt koloborācijas vietā vajadzētu lietot vārdu

"Ostidiotie", kādu apzīmējumu sadarbībai ar latviešiem,

igauņiem un leišiem lietoja gauleiters Eriehs Kochs,

—"Kochs pasludināja, ka darīšot galu tur pastāvošai

"Ostidiotijai", kā viņš apzīmēja mēģinājumu sadarboties ar

latviešiem, igauņiem un lietuvjiem, un iznīcināšot to līdz pē-

dējam asnam un saknei". (Dr. P. Kleists "Starp Hitleru un

Staļinu) — (O. Freivalds Kurz. ciet .187).

Pret mūsmāju sadarbinieku izdarībām vairākārl protes-

tēja Latvijas sūtņi.

Ir, protams, starpība starp rietumvalstu un māsu stā-

vokli. Rietumvalstīm bija viens ienaidnieks, bet mums divi.

Mūsu pseidosabiedrotais bija rietumnieku tiešs ienaidnieks.

Atšķirīgā stāvokļa dēļ rietumnieki ar vācu sadarbiniekiem

izrīkojās ļoti krasi. Pat angļu rādiofons pēc Lavala nošau-

šanas franču rīcību apzīmēja par kauna traipu franču

tiesību vēsturē. Ne tādēļ, ka Lavals, varbūt, nebūtu sodu

pelnījis, bet gan nepieļaujamā veida dēļ, kā nāves sodu iz-

pildīja.

Beļģija flāmu SS leģiona komandieri dc (IreJu aizmu-

guriski notiesāja uz nāvi.

—"Uz 8 gadiem cietumā notiesāts nesen no Padomju

gūsta atbrīvotais beļgis Bērens, kas pagājušā karā bija

brīvprātīgi pieteicies cīņai pret komunismu vācu SS vienību

ietvaros". (L. V. 5. XII. 53.). — Tas notika 8 gadus pēc ka-

ra, kad daudzi lielie kara noziedznieki jau bija sodus izcietu-

ši un atbrīvoti.

Pag. gadā (1953. g.) norvēģu žurnālistu savienība nonā-

ca neērtā stāvoklī, kad slavenajam tenoram Bjerlingam pie-

dāvāja Stulava ordeni. Karalis tomēr žurnālistu ierosmi no-

raidīja, norādot, ka vācu okupācijas laikā Bjerlings attei-
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cies dziedāt norvēģu policistiem Zviedrijā. (Laiks 16. X. 54.;.

Reiz bija Verdenas varonis, Francijas maršals Filips Pe-

tēns. Reiz bija Viši valdības galva, no Fīrera žēlastības,

Filips Petēns. Sava mūža pēdējos gadus Filips Petēns pa-

vadīja ieslodzījumā. Savā testamentā Petēns ir izteicis vē-

lēšanos pēc nāves gulēt Daumontā kopā ar saviem krituša-

jiem karavīriem. Ir pagājuši daudzi gadi, ir mainījušās

daudzas valdības Francijā, bet ne viena no tām nav gribē-

jusi izpildīt Petēna pēdējo vēlēšanos.

Mēs pagājušā karā pārdzīvojam divas okupācijas, bet

vai kolaboranti būtu bijuši tikai krievu okupantiem. Ja vācu

laikā kolaborantu nav, tad vajadzētu būt, ka vāciešus ab-

solūti visi būtu nicinājuši, vai pretējā gadījumā — būtu

bijuši sabiedrotie, kā toreiz apgalvoja Čerčils. (Pret tādu

apgalvojumu, savukārt, protestēja Latvijas sūtņi.

Deklarēt militāras sadarbības līguma slēgšanu Lielvā-

cijas sabrukuma priekšvakarā, nevar uzskatīt par prāta
darbu. Tas bija fanātisms — akla, bezprāta ticība. Tā bija
realitāšu neievērošana. Lai saredzētu Lielvācijas sabruku-

ma sākumu, tajā laikā vairs nevajadzēja būt politiķim vai

ari sēdēt generālinspekcijā. To varēja' saskatīt pat vien-

kāršs ierindnieks. Nebija jēgas šīm nepatīkamājām reali-

tātēm nepiegriest vērības, iebāžot galvu savu iedomu smil-

tīs un tīksmināties ar ilūzijām — cik gan būtu labi, ja no-

tiktu tā, kā nevarēja notikt.

KĀ RADĀS PODSDAMAS VALDĪBA — LNK?

Vai tā bija latviešu izcīnīta un latviešu nopelns? — Tā

bija vācu jaunās politikas auglis uz kādu to piespieda ap-

stākļi. Daudz kas bija mainījies no tā laika, kad pēc vā-

cu — krievu 1939. g. augusta tirdzniecības līguma par Bal-

t;jas valstīm, augstākās "VVehrmachts vadības apspriedē Ober-

salzburgā Fīrers teica: "Es esmu tā nolēmis un es nosūtīšu

nāvē katru, kurš uzdrošināsies mani kritizēt, v. 1.1.— Mums

ir jājūtās kā pasaules kungiem un uz citām tautām jārau-



147

gās kā uz mērkaķiem, kuri jāuzmundrina tikai ar pātagu' \

— (B. Denisovs — Vlasova kustība dokumentugaismā).

Tad, kad daudz kas bija izsapņots Krievijas dubļu gul-
tā, tad, kad uzvarām vaiņagotā vācu armija mainījusi kur-

su par 180 grādiem, tad, kad pašu reichs — un generālkomi-
sāri, piemēram Igaunijas komisārs ziņoja, ka: "leslēgt vī-

riešus, sievietes un bērnus šķūņos un aizdedzināt tos, nav

piemērotais cīņas veids", kad tā uzvaru nevar iegūt — tad

bija ari jāmaina politika pret citām tautām un pagaidām

"mērkaķu uzmundrināšanas ar pātagu" vietā bija jālieto

maigāki līdzēkļi. Lai tomēr paturētu visu rīcību savās ro-

kās un lai jaunizsauktos garus varētu savaldīt, nolēma zem

obergrupenfīrera Ootloba Bergera un tā štāba vadības, no-

dibināt atsevišķu tautu nacionālas komitejas. (Reichsmi-

nistrijas propogandai un izskaidrošanai" 1944. g. 22. sept.
raksts Biro "g" 26/44/88 (ast. 2287).

—"Visumā, uz ārpusi, propoganda jātaisa zem nacio-

nālās komitejas zīmes, bet tanī pat laikā iekšēji visu noteik-

sim mēs" — teikts minētajā rakstā. Nevarol pieļaut kādas

"jumta organizācijas" rašanos, jo Vācijas interesēs esot ne

apvienot, bet sadalīt austrumu tautas. Nolemts atļaut au-

strumu tautām organizēt politiskas partijas ar nacionālsociā-

listisku virzienu.

Pamatojoties uz minēto lēmumu par tautu nac komi-

teju dibināšanu, kā vienu no pirmajām rindām "no starta

nolaida" kara gūstekni Vlasovu — jau 1944. g. L4. nov.. Mū-

su brīvie ģenerāļi pie LNK tika tikai 20. febr. 1945. g. Pods

damā, laikā, kad daudzas lietas jau bija skaidrāk pārre-

dzamas un daudz skaidrāk bija redzams 3. valsts gals.

Starp apsveicējiem par "komitejas" nodibināšanos ari

bija tās pašas "mūžīgās trešās valsts" Nirnbergā pakārtās

vai citādi galu dabūjušās prominences kā Franks. Himlers

v. c.

Kā Vlasova, tā mūsu Podsdamas LNK, protams* neap-

sveica "augstākā esamība" Hitlers. Klusēja ari Rozen-

bergs, kurš ar šo "Ostidiotie" negribēja smērēt savu vārdu.
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tāpat Gebels. Viss ritēja kā jau pēc iepriekš piegriestas
"šnites". Viss bija tikai vācu diplomātijas spēle.

—"Vācijas sabrukuma priekšvakarā ar Hitlera ziņu 20.

2. 4."). Podsdamā sanāca Latv. nacionālā padome ar iecel-

tiem "tautas pārstāvjiem". Pad. izvēlēja Nacionālo Komi-

teju, kas uzņēmās Latvijas pagaidu valdības funkcijas uu

par savu prezidentu ievēlēja gen. Bangerski. Tomēr atskai-

tot šo pēdējo vācu diplomātisko spēli iestāžu vairums apgā-

jās ar latv. tāpat kā ar pārējiem A-mu strādniekiem (Ostar-

beiter) vai labākā gadījumā kā ar deportētiem ārzemju ci-

vils! rādniekiem (Auslandische Ziwilarbeiter), kam bija jā-

strādā piespiedu darbs norādītā vietā, jādzīvo ārzemju

strādnieku barakās un jādalās savā liktenī ar franču, flā-

mu, holandiešu, poļu, ungāru v. c. strādniekiem". —■'

(L. E. 508).
Tikai nedaudziem tika piešķirts tas gods būt par Rei-

cha viesiem, bet tie to bija ari "izpelnījušies".

—"Vācu prese centās kvalificēt LNK tikai kā bēgļu

organizāciju un Propogandas Ministrija 27. 2. audiencē pa-

ziņoja, ka "daudzo nacionālo leģionu un kom. dēļ LNK vā-

cu tautā nav populāra". 1.3. vizītē Ārlietu Ministrijas

valsts sekretārs von Steengraehts deklarēja, ka Jaunā Ei

ropā visas agrākās valstis būs tikai vienas ģimenes loc, kā-

pēc ar attieksmes starp Vāciju un Latviju veidošoties uz

ģimeniskām saitēm". (L.E. 1169).

—"Himlers par savu pilnvarnieku Kurzemē iecēla SS

gen. Bērendu (Behrend), kurš ieradās Liepājā un stājās

reiehskomisāra vietā". — (L.E. 1169).

Marta sākumā ari Bangerskis ar svītu ieradās OO Ber-

līnes Kurzemē.

—"10. martā Liepājā nolika L apspriede starp LNK uu

Bērendu. kurā tas ziņoja, ka Himlers viņam uzticējis di-

vas funkcijas: būt par LNK padomnieku un uzraudzītāju.

Uz Bangerska jautājumu vai Vācija uzskatot viņu par val-

dības galvu. Bērends atbildēja, ka Himlers visās telegra-

mās runā tikai par Latvijas pašpārvaldi, bet ne par valdī-

bu vai patstāvīgu Latviju". — (L.E. 1170).
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—"12. 3. notika 2. apspriede par civilpārva Ides pārņem-
šanu. Tā bija diezgan drāmaiiska. Ģen. Bērends teica: "Es

nevaru šodien deklarēt, ka Latvija ir neatkarīga, bet vienī-

gi to, ka iet cīņa par Latvijas neatkarību Ks nevaru teikt,
ka nacionālā komiteja ir jau valdība, jo tad es apmelotu

tautu. Citādi šai komitejai būtu ārzemju pārstāvji un viņa
varētu slēgt līgumus v. t. t. . . Jūs neesat Latvijas valsts va-

dība. Es tikai rīkojos, it kā vestu sarunas ar otru valsti
.. .

Neslēgsim līgumus; kas grib slēgt līgumus, tas grib pie-

krāpt. Ari es esmu jurists. Ls gribu tikai Kurzemē radīt

jaunus faktus. Ir notikusi maza propogandas kļūda. Mēs

drusku dodam, bet tikai faktus. Es saku pēdējo reizi un

gribu atkārtot: vairāk nekas nav noticis, kā pēc vadoņa pa-

vēles Himlers pārņem civilo pārvaldi Kurzemē. Jums prak-

tiski tas nav neko grozījis. Ka tautā radušās pārāk lielas

cerības, tā nav mana vaina, bet gan pārāk rožainas propo-

gandas vaina". — (L.E. 1170).

Kā redzams te Himlera pilnvarnieks un agrākā Reichs-

komisāra (H. Lohses) varas nesējs SS ģenerālis Bērends ru-

nā tik atklātu, tik kailu, nediplomātisku valodu, kaš izslēdz

katras šaubas par lietu tālāko norisi un ka Podsdamā ar

"valdību" ir spēlēta tikai komēdija. Ilūziju oreolu ap LNK

it kā ap Latvijas valdību apvija paši "valdības" vīri un uz

viņu fanātismu balstoties, ari latviešu prese sāka laisīt. kā

to Bēhrends teica, pārāk rožainu propogandu.

—"Tālākās pārrunās Bērends uzsvēra, ka vācu valdī-

bā oficiālā sarakstē nemaz nepiemin L.VK. bet gan lieto no-

saukumu Brīvības Komiteja, par ko ari īsi pirms Podsda-

mas akta ticis paziņots gen. Bangerskim". — (L. E. 1170).
—"Visi turpmākie LNK centieni pārņemt varu atdūrās

uz vācu pretestību šķirties no tā, kas "varētu kaitēt viņu

makam un māgai", kā to kādā sēdē formulēja T. Zvejnieks.

lerosinot atcelt boļševiku nacionalizācijas dekrētu, viņš 14.

martā saņēma Bērenda atbildi: to varētu darīt vienīgi ar

klauzulu, ka reprivatizāciju var katrā laikā anulēt v. t.t."

(L.E. 1171).

■—"31. marta sēdē Stīpnieks ziņoja, ka vācu iestādes
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viņa iii nodod presēs cenzūras un propogandas lietas. Tur-

pretim neveicās saimn. lietu pārņemšana. 28. 3. apspriedē ar

Dr. Nickel'u tas paziņoja J. Andersonam, ka vācu iestādes

uzskatot valsts muižas par kara laupījumu un tās paturē-

šot savā rīcībā, v. t. t." (L.E. 1171).

—"'Kad aprīļa vidū Liepājā notika 1. apr. vecāko sa-

nāksme, vācieši to kvalificēja kā sazvērestību. Lai gan 27.

3. sēdē LNK nolēma izsludināt Podsdamā pieņemtos lēmu-

mus par "Latvijas pagaidu pārvaldības pamatnoteiku-
miem", Bērends tam pretojās un izstrādāja savu dekrēta

projektu par LNK likumdošanas funkcijām, kas paredz viņa

veto tiesības un vācu valodas prioritāti. Tāpēc 3. 4. sēdē

LNK nācās konstatēt, ka "faktiskā noteikšana par visiem

rīkojumiem Kurzemē ari turpmāk paliks Bērendam". —

! L. E. 1171).

Protams, Bērendam bija un palika noteikšana, jo viņš

bija BUmlera pilnvarotais un Himleram, ne Bangerska LNK,

Hitlers bija pavēlējis pārņemt civilpārvaldi Kurzemē. Ban-

gerskis un LNK bija un palika "ēsma" vāciešu rokās ar ko

kārdināt latviešu cīnītājus šajās Vācijai tik smagajās die-

nās, lai tie labāk pildītu "neierobežotās paklausības" zvē-

restu Ādolfam Hitleram.

Kā pats "prezidents" tā apriņķu priekšnieki drīkstēja

būt tikai vācu pavēļu pildītāji.

—"Kāds apr. pr-ks tai laikā stāvokli zīmīgi raksturoja

šādi: "Tiesību mums nav nekādu, ir tikai pienākumi. Mū-

su oficiālais pienākums un uzdevums ir palīdzēt vācie-

šiem spaidīt latviešus, bet neoficiālais — palīdzēt latviešu

cilvēkiem pret vācu nekrietnībām v. t.t. (O. Freivalds Kurz.

ciet. II 88).

Ģen. Bangerskis 6. apr. aizbrauca uz Vāciju sūdzēties

par Bērendu. vai kā to smalki saka — protestēt. Atpakaļ

uz Kurzemi viņš tā i neatgriezās.

—"Pēc gen. Bangerska aizbraukšanas LNK 7. apr. sēdē

pārrunāja savu stāvokli un vienojās par turpmāko taktiku,

atzīstot, ka valdības vietā viņa ir kļuvusi tikai par vācu

pārvaldes padomdevēju orgānu". — (L.E. 1171).
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Ko te varētu vēl piebilst ? — Finita la komedia!

Lai nu kā ar darbiem, bet LNK ministru tituļi bija ge-
neraliski — smagi: LNK prezidents — ģenerālis, bet sastā-

vā ietilpa ģenerālsekretārs, generālkontrolieris, ģenerālpro-
kurors

...

Par LNK pēdējais Kurzemes "cietokšņa" virspavēl-
nieks gen. Rendulics teicis: "Es biju par visu to dzirdējis,

jau priekš dažām dienām un man atlika tikai skumji nopūs-

ties. Šis solis nāca 2y2 gadus par vēlu". (0. Freivalds Kurz.

ciet. II150). Ari mums atliek tikai skumji nopūsties ...

VĒL VIENA VALDĪBA.

"11. martā Bangerskis kopā ar Bērendu apmeklēja VI

korpusa kom-ri gen. Kregeru viņu mītnē Strutelē, kur tika

pārrunātas lielāko tiesu militāras lietas un vienojās, ki

Krēgers atbrīvos plkv. Osi no 2. pulka kom-ra pienākumiem

un iecels savā štābā par sakaru virsnieku starp Bērendu un

Bangerski". — (L.E. 1170).

Sakaru virsnieks tomēr drīz tika par valdības galvu.

Ar Hitlera ziņu Podsdamā nodibināja "valdību" —

LNK. Tā sevi rožaini izpropogandēja presē un tautai deva

cik rožainas, tik veltas cerības. LNK nolēma valdīt uz '' pa-

gaidu satversmes" pamata. Tā tad valdība, kas valdība!

—"Tāds stāvoklis turpinājās līdz 2. maijam, kad latv.

atklātības darbinieki, saziņā ar leģiona vadību (? — A. B.),

atzina, ka pienācis laiks aktivizēt darbību Latvijas valsts

atjaunošanai. Šī uzdevuma veikšanai vienojās dib. Tautas

padomi. Tā kā situācija bij ļoti kritiska, nolēma nekavē-

joties sastādīt pagaidu valdību un pilnvaroja plkv. R. Osi

ar agr. J. Andersonu noskaidrot šai jautājumā Kurzemes

virspavēlnieka viedokli.

3. maijā Liepājā notika jauna apspriede, kurā oficiāli

piedalijās ari LNK pārstāvji. Panāca vienošanos, ka LNK

jālikvidējas un uzaicināja plkv. R. Osi uzņemties pagaidu

valdības sastādīšanu, uzaicinot par min. J. Andersonu, R.
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Kociņu, A. Bulli, T. Zvejnieku, E. Stīpiiieku, A. Skrēbe-

ru, L. Klarku un A. Kroderu". — (L. E. 1171).

—"Pulkv. Oša izraudzīšana par jaunās valdības galvu

tika motivēta ar to, ka viņš nav darbojies ne bijušā latviešu

pašpārvaldē, nedz ari LNK, un tādēļ Rietumsabiedrotiem

varētu būt pieņemamāks par kādu citu personu." — (F. Kā-

ris L. A. 9. V.53.).

Tā tad tie paši kungi, kas iegāja pašpārvaldē un Pods-

damas LNK ir ļoti labi apzinājušies un tā ari pateikuši —•

ka tā ir bijusi koloborācija un ar tiem R-sabiedrotie runāt

nevēlēsies.

Ka Podsdamas komiteja ir bijis vācu iestādījums, to

pateicis LNK "ministrs" R. Kociņš: "Nacionālākomiteja ir

vācu iestādījums, lā jālikvidē" — (plkv. Lasmanis Laiks

19. 111. 55.).
Vai Oša valdības dibināšana nav apvērsums pret "pre-

zidentu" Bangerski un' viņa LNK? Nogāzts nu būtu pre-

zidents Bangerskis un viņa vietā uzcelts min. prezidents

Osis. Kas sastāvā citādi ir mainījies? — Tie paši Bangerska

valdības ministri. Bangerskis būtu atzīts par nederīgu un

viņa vietā sameklēts cits valdības galva. Ja gen. Banger-

skis bija Vācijā un nevarēja Kurzemē prezidenta pienāku-

mus pildīt, tad taču Kurzemē bija LNK prezidenta oficiā-

lais vietnieks J. Andersons.

Vai tie nav politiskie slimnieki, kuri grozās no vieniem

sāniem uz otriem, nezinādami kā labāk nogulties?

Ģen. Bangerska Podsdamas valdība LNK bija gan vācu

iestādījums, bet viņa pasaulē nāca ar paša Fīrera ziņu un

tā, neraugoties uz R. Oša "apvērsumu" veģetēja pat vēl pēc

kapitulācijas, (sk. gen. Bangerska 1945. g. 31. maijā sniegto

pārskatu latviešu pārstāvju sanāksme par LNK darbību lai-

kā no 1945. g. 20. febr. līdz 31. maijam — O. Freivalds Kurz,

ciet. II128).

Plkv. R. Osis savai valdībai prasīja tikai Kurzemes virs-

pavēlnieka svētību. Vai tamdēļ lai to uzskatītu par "ne-

vācu iestādījumu"? 5. maijā R. Osis un J. Andersons ap-

meklēja frontes virspavēlnieku. Līdz braukt aicināts ari ģe-
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nerālinspektora vietnieks plkv. A. Lasmanis. Viņš atteicies

līdzi braukt, starp citu tādēļ, ka: —"Pēc ziņām, kas bija

manā rīcībā par plkv-ltn. Oša sabiedrisko un dienesta stāžu

Latvijā, kā ari par viņa darbību vācu laikā pirms pārieša-

nas uz leģionu — nevarēju braukt pie virspavēlnieka, lai

viņu atbalstītu". — (Plkv. A. Lasmanis Laiks 23. 111. 55.).

" Noklausījies deklarāciju par Latvijas pagaidu valdī-

bas dibināšanos, virspavēlnieks paziņoja: "Es par tādām

lietām negribu neko dzirdēt un pieņemu, ka ari neesmu

dzirdējis kā frontes kom-ris, kam jāvada militāras operā-

cijas, necietīšu nekādas akcijas, kas eventuāli var apdrau-

dēt fronti". — (L.E.1172).

—"Ja tomēr kaut kas tamlīdzīgs notiks, es jūs visus

likšu pakārt" — vēl teicis virspavēlnieks.

Pakārt — "plecu pie pleca"...
Kureliešus vajāja, apcietināja un šāva, jo tie ar savu

rīcību vājinājuši fronti.

—"Cik līdzīgas šīs gleznas!" — Oša valdībai Kurze-

mes virspavēlnieks saka to pašu —"necietīšu nekādas ak-

cijas, kas event. var novājināt fronti".—

Kurelieši gan vēlējās atkratīties no vāciešiem, bet Osis

vēlējies turpināt turēšanos — "plecu pie pleca". Pēdīgi to

ari obergupenfīrers Krēgers ir sapratis un no tā vēlējies sev

"izsist kapitālu". Ari SS vadība aiz muguras ir dzinusi sa-

vu intrigu spēli: —"No sarunām 2. maijā 1945. g. ar Ten-

ceru (vācu sakaru virsnieks — A. B.) guvu iespaidu, ka

augstākā vācu SS vadība Kurzemē vēlās, lai nodibinātu Lat-

vijas pagaidu valdību un ka plkv-ltn. Osis rīkojās vācu uz-

devumā". (Plkv. Lasmanis Laiks 23. 111. 55.).

Civillietu pilnvarotā ģenerāļa vietnieks, brigadefīrers

Mellers, sākumā bijis pret Oša kandidatūru un norādījis,
"ka Osis no paša sākuma sadarbojies ar viņiem un tiklab

vācieši, kā latvieši Osi uzskata par lielu vācu draugu. Tā-

pēc pēc. M( llera domām Osis latviešiem neesot pieņemams".—

(Plkv. A. Lasmanis Laiks 23. 111. 55.).

lespējams, ka latviešiem Osis nebija pieņemams, bet lat-



154

viešu "atklātības darbinieki", domāja, ka Osis der, jo nav

bijis ne pašpārvaldes, ne LNK loceklis.

—"... obergupenfīrers Krēgers, kas 1919. g. kā fon der

Golca korpusa brīvprātīgais cīnījās Kurzemē, tagad pats

gribēja formēt brīvprātīgo korpusu, ar ko kapitulācijas ga-

dījuma turpināt cīņu. Viņam tagad nu bija vajadzīga Lat-

vijas pagaidu valdība ar padevīgu ministru prezidentu, kas

atļautu Kregeram rīkoties kā Latvijas virspavēlniekam un

izgādātu ieročus, munieiju un citus kara materiālus no angļu

okupētās Vācijas". (Plkv. A. Lasmanis Laiks 23. 111. 55.).

Hitlers izmantoja veco Šlifena plānu iebrukumam Fran-

cijā. Krēgers gribēja izmantot sava bij. pavēlnieka fon der

'•Golca veco plānu, tikt par virspavēlnieku pēc Golca pa-

rauga. Fon der Golcam bija Andrieva Niedres "pašu lat-

viešu" valdība. Krēgers spekulēja uz Oša "pašu latviešu"

valdību. Osis cerēja uz "vecā" Ventas brīnuma atkārtoša-

nos. Bet upju brīnumi jau sen bija aiztecējuši jūriņā, un ne

mums vien. Tāpat tas bija frančiem ar Mainas un poļiem

ar Vislas brīnumiem. Ja vēsture ari atkārtojās, tad tomēr

citās variācijās un šīs "variācijas" pag. karā iluzionistiem

bija satriecošas.

Pēc atgriešanās no virspavēlnieka Liepājā, 5. maija sē-

dē, Oša pagaidu valdība, starp citu, nolēma: "3) pārņemt

valdības rīcībā visus latv. karavīrus, lai kur tie atrastos (tā

tad ari tos, kas Vācijā — A. B.), liekot pārtraukt kara dar-

bību, izņemot tad, ja tiek apdraudēta Latvijas zeme". —

(L. E. 1172).

Ļoti raksturīgs ir 5. maija sēdes lēmuma ceturtais

punkts "4) paziņot, ka latv. līdzdalība okupācijas varu ier

stādēs no 17. (>. 1940. g. līdz 5. 5. 1945. g. ne katrreiz uzskatā-

ma par nodevību pret tautu". — (L. E. 1172). Te konstatēts,

ka līdzdalība okupācijas varu iestādēs ne katrreiz uzskatā-

ma par nodevību. Tā tad tomēr ir līdzdalībnieki, kuru sa-

darbība ir bijusi nodevība pret tautu. Šī "aizbildināšanās"

pieņemta tik steidzīgi — pašā pirmajā sēdē. Ir sakāmvārds:

"kas vainīgs, tas bailīgs".

Acīm redzot Osim ir bijusi vēlēšanās komandēt ne ti-
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kai "brīvkorpusa" komandieri Krēgeru, bet ari Vācijā eso-

šos vācu armiju komandierus, kuriem bija pakļautas latv.

daļas — 15. divizija, leg. generalinspekcija v. c. Ja nu tie

negribētu klausīt, tad būtu jādod pavēle šaut uz vācie-

šiem. Kurelieši ari šāva uz vāciešiem — kad tiem uzbru-

ka. Kureliešus sauc par fantastiem. Vai tādēļ ka viņi ne-

atkarīgu Latvijas valdību prasīja 8 mēnešus pirms Oša val-

dības dibināšanās? Vai būtu divējādi fantasti.' Bībele stā-

sta par divējādām jumpravām- Vienas lējušas eļļu traukos

un to aizdedzinājušas par agru. Eļļa izdegusi un uguns ap-

dzisuši vēl pirms "brūtgāns nāce". Otrās īsto laiku nogu-

lējušas un uguni iededzinājušas tad. kad brūtgāns bijis jau

aizgājis garām un tumsā tās neatradis. Ģeķīgās jumpravas . . .

Jākonstatē, ka Latvijai tad nu bija divas valdības:

1) R. Oša pagaidu valdība Kurzemē un

2) R. Bangerska valdība — Podsdamas LNK.

—"Vācijā LNK pārcēlās uz Gistrovu, bet L945. g. apr.

beigās uz Libeku, kur pēc kapitulācijas gen. Bangerska va-

dībā tā vēl kādu laiku darbojās kā bēgļu un gūstekņu ap-

rūpes organizācija britu joslā". (L.E. 1171).

Vienai valdībai prezidents bija ģenerālis, otrai pulkve-
dis. Abas būtu "cīnītāju valdības". Kamdēļ tad trimdinie-

ki gadiem ilgi mocās ar globālās apvienības dibināšanu, lai

no tās, pie zināmas situācijas rašanās, varētu izveidot vēl

trešo — eksila valdību) Šķiet, ka neviens abas šīs valdī-

bas par pilnu neņem. Kurzemes valdībai mūžs bija īss. Gan-

drīz kā vienas dienas mušai. Bet mūža garumu gan pašam

ir grūti noteikt, jo bieži notiek tā kā J. Ziemeļnieks teica:

"Tu piedzimi, kaut nevēlējies piedzimt.

Un nomirsi, kaut nevēlēsies mirt".

Par latvju pārstāvju 0. maija Tautas palīdzības mītnē

Liepājā notikušo apspriedi, kur pārrunāta kapitulācijas var-

būtība, F. Kāris raksta: "Sakarā ar to apspriedē pacēlās

balsis, ka valdībai nekavējoties būtu jādara viss, lai glāb-

tu no krieviem vismaz latviešu iestāžu atbildīgos darbinie-

kus, sagādājot tiem izbraukšanas iespējas no Kurzemes vai

nu uz Zviedriju vai Vāciju, līdz ar to izvairoties no pani-
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kas sacelšanas iedzīvotājos. Tad piecēlās plkv. Osis. kurš

kopā ar agr. Andersonu, plkv-ltn. Kociņu un dažiem ci-

tiem virsniekiem ari piedalījās apspriedē, un asi teica : "Tie

lupatas, kas grib, lai brauc. Es palikšu Kurzemē pie saviem

zēniem, pie mūsu 19. divizijas". (L. A. 9. V. 53.).
Ari "Laika" (16. apr. 1955. g.) plkv. K. TirzitS raksta

par Oša teikto: "Tie lupatas, kas grib, lai brauc. Es ne-

kur nebraukšu. Es palikšu Kurzemē pie saviem zēniem" —

un piebilst: "Kā zināms, plkv. Osis drīz vien pārdomāja un

divi dienas vēlāk 8. maijā aizbrauca uz Vāciju".

—"Tie daudzie vācu kara lidotāji, kuri kapitulācijas
brīdī vēl atradās Kurzemē, savās lidmašīnās arī devās uz

Vāciju. Kaut gan Kurzemes vācu augstākie virsnieki varē-

ja šīs lidmašīnas izmantot, lai nokļūtu Vācijā, šo izdevību

kā vienīgais izmantoja tikai C>. flaku divizijas komandieris.

Visi pārējie vācu augstākie virsnieki, izņemot dažus, to

starpā 6. korpusa komandieri obergrupenfīreru Kregeru, kurš

izdarīja pašnāvību, palika Kurzemē un devās krievu gūs-

tā". (L.A. IG.V. 53.F. Kāris).

—"Dažiem Liepājā esošiem leģiona vecākiem virsnie-

kiem, kā piem. plkv. Osim, plkv. Lasmanim, plkv-ltn. Koci-

ņam, majoram Stīpniekam izdevās uzkļūt uz vācu karavā-

nu kuģiem un pārbraukt uz krievu neieņemto Vāciju". —

(F. Kāris L. A. 16. V. 53.).

—"Leģiona karavīriem atļāva doties, kur kurais vēlās".

Labi teikts! — Atļāva doties, kur vēlās —

Uz Donbasu, Daļstroju, Kolimu, Vorkutu ...

—"Pagaidu valdība 8. maija vakarā Liepāju atstāja

gandrīz pilnā sastāvā. (0. Freivalds Kurz. ciet. II169).

Bet Kurzemē palika un sarkanās gūstniecības Clolgatas
moku ceļu aizgāja ap 20.000 latviešu leģionāru un citu

"mūsu zēnu"...

—"Atceroties Kurzemes notikumus pirms astoņiem ga-

diem, atmiņā nāk Šekspira vārdi, kurus viņš liek teikt Jū-

lijam Cezaram: "Cilvēki tic tam, kam viņi grib ticēt".

Kurzemes notikumu gaitā radās vīri kā latviešu, tā vācu

starpā, kuri ticēja dzīves īstenībai neatbilstošām iedomām.
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Daudzi nu viņiem šo savu ticību samaksāja paši ar savu.

vai kas bija sliktāk, lika citiem samaksāt ar viņu dzīvībām,
vai ari labākā gadījumā, ar uz ilgiem gadiem zaudētu brī-

vību" (F. Kāris L. A. 16. V. 53.).

Valdību un okupāciju laiku "latviešu pārstāvju" mums

ir bijis labs birums. Daudzi ir izpildījuši " palīgorgāna "

lomu gan krieviem, gan vāciešiem. Viņi ari trimdā jūtās ai-

cināti valdību "būvei". Kāda gan var būt saskaņa nonā-

kot pie viena sarunu galda ar šiem krievu un vācu okupā-

ciju laika "latviešu pārstāvjiem"? — Daži, atrasdamies po-

litisku organizāciju priekšgalā, paradoksāli apgalvo, ka vi-

ņi nav politiķi, bet karavīri un sevi arvien vēl iedomājās

kazarmju pagalmā, kur visi grozījās tā, kā viņi komandē-

ja. Kas pietiekami ātri nepaklausa, tas, protams, ir vienī-

bas jaucējs. Bet grūti ir klausīt tiem, kuri varbūt vientie-

sīgā ticībā, nesenā pagātnē, ir taisījuši lāča pakalpojumus.
Nevar paiet garām notikumiem, kurus izsauca divas dia-

metrāli pretējas rīcības, kā rīkojās Latvijas sūtņi no vienas

un "tautas pārstāvji" no otras puses. Pašpārvalde un ge-

nerālinspekcija mobilizēja leģionā, par kuru pēc tam vi-

ņiem nebija nekādas teikšanas. Latviešu pulku komandie-

ri drīkstēja savus pulkus komandēt tikai tā, kā pavēlēja

diviziju komandieri — vācieši. Bija gan vēl latvieši "divi-

zijas kājnieku priekšnieki". Tie gan vairāk izpildīja saka-

ru virsnieku, nekā komandieru pienākumus un tikai reizēm

kaujas laikā tiem uzticēja dažādu kaujas grupu vadību. No

militārā viedokļa tāds postenis bija īsts anachronisms divi-

zijas komandiera kompetenču lokā. Ja, piemēra dēļ, 19. div.

kājnieku pr-ks Lobe komandētu 3 kājnieku pulkus, tad Stre-

kenbacham būtu bijis jāpaliek par "divizijas artilērijas un

technisko daļu priekšnieku".

—"Karš ir politikas turpinājums citiem līdzekļiem"—

teica Klauzevics.

—"Ja jau bruņotie spēki ir politisks instruments, tad ta-

ču nav iespējams vienot dažādu valšķu armijas, kāmēr nav

izveidota vienāda ārējā politika". —■. (R. Kociņš I). V. biļet.

1954. g. Nr.G.).
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Bruņoto spēku mērķus nosaka valdība un vadība. Vā-

cu bruņoto spēku mērķos neietilpa Latvijas valsts atjauno-
šana, taisni pretēji — to kavēja visiem līdzēkļiem.

—"Politiskais stāvoklis Kurzemē 1944. g. rudenī bij vēl

sliktāks nekā agrākos vācu okupācijas gados. Nemaz neru-

nājot par Latvijas brīvvalsts minēšanu, bij riskanti izteikt

vārdu Latvija." (L.E. 1166).

—"Visam, kas atgādināja Latvijas valsts patstāvību,

vajadzēja tikt izdeldētam". —

"Ik solim, ik rīcībai vajadzēja rādīt, ka vācieši ir un

paliks absolūti "kungi" šai zemē, bet latvieši ir un paliks

(ja vispār te paliks) tikai zemāko kalpotāju un pāriju kār-

ta".

"Protams, ka ari latviešu valoda, kas pat lielnieku lai-

kā bija atstāta līdztiesīga krievu valodaisavā zemē, bija pavi-

sam izslēgta no oficiāliem darijumiem" — (Plkv. A. Plen-

sners Inf. p. 1. 6). Vēl 1944. g. neatļāva Liepājas operā un

teātri sarīkot 18. novembra aktu, lai gan jau dažus gadus

latv. vienības cīnījās "plecu pie pleca". Un atkal savādi, ka

kara gūsteknim Vlasovam 1945. g. februārī Muensingenā

pieņemot viņa 1. divizijas parādi pāri laukumam plīvoja

cara Krievijas karogi.

—"Protams, atļauja lietot krievu monarķijas karogu —

vienotās, nedalāmās Krievijas emblēmu — no naci puses

bija liela piekāpšanās," — raksta B. Dvinovs (Vlasova

kustība dokumentu gaismā 62).

Lielajā "Jaunās Eiropas" armijā bija dažādi kau-

jas saukļi un dažādi ari karogi. Kada brīvprātīgo vienība

Ilūkstē bija izkārusi melnu karogu ar baltiem uzraksta bur-

tiem. Tas raksturoja šīs vienības "augsto" morālo līmeni.

Uzrakstā bija trīs vārdi: 1) sist, tad 2) ar pirmo vārdu at-

skaņāsnecenzējams), 3) Dedzināt!

Tāds bija karš un karošana.

Bet cik bija vietu un gadījumu, kur tika atļauts lie-

tot Latvijas karogu, ja pat 18. novembra aktu neļāva sarī-

kot?
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Atkal tie bija kurelieši. kuri atļāvās Latvijas karogam

atklāti ierādīt goda vietu.

—"Pirmo reiz kureliešus apciemoju augusta vidū",

raksta mācītājs A. Lūsis. "Robežās" toreiz valdīja īsti ka-

reiviska noskaņa. Augsti celts pār raženo sētu stalti plī-

voja Latvijas karogs". — (0. Freivalds Kurz. ciet. 169).

Latvieši pagājušā karā karoja divās pretējās pusēs.
Karot nebūt vēl nenozīmē rīkoties ar šauteni vai lielgaba-
lu. Bataljona kom-ris un augstākie priekšnieki nekaro vairs

ar šauteni plecā, bet karo, tā sakot, ar galvu. Ja bataljo-

na kom-ris kaujā sāk rīkoties ar šauteni, — viņš nonāk

strēlnieka grenadiera lomā. Bataljons tad būtu jākomandē

adjutantam. Mēdz teikt, ka katrai bildītei esot jāstāv savā

rāmī. Kaujas laikā "savā rāmī" jāatrodas kā pulka kom-

rim, tā strēlniekam. Izņemot, varbūt, kritiskos momentus,

pulka vai bataljona kom-ra "dzīvošanu pa grāvjiem" drī-

zāk var uzskatīt par negatīvu, kā vēlamu. Piemērs: "4. no-

vembrī pulkvedis J. ar 4 vīru izlūku grupu izgāja izlūkot

ienaidnieku. Tikko grupa atstāja mežiņu, tā iekļuva mīn-

metēju sprostugnī. Pulkvedi J. smagi ievainoja. Nekavē-

joties nogādāts slimnīcā viņš mira. — Liekas, 4 vīru iz-

lūku grupa būtu bijusi jāvada leitnantam, lai negadītos tā,
ka pēc pulkveža pietrūkšanas, leitnantam būtu jāsāk ko-

mandēt pulks.
Kur latvieši karoja pretējās pusēs?

Latvijas sūtnis Dr. A. Bīlmanis vienojās ar U. S. A. jūr-
niecības komisiju un nodeva Latvijas tirdzniecības kuģus,

kas atradās brīvā pasaulē ārpus krievu varas loka, sabiedro-

to rīcībā. —"Brīvās Latvijas tirdzniecības flote lielā mērā

atbalstīja kara laika transportus un vairāk nekā puse no

Latvijas kuģiem, kas kalpoja sabiedrotajiem, tika torpedē-

ta gada laikā", — rakstīja The Xcw Vork Times.

—"Pasaules kara laikā USA bij stacionēti ari 8 latvie-

šu tvaikoņi no kuriem 6 (Abgaru, Ciltvairu, Everaldu, Eve-

rasmu, Everoju, Reģentu) torpedēja vai artilērijas ugunīs

nogremdēja vācu zemūdenes Atlantijas okeānā". (L.E.

1246).
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J. Zalcmanim ko])ā ar K. Jansonu un J. Freimani Lat-

vijas laikā piederēja 7 kuģi. —"Padomju okupācijai 1940.

g. sākoties, firmu nacionalizē, bet trīs kuģiem, kas atro-

das Amerikas ūdeņos.izdodas izglābties un paturēt Latvijas

karogu. Diemžēl tas nenodrošina pret kara briesmām un

1942. g. Karaibu jūrā tos nogremdē vācu zemūdenes".

(Laiks 12. XI. 52.).

Tā "mūsu sabiedrotie" vācieši gremdēja Latvijas ku-

ģus. "Latviešu pārstāvju" samobilizētais SS brīvprātīgo

leģions, tanī pašā laikā karoja "plecu pie pleca" ar vā-

ciešiem.

Latviešu kuģi piedalījās kara materiālu transportos,

teiksim tie veda tankus uz Murmansku. Latviešu leģionāri
tika sūtīti frontē pie Ostrovas vai Opočkas lai dabūtu šos

tankus "beigtus". Kā te lai atšķir cīņu pret boļševismu no

cīņas pret R - sabiedrotiem vai ari pašiem latviešiem? —

Kamdēļ amerikāņi un angļi palīdzēja boļševiku briesmo-

ņiem? — Ne mīlestības, bet aprēķina dēļ. Vācieši zibeņka-

ia triecienos Poliju sakāva 3 nedēļās. Feldmaršals Viclē-

bens pārrāva "neieņemamo" Mažino līniju (Viclēbenu gau

Hitlers vēlāk lika pakārt) un vācieši trieciena tempā sakā-

va Franciju, tad Dienvidslāviju, Grieķiju un ieņēma An-

glijai piederošo Kretas salu. Starp citu. 18. jūnijā 1940.

g. (tātad Latvijas okupācijas sākuma dienās), Molotovs

Kremlī nodod Vācijas sūtnim Šūlenburgam Staļina sirsnīgu

gratulējumu Hitleram sakarā ar vācu ieroču uzvaru Fran-

cijā (Ž. Unāms neatk. saulr. 52). Kad Vācija iebrūk Pad. sa-

vienībā, Amerikā ir noskaņa, ka Vācija krievu drīz sakaus

un pēc tam vērsīsies ar visu savu spēku pret Angliju. Sav.

valstu kara ministrs Simsons šos ieskatus izteic memorandā,

ko iesniedz Ruzveltam, kurā norāda, ka maksimāli jāpabals-

1a Krievija, jo kāmēr Vācija karos Krievijā, vācu invāzi-

jas mēģinājums britu salās tiks atlikts vai pavisam aptu-

rēts. Pabalstot Krieviju panāks, ka atslābuma periods pret

P>ritaniju būs ilgāks. — Salīdzinājumā tad nu varētu teikl,

ka leģionāriem bija jāšauj uz tankiem, kurus piegādāja
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savas valsts kuģu konvojos. Kas te ir rīkojušies noziedzīgi,
"latviešu pārstāvji" Dankers. Bangerskis vai Latvijas brīv-

valsts sūtņi? Vieni pārkāpjot starptautiskos likumus mobi-

lizēja svešas valsts — Vācijas bruņotos spēkos, otri pret to

protestēja. Latvijas sūtņiem, pamatā liekot šos protestu*,

gadiem ilgi bija jācīnās, lai leģionāriem nomazgātu SS kai-

na zīmi un to tiesības reabilitētu. Te vēlreiz jāatkārto sūt-

ņa J. Feldmaņa vārdi: "Man bija tas gods piecus gadus

cīnīties, sākumā Žeņevā, vēlāk šeit Vašingtonā lai atgūtu

mūsu karavīru tiesības"— (Laiks 17. XI. 51.).

Tikai sūtņu toreizējā un tagadējā rīcība palīdzēja le-

ģionāriem atgūt viņu tiesības. Beidzot laikrakstos lasījām,

ka DP status piešķirts ari R. Bangerskim.

—"Pēc legālas, definīcijas DP ir civiliedzīvotājs, kas

kara apstākļu dēļ atrodas ārpus savas zemes robežām". —

(L.E. 506).

Ari IRO atteicās aprūpēt tos. kas "brīvprātīgi palīdzē*

juši ienaidniekam, sākot ar otrā pasaules kara izcelšanos".

DP statusu priešķīra tikai tiem, kuri bija vai uzdevās

ka ir mobilizēti.

—"...Lielbritānijas Ārlietu Min. bija pieņēmusi prin-

cipālu lēmumu, ka latviešu leģiona karavīri nav uzskatami

par koloborantiem. bet vienīgi tai gadījumā, ja ir pierādīts,

ka viņu dienests bijis brīvprātīgs".— (L.E. 1321).

Liels kavēklis bija leģiona SS nosaukums, jo ar to le-

ģionāri tika uzskatīti līdzīgi vācu SS vīriem.

—"Amerikāņi vispirms atbrīvoja vācu \Yehrmacht 'es

vienības, bet Waffen SS vīrus uzskatija par partijas brīv-

prātīgo karaspēku un līdz ar to viņus kvalificēja par kara

noziedzniekiem". (L.E. 1321).

Vēlāk šos noteikumus grozīja un sāka no gūsta atlaist

karavīrus līdz kaprāļa d. p. ieskaitot.

—"Tā kā atbrīvotiem atlaides dokumentos iespieda at-

zīmi Waffen SS vīri, tad līdz ar to tie automātiski bija iz-

slēgti no DP nometnēm un UNRRA aprūpes. Tikai pēc vai-

rākkārtīgiem LS kr., LOK un archib. T. Grīnberga motivē-

tiem iesniegumiem 3. amer. armijas Štābam, tas 1946. g. jūl.
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divi rīkojumu atzīmēt atvaļināmo latv. gūstekņu papīros,
ka viņi bijuši "The Latv. leg. of the \Yehrmaelvt

"
vai vien-

kārši VVehrmacht's loc. (L.E. 1321>.

Kad tika mobilizēts gen. Bangerskis?

—"Paklausot savas sirdsapziņas balsij un Lielvāeijas

vadoņa aicinājumam, gen. Bangerskis uzņēmās, brīvprātīgo

leģiona generālinspektora pienākumus". (Latvju Balss 31*

I, 45. g.L

Piešķirot DP Itatusu iestādes viņa agrāko rīcību vai nu

nav ņēmušas "par pilnu" vai to darijuša* ar zināmiem ap-

rēķiniem. Un ko tik nedara politiskā* situācijas dēļ?

105."!. g. septembrī starp ASV un Spāniju parakstīja lī-

gumu par flotes un aviācijas bāžu ierīkošanu un par ASV

financialo palīdzību 'Spānijai. Šie līgumi 'nav populāri. Tie

stiprina Franko diktatūru. Amerikāņi aptinās, ka Franko

tika pie varas ar Hitlera un 'Musolini palīdzību, bet jauna-

jām attiecībām priekšplānā ir praktiski apsvērumi Vēl ti-

kai dažus gadus atpakaļ A. X. ieteica pārtraukt ar Franko

Spāniju Vliplom. attiecības. ASV to ari izdarija nn savu

vēstnieku atsauca.

195'!. g. 17. martā diktators — komunists Tito ka Liel-

britānijas viesis pusdienoja Bakinghamas pilī kopā ar ka-

ralieni Elizabeti TT un Anglijas valdības vadītājām perso-

nām. Bijušais Anglijas karālis Eduards VIIT. precību dēļ

ar pilsonisku šķirteni, Bakinghamas pilī nevarēja ierasties

pat savas brāļa meitas Elizabetes II kronēšanas gadījumā,

bet bija spiests kronēšanu noskatīties ieaut kur Parīzē tikai

pie televizijas aparāta.

Tāda ir politikas spēle.

Daudzi bij. leģionāri DP statusa tā i nedabūja. Leģio-
nāri gan vēlējās aizstāvēt tikai latviešu zemi. bet būdami

iesaistīti Lielvāeijas bruņotos spēkos tie tika izmantoti Vā-

cijas mērķu sekmēšanai. Te vēlreiz jāuzsver liela starpība

starp leģionāriem un leģiona formētajiem. Pie absurdā stā-

vokļa, kur okupācijas varas "latviešu pārstāvji" rīkojās

pretēji Latvijas oficiālajiem pārstāvjiem, nonāca tādēļ, ka
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izveda mobilizāciju bez Latvijas valsts tiesību atzīšanas no

vācu puses.

Bet kādi gan varēja būt prātojumi "par un pret" ja

leģionāri iedami cīņā pret komunismu, cīnījās lai tiktu brī-

vi un no Sibīrijas taigām varētu mājās atgriesties izsūtītie

latvieši? Tik daudzos piemēros jau agrāk ir noskaidrots, ka

pēc OZVarētā kara austrumu apgabali, kuri iegūti "ar mūsu

asiņu upurēšanu tiks pilnīgi kolonizēti un taps par vācu

zemi — vācu zemi pēc iedzīvotāju sastāva un kultūras", kā

rakstīja 8S oficiozs "Das scbwarze korps". (2(1. VIII. 42).

Kādēļ tad vēl no Sibīrijas lai vestu atpakaļ tos tautas pie-

derīgos, kuri iekarotajā zemē tā kā tā neiederas? Cīnoties

"plecu pie pleca" ar Lielvāciju līdz gala uzvarai, ne mēs da-

būtu atpakaļ no Sibīrijas savus tautas brāļus, nedz. panāk-

tu Latvijas valsts restaurēšanu. Mēs kā lauta pat nevarē-

tu dzīvot savā zemē. Latvieši un viņu zemes likteņi vācus

interesēja tikai par tik, par cik to varētu izmantot koloni-

zācijai, vai par cik tā noderēja kā vairogs Lielvāeijas aizstā-

vēšanai, kā tas notika piem. ar. tā saukto. Kurzemes cie-

toksni.

KURZEMES CIETOKSNIS.

—"...vai Šo svešas varas karavedlbas speciāliem mēr-

ķiem domāto apzīmējumu "Festung Kurland". kas politis-
ki nelīdzsvarotās ar latviešu nacionāliem mērķiem, mums

vajadzēto glorificēt, tas ir jautājums, par kuru domas va-

rēto dalīties". (Ž. Unfims L. A. 3. IV. :>4.).

—"Kurzeme latviešiem kādreiz ir bijis ļoti svarīgs nac

dzīvības avots un pēdējo cerību krasts. Tur lijušas mūsu la-

labāko dēlu asinis, gan svešas propogandas nevajadzīgā

patriotismā uzkurinātas. Maz bija to ļaužu, kas toreizējo si-

tuāciju izprata pareizi un kam būtu bijusi autoritāte dot

tādus norādījumus, kas tautas vitalitātei svarīgi un izšķirī-
gi".- (ž. l'nām.s L. A. 3. IV. 54.). No vairākiem latv. aprak-
stiem par Kurzemes cīņām un tās varonīgajiem aizstāvjiem,
var rasties iespaida, ka Kurzemes noturēšana ir tikai 19. di-



164

vizijas un pārējo latviešu daļu nopelns. Tāds vienpusīgs ies-

paids var rasties, ja nelēš visus aizstāvju spēkus to kopsa-

karībā.

—"Bez latviešu 19. divizijas uz Kurzemi atkāpās ari

divas vācu armijas -VI diviziju sastāvā". — (O. Freivalds

Kurz. ciet I, 128),— kopā ap 500.000 vīru.

—"Kopējais latviešu karavīru skaits Kurzemē bija ap

17.000 vīru un tāds palika līdz kara beigām. 1945. g. martā

19. divizijas papildināšanai Kurzemē no Vācijas Kurzemē

ieradās 2500 15. divizijas karavīru, t. s. Rušmaņa kaujas

grupa v. i. t. (O; Freivalds Kurz. ciet. I. 128).

Kā iepriekš redzējām, pēc K. Bangerska vērtējuma

lai viešu karavīru kopskaits Kurzemē ir bijis 23.292 vīri. .la

ari viena latv. divizija varonības ziņā būtu tik pat vērta,

cik 5 vācu divizijas. tad ari spēku samērs Kurzemē paliek

kā apm. I pret o.—Kurzemes frontes virspavēlnieks atkal vā-

ciešus uzskata par pārākiem. Viņš raksta: "Šai sektorā

atradās ari viena latviešu SS divizija. Lai gan latvieši bija

labi karavīri, viņi tomēr nesasniedza vācu karavīru īpašī-

bas (sie erreichten aber nicht die Eigenschaften des deut-

schen Soldaten)". (0. Freivalds Kurz. ciet. 11. 118).

Latviešu karotāji ar varoņdarbiem ap savu galvu ir vi-

juši īstas varonības vaiņagu un tā izgreznošanai nav vaja-

dzīgi nekādi "mednieku stāsti", nav vajadzīgas leģendas

un Legendarizējnms. Leģendas, varētu teikt, ir gandrīz ti-

camas iedomas, fantāzija. Tās nav īstenība, bet fikcija. Prof.

P. Jurēvics saka: "Robeža starp fikciju un īstenību pārdzī-

vojumā nav vienmēr viegli novelkama". (Latvju ziņas 15.

VIL 54.). Tīšu prātu ar nolūku tādēļ nedrīkst leģendai i-

zēt. Vēsturniekiem tad vēlāk ilgi jāpētī, lai atšķirtu fak-

tus no fantāzijām. Piemēram ar Kolumba leģendu vēstur-

niekiem bija jānopūlās pacietīgi, gadu desmitiem ilgi. Zvied-

ru vēsturnieks H. Villiuss saka: "Ar Kolumbu ir tāpat kā

ar Kriku Svēto — ap viņiem savītajām leģendām un mītiem

jo projām netrūkst spēka. Kas reiz redzējis gaļu pie kau-

liem, tam grūti nākās pieņemt tos apglaustus". —
k. Z. 19.

VIII. 54.). Bet ja šī "gaļa" ir redzēta tikai fantāzijā un tās
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nekad nav bijis? — [r visai dabīgi, ka tie cilvēki, kurieni vi-
ņu darbos īstenībā gadījusies kļūme, neveiksme, veļās tos
vismaz ar leģendu palīdzību pataisīt lielākus, pāri par īste-

nību. Daudzi pag. kara "kara vadoņi" to ari dara. Bet tas

tāpat ir noticis I pasaules karā. runājot par latv. strēlnie-
kiem. Kā lai saprot apgalvojumu, ka strēlnieki pie Pereko-

pa un Penzā cīnījušies par sarkan-balt-sarkano karogu? Tad

jau ari tie sarkanie strēlnieki, kuri Z
- Vidzemē cīnījās pret

somiem, vai ari tie, kas Latgales frontē karoja pret Latvi-

jas nacionālo armiju, būtu "atbalstījuši" Latvijas valsti.

—"Pārāk naivi skan ari K. Lobes apgalvojums: "Lai

šodien vecajiem strēlniekiem par viņu ekspansiju (!?) ::•

pateicīgi poļi. leiši, latvieši, igauņi un pat somi". (127.1. p.)
— Par ko tad? Vai poļi par Katinu. somi — ziemas karu un

visi kopā par verdzību un Sibiriju?" — jautā J. Salinš (L.
A. 51. 111. 54.).

Pēdējā karā vācu samoķšķerētās politikas Gordija

mezglu nebija pa spēkam pārcirst ari leģionāru varonības

zobenam. Mūsu "kara vadoņi" savas tuvredzības kļūmi nu

mēģina apsegt ar leģendu sedziņu. Leģendas ii- krāpšana.
Nepatiesība tiek iegalvota kā īstenība. Leģendāros kara,

stāstus mēs ikviens varētu krēslas stundās stāstīt saviem

bērniem, sak: —

"Līdz pusei vien pavilku tēraudina zobentiņu,
Jau sabēga sveši ļaudis kā zvirbuļi kaņepēs"...

l>et šāds platības gars un bramanība. ja to sāk pārliecī-

gi slavināt, neapsverot praktiskas iespējas, atnes daudz ļau-

na. Ko lielas dūšas parādīšanas beidzot iznāk tikai liela

noasiņošana. Ari pagājušā karā mūsu "kara vadoņi" ka-

rodami ar dūšu un sirdi, ne ar vēsu prātu, visu cerēja at-

kārtojamies "kā 18, gadā", lai gan situācija bija pilnīgi

citāda. Rezultāti tad nu rāda. cik dzīvību un asiņu tika

upurēts iedomām. Varonības leģenda ir patiesās varonī-

bas surogāts. Izcilās varonības dēļ leģionāru cīņas pieder

pie cīņu vēstures spožākām lapas pusēm, bet vadoņu tuvre-

dzības dēļ, šī varonība bija velta. Politiku un cīņu ievirzi

noteica sveša valsts Vācija, kuras mērķos ietilpa Baltijas
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aneksija un kolonizācija ar vāciešiem. Par to bija jācīnās
vācu armijai un tai pakļautām daļām. Jaunākais demon-

strējums tam, kā karavīriem ar asinīm jānoskalo tās aplamī-

bas, ko politiķi ar tinti saražo, bija Dien Bien Phu aizstāvē-

šana, kur franči aplamās politikas dēļ pazaudēja 18.000 vi-

ru, no kuriem 10.000 krituši un ievainoti, bet ap 8000 nokļu-

va komunistu gūstā. Karotāji cīnījās ar ārkārtēju varonību.

--"Aptrūkstot municijai, franču karavīri cīnijās ar durk-

ļiem, nažiem un rokas granātām, tomēr par spīti šai pārcil-

vēcīgai varonībai Dien Bien Phu aizstāvji nevarēja cerēt

UK ienaidnieka iznīcināšanu, jo uzbrūkošo komunistu dzīvā

spēka pārsvars bija par daudz liels". — (L. A. 12. V. 54.).

Karš ir politikas turpinājums cietiem līdzekļiem. Pa-

ģājušā karā mūsu "vadoņi "taisīja politiku un karoja bez

galvas — tikai ar sirdi. Šie "Tālavas taurētāji" pūta kara

lauri uz kuras fabrikāta markā bija rakstīts: "Made m Ger-

many". Viņi to darija ne aiz noziedzības, bet vientiesīgā tuv-

redzībā. Viņi bija ideālisti un cīnījās ar fanātismu. Visvairāk

ciešanu sagādājuši un visvairāk cilvēku asiņu izlējuši ir

taisni fanātiskie ideālisti. Tāds fanātisks ideālists bija spā-

ņu lielinkvizitors Torquemada. Neskaitāmas ķeceru dedzi-

nāšanas viņš izdarīja ne tamdēļ ka ķeceri patiešām būtu

pārkāpuši svētā gara mācību, bet tādēļ ka viņš iedomājās,

ka tie to būtu varējuši izdarīt. Un to visu viņš darīja Jē-

zus Kristus vārdā. Cik tālu aiz Torquemadas stāv Hitlera

rasu iznīcināšanas sludinātāji un krievu "untermenšu" de-

dzinātāji? Vai komunisti un viņu ideologi, sūtīdami miljo-

nus nāvē un verdzībā par savu "taisno lietu" ir mazāk pār-

liecināti, kā tas bija ar Dienvidštātu vergu turētājiem Ame-

rikā, kuri verdzību uzskatīja par svētu iestādījumu? Fa-

nātisms ir akla, bezprāta ticība, kad izslēdz prāta loģi-

ku, vadās no iedomām un tā aizklīst ilūzijās. Kur varēja

aizvest mūsu cīņa tādu kara kungu vadībā, kuri sludināja:

"Nost ar prātu!" Citēsim dažus.—"Eksaltētu svētku runu

iDaugavas Vanagu salidojumā Zviedrijā — A. B.) ritmizē-

tā valodā teica plkv. K. Lobe: Vai pacelšu jūs jaunam li-

dojumam gaišā dienā. — Mēs neesam nākuši analizēt lie-
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tas, mēs noraidām sauso prātu un dienu ar spožo sauli.

Mums pieder zvaigžņotās naktis, jo esam trakie zēni no

Zvaigžņu ielas" — un tālāk "mēs noraidām leģionāra vār-

du, jo nevienai svešai varai neesam kalpojuši, nav mums lī-

dzības ar Romas leģionāriem. Svešas varas bijušas mūsu

sabiedrotie, ne vairāk. Mēs esam D. Vanagi, Latvijas gre-

nadieri, ar plašāku lidojumu. Tautai, kam zudušas ekspan-

sijas tieksmes, skan kapa zvani".— (L. V. 7. X. 53.).

Kopsavilkumā varētu teikt: —Lai dzīvo cīnīšanās pa

tumsu un runāšana pa kabatu! —Te labi piestāvētu Veiden-

bauma dzērāju dziesma:

"ledzer brālīt, nodzer prātu,

Prāts tik bēdu kaudzes ceļ.

Muļķis tikai domas krātu —

Gudrais viņas ellē veļ".

Bet Zālamans ir teicis: "Vai tai valstij, kur ķēniņš ir

bērna prātā un augstmaņi rīta stundā plītē".—
Bet atgriezīsimies "Kurzemes cietoksnī". Vai vācu mī-

lestības dēļ pret latviešiem radās, un tika aizstāvēts Kur-

zemes cietoksnis?

'Sākoties pirmajai Kurzemes kaujai vēl nebija evakuēts

vācu karaspēks no Igaunijas salām. Ar Kurzemes atstāša-

nu šī karaspēka evakuācija būtu jāizdara pa atklātu, boļše-
viku pārraudzīto jūru. Otrkārt, Vācija ieinteresēta ku-

ģu ceļā ar Zviedriju, no kurienes nāca rūdas transporti.

Treškārt, ja Baltijas jūru pārvaldītu krievi, vāciešiem zustu

iespēja netraucētai zemūdeņu apkalpju apmācībai. Tādēļ
Hitlers nepiekrita 1944. g. vasarā Guderiana priekšlikumam

— izvākt karaspēku no Kurzemes. Priekšlikumu Guderians

atkārtoja vēl 1945. g. janvārī.

—"Vācu virspavēlniecības operāciju daļas vadītājs, ar

Nirnbergas spriedumu pakārtais gen. Jodls jau 1943. g. 27.

decembra konferencē ar Hitleru prasa steigšus izvākties no

Baltijas valstīm un Ukrainas". (O. Freivalds Kurz. ciet.

I 119).
—"Ari par latv. 19. div. vācu virspavēlniecībai biju-
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ši savi plāni. Div. kom-ris Strekenbachs jau okt. sakumā,
kad div. vēl atradās Vidz. Mores pozicijā, neoficiāli izteicās,
ka pastāv nodoms 19. latv. div. pārvest uz Vāciju"— (ī>.
K. 1138).

—"Ari vācu ģenerālštābā vēl isi pirms 20. jūlija ir ga-

tavs plāns par Baltijfts valstu atdošanu krieviem. Angļu mi-

litārais rakstnieks Lidls savā grāmatā Otrpus kalnam (The
other side of the Hill) saka, ka 1944. g. jūlija sākumā gen.

štāba priekšnieks Ceiclers cēlis šo plānu priekšā Hitleram

Un viņš piekrīt Ziemeļu armiju grupu atvilkšanai no Bal-

tijas valstīm, iekams krievi to ielenc (67.1. p.). Bet Hitlers

domā. ka turot Baltijas fronti, kauču ari ielenktu, viņš var

turēt šacha draudos Zviedriju. Viņš plānu noraida".— (Ž.

Unāms Laiku atsp. 154). . . . . ....

Jaunais frontes vispavēlnieks, žandarms feldmaršala

uniformā, un vēlākais dezertieris Šerners Baltijas fronti no-

stabilizēja un radās Kurzemes cietokšņa leģenda un cīnītāju

slavā. Vācieši izmantoja latviešu patriotismu un ļāva tiem tur

noasiņot, vērīgi lūkodamies lai latv, spēki nebūtu par sti-

priem un tie nevarētu sākt domāt par patstāvīgu rīcību.

1943. g. neļāva izvest apmācību Latvijā, bet aizbildinā-

damies ar labākām apmācību iespējām, iesauktos leģionā-

rus nosūtīja uz Krieviju, uz "labiem apmācību laukiem"—

frontē.

1944. g. augustā 15. div. neatjāva palikt Latvijā, bet at-

kal aizbildinādamies ar labākām apmācību iespējām, to no-

sūtīja uz Vāciju, kur daudzi nonāca grāvračos.

—"Tak laikam lielāku pašu latviešu spēku atstāšanu

Latvijas teritorijā vācieši uzskatīja par nevēlamu šajos kri-

tiskos apstākļos", — un tālāk vācieši 1.

latviešu divīziju atstāja ilgu laiku bez apmācības iespējām

un apbruņojuma, bet izlietoja to kā vienkāršu darba spē-

ku tranšeju rakšanā Austrumu frontes aizmugurē", —

(Plkv. A. Plensners Inf.. p. 1. 28). - .

—"Tā vietā lai nu visbeidzot atraisītu ari pašu latvie-

šu rokas šai izmisīgajā cīņā, var just. ka vācieši domājās

drošāki, ja mazāk te būs palicis latviešu. Tāpēc ari lat-
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vieši te nebūtu turami stiprākās apbruņotās vienībās. Lai

kādas latviešu politikas dēļ te "nenotiktu pēc Manerheima

parauga", kā to vēlāk izmeta SS obergrupenfīrers Bērends,
Jekelna pēctecis. Tāpēc jau 15. divizija un dažas citas vie-

nības ir aizvāktas uz Vāciju, lai tur it kā labāk apmācītu un

apbruņotu un tad vestu atpakaļ: tāds arguments lai mieri-

nātu latviešus. īstenībā tur vēl nekā nejūt ne no apmācī-

šanas, ne apbruņošanas, jo īstais nolūks laikam ir tikai re-

tināt. Kurzemes pašu latviešu spēkus. Tāpat nav atstāja-

ma latviešiem vairs nekāda pašpārvalde, lai netraucētu ie-

dzīvotāju un to mantu izmantošanu karaspēka un citām va-

jadzībām. Ne tikai uz Vāciju pārvestās vienības vien, bet

visi latvju karavīri lielākā skaitā jāpadara par Tomas resp.

Kēnigsbergas grāvračiem. Ar to būs palielināta vācu drošī-

ba "m Festung Kurland" un panākts labums Austrumprū-

sijai, kur Kochs sakās izveidot savu "cietoksni".— (A. Plen-

sners Laiks 8. XII. 51.).

Pēc lielnieku pirmās okupācijas 1040. g. Latvijas ar-

miju likvidēja un no armijas daļām saformēja "Territoriā-

lo korpusu", ko savas nevarības dēļ lielnieku priekšā, dē-

vēja par "Teatrālo korpusu".
—"10. jūnijā (1941. g. — A. B.) gen. Kļaviņš dabūja zi-

nāt, ka visu kājnieku pulku latv. kom-ru vietā iecelšot krie-

vus. Jau 11. jūnijā savus pulkus nodeva artileristi un 12. jū-

nijā to darīja ari gen. Kļaviņš un div. kom-ri. Teica, ka latv.

kom-rus sūtīšot kursos uz Maskavu. Tiešām 14. jūnijā uz tu-

rieni nosūtija gen. Kļaviņu. Ūdentiņu un Liepiņu". (L. E.

2466).

Pēc Latv. leg. 15. div. nosūtīšanas uz Vāciju 1944. g

latv. kom-ri atkal brauca "kursos".

; —"Divizijas vadība stājās pie divizijas apmācīšanas,

cenšoties pie jauno karavīru apmācībām piesaistīt vienīgi

vācu virsniekus. Latviešu vecākos virsniekus, pulka koman-

dierus ieskaitot, nosūtīja uz pulka bataljona kursiem ārpus

divizijas, uzticot pulku un bataljonu pagaidu komandēšanu

vācu virsniekiem". — (D. V. biļet. 1953. g. janv.).

Cik līdzīgas šīs gleznas! ...
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Leģionāri varēja nolādēt vāciešus, bet viņu pavēles bi-

ja jāpilda, bija jābrauc vien uz Vāciju.

—"'Klausāties visjaunāko lietu, kas ir treknākā mērce

visām cūcībām, ko esam pēdējā laikā pieredzējuši. Solītās

Bauskas frontes vietā mums parīt Daugavmalā jāiekravājās

kuģī. Nākamā pietura — Vācija". —(0. Freivalds Kurz.

ciet. I 29).

Un kapteinis Krusta baznīcas kazarmās liek izsniegt at-

vaļinājuma apliecības, lai tie kas vēlas, varētu "ņemt vagu".

Uz Vāciju nosūtija ari latv. policijas vienības.

—"13. okt. Danciga. Visapkārt liels juceklis un. .
.

mūs

atbruņo. Sviežam kaudzē šautenes un visu citu. Dažs griež

zobus, dažam acīs rupja asara. Tad tāda te būs tā apmācī-

ba". — ((). Freivalds Kurz. ciet. I 62).

—Pēc izkāpšanas CJotenhafenā un Dancigā 15. div. pār-

palikumu 1944. g. aug. beigās pārvietoja uz R.-Prūsijas ap-

mācības laukumu starp Bitovu un Berentu. Šeit div. papildi-

nāja ar 1925./2G. g. dz. jauniešiem, no kuriem daļa jau atra-

dās Vācijā iesaukta Reichsarbeitsdienst'ā (RAD). Apmācī-

bas gaitu diemžēl traucēja ieroču un citu kaujas līdzēkļa
trūkums. Div. vēl nebija gatava, (karavīri bija bez ziemas

ietērpa, noplīsušos zābakos un stipri novalkātās drēbēs),

kad naktī no 21/22. janv. saņēma pavēli doties caur Koni-

cu uz dienvidiem un noorganizēt aizstāvēšanos gar Vislas-

Oderas kanāli, piesienot savu kreiso spārnu Brombergas vā-

cu garnizonam". — (L. E. 1314).

—"12. janvārī sākās gaidītā krievu lielofensīva Vislaa

frontē, vispārējā virzienā uz Berlīni. Dažu dienu laikā, rai-

dot kaujā nepieredzēti plašas materiālu masas, krievi sagrā-

va vācu pretestību un piespieda tos atkāpties visā centrālā

uzbrukuma frontē. Šai laikā vācu virspavēlniekam gen.-

pulkv. Guderianam izdevās panākt atļauju daļēji izvākt no

Kurzemes labākās vienības, lai ar tām atslogotu spiedienu

pret Vācijas galvas pilsētu. Janvāra beigās no Kurzemes pār-

veda uz Vāciju 7 vācu (starp tām abas tanku) divizijas".-—

(L. E. 1152).
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Tādos vājinātos spēku apstākļos 23. janvārī sākās 4.

Kurzemes lielkauja.

—"Bet tagad tam (Kurzemes cietoksnim — A.8.) va-

ļēja piešķirt tikai negatīvus uzdevumus — ienaidnieka spē-

ku saistīšanu. Tā ari bija Kurzemes turēšanas jēga",— sa-

ka bij. Kurzemes vispavēlnieks gen.-pulkv. Rendulics grā-

matā: "Gekāmpft, gesiegt, geschlagen". (Laiks 11. 11. 53.).

Kurzemes cietoksnis spēlēja uztverošā vairoga lomu, kas

uztvēra izčākstējušās Lielvāeijas varenībai domātos trie-

cienus. Hitlers pavēlēja Kurzemi aizstāvēt, un tādejādi tur

tika saistītas un noasiņoja krievu armijas, kuras Kurzemes

frontei neesot, būtu tūliņ ietriekušās grosdeičlandes terito-

rijā.

Tā leģionāri gan Kurzemē, gan Vācijā tika izmantoti

Vācijas varenības "stutēšanai".

Kamdēļ "latviešu pārstāvji" piekrita SS brīvprātīgo

leģiona formēšanai un izveda mobilizāciju? Mobilizētāju rī-

cība un tās pamatojumi ir stipri pretrunīgi.

Plkv. A. Plensners raksta: —"Ka Vācija karu zaudēs,

tā bija nevien latviešu tautas ticība, bet arī pārliecība bijusi

vienmēr. Pret viņu (Vāciju) tak bija sacēlusies visa pasaule.

Š
T apziņa palīdzēja ari latviešu tautai paciest 4 gadus ilgo

vācu okupācijas smagumu". (Inf. p. 1. 8).

—"Sakarā ar vācu 1942. g. vasarā ievadītās lielofen-

sīvas sabrukumu austrumu frontē un sabiedroto desanta iz-

celšanos Ziemeļāfrikā, latviešu sabiedrībai un tās vadītājām

personām bija skaidrs, ka Vācija uzvaru vairs negūs un agri

vai vēlu vācu armijai būs jāatstāj visi austrumos ieņemtie

apgabali", — tā raksta otrs insp. štāba priekšnieks plkv. A.

Silgailis. (L. A. 12.X11.51.).

Tad nu pašiem būtu derīgi savi bruņotie spēki. Savus

bruņotos spēkus domāja iegūt — mobilizējot SS brīvprātīgo

leģionā, kuram bija jādod zvērasts Ādolfam Hitleram. Tanī

pat laikā esot cerējuši uz 18. gada Ventas brīnuma atkārto-

šanos.

—"Viņas pašas neatkarības griba un dzīvības intereses

tak skaidri rādīja, ka latviešu tauta ari tagad var atgūt sa-
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vu neatkarību vienīgi sabiedroto uzvaras gadijumā. Pie kam

visdrošāk tad, ja atkārtojas 1917. un 1918. g. notikumi. Tas

ir ja savstarpējās cīņās austrumos sabrūk abas tiranimpēi ijas

(lielniecisms un nacionālsoc. Vācija)". — (A. Plensners

Inf. p. L 2).

"Katram kaut cik nopietnam vērotājam bija skaidrs, ka

ja boļševiku laušanos uz priekšu nevar apturēt divas vācu

armijas, tad par kaut kādas 1918. g. situācijas rašanos ne-

var ne runāt. To šai laikā negribēja saprast kpt. Upelnieks",

—tā raksta 0. Freivalds |Kurz. ciet. I 68). Uz ko tad cerēja

leģions, vai uz vācu uzvaru,? Kamdēļ pārmest bij. kureliešu

štāba priekšniekam Upelniekam. ka viņš 1944. gadā nav sa-

pratis to, ko bij. leg. generālinspektora štāba priekšnieks

plkv. A. 'Plensners nav sapratis 5 gadus vēlāk — 1949. g. kad

karš jau bija beidzies? Nav saprasts, ka situācija tad bija pa-

visam cita. 1918. g. 7. decembrī tā bija Latvijas pag. valdība,

kas noslēdza līgumu ar vācu okupācijas varu kopējai cīņai

pret lieliniekiem. Par karaspēka virspavēlnieku vajadzēja
aicināt kādas neitrālas valsts virsnieku, bet līdz jautājumu

galīgai nokārtošanai — vācieti. "Sabiedrotie aizstāvēja Pag.

valdību noteiktāk nekā to vācieši bija gaidījuši". (Fr. Zā-

līts Latv. vēsture).

Uz ko varēja cerēt Podsdamas LNK deklarēdama slēgt

militāras sadarbības līgumu ar "sabiedroto" Lielvācija?

Leģions un LNK bija pilnīgā vācu pakļautībā un tiem ne-

bija nekādu sakaru ar R.-sabiedrotiem. Par iesaukšanu le-

ģionā plkv. Plensners vēl raksta: "Tak izlietojot par pama-

tu ļoti humāno Latvijas karaklausības likumu, kas paredzē-

ja veselu rindu tādu atbrīvojamo, gan slimības, gan nodarbī-

bas, gan izglītības turpinājuma dēļ, ko vācu instrukcijas

uzskatīja par iesaucamiem, kā ari izdarot daudz rūpīgāk
veselības pārbaudīšanu un ievērojot ari citus apstākļus, šī

iesaukšana deva tikai ap 5.000 iesaukto". — (Inf. p. 1. 24).

—"Vācu Ersatzkommando vadītājs sacēla traci ar le-

ģiona generālinspektoru, kam latviešu iestādes no savas pu-

ses bija uzdevušas iesaukšanas pārzināšanu, izsauca 1944. g.



173

janvārī uz Berlīni dot paskaidro joma". — (A. Plensners

Int. p. I. 24.).

Pāe augstāk teiktā iznāk, ka generālinspektors būm

iesaukšanu sabotējis.

Patiesība ir citāda: "Bangerskis vairākkārt aizrādīja
Jekelnam un Dreeksleram uz nelikumībām un nekārtībām,
ko sedz vācu iestādes, izmantojot savu stāvokli un nepareizo

iesaukšanas sistēmu, lai grautu generālinspektura autoritāti.

Izdarot 1915.-24. g. gājumu iesaukumu, no 9200 vīriem leģio-
nam piešķīra tikai 3500, bet pārējie bija vai nu atrāvušies,

vai saņēmuši t. s. V. K. kartes, kas atbrīvoja no karadiensta.

Tāpēc 18. 3. 1944. g. Bangerskis ziņo Jekelnam: "Nav noslē-

pums, ka pēdējā mobilizācija, kas skāra. 14 gada gājumus

(1910.- 1924. g. dz.) radijusi lielu nemieru. Dažādo vācu ie-

stāžu rīkojumi, kas atsevišķus uzņēmumus atbrīvoja no ie-

saukšanas, panāca to, ka uzņēmēji paši izšķīra, kuram darbi-

niekam dot vai nedot 1. X.. ar to bija iespējams paglābt

draugus un paziņas". — (L.E. 1293).

Tā tad Bangerskis nav viss gādājis lai tiktu mazāk ie-

saukti, bet tieši otrādi — pretojies pret daudzu latviešu at-

brīvošanu no iesaukšanas.

Visu tautu ģenerāļi tomēr tā nerīkojās. .Jau tika piemi-

nēta Lietuvas gen. Plechavičiusa rīcība. Tāpat, neraugoties

uz to. ka Fīrers pakāra kaklā bruņinieka krustu somu mar-

šalam Manerheimam, tomēr bruņinieka slavas spožums ne-

apžilbināja Manerheima skatu.

—"Pēc kara daudz runāts par Somijas atkarību no

Nācijas. Izņemot saimnieciskos sakarus, kas Somijai bija ne-

pieciešami, nekādu citu līgumu, ne sadarbības plānu somiem

ai- Vāciju nebija., it sevišķi militārā laukā. Visus vācu mēģi-

nājumus iesaistīt somus savos ofensīvajos pasākumos pret

Ļeņingradu un Murmanskas dzelzceļu. Somija noteikti no-

raidīja". — ('Marš. Manerbeima atmiņas—-Laiks 28. VII. 52).

Apsverot un respektējot realitātes somi jau 1944. g. ar

kara darbību no savas valsis izdzina tur esošās vācu daļas.

Mūsu LNK prezidents cīnījās "plecu pie pleca" un kapitulē-

ja reizē ar Fīreru. Tad, kad apstākļi bija jau tik cbaotiski un
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bezcerīgi, ka pat fanātisma apustulis Hitlers neredzēja ne-

kādas i/ejas un 30- aprilī Valsts kanclejas pagrabā izdarī-

ja pašnāvību, tad ari Bangerskis ar LNK prezidenta pavēli

Nr. 3, kurai uzlikts 29. apriļa dātums, dod savu "svētību"

leģionam likvidēties un doties R-sabiedroto gūstā. Beidzot,

kaut ari visai vēlu, Bangerskis bija sācis komandēt vienības,

kas tam nebija pakļautas. Šī pavēle gan var noderēt tikai lai

taisnotos vēstures priekšā, jo pulki uz šo Bangerska leģio-

nam teikto nekrologu, vairs negaidīja. Tie dezertēja pirms

"prezidenta" pavēles saņemšanas — uz savu roku.

KAS IR DEZERTĒŠANA?

DezertēAana ii- vienības vai kaujas lauka patvarīga at-

stāšana. Būt» jāizšķir «livi dezertēšanas veidi — individuā-

lā un organizēta, vienību dezertēšana.

1944. g, aprīlī Krievijā pie Velikajas upes no kāda ba-

taljona smago ieroču rotas dezertēja ltn. Šīna vads. paņemot

līdzi ari automātiskos ieročus. 1940. g. 27. aprilī Vācijā no

Beringa upes meža. ar rotu dezertējis J, Zariņš. Pats viņš

1o apraksta šādi: "Pienāca 27. apriļa rīts. Krievu lidmašī-

nas uzmanīja katru mūsu kustību.'Krieva tanku ķīli jau nā-

ca pirmajos pārrāvuma mēģinājumos, bet tos atsita. Manā

rīcībā bija 200 vīru rota. Viens vads tika novietoti Geringi

meža upes aizsardzībai (šīs upes vārdu neatceros). Zināju, ka

Šis vads ir padots iznīcībai, tāpēc pasaucu vada komandie-

ri, divatā vienojamies, pārcelties ar rotu pāri upei un pēc

tam doties Hamburgas virzienā". — ( L. A. 10. PV. 54.).

1940. g. 13. februāris: —"Pīkst. I.").:! 0 plkv. .lanums at-

kārtoti ziņoja ar radiogrammU divizijas vadībai par pulka

grūto stāvokli un munīcijas trūkumu un atkārtoti saņē-

ma pavēli: "Kaminu aizstāvēt, jo nav armijas vadības rīko-

juma par pilsētiņas atstāšanu". Neskatoties uz šo kategoris-

ko divizijas vadības rīkojumu, -lanums paliks pie sava ie-

priekšējā lēmuma izlauzties". — (A. Silgailis I). V. biļet.

19."):;. g. aprīlis)..

1945. g. 20. aprilī no llersfeldas -lanums ar pulku atstā-
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.ja kaujas lauku bez prezidenta Bangerska pavēles, kas, kā

zināms, ir dota 29. aprilī. Te redzējām, ka kaujas laukā no-

rādītās pozieijas patvarīgi atstāja kāds vads. rota. pulks.

Pēc generālinspektnra domām cīņas jēga izbeigusies tikai

29. aprilī 1940. g. Pulka komandieriem tā bija izbeigusies feb-

ruārī, bet rotas un vada komandieriem atkal citā laikā. Ro-

tas komandieris par cīņas jēgas izbeigšanos raksta: "...ka-

ra pēdējās dienās (ar kuru dienu sākot"' — A.8.) latviešu

augstākai virsniecībai nebija tikdaudz jāklausa kāda fanā-

tiska vācieša domas, bet gan jāvirza savas vienības tādā vei-

dā, kā to noteica latviskā sirdsapziņa un ko diktēja skaidrais

saprāts"'. - (J. Zariņš L. A. 10. IV. 54.).

Šī "latviskā sirdsapziņa" jr bijusi stipri dažāda un va-

da komandierim, pēc viņa sirdsapziņas, cīņas jēga bija iz-

beigusies jau gadu iepriekš.

1945. g. 15. jūlija apspriedē pie -lekelua. kad ierosināja

amnestiju dezertieriem, minēts, ka lādu. kas izvairījušies no

iesaukšanas vai "šajos sarežģītajos apstākļos atstājuši sa-

vas vienības", esot ap 10.000. Varētu teikt, ka mums ir bi-

jušas 3 divizijas — 15.. 19. un 3. — dezertieru divizija. Šiem

10.000 vīriem, pēc viņu sirdsapziņas, cīņas jēga bija izbeigu-

sies jau pāris gadus iepriekš, ja "sarežģīto apstākļu" dēļ

vispār viņi to jebkad būtu matījuši.

—"Ja kādreiz mums ari bija citas domas par
latviešu

spēku vajadzību un nozīmi Kurzemē, (tagad, tā tad. tādu

vairs nav — A. B.), tad visa iznākuma nav ko noskumt, ka

pārdesmit tūkstošu latviešu karavīru pārvesti uz Vāciju ne-

krita 'Staļina rokās". — raksta A. Plensners (Laiks. 8. Xl*.

1951.).

.la tas tā. tad jau nav ko noskumt ari par dezertieru

diviziju. jo daudzi savu "dzīvo spēku" būs saglabājuši pras-

dami labi "ņemt vagu", vai nepaklausīdami generālinspek-

tora štāba priekšnieka piesūtītajai iesaukšanas pavēlei.

Ķā tad nu ir ar leģiona cīņas jēgu. kad tā būtu bijusi

uti kad izbeigusies? Kad dezertieris bija dezertieris un no

kura laika, vai no kuras vietas, dezertēšana. tā paša ienaid-

nieka — boļševika priekšā, sāka skaitīties par tautai un
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tēvzemei "patīkamu 'darbu, ka dzīvā spēka saglabāšana?
Kamdēļ tikai no Kamfrias, Gēringa meža. vai Hersfeldes. de-

zertēšana ir attaisnojama ? Kamdēļ uē no'Tornas Polijā, Lan-

dekas Pomerāiiijā, vai vel' agrāk? Cīņa tika turpināta. —

Pomerānfjā un vēl tālāk.

—"Svēts mantojums šī žēūie mūsu tautai'un svētīgs tas,
kas drošs par viriu krīt.

.
."—'

Ilitlei-s reiz iebruka Sārā, Austrijā ujj Sudetijā. Viņa pa-

matojums bija ka vienā valsti — "mūžīgā Reiclfā"— jāap-
vieno visa vācu tauta. Notikumu secībā viņš iebruka ari

Čeehoslovākijā. Vai šie slāvi ari piederēja vācu tautai? Bet

attaisnojums bija drīz sameklēts — lūk. tā esot veca vācu

dzīves telpa, vācu zeme. Tā apetīte radās līdz ar ēšanu, un

tā attaisnojumu var sameklēt katrai rīcībai.

Mūsu A-robeža ir 351 kbu. gara. Aizstāvot savu zemi

būtu jāaizstāv šie 35*1 klm.. bet sekojot sauklim — cīņā pret

boļševismu — mēs savu kaušanos" izstiepām no Ņevas līdz

Elbai. Gaisa līnijā tas ir pāri'pa 1200 klm. Bet ar kaujām

izstaigājot līkumotos zemes ceļus, savi 2000 klm. ir droši. So-

mi no pastaigas" uz apm. 100 klm. tālo Ļeņingradu tomēr

atteicās. Mums jākaujās vien bija tālāk, jo kaušanās ziņā

tika atļauts būt sabiedrotiem. Citādi gan par tādiem sabied-

rotiem var smieties vai raudāt, kur vienam pieder absolūtās

pavēlēšanas, bet otram — tikai paklausīšanas tiesības.

Par Napoleona grenadieriem Ļermontovs dzejo apm-. tā:

"Miers dusēt jums mūžīgā miegā

Pie Elbas. kur vilnis plūst silts:

Zem aukstās Krievijas sniega.

Zem piramīdu tveicīgās smilts".

Varbūt mēs varam būt "lepni", ka visās šajās vietās at-

dusas ari "prezidenta" Bangerska grenadieri? — Zem auk-

stās Krievijas sniega, pie Elbas, un ari Egiptē, kur tie nonā-

ca kā gūstekņi. Karots tika gan pie Krievijas galvas pilsē-

tas Ļeņingradas, gan pie Vācijas — Berlinē. Vai kaušanās

Berlīnē, aizstāvot Hitlera valsts kanclejas bunkuru, ari vēl

pēc tam. kad starp dzīvajiem vairs nebija tā vīra, kam so-

lījums dots,'vai tā ari ir cīņa par dzimto- zemi?
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—'"Beidzot ap 80 vīru, kas acumirklī ir viss 15. izlūku

bataljons, nonāk iepriekš norādītā vietā — "Unter den Lin-

den". —

"Loks, uz kura nostiprinās aizstāvju pulks, sevī ietver

Valsts kancleju, aviācijas ministriju. Himlers drošības po-

licijas pārvaldes pāris citu namu kvartālu.

"Izlūku bataljonam aizstāvēšanās pozicijās ierāda bi-

jušā Himlera mītnē" "hauptsicherheitsamtā". no kura savā

laikā nākuši rīkojumi visām nacistu patvarībām. Vltn. Nei-

lands (bataljona komandieris — A. B.) savu komandpunktu
iekārto pašā Himlera apakšzemes bunkurā". — (D. V. biļet.
1955. g.Nr. 3).

Gebelsa propogandas avīzīte "Panzerbār"gādā par garastā-

vokļa "uzfrisināšanu". —raksta D. V. biļetēns ( 1955. g. Nr. 3).

—"Sūkā vien savu cerību lētticību".

Tā daži cīnijās vēl "piecas minūtes pēc 12". citi jau

sen bija '"piesituši pēdu" un kļuvuši dezertieri. Bet vai pa-

tiesi par dezertieriem jāskaita tie, kuri "ņēma vagu" no ar-

mijas resp. leģiona, kas samobilizēts pārkāpjot starptautis-

kos noteikumus, ja pret šādas "armijas" formēšanu prote-

stēja Latvijas valsts oficiālie pārstāvji? Kādas cīņas jēgu,

vai šīs jēgas izbeigšanos, gan nevienā valstī nav tiesīgi no-

teikt ne dižkareivis, ne pulkvedis, bet to izšķir valsts vadī-

ba. Kur mums tāda bija ? — Tamdēļ mēs kāvāmies, vai ari de-

zertējām pēc katra personīgās "labākās sirdsapziņas".

Turies, lettiņ, kamēr Fricīši pamūk! Dabūsi krustu!

—"Lai atvieglotu pārrāvuma vietā (1944. g. 14. janv. —

A. B.) iesaistīto vācu vienību stāvokli, brig. sastādīja kau-

jas grupu plkv. Veisa vadībā, kas sastāvēja no 1. pulka 1.

bat., (kapt. Jansons). un 2. pulka 2. bat. (maj. Stīpnieks) ar

uzdevumu uzbrukt ienaidnieka t'lankā no z-iem. Šo uzdevumu

plkv. Veisa kaujas grupa veica teicami, atbrīvojot 2 i. lenk-

tajām vācu divizijām atkāpšanās ceļu. Sevišķi sīvas cīņas

kaujas grupai nācās izcīnīt 17. T. pie Nekoehovas (Krievijā —

A. B.). Par drošsirdību un teicamu darbību plkv. Veisn, kā
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pirmo latvieti apbalvoja ar bruņinieka pakāpes dzelzskru-

stu". (L. E. 1298).
—"Izmisuma pilna kauja (16. jūlijā 1944. g. — A. B.V

ilga 5 stundas, kuras rezultātā visa Apcrāta kaujas grupa

tika iznīcināta. Krita 22 latv, un G vācu virsnieki, 300 ins-

truktori un kareivji, kādi 300 tika saņemti gūstā. Smagi ie-

vainotais plkv.-ltn. Aperāts esot pats nošāvies. Pēc nāves

viņam piešķīra vācu bruņinieka pakāpes dzelzs krustu. Kad

kauja aprima, ievainotais maj. Hāzners varēja sapulcināt

tikai 4 ievainotus virsniekus un ap 00 instruktorus un ka-

reivjus. 16/17. jūlija naktī 40 vīriem izdevās izlausties un —■

sadaloties mazākās grupiņās, virzoties pa mežiem un purviem

— doties uz R-iem. Izrādās, ka Aperāta kaujas grupa bija

nokļuvusi kāda sarkanarmijas korpusa aizmugurē. Vairākas

dienas neēduši, vāji apbruņota un bez pietiekamas munici-

jas grupa bija veselu dienu saistījusi ienaidnieku, līdz ar to

atvieglojusi vācu (ari VI SS korpusa) vienību atkāpšanos".

(L. E. 1307).

Tad cīņas notika Krievijā. Aiz muguras bija Latvijas

zeme. Bet kā mēs cīnījāmies aizstāvēdami "dzimto zemi"

Pomerānijā ?

Sakāmvārdu — sitās kā pliks pa nātrām. — te varēja

pārfrāzēt — sitās kā pliks pa Pomerāniju. 15. div. karošanu

tur sāka janvāra vidū, bet karavīri bija bez ziemas ietērpa,
daudzi noplīsušos zābakos un stipri novalkātās drēbēs. Dau-

dziem trūka bruņu cepures. 'Sevišķi bēdīga bija divizijas ap-

gāde ai- municiju. Trūka degvielu. (D. V. biļet. 1953. g. janv.).

Te dažas vietas no plkv. Silgaiļa cīņu apraksta Pomerā-

nijā: "Divizijas kolona, ar kuru virzijās ari daudzi bēgļu

vezumi, sasniedza 2. februāra pievakarē Flēderbornu, sablī-

vējās ciema vidū uz ceļa 3-4 rindās, jo izrādījās, ka divizijai

vēl nebija izdevies atbrīvot pie Valachzē pārķerto ceļu".

"Tanīmirklī, kad 33. k. p. (Januma p. — A. B.) taisīja*
stāties pie jauna uzdevuma pildīšanas, lielinieki, kas bija

ļ'ienākuši Flēdebornai no austrumiem un rietrumiem uz

1 klm., vietām pat tuvāk, (tā tad nav bijusi ievērota pat mi-

nimālā tūvapsardzība — A.8.), pēkšņi no abām ceļa pu-
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sēm atklāja ārkārtīgi spēcīgu artilērijas, granātmetēju, pret-

tanku lielgabalu un automātisko ieroču uguni par uz ceļa
cieši sablīvēto karaspēku. Uguns bija tik pārsteidzoša un spē-

cīga, ka vienā mirklī viss uz ceļa sablīvētais izjuka; katrs

centās glābties uz savu roku, bēgot Landekas virzienā". —■

(D. V. biļet. 1953. g. Nr. 24.).
Kāds ir gala slēdziens par šo kauju.'

—"Asiņainās Jastrovas, Landekas kaujas bija beigušās,

kas bija prasījušas no divizijas ārkārtīgi smagus zaudēju-

mus. 2. un 3. feb. bija 15. div. visasiņainākās dienas visā Po-

merānijas kauju laikā". (A. 'Silgailis I). V. biļet. 1953. g.

Nr. 24.).

Un kas notika pēc 10 dienām pie Kaminas.'

—"Lai gan divizijas un pat korpusa vadība bija labi in-

formēta par Kaminas aizstāvju grūto stāvokli, tā tomēr neat-

laidīgi pastāvēja uz to, ka Samina par katru cenu turama".

Pat pēc pilsētiņas pilnīgas ielenkšanas 15. div. vadība uz

plkv. Januma radiogrammu, ka Kamina ielenkta un viņas

aizstāvjiem trūkst munīcijas, 13. febr. pīkst. 13.30 atbildēja

pa radio, ka Kamina aizstāvama, lai atvieglotu ievadīto 4.

tanku korpusa pretuzbrukumu". — (A. Silgailis D. V. biļet.

1953. g. aprilis).

Kāds ir gala slēdziens par šo kauju.'

—"Grīnavas, Vitavas un Kaminas cīņas bija beigušās.

Šīs cīņas bija prasījušas no mūsu karavīriem smagus upu-

rus un pārcilvēcigu piepūli, bet tanī pašā laikā viņas ir

spilgta liecība latvju karavīra lielai izturībai, drošsirdībai

un varonībai". — (A. Silgailis D. V. biļet. 1953. g. Nr. 25. .

SS — oberfīrers Burks par to ir citādās domās: —"15

febr. divizijas (15. latv. div. — A.8.) komandēšanu pār-

ņēma jaunieceltais div. kom. SS — oberfīrers Burks (Burk).

Pirmais iespaids par jauniecelto div. kom-ri nebija teicama.

Jau savas ierašanās pirmajā dienā jaunais div. kom. sapul-

cināja visus pulku un btl-nu komandierus, kritizēja vienī-

bu līdzšinējo kaujas darbību un apšaubīja latviešu virsnie-

ku spējas un, kā vēlāk noskaidrojās, pat rakstiski bija ie-

rosinājis pie SS vadības staba (Fūhrungshauptamt) apmai-
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1953. g. Nr. 2s).

Kas nolika pēc nedēļām pie Berg Dievenow'asl

"Pēc tam šī artileristu kaujas grupa (1/15. art. ļ).—

A. B.), atgāja gar jūras piekrasti uz Berg Dīfenovu (Berg

Dievctiovv), ko sasniedza naktī no 11-12. martu. Šī kaujas

grupa izveda ari vienīgo L5. div. rīcībā vēl palikušo lie».-

gabalu. Divizijas stāvoklis ap to laiku bija ārkārtīgi smags

un neapskaužams. No vairāk nedēļu ilgstošām, nepārtrauk-

tām cīņām karavīri bija tuvu sabrukumam." — (A. Silgai-

lis D. V. biļet. t953.Nr.27).

—'"50. pulkam bija uzdots palikt arjergardā un nodro-

šināt korpusa pēdējo vienību iziešanu no ielenkuma". —

(L.E. 1316).

—"Nesagaidījis no korpusa štāba nekādus turpmākus

rīkojumus un redzēdams, ka visas karaspēka vienības jau

pārcēlušās Difenovas ietekai jūrā, ari ')'.). k. p. kom. uz sa

VU ierosmi ap pulkst. 24.00 uzsāka kustību uz R., un pārejot

tiltu pāri Difenovas ietekai atstāja kaujas lauku. Pomerā-

nijas kaujas bija beigušās."— (A. Silgailis 1). V. biļet. 1953.

g.Nr. 27).

Kāds ir gala slēdziens par šīm kaujam !

—"Šīs kaujas, kas no latvju tautas bija prasījušas ār-

kārtīgi asiņainus upurus, ieies mūsu kara vēsturē kā iz-

cilus piemērs latviešu karavīra varonībai, izturībai un pa-

šaizliedzībai."— (A. Silgailis 1953 g. 1). V. biļet. Nr. 27).

Tā viņi iegāja mūsu kara vēsturē — par "mūsu Pome-

rānijas svēto lietu". \'u jā — cīņā pret boļševismu.

Tagad iegriezīsimies pie Tomas grāvračiem un paseko-

sim kā viņi cīnījās pa "prūšu zemi".

—"20. novembrī SS vadības štābs atdeva pavēli par

Latviešu lauku papild. depo formēšanu".

"Beidžol depo pakļāva leģiona generālinspektoram ti-

kai pagaidām — līdz komandieru iecelšanai. Par tādu ie-

cēla SS oberfīreru Martinu, piešķirot tam divizijas koman-

diera tiesības. Šādu rīcību SS vadības Štābs motivēja ar

to. ka depo tiesību ziņā pielīdzināts divīzijai. Depo šta-
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ba.m tādēļ jābūt vāciskam un tieši pakļautam SS vadībis

štābam."—

"Depo uzdevumi bija, saziņā ar leģiona gencrālinspek-

toru savākt visus ārpus kaujas vienībām Vācijā esošos le-

ģiona, policijas un citām militāra rakstura vienībām pieda-

lītos latviešu karavīrus".— (A. Silgailis D. V. biļet. 1954. g.

jan. febr.).

Tā tad par depo generalinspektoram nebija nekāda

teikšana, bet viņu izmantoja lai "saziņā" ar viņu tos lat-

viešus, kuri nebija kaujas vienībās, varētu kaujas vienībās

iedabūt. Vāciešiem spiedīgi vajadzēja karotāju.—Depo ka-

ravīru stāvoklis bija bēdīgs.

—"Lielā daļa ēda no konservu bundžām, bet ari tās ne-

bija visiem. Tādēļ daudziem vajadzēja gaidīt kamēr paēd

citi. lai traukus varētu aizņemties. Izsalkuma apmierināša-

nai vīri bija spiesti gādāt sev uzturu paši "pa melno", vai

nu pārdodot savas pēdējās mantas un ietērpa priekšmetus,

vai ari par 1. s. "poļu naudu", t. i. "noorganizējot". Sevišķi
bēdīgs bija apbruņojums. Izņemot dažas šautenes, pulki bi-

ja bez jeb kādiem ieročiem. Jo atstājol Latviju visus ie-

ročus bija nodevušas, kā vienības, tā ari atsevišķi karavīri.

Daži sāka ieročus iegādāties pirkšanas ceļā — no vācu ka-

ravīriem. Tāds bija Latviešu lauku papildu depo stāvoklis,

kad 1945. g. 12. janvārī lielnieki uzsāka savu tielofensīvu no

Vislas upes loka v. 1.1.".

"Neapbruņoti, neapģērbti un neapgādāti, bez transpor-

ta. Tomas rajonā novietotie 1. un 2. būvpulks uzsāka savu

atiešanu caur Brombergu rietumn virzienā. Šis pārgājiens,

kas notika lielā salā un sniegputenī, prasīja no karavīriem

pārcilvēeīgu piepūli. Pārvadājot savas personīgās, kā ari

pulka mantas mazās, pašu gatavotās ragaviņās, lielnieku

tanku smaiļu vajāti, šo pulku karavīri piedzīvoja daudz dra-

matisku brīžu". — (A. Silgailis D. V. biļet. 1954.g. janv,

febr.'. A. Silgailis šeit beigās, liekas, piemirsis trafarēto

slēdzienu: — Šī "sava atiešana" ieies mūsu kara vēsturē kā

izcils piemērs latv. karavīra varonībai, izturībai un pašaiz-

liedzībai.



182

Vāciešiem kava sākumā iebrūkot Polijā ņirgājās, ka

ļ>oļi pret vācu tankiem laiduši kavalēriju jātnieku ierindā.

Latviešu būvbataljoniem resp. Tomas grāvračiem Polijā

pie Brombergas, no krievu tankiem bija jāatgaiņājās ar

lāpstām.

Tad iesākās beigu sākums. 19. aprīli no visām 15. div.

vienībām saformēja vienu pulku un par kom-ri iecēla plkv.

Janumu. Pulkam bija jāierodās 15 klm. A. no Berlīnes Herc-

teldē. Pa ceļam viena trešā daļa no pulka pazuda — noklī-

da 15. izl. bataljons, kurš vēlāk piedalījies Berlīnes centra

aizstāvēšanā.

—"leradies Hercfeldē, plkv. Janums noskaidroja, ka

pulks pakļauts vācu II tanku korpusam. Korpusa štābs, uz-

zinājis, ka pulks ieradies bez transporta līdzēkļiem, to pie-

ņemt nevēlējās, jo nevienai korpusa vienībai nebija lieka

transporta, ko nodot pulkam." (A. Silgailis D. V. biļet. 1953.

g. jūnijs).

Protams, ja vācieši neņem pretim, lai nepaliktu pie krie-

viem, tad bija jātiek pie amerikāņiem. Pēc 6 dienu soļo-
šanas un apm. 170 klm. nosoļošanas pulka atlikums 27. ap-

rīlī nonāca amerikāņu gūstā. — (D. V. biļet. 1953. g. jūlijs).

Tikai ar 29. aprīļa datumu ir datēta Bangerska pavēle

Nr. 3. ar kuru viņš atļauj darīt to, kas ir jau izdarīts 27.

aprīli.

—"2. maijā angļu karaspēks ieņem Lībeku, kur tanī

laikā atradās leģiona generālinspektors ar savu štābu." (A.

Silgailis I). V. biļet. jūlijs 1953.).

Nu varēja sākties nākošais kara darbības posms: —

vienību formēšana un virsnieku paaugstināšana "Drošsir-

dīgajā gūstekņu divizijā". Bet tas ir feļetonisks stāsts.

Par necilvēcībām un pazemojumiem, plikumu un badu

R- sabiedroto gūstā daudzi skribenti ir sacerējuši drebelī-

gus rakstus. Pirmā kara dalībnieki par gūstu Vācijā zi-

nāja stāstīt, ka bijusi apēsta katra zālīte, ko caur dzeloņ-

stiepļu žogu ar roku varēts sasniegt. Liekas, ka visu valstu

un visu karu gūstekņi ir staigājuši ar '•kaucošu māgu".
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Nav dzirdēts, ka kādreiz gūstekņi būtu prasījuši pēc attau-

košanās tabletēm. Ari R - sabiedroto gūstā pēc tabletēm

neviens neilgojās. Tomēr amerikāņu gūstniecībā ari es es-

mu ēdis rīsa putru ar plūmēm un rozīnēm. Protams, — cik

daudz? Citreiz atkal tika maizes drusciņas ar karoti zvejo-
tas no smiltīm. Pie tam maizes drusku karotē laimējās

iesmelt tikpat cik smilšu graudu. Šī "laime" gadījās kād-

reiz Hamelburgas nometnē, kad maizes nesējam paslīdēja

kāja un jau diezgan sadrupušie maizes klaipi sakrita smil-

tīs. Nesēji no smiltīm rūpīgi izlasīja maizes gabaliņus pu-

pas lielumā, bet mazākie palika smiltīs. Te nu bija rets

gadījums tikt pie maizes "papilddevas". Tad nu mēs ar

Kārli Ozolu (Aviācijas p.) cītīgi sacentāmies šo papildde-

vu ar karotēm no smiltīm zvejodami. (Nez kādēļ? — Vai tā-

dēļ ka mēs būtu noliesējuši, vai no pārēšanās aptaukoju-

šies?

Kā tas bijis angļu joslā un Cedelghemā?

•Gūstekņu ēdienkarti apraksta J. Gailītis. Ko tur ēduši?

—"Brokastīs: !/> 1. auzu pārslu un miltu tume ar plū-

mēm un rozīnēm. Pusdienās ar sauso devu: 450 gr. balt-

maizes, 20 gr. sviesta, 70 gr. desas (konservi), 100 gr. ievā-

rījuma, y%\. tējas (balta). Vakariņās: 1 1. bieza, tumīga vi-

ra."—

"Šādas augšā minētās uztura devas saņēmām līdz 18.

nov., kad tās tika stipri samazinātas. 11. martā 1940. g. strā-

dājošo deva ir krietni vien mazāka, kā normālā deva pirms
18. nov. Patiesības labā jāatzīst, ka viss uzturs bija pirmā

labuma".

"Cik mēs bijām izsalkuši, tik pat bijām ari pliki, jo

mums nebija mēteļa, siltās veļas, zābaku, un citu nepiecie-

šamo apģērba gabalu", — tā raksta J. Gailītis. (L. A. 22.

VI. 55.).
Tā tas būtu bijis rietumnieku gūstekņu nometnēs. --

Šausmas! —

Pilnīgi pretēja "bilde" bija tad, kad mēs karojām kā

viņa majestātes Fīrera grenadieri Lielvāeijas armijā. Tad
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mēs staigājām glazē cimdos un ar speķi zābakus smēlējām.

Bet kā tad tur īsti bija \

Cik ir tādu latviešu, kuri vācu putras katlā, no kura

leģionāriem bija jāstrebj, ir redzējuši jebkad rīsa putru ar

plūmēm un rozīnēm, kaut vai tik pal mazā kvantumā kā

gūstekņu nometnēs Cedelghemā vai Hamelburgā ? Kādus

gardumus un kādos kvantumos mums pasniedza grosdeičlan-

des armijas intendenti? — Parevidēsim leģionāru aprūpes

un "māgu" stāvokli Prūsijas, Pomerānijas novietnēs un

cīņu laukos. — Lauku papild. depo karavīri ēda no kon-

servu bundžām, bet ari tukšo konservu bundžu, kurās ie-

liel "ģemūse zupu" visiem nebija.

Nonākot Hamelburgas nometnē ari eS izvilku no lūžņu

kaudzes sarūsējušu konservu bundžu, kurā ieliet mannā

putru. Kas zin, varbūt mana buņdža bija tikai "slavenā-

ka". Varbūt to tur bija nometis pats tētiņa Staļina dēls,

Jakovs Džugašvilli, kurš pirms mēnešiem atradies šajā no-

metnē.' "Kadri" mainījās un šajā nometnē nu sēdējām mēs.

No šīs "slavenās" buņdžas bija jāēd gan tikai pirmajā die-

nā, jo pēc tam izsniedza ēdamtraukus.

Latviešu karavīri Prūsijā, kā iepriekš redzējām, bija

spiesti "organizēt" un pirkt par "poļu naudu" t. i. zagt.

Neapģērbtiem, neapgādātiem, badā un lielā salā, velkot zir-

ga vietā ragaviņās savas un pulka mantas, tiem bija jā-

izdara "drošsirdīga atkāpšanās".

"Pēdējās nedēļās viņi bija ēduši, ko atrada uz vietas".

"Šai laikā viņiem vārda tiešā nozīmē nācās ciest badu".

— (L. E.1316).

Ar ko tad atšķirās mūsu "ienaidnieku" aprūpe no mū-

su "sabiedroto Nachschub'a"?

'Mēs redzējām, ka dažas leģiona vienības (piem. -4. ro-

bežaps. p. no Tukuma) uz fronti nosūtīja nosprostotos va-

gonos un vietās, kur ešalons brauca cauri, izsludināja

trauksmi.

Kā pārvietoja gūstekņus? — .1. Uailītis par pārsūtīša-

nu no Putlosas uz Beļģiju, raksta: "Visu ceļu vagonu dur-
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tis bija vaļā un katrā stacijā, kur vilciens apstājās, mēs

varējam brīvi staigāt". — (L. A. 11. VI. 55.).

Ari kad mūs no Babenhausenas gūstekņu nometnes pār-
veda uz Darmstati, divas mašīnas mežā uz ceļa sabojājās.

Arni" aizgāja mežā vārnas šaut un mūs atstāja vienus.

~~ Bēdz nu! Jā. bet uz kurieni:' — Vai uz to pašu DP no-

metni, no kuras mūs pirms mēnešiem "izķemmēja", vai uz

Bortu pie Bauera ar "Hitlera putniņu" padusē un invalī-

da spieķi rokā?

Tā tas notika rietumos, bet katrs pats var iedomāties,

kādi necilvēcīgi pazemojumi un mocības bija pāpiedzīvo

tiem, kuri kā Latviešu SS-brīvprātīgo leģiona piederīgie no-

nāca krievu rokās. Kamdēļ viss tas.'

Leģiona dibināšanai piekrita, lai vajadzīgā brīdi pa-

šiem latviešiem rokās būtu savi bruņotie spēki. Kā Pods-

damas "valdība" iedomājās, kad šis brīdis būtu pienācis

un kamdēļ tas nevarēja pienākt? —
LNK prezidents Ban-

gerskis 1945. g. 29.apriļa (pav. Nr. 3) pavēl latviešu ka-

ravīriem Vācijā (izvilkums): "Latviešu karavīri Vācijā.

Ar šo pavēli tātad es atbrīvoju Jūs no Jūsu līdzšinējām

kara vīru saistībām.

Kā iepriekš redzējām, pulki jau agrāk no šīm sais-

tībām bija sevi atbrīvojuši. — Kādēļ pavēle Nr. 3 netika at-

tiecināta, ari uz Kurzemē cīnošamies latviešiem, ja jau 5.

aprīlī nav saskatīta vairs šīs cīņas jēga un gribēts 19. div.

ievākt no Kurzemes.'

—"Šādos apstākļos gen. Bangerskis 5. apriļa sēdē pa-

ziņoja, ka kopā ar J. Miezi dosies uz Vāciju, lai par

Bērenda rīcību protestētu pie vācu vadības un spertu soļus

19. div. izvākšanai no Kurzemes". — (L. E. 1171).

—"Izmisīgie protesti — un nevarība, mocoša, sāpīga,

apkaunojoša nevarība", (P. Klāns — Rūsa)

11. aprīlī sākās lielnieku lieluzbrukums vācu Oderas

Upes aizstāvēšanas pozicijai — "Tanī pat laikā 15. div. ka-

la vīros radās jauns, liels satraukums. Bija uzzināts vācu

cugstākās vadības nolūks pārvietot 15. div. uz Kurzemi un

pie tam vēl bez ieročiem. Latviešu daļu komandieri, kopīgi
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apspriežoties, atzina, ka doties uz Kurzemi bez ieročiem no-

zīmē doties pašnāvībā, jo pēc ienākošām ziņām ari Kurze-

mes aiztāvjiem trūka ieroču". — (A. Silgailis D. V. biļer.

1953. g. jūn.).

Lietā iejaucies ari leg. generālinspektors panākot no

augstākās SS vadības solījumu 15. div. nepārvietot uz Kur-

zemi. 15. div. sūtīt uz Kurzemi tā tad nebija jēgas. Vai

bija jēga turpināt "neapbruņotu" cīņu Vācijā? Kamdēļ pa-

vēli cīņas pārtraukšanai Bangerskis deva tikai 29. aprīlī?

—"Marta beigās plkv-ltn. Rušmana kaujas grupu pār-

vietoja uz Svinemindi un 12. aprīlī to pa jūras ceļu pār-
veda uz Kurzemi". — (A. Silgailis D. V. biļet. 1954. apr.-

luaijs).

Kamdēļ tās nosūtīšanu uz Kurzemi neaizkavēja, bet.

prombraueējiem vēl teica svinīgus vārdus?

—"Liktenis mums lēmis vēl reiz kāpt kuģos, bet šoreiz

lai dotos atpakaļ uz savas zemes krastiem un piedalītos at-

likušā stūrīša aizstāvēšanā. Es to ieskatu par lielu godu, jo
ikviena karavīra pamatmērķis ir savas zemes aizstāvēšana,

un, ja to viņš var veikt, cīnīdamies tieši uz savas zemes,

tad viņa mērķis ir sasniegts pilnīgi v. 1.1."—(L. A. 13.1X.52.).

Ja 5. aprīlī konstatēts, ka cīņas jēga būtu izbeigusies

jau tad, kamdēļ tad vēlāk rakstīt lepnus vārdus: "Tomēr

līdz pēdējam brīdim leģionārs palika savā sargpostenī Kur-

zemes cietoksnī v. 1.1."—(gen. R. Bangerskis L. A. 11.III.53.).
Vācieši Kurzemē ar dažādiem blēdīgiem paņēmieniem

centās kāpināt leģionāru cīņas sparu. Ģenerālinspektors sa-

vā 1945. g. 31. maija pārskatā raksta: — "Tanī pašā lai-

kā vācu militārā vara, lai pamudinātu latviešu leģiona vie-

nības uz cīņu, izdeva mūsu divizijām pavēli ar saukļiem:

"Jūs cīnāties par brīvu, neatkarīgu Latviju!" Bet šīs pa-

vēles palika nepublicētas, kā slepenas pavēles tikai karaspē

kaltt".*- (0. Freivalds Kurz. ciet. II129).

—"Sazumējot otrā pasaules kara kaujas vienībās un

militārā rakstūra palīgdienesta daļās kopā bijis, aptuveni

rēķinot, apm. 146.610 latviešu. No šī skaita puse iznīcinā-

ta". — (Alb. Eglītis Laikmets 1953. g. Nr. 20/21).
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Vai otrā pasaules karā vēl ir bijušas citas armijas no

kurām būtu puse iznīcināta? Ko gan citu varēja sagaidīt,
nododoties tāda "sabiedrotā" rīcībā, kurš leģionārus līdz

pēdējam vēlējās izmantot, un kad moris savu uzdevumu vei-

cis, tad atlikumu iznīcināt. 15. div. kom-ris SS-oberfīrers

Burks. dažas dienas pirms kapitulācijas, kad tam paziņots
atlikušo latviešu karavīru nolūks — doties R - sabiedroto

gūstā, pēc maj. Baumaņa liecības, esot burtiski teicis: "Tā-

pat viss ir zaudēts un es kā godīgs karavīrs nevaru pielaist,

ka piepildās tanku armijas komandiera vēlēšanās iznīcināt

latviešu karavīrus Goldbergas. Nīnhagenas rajonā. Turpi-

niet savu izraudzīto ceļu". — (A. Silgailis D. V. biļet. 1953.

g- jūlijs).

Ari leģiona vēstures sastādītājs kpt. O. Caunītis rak-

sta, ka pēc tam, kad armijas kom-ris pavēlējis neapbruņo-

tas latviešu vienības iesaistīt frontē, lai tās iznīcinātu vai

nokļūtu krievu gūstā, 15. div. kom-ris Burks griezies Hitle-

ra virspavēlniecības stabā, bet ari no turienes saņēmis kate-

gorisku pavēli vienības iesaistīt cīņā. Latviešiem esot jā-

paliek austrumos, jākrīt vai jānonāk krievu gūstā. — (Kpt.

O. Caunītis Laiks 1954. g. 17. martā.).

Reiz Rīgā čekas priekšnieks Šustins deva pavēli: "Vseeh

rastreļaķ!" Tagad vācu augstākie štābi pie Goldbergas vē-

lējās krieviem sagādāt šo prieku — visus nošaut!—

Uz tādām lietām arī vāciešiem bija "viegla roka".

—"Vācu SD vīri nošāva bez kādas tiesas bij. Latvijas

armijas Aviācijas pulka komandieri pulkvedi Kandi, ko lat-

\ iešo iestādes bija sūtījušas sakaru uzturēšanai ar šiem ba-

taljoniem, attēlojot to kā pašnāvību. Tādā pašā "pašnāvī-

bā*' no SD mira ar lodi galvā jau vācu okupācijas sākumā Lat-

vijas armijas plkv-ltn. Deglavs, dedzīgs latviešu patriots.

Un tie nebija vienīgie"pašnāvnieki".(A.Plensners Inf. p.1.9.)

Tik necils bija skaisto ilūziju epilogs par kopējo cīņa

ar vāciešiem — "plecu pie pleca". 18. gads nevarēja at-

kārtoties nebija priekšnoteikumu, lai tas varētu atkārtoties.

Situācija bija pavisam citāda kā 18. gadā. Toreiz latviešiem

bija sava pagaidu valdība, kuru aizstāvēja R-sabiedrotie.
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Sabiedroto vārdā Anglija stingri pieprasīja Vācijai, kad lā

gribēja izvest savus nolūkus Latvijā, lai Vācija dod iespēju

pagaidu valdībai pildīt viņas pienākumus. (Fr. Zālītis Lat-

vijas vēsture).

"Latviešu pārstāvji" un leģiona formētāji otrā pasau-

les kara laikā bija pilnīgi atkarīgi no vāciešu patvarībārn.
Rietum-sabiedrotie bija mūsu sabiedrotā — Vācijas — ie-

naidnieki. Cerēšana uz R-sabiedroto uzvaru no vienas pu-

ses un Podsdamas LNK. militārās sadarbības līguma slēgša-

nas deklarējums ar Vāciju no otras puses, padarīja mūsu

situāciju visai impozantu. TaS parāda nespēju atšķirt vēl-

mes no iespējām. Ar labiem nodomiem vien nepietiek. Piles

klons esot bruģēts ar labiem nodomiem, kuri nav varējuši

tikt izpildīti. Ari Podsdamas komiteja bija viens tāds la-

ba nodoma akmens elles bruģim. Leģions noasiņoja kā vā-

cu armijas sastāvdaļa un nevarēja tikt izlietots kā Latvijas

balsts. Kā Bangerskim iznāca kļūme ar Latviešu SvS brīvpr.

leģionu, tā Kurelim ar kureliešiem. Kurelis esot bijis par

vecu. Plkv-ltn. R. Kociņš par kureliešiem, starp citu, rak-

sta :' 4Kā redzams, tad kureliešu augstāko vadību sastādija

gen. Kurelis un kpt. Upelnieks, kas ilgus gadus jau bi-

ja atradušies rezervē bez izdevības ņemt dalību taktiskās

mācībās". — (Latvija Argentīnā 1954. g. 209).

Ģen. Bangerskis ir gados vecāks un ari pensijā aizgāja

3 gadus ātrāk par gen. Kureli. Kā te bija ar taktiskās apmā-

cības iespējām? Kā gen. Bangerskis, tā gen. Kurelis bija

viņu pakāpēm un ieņemamiem amatiem noteikto maksimālo

vecumu sasnieguši un bija no armijas atvaļināti, lai bau-

dītu garajā dienesta laikā nopelnīto vecuma dienu atpūtu.

Pienāca nenormāli laiki, karš un okupācijas un nenormā-

lus laikos notiek nenormāla izrīcība. Daudzi, kuriem vaja-

dzēja "atdusēties uz lauriem", atkal uzpeldēja jauno noti-

kumu virpuļa virspusē un savas vairs neesošās spējas pārvēr-

tēdami, pacēla vadonības zizli. Bet viņi bija par veciem.

1944. g. gen. Kurelis bija 62 gadus vecs, Bangerskis 66 ga-

dus un Dankers 60 gadus vecs. Ar gadiem rodās pieredze,
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bet zināmas robežas pārejot sākas fizisko un garīgi» spēku

regress.

Zivis pūstot no galvas. Tauta sākot bojāties no pār-
smalcināto — izlepušo inteliģentu slāņa. Varētu vēl pie-

bilst, ka armija sāk bojāties no novecojušās ģenerālitāles.

Bel ne tikai vecums bija vainojams neizskaidrojamai

piekāpībai vāciešu priekšā pie latviešu karavīru iesaistīša-

nas vācu bruņotajos spēkos. Lieli nopelni pie tā ir t.s. re-

patriantiem. Lai izbēgtu no boļševiku varas loka jau 1940.

g. uz Vāciju aizbēga gen. Dankers. Kati sākās otrā repa-

triācija 1941. g. uz Vāciju repatriējās ari vairāki citi bij.

Latvijas armijas virsnieki kā piem. plkv. V. Janums, Ā

Silgailis v. c. Vairāki repatrianti ir cēluši iebildumus pret

šī vārda it kā nepareizu lietošanu, jo kā gan latvietis va-

rot repatriēties uz Vāciju? — Te nav jāaizmirst, ka ne ti-

kai 1939. g. bet ari 1941. g. repatriantiem prasīja pierādīt

vācietību, t. i. vācisku izcelsmi. Repatrianta apzīmējums

viņiem tā tad nav aplams. Cik viegli un ar kādiem līdzek-

ļiem katram no repatriantiem savu vācietību pierādīt izde-

vās, tas ir cits jautājums. Daudziem, ari A. Silgailim, ne-

bija grūti pierādīt vācietību. Bija jābrauc kalpot radnie-

cīgajam vācietim, lai atkratītos no kalpošanas krievam, jo

ari boļševiku komisārs viņu bija uzskatījis par uzticamu un

saviem nolūkiem noderīgu cilvēku. Pats Silgailis atstāsta

sarunu ar boļševiku brigādes komisāru: "Un komisārs vaļ-

sirdīgi atzinās — "Jūs esal man ļoti noderīga persona

Latvijā JŪS visi pazīst kā izteiktu komunisma pretnieku;

kā bij. līvenietis Jūs viegli varai dabūt sakarus ar krievu

r.migrantu aprindām; beidzot. Jūs runājiet vāciski, esal

vienmēr aizstāvējis uzskatu, ka Latvijai nepieciešama ciešā-

ka sadarbība ar Vāciju. Viss tas Jums atvieglotu iegūt ari

vācu aprindu uzticību. Ka būsit uzticīgs mums, par to es-

mu pārliecināts". — (Laiks 11. 11. 53,).

Vai nav savādi, ka boļševiku komisārs A. Silgaili ir uz-

skatījis par tādu. kurš varētu būt viņiem uzticams.

Nu bija jāglābj sava āda un tā ne viens vien "panē-
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ma vagu" uz Vāciju. Ja ari gribētu, tomēr visi no Latvi-

jas aizbēgt nevarēja, — tā tad mirēju palika pietiekami.

"Kad kauns un bēdas tautu spiež,

Un maz kas viņai līdzi cieš,

Tad nāc, kaut palīgs mazs vai vēls

Un teic, ka esi viņas dēls!" (Kaudzītes Matīss).

Tā dēli aizbrauca apliecināt savu ticību tautai— uz Vāci-

ju. Kas lai saprot kam, kurš, kad apliecina savu ticību un uz-

ticību. Visi neaizbrauca, visi ari nepieprasīja nac. soc. Vāci-

jas pavalstniecību jau 1941. g. Darmstatē. "Übi bene, ibi

patria!" Uzticība bija iegūta liela. A. Silgailis ar gen. maj.

Piķiera gādību, varēja viegli sasniegt toreizējo Vācijas stip-

ro dūzi — Himleru, ar kuru viņš 1944. g. janvāra bei-

gās varēja pat kopā pusdienot.
—"Pēc dažiem jautājumiem par 15. div. gaitām Him-

lers lūdza mani pusdienā — blakus telpā, kas bija atdalīta

bīdāmām durvīm". (A. Silgailis L. A. 5. 111. 53.).

Silgaiļa sasniegumi liekas vēl jo iespaidīgāki, ja ņem

vērā, cik grūti Zviedrijas karāļnama piederīgajam grāfam

F. Bernadote nācās piekļūt Himleram. Izpildot humanitā-

ro darbību, grāfs Bernadote zviedru ārlietu vadības uzdevu-

mā vēlējās sastapt Himleru. — "Bet vai man laimēsies pie-

kļūt tam vīram, ko visi uzskatīja par īstenībā varenāko vī-

ru Vācijā", — raksta F. Bernadote. Vispirms viņam izdo-

das piekļūt Himlera gestapo šefam Kaltenbrunneram.

—"Mans uzdevums bija pārliecināt šo Himlera gesta-

po vadības galveno vīru, ka būtu lietderīgi, ja es tiktu pie

valsts ministra" — Obergrupenfīrcrs Kaltenbrunners uz-

svēris: "Cik ārkārtīgi grūti esot sarīkot šādu satikšanos".

— (F. Bernadote Beigas 31).

Saprotams, Himleram grāfa titulis nozīmēja daudz ma-

r.āk, kā paša dotie Zonderfīrera un Oberfīrera grādi Silgai-

lim. Savs paliek savs — tas vienmēr tuvāks un mīļāks . .

Kā redzējām, daži derēja vācietim un varētu derēt ari krie-

vam. Bija ari tādi, kuri nederēja nekam. Šadi "pasaules

lāpītāji" daudzkārt gadījās pērkoņkrusta rindās. Tos va-

jāja Saeima laikos, tos tupināja aiz restēm Ulmanis, tāpat
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glābiņa viņiem nebija boļševiku laikā un ari mesijas Fīre-

ra atnākšanas laikos tiem, beigu beigās, rezervēja dzīves

telpu Flosenburgā. Dažus no "diktatora" Ulmaņa cietu-

ma izlaida ienākusē sarkanarmija. Daudzi augstos amatos

tika "atbrīvotāja" Fīrera laikā. Par to nu bija jāpatei-

cās.

Vācu okupācijas laikā 1943. g. Lauksaimnieka gada

grāmatā (ja atmiņa neviļ — tāds bija gada grāmatas no-

saukums) A. Šilde "nolika" Ulmaņa diktatūru un viņa

laikmetu. Par "diktatoru" Ulmani "atbrīvotāja" Fīrera

laikos to varēja atļauties. Var būt dažādās domās par Ul-

maņa laiku un viņa rīcību, bet par A. Šildes rakstu vācu

okupanti varēja berzēt rokas. Tiem derēja katrs, pat sīkā-

kais rakstiņš, kas runāja sliktu par kādu no Latvijas brīv-

valsts posmiem. — Skaldi un valdi!

Ulmanis padzina Bruno Kalniņu un atņēma tam Latvi-

jas pavalstniecību. "Diktatora" Ulmaņa valdīšanu izbeidza

"atbrīvotāja" sarkanarmija. Nu Bruno varēja atgriesties

Latvijā, kļūt par "ģenerāli" un "profesoru" augstskolā.
Kam gan lai viņš par to pateiktos, ja ne "tēvam un sko-

lotājam Staļinam"?

Kad gen. Bangerskis bija kreiso kabinetu kara ministrs

Brunītis bija kara lietu komisijā. Sastrādāties vajadzēja

labi.

Kad gen. Bangerskis bija leģiona generālinspektors, vi-

ņam vajadzēja labi sastrādāt ar G. Celmiņu (Brīvprātīgo

organ. korait.). Ari Gustavu Celmiņu "diktators" Ulmanis

izraidīja no Latvijas un atņēma viņam pavalstniecību. G.

Celmiņš varēja atgriesties tikai 1941. g. — vācu okupāci-

jas laikā.

—"Savādi, ka Reinhardu, kas dzīvo Anglijā, sūtnis Za-

riņš nav saistījis sūtniecības dienestā", — tā raksta Kursi-

Ijis (L. A. 10. X. 53.).

P. Reinhards bija vācu okupācijas laikā Darba pārval-

des latv. šefs. Caur darba pārvaldi "piegādāja" brīvprātī-

gos bataljoniem un leģionam. Caur darba pārvaldi piegā-

dāja vergu darba spēku Vācijā Zaukelim, kuru Nirnberga
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pakāra. — "Pīlārus" vajadzētu gan ievērot un izvirzīt die-

nestā .
..

Tagad P. Reinhards iet "plecu pie pleca" ar Bruno

Kalniņu Eiropas Kustības Nacionālā Komitejā. P. Rein-

hards tur ir "pagaidu valdes priekšsēdis", bet B. Kalniņš

"pagaidu padomes priekšsēdis". (Latvju Ziņas 5. V. 55.).
Roka roku mazgā ■— abas "šmucīgas".

Daudz nelaimju sagādāja pārmaiņu un okupācijas lai-

ku konjunktūras izmantotāji. Kā Anš. Eglīša Šetūriņš un

citi līgavu mednieki, tāpat šie okupācijas laiku Šetūriņi —

amatu mednieki, varēja teikt: — "sajūt, sajūt mana nāss,
kaul kur smaršo ananāss". — Pienācis bija viņu — Šetū-

viņu laiks
.. .

Amatus, protams, viņi ieņēma ar "lielu uzupurēšanos"'

un tikai "latviešu tautas" labā. tāpat kā viņu lielais priekš-

gājējs — Augusts Kirehenšteins.

Lai repatrianti vācu okupācijas laikā varētu atgriesties

Latvijā, tos citādi nelaida atpakaļ, ja neuzņēmās speciālu

uzdevumu. Kāds katram bija šis uzdevums, tā. liekas, ne-

kad neuzzinās, jo vai gan viņi paši par to stāstīs.' Katrā

ziņā par atgriešanās iespējām viņi bija saistīti paklausībā
vācu varai. Te kļūst saprotams, kamdēļ tik neatlaidīgi, —

atkal un atkal — latvieši tika iesaistīti vācu bruņoto spē-

ku dienestā. Kuri no okupācijas laika amatvīriem pret to

protestēja .' — 194:5. g. 27. janvārī, kad SS policijas vadī-

tājs genērālmaj. šrēders pie sevis bija aicinājis ģenerāldi-

rektorus un vēl citas personas (Plūme. plkv. Silgailis. plkv-

ltn. Veiss) lai paziņotu, ka Fīrers atļāvis uzstādīt *SS brīv-

prātīgo leģionu. Šrēders aizrāda, ka viena latviešu tautas

daļa brīvprātīgo akciju noraidījusi, un vēl vairāk, nosauku-

si par tautas nodevējiem tos. kas bijuši aktīvi vervētāji. Par

Fīrera atļauto SS leģionu izcēlās domstarpības. —"Kad šīs,

27. janvāra, apspriedes beigās, pēc asas vārdu maiņas ar

Valdmani, Šrēders uzaicina visus klātesošos uz kopējām va-

kariņām, kur radušās domstarpības vēl varētu pārrunāt,

un kad Valdmanis šo uzaicinājumu nedzirdēti asi, pat rupji,

noraidīja teikdams: "par latviešu asinīm es nerunāšu pie
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vācu vīna", tad visiem bija skaidrs, ka Valdmanis nokļuvis

ļoti apdraudētā stāvoklī. Ne mazāk skaidri to apzinājās ari

pats Valdmanis".— (P>. Zemgals Dienās baltās, nebaltās 90).

Kam vēl toreiz bija tikdaudz dūšas, kā bij. ģenerāldi-
rektoram un tagadējam arestantam A. Valdmanim?

—"Ģenerāl, lūdzu, šoreiz turaties kā vīrs". "Ģenerā-
lis tomēr neizturēja un kā no 29. janv. protokola redzams,

protestēja visai vāji". — (P>. Zemgals Dienās baltās, nebal-

tās 91).

Rezultātā radās mobilizācijas leģionā. Vācieši arī Lat-

vijā pielietoja "tukšās un degošās" zemes taktiku — nopo-

stīja gan lauku mājas, gan veselas pilsētas, tiltus, ceļus,

pat Staburagu. Daudzi nevarēja paciest šādas nejēdzīgas

vācu rīcības un aizgāja t. s. kureliešos.

KAS IR KURELIEŠI?

Ja leģions ir kopjēdziens visām latviešu vienībām

ieroču un policijas spēku ietvaros, tad kurelieši ari ir le-

ģiona sastāvdaļa, jo tos saformēja no aizsargiem — c gru-

pas — palīgpolicijas,

—"Jūlija vidū, kad Latvijā iebrukušā ienaidnieka at-

vairīšanai bija nozīmīgs katrs atvaires spēku papildinājums,

Rīgas apriņķa priekšnieks un 5. Rīgas aizsargu pulka kom-

ris J. Veide saziņā ar aizsargu organizācijas priekšnieku un

Rīgas apgabala komisāru uzsāka organizēt visus Rīgas ap-

riņķa aizsargus trijās militārās vienībās. Šīs vienības orga-

nizēt un pārzināt viņš pilnvaroja gen. Kureli. plkv. Vītolu

un plkv-ltn. Medni. Praktiski savu vienību sāka organizēt

vienīgi gen. Kurelis. resp. viņa uzdevumā kapt. Upei?

nieks..." (O. Freivalds Kurz. ciet. 1 67).

Ko darīja generālinspektors?
—"Šinī brīdī, kad visi iespējamie spēki svarīgi frontes

stabilizēšanai Latvijā. Rigā leģiona generālinspektors no sa-

va štāba piezvanījis Rīgas aizsargu pulka komandierim

Veidem un izteicis domu, vai tieši tagad nebūtu aizsargiem
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izdevība beidzot parādīt, ko tie spēj tēvzemes sargāšanā.

Veide atbildējis, ka šim nolūkam viņš jau sevišķi esot piln-

varojis gen. Kureli". — (Alb. Eglītis L. A. 25.1V. 53.).

—"Tālāk Veide kā grupas tiešais priekšnieks pastāv

uz to, ka Upelniekam noteikti jābūt gen.Kureļa staba priekš-

niekam. Ja tas tā nenotiek, tad viņš, Veide, savus posteņus

atstāj" — teikts D. V. biļet. Nr. 6. Pats Veide, savos 1944.

g. 12. dcc. paskaidrojumos generālinspektoram raksta: —

"Kas attiecas uz gen. Kureļa štābu, tad zinu, ka viņš pats iz-

vēlējās par štāba prJtu kapt. Upelnieku; adjuntantu Gre-

goru, saimn. pr.-ku pulkv. Liepiņu",— (O. Freivalds Kurz.

ciet. II 71).

Tā tad redzam, ka kureliešu formēšana sākta tikpat

Ugāli, cik "legāli" mobilizēja citas leģiona vienības. Pēc

1. VIL 1944. g. generālinspekcijas datiem uzrādīts leģiona

c - grupas palīgpolicijā (aizsargi) iesaistīti — 22.262 vīri.

Kādēļ kurelieši neuzturēja sakarus ar generālinspektora

štābu?

Sakaru uzturēšanas pamatprincipi nosaka, ka sakari jā-

cenšas uzturēt abām pusēm. Ja kurelieši tā nedarīja, kam-

dēļ ari generālinspekcija tā nedarīja? Bez tam generālins-

pektors nebija ne kureliešu, ne ari kādas citas leģiona vie-

nības priekšnieks. "Kurzemē kureļa grupa pastāvēja ar mi-

litāro iestāžu ziņu... tās legalizāciju militārā vadība Kur-

zemes cietoksnī neapšaubīja". (Alb. Eglītis L. A. B.V. 53.).

—"Jaunā novietojumā ai jaunojām sadarbību ar 212. iz-

lūkošanas daļu", — raksta pats Kurelis. Kamdēļ kurelieši

uzņēma dezertierus? Vai patiešām tie ir dezertieri, kuri-ne-

vēlējās atstāt Kurzemi, kad 15. div., 1. un 2. policijas pul-
kus un sevišķo uzdevumu bataljonu sūtīja uz Vāciju? Kam-

dēļ citi leģiona pulki (15. un 19. div.) pieņēma un slēpa

resp. ieskaitīja savā sastāvā dezertierus latviešus no vācu

daļām? — Nav nozīmes kureliešus apvainot par dezertieru

pieņemšanu, konstatēt sekas, ignorējot cēloņus, kas izsauca

dezertēšanu.

—"Oktobra beigās ari 19. divizijas daļās parādījās mo-

rāliskā krīze, jo ļaudis vairs neticēja, ka Kurzeme tiks tu-
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rēta. Vīri pa vienam un pulciņos nozuda, daļai iemaisoties

Rtarp bēgļiem, daļai dzīvojot apbruņotiem uz savu roku un

daļai pievienojoties kureliešiem. 19. div. kaujas vienības šā-

dā kārtā zaudēja ap 500 vīru, bet papildinājumu depo pat

2000",— raksta plkv-ltn. R. Kociņš (Latvija Argentīnā

1954. g. 209).

Ģenerālinspektors un divizijas, tā tad bija pazaudēju-
si morālo kredītu. Leģionāri redzēja, ka ne generālinspek-

tors, ne pulku kom-ri nav spējīgi novērst tās pārestības un

netaisnības, par kurām pats generālinspektors raksta 1. 11.

1945. g. kādā iesniegumā: "Kamēr agrāk Kurzemi pārval-

dīja tikai viens apgabala komisārs, tagad to ir četri. Katrs

no tiem izdod savus noteikums"— un tālāk — "Pagasta ve-

cākos ieceļ, atceļ, maina, padzen, aicina atpakaļ, apcietina

un atkal atbrīvo vai aizsūta uz Vāciju. Ventspils apr. vie-

nā laikā apcietinājumā atradās 8 pag. vecākie. Tā

kā nepastāv tiesas un izmeklēšanas iestādes, pavisam sīkus

nodarījumus izspriež drošības policija, un cilvēki, kas būtu

pelnījuši dažas nedēļas cietuma, nonāk koncentrācijas no-

metnēs. Lielākiem darbiem cilvēkus žandarmi vienkārši ķer

uz ceļa. Ari militāra dienesta vietas bieži vien rīkojās pa-

tvarīgi. Piem. 32. div. uz savu galvu izdarīja mobilizāciju

divos pagastos, par to nemaz neinformējot latviešu iestādes.

Neiespējamais chaoss pārvaldē un saimnieciskajā dzīvē, pā-

restības un netaisnības, kas sastopamas uz katra soļa, liek

iedzīvotājiem ar mazāk stingru raksturu meklēt glābiņu mo-

žā. Kurzemes iedzīvotāji man vairākkārt ir izteikušies, ka

tie sevi uzskatot par vajātiem meža zvēriem. Šis beztiesis-

kais stāvoklis izpaužas ari tuvinieku vēstulēs frontes cīnī-

tājiem, kuri tad bieži dodās patvaļīgā prombūtnē, lai būtu

pie savējiem un tos aizsargātu..."—tā raksta pats gene-

rālinspektors.

Un par šādu kārtību lai cīnītos un mirtu? —-Vai tad

nu kāds brīnums, ja daudzi neredzēja jēgas cīnīties par

šādu "Jaunās Eiropas kārtības" chaosu un dezertēja. Vai

varbūt kureliešiem vajadzēja tos ķert un nodot SD polici-

jai vai vienkārši atklāt pret tiem uguni ?
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—"Bet tad, kad vācieši vienu pēc otras izrāva no grāv-

jiem vairākas latviešu vienības un pārgrūda tās pāri jūrai

uz Prūsijas klajumiem, lai tur tiem liktu rušināt ierakumus

vai aizstāvēt Vācijas paugurus, kamēr pašu zemē lēni noasi-

ņoja atstātie kauju vilki, daudzi rūdīti latviešu grāvju pui-

ši meklēja iespēju kā palikt savas zemes robežās. Tā spēji

un neapturami Kurzemes cietoksnī izveidojās nacionālo par-

tizāņu kustība, kas izauga no gen. Kureļa aizsargu grupas,

kas ar vāciešu ziņu un svētību bija izveidota Skrīveros, īpa-

šu uzdevumu veikšanai vēl pirms Rīgas krišanas". (Ingr.

Vīksna — Mums jābrien jūrā).

Par šiem "dezertieriem" plkv. A. Lasmanis raksta:

"No tiem daudzi savā laikā bija apbalvoti ar dzelzs krustu".

— (Laiks 10.111. 55.).

Ģen. Kurelis generālinspektoram, starp citu, raksta:
"Grupu formēšanu apgrūtināja nelaime, ka šinī rajonā sa-

plūda arvien vairāk no karaspēka daļām noklīdušie, kurus

BŪtija uz Vāciju. Vēlāk prasijām 212. izlūkošanas nodaļas

priekšniekam — ko darīt? Pēdējais kpt. Upelniekam iztei-

cies, ka cilvēki, kuri negrib atstāt savu zemi, ir krietni cilvēki.

Es pats personīgi pārliecinājos, ka 212. izlūkošanas nodaļa tā-

dus cilvēkus sekmīgi izmantoja savā darbā. Tad ari mēs

tos pasākam uzņemt savās rindās un viņus par dezertieriem

Peuzskatijām". — (O. Freivalds Kurz. ciet. II 72).

Kāds vāciešiem pakalpīgs gariņi no kureliešu štāba

iesniedzis ziņojumu Jekelnam; pēc tam Jekelns pārmetis
Kurelim slēgtas vienības radīšanu blakus vācu armijas un

lH)licijas vienībām un leģionam, un paziņojis, ka ar 3. no-

vembri Kureļa vienība tiek pakļauta viņa, Jekelna. padotī-

bai un ka turpmāk militāro un saimniecisko apgādi kār-

tos Šaca bataljons Klānē, kuram ari iesniedzami visi piepra-

sījumi. 9. novembrī Kureļa štābā notiek apspriede, kurā

nolemj, ka sarunām attīstoties labvēlīgi, jācenšas no jeb

kādiem incidentiem ar vāciešiem. 14. novembrī tomēr pie-

nāk Kureļa vienību likvidēšanas diena, par ko pats Kure-

lis liecina, ka 14. novembra rīta pusē pie viņa ieradies SS-
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-obergrupenfīrers Junklaus un iesniedzis pavēli par vienību

atbruņošanu.

—"Bet vēl sarunu laikā ārā sākās šaušana ar granāt-

metējiem. Sākumā vācu virsnieki paskaidroja, ka notiek

vienīgi mācību šaušana, bet kad noskaidrojās, ka jau ar pir-

miem šāviņiem nāvīgi ievainoti 5 cilvēki, tad paziņoja, ka

no manas 1. rotas esot šauts vispirms. (Gluži tāpat kā boļ-

ševiki Somijas "Ziemas karu" iesāka apšaudot somu teri-

toriju, bet paziņoja, ka somi pirmie atklājuši uguni pret

Pad. savienību — A. B.). Tas nebija tiesa. Ls domāju, ka

vācieši šāva lai tikai radītu apjukumu un tad mūs vieglāk

atbruņotu. Tūlīt sekoja pavēle ierasties ar visiem virsnie-

kiem, un kad tas bija noticis, paziņoja, ka viņi arestēti",—

raksta gen. Kurelis (0. Freivalds Kurz. ciet. II 75).

Arestētos virsniekus nodeva kara tiesai. Virsniekiem

inkriminēja —"ka apsūdzētie uzturējuši sakarus ar anglo-

sakšiem un gatavojuši sacelšanos".— 19.novembrī Liepājā
tiem piesprieda nāves sodu nošaujot.

—"20. novembrī nāves sodu ari izpildīja plkv. Liepi-

ņām, kpt. Upelniekam, kpt. Mueeniekam. vltn. Gregoram,

ltn. Filipsonam, ltn. Prikulim, ltn. Rasām un darbvedim Val-

teram, bet plkv-ltn. Graudiņu, kpt. Pāvulānu un ltn. Ankra-

vu apžēloja un aizsūtīja uz Vācijas koncentrācijas nomet-

nēm".— (0. Freivalds Kurz. ciet. II 70).

—"22. novembrī 1944. g. leģiona generālinspektors rak-

sta SS galvenās pārvaldes pr-kam Bergeram, ka Jekelns no-

sūtījs uz Stuthofas nometni 454 vīrus it kā par "piederību

pie gen. Kureļa latv. nacionālās armijas". — (L.E. 1111).

Šeit Jekelns, tāpat kā boļševiki Territoriālajam korpu-

sam, sarīkoja "Liteni" kureliešu virsniekiem. Tādu pašu

"Liteni" leģiona 15. div. daļām, vācu tanku armijas koman-

dieris bija nolēmis sarīkot Vācijā Goldbergas, Nīnhagenas

rajonā.

Tanī pašā dienā ari pie ltn. Rubeņa ieradies kāds vācu

kapteinis ar līdzīgiem atbruņošanas noteikumiem.— "Ltn.

Rubeņa bataljons, kurā ietilpa divas smago ieroču rotas,

viena ložmetējnieku un viena strēlnieku rota ar apm. 400
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vīriem, biju atteicis atbruņoties un uzsācis cīņu ar vācie-

šiem. 25 dienu ilgo, pastāvīgo sadursmju laikā vienība cie-

ta jūtamus zaudējumus. Bija krituši apm. 40 vīru, to vidū

ari pats bataljona komandieris ltn. Rubenis. Ari vācu zau-

dējumi nebija mazi. Tikai 10. decembrī vienības sadalījās

mazākās grupās un izklīda apkārtējos mežos",— raksta

gen. Kurelis. — (0. Freivalds Kurz. ciet. 11. 75).

Vai varbūt ari ltn. Rubenim vajadzēja paklausīgi pa-

doties, lai viņu tāpat kā pārējos virsniekus, kuri nebija pre-

tojušies nošautu un viņa vīrus nosūtītu uz KZ nometnēm?

Plkv-ltn. R. Kociņš par ltn. Rubeņa bataljona cīņām

raksta: "Atbruņošanas pavēlei nepakļāvās ltn. Rubenis un

ar savu bataljonu 3 dienas veda izmisīgu cīņu pret vācie-

šiem, pie kam pats kādā prettriecienā krita. Vācieši, kas

bija ņēmuši dalību kaujas epizodē pret Rubeni, ļoti atzi-

nīgi izteicās par šā bataljona vīru varonīgo cīņu, kas sa-

gādājusi negaidīti smagus zaudējumus uzbrūkošiem vācie-

šiem. Starp kritušiem Rubeņa vīriem (ltn. Rubenis pats bi-

jis laiku 2. grenadieru pulka virsnieks un Kureļa grupai pie-

vienojie jau Skrīveru periodā) atrada daudz dzelzs krus-

tiem apbalvotos".— (Latvija Argentīnā 1954. g.Nr. 209).

—"Par godu kritušajam ltn. Rubenim jāsaka, ka vi-

sus oficiālos "sarkanās bultas" (boļševiku partizāņu ■— A.

I».) piedāvājumus viņš strikti noraidījis".— (D. V. biļet.

1954. g. nov./dec. PAS).
—"Kādā sarunā ar gen. Bangerski 1944. g. 16. okt. Je-

kelns starp citu izmet, ka nodomājis formēt jaunu policijas

vienību 1000 vīru apmērā, ar kuru operēšot Alšvangas ap-

kaimē. Bet pāris dienas vēlāk kādā citā apspriedē Jekelns

norāda, ka esot plānu mainījis un ar savu kaujas grupu do-

šoties uz Talsu rajonu. Tas ir tieši tanī laikā, kad tur sāk

ierasties pirmās kureliešu vienības", — raksta Daugavas

Vanagu biļet. (1954. g. Nr. 6PAS).

Vai tas nozīmētu, ka jau 16. okt. Bangerskis būtu gu-

vis norādījumus par Jekelna akciju pret kureliešiem un

atstājis lai lietas plūst savu "dabīgo" ceļu?



199

Kurelieši esot bijuši fantasti, nesaredzējuši realitātes.

Vai tikai kurelieši vien bija fantasti?

KO ŠIE FANTASTI VĒLĒJĀS?

A. Dravniekam 1944. g. 9. oktobrī Upelnieks izstāstījis

aavus nodomus. Tajos, starp citu, ietilpusi a) jānodibina

pag. valdība un jāproklamē Latvijas neatkarības restaurē-

šana 2) latv. pag. valdība pārņem zemes aizsardzību un uz-

aicina vācu karaspēku pakļauties Latvijas armijas virspa-
vēlniecībai. (0. Freivalds Kurz. ciet. II 73).

R. Oša valdība 1945. g. 5. maijā — sabrukuma tiešā

priekšvakarā prasīja to pašu, ko Upelnieks prasīja jau

pirms pusgada.

Upelnieks bija LCP militārais padomnieks. Latvija»

Centrālā Padome ar prof. Čaksti priekšgalā uzņēma nele-

gālā ceļā sakāms ar sūtni Zviedrijā Salno. lesniegumā kon-

statēja, ka Latvijas tauta noraida abas kā vācu, tā krievu

okupāciju. Latvijas sūtnis ASV Dr. Bīlmanis tādejādi šos

dokumentusvarēja publicēt 1944.g. (Latviju Zinas 17. 11. 55.).

—

"
...uz Zviedriju nosūtīja L. Šiliņu, kurš 22. jūlijā

1943. g. ieradās Stokholmā atvesdams līdz plašāku informā-

cijas materiālu par stāvokli Latvijā, kā ari okupācijas va-

ras izdotos likumus un rīkojumus". (L.E. 1399).

—"Bija radīti neatkarīgās Latvijas bruņotie spēki, kū-

ms augstākais pavēlnieks bija kaut kur noslēpumu miglā-

jā ietinusies LCP. Pēdējā savukārt varēja ziņot uz ārpa-

sauli, galvenā kārtā Zviedriju, ka aiz LCP stāv prāva tau-

tas daļa resp. tās rīcībā ir pat bruņotie spēki, kuri vaja-

dzības gadījumā iesaistāmi pret jeb kādu okupantu un ie-

brucēju ''.— (D. V. biļet. 1954. g. Nr. PAS).

Bet gen. Bangerskis to pašu varēja izdarīt tikai 2 ga-

dus vēlāk, pēc kapitulācijas 1945. g. ap maija vidu, par ko

>riņš savā 1945. g. 31. maija izklāstā raksta: "Tāpat nosū-

tījām ar gadījuma kurjeru plašāku informāciju mūsu sūt-

nim Stokbolmā JSalnajam, ar lūgumu virzīt šo informāciju
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tālāk mūsu pārējiem sūtņiem". —■ (O. Freivalds. — Kurze-

mes cietoksnis, 11. 134).

Pat kara gūsteknis Vlasovs ir varējis to, kas Bangcrs-

kim nav bijis pa spēkam. Kā raksta G. Aronsons grāmatā

"Patiesība par vlasovicšiem", tad Vlasovs nosūtījis kā sa-

vu pārstāvi J. žerebkovu uz Šveici sakaru uzņemšanai un

sarunām ar anglo-sakšiem. G. Aronsons-pie tam ir nelabvē-

līgi noskaņots pret vlasoviešiem.

A. Dravnieks par kureliešiem vēl raksta: "Ir 1944. g.,

bet jo īpaši tagad vērtējot ar prātu, nevis ar sirdi, jāatzīst,

ka kāpt. Upelnieks bija dziji maldījies situācijas politiskā mili-

tārā novērtēšanā. Tāds vienmēr ir aizrautīgu cīnītāju liktenis,

kas deg savā idejā un pareizi nenovērtē pretspēku. Tādos

gadījumos mēs runājam par traģēdiju. Tā mums jārunā ari

par kureliešu traģēdiju ar tās galveno varoni kpt. Upelnie-

ku centrā".— (O. Freivalds Kurz. ciet. 11. 73).

Pareizi teikts, bet tas tikpat labi-var attiekties uz kpt.

Upelnieku kā citiem. Liekot vērtējumā Upelnieka vietā Ban-

gerska vai Oša vārdu un kureliešu vietā vārdu "leģions".
A. Dravnieka atzinumā nav jāmaina vairāk nekas. Leģions

bija pilnīgā vācu padotībā un tam bija jāpaklausa visas

vācu priekšniecības pavēles — kauties, atkāpties vai braukt

uz Vāciju. Tā tas ari notika.

Kurelieši gan nepiedalijās vienību sastāvā frontes cī-

ņās kopā ar citām leģiona vienībām, bet neviens nav ari de-

vis pavēli to darīt. Līdz ar pilnvarojumu vienību formēša-

nai Rīgas ap-ķa pr-ks Veide gan uzdevis vācu atkāpšanās

gadījumā aizstāvēt Daugavu starp Pļaviņām un Ķegumu.

Pavēle dota, kad vienību vēl nebija. Kad aizstāvēšanu sākt?

Vācieši atkāpās jau no Staļingradas sākot jau ar 1942. g.

—"Sept. 2. pusē, vācu spēkiem atejot! tālāk, K-grupai

nācies izšķirties, vai iesaistīties kaujās, vai atkāpties. Ne-

kādu norādījumu nb Rīgas apr. pr-ka. nav bijis". —

(L. E. 1109). . . i .

—"Grupas (Kureļa gr. — A. B.) oficiālie .uzdevumi bija

cīnīties ar krievu partizāniem, kā ari pašai izveidot parti-

zāņu grupas, kas cīnītos komunistu ieņemtos; apgabalos".—
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(D. V. biļet. 1954. g. nov./dee. PAC). Veide bija uzdevis "no-

organizēt partizānus krievu aizmugurē".

Augusta 2. pusē pie gen. K. ieradies vācu 16. armijas
izlūkošanas vienību pārstāvis Šuberts un vienojušies par sa-

darbību. Partizāņu grupu noorganizēšanas plāns iesniegts

Frontaufklarungs truppe 212. bei AOK 16. kom-rim Hasel-

manim, kas solijis apbruņojumu un apgādi.— (L.E. 1109).

Šādu rīcību lika priekšā ari plkv-ltn. Kociņš 18. jū-

lija apspriedē pie 19. div. kom-ra Strekenbacha: —"Vidze-

mē atstāt nelielas, bet labi apbruņotas vienības, kas sliktā-

kā gadijumā varētu pāriet uz partizāņu karu". — (L.E.

.1308). Tādu rīcību ieteic, tā tad ari leģiona pulka kom-ris.

—"23. sept. Kureļa grupa caur Rīgu atgāja uz Strazdes

Muižu pie Talsiem, atstājot .150 vīru darbībai boļševiku aiz-

mugurē". (Plkv-ltn. R. Kociņš Latvija Argentīnā 1954. g.

Nr. 209). Kad ziņas par "noslēpumaino karaspēku Kur-

zemē" pienākušas augstākā !SS štābā Berlīnē, tad: —"Šo

iestāžu uzskats par gen. Kureļa grupas pastāvēšanu bijis

negatīvs, jo pastāvējušas bažas, ka kureliešu propogandai

pieaugot, to pusē var pārsviesties viss leģions". — (D. V.

biļet. 54. g.Nr. 6'PAS).

Kamdēļ bija jābaidās, ka leģions varētu pārsviesties

pie kureliešiem? — 19. divizijā bija morāliska krīze. Kure-

liešu solijumi bija skaidri — latviešu pag. valdība un brīva

Latvijas valsts, bet viņi tūlīt — vēl šodien
—

nesūtija cīņā

kopā ar vāciešiem. Viņi vēlējās nogaidīt, kad ienaidnieki

sabruks un vajadzēs pašiem sava karaspēka. Tā tad viņi do-

māja tieši to pašu ar ko leģiona dibinātāji motivēja leģiona

dibināšanas nepieciešamību. Kā redzam, tāda domāšana bi-

ja nereāla ne tikai kureliešiem, bet ari leģiona formētajiem,

jo tika domāts ar sirdi, ne prātu. Fantastu ir bijis daudz.—

Citas latv. leģiona vienības frontē un nāvē tika sūtītas tū-

liņ, bet tiem nedrīkstēja teikt par ko viņiem jāmirst. Tikai

pret ko. Viņiem nedrīkstēja teikt, ka tie ir Latvijas valsts

karavīri. Tas bija noziegums. Bel mirt vajadzēja tūliņ, par

to kā pieminēt nedrīkstēja . . .

Vai kurelieši bija bīstami latviešu interesēm? — Nē.



Bet viņi varēja kļūt bīsami vācu interesēm un tamdēļ vā-

cu SD tos likvidēja. Ko viņiem, kureliešiem, inkriminēja,
kad tos nošāva vai nosūtīja uz koncentrācija nometnēm? Vi-

ņu lielais "noziegums" būtu bijis ■—"sakaru uzturēšana ar

anglo-sakšiem un piederība pie gen. Kureļa latv, nacionālās

armijas".

Tā tad piederība pie latv. nacionālās armijas no vācie-

šiem tika uzskatīta par nāves grēku. Par piederību leģio-

nam nešāva nost. Tas nebija "nacionāla armija", bet vā-

cu armijas sastāvdaļa. Diemžēl, — jo par tādu fantasti to

bija pataisījuši.

—"Nobeidzot šo īso par vienu no traģiskākām
Kurzemes cietokšņa pastāvēšanas laika epizodēm, jāpievie-

nojās kpt. K. Augstkalna viedoklim, ka doma, kas neapšau-
bāmi gribēja tikai labu savai tautai, atnesa tikdaudz ļauna,
jo nebija pieskaņota dzīves realitātei: — 1944. g. jūlijā sa-

bruka vesela vācu Armija Vitebskas rajonā. Boļševiki izrā-

vās līdz pat Kauņai un viens nozarojums sasniedza Jelgavu

un Tukumu. 16. un 18. vācu armijas zem boļševiku spiedie-

diena vēlās pār Latviju. Mūsu pašu samērā labi atpūtu-

šās un sakārtojušās divizijas (ap 20.000 cilvēku stiprumā)

atkāpjoties no Opočkas, abas izšķīda dažu dienu laikā. Tas

viss notika to cilvēku acu priekšā, kas formēja Kureļa vie-

nības. Vēlāk Kurzemē tikai ar vislielāko piepūli apm,

350.000—400.000 vīru stiprai vācu 16. un 18. armijai izde-

vās noturēt ap 200 klm. garo fronti. Rietumnieki bija jau

izdarījuši invāziju Francijā. Tas skaidri parādīja turpmāko

notikumu norisi. Kur šādos apstākļos varēja domāt par cī-

ņu nevienam nepiederošā zemē? Kā varēja domāt ar dažiem

tūkstošiem vīru spēt vairāk nekā ar simtiem tūkstošu vi-

sumā labi apbruņotu un organizētu vīru armijām?" —

(O. Freivalds Kurz. ciet. 11. 76).

Ko te vēl varētu piebilst? — Lūk, kādi fantasti un po-

litiski nejēgas ir bijuši kurelieši un to formētāji. Lai bil-

de būtu pilnīga, jājautā vai tikai kurelieši ir bijuši ar ap-

robežotām spriešanas spējā»! Vai leģiona formētāji vēlējās

Vācijas uzvaru? Viņi saka, ka nē. Tā tad gaidīja Vācijas
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sakāvi. Tad kā gan leģions resp. 19. divizija ar dažiem tūk-

stošiem vīru — K. Augstakalna vārdiem runājot — "spēs

vairāk nekā ar simtiem tūkstošo visumā labi apbruņotu un

labi organizētu vīru armijām?"

Alb. Eglītis raksta, ka Bangerskis piezvanījis Veidem

par aizsargu iesaistīšanu cīņā. no kuriem Kurelis izveidoja

' kureliešus". Vācieši atkāpās jau pāris gadus un "tas viss

notika to cilvēku acu priekšā, kas formēja"—leģionu. Vai

leģions bija domāts cīņai "plecu pie pleca" kopā ar vācie-

šiem līdz Fīrera nāves stundai un vēl pēc tam? Ja "turp

māko notikumu norise" bija tik skaidra, kādēļ tad. tik pat
kā grosdeičlandes gara izlaišanas brīdī Bangerskis paziņo-

ja, ka slēgs milit. sadarbības līgumu ar to? Kamdēļ R. Osis

pašā sabrukuma priekšvakarā darīja un prasija to pašu, ko

kurelieši resp. Upelnieks prasija jau pirms pusgada? — Ku-

relieši — fantasti cerējuši uz 18. gada Ventas brīnumu, uz

R - sabiedrotiem. Uz ko gan citu cerēja Bangerskis un Osis?

—"Politisko pamatojumu tie (kurelieši — A. B.) acīm

redzot, atrada tā laika tendencē, uzsākt sadarbību ar rietu-

miem, lūdzot palīdzību Vācijas sabrukuma gadijumā. Un tā

taču patiesībā bija ari vienīgā cerība, ko savas rīcības pa-

matos lika Latvijas Centrālā Padome darbodamās pagrīdē.

Rīgā, kā ari Kurzemes cietokšņa pēdējās dienās nodibinātā

pulkv. Oša pagaidu valdība ar to starpību, ka pēdējā sa-

vā plānā bija paredzējusi ciešu sadarbību ar vācu Kurze-

mē stacionēto karaspēku, lai šo zemes stūri nodotu sabiedro-

to rīcībā pirms boļševiki to bija okupējuši", — raksta plkv-

ltn. R. Kociņš (Latvija Argentīnā 1954. g. Nr. 209). šī ti-

cība izrādījās arī tikai lētticība.

—"Bet izšķirīgos brīžos, sevišķi karā nepietiek tikai

ar sirdi vien. Tiem, kas grib vadīt, galvenā kārtā jābūt spē-

jīgiem aukstasinīgi apsvērt stāvokli, izprast to un tad mek-

lēt pareizo izeju. Šķiet liela loma bija tam apstāklim, ka ne

gen. Kurelim, ne ari kpt. Upelniekam (faktiski galvenā per-

sona) nebija priešstata par otrā pasaules kara veidu. Cīnī-

tājiem vēl vienmēr ir vajadzīga vairāk sirds nekā prāts,

bet komandieriem, sevišķi tagadnes karā, vairāk prāta ne-
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ka sirds", raksta K. Augst kalns (O. Freivalds Kurz.

ciet. 11. 77).
Te vārdos nosaukti tikai gen. Kurelis un kpt. Upel-

nieks, bet tīšu prātu un nepamatoti "piemirsti" gen. Ban-

gerskis, Dankers, plkv-ltn. Osis v. c., uz kuriem te Augst-

kalns teiktais attiecas pilnā mērā.

Ko deva šis pasākums latviešu tautai?

Kureliešu esamība esot devusi maldīgas cerības, ka pul-

cējās vīri, kuri izcīnīs Latviju. Vai leģions nedeva maldīgas

cerības, ka tas boļševikus aizturēs un tādēļ nekur nav jā-

brauc? Diemžēl leģionāru varonīgās cīņas nevarēja vairs iz-

labot tā, ko vadoņi rīkodamies ar sirdi, ne ar prātu, bija no-

virzījuši nepareizos ceļos — pa Lielvāeijas armijas "auto-

bāniem" un nevarēja ari grozīt pasaules "lielās politikas"

izkārtojumus. Kāda ir starpība starp kureliešu un leģiona

vadoņiem? Kureliešus vācieši šāva nost, bet pašu Kureli

slavēja. Bangerski un Dankeri ne šāva nost, ne slavēja. Tie

būs bijuši daudz lielākas nulles. Vai tad tikai kureliešiem

piestāv fantastu nosaukums, vai ari to rindas, kas šo nosau-

kumu pelnījuši, nebūtu jāpaplašina un pie tam stipri tālu

un augstu?

Var būt labs karavīrs, bet uz politiskā parketa var vieg-

li slīdēt. Par Ludendorfu mēdz teikt, ka Ludendorfs poli-

tiķis sakāvis Ludendorfu ģenerāli. Ko ģenerālis uzcēlis,

to politiķis sagrāvis. Par vācu politiku un armijas darbī-

bu pag. karā austrumu frontē var teikt to pašu. Par mar-

šalu Petenu var teikt to pašu. Kurelis, Bangerskis, Dankers

un citi, vācu okupācijas laikā soļoja pa to pašu ceļu. Kam-

dēļ tad tikai uz Kureļa un kureliešu rēķina, pārējie tagad

grib noberst savus "ģīmjus" baltākus? Mūsu vīriem frontē

varonības netrūka, bet ģenerāļi politikas taisītāji, daudz

Upurus padarija veltus.

Ir skaidri saredzama tendence pataisīt, ja nu ne par

visām, tad par lielāko nelaimju daļu, atbildīgus kureliešus.

Izrādās, ka ari citi nebūt nav nevainīgi, balti jēriņi, bet gan

daudzkārt stipri melni auni.

Latvju enciklopēdijā par Oša valdības lēmumiem koit-
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statēts: "Visi šie lēmumi liecina, cik latv. vadošās aprin-
das Liepājā bija vāji informētas par toreizējo starptautisko

situāciju un Vācijas militāro stāvokli". (L.E. 1172).

SS vienības bija vācu nac. soc politikas balsti. Tā kā

nelaimīgā kārtā ari latviešu leģionam bija uzvilkts "Lat-

viešu SS brīvprātīgo Leģiona" mundieris, tad par koman-

dieriem bieži gadijās vīri, kuri izvirzījušies sava politiskā

stāža dēļ vai ari vācu policijas virsnieki. Ari pašu latvie-

šu starpā notika tādi kuriozi gadījumi.

Līdz ar pilnvarojumu Kurelim formēt vienības Veide uz-

deva ari vācu atkāpšanās gadījumā aizstāvēt Daugavu

starp Pļaviņām un Ķegumu. Kādas armijas plānos ietilpa
šis kalkulējums? Kas aizstāvēs Daugavu no Lielvārdes līdz

Rīgai un kas no Pļaviņām uz austrumiem? Vai tas bija ti-

kai Veides "stratēģiskais plāns"?
Tā nu nonāca pie absurda stāvokļa, kad bij. Latvijas

armijas dižkareivis Veide, kara laikā sāka militāri koman-

dēt, resp. dot pavēles bij. Latvijas armijas ģenerālim Ku-

relim.

—"Šinī vietā tad lai nu vēlreiz top atkārtota Kureļa

pilnvarotāja Rīgas aizsargu pulka kom-ra Veides frāze:

"...bet visu to es uzskatīju tikai par joku dzīšanu..."

(Alb. Eglītis L. A. 16. V. 53).

Tā okupācijas konjunktūras laiku, ne valsts, ne tautas

priekšā neatbildīgas personas "dzina jokus", bet šo joku dēl

plūda latviešu asinis. Kur šādi vadoņi varēja novest?— Pie

sasistās siles — un tur jau, pēc asiņu plūdiem, mēs ari no-

nācām.

Parasti, ja runā par kureliešiem, tad ar to saprot at-

sevišķu latviešu karavīru grupējumu, kuri cīnījās pret vā-

ciešiem, lai gan ar ieročiem pret vāciešiem cīnījās tikai vie-

na kureliešu daļa t. i. ltn. Rubeņa bataljons. Kā pats Kure-

lis raksta, tad pēc kureliešu vienību atbruņošanas un virs-

nieku apcietināšanas, SS obergrupenfīrers Junklaus iesau-

cis gen. Kureli atsevišķā istabā un teicis: "Jekelns atzīst

Jūs par godīgu tautieti un karavīru. Jūs esat brīvs un va-

rat braukt pie savas ģimenes".— Kā tādu stāvokli lai sa-
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prot, kur "kureliešu" virsnieki tiek apšauti, vienības atbru-

ņotas un to piederīgie nosūtīti uz koncentrācijas nometnēm,

bet pats gen. 'Kurelis uzslavēts? Lai cik paradoksāli tas ari

neizklausās, ir jākonstatē, ka gen. Kurelis nav kurelietis, jo

tos neuzslavēja, bet gan pret tiem atklāja uguni, tos apšāva

vai nosūtīja uz Vācijas koncentrācijas nometnēm.

Armija sāk bojāties no novecojušas ģenerālitātes

Kamdēļ bija tikdaudz aplamību un velti lija tikdaudz

asiņu?

Latvijas valsts netika atjaunota. Nebija ne valsts, ne

valdības. — Cīņu bez savas valdības svešas varas armijas

sastāvā, uzņēmās izkārtot mūsu kara kungi, bet no visa tā

iznāca liela un asiņaina kļūme, — lieks pierādījums Kleman-

so vārdu patiesīgumam: "Karš ir par daudz nopietna lieta,

lai to atstātu tikai ģenerāļu izšķiršanai". —

Tāpat kā pirmajā, tā ari otrajā pasaules karā, cīņa
notika zem svešiem karogiem.

—"Latvju strēlnieki ari šeit bija cīnījušies par svešiem

karogiem, un šādu cīņu beigu iznākums arvien zināms." —

laksta plkv-ltn. Mednis par pirmo pasaules karu (L. A. 9.

IV. 52.).

—"Atklāti sakot, nacionālas vienības var cīnīties

tikai zem saviem nacionāliem karogiem, kas plīvo par godu

tautai un valstij. Viss pārējais izvēršas par smagu, asiņainu

traģēdiju. To vispirms pieredzēja latvju strēlnieki. Tad to

izbaudija kalpakieši, kamēr viņu bataljona un vēlāk brigā-

des karogam mēģināja uzmest savas smagās ēnas spēcīgā-

kie koalicijas locekļi — vāci. Visas lielākās cīņas drāmas

un traģēdijas, notika tieši vācu virsvadības laikmetā".

—"Un tad atkal pēc vairāk kā 20 gadiem svešas virs-

vadības kausu nācās pilnīgi izdzert latvju leģionāriem".
—"Ari šis — mūsu trešais varoņu laikmets pacēlās lie-

los augstumos, bet, diemžēl, beidzās ar asiņainu sabruku-

mu. Jo latvji bija spiesti cīnīties blakus svešiem karogiem.

Un tieši tādiem, kuru liktenis jau bija traģiskas bojā eja-!

apzīmogots". (Ed. Mednis L. A. 26.1. 52.).

Tikai tad —"Tava tauta nezudīs, ja Tu iesi mirt -par
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tautu". Pielūko, tikai lai tavu miršanu neizmanto svešām

interesēm.

Mēdz runāt par likteņupēm. Daudzi leģionāri savu

"likteni" un kapu atrada pie Ņevas, Elbas vai pat Nīlas.

Tur viņi atdusēsies "mūžīgās piemiņas" aizmirsti. Daudzi

viņi vēl dzīvi būdami, dziedāja karavīru dziesmu:

"Kad es būšu miris, kaps man stāvēs pliks,,
Kas gan uz mana kapa kādu puķi liks?

Jāceļās būs pašam — ja tik varēs tikt —

Tad uz sava kapa bleķa kroni likt".

Un ja ari neviena cilvēcīga roka nenoliks ziedus uz vi-

ņu atdusas vietām, tad pati dabas māmuļa ik pavasari viņu

kapus rotās ar ziediem, un ar šīm ziedu acīm viņi arvien at-

kal raudzīsies Dieva pasaules zilajās debesīs, lai ari kādā

zemes malā likteņa nejēdzība, negodīgā pasaules politika un

vadoņu stulbums, tiem būtu licis mirt.

PĒCVĀRDI.

Pagājušā kara un okupāciju laiku notikumi ir tik ju-

ceklīgi, ka tos aprakstīt grūti bez dažu vietu atkārtošanās.

Bez manis personīgi piedzīvotā šajā grāmatā esmu uz-

rakstījis, ko citi — "lieli vai mazi" ir teikuši un darījuši.

Ja par grēku netiek uzskatīti "lielo vīru" darbi un nedar-

bi, tad nav ari grēks par tiem rakstīt. Grēks gan būtu

kļūdas noklusēt, ja vien neturas pie uzskata, ka kļūdas, ko

dara sultāns, paliek par tikumu. 'Nevarot nest cauri pūlim

patiesības lāpu, lai ar to neapsvilinātu kādam bārdu. Tas,

protams, sāp, tas kliedz, bet ar kliegšanu nevar padarīt par

nebijušiem okupācijas laikos darītos necilos darbus, lai ari

ar cik krāšņu vārdu dialektikas sedziņu nemēģinātu ap-

segt nepatīkamos faktus. Grāmatā izteiktie spriedumi un

secinājumi nav nevienas grupas, biedrības vai organizāci-

jas domas, kurās sastāvu vai kādreiz ieņēmu amatus.

Grāmatu publicēt tagad, trimdā, mani pamudināja di-

vi apstākļi:
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1) Ja ari turpmāk, kā līdz šim, lautu notikumus ap-

gaismot vienpusīgi, sabiedrībā nostiprinātos īstenībai neat-

bilstošs, uz vienpusības smilšu pamatiem, celts uzskats par

lietām un nesenās pagātnes notikumiem. Lai rakstītu vēstu-

ri, ir jādabū pietiekama distance no aprakstāmiem notiku-

miem, bet vispusīgi apgaismoti fakti ir jādod tūliņ, kāmēr

tie nav nogrimuši aizmirstībā.

2) Daudzi aprakstīto notikumu līdzgaitnieki vecuma dēļ

pamazām aiziet senču valstībā. Ja grāmatā būtu kādas kļū-

das, viņi tagad — dzīvi būdami, — tās varētu atsaukt un

1ā tiktu pakalpots īstenībai.

•Man ir žēl, ka jāsaka bija rūgti vārdi par abiem ma-

niem, reiz ļoti cienītiem, ilggadīgiem divizijas komandie-

riem Latvijas armijā, tomēr pie viņu darbības vācu okupā-

cijas laikā, situācijās, kādās Liktenis viņus ievirzīja, ir

daudz, daudz ko vēlēties, lai tā būtu bijusi citāda.

Saīsinājumi:

j
— laikraksts Laiks

L. A. — laikraksts Latvija Amerikā

L. V. — laikraksts Latvija (Vācijā)

L. Z. — laikraksts Latvju ziņas

L. Arg. žurnāls Latvija (Argentīnā)

L. E, — Latvju Enciklopēdija

Inf. p. 1. — Informācija par latviešu leģionu.

Kurz. ciet. — 0. Freivalds Kurzemes cietoksnis.

D. V. biļet. — Daugavas Vanagus biļetēns.

A.B. — mans paskaidrojums citāta vidū.
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