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Priekšvārds.

Ši brošūra lai būtu pārskats nevien par visu latviešu nacio-

nālo un politisko darbību Ukrainā, bet arī par mana paša darbību

Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes uzdevumā. Šāds pārskats
man vēl jānodod Nacionālās Padomes prezidijam. 1918.—1920. g.

es to nevarēju darīt, tādēļ ka satiksme ar Peterpili un Valku bij

pārtraukta. Pēc atgriešanās dzimtenē man vēl pāris gadus nebij
rokās visi materiāli, kuri palika noslēpti Ķijevā.

Latviešu nacionālais un politiskais darbs Ukrainā bij jāveic

ārkārtigi grūtos apstākļos. Tadēl ši darba pareizai novērtēšanai

ir jādod kaut īss pārskats par vispārējiem latviešu dzīves un

politiskiem apstākļiem Ukrainā 1917.—1919. gados. Šādu vis-

pārēju pārskatu es sniedzu I. nodaļā. No latviešu bēgļu dzīves

ainām un no bēgļu gara spēka mūsu dienu sabiedrība un jau-
natne arī varēs ko mācities. IL nodaļā zem virsraksta «Latviešu
nacionālā un politiskā darbība Ukrainā Latvijas valsts dibināšanas

laikā" ievietotas oficiālas ziņas par svarigākiem politiskiem soļiem
un sasniegumiem Nacionālās Padomes norādītā virzienā. Un

111. nodaļā, politiskie raksti „Atvasē", ir cīņas ieroči N. Padomes

mērķu sasniegšanai.

Latviešu pārdzīvojumus lielinieku varas laikmetos es šinī

brošūrā visā plašumā vēl neaprakstu. To es darišu, kad laidišu

klajā savas dienas grāmatas par pilsoņu karu Ukrainā.
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Vispārējie latviešu dzīves un politiskie apstākļi Ukrainā.

Ukraina ar savu saulaino, maigo un veseligo klimatu un

zemes svētību, un apakšzemes bagātībām ir īsts kviešu un zelta

apcirknis un tādēļ ap viņu un viņā cīnijās trakojošie Maskavas

ielinieku pulki un Berlines sūtītie vācu karaspēki. Te pacēla

galvas Krievijas cara varas spoki un vērsās pret tautas brīvibas

garu. Gandrīz bez pārtraukuma te plosijās pilsoņu karš veselus

piecus gadus (no 1917.—1921. g.) Te cīnijās tauta pret tautu,

šķira pret šķiru, anarchija pret bezspēcīgu kārtību un tautas masu

tumsiba pret cīņā pagurušu un izmisušu ukrainiešu inteliģenci.

Nepilnu divu gadu laikā latvieši pārdzīvoja Ukrainā deviņpadsmit
apvērsumus, kuri visi mainijās ar niknām zvērišķigām kaujām un

neskaitāmiem, šausmigi ciniskiem nāves sodiem.

Varam mainoties, brīžiem latviešus iecieta vai aizmirsa,
brīžiem lādēja un vajāja, un izvilka ārā no vilciena un nosita.

Manās rokās vēl tagad ir pat ukrainiešu nacionālās varas

bezprātigs rīkojums, ka visi latvieši, bez vecuma un kārtas iz-

šķirības, jāarestē un jānodod apriņķu stārastu rīcībā.

Lielinieki atkal savukārt vajāja latviešu nacionālo inteli-

ģenci un centās nokaut redzamākos latviešu darbiniekus. Šinīs

nebaltās dienās izglābās tikai tas, kuru glāba viņa labais liktenis

un labi cilvēki.

Rakstot šīs rindiņas, es ar lielu sirds siltumu un dziļu
pateicību vēl atminu tos mīļos latviešus, kuri paši ļaunas dienas

pārciezdami glāba mūs, vajātos, un bada dienās bēdājās par

mūsu maizes kumosu.

Es jūtos laimigs, kad vēl varu šinī vietā pieminēt, ja ne

visus, tad daudzus latviešus, kuri no sirds nesa lielus upurus

latvju nākotnei un ar savām karstām sirdīm sasildija, ir nogurošo

darbinieku, ir izmisušo bēgli-ceļinieku.

Man bij prieks un viegli strādāt, kad es visur atradu lat-

viešus, kuri paši jau zināja, kas jādara lielā vēsturiskā laikmetā.

Odesā jau bij labi apkopts plašs darba lauks: te jau

bēgļu apgādības darbā un latviešu kultūras un nacionālās paš-
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apziņas laukā' daudz, ļoti daudz bij strādājuši: plaši pazīstamais
un pašaizliedzīgais bēgļu komitejas priekšnieks Dāvids Vilsons,
Odesas Latviešu Biedrības priekšnieks Rūdolfs Liepiņš un citi

dedzīgi latviešu patrioti: Ādolfs Avots, Pēteris Brumelis, Mārtiņš

Bremšmidts, Bertulson k-dze, J. Priede un kundze, J. Asars,
P. Ruks, P. Vīksne, J. Makulis, A. Auniņš, skolotajā Bucholca

j-kdze, Pēteris Priedits, K. Krūmiņš, pulkvedis Ramats, E. Dzin-

ters, pulkvedis Fogelmanis, A. Kacens, Vilsona k-dze un citi.

Odesas latvieši ari bij plaši cildinājuši latviešu strēlnieku

varoņdarbus un jau 1916. g. izdevuši krievu valodā brošūru

r
JlaTbimcKie CTpfjJiKOßbie čaTajiioHbi". Šinī brošūrā bij sakrāts

un nodrukāts viss, kas līdz tam bij ziņots par latviešu cīnītājiem
un sakarā ar viņiem arī par latvju tautu.

Ži to mi r ā man nenoguruši palīdzēja Nacionālās Padomes

darbā Kārlis Kinstlers ar kundzi, Ozoliņš ar kundzi un vairāki

citi latvieši, kuru vārdus es darba steigā pat nedabūju zināt.

Jekaterinoslavā jau apriļa otrā pusē (1918. g.) bij
no latviešu dzīves aizlidojis lielniecisma tvans un bēgļu saime

atgriezies atpakaļ agrākais stiprais latviešu gars.

28. aprilī latviešu bēgļu un strādnieku sapulcē Filosofskajā
38. jau viss plašais pagalms bij latviešu pilns. Es

devu paskaidrojumus par politiskiem apstākļiem Ukrainā un

par kavēkļiem bēgļu ceļā uz dzimteni, kā arī par vispārējiem
latviešu jautājumiem. Nu jau varēju gluži bez traucēju-
miem runāt par mūsu nacionālām lietām. Es droši liku

priekšā vēlēt Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas locekļus no

Jekaterinoslavas latviešiem. Sapulce zināja ka Centrālkomiteja
ir nacionāla iestāde un izved dzīvē Latviešu Pagaidu Nacionālās

Padomes lēmumus, un tomēr ar 400 balsīm pret 10 balsīm pie-
ņēma manu priekšlikumu stāties pie vēlēšanām.

Ar lielu balsu vairākumu ievēlēja Centrālkomitejā divus

Latviešu Biedrības un zocialdemokratu — mazinieku kandidātus.

Bijušo lielinieku uzstādītais kandidāts divas reizes balsojot
dabūja: par 91 balsi, pret 81 balsi un visa lielā sapulce

atturējās. 29. apriļa vakarā, biedrības telpās Jekaterinoslavas

latviešu jaunatne man parādīja savu garaspēku. Te bij grūta
darba strādnieki, citu kalpi, kam ar lielām rūpēm jāpelna sava

pārtika un apģērbs svešā zemē. Bet savā pulciņā jaunieši bij
sirsnīgi jautri un labi noorganizētā korī dziedāja ar aizrautību.

Jaunieši gatavojās uz pirmā maija svētkiem un dziedāja nevien

mūsu jaukākās tautas dziesmas, bet galvenā kārtā „Dievs, svētī

Latviju". Mūsu tautas lūgšanā grūtās dienās jaunieši apvienoja
visus savus jaunības garaspēkus un sajūsmu.

Es apsveicu šo skaisto jaunatni Ķijevas jaunatnes uzdevumā
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un tas vēl vairāk iejūsmināja jekaterinoslaviešus. Viņi izteica

sirsnīgus pretsveicienus un tūliņ sadabūja kopēju uzņēmumu un

to parakstijuši deva man līdzi Ķijevas latvju jaunatnei. 30. aprilī

naglu fabrikas lielajā zālē bij sapulcējušies noklausīties manu

lekciju par Latviju pāri par 450 strādniekiem.

Bez mazākiem traucējumiem, bez trokšņa un starpsaucieniem
lielā strādnieku saime noklausījās manu plašo ziņojumu par

visu, kas līdz tam noticis latvju tautas dzīvē, par vācu politiku

Latvijā un par Latviešu Nacionālās Padomes lēmumiem Latvijas
valsts dibināšanas jautājumā. Pēc lekcijas, neviens no strād-

niekiem pie vārda nepieteicās un pretīm nerunāja. Tikai pēc
sapulces slēgšanas, jau daudziem ārā ejot, kāds, kā likās pus-

inteligeņts, nodilušās drēbītēs, iesāka runāt pret latviešu na-

cionālām tieksmēm un celt iebildumus pret to, ka es uzaicinot

latviešu strādniekus dibināt arteļus un organizēties arī saim-

nieciski. Viņš ieteica strādniekiem pulcēties tikai uz šķiru inte-

rešu pamata un apkarot kapitālistus. Taču daudzi veci strād-

nieki garāmejot sauca uz viņu, lai nekuļ tukšus salmus un ne-

svaidās ar sen jau dzirdētām vienām un tām pašām frāzēm.

Fabrikas strādnieku un citu bēgļu vēlēšanās tikt atpakaļ uz

dzimteni bij pārāk stipra. Ne peļņa fabrikās, ne Ukrainas zilās

debesis un lētā maize viņus nevaldzināja. Pat manu vienkāršo

biedinošo ziņojumu, ka Samos, Gomeļā un daudzos citos ceļa
mezglos ir pārāk lieli, neorganizēti un nenovēršami bēgļu sa-

strēgumi, bads un sērgas, un ka uz īsu laiku vēl jāpaciešas un

jānogaida ar garo ceļojumu atpakaļ uz dzimteni, — daži bēgļi
uzņēma ar neuzticību un kurnēja par to, ka es viņus varbūt

gribot paturēt Ukrainā uz ilgu laiku.

Pirmā maija svinības Jekaterinoslavā bij īsta

latviešu nacionāla parāde. Svinīgo gājienu iesāka no Latviešu

biedrības. Kāds latvietis — kārtibas uzturētājs un organizētājs
jāja pa priekšu uz balta zirga un viņam krustis pār pleciem un

krūtīm bij platas lentas mūsu nacionālā karoga krāsā. Tad

biedrības 3 karognesēji nesa lielu, varenu sarkan-balt-sarkanu

Latvijas valsts karogu, kuru Jekaterinoslavas jaunavas bij pa-

šuvušas no bieza, dārga zīda. Pēc tam gāja zoc.-dem.-mazi-

nieki ar sarkanu karogu. Bet viņiem visiem pie krūtīm bij
piespraustas Latvijas nacionālās lentiņas. Uz Katriņas prospekta
latvieši ievirzijās lielajā manifestantu straumē, bet turējās cieši

kopā. Plašās ukrainiešu, krievu un cittautiešu masas pirmo reizi

redzēja latviešu valsts karogu un piegrieza tam lielu ievērību.

Tāpat arī austriešu un vācu karaspēka daļas uzmanīgi ievēroja
mūsu karogu. Tas ļoti atšķīrās no parastajiem sarkanajiem ka-
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rogiem. Tikai vel poļiem un pašiem ukrainiešiem bij savi na-

cionālie karogi.
Viss tas liecina, ka Jekaterinoslava man atlika maz ko

darīt. Visu galveno darbu te jau bij veikuši sirsnīgi latviešu

patrioti V. Bats, Ed. Cālits (Linde), J. Plaude, P. Neibergs,
Martinsona j-kdze, Priedīts un citi, kā arī čaklā, enerģiskā latvju

jaunatne.
Harkovā bij galvenais latviešu centrs uz svarīgiem krustis

ceļiem, tuvu lielām latviešu kolonijām. Par šo centru man vēl

nāksies daudz runāt citā vietā.. Tādēļ es te aprobežošos ar ne-

daudzām rindiņām. No Harkovas noskanēja spēcīga latviešu

sabiedrības balss uz visām pusēm. Uz Harkovas laikraksta

«Atvases" balsi 1918. g. pavasarī un vasarā ar lielāko uzmanību

klausījās visi latvieši dienvidos un pat Latviešu Nacionālā Pa-

domePēterpilī, ja viņas rokās nāca kāds „Atvases" numurs. Bez tiem

inteliģentiemspēkiem, kuri pulcējās ap „
Atvasi", Harkovā vienoja un

pulcināja latviešus ari Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas vārdā

lielā masu sapulcē par Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas locek-

ļiem izvēlētie māc, J. Birgels, V. Bergmans, J. Aboltiņšs un

Dr. Ziemels.

Kremenčugā es atradu palīgu darbā un laipnu pajumti
un padomu Talberģu ģimenē un pie ārstes Zelmas Bērziņ kdzes.

Pie viņiem es varēju vācu okupācijas laikā slepeni apspriesties

par latviešu tautas un valsts lietam.

Doļinskajā man un citiem bēgļiem deva atpūtu un

pajumti sirsnigs latvietis un drošsirdigs 1905. g. revolucionārs,

dārzkopis Pēteris Šleiters, kuru vēlāk Ukrainas tumšie zemnieki

nošāva.

Ni ko laj c v ā (pie Melnās jūras) es atradu latviešu bēgļus vēl

nepagurušus garā un ceribās uz dzimtenes uzplaukšanu. Te

strādāja bez algas un pateicības virsskolotajs Jānis Miķelsons
(rakstnieks Haralds Eldgasts), skolotājs E. Pūpēdis un jauneklis
J. Brāmanis. Kad es tagad rakstidams atminos šo jaunekli, man

silti top ap sirdi. Es viņu atradu tāļu pilsētas nomalē, pagalmā,
mazā pelēkā būdiņā. Viņš strādāja savu amatu un pelnija
maiziti sev un savējiem ; viņš mācijās, mācijās dienās un naktīs

un gatavojās beigt vidus skolas kursu, kā eksterns *). Bet

bēgļu liktenis un latvju tautas darbs viņam bij ieaudzis dziļi
sirdī. Kad mēs pirmo reizi tikāmies viņa būdiņā, viņš tik

mīļi un ar tādu ticibu uz manu darbu skatijās man acīs, ka no

šī maigā, skaistā jaunekļa skata es guvu lielus, jaunus spēkus
savam darbam. Viņš priecigs par manu ierašanos, nosvieda pie
malas savus darba rīkus, sasvieda kaudzē grāmatas un steidzās

*) Tagad J. Bramanis Latvija jau beidzis augstskolas kursu.
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man līdzi. Divas dienas, nenoguris un neēdis viņš tecēja man

līdzi pa pilsētu un pavadīja mani pie Ukrainas un vācu koman-

dantiem, iekam mēs nedabūjām atļauju sasaukt latviešu sapulci.
Man bij liels prieks un laime staigāt ar tādu jaunekli vienu

tautas darba ceļu. Vecs darbinieks zin, ka tiklīdz viņš pats

ceļā pagurs, tāds sajūsmas pilns jauneklis tūliņ stāsies viņa
vietā. Tas ļoti mazina veca darbinieka rūpes. Šis jauneklis arī

bij ieguvis lielu cieņu pie visiem vietējiem latviešiem un viņu
ievēlēja par Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas locekli.

Hersonā jūrskolas skolotājs Alksnis un viņa kundze

nebij taupijuši nekādas pūles, izgādādami no vācu okupācijas

varas atļauju sasaukt latviešu sapulci. Viņi un visi citi latvieši

bij gaidījuši uz sapulces dienu, ka uz svētkiem. Sirsnība un

vienprātiba, kāda valdīja sapulcē 7. jūlijā un lietišķiba, ar kādu

apsprieda vissvarigakos jautājumus latviešu dzīvē, liecināja, ka

vietējie latviešu inteliģenti bij allaž stāvējuši nomodā par lat-

viešu bēgļu un dzimtenes likteni.

Aleksandrovskā (uz Dņepras krasta) es atradu sirsni-

gus līdzstrādniekus fabrikas strādnieku saimē. Man deva pajumti
strādnieks Roberts Rodze ar savu laipno kundzi. Mums tūliņ

piebiedrojās otrs inteliģents strādnieks Kārlis Strauss. Viņi man

palīdzēja pulcināt visus citus fabrikas strādniekus, kuri pēc tam

lielā latviešu sapulcē 14. jūlijā (1918. g.) ar uzticību noklausījās
manā liecībā par Latvijas valsts dibināšanas nepieciešamību un

par iespēju atgriesties dzimtenē un tur nodibināt jaunu dzīvi,
kurā par tautas nākotnes lēmējiem būs paši latvieši. Sapulce
ilga 6 stundas, bet neviens nepagura. Protestu pret Hindenburga
izdoto 17. jūnija zemes atsavināšanas rīkojumu visa milzigā
strādnieku un inteliģentu sapulce pieņēma ar lielāko vienprātibu.

Tikpat sirsnīgi, kā strādnieki, man te arī palīdzēja skolotājs
Teodors Cukurs, tirgotājs T. Kauls un daudzi citi latvieši.

Jekaterinodarā "es atradu vienu no vislielākajiem
latviešu nacionāliem darbiniekiem Valdemāru Grinberģi. Viņš
bij viens no tiem gariga un nacionāla darba strādniekiem, kurš

nekad nejūt nogurumu un nekad nezaudē cerību un ticibu uz

sava darba panākumiem. Viņš krita mocekļā nāvē lielinieku

rokās, jau kā oficiāls Latvijas valsts pārstāvis. Daudz strādāja
Jekaterinodarā latviešu bēgļu labā zobuārsts Melbards.

Rostovā pie Donas es atradu nodibinātu lielu lat-

viešu centru, kas bij stājies ciešos sakaros ar Jekaterinodaru un

visām Donas un Kubaņas latviešu kolonijām.

Šurp no Odesas vēlāk atbrauca Rūdolfs Liepiņš un viņam
palīdzēja V. Jekabsons, Kazaks, Taupmanis un daudz jaunatnes.

Sum o s (Harkovas gub.) nenogurstoši strādāja nacionālu
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darbu un arī brauca uz katru Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas

sapulci virsskolotajs Kārlis Bebris. Viņam uz vietas palīdzēja
latviešu bēgļu sekcijas priekšsēdētājs doktors Jānis Liepiņš.

Ķijevā, ka Ukrainas galvas pilsēta, 1918. g. bij ari lat-

viešu politiskās un kulturelās dzīves centrs. Par politisko dzīvi

es runāšu citā vietā. Te, ievadam, lai būtu pa daļai raksturota

ta sirsnība un saskaņa, kura vienoja visus un bij spēka avots

lieliem darbiem. Daudz, maz pareizs raksturojums būs atslēga
arī citu latviešu bēgļu centru dzīves izpratnei bēgļu laikmetā.

Man jāiesāk ar pašu telpu, kur latvieši sapulcējās un tās saim-

nieku. Uz Kreščatika JsTs 50, dziļā pagalmā vecs, ļoti reliģiozs
amatnieks Pēteris Auseklis bij nonomājis trīs istabas ar šauru,
tumšu koridoriti un šauru ķēķiti bez logiem, kurā iespīdēja

vāja blāzmiņa no augšienes, no šaura lūka. Lūku varēja pacelt
un telpas izvēdināt. Šis pagalma pēdējais namiņš bij piebūvēts
ar vieniem sāniem pie augsta kalna un kalna pusē logu nebij.
Telpu apgaismoja šauri logi saplaisājušiem un salāpitiem stikliem

tikai no pagalma puses. Tādēļ pat vasarā pēc pusdienas telpā
jau ielīda pakrēsla. No lauka ienākot, degunā sitās mitruma

smaka. Tikai dibina istabiņa ar diviem logiem pret sauli bij
gaiša. Te vecais Auseklis bij ierīkojis bazniciņu. Viņš pats
bij nopircis ērģelites, tās glīti apklājis ar baltu segu, uzlicis

virsū krustu un pārvērtis par altariti. Katru svētdienu viņš šinī

bazniciņā turēja dievkalpošanu bēgļiem, vienalga, vai atnāca

daudz, vai maz, divi vai viens, vienalga. Vecais, stiprais goda
vīra raksturs kalpoja savam Dievam un ticigiem bēgļiem ar

nelokāmu pastāvibu. Divas iepriekšējas istabas — vienu maziņu,
pa — labi no ieejas un otru lielāko pašā vidū vecais un

sirsnigais latvietis bij bez maksas atdevis Latviešu Izglītibas
biedrības un Bēgļu Komitejas lietošanā. Mazajā pirmā istabiņā
bij vienkāršs koka galds, pie kura biedrība vai komiteja noturēja
savas valdes sēdes. Tādēļ šo istabiņu nosauca par «valdes
istabu". Lielākā istabā netāļu no durvim pa labi bij mazs

apaļš galdiņš un tāļak gar logiem pie sienas — garšs, šaurs

sols. Pie ķēķiša durvīm vēl vecs pianino dziesmu mācišanai

un mazs galdiņš, pie kura izmaksāja bēgļiem pabalsta grašus
vai vismaz jaunie darbinieki Eltermans vai Gailišu Valdis ar

bēgļiem sirsnīgi izrunājās. Citu mēbeļu šinī «Biedrībā", ka visi

lepni sauca drūmo, mitro telpu, nebij. Pa naktīm te vēl gan
bij redzams savāds daikts: tas bij vecā «onkuliša" guļas krāģis,
gluži kroplis, saplacis un sašķiebies.

Bet to onkulitis ienesa no paslēpta koridora tikai pusnaktī
vai vēlāk, kad viņš tapa brīvs no saviem sabiedriskiem darbiem.

Pie šīs biedrības vēl piederēja veca plāna, pēdigi izgulēta un
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caurumaina madrace, kura pa dienam glabājās uz istabas augšas.
Salmi madracē jau bij pārvērtušies pelūs un bira ārā. Pa vaka-

riem un rudeņos vai ziemās jau no pēcpusdienām biedrības

telpas apspīdēja maza elektriska lampiņa. levilkt stiprāku gaismu

nebij līdzekļu.

Šinī drūmajā tumšajā biedrības telpā viņas pastāvigais

gaišais gars bij vecais sirmais onkulitis, 70 gadu vecs vīrs

Kārlis Briedis, senu laiku „cunftes" atslēdznieks un kalējs, kurš

jaunības gados bij 25 gadi no vietas pa Krievijas malu maļam

vadījis dzelzsceļu vilcienus, kā mašinists, un vēlāk šo veselībai

kaitigo amatu atmetis un iesācis nodarboties ar zemkopību.

Zeļļa gados viņš, kā kārtigs cunftenieks bij izstaigājis Vāciju un

vēl kādu zemi un savam gaišajam prātam no švešām zemēm

pārnesis līdz arī ārzemju kultūras gaišumu. Uz vienas vietas

apmeties viņš vaļas brīžos kaislīgi bij atdevies mūzikai un pēc
notīm iemācijies un spēlēja no galvas skaistākās vietas no

operām „Fausts", „Traviata", „Demons" un citām.

Šis onkulitis tukšajā biedrības telpā bij biedrības sargs,

apkalpotājs un garigais siltums. Viņš katru ienācēju laipni

sagaidīja un aizgājēju laipni pavadīja. Svešnieku pirmo reizi

saņemot, onkuliša sejā caur laipnibu varēja lasīt uzmanību un

apdomibu Sarunās ar pārgudriniekiem viņa gaišajam prātam
pietika asprātības katram atgadījumam un domu sarežģijumam.
Pret visiem laipns un visiem pakalpigs, viņš uzmanigi sargāja
savu cieņu un neatkarību. Cilvēkam kuru viņš cienīja, viņš
kalpoja ar uzmanību un padevibu ; bet katrreiz veikli nolauza

uzpūtībā paceltu degunu. Reiz kāds latviešu inženieris ar speku-
lativām gara dāvanām, nekā iepriekš ar onkuliti nerunājis, no-

vilka zābakus un tos Briedim pasniegdams teica :

„Lūdzu, še nopucejat man tos zābakus."

Onkulitis pastiepa ķēķītī uz augšu roku, noņēma no plauk-

tiņa viksi un birsti un pasniedza inženierim teikdams: „Lūdzu".
Jaunais inženieris savieba seju un gariem nagiem paņēma
pasniegto.

Vecais gudrais vīrs bij garigi pie sevis saistijis itin visus,
kuri viņu pazina. Inteliģents darbinieks ar viņu labprāt parunā-
jās par latviešu dzīves jautājumiem ; ceļinieks meklēja pie viņa
naktsmājas; veci bēgļi un bēgļu jaunatne nāca pie onkuliša

izrunāties un sirdi atvieglot; skolnieciņi uz skolu iedami un no

skolas mājās nākdami, kalponites uz tirgu tecēdamas gandrīz
katru reizi ietecēja pie onkuliša sasildīties, kaut gan istaba bij
drēgna un auksta. Onkuliša sirds siltums visus aicināja tumšajā
ķēķītī. Un vakara stundā, kad latvju vai igauņu jaunatnei uz-
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naca prieki padejot kaut divus riņķus, onkulitis sēdās pie pianino

un uzspēlēja valci.

Onkulitis Briedis pieder pie bēgļu dzīves un bēgļu laikmeta

raksturojuma un tādēļ man pie viņa ilgāk jāpakavējas.

Es nekad pēc bēgļu laikmeta nekur Latvijā vairs neesmu

piedzīvojis, ka latvieši tā mīl savu sapulces vietu, ka Ķijevā.
Dibinot tagad jaunatnes savienības nodaļas es bieži esmu dzir-

dējis jaunekļus bažījamies, kā viņi pavadīs «Savienībā" laiku.

„Kas mūs te garigi vienos, kas mūs pulcinās? Mums pašiem
tādu garigu vadoņu nav", dažreiz saka labi izglītots jauneklis
un pat uzpūtigi gaida, lai viņam dod plašu, interesantu atbildi.

Varbūt bēgļu laikmēta piemēri dašam labam nogurušam
būs par iedrošinājumu; tādēļ es pamēģināšu raksturot bēgļu
jaunatnes un veco bēgļu ikdienišķo dzīvi un sadzīves garu

Ķijevā.

Katru dienu pēc pulkstens četriem iesākās biedrības durvju
virināšana. Viena pēc otras skanēja jaunekļa vai jaunavas, vai

vecāka bēgļa balss:

«Labvakar, onkulīt! Nu jau mēs atkal klāt"... un katrs

ienācējs vai ienācēja it ka pienākuma pēc ziņoja onkulitim:

«Atnācu sasildīt rokas", «atnācu jūs apmeklēt", «atnācu redzēt

citus",., «padziedat", «pasmieties", «mēs nu laidisim teātri vaļā",
«mēs nācām pulciņā atpūsties" un ta bez gala čaloja ienācēju
balsis. Un vecais onkulitis katram laipni sniedza pretīm roku

vai katram uzsmaidīja un kaut ko labu pasacīja. Jaunekļi un

jaunavas, studenti un citu skolu skolnieki, bēgļu cita jaunatne,

strādnieki, kantoru ierēdņi, kalponites, amatnieki steidzās cits pie

cita, sirsnigi kratīja viens otram roku, runāja skaļi un dedzigj,
stāstīja dienas piedzīvojumus vai dienas domas un bij par savu

satikšanos tā sajūsmināti, itkā viņi redzētos pirmo reizi, un itkā

viņiem būtu bezgala daudz ko stāstīt no jauna, kaut gan nupat
vakar vakarā viņi bij redzējušies un sarunājušies visu vakaru.

Pienāca pilna istaba jaunatnes, bēgļu un vietējo latviešu,

un drīz nogrupējās pēc savām dienas interesēm. lesākās čaloņa
pa visiem kaktiem, gar visām sienām, un onkuliša tumšajā
ķēķītī.

Kādā stūrītī pie loga nostājās un čaloja par savām jaunat-
nes lietām plānā mētelitē ģērbies, bet jaunibas spara un garigas
uguns pilns vidus skolas skolnieks «Fedja" (Teodors Staprans),
jaunatnes pulciņa priekšsēdētaja biedrs; ap viņu čumēja un

mudžēja citi biedri, gan jaunāki, gan vecāki. Ar platiem smai-

diem rokas cilādams runāja pulciņa sekretārs Kārlis Linkaitis.

Bēgļi ar atzinību ievēroja jaunatnes pulciņa dibinātājus Alfrēdu
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Brikmani, Franci Strupu, Ernestu Balodi, virsnieku E. Strausu,

Valdemāru Gailīti un citus. Gandrīz ne vienu vakaru neiztrūka

citi jaunatnes pulciņa biedri un biedrenes: Viktors Kumsars,
Ella Trautmane, Alma Altrok, Fridrichs Buclers, Krišjānis Spuris,
Kornēlija Sproģe, Luize Sproģe, Arveds Šmidts, J. Elksnīts, A.

Lamberģe, F. Kleimans, E. Āboliņa, L. Trautmane, J. Karkliņš
un skolnieces L. Dīķeniece un Zariņa. Pats jaunatnes pulciņa

priekšnieks, medicinas students Kr. Katlaps (tagad jau dakteris

Irlavā) nevien pulcināja un vadīja jaunatni, bet ari bij atdevies

ar visu sirdi dziesmām. Tāpat ka Katlaps, mīlēja dziesmas

Lūcija Zariņa, Līdija Zariņa, Zelma Bērziņa, Milda Ozoliņa,
Pauline Gailīte, Anastasija Staprane, Lilija Bērziņa un Mora.

Bieži vien — izpildīja zolo gabalus Zelma Bērziņa, Lūcija

Zariņa un Anastasija Staprane. Dziesmu korī piedalījās ari pus-

mūža vīri un nenogurstoši sabiedriski darbinieki. Kori pārmai-

ņus vadīja lektors Ozoliņš un skolotāji Augusts Dūms un R.

Eltermans. Visi jaunie dziedātāji pulcējās un dziedāja nevis aiz

gara laika, bet ar mīlestību un pat aizrautību. Liela bauda bij
novērot šos bēgļus — dziedātājus. Likās, jo vairāk viņi dzied,

jo spēki pieaug. Kad dziesma bij sevišķi mīļa, jaunavas sadevās

rokas vai apkampās un dziedāja līgodamās dziesmas taktī, pie-

tvīkušām, piesarkušām sejām, un jaunekļi aizrāvās līdzi. Skaņas
plūda un viļņoja pa zemo telpu un likās griesti paceļas un

līgojas. Bij vakari, kad dziedot „Dievs, svētī Latviju" vai «Ne-
vis slinkojot un pūstot" visi aizrāvās un ar starojošām sejām

dziedāja ar tādu spēku, ka istaba, likās, tapa gaiša un liela, un

griesti pušķoti dzīvām puķēm. Klausitaji vai nu pietvīka un

apklusa, vaj aizrāvās un dziedāja līdzi. Vecais onkulitis tādus

dziesmu brīžus dziļi izjuta un pienācis pie lielās istabas durvim

un pieslējies pie durvju stenderes brīžiem cilājās uz pirkstu

galiem un platiem, sajūsmas pilniem skatiem vērās tāļumā. Viņš
istabas sienu vairs neredzēja, bet redzēja dzimtenes ziedošās

druvas un pļavas un sajuta savu jaunību.

Bieži vien vakaros nāca uz biedrību vecas bēgļu sieviņas

ar_ bērniem — pusauģiem un klusi sēdēja istabas stūros, vai

stāvēja pieslējušās pie drēgnā mūra. Mūris viņām izlikās silts

un patīkams.

Kad dziesmu vilnis pārgāja, jaunieši sagrupējās citos pul-
ciņos : gan jaunatnes apspriedēs, gan teātra mēģinājumā, vai

vienkārši čaloja un smējās dziesmu uztraukumā; dažs sāka de-

klamēt. Teātra cienītāji te bija labu labie, vesela grupa ar

M. Bērziņu, Katlapu, Ozoliņu Mildu un Franceviču priekšgalā.
Tearta dekoratori vaj gleznotāji nekur nebij jāmeklē. Paši jau-
natnes pulciņa biedri, brāļi Fricis un Valdemārs Grīni jums uz-
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zīmēja un uzgleznoja, ko tik vajadzēja, pat skaistus izgrezno*

jumus gaidāmo angļu diplomātu adresei. Vajadzēja laba dekla-

mētajā, nāca talkā jaunā bēglīte Alvīne Lielmeža. Ar sajūsmu
un gaišu izteiksmi viņa cēla priekšā visgrūtākos gabalus.

Mūzikas mākslā jaunatnei un mums visiem kalpoja bez

atalgojuma jauna skolniecīte — pianiste Mirdza Bērziņa, strād-

nieku bērns, kura biedrībā klusi un kautrīgi nostājās kādā stū-

rītī un noskatījās, ko citi dara. Bet kad viņa sēdās pie kla-

vierēm, tad viņa bij savā dzīvē un aizmirsa visu apkārtni.
Liela loma piekrita visas šīs sirsnīgās draudzes saimniecības

vadītājām teātra vai literarisku vakaru izrīkojumos. Tad jau pārs
dienu iepriekš pie Krastiņu Olgas čurkstēja pannas, smaršoja

garšīgas maizes un visādi cepumi. Nekas tik labi neprata burt

saimniecībā, ka Krastiņu Olga. Ja mazo svinību rīkotāji sameta

un iedeva viņai rīcības kapitālu, nu, teiksim 100 rubļu vai

100 karbovancu, tad mantas un cepumu vēlāk bij uz biedrības

galdiem droši vien par 4—500 rubļiem. Pīrāgi arī Ukrainā

mums, bēgļiem, nebira no akāciju zariem, bet Krastiņu Olga,
neliekoties ne zinis, bij visu pārējo zumu izburūsi no savas ka-

batas. Viņai bieži vien palīdzēja burt Krastiņu Dāvs un Marija,
kuri dzīvoja ar viņu zem viena jumta un nenogurstoši strādādami

pelnīja savu maizīti. Bēgļu dzīves atvieglošanas un saldināšanas

darbā viņiem arvien sejas smaidīja. Šinī pašā darbā nekad arī

nepagura viņu divas mājinieces Krastiņu Anna un Emilija. Šīs

sirsnīgās un atsaucīgās ģimenes durvis mēs, citi sabiedriskie

darbinieki, kuriem nebij laika nodarboties ar kādu peļņas amatu,

bieži esam virinājuši un bieži Krastiņu Olgas namā savu izsal-

kumu apmierinājuši tikai pret — pateicību, kuru viņa atraidīja.
Bet labu palīgu Krastiņu Olgai netrūka. Liela saimniecības va-

dītāja pašā izrīkojumā bij Paulīne Gailīt, dzīva, labsirdīga
rakstura jaunava, brūnām dedzīgām acīm, kupliem tumšiem ma-

tiem, sīku augumu, bet lielu dūšu; viņai pakaļ nepalika, ne

izveicības, ne sirsnības ziņā viņas divas mazās māsas Alīde un

Rozālija, un Lidija Stubbe un Berta Āboliņa un Kristīne Frid-

richsona. Visas šīs čaklās un izturīgās jaunavas arī daudz tekā-

jušas pa Ķijevu un klauvējušas pie turīgu ļaužu durvīm, un lū-

gušas apģērba gabaliņus vai apavus puskailiem, novārgušiem un

basiem latviešu bēgļiem.
Par katru no šiem sabiedrības un bēgļu dienu darbiniekiem

un darbiniecēm un par viņu nopelniem varētu sarakstīt grāmatu.
Bet tas nav iespējams. Man jāapmierinās ar šīm rindiņām. Ir

tad jau dažs lasītājs (ja kādam vispār patiks šo aprakstu lasīt)

varbūt teiks : „Nu, ko viņš te apraksta visādus svešus cilvēkus,

varbūt pat gluži mazus cilvēkus, kuru vārdus plašā sabiedrība

nemaz nepazīst!"
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Ja—a! tas jau ir, ka plašā sabiedrība daudz ko nepazīst.
Viņa nepazīst daudzus un tūkstošus, tā saucamos mazos cilvē-

kus, no kuriem bieži vien var mācīties lielas lietas, kuras vis-

vairāk nepieciešamas cilvēku kopdzīvei. Tā saucamā sabiedrība

pirms kara un arī jau tagad nemaz nedabū redzēt visus cilvēkus

un tādēļ nav brīnums, ka tie paliek sveši. Bet labi ir kad viņus
dabū redzēt un ar viņiem kopā dzīvot. Ļaunās bēgļu dienās

tas notika. Tāpat, kā lielo Bībeles grēku plūdu zīmējumā uz

viena paša koka stumbra vai uz viena kalna virsotnes glābda-
mies sakāpuši lauvas un tīģeri, čūskas un cilvēki, vilki un

jēriņi, un neviens otram nekā ļauna nedara, neviens otru neplēš,
kaut gan visi izsalkuši. Tāpat bēgļu nelaimes plūdi un izmisums

mūs visus mācija glābties un visus spieda citu pie cita mazā

drēgnā, tumšā pagalma istabiņā, un te mēs pirmo reizi ierau-

dzījām vienā mazā patvēruma vietā ir augsti mācīto zinību vīru,
ir vienkāršo strādnieku, netīru seju, netīrām rokām, kas nāca tieši

no sava grūtā darba; te satikās profesors ar pirmziemnieku —

skolnieciņu un inženieris ar savu dienas algādzi, bagāts veikal-

nieks ar bēgli — übagu un dziesminieks ar kaujās norūdītu

karavīru. Šurp uz garīgu glābšanas vietu nāca visi, visi un

sniedza rokas cits citam un visi bij aizmirsuši, ka viņi ir kungi
vai strādnieki, un visiem bij ko runāt, citam ar citu, un nevienam

vairs nepiemita lepnums un uzpūtība.

Vecais darba cilvēks Kristaps Bērziņš, tumšās darba drēbēs,
maza, bet plecīga auguma vīriņš, augstu pieri, zemām uzacīm,
bet laipnu, klusu seju, cietām, cietām, sastrādātām rokām un

līkiem pirkstiem, nāca katru vakaru uz biedrību un katrreiz veda

lidz savu jauno zēniņu, gadus 15; klusi viņš ienāca ar savu

dēlu pa durvīm, klusi virzījās uz priekšu pa čalojošo jauniešu
baru un tad apstājās kaut kur mierīgākā vietiņā. Kādu britiņu
viņa seja vēl bij ļoti nopietna, klusa un nogurusi grūtā dienas

darbā. Viņš stāvēja un klusēja un skatījās jauniešu sejās un

klausījās viņu valodas troksnī vai dziesmās
...

Un tad, pa-

mazām, pamazām, nemanot, uzausa viņa sejā, kā viegli-rozā rīta

blāzma
— kluss smaids, saldas garīgas baudas smaids, kurš

vairs neizdzisa viņa sejā visu vakaru. Viņš runāja ļoti reti,

runāja ļoti maz un gudri, tikai tad, kad kāds viņu pirmais uzru-

nāja. Bet prom viņš negāja un uz mājām nesteidzās. Viņš nāca

liesi no darba un nebij vēl nekā ēdis, bet izsalkumu nejuta.
Viņa seja bij laimīga. — Tāpat klusi stāvēja vai sēdēja viņam
blakus viņa dēls un arī klusi smaidīja. Visapkārt viņiem bij
mācīti vīri, un studenti, un skolotāji, un visādi karavīri. Bet

tie viņu netraucēja. Viņš ar tiem jutās viegli un labi. Un kad

pusnaktij visi šie dažādie latvieši čalodami gāja uz mājām,



16

viņš ar savu dēlu arī klusiņām atvadijās no onkulīša un aizgāja.

Viņam tāļu bija jāiet, ārpus pilsētas, pa tumsām ielām un tumšām

gravām. Bet rītvakar viņš bija atkal klāt
. . . Viņš taču sajuta,

ka biedrībā viņam visi ir līdzīgi un visi ir labi. Šurp atnāca

meklēt glābiņu un sirdsmieru izmisuši, salaustām sirdīm, ticību

zaudējuši. Tie labu laiciņu baidījās no citiem, kaut kur noslēpās,
bet vismaz citu tuvums viņus mierināja, kamēr kāda nejaušība
viņus atkal neatdzīvināja.

Kādā vakarā no kādas sēdes pārnākot un pa tumšo kori-

doriti pie onkulīša ejot, es uzminu kaut kam mīkstam. Klusi

iekunkstējās sievietes balss.

„Vai, Dieviņ! Kas tad te ir?" es iesaucos.

„Nekas!" man čukstoši atbildēja, kā likās, jauna balss.

„Ko jūs te sēdiet tumsā uz grīdas? Kas jūs esiet? Vai

jums kas kaiš? Kālab jūs neejat pie citiem?"

Lielajā istabā patlaban dziedāja itin visi „Div' dūjiņas gaisā
skrēja". Istaba, kā arvien vakaros, bij ļaužu pilna.

„Vai jūs neesiet slima? Vai nevariet paiet?" es turpi-

nāju jautāt.

„Nē, es slima neesmu. Es .
.
. tur nevaru iet," sieviete

gandrīz čukstēja, „ko es tur lai daru".

Es uzvilku sērkociņu, noliecos un ieskatījos sēdētājas sejā.

Seja bij jauna, skaista, bet bāla un ļoti nogurusi, dziļi iekritušām

acīm. Jaunava sēdēja uz grīdas, kamolā sarāvusies, galvu no-

liekusi, rokas klēpī iespiedusi.
„Vai tad jūs man nevarētu pateikt, kādēļ jūs te sēdiet, kas

jums par bēdām ir?" es līdzcietīgi vēl reiz iejautājos. „Ejat taču

pie citiem, parunājat. Varbūt jūs varat savas bēdas izteikt. Vai

jums tur paziņu nav?"

„Ne—c, man paziņu nav, varbūt kāds ir
...

es agrāk
nenācu

. .
. man nekad neatlika laika .

.

. Bet ko es tur vairs

iešu
...

ko tas vairs var līdzēt
.

.
." jaunava gandrīz čukstēja.

„Bet varbūt jūs man varētu kaut ko pateikt, es te strādāju
biedribā. Varbūt es jums varētu kaut kā palīdzēt, cik jau nu

varēšu. Es te neesmu svešnieks
. .

." es nopūlējos izdabūt kaut

ko tuvāk zināt no noskumušās jaunavas.
„Es jūs pazīstu ...

es zinu, ko jūs te strādājiet, bet ko

jūs man variet līdzēt
. . . viss . . . pagalam

..

." jaunava
apklusa.

Es negāju prom un gaidīju, kāmēr viņa atkal sāks runāt.

„Es. . . vairs nevaru panest visu šo briesmīgo likteni.,."

viņa pēc brītiņa iesāka itkā kungstēt, „visu šo nicināšanu .. •
Visu šo pazemošanu . . .

trīs gadus no vietas
...

Es biju

bagāta saimnieka meita" . . . viņa smagi nopūtās, „mums bij
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lielas mājas
.. .

Visu savu bērnību es esmu pavadījusi laimes

dienās
.. .

Visi ar mani apgājās laipni, arī es nevienam nekāda

ļaunuma nedarīju
...

un nu viss pagalam ...
es trīs gadus

staigāju no mājas uz māju, par kalponi, par cita vergu . . .

visur mani vajāja .. . gan vīrieši
.. . gan sievietes. lesākumā

es turējos pretīm, neļāvos sev pāri darīt, sevi nicināt
.

. .

atteicos no vietas, meklēju citu vietu
.

.
. Bet brīžiem mani

piespieda bads panest visādas pazemināšanas
...

Tā es esmu

jau trīs gadus klīdusi bez savējiem, bez labām dienām
...

un

nu es esmu nogurusi ... Es vairs nevaru turēties uz kājām...
Viss beigts . . ."

„Vai tiešām viss jau beigts?" es stingri eejautājos.
„Vai mūsu dzimteni kāds vēl var man atdot?" viņa

stingrāki noteica un pacēla galvu.

„Es tur gan tagad kalpotu citiem
...

bet viss par vēlu ...
un ko man līdz klīst pa svešu pasauli? Kas tam par nozīmi ? ...

„Kas jums teica, ka mēs esam zaudējuši mūsu dzimteni

uz visiem laikiem?" es stingrāki iejautājos.

„Nu, to taču visi zin."

„Bet ja nu jūs velti esat krituši izmisumā?" es turpināju.
„Ak! Kad man kāds vēl varētu ticību atdot?"

Viņa saslējās taisnāk sēdus, izstiepa rokas un lauzīja
pirkstus. Pēc brītiņa viņa atkal nolaida rokas klēpī un nolieca'

galvu.

„Bet
.. . vaj jūs paši tam ticat? . . . viņa jautāja,

nokritušā, aizsmakušā balsī, itkā no zemes apakšas.

„Ja!" es skaļi un stingri noteicu.

Istabā iesāka dziedāt koris. Neviens mūs netraucēja.
Jaunava ilgi klusēja un smagi elsoja. Tad viņas pleci

sāka raustīties
.. . Viņa raudāja. Es klusēju un viņu labi

sapratu.

Viņa atkal itkā lūgdamās izstiepa pret mūri abas rokas un

atkal lauzīja pirkstus. Viņa no sirds dziļumiem smagi čukstēja,
bet tik skaļi, ka šī čukstoņa noskanēja pa visu šauro karidoru.

_

_„Kaut jūs man varētu ticību atdot! Kaut jel es vēl reizi

mūža redzētu dzimteni,, savu māju .
.

. jaunības tekas
.
. ."

Viņa sakampa savu galvu un līgojās uz priekšu un at-

pakaļ, un smagi elsoja, itkā vaidēja .. .
Krūtīs viņai šalca.

„Tie visi tic, kas tur viņā istabā dzied un čalo. Ejiet pie
Vll?iem, kā līdzīgs pie līdzīgiem, un jūs dabūsāt savu ticību

atPakaļ. Ejat!" es stingri noteicu un gāju tumšajā ķeķītī sa-

meklēt kādu glāzīti tējas. Onkulis Briedis bij pie dziedātājiem.
Jaunava lēni piecēlās un izvilka lakatiņu un izslaucīja

asaras. Viņa karidora pakrēslā nedroši, kā bērns, kas mācās
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staigāt, paspēra trīs soļus uz priekšu uz lielās istabas durvju
pusi. Durvis bija vaļā. Viņa paskatījās uz dziedātājiem. Es

pa mazām durvtiņām izgāju no ķēķīša lielājā istabā un apsēdos
uz sola tā, ka es varu redzēt pa otrām durvīm jaunavu. Viņa
vēl paspēra divus soļus uz priekšu un pieslējās pie durvju
stenderes. Viņas skats drudžaini mirdzēja, bet acis bij dziļi
iekritušas, seja ļoti bāla. Viņa vērās Lūcījas Zariņas sejā,;

Zariņa, ka tas bieži gadijās, bij pilnā dziesmas sajūsmā un pie-

tvīkuse, piesarkuse dziedāja visiem spēkiem pati līdzi līgodamās.!
Balss plūda viegli un vareni no krūšu dziļumiem un seja spul-
goja gaišā smaidā. Arī citi dziedātāji šovakar bij jautrā garās

Pie loga jaunieši bij apstājuši Bruņenieku un ar viņu ap-!

sprieda kādu nopietnu jaunatnes jautājumu. Kristaps Bērziņš ar

savu jaunēkli sēdēja tālākā kaktā uz sola gala un seja viņam
bij laimīga.

Nelaimīgā jaunava laida klusu skatu pār visu sejām un

viņas pašas seja pamazām pārvērtās. Viegls sārtums uzausa

viņas vaigu galos. Viņa drošāki sakustējās un klusiņām, uz

pirkstu galiem pārgāja pār plānu pie loga un nosēdās

netālu no jaunēkļiem, kuri tik dzīvi sarunājās ar Bru-

ņenieku. Viņa uzmanīgi sāka klausīties jaunēkļu unļ
Bruņenieka vārdos. Viņa sēdēja nekustēdamās ilgi, ilgi.ļ
līdz pat vakara beigām un aiziedama līdz ar citiem1
iesāka sarunāties ar divām jaunām skolniecītēm. Sarunā viņa

pirmo reizi pasmaidīja, varbūt pēc ilgiem laikiem.

Biedrības labais un spēcīgais jauniešu gars viņu izglāba.
Tas pats labais gars, kas mita biedrībā, kas visus pulcināja,

visus darīja līdzīgus' un citam pret citu pazemīgus, tas gars vel!

daudzus citus glāba no izmisuma un mācīja. No šī gara mūsu

tautas lielās nelaimes dienās mācījās ir augsts, ir zems, ir strād-

nieks, ir viņa pavēlnieks. Te visi un katrs, varbūt pirmo reizi

mūžā un sabiedriskā dzīvē izjuta un pārdzīvoja cik labi cilvēk:

var saprasties un sadzīvot, nezaudēdami neviens no savas vēr-

tības, bet dodami cits citam no savas laipnības jaunu domu.

jaunu dzīves patiku.

Cilvēkam, kas nav pārdzīvojis svešatnē lielos bēgļu dieni:

ļaunumus, varbūt būs grūti mani saprast. . .
Bet bijušie bēgi

mani sapratīs. Un tie arī atminēsies daudzus piemērus, kuf

Ķijevā un malu malās bij gluži dabīgi un visiem aprasti. Grūt:

izprast biedrības pievilkšanas spēku. Ja uz ielas nejauši satika:

latvieši, pirmais viņu jautājums bijja: „Vai iesiet uz biedrību?'

„Vai biedrībā jau bijāt?" Likās biedrība ir visu latviešu dzīve*

saturs. Un, dīvaini, vārdiem „Kreščatik Ne 50" bij ārkār

tīgī liels iespaids pat uz viena paša domātajā garu. Man pašam
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runājot, vai domājot par nama numuru, kur pagalmā bij biedrības

telpas, tūliņ dzīvi tēlojās gara acu priekšā šis N° 50. Bet

numurs nelikās būt uzkrāsots; tas itkā dega un mirdzēja, un

kvēloja atmiņā. Visi citi namu numuri man bij vienaldzīgi.
Bet „Kreščatik N° 50 allaž dzīvoja un mirdzēja manā garā. Man

šķiet, citi bēgļi sajuta to pašu.
Bēgļiem, kas dzīvoja kaut kur tāļu prom: Karavajeva va-

sarniču rajonā, vai Šuļavkā, vai Darņicā, bij tāļu, ko nākt uz

biedrību, 3, 4, 5 verstis. Bet viņi tomēr nāca, ja ne katru va-

karu, tad droši vien divas trīs reizes nedēļā. Nāca ģimenes cil-

vēki ar bērniem, nāca vientuļas sieviņas.
Kādu sīka auguma sieviņu, kas dzīvoja Šuļavkā, es gandrīz

katru vakaru redzēju biedrībā, un daždien viņa pat priekšpus-
dienā attecēja pie onkulīša. Viņu varēja pazīt pa lielam ga-
balam. Viņas pelēko, novalkāto, neveikli pašūto pusvadmalas
svārku, raibo, pašausto, izvalkāto Kurzemes seģeni uz pleciem
un dzeltēno, mušaiņo lakatiņu galvā visi bij redzējuši simtām

reižu. Viņa smaidīja pa durvīm ienākot un man vai onkulītim

roku sniedzot, un tūliņ jautāja:

„Nu, vai drīz brauksim uz dzmteni?" Mēs ar onkulīti

viņai tāpat simtām reižu jau bijām atbildējuši: „Brauksim,
brauksim. Tik vēl drusciņ jāpagaida!" Bet viņai patika katru

dienu dzirdēt šos vārdus. Dienā viņa tūliņ atkal tecēja prom

pie sava darba un pa pagalmu iedama viena pati vēl smaidīja
līdz pat vārtiem. Tas bij cerību smaids, ka viņa drīz brauks uz

dzimteni. Tā viņa bij cerējusi un ticējusi jau trīs gadus un šī

ticība viņu uzturēja spēcīgu un katru vakaru pat rudens lietū

un slapjdraņķī, vadīja uz biedrību un atpakaļ tumšā vakarā vai

tumšā naktī 3 verstis tāļā gabalā. Dīvaini, ka itin visi sveši-

nieki varēja biedrību atrast. Vai tas bij virsnieks vai

no tālas Rumenijas frontes; vai izbēdzis vai atlaists kara gū-
steknis no Vācijas vai Austrijas; vai bēglis no Krimas vai

Kaukāzijas ceļā atpakaļ uz dzimteni; vai tāli ceļinieki, kas klīda

apkārt darbu un maizi meklēdami; vai brammanīgs lielinieks,
kas cīņas uzvārā un uzvārās sajūsmā devās uz latviešu biedrību

meklēt „latviešu buržuju", bet sirds dziļumos, slepenībā pats
vēlējās sasildīt savu izmocīto dvēseli latviešu dzīvā gara tu-

vumā, — visi, visi atrada biedrību un tūliņ sadraudzējās ar veco

onkulīti un negribēja vis tik drīz iet prom no drēgnās telpas,
kura arī viņiem izlikās būt tik tuva un patīkama. Cilvēki nāca
un gāja, sveicinājās un atvadījās, un latviešu gara dzīve viļņoja
nebeidzamā straumē un jūsmīgā čaloņā.

Daži nejauši ceļinieki mus ļoti pārsteidza un ilgi palika

atmiņā. It sevišķi ilgi mēs runājām par diviem zēniem.
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Vēlā janvāra vakarā, kad istabā jau bij dziļa pakrēsla un

mazā lampiņa taupības dēļ nebij iededzināta, noklaudzēja āra

durvis un pēc tam no koridorīša ienāca lielajā istabā divi zēni:

viens mazāks, otrs lielāks. Viņi lēni spēra soļus uz priekšu un ļ
apstājās istabas vidū. «Labvakar!" sveicināja lielākais. Tanī

pašā brīdī onkulītis uzgrieza lampiņu. Tā apspīdēja tieši zēnu

sejas un stāvus. Viņi klusi nostājās abi blakus un apskatīja
mūs. Viņu stāvi bij izdēdējuši, sejas nemazgātas, vaigi iekri-

tuši. No dziļajām acu bedrēm baltoja acu baltumi un mirdzēja

nogurušie zēnu skati. Abu sejas bij ļoti nopietnas un vienal-

dzīgas. Likās, šie zēni mūs jau redzējuši ilgus gadus un par

mums nemaz neinteresējas. Abi viņi bij pārāk nodriskuši.

Galvās vecas, dubļainas zaldātu cepures, uz viņu kalsnējiem stā-

viem itkā karājās izvalkāti, izplīsuši kamzoļi, ne pēc viņu au-

guma šūti, tumšās biksas bij dubļaiņas, caurumaiņas, nodriskušiem

galiem. Lielākajam zēnam pa izplīsušā labā pleca caurumu bij
redzams pliks, sarkans nosalis kamiesis; mazākajam — pliks
kreisais elkonis un pliki abi ceļu gali; kājās viņiem bij dubļainas,
izmirkušas zaldātu tupeles, no kuru galiem līda ārā izmirkuši,

sarkani kāju pirkstu gali. Vecākajam bij rokā maza, netīra kulite.

„Ei, kas tad jūs esiet par tādiem ceļiniekiem ?" es izbrīni-

jies iesaucos, zēnus aplūkodams. Mēs jau bijām visādus ceļi-
niekus redzējuši un pie dažādām ainām pieraduši; bet šie zēni

bij neparasti. Vecais onkulitis ari pienāca un nostājās man

blakus zēniem pretim.

„Mēs šodien ilgi blandijamies pa pilsētu un meklējām

latviešus, kamēr neatradām biedrību". Vecākais atbildēja ne uz

jautājumu.

„No kurienes tad jūs nākat? Onkulitis savukārt iejautājās.
„Mēs nākam no Rumānijas frontes", vecākais atbildēja.

„Tāļš ceļš!" es iesaucos. „Un tad tā, kājām vien nācāt?»

„Kājām vien," mazais zēniņš ari iečukstējās
„Tā ! Bet cik tad tev gadiņu?"
„Man jau palika divpadsmit, brālim četrpadsmit.
„Esat gan jūs lieli ceļinieki!" vecais onkulitis piezīmēja un

pašūpojās uz kāju pirkstu galiem. Ar labo roku viņš aptaustīja
savus apcirptos baltos bārzdas rugājus.

Acimredzot viņš domās ātrumā mēģināja pārredzēt, ko gan
šie divi zēni, gandrīz vēl bērni, piedzīvojuši tāļājā ceļā vieni

paši kājām nākot un tagad vēl decembra un janvāra mēnešos,

kad ari dienvidos bieži uzsniga sniegs un daždien sala 10 grādi.
„Nu tad jau tīri būs jāuzvāra jums diviem tēja un jāapgādā

kāds gabals maizes," onkulitis svarigi noteica un iegāja ķēķiti
vārīt tēju.
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Nu mēs paaicinājām zēnus apsēsties uz garā sola un

atpūsties. Daudzi biedrības viesi pienāca tuvāk un nostājās ap
zēniem pusriņķī. Visiem nu bij kaut kas ko jautāt šiem nepa-

rastiem ceļiniekiem.
Zēni, vārds pa vārdam, pastāstīja, kā viņi ir bēgliši, bez

vecākiem, noklīduši no citiem bēgļiem un palikuši vieni; tad

bada dzīti piestājuši pie krievu armijas un blandijušies līdz aiz-

mugurē, mitinādamies no ķēķu atkritumiem; brīžiem cietuši

badu, brīžiem atkal paēduši. Tā viņi nogājuši līdz Rumenijas
frontei. Bet kad visa krievu armija izjukuse, kad kareivji izklīduši,

viņi palikuši vieni divi. Viņi nākot jau no pagājušās vasaras.

Bada apmierināšanai izlūgušies pa maizes kumosam ; bet vasarā

un rudenī mitinājušies no dārza saknēm un augļiem. Tikai

ziemā nu ejot ļoti grūti un daudzas dienas nedabonot maizes

kumosu.

Mēs zēniņus paēdinājām un padzirdijām ar karstu tēju un

viņi atspirga.
Visu vakaru viņi noklausījās Ķijevas jaunatnes čaloņā un

dziesmās, pārgulēja nakti uz garā koka sola izstiepušies, galvas
kopā, kājas uz katru pusi, un no rīta atkal tēju padzēruši un

maiziti uzkoduši, un vēl līdz paņēmuši devās ceļā uz dzimteni.

Mēs viņiem iedevām pilsētu sarakstu, uz kurām jāiet.

„Vai tad ceļu atradisiet?" es vēl iejautajos, no zēniem

atvadīdamies.

„Ceļu jau gan zināsim atrast; paprasisim, iesim no pilsētas
uz pilsētu," vecākais zēns mierigi atbildēja un jaunākais paska-
tijās viņam sejā ar lielu uzticību.

Viņiem abiem nu bij tiri nomazgātas sejas un rokas pēc
vairākiem mēnešiem. Onkulitis deva ziepes un tik skubināja,
ļai pie ūdens krāna labi nomazgā sejas, kaklus un rokas, lai

izskatās pēc cilvēkiem.

Zēni, atvadīdamies no onkuliša un manis smaidīja, teica

paldies un tad izgāja pa durvim. Pa pagalmu viņi gāja abi

blakām nerunādami. Gandrīz pie pašiem vārtiem viņi abi vēl

atskatījās atpakaļ uz biedrības telpu logiem un tad izgāja uz

ielas un pazuda no mana skata.

Arī lielinieki tāpat ka citi latvieši atrada biedrību.

Pēc lielinieku ienākšanas Ķijevā janvāra beigās 1918. g.
kādā vakarā ienāca biedrībā četri lielinieku sarkanarmisti.

Šautenes viņi nebij vis paņēmuši līdz. Uz latviešu biedrību viņi
bij atnākuši, ka miera cilvēki. Viņi visi četri bij no Pēterpils,
Puķilova zavoda strādnieki un patiesi idejas cīnitaji. Tādus es

redzēju tikai pirmo un pēdējo reizi. Viņi bij cīņās noguruši,
sakritušām sejām, bet acīs mirdzēja drudzaiņa sajūsma. Vecākais
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labsirdigi, nevis ar varu, mēģināja pārliecināt mani, onkuliti un

vēl kādus Ķijevas latviešu strādniekus, kuri bij atnākuši, ka mēs

esot tuvredzīgi un nožēlojami, ka nevarot saprast, ka tagad ir

pienācis lielais brīdis, kad strādniecība cīnidamās nogāzusi no

troņiem varmākas un nu reiz nodibinās zemes virsū taisnību un

visai strādniecībai un visiem godigiem cilvēkiem labklājibu.
Kurš to nevarot saprast, tas esot neizprotami akls un neapzinigs
cilvēks.

„Vai jūs ticat savai uzvarai un vai jums, cīnitajiem, atdos

šo uzvaru? Vai nenāks citi un uzvaru jums neatņems?" es

rūgti iejautajos.

Runātājs sakustējās. Viņa acīs iemirdzējās divas uguntiņas;
viņš noliecās uz priekšu, saņēma cieti abām rokām galda malu

un tad čukstēja :
„Mēs uzvaru gūsim! Mēs to panāksim. Mūsu priekšā

visas citas varas sabrūk! Mēs nesam taisnību un tai jāuzvar!
Man likās, ka no viņa degošām acīm stiepjas līdz pat galdam
divi gaismas stariņi. Viņa lūpas viegli raustījās.

„Mēs cietām smagus zaudējumus Ķijevas tuvumā", viņš
turpināja. „Vakar krita mūsu vislabākais biedrs. Mēs simts

varējām krist viņa vietā
. . . Kaut jel viņš būtu palicis dzīvs!"

Runātajā trīs biedri nokāra galvas un viņu sejas bij skum-

jas un drūmas.

„Mēs nevienam labam cilvēkam ļaunu nedarām", agrākais
runātājs atkal iesāka, „mēs paši uz vietas tiesājam gļēvuļus,
zagļus un laupitajus, mūsu pulkā nav neviena negodiga cilvēka.
Mēs pasaules karā nebijām, mēs strādājām zavodā. Bet nu

mums strādniekiem pienākusi mūsu reize un mēs dodamies

cīņā."
„Bet kas jums, latviešiem, jāmeklē te, tāļā Urainā un pa

bezgaligām Krievijas malu maļam. Vai tad mums nav pašiem
sava izpostītā zeme, kura mums jāiegūst atpakaļ, kurā jānodibina
jauna dzīve, uz kurieni jāved atpakaļ visa izkaisītā tauta ?" es

iesāku paklusi izteikt savas domas. „Vai mēs, sajūsminātie
latvieši, velti nelejam savas asinis svešās tautās un svešās zemēs,

kur mēs pat nezinām, kādai tautai un kādai šķirai nāks par labu

musu uzvara."

Uz visiem četriem klausītajiem mani vārdi nedarija nekādu

iespaidu. Vecākais tikai mani nožēlodams viegli palocija galvu.
„Mēs visur uzvarēsim !" viņš droši teica, „un tad mēs arī

musu tautu atvedisim atpakaļ dzimtenē. Mēs viņai ceļu atbrīvo-

sim un tad arī dzimtenē taisnību nodibināsim."

Viņš iegrima domās. Viņa trīs biedri aizgāja un nosēdās

uz gara sola.
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Viņš uz mazu brītiņu apsēdās turpat pie galda.
Istabā bij drūms klusums. Lielinieku vara nu tik iesākās

un neviens nevaraja paredzēt, kādu ļaunumu ta nesīs mūsu

sabiedrībai.

Pēc maza brītiņa vecākais atkal piecēlās un uz biedriem

paskatijies tos aicināja:
„Nu, biedri, laiks iet."

„Vai paliksiet Ķijevā, jeb dosaties tāļak ?■ onkulitis iejau-

tajās.

„Ko mēs te Ķijevā darisim", sajūsminātais cīnitajs atsaucās.

„Te jau būs diezgan, kas meklē vieglākas dienas. Tie varēs

palikt. Mums ar biedriem jāiet tāļak .. . Nevar kavēties. Var-

būt kādreiz vēl redzēsimies. Sveiki I*

Viņš jau stāvēja durvīs. Viņa biedri sniedza mums ar

onkuliti rokas un steidzigi gāja savam vecākajam biedrim pakaļ.
Onkulitis paskatijās man acīs un trīs reizes pašūpoja galvu.
„Tie ir gan nelaimigi cīnitaji. Ak tu nabadziņi!" viņš

nočukstēja un gāja uz savu ķēķīti.
Kādu rītu latviešu biedrības pievilkšanas spēks mums ar

onkuliti stādija priekšā citāda tīpa latviešu lielinieku. Atvērās

durvis un ienāca slaika auguma karavīrs, zobins pie sāniem,
karbača labā rokā. Viņš ieskatījās lielajā istabā; bet tur neviena

nebij. Skatoties tieši prom pa šauro koridoriti, viņš ieraudzija
mus abus mazajā ķēķiti. Nu viņš lieliem soļiem nāca pa kori-

doru pie mums un kapāja savu karbaču gar labā zābaka lielu.

Mēs ar onkuliti saskatijamies.
„Labrit! a

tūliņ sveicināja lielinieks un apskatija mūs no

galvas līdz kājām. Viņš ielika rokas sānos un nostājās ieplē-
stām kājām.

Mēs ar onkuliti saņēmām labrītu un palikām stāvam turpat
Pje mazā galdiņa. Galvas pagriezuši uz lielinieka pusi, mēs arī

vinu apskatijām.

„Vai te ir kādi buržuji ?" viņš nopietni iejautajās un no-

laida uzacis.

„Ja!" onkulitis droši atteica.

„Kur tad viņi ir ?" lielinieks nesaprašanā jautajā tāļak.
„Nu, mēs divi", onkulitis paskaidroja un pasmaidija.
Nu ari uz lielinieka sejas uzausa plats smaids un viņš uz

galdu rādīdams cieti noteica:

„Kas tad jūs par buržujiem ! Uz galda par abiem viens

rutkis, sāls uz papīra, divi melnas maizes gabaliņi un, tējas
glāzes. Cukura ari es neredzu uz galda."

„Ko tad buržujiem vairāk vajaga?" es savukārt iejautajos.
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„Vai te kādu patiesu buržuju nav?" Viņš nopietnāki
iejautajās.

„Te, biedrībā nav", onkulītis atbildēja. „Tie īstie buržuji

ar resniem vēderiem un tukliem sarkaniem kakliem tagad droši

staigā pa ielu.

„Ja — a — a, to te ir gan, velns lai rauj!" lielinieks

iesaucās, „žīds pie žīda, un viens vēders resnāks par otru. E!

kad te vajadzētu laist vaļā vienu jandāliņu, vienu riktīgu pogromu

un iztīrīt gaisu", viņš pacēla augstu savu karbaču un atkal pie-
cirta pie zābaka liela.

Mēs ar onkuli saskatījāmies un pasmaidījām.

„Vai jūs kurzemnieks, vaj vidzemnieks?" es iejautājos.

«Kurzemnieks, no lecavas. Mans tēvs bij muižā par kalpu,
bet izbēdzis un nu nezinu, kur palicies", lielinieks stāstīja lēnākā

garā un tad iejautājās:
„Vai te daudz latviešu ?"

„Oja! Daudz bēgļu un visādu strādnieku un inteliģentu",
es atbildēju.

%Ko jūs te dariet biedrībā?" viņš nopietni jautāja.
„Dziedam, spēlējam teātri, gatavojamies doties atpakaļ uz

dzimteni", onkulītis atbildēja. „Atnākat vakarā paklausīties.
Skaisti dzied".

„Tas būtu gan labi!" lielinieks sajūsminājās, „Sen es ne-

esmu dziesmu dzirdējis". Viņš brītiņu padomāja, bet tad stingri
noteica: „Nevar: naktī jādodās tāļāk uz Odesu. . .".

Viņš palika stingrs raksturā un no dziesmu kārdinājuma
nelikās aizrauties. Viņš atvadījās un aizgāja. Vairāk viņš ne-

atgriezās. Tomēr vismaz vienreiz biedrība viņu bij pievilkusi.
īsti sirsnīgs latvietis atradās lielinieku artileristu pulkā, kad

tas bij ienācis Ķijevā 26. janvārī (1918. g.), pēc tam, kad lieli-

nieku artilērija bij apšaudījusi pilsētu 11 dienas un 10 naktis.

Mēs, divi Ķijevas latvieši, izgājām apskatīt lielo postu, kas

bij nodarīts pilsētā malu malās. ledami mēs runājām latviski.
lelas otrā pusē apstājās kāds neliela auguma kareivis, zobiņu

pie sāniem, revolveri garā sarkanā saitē, piešiem pie zābaku pa;
pēžiem. Viņš brītiņu paklausījās mūsu sarunās un tad nāca tieši
krustis pār ielu pie mums. Ļabā gabaliņā viņš sāka runāt pa
latviski, smaidīja un pienācis sniedza mums roku.

„No kurienes tad jūs te ieradaties?" es pirmais jautāju
jaunajam kareivim.

„Mēs ar savu pulku un batareju ienācām pilsētā pēc uzvārās

jau piektdien", viņš vienaldzīgi atbildēja un soļoja mums blakus.

_„Vai esiet īsts kareivis, vai sarkanais gvardists kareivja
drēbēs ?" es jautāju tāļāk.
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„Esmu īsts kareivis — artilerists. Mūsu batareja bij Minskas

frontē un mēs jau nākam šurp karodami veselus trīs mēnešus.

lesākumā neviens no mums negribēja nākt. Sak' ceturto gadu

jau karojam, un jau drīz būs miers, bet mums atkal jānāk šurp
karot. Ilgi bij jāpierunā krievi, kamēr viņi bij ar mieru nākt".

„Vai esat Kurzemnieks?" jautāju.

„Ja, no Bauskas; bet gan pirms kara dzīvoju Jelgavā.
„Vai bēgāt no turienes, jeb jau bijāt karā?"

„Biju karā visu laiku. Gandrīz četrus gadus neesmu dzir-

dējis neviena vārda pa latviski".

„Vai tad jūsu jātnieku pulkā un batareja nav latviešu?

Saka, ka arī šinī kara gājienā pret Ķijevu esot latvieši. Vai tad

neesat ar viņiem tikušies.

„Ne, neesmu ticies. Mūsu pulkā un batareja nav neviena

latvieša un te arī neesmu nevienam uzdūries.

„Nemaz vēl neesat piemirsūši neviena latviešu vārda".

„Neesmu gan, ne runājis, ne dzirdējis neviena vārda. Tagad
tik patīkami dzirdēt savu valodu. Vai te arī dzīvo citi latvieši?"

O — ja: ļoti daudz. Te ir latviešu biedrība, bēgļu komi-

teja, zocialistu birojs. Atnākat kādu dienu uz biedrību. legau-
mējat adresi: „Kreščatik, 50".

„Aiziešu, aiziešu, katrā ziņā. Tik ļoti patīkami atkal tikties

ar savējiem", kareivis novilka sajūsminātā, jaunā balsītī.

Es paskatījos iesānis uz viņu. „Kas tad tu, zēniņ esi par

lielinieku", nodomāju, „kad tu tā mīli savu tautu un valodu ?"

„Vai jums arī iznāca piedalīties kaujās, ienākot Ķijevā?"
jautāju tāļak.

Pašā pilsētā ienākot gan nē. Mēs tik no ārienes stipri ap-

šaudījām Ķijevu. Mums vāji atbildēja. Tomēr ilgi mums va-

jadzēja vārgt. Izlūki nesa ziņas, ka ukrainieši nepadodas un ne-

padodas. Krievi tapa gluži neganti un jau gribēja apšaudīt
pilsētu ar smacējošām gāzēm".

„Vai Dieviņ!" Vai nu prāts!" es neviļus iesaucos. „Veselu
pilsētu ar nevainīgiem iedzīvotājiem apšaudīt ar nāvīgām gāzēm.
«Kur te prāts!"

Krievi bij dikti saniknoti un tik arvien no jauna izsaucās:

»Uksim tiem velna kazākiem virsū ar smacējošām gāzēm, lai

tad viņi visi izstiepjās, kā žurkas. . ."

„Tas ir gan neprāts!" es turpināju un nevarēju apmierināt
savu uztraukumu. Kas gan nebūtu noticis ar mums visiem

Ķijevas iedzīvotajiem, ja būtu sākuši „likt" pa visu pilsētu ar

nāvīgām gāzēm.

„Mēs daži citi tūliņ teicām trakulīgajiem, ka tā nevar ap-
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šaudīt pilsētu, kur dzīvo tikdaudz nevainīgu cilvēku. Beigās
mūs taču paklausīja."

lesānis es ar pateicību apskatīju šo jauno latviešu zenu,

kurš ar savu padomu un varbūt vēl pats pirmais īstā laikā iedo-

mājās glābt no drošas, moku pilnas nāves vairākus desmitus tūkstošus

cilvēku. Zēnam tiešām bij laipna, naive seja, zilas, labsirdīgas
acis, dzelteni mati. Runādams viņš bieži smaidīja.

Zēniņam tomēr neizdevās atnākt uz biedrību, vismaz es

nedabūju viņu vairs redzēt. Artileristus nākošā dienā sūtīja

tāļāk.
Latviešu vispār bij maz šinī lielinieku kara gājiena. Vel

tik divus pirmā dienā atgadījās redzēt ejam pa Kreščatiku. Tie

bij slaiki, sārti zēni. Viņi bez ieročiem steidzās pa ielu, lieliem

soļiem, rokas mētēdami, un skaļi sarunājās latviešu valodā. Viņi
pagāja man garām un es nevarēju nociesties neparunājis ar vi-

ņiem. Bij braši zēni.

„Vai kurzemnieki, vai vidzemnieki?" es iejautājos.
Zēni puslīdz pārsteigti, dzirdēdami latviešu valodu, sāka iet

lēnāki un abi skatījās uz mani.

„Esam kurzemnieki", viens smaidīdams atbildēja.
„Vai tad arī kā karotāji un uzvārētāji ienācāt Ķijevā ?" es

vēl iejautājos.

„A, kas tad bez latviešiem būtu ieņēmis Ķijevu!" zēni

viens pēc otra iesaucās un ļoti steidzās uz priekšu. Viņi atkal

iesāka dzīvi sarunāties savā starpā un uz mani vairs nepaskatījās.
Šos zēnus gan biedrībā neredzēju. Varbūt viņi aizsteidzās prom
uz Odesas pusi.

Divi lielinieku barveži — latvieši, tie gandrīz katru dienu

nāca uz biedrību un jutās mūsu vidū ļoti omulīgi. Viņi arī vēl

nemēģināja apkarot mūsu latvisko darbību. Varbūt tas bij tādēļ,
ka viņu pašu kara darbībai janvārī un februārī bij jāpiegriež
galvenās rūpes. Pa pilsētu nepārtraukti lidoja baumas, ka

Ukrainas Radās karaspēks apvienojoties ar vāciešiem un kopīgi
nākot atpakaļ uz Ķijevu.

Lielie notikumi un kopējās ciešanas arvien ciešāk vienoja
Ķijevas vietējos latviešus un bēgļus vienā draudzīgā saimē.

JVietejie garīgās dzīves vadoņi no mums neatdalījās. Viņi
meklēja un atrada garīgu apmierinājumu mūsu bēgļu pulkā.
Pa vakariem nāca biedrībā pie bēgļiem un jaunatnes un veici-

nāja garīgo kopdarbību gandrīz visi Ķijevas latviešu inteliģences
priekšstavji: Mārtiņš Bruņenieks, K. Zalts, Žanis Ozoliņš, Ro-

berts Bērziņš, Lindemanis, Hugo Mazkalniņš, Vilis Vēmans,
Sokrāts Novickis, N. Zemits, Ženija Veidemane, Krogzems un
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citi. Viņu attiecības pret bēgļiem un visiem citiem latviešiem

bij vienkāršas un sirsnīgas.

Par pastāvīgu biedrības viesi un darbinieku, kurš nevienu

dienu biedrībā netrūka, bij jāuzskata Mārtiņš Bruņenieks.
Daždien viņš atnāca jau pavakarē pats pirmais, daždien tikai

vēlā vakarā, kad biedrība jau bij ļaužu pilna no sienas līdz

sienai un čaloņa šalca no grīdas līdz griestiem. Viņš iznāca

klusiņām pa durvīm, kā labs gars, un brītiņu pastāvēja koridorītī,
itkā viņš pārdomātu, vai iet dziļāk istabā vai nē. Tā vien iz-

likās, itkā viņš kautrētos iet lielā ļaužu pulkā, itkā viņš tur

justos neveikli. Svešnieks pat varēja iedomāties, ka vecais zinību

vīrs jūtas neveikli sava ārējā izskata dēļ. Viņa vecais mētelis

un citas drēbes bij pārāk novalkātas. Ukrainas valsts dibināšanas

laikā un pilsoņn kara cīņu dienās visas varas bij aizmiršūšas

savus kulturēlos darbiniekus un profesoriem un skolotajiem sen

vairs nemaksāja algas. Bij jāpārdod daža laba, mīļa grāmata,
lai tiktu pie maizes vai miltu mārciņas. Par drēbēm un glītākiem
uzvalkiem neviens vairs nedomāja.

Bruņenieka izturēšanās sabiedrībā daudziem likās būt ne-

parasta: viņš bij ļoti kluss un pazemīgs it sevišķi bēgļu un jau-
natnes pulciņos.

Ar viņam vien piemītošo, kluso, pazemīgo gaitu, viņš
biedrībā gluži nemanot virzijās caur cilvēku biezokni galvu no-

laidis un tad nostājās kādā klusākā stūrītī. Te viņš tūliņ iesāka

klusi un interesanti sarunāties ar kādu bēgli vaj jaunekli, vai

biedrības darbinieku.

Dažu vakaru Bruņenieks klusiņām gāja pa koridorīti tieši

mazajā ķēķītī un tur ilgi sarunājās ar onkuliti Pēc tam tik viņš
iznāca pie citiem. Viņš labprāt sarunājās ar katru, vai tas bij
strādnieks, vai inteliģentas profesijas darbinieks, students vai

pirmziemnieks. Bruņenieku cienija itin visi, ir jauns, ir vecs.

Viņš gandrīz katru vakaru aizgāja no biedrības pats pēdē-
jais un onkulitis viņam pakaļ aizvēra un aizkrampēja vecās iz-

dilušās durvis. Atslēgas duvīm nebij. Mēs ar onkulīti no zagļiem
un ļauniem cilvēkiem nebaidījāmies. Pie mums nekā pasaulīga
nebij ko meklēt.

Kad durvis bij aizkrampētas, onkulitis uz istabas pusi ap-
ariezies vēl brītiņu pastāvēja koridorītī. Dažreiz viņš pārvilka
roku pār seju un paturēja plaukstu pie savas apcirptās, baltās

bārzdas rugājiem, itkā viņš domās vēl pārlaistu skatu pār dienas

dzīvi. Tad viņš pienāca pie manis un laipni iejautājās :

„Nu, vai neiesim pie miera?"

„Būs jāiet gan", es atbildēju,
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Tad onkulītis uzkāpa uz istabas augšu un nonesa veco

inventāra madraci. To viņš ienesa valdes istabā, noklāja uz

grīdas un pataisīja man guļas vietu. Tad viņš dažureiz no-

stājās manā priekšā, smaidīja, izstiepa labo roku, kā vecs

bruņeniekŠs ekspira traģēdijā, zemu paklanijās ar roku uz

madraci rādīdams, sasita kopā zaldātu tupeļu papēžus un augstā
tonī izsauca:

„ Lūgtu!"

Onkulitis Kārlis Briedis 1926. gadā.

Es roku uz krūtīm likdams klanijos viņam pretīm un

ceremoniāls bij beigts.
Es izģērbos un likos gulēt. Caur šķidro madraci sāni tūliņ

sajuta cieto grīdu. Bet pie šādas bēgļu guļas jau trīs gadi bij
pierasts un kauli neko vairs ļaunā neņēma.

Kad latviešu gara siltums jau bij izgaisis no drēgnās telpas,
pie manis saka līst no loga un mūriem mitrs aukstums. Es
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sarāvos kamolā un uzvilku līdz pat žodam pelēko zaldāta segu

un savu veco, pelēko bēgļa mēteli. Vēl kaut ko pārdomādams,
es brītiņu skatījos tumsā.

Lielajā istabā laiku pa laikam klaudzēja gar galda kājām

grīdas birstes galva. Onkulītis slaucīja istabu. Kad šis darbs

bij padarīts, pēc kāda klusa brītiņa, klusajā biedrības telpā
iesāka skanēt un viļņot jaukas, maigas "mūzikas skaņas. Onku-

litis spēlēja skaistākās vietas no „Fausta", „Traviatas", „Demona",
«Aidas" vai citas kādas operas. Viņš spēlēja pats sev, savai

garīgai baudai, spēlēja klusi un maigi, ar lielu muzīkas mīle-

stību. Jaukās skaņas caur mūri un durvīm klusi atlidoja pie
manis un pieglaudās man pie pašas sirds. Es aizmigu acis un

klausījos. Dažu vakaru onkulītis sajūsminājās un spēlēja ilgi un

skaņas mani iemidzināja.
Ļoti daudz poēzijas slēpās visu latviešu bēgļu un sabiedrisko

darbinieku nacionālā sajūsmā.
Šī sajūsma bij klusa un maiga un līdzinājās senu laiku

reliģijai. Mēs jutāmies, ka mēs tādēļ esam viens otram tuvi un

mīļi, ka esam latvieši, kurus karš un ļaunas varas izkaisījušas
pa svešām pasaules maļam. Mēs visi sajūtām, ka mums noda-

rīta liela pārestība un tādēļ saņēmām visus spēkus un visi kopā
turējāmies pretīm lielajam ļaunumam. Savu iekšējo nacionali-

reliģisko kvēii mēs stiprinājām ar latviešu dziesmām un ārējām
zīmītēm. Čaklās jaunavas pašuva mazas zīda lentiņas, nacionālās

krāsās, un tās pārdeva turīgākiem vai iedāvināja trūcīgiem.
Katrs latvietis, katra latviete piediedza mazo lentīti pie

krūtīm kreisajā pusē pie uzvalka atloksnes un ar šo nacionālo

iezīmi arī gāja parastā dienas darbā vai pa pilsētu. Pie šīs zīmite.s
latvietis latvieti pazina pa lielam gabalam. Ja viņi vēl agrāk
nebij viens otru pazinuši, nu viņi nacionālo iezīmi ieraudzīdami

apstājās uz ielas viens pret otru un kaut gan sveši būdami

sirsnīgi sasveicinājās un uzsāka garas un sirsnīgas valodas, kā

seni bērnibas draugi.
Par mazajiem ienākumiem no pārdotām lentiņām jaunavas

iegādājās kādus drēbju gabaliņus bēgļu bērniem.

Cenzdamies pieradināt ielas svešniekus un svešās tautas, it

sevišķi vācu un austriešu karavīrus, pie mūsu nacionālām

krasām, mēs likām uzzīmēt šķērsām pār Latviešu Centrālkomi-

tejas izkārtnes augšējo labo stūri tādu pašu lentiņu nacionālās

krāsās, kāda mums bij pie krūtīm.

Izkārtnes bleķis bij melns, Centrālkomitejas vārds zīmēts

baltiem, lieliem burtiem un nu pār stūri vēl nacionālu krāsu

Antiņa. Izskatījās ļoti glīti.
Pirmajā dienā pēc lentiņas uzzīmēšanas uz izkārtnes, vai-
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rāki latvieši pēc kārtas stāvejā blakus izkārtnei, kā bērni pie
jaunām rotaļu lietiņām, un novēroja un noklausījās, vai sveši-

nieki arī paskatās uz mūsu nacionālo iezīmi un ko viņi par to

saka. Prieks bij liels, kad kāds ukrainietis, krievs, žīds vai vā-

cietis, apstājās un paskatījās vai garām iedams uzmeta skatu uz

mūsu izkārtnes augšējo stūri; vēl lielāks prieks bij, kad skatītājs

saprata, ko nozīmē šī sarkan-balt-sarkanā lentiņa pār izkārtnes

stūri un paklusi piezīmēja: „Tās, laikam, latviešu nacionālās

krāsas", vai «Latviešu karogu krāsas", vai „Paskat' tik, latvieši

uzzīmējuši savas nacionālās krāsas uz savas izkārtnes. Gudri-

nieki !". . .

Katrs no mums, kurš tādus izteicienus dzirdēja, steidzās

uz biedrības telpām un pastāstīja to citiem latviešiem. Nu bij

garu garā izrunāšanās par visiem šiem novērojumiem. Dažas

jaunavas vai vecas bēgles bij tik nacionāli ziņkārīgas, ka pat

ilgu laiku labprāt stāvēja ārpusē pie vārtiem un novēroja, kādu

iespaidu dara uz svešnieku mūsu nacionālās krāsas.

Latvietim, kurš nav šo laikmetu svešatnē pārdzīvojis vai

nav piedalījies ar tādām sīkām ārējām zīmēm nacionālās ap-

ziņas sargāšanā, stiprināšānā un audzēšanā, var izlikties tīri ne-

izprotama mūsu sajūsma. Bet tie latvieši, kuriem Sibīrijas zie-

meļu tundrās un Turgajas stepēs, Uralu kalnājos un Kaspijas

jūras tuksnešos, uz Volgas krastiem un Ukrainas un Kubaņas
ziedošās stepēs vienīgi latviešu tautas dziesma atveldzēja, ieprie-
cināja un stiprināja viņa nogurušo un izmisušo garu un no-

skumušo dvēseli, tie arī dziļi sapratīs mazās nacionālās lentiņas

lielo, pat reliģisko nozīmi pie latvieša krūtīm vai pāri viņu na-

cionālās iestādes izkārtnes stūrim.

Ķijevā šīs nacionālās lentiņas spēku augstu vērtēja nevien

izklīdušie bēgļi, bet arī vecie senie vietējie latviešu darbinieki.

Tādēļ arī viņu autoritāte bēgļu jaunātnes acīs bij ļoti liela.

Es nekad neesmu redzējis lielāku jaunatnes uzmanību pret
vecāku paaudžu inteliģenci, ka Ķijevā. Te bieži vien man atga-

dijās novērot, ar kādu lielu zinības kāri un cieņu pret lektoru

noklausās jaunātne Roberta Bērzņa un Mārtiņa Bruņenieka lek-

cijās, kuras abi šie iecienītie lektori sarīkoja bēgļu jaunātnei
Latviešu biedrības mazajās telpās.

Roberts Bērziņš, tāpat, kā ienāca no ārienes (ja tas

notika ziemā un biedrības telpas nebij kurinātas), mēteli neno-

vilcis paņēma kādu vecu krēslu, nolika istabas vidū un apsēdas.
Jaunātne nostājās ap viņu vai nosēdās uz garā sienmalas sola

un apklusa. Bērziņš cēla jaunātnei priekšā vecus laikus, sākot

no mūsu rakstniecības vēstures šūpļa. Klusi un lēni, bez mākslīgi
izpušķotiem tēlojumiem, viņš risināja jaunātnes gara priekšā
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vestures pavedienus, vienu pēc otra: mainijās laikraksti, paaudzes,
nacionāli darbinieki; auga un pieņēmās spēkā mūsu nacionālā

apziņa un līdz ar savu literatūru latviešu zemnieki izauga par
tautu un nostājās savā vietā uz vēstures skatuves.

Klusi un uzmanīgi bēgļu jaunātne uztvēra katru lektora

teikumu, katru domu un iespieda savā atmiņā. Svešniecības

grūto dienu nospiestais jaunātnes gars smēla jaunus spēkus mūsu

tautas un rakstniecības cīņu pilnā pagātnē.

Mārtiņš Bruņenieks bij izvēlējies sausu tematu —

latviešu valodu. Ar valodas formām un gramatikas likumiem

viegli var atbaidīt katru cilvēku. Bet Bruņeniekam bij tādi sle-

peni burvja vārdi un burvja paņēmieni, ka viņš savaldzināja
jaunatnes uzmanību uz veselu stundu vai vēl ilgāk. Viņš, arī

tāpat mētelī lēni pārgāja pār istabas plānu un nostājās stūrī pie
sienas. Viņš nebūt nelika manīt, ka nu viņš runās par valodas

likumiem, ka un jāsaņemās uz klausīšanos. No Dieva puses nē.

Kaut kā, tā nemanot, itkā gluži nejauši viņš iesāka stāstīt par
kādu jaunekli vai jaunavu, par kādu lielu vai mazu rakstnieku,
par kādu studētu vīru vai vienkāršo mirstīgo, ka tie tādā un

tādā atgadījumā bojājuši latviešu valodu, vai ka tie vispār para-
duši bojāt savu valodu un ka viņi viegli būtu varējuši izteikt

savas domas skaistā vienkāršā latviešu valodā bez bojājumiem
(un svešas valodas piejaukumiem). Jaunatne tapa jautra un

smējās par valodas bojātajiem un par Bruņenieka raksturīgiem,
asprātīgiem piemēriem. Arī Bruņenieks pats tapa jautrs un

runīgs Viņā pazuda vecais, klusais, vienkāršais vīrs, kurš

arvien tā pazemīgi ienāca biedrībā un nostājās nomaļus. Nu

viņā pamodās piedzīvojis, interesants audzinātājs-mākslinieks un

labs psichologs, kas bez grūtībām vadā pa valodas labirintiem

savus audzēkņus un kuram ar patiku, nenoguris seko jauns un

vecs. Viņa valoda tapa skaļa, balss pievilcīga, izteiksmes forma

interesanta. Runātājs saistīja vienu piemēru ar otru; vienu

gaišu teikumu ar citu; bez grūtībām iepina sarežģītus valodas

likumus vienkāršā sarunas formā un gaiši pierādīja, ka nav ne-

kādas grūtības saprast savu valodu un iedzīvoties tās likumos.

Ar dažādiem piemēriem no tautas dziesmu skaistās valodas un

no labāko rakstnieku darbiem Bruņenieks pierādīja mūsu valodas

skaistumu un dziļumu, un modināja uz to lielu ineteresi un

mīlestību. Jaunieši patlaban bij saņēmušies tā īsti no tiesas

klausīties, kad jau stunda bij pagājusi un lektors beidza.

Dīvaini, ka dažreiz kāda veca bēgle vienkārša darba sie-

viņa, kura bij ienākusi biedrībā „sasildītes v

,
tīri neviļus ieklau-

sījās Bruņenieka lekcijā un turēja jauniešiem līdz visu laiku.



32

Sieviņa ilgi klausījās vienkāršo nostāstu par musu valodu un šis

interesantais nostāsts viņai patika.

Es nenovēroju nevienu atgadījumu, kad kāds jauneklis vai

jaunava pa Bērziņa vai Bruņenieka lekcijas laiku būtu pamēģi-

nājuši saskatīties, sarunāties vai aiziet.

Tagad lasot svešniecības laikmeta piezīmes, vai cilājot
vecas atmiņas, tīri tā savādi, tā silti ap sirdi, tā gaiši apkārtnē,
atkal redzot lielo darba garu un gara spēku, kāds dzīvoja lat-

viešos visdrūmākā laikmetā. Viens darbinieks pēc otra nostājas

manā priekšā visā darba skaistumā un katrs no viņiem var būt

par piemēru kādai pagurūšai nākotnes paaudzei.

-Te, lūk, katru dienu, no agra rīta līdz vēlai pusnaktij stāv

pie sava mazā „bēgļu galdiņa" jaunais bēgļu apgādnieks, bēgļu
komitējas priekšnieks Reinholds Eltermans. Jauns, slaiks,

kalsnējs zēns, plānā mētelītī, stāviem nocirptiem, patumšiem
matiem, kalsnēju, laipnu seju, laipnu, piemīlīgu skatu, noplīsūšām
zaldāta-tovarišča kurpēm kājās, viņš likās būt ieaudzis biedrības

drūmajās telpās, likās būt piekalts pie mazā, vienkāršā galdiņa.
Te viņu atrada bēgļi katrā dienas vai nakts stundā. Kad viņš
kaut ko rakstīja kādam bēglim, viņš nosēdās pie galdiņa. Bet

vairāku gadu sēdēšana viņam bij apnikusi un tiklīdz viņš bij

papiri uzrakstījis, viņš piecēlās un runāja ar bēgļiem stāvēdams.

Kads bēglis ar viņu arī nesarunājās — jauns vai vecs, inteli-

ģents vai vienkāršs, darba sieviņa vai ganu zēniņš, vienalga,

viņš pret visiem bij vienādi laipns, visiem vienādi pakalpīgs.
Un kad viņam daždien apstāja apkārt nelaimīgās, bēdu sagraustās
un bada nomocītās bēgļu sieviņas, izbadūšu bēgļu bērnu mātes

un savā izmisumā sāka viņu rāt, ka viņš nedodot viņām tikdaudz

maizes un drēbju, kā bēglis var dzīvot „kā cilvēks", viņš plati
atplēstiem skatiem skatījās pāri bēgļu galvām, itkā sienā, itkā

nezināmā nākotnē un klusēja. Viņš ļāva, lai viņa rājējas at-

vieglo sirdis. Un tad tik viņš iesāka runāt lēnā piemīlīgā balsī:

„Nu, redziet, nu jūs atkal mani rājiet, atkal jūs sava izmi-

suma dusmas uz mani izgāziet. Nu man taču tukšas rokas",

un viņš cilāja un svārstīja pa gaisu abas atplēstās plaukstas,
„Kur tad lai bēgļu komiteja ņem līdzekļus ?" viņš izsaucās,

„Visas valdības kap savā starpā, nevienai vairs nav naudas,
visas aizmirsūšas latviešu bēgļus ; neviena valdība vairs nedod
latviešiem pabalstu, paši latvieši ir nabagi. . . Kur lai es ņemu
jums pabalstus". Viņš itkā izbrīnījies augstu uzrāva kamiešus

un apklusa.

Bēgļu sieviņas vel kadu laiciņu viņu parāja un tad arī

apklusa. Viņas jau zināja, ka Eltermanis viņām nekā nevar
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līdzēt un ka ne viņš ne cits kāds nav vainīgs. Bet tomēr rādamās

viņas gribēja atvieglot sirdis.

Pa dienām Eltermanis pacietīgi nesa sava grūtā darba

krustu viens pats. Tikai ļoti retos atgadījumos viņš ienāca pie
manis valdes istabā atvieglot sirdi vai apmeklēt mani manā

I darbā.

Novakarēs pēc dienas darbiem ieradās biedrībā Eltermanim

palīgi. Pats pirmais bij Voldemārs Gailītis, parasti
Gailīšu Voldis, bēgļu komitejas sekretārs un kasieris. Viņš
arvien iesteidzās biedrībā ar visu krūti, dažreiz elsodams. Tieši

viņš drāzās pa šauro koridorīti pie onkulīša, apsveica to skaļi
un sirsnīgi, un tad pā otrām durvtiņām iznāca pie Eltermaņa.
Eltermanis priecīgs uzsmaidīja. Nu viņš varēja kādu brītiņu
uzelpot. Gailīšu Voldis laiku nekavēja ar tērzēšanu: viņš tūliņ
griezās pie visiem bēgļiem, kuri vēl nebij atlaisti, un jautāja pēc
viņu vajadzībām. Lai arī nadas līdzekļu komitejai nebij, tomēr

dažureiz vārēja kaut kā citādi bēgļiem palīdzēt, vai nu ar kādu

darbu, vai drēbju gabalu. Gailīts, tāpat kā Eltermans, bij pret
bēgļiem sirsnīgs un pacietīgs un šī bēgļu darbinieku laipnība
pa daļai mazināja bēgļu ciešanas. Gailīšu Volda mazais augums

bij ļoti piemērots viņa ātrām kustībām: steidzīgi viņš kustējās
no galdiņa pie bēgļiem un atpakaļ, steidzīgi runāja, ar lielu

steigu ienāca pie manis valdes istabā aprunāties par politiku un

tūliņ devās atpakaļ lielajā istabā. Zīmuli viņš biedrībā allaž

aiz labās auss, lai tas vajadzības gadījumā tūliņ būtu pie
rokas. Viņam bij daudz amatu un daudz darīšanu bēgļu, jau-
natnes un latviešu nacionālā darbā ; tādēļ arī viņam bij jāsteidzās.
Viņš allaž gāja caur jaunatnes vai bēgļu pulku lieliem, ātriem

soļiem un viņa apcirptā galva, tumšiem matiem, ejot ātri kustējās.
Lai arī viņš bij mazs, bet viņu arvien varēja drīz ieraudzīt citu

latviešu pulkā.
Vadot lielo politiku Ukrainā pašu latviešu nodibinātās

Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas vārdā, it sevišķi daudz nācās

strādāt Centralkomitējas valdes darbiniekiem: priekšsēdētāja
biedriem Jānim Edolfam un Teodoram Ziediņam,
sekretāram Kārlim Za 11 i m un sekretāra biedriem Augu-
stam Dūmam un Pēterim Siņukam.

Kaut gan visu politisko iesnigumu un rakstu sastādīšana

ļļ'j mans pienākums, tas man bij jādara kā Latviešu Nacionālās
Padomes loceklim un arī kā Ukrainas Centrālkomitejas loceklim,
tad tomēr es katru rakslu vispirms cēlu priekšā Centrālkomitejas
valdei vai vismaz viņas galvenājiem darbiniekiem. Edolfs,

Zalts, Siņuks, Dūms man allaž bij sasniedzami; nekad,
ļ nevienu dienu viņi nepagāja biedrībai garām neietecējuši un ne-
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apjautājušies, vai nav kas svarīgs potitikā un vai viņi arī kaut ko

nevarētu tūliņ palīdzēt. Zalts bij nodarbināts politechniskā insti-

tūtā, tāļu ārpus pilsētas. Bet ja jau viņš bij pilsētā, viņš katrreiz

ienāca biedrībā kaut ko palīdzēt. Vakaros viņi itin visi bij
biedrības telpās un mēs, ja vajadzēja, uz ātru roku noturējām

Centrālkomitejas valdes sēdes. Ar šiem darba biedriem bij vis-

skaistākā strādāšana. Nekad viņi neatteicās ne no viena darba.

Kad mēs iesākām apspriest jautājumu, vai nevarētu Ukrainā ap-

gādāt izpostītiem latviešu bēgļiem zirgus atgriežoties dzimtenē,

Zalts uzņēmās sastādīt pārskatu par Ukrainas zirgiem un par

zirgu sugām, kuras būtu Latvijā noderīgas. Viņš bij sastādījis
veselu zinisku apcerējumu, kaut gan šī tautsaimnieciskā nozare

nebūt nesaskanēja ar viņa inženiera aroda zināšanām. Siņuks
nekad neteica „nē", kad es viņu lūdzu kaut kādu iesniegumu

ļoti steidzīgi pārrakstīt uz mašinas. Ja darbs bij vajadzīgs dienā,

viņš pārrakstīja pā savu oficiālo darba laiku, citiem to nemanot;

ja iesniegumam bij jābūt gatavam rīta agrumā, Siņuks pārrakstīja
to pa nakti. Dūms bij cieši saistīts ar bēgļu darbu un allaž bij
biedrībā. Ziediņš bij saistījes pie Centrālkomitejas un Nacionālās

Padomes darba un likteņa ar visu sirdi un palīdzēja man darbā,

kur un kā tik varēja.

Gandrīz ik pārstundas apmeklēja biedrības telpas Centrāl-

komitejas mantzinis Jānis Bebri s. Centrālkomiteja mēģināja
izvest dzīvē latviešu labprātīgu pašaplikšanos un nu Bebrim, kā

mantzinim, bij daudz darba. Lai arī no izkaisītiem, ļoti naba-

dzīgiem bēgļiem nekā nevarēja sagaidīt, tomēr darbs bij jādara
un pašaplikšanās princips bij jāizved dzīvē. Bebris izpildīja
savu pienākumu ar lielu mīlestību un apziņu. Viņš bij ļoti lab-

sirdīgs darbinieks un bieži vien arī ieskatījās manā darbā vai

manā un onkulīša personīgā dzīvē. Šo personīgo dzīvi Bebris

un daudzreiz arī Ziediņš ar uzmanību novēroja mazajā, tumšajā

ķēķīti, onkulīša arodnieciskā darba valstībā. Tas nu gan vairs

nebij onkulīša kalēja vai atslēdznieka aroda darbs, bet cīņa aroda

veidā ar mūsu abu izsalkumu un veco izdegušo patvāri. Ar

izsalkumu mums abiem bij nopietna cīņa. Onkulītim kaut kādus

grašus maksāja izglītības biedrība; bet ar to zumu dzīvot neva-

rēja. No manis onkulitis par saviem pakalpojumiem ne-

kā neņēma. Vīņš man palīdzēja ar leieu prieku un pašapziņu,
dziļā pārliecībā, ka viņš man mazina vienkāršo darbu un taupa
laiku lielajam politiskam darbam. Viņš arī laikam saprata, ka

man vairs atlikušies tikai nedaudzi rubliši. Es izbraucu janvāri
no PēterpUs ar 1500 rubļiem, pārliecībā, ka es atgriezīšos pēc
5—6 dienām. Bet nu jau bij pagājuši 6 mēneši un mazā zuma

bij pie beigām. Dārdzība visādās cīņu dienās auga augumā un
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1500 rubļi varēja segt normāla dzīvē tikai pārs mēnešu izdevumus,

uerunājot par cīņu dienām, kad dārdzība bij ārkārtīga.

Jau no pirmām lielinieku cīņu dienām es paredzēju, ka

dzīve Ukrainā sarežģīsies arvien vairāk un ka no Nacionālās

Padomes nekādu palīdzību vairs nevarēs dabūt. Tādēļ jau no

janvāra mēneša bij jāpievienojās onkuliša saimnieciskai politikai.
Taupība nu bij mūsu abu lielā saimnieciskā ideja. Lai uz

vislētāko apmierinātu mocošo izsalkumu, onkulītis ieveda arvien

jaunas saimnieciskas reformas: no maizes gabaliņa mēs pārgājām
uz kartupeļiem, no piena pavalga uz zaļiem sīpoliem vai rutkiem.

Bij dienas, kad katram bij jāiztiek ar V 4 mārciņu melnas maizes

un tēju bez cukura. Un ja maize palika par lielu retumu mēs

pārgājām uz 8 kartupeļiem un diviem sīpoliem dienā. Sevišķai
baudai mēs ik pārdienas sev atvēlējām izsutināt krāsnītē griķu
biezputru. Onkulītis nopirka divus mazus podiņus — vienu man,

otru sev — un tanīs mēs varējām izvārīt V 3 mārciņas griķu
putraimu. Šī porcija bij iemērīta ar gudru ziņu, lai no mārciņas
putraimu iznāktu biezputra trīs pusdienām. Putraimus onkulītis

jau iemērca vakarā un tie mirka podiņā līdz rītdienas pusdienai.
Vārīt varēja tikai šaurajā krāsns caurumā. Onkulītis iekūra

krāsni un kad tā bij labi iedegusies, ielika krāsns caurumā abus

mazos podiņus. Viena podiņa mala ātri sāka virt, otra bij rem»

dena. Onkulītis, kad atminējās, grozīja podiņus un remdeno

pusi pavirzīja pret uguns kvēli. Bet dažureiz, kad viņam ieilga
darbs pie vecā patvāra, viņš podiņus aizmirsa. Tad uguns pusē
putraimi bij sadeguši melni, bet otrā pusē tikko izsutuši. Onku-

Utis par to neuzbudinājās: tā jau bij parasta parādība. Viņš lēnā

garā paņēma slapju rīkudrānu, izvilka podiņus un atnesa un

nolika zem lūka uz tumšās lāvas, ko mēs saucām par galdu.
Ja es nebiju klāt, onkulītis ienāca man pakaļ valdes istabā vai

baznīciņā un svinīgā balsī paziņoja: „Maltīte gatava! Lūdzu!"

Pēc tam viņš pielika labo plaukstu pie savas apcirptās bārzdas

un to paspaidija. #

Mēs sajaucām sadegušos melnos putraimus ar baltajiem un

visu podiņu iztukšojām. Dažureīz podiņa vidū bij iebāsts speķa
kumosiņš, rādāmā pirksta garumā un resnumā. Bet šādu lepnumu
mēs bieži sev neatvēlējamies.

Onkuliša visgrūtākais uzdevums tomēr bij — tikt galā ar

veco Pavāri. To vispirms nekur lagā nevarēja nostādīt: krāsns

caurums bij par zemu, skursteņa lūks — par augšu. Nekur īsti
'arji_nevarēja iebāst dūmu novelkamā galu. Patvārim vajadzēja
stāvēt klāt, kā nemierīgam bērnam. Kad onkulītis bij izgājis
otrā istabā un kāds nākdams piecirta āra durvis un nams rnaz-

'iet satricinajās, patvāra skurstenis tūliņ nogāzās sānis un dūmi
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mutuļoja līdz griestiem. Brīžiem, kad onkulītis iesāka ar kādu

sarunāties, ķēķītis piekūpēja pilns un dūmi jau līda ārā gar

durvju augšu lielajā istabā un koridorītī. Onkulītis rokas mētā-

dams steidzās ķēķītī ievest kārtību. Ar patvāri bieži atgadijās vēl

citas ķibeles, iedobums, kurā liek ogles, bij zem vāka izdedzis

caurs. Ja ielēja vairāk ūdeņa, tas mutuļodams iešļācās pa cau-

rumu ogļu iedobumā un ogles sāka čūkstēt un apdzisa. Onku-

lītis tādā brīdī nostājās pie patvāra, iebāza rokas bikšu kabatās

un pēc paraduma divas reizes pašūpojās uz pirkstu galiem. Pēc

tam viņš iesāka kurt patvāri no jauna.

Pa to pašu caurumu arī iekūpēja dūmi ūdens nodaļā un

sajaucās ar garaiņiem un ūdeni. Tējas ūdens vēlāk garšoja pēc
dūmiem un bij rūgts. Visa biedrības saime jau pazina vecā

patvāra niķus un onkulīša ķibeles. Bet izīkojumu vakaros, kad

viesu garša no iedomības bij vairāk izlutināta, onkulītis tējas

lūdzējam uzprasīja:

„Kā jūs vēlaties tēju, vaj ar dūmiem, vaj bez dūmiem?"

Tuvs cilvēks saprata šo jautājumu un sāka smieties; bet

retāks viesis raustīja plecus un brīnījās par onkulīša jautājumu.
Te bij vajadzīgi tuvāki techniskie paskaidrojumi.

Neviens cits cilvēks netika galā ar šo savādo saimniecības

daiktu. Izrīkojumu vakaros kāda saimniecības vadītāja atnesa

savu patvāri un tad onkulītis uzvārīja abus divus. Tā

viņš gluži dabīgi dabūja tēju ar dūmiem un bez dūmiem.

Bebru Jānis, Gailīšu Valdis, Ziediņš, Krastiņu Olga un viņas
palīgi zināja visus mūsu ķēķa noslēpumus un bieži vien ienāca

ķēķītī apmeklēt mūs ar onkuliti pa pašu maltītes laiku. Bebris

ar Ziediņu brīžiem tā cieti paskatījās uz.mūsu izvēlētām „riktēm",
uz ceptiem kartupeļiem, rutkiem vai sīpoliem un likās būt jautri;
viņi izteica kādas asprātības un plati smaidīja. Bet klusībā viņi
juta mums līdz un aiziedami vēl atskatījās atpakaļ uz mums

abiem. %

Patiesību sakot, Ķijevā 1918. gada pavasarī un vasarā tikai
dārdzība bija liela, bet bads nebij. Tomēr cilvēkam, kam nebij

iespējams meklēt nekādu peļņu, bij ārkārtīgi jāierobežo savs

tēriņš
Onkulītis visādi nopūlējās -samazināt manus izdevumus un

bij gatavs diezin ko man izcept un izvārīt, bet produkti tomēr
maksāja naudu. •

Kad lielā politika daudz maz noklusa un uz ilgāku laiku

varēja paredzēt mieru, es atļāvos sev arī vegetaraņu pusdienas
un kadu mārciņu sviesta vai speķa, vai brinzas siera.

Par tādiem labklājības brīžiem arī onkulītis priecājās, kaut
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gan viņam no maniem iepirkumiem nekāds labums ncatleca.

Viņš no manis nekā neņēma.
Karavīri un sabiedriski darbinieki, kuri pārdzīvojuši lielos

cīņu laikmetus, labi zin, ka tāds trūkums, tāda ierobežošanās un

sals un izsalkums, pat bads pieder pie lietas apstākļiem. Par

tiem pat nav vērts runāt. Un ja nu to dara, tad tikai tādēļ, ka

šādi sīkumi pieder pie zināma laikmeta raksturojuma un zinā-

miem vēsturiskiem pārdzīvojumiem.

Galvenais, par ko rūpējās Ķijevā un visur, kur bēgļu un

cīņu laikmetā dzīvoja latvieši, bij tas, lai politiskais darbs nepa-

gurtu, lai latviešu tiesības aizstāvētu visur un uz katra soļa.
Tādēļ arī par šo darbu un šī darba darītajiem visi bij nomodā.

Par manu neaizskaramību pārmaiņus rūpējās un visādi gā-
dāja dažādu sabiedrisku šķiru piederīgie. Kad ienāca lielinieki, mani

kritiskos brīžos slēpa vienkāršāka darba cilvēki Krastiņu Olga un

Dāvs, Vēzīšu Vilis un citi. Kad ienāca vācu armija un latvieši

varēja sagaidīt, ka arī Ķijevā strādās baltu-vācu roka nn ārdīs

latviešu nacionālo darbu, mani pārcēla uz naktsmājām pie sevis

inženieris Oskars Veide manis, viņa māte un māsa

Ženija Veideman. Tie nodrošināja man patvērumu un

pat centās man pagatavot siltu kumosu uzkodām. Nu man arī

bij silta gulta un visapkārt laipnas sejas, un liela nacionāla pa-

kalpība. Veidemanis valodas prašanas ziņā bij īsts berlinietis

un pirmās dienās izlietoja savas diplomātiskās spējas, lai izzi-

nātu notālēm vācu štābos un komandantūrās politiku pret latvie-

šiem. Kad viņš bij pārliecināts, ka vāci nemaz vēl nav ievēro-

juši Ķijevas spēcīgo latviešu dzīvi un Centrālkomitejai tiešas

briesmas nedraud, mēs varējām darbu turpināt ar agrāko enerģiju.
Ženija Veideman nāca man līdz uz ukrainiešu un vācu

stabiem un mēs spēlējām dubultu lomu: viņa lūdza atļauju lat-
viešu sapulces sasaukšanai Vācu štāba kanclejas priekšniekam,
es —■ Ukrainas staba priekšneikam. Mēs mērķi sasniedzām.

Kad Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas asajam protestam
P r et Kurzemes aneksiju un landesrāta lēmumiem, kā arī maniem

rakstiem „Atvasē" smagu seku nebij, kad vāci Ķijevā varbūt ne-

maz nebij tik labi informēti par latviešu darbību, man un citiem

Centrālkomitejas darbiniekiem vairs nebij jābūt tik uzmanīgiem.
Nu jau arī es varēju Veidemaņu ģimeni atvieglot un pārcelties
uz citu vietu. Biedrībā gulēt pa naktīm tomēr vairs nebij īsti

droši; tādēļ Bruņenieks mani uzaicināja gulēt pa naktīm viņa
dzīvoklī. Viņš bij plaši pazīstams vācu valodas lektors un uni-

versitātes darbinieks, un latviešu uzskats bij, ka viņš tik drīz ne-

īrēja krist vācu nežēlastībā. Viņš, zināms, tāpat kā es rakstīja
«Atvasē" asus rakstus pret vācu politiku un arī varēja sagaidīt



38

vācu vajāšanu. Bet tomēr pie viņa bij drošākas naktsmājas
nekā biedrībā. Tāpat kā mani pašu, ari manus un citus svarī-

gākus rakstus, dāžādām varām mainoties un kritiskos cīņu brīžos

slēpa un bij gatavi slēpt visi latvieši, kam tas bij iespējams uo

kas paši jutās drošībā.

Pie Krastiņu Olgas viņas darba pagrabiņā, kur bij

visdrošākā vietā, pastāvīgi glabājās manas politiskās diena:

grāmatas, manuskripti, personas apliecības, Nacionālās Padomes

un Tautu Padomes raksti un mans pēdējais naudas grasis
Katru jaunu dienas grāmatas turpinājumu es aiznesu un nodevc

Krastiņu Olgai vai Marijai.
Lektors Žanis Ozoliņš un viņa kundze glabāja starp

savām notīm vai uz sava dzīvokļa augšas manu un Centralkomi

tējas svarīgākos iesniegumu norakstus, atbildes rakstus un da-

žādus vēsturiskus materiālus.

Bebru Jāņa un Krastiņu Dāva vadītā piena vei-

kalā bij droša vieta visiem svarīgiem Centrālkomitejas doku-

mentiem, Latvijas pilsoņu pasēm, maniem izgriezumiem no da-

žādiem Berlīnes un Vīnes laikrakstiem latvju tautas jautājumos
kā arī maniem rakstiem dažādos, latviešiem draudzīgākos ukrai-

niešu laikrakstos.

Vēzīšu Vilis bij gatavs noslēpt savā dzīvoklī vai piens
veikalā nevien dokumentus, bet arī visvajātākos nacionālos dar-

biniekus un karavīrus.

Katrs sabiedrisks darbinieks, katrs latviešu bēglis bij ga-

tavs izdarīt kādu pakalpojumu latviešu nacionālai lietai un Lai

vijas valstij.
Gluži jauns cīņu virziens iesākās ar „Atvases" iznākšanu.

Latvieši pieķērās pie šī vienīgā latviešu laikraksta kā pie sava

vienīgā cīņas ieroča. Mani tuvie līdzstrādnieki un domu biedri

zināja ka es rakstu „Atvasē" daudz politisku ievadrakstu un tādēļ
sāka rūpēties par to, lai man būtu iespējams daudzmaz

rīgākā garā strādāt. Biedrības šaurās telpas jau bij pārvērtušāj
par bišu stropu un te nu viļņoja un bangoja bēgļu, kara gūstekp
karavīru un visādu citu ceļojošu latviešu pulki no agra rīta līd

pāri pusnaktij. Te vairs nebij iespējams kaut cik sakopot dc

mas. To tūliņ saprata vecais gudrais vīrs Auseklis. Vārti

viņš arī bij apspriedies ar onkulīti. Kādā dienā Aukseklis mani

pārsteidza ar patīkamu priekšlikumu. Viņš ienāca pie mani

valdes istabiņā, atsauca mani sānis un svarīgi teica:

„Es redzu, ka jūs te nevariet ne domāt, ne strādāt. •
Es jums atļauju iet strādāt baznīciņā. Jums vienam vienīgai

es atļauju, nevienam citam nē. Jūsu darbs ir liels darbs: i
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var strādāt baznīca. No tada darba apgrēcība nav.
. . Ludzu

pārejiet tūliņ uz baznīciņu. Nākat man līdz."

Viņš gāja pa priekšu caur ļaužu drūzmu, es viņam pakaļ.

Baznīciņā viņš noņēma dziesmu grāmatas no mazā galdiņa
un uzlika uz ērģelītēm.

„Uz šī galdiņa jūs variet rakstīt. Lai Dievs jums palīdz..."

Viņš svarīgi noteica un man roku pasniedzis atvadijās un klusi

aizgāja.

Šis vecā goda vīra solis man atnesa lielu atvieglojumu.
Baznīciņā bij klusa vietiņa un te es varēju sacerēt vislabākos

rakstus „Atvasei" un iesniegumus valdībai.

Tāpat rūpējās par manas darbības veicināšanu arī citi

latvieši. Krastiņu Olgas un Krastiņu Dāva un Marijas ģimenes
dzīvoja 1918. gada vasarā tāļu ārpus Ķijevas Goreņkos, skaistā

priežu mežā, veselīgā gaisā. Šīs ģimenes mani aicināja dažas

dienas nedēļā, kad tieši nebij jābūt pie Ukrainas valdības vai

Centrālkomitejā, izbraukt uz skaisto mežu un tur strādāt. Es

pieņēmu laipno uzaicinājumu.

Sirmo priežu mūžu mežā bija varena strādāšana. Es aiz-

gāju tāļu no cilvēku dzīvokļiem meža dziļumā un nosēdos kāda

izcirtuma tuvumā pie kādas milzu priedes divu vīru apkampienu
resnumā. Visapkārt es noliku dažādu politisku virzienu vācu

jaunākos laikrakstus no Berlines un Vīnes un tad pie priedes
stāva muguru atslējis brītiņu paklausījos meža dzīvibā, no tās

sev spēkus smeldams. Meža izcirtumā auga jauni kociņi un

ziedēja daudz puķu, un dīca zemes un māju bites. Spoži saules

stari gulēja jauno kociņu galotnēs un puķu ziedos. Pa gaisiem viļņoja
stipra priežu sviķu un dažādu meža puķu ziedu smarša. Tuvumā

un tālumā dziedāja meža strazdi un citi putniņi. Manas domas

par politiku jaucās ar meža dzīvibas skaisto šalkoņu: drīz ņēma
virsroku domas, drīz meža burvīgā dzīviba. Bet drīz es ķēros
pie laikrakstiem un iesāku pārbaudīt pēdējās kara ziņas, pēdējās
ziņas par vācu-baltu politiku Kurzemē, Rīgā un Berlinē un dažādu

partiju ievadrakstu domas un slēdzienus par [vācu armijas stāvokli,
Par politiku okupētos apgabalos, par maizes trūkumu Vācijā,
Par kriminālsodiem un noziegumu pieaugumu, par politisku va-

doņu spēku pagurumu un apjukumu v. t. t. No garidznieku un

citiem kongresiem un sapulču lēmumiem es smēlu ziņas par
morāles sabrukumu Vācijā, par nepilngadīgo noziedznieku skaita

Pieaugšanu un tamlīdzīgi. Nostādot visas ziņas par Vācijas un

Austrijas sabiedriskās dzīves sarežģījumiem ciešā sakarībā ar

notikumiem kara laukā un Vācijas saimnieciskām grūtībām, es

Pats sevi pārliecināju, ka Vācijas vara kara laukā un pasaules
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politikā sabruks un latvju tauta varēs nodibināt pate savu neat-

karīgu valsts dzīvi.

Kad es tā pats sevi stipri biju pārliecinājis, es ar priecīgu

Aprātu ķēros pie ievadraksta rakstīšanas „Atvasē". Es rakstiju ari

lielu sparu un steigu, uzrakstīto nelasīdams, lai tikai labās domas

nepārtrūktu. Es jutu ka spēks manām domam nāk no pašas
zemes māmiņas krūts uz augšu pa priedes saknēm un tad paļ
priedes stāvu, pie kura es esmu pieslējies, lido man ap galvu.ļ
Es jutos varen spēcīgs un man bij ļoti viegli rakstīt.

Gandrīz nevienu tādu rakstu es vairs nelaboju, bet sūtījuļ
tādu, kāds tas nāca no sirmās priedes „Atvasē" un ar „Atvasii
tieši latvju tautā pa Ukrainas malu malām, kur vien „Atvase'

bija paspējusi atrast kādu latvieti.

Varbūt mana ticība arī citiem palīdzēja.
Ap pusdienas laiku nāca mani meklēt Krastiņu Olgas mei-

tenites Oli te (Olga) un Anni ņa. Viņas jau tāļu sāka klaigāt
un mani meklēt. Es atsaucos un viņas nāca uz manu balsij
kamēr mani neatrada.

„Nu lūdzu pusdienā! Tantes Anna un Marija jūs jau

gaida. Lūdzam, lūdzam! Tantes domā, ka pēc pusdienas!
jums būs vairāk spēka rakstīt".

Meitenites mani aicināja un tad palīdzēja salasīt avīzes

un mēs gājām uz viņu namiņu meža tuvumā.

Pēc pusdienas es atkal gāju uz skaisto mežu turpināt darbu.

Kad saule jau bij pavakarē un lielo priežu ēnas nogulās
tāļu pār izcirtumiem, es atkal izdzirdu Olites un Anniņas balsi.

Viņas klaigāja un meklēja mani un es atsaucos.

Meitenites man tuvodamās gandrīz abas reizē priecīgi čaloja:

„Mēs jums nesam sviestmaizītes un pieniņu, lai jums būtui
spēka rakstīt. Uzkožat, iestiprināties. Tantes lūdz ēst labi

dūšīgi. Jums vajagot daudz spēka kāpt".
Kamēr es ēdu, meitenites stāstīja par mājam un par savu

dienas dzīvi. Pēc brītiņa viņas atkal atvadijās un aizgāja. Mazā

gabaliņā no manis viņas iesāka klaigāt vai dziedāt kādu dzies-

miņu savā bērna nodadā.

Es labi sapratu meitenišu sūtitaju Krastiņu Annas un Ma-

rijas rūpespar to, lai es tik varētu „labi dūšīgi" rakstīt. Viņas,
kaut gan tā saucamā vienkārša darba darītājas, dzīvoja līdz lie-

lajām latviešu politiskām cīņām un, kā sirsnīgas latvietes, lik*

arī savu roku pie darba, kur un kā tik varēja. . .

It sevišķi man bij jāapbrīno 1918. gada vasarā Ukrainas

latviešu jaunatnes dzīvā līdzdalība politiskā
darbā

v
Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas sēdes bija mūsu

jaunatnei lielas dienas. No agra rīta, jau pirms sēdes atklāšanas
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pienāca pilna biedrības istaba jaunatnes. Visiem jaunekļiem un

jaunavām bija svinīga sejas izteiksme. Jaunieši nostājās vai no-

sēdās aiz Centrālkomitejas locekļu soliem un svinīgi klusēja.
Ar lielāko uzmanību mūsu jaunatne uztvēra katru ziņojumu par

latviešu stāvokli Ukrainā, par dzīvi dzimtenē, par panākumiem
vai grūtībām politikā un par visu, kas notiek bēgļu dzīvē un

cēļā. Nevienam jauneklim, nevienai jaunavai nezuda pacietība
klausīties un domāt līdz lielās, smagās domas par mūsu tautas

likteni

Arā bij Ukrainas brīnišķīgais ziedonis vai saulaiņa, ziedu

pilna vasaras diena. Bet šī skaistā daba nevilināja latviešu

jaunatni prom no drūmās, krēslaiņās biedrības telpas, kurā no

daudzu cilvēku elpas bij gaiss slikts un pretīgs. Jaunieši ar lie-

lāko pacietību nosēdēja vai nostāvēja līdz pārtraukumam un pēc

pārtraukuma bij atkal klāt un klausijās līdz pusnaktij, līdz sēdes

beigām.
Ja kāds vecāks darbinieks lūdza no jaunatnes kādu pa-

kalpojumu, tad šo lūgumu izpildīja bez kavēšanās, ar lielu pa-
tiku. Tāds jaunatnes gara stāvoklis padarīja mūsu politisko darbu

un domu viengabalaiņu visās paaudzēs.
No visu mūsu tautas paaudžu un visu šķiru vienotās domas

izauga varenais spēks cīņai par lielu tautas nākotni, izauga ne-

salaužama tautas griba — tapt par neatkarigu valsti un nostipri-
nājās nešaubīga ticība, ka šī griba piepildīsies un mūsu valsts

taps un pastāvēs.

Bet šo mūsu tautas spēka pieaugšanu cieti novēroja un

gaiši redzēja un saprata vācu-baltu politikas vadītāji. Viņi tādēļ
ar visu savu spēku un visiem slepeniem un atklātiem ieročiem

nostājās pret mūsu tautas centieniem.

Par vienu no galveniem cīņas ieročiem viņi izvēlējās mūsu

tautas noķengāšanu Eiropas tautu acīs, lai ar to mazinātu mūsu

kulturēlo nozīmi.

1918. gada vasarā gandrīz visi lielākie vācu laikraksti un

žurnāli rakstīja par latvju un igauņu tautām, ka šīs abas tautas
ir bez savas kultūras un ka viņas nevar runāt par savu valsti un

neatkarību. Tā rakstīja Dr. Seratims Terbatā („Tāgliche Rund-

schau" 8./6. 1918. No 288), prot. Dr. J. Hallers („Der Tag"
918. No. 78), „Deutsche Tages Zeitung" 6. 6. 1918.

N° 285 v. c.

Šī noķengāšanas politika ar neaprakstāmu nepratu pieņēmās
arī krievu presē.

Kāds cits ievērojams vācu cīņas paņēmiens bij — aktu un

rīkojumu izdošana, kuri liecinātu par nesalaustu vācu spēku un

Par viņu varas pastāvēšanu Kurzemē un vispār okupētos apga-
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balos. Ar šiem aktiem cerēja nevien stiprināt vācu cīņas garu,
bet arī vājināt latvju tautas pašapziņu un paļāvibu uz paša spē-

kiem, un ticību uz neatkarīgas Latvijas valsts nodibināšanu.

Par šādiem aktiem latvieši uzskatīja : uzsaukumus un rīko-

jumus 1918. gada pavasarī par vācu kolonistu sūtīšanu uz Kur-

zemi, Ukrainas pavalstniecības likumu, kuru izdeva vācu rokas

vadītā hetmaņa valdība, un ģeneralfeldmaršala fon Hindenburga

17, jūnijā izdoto rīkojumu agrarlietās Kurzemē, kurš deva vācu

muižniecībai tiesību iegūt latviešu zemi ar lielām priekšrocībām
30 gadu laikā līdz 1948. gadam.

Tādēļ latviešu politikas vadītajiem bij jādubulto visu izkai-

sīto latviešu gara enerģija un nacionālā apziņa, un jāatrod pret-

spēks, ar kuru mazināt latviešu acīs vācu izdoto aktu nozīmi,
kā arī stiprināt izkaisīto bēgļu ticību uz atgriešanos dzimtenē

un savas valsts nodibināšanas iespējamību.
Par katru cenu bij jāpanāk pavalstniecības likuma atcelšana

attiecībā uz latviešiem un Hindenburga zemes reformas nozīmes

mazināšana.

Katrs ieguvums uzlaboja latviešu gara stāvokli.

Jaunu lielu nacionālu spēku un sparu guva latvieši visā

Ukrainā un Krimā pēc tam, kad Ukrainas Latviešu Centrālkomi-

teja saņēma Hetmaņa valdības 8. augusta 1918. gada rakstu, ka

latvieši var atteikties no Ukrainas pavalstniecības un saņemt no

Centrālkomitejas vai viņas pilnvarotiem priekšstāvjiem ārzem-

nieku pases. Katrs latvietis — jauns vai vecs — nu juta un sa-

prata, ka hetmaņa valdība faktiski ir atzinūsi latviešus par ārzem-

niekiem un līdz ar to arī Latviju par neatkarīgu valsti.

Šīs jaunās tiesības mēs nu tūliņ centāmies parādīt uz

ārieni, lai tās redzētu ir latvieši, ir sveštautieši.

Ķijevas Latviešu Izglītības biedrībai bija skaists Latvijas
valsts karogs.

To biedrības darbinieki tūliņ cēla dienas gaismā.
Gailīts, brāļi Grīni, Staprans, Siņuks, onkulītis, Bebris un

vēl daži sirsnīgi līdzdalībnieki nesa visai svinīgi lielo karogu pa
tālo pagalmu un iznesa uz Kreščatiku pie vārtiem N° 50. Te

jau bij pienaglots dzelzs rokturis, kur iespraust karoga kātu.

Karoga nesēji bij uzmodinājuši sētnieka uzmanību. Het-

maņa valdība pēc savām īpatnībām līdzinājās monarchiskai val-

dībai un sētnieki pēc veca paraduma cienīja šādu valsts iekārtu.

Tādēļ arī sētnieks gāja pakaļ karoga nesējiem un gribēja tikt

skaidrībā ar viņu nolūkiem.

Jaunie latvju zēni sētniekam nekā nepaziņojuši iesprauda
lielo karogu noliktā vietā un tad gabaliņā atkāpušies svinīgām,
laimīgām sejām un prieka pilniem skatiem novēroja, ka vējš
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lēni plivina un līgo mūsu valsts idejas apliecināšanas zīmi un

ka visi garāmgājēji ziņkārīgi skatās uz mūsu skaisto karogu.
Taisni tas apstāklis, ka darbdienā uz vistrokšņainākās un ļaužu
pilnās Ķijevas ielas uzvelk svešu karogu pievilka ziņkārīgos un

uz trotuāra un gar ielas malu apstājās prāvs ļaužu pūlis.

Pirmais atdarīja muti sētnieks.

„Kadēļ jūs šodien uzvelciet karogu?" viņš nesaprašanā

jautāja vienam no latvju zēniem.

„Šo karogu mēs uzvilkām nevien šai dienai, bet uz visiem

laikiem?", vairāki latvieši gandrīz reizē atbiīdēja un nemaz ne-

paskatījās uz lempīgo sētnieku.

Sētnieks izstiepa lūpas ar tumšām, izspūrušām ūsām, uz-

vilka augstu kuplos, melnos ūzačus un laiski pamīņajās uz vienas

un otras kājas. Tad viņš atkal nolaida uzacis un savilka itkā

dusmīgu seju. Viņš gatavojās vēl kaut ko jautāt. Bet pa to

laiku jau citi ziņkārīgie centās apmierināt savu ziņkārību ar da-

žādiem jautājumiem.

„Kas tas par karogu? Kas te ir? Kāda ārzemju iestāde?"

nesaprašanā jautāja kāds resns stāvs ar tuklu, sarkanu seju un

nokārušos, sarkanu pakakli.
„Tas ir Latvijas valsts karogs. Te ir Latvijas konzulats",

atskanēja pašapzinīgas latviešu balsis.

„Mmm . . ." nonīdēja taukais stāvs.

„Bet kur tad te ir konzulāts? Šinī namā nav neviena

konzulāta."

Sētnieks sniedza klausītājiem tuvākas ziņas par savu

valstību.

„Kā nav!" iesaucās latvju zēni. „Te ir Latvijas pārstāv-
niecība, Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja un visas kozulāta

tiesības."

„No kura laika? Būs jāprasa policijai," ņurdēja sētnieks.

„Kur tad ir Latvijas valsts? Es tā ko agrāk neesmu dzir-

dējis," spītīgi ar lietpratību iemeta kāds nobarojies žīds.

„Es arī pirmo reizi dzirdu tādu valsti," stingri apgalvoja
kāds kalsnējs stāvs skaidrā krievu izloksnē.

„Nu tāda valsts ir uz Baltijas jūras krasta, Latvija. Visa

Eiropa to zin," latvieši atcirta, „kad jūs te neziniet, tur neviens

nav vainīgs."
Ļaužu pūlis pamazītiņām sāka izklīst.

„Ko tu velns tagad vari zināt!" kāds vienkārši ģērbies
kalsnējs pilsonis novilka krievu valodā. „Tagad, dzird, dibina

tik daudz valstu, kaujas un plēšas pa malu malām un bads nāk

virsu. Ne velns vairs nevar gudrs tapt." Viņš atmeta ar labo
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roku un gabaliņu pagājis atmeta vēl reiz ar kreiso roku un no-

zuda ielas drūzmā.

„Bet ja konzulāts, tad taču jāieraksta nama grāmatā,"
sētnieks nelikās mierā, „kā tad tā? Konzulāts, karogs un

...
nekā. Nepieteic."

„Nu ko tur lai ieraksta grāmatā," Siņuks mierināja „dvor-

ņiku", konzulāts ir vārds, nav cilvēks. Ko tur vārdu vien

rakstīt! Mēs, darbinieki, visi esam jau ierakstīti katrs savā

dzīvoklī, savā nama grāmatā. Ko tad vēl vairāk."

„Ja — vārds
...

kā vārds vien? Konzulāts ir konzulāts,"
sētnieks ņurdēja un virzijās vārtos iekšā, „Konzulāts!

...

Nu

kā tur vārds vien ..." sētnieks pakasīja aiz labās auss un ne-

saprotami ņurdēdams virzijās dziļāk pagalmā
Biedrības zēni nostājušies pie nama mūra vēl ilgu laiku

sargājā karogu un deva ziņkārīgiem paskaidrojumus, kas tas par

karogu un kas ta par valsti, par kuru liecina šis jaunais,
brašais karogs.

Vakarā, kad sanāca biedrībā daudz latviešu, visi par karogu
vien runāja un bažījās, kad tik policija to neliek noņemt.
Jaunie zēni bez pārtraukuma pēc kārtas gāja uz ielu un raudzī-

jās, kas notiek ar karogu. Arī onkulītis bieži vien soļoja uz

Kreščatiku un priecājās par jauniekarotām karoga tiesībām.

Karogs neaizkārts pārdzīvoja savā vietā pirmo nakti. Nā-

košā dienā ta tiesības jau bij zināmā mērā ieilgušas. Latviešu

bēgļiem karogs atnesa lielu morālisku baudu. Pa kādu ielu

kāds latvietis arī negāja, ja tik viņš varēja saredzēt Kreščatiku,

viņš neviļus apstājās un ar lielu prieku skatijās uz savas valsts

karogu. Karogs vien daudzos bailīgos un neticīgos pamodināja
ticību uz Latvijas valsti. Viņi sāka domāt un ticēt, ka Latviešu

Nacionālā Padome kaut kur nezināmā, paslēptā vietā turpina
savu lielo darbu un jau ir nodrošinājusi Latvijas valsts neatka-

rības tiesības.

Pret Hindenburga agrarrīkojumu bija jātaisa liels troksns,
lai latvieši malu malās dzirdētu, ka viņu pārstāvji nesnauž, bet

nostājas ar visu sparu un visu spēku pret netaisno rīkojumu.
Katrs latviešu darbinieks ar lielāko prieku gribēja pielikt

savu roku pie šī svarīgā darba. Tomēr svarīgus rakstus un

protestus visiem iepriekš nevarēja darīt zināmu. Prieka sajūtā
vien daži runīgākie būtu izpauduši noslēpumu un vācu vara

varēja izjaukt mūsu plānus.

Par plašo protesta memorandu, kuru es sastādīju latviešu

bēgļu, bezzemnieku, strādnieku un kara invalīdu vārdā iesnieg-
šanai Padomju Krievijas delegācijām Ķijevā un Berlinē, iepriekš
zināja tikai Centrālkomitejas priekšēdētāja biedri Edolfs un Zie-
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diņs, Sekretārs Zalts, viņa biedris Siņuks un jaunatnes darbi-

niece Alvine Lielmeža, kura strādāja kādā firmā kā grāmatvede
un mašīnrakstītāja, un apņēmās pārrakstīt un pavairot memoranda

ekzemplarus uz firmas šapirogrāfa. Lielmežas darba apkārtne

bij Latvijas valsts idejai naidīga; firmas kantorī kāds žīdu advo-

kāts Lielmežai reiz pat tieši acīs pateicis: „He BHjiarb Bajvn>

HMKaKOH JlaTBiH" — Jums nekādu Latviju neredzēt!" — Tādēļ
Lielmeža varēja pārrakstīt svarīgo memorandu tikai pa naktīm,
slepenībā, noklusējot pat to, ka viņa strādā pa naktīm. Viņa
strādāja trīs naktis no vietas Rīta agrumā līdz ar saules lēktu,

pirms firmas kantorī ieradās telpu apkalpotāja, Lielmeža no

kantora aizgāja un atnesa man uz biedrību savu nakts darbu.

Jaunā meitene bija ļoti nogurusi, nervoza, iekaisušiem, nedabiski

sārtiem vaigiem, iekritušām acīm. Bezmiega nakts darbs, kuru

viņa strādāja slepenībā ar uztraukumu, bij atstājis uz viņas sīko

organismu smagu iespaidu. Bet viņas drudžaiņā skatā mirdzēja
liels prieks un liela apziņa, ka viņa izdarijusi lielu nacionālu

darbu. Kad viņa trešā rītā atnesa darba pēdējo daļu, viņa bij
tik priecīga un laimīga, itkā viņa būtu sasniegusi savas dzīves

mērķi. Lielmeža strādāja šo lielo darbu bez maksas.

Tāpat arī protestu, kuru izteica Ukrainas Latviešu Centrāl-

komitejas valde savā 6. zeptembra 1918. gada lēmumā pret
27. augustā Berlinē parakstīto papildinājumu pie Brest-Litovskas

miera līguma, Lielmežā pa naktīm bez kāda atalgojuma pavai-

roja firmas kantorī uz šapirogrāfa tūkstošos ekzemplaros un

nesa mums uz biedrību izplatīšanai.

Pēc tam Siņuks, Zalts, Gailits, Bebris, Krastiņu Dāvs un

daudzi citi latvieši ar paziņām, caur latviešu organizācijām un

pastu izplatija svarīgo Centrkomitejas lēmumu pa ukrainiešu,
krievu un baltkrievu redakcijām, latviešu bēgļu nometnēm, lai

tikai visi un visur iepazītos ar latviešu protestu.

Protestu tulkojumus vācu valodā mēs nevarējām pārrakstīt
uz mašinas. Tos pārrakstīja ar roku vai nu pats tulkotājs Mār-

tiņš Bruņenieks, vai zobārste Bagun-Bērziņa un žēlsirdīgās māsas

Melānija Kerevic un Marija Keipenvārlic. Pēdējās divas vienā

naktī bez atalgojuma pārrakstīja vairākus ekzemplarus, lai tik jo
drīzāk varētu rakstus aizsūtīt Berlines laikrakstiem. Mēs nedo-

mājām, ka vācu laikraksti patiešām pārdrukās latviešu cīņu
rakstus. Tomēr arī kā materiālam redakcijas portfelī mūsu pro-
testiem bij liela nozīme. Vācijas laikrakstu redakcijas no mūsu

rakstiem un protestiem redzēja, ka ir lielas latviešu masas, kuras

Protestē pret visu to, ko dara Baltijas politikā vāci-balti, vai ko
v'ni ziņo no Kurzemes, itkā latviešu vārdā.



46

Cīņā pret latviešu garaspēku vācu militārā vara arī Ukrainā

ķērās pie tiem pašiem aizliegumu līdzekļiem, kādus parasti lie-

toja okupēto apgabalu pārvaldes.

Pēc vācu ienākšanas Ukrainā latviešu kongresu vairs neat-

vēlēja. Tautas sapulces, plašākas sēdes un lekcijas vairs neva-

rēja noturēt bez vācu komandantūras atļaujas. Pretējā gadījumā
draudēja liels sods. Obligatoriskus noteikumus un aizliegumus
Ukrainā uz vietām izdeva vācu kara komandieri vai komandanti.

Latviešu un igauņu valodas kādus divus mēnešus Ķijevā

neatvēlēja runāt sapulcēs un lasīt publiskas lekcijas.

Tādēļ biedrības un Centrālkomitejas sēdēs mēs runājām
latviski pretēji aizliegumam. Gurstot vācu spēkiem rietumu

frontē un zūdot disciplīnai vācu armijā Ukrainā, šis aizliegums
pats no sevis atkrita. Bet nu pret latviešiem uzliesmoja ar

jaunu spēku neģēlīga rīdīšanas un ķengāšanas politika vietējos
laikrakstos.

Šī politika jau bija iesākusies Ukrainā ar kādu ~KießCKafl
Mbīcnb" ziņojumu no Maskavas 5. janvārī 1918. g., kurš bij no-

drukāts „K. M." 9. janvāra numurā. Ziņojumā par Satversmes

Sapulces manifestāciju bija šādas vietas: „No Petrogradas ieradās

latviešu strēlnieki, kuri stājās neuzticīgo zaldātu vietā". Tad

pēc vairāk starprindām, bij runa par latviešiem. «Sarkangvardisti

palaiž manifestāciju garām, bet tad ļaužu pūlis saduras ar latvie-

šiem, kuri visi piedzērušies. ledrāzušies ļaužu pūlī, latvieši dur

ar štikiem karognesējus, noplēš karogus, lauž karogu kātus,

arestē tos, kas iet pa priekšu".

«Apbruņoto nekaunīgo (o6HarjiisßLiJHX'b) piedzērušos latviešu

uzmākšanās (Hanop'b) piespiež manifestantus izklīst".

Ziņojums acimredzot bij nepatiess. Pēterpilī taču bija
6. latviešu strēlnieku pulks, kurš tādēļ bij aicināts, lai glābtu
galvas pilsētu no trakojošu piedzērušu krievu ļaužu pūļu un

disciplinai vairs nepadotas piedzērušās, tā saucamās revolucionārās

armijas grautiņiem un laupīšanām. Latviešu strēlnieki Pēterpilī
pēc nedaudz dienām ieguva slavu, kā nedzērāji un uzticami
kārtības uzturētāji, uz kuriem var paļauties. Bet Maskavā at-

saukti nu viņi uzreizi būtu visi piedzērušies. «KießCKaa Mbīcnb"
tieši strēlniekus gan nesauc par piedzērušiem, bet min tikai

vārdu «latvieši". Bet tas taisni iznāca visiem latviešiem par
sliktu. Mazāk attīstīts lasītājs viegli varēja ziņojumu saprast tā,

itkā bez latviešu strēlniekiem, kas ieradušies no Pēterpils, vēl ir

Maskavā apvienojušies kādi lieli apdzērušos latviešu pūļi, no

bēgļiem vai citiem kādiem latviešiem, kuri ar ieročiem rokās uz-

brukuši Krievijas Satversmes Sapulces manifestantiem.
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„K. M." redakcija taču arī varēja saprast, ka pa manifestantu

un «latviešu" sadursmes laiku nevienam korespondentam nebij
iespējams iespiesties drūzmā un pārliecināties, kurš no cīnītajiem
ir latvietis un kurš piedzēries. Tanī pašā „K. M." numurā arī

bija ziņojums no Pēterpils, ka sarkanarmiešos, kuri Pēterpilī are-

stējuši Satversmes Sapulces piekritējus — manifestantus uzzīmēti

vācu kareivji (vācu karagūstekņi, kuru Pēterpilī bij daudz) tādi

paši vācu gūstekņi arī varēja būt Maskavā.

Vesela prāta loģika apgāž Maskavas ziņojumu. Un tomēr

„K. M." redakcija to nodrukāja.

„KießCKajr Mbīcnb" aizstāvēja žīdu „Bunda", intereses, kā

arī agrāk nospiestās žīdu tautības nabadzīgākās šķiras. Tā tad

latvieši, kā nabadzīga un kara izpostītā tauta, kas revolūcijas
dienās cīnijās par savu nākotni, varēja sagaidīt, ka žīdu „Bunda"

orgāns viņus tieši neapkaros. Bot nu „K. M." pierādīja pretējo.
Tas ļoti apgrūtināja latviešu stāvokli. Mums nebij un nabadzības

dēļ nevarēja būt neviena laikraksta krievu valodā, ar kuru mēs

būtu varējuši darīt kādu iespaidu uz krievu lasītāju. Tādēļ at-

lika tikai cīnīties ar mutiskiem paskaidrojumiem iestādēs un per-

sonīgās sarunās. Bet ar šādiem paskaidrojumiem mēs nevarējām

pietikt tuvāk tautas masām.

Ļaunie melu ziņojumi par latviešiem „KießCKasi Mbicjīb'ā"

un citos laikrakstos arī atstāja sliktu iespaidu uz mums drau-

dzīgām Ukrainas Centrālās Radās aprindām.
Cīņu dienās starp Centrālās Radās vājiem spēkiem un uz-

brūkošiem lieliniekiem (no 15.—26. janvārim 1918. g.) Radās

valdības un parlamenta locekļi Radā bieži vien griezās pie manis

ar jautājumiem par latviešu lieliniekiem. Ministrs Šuļgins kādā

sarunā ar mani par ukrainiešu un latviešu attiecībām beigās
skumji jautāja :

„Kā tas izskaidrojams, ka arī latviešu lielinieki mums uz-

brūk ? Mēs taču esam demokrātiska zemnieku tauta un latvieši

tādi paši. Līdz šim mēs bijām par latviešiem ļoti labās domās

un uzskatijām viņus kā savus draugus. Bet nu viņi iet ar

maskaviešiem kopā un uzbrūk mums un apkaro mūsu neatkarību.

Par viņiem pat stāsta neticamas lietas. Es nemaz nevaru sa-

prast, ko tas viss nozīmē".

Man nu bij diezgan daudz jāstāsta Šuļginam par politiku,
kura vērsta pret latviešiem, raksturojot mūs kā nekulturelu tautu

un cenšoties iestāstīt Eiropas politiķiem, ka latvieši vēl nav tiktāļ
attīstijušies, ka viņi būtu spējīgi nodibināt un vadīt kulturēlu

valsti.

Pa lielinieku pirmo varas laiku Ķijevā (no 26. janvāra līdz

15. februārim 1918. g.) nevienam laikrakstam neatlika laika uz-
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brukt latviešiem. Bet tiklīdz atgriezās Centrālā Rada ar vācu

karaspēku, «KießCKaa Mbīcnb" tūliņ atkal ķērās pie latviešiem.

Aprakstīdama notikumus lielinieku valdīšanas laikā, avīze ilgāku
laiku pakavējās pie lielinieku komandanta Guņko rakstveža

„Fridricha", pielikdama tam katrreiz klāt vārdu «latvietis".

„K. M." ņēmās tēlot, ka „Fridrichis" turējis kanclejā uz galda
savā priekšā lielas naudas, zelta un dārgakmeņu čupas, un ar

to raksturoja Fridrichi, kā laupītāju, nosaucot viņu par latvieti.

Nevienam citam lielinieku darbiniekam, nevienam komisāram,

ne komandantam, vai tas bij krievs, vai žīds vai ukrainietis,

„Ķ. M." pie viņa vārda tautību neminēja. Tikai «Fridrichi"
sauca par „latvieti". Kad vēlāk noskaidrojās, kā „Fridrichis"
nav latvietis, „Ķ. M." savu kļūdu neizlaboja. Latviešu pretrakstus

„Ķ. M." neuzņēma un citā laikrakstā pret «KieBCKVK) Mbicjib ari

nebij iespējams izteikties.

Vācu varas pirmos mēnešos uzbrukumi latviešiem atklāti

presē Ukrainā itkā apklusa. Rakstīja tikai par latviešu lielinieku

kara darbību citās frontēs un par latviešu strēlnieku buntiem

pret Maskavas varu.

Bet zeptembrī (1918. g.) atkal iesākās pret latviešiem vēl

negantāks karagājiens. Kaut kādā galvā jau bij izperinājusies
doma pielīdzināt latviešus ķīniešiem. «KießCKafl MbīcnV

(3. IX. 18. N° 175) jau ziņo no Tveras, ka tur tautas masas sa-

cēlušās pret padomju valdību, bet uz tautas masām šāvuši ķīnieši
un latvieši.

«Pvccki'H rojiocV, krievu monarchistu avize Ķijevā,
15. zeptembra numurā raksta:

«Latvieši, ķīnieši un citi internacionālie lupatas (pßaHb)
vārda pilnā nozīmē brien līdz ceļiem pa asinīm, un visa šī rie-

bīgā nekaunība notiek visas civilizētās pasaules priekšā".
KießCKaa Mbicjib 29. zeptembrī N° 172 nodrukāja Donas

kazaku atamana 28. zeptembra runu un kazaku karaspēka sa-

pulces protestu-notu Krievijas tautas komisāriem, kurā starp citu

rakstīts: «Jūsu rokas asiņainas, jūsu sirdsapziņa melna kā

nakts; visus ļaunos darbus, kādus pasaules vēstures laikā pa-
strādājuši bezprāta cilvēki, tagad jūs esat pastrādājuši. Drebot

par savu varu un lepno dzīvi, jūs, atbalstīdamies uz latviešu,

ķīniešu un citu tautību stiķiem, esat iznīcinājuši katru brīvību
brīvas krievu tautas zemē".

Vissmagākais apvainojums atkal krita uz latviešiem un

ķīniešiem, nesaucot turklāt latviešus ne par sarkanarmistiem, ne

par lieliniekiem, bet vienkārši par latviešiem.

Krievu, žīdu, ukrainiešu un pašu kazaku sarkanarmistu,
lielinieku un komunistu tautību nepieminēja. Tikai latviešus un
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ķiniešus sauca viņu tautu vārda.

Pavisam ārprātīgs tracis sacēlās ap latviešu vārdu . 30. zep-
tembrī (1918. g.) un vēlākās dienās Ukrainas hetmaņa valdības

vilciena kratīšanas dēļ 29. zeptembrī. Laikraksti «Flocji'fejiHia

Hobocth", „KießCKan Mbīcnb". „Hoboctm Jļna" un citi atkārtoja
šo notikumu reižu reizēm un katrreiz pina iekšā latviešus

visādos variantos. Vilciena kratīšanu un kontrbandas atņemšanu
nosauca par «laupīšanu" un visu vainu par šo «laupīšanu" uz-

vēla latviešiem. Šie laikraksti iepina savās garajās slejās
pret latviešiem tādus izteicienus, kuri visvairāk aizķēra tautas

masu jūtas.
Mums nu tapa gluži nesaprotams arī laikraksts „riocji'Bji lHifl

Hobocth", kurš dēvējās par ļoti demokrātisku laikrakstu. Šī
laikraksta redakcijas locekļi, kurus mums nācās redzēt, bij demo-

krātiski žīdu tautības darbinieki, kas solījās aizstāvēt visu tautību

un nemantīgāko šķiru intereses. „n. H." redakcija arī patiešām
dažreiz uzņēma ziņojumus par latviešu organizāciju darbību. Un

te nu gluži negaidot arī šis laikraksts (30. zeptembrī 1918. g.
«Ns 5215) uzbruka latviešiem sekošā negantā tonī:

«Dod šurp Dievu!" auro kāds nodriskis latvietis.

Pāri galvām pie viņa lido svētbilde. Latvietis iesit svē-

tajam ar knipi pa degunu.
„A-aa, sudraba!" viņš priecājas un acumirklī ar štiku no-

plēš svētbildes apkalumu, bet pašu svētbildi nosviež pie zemes

dubļos.
«Hobocth Aha" (1. oktobrī 1918. g. Ns 17) vēl ilgāk ka-

vējas pie svētbildēm un tēloja «sarkanarmistu latviešu" uzstā-

šanos pie kratīšanas sekošiem vārdiem:

«lebrukuši valdības vilcienā, viņi ar sevišķu negantību

ļuelās virsu tiem pasažieriem, kuri veda sev līdz svētbildes.
Sarkanarmisti zaimodami svētbildes plēsa no tām zemē zelta un

sudraba apkalumus un pēc tam svēto sejas mina kājām un sa-

durstīja stiķiem".

«KießCKafl Mbīcnb" (1. oktobrī 1918. g. JSTs 173) rakstīja:
«Sarkanarmisti-latvieši atņēma itin visu, kam bij kāda vēr-

tība vai kas apmierināja viņu kāri, sākot ar zobu pastu un

beidzot ar dārgām ādām, sudrabu, briljantiem un zelta lietām."

Tā šie laikraksti tēloja latviešus, kā niknus Dieva zaimo-

tus un brutālus laupītājus, nepieminot nekādus citus sarkan-

armistus.

No atbildes, kuru uz šo lielo traci deva Maskavas valdība
u.n padomju valdības priekšstāvji Ķijevā, noskaidrojās sekošas

ļjetas: Ukrainas hetmaņa valdibas sekretāra vilciens N° 155,
kaucot

pa Krievijas teritoriju, apskatīts Kuncevas un Vjazmas
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stacijās. Vilcienu pārmeklējuši sarkanarmisti savas valdības uz-

devumā un atņēmuši kontrabandu. Padomju Krievijas ārlietu

komisārs Čičerins paziņoja Krievijas miera delegācijai Ķijevā, ka:

Ķijevas presē izpaustās baumas par 100 personu arestēšanu unļ
18 nošaušanu no vilciena N° 155 ir tikai insinuācija. Pēc do-ļ
kumentu un bagāžas apskatīšanas Kuncevas stacijā, kur vilcienā

atrastas neatļautas preces vērtībā ap 3 miljoniem rubļu, arestēti

daži pasažieri. Otrā dienā arestētie atsvabināti, izņemšot vilciena

priekšnieku un vēl dažas personas, uz kurām krīt atbildība paiļ
nodarīto noziegumu. Ukrainas konzuls Krivcovs ar rakstu

N2 780 ziņoja ārlietu komisāram, ka konzula sūtītie ierēdņi no-

skaidrojuši, ka minētā vilciena administrācija, par nožēlošanu,

pielaidusi gan neatļautu preču pārvadāšanu uz Ukrainu, par ko

sastādīts akts."

Es personīgi griezos pie Krievijas miera delegācijas priekš-
sēdētāja Rakovska Ķijevā un sarunā ar viņu, kā arī ar dažiem

viņa ierēdņiem vēl noskaidroju, ka jau nodibinājusies vesela

kontrbandas pārvadāšanas zistema uz oficiāliem Ukrainas vilcie-

niem, un asprātīgie spekulanti izmanījušies svētbilžu apkalumu
veidā pārvadāt zeltu un sudrabu.

Un tomēr visu šo kontrbandistu un spekulantu darbības

oficiālu apkarošanu un vilciena pārlūkošanu minētie Ķijevas laik-

raksti visneģēlīgākā kārtā vēla uz latviešiem, kaut gan
nekuri

n&tika noskaidrots, ka vilcienu pārlūkotāji sarkanarmisti ir bijušif
latvieši un ka viņi vienīgie kratījuši vilcienu.

Acīmredzot nevien savas dusmas spekulanti gribēja laik-

rakstos izgāzt uz latviešiem, bet viņu nolūks bij arī politiski
kaitēt latviešiem un pret viņiem ridit tautas masas, kā pret
Dieva zaimotājiem.

Latviešiem mācās virsū arvien drūmākas dienas.

Latviešu biedrības apmeklētājiem bieži vien nu bij drūmai

sejas, un onkulītis tikai plecus vien raustīja un brīžiem pukojās:"
„Nu tik jāuzmanās, ka kāda tumša banda neuzbrūk bie-ļ

drībai un centrālkomitejai, un mūs visus nenosit."

Blakus politiskai un veikalnieku spekulantu rīdīšanai pret
latviešiem Ukrainas dažādo cīnītāju aprindās pamazām izauga

doma, ka ukrainiešu tumšās un no cīņām atturīgās zemnieku
masas varēs vairāk satracināt pret pretinieku, ja viņām iestāstīs,

ka neuzbrūk vis tādi paši krievi vai ukrainieši-zemnieki, bet

gan plēsīgi svešnieki: latvieši un ķīnieši. Lai tad nu tiem

turas pretīm un sargā savu zemi.

Ķengāšanās raksti par ķīniešiem un latviešiem vairs neno-

zuda no laikrakstu slejām.
Ja tos visus uzrakstītu, kas man vien sakrāti, tad būtu jā-
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saraksta bieza grāmata. Tas tagad man nav iespējams. Šinī lat-

viešu dzīves īsā pārskatā par 1917 —1919. gadiem, sakarā ar

manu nacionālo un politisko darbību, es tikai atzīmēju uzbru-

kumus latviešiem visraksturīgākos vilcienos, lai visiem būtu vieg-
lāki saprotams latviešu stāvoklis bijušās Krievijas dienvidos lielā

pilsoņu kara un bēgļu laikmetā.
Uzbrukumi latviešiem turpinājās arī visos citos Ukrainas un

Dienvidkrievijas laikrakstos.

~Atvase" paziņoja, ka laikraksts „Bo3po>Kji,eHbe" 25. zep-
tembra 1918. g. numurā nodrukājis negantu rakstu zem virsraksta:

„Zocialisma landsknechti". Raksta autors V. Kadašovs bez kāda

saprāta izsaucies par latviešiem:

„Nudien, latvieši nav cilvēki, bet stulbi, nikni mērkaķi, rie-

bīgi, asinskārīgi divkājzvēri".
Pret šo rakstu nu Harkovas latvieši tūliņ bij uztājušies ar

visu sparu un pēc lielām pūlēm viņiem arī izdevies tanī pašā
krievu laikrakstā ievietot savu pretrakstu zem virsraksta «Latviešu
nacionālo organizāciju protests." Harkovieši starp citu raksta:

«Kadašovs, runādams par latviešu lieliniekiem, kā par pa-

domju valdības visdrošāko atbalstu, pielīdzina viņus visai latviešu

tautai. Ja krievi katrā izdevīgā gadījumā nošķiro sevi no saviem

lieliniekiem un raksta piem. ne par latviešu, ķīniešu un krievu

sarkanarmistiem, bet par latviešiem, ķīniešiem un «sarkanarmistiem",
tad mēs, latvieši, sevi ne mazāk nodalām no mūsu lieliniekiem

un prasām, lai viņus vienkārši sauktu ar viņu pareizo vārdu t. i.

par «sarkanarmistiem", bet ne vienkārši par «latviešiem". —

„Mēs negribam aizstāvēt latviešu lielnieciskos strēlniekus, bet

mēs arī ļoti labi stādam sev priekšā tos krievu lieliniekus,
kuri nosita ģen. Duchoņinu, Kokoškinu un Šingarovu, kuri uz

bruņu kuģiem cepināja krāsnīs flotes virsniekus (Kronštatē), kuri

sarīkoja Sevastopolē asinskāzas v. t. t., un domājam ka pēc visa
tā tiešam nebij ne mazākā iemesla izcelt latviešus, kad runa iet

Par «stulbumu" un «asinskārību" — «Mēs" piekrītam autoram,
ka latvieši strēlnieki varēja ar godu krist savu dzimteni sargājot,
kad viņi bezbailīgi aizstāvēja pēdējās Rīgas pozicijas, kamēr viņu
krievu biedri bēga. Viņi krita arī agrāk, vairākkārtēji pārraudami
vācu fronti un būdami arvien pamesti kritiskā brīdī bez pabalsta
uo krievu biedru un virsnieku puses. Kamdēļ viņi negribēja iet
D°jā līdz pēdējam vīram pie Rīgas, mēs nezinām, bet varam droši

apgalvot, ka viņu varonīgā aizstāvēšanās glāba visu 12. armiju
no

_

gūsta un iznīcināšanas. Ja cīņās sveiki palikušie latviešu

strēlnieki nevēlējās iet bojā līdz pēdējam vīram, kas būtu bijis
tad varbūt viņi darija tā, cerēdami, ka varēs cīņu at-

jaunot ar ienaidnieku citos labvēlīgākos apstākļos. Bet, kā zināms



52

krievu biedri atteicās aizstāvēt turpmāk kopējo tēvzemi. Krievu■
zaldāti ne tikai pagrieza muguru ienaidniekam, bet izlaupija un

izpostīja visu Vidzemi tiktāl, ka pat gadu desmitos viņa nespēs

atpūsties". — «Laupīšanas, dedzināšanas un slepkavības, kādas

izdarītas no krievu zaldātiem Latvijā, nav attaisnojamas ne ar

kādām frāzēm par «stratēģiju", «taktiku" vai citām kara mācībām.

Te mums darīšana ar noziegumiem viņu visatbaidošākos un vis-

mežonīgākos veidos". Tālāk pievesti vecu sieviešu izvarošanas

gadijienī, vecu nespējnieku-kropļu piekaušana, invalidu un nabagu

aplaupīšana nabagu mājās. «Mēs šaubāmies, vai latviešu strēl-

nieki pastrādā noziegumus, līdzīgus augšā minētiem, jo vairāk

tādēļ, ka Kadašovs nepieved nekādus faktus savu apvainojumu

pierādīšanai. Bet ja viņi arī pastrādātu tos, tad tagad, pēc visa

augšā teiktā, būs skaidris visiem, ka viņi seko tikai savu krievu

biedru piemēram, kuri «vingrinājās" zvērestībās pie viņu tautie-

šiem". Šo protestu bija parakstījuši: vietējās Latviešu zemnieku

savienības vārdā prof. J. Endzeliņs un J. Krūmiņš, Latviešu pa-
līdzības biedrības priekšsēdētaja biedris J. Resnis, no Latviešu

savienības redaktors Er. Pūriņš un Ukrainas Latviešu Centrālko-

mitejas pilnvarnieks Harkovā J. Āboltiņš.
Šis harkoviešu protests atnesa mums, ķijeviešiem, un visiem

«Atvases" lasītājiem lielu morālisku prieku. Ķijevā mums neiz-

devās piespiest necienu redakciju nodrukāt kādu pretrakstu. Te

uzbrukumi turpinājās parastā gaitā.

„PyccKiM Tojiocb" (krievu konstitucionali-demokr. part. jeb
«kadetu" laikraksts 5. 22. oktobrī 1918. g. N° 102) savā ievada

prātoja: «Nākotne lai pieder tautai, demokrātijai. Tas, saprotams,
nenozīmē, ka nākotnei jāpieder buntam, ochlokratijai, neorgani-
zētām tumšām masām (nepHH) vai organizētiem ķīniešu un lat-

viešu bandītiem" (Latvieši nekur nebij teikuši, ka Viņi grib iegul
Krieviju. K. B.).

Hobocth" (20. okt_. 1918. g., N<> 5257) ļoti krā-

saini aprakstīja nāves sodus Maskavā, par kuriem itkā būtu stā-

stījuši no soda izbēgušie. «Ceturtā dienā gaismai austot viņus
izveda pagalmā un nostādija rindā pie mūra.

Latviešu strēlnieki klusēja. Viņi nesteigdamies darīja savu

parasto darbu
..

Nāves upuru — bij desmit. Norībēja zalve 4

pēc pirmās — otrā Desmit virsnieki nogāzās gar zemi. Latvieši

mierīgi tina savu smēķi un noskatījās mirēju mokās."

„KießCKaa MucHb" (25. X. N<? 196) rakstā par ģenerāļa A-

P. Sijtina aizbēgšanu, garāmejot tomēr atzīmēja, ka Ķijevā iera-

dušies ķīnieši un latvieši.

Tā pate avize (7. XI. 18. fķ 207) nodrukā krievu monar-

chista Nenarokomova runu krievu muižu īpašnieku kongresa
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(Cvfcsjvb Xjit6opo6oßT>) Ķijevā 6. novembri, kurā Nenarokomovs

uzsver, ka krievu lielinieku vara pārpludinājušo asinīm visu

Krieviju un ar nedzirdēti nežēlīgiem nāves sodiem pārsteigusi
visu pasauli. Ir bijuši momenti, kad pat latvieši atteikušies no-

šaut un nežēlīgo sodu izpildīšanai bijuši jāņem ķīnieši. Nenaro-

komova izteiciens „pat latvieši" atteikušies, raksturoja latviešus,
kā pastāvīgus nāves sodu izpildītājus.

Diezgan izplatīta ielas avizīte „BeMepV, kurā strādāja ne-

vien krievi, bet arī visādi veikalnieciski nekrievu gariņi, savā

25. numurā (5. XI 18. g.) rakstīja par latviešu strēlniekiem, ka

viņi „ne tikai patvaļīgi atstājuši savas pozicijas un ar Vācieti

priekšgalā aizgājuši uz Cēsīm, bet vēlāk paklausījuši Nachim-

sonam un aizgājuši vēl tāļāk aizmugurē uz Valmieru. Raksts

beidzas ar sekošu ķengāšanos.

„Biedri latvieši ar biedri Vācieti priekšgalā, aizmirsuši ir

Kurzemi, ir Vidzemi, un pievienojuši acīm, kuras vēl atstātas

asarām („kt> cma/vrb, ocTaßJieHHbiM'b juih izzobojošs
krievu izteiciens) nolaupīto kara mantu, aizlaidās pār visiem

žogiem un bluķiem uz sarkano Pcterpili un sarkano sovdepiju -

Krieviju padziļināt revolūciju."

Neģēlīgie raksti uztrauca un morāliski nogurdināja latviešus.

Visa gara enerģija bija vajadzīga lielām domām un lieliem plā-
niem par izkaisītās tautas salasīšanu, par atgriešanos dzimtene

un par savas valsts nodibināšanu; visas rokas bija darba pilnas,
strādājot šiem lielajiem mērķiem; daudz garaspēka joprojām

prasīja cīņa pret visādiem šķēršļiem, kas kavēja sasniegt mīisu

lielos mērķus. Un te nu vēl vajadzēja atlicināt daudz garaspēka
domām un apdomībai, kā karot pretim apmelojumiem un kā

izsargāties no satracinātām tumšām masām.

Šinīs drūmās dienās mums par lielu prieku ieradās no

Pēterpils Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes uzdevumā jauns

cīņu un likteņa biedris, Nacionālās Padomes loceklis, advokāts

Jānis Kreicbergs. Viņš nu varēja mums sniegt vispamatīgākās
ziņas par mūsu valsts nodibināšanas jautājumiem, ciktāl Nacionālā

Padome bij veikusi šo lielo darbu. Pirmās stundas pagāja vienā

nepārtrauktā runāšanā. Izrādījās, ka mēs Ķijevā un citur dien-

vidos esam cīnījušies uz priekšu tanī pašā valsts neatkarības vir-

zienā, kādu gājusi Nacionālā Padome.

Kreicbergs pirmās dienas un naktis apmetās biedrībā, tāpat
kā visi citi viņa priekšgājēji, latvju darba darītāji. Ari viņa
rīcibā nu bij grīda vai garais sols gar sienmalu. Taču viņš, kā

dārgs viesis, jau pēc pirmām sarunām bij iemantojis onkulīša

zimpatijas
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Onkulītis piesolija viņam savu guļas kraģi. Tas bij tas

vislielākais pakalpojums, ko viņš varēja kādam parādīt.

Ap pirmo pusnakti, kad bij laiks doties pie miera, onkulītis

izvilka no koridorīša greizo krāģi un nolika to netālu no ķēķīša
durvim pie mūra un iesāka sarīkot Kreicberga lietošanai. Viņš

gribēja sagādāt retajam viesim visas ērtības. Pie krāģa noliecies,

onkulītis tomēr vēl pagrieza galvu atpakaļ un paskatījās uz

Kreicberģi, itkā vērtēdams, vai viņa brašo, lielo stāvu krāģis
izturēs vai ne. Tad onkulītis sasaistija cietāki un pārbaudija

krāģa gala virves un sakārtoja krāģa dibinā malkas pagales.

Viņš ienesa vēl dažas pagales no ķēķīša un pielika klāt, lai

krāģa dibins būtu platāks un guļa ērtāka. Uz malkas pagalēm
onkulītis uzklāja kādu pelēku zaldāta segu, kurā Kreicberģa
kauli varēja vieglāk iespiesties. Apsegam Kreicbergs varēja lietot

savu mēteli. Tā jau ceļavīra paraša. Kad krāģis bij guļai ga-

tavs, onkulītis vēlreiz pārbaudija tā ērtības, spiezdams iekšā dūres

vidū un galos, un aptaustidams virves. Tad viņš piegāja pie

Kreicberga, paklanījās un laipni lūdza doties pie miera. Viņš
ar platu rokas mājienu parādīja uz krāģi.

Kreicbergs pateicās sirsnīgi, piegāja pie krāģa un apsēdās
uz krāģa malas. Krāģis stipri nokrakšķēja un saplaka. Kreic-

bergs nepiegrieza tam nekādu vērību un iesēdās krāģī vēl dziļāk,

Krāģis vēl vairāk nokrakšķēja un izpletās, bet — izturēja. Nu

Kreicbergs nomauca noplīsušās zaldāta tupeles (tās mums visiem

bij iecienīti, klasiski apavi) un piecēlās un novilka mēteli. To

rokā uz kreisā pleca turēdams, viņš atkal nosēdās uz krāģa malas

un tad lēni, ar apdomu laidās guļus krāģī iekšā. Mēs ar onkuliti

stāvējām netālu un skatijamies, kas nu notiks. Krāģis brakšķēja
un čīkstēja, bet izturēja. Onkulītis palocīja ar galvu un apmie-
rināts gāja ķēķītī pakaļ savām gaļas pannām. Drīz viņš atkal

iznāca un garamiedams paskatijās uz Kreicberģi. Tad viņš no-;

lika savas drēbes uz sienmalas sola un sāka rīkoties.

Kreicbergs izstiepās uz krāģa visā garumā. Krāģis bij par
īsu. Kājas līdz puslielam karājās pāri. Tomēr Kreicbergs palika!
kādu brītiņu tā guļam. Viņš pagriezās vēl ērtāk uz muguras unļ
piemēroja kaulus malkas pagalēm. Tad viņš smagi un gari no-

pūtās. Onkulītis paskatijās uz viņu ar līdzcietību un pašūpoja
galvu; bet tad sāka dzīvāk rīkoties gar savu guļas vietu.

Vispēdīgi viņš nonesa no istabas augšas manu madraci un

pataisīja man parasto guļas vietu valdes istabiņā. Kad istabās

jau bij pilnīgs klusums, onkulītis iesāka spēlēt savus iemīļotos
mūzikas gabalus.

Pēc Kreicberga ierašanās man nu bij pastāvīgs līdzstrādnieks
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lielajā politika. Nu mēs bijām divi Nacionālas Padomes locekļi
vienā darba laukā.

Bet Kreicbergs arī bija īsta dāvana Kijevas latviešu jaunat-
nei. Ja ļaunā rīdīšanas politika un bezizejas stāvoklis bija jau-
natnes garu mazliet nogurdinājis, tad Kreicbergs ar savām jau-
nām domām varēja jaunatnes garu atkal padarīt modrāku, spēcī-
gāku. Tas taisni bij tas visusvarīgakais. Garu mēs visi gribējām
uzturēt dzīvu un spēcīgu turpmākām cīņām.

Blakus savam tiešam uzdevumam Nacionālās Padomes lietās,

Kreicbergs ar viņam piemītošām īpatnējām jaunatnes pulcināšanas

spējām tūliņ saistīja pie sevis visu latviešu jaunatni. Tas notika

patsno sevis. Jaunatnespulciņa vadoņi Katlaps, Staprans, Brikmanis,
Linkaitis, Gailits un citi tūliņ prata vērtēt Kreicberga inteliģenci
un izmantot viņa lielās zināšanas. Jau pašas pirmās sarunas

jaunatni iejūsmināja uz ilgāku un daudzpusīgāku garīgu satiksmi

ar iecienīto viesi. Kreicbergs labrāt apsolīja jaunatnei vairākas

lekcijas, kamēr tik viņš būs Ķijevā. Šīs lekcijas bija jaunatnes
garasvētki drūmās dienās. Uz lekcijām ieradās itin visabēgļu un vietējā
jaunatne. Pirmā lekcijā Kreicbergs sniedza visinteresantākās ziņas
par pēdējo Latviešu Nacionālās Padomes darbību, par tautas

galvenajiem vadoņiem un viņu sakariem ar citām tautām; par

mūsu tautas nākotnes cerībām v. t. t. Mūsu jaunatne bija

politiski attīstīta un ar vislielāko interesi sekoja valdzinošam

lektora priekšnesumam. Nākošās lekcijās Kreicbergs ieveda jau-
natni viņai vēl tuvākā pasaulē — literatūrā un mākslā. Lektors

mūsu rakstniecības vēsturē piegrieza vislielāko vērību tādam

laikmetam, kas liecināja par mūsu tautas lielā nacionālā spēka
atmodu. No gaišiem pagātnes piemēriem jaunatne varēja sev

smelt jaunus nacionālus spēkus grūtajam svešniecības un lielu

cīņu laikmetam.

Divās turpmākās lekcijās Kreicbergs runāja par mūsu tau-

tas nacionālās atmodas laikmetu un kā vislielāko dzejnieku no

šī laikmeta raksturoja Ausekli.

Kreicberga apgaismojumā jaunatne atrada Ausekļa dzejas

patieso skaistumu un piesavināja sev dzejas spēcīgo nacionālo

garu un paša dzejnieka lielo drosmi cīņā par latvju tautas

nākotni.

Gara atdusai no smagām politiskām cīņu domām, Kreicbergs

vairākās lekcijās iepazīstināja jaunatni ar mākslu un mūsu tautas

lielākiem māksliniekiem.

Meklēdams piemērus salīdzinājumiem, lektors arī ieveda

jaunatni lielā itāliešu ģēnija Leonardo da Vinči gara pasaulē un

mākslas varenā laikmetā. Lektors prata ar sevišķu spēku saistīt

jaunatni pie Leonardo da Vinči ģeniālās gleznas „Svētā vakariņa",
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Pēc Kristus un viņa mācekļu seju izteiksmes, pēc viņu pozām!
un žestiem lektors raksturoja Kristus mācekļu lielos dvēseles

pārdzīvojumus un paša mākslinieka ģēniju, kurš iedvesis gleznā
kvēlojošu dzīvību. Par šo lielo mākslas darbu runājot Kreicbergs!
pats sajūsminājās un neviļus aizrāva jaunatni līdz viņai agrāki
svešā, bet skaistā un varenā mākslas pasaulē.

Veselu lekciju Kreicbergs ziedoja otrai tā paša mākslinieka

gleznai „Mona Līza" (Džokonda). Lektors pierādīja, ka no

Monas Līzas rokām, no viņas kakla, no pozas var noteikt viņas
raksturu un viņas dzīvi, un ka tā raksturot gleznā cilvēku vartikai lieli

ģēniji.
Bēgļu laikmeta jaunatne svešatne neuzskatija vis tematu

par mākslu par sausu tematu, kurā klausoties domas aizlidotu

uz citurieni, bet atrada Kreicberga lekcijās garīgu baudījumu un

atspirdzinājumu grūtās dienās.

Garīgs atspirdzinājums un atbalsts bija vajadzīgs jo tālāk

jo vairāk, nevien jaunatnei, bet arī vecākām paaudzēm!

Ķijevas un apkārtnes dzīve atkal sarežģījās arvien vairāk.

No ārienes mācās Ķijevai virsū pašu ukrainiešu nacionālie

un demokratiski-zemnieciskie spēki. Pirmā maijā vācu izklaidētie

Ukrainas Centrālās Radās spēki vasarā atkal sāka pulcēties un

vienoties. Ja arī nebija iespējams atjaunot vēlētu Radu un par-ļ
lamentu, tad tie paši spēki noorganizēja Ukrainas Tautas Repub-ļ
likās Direktoriju. Viničenko bija Direktorijas priekšsēdētājs,
Petļura karaspēka virspavēlnieks.

Skrejlapiņas par Direktorijas sastāvu jau bij iekaisītas Ķi;
jevā un visi spēki, kādi bij uzticīgi Ukrainas nacionālai idejai
un valsts neatkarībai, paslepus pacēla galvas draudoši pret het-

maņa varu.

Vācu karaspēks, uz ko atbalstījās hetmaņa vara, redzami izira

ar katru augošu rītu. Kad 2. martā vācu karaspēks ienāca

Ķijevā, virsnieki un kareivji jāja uz saviem staltajiem zirgiem
un gāja organizētos dzelzs pulkos, kā izlietas metāla figūras
Ne skatu kareivis iedams caur pilsētu neuzmeta apkārtnei.

Bet Ukrainas plašās ziedošās stepes pamazam uzsūca vācu

dzelzs kareivju disciplinu. Ukrainas maigais, ziedu smaržu pil-
nais gaiss padarīja vācu ieroču nesējus gurdenus un laiskus un

jau ap jūliju agrākais staltais nelokāmais vācu kareivis stāvēja

nolaidīgi ārpus disciplinas pie kādiem nama vai „hatas" vāttiem

un garlaicīgi grauza saulgriežu sēklas.

Tiklīdz Vācijā iesākās valodas par mieru, arī visur citur

klausijās uz šīm valodām.

Vācu armija Ukrainā dzīvoja līdz savas zemes liktenim un

notikumiem.
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Revolūcija un ķeizara Vilhelma troņa gāšana Vācijā bij arī

revolūcija vācu karaspēkā citās zemēs. Novembra sākumā jau
arī Ķijevā runāja par vācu zaldātu padomēm. Un šīs valodas

vairs nemaz neskanēja tik briesmīgi. Virsnieki viņās klausijās
ar ārīgi mierīgu garu. Citas izejas viņiem vairs nebij.

13. novembrī (1918. gadā) vācu zaldātu nams

uz Kreščatika 42 bija vācu zaldātu pilns, kā bišu strops.
Zaldātu gara stāvoklis bija neparasti dzīvs un pacilāts, sejas ļoti
nopietnas. Pulkstens 10. rītā jau bija sapulcējušies 400 zaldātu

deputātu. Sapulce proklamēja sevi par vācu zaldātu deputātu
padomi Ķijevā. Par padomes priekšsēdētāju ievēlēja feldfēbeli

Kirchneri. Runātāji jau izteica cerību, ka notikumi Vācijā ies

pa patiesi demokrātisku ceļu, izslēdzot ārdošu darbību. Sapulcē

bij arī ieradušies daudzi virsnieki kā viesi. Uz kareivja Šepinga
priekšlikumu padome pieņēma sekošas rezolūcijas: „1) Uzturēt

stingru kārtību un disciplīnu karaspēkā, lai atvieglotu pārtikas

piegādāšanu un plānveidīgu evakuešanos; 2) visiem vie-

nādu pārtikas un papildu porciju; 3) virsnieki paliek savās

vietās, ja viņi piekrīt zaldātu padomes programai; 4) disciplinār-
sodi atcelti un var tikt uzlikti tikai ar zaldātu deputātu padomes

piekrišanu; 5) katra vienpusīga politiska iespaidošana un garigā

aizbildniecība, kuru uzņēmušies kara oficiozi („Bugzeitung",
„Funkenzeitung" v. c.) atcelta; 6) izsludināšanai nodomātu ofi-

ciālu telegramu aizturēšana vai noslēpšana nav pielaista. (Sevišķos
gadijumos zaldātu deputātu padomei pieder kopīgas apspriedes
tiesības; 7) vēstuļu cenzūra atcelta; 8) virsnieku klubi slēgti;
9) kara apmācība atcelta; 10) ārpus dienesta vairs nepastāv ne-

kāda dienesta pakāpju starpība; 11) atvaļinājumus dod attiecīgas
karaspēka daļas, vienojoties ar deputātu padomi. Zaldātu depu-
tātu Lielā padome izšķir visus strīdus gadījumus; 12. un 13. punkts
runā par kara ierēdņiem ; 14) Zaldātu deputātu Lielā padome

izšķir visus kara komandas jautājumus, kur izceļas domstarpības;

15) Jaunā Vācija ir brīva republika. Vācijas tautas armijai jāciena
katra pilsoņa tiesības, jāuztur miers un apdomība, kā arī noteikti

jāsargā savas tiesības. Visas zaldātu deputātu padomes padotas
šiem vadošiem principiem".

Vācu fronte un tās robežas jau bija sabrukušas.

No malu malām plūda caur Ķijevu latviešu gūstekņi. Kāds

sevišķs pievilkšanas spēks viņus visus atveda uz latviešu

biedrību. Viņiem bija tikdaudz ko stāstīt par izciestām mocībām.

Viņi bija tā novārguši, ka maz līdzinājās parastiem cilvēkiem.

Vācu avizes 12. novembrī vairs nepienāca. Vilcieni bij

apstājušies vai nu Vācijā vai Polijā.
Vācu armija Ķijevā un visā Ukrainā vairs neinteresējās par
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hetmaņa varas aizstāvēšanu. Blakus hetmaņa varai, ar to sazi-

noties, organizējās Krievijas monarķistu ģen. Deņikina armijas

piekritēji. Ķijevā jau bija noorganizējušās ievērojamas «brīvprātīgo

armijas" grupas.

Pret latviešiem visas krievu grupas bija naidīgas un avīžu

redakcijās vajadzēja izcīnīt lielu cīņu, lai nodrukātu kādu rakstiņu

par labu mūsu valsts idejai.
Siņuks ar Gailīti 13. novembrī nonesa «rojiocb Kießa"

redakcijai manu (kā Nacionālās Padomes priekšstāvja) un V. Ze-

mīša un K. Zalta (kā Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas pre-

zidija) pretrakstu pret vācu armijas paturēšanu Latvijā. Redakcijas
sekretārs saņēmis viņus ļoti nelaipni. Sekretārs sašutis iesaucies:

„Jūsējie kauj mūsu brāļus un mēs drukāsim jūsu rakstus".

«Brīnums!" Siņuks ar Gailīti atbildējuši, «Mūsu 3000 lie-

linieku lai varētu nokaut jūsu 120 miljonus krievu, kad jūs paši
nebūtu lielinieki!"

Krievs apjucis un sācis stomīties. Beigās tomēr pieņēmis
rakstu.

„PyccKĪM roJiocV redaktors atbildējis: «Mūs nemaz neinte-

rese ne Latvijas, ne Lietavas, ne visas šīs mazās lietas." Mūsu

pretrakstu atraidīja. Ar to nu arī krievu «kadetu" vai Miļukova
ļaudis mums pierādīja, ka viņi stingri nostājās pret tautu pašno-
teikšanās tiesībām.

„rojiocb Kießa" tomēr nodrukāja (14 XI. 18. JNTs 154) mūsu

pretrakstu, kurā mēs pierādījām, ka nekādi patiesi Latvijas pār-

stāvji nav vēlējušies, lai vācu armiju atstāj okupētos apgabalos.
Arī _„nocji. Hobocth" (14. XI. 18. M? 5289), kaut gan sagrozītā
veidā, bij uzņēmusi šo protestu.

Ķijevā prāti arvien vairāk uztraucās un attiecības starp
krieviem un ukrainiešiem tapa pārāk asas. „rojiocT> Kießa" 15.

novembrī (jsfo 155) jau bija nodrukājis ārkārtīgi asu ievadrakstu

pret ukrainiešiem. Tonis bija ļoti izaicinošs.

Ap pusdienas laiku studenti un kursistes bija sapulcējušies
pie univerzitates apspriesties par iesaukšanu kara klausībā.

Apspriedes iesācēji bijuši žīdu studenti, kuri protestējuši pret
kara klausību.

Brīvprātīgo virsnieku patruļa un policijas komanda bez bie-

dinājumiem izšāvušas uz studentu baru 5 zalves. Izcēlusies

ārkārtīga panika un bēgšana.

Ap pīkst. 2 es aizgāju pie univerzitates apskatīties notikuma

vietu. Cilvēku straume plūda pa Vladimira ielu. Lielās asiņu
peļķes bij apbērtas ar brūni-dzeltenām smiltīm. Dažas asiņu
peļķes bija bijušas tik dziļas, ka caur biezo smilšu kārtu tomēr

bij izsūkušās asinis. Asinis studentiem bēgot bija nopilējušas
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tāļu prom pa Bibikova bulvāri Pret vakaru jau bija zināms,
ka nošauti 8: pieci studenti, trīs kursistes, un ievainoti 12.

Vēlāk noskaidrojās, ka ievainoti 40. Pēc tautības nošautie un

ievainotie pa lielākai daļai bija žīdi. Bet kritušo skaitā bija paša

profesora Jegorova meita. Citu tautību studenti bij uzbudināti

par to, ka žīdi iesākuši nemierus un var novest līdz augstskolas

slēgšanai pa pašu ekzameņu laiku.

Pēcpusdienā „nocrrßAHifl Hobocth" jau paziņoja, ka pie

Deņikina armijas Dienvidkrievijā nodibinājusies Viskrievijas mi-

nistru padome. Padomes priekšsēdētājs ģenerālis Dragomirovs,
kara ministrs ģen. Lukomskis, viņa biedrs Makareņko, ārlietu —

S. Sazonovs, biedrs — Ņeratovs, iekšlietu — Astrovs, tirdzniecības

— Stepanovs, biedrs— Ļebedevs, ceļu — Šuberskis, visi cara

laika ievērojami darbinieki, kuri stāvēja par „vienoto un

nedalāmo."

Pa pilsētu izlipināja pavēles, ka nekur nedrīkst sapulcēties:
ne uz ielas ne telpās.

Latviešu spēcīgā darbība dienvidos bija vērsusi uz sevi. tik

lielu vācu ievērību, ka no novembra pirmās puses vācu armijas un

otrā ārzemes vāciešu grāmatveikalā iesaka pārdot Fr. Vein-

berga „Rīgas Avīzi". Ar to naivās vācu politiskās dvēseles, kas

nepazina latviešus, gribēja cīnīties pret visos latviešos jau iesak-

ņojušos Latvijas valsts ideju. Gandrīz visiem latviešiem bija ka-

batā pase, ka viņi ir Latvijas pilsoņi. Tos „Rīgas Avīze" vairs

nevarēja atgriezt un nevienu citu arī ne.

Bēgļi un vietējie latvieši, kuri bija redzējuši „Rīgas Avīzi",

tūlīņ devās uz biedrību un smējās, un stāstīja „šo joku" citiem.

Paši Vācijas vācieši jau sāka gatavoties uz prombraukšanu un

balti-vāci nu velti ar saviem spēkiem izplatīja Fr. Veinberga

cīņas ieroci. Mēs ar Bruņenieku tomēr pirkām dažus numurus.

Tie bija vēstneši no Rīgas.

No Ķijevas un apkārtnes malu malām latvieši nesa uz

biedrību visādas ziņas. Kāds no viņiem jau bija redzējis uz

staba uzlipinātu Viničenko un Petļuras uzsaukumu pret hetmani

un krievu monarķistiem.
16. novembrī ļoti daudz runāja par nošauto profesora

Jegorova meitu. Nošautās tēvs bija īsts „krievu cilvēks" un

viņa meitu nu bija nošāvušas krievu brīvprātīgo virsnieku patruļas.
Itkā pats liktenis būtu atriebies monarķistiem.

Uztraucošo ziņu virknē latviešiem naidīgie laikraksti arvien

iepina kaut ko ļaunu par latviešiem. Latviešu bēgļi un darbinieki

uzbudinājās, dusmojās un nesa uz biedrību laikrakstu numurus,
kuros uzbruka latviešiem.

17. novembrī visā pilsētā bij uztraukts garastāvoklis.
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Bēru gājiens pavadīja nošautos. Profesors Jegorovs iedams

paka| savas meitas zārkam visu laiku raudāja. Tā bija viņa
jaunākā meita. Vecākā meita jau bija kritusi cīņu dienās janvārī

un dēls arī ievainots. Jegorova nelaimei ļoti daudzi juta līdzi.

Latvieši un ukrainieši čukstēja, ka Petļura un Viničenko ar

saviem kara pulkiem un Galicijas un Ukrainas Siečas kazakiem

nāk uz Ķijevu gāst hetmani un dzīt prom brīvprātīgo nodaļas.
Lielinieki arī nākot steigšus uz Ķijevu no otras puses.

Brīvprātīgo karaspēka neprātīgā šaušana uz studentiem

bija ļoti kaitējusi viņu pašu varai. Plaša sabiedrība sauca viņus
par mežoņiem un svērās uz Direktorijas pusi.

Caur visiem lielajiem vietējiem notikumiem kā ūdens pilieni
sūcās cauri latviešu bēgļi-ceļinieki un kara gūstekņi, kuri pa vi-

siem ceļiem, gan kājām, gan braukšus virzijās uz dzimtenes pusi.
Tie saistīja mūsu uzmanību. Apbrīnojams bija dzimtenes pie-
vilkšanas spēks, apbrīnojama šo likteņa vajāto ceļinieku apgarotā
izturība. 17. novembrī atkal ienāca biedrībā seši kara gūstekņi
latvieši. Viņi bij ārkārtīgi nodriskuši. Vienam bij uz muguras
vēl atlicies no veca mētelīša tikai trijstūris ar saplosītu piedurkni
un garu nokārušos stūri. No nodriskušām biksām sarkanoja ārā

ceļu gali; kurpes bija galīgi izirušas. Vienam vēl bija 6 austriešu

kronas kabatā, pieciem — vairs ne graša. Mēģinājām viņus
pierunāt kādu laiciņu atpūsties, pastrādāt, nopelnīt kādu grasi.

«Izstrādājamies jau gūstā diezgan. Nu gribās redzēt dzim-

teni. Nevar vairs nociesties," viņi runāja, cits citu pārtraukdami.
Viņus nevarēja iebiedēt ne ar kādām ceļa grūtībām, ne ar kādām

pilsoņu kara briesmām.

«Vai esat dabūjuši kara laikā no savējiem kādu vēstuli?"

es iejautājos.

«Ne! Nevienas ziņas!" visi iesaucās un atmeta ar rokām.

«Mēs visi pieci brāļi bijām karā," kāds iebilda, «bet es

nekā nezinu, vai kāds vēl ir dzīvs, vai ne."

Mēs no savas nabadzības viņus paēdinājām, iedevām katram

6 rubļus un viņi aizgāja uz dzimtenes pusi.
18. novembrī «nocjrßiiHiH Hobocth* (Ns 5297) bija no-

drukajusļ riebīgu ziņojumu zem virsraksta «Rentejas aplaupīšana".
Ziņojumā no Harkovas bija teikts: «Pēc ziņām no Pēterpils,
Ņižņi-Novgorodā aplaupīta renteja par 18 miljoniem rubļu.
Laupītāji apcietināti. Izrādījās, ka viņi ir latviešu strēlnieki no

padomju pulka. Aplaupīšanas vadītājs, tautas komisārs Mikla-

ševskis pa apcietināšanas laiku nošāvās."

Ziņojuma līkumaiņais ceļš deva iemeslu stipri apšaubīt tā

patiesibu. Bet tuvākas ziņas nebija iespējams ievākt un rūgtums
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bija jānorij. Latvieši sirdījās, sirdījās, bet pret vakaru jau aiz-

mirsa šo rūgtumu.
Citi, lielāki notikumi saistīja pie sevis.

Ķijevā pie iestādēm stāvēja stipras brīvprātīgo karaspēka
un hetmaņa policijas, kā arī vāciešu patruļas. Dienā kāds kara-

spēka pulks ar muziķu gāja pa pilsētu. Cauru dienu un pat
vakarā pa pilsētu gāja dziedādamas uz vakzali vācu un austriešu

karaspēka nodaļas, kuras devās uz dzimteni.

19. novembrī neiznāca neviena avīze. Pirmie, kas šodien

apmeklēja biedrības telpas, atkal bija karagūstekņi. Uz viņiem
bija žēl skatīties: viņi bija ļoti netīri, nodriskuši, noguruši; bet

visi vēlējās tūliņ doties tāļāk uz dzimteni.

Viens jau bijis aizgājis līdz Gomeļai, bet tur atradis savā

priekšā kādus 15 ešalonus ar bēgļiem. Bēgļi dzīvojot zemes ba-

rakās vai zem klajas debess. Viņus nelaižot tāļāk. Viens ešalons

esot latvieši.

Bēgļu bērni mirstot lielā skaitā. Bēgļu pārlaišanu no vācu

okupētās teritorijas Krievijā uzņemūsies kāda žīdu organizācija,
kā peļņas avotu. Par atļauju braukt tāļāk ņemot no katra bēgļa
300 rubļu. No bēgļu un gūstekņu nelaimes šī spekulantu banda

izsitot peļņu.
Gūsteknis, nevarēdams nekur tikt tāļāk, nācis atpakaļ uz

Ķijevu.
Tomēr visas šīs varbūtējās ceļa klizmas gūstekņus neatbaidīja no

taļākceļošanas kājām uz dzimteni. Viņi cerēja vietām ietikt vilcienā

un gabaliņu pabraukt par velti.

Ķijevā slimi gūstekņi dabūja patvērumu slimnicās; bet viņi
tomēr mira lielā skaitā. 18. novembrī vienā slimnicā nomira 150,
otrā 80 gūstekņu. Latvieši, kaut gan bij ārkārtīgi novārguši,
tomēr bija izturīgāki, nekā krievu tautības gūstekņi. Tikai lat-

viešus mocīja nevaidamas ilgas pēc dzimtenes. Viņi baidījās no-

kavēt pat pārs dienu. Kāds kurpnieks aizbrauca tāļāk ar vienu

pašu gabaliņu maizes rokā; otrs gūsteknis — latvietis nemaz

neļāvās pierunāties atnākt uz latviešu biedrību atpūsties. Viņš
pārsēdās no viena sarkanā vagona citā un brauca tāļāk.

No dziļām domām par dzimteni latviešu bēgļu un gūstekņu
sejas bij apgarotas un pārvērtušās, un skati itkā vērās tāļumā
uz dzimtenes pusi.

Deviņpadsmitais novembris bija smaga diena. Pat maizes nebij.
Visu dienu mēs velti skraidijām pa pilsētu maizi meklēdami.

Visā Ķijevā nekur nebija maize pārdošanā.
Dienā bija iznākuse tikai viena vienīgā viskrievu avīze

.Jojiocb Kießa". Vakarā iznāca avīžele „BeHepT>". Tās pārde-
vēju ļaužu drūzma gandrīz apgāza. Katrs slāpa pēc jaunām ziņām.
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Šinī avīze nu jau bija atklāti nodrukātas pirmās ziņas par

Petļuras un Viničenko darbību un par viņu kaujām pie Fastovas.

Satiksme starp Ķijevu un Odesu arī bija pārtraukta.
Pēc privatziņām pie Fastovas notikusi sīva kauja starp

Petļuras karaspēku no vienas puses un hetmaņa un brīvprātīgo —

no otras. Abas puses beigās atkāpušās.

Starp brīvprātīgo karaspēka virspavēlnieku Ukrainā grafu
Kelleru un dažām brīvprātīgo grupām jau izcēlās domstarpība.
20. novembrī grafs Kellers izsludināja šādu pavēli:

„Man nācis zināms, ka daži no iesauktiem virsniekiem un.

apakšvirsniekiem atteicas piedalīties cīņā pret nemierniekiem

(domāti Petļuras un Viničenko spēki), atsaukdamies, ka viņi
uzskata sevi par brīvprātīgo armijas daļu un vēlas karot tikai,

pret lieliniekiem, bet ne apspiest Ukrainas iekšējos nemierus.

Paziņoju, ka šinī brīdī notiek apvienotās Krievijas atjaunošanas
darbs, uz ko tagad cenšas brīvprātīgo, Donas, dienvidus, ziemeļu
un Astrachaņas armijas un visi bruņotie spēki, kuri stāv manā

vadībā uz Ukrainas teritorijas. Tādēļ visi, kas strādā pretim

Krievijas apvienošanai, uzskatami par iekšējiem ienaidniekiem,

pret kuriem visi piespiesti cīnīties. Visus, kas atteiksies no cīņas,
es nodošu lauku karatiesai par manas pavēles neizpildīšanu.

Virspavēlnieks, kavalerijas ģenerālis grafs Kellers".

Šī pavēle sacēla uzbudinājumu arī. latviešos, mūs arī varēja
nodot karatiesai par nepadošanos kara pavēlēm un neat-

karīgas Latvijas valsts idejas atklātu aizstāvēšanu. Kaut gan mēs

bijām no hetmaņa valdības atzīti par ārzemniekiem, tomēr mobi-

lizācija gāja savu ceļu, kā arī brīvprātīgie nekādu Latviju neat-

zina. Mēs bijām pārliecināti, ka ja viņi ņemtu cīņā virsroku,

tad latviešus nikni vajātu. Tādēļ man un Centrālkomitejai bij

jāvada ārkārtīgi veikla politika, lai izsargātu latviešus no mobi-

lizācijas un karatiesas.

Krievu varas sludinātāji mēģināja gūt jaunus spēkus pa
visādiem ceļiem. Pat skolās viņi jau spiedās iekšā un mudināja
krievu tautības skolniekus iestāties brīvprātīgo armijā,

Bruņenieks vakarā stāstīja, ka redzējis 15 gadus vecu zēnu

ar šauteni un patronām. Zēns neprātis pielādēt šauteni un saucis

otru zēnu palīgā.
„rojiocb Kießa" pēdējās piecās dienās tomēr bij mainījis

aso toni. 20. novembra ievadrakstā tik bija taisīti pašiem krie-

viem rūgti pārmetumi, ka viņi nemaz neizrādot modru garu, bet

staigājot drūmi un nolaidušies. Ukrainiešu avize „Hoßa Pa.ua"
turklāt stingri pastrīpoja, ka Ukraina ir un ar to jārēķinās.

Vācu zaldātiem bij labs gara stāvoklis.

Viņi staigāja pa pilsētu bez ieročiem un jautri sarunājās.
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Vakarā latvieši atnesa ziņu, ka no Ķijevas nomales Demi-

jevkas hetmaņa policija jau izvelkoties.

21. novembri (1918. g.) Ķijevā bija pavisam paguris gara-
stāvoklis visā pilsētā. Pulkstens 8. rītā ielas bija savādi klusas.

Kareivjus uz ielām nemaz neredzēja. Tikai 2 miliči lēni soļoja
pa trotuāru. Uz maizes tirgus daudzi iepirka maizi, baidīdamies

no ilgu cīņu dienām vai ilgas Ķijevas aplenkšanas, kādā gadī-
jumā maizi nevarēs dabūt.

Nabadzīgās sieveles, kam nebija daudz grašu kabatā, bij ļoti
sarūpušas un šaubijās, vai izdot pēdējo naudiņu un iepirkt
vairāk maizes, vai pataupīt uz labu laimi grašus kabatā. Viņas
pat prasīja maizes pārdevējām padomu, ko darīt, pirkt vairāk

maizes, vai nepirkt
22. novembrī ārpus pilsētas dunēja lielgabali. Tā bija lie-

cība, ka ukrainieši nav tāļu. Latvieši viņus gaidīja. Mēs cerējām
ar ukrainiešu varas atjaunošanu tikt vaļā no kara klausības un

no briesmīgās rīdīšanas pret latviešiem. Pret vakaru sāka dunēt

lielgabali itin tuvu Ķijevai, dunoņa neapklusa līdz pat vēlai

tumsai. Latvieši čaloja pa biedrību līdz pat pusnaktij un pār-
runāja visvisādus notikumus un baumas par ukrainiešu tuvumu.

23. novembrī latviešus pārsteidza jauns neģēlīgs izdomā-

jums. Uz visiem sludinājumu stabiem un pilsētas nomaļu
žogiem, ap vakzāli un pa krustis ceļiem bij izlipināti lieli dru-

kāti plakāti ar treknu virsrakstu :

„Viņi nāk pēc zemnieku maizes!" Lielinieku sarkanie

pulki uzbrūk Ukrainas sādžām. Ķīniešu un latviešu karagājiens pēc
zemnieku maizes. Nelaidīsim

"

Tekstā bij visādi briesmīgi iebiedējumi. Jaunus zēnus lie-

linieki vervējot saviem pulkiem ķīniešu un latviešu valdībā.

Meitenes un sievas mocot. Ja viņas dzīvas paliekot, tad pazīt
vairs nevarot: pēc nedaudzām stundām viņas novecojot, salīkstot

un prātu zaudējot. Kas viss tik nebij nodrukāts un samelots

vairāk kā 2 pēdas garā un pusotras pēdas platā plakātā.

Apakšā, labajā stūrī stāvēja resns krievu zemnieks ar garu,

platu bārzdu Viņam bij blakus iespiests gabaliņš no kādas neveiklu

roku rakstītas itkā zemnieka vēstules paiastā zemnieka izloksnē:

»Un vēl jūs sveicina mūsu nelaimīgā meita Pelageja Semjonovna,
kura no lielām bēdām sagrausta. Viņu apsmēja ļaunie izvarotāji".

Pirmā brīdī latvieši bij uztraukti. Daži runāja, ka ir bailīgi»
palikt biedrībā Lai neuzbruktu biedrībai nejauši, daži stāvēja

sargu vietās ārā pie vārtiem. Citi skraidīja pa pilsētu un mēģi-
nāja neredzot noplēst plakātus. Tas bija ļoti riskants solis. Man

vajadzēja dabūt rokās kādu veselu plakātu, kā vēsturisku mate-

riālu. Ilgi es staigāju pa pilsētas nomalēm un mēģināju kautkur
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noplēst lielo lapu. Bet tās bij stipri pielipinātas. Beidzot man

ienāca prātā domas iekukuļot vācu kareivi, lai viņš uz sargpo-

steņa stāvēdams pa nakti plēš plakātu un man otrā dienā atdod.

• Uz Podvaļņajas ielas stāvēja sludinājumu stabam blakus

plecīgs un ļoti nopietns vācu sargzaldats.
Tumsā es piegāju pie viņa un parādiju ar roku uz stabu, uz lielo

plakātu un iestāstiju, ka plakātā neģēlīgi apmeloti Kurzemes

iedzīvotāji, kultūras cilvēki, kuri itkā nākot uz Ukrainu pēc mai-

zes un te pastrādājot visādus briesmu darbus. Kareivis bija bijis

Kurzemē un tādēļ man piekrita, ka plakātā rakstītas blēņas un

ka no Kurzemes neviens nenāk uz Ukrainu. Viņš pats vēl pie-

bilda, ka Kurzemē esot vācu vara un tā šurp nenākšot.

Otra rīta agrumā, kamēr ielas vēl bija tukšas, es aizgāju

pie kareivja. Viņš bija vārdu turējis un plakātu noplēsis.
Tuvu blakus man pienācis, itkā garāmiedams, viņš man iebāza

mēteļa kabatā salocīto lapu.
„Vai jūs smēķējiet?" es jautāju.
„Jā gan, kā nu nē?" kareivis ātri atbildēja.
„Man gan cigāru klāt nav", es teicu, bet.jūs varētu tos

vēlāk nopirkt".
„Jā gan, to var, vēlāk es būšu brīvs", kareivis stingri no-

teica.

Es sniedzu viņam roku un viņa saujā atstāju pieci rubļi.
Lielais plakāts man darīja lielu prieku. Nu man bij īsts

pierādījums rokās.

lesākumā gar lielajiem plakātiem drūzmējās pa pieciem, pa

desmit cilvēkiem. Bet drīz plakāti visiem apnika un garāmgā-
jēji uz tiem vairs nepaskatījās.

Latviešu Centrālkomitejas vārdā es piesūtīju pretrakstu vi-

siem krievu valodā izdotiem laikrakstiem, kā arī vienīgajam
ukrainiešu un vienīgajam baltkrievu laikrakstam.

Tikai „nocjrfcj,Hisi Hobocth" (24. X!, Ne 5308), ukrainiešu

„BojipoA>KeHHJi" (27. XI. JS'b 195) un baltkrievu „BtjiopyccKOe
3xo" nodrukāja manu pretrakstu. Visi citi laikraksti atteicās

to darīt.

Bet ar pretrakstiem vispār vairs maz ko varēja līdzēt. Lat-

vieši jau bija pārāk izdaudzināti un pārāk plaši pazīstami. Kas

viņus lādēja, tas lādēja; bet kas atzina viņus kā spēku, tas meliem

vairs neticēja.
Dažas krievu inteliģences aprindas pat uzskatīja latviešus

kā lielu spēku. Tas reiz pat paspruka kādam jaunam laikrakstam

„CBo6oAHbifl Mbicjin" (25. XI No 10). Taisīdams rūgtus un izmi-

suma pilnus pārmetumus krieviem, ka viņi neprot paši sevi cienīt,

sev uzticēties, laikraksts izsaucās :
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«Lai jums būtu tikdaudz vīrišķības atzīties, ka jūs visi, ir buržuji
ir zocialisti, mazinieki, es-eri, labie un kreisie un lielinieki, visi

jūs orientējaties ne paši uz sevi, ne uz Krieviju, bet vieni — uz

vāciešiem, otri — uz sabiedrotiem, trešie — uz latviešiem,

pat uz ķīniešu hunhuziem." „Mēs mīlam citu priekšā krist

cejos un sist ar pieri pret zemi (ČMTb Mejioivrb) — tas ir mūsu

vēsturiskais uzdevums, mūsu vēsturiskā loma."

Par šo krievu gaudu rakstu mēs daudz runājām latviešu

biedrībā.

Patiesību sakot, mūsu garastāvoklis bija ļoti spēcīgs un

lielās politiskās ciņas mūs ar katru dienu vairāk norūdīja.
Bet atklātību, kādu parādīja tas pats laikraksta numurs

rakstā ar virsrakstu „Somijā" („Bt> <t>MHJiflH,nin"), mums liecināja,
kā ja brīvprātīgie tiktu pie varas, tad viņi bez žēlastības noslau-

cītu visas citas tautas no agrākās Krievijas zemes virsus.

Rakstā K. Vīļins izgāza pret somiem tādus lamu vārdus,
kādus tik varēja sagaidīt no krievu tirgus sievām. Ārprātīgās
dusmās par to ka somi proklamējuši savas valsts neatkarību, šis

krievu žurnālists nosauc somu par „Baltmataiņais vergs no ezeru

zemes." „Muļķais duļķacainais čuchna," «Padevīgais un pak-
lausīgais vergs zem žandarma spieķa", ~Muļķais, niecīgais uzva-

rētājs, ne ilgi tu gavilēsi uz savas ielas. Judasam Izkariotam nenesa

labumu 30 sudraba gabali, alga par nodevību. Tāpat arī tev,
Jūdas no Teriokiem, Šie sudraba graši labumu nenesīs."

Mēs ar lielu sašutumu runājam par šo rakstu. Lamu vārdi

bija arī mums mērķēti.
Bet drīz mūsu dusmas izklaidēja lieli prieki. Tanī pašā 25.

novembrī mūs pārsteidza negaidīta ziņa par Latvijas valsts prok-
lamēšanu Rīgā.

Vakarā steidzās uz biedrības telpām pusteciņus latvieši,
latvietes, jauni, veci, un visiem bija rokās laikraksts «BenepV.
lenākot biedrībā visiem sejas staroja, visi vēcināja pa gaisu mazo

avīzīti un sauca: «Latvija! Latvija! Valsts patstāvība!"

Cits citam lasīja skaļi priekšā ziņu no Berlīnes no 24. no-

vembra, ka Rīgā proklamēta Latvija, kā patstāvīga valsts. Šis

notikums visus tā uztrauca, k* neviens vairs nevarēja nostāvēt
u z vienas vietas: visa istaba griezās, kustējās, mudžēja un čaloja.
Visiem sejas laistījās lielā priekā; katrs kaut ko darīja nevarē-

dams sevi savaldīt: viens šūpoja pa gaisu rokas un sauca prieka
saucienus; otrs sita savam biedrim rokas uz pleca un sauca kaut
ko uzmudinošu; trešais, kuru ziņa nejauši pārsteidza, palēcās uz

augšu un izsauca kādu prieka saucienu. Kāds jauns virsnieks

taisīja lielu lēcienu pret griestiem un tad atpakaļ laizdamies sa-

lieca ceļus un gandrīz piesēdās pie zemes. Pussēdus viņš līgojās
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vairākas reizes uz priekšu un atpakaļ, šūpoja taktī rokas un sauca

saukdams: „Nu ir labi! Nu ir labi! Nu ir labi!" Vairāk nekā

viņš nevarēja izrunāt.

Daudzi latvieši ilgi kratīja viens otram rokas un vēlēja laimes.

Centrālkomiteja tulīņ noturēja valdes sēdi un apsveica šo

vēsturisko notikumu. Valde nolēma ziedot visus savus spēkus
jaunajam, lielajam latvju tautas darbam.

Nākošās dienās mēs nu dzīvojām vienos uztraukumos.

Sirdī kvēloja prieks par mūsu valsti, bet mūsu prieku pavadīja

lielgabalu dunoņa un kaujas Ķijevas apkārtnē. Katru dienu mēs

gaidījām valdības maiņu. Vācu karaspēka daļas kurām bija aiz-

krustots ceļš uz Vāciju gan arī kāvās pret Petļuru. Bet vācu

zaldāti uzskatīja šīs kaujas tikai kā ceļa atbrīvošanu uz dzimteni.

Uzmusināšanas plakātus pret latviešiem neatlaidīgi atjaunoja
tiklīdz tie bija noplēsti vai aplipināti citiem papīriem. Varēja

redzēt, ka kāda uzmanīga un spēcīga organizācija strādā neat-

laidīgi pret mums. Protesti iekšlietu ministrim un gradonačaļnikam
nelīdzēja.

Atsaukdamies uz Berlines ziņojumu laikrakstos ka Latvija

proklamēta kā neatkarīga valsts, es sastādīju un Centrālkomitejas
vārdā iesniedzu (28. XI 1918., M> 889/908) Ukrainas ārlietu mini-

strim un ministru prezidentam protesta rakstu pret latviešu ap-

vainošanu. Bet arī šie soļi nevarēja rīdīšanu apturēt.
Garākā sarunā ar hetmaņa ārlietu ministri es aizrādīju uz

nosodāmiem plakātiem, kuri rīda tumšas tautas masas pret lat-

viešu bēgļiem un nacionāli domājošiem latviešiem, kas nav lieli-

nieki. Es arī griezu ministra vērību uz Latviešu Nacionālās Pa-

domes vajāšanu Pēterpīlī un uz citiem svarīgiem apstākļiem.
Ministrs visu laiku drūmi skatījās galdā un kad es beidzu runāt,

viņš izplēta rokas, uzrāva augstu kamiešus un novilka :
„Ko tu, cilvēks, tagad darīsi! Jūs redziet kādi laiki. Vai

mēs varam visus laikraksus noturēt?"

„Bet plakāti taču ir oficiāls solis," es stingri uzsvēru.

„Ja-a, tā man arī liekās; bet tā ir brīvprātīgo kara biroja
rīcībā. . ." ministrs atbildēja.

Tomēr lielie plakāti drīz apnika pašiem lipinātajiem un viņi
tos vairs neatjaunoja. Tautas masas nelasija jau redzētās lapas.

Bet laikraksti neatlaidīgi koda latviešiem.

„nocjitjiHiJi Hobocth" 29. novembra numurā (JMs 5316)
bija raksturots krievu inteliģenta stāvoklis tagadnē. Senos laikos

„Saša Melnais" esot tēlojis krievu inteliģentu kopā ar
krievu

Teklu (oeKjia) sēdam uz viena dīvāna. Šī Tekla (krievu tauta)

iesākumā sēdējusi mierīgi ar inteliģentu uz viena dīvāna, bet tad

vēlāk inteliģentu no dīvāna nodzīnūsi. Tagad Tekla esot inteli-
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ģentu atstājusi un aizgājusi pie piedzēruša matroža, pie drūmā

latvieša, pie greizača ķinieša. Žurnālists beidza rakstu ar

jautājumu, vai krievu inteliģents atradīs sevī pietiekoši daudz

mīlestības pret savu dzimteni un pietiekoši stipras naida jūtas

pret ķiniešu-latviešu Teklu.

Nicinādams krievu inteliģentu, žurnālists stūrgalvīgi saistīja
latviešus pie ķiniešiem, nemaz nesaprazdams, kā latvieši viņa
tēlojumā nostādīti, kā spēks, kas tēlotā momentā valda par krievu

tautu un inteliģenci.
Politiskie un cīņu notikumi neapturami gāja savu ceļu.

Vācieši gan bija cīņā izrādijušies par spēcīgākiem, nekā Petļuras
zemnieciskie spēki; bet ilgi negribēja karot un tādēļ noslēdza ar

ukrainiešiem pamieru.

Līgumā nesauca vis vairs ukrainiešus par „petļuriešiem",
vai „bandu", kā dažas dienas atpakaļ, bet par Ukrainas Tautas

Republikas Direktorijas karaspēku.

Brīvprātīgo virspavēlnieks grafs Kellers bij atlaists no amata.

Par viņa aiziešanu laikraksti ziņoja, ka viņš pārak novirzijies uz

labo pusi un jau bijis par traucēkli hetmaņa valdībai. Uz viņa
rīkojuma pamata ir arestētas vairākas personas, tikai tādēļ vien,
ka viņas atbalstijušas ukrainiešu nacionālo ideju.

Grafa Kellera politika un viņa draudošās pavēles arī ap-

draudēja latviešu nacionālo kustību. Tādēļ latvieši pēc viņa at-

laišanas uzelpoja vieglāki.
Bet jaunas rūpes mums tomēr atkal mācās virsū, tādēļ ka

grafs Kellers ar Puriškeviču bija nodomājuši doties uz ziemeļu
fronti, tā tad tuvāk Latvijai, kuru viņi abi apkapja.

30. novembrs bija klusāka diena. Lielgabalu dunoņa nebija
dzirdama, avižu ziņas bij saraustītas; iedzīvotāji atdevās klusākām

domām un pārrunām. Bet šīs ukrainiešu tumšo masu un brīv-

prātīgo klusās pārrunas vijās ap latviešiem. Tos nepārtraukti
kā briesmoņus, no kuriem jābīstās.

v

Gluži tāpat, kā 19416. g. novembrī un decembrī Latvijas
urnšākos apgabalos runāja par «Melno sotņu", tā tagad runāja

Ukrainas galvas pilsētā par latviešiem.

Velti hetmaņa ārlietu ministrs mēģināja rīdīšanas politiku
Uzvelt brīvprātigiem. Jau 30 novembra vakarā mēs biedrībā

smējāmies par hetmaņa zemkopības ministra biedra
Ur, goreņko muļķību.
L Kāds jauns latviešu mākslinieks Rumpans mums izstāstija

r£ta> garu sarunu ar ministra biedri un tā bija tik muļķīga un

l|k komiska, ka visa biedrības telpa līgojās aiz mūsu nevaidamiem
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Grigoreņko licis ataicināt pie sevis kabinetā Rumpanu v:

tad jautājis visā nopietnibā.

„Vai jūs varat uzzīmēt visādas vinjetes, plakātus, figūras u.t.t;

„Ja gan: varu, ko tik vēlaties", Rumpans atbildējis.

„Vai jūs latvietis?" — „Ja".

„Kadēļ jūs nebraucat projām uz mājām?"

«Nevaru aizbraukt, ceļi cieti, nelaiž nekur", Rumpans p»

skaidrojis.
«Hmrn.

.
." ministra biedrs novilcis, „bet vajadzētu gar

aizbraukt. . . ja — aizbraukt. . ."

Grigoreņko labu brītiņu klusējis.

„Hmm. . . bandas, ja bandas", Grigoreņko iesācis ņurdēi
un domīgi skatijies galdā... „Tā!" viņš noteicis un tad jautājis
Rumpanam tāļak: „Un vai jūs varat uzzīmēt, piemēram, nu.,

teiksim — Krieviju, ja Krieviju figūrā. . . Teiksim — jaunu
skaistu sievieti, ja sievieti. Labi! Viņa ar rokām atpakaļ pie
sieta pie staba.

. . Rokas sasietas. Ja. . .
Un nu viņai uzbrūļ

bandas — latvieši, ķīnieši un —
daži mužiki. . . Jūs pazīstai

savus latviešu tīpus? Ja? Latviešu bandas? Jūs savējus v2ļ
rēsiet labi uzzīmēt, vai ne tā ? Un tad — ķīniešus ar ūsām uj
leju, greizām acīm, kā jau ķīniešus. . . Šī banda übzrūk siej
vietei — Krievijai. . .

Vai varat uzzīmēt?"

«Varu", Rumpans cieti atbildējis un to apliecinājis ar droši

galvas mājienu.
„Jūs jau savus latviešus pazīstat? īstus latviešu tīpus''

Grigoreņko vēl no jauna pārjautājis. „Un tad vēl ko vajag p> f

domāt klāt.
. .

Nu, ko jūs vēl varētu izdomāt V"

„Varbūt Maskavā kādu krievu soboru (baznīcu), kam uj
brūk.

.
." Rumpans dziļdomīgi izteicis savus projektus, tikkļ

no smiekliem savaldīdamies.

„A — a — a ! Pareizi! Jums ir ideja galvā! Grigorenkļ
iesaucies! Labi! Soboru.. .un tam uzbrūk ķīnieši un latvieši

niknām sejām. . .
Bet īstus latviešu tīpus! Jūs jau savus pj

zīstiet. Tik pareizi vajag uzzīmēt, tā'-ka sejas var redzēt un I

kā viņi skrien un uzbrūk soboram.
.

.

Smalka ideja! Un ļj
vēl jums jāuzzīmē brīvprātīgais — «floāpoßOJieLTb" — nu, zinij
tāds īsts malacis, tā kā katrs cits, kad uz viņu paskatās, arī tul

labrāt iestājas brīvprātigo družinā".

Tādu es ari varu uzzīmēt, «Rumpans droši atbildējis.
„Nu, ļoti labi!" Grigoreņko priecīgs izsaucies, «tad uz£

mējiet visu to jau šodien."

«Šodiennevar", Rumpans iesācis atrunāties, «tik drīz neva

Tur vajag krāsas, dažādas krāsas un viss kas. Tik drīz nevJj
Krāsas ļoti dārgas".
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„Ja — a, krāsas dārgas. Tas tiesa", Grigoreņko piekritis.
„Bet naudu izdevumiem jūs dabūsiet. Tā tad tagad uzmetat pa-

raugu tāpat ar zīmuli".

„Bet šodien es nevaru. Vajag dzīli iedomāties", Rumpans
pastāvējis pie sava.

„Nu tad rīt vajag būt gatavam. Saprotat ?" ministra biedrs

stingri noteicis.

„Es mēģināšu", Rumpans piekritis.
„Mēs tad jūs paturēsim pie sevis un arī jums maksāsim.

Jūs varēsiet būt pie rekvizicijām v. t. t.

„Rīt stājaties darbā. Un tagad ejat", Grigoreņko stingri
uzsaucis.

Ministra biedra stingrais tonis sen jau atņēmis Rumpanam
kāri smieties. Viņš visu laiku juties, ka viņam jau atņemta brī-

vība un, ka zaldāti, kas netālu stāv ar plintēm un sargā ministri,
viņu tūliņ saņems un ieslodzīs cietumā, tiklīdz viņš runās pretīm
un cels iebildumus par rīdīšanu pret latviešiem.

Kaut gan Rumpanam bija nopietna seja un mēs visi labi

sapratām viņa stāvokli. Bet nostāsts un visa Ukrainas un brīv-

prātigo valdības vīru psicholoģija bija tik smieklīga, ka mēs ne-

varējām savaldīties un locijamies no smiekliem. Mēs nevarējām
iedomāties neko komiskāku, ka krievu valsts vīru, kas aizmirsis,
ka viņa tauta ir 150 miljonu liela un nopietni baidās no kādiem
3000 latviešu strēlniekiem (1918. g. rudenī Krievijas centrā un

dienvidos nevarēja būt vairāk apbruņotu latviešu) un par latvie-

viešiem vien murgo.
Mēs trokšņodami apstājām Rumpanu un likām viņam zīmēt

jauno sievieti — Krieviju; bet apakšā parakstīt veco latviešu

dziesmas pantiņu: „Kā velni ap man' badās.
.

." v. t. t.

Rumpans tomēr vairs nerādijās pie Grigoreņko un pat savu

a grāko vietu atstāja. Arī visi citi latvieši dzīvoja savās vietās,
kā uz zara gala. Viņi visi būtu sen atliasti no vietām, ja nebūtu
bi juši tik labi strādnieki.

Grūti attēlot, cik virzienos vienā pašā diena nebija latvietim

jāizdomā lielas smagas domas; tās izsauca un modina no

Jauna katru dienu nevaidama tieksme tikt atpakaļ dzimtenē,
rūpes par mūsu tautas un jaunās valsts turpmāko likteni, neat-

slābstoša griba svešatnē palīdzēt savai valstij un cits citam, un

drūma nojauda,ka pilsoņu karš un mūžīgās cīņas Ukrainā katram

no mums var atņemt dzīvību vai novest mūs līdz badam un

'zmisumam svešā zemē.

Jau visu novembra otro pusi mēs gaidījām atbraucam no

Odesas franču un angļu priekšstāvjus un gatavojamies viņus sa-

nernt-, kā latvieši, kā Latvijas pilsoņi. Šinī garā Kreicbergs sa-
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cerēja latviešu adresi pasniegšanai augstajiem viesiem. Mūsu

nolūks bija pierādit sabiedrotiem, ka mēs tāļā svešatnē dzīvojam

savas nacionālās valsts — Latvijas idejai un visur jūtamies ka

Latvijas pilsoņi.
Par adresi un sabiedroto saņemšanu mēs spriedām katru

dienu; tomēr šim tematam neatlaidīgi jaucās cauri arī citas

domas un citas valodas.

Mūsu apkārtne ar katru stundu mainījās.

Direktorijas karaspēks vairs nebija tāļu no Ķijevas.
Ukrainiešu un līdz ar to arī latviešu nacionālā apziņa pie-

ņēmās spēkā, hetmaņa vara un krievu brīvprātigo morāliskie

spēki sabruka.

Krievi paši sevi, savu mazdūšību un bezspēku nicināja pa
saviem laikrakstiem, gan prozā, gan dzejā, un jauca latviešus

iekšā visā viņu domu juceklī, nemaz nesaprazdami, ka viņi tēlo

latviešus, kā lielu liktenīgu spēku un paši iedveš tautas masām

bailes no latviešiem.

„CBo6ojiHbiH mncjih" (2. XII., N° 11) nicinādama krievus,

iesāk un beidz rūgtuma un pārmetumu pilnu dzejoli ar pantiņu:

„Kto cKa3ajTb, mo Mbi cTpajīajībUbi,

rioryČMTejin .avuin?*
. .

He btj Cneccß-Jib ceHerajībUbi,
He BTj MOCKB'B-JIH JiaTbIULIM !.

.

Prozā tulkots: „Kas lai to saka, ka mēs esam cietēji, savas

dvēsles slepkavas? Vai Odesā nav senegalieši (nēģeri), vai

Maskavā nav latvieši?".

Runājot par zocialistu-revolucionaru neizdevušos sacelšanos

Maskavā, par Marusju Spiridonovu un Vācijas sūtņa Mirbacha

noslepkavošanu, arī krievu laikraksts «Haiii'b IlvTb" (5. XII. 18.,
N° 15) tēloja latviešus, kā īpatnēju spēku, kas apsargājis arestētos

es-erus.

„Pie visām izejām nekustēdamās stāvēja latviešu figūras ar

pielādētām šautenēm un cilindra bumbām aiz jostas". Tā vairs

nebija izzobojoša valoda.

Tanī pašā numurā redakcija vēl izsacija dziļdomīgu uzskatu,
ka ja „Trockis ievestu latviešu un ķīniešu valodas visā Krievijā
un tikai Ķazaņas vai Kalugas guberņā atliktu viens vienīgs ap-

riņķis, kur vēl runā krievu valodu, tad visa daudzmiljonu Krievija
aizvilktos uz šo stūrīti".

Redakcija pat neturēja par vajadzīgu padomāt par to, ka

pašam krievam ir jākaunas, kad par daudzmiljonu tautu tā jāraksta,
un kad visu atbildību par pilsoņu karu grib uzlikt pārs tūstošiem

latviešiem.

Vācu sūtņa Mirbacha dibinātā krievu avize «MnpV Ķijevā
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(11. XII. 18., N° 6 un citos) darija pakaļ krievu un žīdu avizem

un cēla intrigas pret latviešiem.

Aprakstā par nāves sodu izpildīšanu Maskavā, pēc kāda

aizbēgušā nostāsta, redakcija piemin latviešus trīs reizes un pa-

strīpo, ka «latvietis vadijis soda izpildīšanas darbu" un „latvieši-
bendes apjukuši", kad kāds iespēris soda vadītajam un aiz-

bēdzis.

Neviens no mums Ķijevā nevarēja pārbaudīt, vai

patiešam latviešu strēlnieki vai sarkanarmisti bijuši soda izpildī-
tāji un pēc kādām pazīmēm uz soda vietu aizvestais un izbē-

gušais pazinis latviešus.

To arī zināja redakcija, ka latviešiem nav iespējams ziņas
pārbaudīt un melus atklāt, un tādēļ droši rakstija par mums, ko

tiķ^ribēja.
Dzejolī „BoH"b M3T> Mockbn" (13. XII., Nb 8) ..MnpV

dziedāja: „Ha rorb, Ha mhjimh K)n> VMHvcb h BOJibHoil MaiiKOH,
—

noKa He noHMam> „Hpe3BbiHaiiKOM", noKa He cbifejin jiaTbiiuM".

( n
Liz dienvidiem, uz mīļiem dienvidiem es laidīšos, kā brīva

kaija, kamēr mani nenotver „črezvičaika", kamēr neapēd
latvieši").

Tanī pašā numurā, ziņojumā no Krievijas «MnpV vēl lieku

reizi atzīmēja latviešu vārdu un pastrīpoja, ka visa izmeklēšanas

lieta par Borisa Savinkova organizētu sacelšanos nodota Maskavas

tribunāla izmeklēšanas tiesnesim latvietim Jānelim.

Latviešu stāvoklis decembra sākumā bija ļoti grūts. Valdības

iestādēs viņus vairs nepieņēma un tos, kūpi bija vietās, neieredzēja.
Brīvprātigo karaspēks, turklāt, vēl latviešus mobilizēja ar varu

un dzina kaujās pret Petļuras karaspēku vai lieliniekiem.

Vajadzēja pastāvigi staigāt pie ministriem un protestēt pret
latviešu mobilizēšanu.

Latviešu gara stāvoklis tomēr bij apbrīnojami labs un virs-

nieki un kareivji labprātigi uz mobilizācijas punktiem negāja,
kaut viņiem arī draudēja ar nāves sodu.

Biedrībā visādi bijušie karavīri mudžēt mudžēja, viņus te

varēja atrast un visus arestēt; bet viņi nebaidījās.
Juzdami hetmaņa un brīvprātigo varas beigas visi pilsoņi

tapa vēsi pret šo varu.

Paši lielkrievi slēpās un izvairījās no karaklausības.

Pēc 10. decembra sarunas ar hetmaņa valdības ārlietu mi-

nistri profesoru G. Afanasjevu, es savu sarunu tūliņ paziņoju
laikrakstiem un daži no tiem to arī nodrukāja.

Pēc tam latviešu stāvoklis atkal kļuva labāks. Karavīri

biedrībā tapa jautri.
12. decembrī no paša rīta istaba bija pilna latviešu, kara
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klausības gados; viņi visi čaloja un līgsmojas,_un skaļi lasīja
ārlietu ministra vēstuli iekšlietu ministrim, kurā bij ziņots, ka

Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja uzskatama, kā faktiski atzītas

valsts priekšstāvniecība, un ka Latvijas pilsoņi atsvabināti no

karaklausības.

Visa diena bij īsta latviešu prieka diena līdz vēlai pusnaktij.
Arī laikrakstos šinī dienā vairs nebija nekāda ķengāšanās par
latviešiem.

13. decembra rītā atkal sāka spēcigaki dunēt lielgabali.

Petļuras karaspēks neatlaidīgi tuvojās.
Vakarā; satumsā es uz Funduklejevskajas ielas nejauši noklau-

sijos hetmaņa un brīvprātigo varas gulbja dziesmā.

Man pa priekšu gāja ļoti uzbudināti runādami viens karavīrs,
otrs privatdrēbēs. /

„Tāda panika štābā, ka lai velns viņus rauj!" karavīrs

izgrūda spēcigā pusbalsī. „Svoloč :;:
) Kirpičovs **)". Svaidās uz

visām pusēm pilnīgi apjucis. Vajadzēšot atkāpties uz vakzali.

Lai velns rauj! Kad mirt, tad mirt! Kur tad nu lai iet?! kara-

vīrs, ļoti uzbudināts svaidīja rokas pa gaisu.
„Hetmans ir politiska m.

.

." (sekoja neģēligs krievu lamu

vārds, kā lamā pēdīgi palaidnes sievietes) „Vairāk nekas!" ru-

nātājs privatdrēbēs savreizi izgrūda ar niknu šņākoņu, «iznīcina
virsniekus. Vakar rakstīja Petļuram, lai nolīgst mieru, lai tik

viņam ļauj palikt par hetmani. Tāda politiska m.
. ~

vairāk

nekas. Vai tad nevar labāki izlūkot?"

„Nevar", karavīrs atbildēja, „ar aeroplanu nevar: ben-

cina nav".

Runātāji nogriezās pa Kreščatiku, es gāju uz biedrību.

Pilsētā bija dzīva kustība. Lidoja klusas baumas, ka hetmanis

atteikšotes un Francija atzīšot Direktoriju.
Biedrības istabās šalca spēcīga čaloņa. Latvieši runāja

pilnā mutē un priecājās par gaidāmo apvērsumu. Ukrainiešus
latvieši uzskatīja kā pašu cilvēkus, tādēļ ka arī viņi dibināja
savu demokrātisku valsti un cīnijās par to.

Mēs ar Bruņenieku devāmies pie miera tikai pēc pusnakts.
Tā tad jau 14. decembrī. Bet drīz es atmodos un sāku klausīties

lielgabalu dunoņā. Es izcēlos, apģērbos un gāju uz Levašovas

ielu kalnā klausīties. Lielgabali dunēja spēcīgi no abām pusēm.
Tarkšeja ložmetēji. Kaujas notika netālu no pilsētas. Uzausa

rīts. Dienā stundas vilkās lēni uz priekšu. Biedrībā ienāca reti

latvieši. Bija jāsargās no uzbrukumiem

*) SvoloČ — spēcīgs krievu lamu vārds, apmēram kā nelietis, maitas

gabals.

**) X i r p i Č o v s — ģenerālis, brīvprātīgo grupas komandiers.
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Es bieži staigāju pa pilsētu un novēroju notkiumus, ierak-

stīšanai dienas grāmatā.

Petļuras karaspēku gaidīja ienākam jau pulkstens 12-tos.

Lieli cilvēku bari stāvēja uz žīdu tirgus lauka un uz tro-

tuāriem, un skatijās uz Šuļavku. Daži vīrieši paklusi svilpoja.
Tie bij — ukrainieši. Viņiem bija jautrs prāts.

Pulkstens 1. no Besarabkas tirgus lielās ēkas noliktavas

iesauktie vidus-skolas skolnieki-lielkrievi jau nesa ārā šautenes

un patronu kastes un krāva uz ragum.

Uz attālākiem ielu stūriem nostājās sievas un reti vīrieši,

skatijās uz zēniem un smaidīdami piezīmēja: „Rau, rau, nu jau
krauj šautenes čupā un vāķas prom.

Skaidri bija nomanāms, ka lielo tautas masu gars svērās uz

ukrainiešu karaspēka pusi un hetmanim, kā monarķistam, un

brīvprātigiem, kā lielkrieviem, tautā piekrišanas nav. Tikai to

hetmaņa valdība un lielkrievi agrāk nebija sapratuši.

Pēc pulkstens 3. es atkal aizgāju uz žīdu tirgus pusi. Vēl

nebiju nogājis līdz lejai, kad jau izdzirdu kliedzam urra-a.

Lieli ļaužu bari stāvēja ielas abās pusēs.
Pa ielas vidu nāca pilsētā kārtigās rindās organizēts kara-

spēks. Tie bija petļurieši.
Ļaužu drūzmas sauca urra-a, slāva, brāvo, vēcināja gaišas

cepures.

Pulkstens 4-os es iesteidzos pie profesora Lindemaņa pa-

ziņot prieka vēsti. Arī mēs paši sev istabā saucām urra-a un

vēlējām cits citam laimes.

Lindemaņa kalpone skatijās uz mums un nevarēja mus sa-

prast.

Vēlāk viņa mums dzirdot brīnijās:

„Kā, jūs, latvieši, priecājaties, bet otrā pusē „batjuška"
(krievu baznickungs) gandrīz noģība".

Direktorjas priekšgalā stāvēja Viničenko, ukrainiešu ievēro-

jamais rakstnieks un politisks darbinieks, un Petļura, kā virspa-
vēlnieks un galvenais atamans.

Direktorijas varas raksturu mēs sākām iztulkot pēc dažādām

pazīmēm un tās liecināja, ka šī vara ir cietsirdīgāka, nekā agrākās
Centrālās Radās vara ar Gruševski priekšgalā.

18. decembrī (1818. g.) aiz Besarabskas tirgus no agra rīta

ļaužu pūlis apbrīnoja kādus divus līķus, kas gulēja uz ielas.

Līķi bija briesmīgi sadauzīti un sakropļoti. Šie sakropļojumi bij
izdarīti cilvēkiem dzīviem esot. Vienam bija pārcirsta roka. Abiem

virsdrēbes novilktas. Smalkā veļa liecināja, ka nokautie dzīvo-

juši labos apstākļos, laikam bijuši augstāki virsnieki. Vienam
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vēl bija mugura gabaliņi no sagraizīta smalkas angļu vadmalas

frenča.

Kāds zvērināts advokāts stāstija, ka divi apbruņoti Direkto-

rijas kareivji šorīt tikko nav uz vietas nošāvuši cilvēku, kas uz

pirmo pieprasījumu nav paspējis uzrādīt dokumentus. Kareivji
nelaimīgo jau pielikuši pie sienas un izstiepuši šautenes. Bet

tad kāda sieviete kritusi vienam šāvējam ap kaklu un skaļi rau-

dādama sākusi viņu skūpstit. Viņam šautene nolaidusies un arī

otris kavējies šaut.

Apturēto pēc tam aizveduši uz komandantūru.

Šī vara nežēloja savus pretiniekus un tas darīja smagu

iespaidu uz sabiedrību. Vēl pati Direktorija nebija ienākusi pil-
sētā, bet par viņas sodiem jau runāja ar skumjām.

Blakus priekam par ukrainiešu uzvaru un klusām skumjām

par daudziem nāves sodiem, sabiedrība jau sāka čukstēt par lie-

linieku tuvošanos.

Biržā dienu iepriekš jau bija nomanits uzbudinājums. Bankās

pieprasīti noguldījumi. Biržas aprindās žīdu veikalnieki runājuši,
ka būšot jāpadodoties lieliniekiem. Viņu pusē visur esot uzvara.

Latvijas žīdi, kas dzīvoja Ukrainā, steidzās uz Latviešu

Centrālkomiteju un pieprasija Latvijas pavalstniecības pases. Viņi

slepenībā man ziņoja, ka Direktorija drīz, izsludināšot mobilizā-

ciju. Lai tādēļ jau iepriekš nodrošinot Latvijas pilsoņu tiesības,

atteikties no mobilizācijas.
Mūsu uzbudinājums atkal sāka pieaugt. Pret latviešiem arī

vācu nīkstošā vara Ukrainā vēl piekopa ļaunu politiku. Mūsu

bēgļu ešalons jau trīs mēnešus vārga Darņicā, ārpus Ķijevas,
vācu komandantūras pārziņā. Latviešus nelaida uz dzimteni. Vācu

rīkotāji ņēma gan no latviešu bēgļiem kukuļa naudu un tad solija
drīzāk laist prom; bet nelaida. Pa to pašu laiku mums nāca

zināms, ka vācieši vēl decembra mēnesī (1918. g.) sūta no Krie-

vijas un Ukrainas uz Kurzemi vācu kolonistus.

Latvieši nāca katru dienu uz biedrību un jautāja, kad viņus
laidīs uz dzimteni. Nāca vīrieši, sievietes, inteliģenti, vienkārša

darba strādnieki, bērni.

24. decembrī pie ārlietu ministra Čechovskoja bija liela drūz-

mēšanās. Man ilgi bij jāgaida līdz pieņemšanai. Laiku kavēdams

es sarunājos ar Polijas sūtni un dažu citu jauno valstu priekš-
stāvjiem, ka arī ar ukrainiešiem, ar kuriem man bija tuvas attiecības.

Es guvu pārliecību, ka nav vairs Ķijevā inteliģentu aprindu,
kas neticētu, ka lielinieki atkal sagrābs Ukrainā varu savās rokās.

Polijas sūtnis man iečukstēja, ka Direktorijā šķelšanās. Vakar
sadursme nogājusi jau tik tāļu, ka Petļura izrāvis revolveri un

izstiepis pret Viničenko. Petļura cerot sagaidīt Ukrainas glābiņu
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no Antantes puses, Viničenko gribot saprasties ar Lielkrievijas lieli-

niekiem un nekāpt ar viņiem.

Bez parastām ikdienišķām latviešu rūpēm, man pienāca klāt

jaunas, degošas rūpes. Direktorijas varai padevušies vai uzvarētie

virsnieki un kareivji bij sadzīti divās lielās ēkās: Pedagoģiskā
muzejā un Komercinstitutā. Arestēto skaitā bij arī daži latvieši.

Es labi zināju kāds liktenis viņus var sagaidīt un tādēļ mēģināju
viņus glābt.

Nelaime bija tā, ka no Latvijas jaunās valdības, no Rīgas
mēs vēl nevarējām sagaidīt nekādas ziņas. Vai ta valdība vēl

pastāv, vai ne, arī nevarēja zināt. Mani nomocija šaubas, kādēļ
nesūta uz Ķijevu nevienu oficiālu Latvijas sūtni ar valdības ap-
liecību un konstitūcijas norakstu. Varēja būt ka Pagaidu valdība

jau kritusi. Tādēļ vēl arvien bija jātur spēkā Ukrainas Latviešu

Centrālkomitejas atzītā autoritāte un jāuzstājas viņas vārdā Lat-

vijas Republikas lietās. Es joprojām lietoju agrāko apliecību.

27. decembrī mans galvenais uzdevums bij iekļūt Pedago-
ģiskā muzejā un Komercinstitutā pie arestētiem, kuri izmisumā

gaidīja uz bārgu sodu. Viņi visi ticēja, ka viņus sagaida nāves

sods. Briesmīgajās pilsoņu kara cīņās nāves sods bija parastākais
līdzeklis tikt vaļā no sava pretinieka. Šādu kārtību bij ieveduši

lielinieki un šī pate kārtība arī bija pārgājusi uz pilsoniskiem uz-

vārētājiem, kā smags mantojums no lieliniekiem, apgabalos, kur

vara mainijās.
Uz Vladimira ielas tāļu abas puses Pedagoģiska muzeja

ēkai stāvēja apbruņoti sārgi.

Es jau desmit soļu atstatumā saucu sārgiem, ka esmu Lat-

vijas konzuls (Vārdu — konzuls — kareivji vairāk iegaumēja,
nekā vārdu — priekšstāvis).

„Vai apliecīDa jums ir no štāba?" tuvākais sārgs jautāja.

„Ja", es stingri atteicu un Latviešu Centrālkomitejas aplie-
cībā rādiju tekstu, uz stūra pirkstus turēdams.

Kareivis nemaz nepaskatijās uz papira stūri, kāda iestāde

izdevusi apliecību, un sāka lasīt tekstu.

Es ātri uzduru pārs reižu pirkstu uz manu vārdu un jau
vilku apliecību prom un sāku locīt cieti.

Kareivis gribēja vēl ko teikt, bet es jau aizvirzijos viņam
garām un gāju uz Pedagoģiskā muzeja durvim, nemaz vairs at-

pakaļ neskatidamies.

Kareivis kaut ko gari noņurdēja, bet teikt nekā vairs neteica.

Visas lielās muzeja telpas, kur agrāk strādāja Ukrainas

Centrālās Radās valdība un noturēja sēdes „Velīkaja Rada" (Par-

laments), tagad bij arestēto un sārgu pilnas.
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Apakšā pa kreisi aiz aizžogojuma stāvēja arī vācu kareivju

pulciņš. Tas nu atkal pakalpoja Direktorijas valdībai.

Varbūt arī vāciešiem bija nolūks daudz maz aizkavēt, lai

visus arestētos tūliņ nenošauj.
Jau trepju augšgalā uz grīdas gulēja vai sēdēja cieti kopā,

vīrs pie vīra arestētie virsnieki un kareivji.
Es apstājos un krievu valodā saucu, vai arestētos nav Lat-

vijas republikas pilsoņi. Brīvprātīgie lielkrievi nelikās saprotam
šo vārdu. Otrreiz es vēl pieliku klāt vārdam — Latvija — vārdus:

„no bijušā Baltijas apgabala".
Pēc kāda brītiņa pienāca pie manis jauns, slaiks karavīrs,

teicās bijis pulka komandieris, un uzrādija savus dokumentus.

Viņš gan bija Baltijas vācietis, bet jau pieņēmis Ukrainas pavalst-
niecību. Tam nekā nevarēju līdzēt. Tad pienāca soms un prasija pēc
sava konzula. Pateicu konzula adresi un apsoliju paziņot konzu-

lam, ka starp arestētiem ir arī Somijas pilsoņi.
Es apstaigāju visas telpas un visur saucu pēc Latvijas pil-

soņiem. Visas istabas bija pilnas pelēku karavīru, kuriem tomēr

vairs nebij nekādu ārēju dienesta grāda pazīmju. Visas zīmes

bija noplēstas. Tikai gadi un sejas bija dažādas. Trešā istabā atkal

kāds pieteicās, ka ir baltietis. Bet apliecibu viņam nekādu nebij.

Viņa personu apliecināja kāds cits karavīrs, lielu augumu, kals-

nēju netīru seju, lieliem ataugušiem bārzdas rugājiem, stāvus ap-

cirptiem matiem. Viņš stādijās man priekšā kā divizijas koman-

dieris un apliecināja, ka karavīrs, kurš uzdodās par baltieti un

viņš pats, ierauti ar varu Ukrainas iekšējās cīņās. Viņi tikai mo-

bilizējušies ciņai pret lieliniekiem.

Trešajā stāvā atkal atrodu pilnas trepes, pilnu priekšnamu,
pilnas visas istabas arestēto. Citi gulēja uz grīdas, citi stāvēja,
citi sēdēja vai sarunājās. Tādu pelēku, netīru ļaužu masu es tik

bēgļu laikā biju redzējis, bēgļu šķūņos un patversmēs. Skatu pār
lielo telpu un pelēko ļaužu masu pārlaižot, likās, ka šī cilvēku

kulsma mūžīgi kustas. Cits nāk, cits iet, staigā, kustina galvas,
cilā rokas, viens noliecas, cits pieceļas.

Caur visu istabu garumā bij atstāts šaurs taciņš; pa to

pelēkie cilvēki staigāja bez mitēšanās. No taciņa uz'abām pu-

sēm līdz pat sienām cieti kopā cits pie cita sēdēja vai gulēja
uz šineļiem, kaut kādām segām, netīriem kara kažociņiem,
somām, vai tukšiem maisiem, vai pat uz kailas grīdas veci un

jauni karavīri, gan sirmām galvām, gan plikiem, netīriem pa-

kaušiem, melniem, brūniem vai gaišiem matiem, jaunām zēniņu

sejām, bez ūsiņām, visi netīrām, nosvīdušām, taukainām sejām,
netīriem kakliem, melnām rokām. Jau divas nedēļas viņi nebija

mazgājušies un pa grīdām valstijūšies.
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Istabā nebija tīra gaisa elpošanai. Gaisos karājās riebīga,
miglaina sutoņa un asi, zili-pelēki tabakas dūmi no griestiem
lidz grīdai.

No sēdētajiem vēl arvien pacēlās gaisos zili tabakas dūmu

mākoniši. Te smēķēja visu ko: machorku, papirosus, bakunu,
vai sadrupinātus tabakas kaulus. Smēķēja bez mitēšanās, kam

tik bija ko smēķēt; visi mierināja, kā prata, savus nervus, kuri

bija galīgi sabojāti, dzīvojot necilvēcīgos apstākļos un pastāvīgi
gaidot smagā likteņa izšķiršanu vai pat nāvi.

Lielākā daļa arestēto bija visādi virsnieki: ģenerāļi, pulkveži,
kapitani un citi, kuri nesen vēl bija dzīvojuši kulturelos apstākļos.

Rakstot briesmīgajā sutoņā man pašam sāka ritēt no pieres

pa vaigiem uz leju lielas sviedru lāses.

No Pedagoģiskā muzejā pavadītām 3 stundām man galva
tapa dulla un sāpēja.

Pēcpusdienā Komercinstitutā atradu tādu pašu pelēku, biezu

un netīru arestēto karavīru drūzmu.

Pa abām arestēto nometnēm man izdevās atrast 11 kara-

vīrus, kuri uzdevās par Latvijas pilsoņiem.
1) Valerians Žurovs 22 g., no Grobiņas apriņķa, 2) Alek-

sandrs Filippovs 24 g., no Rīgas, 3) Roberts Salne 19 g. no

Ilūkstes apriņķa, 4) Valdemārs Lielbiksis 24 g., no Valkas apr.,

Lugažu pagasta, 5) Jānis Bekkers, 28 g., no Cēsu apr., Medzules

pagasta, 6) Nikolajs Liss, 27 g., Jelgavas pilsonis, 7) Kārlis

Mēness, 27 g., no Jaunjelgavas apr., 8) Aleksandrs Stūris, 24 g.,
no Jelgavas, 9) Kārlis Erns, 18 g., no Valmieras, 10) Ermanis

Klīve, 27 g., no Rīgas, 11) Bruno Baņevičs, 27 g. uzdevās no

Bauskas apriņķa.
Astoņi no viņiem bija virsnieki.

Vai viņi patiešām uzdeva pareizas ziņas, es daudz nejautāju.
Latviski viņi runāja, izņemot Žurovu, un ar to pietika.

Kad cilvēks jāglābj no nāves, tad pēc pases neprasa. Do-

kumentus pilsoņu kara cīņās vai no mobilizācijas glābdamies
bieži mainīja vai iznīcināja.

Arestēto dzīve Komercinstitutā bij tik pat raiba un smaga,
kā Pedagoģiskā muzejā. Arī nostāsti te bija raibi. Kamēr es

uzrakstīju un izjautāju arestētos latviešus, man jau paspēja izstā-

stīt visādas briesmas un mocības, kādas pārdzīvojuši daži sagū-
stītie hetmaņa un brīvprātīgo virsnieki ārpus Ķijevas. Kādam

ģenerālim Dārņicā dzīvam izmaukuši caur vaigiem zirga iemauktu

dzelzis un tad vadājuši līdz kamēr nošāvuši. To man apstipri-
nāja vairāki virsnieki, kuri teicās bijūši klāt un paši to redzējuši.
Grūti bija ticēt stāstītājiem tik šausmīgas lietas. Bet pilsoņu
karš nu reiz ir visbriesmīgākā asinskāru kaislību ciņa un šinī
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cīņā nāk priekšā atgadījumi, kurus grūti iedomāties visdzīvākai

fantāzijai.
Vakarā pulkstens 10. uzzibeja visā Ķijevā spoža liesma un

norībēja briesmīgs sprādziens.
28. decembrī visa pilsēta runāja, ka vakarējais sprādziens

noticis pie Pedagoģiskā muzeja, kur ieslodzīti sagūstītie un ka

ir bijis nodomāts uzspridzināt gaisos lielo ēku ar visiem ieslo-

dzītiem.

Es aizsteidzos pie ieslodzītiem. Netāju no Pedagoģiskā
muzeja durvīm bija liela dziļa bedre. Durvīm un logiem visi

stikli bij izbirūši, tāpat apkārtējām ēkām ielas otrā pusē.

leslodzītie bija ļoti drūmi un kustējās nerunādami. Daudziem

aizmigūšiem uzbiruši stikli uz ģīmjiem, galvām rokām. Sienas

un durvis vietvietām bij apšļakatas asinīm. No latviešiem tikai

viens bij ievainots.

Spridzinājumam varēja būt trejādi nolūki: sacelt lielu pa-

niku, lai daudzi gūstekņi varētu aizbēgt, dot presei un Eiropai
iemeslu apvainot Ukrainas Direktoriju, ka tā gribejūsi uzspri-
dzināt gaisos visus gūstekņus, un treškārt — dot smagu morā-

lisku triecienu gūstekņiem un sacelt viņos lielas bailes par viņu
tālāko likteni.

Ārlietu ministrim es tūliņ telegrafēju, lai atlaiž brīvā are-

stētos Latvijas pilsoņus.
29. decembrī sagatavoju iesniegumu ārlietu ministrim un

mēģināju ievadīt sarunas ar dažādiem atsevišķiem Ukrainas dar-

biniekiem, kā arī ar vācu virsniekiem, vai nevar atvieglot are-

stēto likteni, vismaz nenotiesāt viņus uz nāvi. Laiks skrēja ātri,
bet panākumu bija maz.

30. decembra rītā vēl pamēģināju pilsētas valdē atrast pa-
ziņas un pestīt ārā arestētos.

No pilsētas valdes steidzos uz izmeklēšanas komisiju.
Pulkstens jau bij Tāļu bija jāiet; bet braucienam ar ormani

nebij naudas.

Izmeklēšanas Komisija atradās vēsturiskā vietā — pretīm
cara pilij, Marjinas parkā, aiz lielās zemju kaudzes, zem kuras

aprakti 29. oktobrī 1917. gadā pilsoņu kara iesākuma cīņās kri-

tušie jaunekļi.
Šinī ēkā tagad bij_ apmeties Aplenkšanas korpuss —

„OcajiHbiH Kopnvcb" un tādā pašā vārdā arī sauca visu ēku.

Pie durvīm stāvēja četri bruņoti sārgzaldāti. Steidzīgi iz-

rāvu no mapes Latviešu Centrālkomitejas apliecību, pateicu skaļi
un stingri, ka esmu Latvijas Republikas konzuls un virzījos gar
zaldātiem garam. Divi zaldāti pastiepa galvas un taisijās lasīt

manu apliecību, paskatijās uz zīmogu. Bet es jau liecu papīri
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cieti. Man bija bail, ka nepieķeras pie vārda «Latviešu". Pirms

zaldāti paspēja vēl kaut ko jautāt, es jau biju viņiem garām.

Komisijas sekretāram es jau notālēm paziņoju, ka esmu

nācis arestēto Latvijas Republikas pilsoņu lietā, lūgt lai viņus
atlaiž brīvā, un ka man ļoti jāsteidzās.

Sekretārs man jau bija pazīstams no Centrālās Radās laikiem

un tas atviegloja manu darbību. Viņš man panāca gabaliņu
pretim un mazliet uzbudināts sacīja :

„A, tas ir labi, ka jūs taisni tagad atnācāt, ļoti labi! Ār-

zemniekus mēs laižam brīvā. Dodat tik sarakstu".

Es izvilku un parādīju saraksta pirmuzmetumu tanī pašā

redakcijā, kādā es sastādīju iesniegumu ārlietu ministrim. Tik

tas vēl nebij pārrakstīts uz mašīnas.

„Dodat man to pašu", sekretārs steidzās un pastiepa roku.

„To es nevaru atstāt, tas man jāpārraksta iesniegšanai
ministrim", es atbildēju, es nekur vēl nepaspēju atrast pārrakstī-
tāju. Es atnācu tieši uz komisiju apjautāties, vai nevar arestētos

dabūt brīvā bez ministra aizrādijuma. Man vienalga, kad tik

nelaimīgos atlaiž vaļā". . .
„Nu tad steidzaties, steidzaties, bet tūliņ atnesiet rakstu!"

Sekretārs uzsvēra katru vārdu un dedzīgi skatijās man acīs,
itkā gribēdams man ar skatiem teikt to, ko nevar teikt ar

vārdiem.

Sekretāra nozīmīgais uzbudinājums un viņa izsaucieni mani

uztrauca.

Atri es metos pa durvīm ārā. Man iešāvās smadzenēs de-

dzīgi jautājumi :
„Kadēļ viņš mani tik dedzīgi skubina? Varbūt ka arestē-

tiem drīzumā draud nāves sods. . .".

Neviļus es sāku skriet uz pilsētas centra pusi, kur varēja
atrast kādu pārrakstītāju.

Bij atkusnis. Sniegs uz ielām bij izbraukāts šķidrs un

ūdens pilns. Pa ielām pāri ejot ūdens smēlās kalošās. Līdz

Pilsētas centram bij tāļu ko iet. Ceļā gan ieraudzīju ormani.
Bet uz viņu tik paskatījos. Brauciens turpu un atpakaļ būtu

Maksājis 100 rubļu. Tādu naudu es nevarēju maksāt.

Steidzoties es neviļus pasmaidīju un domās noteicu :

-Latvijas Republikas kase nevar tādu zumu maksāt".

Es atminējos, kā mazās Gruzijas Republikas priekšstāvis
steigā pat braukāja ar automobili.

Kad atgriezos atpakaļ komisijā, sekretārs man jau smaidīja
Pre tīm. Acīmredzot viņš man juta līdz.

»Nu labi!" viņš teica, „es ienesīšu rakstu komisijas lo-
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ceklim, lai uzliek rezolūciju. Tad jūs varēsiet skriet uz muzeju
atsvabināt arestētos. .

.

Pasteidzaties! Vagons jau piebraukts pie muzeja durvīm...".

Sekretārs nervozi paķēra rakstu.

„Kas par vagonu?!" es iesaucos.

„Trambaji", sekretārs atbildēja.

„Trambaji! Ko tas nozīmē?" Man iešāvās prātā dedzīgas
domas: „Vai tad viņus jau vedīs prom nošaušanai?"

Es uztraukts iesteidzos pie komisijas locekļa, nolasīju viņam

iesniegumu un lūdzu rezolūciju, kā arestētos var atsvabināt.

Viņš atbildēja, ka viens to nevarot darīt un ar manu rakstu

iegāja komisijas kopsēdē.

Pēc 5 minūtēm durvis atvērās un viņš nāca ar papīri
atpakaļ. Es cieti paskatijos viņa sejā. Seja bija nopietna un

vienaldzīga.

„Mēs nevaram viņus atsvabināt", viņš vienaldzīgi pateica,
„mums vajaga uzraksta no Petļuras, ka Latvijas pilsoņi ir ārzem-

nieki. Tad mēs viņus tūliņ atsvabināsim".

«Latvijas pilsoņi pat no hetmaņa valdības bij atzīti par
ārzemniekiem" es uzbudināts iesaucos, „vaj tad Direktorija, kā

demokrātiska valdība nu nostāsies uz cita viedokļa".
Mani aizrādijumi nekā nelīdzēja. Man atdeva papīri atpakaļ.
Sekretārs arī jau bija nozudis. Nu pat vairs nevarēju atstāt

savu iesniegumu komisijas aktīs.

Ilgi taujāju kanclejā, kur un kā var sarunāties ar Petļuru
pa telefonu. Beidzot mani raidīja uz ēkas apakšstāvu, kur esot

centrāle.

Skrēju pa trepēm uz leju un ieskrēju tukšās, nekurinātās

telpās, pa kurām vilka salti decembra vēji. No agrākās skrie-

šanas un liela uzbudinājuma biju stipri sasvīdis un nu saltie

caurvēji tūliņ ķērās pie sakarsūšās sejas un kakla.

Tukšajā telpā bija liela netīrība: uz grīdas dubļi, izsvaidītas

vecas mašas, slimnieku un ievainoto nestāvas, kādi divi nosviesti

šineļi. Uz vienām nestāvām izstiepies gulēja zaldāts. Pie kādām

durvīm stāvēja sārgzaldāti ar šautenēm un durkļiem. Viņi man

parādīja telefona istabiņu.

Istabiņā sēdēja divi studenti un skatījās uz vīrieti, kas

kažociņā ģērbies bij izliecies ārā pa lielu atvērtu logu un saistīja
telefona drātis.

Lūdzu studentus savienot tālruni ar Petluru. Stu-

denti atteicās. Bet kad ilgāku laiku es viņus pārliecināju, ka

esmu tādas pašas topošas demokrātiskas valsts pārstāvis, ka

Ukraina, un ka man ārkārtīgi steidzama lieta, kura jāizšķir ne-
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daudzās desmitās minūtēs, studenti piekāpās un nosēdās pie
centrāles.

Viens nu sāka zvanīt: pirms uz ziņu biroju, lai dabūtu

Petjuras telefona numuru, tad uz pilsētas centfbli. . . Zvanīja un

zvanija. . .

Laiks gāja uz priekšu. Pulkstens jau drīz bija viens. Mani

sagrāba nepārvarams uztraukums. Deniņos sita pulss, kā ar

āmuru. Sirds briesmīgi raustījās un uz pieres spiedās lielas

sviedru lāses. Platais logs arvien vēl bij atvērts un vīrs karājās
drātīs ārā izliecies, un drātis uzmanīgi saistīja. Caur logu un

mazo istabiņu rāva vēji un lida man pie sakarsušās, mitrās mu-

guras, pie kakla un pieres. Es izrāvu lakatiņu un noslaucīju
pieri un kaklu. Brīžiem es izdzirdu pats savu uzbudināto elpu.
Dedzīgiem skatiem es skatijos uz studenta rokām, kā tās grieza
mazo rokturīti. Arī students un viņa biedrs, kas stāvēja blakus,
mazliet bij uzbudināti.

Students zvanija, zvanija, zvanija.
. . «Aizņemts!" zvanija

atkal — «Aizņemts!" vēl reiz zvana — «Aizņemts!" pēc brītiņa
atkal zvana «Aizņemts. . ." un tā kādas 15 minūtes.

Man sāka salt mugura un cerības zuda. . .
«Kur ir Petļuras dzīvoklis?" es iejautājos.
«Institūta ielā, 40.

«Es steigšos uz turieni.
. . Varbūt satikšu personīgi . . .".

Pateicos studentiem par pakalpojumu un metos pa durvīm ārā.

Mētelis man bij atstāts augšstāvā, kanclejā.
Vēl iesteidzos pie sekretāra un iejautājos:

«Jūs sakiet, ka trambaji jau piebraukti pie muzeja durvīm
Un viņus tūliņ vedīs prom. . . Uz kurieni tad?"

«Uz Vāciju," sekretārs atbildēja.

„Ko niekus!" man iešāvās galvā karsta doma. «Es pazīstu
pilsoņu kara «Vāciju". . . Trambaja sliedes beigsies un viņus
izvedīs kaut kur mežā un nošaus. . .".

Zekundē man mētelis bija mugurā un cepure galvā. Vēl

Mēteli aizpogodams steidzos prom. Pa ielu tecēju pusrikšus.
Cilvēki uz mani skatījās. Tikai tuvojoties Direktorijas namam

sāku iet lēni, lai neatstātu uz sārgiem aizdomīgu iespaidu. Pie

Direktorijas bija grūti pietikt. Tikai dažas dienas viņa bija pilsētā
Un viņai vēl bij ienaidnieki visapkārt: gan hetmanieši, gan lieli-
nieki, gan monarķisti, gan spekulanti -kapitālisti. Pie Direktorijas
leļaida tikai ar sevišķu pārbauditu štāba un aplenkšanas korpusa
atļauju. Tādu es būtu varējis dabūt tikai pēc pārs dienam.

Ap Direktorijas namu stāvēja sārgzaldati un nelaida nevienu
"arna tuvumā.
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„Vai izdosies, vai ne?" es lielā uztraukumā pats sev jautāju.
„Te nu jāsaņem kopā visa māksla, veikliba un drosme".

Savā vecā, pelēkā bēgļa mētelī es izstiepos stalts un liels,

un varens, un pieņemu mierigu, lepnu izskatu, ka cilvēks, kara

vara rokās un ar Direktoriju vienkārša satiksme, ka līdzigam ar

līdzigu.
Zaldātiem tuvojoties un viņiem redzot es pa labam gabalam

jau izvilku no krūšu kabatas savu Centrālkomitejas apliecibu un

pacēlu labajā rokā līdz pleca augstumam. Jau biju soļa atstatumā

pie diviem sārgzaldatiem, kuri stāvēja pie pašām ieejas durvim,

un rādiju vienam no vļņiem viņa sejas augstumā savu papīri ar

zīmoga nospiedumu. Ātri un stingri es noteicu:

„Esmu Latvijas Republikas konzuls un eju tieši pie virs-

pavēlnieka atamana Petļuras".
lekams zaldāti palieca galvas uz priekšu un sāka lasīt pa-

pīri, es to jau taisiju cieti un zaldātiem garāmiedams liku portfeli.
Zaldāti no manas ātrās rīcibas pārsteigti pavēra mutes, gribēja
kaut ko teikt man pakaļ, bet es jau biju durvīs un pacēlu papīri
un rādiju to tāpat otrai sārgu rindai un skaļi un pavēloši teicu

tos pašus vārdus, ko pirmiem sārgiem.
Pirms otrie sārgzaldati sāka papīri lasīt, es jau biju iekšpusē

un gāja pie drēbju noņēmēja.

Petļura jau bij aizgājis un Viničenko ēda pusdienu.
Atdevu ierēdnim savu vizitkartiņu un lūdzu nodot Viničenkarn,

lerēdnis izlasīja vizitkarti, uz kuras bija rakstits, ka esmu Latviešu

Nacionālās Padomes loceklis; viņš pagrozija vizitkarti labajā rokā

un sāka domāt, galvu nolaidis un uzacis augstu uzvilcis. Redzēju,

ka viņš negrib nodot vizitkarti. Nu pasaciju viņam, ka esmu at

Viničenko personigi labi pazīstams. Tad tik viņš nesa nodot

vizitkarti.

Gaidiju atkal kādas 10 minūtes. Tās vilkās, kā vesela
mūžiba. Man zeme dega zem kājām.

Taču reiz ierēdņa balss sauca no trepēm uz leju „Lūdzu!'
Pusteciņus steidzos pa trepēm augšā vēl gar diviem sārgzaldatiem
lerēdnim tuvojoties es sāku aizbildināties, ka steigā pa slapjo
sniegu esmu nobridis apavus un vispār neesmu tā ģērbies, kJ

būtu vajadzigs, nākot pie Ukrainas augstākās varas.

«Nekas!" ierēdnis mīksti atbildējā, „mēs jau sevišķu etiketu

neievērojam.

Platās marmora trepes bija pārklātas brūni-sarkanu, biezu,

mīkstu drēbi. lešana bij ļoti mīksta un manas nobristās, netīrās. <
piemirkušās zaldātu tupeles līdz trepju augšai uzejot labi noslau- i
cijās. Uz parķeta grīdas vairs nepalika manas slapjās pēdas.

Trīs nedēļas atpakaļ šinī lepnajā namā vēl dzīvoja hetmanis j
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un tagad jau Direktorija. Trepju augšgalā bija plata telpa ar

ērtiem krēsliem un dīvāniem, kuri bij apvilkti ar smalku plīšu.
Man lika brītiņu te pagaidīt. Ari te stāvēja divi stalti, labi ap-

bruņoti sārgzaldati.
Pēc brītiņa iznāca pie manis divi ļoti smalki ģērbušies

kungi, gadus 30 veci, smalkos, melnos angļu smokingos, labām,
ieturētām manierēm, gluži līdzīgi eiropejiskiem diplomātiem.

Viņos vairs nebija ne smakas no pērngadejiem profesora Gruševska

Centrālās Radās demokrātiskiem „tovariščiem". Es ar savām

darba drēbēm un nobristiem darba apaviem šo Eiropejisko kungu
priekšā biju tīrais ielas strādnieks. Bet Latvija ari ukrainiešiem

bija skaists vārds un šis skaistais vārds apsedza manus ārējos
trūkumus.

Viens no staltajiem kungiem pienāca man klāt un jautāja,
vai viņš man nevarētu kaut ko palīdzēt Viničenko vietā; viņš ari

esot Direktorijas loceklis. Izsaciju viņam savu lūgumu. Nu

iegājām darba istabā un nosēdamies pie liela, sarkana galda.
Es vēl reiz atkārtoju, kā ar rīkojumu ļoti jāsteidzas tādēļ

kā arestētiem Latvijas pilsoņiem draud nepelnits bargs sods.

„Nevar būt, kā viņus jau šodien izsūtīs", viens no kungiem,
itkā izbrīnijies iebilda, un domigs skatijās pāri galdam.

Es apgalvoju, kā tā ir gan un kā man taisni izmeklēšanas

komisijā to sacija.
„Bet Latvijas pilsoņi taču bij atsvabināti no mobilizācijas,

un ja nu kāds pēc tam gāja, tad viņš to darija labprātīgi", kungs
noteikti uzsvēra.

„Tā nav", es viņu pārtraucu, «Latvijas priekšstāvniecibai
bija jāizcīna lielas cīņas ar hetmaņa valdibu, kamēr izdevās atsva-

bināt savus pilsoņus no ieraušanas šejienes iekšējās cīņās. Ārlietu
ministra piekrišana nāca pārak vēlu — tikai 11. decembrī, kad

jau visas cīņas ar Direktoriju drīz beidzās. Līdz tam laikam

iesauca Latvijas pilsoņus ar varu. Viņiem bija piedraudēts ar

nāves sodu, ja neies uz mobilizācijas punktiem. Dažus paņēma
no vakzāles, dažus tieši no ielas.

Pēc visai garas sarunas un izskaidrošanās, viens no kungiem
atkal jautāja:

«Bet vai tas varētu būt, ka viņus visus sūta uz Vāciju?
Mēs no ta nekā nezinām".

„Tā tas ir", es apgalvoju, „vai nu uz Vāciju, vai citur kur,
°et sūtit viņus sūta. Man tas ir gluži gaiši. Tā tad es vēl reiz

oficiāli ceļu iebildumu pret viņu sodišanu vai izsūtišanu. Lai
ru Pigi izmeklē viņu lietu.

r
Es jums dodu vārdu, ka Latvijas pilsoņus šodien neizsūtīs,"

Plrmais kungs svarigi noteica un paņēma manu sarakstu no galda.
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„Bet pasteidzaties dot rīkojumu. Trambaji jau stāv pie

durvim," es vēl piezīmēju.
«Labi, tūliņ došu rīkojumu," kungs atkārtoja.
Es atvadijos un aizgāju, un tūliņ steidzos uz Pedagoģisko

muzeju. Nu muzeju ļoti apsārgaja, nevien kareivji, bet ari kāds

virsnieks. Man priekšā uz ielas jau bija daudz gaiditaju, ari kāds

vācu virsnieks ar dāmu un kāds vīrietis tiesneša uzvalkā. Viņus
nelaida muzejā.

Es parādiju savu Centrālkomitejas apliecibu un pasaciju, ka

esmu priekšstāvis Latvijas Republikas lietās.

Virsnieks pārlaida skatu pār manu papīri un atmezdams ar

roku īsi pasacija:

«Latviešu Komiteja! Tas nav no svara. Ta nav ielaišanas

atļauja, s

«Neceļat man kavēkļus;" es saciju virsniekam, «muzejā
ieslodziti Latvijas republikas pilsoņi, kuri gluži nevainigi, un man

manas republikas interesēs jātiek pie viņiem. Es patlaban nāku

no Direktorijas un tur man apsolija tūliņ apturēt arestēto izsūtišanu.

Virsnieks atkal metās uz kādas sievietes pusi, kura lauzās

caur sārgu rindu. Apmeklētāji neticēja, kā arestētos sūtīs uz

Vāciju, bet gan kā viņus tūliņ vedis uz kādu attālu mežu nošaut.

Tādēļ uzbudinājums bija liels. Es ari domāju to pašu. Visapkārt

valdija uzbudinājums. Sārgzaldati bļaustijās uz cilvēku bariem,

kuri pulcējās grupās uz ielas. Šodien it visiem bij pārāk drūmas

sejas un visi ar savadām jūtām skatijās uz muzeja ēku.

Tiklīdz virsnieks tapa brīvs, es atkal griezos pie viņa ar

savu jautājumu. Viņš atkal sāka lasit manu papīri. Pa to laiku

es viņam stāstiju, ka es ar šo pašu papīri jau trīs dienas esmu

ielaists muzejā un ka šodien apstākļi nav mainijušies.

Mūs atkal pārtrauca jauni pienācēji, man vēl bija jāgaida un

atkal no jauna jāuzsāk sarunas.

Beidzot virsnieks piekāpās un pats mani aizveda pie kāda

jauna zēna, kuru sauca par palkavnieku un kurš bija muzeja
komandants.

Ar manu apliecibu tomēr vēl bija visvisādi kavēkļi un ļoti
liela izrunāšanās. Bet beigās visi atmeta ar roku un veda mani

otrā stāvā.

Šodien trepes bij ārkārtigi netīras un slapjas. Uz pakāpēm
gulēja slapji papīri, mašu gabaliņi, lūki, papirosu gali, salmiņi,

slapji dubļi. Visi arestētie, ar kuriem nu satikos, izskatijās vēl

netīrāki, nekā agrāk. Visi ļoti nervozi un drūmi; visi jau uzvil-

kusi biezākās drēbes: citiem šineļi mugurā, citam bieza jaka,
cits uzsējis uz muguras piebāstu, netīru somiņu, cits patlaban
uzsviedis tādu somiņu uz muguras un sānis paliecies ķer, ar roku
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saites galu un sien somiņu parastā augstumā. Visiem sejas drū-

mas un tanīs redzama liela steiga un lielas rūpes. Daži pienāk
man klāt un jautā: „Vai jūs neziniet, uz kurieni mūs vedīs?"

«Laikam uz Vāciju," paklusi atbildu un pēc brītiņa vēl

piemetinu: „Tur varbūt būs jums mazliet ērtāki".

Virsnieku sejās es lasiju, kā viņi netic maniem vārdiem.

Viņu sejās tāds sastingums, itkā viņiem nu būtu vienalga, ko ar

viņiem dara. Man šķita, daži domāja, ka viņus ved prom nošaušanai.

Meklēju latviešus; saucu viņus otrā istabā. Tā jau bij pus-
tukša. Redzēju, ka vairums arestēto jau aizsūtīti un tukšās tel-

pās jau ieviesies drūms gars, un savādi skan manu soļu atbalss.

Ja kāds no karavīriem vēl kustas šinīs telpās, tad viņam tāda

seja, itkā viņu jau vestu uz nāves soda vietu. Vairums, bez

šaubām, ari domā, ka ārpus pilsētas ar viņiem nu bārgi izrē-

ķināsies.

Trešajā stāvā, lielajā istabā vēl staigājami uzsauca cits citam

dažus vārdus tikai kādi piecdesmit karavīri.

Tukšā, lielā istaba izskatijās šausmīgi: nu tik īsti varēja

redzēt, cik ta bijusi netīra, kad te dzīvojuši arestētie cieti saspiesti
cits pie cita, lielā drūzmā. Uz grīdas gulēja juku jukām vecas

tukšas kastes, netīri dēļu gabali, salmu švītras, samīdītas un iz-

vazātas slapjas mašas, virvju gabali, salauzītas laktas, kas te bija
lietotas kā sklandas, aizžogojumiem. Pa malu malām bij izsvai-

dītas saplosītas avīžu lapas, dažādi citi papīru gabali, papirosu

gali, tukšas samītas papirosu kastītes. Istabas vidū bija nomīdits

dubļains celiņš un ari visa grīda bija mitra un dubļiem apmī-
dīta. Simtiem cilvēku šodien bija gājuši ārā sniegā un dubļos,
un atkal nākuši atpakaļ istabā.

Es saucu latviski pēc latviešiem. Atbildes vairs nebij .. .

Daži atlikušie krievi brīnījās un skatijās uz mani, kā uz kādu

lielu traucēkli viņu nopietnajā dzīves brīdī.

Es saucu vārdus pēc sava saraksta, bet atbildes nedabūju.
Man pienāca klāt jauns baltkrievs un īsi pasacīja: „Visi

tie, kuru vārdus jūs saucāt, jau šorīt atsvabināti un aizgāja.
„A, tad laikam uz manas agrākās telegramas pamata, kuru

es sūtīju ārlietu ministrim pēc lielā sprādziena," es priecīgs
iesaucos.

Arā iedams, es tomēr vēl atradu Lielbiksi. Tas ari man

stāstīja, ka citi latvieši jau atlaisti, bet viņš vēl ne. Es viņam
pasaciju lai novilcina aiziešanu no muzeja, līdz es dabūšu jaunu
rīkojumu no Direktorijas. Bet viņš nu man pats sāka izteikt

savas domas, ka varbūt būtū labāki braukt uz Vāciju, ja tikai

zinātu, ka patiešām ved uz Vāciju. Te jau tā kā tā nebūšot



86

nekāda miera, atkal mobiližešot, sūtīšot cīņā pret lieliniekiem un

tā bez gala.
Es nu viņam izteicu nopietnas bažas, ka viņam ceļa varļ

kaut kas nejaušs atgadīties, un viņš tapa domīgs.
Es vēl uzrakstīju zīmītes ar vārdiem un nodevu izmeklē-

šanas komisijas loceklim un komandantam, un zīmītēs ierakstīju,
ka tūliņ būs no Direktorijas rīkojums, ka Latvijas pilsoņus
nevar izsūtīt.

Pie manis pienāca kāds baltkrievs, vecāks vīrs, un sacija,

ka baltkrievus visus sūtot prom.

Tam bija grūti ticēt. Arī baltkrievu konzuls rīkojās ļoti

enerģiski.
Uz trepēm lejā ejot bija sakrājies prāvs pulciņš netīru kara-

vīru. Vīņi nāca man klāt un žēlā balsī sūdzējās, ka viņi gan|
bijuši uzrakstīti uz papīra loksnes to skaitā, kurus atsvabina,

bet nu šī papīra loksne pārplēsta. Man atlika tikai just viņiem
līdzi, bet viņiem, kā krieviem, es līdzēt nekā nevarēju.

Lejā es piegāju pie vācu leitenanta un apjautājos, vai

viņam nav kas slepeni zināms, kāds liktenis sagaida nelaimīgos
arestētos. Leitenants man droši apgalvoja, ka izsūtāmos pasi
vācieši pavadīs un viņiem nekādas briesmas nedraudot. Ārā jau

bija stipra tumsa, dubļi un smaga migla.
Latviešu biedrībā atkal bija sanākuši daži krievi. Varēja

redzēt, ka tie ir bijuši krievu augstmaņi. Viņi lūdza Latvijas

pilsoņu pases. Neka nevarējām viņiem līdzēt.

Otrdien, 31. decembrī (1918. g.). Aizgāju pie ārlietu

ministra un iesniedzu rakstu ar lūgumu, lai oficiāli paskaidro,
ka Latvijas pilsoņi nav sodāmi un nav nekur izsūtāmi. Es

neuzticējos direktorijai vien.

Pirms sarunas ar ministri, ierēdnis katram ieteica pārrunā'
par jautājumu ar ministra biedri, profesoru Eichelmani. Tas

bija starptautisku tiesību profesors un ārzemnieku lietās ministrijā

izpildīja juriskonsulta vietu. Profesors £ichelmanis bij ļoti
laipns un vienkāršs vīrs, un politiskās kaislībās neiejaucās.

Es viņu iepazīstināju ar Latvijas un latviešu jautājumu
Viņš jau pārzināja Latvijas lietas un man atbildēja, ka

viņš nevienā ministrijas aktī nevarot atrast nekādus dokumentus

par Latvijas valsts konstituešanos un proklamešanos.
Es paskaidroju, ka Rādās laikā tādi dokumenti bij iesniegt

(kaut gan man tādu dokumentu nebij un arī nevarēja būt), bel

lielinieku laikā šie dokumenti iznīcināti. Tagad Latvijas valdība'

kurjeram nav iespējams, šurp atbraukt, ne caur Krieviju, ne ar

caur Vāciju. Es atgādināju profesoram, ka hetmaņa valdība

faktiski atzina Latviju un viņas priekšstāvniecību Ukrainā
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tādēļ ceru, ka arī Direktorijas valdība neatkāpsies no šī principa.
Ukraina ir demokrātiska valsts un Direktorija arī seko demokrā-

tiskiem principiem un tautu pašnoteikšanās tiesībām attiecībā

pret citām jaunajām valstīm.

Profesors Eichelmans, kā vecs starptautisku tiesību spe-

ciālists, plātīja rokas, savilka līdzcietīgu seju, bet tomēr pastā-
vēja pie sava ieskata, ka viņam, neredzot Latvijas konstitūcijas
noteikumus, ne arī kādu Latvijas valdības izdotu priekšstāvnie-
cibas iecelšanas aktu, neesot iespējams formeli atzīt Latvijas
valsts priekšstāvniecību.

Nu man vajadzēja stūrgalvīgi aizrādīt uz mūsu agrākām
attiecībām, uz latviešu Nacionālās Padomes ziņojumu Krievijas
Tautu Padomei, ka es, Meierovics, Bruņenieks un Kambala jau
esam iecelti no Latvijas valsts ka locekļi Tautu Padomē, kā pa
Centrālās Rādās un hetmaņa valdīšanas laiku visos manos

iesniegumos un laikrakstu ziņojumos Latvija minēta kā valsts,
kā jau no augusta mēneša Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja,

izpildīdama konzulata pienākumus, izsniedz Latvijas pilsoņiem
ārzemnieku pases, un, kā beidzot, visos krievu laikrakstos jau
ir ziņots, ka Rīgā 18. novembrī ir proklamēta Latvija, kā neat-

kariga valsts. Tas viss profesoram zināms un tādēļ būtu lieki

vēl pieprasīt atsevišķus Latvijas valdības ziņojumus, kas pilsoņu
kara un Vācijas revolūcijas dēļ nav iespējams.

Vecais zinību vīrs beidzot tomēr piekāpās un tūliņ paņēma
un uzrakstīja rīkojumu Izmeklēšanas komisijai, paskaidrodams,
ka uz jaundibinātās Latvijas Republikas priekšstāvja iesnieguma
pamata, Ukrainas Tautas Republikas ārlietu ministrija paskaidro,
ka saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem visi jaunās republikas
Latvijas iedzīvotāji, kuri agrāk ir bijuši Krievijas pavalstnieki un

tagad atrodas Ukrainas teritorijā, pretēji viņu gribai nav izsū-

tāmi uz Vāciju, ja viņi nav nodarījuši kriminālnoziegumu, kura

dēļ viņi izdodami uz starptautisku nolīgumu pamata.

Ar šo ziņojumu es steidzos uz Izmeklēšanas komisiju un

to iesniedzu.

1919. gads.

Trešdien, 1. janvārī (jaun. s t.). Atkal bij jāraksta
jauni pretraksti presē pret neģēlīgajiem uzbrukumiem latviešiem.

Slepenībā pret latviešiem sarīkoja veselu kara gājienu. Naidā

P ret mums nostājās krievi, monarķisti, vācieši, Baltijas muiž-

nieki, ka arī daži žīdu laikraksti, kurus izdeva krievu valodā.

Cīna pret šīm neģēlībām bija smaga.. Nevieni no minētiem
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uzbruzējiem neiecieta Latviešu lielo enerģiju un valsts patstāvību,
kā arī saimniecisko neatkarību.

Visas avīzes, kuras iznāca krievu valoda, bija latviešiem

naidīgas.

Sestdien, 4. janvārī. Vismaz šī diena mums bija

prieka diena. Uz biedrību atnāca Gaišum jaunkundze, kura

bij dabūjusi labas ziņas no Rīgas. Visa saimnieciska un poli-
tiskā dzīve jau esot nākusi Latvijas Republikas valdības rokās.

Latviešu gara stāvoklis esot ļoti labs. Angļu un franču desanti

izcelti Rīgā, Liepājā, Ventspilī; Daugavā esot angļu karakuģi.

Angļi apmeklējuši latviešu operu.
'

Ar šīm prieka ziņām es teciņus steidzos pie Bruņenieka,
kur mēs abi ar Kreicberģi bijām apmetušies, izmantodami Bru-

ņenieka lielo viesmīlību.

Man istabā ieejot viņi abi man jau no sejas nolasīja
lielo prieku un steidzās man pretīm jautādami, kas nu noticis,

ka man seja spulgojot vienā priekā.
Es nu *tūliņ cēlu viņiem priekšā jauko ziņu no Latvijas.

Viņi abi no liela prieka iesāka cilāt īokas pa gaisu, staigāja
pa istabu un sauca dažādus prieka saucienus. Kad bijām

diezgan ilgi pārrunājuši par jaunājām ziņām un daudz ko vēl

klāt piefantazējuši, mēs nosēdamies gultās un neviļus sākām

dziedāt, kā jaunekļi. Viss lielais drūmums, kas bija pēdējās dienās

lasāms mūsu sejās, un viss nogurums no bezmiega naktīm no-

zuda no mūsu sejām, un visu vakaru mēs runājām jautri un

skaļi un smējāmies daudz. Bruņenieks atkal stāstīja daudz

asprātīgu nostāstu un Kreicberģis jautrā un cerību pilnā garā

tēloja Latvijas nākotnes dzīvi. Bruņeniekam bij tūliņ ienākušas

galvā jaunas domas un jaunas idejas par lielām reformām mūsu

jaunātnes audzināšanas sistēmā un Latvijas kulturelās dzīves

laukā.

Šis vakars mums bij īsts svētku vakars.

Svētdien, 5. janvārī. Šodien mūs ar Kreicberģi

bij uzaicinājis Ukrainas ievērojamais darbinieks Slavinskis, kurš

bij iecelts par sūtni Čechoslovakijā. Mēs ar Slavinski un Gru-

ševski jau agrāk bieži bijām runājuši par draudzības līgumiem
starp Ukrainu, Baltkrieviju, Latviju un Estiju. Arī Čechoslo-

vakijā mūs ļoti interesēja. Ar Poliju bija grūtāki saprasties,
tādēļ, ka Ukrainai ar Poliju bija liela domstarpība Galicijas

jautājumos. Galicieši svērās uz Ukrainas pusi, atzīdami sevi

par Ukrainiešiem, bet Polijai bija prasības uz Galicijas teritoriju

*) Musu prieks 4. janvārī ir bijis velts. Vēlāk izrādījās, ka šinī dieni

Rīgā jau ienākuši lielinieki.
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Pulkstens vienpadsmitos mēs ar Kreicberģi jau sēdējām
sūtņa Slavinska kabinetā un pārrunājām par Latvijas un Igau-
nijas jauno valstu dzīvi. Slavinskis mums zināja stāstīt, ka

Latvijas un Estijas valstis jau atzinušas Anglija un Francija.
Ar viņām Anglija jau noslēgusi līgumu, ka visi dzelzsceļi un

pasts desmit gadu laikā nāk zem Anglijas protekto;ata. Pēc tam

Slavinskis izteica savus plānus par Latvijas, Estijas, Lietuvas,
Baltkrievijas un Ukrnainas tuvināšanos. Par formeliem līgumiem,
saprotams, vēl nevarot būt runa, bet no svara esot apziņa ka

šīs jaunās valstis ir draudzīgas savā starpā. Draudzības ideju
Slavinskis bija nodomājis aiznest sev līdz uz Čechoslovakiju un

tur to apgaismot sarunās ar Cechoslovakijas lielo valsts vīru

Masāriku, kurš Slavinskim bij pazīstams.
Mēs ar Kreicberģi izteicām Slavinskim savus plānus plašos

paskaidrojumus par latvju tautas dzīvi un par Latvijas valsts

izredzēm, un cerējām, ka mūsu valsts atradīs iepēju arī Prāgā
nodibināt savu priekšstāvniecību, kura tad varētu strādāt roku

rokās ar sūtni Slavinski. Plašākas sarunas vijās ari ap žīdu nacio-

nālām prasībām un ap viņu tieksmēm pēc varas. Slavinskis

labi pazina Ukrainas žīdus, mēs ar Kreicberģi — Latvijas.

Slavinskis ari labi pazina vecos latviešu strēlniekus un neva-

rēja viņus diezgan cildināt. Viņš mums stāstīja par kādu latvieti,
kurš iesācis karadienestu, kā zaldāts un uzdienējis par palkav-
nieku. Viņš bijis ievainots kaujās neskaitāmas reizes un brī-

nišķīgā kārtā arvien palicis dzīvs. Slavinskis mums stāstīja, ka

viņš mācījies kara laikā pazīt vecos latviešu strēlniekus, kā lielus

patriotus; viņš par strēlniekiem izteicās šādi:
„Tie visi pēc savas dabas bij caur un cauri latvieši —

patrioti un lieli varoņi".
Mūsu politiskās sarunas ar Slavinski ilga pusotras stundas.

10. janvāra vakarā Hobocth" bija nodrukājusi
Direktorijas ultimatumu Krievijas padomju valdībai, kurā

septiņas reizes bija pieminēti latvieši kā uzbrucēji Ukrainaszem-

niekiem. Uzbrucēji neesot lielinieki, bet latviešu, ķīniešu un

madjaru bandas. Pirmajā acumirklī ultimatums sacēla lielas

dusmas pret pašas Direktorijas nepatieso un nejēdzīgo izturēšanos

pret latviešiem. Bet vēlāk šis pārspīlējums mums tapa smieklīgs
un mēs vairs neuztraucāmies.

Sestdienll. janvārī. Visās rīta avīzēs bija nodrukāts

ultimatums. Daži latvieši bija ļoti uzbudināti, daži turpretim
smējās un jokojās. Izpaudās zinas, ka uz Ukrainu nākot 30 lat-

vieši un 40 madjari. No kurienes tās ziņas bija cēlušās, mēs ne-

dabūjām zināt. Laikam tās taču bij izplatījis kāds asprātīgs
latvietis. Bet atradās dulli krievi, kas par šīm baumām uztraucās.
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Svētdien 12. janvāri. Uz biedrību neuzdrošinājās

šodien atnākt latvieši lielā skaitā. Mēs šur tur satikāmies uz

ielām un klusi sarunājāmies. Daži latvieši naktī nebij gulējuši,
citi sagaidīja grautiņu pret latviešiem un uzbrukumu bēgļiem;
bet vairums latviešu bija tanīs domās, ka neģēlīgā latviešu apme-

lošana jau pati sevi notiesā ar saviem bezprātīgiem pārspī-

lējumiem.
Pa pilsētu izplatījās baumas, ka pa naktīm daudzus no-

šaujot uz Direktorijas rīkojumu. Par nošautiem latviešiem tomēr

nekādas ziņas neienāca.

Daudz runāja par grautiņiem pret žīdiem. It sevišķi daudz

žīdu esot nosisti Žitomirā un Berģičevā.

Grautiņus pret žīdiem tādēļ sarīkojot, ka žīdus Ukrainieši

uzskatot par galvenajiem komunisma-lielniecisma aizstāvjiem;
tādēļ jāvedot cīņa tieši pret viņiem. Daudz cietušās un satraci-

nātās Ukrainas tumšās tautas mušas, kur tas bij iespējams, iz-

gāza dusmas uz visiem žīdiem, neraugoties uz to, ka galvenie
komunisma izplatītāji tautas masām nebij aizsniedzami; cieta

visā vairumā nabadzīgi žīdi, kuriem nebij iespējams paslēpties
grautiņu dienās. Latviešiem nu arī bija vairāk saprotama žīdu

laikrakstu rīdīšana pret latviešiem, nosaucot viņus visus par
lieliniekiem un uzbrucējiem. Tādā kārtā tautas dusmas mēģināja
uzvelt arī uz latviešiem. Un tā kā visās malās un visos krievu

un vācu laikrakstos neatlaidīgi uzbruka latviešiem, tad žīdu laik-

raksti jutās ar tiem segti un viņiem vieniem nevarēja pārmest,
ka viņi uzbrūk gluži nevainīgiem latviešiem.

13. janvārī (jaun. st.), Jauna gada vakarā vecā stila

mēs visi latvieši gatavojāmies uz Jauna gada sagaidīšanu. Kādu

Jauno gadu gan mēs varējām sagaidīt, kad visi bijām ierauti

pilsoņu karā un lielā nabadzībā, un katru dienu pārdzīvojām
lielas politiskas nepatikšanas. Bet tomēr par veco, labo parašu
mēs daudz runājām. Šodien atkal mums visiem bija
drūms prāts. Cik pieradūši mēs arī nebijām pie visādām ne-

ģēlībām, tomēr pēcpusdiena mūs ļoti pārsteidza. Pa visu pilsētu
un citur, pa malu malām bij atkal iztipinātas lielas proklamācijas,
kurās bija teikts, ka ķīniešu, madjaru un latviešu bandas nāk

postīt Ukrainu. Proklamāciju saturs bija briesmīgs. Tās beidzās

ar uzsaukumu kazākiem un visiem zemniekiem: „Ar dzelzi, šķēpu
un lodēm sagaidīt šos ķīniešus, latviešus un madjarus, un viņu
aģitatorus; par vienu nomocītu kazāku lai nošaujot simtu no

šiem banditiem (tā tad arī latviešus), par asinīm maksājiet ar

asinīm! Par nāvi — ar nāvi! Par mūsu zemnieku postīšanu
atmaksājiet ar nāvi, nošaujot ķīniešus, latviešus un madjarus!"
Tā kliedza briesmīgie plakāti. Blakus šīm proklamācijām lipi'
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nāja kādu Ukrainas valdības informācijas biroja ziņojumu, kurā

uzaicināja darba ļaudis un zemniekus piedalīties kongresā. Abus

šos lielos papīrus izlipināja uz žogiem un namiem viens un tas

pats cilvēks; tie bija drukāti uz vienāda formāta papīra un

vienādiem burtiem. Man vairs nebij šaubu, ka rīkojums — iz-

lipināt šos plakātus bija dots no Direktorijas valdības.

Notālēm es gāju pakaļ izlipinātājam ; man deniņos stipri
sita puls un sirds nervozi raustījās; kājas, likās, nesniedzās līdz

zemei. Tik lielu neģēlību es nebiju sagaidījis no rakstnieka

Viničenko un Petļuras valdības. Ap plakātiem drūzmējās daudz

ļaužu un lasīja. Es gāju no viena plakāta pie cita un notālēm

novēroju lasītāju sejas. Inteliģenti lasīja nopietnāki; strādnieku

drēbēs ģērbušies — palasīja, palasīja teksta iesākumu, bet kad

jau patlaban bija nolasījuši līdz tai vietai, kur bija rakstīts par
latviešiem un ķīniešiem, tālāk vairs nelasīja, bet neviļus atmeta

ar roku un gāja projām. Kad lasīja divi biedri blakus, viņi
dažreiz viens otram īsi uzsauca: „lesim prom!" un kaut ko vēl

piezīmēdami vai smaidīdami aizgāja. Es nu redzēju, ka šīm

rīdīšanām tautas masās vairs netic, un apmierināts gāju uz

biedrību. Tur nebij daudz latviešu — apdomība bija jāievēro —

bet tie, kas bija atnākuši, neko neiztaisīja par riebīgajām pro-

klamācijām un pat smējās par šo muļķīgo rīdīšanu.

Bruņenieks ar Kreicberģi arī jau zināja par šiem uzsauku-

miem. Viņi tomēr skatījās uz tiem ļoti nopietni un sirdījās par

nosodāmo valdības izturēšanos pret nelaimīgiem svešniekiem —

latviešiem, kuri lielākā daļā bija nabadzīgi bēgļi visās Ukrainas

malu malās

Mums nevienam prāts nebij mierīgs un mēs vakarā lielā

tumsā abi ar Bruņenieku gājām pa Ķijevas ielām un meklējām
izdevību kaut kur noplēst kādu lapu mūsu vēsturei un varbūt

pat pie izdevības tādās vietās, kur lapas visvairāk lasa, tās tumsā

noplēst, Nebij iespējams pret tām izturēties vienaldzīgi. Grūti

bija dabūt rokā veselu plakātu. Vairāk reizes mēs ar Bruņe-
nieku izpūlējamies. Bet velti. Ukrainas valdība nebij žēlojusi
stipru klīsteri un papīrs bija stipri pieliptnāts. Beidzot mēs kādā

nomaļus stūrī, ejot pret Levašovas kalnu, ieraudzījām mums

vajadzīgo proklamāciju, tā vienu — oficiālo, kā otru it —kā ne-

oficiālo.

Nu mēs ar Bruņenieku nostājāmies gluži tuvu abām lapām
un izlikdamies, itkā mēs nopietni lasītu, iesākām tās knibināt nost

no dēļu sienas. Bruņenieks pacēla labo roku līdz augšas stūrim

un atspiedies pret sienu apdomīgi iesāka plēst ]apu nost no augšas
stūra; es roku pielicis pie apakšas kreisā stūra, mēģināju to at-

lobīt Kad nāca kādi garāmgājēji, mēs piespiedām atplēstos
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stūrus cieti klāt un izlikāmies, ka nopietni lasām. Brīžiem pat
uzvilkām sērkociņu, lai varētu labāki redzēt sīkos burtus. Mēs

nomocījāmies gar lapām kādu pusstundu, un tad tās bija mūsu

rokās. Vēl mēs apstaigājām dažas ielas un saplosījām negantās

lapas vairākās vietās. Tikai pēc pusnakts mēs iegriezāmies bie-

drībā un tur atradām priekšā Siņuku, kam arī jau bija rokā

viena lapa.
Biediībā kāds latvju jauneklis mūs vēl pārsteidza ar jaunu

avizi ~KießCKoe 3xo" Ne 1. Šī avižele uzsāka savu gaitu ar

kliedzošu melu uzbrukumu latviešu strēlniekiem. Atkal bija no-

drukāts ziņojums:

„Ņižņij-Novgorodā aplaupīta renteja par 18 miljoniem. Lau-

pītāji apcietināti un izrādījās, kā viņi ir latviešu strēlnieki no

padomju pulka. Aplaupīšanas vadītājs, tautas komisārs Mikla-

ševskis pa apcietināšanas laiku nošāvās."

Gluži tas pats ziņojums bez nenoteikta laika jau bij iespiests
18. novembrī 1918. gadā laikrakstā ..Ilocji'feji.HiH Hoboctm'' JMb 5297.

Tā tad pēc diviem mēnešiem šis ziņojums bija noderējis jauna
laikraksta pirmajam numuram. No veca laikraksta atkal bija ņemta
veca melu ziņa un reiz jau nošāvies Miklaševskis atkal atdzīvojies
un atkal nošāvies. Tā ir gaišākā liecība, ka ķengāšanās politiku
pret latviešiem vadīja slepena stingra roka pēc noteiktas zistemas.

Šīs ļaunās politikas nolūks bija raksturot latviešus kā laupītājus
un kultureli zemus cilvēkus. Latvieši nebija vis saukti par ko-

munistiem, bet par latviešu strēlniekiem no padomju pulka, lai

līdz ar to arī kaitētu veco strēlnieku labajai slavai un vispār lat-

viešu vārdam. Tas likās būt ~KießCKoe 3xo' uzdevums. Tani

pašā pirmā numurā vēl bija ziņots, ka lielinieku rokās atrodas

Harkova, kuras apgabalu līdz Ļuboķinas stacijai aizņēmuši lieli-

nieku algādžu karaspēki: ķīnieši, latvieši un vengri. Arī te lat-

vieši nebij saukti par lieliniekiem, bet par latviešiem un turklāt

vēl par lielinieku algādžiem.

Tikai pret žīdiem šī avīze izturējās gluži citādāki. Pēc

8 mēnešiem, kad Ķijevā atkal atgriezās krievu monarķistu vara,

šī pate „KieBCKOe 3xb" 22. augustā (1919. gadā), savā turpinā-
No 2—7, rakstā „He oČBMHHHTe 3pfl", starp citu izsacījās

par žīdiem sekosi: „Kad laipnai nama mātei noliktavā viena pele
izēdusi krējuma trauciņu, nama māte saka : „Peles, izēdušas krē-

jumu". Nama mātei nav vaļas meklēt, kura pele tā vainīgā. Bet

pret cilvēkiem, pret veselu tautu nevar izturēties kā pret pelēm
Nevar apvainot tāpat pa vējam, vajaga izmeklēt katra vainu un

katram tad dot algu pēc viņa nopelniem.
Žīdus apvaino lielniecismā. Vajaga taču saprast, kā, ja starp

lieliniekiem un pat arī starp „črezvičaikas" bendēm bija žīdi,
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tad ar to vēl nepietiek, lai visu tautu apvainotu piederībā pie
lielinieku bandas. Vai tad krievu tautai var uzlikt lielniecisma

zīmogu par to, ka Ļeņins, kurš samaitājis visu lielo valsti,
Muravjevs, kurš 10 dienas ar lielgabalu lādiņiem ārdīja Ķījevu,
un citi, kuriem vārds ir leģions, — ir krievi.

Nelieši no žīdiem piebiedrojās lieliniekiem, tāpat, ka pie
viņiem piestājās nelieši krievi, latvieši, ķīnieši, vācieši, franči" u.t. 1.

Tā šī avīze loti dedzīgi un loģiski prata aizstāvēt žīdus,
kad viņiem draudēja Deņikina armijas grautiņi un bārgi nāves

sodi. Bet latviešiem hetmaņa un direktorijas valdības laikā šī

pate avize uzbruka visneģēligākā kārtā, salasot pat no veciem

laikrakstiem ziņas, kas visvairāk varēja kaitēt latvju tautas godam,
un nešķirojot vis lieliniekus no citiem latviešiem.

Trešdien, 15. janvārī (1919. g.), neraugoties uz visām rīdī-

šanām, latviešiem tomēr bija labs garastāvoklis. Viņiem visiem

tik tāļu bij apnikuši ķengāšanās raksti, ka tiem vairs nepiegrieza
nekādu vērību.

Par lielinieku tuvošanos trūka skaidru ziņu. Dzīve Ķijevā
bija ļoti nospiesta. Pa naktīm vairāk vietās bieži bija dzirdami

šāvieni. Stāstīja, ka tur šaujot arestētos, bez kādas izmeklēšanas,
un vēlāk paziņojot, ka viņi bēguši un tādēļ nošauti. Anatomiskā

muzejā bija savesti daudzi sašauti līķi, sadauzītām sejām.
Pilsētā runāja par Žitomiru un Berģičevu, kur saniknotās

ļaužu masas neganti situšas un postījušas žīdus.

Piektdien, 24. janvārī bij izsludināti noteikumi par bēgļu
un kara gūstekņu izraidīšanu no Ķijevas. Nu bija lielas pūles,
kamēr izdevās pie Direktorijas valdības panākt atvieglojumus.
Latviešiem, kaut ar lielu negribu, tomēr vēl atļāva palikt Ķijevā.

Sestdien, 25. janvārī Direktorijas sasauktā darba ļaužu kon-

gresā Direktorijas priekšsēdētājs Viņičenko, cenzdamies noslēpt,
kā arī Ukrainas zemnieki vietām piedalās lielinieku kustībā, vēla

visu vainu uz latviešiem un savā runā — deklarācijā astoņas
reizes minēja latviešu vārdu dažādās variācijās: «Padomju Krievija
suta šurp ķīniešu-latviešu bandas", «kādas Harkovā ir padomes? —

Tikai ķīnieši un latvieši"; vēlreiz «ķīnieši-latvieši", «ķīniešu-
latviešu lumpenproletariats". kas palicies pēc kara Krievijā, «šie
latvieši un ķīnieši ārda mūsu dzīvi", «tādās un tādās grupās ir

ķinieši un latvieši", zemnieku manta krīt par upuri «šo ķīniešu
up latviešu mantkārībai" un beidzot astoto reizi: «mums ieteic

ķīniešu-latviešu deputātu padomes", kuras mums nevajaga.
Pēc Viničenko runas lielais delegātu skaits kongresē pa

labi un centrā vētraiņi aplaudēja. Tikai kreisais spārns sēdēja klusi.

Es noklausījos Viničenko runā, sēdēdams diplomātiskā ložā,
u n man jāatzīstas, ka es aiz dusmām biju savus nagus dziļi
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iekniebis plaukstu mīkstumā. Pēc runas es nogāju lejā un uz-

meklēju agrāko Centrālās Rādās prezidentu, profesoru Gruševski;

es izteicu viņam savu izbrīnīšanos par Viničenko izturēšanos pret
latviešiem. Gruševskis satvēra manu roku, spieda to un kratīja

ļoti sirsnīgi, bet kad manu roku bij atlaidis, izplēta abas savas

rokas un iesaucās: „Ko jūs tagad darīsiet! Visi ir galvas pa-

zaudējuši. Man jums jāatzīstas, ka lielinieki vairs nav tāļu no

Ķijevas."
To pašu man apstiprināja arī Rādās prezidija loceklis Ļubinskis.
Mums ar Kreicberģi nu uzmācās jaunas lielas rūpes. Viņš

gulēja slims jau dažas dienas. Temperatūra bija pāri par 39°.

Arī es saslimu 26. janvārī. Tomēr vajadzēja pārdomāt kā izglābties,
lieliniekiem ienākot. Nu jau bija paredzams, ka viņi paliks Ķijevā
uz ilgākiem laikiem. Decembrī no Ķijevas uz Latviju aizbrauca

latviešu Centrālkomitejas priekšsēdētāja biedrs Jānis Edolfs, kurš

bij atradis Latvijas pagaidu valdību Liepājā. Edolfs vairs nebij

varējis braukt uz Rīgu, ne arī atrast kādu nodarbošanos Liepājā.
Tādēļ viņš, kā Latvijas pagaidu valdības kurjers, atgriezās Ķijevā
un atveda man Latvijas valdības pilnvaru, ka esmu iecelts par

Latvijas priekšstāvi Ukrainā un Krimā. Arī Kreicberģim viņš
atveda pagaidu valdības pilnvaru, ka viņam jādodas uz Franciju

un jāpiedalās miera sarunās līdz ar citiem Latvijas delegātiem.
Šie svarīgie akti nāca par vēlu mūsu rokās. Mēs tos vairs

nevarējām pienācīgā mērā izmantot. Kreicberģis bija tik nopietni
slims, ka nevarēja domāt par braukšanu uz ārzemēm; arī visi

ceļi jau bija noslēgti. Vēl es gan mēģināju vest sarunas ar ār-

lietu ministri Cechovskoju, vai Kreicbergs nevarētu piebiedroties
kādam Ukrainas delegātam, kurš brauc uz ārzemēm. Bet manas

sarunas palika bez panākumiem.
Pašam savu priekšstāvja pilnvaru man izdevās izlietot tikai

vienu reizi, 31. janvārī, kad bij jāsper enerģiski soļi Latvijas
valdības vārdā, kāda neprātīga Ukrainas valdības rīkojuma dēļ.

Šinī dienā no Ļipovkas sādžas, Ķijevas apriņķī, kāds vietē-

jais zemnieks Ivasčenko, sādžas stārasta uzdevumā ieveda latviešu

Centrālkomitejas telpās Ļipovkas piena kooperativa meistaru, lat-

vieti Jāni Stuci, kurš bija arestēts uz pagasta valdes priekšraksta
pamata. Ukrainas zemniekam pēc pavēles bija jānodod Stucis

apriņķa starostam. Bet gudrais zemnieks, starosta pamācits atveda

Stuci uz latviešu biedrību. Viņi abi ienāca valdes istabā un

Ukrainas zemnieks iesāka šādu valodu: „Es te atvedu jums
vienu latvieti. Viņš ir labs cilvēks ; bet man viņš jānodod apriņķa
starostam. Nu, kā lai es labu, godīgu cilvēku vedu pie starosta,

kad viņš ir tas gudrākais visā mūsu sādžā. Viņš mums labu

vienu ir darījis un mūs mācījis, kā mēs varam labus lopus ieaudzēt,
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kā pienu izmantot, ka sviestu pārdot un visas tādas labas lietas.

Mēs jau esam trijos gados īsti gudri palikuši, pie labiem lopiem
tikuši un dažs labu grasi naudas jau iekrājis. Kā nu lai tādu

labu cilvēku ved prom pie starosta. Tas vēl var likt viņu nošaut

un tad būs labs cilvēks beigts. Es nu viņu atvedu pie jums.
Varbūt jūs variet viņu kā nekā atpestīt. Viņš pie mums no de-

cembra 1915. gada un īsti labs cilvēks; bet starosts lika viņu
arestēt. Aizvakar sādžas sapulcē nolasīja pavēli, ka visi latvieši,

ķīnieši un hunhuzi tūliņ arestējami un nododami milicijas priekš-

niekam, lai ved un nodod apriņķa starostam. Bet sādžas zem-

nieki paši bija pret Stuča arestu un izdeva viņam kooperativa
biedrības apliecību un lika man vest viņu uz Kijevu pie latviešu

priekšstāvniecības."
Šis ārkārtējais atgadījums uztrauca visus Centrālkomitejas

darbiniekus. Ja jau nu bija jāarestē itin visi latvieši, tad šim

arestam nevarēja būt robežu: varēja arestēt itin visus latviešus —

vīriešus, sievietes, bērnus, bez izšķirības.
Stuci mēs paturējām ar visu zemnieku latviešu biedrībā un

es tūliņ sastādīju notu Direktorijas ārlietu ministrim. 1. februārī

es aizgāju pie ministra Čechovskoja un iesniedzu viņam savu

notu. Arī ministrs bija pārsteigts, bet sarunā tomēr pastrīpoja:
„Ir ļoti bēdīgi, ka latvieši nāk karot pret Ukraini."

Es nu ministrim sniedzu plašākus mutiskus paskaidrojumus:

„Tas ir nepareizi, ja domā, ka lieli latviešu spēki nāk uz

Ukrainu. Šinīs karaspēka daļās, kas nāk uz Ukraini, cik man

zināms, varētu būt nevis daži simti, bet tikai daži desmiti latvieši.

Ziņas par latviešiem ir nepareizas. Latviešu strēlnieki decembrī

un janvāra pirmās dienās aizgāja uz Latviju un ieņēma Rīgu.
Ta tad Ukrainā viņu vairs nav. Tā ir politika, kad uz latviešiem

tagad rīda visu sabiedrību un it sevišķi tumšās tautas masas.

Man šī politika gaiši saprotama. Bijušā Krievijā dzīvo tautas un

grupas, kuras negrib būt sadalītas un saraustītas sīkās grupās,
kad citas tautas dibina savas valstis. Šīs tautas un grupas ar

visu spēku apkaro tautu pašnoteikšanos un par katru cenu cenšas

atkal apvienot Krieviju, lai viņas pašas tad varētu nostiprināties
pa visu Krieviju vienā demokrātiskā valstī un pat valdīt par citām

tautām šinī valstī. Tā kā latvju tauta ir stipra kultūras tauta un

ļoti enerģiska, tad taisni pret viņu vērsti visi viņai naidīgie spēki,
tai tik viņu varētu padarīt Eiropas acīs par zemu, nekulturelu un

aPkārt klejojošu, kura atstājusi savu zemi karo pa citām zemēm.

Ja ir ļauna politika pret latviešiem un man viņa labi saprotama.
$i politika arī vērsta pret pašu Ukrainu, tikai citādā formā."

Ministrs visu laiku klusēja. Es beidzot lūdzu dot rīkojumu, lai

atceļ pavēli, .kas uzdod arestēt visus latviešus. Kad es piecēlos,
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lai atvadītos no ministra, viņš smagi nopūtās un arī piecēlās.
Atvadoties, viņš sirsnīgi kratīja manu roku un novēlēja Latvijai

īstu, netraucētu uzplaukšanu un labklājību. Es novēlēju to pašu
Ukrainai.

Šī bija mūsu pēdējā oficiālā satikšanās.

Pirms aiziešanas es vēl reiz lūdzu ministri atļaut Kreiberģim
piebiedroties Ukrainas delegācijai, ja tāda brauktu uz ārzemēm.

Ministrs padomāja un tad piebilda, ka šinī pašā vakarā varbūt

vēl brauks Ukrainas sūtnis uz Londonu. Kreicberģis nu gan va-

rētu braukt viņam līdz.

Es aizsteidzos pie Kreicberģa. Viņš gulēja uz gultas un

temperatūra arvien vēl bija 39,3°. Viņš gan piecēlās sēdus,

mēģināja spēkus un bija gatavs celties augšā, apģērbties un do-

ties riskantā ceļā. Bet mēs citi, kas ar viņu runājām, redzējām,
ka tas nav iespējams, un atrunājām viņu no pārdrošā soļa. Viņš
atlaidās atpakaļ gultā un atdevās liktenim.

Es vēl aizsteidzos pie ministra Čechovckoja un paziņoju,
ka Kreicberģis nevar braukt.

Ministrs nu ļoti steidzās. No manis atvadījies, viņš brītiņu
nogrima dziļās domās, bet tad piesteidzās pie sava rakstāmgalda,
paņēma portfeli un aizgāja caur kādu sānis istabu.

Svētdien 2. februārī (1919. g.) laikraksti jau ziņoja, ka

Direktorijas valdība atdod Ķijevu lieliniekiem. Caur pilsētu
vilkās valdības karaspēks, atkāpdamies uz Žitomiru. Karaspēks
ļoti steidzās. Ar tā aiziešanu, pilsēta un iedzīvotāji palika bez

valdības un aizsārdzības likteņa varā.

Pirmdien 3. februārī sagaidīja ienākam lieliniekus. Krieviem

bija jautrs un pacilāts gara stāvoklis, tādēļ, ka nu atkal apvie-
nojās Krievija ar Ukrainu. Resnie tuklie žīdi jutās omulīgi;
tikai no grautiņa viņi baidijās varas maiņas brīdī. Žīdu advo-

kāts Kogans, kurš jau agrāk reiz teicis Alvinei Lielmežai, ka

viņa neredzēs nekādu Latvijas patstāvību, tagad viņu ironiski

sveicinājis: „3,npaBCTByHTe, JlaTßifl" un spītīgi smaidījis. Jaunā

meitene-bēglīte bija pareizi sapratusi šo ironisko sveicienu un

spītīgos smaidus. Arī citi latvieši tos saprata.

Pilsēta pret vakaru bija drūma un klusa. Ārlietu ministrijā
pa visām telpām jau staigāja virsdrēbēs. Vēl te bija palicies
tikai vecais starptautisko zinību profesors Eichelmans, kurš kār-

toja aktis, kā vēsturisku materiālu. Lielinieku valdībai būs atkal

jaunas aktis.

Pulkstens sešos vakarā noslēdza visus pagalmu vārtus, bet

septiņos vairs nebija droši iet pa tumšākām ielām. Pa pilsētas
nomalēm atskanēja šāvieni: tur uzbruka un laupīja.
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Otrdien, 4. februārī priekšpusdienā lielinieki vēl nebija
ienākuši. ledzīvotāji steidzās iepirkt maizi un speķi.

Es vēl aizgāju pie profesora Eichelmaņa un saņēmu aplie-
cību, ka valdība nav devusi nekādu rīkojumu arestēt visus

latviešus. Kā vēlāk izrādījās, šo rīkojumu bij devis aplenkšanas
korpuss.

Pēcpusdienā pa Kreščatiku brauca pirmais lielinieku bru-

ņotais automobils ar ložmetējiem un uzrakstu: „Visa vara pa-

domēm". Maizi nekur vairs nevarēja dabūt. Līdz ar lieli-

niekiem ieradās pilsētā viens, otris ceļinieks no Krievijas.
Biedrībā ienāca kāds igaunis, kas bija no Maskavas braucis

6 nedēļas un izdevis 3UOO rubļu. Nekādi latviešu karaspēki
Ķijevā neienāca. Par latviešu strēlniekiem kāds ierēdnis-latvietis

zināja stāstīt, ka 5 strēlnieku pulki aizbraukuši uz Latviju un

tikai kādi divi, vai trīs — palikuši Maskavā, kuri uzturējuši
kārtību pilsētā un valdījuši. Visa bruņotā vara faktiski bijusi
tikai viņu rokā. Maskavā valdījis miers un stingra kārtība, par
ko rūpējušies latviešu strēlnieki.

Par latviešu nākšanu uz Ķijevu privātie iedzīvotāji tomēr

vēl runāja. Likās, nekāda cita svarīgāka jautājuma viņiem vairs

nebij. Pat kāds nopietnis izglītots krievs teicis profesoram
Lindemanim : „Jūs jau nu gan būsiet kāds komisārs, cerams,
ka jūs arī man kādu vietu atvēlēsiet".

Kad Lindemanis atbildējis, ka latviešu karaspēka nemaz

nav starp lieliniekiem un arī nebūs Ķijevā, krievs izbrīnējies.
Pilsētā pastāvīgi varēja dzirdēt retus plinšu šāvienus, it

sevišķi uz Besarabkas. Tur tagad uzbruka dzīvokļiem un veika-

liem, un laupīja vakar izlaistie kriminālnoziedznieki.

Ķijevu nu vēl vairāk pārpludināja karagūstekņu bari. Visi

šie nelaimīgie bija ārkārtīgi nodriskuši un gluži atšķīrās no vi-

siem citiem iedzīvotājiem ar savu drūmo un vārgo izskatu.

Daudziem uz muguras vēl bija viņu vienīgā manta: kāda maza

kastīte vai pauniņa.
Kāds izglītots karagūsteknis - latvietis stāstīja, ka Vācijā

vien bijuši ap 104 gūstekņu lēģeri, un katrā ap 50,000 cilvēku,
tā tad kopā ap 5,200,000 gūstekņu.

Jaunās varas pašā iesākumā biedrībā jau izcēlās mazs, bet

raksturīgs konflikts ar kādu jaunu inteliģentu žīdu, laikam stu-

dentu. Viņš neuzrādīdams dokumentus, ka ir no Latvijas, tomēr

gribēja dabūt Latvijas nācijas pasi. Ilgi viņš tiepās, ka mums

n u esot jāizdodot pases arī tādiem, kas nevar pierādīt, ka viņi
'r no Latvijas. Nu atkal esot viena pati Padomju Krievija. „Bet
federativā" es uzsvēru. Žīds tam piekrita, bet tomēr tiepās kādu

Pusstundu un mūs visādi provocēja. Pasi viņam tomēr neizdevām
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un viņš aizgāja sašutis un uzpūtīgs. Mums ar Kreicberģi nu

iestājās ļoti drūmas dienas. Nu mums vajadzēja slēpties vismaz

pirmās dienās, kamēr notiek inteliģences aresti.

Ne pie Bruņenieka, ne latviešu biedrībā mēs vairs nevarē-

jām dzīvot. Bet arī citur bez līdzekļiem nevarēja atrast naktsmājas.
Es dažu labu nakti atķal meklēju pajumti un naktsmājas

Krastiņu Olgas ģimenē, mazajā pagraba dzīvoklītī. Lielā satumsa,

citu nemanīts, es itkā piezagos pie nama un visapkārt apskatījies
nokāpu pie pagraba dzīvokļa durvīm. Klusi es piezvaniju.

Krastiņu Olga klusi atvēra durvis un mani ielaida. Viņas seja

bija noskumusi un drūma, un dažreiz viņai lūpas itkā raustījās.
Es sapratu, ka viņa baidās uzņemt savā dzīvoklī cilvēku, kuru

varbūt jau meklē un cenšas nodabūt pie malas. Tomēr viņa

un citi viņas ģimenes locekļi man patvērumu neliedza un es

jutos viņu vidū, kā visdrošākā vietā. Viņu ķīmiskās tīrītavas

veikals bija darba ļaužu dzīves vieta un te nevarēja tik drīz

sagaidīt kaut kādu vajāšanu. Mums arī bija gatavs bēgšanas
plāns pa dažādiem koridoriem un pagalma durvtiņām, pa kurām

vajāšanas brīdī varēja izbēgt citā pagalmā vai uz citas ielas.

Tomēr tā slapstīties ilgi nevarēja. Pa dienām bija jāpalīdz

bēgļiem, karagūstekņiem un citiem latviešiem, kara klausības

gados. Viņus jau sāka mobilizēt lielinieku vara. Mūsu pašu
nupat izcepušies komunisti nāca uz biedrību un redzēja mani

strādājam. Tā tad arī pa dienu mani varēja apcietināt.

Ķijevas armijas vadonis bija jauns latvietis, kupš ar mani

bija ticies vairāk reizes Maskavā «Dzimtenes Atbalsa" redakcijā.

Viņš izturējās pret mani laipni. Pagaidām viņš tikai man pār-
meta manu nacionālo «stūrgalvību", kā viņš pats izteicās. Bet

viņš cerēja, ka es «labošoties".

Karagūstekņi un bēgļi pa biedrības telpām viļņot viļņoja.
Tie lūdza viņiem palīdzēt. Uzbudināti arī bija latvieši kara

klausības gados. Viņi visi griezās pie manis ar vienu pašu jau-
tājumu ; vai nu nevarētu atrast tiešu ceļu uz dzimteni. Viņi paši
bij izdomājuši labu iemeslu viņu aizceļošanai: vajagot uzsvērt,

ka arī Latvijā nu esot padomju valdība un arī tuĶrviņi varētu

izpildīt kara klausību. Kad tik tiktu atpakaļ uz dzimteni, tad jau
tur pazīstamos mežos varētu izvairīties no mobilizācijas.

Varai mainoties nāca dienas kārtībā arī citi jautājumi.
Vajadzēja_pamēģināt ar lielinieku laikrakstiem noskaidrot tautas

masām mūžīgās baumas par «ķīniešiem un latviešiem". Es cerēju,
ka paši lielinieki to atzīs par nepieciešamu.

Agrākā žīdu Bunda laikraksta «Kijevskaja Misi" telpās nu

iznāca «KießCKin KoMyHHCTT>". Krastiņu Dāvs aizgāja uz redak-

ciju un apskatījās, kas ir jaunā laikraksta līdzstrādnieki un re-
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dakcijas locekļi. Arī daži citi latvieši uzņēmās šo pētīšanas
darbu. Vēlāk man paziņoja, ka redakcijā ar maz izņēmumiem
strādājot žīdi. Tikai retam darbiniekam esot krieva izskats. Es

cerēju, ka žīdu komunisti izturēsies pret latviešiem labvēlīgāki,
nekā agrākie „KießCKan Mbicjib" žīdi.

Mans nolūks bija jaunajā laikrakstā ievietot pretrakstu pret

agrākiem latviešu ķengāšanas rakstiem un vispār noskaidrot lat-

viešu stāvokli. Es uzrakstiju rakstu par latviešiem un ķīniešiem
un parakstījos ar pseidonimu „L. Gars". Rakstā es attēloju visu,
ko agrākās valdības rakstījušas par latviešiem, ziņoju, cik vispāri
varētu būt latviešu lielinieku un pierādīju, ka to nav daudz. Es

griezu vērību uz bēgļu grūto stāvokli, kuriem var klāties vēl

grūtāki, ja pret viņiem, kā latviešiem, rīda tumšās tautas masas.

Ar nolūku es beidzu rakstu ar sekošu teikumu : „No latviešiem

nevar sagaidīt tādus laupīšanas un varas darbus, kā to rakstija
agrāko valdību laikraksti, tādēļ ka latvieši ir kultūras tauta."

Krastiņu Dāvs nodeva rakstu redakcijai.
Taču pēdējo teikumu, kurā es uzsvēru latviešu kultūru, re-

ļ dakcija bija nostrīpojusi, kaut gan viss cits garā raksta teksts

bija nodrukāts. FV «ī,

Beigu nostrīpošana tā tad atkal hija jauna redak-

cijas sastāvs, kurš gan saucās par komunistisku, ar nolūku noklusē

latviešu kultūru.

Pirmdien 17. februārī (1919. gadā) bija pa pilsētu izlipināta
padomju valdības pavēle, ka visiem virsniekiem, neraugoties uz

to, pie kādas valdības viņi nebūtu dienējuši, jāiet reģistrēties.
Sis rīkojums atkal uztrauca virsniekus-latviešus. Viņi steidzās uz

biedrību
uņ apspriedās par savu stāvokli. Te nu bija nepiecie-

šama oficiāla uzstāšanās.

Tā kā Latvijas pagaidu valdība atradās ar padomju Krieviju
kara stāvoklī, tad es, kā šīs valdības priekšstāvis, nevarēju.griez-
ties pie padomju valdības. Arī kā Nacionālās' padomes loceklis,
es nedrīkstēju spert nekādus soļus. Vienīgā izeja nu vēl bij at-
kal uzstāties Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas vārdā. Šīs ko-

mitejas citi galvenie darbinieki: priekšsēdētājs, inženieris N. Ze-

ļj'ts, priekšsēdētaja biedri J. Edolfs un T. Ziediņš, sekretāri

K. Zalts un P. Siņuks bija latvieši, kuri bija gatavi atbildēt lie-

linieku varas priekšā par savu darbību Latvijas pilsoņu labā. Šī
darbība nebij vērsta pret Ukrainas padomju varu.

Es aizgāju uz ārlietu komisariātu izpētīt jaunos apstākļus.
Komisāra paša nebija kabinetā. Durvju sargs man pateica, ka vēl

pn pieņemot sekretārs. Es gribēju uzgaidīt, kamēr atnāks pats
komisārs. Durvju sargs no agrākiem laikiem mani pazina un kā

gudrs cilvēks saprata manu stāvokli pie jaunās iekārtas. Viņš
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man gribēja izpalīdzēt. Pāris reizes viņš lēniem soļiem staigāja
man garām un cieti paskatijās uz mani. Beidzot viņš pienāca

un čukstēdams tā nozīmīgi man pateica: „Jūs labāk varētu gan

iet pie sekretāra. Tas jau ir tas īstais darītājs; tas visu nosaka;

ko viņš teic, tā tas arī notiek. Komisārs pats, kā ukrainietis, jau
atnāk tikai tāpat. Bet visu rīko sekretārs. Ejiet tik pie viņa. Viņu
sauc par Janovu."

Nu arī es sapratu jaunos apstākļus un lūdzu mani pieteikt
sekretāram, kā latviešu Centrālkomitejas priekšstāvi.

Sekretārs mani tūliņ pieņēma.
Man pazīstamā istabā aiz lielā rakstāmā galda sēdēja gadus

22 vecs žīdu jauneklis, glīti ģērbies, domīgu, nosvērtu sejas iz-

teiksmi. Viņa kustības bij apdomīgas, ieturētas un pašapzinī-

gas, ne pēc viņa gadiem. Viņš lūdza mani piesēsties galda otrā

pusē un starp mums nu iesākās apdomīga diplomātiska saruna.

„Visas agrākās Ukrainas valdības" es iesāku, „uzskatīja Lat-

viju par atsevišķu starptautisku valsts vienību un sakarā ar to

arī Latvijas pilsoņus kā ārzemniekus. Viņu mantu nerekvizēja uu

viņi paši bija svabadi no kara klausības".

Sekretārs ļoti dzīvi paskatijās uz mani, tā kā viņa acu bal-

tumi ātri uzvilņoja un acu zīles tapa lielākas un dzīvākas. Acis

ātri šaudījās un grozījās; viņš apskatīja manu galvu, seju un, kā

likās, manu vienkāršo uzvalku un tad man atbildēja:

«Tagad Latvijā ir Padomju valdība. Tagad uz viņu nu ari

zīmējas Viskrievijas Padomju dekrēti un viņa ietilpst Viskrievijas

jēdzienā".

~Latvijai tagad ir pašai sava Padomju valdība", es mierīgi

atbildēju, „kas agrāk sevi uzskatija par autonomas Latvijas varu

Šis uzskats vēl nav mainījies. No Maskavas aizbrauca uz Rīgu

Stučka, kas Rīgā organizēja Latvijas atsevišķu valdību. Šim vir-

zienam arī piekrita Maskavas valdība".

Sekretāra skati atkal skraidīja un zibsnīja un viņš gaW
noliekdams lēnā tonī man atbildēja:

„Tas pats par sevi neko nenozīmē. Ja Latvijā ir padomju
valdība, tad Latvija stāv zem Viskrievijas Padomes galvenajiem
rīkojumiem".

„Man jāatsaucas uz pirmajiem Lēņina dekrētiem Petrogradā"
es aizrādīju, „kas deva katrai tautai tiesības atdalīties no Krie-

vijas. Šis dekrēts vēl spēkā. Ari Brestas miera līgumā un tapi"

pildinājumā, ko noslēdza Berlinē, Baltijas piekrastes tautas tffl

atstātas sava likteņa noteikšanai".

„Ja-ā! Tās, tā saucamās, tautu pašnoteikšanās tiesība?"

sekretārs laipni noliecās gandrīz līdz galdam un tad atkal atliecās

atpakaļ, sakrampēja rokas, uzlika tās uz galda, ierāva galvu ka'
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miešos, skatijās man cieši sejā un turpināja: „Tagad uz šo tie-

sību pamata, tiklīdz Latvijā ir Padomju valdība, viņas pilsoņi
vairs nevar baudīt Krievijā vai Ukrainā kādas eksteritoriālas tiesības".

Šis uzskats mums te Ukrainā ir gluži jauns", es izbrīnījies
atbildēju un arī augsti uzvilku kamiešus. „Man, liekas, ka nebūtu

vēlams izdarīt nejaušu lūzumu . . .".

Es sakniebu lūpas un domīgi skatijos uz sekretāra rokām ;

bet tad atkal paskatijos viņam acīs. Viņa acis atkal zibsnīja un

viņš uz priekšu noliecies pusčukstošā balsī dzīvi iejautājās:
„Kas par lūzumu? Ko jūs saprotiet zem lūzuma?

«Zem vārda „lūzums" es saprotu nejaušo lūzumu šejienes
latviešu psicholoģijā", es mierīgi atbildēju. „Mēs, latvieši, te visu
laiku dzīvojām uzskatos un pārliecībā, ka Latvija ir atsevišķa
valsts un viņas pilsoņi te — ārzemnieki, un nu uzreizi — jā-
domā citādi. Tas visai lietai kaitīgs".

Tikai vienu sekundi es pārdomāju motivus, kādus pievest,
virzot domas uz to, ka latvieši būtu sūtāmi uz dzimteni, lai viņi
tur būtu savas zemes iekārtas rīcībā. Man ienāca prātā varbūtēja
iespējamība atbrīvot visiem ceju uz dzimteni. Tādēļ es ļoti poli-
tiski turpināju.

«Varētu būt runa par vienotu sociālistisku fronti visā Krie-
vija; bet atsevišķu ekonomisku un juridisku valsts dzīves uzbūvi

derīgi atstāt Latvijai pašai. To viņas pilsoņi vēlas".

Jaunais sekretārs arī savureiz cieti saspieda lūpas, pastum-
dīja tās uz priekšu un atpakaļ (viņam tikko dīga. mazas melnas

usiņas), palieca savu apcirpsto galvu uz kreiso kamiesi, atlieca

atpakaļ un tad man jautāja:

«Sakiet, vai jūs esiet Latvijas Padomju valdības priekš-
stāvis ?"

«Nē! es esmu tikai šejienes latviešu Centrālkomitejas priekš-
stāvis", es atbildēju.

„Kā jūsu vārds?" sekretārs vienaldzīgā balsī jautāja tāļāk.
«Bachmanis", es pateicu savu vārdu un sekretārs to ierak-

stīja savā kabatas grāmatā.
«Jautājums ir svarīgs. Viņš domīgi piezīmēja. Es šodien

yai rītu agri pa tiešu telegrāfa vadu runāšu par to ar Rakovski
Harkovā".

«Ļoti labi", es paklanīdamies piezīmēju, «Rakovska kungs
Pazīst Latvijas lietas. Pagājušā vasarā, kad viņš bija te kā miera

delegācijas priekšsēdētājs, es biju pie viņa trīs reizes un runāju
Par Hindenburga drakonisko zemes atsavināšanas rīkojumu
Latvijā un par Latvijas nākotnes iekārtu pēc uzvaras par vāciem".

«Labi", sekretārs noteica, es parunāšu ar Rakovski un parit
došu jums atbildi".
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„Bet dažiem virsniekiem, ja tādi būtu, jau rīt, varbūt, būtu

jāiet reģistrēties, un ja viņi neietu, viņiem draudētu nošaušana",

es piezīmēju un tad jautāju tāļāk: „Kādu padomu lai es viņiem

dodu, ja viņi griestos pie Centrālkomitejas".

«Uzrakstiet uz viņu dokumentiem, ka viņi ir Latvijas pil-

soņi, un lai viņi atnāk. Es uzrakstīšu savu rezolūciju, ka lidz

Latvijas jautājuma noskaidrošanai, viņiem nav jāreģistrējas",
Janovs atbildēja un mēs abi piecēlāmies un atvadījāmies.

18. februārī sagatavoju iesniegumu arī pašam ārlietu komi-

sāram, pierādīdams, ka Latvijas pilsoņi Ukrainā ir āizemnieki.

19. februārī pīkst. 11 aizgāju uz ārlietu komisariātu. Pie

nama durvīm stāvēja kareivji, uz ielas — inteliģentu pulciņš.
No ministrijas nama iznāca profesors Eichelmanis un ka-

žoku sapogodams apstājās pie kāda inteliģenta un sacija:

„Vairs netiekam ministrijā iekšā :to aizņēmis kāda pulka štābs,

kas nupat ienācis no Poltavas. Arī „Ispolkoms" izlikts no viņa

telpām".
„Vai tad atkal kāda jauna vara ienākusi ?" Es jautāju

Eichelmanim".

„Ja : no Poltavas lielāks pulks. Kas tagad stiprāks, tas ir

augstākā vara. Tarasčanskas divizija atlaida visu Ķijevas miliciju.
Ko tur var darīt," Eichelmans atmeta ar roku.

„Tad man ar latviešu lietu šodien atkal nekas neiznāks",

es gari novilku.

Eichelmanis tūliņ atbildēja :
„No Harkovas saņemta telegrama, ka jūsu Padomju Latvija

pievienota pie Padomju Krievijas. Pats telegramu gan nelasīju,
bet man to nupat ziņoja".

Šī atbilde mani nepārsteidza, to jau gaidīju. Krievijas po-
litika man bija gluži gaiša: arī lielinieki cenšas apvienot visu

Krieviju agrākās robežās. Tā tas vajadzīgs tiem, kuri tagad vada

Krievijas politiku.
„Kur tad sekretārs Janovs?"

.

„Kaut kur meklē telpas, kur mums apmesties", Eichelmanis

atbildēja.
Es aizgāju pie ārlietu komisāra Mazurenko, kurš pieņēma

Tautas apgaismošanas komisariātā.
Es iesniedzu komisāram savā un Ukrainas latviešu Central

komitejas vārdā rakstu (no 18. 11. 1919. g. Nb 986) un sniedzu
komisāram vēl plašākus mutiskus paskaidrojumus.

Mazurenko man atbildēja:
„Lai Latvijas pilsoņus atzītu par ārzemniekiem, vajadzīga

abpusīga valsts atzīšana. To mēs te nevaram izšķirt. Es tele:

grafeju uz Harkovu, bet vēl atbildes nezinu".
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Es nu atkal mēģināju atkārtot jau sekretāram Jauovam do-

tos aizrādijumus, ka latvieši līdz šim uzskatījuši sevi par ārzem-

niekiem un no visām agrākām mobilizacijām bijuši svabadi.

Komisārs apsolīja parūpēties, lai neviens Latvijas pilsonis ne-

kristu sodā, ja viņš jautājuma nenoskaidrošanas dēļ nebūtu gājis
reģistrēties.

Latviešu biedrībā bija sapulcējušies latviešu virsnieki. Viņi
visi bij uzbudināti. Daudzi bija ar mieru arī te mobilizēties,
bet ar noteikumu, lai viņus sūta uz Latviju. Citi palika pie prin-
cipa, ka viņi ir ārzemnieki.

Šod jen jau bija nodrukāts Ukrainas Padomju valdības

priekšsēdētāja Rakovska uzsaukums Donas kazakiem, no kura

bija skaidri redzams, ka Padomju valdība ir nostājusies pret
tautu pašnoteikšanos Krievijā un cenšās Krieviju apvienot.

21. februārī atkal aizgāju uz ārlietu komisariātu pie sekre-

tāra Janova. Man nāca līdz latviešu virsnieki, kuriem es biju

uzrakstījis uz viņu dokumentiem, ka viņi ir Latvijas pilsoņi.
Virsniekus es nesūtīju vienus, lai viņiem komisariātā nenotiktu

kādas ķibeles.
Janova atbilde bij īsa: viņš paņēma izvilkumu no Ra-

kovska telegramas un, uzacis augstu uzvilcis, man pasacija:
„Lūk, viss, ko es varu jums sacīt".

Viņš ievilka kaklu, saslēja kamiešus augstāk, izplēta acis,
tā kā man likās, ka zīles mazliet pastiepās uz ārieni, un tad

savilka nozīmīgu seju. Teikt viņš vairāk nekā neteica.

Es nu vēl paskaidroju, ka tāda atbilde mūs, latviešus, ne-

apmierina, un pievedu faktus, ka Latvijas Padomes jau 1917. gada
rudenī pēc viņu organizēšanās izteikušās par autonomu Latviju
un ka tagadējā Latvijas Padomju valdība šinīs dienās savā notā

pastrīpojusi neatkarīgu Latviju un ka par to stāvot visas poli-
tiskas partijas.

Jaunais diplomāts visu laiku mainīja sejas izteiksmi, kusti-

nāja ģīmja pantus un beidzot pateica, lai es pats telegrafējot
Rakovskim visus motivus. Viņš paņēma un uzrakstīja uz latviešu

virsnieku zīmītēm, ka viņu iesaukšana uz dažām dienām atcelta.

22. februārī sastādīju telegramu Rakovskim Latviešu Centrāl-

komitejas vārdā, aizrādīju, ka Centrālkomiteja izpildījusi konzu-

ļata pienākumus Latvijas pilsoņu lietās un pievedu Janovam

izteiktos motīvus. Telegrama bija 24 rindas gara, uz mašīnas

rakstīta teksta, lielas loksnes formātā.

Noturējām mazu apspriedi, kam aiznest šādu telegramu.
Virsnieki un daudzi citi Centrālkomitejās darbinieki bija tanīs

domās, ka tādu telegramu nav ieteicams aiznest kādam no gal-
venākiem darbiniekiem. Viņu varētu tūliņ arestēt. Tādēļ par
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telegramas nodevēju pieteicās Krastiņu Dāvs, kurš nodarbojās

piena kooperativā kā pārdevējs. Viņš bija tanīs uzskatos, ka viņu
kā „darba cilvēku" tūliņ nearestēs.

Tādu pašu telegramu aizsūtīja Rakovskim Lietaviešu strād-

nieku-zemnieku padome Ķijevā, ar kuras priekšēdētāju es jau
iepriekš vedu sarunas, saskaņodams darbību ar lietaviešiem.

23. februārī latviešu komunisti jau sasauca Ķijevas univer-

sitātes auditorijā latviešu sapulci. Arī mēs, daži latviešu Centrāl-

komitejas darbinieki, ar priekšsēdētāja biedri Edolfu un darbvedi

Gailīti aizgājām uz sapulci. Bija sanākuši ap 200 latviešu. Šinī

sapulcē nu vajadzēja notikt lielajam lūzumam. Komunisms at-

dalījās no latviešu nacionālā gara. Sapulcē bija klāt arī Ķijevas
kara apgabala komandieris, jauns latviešu zēns, kurš nesen vēl

bija sirsnīgs latviešu patriots. Sapulces galvenais darbinieks bija

nervozs, kalsnējs un ārkārtīgi uzbudināts dzelzsceļa ierēdnis, arī

nesen vēl īsts latvietis. Viņš nu gribēja pierādīt, ka viņš uzreizi

pārvērties par lielu komunistu, un tādēļ runājot izkliedza skaļi
teikumus, plati plātīja rokas un viņa seja nervozi raustījās. No-

risinājās ilgas vārdu cīņas par to, kam vadīt sapulci, vai komu-

nistiem vai pilsoņiem — latviešiem. Sapulce uzbudinājās. Viņā
bija vairums īstu latviešu. Komunistu bija pavisam maz un ari

tie, kuri saucās par komunistiem, vēl bija tīrie vakardienas na-

cionālie latvieši.

Ar lielu negribu, vilcinoties vai līdzi nebalsojot, sapulce

pieņēma Baumaņa rezolūciju lielnieciskā garā, tomēr vēl pieme-

tinot, ka jānoliedz terors, jālikvidē ārkārtējās komisijas („Črezvi-
čaikas") un prese nav apspiežama. Rezolūcijas beigās tomēr uz-

svēra Latvijas neatkarību.

Tad pienāca Centrālkomitejas darbinieku rinda. Mēs likām

priekšā sapulcei noklausīties pārskatu par Centrālkomitejas dar-

bību. Man bija jāsniedz pārskats par politisko un diplomātisko
darbību, Edolfam — par Centrālkomitejas vispārējo un saimnie-

cisko darbību, kā arī par bēgļu stāvokli.

Manu plašo ziņojumu neviens nepārtrauca. Beigās es

iesniedzu rezolūciju, ka sapulce atzīst, ka Latvija ir neatkarīga

valsts, viņas pilsoņi Ukrainā un Krievijā ir ārzemnieki un ka

viņiem jāizpilda kara klausība tikai Latvijā. Šo rezolūciju sa-

pulce pieņēma ar simts septiņpadsmit balsīm, kurpretim par
pirmo rezolūciju balsoja deviņdesmit četri. Lielinieciski noska-

ņotie sapulces vadoņi sašuta par to, ka nacionālā rezolūcija j
dabūjusi lielāku balsu skaitu, bet viņu sašutums neatrada atbalsi
sapulce. Pec tam Edolfs sniedza plašu pārskatu skaitļos par visu

Centrālkomitejas darbību.

Nervozais vakardienas komunists, kurš nu saucās par
So-
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kolu, redzēdams, ka nacionālais gars sapulcē ir stiprāks, lika

priekšā slēgt sapulci, tādēļ ka telpas esot nomātas tikai lidz

pulkstens četriem.

Gailīts tomēr vēl lika priekšā rezolūciju, ka arī turpmāk
vēlama Latviešu Centrālkomitejas darbība. i>ai rezolūcijai visa

sapulce piekrita, izņemot pašus komunistiskos vadoņus. Tomēr

pēdējie nepielaida balsošanu bez plašām debatēm un tā kā de-

bates būtu prasījušas pārāk ilgu laiku, tad komunisti lika priekšā
slēgt sapulci. Lai neceltos nekādas naidīgas attiecības, sapulce
priekšlikumam piekrita.

Ar savu aso un nervozo uzstāšanos nedaudzie komunisti

bija sacēluši sapulces vairākumā sašutumu un sapulces dalīb-

nieki mājās ejot runāja par komunistiem ļoti neapmierināti.
2h. februārī jau bija izcēlušās nesaskaņas starp žīdu un

latviešu komunistiem. Kāds latviešu komunists, kas bija cerējis,
ka nu viņu mazā pulciņa rokās ieplūdīs labas naudas zumas

komunisma veicināšanai, tagad redzēja, ka ir vilies, un Latviešu

biedrībā atnācis, sašutis man stāstīja, ka Ukrainas komunisti,
kuru priekšgalā stāvot žīdi, nedodot latviešu komunistiem ne

telpas, ne līdzekļus. Komunisma propagandai esot no valdibas

atvēlēti 11 miljonu rubļu, bet latviešiem no tās zumas nekā ne-

dodot. Liekot priekšā, lai latvieši neejot atsevišķi, bet lai iestā-

joties vispārējos komunistos. Vakarā arī pats komandieris at-

zinās, ka viss karaspēks esot atkarīgs no žīdiem, kuru rokās

tagad esot visi rīcības kapitāli.

„Bet jums taču ir visa armija un ieroči rokās, kādēļ tad

jūs ļaujiet sevi nostādīt atkarībā no žīdu kapitālistiem un kādēļ
jūs pielaižiet, ka visu naudas zumu atdod Črezvičaikas rīcībā,
Par kuru noteic žīdu priekšsēdētājs ?" es iejautājos. No ši

komandiera es vēl nebaidījos, tādēļ ka man likās, ka mūsu

atmiņas par kopējo nacionālo darbu Maskavā vēl ir stipras.

Mēs ilgu laiku pastaigājāmies un pārrunājām par latviešu

stāvokli lielinieku armijā. Viņš man atbildēja, ka viņš cenšoties

latviešu virsniekus pulcināt ap sevi un ievietot štābos, lai viņus
frontes ciņā neizkautu. Armijas stāvoklis materiālā ziņā esot

grūts, tādēļ ka armija esot pilnīgā atkarībā no žīdu komisāriem,
kuri vedot atsevišķu politiku un neļaujot armijai tapt materiāli

neatkarīgai un patstāvīgai. Kāds armijas pulks gan jau mēģinā-
ms uzbrukt Črezvičaikai uz Podvaļņajas Nr. 10. Bet žīdu ap-
sardzība bijusi stipra un Črezvičaika ar veiklu manevru izlieto-

jusi kādu citu, viņai vēl uzticīgu pulku, kurš cīņā ņēmis pār-
svaru, un no uzbrucējiem krituši gūstā liels skaits, kurus visus

sagaidot nāves sods.

Gluži atklāti es ar jauno komandieri tomēr nerunāju.
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Bija taču tādi laiki, kad nevarēja uzticēties ari agrākiem paziņai».
No mūsu pašu vidus Ķijevā daži mantkārīgi un zemi tīpi, kuri

nedaudz dienu atpakaļ' bija vēl ITeli latviešu patrioti, tagad izli-

kās par lieliem komunistiem un ar savu negantību un asinskāri

centās apliecināt savu komunisma pārliecību, piedalīdamies
politiskos uzbrukumos latviešiem un būdami gatavi strādāt

iestādēs, kuras izlieto varu pret mums.

Tomēr ļoti interesanti atkal bija daži latvieši, kuri iebrauca

no citurienes un jau ilgāku laiku bija stāvējuši Padomju diene-

stā. No Maskavas bija iebraucis kāds jauns latvietis. Viņš jau

pirmā dienā ienāca biedrībā un meklēja kādu citu latvieti. Pie

cepures viņam bija lielinieku pentagramma (piecstūris) ; bet

sarunā viņš bija īsts latvietis un juta līdz visām mūsu nelaimēm.

Par latviešu apmelošanu viņš pilnīgi neka nezināja, bet no

pirmās sarunas jau tūliņ saprata, kas ir galvenie latviešu ienaid-

nieki, un kādēļ viņi cenšas uzvelt atbildību par komunismu tikai

latviešiem.

Jaunais viesis bija ļoti sajūsmināts, ka atradis Ķijevā liii

daudz, latviešu, un solījās pa vakariem nākt pie mums iz-

runāties.

Pa ielām staigāja daudz patruļu un ļaužu prāti bija stipri
uzbudināti. Visa pilsēta runāja, ka Taraščanskas pulks negribot
padoties pavēlēm un esot uzbudināts pret žīdiem. Ari stāstīja,

ka kādi desmit cilvēki, kas aģitējuši pret žīdiem, tūliņ nošauti

Runāja par daudziem citiem nāves sodiem.

Bruņenieka, Kreicberģa un mana dzīve tapa arvien nepa-
nesamāka.

Bruņenieks vairs nedabūja algu un pārtika no savām

grāmatām, kuras viņš iesāka izpārdot. Viņš kaut kur ārpus

Ķijevas kādā dzelzsceļa bodītē dažreiz dabūja kādas mārciņas
miltu. Tās viņš salīcis un noskumis nesa uz mājām. Dažreiz
vēlā vakarā, lielā satumsā viņš ienāca biedrībā un viņam bija
rokā vai padusē maza miltu kulīte. Tas bija viņa un viņa dēla

bada apmierinājums vairākām dienām.

Mēs ar Kreicberģi nodzīvojām pašus pēdējos grašus, kas

mums vēl bija atlikušies no Nacionālās Padomes dotā mazumiņa
Mēs neparedzējām, kad atkal varēsim ko pelnīt; mēs nezinājām
cik ilgi mūs atstās brīvā ; mēs skaitījām dienas un novērojām

politiku, kura mūs spiestu glābt sevi kādā Ukrainas mežā vai

citā drošākā patversmē, ja mēs jau galīgi būtu apdraudēti. Visa

mūsu tuvākā un tālākā nākotne mūms nedeva nekādu izredzi M

kaut kādu peļņu un tādēļ katrs atlikušais grasis bija jātaupa af
vislielāko izturību.



107

Tādā stāvoklī atradās tūkstošiem citu latviešu inteliģentu
un desmitiem tūkstošu vēl izkaisītu latviešu bēgļu Ukrainā. Bet

citu nelaime neatviegloja mūsu pašu grūto stāvokli un domas

par nezināmo nākotni. Mūsu dzīve tapa tik vienkārša un trūkums

tik liels, kā par ievērojamu notikumu mēs jau uzskatījām pat
lielāka melnas maizes gabala iepirkšanu.

Uz visiem laikiem man vēl paliek atmiņā kāds laimīgs
maizes iepirkums, kuru mēs ar Kreicberģi izdarījām Besarabkas

tirgus ēkā. Parasti mēs gājām uz tirgu rīta agrumā, tādēļ ka

dažās dienās ap pulkst. 12 maize tapa daudz dārgāka. Bet

mēs nepirkam daudz un taupijam naudu. Kādā dienā, noma-

nīdami politisku uzbudinājumu par zemnieku nemieriem

ārpus Ķijevas, mēs rīta agrumā, tiklīdz atslēdza tirgus
ēkas durvis, aizgājām iepirkties maizi vairāk dienam. ledami uz

leju pa Levašova kalnu, mēs nopietni pārspriedām, cik gan mēs

varētu maizes iepirkties, neizraujot pārāk lielu robu mūsu

budžetā. Tirgus ēkā mēs apstaigājām visus maizes pārdevējus
un pārliecinājāmies par cenām. Mēs apstājamies pie kāda pārde-
vēja, kuram bija vislielākie melnas maizes klaipi, kā likās labi

izcepti. Mēs nolīgām cenu un nopirkām lielu klaipu, kurš

svēra 63 mārciņas. Pārdevējs pārgrieza klaipu un atkal

nosvēra katra daļu. Kreicberģis paturēja 33 mārciņas,
es — 30 mārciņas. Ar lielu nopietnību mēs apskatījām savu

lielo bagātību un tad, katrs savu daļu paņēmis, gājām uz mājām
pret Levašova kalnu. No vājās barības spēka mums bija maz

un mūsu maizes padoms pret kalnu ejot bija smagi sajūtams.
Brīžiem mēs nesām maizes puskukuli padusē, brīžiem cēlām to

uz kreisā pleca un pie gala pieturēdami, lēni soļojām pret
augsto kalnu.

Par šo maizi mēs samaksājām lielu naudu ; bet iepirkums
mus savā ziņā padarīja bagātus. Otrā dienā maizes cena jau
cēlās par 10 rubļiem uz mārciņas, un katrs no mums bij uz

iepirkumu pelnījis 300 rubļu; trešā dienā maize maksāja vēl

10 rubļu vairāk un mēs jau bijām itkā pelnījuši 600 rubļu. Ar

katru nākošo dienu maizes cena vēl pieauga un tādēļ katru dienu,
kad tik ņēmām maizi rokā, un kad tik no klaipa ar lielu apdomu
nogriezām kādu riecieniņu, mēs visi trīs runājām par lielo pelņu
un laimīgo ideju — nopirkt vienā pašā reizē tik daudz maizes.

Bruņenieks no sirds un nopietni juta mums līdzi, un tas mums

ar Kreicberģi bij morālisks gandarījums.
Normālā dzīvē šos sīkumus pārrakstot un pārdomājot, ir

ļļieži vien jāšūpo galva un jājautā, kādēļ gan šo smago, bet
uelo

un pamācošo dzīvi, kuru pārdzīvojuši un izcietuši gandrīz
W\ inteliģentie latvieši svešniecības laikmetā, ļoti daudzi no
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mums jau aizmirsuši un tagad uzstāda savai dzīvei un savai

valstij tādas prasības, kādas nav piemērotas ne laikam, ne

apstākļiem.
Mūsu nacionālā dzīve un darbība Centrālkomitejā gāja uz

beigām. 2. martā (1919. gadā) es Centrālkomitejas telpās jau

saņēmu, kaut gan vēl latviešu valodā, latviešu komunistu partijas
Ukrainas sekcijas Ķijevas komitejas paziņojumu (Nr. 20) Lat-

viešu Centrālkomitejas valdei, kā komunistu komiteja nolēmusi

„ņemt zem savas kontroles Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas
darbību un šim nolūkam ir izvēlējusi komisiju, sastāvošu no

b. b. Bunnes un Bērtuļa. Šiem biedriem ir uzdots caurlūkot

visus Centrālkomitejā ienākošos un izejošos rakstus, piedalīties
Centrālkomitejas valdes sēdēs, apturēt un ziņot komitejai par
katru Centrālkomitejas valdes soli, kas ir pretējs latviešu komu-

nistu partijas ieskatiem".

Uz Centrālkomitejas pirmo telegramu Rakovskim no Har-

kovas neatbildēja. Es vedu sarunas ar leišiem un kopā ar

viņiem sastādīju otru vēl plašāku (365 vārdi) telegramu Rakov-

skim Harkovā. Šo telegramu parakstīja Latviešu Centrālkomitejas

priekšsēdētājs Zemīts un 4. martā to aizsūtīja uz Harkovu.

5. martā pienāca no Harkovas uz ārlietu komisāra Mazu-

renko vārda telegrama, lai paziņo Latviešu Nacionālai komitejai,
ka viņa nelikumīgi izpilda konzula pienākumus, un lai publicē
Latvijas, Lietavas un Baltkrievijas valdību lēmumus, ka visu šo

republiku pilsoņi, kuri dzīvo citu padomju republiku teritorijā,
ir mobilizējami kara klausībai.

6. martā es vēl sagatavoju iesniegumu ārzemju konzuļiem

Centrālkomitejas vārdā un pieliku norakstu no 4. marta tele-

gramas Rakovskim, bet tas maz ko vairs varēja līdzēt latviešu
lietai ; ari ārzemju konzulu iespaids uz vietējo dzīvi bij zudis.

7. martā laikrakstos bij iespiests ziņojums no Harkovas, ka

Latvijas pilsoņiem kara klausība jāizpilda Ukrainā. Baltkrievi

un leiši nemaz nebij minēti. Tā tad latviešiem vieniem bija

piegriesta sevišķa vērība. Par Latviju tanī pašā dienā laikrakstos

jau bija ziņots, ka tur pret lieliniekiem cīnoties vācu baroni,

ārzemes vācu dzelzsdivizija un reti latvieši. Par Pagaidu Valdību

nepienāca ne vēsts.

8. martā laikraksti paziņoja Ķijevas apriņķa kara komisāra

rīkojumu, ka visiem Latvijas pilsoņiem, kas' agrāki izpildījuši
kara klausibu, nevien jāreģistrējas pie kara priekšnieka, bet ari

latviešu komunistu partijas birojā uz Levašovas ielas Nr. 28.

Vakarā latviešu biedrībā ienāca viens no galvenajiem
komunistu darbiniekiem, bet bija ļoti nervozs un uzbudināts.
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Viņš mētāja rokas un sirdījās, ka latviešu komunistu delegāti
nedabonot atļauju izbraukt uz Harkovu.

9. marta rīts mums atnesa jau gluži atklātu ziņu par žīdu

aktivo politisko dzīvi. Laikrakstos bija ziņots, ka „par revolu-

cionārā tribunāla apsārgātāju un viņa lēmumu un spriedumu

(ncnojiHeHie nocraHOßJieHiii m npnroßopoß'b) izpildītāju organi-
zēta komunistu rota tikai no komunistiem un žīdu komunistiskās

savienības „Bunda" locekļiem.
Dažam no latviešu jaunajiem komunistiem tomēr vēl mita

krūtīs divas dvēseles — jaunā komunistiskā un vecā — nacionālā.

Kāds no viņiem bija ļoti uzbudināts par to, ka pēdējos Viskrie-

vijas un žīdu komunistu ziņojumos arvien biežāk uzsverot, ka

vajaga pārcirst „rtacionalos mezglus" un atsvabināt proletariātu
no «nacionālā sloga" (merb). Komunists galvu nolaidis stai-

gāja pa latviešu biedrības drēgno telpu un sirdījās, ka visās

šinīs avizēs nomanāma tāda tendence, ka mazās tautas grib
apspiest un novest pie lielo tautu proletariāta valdības un virs-

kundzības. Tas jau skaidri bija redzams no 9. martā «KieBCK»
KoMVHMCT'ā" nodrukātā projekta.

Vakarā latviešu biedrībā Bebris man vēl nodeva otru tele-

gramu no Harkovas uz Latviešu Centrālkomitejas vārdu, kurā

bija paziņots, ka uz visu bijušās Krievijas robežās pastāvošo
padomju valdību lēmuma pamata, šo republiku pilsoņi, kuri

dzīvo citu padomju republiku robežās, ir piespiesti izpildīt kara

klausību savā dzīves vietā. Par Latvijas padomju valdības

atsevišķu lēmumu, kā tas bija ziņots pirmā telegramā, nekā vairs

nebij rakstīts jaunā telegramā. Tā tad cēlās jautājums, ■ vai tādi

lēmumi Latvijā, Lietavā un Baltkrievijā maz bij pieņemti.

13. martā no Bojarku sādžas kāds latviešu bēglis mums

ieveda proklamāciju, kura bija izplatīta tautas masās. Tā uzai-

cināja tautas masas kaut žīdus, ķīniešus un latviešus. Viņam
apgalvots, ka drīz būšot jauna valdība, kura atļaušot sist žīdus,
ķīniešus un latviešus.

Mēs sev neka vairs nevarējām līdzēt. No vienas puses
ļaunā politikā rīdija pret mums tumšās tautas masas, no otras

mūsu nacionālo dzīvi ārdīja latviešu komunisti.

17. martā mēs ar Kreicberģi un Bruņenieku velti staigājām
Pa pilsētu maizi meklēdami. Pat uz tirgus mēs nevarējām dabūt

ne maizi, ne kartupeļus.
Visu sejas bij saīgušas. Vienkāršie cilvēki paklusām jau

kurnēja uz lieliniekiem. Laucinieki vairs neieveda pilsētā maizi

Jn atstāja pilsētniekus savam liktenim. To viņi nedarīja tādēļ,
ka

agrāk, iebraucot ar vezumiem pilsētā, dažādi spekulanti,
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izlikdamies par Črezvičaikas aģentiem, konfiscējuši zemniekiem

produktus bez maksas.

19. martā es jau saņēmu biedrības telpās latviešu komu-

nistu rakstu (Nr. 77) latviešu Centrālkomitejai, kurā bija paziņots,
ka Centrālkomiteja tiek likvidēta un visa darbvedība un stati-

stika pilnā kārtībā jānodod komunistu partijas biedriem, kuri

rakstā minēti. Raksta beigās jau bija izteikti draudi, „par kaut

kādu dokumentu tīšu iznīcināšanu U. L. C.-X. tiks saukta pie

likumīgas atbildības".

Par rakstu vai dokumentu noslēpšanu nevarēja būt ne runas

tādēļ, ka starp Centrālkomitejas darbības saņēmējiem, jaunizcep-

tajiem komunistiem bija cilvēks, kurš vēl mēnesi atpakaļ izlikās

par īstu latviešu nacionālistu un pat par Deņikina varas piekri-
tēju un strādāja Centrālkomitejā. Viņš bija turējis savās rokās

katru grāmatu, katru rakstu un katru komitejā atstātu Latvijas

pilsoņu pasi. Viņš visu bija redzējis, ko mēs, Centrālkomitejas

locekļi darām, un visu dzirdējis, par ko mēs runājam.
No šī cilvēka neka mēs nevarējām noslēpt. Tomēr bija

jāmēģina glābt vēsturiskos materiālus un izsārgat no nezināmu

cilvēku rokām vairākus simtus Latvijas pilsoņu agrākās pases,

kuras mēs bijām paturējuši Centrālkomitejā, izdodami viņiem
Latvijas nācijas pases.

Ja pases nāca svešu rokās, ar tām varēja izdarīt visādas

krāpšanas un viltošanas, un viegli ietikt Latvijā.
20. martā mēs neviens valdes loceklis negājām uz biedrību,

lai mums neuzmāktos latviešu komunisti ar Centrālkomitejas
arķiva pieņemšanu.

Bet 21. martā jau varēja sagaidīt, ka komunisti to atņems
ar varu.

Fs pārdomāju ari tādu varbūtību, ka komunisti atradīs labu

iemeslu «ņemt ari mani līdz", lai vēlāk apcietinājumā es dotu

viņiem tuvākus paskaidrojumus par visiem agrākiem rakstiem.

Tā bez kāda cita iemesla mani viegli varētu apcietināt.
Biedrībā onkulītis man pateica, ka vakar-vakarā jau iera-

dušies biedrībā kādi četri latviešu komunisti atņemt Centrāl-

komitejas arķivu un pārtraukt viņas darbību. Birojā bijis darb-
vedis Gailīts viens pats. Viņš atbildējis komunistiem, ka bez

valdes lēmuma viņš nedrīkst atdot dokumentus un grāmatas.
Bija skaidrs, ka šovakar komunisti katra ziņā atņems visu bie-

drības_ arķivu. Tādēļ bija jāsteidzas nogādāt to drošā oficiālā

iestāde, lai tad velak ar to notiek, kas notikdams.

Mans nodoms bija nodot arķivu ārlietu komisariātā un

tadeļ es steidzos uz turieni. Vairs neatlika laika pārģērbties
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labākās drebēs. Ārlietu komisariātā visi ģērbās glīti; ari apme-

klētāji centās piemēroties apstākļiem. Es aizgāju tāpat, kā biju
ieradies biedrībā, vecās darba. drēbēs ar novalkātām zaldātu

tupeīēm kājās. Komisariātā satiku vecus paziņas. Man tūliņ
pienāca klāt Armēnijas priekšstāvis un apjautājās, kā stāv ar

Latvijas lietām. Mēs atgājām nomalis un pārrunājām kādu

brītiņu par savu stāvokli. No kādas sānis istabas iznāca profe-
sors Eichelmans. Viņu ari komunisti bija paturējuši darbā kā

starptautisku zinibu speciālistu. Piegāju pie viņa un apjautājos,
vai varu tūliņ ar viņu parunāt. Viņš tā nozīmīgi paskatījās uz

mani un sauca mani līdz savā kabinetā. Tur man kādu brītiņu
vēl bija jāpagaida, kamēr profesors beidza sarunas ar Norvēģijas
konzulata sekretāru. Pa šo brīdi pienāca pie manis un pasauca

mani savrūp kāds komisariāta ierēdnis, kurš agrāk strādāja
Centrālās Radās darbā. Viņš mani labi pazina un bija man

labvēlīgs.

«Nenāciet vis pie mums", viņš čukstēja. „Ir dota pavēle
jūs tūliņ apcietināt, tiklīdz jūs speriet kādus oficiālus soļus".

„Vai mani vien?" es čukstēdams iejautājos.

«Vispārīgi visu jūsu komiteju, ja ta izpildīs konzulata

pienākumus kā agrāk", ierēdnis, tīko sadzirdami atbildēja. Es

sniedzu viņam roku un klusi nočukstēju: «Pateicos!" lerēdnis

tūliņ aizgāja.

Atlaidīs norvēģieti, profesors kādu laiciņu vēl steigdamies

parakstīja dažādus papīrus, un tad piesauca mani pie galda, lika

nosēsties viņam pretim un paklusi iesāka :

„Mēs dabūjām no Harkovas telegramu, kurā pieprasīts, vai

'c ir kāds Latvijas priekšstāvis. Es gan atminējos jūs, bet

nezināju, kur jūs esiet un ari neatradu par vajadzīgu minēt jūsu
vārdu. Mēs atbildējām, ka tagad tāda priekšstāvja vairs nav un

aizrakstījām Ispolkomam, lai sniedz mums oficiālas ziņas. Par

jūsu komiteju telegramā teikts : „Ja Latviešu Nacionālā komiteja

patvarīgi izpilda konzulata pienākumus, viņu tūliņ vajaga arestēt".

To tad nu jus ziniet un ne ar kādiem konzulata pienākumiem
vairs nenodarbojaties".

Eichelmans pašūpoja kādu papīri, pašūpoja galvu trīs reizes

u n lūpas cieti saspiedis, iesānis šķielēja uz tukšu vietu rakstāma

galda zaļajā vadmalā.

Es tomēr atzinu par nepieciešamu sniegt profesoram vēl

dažus paskaidrojumus.

«Jums, profesora kungs", es teicu, «taču zināms, ka visu

agrāko valdību laikā Latviešu Centrālkomiteja izpildīja konzula

Pienākumus un es uzstājos viņas vārdā kā Latvijas pārstāvis.
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Centrālkomiteja strādāja pilnīgi atklāti un legāli. Kad iesakās

tagadējās padomju valdības vara, es Centrālkomitejas vārdā pēc

starptautisko tiesību parašām 18. februārī paziņoju ārlietu komi-

sariātam par Centrālkomitejas konzulata darbību un gaidīju uz

tagadējās valdības piekrišanu, vai mūsu prasības noraidīšanu.

Centrālkomiteja rīkojās pilnīgi likumīgi un bija atzīta kā starp-
tautiska iestāde no visām agrākām valdībām. Viņa nekad nav

domājusi uzsākt kādas politiskas cīņas pret tagadējo iekārtu.

Tādēļ nevajadzētu traucēt Centrālkomitejas darbību, bet atļaut
viņai strādāt vismaz izkaisīto latviešu bēgļu interesēs".

„Tas man viss labi zināms, «Eichelmans īsi atbildēja; „bet

mums dots priekšraksts no Harkovas un pēc ta mums jārīkojas".

„Tad atļaujiet man noskaidrot kādu citu svarīgu jautājumu",
es turpināju, «Centrālkomitejas arķīvā ir aizturētas pases un

dažādi citi svarīgi dokumenti, kuri pieder Latvijas pilsoņiem.
Šie dokumenti ir uzticēti mums, kā konzulatam. Bet tagad
nu viena pati latviešu komunistu sekcija grib atņemt visu Cen-

trālkomitejas arķivu ar visiem svarīgiem dokumentiem. Latvijas

padomju valdības priekšstāvja te nav un mēs nevaram konzulata

dokumentus nodot nekādai oficiālai Latvijas priekšstāvniecībai,
kuru atzītu tagadējā Ukrainas valdība. Tādēļ mums būtu lūgums,
lai ārlietu komisariāts saņemtu visu Centrālkomitejas arķivu savā

pārziņā"

«Vediet šurp! Te viss paliks vesels un neaiztikts", Eichel-

mans īsi un svarīgi atbildēja.

Es no prieka sakustējos un tūliņ piecēlos. Cita nekā man

nevajadzēja. Es biju savu sasniedzis. Es steidzos uz biedrību.

Pulkstens jau gāja uz trim. Bez Centrālkomitejas citu valdes

locekļu zināšanas es tomēr nekā nevarēju darīt. Steidzīgi es sa-

zinājos ar priekšsēdētāja biedriem Edolfu un Ziediņu, kā arī ar

darbvedi Gailīti. Drīz ieradās mazajā valdes istabiņā Ziediņš un

Gailīts. Pulkstens jau bija četri. Valdes sēde bij nolikta uz

pulkstens sešiem. Līdz tam laikam vajadzēja nodot visu darbibu,

tādēļ bij ārkārtīgi jāsteidz. Uztraukti un nervozi mēs visi trīs

(Ziediņš, Gailīts un es) krāvām aktis un dokumentus ārā no

skapja un galda un steidzīgi sakārtojām un ievedām sarakstā
Šinī lielaka steiga atvērās istabiņas durvis un pa tām pašāvās
iekša lielinieku-komunistu uzticības vīra Bērtuļa tumšā galva.
Mes izlikamies,_ka viņš mūs nebūt nav pārsteidzis un turpinājām
savu darbu. Bērtulis bija vienkāršs cilvēks, pēc amata kalējs,
kurš laga nesaprata ne zocialismu, ne komunismu, bet bez pār-
liecības gāja uz turieni, uz kurieni viņu veda citi spēcīgāki prāti
Ar viņu mēs varējam saprasties vienkāršā valodā. Redzēdams
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mūs čakli strādājam, viņš padeva labudienu, pasmaidīja, un tad,
kā jau svarīga uzdevuma persona, ar uzsvaru balsī noteica:

„Tas ir labi, tas ir labi, ka jūs gatavojiet nodošānai; mums

dikti jāsteidzas, citādi var vēl atbraukt no Harkovas latviešu

komisāru kungi un noturēt mūs par melniem, kad mēs nebūsim

jūsu dokumentus paņēmuši un jūs likvidējuši".
„Ko jūs, Bērtuļa kungs, tik loti steidzaties un baidāties no

Harkovas kungiem?" es ātri iebildu. „Vai tad jums nu tā bail

no tā, ka harkovieši jūs sauks par melniem. Viņi taču jums,
kā komunistam, ticēs, ko jūs sakiet. Nevar taču tik lielos jautā-
jumos likt visu svaru uz to, ko teiks Harkovas kungi. Centrālko-

miteja nekā nelikumīga nedara, un jūs un harkoviešus netraucē".

„Ja, ja-ā", Bērtulis novilka, „bet lieta nokavējās un viņi
var rītu pat atbraukt. Vai mani divi biedri vēl nav atnākuši?"

Viņš paklusi iejautājās.
„Vēl jau par agru, Bērtuļa kungs", es atbildēju, „valdes

sēde notiks tikai pulkstens sešos. To jūs jau paši ziniet, ko tad

jūs uztraucaties un nākiet šurp jau divas stundas agrāk. Vai

tad lieta patiešām deg ?"

„Kā tad nē", Bērtulis paskaidroja. „Vai tad valdes sēdi

nevar tūliņ noturēt?"

„Ja, kā tad to lai izdara ?" es iemetu. ~Valdes locekļi
sanāks tikai pulkstens sešos. Nākiet arī jūs tad. Tagad mums

nemaz nav vaļas un jānokārto visas lietas".

„Nu, labi, labi: kārtojiet, kārtojiet," Bērtulis novilka, bet

palika stāvam pie durvīm.

Mēs strādājām un steidzamies, un uz viņu nemaz nepaska-
tījāmies. Viņš stāvēja un stāvēja, bet beidzot viņam tomēr pa-
'ika garlaicīgi un viņš lēni aizvēra durvis. Brītiņu mēs paklau-
sījāmies, uz kuru pusi noklaudz viņa soļi. Viņš aizgāja no

biedrības. Lēniem soļiem viņš caur pagalmu izgāja uz ielas.
Nu mēs uzelpojām vieglāki. Atri mēs sabāzām maisā aktis,
grāmatas un dokumentus. Gailīts uzsvieda maisu uz muguras.
Mēs ar Ziediņu dažus aizsaiņus paķērām padusē un — tad prom
n o biedrības. Lejā, priekšnamā Gailīts ar Ziediņu vēl noslēpās
satumsā un es izsteidzos caur pagalmu apskatīties, vai tuvumā
Uz Kreščatika nestāv un nenovēro kādi latviešu komunisti. Kad

neviena nebij, es atgriezos pagalmā. Gailīts laiku pa laikam

Pabāza galvu no biedrības priekšnama un es viņam pametu ar

roku. Nu viņi ar Ziediņu lieliem soļiem drāzās caur pagalmu
Uri

uz Kreščatika ļaužu drūzmā. Pusrikšus
mēs devāmies proīīī -pret Levašovas kalnu uz Bebru Jāņa dzī-

vokli. Tur viņš mūs jau guldīja. Mēs visi četri steidzāmies

pilnīgu sarakstu, lai būtu vieglāk visu nodot. No lielas
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steigas mums visiem sviedri tecēja pa pieri uz leju. Rūpes ari

bija par to, ka komisariātā vairs nebūs neviena cilvēka, kam va-

rētu nodot Centrālkomitejas arķivu.
Pulkstens jau bija seši. Ap šo pašu laiku biedrībā ieradās

komunisti uz valdes sēdi un darbības pieņemšanu. Varēja atga-

dīties, ka viņi zinādami, kur dzīvo mantzinis Bebris, nāk viņam

pakaļ un atrod mūs «noziedzīgā darbā". Viņi pat varēja likt

uzlaust skapi un_tad būtu ieraudzījuši, ka tur vairs nekādu do-

kumentu nav. Atri viņi būtu sarīkojuši meklēšanu un bez šau-

bām mūs atraduši.

Bet arī mēs jau bijām savu darbu beiguši. Ziediņš ar

Gailīti aizsteidzās atsaukt ormani, es paliku pie aizsaiņiem,
Bebris gāja pie sava darba. Drīz atgriezās Gailīts ar ormani.

Mēs iznesām un ielikām ratos maisu ar visu Centrālkomitejas

arķīvu. Mēs iesēdamies ratos tā, kā ar kājām un mēteļu stūriem

sedzām maisu. Uzbudināti mēs skubinājām ormani, lai brauc

ātrāk pret kalnu. Bet zirgs līda kā gliemezis un minūtes izlikās

mums pārāk garas. Mēs metām līkumus un braucām pirms pa
Jauno un tad pa Veco Levašovas ielu. Pa nelaimi mums bija

jābrauc gar Latviešu komunistu klubu uz Levašovas ielas N° 28.

Pa kluba logu varēja mūs ieraudzīt. Klubs bija iepretim namam,

kur atradās ārlietu komisariāts. Visu kas notika pie komisariāta

durvīm, varēja novērot pa kluba logu. Mūs varēja apcietināt
pie paša komisariāta durvīm.

Braukdami gar komunistu klubu, mēs ar Gailīti sacēlām

apkakļus, uzmaucām dzīli galvā cepures, sagriežamies abi uz

otru pusi un izlikamies, itkā mēs būtu svešnieki un skatītos uz

namu numuriem, meklēdami kādu mums nezināmu namu.

Jau piebraucām pie komisariāta nama. Es izlecu no

ratiem un pie durvīm piesteidzies, iesāku zvanīt. Gailīts palika
sēžam ratos un slēpa maisu. Es zvanīju, zvanīju. . .

zvanīju...
nekā.

. . vēl zvanīju, neviens nenāca. Laiks steidzās. Deniņos
man sita kā ar āmuru. Arī Gailīša sejā bija lasāms uztraukums.

Viņš vēl sēdēja ratos un slēpa maisu. Es vēl zvanīju, bet ne-

viens nenāca. Laiku pa laikam mēs ar Gailīti skatījāmies uz

komunistu klubu, vai tik no turienes kāds nenāk pie mums, vai

nenovēro mūs. Zvanīju atkal. . . Velti! Nu īsi pārspriedām,
ko darīt. Tik ilgi stāvēt pie durvīm nebij iespējams. Jau no

citiem namiem sāka uz mums skatīties. Nu mēs samaksājām
ormanim, sagrābām maisu un blakus iedami un aiz sevīm maisu

slēpdami, aizsteidzamies nama otrā pusē pie citām durvīm. Te

kaut kas bij uzrakstīts par muzikantu galveno valdi. Kas man

daļas! Es_rāvu arī šo durvju zvanu.- reizes. Ne-
viens nenāca. Ko nu darīt? Gailīts ar maisu palika ārpusē;



115

es vēlreiz steidzos pie priekšdurvīm un atkal zvanīju. Velti.

Gāju atkal pie Gailīša. Nu mēs paķērām maisu un iegājām
pagalmā meklēt sētnieku. Te nebij neviena cilvēka. Pa šaurām

durvīm es iegāju namā un saucu pa trepēm uz leju pagraba
telpā. Kā no zemes apakšas atsaucās gara rupja vīrieša balss;
tad sāka klaudzēt soļi un es šauro, netīro trepju lejas galā
ieraudzīju vienkāršu pusmūža vīru ar dvorņika seju.

„Vaj jūs esiet sētnieks?" Es jautāju.
„Jā-ā-ā", viņš gan' un dobji novilka.

«Laižiet mani ministrijas telpās nodot svarīgus dokumentus!"

Es saucu spēcīgā balsī.

Sētnieks lēni uzkāpa pa trepēm un pusbalsī rūca : «Jāpasauc
būs šveicars". Viņš virzījās man garām pa mazām durvtiņām.
Es gāju viņam pakaļ. Drīz es ieraudzīju komisariāta priekšnamu.

„A-ā-ā! Te jau komisariāta priekšnams! Ko nu vairāk?"

Es domās iesaucos. „Nu tik nest grāmatas augšā pa trepēm un

tad rūpēties par tālāko. Es palūdzu sētnieku nemaz vairs ne-

meklēt šveicaru, bet pagaidīt uz vietas. Pats es steidzos pie
Gailīša. Mēs paķērām smago aizsaini un drīz bijām pa trepēm
augšā un iegājām lielajā pieņemšanas istabā. Istabas pašā dibenā

sēdēja divi vīrieši.

„Vai ie ir kāds ierēdnis, kam var nodot svarīgus doku-

mentus?" Es iejautājos, un tad vēl piezīmēju: „Tie ir svarīgi
konzulata dokumenti".

Jaunākais ātri piecēlās un steidzās man pretīm.
„Vai jūs variet saņemt un parakstīties ?" Es jautāju ierēdnim.

„Ja, lūdzu", viņš ātri atbildēja.
Viens — divi — trīs — Gailīts klāt ar nesamo. Es pa-

sniedzu ierēdnim rakstu un lūdzu parakstīties burtnicā ar atzīmi,
ka parakstītājs ir ārlietu komisariāta ierēdnis. Darīts. Aizsaini

ienesām un nolikām uz profesora Eichelmaņa galdu.
Un nu uz valdes sēdi. Bet biedrībā vairs nebija neviena

komunista. Tie bija ilgi izgaidījušies un aizgājuši. Bērtulis

°nkulītim svarīgi paziņojis, ka nu viņi vairs netaisīšot nekādas

ceremonijas, bet atnākšot ar «sarkanajiem" un tad visu pa-

ņemšot paši.
Jau bij ieradušies mazajā istabiņā uz valdes sēdi Ziediņš,

Zalts un Bebris. Šī nu bija pēdējā un līdz ar to arī vēsturiskā

valdes sēde. Mēs visi apzinājāmies, ka katru minūti mūs var

pārsteigt un apcietināt; mēs bijām pārliecināti, ka komunisti

jūtas apvainoti un varbūt tūliņ ieradīsies ar bruņotu spēku un

mums atmaksās par mūsu nepadošanos viņu priekšrakstam.

Es novēroju Ziediņa, Zalta, Bebra un Gailīša sejas. Tās

vairs nebij uztrauktas. Gluži otrādi: visu šo patieso latvju dar-
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binieku sejās bija lasāms savāds miers un klusa apņemšanas.
Viņi apzinīgi un drošsirdīgi izpildīja savu pēdējo pienākumu un

nebaidījās ne no kādām sekām. Kas tad viņiem vēl te bija ko

nākt un ko spriest? Viņi jau zināja, ka arķivs nodots un viss ir kārtībā,
tā tad valdes sēde varēja arī nenotikt.' Bet viņi apzinājās, ka

visam Centrālkomitejas lielajam darbam jāpieliek punkts un

vēstures priekšā jāsaka pēdējais drošsirdīgais vārds valdes sēdē

un protokolā. Piedalījās priekšsēdētaja biedrs Teodors Ziediņš,
sekretārs Kārlis Zalts, mantzinis Jānis Bebris, valdes loceklis

Kristaps Bachmanis (šo rindiņu rakstītājs) un Centrālkomitejas
darbvedis Voldemārs Gailīts.

Sēdi atklāja un vadīja Ziediņš, protokolēja — Zalts.

Protokolā atzīmēja visu notikušo, iesākot ar komunistu sekcijas
rakstu N° 77 un beidzot ar visas darbības grāmatu un zīmogu
nodošanu šinī dienā ārlietu komisariātā pie pavadraksta N° 1039.

Centrālkomitejas valde nolēma : līdz kamēr nesaņems kādu

Latvijas valdības, savu darbību pārtraukt un par to

ziņot vleTeļ^amIcitos Ukrainas laikrakstos.
Sēde klusi, bez pārtraukumiem. Neviens

no citiem latviešiem šovakar, biedrībā vairs neieradās. Viņas
dzīvais nacionālais gars vēl tilr~tjrj~-— onkulītis Kārlis

Briedis, kas jau bija pārdzīvojis visas dažādo ~7āldīfeļr īsākās vai

garākās vēstures un arī tagad vēl palika par liecinieku nākošām

dienām. Klusajā, tukšajā blakus istabā bija dzirdami viņa lēnie soļi.
Valdes sēdi beiguši, mēs visi klusi palikām pie galda,

savās vietās, kamēr Zalts nenorakstīja protokolu. Kad bija pie-
likts punkts tekstam, Zalts vēl pierakstīja : „Sēdi slēdz pīkst. 9

vakarā 21. martā (1919. g.)". „4) Šis protokols nolasīts un pie-
ņemts". Zalts pasniedza protokolu Ziediņam un tas ar stingru
roku to parakstīja. Pēc tam to parakstīja sekretārs Zalts. Tad

mes visi svinīgi piecēlāmies, sniedzām cits citam roku un to ilgi

spļedām un kratījām ar lielu sirsnību. Tas bija beigu-cēliens
musu lielajam darbam.

Mums bija cerība, ka Bebris dzīvos no mums visilgāk savā
darba, tadeļ ka viņu uzskatīja par piena kooperatoru un darba

cilvēku, kurš ar politiku nenodarbojas. Tādēļ mēs šo pēdējo
protokolu nodevām Bebra glabāšanai.

Komunistiem mēs tūliņ rakstiski paziņojām uz Levašovas

ielu JSTs 28, ka mes esam rīkojušies saskaņā ar starptautiskām
tiesībām un nodevuši visu Centrālkomitejas arķivu ārlietu ko-

misariātam.

Mēs visi sirsnīgi_ atvadījāmies cits no cita un no vecā

onkulīša, un klusi aizgājām no biedrības telpām. Pa pagalmu
iedami mes neka nerunājām. Uz ielas mēs vēlreiz atvadījāmies
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un gājām katrs uz savu pusi. Nu tik es sajutu pirmo reizi šinī

dienā, ka nervi man ļoti uztraukti no lielajiem pārdzīvojumiem.

Sāpēja galva un krūtis. Galvā tā savadi -dunēja un visā orga-
nismā bija sajūtams liels nogurums.

Man bija jāmeklē kaut kur naktsmājas. Atgriesties Bruņe-
nieka dzīvoklī es šonakt negribēju. Lēniem soļiem pa tumsu es

gāju uz Podvaļņajas pusi. Man atkal bija jāiet apgrūtināt
Krastiņu ģimene. Tāpat, kā agrāk, mani ielaida Krastiņu Olga.
Viņas seja bija laipna, bet uztraukta. Saņemot manu labvakaru

un apjautājoties, kā man klājas, viņas lūpas mazliet drebēja.
Klusi mēs iegājām Lielajā istabā. Tūliņ no otras istabas iznāca

Krastiņu Dāvs un mēs apsēdamies uz dīvāna un sākām runāt

par mūsu nacionālās dzīves beigām. Ari viņam prāts bija no-

skumis. Krastiņu Olga man pagādāja vakariņas. Bet gārdais
kumoss negāja pie sirds un palika gandrīz neaiztikts.

Krastiņu Anna man paklāja guļas vietu mazajā istabiņā,
kur pieņēma darbu, un es pulkstens divpadsmitos gāju pie miera.

Sirds sita ātri un raustījās, un miegs ilgi nenāca. Tikai uz

mazu brītiņu es ielaidos pusmiega murgos ; bet tad atkal izdzirdu

pulksteni sitam divi. Pēc diviem es vairs nevarēju aizmigt līdz

ritam. Pulkstenis krakšķēja skaļi, pārāk skaļi līdz pat dienas

gaismai. Kad uz ielas sāka rībēt rati un uz trotuāriem klaudzēt

soļi, es piecēlos un iesāku jaunu dienu ar vecām neizdomātām

domām.

22. martā Krastiņu Dāvs apjautājās, vai citi Centrālkomite-

jas valdes locekļi naktī nav apcietināti. Vēl visi bij atstāti

brīvā.

Pa mazākām ieliņām neviena nemanīts es aizgāju uz pilsē-
tas bibliotēku. Man likās, ka tur ir drošāka vieta, kur es pa
dienām varu slēpties un klusi strādāt. Man vajadzēja garu

mierināt darbā. Nekas vairs nebija nepanesamāks, ka iemīļotā
sabiedriskā, lielā darba pārtraukums. Es redzēju, ka liela sabie-

driska un gariga darba pārtraukums ari galigi nospieda Kreic-

berģi un Bruņenieku. Tagad mūsu vienīgais gara baudījums
vēl bija tikai garīgās sarunas vēlās pusnakts stundās par intere-

santiem ziniskiem tematiem, kādas sarunas parasti uzsaka Kreic-

bergs vai Bruņenieks. Tās mūs dažreiz ļoti stiprināja. Tikai

plašākā mērā un vispusigi bez traucējumiem ari tas vairs nebija

iespējams. Mums sekoja ļauni novērotājļ. Tie slepeni vai at-

klāti noklausijās mūsu sarunās un tas mūs ļoti trauceja._ Biblio-

tēkas klusajā istabā, kaut kur atsevišķi no citiem noslēpies, es

šķirstīju pēdējo gadu laikrakstus un brošūras, un atzīmēju visu,
kas rakstīts par latviešiem — ļauns vai labs, vienalga. Mans
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nolūks bijā sarakstīt kādu brošūru un pierādīt, ka lielie uzbrukumi

latviešiem ir nepatiesi un netaisni.

Klīstošie bēgļi un citi latvieši, kuri bija palikuši uzticigi

savām īstām latviešu nacionālām jūtām, tagad bija noskumuši un

uz biedrību gāja tikai paslepus. Es ari vēl pa vakariem un rīta

agrumā aizgāju uz biedrību pie onkulīša apjautāties par citu

latviešu dzīvi, dabūt no viņa kādas jaunas ziņas un izteikt viņam
savus aizrādījumus.

Dienas vilkās lēni un skumji, kā pa biezu miglu, kā pa

drūmu sapni.
25. martā biedrības telpās jau bij apmetušies latviešu ko-

munisti tā kā savās mājās, kaut gan viņiem pašiem bija savs

klubs. Acīmredzot, viņi bija nodomājuši galīgi noslāpēt biedrībā

latviešu nacionālo garu.

Vecais onkulītis Briedis bija gluži uztraukts. Tiklīdz es

iegāju mazājā ķēķītī, viņš pusbalsī man tūliņ sacīja:
~Atnākuši un norekvizejuši mūsu telpas. Es prasīju, vai

tad ilgi būs te. Saka — kamēr vajadzēšot. Te grib rīkot savu

mobilizāciju. Es te nepalikšu ; es tūliņ iešu prom un paslēpšos
kādā citā vietā. Te mūs visus nositīs, ja kādi citi atkal nāks

pilsētā ..."

Vecais virs pēc parašas iekampa savu balto apcirpto bārzdu

labās rokas plaukstā un brītiņu paturēja smakri rokā.

Solis, ko tagad bija spēruši nedaudzie latviešu lielinieki, bija
tas visu ļaunākais, ko viņi varēja darīt te palikušiem latviešiem.
Līdz šim biedrības telpas bija vienīgā vietiņa, kurā latvieši bēdu

brīdī atrada patvērumu: padzīvoja kādas dienas, pārnakšoja,
sapulcējās parunāt visādu politisku pārmaiņu laikos. Pat krievu

brīvprātīgo un petļuriešu varas laikā, kad uz latviešiem rīdīja pa
visiem ciemiem un pilsētu kaktiem, šīs telpas neaiztika, tāpēc ka

biedrība un Centrālkomiteja neiejaucās šejienes politiskās cīņās
un visi citi latvieši ari paklausīja labam padomam un turējās
tāļu no šīm cīņām. Bet nu trīs, četri vīri, kas agrāk neviens pat
nebij idejiski lielinieki vai komunisti rāva mūs nelaimē. Kamēr
latviešu komunisti strādāja tikai savā klubā uz Levašovas ielas
Nr. 28, katrs ukrainietis redzēja, ka viņi dzīvo savu atsevišķu
dzīvi un citiem latviešiem nav ar viņiem nekas kopējs. Biedrī-
bas telpas arvien palika neitrālas un jaunu briesmu brīdī node-

rēja par glābiņu un patvērumu daudziem latviešu bēgļiem un

karagustekņiem. Tagad latviešu komunisti, izvezdami mobiliza-

ciju_ biedrības telpas, vērsa visu novērotāju uzmanību uz šīm

telpām. Ja lielinieki nevarēs noturēties pie varas, tad nu ari šīm

telpām uzbruks.

Biedrības telpas aizņēma latviešu komunisti taisni tādā
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brīdī, kad komunisti paši vairs neticēja, ka vara uz ilgāku laiku

paliks viņu rokās. Kijevā jau atkal varēja dzirdēt lielgabalu
duņonu un no Bučas iebēgušie stāstīja, ka tur notiekot niknas

kaujas un petļurieši ar kādiem citiem palīga spēkiem, uzvarot.

Ja nu šie petļurieši ka uzvarētāji ienāktu pilsētā, tad visās

vietās, kur komunisti izdarījuši kādu mobilizēšanas darbu, sodītu

itin visus latviešus.

Bet latviešu komunistu grupiņas darbinieki nerūpējās par to,
kas notiks ar mums visiem citiem. Viņi nopūlējās pierādīt, ka

viņi sirsnigi strādā komunisma labā pretēji latviešu nacionālām

interesēm.

27. un 28. martā no dažādām pusēm jau pienāca ziņas,
ka lielinieku valdība „vairs ilgi neturēsies". Ķijevā patiešām
varēja nomanīt ievērojamu uzbudinājumu vadošo komunistu

aprindās.
Tāds garastāvoklis dažreiz bija tas briesmīgākais. Varām

mainoties allaž notika nežēliga cilvēku izkaušana no vienas un

no otras puses : vieniem aizejot, otriem ienākot.

Kreicberģa, Bruņenieka un mana dzīve gandrīz vairs nebij
panesama. Vajadzēja saņemt visus gara spēkus, lai neizrādītu

noskumušu prātu vēl nelaimīgākiem, nabadzībā un postā kritu-

šiem bēgļiem.
Es vēl tikai retu kādu nakti pārgulēju pie Bruņenieka un

atspirgu garīgās sarunās ar saviem tuvajiem likteņa biedriem.

Visas citas naktis es pārmaiņus pārgulēju dažādās vietās: gan

pie kāda latviešu strādnieka, gan Vēzīša Viļa piensaimniecības

telpās, gan Krastiņu ģimenē. Uz biedrību es aizgāju tikai nakts

tumsā, zagdamiem un dabūju no onkulīša tuvākas ziņas par citiem

latviešiem.

Apriļa beigās kādā vakarā onkulītim bija pārāk drūma sēja.
Viņš man gan vēl pasniedza glāzi tējas, bet visu laiku bija tāds

nemierīgs un staigāja pa ķēķiti trīs soļus uz priekšu un atpakaļ
rokas kabatās iebāzis ; brīžiem viņš apstājās pašūpojās uz pirkstu
galiem un galvu nolaidis kaut ko noņurdēja. Es sapratu, ka

viņu nomoca kādas smagas domas. Kad biju beidzis dzert tēju,

viņš pienāca man tuvāk un manā sējā skatīdamies klusi teica :

„Es nemaz nezinu, kā to jums tagad pateikt. Nupat bij
atnācis strādnieks F. un uzbudināts man teica, lai nu es jūs

tūliņ biedinot. Komunistu klubā šodien bijis par jums liels

sašutums. Komunisti izlasījusi savā avizē ..Cīņā" kādu ziņojumu,
kurš bijis pārdrukāts no avizes «Latvijas Šargs". Ziņojumā bijis

teikts, ka Latvijas pagaidu vajdiba iecēlusi jus par sūtni Ukraina,

Krimā, pie ģenerāļa Deņikina Dienvidkrievijas valdības, ka ari

Donā, Kubaņā, Armēnijā un Gruzijā. Komunisti uzbudināti
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lādējušies: «Taisni pie visām tām valdībām, kas |ar mums karo,

Bachmanis ir iecelts par Baltās Latvijas valdības priekšstāvi. Šī

pati spītīgā buržuāziskā Latvijas pagaidu valdība vēl turas pie

varas un karo ar Sarkano Latviju — ar Padomju valdību Rīgā,
kurai tagad rokā visa vara par visu komunistisko Latviju. Mums

tagad jāved karš pret Deņikinu, kazakiem un citām dienvidus

tautām, kuras negrib atzīt mūsu varu, un tanī pašā laikā tāds

Bachmanis te vēl dzīvo Ķijevā un pat dažreiz redzēts pa ielu

ejam. Tas ir stāvoklis, kuru mēs pielaist nevaram. Jāsper visi

soļi, lai šo mums naidīgās, iznīkstošās buržuāziskās Latvijas
valdības pārstāvi novāķ no ceļa ..." Tā latviešu komunisti

uzbudināti runājuši cits caur citu un solījuši apspriesties ar

Črezvičaikas priekšsēdētāju Lāci. F. pats visu laiku bijis klāt

pie šīm sarunām un tūliņ atskrējis pie manis, lai es jūs biedi-

nātu. «Cīņa" gājusi no rokas rokā un visi vairāk reižu lasijuši
šo uztraucošo ziņojumu . .

."

Onkulītis atkal iebāza abas rokas sava vecā kamzoļa ka-

batās, nolieca galvu, šūpojās uz pirkstu galiem un kaut ko

smagi pārdomāja.

„Ko nu jūs tagad lai dariet? Kur lai slēpjaties?" Viņš
čukstēja. «Naudas jums arī nav un aizbraukt jūs nekur neva-

riet. Te biedrībā visas malas pazīstamas mūsu pašu vakardienas

nacionālistiem un šās dienas komunistiem. Arī visas citas vietas,
kur jūs varētu pārnakšot, viņiem ir zināmas. Apskatīsimies vēl

uz istabas augšas kādu stūrīti aiz kastēm. Varbūt tur kas būs

novērojams. Jumtā ir caurums un briesmu brīdī varētu izlausties

ārā uz kalna un aizbēgt.
Mēs uzkāpām uz istabas augšu un izložņājām visus šauros

kaktus un izmeklējām pašu pēdējo šauro stūrīti. Bet šonakt es

tomēr biedrībā nepaliku un meklēju patvērumu pie labiem cil-

vēkiem.

Nākošā naktī es par savu stāvokli paziņoju Bruņeniekam
un Kreicberģim. Pēc pāris dienām onkulītis man jau iečukstēja,
ka Bērtulis un vēl viens komunists biedrības telpās pie loga
klusi sarunājušies, ka Črezvičaikā jau esots izkārts sludinājums,
ka tā meklē Padomju valdībai naidīgās Baltās Latvijas Pagaidu
valdības priekšstāvi K. Bachmani. Katram, kas viņu uzzīmē, ir

tiesība un pienākums viņu apcietināt un nodot ārkārtējās komi-

sijas («Črezvičaikas") rīcībā.

jo ziņu vecais onkulītis jau bij iečukstējis Bebru Jānim,
Vēzīšu Vilim, Krastiņu Davam, un Olgai. Nākošā dienā viņi
apspriedās, ka man palīdzēt. Uzturēties Kijevā vairs nebij
iespējams. Neviens nevarēja uzdrošināties man dot naktsmājas.
Pa dienam es vel tikai pa sānis ieliņām iedams iezagos biblio-



121

tekā, paņēmu kādu biezu grāmatu un paslēpos kādā stūra ista-

biņā, kurā mani tik drīz nevarēja ieraudzīt. Tikai pa naktīm es

vēl slepus iezagos biedrībā un onkulītis man paziņoja, kas jau
darīts.

7. maijā (1919. g.) onkulītis man pateica, ka Vēzīšu Vilis

apņēmies mani aizgādāt drošā vietā, lai es vakarā aizejot
pie viņa.

Vispirms, es vēl aizgāju un atvadījos no Kreicberģa un

Bruņenieka. Mūsu atvadīšanās bija sirsnīga, bet pārāk drūma.

Neviens no mums nevarēja teikt, ka mēs savā mūžā vēlreiz

redzēsimies. Gluži tāpat, kā es, arī bij apdraudēti Kreicbergs,
kā Latvijas pagaidu valdības delegāts uz ārzemēm, un Bruņe-
ņenieks, kā inteliģents, nacionāls latvju tautas darbinieks.

Vēzīšu Vilim, kā likās, taisni patika viņa riskantais uzņē-
mums. Viņš smējās un jokojās par mūsu ceļojumu, stāstīja, ka

man nu būšot izdevība nodarboties ar zveju un dzīvot Ukrainas

mūža mežos, lasīt ogas un priecāties par skaisto dabu. No

laukiem bij iebraucis kāds viņa darba biedris, lauksaimnieks,
kurš bij apņēmies mani noslēpt tāļā Ukrainas sādžā, liela meža

tuvumā.

Kad ielas tapa tumšas un klusas, mēs visi trīs paņēmām
savus aizsaiņus un tāļu cits pakaļ citam gājām no Ķijevas prom.

Bija jāiet, kādas 40 verstis. Nakts bija vēsa un mitra ; ceļmalas
un ežmalas — mīkstas. Mani divi biedri ārpus pilsētas tūliņ no-

āva kājas. Es kādu brītiņu vēl gāju apautām kājām. Bet re-

dzēdams, ka tā es viņiem līdzi neturēšu, arī es noāvu kājas.
Mēs gājām steigdamies. Līdz saules lēktam bija jāpaiet garām

apdzīvotākām vietām un jāiekļūst lielākos mežos, kur mūs ne-

viens vairs nevarēja novērot. Gar kādu sādžu mēs metām lielu

līkumu pa mežiem, žogiem un slapjiem krūmājiem. Es nebiju
pieradis iet basām kājām un kāju apakšas man drīz sāka sūrstēt;
bet tādiem sīkumiem nevarēja piegriest nekādu vērību.

8. maijā ap brokasta laiku mēs jau bijām drošā vietā pie
laipniem latviešu bēgļiem, kas mani uzņēma kā savu cilvēku.

Nu atkal iesākās nelegāla, apdraudēta cilvēka dzīve, kura

arī visiem maniem labvēļiem bija par smagu nastu. Par šo dzīvi,
kura norisinājās visai dažādos apstākļos, varētu sarakstīt intere-

santu brošūru, raksturojot dažādus labus un ļaunus cilvēkus un

vēsturiska laikmeta notikumus. Bet pa visu to citā reizē.

Arī tālajā sādžā bija jābūt ārkārtīgi uzmanīgam. Ukrainas

zemnieki bija naidīgi komunistu varai; malu malas saceļas zem-

nieki un organizējās cīņu grupās. Šīs grupas vadīja dažādi uz-

ņēmīgi Ukrainas zemnieki vai pat piedzīvojumu meklētāji un

visa lauku dzīve bij uzbudināta un nedroša. Komunisti savukārt
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izsūtīja savus spiegus pa visām sādžām, ciemiem, un lieliem un

maziem ceļiem. Un nekur, tu cilvēks, nevarēji būt pārliecināts,
ka nesatiksies ar spiegu. Šinīs apstākļos nebij droši pa naktīm

gulēt istabā. Kad mūsu apkārtnē bija nomanīti kādi svešinieki,

es naktij iestājoties paņēmu kādu segu un savu veco pelēko

bēgļa mēteli, kas mani jau bija vadījis caur visām likstām, un

aizgāju prom no mājām. Es pārnakšoju dažreiz šalcošā rudzu

laukā, dažreiz rasas pilnos kadiķu krūmos, vai upes saliņu zaļajā

biezoknī, kur neviens mani nevarēja atrast. Kad saule jau bija
labā gabalā, es gāju uz mājām, uzlīdu uz laidara augšu un

sienā paslēpies, nosnaudos. Par mani stāvēja nomodā labi

cilvēki, kuri man paziņoja par katru svešinieku, kas tuvojās
sādžai un bij aizdomīgs. Vēzīšu Vilis, kā piensaimnieks,
savās veikala darīšanās droši ceļoja uz Ķijevu un atpakaļ uz

sādžu, tad atkal uz pilsētu un atpakaļ un atveda man jaunas

ziņas. Ķijevā visi latvieši jau zināja, ka Črezvičaika mani meklē,

bet Vēzīts bija noklusējis manu atrašanos vietu. Tikai Teodors

Ziediņš to vēl zināja, varbūt arī Bebru Jānis.

Drīz ieradās pie mums sādžā arī Teodors Ziediņš. Tam

arī dzīve Ķijevā bija palikusi nepanesama. Ziediņš likās uz amatu

un taisīja laivu, lai mēs varētu tuvajā upē zvejot zivis savam pa-

valgam. Viņam par meistaru bija kara gūsteknis Krieviņu Jānis.

Nākošās dienās Vēzīšu Vilis man jau paziņoja, ka ari

Kreicberģis ar pasi uz sveša vārda nogādāts drošā vietā. Bru-

ņenieks vēl varot dzīvot varbūt kādu laiciņu Ķijevā. Kādā

dienā mani pa lielam gabalam uzzīmēja kāds cilvēks, kura brūte

bij iestājusies komunistu kalpībā, kā latviešu vēstuļu spiegs, un tai nu

šis aizdomīgais cilvēks varēja paziņot manu atrašanās vietu. Nu

bija jāmeklē cits patvērums.

Kādā rītā mēs ieraudzījām Vēzīša Vili ar ceļa biedri. Viņi
kamzoļus novilkuši soļoja dūšīgi, bet bija ļoti nogurūši. Pagā-
jušā naktī viņi bija mērojuši garo ceļu no Ķijevas. Vēzīša ceļa
biedrs bij Dr. Sproģis. Skaļa un prieka pilna bija mūsu sare-

dzēšanas pa lielam gabalam. Vē2īts galvu atpakaļ atgāzis un

cepuri uz pakauša atbīdījis, tuvojās mums ar Ziediņu un smai-
dīja platus labsirdīgus smaidus, muti labsirdīgi pavēris un zobus

radīdams. Laba gabaliņā viņš pirmais skaļi sveicināja un tad

augsta pacelta smalka balsī ziņoja : „Te es jums vedu vēl vienu

zvejnieku. Musu draudze pieaug. Tas tāds pat sportists, kā

jus divi. Dzīvojiet nu visi laimīgi un taisiet makšķeres. Bet
dusīgs gājējs ir tas dakteris._ Viņš tā sukāja man līdz, ka

ežmalas vien dunēja. Paskat, ka viņš vareni nobridies".

Sproģa seja no ātrās iešanas bija pietvīkusi, bet apmierināta
un smaidoša. Viņš bij uzlocijis biksas pāri ceļiem un kājas
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nobridis melnas pa rasu un dubļiem līdz puslieliem. Ķijevā
viņam bij sarūpūša, pārāk nodarbināta, gandrīz novārguša daktera

izskats un jodoforma smaka. Bet nu viņš izskatījās brašs un

spirgts, kā jauns lauku puisis, kam patlaban prāts nesas uz

sacīksti siena lankā ar citiem dūšīgiem pļāvējiem.
Dr. Sproģis un viņa kundze, kura arī bija dakteris, abi bij

aizbēguši no mobilizācijas. Uz kurieni bij aizbraukusi Sproģa
kundze, to pats Dr. Sproģis nevarēja pateikt. Viņiem abiem

bēgšana iznākusi ļoti pēkšņa.
Mums bēgļu saimei, vēl piebiedrojās kara gūsteknis Jānis

Krieviņš un kaimiņu ciema piensaimnieks Jānis Ziediņš. Mēs

bijām liela latviešu sabiedrība. Mūsu saimē bija bēgle no

Vidzemes, liela dziedātāja, kura prata no galvas simtām jāņu
dziesmu un tūkstošām citu tautas dziesmu. Vakaros dažreiz mēs

aizgājām pie lielā ozola un sākām dziedāt. Mēs dziedājām va-

reni, aizraudamies paši sevi morāliski spēcinādami. Cita labāka

gara atspirdzināšanas līdzekļa nebij mūsu bēdu pilnai dzīvei.

Vasaras sākumā Vēzīts atveda no Ķijevas ziņu, ka komu-

nistu vara jau izsolijusi lielu atalgojumu tam, kurš mani atrod

un apcietina. Bet drīz Vēzīts atkal atveda citu ziņu, ka Črezvi-

čaika esot nošāvusi kādu Bachmani un Ķijevas latvieši domājot,
ka es tas esot. Arī Siņuks esot nošauts. Es šo paziņojumu iz-

tulkoju, kā spionažas viltību, lai ar to mani apmānītu, lai es

zinādams, ka mani uzskata par nošautu, vairs nebūtu tik uzma-

nīgs un tik nopietni neslēptos.
Pēc īsas apspriedes, mani aizveda sev līdz gūsteknis Jānis

Krieviņš. Viņš dzīvoja mazā ciematā, liela meža malā, zemnieka

kūtī, kur vidū bij ietaisīta maza istabiņa. Kūts vienā galā dzina

govis, otrā teļus un avis. Durvīm bij aizbraukti priekšā rati un

aizkrautas vecas kastes. Nevienam nevarēja ienākt prātā, ka

šinī kūtiņā dzīvo kāds cilvēks. Lielā mežmalas klusumā, sev par

apmierināšanu, es nodevos garigam darbam un iesāku rakstīt

krievu valodā brošūru par latviešiem. Lapiņas, kurās ķengāja
latviešus, bieži vien kaisīja arī Ukrainas zemnieku sādžās un arī

tās es krāju kā materiālu.

Krieviņš staigāja pa apkārtējām sādžām un cēla zemnie-

kiem skaistas mājiņas un pelnīja labi. Vakaros mājās nākdams

viņš man atnesa pienu un maizi. Es pasniedzu kāda zemnieka

diviem zēniem aritmētikas stundas un par to dabūju no zem-

nieka pusdienā teleķi ukrainiešu zemnieku boršča. Es dzīvoju

zem sveša vārda un nerādijos cilvēkiem.

Dzīve mazajā mitrajā, piepelējuša istabiņa, starp divām

kūtīm, tomēr bija nepanesama. Divu nedēļu laika starp gultu un

kastīti sapuva jauns drēbju gabals. Es drīz saslimu un nu biju
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saistīts pie šīs šausmīgās isabiņas dienās un naktīs divas ne-

dēļas. Kad atkal piecēlos, un pāris dienās tīrā gaisā atspirgu,
vakara satumsā es aizgāju Krieviņam līdz pie citiem latviešiem

svinēt Jāņu vakaru. To es nevarēju nodzīvot vientulībā.

Teodors Ziediņš mani ieraudzījis nobijās un rokas sasitis, iesau-

cās: „Kas ar jums noticies! Jums seja pelēka, kā zeme, un

esiet tā sakrituši, ka vairs nevar pazīt". Viņš apmierinājās, kad

paziņoju, ka esmu bijis smagi slims, bet nu atkal spirgts un

vesels. Mani labvēļi tomēr nosprieda, ka pastāvīgi dzīvot vai

strādāt mitrajā piepelējušā kūts istabiņā, nav iespējams ;kā tur

pat dzelzsveselība var sabrukt. Tādēļ bija jāmeklē kāds cits

dzīvoklis. Dzīvot pie svešiem zemniekiem un satikties ar ziņ-
kārīgiem cilvēkiem, nebij iespējams. Tādēļ Krieviņš sarunājās

ar kādu viņam tuvu zemnieku, kam viņš bij uzcēlis jaunu

mājiņu, lai tas laiž mani savā agrākā zemnicā, kurā senus gadus
atpakaļ bija dzīvojis pats zemnieks, pirms nebij uzcēlis jaunu

„hatu". Mazā zemnica bij uzkrauta no māliem un žagariem, un

nebij tik mitra, kā kūts. Pirmās dienās es no priežu meža

pārvilku žagarus un labi vēl izkurināju savu jauno mitekli.

Kādas trīs dienas es to žāvēju un tad pārcēlos uz turieni dzīvot.

Vēl no seniem laikiem bij uz staklēm palikusi šaura guļas lāva

un tā nu man labi noderēja. Pie maza, pēdu augsta un tikpat

plata lodziņa, labsirdīgais zemnieks man nolika mazu galdiņu
un uz tā es varēju turpināt rakstīt savu brošūru. Zemnica bija
no visām pusēm apaugus mežonīgi lieliem nātru un vībogšņu
krūmiem un notālēm bija grūti saredzēt būdiņas lodziņu. Tā es

biju noslēpts no apkārtējiem zemniekiem. Man tuvu bija mežs

un es tanī varēju iekļūt citu nepamanīts. Jaunus spēkus smel-

dams, es dažas stundas pavadīju varenā mūža mežā, sirmo milzu

priežu sabiedribā. Te es drīz tapu vesels un atkal biju spēcīgs
garigam darbam.

Krieviņš pa vakariem pāris reižu nedēļā pārnāca no darba

un pārnesa man jaunas ziņas ; arī Jānis Ziediņš tās man atveda

no Ķijevas. Viņi man stāstīja, ka pa malu malām arvien vairāk

esot sacēlušies pret komunistu varu Ukrainas zemnieki un ka

Petļura atkal esot sapulcinājis ievērojamus spēku. No Harkovas

puses lieliniekiem mācoties vksū brīvpātīgo armijas daļa un lie-

linieku gara stāvoklis Ķijevā esot tāds, ka varot domāt, ka viņu
vara drīz sabrukšot. Zemnieki nekur nedodot lieliniekiem maizi
un tādēļ lielinieku rekviziciju nodaļas klīstot pa sādžām apkārt,
rekvizēdamas produktus. Varot gadīties, ka arī manā dzīves

vieta ierodoties kada nodaļa. Man par nelaimi tā zemnieka

brālis, kura zemnica es dzīvoju, bija lielinieku piekritējs. Kādā
diena gar mazo zemnicu garam iedams, un starp nātrām līzdams,
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viņš ieskatījās manā lodziņā, un ieraudzīja mani sēdam pie gal-
diņa un rakstam. Izbrīnijušos seju savilcis viņš vēlreiz cieši

paskatījās manī un tad aizgāja. Vēlāk man draudzīgais zem-

nieks pasacīja, ka brālis viņam garām iedams uzsaucis, ka viņš
esot zemnicā noslēpis kādu buržuju. Par to esot jāziņo valdībai.

Krieviņš par šo atgadījumu ļoti uztraucās. Nu mums

atkal bij ilga spriešana, kur turpmāk pa naktīm man palikt. Bij
jāmeklē slepenas nakts-mājas. Dažu nakti es pārgulēju pie

Ziediņu Jāņa, viņa pienotavā; dažu — agrākā kūts istabiņā; pa

reizei — meža biezoknī, vai atkal pie kāda noslēpumaiņa zem-

nieka, kurš teicās nodarbojoties ar produktu uzpirkšanu un va-

dāšanu uz Ķijevu. Viņš bija liels ukrainiešu patriots un uzmi-

nēja manu stāvokli, bez kādas teikšanas. Šad un tad arī viņš
deva man naktmājas un arī vēl kartupeļus klāt, lai es tos izcepot
un labi paēdot. Krieviņš allaž stāvēja nomodā par manu dro-

šību un reizā ar Vēzīšu Vili rūpējās no visas sirds par manu

pārtiku. Visiem šiem labiem cilvēkiem un sirsnīgiem latviešiem

lai vēl šinī vietā atskan mans sirsnīgākais paldies uz visiem

vēstures laikiem.

Ukrainiešu nacionālie spēki kopā ar brīprātīgo armiju bija

cīņā uzvarējuši un augusta beigās Ķijevā krita Petļuras un brīv-

prātīgo armiju rokās.

Šīs divas armijas jau pirmās stundās Ķijevā sacentās savā

starpā, kam būt par valdnieku, vai nacionāliem ukrainiešiem ar

-£e4lniu miekšgalā, vai Deņikina brīvprātīgajiem. Virsroku ņēma
brīvprāugd~~srSija_un Petļuras karaspēks atstāja Ķijevu. Naids

iedegās no jauna biedros

Lielinieku varas Ķijevā un viņus pēc
iespējas apsargāja brīvprātīgo latvieši bij
atstāti ārpus katras apsardzības.

"

—

Līdz ar brīvprātīgo štābu, apmetās Ķijevā propogancTaS"
birojs, tā saucamais „Osvags", kurā bija nodarbināti visādi latvie-

šiem naidīgi techniski spēki. Šī biroja bagāžā bij atvesta līdz

liela plakātu un brošūru bagātība.
6 Šinī literatūrā uzbruka latvie-

šiem visādos variantos. Proklamācijas, kuras pret latviešiem un

ķīniešiem bija izplātītas Kubaņas, Donas un Harkovas apgabalos,
tagad saplūda arī Ķijevā. Nu arī pa daļai varēja pārredzēt, kas

viss jau citos apgabalos bija rakstīts par latviešiem. Brošūra

«BojibiiießHKM bt> XapbKOß"fe" bij aizrādīts, ka „ukrainieši"

nākuši no Kurskas uz latviešu un ķiniešu pleciem,_un šadi

„ukrainieši" nevarot prasīt nekādu patstāvību. Man naca rokas

dokuments, ka ap Lieldienām (1919. g.) Deņikina armijas apga-

balos, kā arī lielinieku frontes daļas izkaisītas lapiņas, kuras

teikts sekošais : „Mēs nevaram to pielaist, ka dažādi pagani
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(HexpHCTbi) zaimo Dievu, Kristu un svētos Dieva vārdus; kā

viņi apgāna svētos dievnamus; ka žīdi, latvieši un ķīnieši, cil-

vēki bez Dieva, ticības un sirdsapziņas, valda par krievu tautu

un laupa mūsu tēvu krāto mantu un dzer krievu asinis".

Pret lapām un ļauno aģitāciju, kura apdraudējusi lielas

latviešu kolonijas Donas un Kubaņas apgabalos, stingri uzstā-

jušies vairāki Deņikina armijas virsnieki — latvieši un latviešu

inteliģence Apriļa mēnesī šie latviešu darbinieki iesniegūši virs-

pavēlniekam Deņikinam protesta rakstu, kura atgādinājuši latviešu

strēlnieku nopelnus pasaules karā par labu krievu armijai un

visai Krievijai, kā arī latvju tautas un izkaisīto bēgļu grūto
stāvokli. Raksta iesniedzēji lūguši norobežot latviešu lieliniekus

no citiem latviešiem un nerīdīt tumšās tautas masas pret ne-

vainīgiem latviešiem. Rakstu parakstījuši: ģenerālis Biernis,
zvērināts advokāts V. Kārkliņš, V. Grinbergs, Jekaterinodarā

(kuru vēlāk nošāva lielinieki), zobārsts Ed. Melbardis, inženieris

Rūdis, podporučiks Mucenieks, E. Ekuss, mācītājs P. Gailīts,
A. Bembiers, Bunge, J. Dreimans, J. Strazds, A. Simsons, radio

mechaniķis P. Romāns, štabskapitans Millers un daži citi, kuru

parakstus es nevarēju izlasīt.

Šis iesniegums, saprotams, latviešu stāvokli nebij atvieglojis.
Kazaku zemes vēl bija pārplūdinātas ar Jeiskas nodaļas

atamana, palkavnieka Zakladnava un sevišķās nodaļas priekš-
nieka jesaula Kamjančenko oficiāli parakstītām (22. aprilī 1919.g.,

«N° 539, Umanskas staņicā) proklamācijām, kurās tautas masām

bija ziņots, ka «strādnieki un zemnieki Krievijā vairāk reižu sacē-

lušies pret saviem ļaunajiem valdniekiem — komisāriem ; bet

nav bijuši organizēti un šo sacelšanos katrreiz uz visnežēligāko
apspieduši lielinieku Vigotie bendes - ķīnieši un latvieši".

Tautas dusmas un atriebību modināja atkal tikai pret
latviešiem un ķīniešiem, bet «valdnieku — komisāru" tautību

noklusēja.
uz vietas nekur nedzīvoja; tā tad visas tautas

dusmas gazas tikai uz latviešiem.

Laikraksti turpināja uzbrukumus latviešiem agrākā garā.

Neprāta virsotni sasniedza garš raksts ar virsrakstu

«JlaTbiujM h KHTaMUbi", kurš bija nodrukāts brīvprātīgo armijas
oficioza «HapojiHaJi ra_3eTa", 24. maijā 1919. g., Ns 44, Rostovā
pie Donas. Šinī raksta starp citu bija sacīts: «Kas ir dzīvojis
starp latviešiem, tas zin, ka, no vienas puses viņi ir ļoti strādīga
tauta, bet no otras — garigi truli, stūrgalvīgi un pilnīgi bez-

jūtīgi. Starp_ latviešiem nav un nekad nav bijūši kaut kādā ziņā
kaut cik ievērojami vīri, kadeļ šī tauta ir tikai tāda pelēka masa;

pie kam pat izglītoti latvieši ir tikpat zemi, savās dvēseles jūtās
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Un gara attīstībā, kā kaut kādi bašķieri vai kirgizi, kuriem viņi
ir asinsradinieki. Tādi bij un paliek latvieši it visur, ne tikai viņu
dzimtenē Krievijā, bet arī ārzemēs, uz kurieni viņi pēc pašu
gribas aizceļojuši gan pa vienam, gan mazās olonijās. Visur

un arvien latviešus saukāja par trulgalvjiem. Šai tautai nav ne

poēzijas, ne literatūras, ne mūzikas. Pie visām šīm īpašībām tā

vēl ir ārkārtīgi ļauna un bezjūtīga tauta, kuru nekad neieredz

viņas trīs ļauņo īpašību dēļ, tās ir: niknums, cietsirdība, prāta
trulums („TynocTb"). Kad latvietis no kāda ir atkarīgs, tad viņš
lišķē un loca muguru līdz riebumam, līdz cilvēka cieņas pilnīgai
aizmiršanai. Bet ja viņa ķepās krīt no viņa atkarīgs cilvēks, tad

latvietis nevienu nežēlo un arī nevar saprast, kas ir līdzcietība,
apžēlošana, piedošana.

Ķīnieši, tie arī mongoļi, gandrīz katrā ziņā līdzīgi latviešiem:

tāpat strādīgi, bet garā truli, stūrgalvīgi, bezjūtīgi, pelēka masa,
kurā nevar atrast izcilus cilvēkus, ir auksti, ļauni un nežēlīgi.
Starpība tikai tā, ka ķīnieši vēl ir ārkārtīgi viltīgi, kas slēpjās
viņu dziļā pazemībā, kā arī nežēlībā.

Tādā kārtā abas šīs tautas pieder pie visļaunākām pasaulē
un drīzāk tuvinās lopam un attālinās no cilvēka; tas notiek arī

vēl tādēļ, ka abas šīs tautas ir vienaldzīgas pret reliģiju. Tomēr

daži ķīnieši pa reizei arī ievēro reliģijas ārējo formu, bet latvieši

visā vairumā pat to nedara".

Šis raksts gandrīz vārdu pa vārdam līdzinājās tam, ko

rakstīja par latvišiem vācu žurnālos un brošūrās pēc 1905. g.

revolūcijas un pa daļai arī 1918. gadā. Tikai ķīnieši vēl bija pie-
sieti klāt. Tā bija ticama liecība, ka Deņikina armijas „Ocßar'ā"

strādāja arī vācu-baltu muižniecības pirksts.
Latviešu kolonisti, vairāki tūkstoši cilvēku bija krituši izmi-

sumā un meklējuši pat pie saviem kaimiņiem kazakiem apsar-
dzību. Vienai kolonijai gan bij izdevies dabūt Jeiskas nodaļas
Novoplatņirovas staņicas atamana apliecību (10. jūnijā 1919. g.,
Ms 1656), kurā starp citu sacīts:

«Šīs staņicas jurtā visi latvieši, bez izņēmuma, ir lauksaim-

nieki ; viņi šinī jurtā dzīvo 10—20 gadus, skaita ap 300 latviešu

mājsaimnieku un visi labprātīgi uz sava rēķina uztur skolu un

ar atamana atļauju bieži 'sarīko teātrus, literatūras un ģimeņu
vakarus ar labdarīgu mērķi v. tml.".

Citas kolonijas joprojām dzīvoja vienās bailēs.

Ķijevā, kā Ukrainas galvas pilsētā, brīvprātīgo vara savas

uzvaras pirmās dienās izrādīja pret latviešiem sevišķu nepratu.

Atjaunotais krievu monarķista V. Šuļgina laikraksts

»KieB.riHHHHT>" savā pirmā numurā (21. VIII./3. IX., 1919. g., Ne 1)

nodrukāja sekošu virspavēlnieka ģenerāļa Deņikina pavēli:
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«Pavēlu visiem ierindu priekšniekiem spert visus soļus, lai

neatkārtotos padevušos sarkanarmistu patvaļīga apšaušana un

aplaupīšana".
«Zaldātiem vajag paskaidrot, ka blakus bendēm komunistiem,

latviešiem un ķīniešiem, kuri labprātīgi izlej krievu asinis, sar-

kanā armijā tagadējā brīdī zem nāves soda draudiem piespiesti dien

mierīgie zemnieki, kuri gaida pirmo izdevīgo brīdi, lai pārietu
mūsu armijā".

No šīs pavēles bija skaidri redzams, ka gūstā kritušie vai

padevušies latvieši un ķīnieši bez žēlastības jānošauj, kaut

gan Deņikinam, viņa štābam un «Ocßar'am" labi bija zināms, ka

padomju valdība un komunisti it visur mobilizēja latviešu

bēgļus ar varu un dzina kaujās.
Sākot ar 20. augustu v. st. Ķijevu un apkārtni pārplūdi-

nāja ar brīvprātīgo armijas aģitācijas literatūru. Pa dzelzsceļiem
un pilsētas ielām izlipināja plakātus un tautas masās kaisīja

lapiņas, kurās bij apvainoti visi latvieši, neminot ne vārdu

par lieliniekiem. Visur bija minēta tikai tautība «latvieši".

Krievu un ukrainiešu tautas masas par visām savām cie«

šanām gribēja kaut kam atriebties, kaut kā izgāst savas dusmas.

Pat inteliģence bija gatava mesties uz žīdiem un latviešiem, un

tos vajāt, postīt un nokaut. Žīdiem ar viņu lieliem līdzekļiem
un sakariem bij iespējams aizstāvēties. Tiklīdz laikrakstos pa-

rādījās pret viņiem rīdīšanas raksti, viņi savās avizēs krievu

valodā sacēla lielu aizstāvēšanās traci un tas līdzēja : drīz pa-

rādijās rīkojums, kas noliedza atklāti rīdīt tautas masas pret
žīdiem. Ja arī dažus žīdus arestēja, kā komunistu darbiniekus,
tad viņus stipri apsargāja, līdz nenoveda drošā vietā.

31. augustā (v. st.). Es novēroju, cik rūpīgi apsargāja
apcietinātos inteliģentos žīdus, vedot viņus pa ielu. No brīvprā-
tīgo izlūkošanas nodaļas uz Funduklejevas ielas, Ne 26, veda uz

Lukjanovas cietumu ap 30 žīdu un žīdietes. Visi arestētie bija

4eiļnjģērbušies. Sievietēm, kuras bija divpadsmit, dažām mir-

dzēļa~~āTrs«~jJ4i_uz pirkstiem briljanti. Viņas nesa sev līdz lielus

spilvenus. cieti cits pie cita, gāja bruņoti
sargi, to skaitā daudz rokās. Tautas

masas bija saniknotas un lauzās šiem im bagātiem
žīdiem klāt; bet sargi visnotaļ nelaida nevienu

lai nenotiktu uz vietas linčošana.

Mums, latviešiem, nebij nekādu līdzekļu, ar ko sevi

aizstāvēt.

Mūsu laime bija tikai tā, ka pēc izskata mūs nevarēja pazīt
un atšķirt no krieviem, ukrainiešiem vai ārzemniekiem. Citādi

mes bez žēlastības un bez aizsardzības būtu visi nosisti. ļ
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Pēc brīvprātīgo armijas ienākšanas, pirmajās dienās daudzi

latviešu inteliģenti un bēgļi bija slapstijušies un glābušies pa

mežiem, pagrabiem vai pie draudzīgiem ukrainiešiem, kas viņus
pazina kā labus cilvēkus.

Atgriezies Ķijevā, es pirmās dienās satiku uz ielām tikai

retu kādu latvieti. Biedrībā neviens nerādījās. Novērojot, kas

notiek pilsētā, es malu malās redzēju izlipinātu, kā arī izliktu
veikalu un aptieku lielajos skatu logos asiņainu plakātu, uz kura

bija zīmēta šausmīga aina: ķīnietis, ar šauteni rokās un niknu

seju, zobus atņirdzis, tuvojās pie žoga piesietam zemniekam, lai

to nošautu vai ar štiku nodurtu. Pie tā paša žoga asinspelķē
gulēja jau nošauts vai nodurts zemnieks, bet notālēm stāvēja
smaidošām sejām divi sarkanarmisti, kuri bija domāti, kā latvieši.

Viņi patiešām līdzinājās latviešu jaunekļu tīpiem. Viens sevišķi
nejēdzīgi bij atņirdzis zobus un smaidīdams skatījās uz savu

upuri. Tuvumā bija pa daļai nopostīta sādža. Zem šīs asiņu
ainas bija drukāts krievu valodā trekniem burtiem: „Tā lielinieku

soda nodaļas, kuras sastāv no latviešiem un ķīniešiem, ar varu

atņem zemniekiem labību, posta sādžas un nošauj zemniekus".

Lai plakāts būtu jo ilgāk sargāts, tas pat bij aizlikts aiz stikla

brīvprātīgo armijas propagandas nodaļas vitrinā uz Kreščatika

un tuteraņu ielas stūra; tā tad to bij izstādijusi un it visur iz-

lipinajusi oficiāla roka.

Pie šī lielā asiņainā plakāta laiku pa laikam drūzmējās
gan inteliģenti, gan vienkāršās tautas masas. Uz mani šis pla-
kāts, to pirmo reizi ieraugot un tā uzrakstu izlasot, atstāja tādu

iespaidu, ka man galva sāka reibt un es neviļus sagrīļojos. . .

Jo sāpigaki bija tas, ka mēs nedaudzie atlikušie latviešu inteli-

ģenti un nelaimīgie, nabadzīgie bēgļi nekā nevarējām darīt pret
šo nāvīgo apvainojumu. Bet ar šo plakātu vēl nepietika. Pa

malu malām bij izlipinātas Poltavas propagandas nodaļas
oficiālās lapas, kuru pirmā punktā bija rakstīts: „Es esmu lieli-

nieks tādēļ, ka aizgāju no frontes un pārdevu Krieviju, pirms
vācietim, bet tagad svešzemniekiem — latviešiem, ķīniešiem un

komisāriem.

Pie šī plakāta es neviļus pasmaidīju un pašūpoju galvu,
nožēlodams tos dullos teksta sacerētājus, kas savā fantāzijā jau

bija gājuši tik tāļu, ka atzina latviešus par spējīgiem nopirkt
visu Krieviju. Tomēr komunistus — krievus, žīdus, vai ukrai-

niešus lapa sargāja un viņu tautību neminēja. Viņus sauca tikai

par «komisāriem".

Brīvprātīgo armijas ienākšanas brīdī, karaspēka un pava-
došo tautas masu ceļā bija kaisītas lapiņas ar virsrakstu

«npaßOcnaßHbie!" Tās bija veltītas zemniekiem un zaldātiem.
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Lapiņās bija rakstīts : „Pareizticigie ! Labība nobirst. Neviens

to nenokopj. Komisāri, latvieši un ķīnieši jums maizi nedos.

Viņi paši skatās, kur un kā tik varētu izraut no arāja rokām

pēdējo maizes kumosu. Viņi jūs ar varu mobilizēja un sūta uz

nāvi, bet aiz jūsu mugurām apgāna pareizticigo baznīcas, nolaupa

jūsu mantu, apsmej jūsu meitas un sievas.' Jūsu bērni mirst

badā" — «Samīsim jo drīzāk zem kājām krievu zemes aplaupī-

tājus — komisārus, latviešus un ķīniešus. Atsvabināsim

māmuļu — Maskavu, glābsim no bada nāves svēto Krieviju".
„Komisāru" tautība arī te nebij minēta.

Vēl pa malu malām varēja atrast lapiņas «Zemniekiem -

sarkanarmistiem", kurās bija teikts: «Jūs ar prieku dotos uz

mājām, bet jums aiz muguras blēži un krāpnieki — komisāri

nostādījuši ložmetējus, latviešus un ķīniešus". Paraksts gan bija

«Darba zemnieks", bet lapeli bij drukājusi brīvprātīgo armijas

propagandas Poltavas nodaļa.
Jau bij izaugusi šādas aģitācijas garā vesela tautas biblio-

tēka («HapojiHaji 6n6jiioTeKa"). Nelielās brošuriņās pierunāja
sarkanarmistus atstāt fronti un zemniekus — neiestāties sarkanā

armijā. Manās rokās nāca šīs bibliotēkas 8. numurs, kurš bija
sacerēts dzejā, vienkāršā tautas valodā. Divās no dzeju rindiņām

bija sacīts: «Sarkanie Dievu nolieguši un saka, ka dvēseles nav,

bet dzimteni apgānijuši ķīnieši un latvieši." («OißeprjiH Bora

KpacHbie, H-ETb, roßopflrt, ,nyiuH ; a po.ri.HHy 3araAHJiH — kh-

Tanubi, jiaTbiuiH*".)

Ķijevas dzīves gars bija gluži pārvērties. Uz ielām atkal

bij iznākuši dienas gaismā visvisādi vecu laiku un agrāko karu

ģenerāļi un zaldāti, visādi godalgoti varoņi, kuri atkal bija pie-
kāruši pie savām krūtīm savus vecos ordeņus un medaļus, gan
no kara, gan no civildienesta laikiem. Veco sirmo un'pat jau
salīkušo zaldātu sejas bij itkā laimīgas un viņu krūtīs bija

pamodies ilgi aplāpēts padevības un disciplinas gars. Kad gāja
pa ielām kādi virsnieki, kaut arī tikai vakardienas jaunizceptie,
praporščiki, matēs dēliņi, kuri vēl nebij pulveri oduši, bet tikai

spoža uzvalka dēļ ierakstījušies brīvprātīgos, — vecie godalgotie
caru laiku zaldāti nostājās kā zemē ierakti, pielika labo roku

pie cepures, kreiso — pie bikšu vīles un ar lielām pūlēm stiepa
taisnāku savu vecuma un grūtās dzīves saliekto muguru.

Es

redzēju, ka viņi to dara ar lielu baudu un ka šī goda atdošana
virsniekiem _un pie krūtīm piekārtie Jurģa krusti un medaļi
viņiem atgādina viņu jaunību un izsauc atmiņā jaunības gadu
varoņdarbus. Nu viņi atkal drīkstēja rādīt tagadējām paaudzēm
savu seno cīņu nopelnus, kas nedaudz dienu atpakaļ viņiem bija
liegts. Sī brīvība viņiem bija tik patīkama un salda.
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Ķijevas un apkārtnes dzīvi kārtoja kara gubernators ģene-
rālis Bredovs un civilgubernators. Pie šīm varām arī man nu

bija jāgriežas latviešu lietās.

Sakrājis materiālu un izgatavojis plašāku iesniegumu par
latviešu stāvokli, es aizgāju pie Ķijevas civilgubernatora. Kā

Latvijas priekšstāvis Ukrainā es vairs nevarēju uzstāties, tādēļ
ka Ukrainas kā valsts formeli vēl nebij, un par Latviju Deņikins
sen jau bija paziņojis, ka viņš tādu valsti nepazīst un neatzīst.

Visas latviešu organizācijas Ķijevā lielinieki bij iznīcinājuši un

tagad tās vairs nevarēja atjaunot. Man tik vēl atlika Latviešu

Nacionālās Padomes locekļa vizitkarte. To es nu izlietoju kā

ceļa atbrīvotāju pie gubernatora.
Jaunā varas vīra pieņemamā istaba, kaut gan bija liela,

tomēr bija ļaužu pilna. Istabā valdīja dziļš klusums, kā pie seniem

veciem cara laika gubernatoriem. Lūdzēji bija nostājušies garās
likumaiņās rindās: viena ļoti gara, otra īsāka. īsākā rindā stāvēja
virsnieki, administrativas varas amatpersonas un vēl daži citi

labi ģērbušies vīri. Šo rindu pieņēma pats gubernators ārpus
kārtas. Arī es stājos šinī rindā un gaidīju savu reizi, novēro-

dams citu gaidītāju sejas. Šīs sejas gaidītāju īsākā rindā man

atgādināja nesenos cara laikus. Viņās bij rakstīta liela cerība, ka

gubernators un vecā monarķisma ideja atkal atnesīs „vecos labos"

laikus un šo veco laiku laimes baudītājiem atkal dziedēs revolū-

cijas sistās brūces. Labu brītiņu es aplūkoju kāda liela auguma

vira seju. Tanī, kā man likās, nupat manā klātbūtnē pamazitiņām
atdzīvojās jaunās cerības un uz lūpām lēni uzausa uzpūtība.
Viņš bieži vien pār labo plecu augstprātīgi noskatijās uz otru

garo gaidītāju rindu, kurā stāvēja dažādi, gan nabadzīgi ģērbu-
šies, gan bēdās un badā salīkuši un novārguši cilvēki.

Pienāca mana pieņemšanas reize. Šveicara uzvalkā tērpies
liela auguma sirms vīrs atvēra durvis un, rokās turēdams manu

vizitkarti, sauca manu vārdu. Lepnā istabā aiz zaļa, liela galda

sēdēja gubernators, pāri pusmūža vīrs ar krievu aristokrāta seju.
Man pirmos soļus istabā sperot, viņš iegreizi vērsa pret mani

asu skatu, acis mazliet piemidzis, uzacis nolaidis un lūpas cieti

sakniebis.

„0-oo!" Es nodomāju, „tad tā tu mani apsveic. Šis skats

nekā laba neliecina".

Es tuvojos galdam ātriem soļiem un turēju roka iesniedzamo

papira loksni. Gubernators ar labo roku norādija uz krēslu galda
otrā pusē. Tas bij kluss uzaicinājums, lai es apsēžos uz šo krēslu.

„Pirms es iesniedzu jūsu ekselencei savu memorandu", es

•esāku,
„
lai man būtu atļauts ar vārdiem sīkāki ziņot par lat-

viešu bēgļu un inteliģences stāvokli tagadējā brīdī. Visa ta uz-
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traucošā aģitācija, var sacīt — rīdīšana pret latviešiem, kāda tagad1
notiek oficiāli izstādītos un izlipinātos plakātos un laikrakstos pa

Ķijevu un laukiem, vislielākā mērā apdraud gluži nevainīgu lat-

viešu bēgļu un latviešu nacionālās inteliģences dzīvību un mantu.

Tāda rīdīšana pret visiem latviešiem, nešķirojot viņus no mazās

saujiņas latviešu komunistu, nav pielaižama. Es lūdzu spert

soļus, lai šī draudošā aģitācija mitētos. Šinī rakstiskā ziņojumā
es esmu pievedis vairākus faktus, kas runā paši par sevi".

Es pastiepu roku pāri galdam un noliku rakstu gubernatora
priekšā. Viņš palika mierīgi sēdot, krēslā atgāzies, rokas uz

klēpja nolaidis, un pētoši skatijās man acīs. Pēc brītiņa viņš
man atbildēja, dažas zilbes gari vilkdams un vārdus uzsvērdams:

„Ja-aa, kā nu uz šo jautājumu skatās. Jums taču pašiem,
bez šaubām, būs zināms, ka Maskavā visa vara atrodas vienīgi
latviešu strēlnieku rokās. Ļeņina un Trocka miesas sargi un

Kremļa un Padomju varas apsargātāji ir vienīgi latvieši. Ko tad

lai mēs, krievi, par to sakām. Vai mums ir iespējams izpētīt,
kurš no Ļeņina un Trocka varas sargiem-latviešiem ir lielinieks-

komunists, kurš nacionāls latvietis. Mēs viņus visus saucam par
latviešiem. Kādēļ tad jūsu latviešu iestādes ir bezspēcīgas darit

kādu iespaidu uz saviem lieliniekiem ?*

«Maskavas iedzīvotāju skaits, cik es atminos, pārsniedz
miljonu", es aizrādīju gubernatoram. „Ja paši krievi un citas

tautas, kas dzīvo Maskavā arī nepabalstītu padomju iekārtu, tad

pāris rotu latviešu Kremlī nevarētu valdit ne par Maskavu, ne no

turienes par Krieviju. Uz jūsu pēdējo jautājumu es varētu at-

ka arī krievu pilsoniskās un nacionālās organizācijas ir

bezspēcigas darit iespaidu uz krievu tautibas komunistiem. To

arī nevar prasīt no latviešu augstākām nacionālām iestādēm.

Latvijas Pagaidu valdiba, ka jums zināms, veda karu un turpina
karu ar komunistiem un līdz šim jau guvusi uzvaru par viņiem.
Ta tad ar to vien jau ir pierādīts, ka lielais latvju tautas vairā-

kums nepiekrīt komunisma idejai.

Latvieši-sarkanarmisti, kas tagad ir Krievijā sen būtu aiz-

gājuši uz savu dzimteni, ja tikai ceļi būtu brīvi. Mum.s latvie-
šiem vispār te Krievija nav_ ko meklēt. Mūsu uzdevums ir iz-

veidot musu tautas dzīvi musu pašu senā tautas zemē — Latvijā.
Visas latviešu organizācijas pēdējos divus gadus visiem spēkiem
ir pulējušas atbrīvot latviešiem ceļu atpakaļ uz dzimteni; bet tas

mums nav izdevies.
.

.".

„Ja, motivus jau var atrast visādus un visādi var attaisno-

ties", gubernators gandrīz ar nepacietību mani pārtrauca. «Bet
latviešu atbalsts Padomju varai ir tas visusvarīgākais un visa
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ieroču vara Padomju Krievijā taču tagad atrodas latviešu rokās.

To jūs paši arī atzīsiet. Darbi un fakti runā paši par sevi.

„Man tomēr nesaprotams", es iebildu, kā lielajā Krievijā,
kurā ir pāri par 110 miljonu lielkrievu vien, nerunājot par citām

tautibām, var uzskatīt tikai dažus tūkstošus latviešu sarkanar-

mistu par galvenajiem varas nesējiem. Ko lai turklāt saka krievu

tautas masas, ja pašās aģitācijas lapās latviešus uzskata pat par
tik bagātiem, kā viņi jau no lieliniekiem nopirkuši Krieviju.
Tāda aģitecija vispār ienes krievu tautā, pat inteliģencē pārspī-
lētu jēdzienu par latviešu spēku un bagātību. Nepareizi arī ir

tas, ka citu tautibu komunistus nosauc par komisāriem, sarkan-

armistiem vai matrožiem, viņu tautibu nepieminot, bet latviešu

komunistus sauc vienkārši par latviešiem.

„Ja, ko es pret tādu aģitāciju varu līdzēt!" gubernators ne-

pacietīgi izsaucās un augsti uzrāva plecus. „Tā ir armijas pro-

pagandas biroja darīšana. Griežaties pie „Osvaga" un celiet tur

savus iebildumus".

„Mans lūgums būtu", es cieti pastrīpoju, „no jūsu, kā

civilgubernatora puses, kam noteikšana par laikrakstiem, spert
attiecībā pret latviešiem tos pašus soļus, kādus jūs esiet spēruši
židu jautājumā, un izdot un publicēt rīkojumu, kurš aizliedz rīdīt

citus iedzīvotājus pret latviešiem".

„To es nedarīšu un nevaru darīt, drīzāk to varētu darīt

kara gubernators ģenerālis Bredovs", gubernators ātri noteica un

paliecās uz priekšu. Tā bija zīme, ka viņš beidz sarunu ar mani.

Monarķistu varas pirmās dienās žīdu stāvoklis tomēr arī

bija ļoti apdraudēts, neraugoties uz visiem labvēlīgiem žīdu aiz-

sardzības rīkojumiem. Tautas masas bija pret žīdiem pārāk sa-

niknotas.

Viņiem par ļaunu vēl nāca sekošs „BeMepHie OrHH"

(20. augusta—2. zeptembra, 1919. g., Ne 3) ziņojums :

„Vakar Ķijevā arestēts bijušās guberņas „Črezvičaikas"

priekšsēdētājs Boguslavskis, galvenais „Črezvičaikas" aģents —

..biedre Roza" un vesela rinda citu lielinieku, cilvēku apšaveju.
«Biedre Roza", kura ar pašas roku bij aizraidijusi uz viņu pa-

sauli simtiem nevainīgu cilvēku, krita varas rokās ar rožu buķeti.

Pagatavojusi varen skaistu buķeti, viņa gāja ar to uz Kreščatiku

pretim brīvprātīgo armijas virsniekam un viņam šīs

Puķes. Puķu pasniedzējas ~nepazīstamās" personā virsnieks

uzzīmēja to pašu „biedri Rozu", kura Črezvičaika" bija viņu

spīdzinājusi un gribējusi nošaut. Šī pati „Roza" bij apšāvusi
arī tādus „Črezvičaikā" ieslodzītus cilvēkus, no kuru nošaušanas

atteikušies pat tādi slepkavas, kā lielinieku kalpi ķīnieši".

Lauku karatiesas spriedums „Rozas" lietā, kurš bija no-
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drukāts tanī pašā laikrakstā (31. VIII. / 13. IX. 1919. g. M> 12),
atklāja tautas masām, ka „Rozas" vārds ir — Eda Fromova

Švarc, ka viņa ir 28 gadus veca, jūdu ticibas, atraitne, Varšavas

pilsone, un personigi arestējusi brīvprātīgo armijas virsniekus un

apšāvusi arestētos.

Krievi un ukrainieši neapmierinājās ar to, ka „Roza" no-

tiesāta uz nāvi un spriedums jau izpildīts 31. augustā. Tautas

masās vēl vairākas dienas runāja par „Rozas" briesmīgo dabu,

ka viņa — vēl gluži jauna sieviete — ir bijusi tik nežēlīga un per-

sonigi apšāvusi arestētos. Tautas masas bija gatavas par „Rozas"
asinsdarbiem atriebties visiem citiem žīdiem. Administrācijai
nācās ar pūlēm atturēt tumšās masas no šī atriebības soļa.

Bet žīdu stāvokli, vismaz Ķijevā, lielā mērā atviegloja viņu
laikraksti. Pēc „Rozas" notiesāšanas, laikraksts ar īstu krievu vārdu

„Pycb" (1. zeptembrī v. st. 1919. g. N° 7) sirsnīgi apsveica brīv-

prātīgo armiju un uzsauca: „Gods un slava viņas vadoņiem!
Gods un slava visiem viņas dalībniekiem, visiem kazakiem un

karavīriem, kas upurē savu dzīvibu dzimtenei!" Un tad tūliiļ
blakus tam pašam apsveikumam, tādiem pašiem burtiem, rakstā

ar virsrakstu : „OnacHbiH nyTb" skaisti un loģiski bij aizstāvēti

žīdi. Rakstā teikts:

„Tagad, kad sirdīs vēl kvēlo visi briesmīgie pārdzīvojumi,
kad tūkstošām ģimeņu apraud savus nokautos, kuri nekā nebija
noziegušies, gluži dabiski mostas vēlēšanās meklēt izeju dusmās

uztrauktām jūtām. Šis gara stāvoklis nospiež dziļas tautas masas,

kuras uz sevi izbaudijušas visas pagājušā pusgada nelaimes.

Jautājums, kādās formās izpaudīsies šis prāta uztraukums, ir

ārkārtīgi svarīgs. Loti viegli dusmas var novirzīt uz iemīto teku

un uzvelt visu atbildību vienai nacionālai grupai — žīdiem,

kurus tumša masa tik viegli ir ar mieru uzskatīt kā lieliniekus

(„OTO>Kj],ecTBMTb ch _6ojibuießHKaMn") — Lieliniecisms ir dziļa
slimība, vispārēja musu slimība un to var ārstēt ne ar demago-
ģiju, ne ar nacionālu rīdīšanu. Tikai neatbildīgi cilvēki var ar

vieglu roku set domas, ka lieliniecisms un žīdisms (eßpencTßO)
ir viens un tas pats. ledzīvotāju apzinīgām masām visiem spē-
kiem vajaga cīnīties pret antisemītisma aģitāciju un ar gatavību
un noteiktību uzstāties pret grautiņu garu".

Līdz ar naidu pret žīdiem, arī latviešu stāvoklis tapa arvien

grūtāks. Laikraksti gluži nervozi un arvien treknāk pastrīpoja
latviešu vardu. Ja par žīdiem laikraksti krievu valodā rakstīja,
ka „par vienu peli, kas izēdusi krējumu, nevar darīt atbildīgas
visas peles" un ka „tikai neatbildīgi cilvēki var sēt domas, ka

lieliniecisms
un_ žīdisms ir viens un tas pats", tad tie paši laik-

raksti tanī paša laika par latviešiem rakstīja tādā izteiksmes
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veidā, ka viss uzrakstītais meta ēnu uz visiem latviešiem un ka

mazattīstīts lasītājs no uzrakstītā viegli varēja izlasīt, ka „lielinie-
cisms un latvieši ir gan viens un tas pats".

Saspīlētās tautas dusmas par Edu Švarc („Rozu") patiešām
atslāba, tiklīdz laikrakstā parādijās vēl briesmīgāks ziņojums par
„divām latvietēm".

Tā pati „KießCKoe 3xo", kura 22. augustā (1919. g. Ns 2—7)
raksta: „He očißHHflfiTe 3pa" runāja par nevainīgām pelēm un

tik sirsnīgi aizstāvēja žīdus, 3./16. zeptembrī (Ne 11— 16) ziņo-
jumā zem virsraksta : ./CoBIsTCKaH HHKBH3nmV pēc velnišķīgas
sistēmas iepina latvietes visbriesmigākā nozīmē. Šī vieta rakstā

skan :

„Tomēr mēs būtu netaisni, ja teiktu, ka cilvēku galvām
„Črezvičaikā" pavisam vairs nebija nekādas vērtības. Kad sar-

kanarmistu nodala „C. X " atteicās izpildīt savas priekšniecības
pārāk bieži atkārtotos nāves sodu spriedumus, tad sastādīja spe-
ciālu apšāvēju grupu, kurā iegāja pirmā kārtā ķīnieši un latvieši,
tanī skaitā (bt> torni. hhcti'B) četras sievietes: piedauzīgā

(npecnoßVTafl) „Roza" — Švarc, kāda Jegorova un divas latvietes,
kuru vārdi vēl nav noskaidroti. Asiņainiem „speciem" bija no-

likts atalgojums 100 rubļu no galvas un starp viņiem bija tādi,
kuri dažreiz vienā naktī «sastrādāja" 1000—1500 rubļu".

Šinī ziņojumā ne tik vien „Roza" — Švarc nebija nosaukta

par žīdieti un Jegorova — par krievieti, bet no veikli sastādītās

vārdu kārtības maz attīstīts lasītājs viegli varēja izlasīt, ka

„Roza" — Švarc un Jegorova skaitās pie ķīniešiem un latviešiem.

Insinuācija bija sadomāta tik veikli, ka ..izdomātās latvietes"

skaitliski dubulti pārspēja ir žīdieti „Rozu", ir krievieti Jego-

rovu, par kuru oficiāli gan nekas nebija ziņots.
Šīs „divas latvietes" turklāt nebija sauktas par lieliniecēm,

vai komunistēm, bet vienkārši par latvietēm ; līdz ar to arī at-

bildību par viņām uzlika visām latvietēm.

Mums latviešiem nebij iespējams meklēt pakaļ, kas tas par

mīklaiņām latvietēm. Vārdi nekur nebija minēti, ne laikrakstos,
ne oficiālos ziņojumos. Neviens no latviešiem, kūpi bija dzīvo-

juši Ķijevā lielnieku laikā, nekā nebija dzirdējis par kādām lat-

vietēm-bendēm Ķijevas „Črezvičaikā". Visas latviešu bēgles
Ķijevā un apkārtnē bija citiem latviešiem pazīstamas, bet no tam

neviena nebij izpildījusi bendes lomu.

Ziņojums sasniedza mērķi: tautas masa grieza zobus uz

latviešiem, nešķirodama latviešu' komunistus no citiem latviešiem.

To ļabi zināja arī „KießCKoe 3xo", bet nelikās zinis. Žīdu

aizstāvēšanai tā pati avize otrā diena (4. IX. 1919. g. N° 12—17)

iespieda ievērojama žīdu publicista J. S. Goldenveizera plašu
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rakstu „Tpare,njfl eßpeifcKaro Hapo.ua", kura starp citu bija
sacīts:

«Pieved visbriesmīgāko apsūdzību un apgalvo, ka par

bendēm „Črezvičaikā" lielā skaitā bijuši arī žīdi. Šis apgalvo-
jums ne uz ko nav pamatots un ne ar ko nav pierādīts, bet to

stūrgalvīgi turpina atkārtot un apgalvot ļaužu pūlī, un, kā zināms,

viss, pat arī neticamais top par varbūtēju, kad to bez ape-

lācijas apgalvo desmitām tūkstošu balsu: ~tautas balss -

Dieva balss.. . Pieņemsim, ka apgalvojums, it kā „Črezvičaikās,
par bendēm bijuši arī žīdi, ir patiess; bet vai tad par to vai

darīt atbildīgu visu tautu? Vai tad krievu tauta var sevi uz-

skatīt par asinskāru un no cilvēces izstumtu, tādēļ ka Jānis

Briesmīgais un Miļuta Skuratovs ir bijuši krievu cilvēki. Kādēļ
krievu tauta neuzņemas uz sevi līdzīgu atbildību; žīdu tauta

turpretim spiesta atbildēt par to, ka starp žīdiem arī varēja atra-

sties no cilvēkiem izstumtie".

Tikai latviešu aizstāvēšanai nebij iespējams šinī pašā un

līdzīgos laikrakstos rakstīt tādā pašā garā. Mums bija naidīgas
ir krievu monarķistu, ir nacionālistu avizes, ir tās, kuras izdeva

krievu valodā žīdu aizstāvēšanai.

Tautas dusmu modināšanai pret latviešiem izlietoja ari

Ķijevas skatuves. Soloiceva teātrī 11. zeptembrī bija sarīkotas

dažādas komiskas izrādes, kurās raksturoja politisko momentu

Krievijā. Atsevišķā gabaliņā, komiskā nozīmē, tēloja Kerenska

un Ļeņina varas maiņu. Uz skatuves no kreisās puses uznāca

kāds aktieris, kurš tēloja Ļeņinu. Viņam bija rokā čemodāns,

pildīts ar dažādām politiskām brošūrām. Viņš paziņoja otram

aktierim — Kerenskim, kā pēdējais esot diezgan ilgi valdijis
Krievijā un nu esot laiks atdot varu viņam, Ļeņinam.

Pēc Kerenska aiziešanas, Ļeņins piesauca pie sevis Vaņku
(krievu strādnieku) un piesolīja'viņam dažādas brošūras. Vaņka

ka ar politiku nenodarbojas, bet gan nožēlo, ka tagad
maize pārāk dārga. Agrāk tā maksājusi 3 kapeikas mārciņā, bet

tagad vairs nevarot maizi nopirkt. Ļeņins dusmīgs uzsauca

Vaņkam: ,/Tagad tu vari aizmirst savu 3 kapeiku maizi. Tagad
maize maksa 100 rubļu mārciņā".

Kad Vaņka neapmierināts sāka šūpot galvu unjzrādīja, ka

viņš ar tagadni nemiera, Ļeņins sauca pilnā balsī: „E-ē, sarkan-

armisti, latvieši, nāciet šurp sodīt Vaņku, sitiet viņu ar šauteņu

rezgaļiem, duriet ar štikiem!"
lesteidzās no aizkulisēm divi sarkanarmisti, kurus sauca

par latviešiem, un iesaka pārmācīt Vaņku. Skatītājos atskanēja
dusmu saucieni un draudi pret latviešiem. Pēc izrādes maz attī-
stītie apmeklētāji, izklīzdami pa ielām, vēl runāja par latviešiem.
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Pa to laiku, kamēr Ķijevā nokārtoja administrativās lietas

un modināja tautas masās atriebibas jūtas pret žīdiem un latvie-

šiem, ārpus :Ķijevas turpinājās niknas kaujas. Lielinieki bija
pastiprinājuši savu armiju un lauzās uz Ķijevu.

Deņikina armija bija vājāka. Krievu elements jau bija
stipri sabrucis. Vēl brīvprātīgo armijā cīnījās kā ievērojams
spēks latvieši un osetini.

Ļaunās intrigas pret latviešiem pārnesa arī uz fronti. Kādā

velnišķīgā galvā bija pamodusies doma sarīdīt arī osetinus pret
latviešiem.

Laikrakstā «BeHepm'eOrHH" (12. IX. 1919. g., -Nb 23) pašā

pirmā vietā bija nodrukāta vēstule no frontes, kurā aprakstīja

kauju pie Kozeļca. Vēstulē deviņas reizes bija minēti latvieši.

Vispirms bij attēlota osetinu lielā drošsirdība un viņu cīņu
paņēmieni; dzīvi bij aprakstīts, kā osetinu sotņa palkavnieka
Gucunajeva vadībā uzbrukusi latviešu kājniekiem un ar zobe-

ņiem skaldījusi latviešu rindas. Pats Gucunajevs meties virsū

latviešu bataljona labajam fangam. Personīgi ar zobenu viņš jau
nokāvis divus latviešus, bet pie trešā zobens noslīdējis sāņus
un latvietis iešāvis Gucunajevam lodi krūtīs. Osetinu vadonis

kritis. Kad to dabūjuši zināt Osetijas dēli, viņi ar desmitkārt

pavairotām dusmām metušies virsū latviešiem, lai atriebtu sava

mīļotā vadoņa nāvi; kāds no galveniem viņu varoņiem, kornets

Hudalovs bez žēlastības sakapājis desmitiem latviešu. Apraksts
beidzās ar sekošiem vārdiem:

„Džigiti pēc atakas bij īsti priecīgi un izsaucās: „Vareni

skaldījām. . .". Pieminot kritušo vadoni viņi ciešāki satvers

zobena rokturi. Džigita skats uzliesmos un viņš teiks —

«Atriebsim !.
.

.".

Varēja pielaist, ka šī vēstule nodomāta osetinu uzmusināšanai

un saniknošanai pret lielinieku frontes latviešiem. Bet tikpat labi šī

vēstule sasniedza mērķi arī attiecībā uz visiem citiem latviešiem. Vē-

stuli bija rakstījis Kaukāza parašu pazinējs un tai varēja būt ļoti
ļaunas sekas latviešu dzīvē. Pēc osetinu tautas parašām, nonā-

vētā vadoņa un priekšnieka nāve tāpat jāatriebj, kā asinsradi=

nieka nāve, un šī asinsatriebība jāizplata uz' visiem nonāvētajā
radiniekiem vai tuviniekiem. Šinī gadījuma no latviešu rokas

kritušā osetinu vadoņa nāve bija jāatriebj pie visiem citiem latvie-

šiem, kur tie arī neatrastos, vienalga, vai viņi dzīvo frontes daļa
vai kādā citā vietā. Tik stingra ir Kaukāza osetinu asinsatrie-

bības paraša. Tādēļ arī vēstules rakstītājs beidz vēstuli taisni

ar vārdiem: „McTbiTb 6yn,biMT>. .
«Atriebsimies!".

Ne pret krievu, ne pret ukrainiešu vai žīdu tautības

lieliniekiem-komunistiem, kuri arī cīnījās lielinieku fronte pret
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osetiniem, nebija modināta asinsatriebības paraša. Tas bija darīts

tikai pret latviešiem, un tā bija liecība par noteiktu latviešu

iznīcināšanas politiku visādos veidos.

Kāds laikraksts tagad arī neiznāca Ķijevā, katrā bija rakstits

kaut kas slikts par latviešiem.

Jauns laikraksts „>KH3Hb" jau savā 3. numurā (16. zeptembri
1919. g.) tik veikli iepina latviešus, ka' smagākā atbildība par

asinsdarbiem „Črezvičaikā" krita uz viņiem. Žīdu žurnālists

G. N. Karants rakstā „Me>Kny mojiotomt» h HakOßajībHeM" sniedza

plašu pārskatu par dažādu laikmetu asinsdarbiem un pieveda
piemērus, ka arī tad jau, kad vēl nav bijušas „Črezvičaikas",
saniknotas tautas masas aplaupījušas un dedzinājušas muižas un

apkāvušas veselas muižnieku ģimenes; tad revolūcijā Vēl gan-
drīz nav bijuši iejaukti latvieši vai žīdi. Par Krievijas lielo

nelaimi — karu vispirms cietuši muižnieki. Bet vēl agrāk pirms
revolūcijas, pašā kara sākumā upurus nesuši un cietuši ļoti tāļu
no komunisma stāvošie piefrontes miestu žīdi. Atriebība allaž

dzīvojusi tautas masā, tāpat kā tumšā cilvēkā reizē dzīvojot
eņģelis un zvērs.

Smaguma punkts šinī garajā rakstā tomēr bija likts uz se-

košiem diviem salīdzinājumiem:
„Žīdi arī ir tauta, kas sevī nes Dievu ; no viņiem cēlušies

lielie senči un Mozus, un Kristus, un daudzi apustuļi, un patie-
sības meklētāji. Cik tas ir naivi runāt par žīdu asinskāri.

Normālu laiku kriminalkronika gandrīz nav atzīmējusi žīdus, kā

slepkavas un laupītājus. Kādā ceļā tad viņi iekļuva „Črezvi-
čaikā", lai tur pastrādātu zvēra darbus, kas dvēselē saceļ
šaušalas ?

Un latvieši, šī miermīlīgā strādīgā tauta — kā tas gadījās,
ka viņi kopā ar žīdiem atradās revolūcijas „avangardā" ? Kā

tas nācās, ka viņu rokās atradās bendes cirvis?. .".

No šiem diviem nodalījumiem lasītājs bez kādām pūlēm
saprata, ka ir naivi runāt par žīdu asinskāri; ka vēl jājautā, kā

tad īsti viņi iekļuva „Črezvičaikā", un vai viņi maz bija
„Črezvičaikā", ja jau viņi nav asinskāri; viņi bijuši ar latviešiem

tikai «revolūcijas avangardā". Tikai par latviešu

asinsdarbiem Karants ir skaidrībā. Latviešu rokās, redziet,
atradies bendes cirvis. Gaiši un skaidri: te pārpratumu
nevar but. «Črezvičaikas" ' bendes pēc Karanta apgalvojuma ir

bijuši latvieši, jo viņu rokas ir atradies bendes cirvis. Līdz ar

to visa smaga morāliskā atbildība par «Črezvičaikas" asins-

darbiem bij uzvelta latviešiem.

Latviešiem arī šoreiz nebij iespējams plašāki izteikties pret
šo ļauno insinuāciju. Tikai nedaudzas rindiņas man izdevās
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ievietot laikrakstā «KieBJiflHHH-b" (19. zeptembrī N° 24) un tad

arī tikai ar Deņikina armijas virsnieku Jūlija Rupaja (Rupjā) un

Pētera Doredes palīdzību. Es starp citu aizrādīju, ka nevar jaukt
ar latviešu lieliniekiem visus citus latviešus, kurus pašus dažkārt

apdraudējis sarkanais terors. Es liku žīdu žurnālistam priekšā
runāt tikai „par latviešiem — komunistiem, kuru vārds ir —

viens procents, bet mūs 99°/o citus latviešus atstāt mierā".

Mana īsā atbilde tikai uzlēja eļļu uz Karanta laikraksta

„>KM3Hb" ugunskura. Pēc četrām dienām (23. IX. 1919. g. N° 4)
viņš uz manu rakstu deva asu un izaicinošu atbildi, kuras sma-

gākā vieta skanēja šādi:

„Tāļāk, rakstā sacīts, ka latviešu komunistu ir viens procents,
bet citu latviešu 99°/o. Nezinu, no kurienes ņemti šie statistiskie

slēdzieni. Līdz šim bija zināms, ka „Črezvičaikā" bija daudz

latviešu, bija veseli latviešu pulki, kuri apkalpoja „Črezvičaiku" ;

ziemeļos arī visuzticamākie sarkanarmisti bija latvieši* Cik liels

gan iznāk latviešu vispārējais skaits, ja visās „Črezvičaikās" un

sarkanarmistu pulkos ir tikai viens procents latviešu ?"

Šī Karanta atbilde atklāti un vēl lielākā mērā uzbruka lat-

viešiem un reizē arī pierādīja, ka es pareizi biju sapratis viņa
rakstu „Starp āmuru un laktu".

Pret šo Karanta atbildi es uzrakstīju garāku pretrakstu un

parakstījos kā Latviešu Nacionālās padomes loceklis; līdzparak-

stījās agrākās Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas sekretārs

P. Siņuks. Es pierādīju, ka pēc pašu komunistu laikrakta „Ciņas"
ziņojumiem starp latviešu strādniekiem Krievijā un Vidzemē ir

tikai viens procents komunistu, dažā vietā pat vēl mazāk, un ka

latviešu sarkanarmistu pēc viņu aiziešanas uz Latviju decembrī

1918. gadā, Krievijā vairs nav atlicies tāds skaits, kā to uztiepj
krievu laikraksti; tā tad Karanta ziņas par veseliem latviešu

pulkiem, kuri itkā apkalpojuši „Črezvičaiku", ir izdomātas.

Šo manu rakstu vairs nenodrukaja „Kijevļaņinā", redakcija
tādu rakstu, kurš plašāki runāja latviešiem par labu, neuzņēma.
Arī vairs neatlika laika cīnīties pa laikrakstiem.

Lielinieku trešā ienākšana Ķijevā vairs nelika uz sevi

gaidīt.
1. oktobrī v. st. (1919. g.) rīta agrumā mūs ar Bruņenieku

uzmodināja stipra lielgabalu dārdoņa. Drebēja logu rāmji un

džinkstēja stikli. Mēs nevarējām saprast, kada artilērija šauj.

Izrādijās, ka lieliniekiem atbild brīvprātīgo artilērija, kuras batereja

bija nostādīta pie pašas Ķijevas.

Maza gaismiņa es sabāzu savas drebēs un aktis maisa un

aiznesu uz biedrību pie onkuliša. Pēc tam es steidzos pie Vēzīša.
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Pie viņa katru dienu pienāca virsnieki Rupais un Dorede, kuri

visos sīkumos pārzināja brīvprātīgo spēkus un kaujas apstākļus.
Rupais patlaban bija kaujā. Viņš komandēja ložmetēju

rotu un bija īsts varonis. Tikai ar Doredi mēs vēl tikāmies.

Arī viņš jau bija kaujas gatavībā, apkāries ar patronu lentēm.

Dorede man pateica, ka brīvprātīgie vairs nevar noturēties un

jau atkāpušies līdz Šuļavkas ielai. Līdzīgas ziņas arī Rupais jau

agrāk bija sniedzis Vēzītim.

Nu mums visiem bija jāsāk domāt par daudziem svarigiem

jautājumiem. Atkal iesākās cīņu dienu un varas maiņu pār-

dzīvojumi.
Dorede un Rupais bija prasijuši Vēzītim, vai nevar apgādāt

personas apliecības dažiem latviešiem armijā, kuriem vairs nebij
nekādu apliecību no agrākiem laikiem.

Vislabākie personas dokumenti, kuri noderēja visādu varu

maiņas dienās, bij apliecības, ka uzrādītājs ir kara laika bēglis.
Šādas apliecības varēja izdot bēgļu komitejas.

Kavēties vairs nevarēja. Lielinieki varēja ienākt pilsētā
katru nākošo stundu.

Kaut gan latviešu bēgļu apgādāšanas komiteju lielinieki

jau agrāk bija likvidējuši kāds zīmogs un stūra stamps ar ko-

mitejas nosaukumu vēl uzglabājās Gailīšu ģimenē. Gailīši dzī-

voja tāļu no centra Šuļavkā uz Borščagovskas ielas N° 27.

Nevarēdams iedomāties, ka lielinieki jau tik tuvu, es laiku ne-

kavēdams steidzos pie Gailīšiem, lai vēl varētu izrakstīt vaja-
dzīgās apliecības.

Aiz žīdu tirgus uz Brestļitovskas šosejas gala es jau ierau-

dziju dīvainu ainu: brīvprātīgo lielgabalu stobri bija pagriesti
pret pilsētu un artilērija klusēja. Artileristi stāvēja pa vienam,

pa diviem pie lielgabala gluži nolaidušies. Tas mani pārsteidza.
Es sapratu, ka tas nenozīmē neko labu, bet nezināju, ka lieli-

nieki ir tik tuvu, ka ar lielgabaliem vairs nevar šaut.

Es pasteidzos garām artileristiem un gandrīz pusrikšus
devos pa Brestļitovskas šosejas malu prom pie Gailīšiem.

Es izgāju caur karavīru rindu, kura stāvēja gandrīz vīrs pie vīra

krustis pa visu bulvāri. Kareivji skatijās uz Svjatošinas pusi,
bet šaut nešāva. Tuvu Boršcagovas ielai stāvēja otra brīvprātīgo
karavīru rinda, arī krustis pār šoseju. Šī rinda bij ļoti uzbudi-
nāta. Daži kareivji saliekušies skatījās prom pa šoseju uz

Svjatošinas pusi; daži sarunājās dedzīgi ar blakus stāvošiem

biedriem, daži uztraukti skatijās gan atpakaj uz pilsētu, gan prom
pa šoseju. Kadi divi virsnieki dedzīgi apspriedās savā starpā.

Stāvokli labi nesaprazdams, es, pa trotuāru iedams, izgāju
arī šai kareivju rindai cauri un steidzos nogriestes uz Boršča-
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govas ielu. Pēc kādas pusminūtes es izdzirdu sev aiz muguras
skarbu saucienu:

„Kurp tu iesi, neprātīgais! Tur jau ir lielinieks. Ka tu

izlauzies nemanot caur ķēdi?!"
Es atskatijos. Man skrēja pakaļ kāds uztraukts kareivis

un vēlreiz uzsauca: „Kur tu iesi! Vai nāksi atpakaļ!" Zaldāta

seja bij uztraukta. Viņš turēja labā rokā šauteni un to svārstija

pa gaisu.
Es metos tūliņ atpakaļ un izskrēju caur kareivju rindu.

Tanī pašā brīdī iesāka žvīkstēt pa gaisu tieši pa Brestļitovskas
šoseju uz pilsētu lielinieku šrapneļi, kā arī smagāki lādiņi.

„0-ho!" Es nočukstēju pats pie sevis un neviļus uz

sekundi apstājos un paskatijos uz brīvprātigo kareivju ķēdi. Tā

salocijās un likās pie zemes. Pa šoseju sāka bieži svilpot lie-

linieku plinšu lodes. Tā tad viņi jau bija itin tuvu. Viņu arti-

lērija apšaudīja pilsētu. Es piespiedos tuvāk pie namiem un

žogiem un gribēju atgriesties pilsētā. Manā tuvumā virsnieks

iesaucās: «Rota, pagalmā!"

Nogulušies kareivji četrrāpus sāka līst uz manu pusi, tad

šosejas malā ātri lēcās stāvus un skrēja pagalmā, pie kura vār-

tiem es stāvēju. Neviļus arī es ieskrēju kareivjiem līdz pagalmā.
Bet tad tūliņ apķēros, ka man te itin nekas nav darāms kareivju
barā un ka visprātīgākais ir mēģināt iekļūt atpakaļ pilsētā. Es

nu skrēju pusrikšus gar nama mūriem slapstidamies. Šrapneļi
arvien biežāki kauca pa šoseju un Bibikova bulvāri un plīsa
aiz žīdu tirgus vai kaut kur pilsētas kalnā.

Plinšu lodes jau svilpoja biezās masās. Brīvprātīgo arti-

lērija aizauļoja uz pilsētu.
Aiz žīdu tirgus pie Bibikova bulvāra gala es saliecos pie

pašas zemes un gandrīz četrrāpus, bet skriešus metos pari ap-

šaudītām ielām. Plinšu lodeles svilpoja labi augstu un mani

nevarēja ķert. Šrapneļi žvīgstēja vēl augstāk un es laimīgi tiku

pāri apdraudētām vietām. Pa Stolipina ielu es aizgāju uz Vēzīša

Viļa dzīvokli un no turienes uz Kreščatiku, uz latviešu biedribas

telpām. Mans nolūks bija paņemt savu maisu un doties līdz ar

citiem bēgļiem prom no Ķijevas.
Pa Fundukļejevas ielu un Kreščatiku_ trokšņoja lielas ļaužu

masas un rībēja Vezumi. Tie visi bija bēgļi, kas bēga prom no

Ķijevas, lai tiktu pāri Dņeprai un nekristu lielinieku vara. Lieli-

nieku artilērijas lādiņi vairumā plīsa kaut kur otra kalna aiz

Levašovas ielas. Podvaļnajas, Vladimira un Prorieznajas ielas

bija tukšas. Te visi, kas nebēga, bija paslēpušies
_

pagrabos.
Uz Kreščatika, izlauzies caur bēgļu'drūzmu, es gan vel_ ieskreju

biedrībā un paņēmu savu smago maisu, bet pacilādams to
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vairāk reižu rokās un atminēdamies, cik smags tas bija nesot to

šorīt no Bruņenieka dzīvokļa pa kalnu uz leju līdz biedribai, es

neuzdrošinājos kājām ejot ņemt līdz ceļā tādu smagumu, es atminējos
kara laika bēgļu ainas un nomocītos kājāmgājējus,
kuri nesa smagākus aizsaiņus. Atri es izrāvu no maisa pāru

apavu, pelēku zaldāta segu, savu labāko uzvalku un puskukuli
maizes ; satinu visu to segā un padusē iespiedis steidzos prom

atpakaļ pie Vēzīša un Krastiņu Dāva, lai ar viņiem kopā dotos

prom no Ķijevas. Nu vairs nebij droši iet pa pilsētu. Lielinieku

artilērija jau apšaudija arī centru.

Skrienot pa Prorieznajas ielu pie Vēzīša, es jau ieraudziju
šur tur guļam uz ielas asiņainus, pusdzīvus vai saraustītus

cilvēkus. Tie bija mierīgie iedzīvotāji, kurus bija nejauši ķērušas
plīstošo šrapneļu vai sešcollu lādiņu šķēpeles. Uz Podvaļnajas
vairākos namos jau bija izšauti caurumi. Pa gaisu bez mitē-

šanās kauca pāri smago lielgabalu lodes. Aiz Krastiņu Olgas

dzīvokļa smags lādiņš ķēra augstu namu un saplīsušā lādiņa
šķēpeles lidoja atpakaļ uz ielas otru pusi, ķēra nelielu kareivju

grupu, kura gaidija lieliniekus uznākam no žīdu tirgus puses.

Kādi divi kareivji krita un sāka vaimanāt. Ap viņiem uz ielas

izplūda asiņu peļķes. Tālāk aiz kāda ielas stūra stāvēja pie
žoga sienas un namu mūriem piespiedušies brīvprātīgo karavīri,

pa lielākai daļai virsnieki. Viņu sejas bija bāli-pelēkas un

sakritušas. Pārmaiņus viņi viens pēc otra nāca pie atklātā ielas

gala un novēroja, vai no lejas nenāk pret kalnu kādi lielinieku

pulciņi.
Mans nodomātais ceļa biedris jau bija aizgājis no Vēzīša

dzīvokļa un pievienojies citiem bēgļiem. Pats Vēzītis bija gatavs
palikt pilsētā un panest jaunās likstas. Es vēl aizsteidzos atpakaļ
uz Krastiņu dzīvokli un domāju piebiedroties Krastiņu Dāvam.

Bet nu jau pulkstens bija pāri par diviem un viss bija nokavēts.

Pienāca ziņas, ka pār Dņepru, pa Ķēžu tiltu vairs nav iespējams
pārbēgt. Lielinieki tiltu briesmīgi apšaudot un vispāri stipri ap-
šaudot ar artilēriju Aizdņepras apgabalu, domādami, ka uz turieni

atkāpjas brīvprātīgo armija. Bez tam viss Ķijevas nomaļu ap-

gabals bēgļu ceļa bij tadā mērā aizsprostots no vezumniekiem

un begļļem-kajniekiem, ka nebij iespējams uz priekšu virzīties.

Tada drūzma zem_ artilērijas uguns nāve varēja būt tikpat droša,

ka_ paliekot Ķijevā lielinieku varā. Mēs norunājām ar Krastiņu
Davu nebēgt, lai notiktu kas notikdams. Man bij kāds Ukrainas
ministrs iedevis savas vecās mātes adresi kādā dziļā noslēptā un

mūros ieslēgta pagalmā, kur es pēc norunas varēju paslēpties.
To ministrs bija arī pasacījis savai mātei. Pie Krastiņu Dāva es

paliku līdz veļam vakaram. Te mums bij izdevība novērot brīv-
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prātīgo gara stāvokli. Jau ap pulkstens četriem pēc pusdienas
divi brīvprātīgo virsnieki apstājās pie Krastiņu dzīvokļa loga un

uzbudināti sarunājās. Es pagraba dzīvoklī nosēdos tuvu pie loga

un varēju sadzirdēt virsnieku sarunu. Viens otru pārtraukdami
viņi izsacija rūgtus pārmetumus daudziemĶijevas mātes dēliņiem.

„Lai velns parauj šos ģļēvuļus un neliešus!" virsnieki sir-

dījās. „Kad vēl bijām labā gabalā no Ķijevas, visi šie memmes

dēliņi mums ziņoja, ka Ķijevā droši vien būs ap 30,000 dažādu

krievu virsnieku, kuri brīvprātīgi atbalstīs mūsu armiju. Kad

ienācām Ķijevā, te patiešām izauga kā sēnes pēc lietus visādi

spoži prāporščiki un podporučiki sārtiem vaidziņiem. Viņi visi

sašuvās jaunus uzvalkus ar spožiem uzplečiem un sāka lepoties
sabiedrībā. Mums bija cerības, ka viņi patiešām ierakstās brīv-

prātīgos krievu nacionālās idejas labā. Visas ielas bija kā bērtin

piebērtas ar šiem sārtvaidžiem. Bet kad nu vajaga stāties lieli-

niekiem pretīm, nu visi pazuduši un ar uguni viņus vairs nevar

sameklēt. Lai velns rauj tādus neliešus! Mēs esam pievilti un

ievilkti slazdos. Kur lai nu griežas un kā lai karo ar tik maziem

spēkiem."
Pa to laiku otri divi virsnieki caur pagalmu ienāca Krastiņu

dzīvoklī un pagalma durvtiņas atvēruši sauca iekšā dzīvokļa tumsā :

„Vai tur nav paslēpušies kādi virsnieki! Dodiet šos neliešus

mums šurp; mēs viņiem tepat paši galvas nocirtīsim. Nolādētie

nelieši! Mūs pievīla ar savu lielo skaitu un tagad nu visi pa-

slēpušies, kā blaktis šķirbās, noplēsuši savus skaistos uzplečus,

uzvilkusi memmes brunčus un neviens velns viņus vairs nevar

atrast! Vai nav te kaut kur kādā pagrabā salīduši ? ! Dodiet šurp!"

Krastiņu Olgas strādnieces bij izgājušas pie sadusmotiem

virsniekiem un paziņojušas, ka te, tādā vienkāršā pagraba nekādi

virsnieki neslēpjas.
Meklētāji aizgāja pie saviem diviem biedriem uz ielas un

tad viņi visi četri gāja tālāk un meklēja jaunos virsniekus arī

citos namos. Tas bija izmisuma solis. Kur tad tu nu, cilvēks,

lielajā Ķijevā atradīsi noslēpušos vietējos bagātniekus? Kur

straujā cīņu brīdī lai izmeklē, kurš ir reģistrējies kā virsnieks,
kurš nē?

Krastiņu ģimenē es negribēju pa nakti palikt, lai

varbūt mani te atrodot, neatriebtos ģimenes cilvēkiem. Satumsa

es gāju atkal pie Vēzīša. Vecā ukrainiete, pie kuras es butu

varējis apmesties, dzīvoja uz tādas ielas, kura jau bija kritusi

lielinieku rokās. Tur jau bij par vēlu man noslēpties. Vēzīšu

Vilis saņēma dūšu un man atbildēja: „Nu, tad paliekiet vien

tepat pie manis. Kur tad tagad cilvēks lai_ iet._ Nu jau ta ka ta

mes visi būsim lielinieku nagos. Kas nu bus, bus. Viena bēda
...
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Kad liks, liks pie sienas. Lai liek rindā." Viņš atmeta ar roku

un gāja savā piena veikalā.

Pa satumsu slapstidamies, es vēl aizgāju pa Prorieznuju un

Kreščatiku uz latviešu biedrības telpu. Mans nodoms bija no

turienes aiznest savu maisu uz Vēzīša dzīvokli. Pie biedrības

vārtiem es apstājos un apdomājos. Vārti jau bija slēgti. Uz

Kreščatika un Bezsarabkas pa malu malām klaudzēja un

brakšķēja ; šur tur atskanēja plīstošo logu stiklu troksnis uh reti

plinšu šāvieni. Tur visur strādāja laupītāji. Man ienāca prātā,
ka ar nesamo pa ielu ejot mani var noturēt par laupītāju un

sagūstit vai arī paši laupītāji man var atņemt manu pēdējo «ba-

gātību", kas man vēl bija atlikusies no agrākās dzīves. Pa

Kreščatiku man tuvojās laupīšanas troksnis.

Es steidzos prom no vārtiem un krustis pa Fundukļejevas
ielu devos us Nesterova ielu. Ejot pa Fundukļejevas ielu, es

ieraudziju, ka no kalna patlaban velk uz leju divus ložmetējus
už pašu ritentiņiem. Divi kareivji vilka un citi gāja blakām un

turēja stobri. Tie jau bija lielinieki. Viņu barā kāda jauna
balss paklusi runāja :

„Ek, mēs viņus aiztriecām, šos deņikiniešus! Aizbēga kā

negudri. Bet cik viņu maz! Kur tad nu viņiem turēties mums

pretīm".
Es piespiedos tumsā pie mūra, kamēr lielinieki pagāja

garām, un tad pa Nesterova ielu steidzos uz Prorieznuju, gar
namiemslapstidamies no nama stūra uz stūri, no durvīm līdz durvīm.

Pa ielām neviens cilvēks vairs nestaigāja. Šinī pilsētas daļā

valdīja savāds ļauns klusums, kādu es jau biju pārdzīvojis
daudzas reizes, asins cīņām mitējoties un varām mainoties. Šur,
tur pie namu durvīm vai uz durvju pakāpēm stāvēja vai sēdēja
daži veci žīdi un klusi, gandrīz čukstēdami, sarunājās par lieli-
nieku varas atjaunošanos. Pēc kādas pusstundas es sasniedzu
Vēzīša dzīvokli. Brītiņu parunājuši mēs mēģinājām pagulēt.
Betmiegs nevienam nenāca. Mēs cēlamies augšā un kā zobu

sāpēs klusi staigājām pa istabu. Mums vairs nekā nebij ko

runāt. Katrs domāja savu domu. Reiz tikai man garām iedams

Vezīts drūmi nočukstēja: „Bet tad nu iekritām gan kā lamatās.
Kur tu nu vairs spruksi ?"

Es nekā neatbildēju. Pēc pusnakts mēs izgājām ārā pa-

klausīties, kas notiek pilsētā. Uz Kreščatika bija iedegušās niknas

kaujas: visa leja un kaut kur vēl otrā kalnā uz Pečerskas pusi
varijas ložmetēju un plinšu šāvieni. It sevišķi liels un drausmīgs
kara troksnis atskanēja no Bezsarabkas tirgus lejas, Kreščatika
gala.

Otra rīta, 2. oktobrī kaujas troksnis Kreščatika lejā un
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Pečerskas daļā turpinājās. Tagad ari strādāja lielinieku smagā
artilērija un apšaudīja Ķijevas daļu aiz Kreščatika un Pečerskas.

Mūsu apgabalā, kā arī uz Podvaļņajas un Štolipina ielas vēl bija
smags klusums.

Es iegādājos no Vēzīša Viļa kulīti kviešu miltu un tad ar

lielu uzmanibu pa klusām ieliņām slapstidamies gāju pie vecās

ukrainietes, kura dzīvoja lielinieku varas pusē. Drīz es pārlie-
cinājos, ka vēl nekur nestāv uz ielām nekādi sargi. Lieliniekiem

vēl nav bijis laika noorganizēt administratīvu varu ieņemtās
pilsētas daļās. Es laimīgi aizkļuvu līdz savai paslēptuvei.
Mana miltu kulīte bija liels atspaids arī manai vecajai nama

mātei, kura ilgu laiku bija cietusi lielu trūkumu un maizes badu.

2. oktobrī pa dienu brīvprātīgie atsita lieliniekus atpakaļ
pa Fundukļejevas ielu, Bibikova bulvāri un Prorieznuju aiz žīdu

tirgus. Lielinieki atkāpās pa Brestas šoseju. Viņu šrapneļi jau
krita uz žīdu tirgus un tirgus malā, mūsu pagalmā.

3. oktobrī brīvprātīgie arī ieņēma Podolu un Ķijevas
stacijas.

4. oktobrī Ķijevā vairs nebij lielinieku un pilsētā atkal no-

dibinājās brīvprātīgo vara.

5. oktobrī cīņu laime visā Ķijevas frontē pilnīgi bija pār-
gājusi brīvprātīgo pusē un lielinieki bija atkāpušies līdz Svjato-
šinai un aiz Irpeņa upes.

Pie Vēzīša atkal ieradās virsnieks Rupais. Viņš ārīgi bija

novārdzis, bet garīgi stiprs. Brīvprātīgiem atkāpjoties, viņš ar

visu viņa ložmetēju rotu bija aizmirsts kaut kur Irpeņa rajonā.

Brīvprātīgo kaujas vadība nebij viņam nekā paziņojusi par ne-

jaušo atkāpšanos. Rupajam ar viņa rotu bez pārtikas un atbalsta

bijis jāizlaužas cauri uz Ķijevu. Pārtikai viņi piecas dienas pa

novāktu kartupeļu lauku bija meklējuši kādus retus_ kartupeļus
un tos cepuši vai pat ēduši zaļus. Ar niknām kaujām viņi iz-

lauzušies uz Ķijevu. Par šo momentu Rupais mums stāstija

jautrā balsī,
'

smiedamies un rokām dažādas kustības at-

tēlodams :

„Es ar savējiem izklaidus un slapstidamies drāzos uz

Ķijevu un tieši uz Vladimira kalnu. Te es_ iejaucos liela

mudžeklī. Uzbudināti cilvēki ar šautenēm rokas_skraidija juku

jukām, kliedza, sauca un šāva. Es nemaz nedabūju apskatities,
kas tie par karotājiem. Jau bija satumsa. Te uz reizi es no-

vēroju vienam pie cepures sarkano lietuvēna krustu. O-ho! _Es
domāju. Nu tik ir sabiedrība. Viens otrs pelēkais tips saka

ari mani novērot. Viss tas notika acumirklī. Kads metas man

virsu ar štiku. Nu es redzēju, ka labi vairs nav: es viens un

viņu — lies bars. Acumirklī es nometu plinti un pārlēcu par
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dzelzs aizžogojumu; riteniskis es laidos uz leju pa stāvo kalnu.

Sarkanie šāva kā velni; bet visas lodes nosvilpa garām. Drīz

es jau biju noritējis līdz Podolas ielai, un iejaucos saraustītās

telefona vai tramvaja vadu drātīs, kuras gulēja pie zemes samu-

džinājušās. Te uzreizi es sajutu savā miesā varenus triecienus.

Es biju iebrucis tādos vados, kur vēl bija dzīva elektrība. Nu

es domāju: „Mana stundiņa ir klāt. Bet tik savādos ap-

stākļos. Visas kaujas un visādas briesmas bija pārdzīvotas un

es vesels tiku cauri; bet nu man te šinī drāšu mudžeklī jādabū
gals". Šīs domas zibiņa ātrumā man šāvās caur smadzenēm

un tāpat arī es vienā sekundē biju ārā no drātīm un a kal uz

kājām".

Rupais stāstija arvien dzīvāki, smējās sirsnīgi, kustējās pa

istabu un rokām un ķermeņa kustībām attēloja briesmas, kādas

viņam draudējušas.
Mēs zinājām, ka viņš runā patiesību, un tādēļ es pie gal-

diņa sēdēdams klusi apbrīnoju šo savādo varoni. Viņa sejā

staroja liela jautriba. Es nevarēju diezgan nobrīnēties par ši

cīnītāja psicholoģiju. Grūti bija saprast cilvēku, kurš tāļu no

savas dzimtenes ar varu piespiests cīnīties par viņam nezināmu

mērķi, tomēr stāsta par vislielākām briesmām ar tādu jautrību,
ka neviļus arī klausītājiem iedveš savādu prieku.

Nākošā dienā mums Rupais paziņoja, ka Ķijevā ieradies
vēl viens ievērojams latviešu virsnieks ģenerālis Biernis ar sa-

viem jātniekiem. Tā kā Biernis un citi latviešu darbiniek:

Kubaņas apgabalā bija parakstijuši iesniegumu ģenerālim Deņi-
kinam pret latviešu vajāšanu, tad mēs arī Ķijevā bijām nodo-

mājuši kopā ar viņu un citiem latviešu virsniekiem darīt iespaidu
uz vietējiem laikrakstiem. Tomēr kauju dienās nebij iespējams
ar Bierni tikties un uzbrukumi latviešiem turpinājās netraucēti.

6. oktobra rīta, sēžot Vēzīša pagalma mazajā istabiņā,
mani pārsteidza pavisam negaidīta parādība. Pagalmā iejāja
liela grupa kaukāziešu, pēc seju izskata — osetini. Pirmais

jātnieks, brašs osetins, veikli nolēca no zirga, uzsvieda pavadu
uz zirga kakla un stalti nostājies, deva citem jātniekiem kādus

rīkojumus.
Šo atgadijumu, ka osetini sajājuši taisni Vēzīša pagalmā,

es uzskatiju par ļaunu zīmi. Man iešāvās prātā, ka kādi krievu

monarķisti bus uzspiegojuši manu atrašanās vietu un, domādami,
ka te apmetušies arī citi latviešu sabiedriski darbinieki, bus

sutijuši osetinus šurp mums atriebties par notikumu pie Kozeļ-
ciem, kurš bij aprakstīts laikrakstā „Večerņije Ogņi". Arī citi

osetini, kadi -

deviņi vīri, nolēca no zirgiem un dzīvi sarunājās
sava starpa. Varēja but, ka nams arī ieslēgts no ielas puses
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un bēgšana vairs nav iespējama. Es piecēlos no galdiņa un

gāju piena veikalā meklēt Vēziti. Bet vēl es nebiju labi atvēris

durvis, kad izdzirdu veikalā skaļu sarunu pilnā balsī. Vienu

zekundi es paklausijos sarunu noskaņā un vēroju, vai balsis ir

dusmīgas un draudošas, vai parastas. Sev par brīnumu, es iz-

dzirdu jautras valodas skaņas, skaļus smieklus un Vēžīšu Viļa
augsto smalko balsi, kura sauca:

„E-hē! Kas tad te par staltiem preciniekiem sajājuši ?!

Lūk, kādi vareni kavaleristi. No kādām pasaules malām tad nu

jūs esiet šurp ieradušies ? Paskati, kas par kančuku un līku

zobeni, un varenu izskatu! Tīrais kaukāzietis!"

Vēzīšu Vilis nebeidza čalot un smieties, un risināja jautru
vārdu virkni. Tā bija laba zīme un es tūliņ nopratu, ka no

ielas puses briesmas vairs' nedraud. Durvis pavēris, es ierau-

dziju agrāko Ķijevas jaunatnes darbinieku un Ukrainas Centrāl-

komitejas locekli, ķimiķi E. Hellmani. Viņš bija tērpies kaukā-

ziešu uzvalkā, līdzīgā citu osetinu tērpam, un apkāries kaukā-

ziešu cīņas ieročiem. Viņam blakus katrā pusē, kā niedras,
stāvēja divi īsti osetīni. Šie četri kalnu dēli ar lielu godbijibu
noklausijās Hellmaņa sarunā ar Vēzīti latviešu valodā.

Visādi atgadijumi jau bija piedzīvoti pilsoņu karā, bet šī

savādā kalniešu sabiedrība ar Hellmani man bija neizprotama.
Es gāju pie runātājiem. Hellmanis tūliņ steidzās man klāt,
sniedza roku un priecājās par atkalredzēšanos. Viņa vārdi

plūda ātrā straumē un vienā minūtē viņš paspēja īsumā mums

attēlot savus straujos kaujas piedzīvojumus. Izrādījās, ka viņš
visiem meliem un rīdīšanai par spīti, bija tapis par osetinu

grupas vadoni uz īsta kaukāziešu zirga, kuru kāds osetins ara

uz ielas turēja pavadā. Šī bija gluži dīvaina parādība. Es pa-

zinu osetinu tautu un šo kalniešu lielo drošsirdību, un labi

zināju, ka viņiem par vadoni var nostāties priekšā tikai ārkārtīgi
veikls un drošsirdīgs cilvēks, kurš ar savu lielo varonību kaujas
var būt visiem saviem citiem biedriem par priekšzīmi. Osetinu

vadonim katrā kaujā, visgrūtākā cīņā pirmajam jāgāžas ienaid-

niekam virsū un līdz ar to jārauj sev līdz visi citi cīņas biedri.

Tādēļ man nebija saprotams, kā Hellmanis varēja iemantot

īsto kalnu dēlu zimpatijas. Bet tas bija noticis. Sīkumus mes

neizjautājām. Es Hellmanim tūliņ paziņoju par uzbudinošo

rakstu pret latviešiem pēc Kozeļcu kaujas. Viņš par šo rakstu

neko nezināja un domāja, ka arī osetini visi_ nebūs pietiekoši
informēti, ja tikai „Osvags" nebūs sevišķi parūpējies un piesu-

tijis visām osetinu grupām laikraksta numuru, kura bij iespiests
ļaunais ziņojums.
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Nejaušo atgadijumu vajadzēja izmantot un osetinus iepa-
zīstināt ar latviešiem. Vai Hellmanis pats to jau ir darijis, man

negribējās jautāt.
Es izgāju pagalmā pie brašā osetina, kurš pirmais iejāja

pagalmā, un iesāku ar viņu sarunāties par Osetijas tagadējiem

apstākļiem, par Alagirijas un Digorijas apgabaliem, kā_arl par

dzīvi Vladikaukazā. Sarunu iesākumā osetins bija drūms un

mazrunīgs ; bet, kad viņš redzēja, ka es labi pazīstu viņa .dzim-

tenes aulus un osetinu tautas dzīvi, un arī minu viņam pazī-
stamus vārdus, viņš lēnām atsila un tapa laipns un runīgs.

Viņam pašam patika runāt par savu dzimteni, kuru viņš nebija

redzējis jau pāris gadus. Es apjautājos, kā klājas agrākā Vladi-

kaukazā pilsētas galvas Bajeva ģimenei un vēl dažiem citiem

ievērojamiem osetiniem, un atstāstiju sīkumos savu agrāko ceļo-

jumu pa Osetiju un sarunas ar Čermenu Bajevu un Zongijevu

par osetinu un latviešu — leišu tautu pirmvēsturi un kopējām valodas

saknēm un parašām. Osetins bija gluži pārsteigts un ar dzī-

vāko interesi noklausijās manā nostāstā.

„Vai jūs arī esiet kautko dzirdējuši runājam vai stāstam

par latviešiem?" Es beidzot viņam iejautājos.
„Šad un tad raksta par latviešiem", viņš paklusi atbildēja

un cieti mani apskatija.
«Deņikina armijā ir daudz latviešu virsnieku", es piezīmēju,

un minēju dažu ģenerāļu, pulkvežu un citu virsnieku vārdus.

Osetins klausijās ļoti uzmanīgi un pats arī bija dzirdējis

ģenerāļa Bierņa vārdu, tikai nezināja, ka Biernis ir latvietis.

„Arī lielinieku pusē ir daži latvieši, kuri cīnās pret Deņi-

kina armiju. Tie pa lielākai daļai ir mobilizēti latviešu bēgļi,
kuri izkaisīti pa visu Krieviju", es turpināju. „Latvieši pa kara

laiku bija spiesti atstāt savu zemi un nu mums jāklīst pa svešām ļ
malām visus kara gadus. Visas varas mobilizē latviešus un

dzen kaujās. Tā atgadās, ka latviešiem negribot jākaro arī pret
latviešiem: vieni Deņikina armijā, otri lielinieku armijā".

Osetins visu laiku mani novēroja, bet nekā nesacija. Viņa I
seja tomēr bija laipna un es redzēju, ka viņš tam tic, ko es

viņam stāstu.

«Krievu laikraksti dažreiz raksta, ka latvieši ir ļauni un

mazattīstīti cilvēki, ka viņi laupa un dedzina", es paklusi turpi-
nāju, «bet to raksta ar nolūku, lai Eiropas tautas atzītu latviešus

par zemu tautu un nepiekristu viņu neatkaribai. Latvieši tāpat,
ka kalnu osetini, grib būt brīvi un paši vadīt savu dzīvi. Es

pats arī esmu latvietis un jūs nu redziet, ka es līdzinos visiem

citiem cilvēkiem, kurus jūs satiekiet katru dienu Deņikina armijā.
Osetina seja joprojām bija laipna. Arī viņa citi biedri
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bija pienākuši tuvāk un nostājušies ap mums pusriņķī. Es pa-
lūdzu pirmā osetina adresi, lai varētu kādreiz viņam rakstit un

dabūt ziņas no Kaukazijas. Es izvilku savu kabatas grāmatiņu,
nostājos osetinam tuvāk un viņš man pateica: „AH3op'b KanTOB-b,
BjīajībiKaßKas-b, HaATepeHHaa 35".

Es pierakstīju un pateicos par laipnību. Osetins man vēl

laipni apsolīja atbildēt uz manām vēstulēm. Es sniedzu viņam
roku. Viņš draudzīgi to spieda un kratija. Tā bija laba zīme.

Hellmanis iznāca durvīs un teica dažus komandas vārdus.

Vienā zekundē visi osetini bija zirgos un jāja no pagalma ārā.

Es saucu viņiem pakaļ viņu tautas sveicienu: „yaecTbip.n>Ki
Ue goaHiiāpacT dpai<aHaji!" *) (Svētais Jurģis lai dod jums savu

svētību jūsu ceļā !).
Brašais osetins, pārsteigts, jājot pagriezās atpakaļ un paklusi

atbildēja: „Amen !" Pēc tam viņš vēl man uzmeta laipnu skatu

un pamāja ar galvu.
Mans sveiciens, ar kuru es izvadiju osetinus, ir visā Osetijā

pieņemtais visaugstākais sveiciens, ar kādu pavada vīriešus

cīņās vai tālā ceļā, un tādēļ šis sveiciens osetiniem Ķijevā tāļu
no dzimtenes, lielu cīņu dienās bija ļoti dārgs un patīkams.

Osetinu-atriebēju personā mēs ķijevieši, nu bijām varbūt

atraduši draugus un varbūt ar šo nejaušo satikšanos arī novēr-

suši tālāko atriebību. Arī Hellmanis to nebūtu pielaidis.
6. oktobra pēcpusdienā Rupais ar Doredi paziņoja man un

Vēzītim, ka brīvprātīgo stāvoklis ir bez cerībām un ka viņi var-

būt vēl tikai kādas dienas, nedēļas vai mēnesi varēšot turēties

lieliniekiem pretīm. Rupais deva man padomu atstāt Ķijevu.
Viņš aizrādīja uz to, ka armijai atkāpjoties, es nevaru iet līdzi

armijai, tādēļ ka brīvprātīgo vadonība ir pret Latvijas valsts

ideju, un palikt Ķijevā lielinieku varā arī nav iespējams.

Doredem bija jāizpilda kāds uzdevums Harkovā un tādēļ
tuvākās dienās viņam bija jādodas uz turieni. Abi laipnie virs-

nieki norunāja palīdzēt man izgādāt dzelzsceļa biļeti līdz Har-

tavai. Tagad dabūt biļeti — bija liels notikums. Ja kads

privāts cilvēks gribēja pirkt biļeti līdz Harkovai, tad par_biļetes
apgādāšanu vien jau maksāja piecdesmit līdz simts tūkstošu

rubļu, kaut gan pati biļete maksāja tikai ap piecdesmit rubļu.

7. oktobrī es gatavojos uz ceļu un iznēsāju pa pazīstamiem
dažādu dokumentu un papīru krājumus, kuriem bija kada no-

zīme latviešu vēsturē. Vienu daļu uzņēmās glabāt docents Kārlis

Zalts
L

otru — lektors Jānis Ozoliņš, trešo — Mārtiņš Bruņenieks
u n vēl daži īsti latviešu patrioti. Bēgļu komitejas zīmogus un

") Osetīni savā rakstniecībā pieņēmuši mazliet pārveidotus krievu burtus,
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svarigākos papīrus noslēpa Gailīšu ģimene. Gailīša vecākā māsa

Pauline Gailīte, vēl jauna meitene, apņēmās glabāt zīmogus, dažus

svarigus izgriezumus no laikrakstiem un bēgļu komitejas papīrus ari

tad, kad vīriešiem būtu jābēg. Viņa ar cietu apņemšanos pasacija:
Man jau būs daudz vieglāki uzglabāt visu šo mantu, nekā

vīriešiem. Ja citādi neies, es noslēpšu zīmogus un papīrus sava

guļas maisā un gulēšu virsu. Mums sievietēm jau te būs ilgāk
jāpaliek. Kas var zināt, cik ilgi brālis un citi te vēl varēs

glābties, tādēļ mums sievietēm jāuzņemās dokumentu glabāšana
Latviešu bēgļu turpmāko likteni Ķijevā un citur vairs ne-

varēja pārredzēt. Atgriesties uz dzimteni nebij iespējams.

Agrākās latviešu organizācijas visas bija likvidētas. Tās atjaunot

cīņu dienās nebij iespējams.

Vienīgās cerības uz latviešu nacionālās lietas un palīdzības

turpmāko vadīšanu vēl varēja likt uz tiem latviešu inteliģentiem,
kuri vismaz domāja, ka viņu dzīvības tik lielā mērā nav ap-

draudētas. Tie bija : agrākās Ukrainas latviešu centrālkomitejas

locekļi Teodors Ziediņš, Jānis Ozoliņš un Roberts Bērziņš, kā

arī ekonomisku zinibu kandidāts Hugo Mazkalniņš, un koope-
rators Kalniņš.

Vislielāko materiālo palīdzību varēja un gribēja bēgļiem
parādīt Hugo Mazkalniņš. Viņš ieņēma ievērojamu saimniecisko

amatu Ķijevas pilsētas domes kontrolē (bija"finansu nodaļas vadītāja

un galvenā kontroliera palīgs . Stāvot šinī amatā viņam tik

lielā mērā nevarēja uzbrukt varām mainoties un bez tam viņam
bij iespējams dot rīkojumus izpalīdzēt bēgļiem ar vietu un

darba atrašanu, kā arī ar dažādiem materiāliem pabalstiem. Kas

nav pārdzīvojis pilsoņu karu un daudzo varu maiņu un bezga-
līgo cīņu un slepkavību briesmīgos laikus Ķijevā, tas nevai

iedomāties, cik liela palīdzība bēdu brīdī bija pat vienkāršs zārks

dārga mirūša ģimenes locekļa apbedīšanai. Latvieši un vispār

Ķijevas iedīvotaji Jau bija krituši neaprakstāmā nabadzība. Pat

savas kaut cik vērtīgas drēbes latviešu bēgļi sen jau bija pār-
mainījuši pret maizi, vai labības graudiem tāļās ukrainiešu zem-

nieku sādžas, pa kurām klīda apkārt .latviešu sievietes, meklē-

damas kaut kur kādu maizes vai miltu mārciņu vai kartupeļu
kulīti.

Pārzinot plašas kaut arī jau trūcīgas pilsētas saimnieciskas

nodaļas, Mazkalniņš varēja pie viņa.labās gribas šur tur kaut ko

atmest_ nelaime kritušiem latviešu bēgļiem. Arī Vēzīšu Vilis vēl

turpināja savu uzņēmumu un bija gatavs allaž palīdzēt nevien

bēgļiem, arī pašiem inteliģentiem, ja tie atkal būtu kaut kur

jānoslēpj. Tada jau nu reiz bija Vēzīšu Vila loma.
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Ciņu gaita turpinājās. Katru dienu netāļu no Ķijevas dunēja
lielgabali. Zinot, ka brīvprātīgie ir mazspēcīgi, mēs arī pare-

dzējām jaunu nākotni latviešiem, kuri jo projām tapa ierauti

cīņās. Ķijevu gribēja dabūt savās rokās visas varas. Pat mazāk

ievērojami vadoņi Machno, Zeļonijs, Struks un citi cerēja kādreiz

palepoties ar varu Ķijevā. Petļura ar savu armiju nekad nezau-

dēja cerības reiz gūt uzvaru pār brīvprātīgiem, lieliniekiem un

visiem citiem zināmiem un nezināmiem varas meklētājiem.
Atvadoties no ķijeviešiem, man jau bija zināma viņu cietā

griba pie pirmās iespējas atkal nodibināt bēgļu komiteju. Par

vadītājiem un komitejas priekšsēdētājiem jau bija nodomāti

Teodors Ziediņš un Hugo Mazkalniņš, kuriem par drošiem līdz-

strādniekiem nostājās Jānis Ozoliņš un Roberts Bērziņš.
Mūsu atvadīšanās bija sirsniga, kā jau lielos laikos, kad no

miļa līdzstrādnieka šķiroties nekad nevar teikt, ka viņu izdosies

vēl reiz mūžā redzēt.

Sākot no 7. oktobra vakara Dorede jau rūpējās par savu

un manu dzelzsceļa biļeti. Viņš, kā virsnieks, varēja braukt ar

sevišķu apliecību; bet dabūt biļeti man' bija liels uzdevums.

Katrs dzelzsceļa darbinieks, kam bija kaut kāda darīšana ar biļešu pār-
došanu, uzskatija šo darbu kā savu vislielāko peļņas avotu un

nevienu biļeti vairs nelaida no rokām ārā bez lielām piemaksām.
Ap biļešu pārdošanu saziņā ar stacijas ierēdņiem strādāja sevišķas
slepenas organizācijas.

8. oktobrī Dorede tomēr izdabūja biļeti arī man ; bet tikai

līdz Poltavai. Tāļakais ceļa gabals bij apdraudēts no Machno

puses.

Kā savu visdārgāko ceļa mantu es paņēmu līdz biezu

sējumu ar visādiem izgriezumiem no laikrakstiem, kuros uzbruka

latviešiem. Šinī sējumā arī bij iešūtas dažādas rīdīšanas bro-

šūras un proklamācijas. Šie materiāli vēlāk varēja būt liels vē-

sturisks retums, un tādēļ bija jāglābj.

Ap pulkstens desmitiem vakarā mēs ar Doredi aizgājām uz

vakzali un ielauzāmies nepārredzamās cilvēku drūzmas, kas

viļņoja un trokšņoja ap visu vakzali. Arī krievu, ukrainiešu un

dažādu citu tautību inteliģence jau zināja, ka brīvprātīgo armijas

speķi ir vāji un Ķijevā atkal drīz kritīs lielinieku rokas. Daudzi

pat zināja stāstīt/ itkā lielinieki aiziedami butu piedraudējuši
atgriežoties Ķijevā pēc viena mēneša izkaut visus buržujus
līdz pēdējam/ Katrs, kurš domāja, ka viņu arī varētu uzskatit

par buržuju, bēga prom. Vilciens, ap kuru tagad drūzmējas

uzbudinātās ļaužu masas, bija pēdējais, ar kuru vel varēja iz-

braukt privātas personas. Tālākie vilcieni bija nodomāti tikai

armijas pārvadāšanai. Tādēļ ap šīs dienas pedejo vilcienu no-
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risinājās skati un skanēja vaimanas, kurus grūti aprakstīt. Cilvēki

bija pārvērtušies par zvēriem un daudzi bija gatavi pat nožņaugt
ik katru, kas atradās viņu priekšā un kavēja ietikt vilcienā vai

uz vilciena jumta, vai pieķerties kaut kur pie kāda vagona

bufera.

Dorede ielauzās tumšā vagonā, kurš bija nodomāts karavīru

pārvadāšanai. Paņemt līdzi manu ceļa maisu nebij iespējams.
Kad Dorede pats bij ieticis vagonā, viņš atvēra logu un iecēla

pa to iekšā manu ceļa maisu. Tūliņ pie loga trokšņodami un

elsodami lauzās citi cilvēki un rokas izstiepuši, centās iekāpt pa

logu vagonā. Dorede ātri aiztaisija logu un steidzās man pretim,

lai man palīdzētu pa durvīm iekļūt vagonā. Karavīri grūda
mani atpakaļ. Tikai mans pelēkais mētelis un zaldāta cepure
bez kokardes dažu apmānija. Tumsā mani noturēja par kara-

vīru. Vagonā es nosēdos tuvāk pie loga nodaļas stūrītī; Dorede

uzlīda uz augšas lāvu un izstiepās visā garumā. Arā krāca

cilvēku jūra un atskanēja skaļas balsis, raudas un vaimanas.

Kādas sievietes aizsmakušā balss lielā izmisumā kliedza bez

mitēšanās: „Simts 'sešdesmit tūkstošu es samaksāju par biļeti
un mani nelaiž vagonā! Simts sešdesmit tūkstošu! Saprotiet!
Simts seš - desmit -mit — tūkstošu rubļu ! Vai, vai, ko nu tik lai

dara! Mani nelaiž iekšā!" Viņa drīz aizsmaka. Viņas balsi

pārtrauca citu valodu un kliedzienu troksnis. Skanēja lāsti,
dusmu saucieni, bērnu un sieviešu raudas. . .

Vilciens lēni sāka kustēties un es caur citu troksni vēl

pēdējo reizi izdzirdu izmisūšās sievietes kliedzienu: „Simts
seš - desmit -mit tūk - sto -šu rubļu!" Bet viņas balss notrūka un

apklusa draudošā šalkoņā. Labu laiciņu es vēl dzirdēju aiz vil-

ciena krācošo ļaužu jūru. Tas atstāja uz nerviem satricinošu

iespaidu.
Vagonā valdija drūms klusums. Neviens nerunāja ne

vārda. Vagons nebij apgaismots. Mēs cits citu neredzējām un

arī labprāt negribējām redzēt.

„Vai mani drīz izmetīs", es nodomāju, „un kas tad notiks,

ja uzbudinātie karavīri mani izliks ceļmalā".
Man līdz bija tikai kādas trīs mārciņas maizes un drusciņ,

naudas. Tiesības braukt šinī vagonā man nebij. Uz agrākās
Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas oficiālas lapas es biju izrak-

stījis sev apliecību, ka Centrālkomiteja mani sūta uz Harkovu

pie Dienvidkrievijas valdības izgādāt palīdzību latviešu bēgļiem.
Tas bija viss. Šāda apliecība man nedeva tiesību braukt kara-

vīru vagona un citos vagonos vairs nevarēja iekļūt.
Pēc kādas stundas iesāka kontrolēt pasažierus. Tā nebij

parasta biļešu kontrole, bet gan kara kontrole. Mūsu vagonu
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sevišķi stingri kontrolēja kāds jauns virsnieks, varbūt kornets,
varbūt kazaku podjesauls. Tumsā es nevarēju uzplečus labi

redzēt. Jaunais virsnieks noliecās pie manis un prasija personas

apliecību. Viņa pavadonis, kāds apakšvirsnieks, piebāza man

tuvāk degošu sveces galiņu un apgaismoja manu seju. Es iz-

vilku un pasniedzu virsniekam Centrālkomitejas apliecību. Virs-

nieks ieskatijās papīrī un tad kā odzes dzelts atlecas atpakaļ;
drīz viņš saliecās atkal uz priekšu un skaļi iesaucās: «Latviešu
Centrālkomiteja!" Bet tad iesāka dalīt zilbes: „Lat-vie-šu

Central-ko-mi-te-ja! Lat-vie-šu Cen-tral-ko-mi-te-ja ! Nevar būt!

Ko tas nozīmē?!" viņš sauca. Es piecēlos un droši iejautājos:

«Kādēļ jūs tā uztraucaties? Tā ir likumigas iestādes apliecība".

„Bet Latviešu Centrālkomiteja! Kā tas var būt? Es nekā

nesaprotu!" Jaunais virsnieks šņāca. «Latviešu!. . .
Kā jūs ar

tādu apliecību iekļuvāt virsnieku vagonā ? Vai jūs ziniet, ko

tagad nozīmē un dara latvieši ?" virsnieks aizsmacis atkal jautāja
un man likās, ka viņa pirksti aiz dusmām dreb, vismaz papīra
lapa drebēja. Kareivis, kurš turēja sveces galiņu, izbrīnējies

skatijās drīz uz mani, drīz uz virsnieku. Uz mani skatoties šis

apakšvirsnieks savilka niknu seju un viņa acis zvēroja. Es

sapratu, ka viņi mani notur par spiegu, vai vismaz uzskata par

lielinieku, tādēļ ka esmu latvietis. Tikai tas virsnieku ārkārtīgi

pārsteidza, ka es viņam droši uzrādīju latviešu apliecību.

«Kā tas var būt, ka jums tāda apliecība?" virsnieks atkal

iejautājās. «Tas ir neticami un nevar būt. Uz kurieni jūs
brauciet ? viņš ātri un draudoši iejautājās.

«Uz Harkovu pie Dienvidkrievijas valdības lūgt palīdzību
latviešu bēgļiem, kuri ir ārkārtīgi grūtos apstākļos", es mierīgi

atbildēju.

«Palīdzību lat-vie-šu bēgļiem .. . Palīdzību latviešiem.

Tiem nekāda palīdzība nav vajadziga! Tie to nepelna". Virs-

nieks nikni iesaucās.

«Virsnieka kungs!" es stingri piezīmēju, «te šinī pašā va-

gonā līdz ar mani brauc ģenerāļa Deņikina armijas virsnieki-

latvieši. Ja jūs mani un citus latviešus apvainosiet, tad līdz ar

to jūs arī šos virsniekus apvainosiet. Dodiet man iespēju jums

sniegt tuvākus paskaidrojumus".
Jaunais kontrolieris apjuka, atkāpās dažus soļus atpakaļ un

tad ar niknu rokas kustību pasniedza man manu apliecību un

nošņāca: «Saņemiet!" Viņš ātri apgriezās un gāja taļak ar

pavadoni. Es šoreiz gludi tiku cauri. Laiki bija tadi, ka lat-

viešus vienā otrā vietā no agrākiem vilcieniem bij izvilkuši un

nosituši. Par to man bija ziņots. Negantai aģitācijai bijā ļaunas sekas,
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Nakts pagāja bezmiegā un stiprā salā. Vagonu neviens

nekurināja, daži logi bij izdauzīti. Visu nakti neviens nerunāja

ne vārda un arī stacijās neviens vagonu neatstāja.
Līdz Poltavai mēs netikām. Kādā stacijā mums paziņoja,

ka Poltava jau kritusi Machno rokās un satiksme pārtraukta.
Nu bija jāpēta citi ceļi, pa kuriem aizkļūt līdz Harkovai.

Varēja gadīties, ka arī tie jau bija krituši kāda ienaidnieka rokās.

Nekādu izlūkošanu nevarēja sarīkot un virsnieki, kuri brauca uz

Harkovu, visi bij uzbudināti un noskumuši. Kādā mezglu
stacijā mums bija jāpārsēžās citā vēl sliktākā trešās klases va-

gonā. Tam gandrīz visi logi bij izdauzīti. Sala dažus grādus
un pa vagonu rāva cauri sala vēji. Parasti Harkovas guberņā
oktobrī vēļ nav nekāda sala; bet šoruden par nelaimi sali jau

agri bij iestājušies. Man pretīm sēdēja kāds vecs sirms ģene-
rālis, ietinies ar kājām un rokām vienkāršā pelēkā zaldātu segā.
Kažoka mums nevienam nebija. Arī mūsu logs bij izdauzīts

un vējš braucot nikni pūta mums virsū. Vecais ģeneialis laiku

pa laikam drebinājās un paretīm smagi iekungstējās, nevien salā,

bet arī morāliskās ciešanās.

Tikai sestā dienā mēs aizkļuvām līdz Harkovai, visi no-

saluši, izbaduši un morāliski nomocīti. Te es drīz atspirgu un

dabūju atkal jaunus spēkus pie latviešu darbiniekiem inženiera

Augusta Spīlberģa, mācītāja J. Birģeļa, profesora Endzeliņa un

advokāta Krūmiņa. Inženieris Spīlbergs uzņēma mani savā

ģimenē un viņa laipnā kundze gādāja par to, lai man un citiem

latviešu darbiniekiem, kuri vakaros sapulcējās šinī viesmīlīgajā
namā, būtu ērti un patīkami. Harkovā es dabūju atpūsties trīs

dienas un divas naktis. Te man arī sniedza visjaunākās ziņas
par vispārējiem latviešu un kara frontes apstākļiem. Harko-

viešiem jau bija labi zināms, ka arī no šejienes Deņikina armija

atkāpjas.

Rīdīšana pret latviešiem Harkovā bija pilnā spēkā. Te
šinī ziņā vislielāko lomu spēlēja pazīstamā Suvorina laikraksts

~BenepHee BpeMH '. Katrā numurā bija rakstits kaut kas negants
par latviešiem. Visriebigāki tagad rakstīja par mums A. Reņņi-
kovs, kurš pasaules kara sākumā apciemoja Rīgu, iepazinās ar

vācu muižnieku varu un latviešu grūtajiem politiskiem apstāk-
ļiem, un pēc tam sarakstija grāmatu ~Bt> cTpaH-fe nv.aec'b".
Tagad Reņņikovs to_ rūgti nožēloja un 8. oktobra numurā

(No 381), sava feļetona pieminēja Latviju un latviešus 21 reizi
tikai apvainojoša nozīmē.

Pievedu dažus Reņņikova feļetona ziedus:

«Latviju es sīki izpētīju," raksta Reņņikovs, «dažus gadus
atpakaļ kara iesākuma. Tad latvieši visādi centās izpatikt



155

krieviem, baidīdamies, ka vācieši viņus nesamin, un Krievija tad

viņiem bija svēts vārds. Ļoti nožēloju: mazo dvēselīšu praktisko
ieskatu un lišķību es tad pieņēmu kā sirsnību un pat sarakstiju
latviešu aizstāvēšanai pret Baltijas baroniem muļķīgu grāmatu.

Muļķīgu ne tādēļ, ka es tur izrāju baronus, bet tādēļ, ka slavēju
latviešus. Man tad likās, ka latviešiem notiek pārestība un ka

viņi nospiesti. Taisnība, es arī tad neraudāju par viņu nospiesto
stāvokli; man pietika iekšējā spēka aizturēt asaras. Bet aprā-
dams cietsirdīgos baronus, es iedomājos: „Lūk, ja latviešiem

dotu brīvību ganīt viņu lopus, kur viņi grib, zvejot zivis, kur

tik var iemest makšķeri, pašiem celt brūžus un medīt baronu

mežos; lūk, tad izaugtu maiga, sievišķīga tauta! Nekas, —es

domāju — ka viņiem ir uz priekšu izšāvušies žokļu kauli;

nekas, ka viņiem nav sevišķi gudras acis. Atvēliet viņiem
zvejot zivis un — acis taps gudrākas. Nekas, ka katris lat-

vietis ar lielu patiku ar paša roku nokautu govi un roka pie
tam nedrebētu: baroni taču ir sadusmojuši mīksto latvieša sirdi"

un tam līdzīgi.

„Večerņeje Vremja's" nekautrība jau gājusi tik tāļu, ka

viņa savos rakstos saukājusi latviešus par lielinieku algādžiem
un bendēm (HafiMHTbi, HaeMHHKM m najiaMH 6ojibLueßMKOßT>).

Lai darītu galu šai parmerigai nekautrībai, Harkovas lat-

vieši norunājuši stingri uzstāties pret līdzīgiem rakstiem.

Deņikina armijas virsnieks, cand. rer. merc. Roberts Ze-

mols devies uz „BewepHee Bpe/vtfl" redakciju un, neraugoties uz

redakcijas darbinieku iebildumiem, stingri paģērējis, lai viņu
pieteic redaktoram neatliekamā darīšanā.

Pats redaktors Boriss Suvorins nebijis mājas.

Iznācis no redakcijas istabas redakcijas loceklis un jautājis

Zemolim, ar ko varētu viņam pakalpot.
Zemols skaļi un ironiski atbildējis:
„Man ir gods stādīties jums priekšā: „Poručiks Zemols,

ģenerāļa Deņikina algādzis un bende!" (HaeMHmcb m najiam>

reHepajia JļeHMKHHa).
„Ko? Ko-o?! redakcijas loceklis iesaucies un plati

ieplētis acis.

~Ģeneraļa Deņikina algādzis un bende, latvietis!" Zemols

vel skaļāk atkārtojis.
„Ko tas nozīmē? Kā to saprast?!"

„Vai patiešām jūs nesaprotiet?" Zemols savukārt jautājis
un tad ar uzsvaru paziņojis:

„Jūsu avīzes vakardienas numurā un gandrīz visos citos

iepriekšējos numuros jūs rakstiet: „Algadži — bendes latvieši
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un ķīnieši" ...
Uz kada pamata jus uzdrošināties mus

apvainot?!"

„Tādas ziņas mums sniedz mūsu līdzstrādnieki un kore-

spondenti," redakcijas loceklis apjucis mēģinājis attaisnoties.

„Dodat viņus šurp, jūsu līdzstrādniekus!" Zemols uzstājies:
• Pauze

. .
.

„Mums par latviešiem nepietiekoša informācija .. .
Būtu

jums ļoti pateicīgs, ja jūs sniegtu mums plašāku informāciju..."
redakcijas loceklis turpinājis attaisnoties.

Tādu informāciju es jums došu," Zemols stingri noteica un

tad pēc ilgākas sarunas, jau mīkstākā tonī, aizgājis no redakcijas.
Tās pašas dienas vakarā Zemols ar inženieri Augustu

Spīlberģi atkal ieradušies redakcijā.

Spīlbergs paņēmis līdz manu rakstu „BoeßbiH cmībi Jia-

TbiiucKHX'b fJOJibiueBMKOB'b", kuru bija līdzparakstijuši jau agrāk-
minētie brīvprātīgo armijas dzelzs divizijas virsnieki Jūlijs
Rupais un Pēteris Dorede.

Šinī rakstā ar skaitļiem no pašu komunistu avotiem bija

pierādīts, cik mazs ir latviešu lielinieku-komunistu skaits, un līdz

ar to pastrīpots, ka visi citi latvieši stāv tāļu no komunisma.

Redakcijā apspriedušies ilgāku laiku tas pats redakcijas
loceklis, vēl kāds līdzstrādnieks, Zemols un inženieris Spīlbergs.

Redakcijas loceklis nu arī atminējies savus agrākos paziņas —

latviešus: kādu dārznieku un kādu kolēģi, zvērinātu advokātu,

kuri pēc viņa izteiciena bijuši zelta cilvēki.

Spīlbergs sniedzis ziņas par Harkovas latviešu darbību,

par latviešu nacionālām un bēgļu organizācijām, kurām nav

nekas kopējs ar lielniecismu, un beidzot nodevis redakcijas lo-

ceklim manu rakstu, ar priekšlikumu to nodrukāt „Večerņeje
Vremjā".

Pēc apspriedes, redakcijas loceklis apsolijies pats uzrakstit

ievadu ar virsrakstu „B"BJibie h KpacHbie jiaTbiiun".

„Tas būs ļoti ievērojams ievads!" viņš vēl izsaucies. Tik

Harkovā vairs nebūšot iespējams rakstu iespiest: redakcija

tūliņ pārceļoties uz Rostovu pie Donas.

Tāds raksts, saprotams, «BenepHee BpeMfl" neparādijās.
Tomēr redakcija pa daļai bija vārdu turējusi un iespiedusi manis,
Rupaja un Doredes parakstitu rakstu „Boeßbia cmībi JiaTbim-

ckmxi, 6ojibineßMKOß-b" (12. decembrī 1919. gadā, JST© 433).
15. oktobra vakarā inženieris Spīlbergs ataicināja pie sevis

advokātu Jāni Krūmiņu un mācītāju J. Birģeli un mēs notu-

rējām mazu apspriedi. Harkovā vairs nevarēja turpināt spēcī-
gāku latviešu darbību, tādēļ ka visi atzina pilsētu par apdraudētu.
Galvenais uzdevums tagad bija latviešiem izsniegt Latvijas
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pilsoņu pasēs un uz tām apgādāt kādu ārzemes konzuļu vizas

un līdz ar to dot latviešu bēgļiem un karavīriem iespēju braukt

uz Latviju caur citām valstīm. Katram pašam tagad bija ceļš
jāmeklē. Latviešu virsnieki cerēja izlausties līdz Melnās jūras
krastiem un tad varbūt kaut kur atrast iespēju glābties uz kuģa.
Pēc ziņām no brīvprātīgo armijas vadonības, vēl varēja domāt,
ka varbūt Donas un Kubaņas apgabalos kazaki savā, dzimtā

zemē cīnīsies drošsirdīgāki un ar lielāku uzupurēšanos, un var-

būt brīvprātīgo armija vēl uzvarēs.

Advokāts Krūmiņš apsolījās uzņemtibs Harkovā Latvijas
priekšstāvja pilnvarnieka pienākumus, cik ilgi tas būs iespējams,

un izsniegt pases. Es no savas puses atkal apsolīju piesūtīt

viņam attiecīgu pilnvaru.
Mums bija maza cerība, ka varbūt dienvidos, stājoties

sakaros ar angļu un franču misijām, būs iespējams atsvabināt

visus latviešus no Deņikina armijas un uz sabiedroto kuģiem
viņus pārvest uz Latviju. Tādēļ man bija tūliņ jādodas tālāk uz

dienvidiem, kur atradās Deņikina štābs un angļu un franču

misijas.
Dabūt Harkovā dzelzsceļa biļeti bez milzīgām piemaksām

arī vairs nebij iespējams. Tādēļ advokāts Krūmiņš, kuram bija
liels iespaids dzelzsceļu virsvaldē, apņēmās apgādāt man biļeti.
16. oktobra pēcpusdienā es jau devos uz vakzāli, lai tur varētu

izpētīt ceļus, kā vieglāki tikt vagonā. Kaut gan man bija nu-

murēta vieta, tomēr cēlās lielas šaubas, vai karavīru un tautas

masu plūdu laikos būs iespējams vagonā aizstāvēt savas tiesības

uz pirkto viētu.

Harkovas vakzālē un visā apkārtnē drūzmējās nepārre-
dzamas cilvēku masas. Armijai atkāpjoties šurp ari saveda

lazaretes un barakas ar tīfus slimiem. Visu vakzāles apkārtni

varēja nosaukt par īstu sērgu perēkli.
Nakti pavadijis vakzālē, es 17. oktobrī iekļuvu vilciena

un ar pūlēm dabūju savu vietu. No 18. oktobra rīta_ vilciena

jau varēja uzelpot vieglāki. Mazā vagona nodaļā mēs bijām

tikai divi ceļa biedri: kāds ļoti nopietns pusmūža vīrs, pēc ārēja
izskata kaukāzietis, uz augšējās lāvas, un es — uz apakšējas.
Kad no mums aizgāja kāds ass virsnieks, kurš patvaļīgi aizņēma
manu numurēto vietu, mēs ar kaukāzieti pamazam iesakām

sarunāties: pirms par uzbāzīgo virsnieku, tad par šķīstošo fronti

un armijas atkāpšanos, un beidzot par vispārējo pilsoņu karu

Krievijā. Kad jau bijām runājuši kādas paris stundas un tapuši

garīgi tuvāki, mans interesantais ceļa biedrs iejautājās:

„Cik varu spriest no jūsu akcenta, jūs laikam neesiet

krievs?"
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„Nē: es esmu latvietis," es atbildēju.

„Es domāju, ka jūs būtu polis. Man nevarēja ienākt

prātā, ka man būs izdevība tagad plašāki runāt ar kādu latvieti,
kurš labi pārzin savas tautas apstākļus un mērķus, kā arī pilsoņu
kara jautājumus un citu mazo tautu vajadzības un centienus,"

mans ceļabiedrs turpināja.

«Tagad taču par latviešiem kliedz visās malās un raksta

laikrakstos un brošūrās," es piezīmēju, „bet, redziet, satikt

latvieti tomēr ir diezgan rets atgadijums. Tas liecina, ka

Krievijā nemaz nav tik liels latviešu skaits, kā to tagad izkliedz

paši krievi, līdz ar to baidīdami ar latviešiem tumšās masas."

„Ja-a, par latviešiem tagad patiešam raksta neprātīgi,"
mans ceļabiedrs piekrita un tad mazu brītiņu klusēja.

„Bet ziniet ko?", viņš atkal iesāka, „es jums izteiktu

savus novērojumus, ja jūs tos neuzskatitu par komplimentu vai

par uzslavu latviešiem."

„Kad jau tik daudz ļauna dzirdēts un lasīts, tad ir tiesība

dzirdēt par mums arī kādu labāku vārdu," es piekritu. „Es,

saprotams, arī pats zinu, cik par latviešiem rakstīts patiesības,
cik piedzejots un samelots politiskos nolūkos. Bet man būtu

no svara dzirdēt arī bezpartejisku spriedumu no sveštautieša,
par pēdējo laiku piedzīvojumiem".

„Es esmu armenietis un patiešām gribētu būt bezpar-

tejisks," svešnieks turpināja. „Mah nav iemesla, kaut ko pār-
spīlēt vai izpušķot. Es izpildu Maskavas universitātē profesora
pienākumus un esmu pa visu pilsoņu kara laiku dzīvojis
Maskavā un novērojis turienes dzīvi. Par latviešiem esmu

daudz lasījis, runājis un dzirdējis runājam; esmu arī redzējis
un novērojis latviešu strēlnieku un sarkanarmistu darbību un

uzstāšanos Maskavā. Man jums jāliecina, un to sacīs arī visi

Maskavas iedzīvotāji, ka 1918. gadā .un vēlāk, varas maiņu un

visādu sabrukumu laikos, latviešu strēlnieki, kuri bija ieradušies

no Rīgas frontes, un vispār mobilizētie latviešu sarkanarmisti,
bija vienigais elements, kurš ievēroja un padevās disciplinai un

izpildīja kulturelu_ bruņotu cilvēku pienākumus. 1918. gadā
Maskavas iedzīvotāju aprindās un sarunās ļoti bieži bija dzir-

damas atsauksmes, ka tikai pateicoties latviešu strēlnieku patruļu
sargdienestam un modrībai laupīšanas un varas darbi Maskavā

nav pieauguši_ draudošos apmēros. Maskava tanī laikā, patiesību
sakot, bij atstata likteņa varā. Tā saucamā revolucionārā armija
bija sabrukusi; no tas pašas izauga laupitāju grupas; nekāda

padomju armija, kura varētu noturēt varu rokās, vēl nebija no-

organizēta; policijas arī vairs nebij; milzu pilsētas iedzīvotājus
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apdraudēja posts; nabadzīgākās iedzīvotāju šķirās pa pilsētas
nomalēm bija pilnīgi atdotas badam un pa visām malu malām

pacēla galvas gan bada nospiestie, gan nekulturelie elementi,

gan vienkārši laupītāji, kuri gribēja salaupīt lielas bagātības
lielo juku laikmetā. Visa Maskava bija padota šo draudošo,
tumšo elementu patvaļībai. Vienīgi latviešu bruņotie spēki

palika uzticīgi kārtībai un, var teikt, glāba Maskavu no nepār-
redzama posta. Es nevaru sev stādīties priekšā, kas būtu ar

Maskavu noticis, ja jau 18. gada sākumā tur nebūtu varējuši
nodibināt kārtību

.

. ."

Profesors kādu laiciņu klusēja un tad vēl piebilda: „Es

latvju tautu visā visumā maz pazīstu, bet spriežot pēc latviešu

strēlnieku nopelniem, man gan jāatzīst, ka tas ir neprātis, kurš

tagad raksta un runā par latviešiem tik ļaunas lietas." Es

savam ceļa biedrim pievedu vēl kādu citu piemēru no Pēterpils.
Arī tur, tāpat kā Maskavā, lielās galvas pilsētas iedzīvotājus ap-

draudēja tumšo masu un noziedzīgo elementu varmācības.

Decembra mēnesī 1917. gadā tikai no Rīgas frontes atsauktie

latviešu strēlnieki vēl bij uzticams un neapreibis spēks, kas

likvidēja apdzērušos masu draudošos grautiņus un laupīšanas
visā Pēterpilī. Par latviešu strēlnieku lieliem nopelniem vispā-

rējās kārtības uzturēšanā un par viņu smagā uzdevuma kārtīgu

izpildīšanu liecināja visi Pēterpils laikraksti (
w
Haiin> B'BK'b"

7. un 8. decembrī 1917. g. N2N2 7. un 8. un citi). 6. Tukuma

latviešu strēlnieku pulks par savu kulturelo darbu un kārtības

uzturēšanu saņēma Pēterpils iedzīvotāju pateicību, to skaitā arī

Portugalijas konzula pateicības rakstu.

Arī mans ceļa biedrs bija lasījis par G. Tukuma pulka no-

pelniem Pēterpilī.
Rostovā atvadoties mēs iepazināmies. Viņu sauca: Apcere

rapHHT> TyMaHbflHT>. Viņš man iedeva savu adresi — Žeļiezno-
vodskā, Parka Alejā N° 8, un laipni uzaicināja kādreiz dzīve

viņu tur apmeklēt.
Labu atsauksmi par latviešu sarkanarmistiem es vel atradu

A. Lokermaņa brošūrā: „~4 ,hhh cobl>t*ckoh BJiacTH bt> Poctob"B

Ha Jlohv." Šinī brošūrā, kura bija sarakstīta lieliniekiem

pretējā garā, par latviešu lielinieciskiem strēlniekiem, kuri izda-

rijuši kratīšanas, bija sacīts sekošais._ «Karaspēka nodaļas,
kuras izdarija kratīšanas, bija visai dažādas. levērojama daļa

kratitāju izturējās laipni un pieklājīgi un nelaupīja nekādu

mantu. Šai kategorijai jāpieskaita daļa no vietējiem sarkan-

armistiem, latviešu strēlnieki, vācu karagūstekņi un Petrogradas
sarkanarmistu nodaļa, kura bija sastādījusies no strādnieku jau-

natnes."
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Labās atsauksmes par latviešiem negrozīja vispārējo pd«
litiku un arī Rostovas laikraksti turpināja šo vajāšanas politiku.
Jo lielākas jukas izcēlās kara frontē, jo stiprāka kļuva aģitācija
pret latviešiem. Tas it sevišķi atkal bija sajūtams Donas un

Kubaņas apgabalos oktobra dienās (1919. gadā).

Tādēļ man nu bij ārkārtīgi jāsteidzas ar brošūras sarakstī-

šanu latviešu aizstāvēšanai. Par laimi es atradu mierīgu darba

vietu dzelzsceļa kontroliera Voldemāra Jākobsona

dzīvoklī. Jākobsons, ka vietējs sabiedrisks darbinieks, man

deva savu labāko istabiņu par brīvu un tādā ziņā manu stāvokli

ļoti atviegloja. Latviešu valstiskais un nacionālais darbs te jau

varēja virzīties uz priekšu īsti spēcīgā gaitā. Te bij iespējams
dalīt darbu ar otru Latvijas priekšstāvi Rūdolfu Liepiņu.
Liepiņu 1919. gada sākumā Odesas latvieši bija sūtījuši uz

Latviju, lai viņš ziņotu Pagaidu valdībai par apstākļiem Odesā

un citur, un saņemtu pilnvaru kādam valdības ieceltam pār-
stāvim par visiem dienvidiem. Latvijas pagaidu valdība nu

bija paplašinājusi manu agrāko pilnvaru un iecēlusi mani ne-

vien par priekšstāvi Ukrainā, bet arī Krimā, pie Brīvprātīgo

armijas Dienvidkrievijas valdības, Donas un Kubaņas apgabalos,
Gruzijā un Armēnijā (6. martā 1919. gada JMb 434). Šo pilnvaru,
kā arī Apsardzības ministra J. Zālīša pilnvaru (no 8. marta

1919. g.), kurā man bij uzdots organizēt dienvidos latviešus

karaklausības gados un tos sūtīt uz Latviju. Man bija no-

dodama vēl trešā pilnvara uz priešstāvniecības sekretāra

Kacena vārdu. Šīs pilnvaras Liepiņš bija saņēmis no Pagaidu
Valdības nodošanai man personīgi.

No Konstantinopoles Liepiņš bija ziņojis ārlietu ministrim

Meierovicam Parizē, ka nav zināms, kad varēs man nodot piln-
varas un ka tādēļ būtu vajadzīgs vēl kādam otram priekšstāvim
izdot papildu pilnvaras uz tiem dienvidus apgabaliem, it sevišķi
uz Donu un Kubaņu, kur vēl būtu iespējams aizstāvēt Latvijas
un latviešu beģļu intereses. Tādēļ ministrs Meierovics bij izsū-

tijis Rūdolfam Liepiņām papildu pilnvaru uz Donu, Kubaņu un

Kaukāzu.

Liepiņš jau bija ievadījis pasu izsniegšanas darbību un

stājies sakaros ar poļu un angļu konzuļiem, kuri uz Latvijas
priekšstavniecības pasēm deva Polijas unAnglijas konzuļu vizas

braucienam uz Latviju. Liepiņš arī bij iesniedzis rakstu virspa-
vēlniekam Deņikinam, lai atsvabina Latvijas pilsoņus no mobili-
zācijas un brīvprātīgo armijas.

Ta ka Deņikins jau Odesa latviešu delegācijai bija pazi-
ņojis, ka viņš nekādu neatkarīgu Latviju nepazīst, tad arī Lie-
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piņa iesniegumam nevarēja būt nekādu labvēlīgu seku un Deņi-
kina valdība neatsvabināja latviešus no kara klausības.

Donas apgabala (Lielā Donas Karaspēka) valdības ārlietu

nodaļa ar rakstu no 10. oktobra 1919 g., Ne 1367 (uz Liepiņa
rakstu no 20. zeptembra, N? 48) bij atbildējusi Liepiņām,
ka Krievijas valdība neatzīst Latviju par neatkarīgu valsti un

tādēļ arī Lielā Donas karaspēka valdība nevar Liepiņu atzīt par

Latvijas Pagaidu valdības oficiālu priekšstāvi.

Tomēr pasu izdošanu Liepiņš turpināja Rostovas Latviešu

biedrības telpās bez pārtraukuma un uz katra vīrieša pases uz-

rakstīja, ka viņam jāizpilda karaklausība Latvijā.
Dalīta darba apstākļos es varēju pilnīgi atdoties vispārējai

politikai, kā arī divās nedēļās Jakobsona dzīvoklī sarakstīju
brošūru ~JlaTbiiucKie 6ojibineßHKH bt> PocciH", kurā es visus

krātos materiālus ar saviem paskaidrojumiem un motivējumiem
sadalīju sekošās nodaļās: levads. 1919. gads. Latviešu zaudē-

jumi pasaules karā. Bruņotie latviešu nacionālie spēki. Pa-

domju valdības latviešu pulku dibināšana un viņu nacionālais

sastāvs 1918. g. Zaudējumi padomju latviešu pulkos 1918. gadā.
Latviešu un krievu lielinieku karagājiens uz Latviju. Jaunu

padomju latviešu lieliniecisko pulku organizēšanas vājā iespē-
jamība 1919. gadā. Brīvprātīgo armijas dalībnieku liecība.

lemesli, kādēļ izplata par latviešiem pārspīlētas un neticamas

ziņas. levērojamas vāciešu sastāvdaļas padomju armijas virsnie-

cībā un kareivju rindās. Slēdzieni.

Brošūrā es plašāki pierādīju, ka latviešu lielinieku nav

daudz; ka latvieši ar varu mobilizēti visās armijās; ka par

latviešiem nosauc padomju rīcībā stāvošos vāciešu pulkus, ka

latvieši piespiesti būt Krievijā tādēļ, ka viņus nelaiž atpakaļ
dzimtenē un ka pastāv sevišķa politika, kuras mērķis ir vajāt
latviešus un raksturot viņus, kā nekulturelu masu.

Nebij iespējams īsā brošūrā plaši apgaismot visus jautā-
jumus. Bet arī īsās ziņas meta pietiekošu gaismu uz ļauno
vajāšanas politiku.

No šīs pašas brošūras es sastādīju saīsinātus memorandus

iesniegšanai Anglijas un Francijas kara misijām Taganroga.

Harkovas frontē brīvprātīgo armija vēl_ puslīdz turējās
agrākās pozicijās urlrtadēļ es 2. novembrī aizsūtīju uz Harkovu

advokātam Jānim Krūmiņam pilnvaju (2. XI. 1919._g.
218), kurā es viņu pilnvaroju aizstāvēt Harkovas pilsēta

Latvijas pilsoņu personīgās un materiālās intereses, ka arī rūpē-
ties par latviešu pārvadāšanu atpakaļ uz dzimteni.

Totiesu atkal apstākļi Kubaņā ārkārtīgi sarežģijas.
_

Kubaņas kazaki savos politiskos uzskatos dālijas divas



162

daļās: Zaporožas kazākos, ukrainiešos, kuru senči atnākuši uz

Kubaņu no Dņepras krācēm, un saucās par «černomorciem"

(melnjūriešiem), un ienācējos no Krievijas un Donas, kuri saucās

par «līniju kazākiem". Pirmie tiecās pēc Kubaņas ne-

atkaribas, otrie svērās uz Krievijas pusi un atbalstija ģenerāli

Deņikinu. Tādēļ arī pašā Kubaņā viens virziens cīnijās ar otru.

Pārsvaru tomēr ņēma černomorci ar L. L. Byču, I. L un

P. L. Makarenko, I. P. Timošēnko, A. Kulābuchovu, Ivaņīsu un

cit. priekšgalā. Visi šie vīri un viņu domu biedri bija Kubaņas

neatkarīgās valsts idejas veicinātāji un izvedēji dzīvē, vai, kā

viņus deņikinieši saukāja — „caMOCTiMHHKM" — patstāvibnieki.
Neatkarības virziena darbiniekiem 1918. gadā. arī izdevās

paturēt sev noteicošo vārdu Kubaņas kazāku parlamentā. Zemes

Padomē (Kpaeßaa Pana) un Likumdošanas Padomē (3aKOHO-
-

Zemes Padome bija sūtijusi uz Parizi, uz miera konferenci

sevišķu Kubaņas delegāciju ar L. Byču priekšgalā. Šīs dele-

gācijas locekļi bija : Kulābuchovs (Kalābuchovs), Namitokovs un

Savickis.

Kubaņas delegācija Parizē bija lūgusi atzīt Kubaņu par
neatkarīgu valsti, pielaist viņas priekšstāvjus Miera konferences

apspriedēs un uzņemt Kubaņas republiku Tautu Līgā.
Šī pati delegācija Kubaņas valdības vārdā jūlijā 1919. gadā

Parizē bija noslēgusi draudzības līgumu ar Kaukāza kalnu tautu

republiku savienības medžilsa pilnvarotiem priekšstāvjiem.
Draudzības līguma pirmais punkfs skanēja:

«Kubaņas valdība un Kaukāza kalnu tautu republikas val-

dība ar šo svinīgo aktu abpusīgi atzīst Kubaņas un Kaukāza
kalnu tautu savienības valstu zuve'renifati un pilnīgu politisku
neatkarību".

Līgumā vēl bija 4 citi punkti, kuri noteica: (2.) ka par
teritoriju robežām jānoslēdz papildu līgumi; (3.) ka neviena

līdzēja puse nedrīkst, ue patstāvigi, ne sabiedrībā ar citiem,

spert kādus soļus, kas atceltu vai sašaurinātu Kubaņas un Kau-
kāza kalnu tautu republiku zuverenās tiesības; (4.) ka nevienas

līdzējas puses karaspēka daļas nedrīkst ieiet otras puses terito-

rija, bez pēdējās piekrišanas. Vienas puses karaspēks pa to

laiku, kamēr atrodas otras puses teritorijā, padots pēdējās
rīciba; (5.) ka abas puses ar sevišķiem papildu līgumiem .regulēs
preču apmaiņas, muitas, satiksmes ceļu, pasta, telegrāfa un

finansu jautājumus.
Draudzības līgumu Kubaņas vārdā bija parakstijuši: dele-

gācijas priekšsēdētājs L. Byčs un delegācijas locekli: V. Sa-

vickis, A. Kulābuchovs un A. Namitokovs.
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Līgumā nebija neviena vārda, kas aizskārtu Deņikina Dien-

vidkrievijas valdibas vai teritorjas intereses, vai kaut kādā ziņā
izrādītu naidigas attiecības pret Deņikinu vai pret kādas citas

valsts vai tautas varu, vai karaspēku.
Un tomēr, tiklīdz šī līguma teksts 20. oktobrī (1919. g.)

parādijās laikrakstos, ģenerālis Deņikins, kura diktatorisko varu

Kubaņa nemaz neatzina, 25. oktobrī izdeva pavēli arestēt Parizes

delegācijas locekļus no Kubaņas Byču, Kulābuchovu, Namitokovu

un Savicki, un nodot viņus lauku karatiesai.

Lai šo varas darbu varētu izvest dzīvē, Deņikins reizē ar šo

pavēli arī lauza Kubaņas seno konstitūciju, ieslēdza Kubaņu
brīvprātīgo Kaukāza armijas rajonā, ieveda Kubaņā karastāvokli

un pārveidoja Kubaņas parlamentu Viskrievijas idejai vajadzigā
virzienā. Kubaņas parlaments nebij uz tādu apvērsumu sagata-
vots un nevarēja stādit pretim Deņikina armijai organizētu

Kubaņas neatkaribas idejas piekritēju armiju.

Šinī apvērsuma brīdī Deņikina vara gribēja kazakiem pie-

rādīt, ka diktators dzīvs un neatkaribnieku parlamentam un viņu
idejai jāpiekāpjas Viskrievijas idejas priekšā. Par brīvprātīgo
armijas komandieri Kubaņā Deņikins iecēla viņam pakalpīgu
garu, ģenerālleitnantu Pokrovski, kurš reizē arī bija karatiesas

priekšsēdētājs.
Apvērsuma dienās Deņikina vara izdarija daudz arestu

ievērojamu Kubaņas neatkaribnieku rindās.

No atklāti vajātiem Parizes delegācijas locekļiem droši bij

atgriezies Kubaņā A. Kulābuchovs. Viņš bija paļāvies uz savu

neaizskaramību, tamdēļ ka bija parlamenta loceklis.

Kulābuchovs bija maldijies, ka arī nebija paredzējis to, ka

Kubaņas parlamenta rīcībā nav bruņota spēka, kas varētu dot

Deņikina diktatūrai vajadzigo prettriecienu.
Kulābuchovu tūliņ arestēja un nodeva lauku karatiesai.

Arestēja arī vēl vairākus citus parlamenta locekļus, kurus

apvainoja kaitīgā un pretvalstiskā aģitācijā, bet kurus karatiesai

nenodeva.

Kaut gan Rostovā slēpa patiesību parKubaņas notikumiem,

tomēr paši fakti bez sīkumiem parādijās laikrakstos. Ko laik-

raksti nevarēja iespiest, to papildināja apstākļu pazinēji un iebrau-

cēji no Jekaterinodaras.

Katrs politiķis saprata, ka Deņikins un viņa diktatūras pie-

kritēji ar vienu triecienu grib pašos pamatos sagraut Kubaņas
jauno neatkaribu un pat veco sen-seno kazaku konstitūciju.

Ja Deņikina diktatūra spēra tik pārdrošu soli taisni tādā

brīdī, kad lielinieki ar lielu sparu mācas virsu no Harkovas

puses un kad vairāk, kā jeb kad bij aizmugurē vajadzigs miers
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un labas attiecības ar kazaku valdību, — tad tas bija pierādī-
jums, ka Deņikina varas vīri savā izmisumā vai pārgalvībā ir

zaudējuši prātu un ir gatavi uz visu ko, lai atriebtos visiem,
kas atsakās no Krievijas un sludina tautu pašnoteikšanās un ne-

atkaribas ideju.
Tāds uztraukts diktatūras garastāvoklis lielā mērā arī ap-

draudēja Latvijas priekšstāvjus.
It kā biedinājums Baltijas valstu neatkaribas piekritējiem,

tanī pāšā Deņikina oficiozā „BejiHKafl Poccia" (20. X. 1919. g.,

N2 326), kurā bij iespiests Kubaņas un Kalnu tautu republikas

līgums un izteikti draudi kubaniešiem, ari bij iespiests raksts,

kurā nedalāmās Krievijas atjaunotāji vēl lieku reizi atklāti pazi-

ņoja, ka „Neatkarigu Latviju, Estiju, Lietavu — Krievija atzīt

nevar un to pavēloši jau ir pasludinājusi ar Dienvidkrievijas

bruņoto spēku virspavēlnieka ģenerāļa Deņikina muti, atbildot

Odesas latviešu delegācijai. Gadusimteņus izlaužot sev ceļu uz

jūras piekrasti, noasiņojot bezgalīgos karos, Krievija nostiprinājās
uz Baltijas jūras krastiem un ne Baltijas punduriešiem viņu no

turienes aizdzīt. Mūsu vienigā neaizsalstošā osta Baltijas jūrā
ir Liepāja. Krievijas flote nevar slēpties tikai vienīgā Kronštates

ostā. Ja būs Krievija, būs arī krievu flote!" —
—

— „Visspē-
cigā, vienotā, uzaustošā Krievija nekad neapmierināsies ar to,
ka visu upuru un visu cīņu kopzurnā viņa rietumos atradisies

atsviesta atpakaļ pie Jāņa Briesmīgā laikmeta robežām!"

Tā droši un draudoši runāja Krievijas atjaunotāji.
Manu un Liepiņa stāvokli vēl pasliktināja mūžīgā latviešu

vajāšana un administrācijas un tautas masu uzskats, ka visi

latvieši ir lielinieki.

Reāls fakts bija tas, ka mēs ar Liepiņu, kaut gan strādājām
atklāti, tomēr nelegāli: izdevām Latvijas pases, devām rīko-

jumus, ka Latvijas pilsoņiem jāizpilda karaklausība Latvijā, uzstā-

jamies valdības iestādēs.

Par visu to mūs varēja sodīt, ja nostājās uz tā viedokļā,
no kada vajāja Kubaņas neatkaribniekus.

Mūsu apstākļi sarežģījās vēl vairāk ar negaiditu vēstnešu
ierašanos no Bermondta-Avalova (Rietumu) armijas.

Laikrakstā „BejiMKafl PocciV (2. novembrī 1919. g. Ne 336)
parādijās sekošs ziņojums :

„Ceļā uz Taganrogu uz aeroplana ieradās Ķijevā rietumu

brīvprātīgo armijas delegāti palkavnieks Firsovs un praporščiks
Maršalks (nepareizi bija nodrukāts — Makleburgs . Sarunā ar

žurnālistiem, palkavnieks Firsovs ziņoja: „Mēs dodamies uz

Taganrogu pie ģenerāļa Deņikina ar lūgumu ņemt mūsu armiju
sava visaugstākā vadiba un dot mums instrukcijas sprausto
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mērķu sasniegšanai," un tāļak par rietumu armiju: «Armijai ir

ievērojami naudas līdzekļi, kurus viņa dabūjusi kā ziedojumus
no organizācijām un privātpersonām ; armija ir teicami bruņota
un apgādāta. Vārda pilnā nozīmē itin visu, iesākot ar apģērbu,
amuniciju un beidzot ar aeroplaniem un lielgabaliem, ir saņē-
musi par pārak lētu cenu no vācu karaspēka, kurš fon der Golca

vadibā operēja Latvijā. Armija skaitā ap 50 000 vīru aizņem fronti

Jēkabpils—Livāni pret lieliniekiem un pa Daugavu pret latviešiem,
kuri vēl nav atklājuši savas'attiecibaspret lieliniekiem. Apgabalu, kuru

aizņem rietumu brīvprātigo armija, pārvalda Baltijas iedzīvotāju

priekšstāvju sevišķa padome. Padomes sēdeklis — Jelgavā un viņas
priekšgalā stāv bijušais senators grafs Palēns." Atlikušo

ceļa gabalu delegācija nobrauks pa dzelzsceļu." Bermondta sūtito

delegātu atklātiba Ķijevā izsauca Taganrogā uztrauktas atbalsis.

Deņikinam un viņa politikas vaditajiem nepatika šī atklātiba.

Rietumu armijas pamatus bija licis no Ķijevas laikiem jau pazī-
stamais vācu orientācijas vīrs un monarķists grafs Kellers,

armiju vadija Bermondts-Avalovs un viņas ieņemtos apgabalus
pārvaldija grafs Palēns.

Šie vārdi un minēto vadoņu orientācija visiem politiķiem
dienvidos un ari ārzemēs jau bija pārak labi pazīstami un tuvie

sakari ar viņiem varēja kaitēt Deņikina slepenai politikai. Tādēļ
ari drīz vien parādijās šo avižu ziņu noliegums. Pirms rakstija
Deņikina oficiozs „Beji. Poccifl" (5 /18._ XI. JMb 338) sekošo:

„Dažas dienas atpakaļ laikrakstos parādijās ziņojums, ka no

Bermondta rietumu armijas atlidojuši Ķijevā šīs armijas priekš-
stāvji, virsnieki-lidotaji Firsovs un Maršalks ar ziņojumu ģenerā-
lim Dragomirovam un ka šie paši virsnieki nodomājuši ierasties

Taganrogā ar ziņojumu virspavēlniekam. No visai drošiem

avotiem aizrāda, ka visas šīs ziņas nesaietas ar patiesibu. Virs-

pavēlniecībai no brīvprātigo armijas dibināšanas pašas pirmās

dienas ir bijusi sabiedroto orientācija, turpretī Bermondta rietumu

armijai ir tīri vāciska orientācija."

Dažas dienas vēlāk laikrakstos vēl bija drukāts („>KM3Hb"
12./25. XI. 19. g., N2 165) no Taganrogas sekošs virspavēlnieka
staba ziņojums :

«Laikrakstos ziņots, ka no Bermondta (kņ. Avalova) armijas

uz aeroplana Kijevā atlidojušie virsnieki-lidotaji Firsovs un

Maršalks itkā devušies tālāk uz Taganrogu personigi sniegt

ziņojumu virspavēlniekam, kurš viņus pieņēmis, un ka Taganrogā

ieradušies personigi ziņot tās pašas armijas palkavnieki Gudima

un Čuprikovs, poručiks Nobervill's un kornets, barons Tisen-

hauzens. Pievestie ziņojumi nesaietas ar patiesibu. Minētie

lidotāji gan atlidoja, bet Taganrogā viņus neielaida un virspa-
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vēlniekam viņi nekādu ziņojumu nesniedza; tāpat ari netika

pieņemti no Bermondta armijas atbraukušie 4 virsnieki un viņiem
lika priekšā atgriesties atpakaļ, piekam paziņota ģenerāļa Jude-

ņiča pavēle — atstāt Bermondtu un iestāties Judeņiča armijā.

Dienvidkrievijas bruņoto spēku virspavēlniecība, negrozāmi pie-
turēdamās pie sabiedroto orientācijas, neielaižas un neielaidisies

nekādās sarunās ar bruņotiem spēkiem, kuras organizē vācieši,

pie kādiem vajag pieskaitit Bermondta karaspēka daļu".
Pēc privatziņām, delegātus tomēr pieņēmis ir Deņikins, ir

viņa štābs, ka ari Deņikins pieņēmis trīs nedēļas atpakaļ no

Hindenburga ar vēstuli ieradušos vācu ģenerāli, kāda ziņa laik-

rakstos ari bij atsaukta.

Un ja ari ārējās formas dēļ Deņikins personigi nebūtu

delegātus pieņēmis, tad ziņas kuras viņi sniedza Deņikina c\\vē\

kam ģenerālim Dragomirovam vai citam kādam armijas vai val-

dibas priekšstāvim, tā kā tā vēlāk cēla Deņikinam priekšā.
Bez tam paša Deņikina vistuvākā apkārtnē bija divas

orientācijas: viena sabiedroto, otra — Vācijas. Tas visiem bija
zināms.

Latvijas priekšstāvniecibas stāvokli palkavnieka Firsova

ziņojumi laikrakstos tiktāļ sarežģija, ka tos angļu un franču

misijas dienvidos varēja iztulkot tā, itkā Latvijas pagaidu valdi-

bas karaspēks varētu ari būt lielniecisks. Lai novērstu pārpra-

tumus, es sastādiju paskaidrojumu zem virsraksta ~OwH(soHHasi

HHapopMauiH o JiaTbiujCKOH apMin", kuru mēs abi ar Liepiņu
parakstijām, kā Latvijas priekšstāvji, piespiežot valsts zīmogu.
Saprotams, ka mums ar Liepiņu nebij un nevarēja būt nekādu

ziņu, kas īsti tanī brīdī notiek Latvijā un kādas armijas tur

cīnās; bet apstākļi prasija, lai angļi un franči Dienvidos no

nepareizas informācijas nemantotu tādu iespaidu, itkā Latvijas
pagaidu valdibas armija ari ir lielinieciski noskaņota. Uz labu

laimi es uzrakstiju sekošu pretrakstu : «Frontes daļu Jēkabpils-
Livāni pēc ziņām, kuras mēs esam saņēmuši, jau sen ieņem
Latvijas valdibas karaspēks un citu latviešu karaspēku šinī frontē

nav. Latvijas valdibas priekšgalā stāv ministru prezidents Ul-

manis un šīs valdibas karaspēks, piedaloties igauņiem jau at-

brīvojis Latviju no lieliniekiem, neraugoties uz to, ka tanī pašā
laika latviešu-igauņu karaspēkam nācās karot ar fon'der Golca

armiju, kura uzbruka no muguras. Ja pēc Firsova vārdiem

Rietumu armijai jāstāv «latviešiem pretim", tad šādu izturēšanos

izsaukuši kadi citi politiski aprēķini, tikai ne latviešu valdibas

karaspēka nenoteiktība attiecibā pret lieliniekiem. Naidīgu iztu-

rēšanos pret latviešu armiju, ne viņas vainas dēļ, jau agrāk
izradīja viens no Rietumu armijas vadoņiem palkavnieks Ber-
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mondts, kuru ģenerālis Judeņičs jau «izsludinājis par nodevēju,
tādēļ, ka viņš cīnoties pret latviešiem" („Veļikaja Rossija"
N° 330). Savā sarunā palkavnieks Firsovs ari ziņojis, ka Rietumu

armija «vārda pilnā ziņā itin visu. iesākot ar apģērbu, amuniciju
un beidzot ar aeroplaniem un lielgabaliem, ir saņēmusi par

pārāk lētu cenu no vācu karaspēka, kurš stāvējis Latvijā zem

fon der Goltca vadības". Tās liecina, ka fon der Goltca kara-

spēks vairāk cenšas uzturēt sakarus ar «Rietumu armiju, nekā ar

ģenerāļa Judeņiča armiju."
50 paskaidrojumu es aiznesu laikraksta «Velikaja Rossija"

redakcijai un pēc manas personigas informācijas, redakcija rakstu

pieņēma. Tomēr šis monarķistu laikraksts bij iespiedis mūsu

paskaidrojumu tikai kā iepinumu savā asā rakstā zem virsraksta

„38-B3ji.bi h njiaMH" (6. XI. Ns 339) kurā izteica asu protestu

pret manu un Liepiņa uzstāšanos. «Beji. Pocc" vispirms atkal atsau-

cās uz ģenerāļa Deņikina atbildi Odesas latviešiem, ka viņš
nepazīst nekādas neatkarigas zuverenas Latvijas un tad tāļak
starp citu rakstija sekošo: «Attiecībā uz Bachmaņa un Liepiņa
kungiem, mēs varam aizrādīt, uz sekošiem faktiem, kurus laikam

viņi neapstrīdēs: Ulmaņa latviešu valdiba piedalījās Baltijas
savienības konferencē, kura nolēma vest sarunas ar lieliniekiem,
atbildot uz Čičerina uzaicinājumu. Tā tad pulkvedim Firsovam

bija iemesls teikt, ka «latvieši vēl nav atklājuši savas attiecibas

pret lieliniekiem". Tālāk, ne gluži pareizs ir tas fakts, itka

Baltiju būtu atbrīvojuši* no lieliniekiem latvieši un igauņi. Te

ari ņēma dalibu krievu karaspēka daļas un tie paši fon der

Goltca karaspēki. Tā saucamais «Balto latviešu" karaspēks bija
visai niecigs par ko nav jābrīnās, tādēļ, ka gandrīz viss latviešu

jaunatnes zieds karo Padomju karaspēka rindās. Beidzot latviešu

valdiba atteicās laist caur Latviju Rietumu armiju, lai ta varētu

karot pret lieliniekiem, tādēļ ari izcēlās konflikts. Kas tad vel

atliek pāri no «paskaidrojuma", atskaitot insinuāciju, kura adre-

sēta Rietumu armijai un kur tad nu ir «nepareiza informācija" ?

Kādēļ tad vajadzēja sūtīt redakcijai svinigu papiri, izgreznotu ar

«zvaigznēm un liesmu".

Krievu laikraksts mūsu uzlecošo sauli valsts zīmogā bija

nosaucis par ugunsliesmu un niecinādams musu zīmogu, uzlicis

pēdiņās virsrakstu : «Zvaigznes un liesma".

Neviens laikraksts vairs nelika latviešus miera.

w (13. XI. No 116) ziņoja, ka sarkanie sa-

stāvoši no 2. un 3. latviešu brigadiem uzbrukuši brīvprātīgiem

pie Obojaņa un pāc niknām kaujām brīvprātīgo armija atkāpusies

„BejiMKa» Poccifl" (14. XI. 1919. g. N° 346) ziņoja, ka Kurskas

virzienā ziemeļos no Obojaņa brīvprātīgie uzbrukuši 5., 6., 7,
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un 8. latviešu pulkiem. „napycb" (17. XI., N2 21) pārmeta
franču laikrakstam „L'Humanitē", ka tas iestājies krievu lielinieku

dienestā, pārmeta frančiem, ka viņu rakstnieki prasot Padomju

Krievijas blokādes atcelšanu, lai varētu pievest maizi bada

cietējiem. Aleksandrs Jablonovskis savā feļetonā apgalvoja, ka

pēc blokādes atcelšanas atvesto labibu apēdīs ķīnieši un

latvieši" un krievu bērniem nekas nepaliks pāri.
Pašā Rostovā galvenais sarunu temats valdibas iestādēs un

tautas masās bija latvieši visļaunākā nozīmē.

Taču ar šīm ļaunām valodām mūsu rūgto biķeri vēl nepie-

pildīja.
Vēl nāca kaut kas briesmigāks, kas mūs, Latvijas neatka-

ribas aizstāvjus, pavisam apraudēja un mūsu morāliskās cie-

šanas simtskārtoja:
Nevien laikraksti, bet arī no Jekaterinodaras iebraukušie,

ar šaušalām ziņoja, ka brīvprātīgo armijas lauku karatiesa ar

ģenerāli Pokrovski priekšgalā 6. novembrī notiesājusi uz nāvi

nesen arestēto Kubaņas delegātu un parlamenta locekli, agrāko

garīdznieku A. Kulābuchovu un tanī pašā nakti no 6. uz 7. no-

vembri spriedums pa telegrāfu apstiprināts, reizē arī uzceltas

karātavas uz cietokšņa laukuma, netālu no cietokšņa baznicas,

un rītam uzaustot Kulābuchovs pakārts.. .
Viss tas darīts ar tādu

steigu, lai tik kaut kas neaizkavētu šo briesmigo aktu.

Šaušaligās valodas lidoja Rostovā no viena pie cita neti-

camā ātrumā.

Uz visiem šī ziņa atstāja satriecošu iespaidu. Tūkstošiem

un atkal tūkstošiem cilvēku ar riebumu un drebuļiem savā sirdi

nosodija šo Deņikina un Vrangeļa, un viņu ieroča Pokrovska

varas darbu pret tautas priekšstāvi, kuram bijuse drosme atgrie-
sties no Parizes savā dzimtenē, lai joprojām stāvētu par savas

zemes tiesibam un tautas nākotni. Visi saprata, ka te vara iz-

lietota nelietigi, zemiski, atriebibas nolūkā; ka nelaimigajam
Kulābuchovam un viņa personā visiem Kubaņas neatkaribas

aizstāvjiem iegrūsts duncis mugurā. Nāves soda izpildīšanā
redzēja zemisku atriebšanos Kubaņas kazakiem — černomorčiem

par viņu centieniem, kuri neietilpa Deņikina plānos. Tikai ne-

daudzi_ apvienotas Krievijas un monarķisma piekritēji klusi

priecājas par Kulābuchova pakāršanu un

'

atriebšanos kazakiem;

bet_ slepeniba viņi bija nobijušies par savu ļauno darbu un

sava_ gļevuliba un mazdūšībā drebēdami gaidija, kādu atbalsi

neģeligais varas akts izsauks Kubaņas kazakos.

Tik vieni, kā otri runātāji un čukstētāji it sevišķi bij
uztraukti par neželigo un nejauko ārējo veidu un formu,'kādā
izpildija nāves sodu. Viss bija darits zemiskā, iedzīvotāju mora-



169

liskās spīdzināšanas nolūkā, lai parāditu Kubaņas kazakiem un

parlamentam, ka spēj rīkoties Deņikina vara un cik viņa „maz

baidās" no kazaku neatkaribniekiem.

Kulābuchovu pakāruši Kubaņas kazaku nacionālā uzvalkā,
ar neapsegtu seju un pliku galvu. Uz krūtīm viņam uzkāruši

lielu plakātu ar treknu uzrakstu:

„3a n3/WBHy Poccin m Ka3aHecTßy!" (Par nodevibu pret
Krieviju un kazakiem). ,

Kara vara ar draudiem aizliegusi i .o^&jļf&^OkiK^^g.3ll

līķi. Tam bijis jākarājas visu dienu, visas pilsētas, visas lauits

acu priekšā. J. iNL.

Taisni šī varas cinisma un šaušaligcf* ajsStSKļn fleT 'gāJUsi
uz soda vietu cilvēki, kas citādi ar riebumu būtu novērsušies

no katra nāves soda, lai to neredzētu.

Cilvēku drūzmas, kā tumšas bangas cauru dienu plūdušas
pār lielo cietokšņa lauku. Katrs paskatijies uz šaušaligo ainu

un tad ar riebumu novērsies un aizgājis drūmi klusēdams, nes-

dams savās krūtīs kvēlojošas dusmas par nejēdzīgo varasdarbu.

Nelaimigā Kulābuchova sieva atskrējusi uz soda vietu un matus

plēzdama un rokas lauzidama kliegusi un vaimanājusi, un

lūgusi lai viņai atļauj līķi noņemt no karātavām un aizvest.

Kara vara un policija nav piegriezusi nekādu vērību nelaimigās
sievas izmisumam un vaimanām.

Viņa vaimanādama, kā ārprātīga skrējusi pa drūmām ļaužu
masām un saukusi pēc paliga. Tumšās cilvēku bangās patiešām
modusies savada šalkoņa, uzbudinātu valodu troksns; tas pie-
audzis arvien stiprāks un draudošāks, un pēcpusdienā lielā cil-

vēku masa jau rēkusi, lai nezaimojas par nelaimīgo sievu un lai

atdod līķi.
Arī tas apstāklis, ka Kulābuchovs ir bijis priesteris un nu

karājas pie karātavām un to zaimo Deņikina vara, vēl pastipri-

nājis reliģiozo tautas masu īgnumu un sašutumu pret diktatoru

un viņa ļaunā darba līdzdalībniekiem.

Visa Jekaterinodara un apkārtne ārkārtīgi uztraukusies. Visi

domājuši, ka nu tūliņ notiks uz ielām asiņainas cīņas starp

Kubaņas kazakiem un parlamentu no vienas puses un Deņikina
armijas daļu no otras.

Bet kazaki nebijuši uz to sagatavoti un tām parlamenta un

Kubaņas valdibas grupām, kas nostājās pret Deņikinu, sava

karaspēka nebij un briesmigais apvainojums bija jālaiž par

galvu. Deņikina un Vrangeļa rīcibā Kubaņā stāvēja ievērojams

karaspēks, kam pietika drosmes nostāties pret mierīgajiem iedzī-

votajiem, kaut gan no cīņas pret lieliniekiem tas bega.
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Mēs ar Liepiņu un Rostovas latvieši arī bijām tanīs uz-

skatos, ka Jekaterinodarā sagaidāmas lielas cīņas starp deņiki-
niešiem un černomorciem, un pārdomājām, kas nu notiks ar

latviešiem, ja no vienas puses māksies virsū lielinieki un no

otras puses mūs un latviešu kolonistus apdraudēs jaunās bries-

mīgās cīņas Kubaņā,
Latvijas priekšstāvnieciba bij padota neparedzamam ļaunam

liktenim, no kura izvairīties mums nebij iespējams.
Latviešu aizstāvēšanās darbs arī bija jādara; klusēt neva-

rēja. Neģēligā rīdīšana pret latviešiem lielo juku dienās taisni

visvairāk apdraudēja visus latviešu bēgļus un kolonistus.

Bija vāja ceriba, ka varbūt pie angļiem un frančiem mēs

atradisim kādu taisnibu un atbalstu, kaut gan no viņu puses

nekā vairāk nevarēja sagaidīt, kā varbūt tikai aizrādijumu Deni-

kinam, lai lieliniecismā neiejauktus latviešus nevajā un Latvijas

priekšstāvjus neaizkar.

Manu memorandu par latviešiem steidzigi pārtulkoja angļu
un franču valodās un kādas lielākas firmas korespondents,

sirsnigs latvietis Arveds Zaravičs to nekavējoties un bez maksas

pārraksti ja uz mašinās un mēs ar Liepiņu 21. novembrī Tagan-

rogā to iesniedzām angļu misijai, atstājot turpat arī Franču

misijas eksemplāru, tādēļ, ka franču misijā bija pieņemšanas
stunda pāri un uz otru dienu mēs bez sevišķas štāba atļaujas
palikt nevarējām.

Mūsu atklātās darbibas sekas nelika uz sevi ilgi gaidit.
Kāds

_

latviešu bēglis, kurš strādāja Rostovas policijas
kanclejā, kadu vakaru atsteidzās uz Latviešu biedribu un atnesa

man un Liepiņām norakstu no Rostovas ģenerālgubernatora sle-

pena rīkojuma — nekavējoties izsūtit K. Bachmani un R. Lie-

piņu no Donas apgabala.

Rostovas pilsētas aizsardzība ar rakstu no 23. XI. 1919. g-,

No 11068, bij uzdevusi attiecīgiem ierēdņiem izpildīt ģenerāl-
gubernatora pavēli. Tā kā Deņikins savu diktatorisko varu jau

bij izplatijis arī uz Kubaņas apgabalu — tad mani ar Liepiņu
nekur citur nevarēja izsūtīt, kā tikai uz lielinieku teritoriju. Bet

mums bija šinī terora laikā pietiekoši daudz iemesla domāt, ka

Deņikina ļaudis, mūs savās rokās dabūjuši, liks mūs slepeni
nobendēt.

Kaut gan mēs ar Liepiņu dažas naktis paslēpāmies citos

dzīvokļos, tomēr labot mūsu stāvokli ar izvairišanos un aizceļo-
šanu nevarēja. Vēl tik atlika stingra uztsāšanās. Tādēļ mēs

tūliņ abi griežamies pie Donas valdības pilnvarnieka, kurš izpil-
dija ārlietu ministra uzdevumu (vispārējā valdiba bij iecelta no

Deņikina). Es šim valdibas pilnvarniekam aizrādīju, ka visām
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dienvidus valdibām labi zināms, ka Latvija jau ir valsts, ka tur

pastāv no lielvalstim faktiski atzīta valdiba; ka mums no šīs

valdibas ir likumīgas pilnvaras un mūs, kā valsts pārstāvjus, ne-

drīkst uz ģenerālgubernatora rīkojuma pamata izsūtit. Kaut arī

ģenerālis Deņikins Latviju nav atzinis un to arī Donas kazaku

valdiba paziņojusi, tad tomēr ģenerālgubernators nav tā persona,
kuras rīcibā var atdot kādas jau faktiski atzītas valsts priekš-
stāvjus. Ja Donas valdiba turpmāk vairs negrib uz savas teri-

torijas parādit viesmīlibu Latvijas priekšstāvjiem, tad lai to mums

paziņo Donas valdiba un mēs pēc tam atstāsim Donas teritoriju.
Ģenerālgubernatora rīkojums šinī gadījumā ir absolūti nepie-
laižams.

R. Liepiņš no savas puses paziņoja, ka viņš savas piln-
varas iesniedzis arī ģenerālimDeņikinam un visu laiku atklāti darbojies
Rostovā, kas arī zināms Donas valdibai. Nekādus soļus pret

vietējo, kā arī Dienvidkrievijas valdibu Latvijas pārstāvniecība
līdz šim nav spērusi un vispāri neiejaucās vietējās cīņās un

politikā.

Donas valdibas pārstāvis izlikās ļoti izbrīnējies par ģenerāl-
gubernatora rīkojumu un solija pārpratumu drīz novērst.

Mana brošūra arī jau bija gatava. Tikai tādos apstākļos,
kādos mums nācās aizstāvēties, es paredzēju, ka brošūrai liks

šķēršļus ceļā, ja es rakstišu, ka autors ir Kr. Bachmanis. Tādēļ
es, par brošūras autoru uzdevu pseidonimu „L. Gars", tas saska-

nēja ar jau agrāk pieņemtiem burtiem: „L. G.".

Par brošūras iespiešanu drukātava prasija ne mazāk kā

35,000 rubļu, kāda zuma nebij ne man, ne Liepiņām. Riskanti

arī bija maksāt tādu naudu, nezinot vai cenzūra un administrā-

cija maz tādu brošūru pielaidis, kura acīmredzot rakstita latviešu

aizstāvēšanai. Man arī negribējās atklāt cenzoram savu īsto

vārdu un tādēļ es pagatavoju vizītkartes ar uzrakstu „Jl. Tapcy,
un to iesniedzu cenzoram. Cenzors saturēja

manu manuskriptu trīs dienas, no 27.—30. novembrim._ Pēdēja
sarunā viņš man gan pateica, ka brošūrai šķēršļus ceļa neliks ;

bet arī nekādu cenzora atļauju uz manuskripta nerakstīs. Bro-

šūras tikai pēc iespiešanas jānododot valdibai un cenzūrai. Ne-

līdzēja nekāda pierunāšana. Cenzors palika pie sava un nu bija
jāriskē ar izdevumiem.

Lai tiktu pie līdzekļiem, mēs abi ar Liepiņu devāmies uz

Kubaņas latviešu kolonijām pie Zubovas un Leģeriešu koloni-

stiem. Mēs sasaucām sapulces un lasijām lekcijas par Latvijas
valsts nodibināšanu un latvju tautas nākotni. Es_ iepazīstināju
kolonistus ar savu brošūru un viņas nozīmi_ cīņapret latviešu

vajāšanu. Kolonisti, veci un jauni, bija sajūsmināti par musu
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tautas lielajiem ciņu darbiem un par Latvijas valsts nodibina"

sanu, un dzīvās sarunās ar mums un savā starpā atminējās savi i
grūto pagātni Latvijā pirms izceļošanas. Viņi savās domās tē- 1
loja latvju tautas nākotni gaišām krāsām un bija tik jautri ut

draudzīgi, ka mēs ar Liepiņu atradām viņu vidū lielu morāliski i
atbalstu un garigu iepriecināšanu.

Kolonisti bija turīgi ļaudis un katrs pēc savām spējām zie- i
doja brošūras izdošanai, cik varēja. Divos vakaros viņi sazie- '
doja 38,000 rubļu. No šīs zumas bija iespējams segt izdevumus

par brošūras iespiešanu un izsūtišanu. Kolonisti sarīkoja lielas

svinibas un priecājās tik sirsnigi, kā laikam nekad savā grūtajā
darba mūžā svešātnē.

Nu tik vēl atlika nokārtot brošūras izdošanu ar tipogrāfiju
tik labvēlīgi, ka es, gadijumā, ja brošūru konfiscētu, vismaz lie-

lāko daļu no tās dabūtu savās rokās.

Drukatavas pārzinis ne par kādu naudu nebij ar mieru iz-

sniegt pirms likumā paredzētās stundas notecēšanas vairāk kā

500 eksemplāru. Tos viņš solijās uzskatīt kā korektūru, bet

atlikušos 2000 eksemplārus viņš uzglabāšot līdz pulkstens diviem

pie sevis. Viņš man aizrādija, ka gadijumā, ja armijas stabs

viņam ziņotu, ka brošūru var drukāt un izsniegt, tad viņš man

tūliņ izsniegs.
Ar brošūras vienu eksemplāru es nu steidzos pie štāba

priekšnieka, iesūtiju viņam savu jauno vizitkarti „J1 Tapa/ un

lūdzu pieņemt. Pēc kādas pusstundas mani pieņēma. Es stā-

dījos priekšā, kā žurnālists kas interesējas par latviešu lielnie-

cismu, un paskaidroju, ka jautājuma tuvākai noskaidrošanai

tautas masām, es esmu saraksījis brošūru : „JlaTbiujCKie 6oJib-

ULieBHKM BTs PoCCI'H".
Štāba priekšnieks bija patīkami pārsteigts un mani pār-

traukdams iesaucās : „Ja, ja tas ir labi, ka šo jautājumu no-

skaidro. Ar šiem latviešu lieliniekiem mums ir tīrā nelaime!

Kur viņi tādi radušies ? Kā tik mūsu kareivji dabon zināt, ka

viņiem uzbrūk latviešu pulki, viņi tūliņ bēg".
„Tas man arī zināms", es iebildēju, „un tādēļ sakrāju ma-

teriālus un uzrakstīju šo brošūru".

Es pasniedzu brošūru štāba priekšniekam. Viņš uzmeta
skatu virsrakstam un iejautājās : „Vai jau nodrukāta ?"

„Tā tikai_ korektūra", es paskaidroju, drukatava bez jūsu

paziņojuma taļak neiespiež un darbs kavējās. Es lūdzu dot

rīkojumu, paziņot drukatavai par tālruni un atļaut drukāt un

iesniegt brošūru".

Staba priekšnieks vēlreiz paskatijās uz virsrakstu, pa-

šķirstīja brošūru, izlasīja dažu nodaļu virsrakstus un tad vēl
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iejautājās: „fā ir rakstita priet lieliniekiem, lai noskaidrotu,
kas viņi tādi ir ?*

„Ja. Tur ir sakrāti un sakārtoti visi materiāli, kas attiecas

uz šo jautājumu".

«Skaisti!" Štāba priekšnieks piezimēja un tad pasauca

adjutantu un lika viņam pa telefonu paziņot, ka drukatava var

darbu tupināt un brošūru drukāt un izsniegt.
Es aizsteidzos pie Liepiņa. Mēs abi sadabūjām vairākus

zēnus un devāmies uz spiestuvi. Pulkstens divpadsmitos darbu

pārzinis aizsūtija likumā paredzētos eksemplārus cenzoram,

štābam un valdibai.

Mēs ar Liepiņu un zēniem gaidijām turpat drukatavā, vai

staigājām ārpusē, lai pulkstens divos paķertu visus eksemplārus
un dotos prom pa dažādām ielām, glābjot mūsu dārgo mantu

no varbūtējas konfiskācijas ceļā, brošūras aiznesot.

Visi aizsaiņi jau bija salikti un gulēja uz galdiem pie
durvīm. Pulkstens diviem tuvojoties, mēs ar Liepiņu un zēni

katrs jau stāvējām pie sava aizsaiņa. Arī spiestuves pārzinis,
kurš mums bija labvēligs, bija uzbudināts un arvien skatijās uz

pulksteni. Tiklīdz pulkstens nosita divi, mēs paķērām aizsaiņus
un metamies pa durvīm ārā.

Visas brošūras mēs nenesām uz vienu vietu, bet pa trīs,

pa pieci simtiem izdalijām pa dažādiem latviešu dzīvokļiem un

tanī pašā dienā ari sūtijām, gan ar kolonistu zēniem, gan ar

bēgļiem vai pat krievu ceļiniekiem pa malu malām : uz armiju,
kazaku staņicām, stacijām,' armijas kanclejām un Deņikina štābu.

Bija dots aizrādījums staigāt pa vilcieniem un nemanot šur tur

atstāt vagonos uz galdiņiem un soļiem pa eksemplāram. Štāba

ārsts Dr. Skadiņš paņēma prāvu aizsaini nn solļja brošūras pie-

Rādat pašam Deņikinam un augstākiem brīvprātīgo un kazaku

armiju virsniekiem, kā arī kazaku zemju atamaniem.

Ko administrācija vēlāk darija ar brošūru, es vairs neda-

būju zināt. Un tas mani ari vairs neinteresēja. Mērķis bija

sasniegts un brošūra izplatita.

Notikumi cīņu frontē norisinājās straujā gaitā brīvprātīgo

armijai un kazaku zemēm nelabvēligā virziena. Brīvprātīgo

cīņas gars jau bij atslābis un viņu rindās bija nomanāmas mo-

rāliska sabrukuma pazīmes. Rekvizicijām nospiesta zemniecība

vairs neizrādija viņiem piekrišanu. Rekvizīcijas jau bij atklāta

iaupīšana. Ziemassvētkiem tuvojoties visi ceļi bija Deņikina
ķafavīru pilni un visi šie karavīri atstāja fronti un veda savam

ģimenēm salaupito mantu.

„Brauc kā traki no frontes prom un ved uz mājam savam

sievām un brūtēm laupijumu". Tā sirdijas, gan skaļā balsī,
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gan čukstēdami dažādi augstāki un zemāki valsts darbinieki un

pat vienkāršie zemnieki un kazaki.*)
Angļu misija vēl deva Deņikinam padomu un uzmudināja

kazaku atamanus koncentrēt spēkus Kubaņas kazaku zemēs un

tur dot lieliniekiem pretsitienu.
Mēs ar Liepiņu uzticējām Valdemāram Jakobsonam pasu

izdošanu Rostovā vēl tiem nedaudziem latviešiem - ceļiniekiem,
kuri pases nebūtu saņēmuši, un 14. decembrī braucām uz

Novorosisku.

Liepiņš no Novorosiskas tūliņ aizbrauca ar kuģi uz Odesu.

Novorosiskā atradās liela daļa no Dienvidkrievijas valdibas un

tadēl es te mēģināju vēl kādu laiku turpināt Latvijas priekš-
stāvniecibas darbibu.

19. decembrī 1919. gadā, ar N° 235, es paziņoju Melnjūras

apgabala kara gubernatoram savu ierašanos Novorosiskā un

turpmākās darbības plānus. Personigā sarunā es nomaniju, ka

gubernatoru ir pārsteigusi mana ierašanās. Bet citādi viņš bija

laipns un korekts, un solija manu darbibu pēc iespējas atbalstīt.

Viņš tikai vēl piezimēja, ka Latvijas atzīšana vēl ir atklāts jau-

tājums. Es aizrādiju gubernatoram, ka arī virspavēlniekam jau

agrāk aizsūtitas uz fronti manas pilnvaras un ir pazīstama mana

darbiba.

Novorosiskā man deva laipnu pajumti inženieris Ernests

Sniķers un viņa dzīvoklī es arī varēju turpināt savu darbibu.

Lai man būtu iespējams pilnigi nodoties diplomātiskai un

plašākai politiskai darbībai, agrākais latviešu bēgļu komitejas
darbinieks Novorosiskā Eduards Muskāts uzņēmās pasu
izdošanu un vizu apgādāšanu, uz ko es viņam izdevu attie-

cīgu pilnvaru
Novorosiskā tagad bij ārkārtigi svarigs punkts. Visi lat-

viešu virsnieki, kā ari citi latvieši, kuri atsvabinājās no Deņikina
armijas vai no saviem amatiem plūda šurp uz Novorosisku,

saņēma Latvijas pilsoņu pases un meklēja iespēju ar kuģiem
aiztikt prom uz_ Krimu, Grūziju, Rumeniju vai vēl taļāk uz

dzimteni. Muskata dzīvoklis no agra rīta līdz pusnakti bija

ļaužu pilns, visiem bija kāda liela un steidziga vajadziba, un

darba bij ārkārtīgi daudz.

*) Paz laupišanam, kuras izdarijuse Deņikina armija, raksta pats Deņi»
kina valdibas Likumu daļas vadītājs (Tieslietu ministrs) un Propagandas daļas
priekšsēdētājs, profesors K. N. Sokolovs savā grāmatā „npaßJieme TeHe-

pajia ZIeHMKHHa" 193. lap. p. sekošo : «Bezmaksas
~rekvizīcijas" armijā tapapar

ikdienišķu parādibu". — «Neaizkavēta un sistemātiska iedzīvotāju aplaupišana
jau bija tapusi par likumu, tanī piedalijas_ visādu rangu un stāvokļu personas
Laupišanas saniknoja iedzīvotājus, kuri nāca pie slēdziena, ka pie brīvprātigiem
ir tikpat slikta dzīve, ka pie lieliniekiem."
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Ģenerālis Deņikins vēl arvien turpināja mobilizēt latviešus

un neatlāida Latvijas pilsoņus no armijas. Tādēļ es 7./20. jan-
vārī 192U. gadā (N° 253) sūtiju viņam plašu motivētu rakstu un

lūdzu dot rīkojumu nemobilizēt Latvijas pilsoņus un visus jau
mobilizētos ierindu vai ārrindu dienestā esošos atsvabināt no

brīvprātīgo un citām Dienvidkrievijas armijām, kā ari atļaut

viņiem tūliņ aizbraukt uz dzimteni.

Līdzīgu rakstu no 8./21. janvāra (N° 253) es piesūtiju brīv-

prātīgo armijas valdibas priekšsēdētājam ģenerālim Bogajevskim,

aizrādidams, ka saskaņā ar Latvijas valdibas dotām pavēlēm un

instrukcijām, Latvijas priekšstāvnieciba sūta visus Latvijas pilso-

ņus kara klausibas gados uz dzimteni — Latviju, kur viņiem
obligatoriski jāizpilda kara klausiba, un ka tādēļ viņi nevar

palikt Dienvidkrievijas armijā.
Vēl bija cerība ar Anglijas galvenā komisāra starpniecību

darit iespaidu uz ģenerāli Deņikinu, lai viņš neaizkavētu Latvijas

pilsoņu atgriešanos dzimtenē.

Inženieris Sniķeris, kurš strādāja ievērojamā fabrikā, labi

pazina Novorosiskas apstākļus un prata angļu valodu, ievadija

iepriekšējas sarunas ar angļu galvenā komisāra Mak-Kindera

personigo sekretāru par dienu, kad Mak-Kinders varētu mani

pieņemt un uzklausities ziņojumu par Latvijas apstākļiem.
Pašam komisāram steidzigi bij jāaizbrauc uz Angliju un

tādēļ mēs ar Sniķeri 13./26. janvārī (1920. g.) griežamies pie

galvenā komisāra vietnieka Novorosiskā ģenerāļa Kijs (Keys).
Es stādijos ģenerālim Klys priekšā, ka Latvijas priekšstāvis,

un par visiem Latvijas jautājumiem iesniedzu rakstus (10./23. 1.

20. Ne 254 un 13-/26. I. Ns 255). Sarunās es lūdzu komisāra

vietniekam: 1) paziņot Anglijas valdibai, ka Dienvidkrievijas

valdiba mobilizē Latvijas pilsoņus, 2) griest Anglijas valdibas

vērību uz to, ka Krievijas dienvidos atrodas daudz Latvijas

pilsoņu, kuri būtu liels spēks Latvijas armijā, 3) atbalstīt Latvi-

jas priekšstāvniecības prasibu atsvabināt Latvijas pilsoņus no

turpmākās mobilizācijas brīvprātīgo armijai, 4) dot piekrišanu
pārvadāt Latvijas pilsoņus pa jūru uz Latviju ar Anglijas kuģiem
uz Latvijas valsts rēķina, 5) garantēt Latvijas priekšstavja perso-

nas neaizkaramību Krievijas dienvidos, tādēļ ka Dienvidkrievijas

valdiba neatzīst Latvijas neatkaribu un traucē priekšstavja dar-

bibu ; 6) atbalstīt prasibu, lai atsvabinātu no soda Latvijas

Pilsoņus, kuri saņēmuši Latvijas priekšstavja rīkojumu - izpildīt

kara klausību Latvijā, nav ieradušies uz mobilizāciju Krievijas

dienvidos ; 7) atbalstīt Latvijas priekšstavja prasību — dot viņam

iespēju laikrakstos uzaicināt Latvijas pilsoņus kara klausibas

gados reģistrēties Latvijas priekšstavniecibā, aizsūtīšanai uz
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Latviju, 8) atvēlēt Latvijas priekšstāvniecibai pārsūtīt ar Anglijas
konzula pastu uz Latviju Latvijas pilsoņu korespondenci; 9) at-

vēlēt Latvijas pilsoņiem pa Anglijas pastu caur Londonu sūtit uz

Dienvidkrieviju Latvijas priekšstāvim naudas zumas, izsniegšanai

sūtitaju radiniekiem, kuriem nav līdzēkļu braukt uz dzimteni,

10) atvēlēt Anglijas konzulam izsniegt Latvijas pārstāvim atšifrētu

Anglijas valdibas telegramu, kurā Anglijas valdiba paziņojusi
savam konzulam Novorosiskā, ka Latvija dc facto atzīta par

neatkarigu valsti.

Komisārs apsolijās pa visiem šiem jautājumiem pārrunāt

ar ģenerāli Deņikinu un sarakstities ar savu valdibu, kā ari

apspriesties ar pašu galveno komisāru Mak-Kinderu.

Izmantodams nesaskaņas starp Deņikina valdibu un Kuba-

ņas valdibu es Latviešu atsvabināšanas jautājumā griezos ari pie

Kubaņas kazaku zemes kara atamana (Visaugstākā varas persona

pēc kazaku iekārtas) ar rakstu no 22. janvāra 1920. g. N° 263.,
kā ari pie Donas, Kubaņas un Terekas apgabalu kazaku Vis-

augstākā kruga priekšsēdētāja (22. I. 20. N° 264) un cēlu iebil-

dumus pret latviešu mobilizēšanu, aizrādidams, ka latvieši at-

svabināmi aizsūtīšanai uz Dzimteni, viņu valdibas rīcibā.

Pašā visgrūtākā darbā latviešus pārsteidza negaidits sitiens

no Angļu kara misijas priekšnieka ģenerāļa Holmaņa puses.

Ģenerālis Holmanis bij izsūtijis visiem apgabalu staņicu un

viensētu atamaniem uzsaukumu (no 10. I. 1920. g.), kurā starp
citu bij sacīts: „Kazaki! Neaizmirstiet, ka ar lieliniekiem iet

kopā ķīnieši, latvieši un citi algādži, kuri grib jūsu mājās un

staņicas sarīkot asinsdzīres. Vai jūs pielaidisiet, ka jūsu sievas

un bērni krīt šiem slepkavām par izsmieklu." Tāds uzsaukums

no augstas angļu amatpersonas sacēla visos latviešos ārkārtīgu
uzbudinājumu un bailes par nākotni. Es varēju pielaist ka

angļu ģenerālis Holmanis spēris šo soli tikai aģitācijas nolūkā,

lai uzmudinātu Kubaņas kazakus ar lielāku niknumu stāties

pretim lieliniekiem un sargāt savu zemi un nama sliegsni.

Bet drīzāk bija ticams, ka uz ģenerāli Holmani, kurš

latviešus nepazina, bija darijusi iespaidu Deņikina armijas pro-
pagandas daļa. Pēc kuras es dabūju Harkovas un Ro-
stovas apgabalos no brīvprātīgo armijas virsniekiem — latviešiem,
ka ari no citiem avotiem, Deņikina propagandas daļas priekšgalā
stāvēja ari barons _B. Engelhards un birojā strādāja vācietis

profesors Grims, kada baroniete un vēl daži citi vācieši, ka ari

žīdi, kuri zīmējuši aģitācijas plakātus.
Tā tad bija ticams, ka ari šinī reizē ģenerāļa Holmaņa uz-

saukuma pamata, pašam autoram to nezinot, bija likta parastā
latviešu ķengāšanas, vajāšanas un iznīcināšanas politika.
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Latviešiem bija vienalga, kādā nozīme bija krituši Holmaņa
briesmigie vārdi. Šie izteicieni bij un palika nāvīgs apvainojums
tiem latviešiem, kuri stāvēja tāļu no pilsoņu kara cīņām. Šis
uzsaukums pašā pēdējā un visnegantākā cīņu brīdī, kad izšķirās
brīvprātīgo armijas, Dienvidkrievijas valdibas un kazaku zemju
liktenis, kad vislielākās kaislibas un azinsatriebiba meklēja izeju,
vislielākā mēra apdraudēja latviešu bēgļu un kolonistu, un visu

ceļā esošo latviešu dzīvibas. Visiem latviešiem jau bija Latvijas

nācijas pases, kuras kontrolēja visur un katrā brīdī; no šīm

pasēm bija redzams, ka uzrāditajs ir latvietis un viņu varēja pārsteigt
atriebības uzbrukums.

Bija grūti cerēt, ka tādos apstākļoā un vēl pret Anglijas
kara misijas priekšnieku kāds laikraksts krievu valodā uzņems
manu pretrakstu. Tomēr klusēt nevarēja.

Es sagatavoju pretrakstu vairākos eksemplāros visiem laik-

rakstiem un piesūtiju redakcijām. Lai būtu iespējams tos no-

drukāt, es rakstiju ģenerālim Holmanim vēstuli (27. I. 20. N2 274

un 275) un reizē ar pretraksta eksemplāru piesūtiju uz divām

adresēm. Savā rakstā es starp citu aizrādiju, ka latviešu bēgļi,
ka pasaules kara upuri jau tik daudz cietuši, klīstot piecus gadus
bez savas dzimtenes pa svešām malām un ka katrs solis, kas

uzbudina pret viņiem kazakos un krievu tautas masās naidu ne-

daudzo latviešu lielinieku dēļ, sagādā nelaimīgiem latviešu

bēgļiem nepanesamas morāliskas ciešanas. Es lūdzu ģenerāli
Holmani dot rīkojumu, manu pretrakstu nodrukāt Novorosiskas

un Kubaņas laikrakstos, kā ari paskaidrot, ka viņa uzsaukums

neaizskar visus latviešus.

Neraugoties uz to, ka kara fronte vēl bija tāļu, Novorosis-

kas stāvoklis bij apdraudēts. 22. janvārī v. st. satiksmi starp

Novorosisku un Jekaterinodaru pārtrauca „Zaļie", kuri dzīvoja

turpat Novorosiskas apkārtnē, jūrmalas kalnos un mežos. Viņi

bija sabojājuši dzelzsceļu un apšaudija un aplaupija vilcienus.

Novorosiskas garnizons nevarēja viņus aizdzīt. Viņi gaidija lie-

liniekus, lai tiem pievienotos.
Satiksmi ar Jekaterinodaru mēģināja uzturēt pa kadu sānis

dzelzsceļu, 4
Tā' kā Novorosiskā no visām pusēm ieslēgta kalnu mulda

uz paša Melnās jūras krasta, tad pilsētai draudēja bads. Kubaņas

apgabals, kas līdz tam bija vienīgais pārtikas piegādātājs Novo-

rosiskai, janvārī (1920. g.) aizliedza izvest pārtikas produktus un

no citurienes tos nevarēja pievest.

Latvijas priekšstāvniecibas stāvoklis bija ļoti grūts un ar

katru dienu tapa nepanesamāks. Es par to ziņoju ar angļu konzula

Pastu mūsu ārlietu ministrim Meierovicam (17./30. I. 20., Nq 259
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un 24. I. v. st, N° 268) un lūdzu cik drīz vien iespējams sūtit

man kādu zumu naudas frankos vai angļu mārciņās uz angļu
konzula vārdu Novorosiskā, lai es, gadijumā, kad brīvprātīgie
vairs nevarētu Novorosisku aizstāvēt un man būtu jāaizbrauc,
vismaz varētu nopirkt biļeti uz kāda kuģa.

Es arī lūdzu sūtīt man vajadzigās ziņas par Latvijas stā-

vokli latviešu informācijai, kā arī likumu krājumu, jaunākos val-

dibas rīkojumus un pēdējos avižu numurus. Es pastrīpoju, ka

latvieši dienvidos elpo un dzīvo tikai no ziņām, kuras pienāk
no Latvijas, bet man tādu ziņu nav un nekur es tās nevaru

dabūt.

Angļu konzulatā man apgalvoja, ka mani raksti visi drošiļ
nāk Latvijas ārlietu ministrijas rokās, tādēļ ka starp Londonu un

Rīgu satiksme brīva. Un tomēr uz maniem rakstiem ārlietu

ministrija neatbildēja un līdzekļus nekādus nesūtija *).

Šī ārlietu ministrijas klusēšana modināja manī mocošus

jautājumus: varēja būt, ka mani raksti ceļā nokavējušies, bet

varēja arī pielaist, ka Latvijā pēdējos mēnešos izcēlušies kādi

iekšēji nemieri, par kuriem angļu konzuls vēl nebūtu informēts,

un ka varbūt lielinieki vai vācieši guvuši uzvaru par Latvijas
valdibas karaspēku kādās vēlākās cīņās.

Latviešu virsnieki un bēgļi, kuri glābās caur Novorosisku

un meklēja jūras ceļus, katru dienu arvien vairāk uztraucās un

man jautāja, kādi apstākļi valda Latvijā — vai uz turieni vēl

drīkst braukt, jeb nē — bet es neka nezināju viņiem atbildēt.

Tomēr vietējais darbs bija jādara, neraugoties uz to, kas

notiek Latvijā. Šis vietējais galvenais darbs bij — visiem

spēkiem censties atsvabināt latviešus no briesmigās izkaušanas

Deņikina armijā, kurai sabrūkot galvenais cīņas spēks vēl palika
latvieši.

Mēs visi, kas dzīvojām ārpus frontes un spējām tuvāki ap-

skatīt visus apstākļus aizmugurē, ar šausmām sajūtām briesmīgo

traģēdiju, kas tagad notiek dienvidos: lielinieku armijā latvieši

bija galvenais spēks, kas gāja uz priekšu visasiņainākās kaujās

pret krievu monarķistiem, un Deņikina armijā arfclatvieši bija
galvenais morāliskais cīņu spēks, kam pirmiem bij jāsaņem uz-

brukums no saviem tautas brāļiem otrā pusē. Tik vieni, kā

otri, tāļu no dzimtenes, bada un ļaunu apstākļu, kā arī svešas

varas spiesti devas niknās kaujās viens pret' otru — latvietis

pret latvieti
_

labi zinādami, ka par viņu pārtiku aizmugure
neviens nerūpējas un ka viņu sakropļošanas vai nāves gadijumā

*) Mani ziņojumi bija saņemti Rīga tikai marta pirmās dienās.
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neviens nerūpēsies, ne par kropļiem dzīvajiem, ne par kritušo

bāriņiem un citiem īsteniekiem.

Ja tādā brīdī izdevās atsvabināt kaut jel vienu latvieti, tad

arī bija vērts turpināt darbu un cīņu.
Nevarēdams sagaidīt labvēlīgus rezultātus no

manām sarunām ar Anglijas komisāra vietnieku ģenerāli Kysi,
es nolēmu doties personīgi pie Kubaņas un Dienvidkrievijas
valdībām un mēģināt atsvabināt latviešus no kara klausības.

Braucienam no Novorosiskas uz Jekaterinodaru, kur atradās virs-

pavēlniecība, vajadzēja sevišķu atļauju no Melnjūras apgabala
galvenā pārvaldnieka. Tagad šo pienākumu izpildīja agrākais
Deņikina valdības priekšsēdētājs un kara ministrs un virspavēl-
nieka palīgs ģeneralleitenants Lukomskis, kuram vēl Novorosiskā

piederēja pirmās valdības priekšsēdētaja loma.

31. janvārī griezos pie viņa Novorosiskā.

Interesanta bija mana satikšanās ar šo varas vīru un

Latvijas neatkarības pretinieku, kurš nesen vēl bij izdevis priekš-
rakstu neatzīt Latvijas priekšstāvju izdotās pases. Es necerēju,
ka man būs panākumi, bet tomēr gribēju tuvāki iepazīties ar

politisko momentu un pašu varas vīru. Ģenerāļa Lukomska

pieņemšanas priekšistabā bija diezgan daudz ļaužu, bet gara
stāvoklis bija drūms. Es iesūtīju Latvijas priekšstāvja vizītkarti

un mani drīz pieņēma.

Istaba, kurā strādāja un pieņēma ģenerālis Lukomskis, bija
gluži nepiemērota viņa augstajam amatam. Istaba bija tukša

bez mēbelēm un kā likās, pat pāris dienu neslaucīta un neku-

rināta. Ģenerālis Lukomskis sēdēja istabas otrā galā aiz liela

plata galda, uz kura gulēja vairāki papīri un divas grāmatas.
Ģenerālis strādāja mētelī. Notālēm viņš mani apskatīja puslīdz
ziņkārīgi, bet, kā likās — ne naidīgi.

_

Pie galda piegājis, es

stādījos priekšā, kā Latvijas valdības pārstāvis un paziņoju, ka

es savas pilnvaras jau agrāk esmu iesniedzis kara gubernatoram
ar paziņojumu par savas darbības plāniem.

Ģenerālis Lukomskis itkā drusciņ pasmaidīja un noteica:

«Ļoti patīkami ar jums iepazīties, bet es laikam maz ko varēšu

jums pakalpot". Viņš izplēta plati abas rokas, nolieca galvu un iro-

niski novilka: „Es jau izdziestu
..

." (fl — yxce Ha HCXO_At).
Sis negaidītais varas vīra domu virziens un visa viņa būtība

mani tā pārsteidza, ka man vajadzēja ļoļi savaldīties, lai es ne-

iesāktu smieties pilnā kaklā. Es labi sapratu Lukomska vārdus.

Viņš ar tiem man apzīmēja, ka viņa vara jau izdziest.
_

Bet

izteiciens, kuru viņš tagad sev ironiski atvēlēja, krievu tauta top

izrunāts tikai cilvēka miršanas gadījumā. Ka man likās, Lu-

komskis bija ļoti sarūgtināts un izlietoja atgadījumu man, ka
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svešas jaunas topošas valsts pārstāvim, patikt ar savu savādo
izteicienu. Lukomskis ari vairs neizturējās, kā valsts vīrs, kas

grib protestēt pret latvju tautas centieniem un Latvijas neatka-

rību. Viņš ar interesi noklausījās manā ziņojumā par Latvijas
valdības karaspēka cīņām pret lieliniekiem un vāciešiem, kā ari

par manām darīšanām pie Drienvidkrievijas valdības. Beidzot

viņš piezīmēja: „Šo pakalpojumu, kā jums atbrīvot ceļu uz

Jekaterinodaru, es jums gan parādīšu". Viņš paņēma papira

pusloksni, pārplēsa to uz pusi un pats ar savu roku uzrakstīja:

«Novorosiskas stacijas komandantam. Lūdzu spert soļus, lai

Latvijas priekšstāvis Bachmanis ērti varētu aizbraukt uz Jekate-

rinodaru, kur viņam jābūt pie valdības priekšsēdētāja Meļņikova
kunga. 31. I. 20. Ģen. leitn. Lukomskis.

Viņš lēni un -svinīgi pasniedza man šo papiri un tad no-

teica «Laimīgu ceļu". Mēs pasniedzām viens otram roku un

atvadījāmies. Šī nu bija pirmā reize, kur Deņikina varas laik-

meta vīrs un Krievijas monarķists rakstā pieminēja vārdu

„Latvija" un parādīja pakalpojumu Latvijas priekšstāvim.

Pilsēta bija notikušas neticamas lietas. Brīvprātigo armijas
informācijas logā uz galvenās ielas, kur agrākās dienās stāvēja
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kara karte un kur ar aukliņas pārbīdīšanu norādīja kauju vir-

zienu, tagad šī karte bija nozudusi. Tas liecināja ka Deņikinam
vairs nav nekā laba ko ziņot par savu fronti.

Bet tās vietā es tanī pašā logā ieraudzīju uzzīmētu palie-
linātu «Baltijas" karti, uz kuras ar trīs sarkaniem šķēpiem bij
apzīmēts Latvijas armijas uzbrukums lielinieku armijai dažādos

virzienos un apakšā rakstīts, ka latviešu armija pie Rēzeknes

pārrāvusi lielinieku fronti un dodās uzbrukumā uz priekšu vir-

zienos, kurus norāda sarkanie šķēpi. Lielinieki steidzīgi at-

kāpjoties.

Šī ziņa tā pacēla Novorosiskas latviešu garastāvokli, ka to

grūti aprakstīt. Bet galvenais, par ko latvieši it sevišķi prie-
cājās, bija tas, ka nu mums bija rokās oficiāls pierādijums pret
mūsu vajātajiem, ka visi latvieši nav lielinieki un ka vēl ir

latvieši, kas pret viņiem cīnās. Ar to nu bij atņemts ierocis

ļaunajai rīdišanas aģitācijai pret visiem latviešiem. Izlietodams

šo atgadījumu, es otrā dienā (1. 11. v. st. 1920. g.) atkal devos

pie Anglijas komisāra vietnieka ģenerāļa Kys'a un lūdzu darīt

iespaidu uz ģenerāli Deņikinu, lai viņš atlaiž Latvijas pilsoņus.
Kā uz sevišķu iemeslu es nu arī aizrādīju uz cīņām pie Rē-

zeknes.

Komisārs apsolīja par maniem jautājumiem «katrā ziņā
šinīs dienās runāt ar ģenerāli Deņikinu". Tomēr pašam arī bija
jāvirza šis ieilgušais jautājums uz priekšu Jekaterinodarā.

Izlietodams brītiņu, kad ceļš atkal bij atbrīvots, es devos

uz turieni. Ģenerāļa Lukomska papirs man mazliet atbrīvoja ceļu.

Jekaterinodarā bij aplenkšanas stāvoklis un naktī pasa-

žierus vairs neizlaida no vakzales. Vilciens pienāca Jekaterino-

darā pret pusnakti. Vakzales telpās nu bija jāpaliek līdz pulk-
stens 0 no rīta. Ainas, kādas armijai atkāpjoties tagad bija re-

redzamas agrākās pirmās klases istabā un visas citas telpas,

grūti aprakstīt. Tas viss var izlikties, kā nedabisks pārspīlējums.

Viss, kas bija dzīvs, mita kaut kur istabās. Liela pirmās klases

istaba kurā vairs nebija ne galdu, ne krēslu, bija ta pārpildīta,
no sienas līdz sienai, ka te vairs_ nebija vietas, kur apstāties.

Gaisa te nemaz vairs nebija. Visā istaba karājas gaisos bieza

migla un neaprakstāma smirda ; pat elektrisko lampiņu gaisma

vāji spīdēja caur riebīgo miglu. Plans bija apmīts šķidriem,

dziļiem dubļiem, kuri lipa pie zolēm. Tomēr uz slapja plāna

juku jukām'gulēja tīfus slimie; daži smagi elpoja, daži vaidēja.

Tie bija visādi karavīri, kuri klīda atpakaļ no frontes un kurus

vairs nespēja salasit, apkopt un kaut kur novietot. Tīfus_ slimo

tagad bija tūkstošiem, kuri valstijās pa v[sam malu maļam, arī

uz pilsētas laukumiem, kaut kur kara palātas.
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Man likās, ka istabā ir stipra līķu smaka. Droši vien daži

gulētāji jau bija miruši. Neviens te neinteresējās par otru cil-

vēku. Visi gulētāji bija nolikušies savās netīrajās drēbēs ar

smagajām netīrajām kazaku „papachām" — jērenēm galvā. Viņi
visi bij utu pilni un šo kukaiņu noēsti. Kuri vēl bija veseli

un varēja noturēties kājās tie nelikās plāna dubļos, bet stāvēja
cits pie cita atslējušies, ārkārtīgi noguruši, un snauda un līgojās
kājās stāvēdami. Pusmiegā šie nelaimīgie tomēr grūda savas

rokas gar sāniem, aiz kakla un krūtīm un pastāvigi cīnījās ar

utim, kas viņus ēda nost. Es redzēju, ka šiem netīrajiem cil-

vēkiem utis veselām rindām ložņā pa apkaklēm, pa muguru, pa

cepuru garo vilnu ; utis pārlīda no viena pie cita vai no viena

cepures vilnas uzbira uz otra kamiešiem. Visi zināja, ka liela

daļa no šīm utīm ir pat no tīfus slimiem un droši saģiftēs ve-

selos un viņiem neizbēgami draud briesmīgā slimība; bet glābties
neviens nekur nevarēja.

Es kritu izmisumā un savu ceļa maisu turēju rokās un

mēģināju izvairīties no katra kaimiņa ; es meklēju kaut kur mie-

rīgāku un tīrāku vietu, kaut arī saltajā priekšnamā vai koridori.

Bet visas malas bija netīro cilvēku pilnas un visur stāvēja, gulēja,
snauda, kāsēja un vaidēja. Es iegāju atpakaļ lielajā istabā, vis-

maz siltumā un tagad laimīgā brīdī. No kāda stūra viens atvir-

zījās nost un noguris likās dubļos gulēt blakus savam likteņa
biedrim. Es tūliņ iespiedos stāvus stūrī viņā vietā, uzliku uz

krūtīm savu apaļo ceļa maisu, pārstiepu pār to rokas un sargāju
sevi, lai neviens man nedabūtu piespiesties tuvāk un aplaist
mani ar tīfus utīm. No plāna es mazāk biju apdraudēts, tādēļ
ka dubļos iebirušās utis nevarēja līst tāļāk un atlīst pie manis.

No sliktā gaisa brīžiem man tapa nelabi; es tikko turējos kājās
un lūdzu durvju sargu, lai viņš mani izlaiž ārā ieelpot tīru

gaisu. To pašu, kā kādu žēlastību lūdza arī citi veselie vai

slimie, kuri vēl varēja paiet. Bet durvju sargs bija nepielū-
dzams un atsaucās, ka ir dota visstingrākā pavēle naktī nevienu

no vakzales neizlaist, ne vienā, ne otrā pusē. Man bija neiz-

protams tāds rīkojums, bet tam bija jāpadodas. Mani spēki
tomēr man palika uzticīgi līdz pat rītam un pulkstens 6. es

vesels un slimības neaplaists, aizgāju no vakzales. Šo briesmīgo
nakti es vairs neaizmirsīšu visā savā mūžā.

Uz ielas tik agrā rīta stundā vēl bija tumšs. Svešā pilsētā
es ielas nezināju un tādēļ nolīgu ormani. Tas prasīja dārgu
naudu. Bet staiguļot pa tumsu ar nesamo rokās līdz dienas

gaismai nebij iespējams.

Musu pilnvarnieks Voldemārs Grīnbergs dzīvoja tāļu no
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vakzales. Naktsormanis vilkās lēni uz priekšu pa tumšam ielām

un tikai pēc pusstundas mēs tikām galā.
Es uzmodināju Grīnberģi un lūdzu pajumti.

Pašaizliedzīgais latvju darbinieks man parādīja vislielāko
sirds siltumu. Bet viņš arī jau bija kritis vislielākā nabadzībā.
Kazaku valdība aiz līdzekļu trūkuma viņu bij atlaidusi no vietas

un nu nekur peļņa vairs nebij atrodama. Viņš ar visu savu

lielo ģimeni un vairākiem maziem bērniem nu bija padots salam

un neapmierināmam izsalkumam. Tomēr viņa laipnība un pie-
mīlība nebija mazinājusies un viņš mani saņēma mīļiem smaidiem.

Platiem roku mājieniem, pie vājas lampiņas gaismiņas
istabas kaktus man rādīdams, viņš rūgti smaidīja un galvu no-

liecis klusā balsī ziņoja :

„Mans nams un mana bagātība stāv jūsu rīcībā, bet man

jums jāpaziņo, ka šinī istabā, kur es varu jums ierīkot atpūtu
un darba kabinetu, kā arī visās citās istabās temperatūra ir

tikai 6°. Ciešiet, kā nu variet; mēs visi jau ar to esam ap-
raduši un ciešam, cik spējam. Es ticu, ka arī jums nav līdzekļu
malkas iegādāšanai. Tādi jau nu mēs esam tie Latvijas priekš-

stāvji šinī lielā laikmetā. Bet gan jau, gan jau. -. . Kad tik

musu nacionālais darbs iet uz priekšu un kad tik mēs varētu

noturēties un nekristu vēl lielākas nelaimes pārbaudījumā".
Šis apbrīnojamais latvju darbinieks, kurš bija nodzīvojis Kubaņas
apgabalā kādus 30 gadus un izpildījis dažādus augstus kazaku

amatus valdībā un pašvaldībā, tagad ar visu sirdsspēku bija pie-
ķēries Latvijai un mūsu tautas nākotnei, un par to vien tagad
runāja un sapņoja dienās un naktīs. Viņš runādams par saviem

grūtajiem apstākļiem, pastāvīgi smaidīja un viņa sejā bija lasāma

vislielākā laipnība un pacietība. Likās, šim īstajam Latvijas
patriotam un vissirsnīgākajam latvju tautas dēlam nekādas cie-

šanas nav nepanesamas, ja ar tām viņš var pakalpot savai tautai

un savai sen atstātai dzimtenei.

Jekaterinodarā es tūliņ iepazinos ar Kubaņas kazaku, laik-

rakstu redakcijām un mēģināju laist klajā rakstus par labu latvie-

šiem, lai ar to sagatavotu sev ceļu pie Kubaņas valdības vīriem.

Laikraksts „KyčaHCKafl Bojih". man nāca pretīm un 5. februārī

v. st. (Ne 57) iespieda manu pretrakstu pret ģenerāļa Holmaņa
uzsaukumu.

5. februārī v. st. (1920. g.) es stādījos priekšā un_
iesniedzu

savas pilnvaras Donas, Kubaņas un Tereka visaugstākā (suve-
renā) kazaku kruga priekšsēdētajām Timošenko, Kubaņas
valdības priekšsēdētajām Ivaņīšam un Kubaņas atamanam

ģenerālim Bukrētovam.
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Sarunas ar šiem kazaku valsts vīriem bija visai interesantas

un tādēļ es pie tām vēl atgriezīšos grāmatas otrā daļā, iespiežot
oficiālus protokolus.

7. februārī v. st. arī ģenerālis Holmanis ar vēstuli redakcijai

bija paziņojis laikrakstā „Bojih" (Ne 1), ka viņa vārdi par

latviešiem viņa uzsaukumā zīmējas tikai uz latviešu lieliniekiem.

7., 8. un 10. februārī man vēl nācās vest garākas sarunas

ar Kubaņas valdības priekšsēdētaju Ivaņīsu, ar Donas kazaku

lielā kruga priekšsēdētaju Harlāmovu un agrāko Dienvidkrievijas
valdības priekšsēdētaju, Donas atamanu ģenerāli Bogajēvski par

svarīgiem politiskiem jautājumiem un latviešu atsvabināšanu.

Visas šīs sarunas un vīzites bija ceļa sagatavošana nākošām

sarunām ar Dienvidkrievijas valdības Ministru padomes priekš-
sēdētaju Meļņikovu Ar šo Deņikina varas vīru es tikos 13. un

15. februārī v. st. (1920. g ) un iesāku sarunas par Latvijas pil-
soņu atsvabināšanu no kara klausības un Latvijas atzīšanu.

Meļņikova atbildes un aizrādijumus, ka Latvijas un citu

jauno valstu jautājums nāks ministru padomes dienas kārtibā

nākošās dienās, es uzskatiju par lēmuma novilcināšanu. Tā

agrākā, kā arī tagadējā Dienvidkrievijas valdība un ģenerālis
Deņikins no manis un Liepiņa iesniegtiem rakstiem sen jau bij
iepazinušies ar mūsu prasībām un Latvijas valsts jautājumu,
bet tā izšķiršanu ar nodomu novilcināja.

Lai ministru padomei būtu jauni pierādijumi par Latvijas

prasībām, es stājos pie rakstiskas notas sastādišanas iesniegšanai
Dienvidkrievijas valdības ārlietu ministrim.

Savadi bija runāt par oficiālas notas iesniegšanu tādos

apstākļos, kad valsts, kuras valdības vārdā notu iesniedz, nav

atzīta; kad man, kā viņas priekšstāvim, pat nav zināms, vai ta

valsts forma un Pagaidu valdība, kura mani pilnvarojusi, maz

vairs pastāv; kad turklāt vēl valdība, kurai notu iesniedz pate
ir bez pajumtes un pate cīnās par savu dzīvibu, bet tomēr grib
nomākt katru jaunu, dzīvibas pilnu valsts organismu.

No_ starptautisku tiesību viedokļa skatoties, tādos apstākļos
nevar but runa par oficiālu notu, kā diplomātiskas sacīkstes

ieroci, pats vārds_ „nota" var izaicināt smaidu uz pastāvošu
valstu diplomātu lūpām.

Bet tada laikmeta, kad katra tauta atsevišķi cīnijās par
savu nākotni ar agrāk nepazītiem ieročiem, bija jāiemin jaunas
tekas un jāķeras pie jauniem cīņas ieročiem.

Vārds „nota" bija jāpiesavinās revolucionārā kārtā.

Par manis arējiem apstākļiem un sīkumiem

notas iesniegšanas atgadījumā varbūt ari vēsturnieks kādreiz pa-
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smaidīs. . . Tomcr es šos sīkumus nenoklusēšu. Tie visi pieder
pie laikmeta.

#
Atgriezies 15. februārī no Ministru padomes priekšsēdētaja

Meļņikova Grinberģa dzīvoklī, es tūliņ iesāku pārdomāt un

atzīmēt notas tekstu.

Notas iesniegšanai vajadzēja pamēģināt sagatavot zināmu

atmosfēru. Tādēļ es griezos pie visām Jekaterinodaras laikrakstu

redakcijām ar oficiālu «Ziņojumu Latvijas pilsoņiem"
(16. 11. 20. g. Ne 289), kurā es, kā Latvijas priekšstāvis „uz

pilsoņu daudzkārtējo pieprasījumu" paskaidroju, ka jautājumā
par Latvijas pilsoņu atsvabināšanu no mobilzacijas un kara

pulkiem es jau esmu 13. un 15. februārī vedis sarunas ar ministru

padomes priekšsēdētaju un ka pēdējais man paziņojis, ka pēc
vienošanās ar virspavēlnieku šo jautājumu tuvākās dienās ap-
spriedīs ministru padome.

Ar tik atklāti nostāditu jautājumu zināmā mērā jau vaja-
dzēja rēķināties.

Taisnību sakot pa armiju izkaisītie latvieši, kā ari tie, kuri

plūda uz Novorosisku, nemaz nezināja, ka es uz dažām dienām

esmu ieradies Jekaterinodarā, un atrada mani te tikai nejauši,
meklēdami pilnvarnieku Grinberģi. Bet vārdi «daudzkārtējie
pieprasījumi" varēja noderēt kā pierādijums, ka latvieši paši ir

uzbudināti un laužās prom no armijas, un ka tādā garastāvoklī
nav vērts viņus armijā paturēt. Vajadzēja pievest kādus faktus.

16. februārī es vēl tuvāk iepazinos ar frontes apstākļiem
un ieguvu dažus materiālus notas motivējumam.

Grūti bija strādāt Grinberģa istaāā. Man stipri sala.

Istabā bija tikai 6 grādi siltuma un rakstot ruka sala; bet citas

izejas nebija.
Es dabūju zināt, ka 17. februārī pīkst. 6. pēc pusdienas būs

ministru padomes sēde, kur varēs tikties ar ārlietu ministri Bara-

tovu, un tādēļ ar manu darbu bija ļoti jāsteidz.
16. februāra vakarā nota bija gatava. Vēl tik atlika to pār-

domāt un nogludināt.
Vienīgais cilvēks, ar kuru es varēju apspriest šo svarīgo

soli, bija Grinbergs.
Abi ziemas mēteļos, cepurēm galvā, mēs sēdējām tuvu

pusnaktij pie sveces gaismiņas un es lasīju Grinberģim priekša
notas tekstu.

Kad biju beidzis lasīt, viņš piecēlās no dīvāna un dziļas
domās nogrimis kādu minūti staigāja pa istabu.

Tad viņš apstājās galdiņa otrā pusē un uz mani skatīda-

mies noslēpumaiņā balsī teica :
«Ja. .

.
Kādi laiki nav pienākuši!"
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Kas to vēl tikai divus gadiņus atpakaļ varēja iedomāties,
ka Latvija kādreiz iesniegs Krievijas valdībai notu. Tas

tīri tā neticami, kā pasakā, un apstākļi, kādos mēs te sēdam un

notu lasām, tumšā istabiņā ap pusnakti, abi nosaluši un izsalkuši,
ari ir kā pasakā".

„Taisni šie savādie apstākļi jau paceļ garu un modina

agrāk nepazītus spēkus lielā darba darītājos", es atbildēju, Grin-

berģa laimīgā sejā skatīdamies.

„Ja -a, tas tiesa. Es agrāk ari par sevi to nedomāju, ka

man būs tikdaudz spēka un prieka panest salu un izsalkumu un

strādāt mūsu tautas nākotnes idejai".

Viņš uz brītiņu nogrima domās un no galdiņa aizgriezies
atkal brītiņu pastaigājās pa istabu, berzēdams nosalušās rokas.

„Vai jūs varējāt te rakstīt šinī saltajā istabā?" Viņš ap-

griezies iejautajās.
„Nekas. Kad daudz jādomā, salu aizmirst", es atbildēju.
„Tā jau ari man atgadās".
17. februāra rītā mēs ar Grinberģi agri atmodāmies un

cēlamies augšā.
Vēl mēs iededzinājām sveces galu un es skaļā balsī pār-

lasīju notu.

Grinbergs man ieteica griesties pie ievērojamā vietējā
latviešu sabiedriskā darbinieka, ievainota latviešu virsnieka,

zobārsta Edvarda Melbārža, kurš izveseļošanās nolūkā

bij atsūtīts uz Jekaterinodaru un strādāja Kubaņas pārtikas
resorā.

Melbārdis mani saņēma ļoti laipni un savu parasto darbu

atlicis tūliņ sēdās pie rakstāmās mašīnas.

Es mēģināju atvainoties, ka traucēju viņu steidzīgā darbā

kara laikā. Viņš uzreizi saslējās taisnāk un itkā apvainots
iesaucās:

„Vai tad jūsu darbs ir mazāk steidzams? Latviešu darbs

man ir vēl svarigaks, nekā šejienes darbs.
. .

Un tad vēl rakstīt

Latvijas notu Deņikina Dienvidkrievijas valdībai. Tas ir pavisam
kas sevišķs. Vai mazumu viņi visi mūs ir ēduši ar savu bries-

mīgo rīdīšanu pret latviešiem. Stāsimies tik pie darba.
.

.".

Mēs nosēdamies pie mašīnas. Es diktēju, Melbārdis stei-

dzīgi rakstīja.

Viņš nebij ar mieru dot tik svarīgu rakstu pārrakstīt mašīn-

rakstītājai un tādēļ rakstīja pats.
Līdz Grinberģa dzīvoklim bija tāļu ko iet. Ari dažās re-

dakcijās vēl bija jāpieiet.
Lai pierāditu Deņikina valdībai un viņam pašam, ka

Latvijas priekšstāvniecība rīkojas droši, atklāti un patstāvigi, es
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jau pirms notas iesniegšanas nodevu redakcijām manu oficiālu

uzaicinājumu Latvijas pilsoņiem (17. 11. 20. g. JVb 292) ierasties

pie Latvijas priekšstāvja pilnvarniekiem vai kur tādu nav —

latviešu nacionālās organizācijās reģistrēties kara klausības izpil-
dīšanai Latvijā. Šādam uzaicinājumam vajadzēja būt par pierā-
dijumu visu to latviešu rokās, kuri atteicās no mobilizācijas
Deņikina armijā vai uzstādīja prasību, lai viņus atlaiž no

armijas.

Bez kaut kādiem pierādijumiem un oficiāliem rīkojumiem

vļņiem nebij iespējams celt pārliecinošus iebildumus pret patu-
rēšanu armijā.

Ar oficiālu rīkojumu laikrakstos viņi vismaz varēja sevi mo-

rāliski attaisnot, atsaukdamies uz priekšstāvja rīkojumu.

Iznēsājis pa redakcijām uzaicinājumu Latvijas pilsoņiem
reģistrēties, es ar domām kaudamies steidzos pie Grinberģa.

Ātriem soļiem pa bedraiņām ielām un nevienādiem tro-

tuāriem iedams, es nejauši ar lielu spērienu atsitu labās kājas
pirkstgalu pret akmeņa plīti un vecās sapuvušās zaldātu tupeles
pirkstgals atvērās, kā vardes mute.

Citos apstākļos es par to būtu pasmējies. Bet tik lielā

steigā un lielā trūkumā, kad jaunus apavus nebij iespējams ne-

pirkt, šī ķibele mani uztrauca.

Nu bija jākavē laiks un jasteidzās pie kurpnieka. Es atmi-

nējos, ka kaut kur uz netālas ielas es nejauši biju uz kurpnieka
izkārtnes lasījis latvisku uzvārdu. Es steidzos pie šī tautieša,
lai viņš man drīzāk palīdzētu.

Savās domās es nebiju vīlies Es atradu savā priekšā tādu

latviešu patriotu, kuru vērts atzīmēt vēsturei, kā piemēru no

Latvijas dibināšanas lielajām dienām.

Es padevu kurpniekam labdienu latviešu valodā un lūdzu

atlikt citu darbu un ņemt sasūt manu kurpi.

„Kur tad jums tā jāsteidzas?" kurpnieks iejautājās. „Man
rokās ļoti steidzams darbs, kuru es šovakar apsoliju", viņš atru-

nājās, darbu steigdams.

„Man jāsteidzas ļoti pie Deņikina valdības. Šovakar mi-

nistru padomes sēde un es to nevaru nokavēt", es steigdamies

paskaidroju.
Kurpnieks nolaida rokas klēpī, paskatījās man seja, paska-

tījās uz manām kājām un mazliet apjucis iejautajās:

„Vai jūs neesiet Bachmanis?" Es lasīju avizes, ka Bach

manis iebraucis darīšanās pie valdības".

„Ja, tas es esmu gan un tādēļ man ļoti jāsteidzas", es atri

atbildēju un uz brīvu krēslu nosēdies raisīju vaļa kurpju šņores.
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Kurpnieks nosvieda jauno darbu pie malas un pakampa
manu piemirkušo, izirušo tupeli.

Viņš to labajā rokā pagrozīja, apskatīja no visām pusēm

un uzbudināts iejautājās;

„Vai jums citu apavu vairs nav.
. .

līdzi ?"

Vārdu „līdzi" viņš izrunāja pēc maza starpbrīža. Es noma-

nijā, ka viņam neveikli tieši tā jautāt, itkā man vairs nemaz

nebūtu citu apavu.

„Par nožēlošanu man tagad citu apavu nav un ari laiku

nevar kavēt par tiem domājot," es piebildu.

„Lūdzu, labojiet, ko variet un pasteidzaties: pulkstens
6. jābūt institūtā un tas ir tāļu.

Nu kurpnieks ļoti uztraucās un sāka strādāt gar veco

tupeli, cik ātri vien rokas spēja.
Bet viņa seja bija dziļās grumbās savilkta un viņš ta savadi

elsoja, itkā lielā morāliskā uzbudinājumā.

Man likās, itkā kurpnieks uz mani būtu dusmīgs, ka es ar

tik netīru darbu esmu viņam uzmācies. Bet drīz kurpnieks

izklaidēja manas aizdomas.

Viņš iesāka tā pabailigi, bet tad turpināja savu domu

arvien spēcigaki :

„Vai, vai, nu kā jūs ar tādiem apaviem iesiet pie valdibas..

mūsu priekšstāvis..." viņš uzsvēra pēdējos divus

vārdus un sāpigi savilka seju. Rokas viņam kustējās žigli un

veikli, āmura sitieni krita viens pēc otra ; bet viņš turpināja
savas domas varbūt neapzinīgi:

„Te taču pat nekā vairs nevar izlabot: viss ir sapuvis un

iziris un netur, ne špeiles, ne drāti... ar tādiem apaviem...

Latvijas priekšstāvis, mūsu priekšstāvis ...
lai viņi jums aiz

muguras par mums smējās... Vai, vai!... Kaut jel jūs divas

dieniņas ātrāk būtu pienākuši, kaut vienu dieniņu. Es jums
būtu pašuvis skaistas kamašas, tā ka var iet pie paša ģenerāļa
Deņikina. Tas jums nebūtu maksājis ne graša..." Viņš zemu

nolaida galvu un itkā nobijās par savām domām.

„Es jau zinu kādi tagad laiki"... viņš turpināja arvien

uztrauktakā balsī." „Jūs nekur nevariet pelnit ne graša un taču

esat mūsu priekšstāvis un ar tādām kurpēm pie valdības
..

.

kaut jel divi dieniņas ātrāk jums būtu atgadījies iet pa šo ielu

un iedomāties par jauniem apaviem ...
Ko tu, cilvēks, te vairs

vari salabot
...

un kad ari
. . . Tas jav nav tas apavs priekš

tās vajadzības . . ."

Darbs bija pabeigts. Kurpnieks paķēra kurpju krēmu un

birstes, un nospodrināja sašūto kurpi.
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„Dodat šurp otru ar'! Ēs pataisīšu abas spodrākas." Un

viņš ātri paķēra otru kurpi un drīz to uzspodrināja.
Es izvilku naudu un jautāju cik darbs maksā.

Kurpnieks apjuka, nolaida galvu un nočukstēja :
«Nemaksājiet, lūdzu! Atļaujiet taču man ari kaut ko

darīt. Mums visiem vienāds liktenis
.. . Kaut jel pārs dieniņu

agrāk jūs būtu atnākuši
.. .

Tad būtu bijusi pavisam cita

runa ..."

Es steidzīgi pakratīju kurpnieka roku un gandrīz pusteciņus
devos prom.

Neviļus es vel atskatijos atpakaļ. Kurpnieks stāvēja durvīs

un skatījās notālēm uz manām kāju pēdām. Vēl viņš nevarēja
apmierināties.

Kurpnieka lielais patriotisms un latvieša pašlepnuma apziņa
man dziļi iespiedās atmiņā.

Žēl ka es neatzīmēju un rakstīdams šīs rindiņas vairs neat-

minu šī krietnā latvieša vārdu. Vērts būtu bijis to atzīmēt

nākošām paaudzēm.
Pie Grinberģa steidzigi pārģērbies, es braucu uz sieviešu

institūtu, kur vajadzēja notikt ministru padomes sēdei.

KādU ceturksni pirms sešiem jau biju institūtā.

Jaunais ministrs Barātovs vēl nebij apmeties atsevišķā
namā un oficiāli nevienu nepieņēma. Ārlietu ministra uzdevumu

vēl arvien izpildīja agrākās Deņikina Sevišķās padomes ārlietu

nodaļas pārvaldītājs Nerātovs, agrāka Krievijas ārlietu ministra

Sazonova biedrs, ļoti piedzīvojis diplomāts, kurš bija ari Deņi-
kina delegāts svarigās diplomātiskās darišanās.

Es cerēju tikties ar ministri Barātovu vēl pirms ministru

padomes sēdes. Tomēr man iznācās gaidīt vēl līdz pulksten
8 vakarā. Tā kā ministru padomes sēde notika turpat sieviešu

institūtā, tad koridorā jaucās politiskās sarunas ar jautro skolnieču

čaloņu. Ari jaunās meitenes bija jau pieradušas pie visādiem

kara laika apstākļiem un valdības maiņām, un neuzskatija svešo

politisko darbinieku ierašanos institūtā par kautkādu ārkārtēju
notikumu. Viņas, saķērušās pa divām, pa trim staigāja pa

koridoru, dzīvi sarunājās un nebūt nekautrējās no svešajiem

darbiniekiem.
Es ari lēni soļoju pa garo, plato koridoru un visu novēroju.

Sanāca ministri, sanāca padomnieki un lietpratēji, un visi

staigāja un sarunājās turpat koridorā, kurā jau bija dziļa pakrēsla,

gandrīz tumsa. Pulksten 8. vēl nedega elektriska gaisma. Drēbju

sargs bija nolicies koridora ārpusē uz galdiņa pie stikla durvīm

mazu lampiņu, kā peles actiņu, kura apgaismoja uz leju durvju

sarga pasauli un caur stikla durvīm vaji iespīdēja platajā kori-
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dora, kurā tagad patlaban pastaigājas un sarunājās Dienvid-

krievijas valdība.

Ap pulkstens astoņiem ieradās ministrs Barātovs. Ar lielām

pūlēm viņš uz kruķiem bez cita palīdzības uzjēca pa augstajām,

platājām akmeņu trepēm un ielēca koridorā. Vēl viņš nebij

iemācījies lekt uz kruķiem. Nesen tik viņam bija norāvusi kāju
lielinieku bumba, kuru uz viņu meta Tiflisā. Ari Bakū uz viņu

bija mesta bumba ; bet te viņš bija palicis vesels.

Mani pieteica Barātovam turpat koridorā. Viņš tūlīn piecē-
lās un uz saviem kruķiem palēca gabaliņu man pretīm. Sasvei-

cinājāmies.

„Kur lai es Jūs pieņemu?" Barātovs itkā izmisušā balsī

iejautajās un apjucis skatījās apkārt.

„Tepat koridorā", es viņam palīdzēju tikt ārā no apjukuma.

„Es jau jūsu apstākļus pazīstu un saprotu . . . Bēgļu laikmets,

ko lai dara. Es jau ari esmu bēglis un varbūt taisni tādēļ mēs

labāki sapratīsimies ..." es nobeidzu.

Tumsa un tik neparasti ..diplomātiski" apstākļi koridorā

atļāva būt brīvākam.

Barātovs bija ģenerālis, kas Persijā bija spēlējis lielu lomu,

pēc tautības osetins, laipnu seju un vienkāršu izturēšanos. Viņu

ģenerālis Deņikins bij aizsūtījis uz Grūziju un Azerbeidžanu par

vidutāju, tādēļ kā viņš bija populārs pie Kaukāzu tautām. Lieli-

nieki, nomanīdami viņa labos panākumus, bija nodomājuši
nobīdīt viņu no ceļa.

Ministrs Barātovs pieaicināja mani pie loga un mēs abi

nosēdamies tumsā uz zema soliņa, kur agrāk sēdēja kurjers.
Sarunā es Barātovam aizrādīju uz apstākļiem Latvijā, uz cīņām
ar uzbrūkošiem lieliniekiem, uz vairākkārtējiem rakstiem ģenerālim
Deņikinam, lai atlaiž Latvijas pilsoņus, un paziņoju, ka es

šodien iesniegšu viņam notu ar kategorisku pieprasījumu atsva-

bināt Latvijas pilsoņus no mobilizācijas un kara klausības

krievu armijās.

„Notu es vēl nevaru oficiāli pieņemt", Barātovs aizbildinā-

jās," es neesmu amatu pieņēmis. lesniedzat to agrākajam mini;
strim Ņerātovam. Viņš dzīvo vagonā .. .

Bet jāapjautājas vai

viņš jau nav te."

Barātovs pieaicināja jaunu virsnieku un apjautajās pēc

Ņerātova. Virsnieks atbildējā kā Ņerātovs ir te un parādīja uz

ministru grupu, kas stāvēja tumsā, koridora vidū un sarunājās
Virsnieks pieaicināja mani pie grupas un stādīja mani priekšā
visgarākajām pēc auguma vīram.
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„Vai jūs esiet ārlietu ministrs?" jautāju. „Ne: es esmu

iekšlietu ministrs Zeelers"
L

skanēja atbilde. — „Man jārunā ar

ārlietu ministri Ņerātovu, lūdzu viņu parādīt.

;Tepat viņš ari ir," Zeelers parādīja ar roku uz slaiku,
kalsnēju vīru.

Es piegāju pie Ņerātova, stādījos viņam priekšā un paziņoju
ka man jāiesniedz viņam nota.

Viņš paskatījās uz mani pētoši un tad iesāka skatīties

apkārt, kur būtu visnoderīgākā vieta mūsu diplomātisko attiecību

nokārtošanai.

„Kur lai mēs apmetāmies?" Ņerātovs jautajā vairāk pats
sev neka kādam citam

.
.

.

tad jums te nav kāda istaba ?" es itkā neapmierinātā
balsī jautāju.

„Iztabas visas tumšas" . . . Ņerātovs gari novilka.

„Nu tad iesim pie stikla balkona, caur kuru spīd no lejas
lampiņas gaismiņa, un tur nokārtosim formālo pusi", es uzai-

cināju.

Mēs abi tūliņ aizgājām pie balkona un nostājamies viens

pret otru. Es vispirms uzrādīju Ņerātovam savas priekšstāvja
pilnvaras un tad uz gaismiņas pusi noliecies nolasīju notu un to
iesniedzu Ņerātovam. Es vēl piezīmēju ka notas puslīdz asais tonis

ir izsaukts ar agrākās Dienvidkrievijas valdības un ģenerāļa Deņi-
kina izturēšanos pret latviešiem, kura gribot, negribot izsauca

asas attiecības.

„Vai tad jums daudz ir atsvabināmo kareivju ?" Ņerātovs
ļoti „mīlīgi" jautāja.

„Daudz viņu nevar būt", es paskaidroju „vairums no viņiem
jau gājis bojā gluži bez mērķa, tādēļ, ka taisni viņi, kā drošsir-

dīgākie kareivji ir bijuši arvienu priekšgalā un frontei sabrūkot

un aizmugurei atkāpjoties ir atstāti, apieti un atgriesti. Tā tas

ir bijis pie Harkovas, Rostovas, Ķijevas un kas zin kur vēl ne.

Tagad nu atkal lielinieki izlieto pret viņiem savu varu
...

Pie

Harkovas lielinieki nošāvuši 30 latviešus, kas krituši gūstā no

brīvprātīgo armijas, citu atstāti. Latvieši bijuši mobilizēti ar

varu, bet tomēr lielinieki viņus nošāvuši. Tā latvijas pilsoņiem
ir jācieš varas maiņu sekas, ir no vienas, ir otras puses, un taisni

tādos politiskos apstākļos, kad nevienai no šīm varām nav

tiesība mobilizēt Latvijas pilsoņus un dzīt viņus cīņā, krievu

pilsoņu karā . . . Ja nu vēl varētu teikt kā starp Dienvidkrievijas
valdību un latviešiem pastāv labas attiecības, tad būtu daudzmaz

attaisnojama latviešu mobilizēšana. Bet jūs paši ziniet
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kā brīvprātīgo armijas H
ocßlbn,OMHTeJibHoe 6ropo" — „Osvags

8

taisni bija tas, kas vairāk kā gadu rīdīja pa visām avīzēm krievu

tautas masas pret latviešiem. Ar kādu prātu tad lai latvieši

cīnās par brīvprātīgo armiju, kuras lozungi bez tam bija vērsti

pret pašu Latviju. Man biitu interesanti no jums dzirdēt, vai

Dienvidkrievijas valdība nodomājusi ari turpmāk vest tik asu

politiku pret Latviju, jeb mainijusi savus uzskatus un uz priekšu
izturēsies draudzīgāki ?"

«Politika jau ir mainijusies un jaunā valdība turpmāk
centīsies uzturēt labus sakarus ar visām tautām" Ņerātovs diplo-
mātiski piebalsoja. Viņš neteica vis vārdus „ar jaunajām valstīm",
bet tikai — „ar visām tautām".

„Nu tad iesākat spert pirmo soli un gādājiet, ka Latvijas
pilsoņi šinīs dienās top atlaisti uz savu dzimteni. Tur tagad
vajadzīgi lieli spēki pret uzbrūkošiem lieliniekiem. Tagad mums

labi panākumi un tos vajag atbalstīt. Jums te mūsu pilsoņi
tādos apstākļos, kādi ir radīti patlaban nevar dot stipru pabalstu
pat tad, ja viņi paši to vēlētos. Bet ja jūs latviešus ar varu

spiedīsiet cīnīties pret viņu gribu un bez mērķa, viņi vēl var

būt par traucēkli jūsu pašu armijai. Es no savas puses latvie-

šiem nekādā ziņā nevaru ieteikt palikt jūsu armijā. Mana val-

dība man devusi citu priekšrakstu.

„Cik liela armija ir jūsu valdibai?" Ņerātovs nejauši
iejautājās.

„Nu-u! To mēs varam nojaust ari bez statistiskiem

skaitļiem, kuru man trūkst par pašu pēdējo laiku.
.

.", es

steidzīgi paskaidroju. „Ja jau mums bija spējas pēc lielā pa-
saules kara, kas prasīja no mums tik bezgala daudz upuru, vēl

uzvārēt lieliniekus pirmo reizi un tad pēc tam sakaut un aiz-

dzīt no mūsu zemes vislabāko vācu armiju, kuru vadīja fon der

Golcs un Bermondts, un kuras rindās skaitījās 50,000 vīru, un

tagad turpināt visaktivāko karu pret lieliniekiem, tad tas viss

liecina, ka Latvijai ir ievērojami karaspēki, tā skaita, kā ari

enerģijas ziņā. . .".

Ņerātovs, galvu nolaidis, domīgi un uzmanīgi klausījās.
Man pašam no Latvijas nekādu ziņu nebij un tās, kuras

es guvu Rostovā no Maršalka, kurš bij atlidojis līdzi Firsovam,

bija sliktas. Maršalks man atklāti pasacīja, ka Bermondtam ir

50,000 vācu brīvprātīgo, kuri visi uz vislabāko apbruņoti un ap-

gādāti ar smago artilēriju, tankiem un moderniem Vācijas cīņu
piederumiem ; bet Latvijas pagaidu valdībai esot maza saujiņa
latviešu, slikti apģērbti un pat bez pietiekoša skaita šauteņu.
Tie ar lielo vācu armiju cīnīties nevarot. Bet tādas sliktas ziņas
es Ņerātovam teikt nevarēju. Un ja varbūt Firsovs viņam tādas
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bija sniedzis, tad es ar savu sarunu tās gribēju izjaukt. Deņi-
kina armija un politika joprojām bija Latvijai naidīga un ziņas
par Latvijas vājiem spēkiem tikai varēja kaitēt manai turpmākai
politikai.

Ņeratovs man neka vairāk nesacīja un ari nejautajā, un mes

beidzām sarunu.

Es tik vēl piezīmēju ka mana adrese atbildei ir atzīmēta

notas beigās un tad atkal aizgāju pie Barātova.

Ar Barātovu mēs brītiņu parunājām itin draudzīgi un tad

atvadījāmies. Barātovs mani vēl ieaicināja pie sevis viņā va-

gonā „labi izrunāties par Kaukāza un citām tautām".

Vēlā vakarā es atgriezos pie Grinberģa. Viņš bija mazliet

uztraukts. Tikko viņš atvēra man durvis, viņš tūliņ nepacietīgi
iejautājās:

„Nu vai atgriezāties gan ? Tas ir jauki! Man tīri bija

rūpes par jums. Nota man likās būt par asu. Laiki briesmīgi
sajukuši un varas vīri visi nikni un ļauni. Varēja gadīties, ka ari

pret jums izlieto varu ar ļaunām sekām".

„Nekas, labi vien bija. Barātovs ir lāga vīrs, un man pat
labas cerības uz panākumiem", es Grinberģi apmierināju.

Nu viņš tapa tik priecīgs, kā jauneklis, un palēcās uz augšu.
Ilgi mēs staigājām pa istabu un pārrunājām dažādus plānus, kā

mes drīzāk varētu dabūt latviešus prom no šīm briesmīgām cīņu
zemēm.

18. februārī laikraksts „Bojih" bija nodrukājis manu ofi-

ciālo «Ziņojumu Latvijas pilsoņiem" par sarunām

ar ministru prezidentu.
Latviešus šis ziņojums stiprināja garā. Viņi redzēja, ka

viss kas top darīts, lai viņi taptu brīvi.

Ari Deņikina valdības vīri visās malās, kur laikrakstu izla-

sīja, varēja pārliecinātes, ka latvieši uzstāda savas prasības no-

teikti un atklāti.

Cik patīkams mums ar Grinberģi un citiem latviešiem bij

«Ziņojuma" iespiešanas fakts, tik lielā mērā mūs tanī pašā dienā

pārsteidza negaidīts pretraksts kazaku-monarķistu laikrakstā

„Ka3aHbn XlyMbi" (18. 11. 20. g. Ns 38) pret manu brošūru

JlaTbiLucKie čojibiueßHKH bt> Poccin".

Žurnālists Galms bij uzmanīgi izlasījis brošūru un to labi

sapratis. Latviešu aizstāvēšana brošūrā viņam bija jeķerusies
dziļi sirdī. Ar visu spēku viņš gāzās brošūrai virsūu un asā

tonī ņēmās pierādīt, cik liels skaits latviešu „opričniku" ir

Krievijā.
Kādā Ļeņinam par godu sarīkotā parādē Maskava jūnija

mēnesī 1919. gadā uz Sarkanā laukuma vien esot bijuši nosta-
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dīti 10—12 tūkstošu latviešu. Pec Galina ievāktām ziņām, kā

viņš saka, „no pārliecinošiem avotiem" Maskavā esot 20000

latviešu karavīru un arī Maskavas „črezvičaikā" esot daudz lat-

viešu, ko ziņojis anarķistu laikraksts „Tpyjn> m Bojih" (jūnijā
1919. g. N° 5), par ko laikraksts esot slēgts un redakcijas kolē-

ģija črezvičaikas pagalmā uz Lielās Lubjankas nobendēta.

Galms beidza savu garo pretrakstu ar sekošiem vārdiem:

«Bezpartejisks vēsturnieks reiz ar kaunu atzīmēs, ka latvju
tauta devusi no sava vidus 25,000 bendes, kuri ar visiem zo-

biem iezīdusies Krievijas miesā un dara viņai neizmērojamas
ciešanas un mokas".

Vienīgais apstāklis, kas šo neganto rakstu mīkstināja, bija
tanī pašā numurā iespiestā manis dotā „oficialā" informācija par

dzīvi Latvijā.
Lai atstātu uz redakcijām noteiktu oficiālu iespaidu, es iz-

domāju sekošu ziņu sniegšanas kārtību. Uz papīra loksnes

kreisā augšstūra ar mašinu uzrakstīju «Informācijas birojs

pie Latvijas priekšstavja Novorosiskā" (Hriapop*
Mam'OHHoe āropo npw npeji.cTaßHTeji'B JlaTßin bt> Hoßopociiki<i>)
un ziņojuma tekstā sniedzu visvisādas Latvijai un latvju tautai

labvēlīgas ziņas. Ziņojuma beigās es pats paraksīju kaut kādu

nelasāmu sekretāra vārdu un pēc tam ar sevišķu uzrakstu

„atļāvu" šo ziņojumu drukāt (Ha nenaTame M3TjJißJiflrO ceoe

cornacie). Šo uzrakstu es oficiāli parakstīju : «Latvijas priekš-
stāvis K. Bachmanis" un piespiedu valsts zīmogu. Tas līdzēja.
Šādus ziņojumus redakcijas bieži vien iespieda, neuzrādot, pat
ka tie nāk tieši no Latvijas priekšstāvja biroja.

Daždien redakcijas atzīmēja, ka ziņas iesūtītas no viņu
pašu korespondenta, no Varšavas, Helsingforsas vai pat no Ņu-
jorkas, kā nu kurai redakcijai ienāca prātā.

Labu laiku es izlietoju pēdējās ziņas (līdz 24. decembrim

1919. g.), kuras Parizes birojs bija piesūtijis uz Liepiņa vārda.

Bet vēlāk, kad vairs nekādas ziņas nenāca, ne no Parīzes, ne

Londonas, kad turienes biroji varbūt domāja, ka es arī vairs ne-

esmu Kubaņā, vai pat jau esmu nobeigts, es, atkarībā no var-

butibas pēc agrākām ziņām, piedomāju klāt jaunas, mums no-

derīgas ziņas un piesūtīju tās vietējiem krievu laikrakstiem, lai

tikai vārds „Latvija" un latvieši katru dienu būtu krievu un ka-

zaku acu priekšā vislabākā nozīmē.

Viens no tādiem ziņojumiem, zem trekna virsraksta „Bt>
JlaTBiH", ari bija iespiests tanī pašā „Ka3aMbH AvMbi" numurā,

kurā par mūsu tautu bij dota tik briesmīga atsauksme par
25000 bendēm, un tādēļ mīkstināja smago iespaidu.

Ziņojumā es biju sniedzis ļoti skaistas ziņas par Latvijas
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konzulatu Šveicē un it sevišķi pār tautāš pašpalīdzību Latvijā.
Es biju atzīmējis, ka visas šīs ziņas ņemtas no Lātvijas Valdības

Vēstneša un pareizi raksturo Latviju, kā uzvārētāju 4-os kaps
(1. — pasaules karā, 2. — pret lieliniekiem, 3. — pret fon der

Golcu un Bermondtu un 4. — atkal pret lieliniekiem). Es sīki

aprakstīju, ka visi latvieši, kas var nest ieročus, ir karā; ka

aizmugurē tauta apgādā armiju un strādā pie izpostītās dzīves

atjaunošanas; ka valdības un sabiedrības darbā pirmo vietu

ieņem likumdošana, tautas izglītiba un lauksaimniecības pacel-
šana tādā augstumā, lai nevien pašu zemei pilnīgi pietiktu

maizes, bet vēl labu daļu lauksaimniecības ražojumu varētu iz-

vest uz ārzemēm, Tādēļ ari sevišķa padome pie zemkopības

ministrijas nolēmusi visu zemi pārklāt ar lauksaimniecības skolu

tiklu un, lai paceltu lauksaimniecību tās dāžādakās nozarēs,

ievest 4-gadīgās lauksaimniecības vidus skolās vispārējas izglī-
tibas paplašinātu programu un paplašināt speciālus kursus.

Latvijas univerzitatē atvērt lauksaimniecības fakultāti.

Ziņojumā zem virsraksta «Latvijas karš ar lieli-

niekiem" es attēloju, cik enerģiski iet uz priekšu Latvijas
karaspēks, ka visa Latvija jau atbrīvota un viņas karaspēks

iedziļinās Vitebskas un Pleskavas guberņās. No veciem «Cīņas"
numuriem es pierādiju krieviem, cik maz ir latviešu komunistu,
un tad savos slēdzienos atzīmēju, ka latvju tautā lieliniecisms

neatrod auglīgu zemi.

Vienā un tanī pašā numurā avīze nu bija pielaidusi vislie-

lākās pretrunas par latviešiem un tas tumšajam lasītajam sajauca

prātu un viņš vairs neticēja sliktajām ziņām.
Mēs ar Grinberģi un Melbārdi gārdi smējāmies par redak-

cijas muļķību.
Tomēr ar laikraksta numuru es 18. februārī devos pie Ku-

baņas valdības priekšsēdētaja Ivaņīsa.
Ivaņīs, rakstu izlasījis arī uztraucās.

«Uzrakstāt' pretrakstu un iesniedzat to pie sava pavadraksta
uz iekšlietu ministra vārdu. Mēs uzdosim avizes redakcijai jusu
rakstu tūliņ iespiest.

Tanī pašā dienā es vairs nepaspēju rakstu nodot. Pie

manis uz Grinberģa dzīvokli atbrauca ar pretviziti visaugstākā

kruga priekšsēdētājs Timošēnko.

Viņš bija tikpat sirsnīgs, kā pirmā diena, bet ari ļoti no-

skumis. Viņš žēlojās, ka Deņikina Viskrievijas politika un liela

stūrgalvība ir novedusi Kubaņu pie liktenīgam dienam.

Stundu ilgās sarunās mēs tēlojām sev Kubaņas un Latvijas
nākotni un abi ticējām, ka pēc lielajiem pārbaudījumiem musu

tautas pašas sev cels lielu nākotni.
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Es ilgi nebiju ticies ar tik sirsnīgu, gudru un izglītotu, bet

vienkāršu valsts vīru un patriotu, kāds bija TimoŠēnko.

Daļu no mūsu sarunām es tūliņ pēc atvadīšanās ierakstīju
protokolā. Bet baidīdamies, ka mani protokoļi un raksti, mani

notverot, varētu nākt Deņikina vai lielinieku rokās, es visu mūsu

sarunu protokolā neierakstīju.
Timošēnko un viņa piekritēji vienoja un kopoja savus uzti-

cīgos kazaku „černomorcu" pulkus un ar tiem bija nodomājuši
vēl tūrpināt aizsargāšanās cīņas pret lieliniekiem un lēnām, ja
būš vajadzīgs, atkāpties pa Melnās jūras kalnājiem uz Gruzijas

pusi, lai vēlāk, ja lielinieki Kubaņā, cīnoties ar kazaku tautas

masām, pagurtu, Kubaņas republikas valdība varētu nākt atkal

atpakaļ uz Jekaterinodaru un nodibināt savā zemē mieru un

kārtību.

Timošēnko cerēja, ka ari tie kazaki, kuri tagad piekrīt lieli?

niecismam, drīz apdomāsies un novērsīsies uz tagadējās Kubaņas
valdības pusi.

Redzēdams manu bezizējas stāvokli, Timošēnko man pie-
dāvāja pajumti un aizsardzību viņa valdības nometnēs atkāpjoties
uz Grūzijas pusi.

Es laipno piedāvājumu nevarēju pieņemt, tādēļ ka Deņi-
kina armijai pārgrupējoties, latvieši ari paši lauzās no armijas

prom un meklēja Novorosiskā, Latvijas priekšstāvniecībā kādu

atbalstu, vai padomu, un glābās paši uz savu roku.

Daudzi, kas bija kaut kur tālākos Deņikina pulkos, vēl

nemaz nezināja, ka Jekaterinodarā un Novorosiskā var dabūt

Latvijas pases un iznīcināt brīvprātigo armijas papirus.
Man ari vēl bija cerība pēc notas iesniegšanas sagaidīt

oficiālu Deņikina rīkojumu, ka Latvijas pilsoņi no armijas
atlaisti.

Es sirsnīgi pateicos Timošēnko par laipno piedāvājumu un

paliku savā darba vietā.

Atvadīdamies, mēs ilgi un sirsnīgi spiedām viens otram

roku un novēlējām drīzā nākotnē baltas dienas Latvijai un

Kubaņai.
19. februārī es nonesu savu pretrakstu iekšlietu minstrijai.

Bet tur jau gatavojās uz aizbraukšanu. Ari redakcijā bija jukas.
Rakstu gan es vēl nodevu, bet par ta turpmāko likteni vēlāk

vairs nedabūju zināt. Nebij ari vairs nekādas nozīmes rakstu

iespiest. Lielie notikumi aizklāja rīdīšanas politiku
No redakcijas es vēl steidzīgi aizbraucu uz vakzāli un

meklēju ārlietu ministra Barātova vagonu, lai turpinātu 17. februāri

iesākto sarunu un paātrinātu atbildes došanu uz manu notu.

Bet bija jau par vēlu. Slepeni es dabūju zināt, ka lieli-
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nieku armija visās frontēs ņem virsroku un valdībā savu uztu-

rēšanās vietu neizpauž.
Mēs apspriedamies ar Grinberģi, ko nu tāļak darīt. Man,

vispirms bija jābrauc uz Novrosisku, bet Grinbergs Jekaterino-
darā jau bij apdraudēts.

Es biju tanīs uzskatos, ka viņu, kā ievērojamu Latvijas
patriotu, lielinieku politika dzīvu neatstās.

Grinbergs pats bija citās domās.

„Es nekādā politikā pret lieliniekiem neuzstājos.
Viss mans darbs ir bijis un būs — tikai kalpot latviešiem:

izsniegt viņiem pases, dot padomus un tamlīdzigi. Es nedomju,
ka lielinieki būs tik necilvēcīgi un mani, lielas ģimenes tēvu,
nokaus". Grinbergs mierināja mani un pats sevi.

Viņš smaidīja platus, labsirdīgus smaidus un ticēja savam

labajam liktenim.

„Es arvien esmu ticis ārā no visādām klizmām", viņš
joprojām smaidīdams un gaiši uz mani skatīdamies vēl turpināja,
„vai tad nu šoreiz man būs lemts krist par upuri. Kur lai es,

nabags, eju ar tik lielu ģimeni bez līdzekļiem ?"

Viņš palika savā vietā un krita par upuri. . .
Lielinieku

poli ika citādi skatijās uz nevainīgu latviešu nacionālu darbu.

Viņiem tas nebij nevainīgs darbs.

19. februāra naktī es ar lielām mokām dabūju biļeti uz

Novorosisku un 20. februārī atvadījos no Grinberģa.
Mūsu atvadīšanās bij īsa; bet tāda, kāda tā mēdz būt, kad

cilvēks atdodās savam nezināmam liktenim ; kad nelaime viņam

uzglūn no visām pusēm un viņš nezin un pat netic, ka tā mīļā
cilvēka roka, kuru viņš patlaban spiež uz atvadīšanos, viņš sava

mūžā vēl reiz turēs savējā.
No visiem lielo laikmetu notikumiem, šīs īsās atvadīšanās

arvien paliek dziļā atmiņā. . .

Novorosiskā es 21. februāra rītā tūliņ devos pie Anglijas
konzula apjautāties, vai nav kādas ziņas no Latvijas ārlietu mi-

nistrijas, vai nav man atsūtīta ceļā nauda.

Mans gājiens atkal bija velts un agrākā cerība velta.

No Anāpas ieradās pie manis agrākais redaktors Liepāja,

filologs Jānis Kovaļevskis un apjautājās, vai viņš ar savu ģimeni
nevarētu ar mani kopā aizbraukt prom no kara pekles, vai es

nevarētu viņu, kā savu oficiālu personīgu sekretāru, aizvest uz

angļu kuģa.
Es mēģināju to darīt un tūliņ rakstīju Anglijas virskomisara

vietniekam (21. 11. 20. N2 296) un lūdzu angļu misijas aizbrauk-

šanas gadijumā aizvest mani un manu personīgo sekretāru Kova-

ļevski ar ģimeni līdz Londonai Latvijas sūtniecības taļaka rīcība.
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22. februāra rītā Angļu misijas sekretārs man oficiāli ar

rakstu atbildēja, ka Misijai nav iespējams dot atļauju reizē ar

Misiju braukt man un manam sekretāram ar ģimeni uz Angliju.
Šī atbilde lielā mērā pārsteidza mani un Kovaļevski.
Cik krievu bēgļus, visvisādus vecus ģenerāļus, aristokrātus

un dāmas angļu Misija jau nebij aizvedusi prom uz Prinču

salām vai Konstantinopeli. Tikai Latvijas priekšstāvim neatlika

vietas uz angļu kuģa. . .

Vēlāk gan noskaidrojās, ka angļu privatkuģis neviens vairs

neieradīsies Novorosiskā un uz Anglijas kreisera citus pasažierus
nelaižot.

Tomēr pie labas gribas Misija būtu iespēju atradusi.

Kovaļevskis noskumis aizbrauca atpakaļ uz Anapu. Viņš
visu laiku bij uzmanīgi atturējies no katra politiska un sabiedriska

darba un domāja, ka lielinieki viņu varbūt liks mierā.

Tomēr padomju valdības vara viņu vēlāk pat kā oficiālu

Latvijas konzulu bija likusi nošaut.

Mans stāvoklis pēc angļu Misijas atbildes ari bija kritisks.

Līdzekļu, biļetes nopirkšanai līdz Konstantinopolei vai tikai līdz

Gruzijai, man nebij un no ziņām, kuras es saņēmu no Rostovas,

lielinieki tūliņ pēc savas ierašanās Rostovā bija mani meklējuši

pēc pierakstītās adreses.

Deņikina „Kontrrazvedka" nelaida nevienu ārā no Novo-

rosiskas bez atļaujas ; bet šo atļauju dabūt bez ārkārtīgi lielām

kukuļu naudām nebij iespējams.
Pat pašai kontrrazviedkai bij uznākušas grūtas dienas

Ģenerālis Korvin-Krukovskis bij izdevis draudošu pavēli -

sodīt ar nāvi dezertierus un visus, kas izvairās no karaklausības

un mobilizācijas; triju dienu laikā bija jāreģistrē visi Novo-

rosiskas iedzīvotāji un jānotver visi vīrieši karaklausības gados.
Vispirms ģenerālis Korvin-Krukovskis gribēja likt pakārt visus,

kas no frontes izvairīdamies slēpās kontrrazviedkas paspārnē.

Un tomēr kontrrazdieka atrada ceļus, kā pret lielām kukuļu
naudām vai par lielu draudzību izdot izbraukšanas atļauju.

Latviešu tautības augstākiem virsniekiem nekur vairs ne-

piederēja nekāda noteicošā vara. Viņi raisījās no saviem ama-

tiem vaļā, kur un kā tik varēja, lai dotos uz Latviju.
Muskata dzīvoklī bij apmeties latvietis ģenerālis Ušaks,

bet viņš jau pats paņēma Latvijas pasi un nekādā amatā vairs

nestāvēja.

_

Melnjūras apgabala galvenā pārvaldnieka un karaspēka
pavēlnieka ģenerāļa Lukomska štāba priekšnieks pulkvedis
Eduards Aire vēl tikai pagaidām izpildīja savu amatu.

Arī viņam jau bija kabatā Latvijas pase uz viņa īsto vārdu -



199

A i re. Tikai kara aprindās viņš vēl saucās par Vcslovu, lai

tālākā apkārtne nedabūtu zināt, ka viņš ir pulkvedis Aire, kura

ģimene atradās uz padomju valdibas teritorijas.
Viņa īstais vārds bija noslēpums. Pat mēs ar Muskatu

bijām patīkami pārsteigti, kad iedomātā krieva Veslova vietā

ieraudzījām latvieti Airi. Pie pases saņemšanas noslēpumi
beidzās un pulkvedis Aire mums uzrādīja apliecinātu norakstu

no Dienvidkrievijas bruņoto spēku kara pārvaldes priekšnieka

ģenerāļa Vjazmitinova slepenā raporta (26. X. 1919. g. N2 33)
virspavēlniekam Deņikinam ar lūgumu atvēlēt ģenerālštāba pulk-
vedim Aire dienēt zem vārda „Vēslovs" līdz tam laikam, kamēr

viņa ģimene nebūs izvesta no padomju valdības teritorijas uz

Dienvidkrievijas armijas aizņemto teritoriju. Aire savā lūgumā
bij aizrādījis, ka viņš tādēļ slēpjas zem vārda Veslovs, lai pret
viņa ģimeni, kura dzivo Penzā, padomju vara neizdarītu kādas

represijas.
Pulkvedis Aire, ari kā štāba priekšnieks Veslovs mums

vairs nekādus oficiālus pakalpojumus parādīt nevarēja, tādēļ ka

jau bij iesniedzis atlūgumos no amata.

„Kontrrazviedka" vispār nestāvēja galvenā pārvaldnieka
staba rīcībā un uz to tā kā tā Aire nekādu iespaidu darīt ne-

varēja. Bija jāmeklē kādi citi ceļi.

Tādēļ 22. februāra rītā, nezinādams, ka Deņikina valdība

visa jau atbraukusi uz Novorosisku, es vēl telegrafēju uz Jakate-

rinodaru ministrim Barātovam, lai dod priekšrakstu vietējām
iestādēm nekavējoties dot Latvijas pilsoņiem atļauju izbraukt uz

ārzemēm. Kā uz vienu no iemesliem es aizrādīju, ka ir iespēja
aizbraukt ar kuģi, kaut gan tāda kuģa nebij.

Novorosiskā bija pārvērtusies par īstu juku, bada un ne-

gaidītu piedzīvojumu pekli. Armija un krievu bēgļi jaucās un

viļņoja pa pilsētu tumšu bangu veidā.

Kara vara tvēra vīriešus uz ielām un tūliņ dzina uz Novo-

rosiskas kalniem pie tranšeju rakšanas. Jaunākos dzina armijā
bez apmācības; kurš izvairījās no mobilizācijas, tam draudēja
nāves sods.

Ap naudas maiņu kantoriem un ap ielu spekulantiem

drūzmējās virsnieku un ierēdņu bari un iemainīja pret cara,

Donas vai Deņikina naudu angļu mārciņas.
Ostā stāvēja daži kuģi un ap tiem auroja un šalca tumšas

ļaužu drūzmas, lūgdamās, lai pārdod biļetes un uzņem uz kuģa.
Tāds pat troksnis bij ap kuģu kantoriem.

Latviešu karavīri, kuri tik sasniedza Novorosisku, naca

Muskata kantorī vai manā dzīvoklī, ņēma Latvijas pases un

devās prom uz krastmalu, meklēt kādu iespēju tikt prom.
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Atbilde uz manu notu nenāca un nenāca.

Es meklēju valdības mitekli, lai vēl personīgi uzstātos;
bet grūti bija valdību atrast.

Tomēr 24. februārī atskrēja pie manis jauns virsnieks

Jansons un atnesa norakstu no pārtvērtas telegramas, kuru sūtija
pa visām Deņikina armijas daļām, un kura skanēja:

«Virspavēlniecība atvēlēja atsvabināt no mobilizācijas un

karaklausības, kā ari Dienvidkrievijas armijās atrodošos visus

dzimtus latviešus („KopeHHbJX'b JiaTbiniefi)", uz pilnīgi ticamu

dokumentu pamata, kuri apliecina tautību un dzimšanas vietu.

Citiem Latvijas iedzīvotajiem jāizpilda karaklausība uz vispārējiem
noteikumiem". Vienīgā patīkamā vieta telegramā bija tā, ka te

ari minēja vārdu „Latvija". Tomēr vislielākās grūtības varēja
rasties no telegramas tulkošanas, kādus dokumentus tad lai

atzīst par «pilnīgi ticamiem" («BnojiH'B £OCTOB'BpHbix'b"). Katrs

kara priekšnieks varēja tulkot dokumentus, kā pats vēlas. Ari

ta bija pretošanās, ka neatlaida vis Latvijas p i 1 s o ņ v s, bet

tikai latviešus, nenosaucot armijā paturētos par Latvijas pil-

soņiem, bet tikai par «iedzīvotājiem". Jau dziestot, Deņikina vara

tomēr vēl tiepās līdz beidzamam.

Telegramā bija izsūtīta no Jekaterinodaras un liecināja, ka

stāvoklis vēl nav tik kritisks un armijas galvenā vadība ir

Jekaterinodarā

Nu tik bija jāizdomā veids, kā apliecināt „dzimtu latviešu"

tautību, pareizāki sakot, kā dot paskaidrojumu visām varām,

kādi dokumenti jāazīst par «pilnīgi ticamiem".

Es sāku pārdomāt plānus un veidus, kā tikt pie tāda pa-

skaidrojuma.
Novorosiskā es atradu latviešiem labvēlīgas kubaniešu

avizes, kuras es visplašākā mērā sāku izmantot latviešu un

Latvijas labā, rakstīdams dienu no dienas kaut ko labu par
Latvijas valsts un latvju tautas apstākļiem un ieaudzinādams
krievos un deņikiniešos domas, ka latviešus nevar ar varu pa-
turēt armijā un tie steidzīgi jāatlaiž uz dzimteni.

Daždien ceturtā daļa no šaurās avizes bija pildīta ziņām
no Latvijas. Es izmantoju vecās ziņas visvisādos jaunos va-

riantos un visu vajadzīgo piedomāju klāt.

Lielas morāliskas ciešanas visiem bija jāpārdzīvo tādēļ, ka

nevarēja atrast nekādu iespēju, nekādu kuģi, uz kura pārvadāt
karavīrus, kuriem draudēja droša mocekļu un moku

pilna nāve, krītot lielinieku rokās.

Uz kada kuģa es atradu latvieti kuģa komandā. Viņš bij
ar mieru mani pašu gan savā drēbju skapī aizvest līdz Štetinai,
bet par karavīriem nebija ko runāt.
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Katru dienu es gāju pie angļu konzula un gaidīju no

Latvijas ceļanaudu, vai kādu ziņu, ka mūsu ārlietu ministrija
tieši no Rīgas nokārtojusi ar Londonu latviešu pārvadāšanas
jautājumu, bet velti.

. .

Privatziņas no Jekaterinodaras liecināja, ka tur jau valda

panika un katrs glābjas kā un kur var.

28. februārī es vēl nodevu Anglijas konzulam ziņojumu
Latvijas ārlietu ministrim (28. 11. 20. Ne 313) un plaši apgaismoju
Deņikina valdības un latviešu katastrofisko stāvokli.

Pats par sevi es piezīmēju, ka nezinu, kā es nelaimes brīdī

tikšu prom. Man arvien bija bijusi slepena cerība, ka mani

decembra un janvāra ziņojumi būs Rīgā saņemti un ministrs

Meierovics man pa telegrāfu uz angļu konzula vārdu atsūtīs ceļa
naudu. Bet šīs cerības mani bija pievīlušas. Ari Londonas

sūtniecība klusēja. Tā no sevis būtu varējusi man līdzēt, neno-

gaidot ministra rīkojumu. Bet kādēļ ari Londonas sūtniecība

klusē, es pavisam nevarēju saprast. Mans namatēvs, inženieris

Sniķeris ari jau posās uz ceļu. Kamēr Donas un Deņikina
naudai vēl bija kāda vērtība, katrs centās kaut ko iegādāties un

ari Sniķeris lika sev pašūt drēbes. Viņš cerēja aiztikt prom

vieglāk ar fabrikas administrāciju, kura varēja dabūt kuģi; Par

glābšanos vien katrs domāja. Kam bija kāda cerība aiztikt prom

no draudošām briesmām, tam seja dažu brīdi bija gaišāka, bet

tiem, kuriem bija jāpaliek ļaunā likteņa varā, sejas bija sakri-

tušas un pelēkas, un galvas skumji nolaistas.

Drēbnieka sieva, latviete, kura bij atnesusi Sniķerim drēbes,

stāstija, ka pa Novorosiskas kalnājiem, kur izkaisītas nabadzīgo

ļaužu būdiņas, tagad staigā pa būdiņām turīgākie inteliģentie

ierēdņi un bijušie karavīri, kam nav nekāda cerība aizkļūt prom,

un lūdzas un meklē pie nabaga ļaudīm patvērumu, cerēdami,
ka lielinieku vara viņus tur tik drīz neatradīs.

Pati drēbnieka sieva, kaut gan bija nabaga cilvēks, tomēr

bija sarūpuse par savu turpmāko likteni. Ja ari viņas vīram un

ģimenei tieši nedraudēja lielinieku varmācibas, tad bads Novo-

rosiskas aizās bija neizbēgams. Kamēr Sniķeris piemērīja uzvalku,

viņa pārs klusos, skumju pilnos teikumos, žēlojas, ka viņa ar

vīru ari visu atmestu un dotos uz dzimteni.
, .

Bet tas nekādi nebij iespējams.
Inženieris Sniķeris, būdams tanī brīdī labā garastāvoklī un

varbūt gribēdams drusciņ izklaidēt drēbnieka sievas skumjas,
sāka uzslavēt viņas vīra darbu.

Viņš nostājās spoguļa priekša, smaidīja un slavēja

drēbnieku:
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«Varens darbs, ļoti glīti nostrādāts. Es nu izskatos tiri

pēc kunga. . .".

Viņš atgriezās no spoguļa, un labsirdīgi smaidīdams, joko-
damies lielījās :

„Man nu ir lepnākas drēbes, nekā mūsu valsts priekš-
stāvim. Redziet, tas kungs, kas tur stāv, ir Latvijas priekšstāvis;
bet viņam ir veci svārki mugurā un man nu ir jauni un vareni

pašūti.
.

.". Viņš paskatījās uz drēbnieka sievu un smaidīdams

pamāja ar roku uz manu pusi.

Viņš laikam bija nodomājis ar savu laipno pajokošanos uz-

jautrināt noskumušo latviešu sievieti. Bet notika kaut kas ne-

gaidīts, ko es negribu noklusēt, kaut gan es nezinu šīs apbrīno-

jamās latvietes vārdu.

Drēbnieka sieva stipri sakustējās, viņas seja tapa nopietna,

viņa paspēra soli uz priekšu un klusēdama cieti skatījās uz

manu svārku krūtīm un vesti; vēl vienu soli viņa paspēra uz

priekšu un tad ļoti kautrēdamās, lūdzošā balsī teica :

„Vai, kungs, kā jums tās svārku un vestes kņopītes nodi-

lušas. Drēbīte noplīsusi, atspurusi un kņopju bleķis noberzies,

spožs. . . Kā jūs, mūsu priekšstāvis, ar tādiem svārkiem staigā-
siet pie krievu valdības. Vai jūs nevarētu man iedot svārkus

un vesti uz kādu mazu brītiņu. Es aizskrietu pie vīra un viņš
jums tūliņ apšūtu kņopes ar zīdu. Es tecēšu ātri. Nav jau tāļu:
kāda verste tik būs līdz mūsu kalnam. Pēc pāris stundām es

būšu atpakaļ. Lūdzu, lūdzu, dodat gan. Dikti nabadzīgi izskatās

noplīsušas kņopites. Tīri tā savadi, ka mūsu priekšstāvim jāstaigā
ar tādiem svārkiem.

. .
Pēc pāris stundām es būšu atpakaļ.

Nebaidāties! Es svārkus pate atnesīšu. . .".

Viņas nopietnā un uztrauktā seja, un lūdzošā balss lieci-

nāja, ka lielo juku laikā mani pēdējie «diplomātiskie" svārki

tomēr nezudīs.

Pēc divi un pus stundām drēbnieka sieva bij atpakaļ ar

maniem svārkiem un vesti. Viņa bija skrējusi, cik jaudas, un

nokususi un pietvīkusi, bet priecīga.
„Man jau bija bail, kad tik jūs neuztraucaties, ka es ar

jusu drēbēm esmu nozudusi.
. . Tādi laiki, un tādēļ es ļoti

steidzos. Vīram ari bija daudz darba. Viņš, nabadziņš, uztrau-

cies, steidzās un steidzās.
. .

Bet tad nu ari visas apšuva. Nu

ari svārki izskatās tīri braši. Velkat tik mugurā. . .".

Viņa priecājas vairāk, nekā es pats. Kad biju pārģērbies,
viņa nostājas labā gabaliņā un paklusi runāja pate sevī:

Nu jau izskatās ļoti glīti. Virs jau ari uzšuva to labāko
zīdu. Sak' kad jau mūsu priekšstāvis, tad zīds jādod labākais...

Valkājat nu veseli!"
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Es izvilku naudas maku un sniedzu viņai uz labu laimi

simts rubļu, piezīmēdams:

„Ja par maz, lūdzu nekautrējaties, es vēl pielikšu. Tagad
viss ir ļoti dārgs un es jūsu darba un zīda cenu nezinu".

Sieviete ātri meta pretī ar labo roku un atkāpās atpakaļ.
„No Dieva puses!" viņa iesaucās, „kā tad mēs no jums

ņemsim maksu. Jūs taču esiet mūsu priekšstāvis un priekš
mums strādājiet. . . Nē, nē! Naudu ne, naudu ne! Kā to

var. Valkājat tik laimīgi un lai jums pašiem Dievs palīdz, lai

jums darbs labi pavedas.
. .

Jums jau nav nekādas peļņas. . .
Ko tur maksāt.

Sī brīnišķīgā latviete jau bija pie durvīm, un pirms es pa-

spēju viņai pasniegt roku un pateikt paldies, viņa jau aizgāja...
Es steidzos pie sava darba. ļag man un Muskatam, un

viņa diviem brāļiem darbs arvien pieauga un rūpes ari.

Latvieši nepārtraukti nāca uz manu dzīvokli un uz Muskata

biroju. Viņu visu žēlā un lūdzošā balss neatlaidīgi skanēja
ausīs :

„Kad varēsim braukt uz dzimteni, mums te viss līdz nāvei

apnicis!". . .

Es tik varēju just viņiem līdz; bet līdzēt nekā nevarēju. . .

Dārdzība, maizes trūkums un nekārtības pilsētā un neap-
rakstāmas frontes jukas pieauga ar katru stundu. No pilsētas
dzina uz ierakumiem vai kaujas līnijām neapmācitus cilvēku

barus. Tie negribēja padoties un pret viņiem izlietoja ieročus.

Bet frontes līnija šķīda un no turienes, gan pa dzelzsceļiem, gan

mežiem, gan kājām, vai jāšus klīda uz Novorosisku vai prom

pa kalniem uz Gruzijas pusi lieli dezertieru bari, laupīdami un

izvarodami savā ceļā mierīgos iedzīvotājus; atņemdami mājlopus
un produktus savai' pārtikai. Meži bija pilni laupītāju un „Zaļo"
partizānu.

Šinīs dienās nekur vairs nevarēja sastapt neuztrauktu cilvēku.

Visi bija apdraudēti, visi pārdzīvoja bailes par savu dzī-

vību un katrs pārdomāja, kā un kur glābt sevi un savējus. Ja

kāds ari cerēja kaut kādā aizā noslēpties un sevi no kara-

vīru un laupītāju varas darbiem, tad viņam draudēja droša bada

nāve. Ne no kurienes nevarēja Novorosiskai pievest maizi, jo

ceļus ieņēma lielinieki.

Bija liels retums šinīs dienās atrast kaut kur kadu lielu

morālisku spēku, kādus cilvēku raksturus
L

kuri atšķiras no pa-

rastajiem, uztrauktajiem un izmisušiem cilvēkiem.

Tādēļ mūs ar Muskatu vislielākā mērā pārsteidza, kāda

jauna, skaista meitene, gadus 16 vai 17, kura kadā diena bij
ieradusies Muskata birojā no kara frontes.
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Kad es no sava dzīvokļa ap pulkstens h pēc pusdienas

aizgāju pie Muskata, es tur jau atradu jauno meiteni sēdam un

uz mani gaidām.
„Te pie mums ieradusies no frontes kāda jaunkundze,

kurā lūdz savam brālim pasi" Muskats man ziņoja, uz jauno
meiteni rādīdams; „bet kā lai izdod pasi, kad cilvēks nav klāt

un gluži nepazīstams... Es bez jums to nevarēju izdarīt.

Es piegāju pie jaunās meitenes viņu izjautāt. Viņa pie-
cēlās no krēsla un vienkāršā, neuztrauktā, mierīgā balsī man

ziņoja :
„Mani sauc: „Marta Benjāmiņ".
Es atbraucu no frontes lūgt pasi savam brālim un izpestīt

viņu no visām tām briesmigajām jukām. Varbūt jūs uzticēsaties.

Tagad jau tādi laiki. Ko ļai dara ! Žēl brāļa. Viņš citādi ies

bojā. Fronte izirst un cilvēkus velti izkauj. Mēs dzirdējām, ka

latvieši varēšot ar jusu izdotām pasēm aizbraukt.

Meitene mani ļoti pārsteidza un es gluži izbrīuijies iejautajos:

„Kā jūs uzdrošinājāties viena pati jauna, skaista meitene

šinī vislielāko briesmu laikā braukt šurp no frontes caur mežiem

un dezertieru un laupītāju bariem, kuri uzbrūk vilcieniem, aplaupa
tos, nokauj vīriešus un nomoca sievietes?"

„Ko lai dara", meitene klusi atbildēja, «brālis jāglābj. . .
Vilcienā jau brauca citi arī no frontes.".

Viņas acīs iemirdzējās maza, savada uguntiņa. Viņas vaigi

pietvīka sārti, sārti un viņa jau daudz klusākā balsī turpināja:
„Lūdzu gan pasi. Neliedzat to.

..
Es brālim to tūuliņ

vedišu prom uz fronti. Varbūt viņš vēl izglābsies. . .
Te būs

viņa fotogrāfija. . .
Vai nevarētu pasi dabūt šodien.

. .
Es

vakarā atkal brauktu uz fronti. . . Varbūt kāds mani pavadīs,
kāds labs virsnieks. Kad jūs tik varētu izdot pasi, tad viss

būtu labi. . .".

Meitenes morāliskais spēks bija tik liels, ka viņa briesmas

un bailes nesajuta.
„No kādiem Bejamiņiem tad jūs esiet?" es iesāku izjautāt.
„Mans tēvs pirms kara bija „Ja v nāk o Ziņu" redaktors.

Varbūt pazināt, un mans brālis Jānis ir virsnieks Deņikina
armijā. Es turos pie viņa un kopu ievainotos un slimniekus.
Līdz šim mēs visām briesmām tikām pāri; bet nu man gribētos
brāli pavisam dabūt brīvu un es lūdzu pasi. Pats viņš nevar

ierasties. Nevienu latvieti no frontes nelaiž pie saviem priekš-
stāvjiem.

. . Mans brālis vēl ir tik jauns. Kad tik varētu

viņu izglābt.
.

."

Es jauno Benjamiņu pirms kara pārs reižu biju redzējis
redakcijā; bet tagad viņš bija ļoti pārmainijies un sliktā foto-
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graiija maz līdzinājās 5 gadus atpakaļ redzētam jauneklim;
tomēr pazīt vēl varēja. Jaunā meitene ari bija ļoti līdzīga tam

jaunajam Benjamiņam, kuru es kādreiz redzēju redakcijā. Man

šaubu vairs nebija, ka meitene runā patiesību; ari viņas seja,
valoda un acis to liecināja.

Es apsoliju tūliņ izdot pasi viņas brālim un viņai pašai,
kā ari apgādāt vizas. Muskats jau paņēma pasu loksnes un iesāka

rakstīt.

Meitene aiz lieliem priekiem pietvīka un piesarka, kā pus-

atplaucis rozes pumpuris, un nemaz vairs nevarēja nosēdēt.

„Bet tas taču ir ārprāts tīk jaunai meitenei šinīs laikos
braukt caur laupitaju un dezertieru pilniem mežiem uz fronti,
es vēl reiz atkārtoju. „Pat no dažiem virsniekiem tagad draud

briesmas. — Nu jau etiķa un morāle galīgi sabrukuse visā frontē.
Jūs nomocītu'un pat nogalinātu atstās kādā mežā un neviens

jūs vairs nevarēs atrast, ari brālis nekā nevarēs līdzēt. . .".

Meitenes acīs dega un mirdzēja morāliskā spēka un sevišķas
ticības uguntiņa un viņa laikam nemaz nedzirdēja, ko es viņai
stāstu. Viņas domas bija pie brāļa un viņa arvien skatījās uz

Muskata roku, vai tik tā drīz beigs rakstīt pases. Kad pēcpus-
dienā uz pasēm jau bij apgādātas poļu un angļu vizas, Marta

Benjamiņ vairs nekavējās ne acumirkļa. Viņa steidzīgi atvadījās
no Muskata un manis, dedzīgi pateicās par pakalpojumu un

pusteciņus metās pa durvīm ārā. No liela prieka, ka nu varēs

izglābt' brāli, viņa bija pietvīkusi un uztraukta un nekādām

briesmām neticēja. . .

Mēs ar Muskatu saskatījāmies un paraustījām plecus. Mēs

sveši cilvēki bijām ļoti uzbudināti par briesmām, kas uzglūnēja
šai skaistajai meitenei. . .

Tikai viņa pati to neapzinājās. . .
un bailes nekādas nepazina. . .

24. februāra telegramas paskaidrošanai un tulkošanai ne-

varēja cerēt sagaidīt nekādu oficiālu rakstu no Deņikina valdības

puses, kas nāktu latviešiem par labu. Gluži_ otrādi: varēja

atgadīties, ka valdība pate iztulko telegramu pārak šauri. Tadeļ
es nācu pie slēdziena, ka man pašam jāsastāda jo plašs oficiāls

paskaidrojums latvijas pilsoņiem un tas jāiedabu kada oficiāla

laikrakstā.

29. februārī es sastādīju šo paskaidrojumu ar virsrakstu

„Orb npeji,cTaßMTejisi JlaTBiH" (oqpnm'ajibHoe pa3-b»CHeHie).

Paskaidrojumā es uzskaitīju itin visas bēgļu laikmeta komiteju
un organizāciju apliecības, bēgļu reģistrācijas kartiņas, ka ari

agrākās un vēlākās pases, kādas bij izdotas un varēja but izdotas

Kurzemes, Vidzemes un Latgales iedzīvotajiem, gan pirms kapa,
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gan vēlāk no dažādām bēgļu komitejām un citam latviešu

organizācijām.
Ar šo paskaidrojumu virsnieks Jansons devās uz oficiāla

laikraksta „MasiKT>" redakciju. Šaubas bija lielas, vai valdības

orgāns bez kāda valdības priekšraksta uzņems šādu neatzītas

Latvijas priekšstāvja paskaidrojumu.
Ja to uzņēma oficiālā laikrakstā, tad bez šaubām vietējās

zemākās varas to varēja iztulkot tā, itkā šis Latvijas priekš-
stāvja paskaidrojums ari Dienvidkrievijas valdības iestādēm un

kara nodaļu priekšniecībām jāpilda.
Bet kā dabūt kaut kādu oficiālu parakstu, tas bij liels jau-

tājums.
lenāca prātā pulkvedis Aire. Virsnieks Jansons paņēma

paskidrojumu un aizsteidzās uz pilsētas centru meklēt Airi vai

kādu citu latviešu virsnieku, kura parakstam redakcija ticētu.

Aulkvedi Airi Jansons bija saticis uz Voroncova ielas un

informējis par maniem plāniem.

„Tas varbūt līdzēs gan" pulkvedis piezīmējis, «pamēģināsim.
Es gan amatu jau nododu un mans vietnieks jau atbraucis, bet

galīgi viss vēl nav nodots. Vietnieks tikai rīt stāsies amatā.

Dodat šurp papīri, es vēl to parakstīšu . .
.

Kas tur vairs pakaļ
meklēs!"

Viņi iegājuši kada veikala vai viesnica un pulkvedis Aire

uzrakstijis uz mana raksta:

«rienaTaTb pasp'feiiiaK)". Vēl viņi nosteigušies uz kancleju

un piespieduši zīmogu, un Jansons tūliņ nonesis paskaidrojumu
„MaflK'a" redakcijai.

2. martā es ari saņēmu ārlietu ministra Barātova atbildi

(2. 111. 20. Ne 106) uz manis iesniegto notu. Uz atbildes raksta

Barātovs pats ar savu roku bij uzrakstījis „Steidzms" (CntDiiiHo);
bet šis raksts jau bija nokavēts un ari lieks. Mēs rīkojamies
uz 24. februāra telegramas pamata.

Rakstā bija tikai atkārtota telegramā.
Aizgāju vēl pie angļu konzula apjautāties, vai tomēr nav

pienācis kāds telegrāfisks naudas sūtījums no Latvijas valdības,
vai Londonas sūtnicības. Bet atkal velti. Es nu skaidri redzēju,
ka esmu galīgi kritis likteņa varā.

lenākot lieliniekiem, es Sniķera agrākā dzīvoklī nevarēju
palikt un pēc Sniķera aizbraukšanas mani tur neviens ari nebūtu

paturējis. Pāriet uz Muskata dzīvokli, ari nevarēju: pats Muskats

bij apdraudēts.
Uz kāda paziņas ieteikumu es gāju uz tāļajiem kalniem

pilsētas nomalēs un meklēju tur kādu istabiņu. Es biju nodo-

mājis paņemt nb Muskata bārzdas nazi un pirms pāriešanas uz
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jaunu dzīvokli, nevienam neredzot nodzīt bārzdu, lai mani vairs

nevarētu pazīt, un tad slēpties pa kalnājiem un nabadzīgajiem
dzīvoklīšiem.

Man neizdevās istabiņu atrast. Kā man likās, nomaļu
iedzīvotāji baidījās man pajumti dot, turēdami mani aizdomās,
ka es slēpjos no lieliniekiem.

Drūms un noguris es vakarā pārvilkos mājās un nogāju
pie Muskata.

Viņš mani patīkami pārsteidza :

„Man ir jums nododams kaut kas negaidīts", viņš teica.

«Novorosiskā ieradušies ar kuģi „Christian-Nebe" latviešu jūr-
nieki. Visi galvenie kuģa vadītāji ir latvieši. Viņi ieradās pie
manis un saņēma Latvijas pases. Pa visiem trim kopā viņi
samaksāja 2/2 angļu mārciņas. Tās es jums atdošu, nododams

jums norēķinus par ieņemtām pasu naudām. Viņi negribēja
niekoties un mainīt naudu un samaksāja par pasēm angļu naudā

pēc pašu ieskata dārgāku cenu, nekā mēs ņemam par pasēm.
Ja nu kaut cik vēl ienāktu par pasēm, varbūt varētu nopirkt biļeti
lidz Konstantinopolei. Tik vairums latviešu jau pases saņēmuši
un karavīriem vispār nav naudas: tiem pases pa lielākai daļai
jādod par velti. Noteiktā maksa par pasēm ir zema un Deņi-
kina nauda lēta, iemainot pret to angļu valūtu, vajadzētu milzu

zumas. Tās ieņemt par pasēm nekādā ziņā vairs nav iespējams.

Muskats man parādīja jūrnieku vārdus. Tie bija: kapteinis
Miķelis Veide, 1.-mašinists P. Bērziņš un mechaniķis un

pavārsG. Zufle. Viņi visi trīs jau bija saņēmuši Latvijas pases.

Likteņa sūtitie jūrnieki mani uzveda uz domām, ka varbūt

ar viņu kuģi varēs slepeni aizvest kaut līdz Gruzijai dažus

latviešu virsniekus.

Es tūliņ devos prom uz kuģi „Christian Nebe\

Kapteinis Veide bija ļoti priecīgs mani redzēt un ilgi un

laipni ar mani pārrunāja par Latvijas lietām. Viņš bija laimīgs,
ka ir varējis pārmainīt agrāko Krievijas pasi, ar kuru vairs ne-

vienā svešas valsts krastmalā nelaida, pret Latvijas pasi, kuru ar

angļu un franču vizām jau atzina visās valstīs. Visur paļāvās
uz šo lielo valstu konzuļu vizām.

Tomēr nevienu karavīru kapteinis Veide uz kuģa uzņemt

nedrīkstēja.
„Man stingri aizliegts uzņemt kaut jel vienu pasažieri.

Jikai vācu gūstekņiem mēs esam atbraukuši pakaļ un viņi mums

jāaizved uz Vāciju".
Man atkal bija jāaiziet rokas nolaidušam. Neka es neva-

rēju palīdzēt mūsu nelaimīgajiem karavīriem, kuru dzīvības bija

briesmās.
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Atvadoties, kapteinis Veide man iejautājās:
„Bet kā tad ar jums pašiem? Kā jūs izglābsaties ?"

Es paraustiju plecus un paklusi atbildēju:

«Nodzīšu bārzdu un mēģināšu kalnos, kādās būdiņās no-

slēpties. Ko lai citu daru. Neatradīs — labi; atradīs — beigts es

esmu. . .".

„Vai tad aizbraukt nevariet ?" Kapteinis Veide drūmi iejau-

tajās un cieti skatījās man sejā.

„Nē: nav iespējams. Es nezinu, kas ir noticies ar Latvijas
valdību un kas vispārīgi šinī brīdī notiek Latvijā. Man neatbild

uz rakstiem no decembra un janvāra mēnešiem, ne ministrija, ne

sūtniecības un naudu ceļa biļetei ari nesūta".

„Hmm. .
.*. Kapteinis Veide gari novilka un mēs atvadī-

jāmies.
3. martā oficiālā laikrakstā „Maflia>" (3. 111. 20. g. JNfs 451)

tiešam bija nodrukāts mans paskaidrojums par latviešu tautības

dokumentiem.

Tas bij atkal ievērojams solis uz priekšu. Lai gan aiz-

braukt nekur nevarēja, tomēr latviešu karavīriem bija jauni pie-

rādījumi rokās, ka viņi patiešām ir ārzemnieki un ka virspavēlnieks
viņus atsvabinājis no karaklausības.

Kara priekšniecības plašākās aprindās arvien dziļāk iespiedās
ziņa, ka latvieši ir gan Latvijas pavalstnieki.

Pēcpusdienā Muskats man paziņoja, ka kapteinis Wde aiz

prieka, ka mums pašiem ir sava valsts un viņam jau kabatā

Latvijas pase, sarīko uz kuģa mazas svinības un lūdz mani no-

lasīt kuģa komandai latviešiem un igauņiem, kuri prot latviski,

lekciju par Latvijas tapšanu un mūsu valsts apstākļiem. Pēc

lekcijas mums ar Muskatu jāpiedaloties kuģa sarīkotās viesībās.

Vakarā devāmies ar Muskatu uz kuģi.

Kapteiņa lielajā kajutē sanāca visi kuģa ļaudis, kas prata
latviski, un es kādu stundu garā referātā ziņoju jūrniekiem par

visu, ko pārdzīvojusi un kā cīnijūsies mūsu tauta, sākot no

1914. gada, un kā mūsu valsts nodibinājusies un jau savus

nāvīgos ienaidniekus uzvārējusi. Ari Igaunijas valsts tapšanu es

lekcijā pieminēju.
Visiem kuģa latviešiem, kā ari igauņiem bija ļoti pacilāts

gara stāvoklis un pēc mielasta ilgi vēl skanēja uz kuģa un pār

jūras viļņiem latviešu dziesmas un sirsnīgas runas.

Kapteinis Veide ar saviem tuvākiem biedriem P. Bērziņu
un K. Priedi bija nolēmuši, ka par manu lekciju jāmaksā un šij
maksai jābūt manai ceļa naudai līdz Konstantinopolei, lai es tiktu

ārā no kritiskā stāvokļa.
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Lieta bija nokārtota ar Muskatu un iemaksātā lekcijas nauda

nodota viņam. Otrā dienā izrādījās, ka jūrnieki maksājuši par

lekciju 5—15 šiliņu, trīs pat pa veselai mārciņai. Tā bij ienākušas

10 angļu mārciņas un 5 šiliņi. Bez tam igaunis E. Paals bija

ziedojis latviešu bēgļiem Novorosiskā 2 mārciņas.
Nu es biju nodrošināts ar ceļanaudu līdz Konstantinopolei

un līdz ar to no manas dvēseles novēlās briesmīgais smagums,
kas mani nospieda visas pēdējās dienas. Vēl tik atlika rūpes
par kādu vietiņu uz kuģa. Šīs rūpes arī bija lielas rūpes..

4. martā es dabūju zināt, ka Novorosiskā ieradies Franču

kara misijas priekšnieks ģenerālis Manžens.

Man uzausa itkā maza cerība, ka pie franču ģenerāļa man

labāk laimēsies, nekā pie angļu komisāra, un ka viņš man pa-

līdzēs uz kāda franču kuģa izglābt latviešu karavīrus un ari sevi.

Pie ģenerāļa Manžena mēs ieradāmies kopā ar pulkvedi
Pēteri Mežaku, kurš bija karojis pret vāciem franču armijā. Šo

apstākli mēs gribējām izmantot Manžena iespaidošanai. Ari

pašam pulkvedim Mežakam bija tiesība pastāvēt uz to, lai

viņu pārved uz Latviju. Francijā uz kuģa sēžoties viņam bija
dots solījums ka viņu pārvedīs uz Latviju. Bet dzimtenes vietā

viņš bij atvests uz Novorosisku un krita bezizejas stāvoklī un

visļaunāko apstākļu peklē.
Rakstiskā iesniegumā ģenerālim Manženam (5./18. 111. 20. g.

Ne 319) es attēloju visus latviešu apstākļus izirstošā Deņikina
armijā, atsaucos uz franču labām attiecībām pret latviešu armiju

Rīgas frontē un lūdzu glābt latviešu karavīrus.

Ģenerālis Manžens, cīk varēja spriest no viņa sirsnības,

patiešām vēlējās palīdzēt latviešiem. Bet kuģa viņam nebij.

Viņš solījās tūliņ telegrafēt Francijas sūtnim Konstantinopole un

lūgt lai sūta kuģi franču un ari latviešu pārvadāšanai no Novo-

rosiskas uz Konstantinopoli. Tikai laiku nekādu_ viņš nevarēja
noteikt un vai sūtņa rīcībā* būs kāds kuģis, nevarēja paredzēt.

Nekādas garantijas man tomēr nebij, ka latvieši varēs

aizbraukt.

Bija vēl jāmeklē citi ceļi.
Ostā patlaban stāvēja itāliešu kuģis „Praga"_. Tas uzņēma

pasažierus. Bet uztikt uz šī kuģa bija neiespējama lieta. Es

drīz dabūju zināt, ka par starpniecību biļetes dabūšana maksa

tādas zumas, par kādām es nevarēju ne sapņot. Bez lielajam

piemaksām vajadzēja gaidīt rindā.
. .

Šī „rinda" nozīmēja tadu

ļaužu drūzmu, kurai bija bail tuvoties. Jau dažas dienas iepriekš
sāka drūzmēties ap kuģa kantori uzbudinātas virsnieku un citu

ļaužu masas un ieņemt „rindu". Šī rinda jau simtkārt pārklāja
tos nedaudzos simtus cilvēku, kurus lielais kuģis varēja uzņemt.
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Ta vairs nebija rinda, bet vesels laukums uzbudinātu cilvēku,

kuri kā nekā nodrošināja savu kārtu rindā.

Taču man palīdzēja mans labais liktenis. Es uz Muskata

ieteikumu biju aiznesis kādai rīdziniecei, vēl jaunai laipnai mei-

tenei, kura dienēja Lloyd Triestino .kuģu kantorī, pārrakstīt uz

mašīnas iesniegumu ģenerālim Manženam.

Jaunā meitene nevien neņēma nekā par pārrakstīšanu, bet

pat bija tik laipna ka apsolija kuģa kantorī aizturēt ari biļetes
līdz Konstantinopolei man un maniem trim biedriem : veterinār-

ārstam Eduardam Cīrulim, virsniekam Jansonam un bēgļu darbi-

niekam Kārlim Zemolam.

Neraugoties uz šo lielo pakalpojumu, 6. martā tomēr vēl

bija jāpārdzīvo lieli uzbudinājumi, kamēr es tiku pie biļetēm
Laipnā meitene nevarēja tās pate saņemt, bet tikai aizturēt. Man

bija pašam kaut kādā ceļā jāietiek kantorī. Es vairāk reiz mēģi-
nāju tuvoties kantorim un notālēm novēroju, kas notiek ap

durvim. Tiklīdz durvis vērās un kādu laimīgo laida iekšā,

šausmīgā cilvēku masa rēca, kā briesmīgs kolektivs zvērs, un

nelaida pie durvīm tuvāk nevienu citu, kā tikai to, kuru sauca.

Katru, kurš mēģināja rēcošai masai nepaklausīt apdraudēja nāve

uz vietas. Saniknoti virsnieki cilāja pa gaisu revolverus un

kliedza, ka nošaus uz vietas, „kā suni" ikkatru, kurš mēģinās
bez rindas dabūt biļeti. No gaidītājiem ietika kantorī tikai

reti, reti.

Uzņēmīgākiem ar lielajām starpniecības naudām bija citi

ceļi, kurus neviens no mums nezināja. Un tādēļ gaidītajiem
daudz biļešu neatlika.

Es novērodams pārliecinājos, ka ar tukšām rokām, bez

sevišķas gudrības es kantorī neietikšu. Tādēļ es pārgāju uz

mājām, norakstīju kuģa sabiedrībai oficiālu rakstu kādā sevišķā

jautājumā, ierakstīju rakstu izejošu tekstu reģistri un tad ar visu

reģistri devos uz kuģa kantori.

No lielā ļaužu bara vienas malas, turēdamies tuvāk sienai,

es spiedos iekšā drūmajā, uzbudinātā ļaužu masā; es augstu
pacēlu rakstu reģistri un saucu, lai man dod ceļu oficiāla raksta

nodošanai. Pār ļaužu baru pārlidoja savāda murmoņa un atska-

nēja protesta kliedzieni, skaļi jautājieni, biedinājumi:
nelaist viņu! Satur, aptur, turi viņu cieti!"

Sauca no visām pusēm. „Ko viņš tur lien!. . .

Šim grāmata,
raksts!.

. .
Kas par grāmatu?. . .

Dod šurp to grāmatu!
Revidēt, revidēt.

. ~
pārlūkot, kas par dokumentiem!" kliedza

aizsmacis karavīrs pulkveža uzvalkā. „Ja nebūs pareizi, tad -

lūk!" sauca vecs, sirms ģenerālis un augstu pacēla labo roku ar
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revolveri, „Un es savu ari!" iesaucās kāds cits karavīrs un ari

draudoši pacēla pret mani revolveri un kratīja to pa gaisiem.
Man mēģināja aizsprostot ceļu, bet es saņēmu pēdējos

spēkus un caur vājākiem un bezspēcīgākiem spiezdamies izlau-

zos līdz logam. Tur mani pa logu no iekšpuses ieraudzīja kuģa
kantora pilnvarnieks, kurš kādreiz arī bija cēlies no Rigas. Viņa
jaunā darbiniece viņu bija iepazīstinājusi ar manu vajadzību un

viņš, manu stāvokli saprazdams, ātri atvēra durvis un citus ar

roku atbīdīdams, ievilka mani iekšā
. . . Saniknotā masa draudoši

norēca pakaļ. Bet es jau biju drošībā.

Manas un manu biedru biļetes jau bija ieliktas kuvērā un

noslēptas jaunās darbinieces galdā. Naudu es jau vakar vakarā

biju iedevis un tagad nu bez norēķināšanās saņēmu biļetes. Pa

citām izejas durvīm caur pagalmu es tiku ārā un tā biju
glābis.

Kad nu man bija biļetes kabatā, tad arī kuģis „Praga"

izskatījās daudz gaišāks un staltāks, neka vakar.

No prieka es vairs nesajūtu, ka eju pa zemi. Man likās,
ka kāds neizprotams spēks mani nes pa gaisu. Es atskatījos

atpakaļ uz tumšo, draudošo cilvēku drūzmu uz kuģa kantora

laukuma un neviļus smagi nopūtos. Es viņiem jutu ļīdzi; bet

līdzēt nekā nevarēju. Ja arī manas četras biļetes butu viņiem
palikušas, tad tomēr vairāki tūkstoši paliktu bez biļetēm.

Mani biedri Cīruls, Jansons un Zemols arī leca no prieka
gaisā.

Vēl atlika pēcpusdiena un nākošā nakts. Mantas man

nekādas nebija, par tām nebija jārūpējas. Tikai dokumenti un

vēsturiskie materiāli bija jāglābj un maizīte ceļam jāsagādā.
Dabūt maizi un kādus citus produktus Novorosiskā gandrīz vairs

nebija iespējams. Es izskraidījos vairākas stundas, kamēr sagā-

dāju pārtiku pirmām dienām. Maizi es cerēju dabūt uz kuģa
varbūt par lētāku cenu, tādēļ nopirku tikai 1 marciņu_ maizes.

Bet par to jau samaksāju 48 rubļi; pat ilgi nacas meklēt, kamēr

atradu vietu, kur var nopirkt pa mārciņai maizes. Taļak kalnos

uz kāda tukša tirdziņa es vēl atradu vienu mārciņu no holan-

diešu siera, bet arī tikai garozu vien. Taču par to bija jāsamaksā
800 rubļu; vēl nopirku 1 mārciņu ilgi stāvējuša lauku sviesta

par 1200 rubļu, 1 mārciņu speķa par 600 rbļ. un 1 marc. cukura

par 500 rubļiem. Ta nu bija visa mana pārtika uz daudzām

dienām
. .

.
7. marta rītā mēs ar ceļabiedriem jau lauzāmies caur ap-

krautiem un cilvēku apsēstiem krastmalas laukumiem pie kuģa.
Tas bija pēdējais pārbaudijumu un moku_ cēliens

.. , Katrs,

kam pat bija biļete kabatā, baidījās no visādam nejaušibam . . .
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Gāja baumas, ka karavin ar varu rekvizēs katru kuģi, vienalga,
vai tas pieder kādai krievu sabiedribai, vai ārvalstniekiem, un

tad pārvadās karavīrus. Citus visus pasažierus atstās uz krasta

vai pat nosviedīs no kuģa jūrā. Arī bija iemeslis domāt, ka

kuģa administrācija, izvairidamās no ļaunām nejaušībām, atbrauks

kuģi tāļak no krasta un pasažierus vēlāk vedīs uz kuģa ar

laiviņām. Tādāgadījumā laiviņās tā kā tābūtu sabiruši karavīri un visi,
kam vairāk spēka, un pasažieri būtu palikuši uz krasta drūzma, vai arī

laiviņas, ļaužu pārpildītas, turpat būtu nogrimušas. Te visādi

bija dzīvība apdraudēta. To katrs saprata. Tādēļ katrs spēcī-
gākais lauzās ar visiem spēkiem caur vājākiem un drīzāk gribēja
būt uz kuģa drošībā, lai tad vēlāk notiek ar citiem, kas notik-

dams. Pa visu krastmalu un it sevišķi ap kuģi auroja un

kliedza, vaimanāja un elsoja ; cilvēku sejas bija sarkanas pietvī-

kušas, acis plati ieplēstas un baiļu pilnās, acu bedres dziļi
iekritušas ; visiem plūda pa seju uz leju straumitēm lielas sviedru

lāses cita pakaļ citai
. . . Bērni un sievietes spiedza un vaima-

nāja . . . Pār cilvēku galvām pa gaisu cilājās smagi un viegli
čemodāni, kurvji, aizsaiņi ; bet katru smagāku mantas gabalu
pavadija lāsti un aurošana : «Cilvēkam nav vietas, dvēseli žņaudz
nost, elpu nevar atvilkt, dzīvību nevar izglābt, bet šie velni, ar

saviem čemodāniem laužas pāri galvām. Nost ar čemodāniem

no—o—ost, no—o—ost! Daži pasažieri, patiešām nolaida čemo-

dānus pie zemes, sauca kādus nesējus, solija lielu naudu, bet

kad tas nekā nelīdzēja, atstāja čemodānu uz bruģa un glāba
savu dzīvību

. . .

Ap šauro kuģa tiltiņu notika tāda sacīkste un tāda laušanās

un cilvēku sejas te bija tik niknas un izmisušas, ka likās nu

tūliņ visi kritīs cits citam pie rīkles un cits citu nožņaugs . .
Tikai paši pēdējie, stiprākie tad izglābsies un kā uzvarētāji uzies

uz kuģā . . . Kuģa administrācija ar policijas palīdzību mēģināja
kaut kā atturēt briesmīgo laušanos un druzmešanos, bet tas nekā

nelīdzēja. Tikai ar lielgabaliem te varbūt varēja ceļu notīrīt .. •
Un tomēr arī es reiz tiku uz kuģa un mani, biedri ari...

Mēs vēl atradām šauru vietiņu uz kuģa virsus kuģa priekšgalā
uz lūka durvīm. Ta bija nedroša vieta, no tās mūs arvien

dzenāja prom, bet paldies Dievam arī par šo vietu. Tādi jau nu

bija 3. klases apstākļi. Ko tur darit.

Pagāja ilgāks laiks, kamēr mēs noslaucījām sviedrus un

atelsamies pēc briesmigajām pūlēm un neaprakstāmā uztrau-

kuma.

Pēc tam iestājās dvēseles miers
. . . Kas lai spēj aprakstīt

mūsu prieka jūtas un to lielo morālisko atvieglojumu, ko mēs
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ar biedriem nu sajūtam un izbaudījām visos dvēseles dziļumos,
būdami uz kuģa drošībā

. . .
Uz krasta viss vēl turpinājās ...

Jo biezāka tapa vakara

krēsla, jo briesmas un troksns uz krastmalas pieauga
.

. .
Tur arī notika nedzirdētas spekulācijas: lietas pārdeva un

naudu mainīja; cits citu piekrāpa un apzaga; par mantas

iekravašanu kuģi vai lietu uznešanu uz, kuģa prasīja zumas

kuras bieži bija vairākkārt lielākas par mantas vai nesamo lietu

vērtību.

Uz krasta tagad turpinājās īsta „zemes dzīve", juku jukām
ar pašu elli

... Kuģis — bija debesis, kur tagad mita izre-

dzētie un laimīgie .. . Tādēļ „zemes bērni" apskauda šos lai-

mīgos un pavadot viņus uz kuģa centās noplēst no viņiem pašu

padejo drēbju vīli...
8. martā kuģis atpeldēja no krasta. Bija svētdiena. Diena

bija apmākusies un lietaiņa ar stipru vēju. Kuģis smagi šūpojās
pa bangu kalniem un lejām .

. .

Bet es savā dvēselē sajutu tik

lielu svinīgu mieru, ka negribējās ne kustēties, ne runāt, ne

dzirdēt cilvēku balsis. Es sevi vairs nepazinu. Ilgus gadus es

vairs nebiju sajutis tādu mieru.

Visa mana būtība nu bija pārvērtusies savādā, saldā, lielā,

plašā garīgā dzīvē, neaptveramā un nebeidzamā lielā domā,
kurai nebija ne laika, ne robežu . . .

Uz kuģa mana apkārtne pazuda. Es vēl redzēju tikai juras

bangas šūpojamies. Tā es sēdēju ilgu laiku brīžiem acis

aizvēris.

Manas domas neapzinīgi klīda un maldījās kaut kur lielā

tālumā, tālā klusā pagātnē ...

Nu bija tik viegli domāt. Sen,

sen, es tā* nebiju domājis. Sirds vairs nesāpēja un neraustījas.

Viegli uzpeldēja no pagātnes un atkal nozuda seni, tāļi

notikumi
...

Bet domas nestāvēja uz vietas. Lēni un neaptu-
rami tās tuvojās nesenai pagātnei.

Atmiņā uzpeldēja bēgļu dzīves šausmīgās ainas, plūstot
tautai ārā no dzimtenes. Nu manas domas apstājas un sirds

nodrebēja.
Pa ceļiem un laukiem, caur mežiem un gravām leni

kustējās uz' priekšu nepārredzamas vezumu rindas un cilvēku un

lopu bari
.
.

.

Virs šiem lielajiem tautas_ plūdiem paceļas gaisos un atli-

doja līdz manim šausmīga rūkoņa, izmisušu cilvēku čalona,

sievu un bērnu vaimanas ...

Cilvēku, vezumu un lopu straume ar visu troksni ieplūda
un nozuda lielā tumsā,
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Ši noslēpumainā tumsa sniedzās līdz pašām tumšajām
debesīm, kur zvaigžņu nebij. Es pats nogrimu un pazudu tumsā

līdz ar bēgļu vezumu rindām, cilvēku un lopu bariem.

Ilgi, ilgi mēs klīdām un maldījāmies pa šo briesmigo
tumsu un visu cilvēku sejas, kuras es redzēju tumsā, bija pelē-
kas un novārgušas . . .

Manas domas maldījās lēni un mocoši caur visiem pilsoņu
kariem un karu laiku ciešanām.

Es atmaldījos līdz Novorosiskai, līdz vakardienai
...

Vēl

atdzīvojās vakardienas ainas uz jūras krastmalas; arī tās vēl

kustējās lielā tumsā.

Es nekustēdamies sēdēju pie kuģa sienas atspiedies un

acis aizvēris domāju un domāju.
Vēl pēc kāda brītiņa smagās domas neapzinigi sāka virzī-

ties pretīm nākotnei un tapa vieglākas.
Es neviļus dziļi nopūtos un līdz ar nopūtām no manas

sirds novēlās smags slogs.
Mana gara acu priekšā tumsas vienā malā sāka aust gaisma.

Tumsas viļņi, kā melni mākoņi, drebēdami lēni virzījās uz abām

pusēm. Gaišums tapa arvien spožāks un platāks, un uzausa

līdz psšiem debess augstumiem. Tumsa jau aizvirzījās man aiz

muguras.

Manā priekšā tālumā, spožajā gaišumā es nu ieraudzīju
savu dzimteni

. . .
visā plašumā un skaistumā, pirmo reizi pēc

pieciem gariem, bēdu pilniem bēgļa gadiem ...
Es atkal ierau-

dzīju Kurzemes zaļos laukus un kalnājus, saulē mirdzošas ezerus

un straujās upes . . .

baltos mākoņu kalnus pie gaiši zilajām
debesīm un pavasara mākoņu ēnas ātri peldam pār gaiši-zaļajiem
rudzu zelmeņa kalnājiem aiz dzimtenes upes lejas ...

Un sen,

sen nostaigātie baltie Kurzemes ceļi locijās manā priekšā pa
kalniem un lejām ...

Es gāju pa šiem baltajiem ceļiem, kā savā

bērnībā, un ieraudzīju vecās, sirmās lauku baznīcas
.
.

.
Embūtes

.
. i

Bātes
.. . Nigrandes ...

vēl citas
.. . Lieli, zaļi kļavu koki ap-

ēnoja šīs baznīcas
...

un kad viņas man nozuda, es gāju tālāk

pa skaistiem zaļiem dzimtenes kalniem un redzēju balti-zaļās
bērzu birzes un ziedošās gravas, un dzimtenes ziedošos laukus

.. j
Man atkal šalca pretīm Ventas ūdens krituma mūžīgā šalkoņa

pie Kuldigas un manas dzimtenes upites Lētižas noslēpumaiņā
straumes čaloņa Mazajā Posumelī . . .

Es lēni atvēru acis un skatījos prom pār jūras bangām un

bangu baltajiem cekuliem
. . .

Jau lielā tālumā pāri viļņiem es vēl ieraudzīju Novorosiskas

krastus un kalnājus nogrimstam zilganā pavasara miglā . . .

„Aiz viņiem krastiem nu palika mans darbs
..

." man pie-
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peši iešāvās galvā asa doma, „viss mans latvju bēgļu gadu darbs,
kas vilkās cauri pasaules karam, revolūcijai, pilsoņu kariem un

neaprakstāmām cīņu jukām
...

11. jūlijā 1915. gadā es paņēmu
savā rokā bēgļa ceļaspieķi un nu tikai vakardien es pabeidzu šo

tālo ceļu"

Neviļus es pārvilku roku pār seju . . . Pieci gari darba gadi
bija nemanot pagājuši... Tie izbeidzās uz Novorosiskas krastiem ...

„Kas man ceļu rādīja, kas padomus deva, kas palīdzēja šinī

smagajā darbā?" es neviļus iejautajos. Un nu manā gara acu

priekšā sāka kustēties un virzīties man garām nebeidzama darbi-

nieku un darbinieču rinda no paaudžu paaudzēm. Es itkā pazudu
viņu lielajā skaitā. Viņi bij itin visur, tālās un tuvās zemēs,

lielās un mazās pilsētās: Maskavā, Peterpilī, Jeiskā un Novgo-
rodā, Valkā, Čeļabinskā, Ufā un Orenburgā, Rževā un Odesā,
Ķijevā un Novorosiskā, Harkovā un Nikolajevā ...

un visur, kur

man nācās strādāt
.

.
.

Ar dziļu gandarījumu es nu atminējos, ka visur, visur, kur

tik latviešu bēglis nolika savu ceļaspieķi; kur atskanēja latvju
valodas mīļās skaņas, visur, visur tūliņ atradās darbinieces un

darbinieki, pašaizliedzīgi un izturīgi, kuri savu sirdi atdeva liela-

jam tautas darbam un cits citu pie rokas vadīja, cits citam pa-
domu deva un nekad nepagura .. .

Es atkal ieraudzīju visus, kas man pašam bija roku pasnie-

guši grūtajā darbā un liktenīgā brīdī, un to bija tik daudz
.. .

Agrāk man maz bija laika par viņiem domāt; bet nu lielā

dvēseles miera brīdī viņi visi vienā reizē nostājās manā priekšā,
itkā no manis atvadīdamies, un es nu redzēju viņu lielajā pulkā

augsti mācītus vīrus un vienkārša darba daritājus; sirmus vecīšus

un ziedošus jaunekļus un jaunavas . . . studentus un novārgušus
skolnieciņus .. .

Tur stāvēja čaklais piensaimnieks vai dienas

algādzis; tur zemkopis-bēglis un karagūsteknis; tur drēbju tīrītajā
un šuvejiņa, kalējs un atslēdznieks, durvju sargs un karavīrs,
drēbnieks un kurpnieks, lepna, turiga inženiera kundze

un nabaga drēbnieka sieviņa .
.

. Viņi visi bij darijuši tautas mī-

lestības darbus un ari man palīdzējuši pašaizliedzīgi, bezbailīgi,
nerūpēdamies par savu nākotni . . .

Mēs visi darījām vienu darbu un kalpojām vienam lielam

mērķim.
Šie ilgie, grūtie pārbaudīšanas gadi stiprināja manu pārlie-

cību, ka bez maziem cilvēkiem nevar sasniegt lielus mērķus.
Tautas cīņās un tautas darbā nemaz nav mazu cilvēku. Kad jā-
izcīna brīvība, jāceļ valsts un jāsargā tautas nākotne un vēsture,

tad visi, kas cīnās, ir vienādi lieli cīnītāji.

„Kas cēla Latviju?" es čukstēdams pats sev jautāju. „Vai
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tie bija tikai kādi varenie latvju vīri, kas ar savu lielo gudrību
un morālisko spēku uzvarēja ienaidniekus un nodibināja zemē

mieru un kārtību, un atjaunoja tautas dzīvi?"

„Ne, ne viņi vien!" skanēja droša atbilde.

„Mūsu valsti cēla itin visi, kas karsti mīlēja savu dzimteni

un tautas brīvību: visi cīnītāji kara laukā, visi latvju bēgļi sve-

šatnē un arājs druvā un sējējs tīrumā, un jauneklis skolā un

sirmgalvis-strādnieks fabrikā.

Visur itin visi darīja vienu vienotu lielu darbu, lielā ticībā

uz nākotni, un cīņas laukā un smagās pārbaudišanas dienās stā-

vēja viens par visiem un visi par vienu . . .

Novorosiskas tumšie, miglaiņie kalni jau bija nozuduši un

pagātnes domas ari bij izdomātas.

Nu es iesāku risināt gaišas domas tikai par dzimtenes

nākotni
. . .

*
'

..y... * *

Uz Prinču salām, netāļu no Konstantinopoles man vēl

nācās izpildīt pēdējo darba cēlienu.

Konstantinopolē pie kuģa mani nejauši ieraudzīja kāds

latviešu jauneklis no Ķijevas.
Viņš man paziņoja, ka uz Proti salas, Prinču salu grupā,

izpilda ārsta pienākumus mani labi paziņas no Ķijevas Dr. Sproģis
ar kundzi, vēl neesot oficiālas Latvijas pilsoņu pases.

Bez Sproģiem, uz Prinču salām var būt vēl esot kādi citi

latvieši, Deņikina armijas ievainotie un slimie.

Es aizrakstīju Dr. Sproģim un pēc atbildes saņemšanas
braucu uz Prinču salām.

Priecīga bija mūsu tikšanās pēc pēdējā pārdzīvotā briesmu

pilnā gada.
Mūsu nostāstiem, likās, nebūs gala.
Uz šīs pašas salas pēc smagas slimības bija atstāts jauns

Deņikina armijas virsnieks Ernests Treimanis, kurš jau bija zau-

dējis visas cerības reiz tikt atpakaļ uz dzimteni. Viņam vairs

nebij itin nekādu personas dokumentu un nekur citur viņš tādus

vairs nevarēja dabūt.

Kādu laiku Deņikina armijas ievainotos, slimniekus un

bēgļus — aristokrātus no Krievijas uz Prinču salām uzturēja

angļi, franči, amerikāņi un itālieši.

Par to visiem nometinātiem bija jāpadodās stingram, itkā

gūstekņu režimam.

Bet pēc labdarības izbeigšanās, salu iedzīvotajiem bija

jāpārceļas uz citurieni un jāmeklē darbs un rūgta maize.

Viņiem, kā svešu valodu nepratējiem, nebij iespējams atrast

darbu un tādēļ viņu nākotne bija drūma un jaunu likstu pilna.
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To saprata itin visi salu iedzīvotāji. Ar krievu armijas
apliecībām ari nekur nevarēja atrast uzturēšanās tiesības.

Dr. Sproģis man palīdzēja noskaidrot jaunā karavīrā Trei-

maņa personu un es arī viņam varēju izdot Latvijas pasi.
Viņam atkal uzausa cerība redzēt dzimtenes sauli un sa-

vējus. Viņa acīs iemirdzējās prieka uguntiņa un valoda tapa
modra un sirsnīga.

Konstantinopolē dienu pēc dienas ieradās reti latvieši, kā

gāju putni.

Viņi visi bija pārdzīvojuši smagus pārbaudījumus dažādās

armijās un no tām atraisījušies meklēja ceļu uz dzimteni.

Es ar saviem ceļabiedriem Cīruli, Jansonu un Zemolu ap-
metāmies kādā poļu bēgļu patversmē mazā, mazā istabiņā bez

logiem, gultām un soļiem. Gaisma iespīdēja pa stikla durvīm.

Mums bija jānodzīvo karantinā noteikto dienu skaits. Bez

tam man vēl bija jānogaida, kamēr aizdzīst manas kājas pēdas

apakša, kuru uz kuģa „Prāga" izgraizīja kuģa ārsts pēc asins

saģiftēšanās turku «dezinfekcijas" pirtī Bosforā.

Mūsu prieks bija liels, kad kādā rītā mūsu istabiņas durvīs

ar smaidošām zaļoknēm, sārtām sejām parādijās Jānis

Benjamiņš un viņa ziedošā māšele Mārtiņa, kura gandrīz
mēnesi atpakaļ Novorosiskā tik sirsnīgi gādāja par brāļa pasi.

Jaunā drošsirdīgā meitene caur visām briesmām laimīgi
bija pasi aizvedusi un brāli atradusi.

Nu viņa atkal mums, tumšās istabiņas iedzīvotājiem, laipni

pakalpoja un izslaucīja mūsu istabiņu un uzvārīja tēju.

Viņa runāja laipni un jautri, un bija ļoti priecīga, ka va-

rēja mums pakalpot.

Viņas brālis, brašs, nenoguris jauneklis pēc visām kara

likstām jutās ļoti omulīgi un runāja strauji un sirsnīgi.
Par Deņikina un viņam padoto augstāko_ krievu virsnieku

izturēšanos pret latviešiem Benjamiņš nevarēja diezgan no-

sirdīties.

Latvieši turēti aizdomās, kā lieliniecisma piekritēji, un bieži

vien ari armijā vajāti.

Tiklīdz kāds latviešu karavīrs paziņojis, ka viņš nodomājis

griesties pie Latvijas priekšstāvja un saņemt pasi aizbraukšanai

uz Latviju, viņu tūliņ sūtījuši uz priekšējam pozicijam pret lieli-

niekiem. Bijuši atgadījumi, ka tiklīdz Deņikina armijas cīņas

pret lieliniekiem notikušas kādas neveiksmes, armijas.daļu priekš-
nieki uz nedibinātu aizdomu pamata likuši priekša apvainot
latviešus nodevibā un nodot viņus lauku karatiesai.

Tikai pateicoties dažu augstāku štāba virsnieku iecietībai



218

un pareizākam uzskatam par nacionāli domājošiem latviešiem

aizdomās turētie nav krituši lauku karatiesas rokās.

Telegramai par latviešu atsvabināšanu no mobilizācijas un

armijas dienesta, zemākie armijas daļu priekšnieki nav piegrie-
zuši nekādu vērību.

•Tādēļ ari Benjamiņš, tiklīdz viņa māšele atvedusi viņam
pasi, tūliņ bez kādas atļaujas sēdies nākošā vilcienā un kopā ar

māsu braukuši uz Novorosisku. Te viņi ieradušies īsi pirms

pilsētas krišanas un tikai nejauši vēl dabūjuši izglābties uz

franču kuģa.
Citu latviešu karavīru aizvešanai ģenerālis Manžens nebija

varējis kuģi apgādāt un viņu liktenis palicis nezināms.

Vēlāk par viņiem stāstīts, ka viņi visi nomocīti šausmīgā
nāvē.

No Konstantinopoles mēs devāmies uz dzimteni pa dažā-

diem cieļiem un te atkal visi laimīgi tikāmies tautas nākotnes

celšanas darbā. .
.

II.

Latviešu nacionālā un politiskā darbība Ukrainā Latvijas
valsts dibināšanas laikā.

1. Viskrievijas tautu un apgabalu priekšstāvju kongress.

Pirmo reizi latvju tautas priekšstāvji lielākā skaitā uzstājās
visu Krievijas tautu saimē Ukrainas Centrālās Radās sasauktā

Viskrievijas tautu un apgabalu priekšstāvju kongresā Ķijevā
8.—15. zeptembrī 1917. gadā.

Šinī Kongresā ieradās kā latviešu priekšstāvji: Kurzemes

Zemes Padomes delegāts Kristaps Bachmanis, Vidzemes Zemes

Padomes delegāts Zigfrids Meierovics, Latgales Pagaidu Zemes

Padomes un strēlnieku grupas Izpildu Komitejas delegāts Staņi-

slavs Kambala, Rigas Latviešu Demokrātiskās partijas delegāts,
lektors Mārtiņš Bruņenieks (Ķijevā) un Ķijevas latviešu delegāti,
lektori: Roberts Bērziņš un Kārlis Zalts.

Šinī kongresā pirmo reizi visu Krievijas tautu priekšā un

viņām piedaloties atklāti un slepeni cildināja Latviju, kā [topošo
valsti. Latviešu strēlnieku varoniba un skaļā cīņu slava jau bija

noskanējusi tāļu pa visu plašo agrāko Krieviju un Kongresā
vairs nebija nevienas tautas, kas nepazītu latvju tautu. Tas at-

viegloja latviešu delegātu stāvokli.

Rezolūciju par Latviju latviešu delegāti sastādīja saskaņā ar

to domu virzienu, kāds jau bija izpaudies Latviešu Bēgļu Apgā-
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Goda

prezidents,

Ukrainas

Centrālās

Radas

prezidents
M.

Gruševskis.

Priekšsēdētāji:
No

Ukrainiešiem:
Mik.

Šrags,

Mikola

Ļubinskis,
no

gruziņiem
J.

Barātašvīli,
no

leišiem
V.

Bieļskis,
no

latviešiem
K.

Bachmanis,
no

igauņiem
A.

Jürgen-

šteins,
no

žīdiem
N.

Sirkins,
no

moldaviešiem
V.

Čiževskis,
no

turkiem

Š.

Rustambēkovs,
no

kazakiem
A.

Dolgovs,
no

baltkrieviemI.Kraskovskis.
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dašanas Centrālkomiteja un Kurzemes un Vidzemes Zemes

Padomēs.

Latvju tautas pašnoteikšanās domās pamatā bija neatka-

riga Latvija. Tomēr aiz politiskiem un diplomātiskiem
laika apstākļiem uz ārieni vēl runāja par autonomiju Krievijas

federācijā.

Ķijevā sastāditā un Tautu Kongresā vienbalsigi pieņemtā

Rezolūcija par Latviju",
skan :

Noklausījies latviešu priekšstāvju ziņojumu,
1. Ka Vācija okupējusi Latvijas daļu — Kurzemes guberņu

un dažus Vidzemes guberņas apriņķus,
2. ka Vācijas valdība jau izteikusies par okupēto Baltijas

apgabalu pievienošanu Vācijai,
3. ka latvju tauta pēdējos divos gados savās Saeimās un

Kongresos jau izteikusi savu gribu, lai visu latviešu apdzīvoto
zemi viņas etnogrāfiskās robežās un proti : Kurzemes guberņu,
Vidzemes guberņas dienviddaļu, Vitebskas guberņas trīs apriņķus:
Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils, un latviešu apdzīvotās kaimiņu
guberņu pierobežu joslas, — apvienotu zem vārda ~Latvija"
vienā autonomā, pašlemjošā demokrātiskā vienībā, Krievijas
federativā demokrātiskā republikā,

4. ka Pagaidu valdība līdz šim nav atbalstījusi latvju
tautas pieprasīto Latvijās apvienošanu,

5. ka nenoteiktais latvju tautas stāvoklis un nezināšana

kāds liktenis nākotnē sagaida okupētās Latvijas daļas un kā

Pagaidu valdība un krievu demokrātiskās aprindas izturas pret

okupācijas jautājumu, uztrauc prātus latvju tautā, kā Krievijā, tā

ari okupētos apgabalos,
Tautu Kongress vienbalsīgi nolēma : griest Pagaidu valdības

vērību uz to, ka ir nepieciešams nekavējoties izdot un izsludināt

sevišķu dekrētu par visu minēto Latvijas daļu apvienošanu un

autonomās Latviešu pašlemjošas demokrātiskas vienības nodibi-

nāšanu Krievijas federativā-demokratiskā republikā."
Arī Ukraina un citas Krievijas tautas, kuras piedalījās

Kongresā, izņemot Poliju un Lietuvu, pirmo pamatrezoluciju par

Krievijas republikas federativo iekārtu noslēdza ar sekošu beigu

nodalījumu :

«levērojot pievestos motivus, Tautu Kongress vien-

balsīgi nolemj: «Krievijai jātop parfederativu de-

mokrātisku republiku."
Šī rezolūcija tomēr bija tikai izkārtne. Aiz tās bij apslēpta

neatkarība.

Tā Ukrainas, kā arī visu citu tautu priekšstāvju patiesās
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domas bija — pielikt visus tautas apziņas spēkus, lai katra

Kongresā ieradusies tauta taptu par patstāvīgu un neatkarigu
valsti.

Neizpaustā noruna bija tā, ka par federāciju jāraksta un

jārunā tik ilgi, kamēr katra tauta nebūs spējiga atraisīties no

Krievijas virskundzības un galigi nokratīt Krievijas varu.

Šis mērķis tomēr pēc iespējas bija jāsasniedz tūliņ, nenogaidot

Krievijas spēku pieaugšanu un noorganizēšanu pēc kara.

Ukrainieši, baltkrievi, krimieši, gruzini, azerbeidžanieši un

kaukaza tautas aizrādīja uz latviešu strēlniekiem un tos nostā-

dīja katras tautas nacionālai armijai par priekšzīmi.
Galvenās vispārējās rezolūcijas bij astotā un vienpadsmitā,

kurās slēpās katras tautas īstie nodomi. Astotā rezolūcijā: par
tekošo politisko momentu sacīts: .Kongress atzīst, ka

p i 1 nigas tautu pašnoteikšanās p r incips pavē-
loši prasa savu izvešanu dzīvē. Tikai Krievi-

jas armijas nacionalizešana zem nacionālās

revolucionārās demokrātijas organizāciju
vadības un aizmugures apstākļu pārveidošana
piedaloties tām pašām organizācijām, var pa-

celt valsts pašaizsargašanās spējas un tuvināt

goda pilnam mieram."

Šo rezolūciju katra tauta tulkoja tā, kā viņai jācenšas pašai
nodibināt savu nacionālu armiju un ar tās spēku izvest dzīve

pilnīgu pašnoteikšanos, kuras gala mērķis bija neatkarība.

Vienpadsmitā rezolūcijā „Par Satversmes Sapulci"
Tautu Kongress vienbalsigi nolēma, ka neatkarigi no Viskrievijas
Satversmes Sapulces sasaukšanas, jāsasauc uz demokrātiskiem

pamatiem Vietējās Satversmes Sapulces, kas lai noteiktu savu

attiecību normas pret centrālo federācijas orgānu un konkrētas

formas par katras tautas vai apgabala autonomā institūta iekšējo

organizāciju."
Šo rezolūciju katrai tautai bija jātulko ta, ka sava satver-

smes Sapulcē ir jāpanāk neatkariba.

Labākas sazināšanās dēļ starp pašam tautām, kuras stāv

uz pašnoteikšanās principa un cenšas pec neatkaribas, Kongress

nodibināja Tautu Padomi, kurā no latviešiem ievelēja par

pastāvīgiem locekļiem : Mārtiņu Bruņenieku, Kristapu Bachmani,

Zigfridu Meierovicu un Staņislavu Kambalu.

Līdz Ukrainas valsts neatkaribas proklamēšanai, Tautu

Padome Ķijevā sasauca tikai vienu sesiju, kura no latviešiem

piedalijās'Kr. Bachmanis. Šī sesija notika 26. un 27. oktobrī

1917. gadā.
Latviešu Pagaidu Nacionāla Padome 18. novembrī 1917. g.
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apstiprināja Kongresa ievēlētos Tautas Padomes locekļus no lat-
viešiem un ar rakstu no 10. janvāra 1918. g. Ns 46, paziņoja
Tautu Padomei, ka L. P. N. Padome savā pirmā sesijā no jauna
ievēlējusi Tautu Padomē Nacionālās Padomes locekļus: Kristapu
Bachmani, Zigfridu Meierovicu un Staņislavu Kambalu un Ķije-
vas universitātes lektoru Mārtiņu Bruņenieku.

Pēc neatkarīgas Ukrainas Tautas Republikas proklamēšanas,
Centrālās Radās prezidents prof. Gruševskis, kas arī bija Tautu

Padomes prezidents, vairs nesasauca Tautu Padomi, aizrādīdams,
ka Ukrainai, kā neatkarīgai valstij, vairs nav nekādas intereses

piedalīties Tautu Padomē.

Pirmais latviešu Nacionālās Padomes priekšstāvis Ukrainas

Centrālā Radā bija Mārtiņš Bruņenieks, kuru šinī amatā ievēlēja
Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome savā pirmā sesijā 16. līdz

19. novembrī 1917. gadā.

2. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes priekšstāvniecības
darbība Ukrainā un citās dienvidus zemēs.

Ukrainā, Krimā, Donas un Kubaņas apgabalos bija vairums

latviešu bēgļu un daudz latviešu kolonistu. Tādēļ L. N. Padome

centās joprojām uzturēt ar Ukrainas Centrālās Radās valdību

ciešus sakarus un ar Radās palīdzību pēc iespējas atvieglot bēgļu
likteni.

Latviešu Nacionālai Padomei arī bija steidzamības kārtā

jāiepazīstina izkaisītie bēgļi un kolonisti ar Padomes lielo nozīmi

un viņas uzdevumiem, un jāsagatavo bēgļi uz Latvijas valsts

dzīvi.

Tiklīdz Krievijas Padomju valdība iesāka Brest-Litovskā

miera sarunas ar Vāciju, Ukrainas Centrālā Rada lika Vācijas
valdībai priekšā noslēgt ar Ukrainu zeparatu mieru.

Centrālā Rada arī uzaicināja visas citas Krievijas jautas,
kuras centās iegūt neatkarību, pievienoties Radai un sūtīt uz

Brest-Litovsku savus delegātus. /

Rada piesolīja šīm tautām savu starpniecību miera sarunas.

Nacionālās Padomes valde 5. janvārī v. st. 1918. g. nolēma

sūtīt uz Ķijevu pie Radās miera jautājuma Z. Meierovicu, Kr.

Bachmani, J. Čaksti, J. Sesku, J. Kreicberģi, A. Bergu un J.

Zaliti. 8. janvārī Padomes Ārlietu nodaļa Peterpiī atzina, ka

oficiāla delegācija uz Bresti nekādā ziņā nav sutama, kas varētu

modināt aizdomas pie sabiedrotiem, bet gan nolēma bez kavē-

šanās sūtīt uz Ķijevu pie Centrālās Radās Kr. Bachmani ar uzde-

vumu informēt ukrainiešus un citas tautas par latviešu un Latvi-

jas stāvokli un kur vajadzīgs iesniegt un izteikt latviešu protestus

un prasības, nesaistot to ar oficiālām miera sarunām.
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Bachmanis devas ceļā 10. janvāri 1918. gadā un ieradās

Ķijevā 12. janvārī v. st. Lielinieki no Harkovas puses jau uz-

bruka ukrainiešiem.

Naktī no 14. uz 15. janvāri ari Ķijevā jau iesākās pilsoņu
karš. Lielinieku grupas sacēlās pret Centrālās Radās varu pašā
pilsētā un Maskavas lielinieku pulki iesāka apšaudīt Ķijevu no

ārienes. Bachmanis vairs nevarēja atgriesties Pēterpilī un Valkā.

Visi ceļi bija lielinieku aizņemti.
Lielinieku artilērija apšaudīja Ķijevu bez pārtraukuma vien-

padsmit dienas un desmit naktis.

Naktī no 25. un 26. janvāri v. st. Centrālā Rada un viņas
karaspēks atstāja Ķijevu un aizgāja uz Žitomiras pusi. 26. janvāra
rītā Ķijevā ienāca lielinieki.

Nu latviešiem bija jāpārtrauc nacionālā darbība

Radās karaspēks apvienojās ar Vācijas karaspēku un nāca

atpakaļ uz Ķijevu.
Vācu armijai Ķijevai tuvojoties lielinieki atkāpās un ukrai-

nieši ar mazām vācu karaspēka grupām ienāca Ķijevā 17. februārī

(2. martā j. st.).
Nu latvieši varēja atkal atjaunot savu darbību.

3. Ukrainas Latviešu Centralkomiteja

Ar Latviešu Nacionālo Padomi kara apstākļu dēļ bija pār-
traukti visi sakari. Pa visu Ukrainu un Krievijas centrā plosījās
pilsoņu karš un visi ceļi uz Pēterpili vai Valku bija karotāju
rokās.

Visa latviešu un Latvijas valsts politika dienvidos, plašās
bēgļu masās nu bija jāvada gluži patstāvīgi un neatkarīgi np

Nacionālās Padomes.

Kr. Bachmanis, kā Nacionālās Padomes prezidija loceklis

un Koloniju nodaļas priekšsēdētājs turpināja darbu Nacionālās

Padomes garā Latvijas valsts neatkarības virzienā.

To pašu darīja Ķijevas un citu lielāku pilsētu vadošie

latvieši.

Vispirms bija jārūpējas par kādas vietējās centrālas latviešu

organizācijas dibināšanu, lai tādā ceļā vieglāki varētu apvienot
un informēt plašās bēgļu masas.

Ar atjaunotās Centrālās Radās un vācu štāba piekrišanu
Bachmanis un Ķijevas latviešu organizācijas sasauca Kijevā
10. martā vispārēju latviešu sapulci. Bij ari ieradušies delegāti
no atsevišķām šķirām un organizācijām.

Bachmanis savā referātā par Nacionālās Padomes darbību

un lēmumiem un par latviešu un Latvijas apstākļiem ari uzsvēra,

ka Ukrainā, kur bēgļu laikmetā dzīvo tikdaudz latviešu, ir vairāk
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kā nepieciešama spēcīga centrāla latviešu organizācija, kurai būtu liela
autoritāte visu latviešu acīs.

Visi sapulces dalībnieki paklusām ari bija labi informēti

par to, ka ievēlamai Ukrainas Latviešu Centrālkomitejai jāpie-
šķir latviešu parlamenta loma Ukrainā un

jāturpina Latviešu Nacionālās Padomes

uzsāktais lielais Latvijas tapšanas un aizstā-

vēšanas darbs.

Sapulce tūliņ ievēlēja Centrālkomitejā 25 locekļus ar no-

teikumu, ka priekšstāvis no lielākām Ukrainas pilsētām un

latviešu kolonijām jāievēl vietējām sapulcēm.

Centrālkomitejas locekļi:

1) Notārs Kr. Bachmanis, 2) skolotājs A. Dūms, 3) lektors

Rob. Bērziņš, 4) inženieris Dombrovskis, 5) lektors Sokr. No-

vickis, 6) inženieris K. Zalts, 7) skolotājs un grāmatvedis J. Edolfs,
8) Kalnu inženiers Kalniņš, 9) lektors J. Ozoliņš, 10) amatnieks

Andr. Dombrovskis, 11) Dr. J. Sproģis, 12) kooperators T. Zie-

diņš, 13) instruktors J. Bebris, 14) grāmatvedis R. leviņš,
15) inženieris Ed. Lindemans, 16) inženieris V. Zemits, 17) mcd.

students Kr. Katlaps, 18) kooperators J. Šiliņš, 19) lektors

M. Bruņenieks, 20) skolotājs R. Eltermanis, 21) mekaniķis
V. Freimanis, 22) ķimiķis E. Helmanis, 23) kom. inženiere

E Kļaviņ jkdze, 24) inženieris J. Popens, 25) Dr. F. Biezais

(kurš bij aizceļojis un amatu nevarēja pieņemt): Vēlāk ievēlēti:

26) amatnieks Kr. Balodis, 27) amatnieks A. Moors, 28) grāmat-
vedis Rotgalvis, 29) amatnieks I. Strazdiņš, 30) inženieris

0. Veidemanis, 31) techniķis K. Apens, 32) ekonomisko zinību

kandidāte Ženija Veideman! 33) amatnieks M. Trautmanis. No

vietējām sapulcēm ievēlēti: no Odesas: 1)D. Vilsons,
2) J. Asaris, 3) T. Pūriņš, 4) K. Zariņš ; no Harkovas:

1) J. Āboltiņš un 2) V. Bergmanis; no Jekaterinoslavas:

1) E. Cālits un 2) P. Skuja ; noNikolajevas: J. Bramanis

no Sum i c m K. Bebris ; no HersonasV. Jurevics ; no

Aleksandrovskas T. Cukurs.

Centrālkomitejas valde: priekšsēdētājs S. Novic k i s, pec

viņa aizbraukšanas uz Latviju — V. Zemits; priekšsedataja
biedri: J. Edolfs un T. Ziediņš; sekretārs K. Zalts,

sekretāra biedrs A. Dūms, pēc viņa aizbraukšanas uz Latviju
p

- Siņu k s ; mantzinis J. Bebris, mantziņa biedrs

A. Dombrovskis; valdes locekļi: Kr. Bachm a n i s un

V. Freimanis.
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Valdes loceklis Kr. Bachmanis, kurš izveda dzīve

Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes politiku, uzņēmās Ukrainas

Latviešu Centrālkomitejas priekšstāvja pienākumus Ukrainas val-

dības un parlamenta aprindās, kā ari vispārējo Centrālkomitejas
darbības un politikas vadību un iesniegumu un priekšlikumu
sastādīšanu.

Centrālkomitejas locekļi un valde strādāja bez algas un no

savas puses, cik spēja, vēl atbalstīja komitejas darbību ar saviem

personīgiem līdzēkļiem.
U. L. Centrālkomiteja nolēma strādāt ciešā kontaktā ar

Nacionālo Padomi un izvest dzīvē viņas lēmumus, kaut gan ne-

kādus sakarus ar Nacionālo Padomi vairs nebij iespējams uzturēt.

4. Darbības un nacionalās politikas plāni.

Galvenā vērība bija jāpiegriež jautājumam, kā pasteidzināt

bēgļu atgriešanos dzimtenē, lai tur latviešu doma

taptu stiprāka un lai mūsu zemi neaizņemtu vācu zemnieki un

kolonisti.

Otrs galvenais jautājums bija — cildināt Ukrainā

Latvijas valsts vārdu, lai tas noskanētu līdz visām tautām, kuras

var sasniegt no Ukrainas.

Politiskā taktika prasīja, lai latviešu priekšstāvniecība censtos

nostādīt latviešus Ukrainā priviliģētā ārzemnieku stāvoklī un

atsvabināt viņus no kara klausības un citiem Ukrainas pilsoņa

pienākumiem.
Šinī nolūkā Bachmanis, pēc lielinieku varas krišanas,

19. martā 1918. g. iesniedza memorandu bēgļu lietās nevis iekš-

lietu ministrim, bet Ukrainas Tautas Republikas Starptau-
tisku lietu ministrim.

Bachmanis lūdza Ukrainas ārlietu ministri spert visus soļus
Ukrainas valdības aprindās un pie Vācijas militārās varas un

diplomātiskās misijas, lai noteiktu laiku, kad latviešu bēgļi varētu

atgriesties dzimtenē, kā arī apstākļus kādos viņi būtu pārvadā-
jami pa okupētiem apgabaliem. Memorandā vēl bij aizrādīts, ka

bēgļu pārvadāšana jāsteidzina, lai latvju zemkopji un viņu ģimenes
locekļi un strādnieki vēl īstā laikā tiktu pie zemes darbiem un

lauku apsēšanas savās saimniecībās.

5. Vācu kolonistu kustība.

Šķēršļi latviešu bēgļu ceļā tapa arvien lielāki un visās

Ukrainas malās jau marta mēneša beigās 1918. gadā bij izplatīti
Baltijas vācu muižnieku un Vācijas politiķu uzsaukumi vācu kolo-

nistiem steidzīgi pārceļot uz „Jauno Vāciju".
Latvieši nu redzēja, ka vācu politika iziet uz to, lai lat-
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viešu atgriešanos dzimtenē aizkavētu un vācu kolonistu pārvadā-
šanu uz Latviju visiem spēkiem veicinātu.

Šie un dažādi citi vācu politiski akti attiecībā uz Latviju
darīja smagu iespaidu uz latviešu bēgļu gara stāvokli un tādēļ
bija jāatrod ceļi un līdzekļi, kā stiprināt viņu ticību uz atgrie-
šanos dzimtenē, kā arī uz to, ka latvju tautas vispārējas intereses

aizstāv spēcīgas latviešu organizācijas, kuras skaļi izteic protestus

pret visu, kas apdraud latvju tautas intereses.

6. Protesta rezolūcija pret Latvijas aneksiju.

Kurzemes un citu Latvijas apgabalu aneksijas jautājumā
U. L. Centrālkomiteja 21. aprilī 1918. g. apsprieda Nacionālās

padomes locekļa Kr. Bachmaņa iesniegtu un plaši motivētu

protesta projektu un vienbalsīgi pieņēma sekošu rezolūciju:

„
1918. gada apriļa 21. dienā Ukrainas Latviešu Centrāl-

komiteja, kā Ukrainā iedzīvojošās ievērojamās Kurzemes un

Vidzemes latviešu daļas domu izteicēja, kurā apvienoti visu

politisko grupu priekšstāvji, iepazinusies ar ziņām, kuras pēdējā
laikā parādījušās presē, itkā apvienotais Kurzemes, Vidzemes,

Rīgas un Samu salas Seims būtu griezies pie Vācijas zuverenās

varas ar lūgumu atzīt visas šīs Baltijas piekrastes zemes par

apvienotu konstitucionālu monarķiju, kas caur personālu ūniju
saistita ar Prūsiju un iestājas Vācijas imperiālistiskās valsts sa-

stāvā, — un būdama nomodā par daudzkārt atzītām, bet arī jau
daudzkārt pārkāptām latvju tautas brīvības un pašnoteikšanās
tiesībām, kā arī par visu latvju tautas nacionālo, kulturelo un

ekonomisko nākotni, savā vispārējā sapulcē, piedaloties priekš-
stāvjiem no vietām, pieņēma sekošu rezolūciju:

levērojot to :

1. ka Kurzemes guberņā pirms kara pavisam bija 800,000

iedzīvotāju, bet pēc vācu karaspēka ienākšanas un pēc 30. zep-

tembrī 1915. g. izdarītas pamatīgas iedzīvotāju skaitīšanas izrā-

dījās tikai 230,000 iedzīvotāju, ieslēdzot šinī skaitā arī visus

jaunos iedzīvotājus, kas ienākuši zemē fīdz ar vācu karaspēku,

un ka šie skaitļi pierāda, ka pa vācu karaspēka ienākšanas laiku

no Kurzemes izceļojuši vairāk par 570,000 agrāko iedzīvotāju,
t. i. vairāk kā 71°/o no visa agrākā iedzīvotāju skaita;

2. ka pirms kara vāciešu bija Kurzemē tikai 5,6°/o, dažu

citu tautību — 19,4°/o, bet latviešu — 75°/o jeb 600,000 iedzī-

votāju ;

3. ka no 570,000 Kurzemes bēgļiem un izceļotājiem ir

latviešu ne mazāk par 500,000 cilvēku, kas iztaisa 83°/o no

visiem Kurzemes latviešiem jeb 62°/o no visiem Kurzemes iedzī-

votājiem ;
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4. ka vācu karalaika literatūra ir atzīmēts, ka no Kurzemes
ir aizbēgusi visa latviešu inteliģence ;

5. ka Kurzemē palikusē mazā iedzīvotāju daļa, ap 25°/o,
tādos apstākļos, kad tikai vietējai vācu muižniecībai un vietējām

mantīgajām vācu šķirām pieder galvenā loma vēlēšanās, nevar

izvēlēt Kurzemes landtāgu un izteikt visu agrāko Kurzemes

iedzīvotāju gribu ;

6. ka arī no Vidzemes un Rīgas, vācu karaspēkam ienākot,

izceļojis liels daudzums latviešu un tagadējā Vidzemes landtāgā
un Rīgas pilsētas domē tikai vāciešiem pieder visa lemjoša vara,

bet vājā latvju balss tiek izteikta tikai no pārs vīriem, kurus latvju
tauta neatzīst par autoritātēm;

7. ka igauņu tautas priekšstāvji un tagadējās no igauņu
tautas par patstāvīgu proklamētās Igaunijas valdības pilnvarotie
Mik. Martna, Tonnisons un citi šā gada marta mēnesī telegrafē-

juši Stokholmas vācu presei (skat. „VossischeZeitung" 26. 111. 1918.g.)

savu protestu pret Vidzemes un Igaunijas vācu muižniecības land-

tāga tieksmēm — sagrābt visu lemjošo varu savās rokās un kopā
ar Kurzemes muižniecību pret izteikto igauņu tautas gribu māk-

slīgi apvienot zem Prūsijas sceptera Igauniju ar latviešu apdzīvoto
Dienvidvidzemi un tādā ziņā padarīt par neizbēgamām dzīves

iekārtā tik dažādo un etnogrāfiski krasi nošķirto igauņu un lat-

viešu tautu pretešķības;
8. ka Kurzemes un Vidzemes latviešu Zemes Padomes un

Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome 1917. gadā kategoriski iz-

teikušās pret Kurzemes, kā arī pret kādas citas Latvijas daļas vai

arī visas Latvijas pievienošanu Vācijai;

9 ka pēc augšā minēto latviešu un igauņu protestiem ne-

kādi citi tagadējie Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas vācu landtāgi
nevar mākslīgi izteikt visas latvju tautas gribu pirms tautai nav

dota iespēja izteikties brīvi visā plašumā;

10. ka latviešu tauta varēs izteikt savu gribu uz pilnīgi de-

mokrātiskiem pamatiem*tikai tad, kad visa tauta būs atgriezusies
savā dzimtenē un apvienojusi Kurzemi, Vidzemes dienviddaļu un

Latgali nedalītā patstāvīgā valsts vienībā — Latvijā.

Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja izteic savu kategorisko
protestu pret mākslīgi radito un nekompetento Kurzemes un

Vidzemes landtāgu, Rīgas pilsētas domes vai arī tā sauktā ap-
vienotā Saeima iejaukšanos latvju tautas pašnoteikšanās tiesībās,

ka arī pret Kurzemes vai kādas citas Latvijas daļas vai visas Latvijas
aneksešanu un pievienošanu Vācijai vai kādai citai valstij un pret
latviešu zemju kolonizēšanu pirms nav atgriezušies savā dzimtenē

visi Kurzemes, Vidzemes un Rīgas latviešu bēgļi un visa latvju
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tauta nav izteikusi savu brīvo gribu bez ārējā iespaida vispārējā
Latvijas Satversmes Sapulcē un caur tautas plebiscitu."

Šo rezolūciju ar visiem motiviem lektors M. Bruņenieks
pārcēla vācu valodā un Centrālkomiteja piesūtīja Vācijas reichs-

taga prezidijam un Berlines laikrakstu redakcijām.
Rezolūciju arī pārcēla franču valodā un piesūtīja dažiem

franču darbiniekiem, aizgādāšanai uz Franciju turienes laikrakstiem.

7. Pret latviešu gara pagurumu.

Cīņā pret vācu varas pieaugšanu un nostiprināšanos Baltijā
bija nepieciešams latviešos pastāvīgi uzturēt spēcīgu nacionālu

garu un stipru ticību uz atgriešanos dzimtenē un labāku latvju
nākotni.

Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes priekšstāvniecība un

Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja centās pierādīt izkaisītiem lat-

viešiem, ka neraugoties uz Vācijas varas skandināšanu presē un

reichstaga labajā spārnā un centrā, šī vara rietumu frontē top
vajaka un pašā Berlinē Baltijas politikas jautājumos domstarpība
ar katru dienu top lielāka.

Vēl vajadzēja pierādīt latviešu bēgļiem, ka L. P. Nacionālās

Padomes un Ukrainas latviešu vadošo centru cīņas gars ir spēcīgs.
Lai sniegtu šos pierādījumus jo plašām bēgļu masām,

Bachmanis 1918. gada pavasarī un vasarā apmeklēja vairākas

Mēļākas vai tālākas Ukrainas pilsētas, kur dzīvoja daudz latviešu,
sasauca plašas latviešu sapulces ziņoja par Vācijas laikrakstos un

parlamenta debatēs novērotiem vācu politikas virzieniem, kā arī

par latviešu spēcīgo darbību Ķijevā, Odesā un Harkovā. Ukrainas

Latviešu Centrālkomitejas asie' protesti pret Vācijas varas izplatī-
šanu latvju zemē kā arī Odesas un Harkovas latviešu modrā

darbība bija gaišākie pierādījumi garā pagurušiem bēgļiem, ka

latvju tautas intereses visā Ukrainā aizstāv skaļi un droši.

Vislielāko palīga spēku un atbalstu šinī viskarstāko cīņu

gadā visiem citiem latviešiem sniedza Harkovas latviešu darbinieki.

Viņu varenais cīņas ierocis bija jauns latviešu laikraksts

tādā brīdī, kad visi latviešu nacionālie laikraksti it visur bija noliegti.

8. Latviešu laikraksts „Atvase".

Apriļa beigās 1918. g. inženieris Augusts Spīlbergs, Ernests

Pūriņš un' Miķelis Stengrevics (tagad miris) nolēma izdot Harkovā

trīs reizes nedēļā latviešu laikrakstu
,

Atvase".

Šo ! ideju pabalstīja mācitājs J. Birgels, Dr. E. Pūriņš,
Dr. E. Auškaps, advokāts J. Krūmiņš, H. Ķergalvis, J. Birze un citi.

Visi šie Harkovas latviešu darbinieki nodibināja „Atvases"

izdošanai paju sabiedrību ar kapitālu 4000 rubļiem. Galvenais
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Ernests Puriņš,

«Atvases" galvenais redaktors un vadītājs

izdevējs un techniskais laikraksta vadītājs inženieris Spīlbergs
uzņēmās segt visu iztrūkumu.

«Atvases" pirmais numurs iznāca 1. maijā 1918. g.
Pēc tautas sapulcēm Odesā un Jekaterinoslavā Bachmanis

devās uz Harkovu, lai stātos ciešākos sakaros ar turienes darbi-

niekiem un bēgļiem un pārrunātu turpmākās cīņas plānus.

Ķijevā palika pie varas Centrālā Rada ar prof. Gruševski,

Petļuru un Viničenko priekšgalā. Lielajā politikā jau bija zināms,

ka vācu militārā vara kautko gatavo pret Ukrainas Tautas Re-

publiku, tikai nevarēja noteikt, ciktāļ jau attīstījies vācu varas

pārspēks pret Ukrainas Tautas valdību.
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Inženieris Augusts Špīlbergs
„Atvases" galvenais izdevējs un techniskais vadītājs

9. Hetmaņa varas un vācu okupācijas laikmets

Jekaterinoslavā pirmā maijā 1918. gadā, vokzalē Bachmanim
jau iečukstēja ausīs kāds pazīstams Ķijevas žīds — lieltirgotājs,
ka Ķijevā atkal noticis apvērsums un proklamēta hetmaņa valdība.
Ģenerāli Skoropadski vācu armija atzinusi par Ukrainas hetmani

(monarķistiska vara).

Šī ziņa izrādījās par patiesu. Arī Harkovā «Atvases" re-

dakcijai bija pienākušas tādas pašas ziņas.

Hetmanis patiesībā sedza vācu okupācijas varu.

Nu uzreizi mainījās arī latviešu politiskais stāvoklis. Bach-
manis bija spiests iesūtīt savu runu konspektus vācu valodā
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vietējām vācu komandantūrām un lūgt atļauju sasaukt sapulces.
Ar lielām grūtībām izdabūja atļauju sapulcēs runāt latviešu valodā.

Pirmās sapulces pie jaunās iekārtas nolika Harkovā pilsētas teātri

11. un 12. maijā. Pēdējā sapulcē arī vajadzēja vēlēt no Harkovas

latviešiem deputātus Ukrainas latviešu Centrālkomitejā.
Bachmaņa runai latviešu valodā aiz nolaistā aizkara sekoja

vācu spiegi. Nu bija ļoti uzmanīgi jāattēlo visas attiecības starp
vāciem un latviešiem Latvijā, kā arī viss tas, ko Ukrainas lat-

vieši un Nacionālās Padomes priekšstāvji ir izteikuši savos pro-

testos pret latvju zemes pievienošanu Prūsijai. Bij arī jāapgaismo
Nacionālās Padomes stāvoklis Valkā un Pēterpilī un reizē jādod
cerības, ka Nacionālā Padome, kaut arī slepenībā, tomēr turpina
savu lielo darbu. Harkovas teātris bija pilns latviešu līdz pēdējai
vietai un viņos visos valdīja agrāk neredzēta vienprātība. To

pēc sapulces arī pierādīja vēlēšanas, kurās balsu vairākumu dabūja
taisni tie kandidāti, kuri lielinieku varas laikā par savu nacionālo

darbu latvju bēgļu labā bija no nedaudziem lielnieciski noska-

ņotiem latviešiem vajāti.
Vācu cenzūras uzmanība tomēr nebija tik liela, kā tā būtu

notvērusi Bachmaņa runā pašu galveno, un tā latviešu sapulce
beidza savu lielo uzdevumu bez traucējumiem.

„Atvase" savu turpmāko uzdevumu varēja veikt tikai ar lielu

apdomu. No vienas puses bija jāsaka viss, kas latviešiem sakāms

grūtā brīdī, no otras — jābūt uzmanīgiem, lai šo vienīgo latvju
spēka ieroci vācu vara nesalaustu.

Bachmanis uzņēmās redakcijas locekļa pienākumus Ķijevā
un viņam nāca palīgā ar ievadrakstiem lektors Mārtiņš Bruņenieks.
Laikraksta literarisko daļu pušķoja ar savām dzejām lektors

Roberts Bērziņš, sniegdams tēlojumus no bēgļu dzīves.

„Atvases" ievadrakstos Bachmanis sniedza plašu informāciju
par visu, kas notiek Berlines un Baltijas vācu politiskās aprindās
latvju tautai par ļaunu vai par labu un ar attiecīgiem slēdzieniem

pierādīja, ka vācu vara top arvien vaļāka un latviešu cerības

atgriesties dzimtenē ar katru dienu pieaug. Tādā pašā garā
rakstīja savus ievadus redaktors Ernests Pūriņš un lektors

Mārtiņš Bruņenieks.
Šo latvju darbinieku, kā arī visu citu redakcijas locekļu

mērķis bij uzturēt dzīvu Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes

garu it_visur, kur ar «Atvases" vai ar krievu laikrakstu palīdzību
ir iespējams sasniegt latviešus.

Sevišķa vērība bija jāpiegriež vācu okupācijas varas un

hetmaņa valdības darbībai, ciktāl ta bija vērsta pret Baltijas tautām.

Latviešu bēgļi bija jāpārliecina, ka latviešu galvenās orga-

nizācijas un to priekšstāvji nepadodas vācu priekšrakstiem,
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Tādēļ, neraugoties uz to, ka latviešu un igauņu valodas
kādus divus mēnešus Ķijevā bij aizliegtas sapulcēs un publiskās
lekcijās, Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes priekšstāvis
Kr. Bachmanis un Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja maija
sapulcēs pielaida referātus, debates un lēmumus latviešu valodā.

Gaišu liecību par šī laikmeta darbību dod

Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas sapulce
26. un 27. maijā 1918. gadā

kuras saīsinātais protokols skan šadi:

„Sapulci atklāj priešnieka biedrs Edolfs. Par sapulces
priekšsēdētāju ievēl Kr. Bachmani. Piedalās: 26. maijā
21 Centrālkomitejas deputāts un 52 viesi, un 27. maijā 24 depu-
tāti un pāri par 20 viesiem.

No dažām Ukrainas pilsētām deputāti nav ieradušies.

Tas izskaidrojams ar to, ka pēc paziņojuma saņemšanas vairs

neatlika pietiekoši laika izgādāt atļauju iebraukt Ķijevā.
Sapulce — atklāta: visi var brīvi piedalīties un klausīties.

Ar gandarījumu jāatzīmē lielais viesu daudzums, kas ir liecība

par lielo un dzīvo interesi, ar kādu mūsu tauta tagad apspriež
tagādnes un nākotnes jautājumus. Dienas kārtībā daudz

interesantu punktu.
Valdes un komisiju ziņojumi mums dod liecību par grū-

tajiem apstākļiem, kādos jāstrādā Centrālkomitejai bez līdzek-

ļiem un algotiem spēkiem, bez iespējas pabalstīt
materiāli daudzos nelaimē kritušos latviešus. Kur tagad vaja-
dzētu simtiem tūkstošu rubļu bezdarbnieku un bēgļu palīdzības

izsniegšanai, darba un atgriešanās organizēšanai, tur Centrāl-

komitejas budžets uzrāda tikai ap 411 rubļu, marta un aprija
mēnešos, un ap 200 rubļu maijā, kas ieņemti no_ pašaplikšanas
un ziedojumiem Ķijevā. No Odesas iemaksāta prāvāka zuma —

ap 800 rubļu — bet ta bija nodomāta laikrakstam un nevar

tikt izlietota citiem mērķiem.
Liekas, Centrālkomitejai jāveic savs lielais uzdevums tikai

ar stipru garu, bez līdzekļiem. Gara stiprums tomēr

parādās, un tas nāk lielā mērā arī no ārienes, no citam

latviešu kolonijām.
Deputāti no citām Ukrainas pilsētām sniedz iepriecinošas

ziņas, ka viņu vēlētāji vēlas pabalstīt Centrālkomiteju visiem

spēkiem un krāt materiālus līdzēkļus pa visām kolonijām.

Pašaplikšanās nodokli uzskata par vienu no visieteicamakiem

ceļiem, pa kuriem var tikt pie līdzekļiem.
Debatēs uzsver, ka šim nodoklim ir audzinoša nozīme: tas

pieradina latviešus pie labprātīgi-obligatoriskas nodokļu zistemas
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un atvelk viņus no agrāk parasto labdaru jūtoņas. Sapulce savā

lēmumā atzīst pašaplikšanās nodokli par morāliski obli-

gāto ris k v visiem latviešiem un, atbalstot savus agrākos
lēmumus, uzdod valdei izvest šo nodokli dzīvē

pa visu Ukrainu.

Ziņojumi no vietām interesantā kārtā ieveda klausītājus
citu latviešu koloniju dzīvē un rādīja viņu labās un ļaunās
dienas. Visur nomanāms stiprs gars un gatavība
cīnīties ar ļaunajiem apstākļiem un nepagurt.
Atzīmē latviešu pulcināšanos uz vietām ap savām lielākām

organizācijām un pilsētām, kuras savukārt apvienojas ap Centrāl-

komiteju. Sola gādāt par līdzekļiem.

Ilgas un dzīvas debates izsauc referāti par dzīvi Baltijā un

par bēgļu atgriešanos dzimtenē. Šie divi lielie jautājumi tagad

sagrābuši visu latviešu dvēseli.

Sapulce vienbalsīgi nolemj:
1. Principā atzīt, ka visiem latviešiem jāatgriežas atpakaļ

savā dzimtenē — Latvijā;
2. Visiem līdzekļiem un pa visiem ceļiem gadat par to,

lai latvieši jo drīzi atgriežas savā dzimtenē;

3. Uzdod Centrālkomitejas Valdei:

a) Noskaidrot un novērst visus politiskos apstākļus, kas

kavētu latviešu atgriešanos dzimtenē;

b) Spert vajadzīgos soļus attiecīgās vācu komandantūrās,

lai latviešu bēgļi pie sūtīšanas atpakaļ uz dzimteni

netiktu šķiroti kategorijās un vienai kategorijai lai

netiktu varbūt liegta vai nokavēta atgriešanās, otrai —

sevišķi veicināta;

c) Rūpēties vācu komandantūrās par garantijām, lai visi

bēgļi, kuri dodas ceļā uz dzimteni, patiešām arī

sasniegtu viņu nodomāto un iereģistrēto ceļamērķi;
d) Latviešu bēgļu reģistrēšanu uz atgriešanos dzimtenē

izdarīt Ukrainā it visur Centrālkomitejas vārdā, bet

kur jau tāda reģistrācija būtu iesākta kādas citas

latviešu organizācijas vārdā, tur sūtīt šīm organizā-
cijām Centrālkomitejas pilnvaras;

c) Paziņot vācu komandantūrai Ķijevā visu to latviešu

organizāciju un personu vārdus, kuras uz vietām

izdarīs Centrālkomitejas vārdā latviešu bēgļu reģi-
strēšanu ;

f) Nekavējoties izdot visām tām latviešu organizācijām
un personām, kuras reģistrēs bēgļus un stāsies kon-

taktā ar vietējiem vācu komandantiem, Centrālko-

mitejas pilnvaras;



235

g) Noskaidrot vācu komandantūrās jautājumu, vai bēgļu
ceļā it visur jau ir ēdināšanas punkti un vai bēgļu
līdzpaņemtā manta, lopi un pārtika ceļā kaut kur

nevar iet zudibā;
h) Rūpēties par to, lai Centrālkomitejas pilnvarniekiem

atvēlētu pavadīt visus ešalonus, kuros brauc latviešu

bēgļi, caur ko lai tiktu novērstas ceļagrūtības tiem

bēgļiem, kuri neprot vācu un krievu valodas un nevar

paši sev ceļā palīdzēties. —

Ilgāku laiku Sapulce pakavējas pie jautājuma par delegā-
cijas sūtīšanu uz Baltiju un pēc dzīvām debatēm nolemj:

1. Uzdot Centrālkomitejas Valdei stāties kontaktā ar vācu

komandantūru un noskaidrot jautājumu, vai Centrālkomitejas
pilnvarnieki tūliņ varētu doties uz dzimteni izpētīt, kādā stāvoklī

atrodas bēgļu atstātās saimniecības, ciktāl zeme izpostīta, kādi

līdzekļi būs vajadzīgi dzīves atjaunošanai, vai bezzemnieki un

strādnieki varēs dabūt darbu v. t. t.

2. Jā vācu iestādēs atrastos šķēršļi ceļā delegācijas sūtī-

šanai, tad izgādāt atvēli, plaši un oficiāli sarakstīties augšā
minētos jautājumos ar latviešu organizācijām un pagastvaldēm;

3. Jā tieša sarakstīšanās arī netiktu atļauta, tad censties

dabūt no vācu valdības puses paskaidrojumus uz visiem augšā
minētiem jautājumiem;

.4. Uzdot valdei izvēlēt delegātus, atrast līdzekļus un no-

teikt delegātu skaitu, pie kam ievērot principu, lai delegācijā
ie-ietu tādi locekļi, kas netikvien noskaidro uz vietām gruntnieku

postu un viņu dzīves atjaunošanas vajadzības, bet arī jautā-
jumus, kā vislabāk iekārtot dzimtenē atgriezušos bezzemnieku

un strādnieku dzīvi.

Nolemj: sasaukt starp 21. un 25. jūliju š. g. Ukrainas

Latviešu Kongresu, kurā lai piedalītos delegāti no visiem

Ukrainā dzīvojošiem pilngadīgiem latviešiem: no 100—500iedzī-

votajiem — 1 delegātu, no 500—1000 iedzīvotajiem — 2 dele-

gātus, pāri par 1000 latviešu vienā vietā — ik uz katra tūkstoša

1 delegātu
Vietās, kur dzīvo latvieši mazā skaitā, apvienoties un ik

uz katra simta izvēlēt 1 delegātu.

No latviešu sabiedriskām organizācijām un pastāvošam

politiskām partijām — pa vienam delegātam no katras organi-
zācijas vai partijas ar padomdevēju balsi. Izgādāt atvēli sasaukt

kongresu, izstrādāt un izsludināt sīkākas programas nosacījumus

uzdot Centrālkomitejas valdei. »

Ukrainas latviešu organizāciju kopdarbības jautājuma
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nolemj: tūliņ stāties sakara ar visam Ukraina esošam latviešu

organizācijām.
Plašas debates izsauca jautājums par vispārēju latviešu

reģistrēšanu Ukrainā un statistisku materiālu krāšanu par visiem

latviešiem, viņu apstākļiem un dzīves pārmaiņām.

Sapulce principa atzīst šādas reģistrācijas svarīgo
nozīmi un uzdod valdei izvest šo darbu dzīvē.

Lai būtu iespējams plāšāki sazināties starp dzimtenē pa-

likušajiem un šejienes latviešiem, uzdod valdei: spert vācu

komandantūrās visus soļus, lai no Ukrainas varētu sūtīt uz dzim-

teni un no turienes saņemt vēstules lielākā skaitā, pie kam

vēstuļu saņemšanu — nodošanai vācu komandantūrai un atsūtīto

vēstuļu izdalīšanu, uzdot vietējām latviešu organizācijām pēc
tam, kad būs visi apstākļi tuvāk noskaidroti vācu komandantūrās,

par ko izziņot laikrakstos sevišķi.
Bez debatēm nolemj: izprasīt no Ukrainas valdības līdzekļus

bēgļu reģistrēšanai un recvakuacijas biroju organizēšanai uz

vietām.

Nolemts: spert enerģiskus soļus, lai dabūtu no Ukrainas

valdības līdzekļus nespējnieku — bēgļu uzturēšanai pirms viņi
nav atgriezušies dzimtenē".

Sasaukt latviešu kongresu vācu okupācijas vara neatvēlēja.
Tā bija gaiša liecība, ka Ukrainā ari strādā vācu-baltu roka.

„Atvase" nevien atbalstīja Ukrainas Latviešu Centrālkomi-

teju kā vietējo autoritāti, bet tanī pašā laikā ar vislielāko uzma-

nību sekoja Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes darbībai un

turēja augstā cieņā Padomes autoritāti.

Nacionālās Padomes manifesta latviskais teksts nāca

„Atvases" redakcijas rokās tikai jūnija pirmās dienās 1918. gadā
un „Atvase" tūliņ 11. jūnija numurā nodrukāja šo manifestu ar

šādu skaistu ievadu: „Visiem latviešiem!" „Atvase" pasniedz
saviem lasītājiem šo vēsturisko dokumentu, kurš daudziem

Ukrainas latviešiem vēl nav pazīstams. Lai viņš būtu mūsu

atbilde uz visādu landesratu un landtāgu lēmumiem, kuri acu-

mirklīgi runā mūsu dzimtenes vārdā".

Tanī paša numura „Atvase" ari pārdrukāja latviešu Na-

cionālās Padomes pirmās rezolūcijas.
Šo rezolūciju garā Nacionālās Padomes darbinieki un pie-

kritēji turpināja Ukrainā Padomes ievadīto darbu, nesazinoties

ar pašu Padomi, ar kuru pilsoņu kara dēļ bija pārtraukta katra

satiksme.

Atkarība no fam, cik stipra vācu armijas pavēlniecības at-

ļautās sapulcēs bija vācu cenzūra, — Bachmanis savās lekcijās
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izveda Latvijas neatkaribas principu un sapulces lēmumos pa-
strīpoja Nacionālās Padomes mērķus.

10. Latviešu garastāvoklis Ukrainas provincē.

Kremenčugā un Dojinskajas apgabalā nevarēja
dabūt atļauju atklātai sapulcei, tādēļ apspriedes ar latviešiem

Bachmanis noturēja slepenībā.

JMikolajevā bija lielas grūtības pirms dabūja vācu

komandantūras atļauju sasaukt latviešu sapulci un runāt

latviešu valodā.

Uz atļaujas jau bij uzspiests zīmogs vācu valodā ar šādu

tekstu: „Ķeizariska-ķēnišķa vācu guberņa Nikolajevā". Tas no-

zīmēja, ka Vācu vara jau uzskata Ukrainu par okupētu.
Latviešu sapulcē 3. jūlijā bij ieradies vācu spiegs, kurš kā

latvju tautības apliecību turēja rokās arvien redzami paceltu
„Atvases" numuru. Bachmanis un citi latvieši šo vīru labi no-

vēroja un tādēļ ari neizpauda neko tādu, kas dotu iemeslu

sapulci slēgt un latviešu vadoņus arestēt. Tomēr nekādas sva-

rīgas rezolūcijas protesta garā te nebij iespējams pieņemt. Kad

spiegs bij aizgājis, latvieši jau ārā ejot vēl atri sarunājās par

svarīgākiem protesta jautājumiem un ar to pietika jauniem gara

spēkiem. Uz pusvārda latvieši sapratās.
Hersonā 7. jūlijā notika liela latviešu sapulce, kurā

Bachmanis ziņoja par visiem apstākļiem Latvijā un par vissvarī-

gāko politiku tekošā momentā. Hersonā bija vācu vara austriešu

rokās un te sapulces brīvība bija plašāka.

Turpat Hersonā Bachmanim nāca rokās „Atvases" 30. nu-

murs, kurā bija ziņots, ka latviešu Nacionāla Padome noturējusi
savu sesiju Pēterpilī 26. un 27. jūnijā un pieņēmusi ļoti svarīgus

lēmumus attiecībā uz turpmāko darbību un diplomātiskiem soļiem.
Šis īsais ziņojums darīja lielu iespaidu uz visiem latviešiem.

Nu gaiši bija redzams, ka Nacionālā Padome slepenība dzīvo un

turpina savu lielo darbu.

Tomēr Bachmanim bija jāziņo sapulcei ari uztraucoša ziņa,

kura bija nodrukāta laikrakstā „Paster Lloijd'ā" 2. jūlija (1918. g.,

■Ne 151), ka ģeneralfeldmaršals fon Hindenburgs 17. jūnijā iz-

devis svarīgu rīkojumu, kurš draud sagrābt vācu muižniecības

rokās zem nosaukuma „Landgesellschaft Kurland als Trāgerin
des Ansiedlungsunternehmens" visu latvju tautas zemi.

11, Protesti pret ģeneralfeldmaršala fon Hindenburga zemes

reformu Latvijā.
Pret Hindenburga17. junijaagrarpavēli Ukrainas latvie-šiem vajadzējatūliņpacelt savu balsi, tādēļ ka bijašaubas parto, vai NacionalaiPadomei Valkā un Peterpilī maz nāks rokās

Pret Hindenburga 17. jūnija agrarpaveli Ukrainas latvie-

šiem vajadzēja tūliņ pacelt savu balsi, tadeļ ka bija šaubas par

to, vai Nacionālai Padomei Valkā un Peterpilī maz nāks rokas
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Hindenburga rīkojums un vai Padome lielinieku un vācu oku-

pācijas varas apstākļos varēs izteikt kādu protestu.
Hersonas latviešu sapulce nu tūliņ iesāka apspriest Latviešu

Nacionālās Padomes jautājumus un arī Hindenburga „Agrarver-

ordnungu". Uz Bachmaņa priekšlikumu, sapulce savā lēmumā

atzina, ka minētie Vācijas augstākās kara priekšniecības rīkojumi
Kurzemes agrarjautājumos ir politiski akti, kas vissāpīgāki aizskar

latvju tautas tiesības un ekonomiskās intereses un nolēma lūgt
Ukrainas Latviešu Centrālkomiteju un Nacionālo Padomi aiz-

stāvēt latviešu intereses atklāti presē un pie Ukrainas valdības.

Sapulce ari izteica velēšanos strādāt tiešos sakaros ar

Nacionālo Padomi.

Aleksandrovskā (pie Dņepras) Bachmanis sasauca

latviešu sapulci 14. jūlijā, uz kuru ieradās liels latviešu skaits.

Arī Aleksandrovskā bij austriešu karaspēks un tādēļ latviešu

sapulce varēja mierīgi strādāt bez stingras vācu cenzūras.

Bachmanis nu ziņoja sapulcei, ka Nacionālā Padome vēl ir dzīva

un darbojas, neraugoties uz grūtajiem apstākļiem, bet ka latvieši

apdraudēti ar nedzirdētu Hindenburga rīkojumu zemes lietās

Kurzemē, kurš nozīmē latviešu zemes pārņemšanu vācu rokās un

latviešu izspiešanu no dzimtenes.

Šis ziņojums atstāja uz klausītājiem pārāk smagu iespaidu
un līdz ar to arī visus vienoja noteiktā nacionālā domu virzienā.

Neraugoties uz to, ka sapulcē bija gandrīz tikai fabrikas strād-

nieki, kuru skaitā bija daudzi ļoti kreisi noskaņoti, tomēr šinī

gadījumā visi bija vienis prātis, ka mūsu tautai draud atņemt
zemi un ka tādēļ jau pašā pirmā brīdī jāizsaka stingrs protests
visās malu malās, kur dzīvo latvieši.

Tādēļ arī sapulce vienbalsīgi pieņēma Bachmaņa iesniegto
rezolūciju, kurā starp citu bija sekoši svarigi lēmumi: 1. stāties

darbības sakaros ar Ukrainas Latviešu Centrālkomiteju un viņas
darbību pabalstīt; 2. pilnvarot Ukrainas Latviešu Centrālkomiteju
aizstāvēt latviešu un it sevišķi latviešu bezzemnieku intereses

caur Latviešu Nacionālo Padomi starptautiskā ceļā un atklāti

presē un rūpēties par to, lai netiktu izvesti dzīvē generalfeldmar-
šala fon Hindenburga generalkortelmeistera Hāndorfa rīkojumi no

17. jūnija 1918., kas Kurzemes vācu muižnieku zemes sabiedrībai
dod tiesību koncentrēt savās rokās visu Kurzemes zemi; 3. griest
visu citu tautu vērību uz to, ka minētie vācu augstākās kara

priekšniecības akti ir valsts politiski akti, kas Baltijas vācu

muižniecības labā un vācu zemnieku nometināšanas interesēs

Baltijā, ir vērsti pret visu latvju tautu,|no kuras rokām, pateicoties
vācu muižnieku jaunām zemes uzpirkšanas priekšrocībām, ar

laiku tiks atsavināta visa zeme Kurzemē un latvju tauta tiks
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padarīta par pasaules proletārieti, caur ko ari ārdītas latviešu

bezzemnieku pēdējās cerības — pēc kara iegūt zemi savā dzim-

tenē no vācu lielajām latifundijām ; 4. stāties darbības sakaros ar

Latviešu Nacionālo Padomi Valkā un viņas nodaļām citurienē,
un izvest dzīvē Nacionālās Padomes un viņas nodaļu lēmumus."

Šis pirmais un ārkārtīgi svarīgais latviešu lēmums Aleksan-

drovskā 14. jūlijā lielā strādniecības sapulcē bija pirmais visspēcī-

gākais protests no tālienes pret vācu politikas varmācībām agrar-

lietās Latvijā 1918. gada pavasarī.
Šim lēmumam varēja būt smagas sekas un sapulces dalīb-

niekus vērēja arestēt un notiesāt, bet no šī vācu varas soļa
neviens nebijās.

Tāpat arī laikraksta «Atvases" redakcija un viņas izdevēji
ieženiers A. Špīlbergs un citi saprata šī lēmuma lielo nozīmi

un bija pārliecināti, ka pēc tā nodrukāšanas laikrakstu

varbūt slēgs un viņa vadītājus arestēs. Taču ne redakcija, ne

izdevēji nebaidījās no varbūtējām smagajām sekām un visu

lēmumu nodrukāja «Atvases" 37. numurā.

Visu vadošo latviešu nolūks līdz ar Bachmani bija viens —

par katru cenu izplatīt šo lēmumu pa visu Ukrainu un pēc
iespējas izsaukt līdzīgus drošus protestus visās latviešu kolonijās
un bēgļu masās.

Vācu militārā vara jau reiz bij aicinajuse pie sevis «Atva-
ses" redaktoru Pūriņu un izteikuse viņam savu brīdinājumu par

asajiem ievadiem «Atvasē" pret vācu rīcību Baltijā. Tomēr ne

redaktors, ne izdevējs Spīlbergs nepiekāpās.
Vācu komandants vēl otrreiz aicināja uz kancleju redaktoru

Pūriņu. Nu redaktoram līdzi aizgāja arī izdevējs Spīlbergs.
Savā otrreizējā brīdinājumā vācu varas nesējs aizradijis

«Atvases" vadītajiem, ka nav pielaižami tādi asi raksti un protesti

pret vācu varu Baltijā. Nu jau latviešiem esot jasaprototies ar

vāciešiem un janodibinot miera attiecības.

No kādiem stingrākiem soļiem pret «Atvases" redaktoru,

izdevējiem un Bachmani, ka aso ievadrakstu un protestu_ autoru,

vācu militāro varu laikam atturēja 1918. gada vasara lielas rūpes

par neveiksmēm rietumu frontē un sarežģijumi paša Ukraina.

Ukrainas inteliģence un zemnieki bija saniknoti pret vāciešiem

par Centrālās Radās gāšanu un hetmaņa varas nodinašanu.

Zemnieki nedeva vāciešiem miera līguma pieprasīto labību un

bieži vien šādžās nosita vācu zaldātus, kuri braukāja apkārt at-

ņemdami labību ar varu.

Arī ar vācu kolonistiem izcēlās lielas grūtības,
Padodamies baltu-vācu vilinošiem solījumiem, vācu kolonisti
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Ukrainā daudzās kolonijās jau 1918. g. pavasari likvidēja savu

zemi un iedzīvi, un devās lieliem bariem prom uz Kurzemi.

Ceļā viņi saplūda kopā ar latviešu un Ukrainas bēgļiem,
un sastrēga dzelzsceļu mezglu stacijās. Tur izcēlās bads un

slimības. No turienes nu atskanēja postā kritušo vācu kolonistu

protesti un sūdzības, ka vācu vara viņus ievedusi postā un

nelaimē.

Visi šie apstākļi nāca latviešiem par labu un viņi iesāka

ticēt, ka plašie nodomi pārvadāt '918. gada pavasarī un vasarā

uz Kurzemi lielas vācu kolonistu un zemnieku masas, drīz izgai-
sīs un bēgļi atgriežoties dzimtenē tur atradīs savu agrāko zemi.

12. Pret Ukrainas pavalstniecības likumu.

Latviešu Nacionālās Padomes priekšstāvnieeībai Ukrainā

un Ukrainas Latviešu Centrālkomitejai, kā arī visiem latviešu

bēgļiem lielas grūtības radīja hetmaņa valdības izdotais 2. jūlija
1918. g. pavalstniecības likums, kura 4. pants noteica, ka visi

bijušie Krievijas pavalstnieki, kuri šī likuma izdošanas dienā

dzīvo Ukraina automātiski atzīti par Ukrainas pavalstniekiem, ja

viņi mēneša laikā nav paziņojuši, ka viņi nevēlas būt Ukrainas

pavalstnieki un nevar uzrādīt no viņu valdībām izdotās nacionā-

lās pases.

.« : Pirmkārt, izkaisītiem latviešu bēgļiem nebij iespējams
mēneša laikā paziņot, ka viņiem ir jāiesniedz Ukrainas valdībai

paziņojumi, ka viņi nevēlas būt par Ukraines pavalstniekiem.
Atra sazināšanās starp bēgļiem un latviešu priekšstāvjiem pilsoņu
kara dēļ nebij iespējama. Tādēļ vajadzēja visiem spēkiem
gādāt par to, lai no katra latviešu bēgļa neprasītu atsevišķu
paziņojumu, lai šos paziņojumus varētu iesniegt vairāki bēgļi
(kolektivi) vienā rakstā un lai no latviešu bēgļiem neprasītu
zīmognodokli.

Otrkārt, visa latviešu politika ar sevišķu enerģiju bija jāvada
tādā virzienā, ka latviešiem ir pašiem sava valsts, kuru ir pro-

klamējusi latviešu Nacionālā Padome.

Jūlija sākumā vēl nebija nekādas jaunākas ziņas saņemtas
par Nacionālās Padomes darbību. Ne Bachmanis, ne arī citi

kādi Ukrainas darbinieki nevarēja zināt vai lielvalstis nodomā-

jušas Latviju faktiski atzīt par valsti.

Bet apstākļi un pareizā politika prasīja, lai latvieši par
katru cenu sasniegtu pretīm hetmaņa valdībai tādu stāvokli, ka

viņi ir ārzemnieki un ka latviešu organizācijām ir tiesība izdot

nācijas pases, saskaņā ar pavalstniecības likuma 4. panta
piezīmi.

Par šo svarīgo jautājumu Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja
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kopa ar Bachmani un Bruņenieku noturēja sēdes un sagatavoja
motivētus iesniegumus Centrālkomitejas vārdā. Tā kā nebij
iespējams oficiāli pierādīt, ka Nacionālā Padome ir proklamējusi
Latviju, tad Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja kopā ar Bachmani

mēģināja iekarot Centrālkomitejai vispārēju latviešu un Latvijas
priekšstāvniecības tiesību. To darīja zistematiski ar rakstiem un

delegātu mutiskiem paskaidrojumiem.
Pavalstniecības jautājumā Centrālkomiteja apsprieda un

Bachmanis 23. jūlijā 1918. gadā ar N2N2 353 U n 354 iesniedza

Ukrainas iekšlietu un ārlietu ministriem Centrālkomitejas vārdā

rakstītu memorandumu kurā starp citu rakstīts sekošais:

«Teritorija, kurā līdz karam dzīvoja latvieši, un proti:
Kurzemes guberņa, Vidzemes guberņas dienvidus daļa Vitebskas

guberņas 3 ziemeļu apriņķi (Latgale) un pierobežu josla no

Kauņas, Vitebskas un Pleskavas guberņām agrāk gan piederēja

Krievijai, bet tagad atrodas vācu karaspēka okupācijas varas

rokās. Valsts iekārta šinīs apgabalos vēl nav galīgi noteikta.

Latvju tauta savos kongresos un zemes sapulcēs jau 1917. gadā
izteica savu nelokāmo gribu izlietot pašnoteikšanās tiesības un

apvienot visus augšā minētos apgabalus, kurus no aizvēstu-

riskiem laikiem apdzīvo latvju tauta, — vienā nedalāmā pat-

stāvīgā, neakarīgā un demokrātiskā valsts

vienībā — Latvijā. Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome,
kā augstākā Latvijas un latvju tautas iestāde jau savā pirmā

sesijā novembrī 1918. gadā pieņēma sekošu lēmumu: «Latviešu
Pagaidu Nacionālā Padome uz viskategoriskāko protestē pret

Latvijas dalīšanu, it sevišķi pret Kurzemes vai visas Latvijas pie-
vienošanu Vācijai vai saistīšanu kautkādā ziņā ar Vāciju".

Līdzšim latvju tautai nav bijis iespējams sasaukt savu

Satvērsmes Sapulci un iecelt savu valdību starptautiska nozīme;

tādēļ šinī brīdī nacionālās pases latviešiem var izdot tikai tas

Latviešu Nacionālās organizācijas, kuras ir nodibinātas latviešu

dzīves vietā. Ukrainā tāda autoritativa latviešu iestāde ir —

«Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja". Kas

attiecas uz pavalstniecības likuma 4. punkta minētiem paziņo-

jumiem, tad to iesniegšana ir obligatoriska, saskaņa ar likumu

un tādēļ atsvabināma no zīmognodokļa. Ja nu valstij nav ne-

kādu ienākumu no zīmognodokļa, tad, lai izbēgtu veltu laika

tēriņu iereģistrējot katra atsevišķa latvieša paziņojumu, būtu

praktiskāki latviešiem iesniegt lielākās grupas kolektivus paziņo-

jumus, ka viņi nevēlas būt Ukrainas pavalstnieki.

levērojot augšā sacītos apstākļus, Ukrainas latviešu Centrāl-

komiteja pagodinās lūgt jūs, ministra kungs: 1) atzīt par na-

cionālām pasēm, saskaņā ar pavalstniecības likuma 4. punktu,
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tās nacionālās pases, kuras latviešiem izdos Ukrainas Latviešu

Centrālkomiteja un viņas pilnvarotās organizācijas uz vietām;

2) dot rīkojumu, lai vietējie priekšstāvji pieņemtu no latviešiem

kolektivus paziņojumus, ka viņi nevēlas būt Ukrainas pa-

valstnieki".

Pec Bachmaņa vairākām sarunām ar hetmaņa ministru ka-

bineta priekšsēdētāju un ārlietu un ikšlietu ministriem, Centrāl-

komiteja saņēma (no 8. augusta 1918. g., JSfs 2257/3630) šādu

iekšlieta ministra paziņojumu :

«Ukrainas Latviešu Centrālkomitejai Ķi-
jevā. Vispārējo lietu departaments ar šo paziņo komitejai, ka

ministrs atradis par iespējamu atvēlēt latviešiem kolektivi iesniegt

savus paziņojumus, ka viņi nevēlas būt par Ukrainas pavalst-
niekiem, kā ari atzīt Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas vai viņas

pilnvaroto latviešu organizāciju izdotos nacionālos dokumentus-

pases par tādiem, kas minēti š. g. 2. jūlija likuma 4. panta pie-
zīmē. Par augšminēto ziņots guberņu vecākiem dēļ tālākiem

rīkojumiem".
Šim dokumentam bij ārkārtīga nozīme. Ār to hetmaņa

valdība jau jūlija mēneša beigās 1918. gadā bij atzinusi Latvijas

pilsoņus par ārzemniekiem. Līdz ar to ari pati Latvija faktiski

bij atzīta par valsti.

Nacionālās pases varēja izdot nevien latviešiem, bet

ari cittautiešiem — Latvijas pilsoņiem, caur ko ari visās citās

tautās izplatījās ziņa un pārliecība, ka Latvija faktiski atzīta

par valsti.

Tā kā latviešus mēģināja saistīt pie Ukrainas nevien ar

pavalstniecības likumu, bet ari ar kairinošiem zemes piedāvā-
jumiem, kuri nāca no vietējo muižnieku puses hetmaņa valdības

laikā, tad Bachmanis ar «Atvases" palīdzību (17./4. augustā
1918. g., N° 45) biedināja latviešus — neielaisties svešā zemē,

nepazīstot likumus, zemes iegūšanas darījumos, kuri latviešus

vēlāk ievilks lielos zaudējumos. Šis biedinājums daudz līdzēja

un latvieši ari šinī ceļā nepalika par Ukrainas pavalstniekiem.

13. Latviešu protesti ārpus Ukrainas robežām.

Ukrainas latviešu protestiem vajadzēja izsaukt atskaņas
ārzemēs, vismaz — vajadzēja informēt ārzemju laikrakstus par

to, ko saka latvieši svešātnē par notikumiem Latvijā.
Tas vislabāk bija panākams ar preses balsi.

Te atkal mūsu «Atvasei" bija jāuzņemās galvenā loma.

Tādēļ Bachmanis ievietoja «Atvases" 1. augusta (19. jūlija)
1918. g., N° 38, protesta rakstu zem virsraksta «Kurzemes zemes

atsavināšanas noteikumi un vāciešu nometināšana".
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Šo rakstu Mārtiņš Bruņenieks pārtulkoja vācu valodā un

Centrālkomiteja piesūtija Berlines, Vines un Lembergas laik-

rakstiem.

Latviešiem par lielu prieku bij ari nodrukāts Lembergas
laikrakstā „Neue Lemberger Zeitung" 25. jūlijā 1918. g. kāds

protesta raksts pret Kurzemes kolonizēšanu.
s
Šinī rakstā redak-

cija bij izteikusi ari savu uzskatu „ka Kurzemē vācu kara pār-
valde rīkojas bez kaut kādas kontroles. Hindenburga „Zemes

sabiedrība Kurzeme" dod gan zemi un pajumti vācu kolonistiem,
bet latviešiem tā gatavo iznīcību".

Protestiem agrarjautājumā bija jāpievieno ari Brest-Ļitovskas
miera līguma revidēšanas prasība. Šie jautājumi stāvēja ciešā

sakarā.

1918. gada 16. marta Brest-Ļitovska parakstītais miera līgums
bij atstājis Baltijas jautājumu neizšķirtu un par to 1918. gada
vasarā turpināja sarunas Berlinē. Šo sarunu gala iznākums darīja
Latviešu Nacionālās Padomes priekšstāvniecībai un Ukrainas lat-

viešiem lielas rūpes. Tādēļ bija jāmeklē iespēja darīt iespaidu
uz sarunām Berlinē, vismaz informēt Krievijas Padomju valdības

priekšstāvjus par to, kādā virzienā vēlētos paši latvieši izšķirt
Baltijas zemju jautājumu, kā arī sarunās iepīt Hindenburga 17. ju-
nija agrarrīkojumu un pierādīt, ka šis rīkojums ir sacēlis latviešos

lielu uzbudinājumu.
Ukrainā nebija zināms, vai Nacionālā Padome no Valkas un

Pēterpils var izteikt kādus protestus un sniegt pareizu informāciju.
Tādēļ Nacionālās Padomes priekšstāvniecība Ukrainā meklēja citu

ceļu. 1918. gada vasarā ar hetmaņa valdību iesāka miera sarunas

Padomju Krievijas miera delegācija Ķijevā ar vēlāko Ukrainas

Padomju valdības priekšsēdētāju H. G* Rakovski priekšgalā.
Bachmanis mēģināja caur šo miera delegāciju, kurai arī bija

sakari ar Berlines delegāciju, aizsūtīt uz Berlini latviešu protestus
un uzskatus augšā minētos jautājumos.

22. un 26. augustā 1918. gadā Ķijevā Bachmanis sasauca slepe-
nas latviešu bēgļu, bezzemnieku, strādnieku un kara invalīdu sapulces,

noskaidroja tām 17. jūnija agrarrīkojuma nozīmijin Berlines pa-

pildu līguma varbūtējās sekas, un lika priekšā izvelēt sevišķu

delegāciju, kura bēgļu, bezzemnieku, strādnieku un invalīdu vārda

parakstītu Bachmaņa sastādītu memorandu Krievijas miera dele-

gācijai. levēlēja invalīdu Kārli Sproģi un strādnieku Vili

Freimani.

Plaši motivētā memorandā, kurš ar mašinu rakstīts uz lielas

loksnes 20 lappusēm, bija pievesti visi agrākie lēmumi, kuri bija

Pieņemti Nacionālā Padomē un Kurzemes un Vidzemes Zemes

Saeimās un bēgļu kongresos-attiecībā uz latvju tautas teritorijas
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apvienošanu un Latvijas valsts nodibināšanu un beigās uzstādītas

sekošas prasības:
1) Visas latvju tautas sabiedriskās šķiras un partijas sagaida

Brest-Ļitovskas miera līguma revidēšanu tādā virzienā, lai atceltu

visus kavēkļus, kuri traucē latvju tautas pašnolemšanās tiesības

brīvā apvienotā Latvijā;

2) latviešu bēgļi, invalīdi, zemnieku māju īpašnieki un bez-

zemes zemnieki un strādnieki protestē pret ģeneralfeldmaršala
fon Hindenburga 17. jūnija rīkojumu izvešanu dzīvē un lūdz

Krievijas priekšstāvjus miera delegācijā par to ziņot vācu valdībai

un pastāvēt uz to, lai minētais rīkojums taptu atcelts līdz ar sekām,

kuras šis rīkojums jau izsaucis dzīvē;
3) mēs lūdzam Krievijas priekšstāvi Berlinē pastāvēt uz to,

lai papildinājumā pie Brest-Ļitovskas miera līguma ierakstītu se-

košus jaunus noteikumus: a) lai latviešu bēgļiem un no dzim-

tenes izraidītiem, kā arī vispār visiem, kuri cietuši nokāra, atlaiž

visas nokavētās maksas un visas nodevas un nodokļus par visu

laiku, kurā viņi nav varējuši izmantot savus īpašumus dzimtenē,

b) lai pēc bēgļu un izraidīto atgriešanās dzimtenē viņiem pagarina
termiņus visiem tekošiem maksājumiem līdz viņu saimniecību

pilnīgai atjaunošanai, c) lai maksas, kuras pienākas Krievijas

bankām, necedē Kurzemes kreditbiedrībai vai zemes sabiedrībai

„Kurzeme", vai citai kādai vācu sabiedrībai vai kredītiestādei,

d) lai neviena vietējā vācu vara Baltijā neizdodnekādusrīkojumus, kas

atņem promesošiem latviešu bēgļiem viņu mantu tādēļ ka viņi
nav atgriezušies savā dzimtenē, c) lai bēgļiem un izraidītiem dod

tiesību nekavējoties atgriezties dzimtenē un iestāties visās savās

agrākās personīgās tiesībās, kā ari tiesībās uz mantu, f) lai lat;
viešu bēgļiem neaizliegtu atgriesties dzimtenē viņu politiskās vai

nacionālās pārliecības dēļ, g) lai visiem no kara cietušiem sa-

maksātu kara zaudējumu atlīdzību un lai vietējie iedzīvotāji pirms
vispārējā miera līguma noslēgšanas netaptu spiesti pieņemt Vācijas

pavalstniecību."
Šo memorandu pēc tā parakstīšanas 30. augustā, Bachmanis,

kā latviešu bēgļu apgādāšanas Centrālkomitejas pilnvarnieks, un

Vilis Freimanis kā strādnieku un bezzemnieku delegāts, 31. au-

gustā 1918. gadā personīgi nodeva Krievijas miera delegācijas
priekšsēdētājam Rakovskim Ķijevā.

Izrakstus no šī memoranda izdevās arī nodrukāt dažos

krievu un baltkrievu laikrakstos un par to visiem latviešiem pa"

ziņot „Atvasē".

Vācu armijas komandantūras pastāvīgi sekoja rakstiem

„Atvasē" un tos sūtīja arī no savas puses-Vācijas vadošām ap-

rindām. Tā tad «Atvases" balsi uzskatīja arī kā lielas latvju
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tautas daļas balsi, un šo balsi dzirdēja nevien „Vorwārts", bet

arī citi vācu laikraksti un vācu politiskās aprindās.
Brestas miera līgumu un tā papildu līgumu arī M. Bruņe-

nieks asi kritizēja savos rakstos „Atvasē", piem. «Brestas miera

ligums un Baltijas vācu prese" v. c. Bruņenieks beidz kādu

savu rakstu «Atvases" 12. oktobra (29. zept.) 1918. g. M? 57 ar

sekošu slēdzienu: «Pēc visa augšējā spriežot jādomā, ka Brestas

miera līgums nepaliks spēkā. Te nelīdzēs nekādas vācu ierunas

un izdomātie taisnības līdzēkļi. Ja kādreiz gribēs nākt pie vis-

pārēja miera, tad būs jāpiekāpjas un arī mūsu liktenis tad nebūs

vēl galīgi izšķirts, lai arī Padomju Valdība caur Joffi atdotu vai

desmitreiz Baltiju vācu ziņā un noteikšanā."

Līdzīgi raksti ar stipru protesta garu no vairākiem autoriem

„Atvasē" darīja lielu iespaidu uz vācu politisko domu gaitu Berlinē.

14. Vācu slepenā politika latviešu bēgļu lietā.

Vācu politika negribēja ne soli atkāpties no saviem uzska-

tiem un centās līdz pēdējam acumirklim aizsprostot ceļu mūsu

bēgļiem uz dzimteni. Uz Bachmaņa iesniegumu 19. martā 1918. gadā
Ukrainas Centrālās Radās starptautisko lietu minstrim bēgļu
reevakuešanas lietā, kā ari uz tādu pašu iesniegumu Ukrainas

Latviešu Centrālkomitejas vārdā 23. jūlijā 1918. gadā, JVb 362,

hetmaņa valdības diplomātiskā nodaļa 28. zeptembrī t. p. gada
ar No 1674, piesūtīja U. L. Centrālkomitejai norakstu no Vācijas

delegācijas raksta Ukrainā no 31. augusta 1918. g. ar N° 6286,
kurā vācu delegācija uz Ukrainas valdības notu no 9. augusta
t. p. gadā ar N° 613 atbild, „ka būtu ļoti vēlams dabūt

ziņas par to, kur atrodas latviešu bēgļi un kur

viņus novietot dzimtenē". Šī lakonļska atbilde
L

kura

nāca rokās Centrālkomitejai oktobra otrā pusē liela merā par-

steidza L. N. P. priekšstāvniecību un visus latviešus.

Nu Centrālkomiteja ar rakstu no 25. oktobra 1918. g. ar

N° 759 hetmaņa valdības ārlietu ministrim, ka arri L. _N. P.

priekšstāvis Bachmanis personīgi šo rakstu iesniegdams ārlietu

ministrim aizrādīja uz vācu delegācijas pārsteidzošo atbildi.

Latviešu bēgļu atrašanās vieta un bēgļu skaits Vācijas un

Austrijas komandantūrām jau sen bija zināms pa visu Ukrainu.

Tiklīdz te ieradās vācu karaspēks, visas bēgļu organizaciļas jau

februāra beigās visās malās paziņoja vācu komandantūrām, ka

visi bēgļi steidzas uz dzimteni pie lauku darbiem. Visas Ukrainas

malās un pilsētās sastādīja bēgļu sarakstus un tos iesniedza

komandantūrām. lesniegumos ari bij aizrādīts, ka latvju zem-

kopji steidzas uz savu dzimteni savās mājas un uz turieni_ ari

ved sev līdz savas ģimenes un strādniekus. Ta tad ari bēgļu
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novietošanas vietas vācu valdibai un jo vairāk vel vaciem-baltiem

bija zināmas.

Šo plaši motivēto iesniegumu un Bachmaņa personīgos
paskaidrojumus vācu tulkojumā Ukrainas ārlietu ministrs piesū-

tija vācu delegācijai vēl oktobra beigās.
Tomēr latviešu bēgļus, pat ari tādus, kuriem komandan-

tūras jau bija devušas atļauju braukt uz dzimteni, turēja varākus

mēnešus bēgļu koncentrācijas punktos pie Ķijevas un citur un

nelaida uz dzimteni.

Pa to laiku hetmaņa karaspēks mobilizēja latviešus cīņa

pret Ukrainas direktorijas (Petļuras, Viničenko v. c.) karaspēku.

Nu L. N. Padomes priekšstāvniecībai un Centrālkomitejai

bija jāsper stingri soļi, lai glābtu latviešus no ieraušanas Ukrainas

cīņās.

15. Pret Kurzemes apvienošanu ar Prūsiju personalunijā.

6. zeptembrī 1918. g. Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas
valde apsprieda latviešiem nevēlamu jaunu virzienu Vācijas lie-

lajā politikā.
Berlines laikraksti ziņoja, ka Prūsijas politiķi vada Baltijas

politiku tanī virzienā, lai apvienotu Kurzemi ar Prūsiju personal-
unijā. Kurzemei itkā atstāja patstāvibu, bet tomēr viņu Prūsijas
karaļa personā pievienoja Prūsijai.

Centrālkomitejas valdes sēdē divu domu nebij un tādēļ
valde vienbalsīgi pieņēma sekošu Bachmaņa priekšā liktu pro-
testa lēmumu, kā valdes protokola 8. punktu.

Šis lēmums skan :

„8. Sakarā ar jautājumu par latviešu bēgļu atgriešanos
dzimtenē Ukrainas latviešu Centrālkomiteja savā valdes sēdē

6. zeptembrī 1918. g. apsprieda š. g. 27. augustā Berlinē no-

slēgto papildu līgumu pie Brest-Ļitovskas miera līguma, kā ari

sekošus politiskus faktus un apstākļus: 1) pēc vācu laikrakstu

ziņām, Prūsijas vadošie politiskie darbinieki, kuri š. g. augustā
bijuši Jelgavā, kā ari Kurzemes muižniecība un tagadējā vācu

okupācijas vara steidzas saistīt Baltijas zemes ar Prūsiju perso-
nalunijā Prūsijas karaļa personā

2) Pašai latvju tautai nedod iespēju izteikt savu gribu šinī

svarīgajā pašnoteikšanās jautājumā.

3) No Kurzemes 1915. g. izbēguši vai izsūtiti ne mazāk

par 83°/o no visiem Kurzemes latviešiem ; Rīgu, Vidzemes gub.
un Latgali 1915./1917. g. kara apstākļu dēļ atstājuši ap

150,000 latviešu. Tagad Kurzemē, Vidzemē, Rīgā un Latgalē
dzīvojošie latvieši okupācijas apstākļos nevar izteikt savas pa-

tiesās politiskās vēlēšanās.
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4) Latviešu bēgļu atgriešanos dzimtenē vēl arvien kavē

visādiem šķēršļiem un latviešiem ņemta iespēja visiem pilnā
skaitā savā zemē lemt par savu tālāko likteni.

5) Līdzšim latvju tauta Latviešu Nacionālās

Padomes, latviešu kongresu, Kurzemes, Vidzemes un Latgales
Zemes Sapulču un padomju lēmumos atklāti ir protestējusi pret
latvju zemju apvienošanu ar Prūsiju vai vispār ar Vāciju perso-

nalunijā vai citā veidā.

6) Pēdējā laikā latvieši savā politiskā domā arvien vairāk

attālinājušies no Prūsijas un Vācijas. Tam par iemeslu —

ģeneralfeldmaršala fon Hindenburga 17. jūnija š. g. rīkojums
Kurzemes agrarjautājumā, kurš ir gaiša liecība par to, ka Bal-

tijas baroniem un Prūsijas junkuriem dota pilnīga iespēja iz-

spiest latviešus no viņu dzimtenes un tur nometināt vācu tau-

tības iedzīvotājus.
7) Tagadējā laikā Rīgā un Jelgavā latviešu valodā izdotos

laikrakstus : „Rīgas Latviešu Avīzes", «Baltijas Ziņas" un «Dzim-
tenes Ziņas", uz kuriem tik steidzīgi atsaucās visvācu orgāni

«Deutsche Tages Zeitung", «Tāgliche Rundschau", «Berliner

Lokal-Anzeiger", «Deutsche Lodser Zeitung", — un citas, vada

un izdod tikai vācu gara ļaudis, nedaudzi pārvācoti latvieši, vai

ari tikai vācieši un tādēļ šos laikrakstus nevar uzskatīt par

latvju tautas masu gribas un mērķu izpaudējiem.
8) Turpretim tie latviešu laikraksti, kuri patiesi izteica

latvju tautas nospiedošā vairākuma politisko domu un demokrā-

tisko virzienu, ir slēgti vai ari kara laika un okupācijas apstākļos

atklāti nevar izteikt savus patiesos uzskatus.

levērojot visu augšā sacīto, Ukrainas Latviešu Centrālkomi-

teja, kura izteic tagad Ukrainā dzīvojošā Kurzemes, Vidzemes

un Latgales latviešu vairākuma gribu, nolemj: a) izteikt pro-

testu pret Kurzemes, Vidzemes un Latgales_ turpmāka likteņa

vienpusīgu izšķiršanu bez pašas latvju tautas lēmuma; b) atklāti

paziņo, ka latvieši neatzīst tagadējos
_

Kurzemes un Vidzemes

muižnieku landtāgus, landesratus un
ieceltas pilsētu domespar latvju

tautas gribas un politiskās pārliecības izteicējiem, un prasa, lai visiem

latviešu bēgļiem, neatkarīgi no viņu politiskas un nacionālas

pārliecības, būtu dota iespēja bez kādiem kavēkļiem visdrīzākā

laikā atgriezties dzimtenē un bez kāda iespaida no okupācijas
varas puses lemt apvienotās Latvijas Satversmes Sapulce par

Latvijas valsts turpmāko likteni, kā ari_ noteikt valsts demo-

krātisko iekārtu un viņas attiecības pret citam tautām un valstīm".

Šo svarīgo lēmumu M. Bruņenieks pārtulkoja vācu valodā

un piesūtīja Berlines, Vīnes un Lembergas laikrakstiem, ka ari

Vācu reichstaga frakcijām.



248

Šo pašu U. L. Centrālkomitejas lēmumu Bachmanis un

Centralkomitējas priekšsēdētaja biedris J. Edolfs iesniedza krievu

valodā vairākos eksemplāros Maskavas miera delegācijas priekš-
sēdētajām Rakovskim Ķijevā.

Rakovskis atbildēja, ka viņš personīgi nevarot Latvijas
jautājumā spert nekādus soļus; bet lai lēmuma norakstus sūtot

tieši uz Maskavu Padomju valdībai, ar lūgumu tos sūtīt uz Ber-

lini Padomju Valdības delegātiem.
Šim aizrādijumam Bachmanis un Edolfs nevarēja piekrist.

Nebij iespējams Latviešu nacionālām organizācijām un viņu priekš-
stāvjiem stāties tiešos sakaros ar Maskavu.

Norakstus tomēr atstāja Rakovskim viņa rīcībā.

16. Latviešu stāvoklis Deņikina, hetmaņa un Ukrainas Direkto-

rijas varas maiņās.

Lielās ciņas starp Deņikina brīvprātīgo armiju un hetmaņa
armiju no vienas puses un Ukrainas direktoras armiju ar Petļuru

priekšgala, no otras — ierāva cīņu mutulī arī nelaimīgos latviešu

bēgļus. Katra vara viņus mobilizēja un dzina kaujās.
Ar Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas rakstu no 23. oktobra

1918., N° 730, Bachmanis griezās pie hetmaņa valdības ministru

padomes priekšsēdētāja un ārlietu ministra ar iebildumiem pret
latviešu mobilizāciju un aizrādīja, ka latvieši Ukrainā ir ārzem-

nieki, ka par tādiem viņus atzinusi arī Ukrainas valdība, dodot

latviešu organizācijām tiesību izsniegt latviešiem pavalstniecības
likuma 4. panta piezīmē paredzētās nācijas pases, un ka pēc tam

Ukrainas valdībai nav tiesība Latvijas pilsoņus mobilizēt. Cen-

trālkomiteja un Bachmanis, kā Latviešu Nacionālās Padomes

priekšstāvis, lūdza ministru kabinetu un ārlietu ministri dot visām

Ukrainas organizācijām rīkojumu, neiesaukt latviešus un vispār
Latvijas pilsoņus kara dienestā.

Karaklausības jautājumos Bachmanis rīkojās vienis prātis ar

citu jauno valstu priekšstāvjiem : tādēļ arī laikraksts „KießCKafl
Mbicjib" (27. X. 1918. g„ No 198) ziņoja, ka 26. oktobrī Polijas
sūtnis Vaņkovičs, Baltkrievijas ģeneralkonzuls Bazarevičs, Lietavas

nacionalpadomes priekšsēdētājs Ukrainā Jankevičs, igauņu priekš-
stāvis Ritsons, Latvijas priekšstāvis Bachmanis (presē jau Latviju
sauca par republiku un Bachmani par Latvijas priekšstāvi) un

Gruzijas priekšstāvis Kaprovičs visi personīgi ieradušies pie
Ukrainas ārlietu ministra un Polijas sūtnis Vaņkovičs visu citu

priekšstāvju vārdā iesniedzis ministrim verbālu notu ar prasību
atsvabināt visu minēto jauno valstu pilsoņus no mobilizācijas.
Ārlietu ministrs tūliņ atbildējis, ka Gruzijas un Polijas patstāvību
jau atzinušas vairākas valstis un tādēļ Polijas ān Gruzijas pilsoņi
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svabadi no karaklausības Ukrainā. Turpretim, Latviju un Baltkrieviju
lielvalstis līdz šim vēl nav atzinušas par patstāvīgām valstīm un

tādēļ Latvijas un Baltkrievijas pilsoņu mobilizēšanas jautājums
jāizšķir ministru kabinetā.

Tāda atbilde neapmierināja latviešus un viņi neatkarīgi no

šīs atbildes negrozāmi palika pie uzskata, ka viņi ir ārzemnieki,
un atteicās izpildīt karaklausību hetmaņa armijā.

Slepenībā hetmaņa valdība bija sagatavojusi latviešiem

jaunus sarežģijumus.
Bachmanis dabūja zināt valdības aprindās, ka latviešiem

aizliegts iebraukt Ukrainā. Tās bija lielās rīdīšanas sekas. Bet

varēja arī atzīt, ka ta ir slepena vācu politika, kura kavē vēl

lielāku latviešu nacionālu spēku apvienošanu Ukrainā.

Lai novērstu šos šķēršļus, Bachmanis tūliņ griezās pie
Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas Valdes ar jauna iesnieguma
projektu.

Centrālkomitejas valde steidzamības kārtā piekrita iesnie-

guma projektam un Bachmanis 12. novembrī iesniedza ārlietu

ministrim sekošu rakstu:

~Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja 12. novembrī 1918. g.,

Ns 791. Ārlietu ministra kungam.

Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja saņēmusi ziņu, ka

Ukrainas valdības pierobežu iestādes vairs neielaiž Ukraina lat-

viešu tautības personas.
Attiecībā uz šo aizliegumu, Ukrainas Latviešu Centrālkomi-

teja uzskata par savu pienākumu griest Ukrainas valdības vērību

uz sekošiem apstākļiem.
Ukrainā un aiz Ukrainas robežām vēl dzīvo daudzums

latviešu bēgļu ģimeņu, kuras arvien vēl nelaiž uz viņu dzimteni.

Pie šīm ģimenēm, kuras savā vairumā sastāv tikai no sievietēm

un bērniem, nu tik — pēc visu šķēršļu pārvarēšanas Latvija vai

Krievijā, vai pēc atgriešanās no gūstaļ — var ierasties ģimeņu
galvas un apgādnieki': tēvi, vīri, brāļi vai citi tuvi. radinieki, lai

palīdzētu savējiem aizkļūt atpakaļ uz Latviju, vai otrādi: pie

Ukrainā pēc demobilizācijas uz dzīvi palikušiem ģimeņu apgād-
niekiem tagad ierodas viņu pārējie ģimenes locekļi.

Latviešiem, kuri dzīvo Kaukāzā, Krimā, Kubaņā, Donas

apgabalā, lai aiztiktu atpakaļ uz savu dzimtēm arī jābrauc caur

Ukrainu. Tā tad aizliegums' iebraukt Ukraina vai braukt caur

Ukrainu var visai ļauni atsaukties uz veselam latviešu ģimenēm,

kuras nekādā ziņā nav noziegušās.
Skatoties uz šo jautājumu no starptautisku attiecību viedokļa,

Latviešu Centrālkomiteja atrod, ka ne latvju tauta, ne Latviešu
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Pagaidu Nacionālā Padome neatrodas naidīgās attiecībās ar

Ukrainas tautu, vai Ukrainas valdību. Tādēļ nav nekāda iemesla

vispārigi aizliegt katrai latviešu tautības personai iebraukt

Ukrainā.

Ja aizliegums attiecas tikai uz nevēlama politiska virziena

personām vai uz noziedzīgu elementu, tad soļi, kurus sper pret
šo kategoriju personām, nevar attiekties un citiem latviešiem,
kuri nepieder pie šīm kategorijām.

levērojot augšā sacīto, Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja
lūdz Jūsu ekselenci dot rīkojumu, lai bez kavēkļiem ielaistu

Ukrainā, kā arī atvēlētu braukt caur Ukrainu latviešu tautības

personām līdzigi visām citām tautībām, padodoties vienādiem

vispārējiem noteikumiem par Ukrainas robežu pārbraukšanu.
Ja pārbraukšanai pār robežu ārzemniekam jāuzrāda viņa

valdības apliecība, tad šādas apliecības Latvijas pilsoņiem var

izsniegt:
a) Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes nodaļas vai priekš-

stāvniecības iebraucējiem Ukrainā no Latvijas vai Krievijas un

b) Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja un viņas pilnvarnieki
— personām kuras brauc caur Ukrainu no Kaukāza, Krimas, Ku-

baņas, Donas un citiem apgabaliem.
Par Jūsu ekselences rīkojumu Ukrainas Latviešu Centrāl-

komiteja lūdz paziņot." Priekšsēdētājs: V. Zemits. Sekretārs:

K. Zaltis.

Šo iesniegumu Bachmanis tanī pašā dienā personigi nodeva

ārlietu ministrim.

Neraugoties uz iekšējiem sarežģijumiem, arī no ārienes

nācā latviešu politikai nelabvēligas ziņas.
Laikrakstā «KießCKaa Mbicjib" parādījās ziņojums, ka Lat-

vijas priekšstāvniecība, saziņā ar dažu citu valstu priekšstāvnie>
čībām ir lūgusi lielvalstis, lai no vācu okupētiem apgabaliem
neizved vācu armiju. Tāds paziņojums varēja būt jauns šķērslis
bēgļu revakuacijai un vispār kaitēt Latvijas atzīšanai Ukrainā.

Nacionālās Padomes priekšstāvniecība saprata, ka ar tādu

lūgumu pie lielvalstīm varēja griezties tikai Kurzemes un Vidze-

mes vācu landesrati, bet ne Nacionālās Padomes priekšstāvji vai

delegāti, ja tādi būtu ieradušies ārzemēs. Tādēļ Bachmanis

griezās pie Kijevas krieva laikrakstiem ar attiecīgu paskaidrojumu.
„rojiocb Kieea" (14. XI. 1918. g. _N° 154) un Ho-

bocth" (14. XI. 18. Ne 5289) nodrukāja sekošu vēstuli redakcijai:
«Latvijas priekšstāvju pretraksts." Laikrakstā

«KießCKaa Mbicjib" š. g. 2. novembri N2 263 nodrukāts ziņojums
ar virsrakstu «Valdības aprindās", kurā sacīts, ka Ukrainas sūtnis

Bulgārijā A. J. Šulgins ar Spānijas sūtni iesniedzis sabiedrotām
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valstīm notu, lai neizved no Ukrainas un citiem vācu armijas
okupētiem bij. Krievijas abgabaliem vācu karaspēku. Pēc ziņām,
kuras avize smēlusi no „droša avota" šie A. J. Šulgina diploma- ļ
tiskie soļi ir sarunu rezultāts ar jauno valstu priekšstāvjiem.
Ukrainas sūtnis Šulgins esot spēris šo soli pilnīgā saskaņā ar

Baltkrievijas, Lietavas un Latvijas priekšstāvjiem".
Sakarā ar šo un analoģiskiem ziņojumiem, mēs ieskatam par

savu pienākumu paziņot sekošo: Vienīgais Latvijas priekšstāvis
visos jautājumos ir Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome, bet

Ukrainā — Latviešu Centrālkomiteja, kuras sastāvā ieiet arī

Latviešu Nacionālās Padomes priekšstāvis. Neviena no šīm

Latvijas priekšstāvniecībām nav piedalījusies diplomātiskā ap-

spriedē jautājumā par Vācijas karaspēka atstāšanu okupētos ap-

gabalos. Tā tad pielaižamas tikai 3 varbūtības: 1) vai nu šie

laikraksta ziņojumā minētie «Latvijas priekšs tā vj i" ir

laikrakstu izdomājums ; vai 2) tās ir neatbildīgas personas rTez

pilnvarām, kuras rīkojas uz savas galvas; vai 3) tie ir baltu-

vācu landesratu sūtītie, kuri atsaucas arī uz dažām latviešu tautī-

bas personām. Paraksti: Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes

priekšstāvis K. Bachmanis. Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas

priekšstāvji: Priekšsēdētājs V. Zemits. Sekretārs K. Zaltis."

Lai izgaisinātu nelabvēligo maldinošo iespaidu kādu atstāja
uz politiskām un diplomātiskām personām Ukrainā augšā minē-

tais sūtņa Šulgina, vai arī avīzes ziņojums, — Bachmanis tūliņ

ievietoja Ķijevā krievu laikrakstā «BenepT*" (19. XI. 1918. g.,

N° 36) sekošu paziņojumu «Latviešu pol iti skā apsprie-
de". Šinīs dienās Ķijevā notika ļoti svarīga apspriede ,kura

piedalījās daudzi latviešu politiskie darbinieki un lema par

Latvijas turpmākiem apstākļiem. Panākta visu demokrātisko,

politisko virzienu pilnīga vienošanās. Līdz Latvijas Satversmes

Sapulces sasaukšanai visa politiskā vara pieder Latviešu Pagaidu

Nacionālai Pkdomei. Padomi papildina no latviešu kolonijām.

Izteikts protests pret vācu muižniecības varu Latvija, kura rīkojas

atbalstīdamās uz vācu karaspēku".

Šis ziņojums bij izdomāts, atdzīvinot tikai agrākus līdzīgus

lēmumus. Nekādas apspriedes pēc sūtņa Šulgina ziņojuma iz-

lasīšanas nenotika. Apstākļi prasīja, lai lieku reizi Ukrainas

presē pastrīpo Latviešu Pagaidu Nacionālo Padomi, ka vienīgo

likteņa lēmēju latvju tautas un Latvijas valsts dzīve un ar to

atspēko varbūtēju uzskatu, itkā latviešiem viņu zeme nav ne-

kādas noteicošas varas un vadošas iestādes_ valsts apjoma. Bija

vajadzīga vara un autoritāte pašā Latvija
L

kuras vārda varēja
runāt un protestēt pret karaklausību Ukraina un citas Krievijas

malās, kur bij izkaisīti latviešu bēgļi un kolonisti.
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Latviešu stāvokli Ukrainā, vismaz morālisku spēku pie-

augšanas ziņā, lielā mērā uzlaboja sekoša laikraksta «Benepi/

(25. XI. 18., N° 41) ziņa : „Berline 24. novembrī. Rīgā pilsētas
teātrī Latviešu Nacionālās Padomes un tautas masu sapulcē pro-

klamēta Latvijas republika. Viņas karogs — sarkan-balt-sarkans".

27. novembrī „Posliedņija Novosti" (N° 5312) atnesa

latviešiem vēl skaistāku ziņu. •

Laikrakstā ar ļoti trekniem burtiem bija drukāts «Latvijas
atzīšana. Minchene 18. Angļu valdība atzinusi Latviešu

Nacionālo Padomi par neatkarīgu valsts iestādi līdz Baltijas jau-

tājuma galīgai izšķiršanai miera konferencē".

Nu vairs nevarēja būt nekādu šaubu. Nacionālās Padomes

priekšstāvniecība Ķijevā bija pārliecināta, ka nevien Rīgā Latvija

proklamēta par valsti 18. novembrī, bet jau pirms šīs dienas

Anglija ir atzinusi Latviešu Pagaidu Nacionālo Padomi par ne-

atkarīgu valsts organizāciju.

Šo uzskatu ari atbalstīja Nacionālās Padomes loceklis un

delegāts Jānis Kreicbergs.

Bija skaidrs, ka vienā un tanī pašā dienā nevarēja Rīgā

proklamēt Latvijas neatkarību, Londonā to atzīt un tanī pašā
18. novembrī Minchenē iespiest Anglijas atzīšanu.

Ķijevas latviešu organizācijas bija pārliecinātas, ka lielais

darbs, kuru darīja Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome, sākot no

pirmiem iesniegumiem lielvalstu sūtņiem novembra beigās
1917. gadā, ir kronēts ar Anglijas atzīšanu.

Ukrainas latvieši ari ticēja, ka svarīgo vēsturisko aktu, kas

noticis Rīgā 18. novembrī, vairs nespēs likvidēt vācu okupācijas
vara ar saviem pēdējiem spēkiem.

Latviešu Nacionālās Padomes priekšstāvniecība un visas

latviešu organizācijas Ķijevā nu sajuta cietu pamatu zem kājām.
Centrālkomiteja un visi latviešu darbinieki pa visiem ceļiem
centās izplatīt svarīgo ziņu pa visām latviešu apdzīvotām vietām,
kaut gan kara cīņas ārpus Ķijevas nedeva iespēju aizsūtīl stei-

dzīgos paziņojumus.
TākāAnglijasatzinumābijaminēta tikai Latviešu Nacionālā Pa-

dome, tad Ukrainas darbiniekiem nekas nebija zināms par Rīgā
sastādījušos Tautas Padomi.

Tādēļ, ari visus turpmākos diplomātiskos un politiskos
soļus Bachmanis un Kreicbergs spēra Latviešu Nacionālās Pa-

domes vārdā.

Ar Latvijas jauno starptautisko stāvokli viņas pilsoņu liktens

Ukrainā, it sevišķi Ķijevā maz uzlabojās.
Hetmaņa valdība no jauna izsludināja 5. decembrī mobili-
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zacijas likumu un latviešus mobilizēja visur, kur tik pastāvēja
hetmaņa un brīvprātīgo armijas daļas.

Tadeļ Bachmanis iesniedza Ukrainas Latviešu Centrālkomi-

tejai priekšlikumu, izteikt protestu pret latviešu mobilizāciju.

Centrālkomiteja 6. decembra sēdē savā lēmumā' atkārtoja
visus agrākos motivus pret mobilizāciju un bez tam vēl aizrā-

dīja uz to, ka Latviešu Nacionālās Padomes personā Anglija ir

atzinusi Latviju par neatkarīgu valsti, ka pate Ukrainas valsts ir

nodibinājusies tikai tādā pat ceļā, kādā nodibinājušās visas citas

jaunās valstis, kuru pilsoņiem ir jāpilda pienākumi katram pret
savu valsti, tāpat kā Ukrainas pilsoņiem pret Ukrainu, un, ka

visu to ievērojot Centrālkomiteja nolemj: a) atzīt, ka visi latvieši,

tāpat ari visi citi Latvijas pilsoņi, kuri nav pieņēmuši Ukrainas

pavalstniecību, ir Latvijas Republikas pavalstnieki un viņiem, kā

ārzemniekiem, nav jāizpilda Ukrainā karaklausība; b) atgādināt
visiem Latvijas Republikas pavalstniekiem, ka viņiem visdrīzākā

laikā jāsteidzās atpakaļ uz Latviju un tur jāizpilda visi pilsoņa

pienākumi, to skaitā ari karaklausība.

Šis Centrālkomitejas lēmums bija pārdrošs solis un varēja
tik asu kara cīņu dienās, kad hetmaņa valdības stiprais preti-
nieks bija netāļu no Ķijevas, izsaukt asus hetmaņa valdības

rīkojumus pret Centrālkomiteju un Nacionālās Padomes priekš-
stāvniecību. Bet no otras puses bija jādod latviešiem morālisks

atbalsts, uz ko viņi varētu atsaukties, atteikdamies izpildīt kara-

klausības likumu. Viņi pēc lēmuma paziņošanas varēja aizrādīt,
ka Centrālkomiteja un Nacionālās Padomes priekšstāvniecība
viņiem' uzdod visdrīzākā laikā doties atpakaļ uz dzimteni un tur

izpildīt karaklausību. Šo lēmumu izplatīja steidzamības kārtā pa
visiem latviešiem, kuri bija sasniedzami.

7. decembrī Bachmanis, būdams pārliecībā, ka Nacionālā
Padome ir Latvijas parlaments, vēl ziņoja ar rakstu N° 120

N. Padomes prezidijam par latviešu vajāšanu Ukrainā un lūdza

nokārtot priekšstāvniecības jautājumu, kā ari piesūtīt oficiālu

pierādijumu par Latvijas proklamēšanu un a'zīšanu no Anglijas
puses.

Tanī pat 7. decembrī Bachmanis personīgi griezās pie

hetmaņa valdības ārlietu ministra, profesora G. E. Afanasjeva,
un cēla iebildumus pret Latvijas pilsoņu mobilizēšanu.

Raksturīga un Latvijas tapšanas vēsturē ir atzīmējama sa-

runa starp Bachmani un hetmaņa ministri Afanasjevu.
Afanasjevs, kā vecs diplomāts un starptautisku tiesību pro-

fesors laipni nāca Bachmanim pretīm ar parastu krievu viessmīlību

un krievu sirsnīgiem vārdiem „Dobro požalovatj!" (Esat no sirds

saņemti).
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„Ar ko Varu pakalpot ?" Afanasjevs laipni jautāja.
„Es stādos jums, ministra kungs, priekšā kā jums jau no

vairākām rezolūcijām un daudziem laikrakstu ziņojumiem pa-
zīstamās Latvijas valsts priekšstāvis", Bachmanis iesāka.

„Man ir gods izlūgties jūsu pilnvaras un ari Latvijas valsts

konstitūciju. Tā man nav pazīstama", Afanasjevs atbildēja.
«Kara cīņas Krievijā un Ukrainā nedod Latvijas valdībai iespēju
sūtīt savu kurjeri ar pilnvarām uz Ukrainu. To Latvijas valdība

darīs visā drīzumā, varbūt, ari caur lielvalstu priekšstāvjiem,
kurus mēs sagaidām Ķijevā", Bachmanis atbildēja.

„Jā -ā, bet tagad, tagad, man taču jālūdz no jums kāda

pilnvara. Mēs runājam oficiāli", Afanasjevs turpināja.

«Saprotams, diplomātisku attiecību forma prasa no manis

formālas pilnvaras", Bachmanis aizrādīja; «bet es jau Centrālā

Radā un ari hetmaņa agrākai valdībai esmu leģitimējies un no

minētām valdībām atzīts kā Latvijas Nacionālās Padomes loceklis

un līdz ar to ari kā Latvijas valsts priekšstāvis. Par Latvijas
valsti un par tās neatkarību, kā ari par viņas priekšstāvja sper-
tiem soļiem te jau tik daudz ir rakstīts vietējā presē un ari

valdības lēmumos, sākot no Tautu Kongresa 1917. gada zep-
tembrī un beidzot ar pēdējiem ministru padomes lēmumiem, ka

vēl par to runāt un atkārtoties būtu lieki", Bachmanis motivēja.

«Jā gan. Es jau arī pazīstu visus apstākļus un esmu

redzējis visus jūsu iesniegumus", ministrs piekāpās. Bet man

tomēr jālūdz no jums kāda rakstiska apliecība, tā man jāpieliek

pie aktīm".

Tā kā Bachmanis bija sūtīts uz Ukrainu tikai Brest-Ļitovskas
miera līguma jautājumā uz nedaudzām dienām, tad viņam nebija
dotas līdz nekādas Nacionālās Padomes priekšstāvja apliecības.
Nu viss bija jādara, tā sakot revolucionārā kārtā.

Tā kā U. L. Centrālkomitejai bija dota tiesība izsniegt
Latvijas pilsoņiem ārzemnieku pases, tad ari šinī gadījumā bij

jāizpalīdzas ar Centrālkomitejas lēmumu un tādēļ Centrālkomiteja
10. decembrī 1918. gadā, ar N2 914, izdeva Bachmanim aplie-

cību, ka līdz Latvijas valdības jaunam rīkojumam Latviešu

Nacionālas Padomes loceklis Bachmanis ir_ Centrālkomitejas

priekšstāvis Latvijas Republikas lietās Ukrainā. Komiteja piezī-

mēja, ka Bachmanis savas pilnvaras jau iesniedzis Ukrainas

Tautas Republikas valdībai (Centrālās Radās laika)
_

janvāra mē-

nesī 1918. gadā un ka jaunas pilnvaras no tagadējas Latvijas

valdības par diplomātiskā priekšstavja iecelšanu pie tagadējas
Ukrainas valdības, Latvijas valdība piesūtīs nekavējoties pec

satiksmes atjaunošanas starp Latviju un Ukrainu.

Ar šo pilnvaru Bachmanis tanī paša 10. decembrī griezās
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pie Ukrainas ārlietu ministra un reize ari iesniedza notu, kura

protestēja pret Latvijas pavalstnieku mobilizēšanu, pierādīdams,
ka Latvijas pilsoņi Ukrainā ir ārzemnieki.

Šo notu Bachmanis parakstīja sekoši: «Latvijas Republikas
priekšstāvis: Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas vārdā Latviešu

Nacionālās Padomes loceklis K. Bachmanis".

Ministrs Afanasjevs uzmanīgi izlasīja notu un tikpat uzma-

nīgi izlasīja parakstu un tad dokumentus uz galda likdams no-

pietni sacīja:
„Šie dokumenti jau nu būs gan jāatzīst kā ciņu laikmeta

diplomātiski iesniegumi; bet formeli viņi nav".

«Pietiek, kad tie sasniedz savu mērķi. Ar to es būšu ap-

mierināts", Bachmanis atbildēja.
«Nu labi", Afanasjevs atbildēja, es ari nevarēšu šo

jautājumu izvest caur Ministru Padomi, tad es meklēšu citu ceļu".
12. decembra rītā laikrakstā «Kijevskaja Misi" (Ne 237)

parādījās ārlietu ministra Afanasjeva vēstule, (no 11. decembra)
iekšlietu ministrim. Vēstulē bij uzskaitītas visas valstis, kuru

pilsoņi, kā ārzemnieki, atsvabināti Ukrainā no karaklausības.

Vēstules sevišķā nodalījumā bija ziņots, ka Ukrainas Latviešu

Centralkomitēja uzskatama, ka faktiski atzītas valsts priekšstāv-
niecība, un ka Latvijas pilsoņi atsvabināti no karaklausības.

Tomēr, tiesības, kūpas latvieši sev izkaroja, lielo cīņu dienās

maz ievēroja.
Ari no ārienes viņiem nenāca nekāds atbalsts. Tik sirsnīgi

gaidītie lielvalstu priekšstāvji Ķijevā un vispār Ukrainā neieradās.

Latvieši atkal paļāvās tikai uz savu spēcīgo garu.

Hetmaņa un brīvprātīgo armijas vara vēl turējās tikai Ķijevā
un tuvākā apkārtnē.

Pa Ķijevu slepenībā, bet lielā daudzumā jau bij izplatīta
«Ukrainas Tautas Republikas armijas virspavēlnieka atamana

Petļuras pavēle no 8. decembra 1918. gada, kurā bija stingri aiz-

liegts vārdos un ar rakstiem aģitēt pret Ukrainas neatkarību,

pret Ukrainas zemju apvienošanu, kā ari pret Direktorijas val-

dību, virspavēlniecību un Ukrainas Tautas Republikas armiju.
Ukrainas tautas masās nacionālā pašapziņa un demokra-

tikskas valsts iekārtas izpratne jau bija tik dziļi iesakņojusies,
ka hetmaņa un Deņikina monarķistiskās varas formas plašākās
Ukrainas tautas masās neieredzēja. Ukrainas zemnieki atbalstīja

pašu ukrainiešu valdību.

M. decembrī (1918. g.) krita hetmaņa un brīvprātīgo ar-

mijas vara un Ķijevā ienāca Ukrainas Direktorijas karaspēks.
Latvieši bija vīlušies, cerēdami, ka Direktorijas valdība

izturēsies pret viņiem labāki un taisnīgāki.
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Direktorijas valdībai mācās virsu lielinieki un cīņā pret
viņiem direktorijas valdība gāja pa hetmaņa varas pēdām un

mobilizēja latviešus.

Tādēļ Bachmanis 23. decembrī iesniedza jaunās valdības
ārlietu ministrim sekošu rakstu:

«Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja 23. de-

cembri 1918. g. No 934. Ukrainas Tautas Republikas Tautas

ārlietu ministra kungam.
Ukrainas Tautas Republikas valdīšanas pirmā periodā marta

mēnesī Ķijevā nodibinājās Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja,
kura uzņēmās visus konzulata pienākumus Latvijas pilsoņu
lietās.

Pēc ša gada 2. jūlijā izdotā Ukrainas pavalstniecības likuma

ar Ukrainas ta laika valdības ārlietu ministru rezolūcijām, kuras

paziņotas šai komitejai ar iekšlietu ministrijas rakstiem : a) no

Vispārēju lietu departamenta (IV. admin. nod.) 8. augustā š. g.,
N° 2257/3630 un b) no Valdošās Vartas departamenta (legitim.

nodaļa) 22. augustā š. g. JMb 53/3997 — Ukrainas Latvie-

šu Centrālkomiteja atzīta par oficiālu Latvi-

jas priekšstāvniecību, kura izpilda konzulata funkcijas

jautājumā par nācijas pasu izdošanu Latvijas pilsoņiem, saskaņā
ar 2. jūlijā izdotā Ukrainas pavalstniecības likuma 4. pantu.

Pēc Centrālkomitejas izteiktā protesta pret to, ka hetmaņa
valdiba iesauc un mobilizē Latvijas pilsoņus, ārlietu ministrs

Afanasjevs ar vēstuli uz iekšlietu ministra vārda 11. šinī decem-

brī ari norādīja uz Ukrainas Latviešu Centrālkomiteju kā uz

Ukrainas valdības atzīto faktisko Latvijas priekšstāvniecību.
levērojot to, ka Ukrainā atkal atjaunota Ukrainas Tautas

Republikas vara, Latvijas Centrālkomiteja no jauna paziņo Repu-

blikas valdībai, ka Komiteja arī uz priekšu turpina izpildīt visus

konzulata pienākumus Latvijas Republikas lietās
_

līdz Latvijas
Republikas valdības ieceltā diplomātiskā priekšstavja ierašanas

Ukrainā.

Par visiem Ukrainas valdibas rīkojumiem attiecība uz

Latvijas pilsoņiem Komiteja lūdz paziņot uz adresi: Ķijevā,
Kreščatiks JVTs 50, dz. 26. Priekšsēdētājs V. Zemits. Sekretāra

vietā (paraksts)."

Personīgā sarunā ar ministri, rakstu iesniedzot, Bachmanis

cēla iebildumus pret Latvijas pilsoņu iesaukšanu kara dienesta.

Latvijas oficiālās priekšstāvniecības jautājums drīz noskai-

drojās. Centrālkomitejas priekšsēdētaja biedrs J. Edolfs,

kurš decembra beigās (1918. g.) aizbrauca_ uz Latviju,
!9. janvārī 1919. gadā atkal atgriezās Ķijevā. Viņš atveda

negaidītas ziņas. Latvijas Pagaidu Valdība jau bija Liepāja.
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Edolfs bij atradis Pagaidu Valdību grūtos apstākļos. Rīgā jau

valdīja lielinieki.

Tomēr Pagaidu Valdība jau bija rūpējusies par Latvijas

pirekšstāvniecības nodibināšanu Ukrainā un 26. debembrī 1918. g.

iecēlusi Kr. Bachmani par Latvijas priekšstāvi Ukrainā (apliecība

no 26. decembra N° 155).

Edolfs nodeva priekšstāvja apliecību Bachmanim 20. janvāri

un arī paziņoja, ka Latvijā vairs nedarbojas Latviešu Pagaidu
Nacionālā Padome. Viņas vietā stājusies Tautas Padome.

Līdz ar to arī L. P. N. Padomes priekšstāvniecības darbība

bij izbeigta.

L. P. N. Padomes loceklim advokātam Jānim Kreicberģim
Edolfs atveda un nodeva Latvijas Pagaidu Valdības apliecību, ka

Kreicbergs deleģēts uz Parizi piedalīties Latvijas delegācijā miera

līguma un citos jautājumos.

Uzbrukumi latviešiem pieņēmās visnejēdzīgākās formās, par
ko bez visa grāmatas pirmā daļā sācītā vēl gaišu liecību dod

Kr. Bachmaņa pirmā nota Latvijas Pagaidu Valdības vārdā Ukrai-

nas ārlietu ministrim 1. februārī 1919. g.

17. Latvijas pirmās oficialās diplomatiskās priekšstāvniecības
soļi Ukrainā,

Latvijas diplomātiska priekšstavja Kr. Bachmaņa nota Ukrai-

nas Tautas Republikas ārlietu ministrim 1. februārī 1919. g..

No 185.

No Līpovkas sādžā, Makarovskas pagastā, Ķijevas apriņķi
dzīvojoša Vidzemes guberņas, Valkas apriņķa Jercenas pagasta
zemnieka Jāņa Kārļa d. Stuča iesniegts raksts uz Latvijas priekš-
stāvja vārda, kurā Stucis ziņo, ka 29. šinī janvārī Līpovkas
sādžas zemnieku sapulcē pasludināts Makarovskas pagasta valdes

rīkojums, ka visi latvieši, ķīnieši un hunhuzi jāapcietina un jā-

piesūta milicijas priekšniekam. Stuča paziņojuma pareizību
apliecināja Līpovkas piensaimniecības kooperativa biedrs Jēkabs

Vasila d. Ivāščenko, kurš sādžas stārasta uzdevumā pavadījis uz

Ķijevu apcietināto Stuci.

Jānis Stucis uzrādīja Līpovkas piensaimniecības kooperativa
izdotu rakstisku apliecību no 30. janvāra, ar kooperativa valdes

un padomes locekļu parakstiem, kurā apliecināts, ka Stucis jau

vairāk kā trīs gadus, — skaitot no 9. decembra 1915. g. l^z

pēdējam laikam, ir Līpovkas piensaimniecības kooperativa i*ļ
struktors, ka visus šos gadus viņš savu darbu izpildījis kārtīgi
un pēc labākās sirdsapziņas un neviens no kooperativa biedriem

nav manījis ka Stucis nodarbotos ar kaut kādu aģitāciju.
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Apliecībā rakstīto ari ar vārdiem Un savu parakstu aplieci-
nāja minētā kooperativa biedrs Jēkabs Ivāščenko.

Makarovskas pagasta valdes rīkojumu — arestēt vispārīgi
itin visus latviešus — vēl varētu izskaidrot ar vietēja rakstura

administrativu pārpratumu. Bet pēc vairākkārtīgas latviešu un

ķīniešu pieminēšanas Krievijas padomju valdībai iesniegtā 9. jan-
vāra š. g. ultimatumā un Ukrainas Tautas Republikas Direktorijas

priekšsēdētaja runā Darba Kongresā 25. šinī janvārī, kā arī pēc
Siečas strēlnieku atamana, pulkveža Konovaļca kategoriskā apgal-
vojuma viņa runā — ka vislielākie Ukrainas ienaid-

nieki ir latvieši un ķīnieši, — man ir iemesls domāt,
ka Ukrainas Valdības izpildu orgāni tiešām sapratuši Ukrainas

augstākās tautas varas paziņojumu tādā garā, ka vispār itin visi

latvieši, kā tādi, ir Ukrainas tautas ienaidnieki.

Attiecībā uz augšā sacīto es uzskatu par savu pienākumu
aizrādīt Ukrainas Tautas Republikas augstākai varai, ka ne Lat-

vijas Pagaidu Valdība, ne latvju tauta neslēpj sevī nekādas

naidīgas jūtas pret Ukrainas tautu un nestāv naidīgās attiecībās

pret Ukrainu.

Par varbūtēju atsevišķu latviešu naidīgu uzstāšānos kopā ar

citu tautību personām pret Ukrainas Republikas karaspēku, —

nevar uzlikt visiem citiem Ukrainā dzīvojošiem latviešiem un

Latvijas pilsoņiem zolidaru atbildību un bez kāda nozieguma no

viņu pašu puses tikai tādēļ vien ka viņi ir latvieši, viņus vajāt
ar represijām.

Atzīstu par nepieciešamu vēl piezīmēt, ka Ukrainas Repu-
blikas robežās dzīvo latviešu bēgļi, karagūstekņi un pēc demobi-

lizācijas šeit atstātie bijušie karavīri, kuri visi, neskatoties uz

viņu karsto vēlēšanos, līdz šai dienai vēl nav varējuši atgriezties
savā dzimtenē no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ.

Latvijas Pagaidu Valdības vārdā godbijīgi lūdzu Jūs, mini-

stra kungs, ziņot man rakstiskā formā, vai Ukrainas Tautas Re-

publikas valdība ir izdevusi kādus rīkojumus par latviešu apcie-

tināšanu neatkarīgi no viņu dzimuma, vecumu, nodarījumiem,

nodarbošanās, sabiedriskā stāvokļa un politiskās un sabiedriskas

darbības, kaut viņi arī nebūtu izdarījuši nekādus noziegumus ;
ja tādi rīkojumi izdoti, tad vai tie aptver visu Ukrainas teritoriju

jeb tikai atsevišķu apgabalu vai rajonu ; uz kadu laiku izdoti

šādi rīkojumi un cik latviešu jau arestēti.

Kas attiecas uz Jāņa Stuča apcietināšanu, tad, ievērojot to

ka viņš nav nodarījis itin nekādu noziegumu, es lūdzu izdot

man apliecību, ka Stucis, ja viņš nav noziedzies, nav apcietināms
tikai tādēļ vien, ka viņš ir latvietis.
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Latvijas priekšstāvniecības birojs, līdz jaunam rīkojumam 1
atrodas Ķijevā, Kreščatiks N° 50, dz. 26.

Latvijas priekšstāvis K. Bachmanis.

Ukrainas Ārlietu ministrija 4. februārī 1919. g., ar Ns 65,
izdeva Latvijas priekšstāvim — Kr. Bachmanim šādu apliecību:

«Ārlietu ministrija apliecina, ka ministrijai nav zināms, ka

Ukrainas Tautas Republikas valdība būta izdevusi kādu rīkojumu,
ka visi Ukrainā dzīvojošie latvieši apcietināmi, neatkarīgi no

viņu individualitātes vai noziedzīgiem nodarījumiem".
Varēja pilnīgi pielaist, ka Ārlietu ministrijai nebīja zināms,

ka cīņu un juku laikā — šādu rīkojumu ir gan izdevis Aplenk-
šanas korpuss.

Vēlāk 13. martā Stucis ieveda no laukiem un nodeva

Bachmanim šādu rīkojumu :

«Noraksts. U. T. R. Kara ministrija. Ķijevas apriņķa
komandants. 22. janvārī 1919. g. N° 205. Ķijevā. Makarovskas

pagasta tautas valdei. Saskaņā ar Aplenkšanas Korpusa štāba

rīkojumu, pavēlu visus pagasta rajonā dzīvojošos ķīniešus un

latviešus apcietināt un atsūtīt pie manis Ķijevā, Karavajevskaja
63. Kijevas apriņķa Komandants palkavnieks Varņickis. Kanc-

lejas priekšnieka vietā (paraksts.)

Ļipovkas sādžas valdes galvai.

Sakskaņā ar augšā pievesto rīkojumu, Makarovskas pagasta
tautas valde Jums uzdod noķert visus ķīniešus un

latviešus, kuri dzīvo jūsu sādžā, sastādīt par viņiem sarakstus,

kurus piesūtīt pagasta valdei, bet viņus pašus aizvadīt uz Maka-

rovu un nodot apsardzības priekšnieka varas rīcībā — 28. janvārī
1919. g. Makarovskas pagasta tautas valdes galva (paraksts).
Sekretārs (paraksts)".

Ukrainas zemnieki ari tūliņ bija steigušies izpildīt šo pa-
vēli.

. .
Tikai nebija veduši vienīgo savu «noķerto" latvieti

Stuci uz Makarovu, bet taisni uz Ķijevu pie pašas Latviešu

Centrālkomitejas un tai nodevuši «gūstekni".
4. februārī izdotā Ārlietu ministrijas apliecība vairs nevarēja

noderēt Latvijas priekšstāvniecībai, tāpat ari Kr. Bachmanis vairs

nevarēja spert nekādus turpmākos soļus, lai Ukrainas valdība

atceltu Aplenkšanas Korpusa rīkojumu. 4. februāra pēcpusdienā
Ķijevā jau ieradās lielinieku priekšpulki un Bachmanimbija viņa
darbība jāpārtrauc.

18. Padomju varas apstākļos.

Padomju varas apstākļos Latvijas priekšstāvim Bachmanim

atkal bija jāsāk runāt Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas vārdā.
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Vairs nebij iespējams uzstāties Latvijas Pagaidu Valdības vārdā,
kura atradās kara stāvoklī ar Padomju Krieviju.

Tādēļ savus nodomātos iesniegumus Bachmanis atkal cēla

Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas valdei priekšā un ar viņas
piekrišanu un parakstu virzīja tāļāk.

1) 19. februarī 1919. g. Bachmanis iesniedza Ukrainas pa-

domju valdības ārlietu komisāram Mazurēnko (Ķijevā) sekošu

rakstu :
«Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja 18. februārī 1919. g.Nr. 986. B. Ārlietu Komisāram.

«Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja 18. februārī 1919. g.
N° 986. B. Ārlietu Komisāram.

No marta mēneša g. Ukrainas Latviešu Centrāl-

komiteja (Ķijevā) izpilda konzulata pienākumus Latvijas pilsoņu
lietās.

Centrālās Radās, hetmaņa un Direktorijas valdības uz kara

laikā un saskaņā ar Brestļitovskas miera līgumu nodibināto

Baltijas tautu pašnoteikšanās tiesību pamata uzskatīja Latviju
par atsevišķu, autonomu starptautisku valsts vienību, un tādēļ
Latvijas pilsoņus attiecībās pret Ukrainu uzskatīja par ārzem-

niekiem : viņu mantu nerekvizēja un viņus pašus neiesauca

karadienestā.
17. šinī februārī izsludinātā Ukrainas Padomju Valdības

pavēle — reģistrēt un ņemt pārziņā virsniekus, no jauna no-

stāda dienas kārtībā jautājumu par Latvijas pilsoņu atsvabinā-

šanu no karaklausības Ukrainā.

Ārlietu komisariātā 17. februārī šinī jautājumā izteikts tāds

uzskats, ka, ievērojot to, ka Latvijā tagad nodibināta padomju

vara, uz viņu jau tādēļ vien attiecas Krievijas padomju valdības

dekrēti, un Latvijas pilsoņi ne Krievijā, ne Ukraina nebauda

eksteritorialitates tiesības.

Šī tagad Ukrainā izteiktā jaunā uzskata dēļ Latviešu

Centrālkomiteja atzīst par nepieciešamu īsuma no jauna aizrādīt

uz Latvijas valsts atsevišķo un autonomo stāvokli.

Krievijas padomju
1

varas dekrētā (1917. g.) par Krievijas
tautu tiesībām, katrai tautai atstāta pašlemšanas tiesība atdaloties

Pat no Krievijas.

Brestļitovskas miera līguma trešais punkts jau faktiski

atzinis Baltijas tautu pašnolemšanās principu, uzliekot Vācijai

par pienākumu izšķirt šī apgabala likteni, vienojoties ar viņa

iedzīvotājiem.

Krievijas padomju valdība šo principu no jauna aplieci-

nājusi Berlinē Brestļitovskas līguma papildinājuma.

Anulējot no Padomju Krievijas puses Brestļitovskas līgumu
attiecībā uz Vāciju, nekas nav mainijies — ne juridiski, ne

faktiski, attiecībā uz Latviju.
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Latvija palika atdalīta un patstāvīga.
Ša gada janvāra mēnesī Rīgā nodibinājusies Latvijas pa-

domju vara nav atteikusies no Latvijas atsevišķības. Jaunā

Latvijas padomju vara vēl šodien paliek pie atsevišķas vietējās

konstitūcijas viedokļa.
Ši Latvijas vara arī jau izsludinājusi mobilizāciju, kurš ap-

stāklis savukārt nedod Latvijas pilsoņiem iespēju izpildīt kara-

klausību Ukrainā. *)
Maskavas valdibai jau pazīstama padomju Latvijas autonomā

valsts iekārta un pret šādu iekārtu Krievijas padomju valdība

iebildumus neceļ.
Arī Ukrainas Strādnieku-zemnieku valdība jau atzinusi atse-

višķas Latvijas valsts patstāvības principu un faktu. Tas skaidri

redzams Ukrainas padomju valdības 26. janvāra 1919. g. dekla-

rācijā .Visām tautām un valdībām", kurā Ukrainas valdība griežas
pie Latvijas zocialistiskās valdības, kā pie atsevišķas valsts

pārstāvniecības, ar uzaicinājumu noslēgt ciešu aizstāvēšanās

savienību.

Ukrainas strādnieku-zemnieku valdība arī uzstājās patstāvīgi
un neatkarīgi no Krievijas padomju valdibas dekrētiem.

Visi augšā pievestie apstākļi jau ir nodibinājuši Latvijas

pilsoņiem Ukrainā ārzemnieku stāvokli un tiesības.

To ievērojot, Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja lūdz: 1) uz-

skatīt par pierādijumu, ka Latvijas pilsoņi ir citas valsts pavalst-
nieki, attiecigās nacionālās pases, kuras izdevusi šī Komiteja un

viņas pilnvarnieki; 2) atzīt, ka Komitejai ir tiesība izdot bēgļiem,
karagūstekņiem un vispār visiem Latvijas pilsoņiem sevišķas ap-

liecības, ka viņu, kā ārzemnieku manta nav rekvizējama; 3) atzīt,
ka Latvijas pilsoņi Ukrainā ir atsvabināti no karaklausības un

viņiem nav jāierodas reģistrēties; 4) dot Latvijas pilsoņiem

*) Tādu komunistiski noskaņotu latviešu, kufi būtu labprāt gribējuši palikt
Ukraina vai Krievijā un kājot tāļak, Ķijevā nemaz nebija, vai bija pārs - trīs

cilvēku, kufi spēlēja vadošo lomu un kufiem nebija cerība, ka Latvijā viņiem
klāsies tikpat labi, kā Ukrainā. Visi citi latvieši karaklausības gados, kaut ari

viņi jau bija salikti štābos un labās vietās, savā sirdī arvien vēl palika īsti

latvieši ar spēcīgu nacionālu apziņu un centās tikt atpakaļ uz savu dzimteni,
lai tur stātos tādā darbā, kas atnes svētību viņu pašu tautai un valstij. Viņiem
nebija ne sikakā doma prātā dzimtenē patiešam iestāties lielinieciski-komunistiski

noskaņotā padomju armijā un kafot pret Latvijas nacionālo Pagaidu Valdību

un Latvijas neatkarību. Bet jaunās padomju iekārtas apstākļus un galvenā kārtā

atbrīvoto un savienoto ceļu pāri padomju Krievijai viņi gribēja izmantot tanī

brīdi, kamēr vēl pastāv no pat Ukrainas līdz Rīgai vienāda padomju iekārta un

nepārtraukti ceļi. Tādēļ arī nacionāli domājoši latvieši slepenibā lūdza Bachmani

un Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas valdes galvenos darbiniekus savos iesnie-

gumos padomju valdībai un vārdiskos motivējumos aizrādīt, ka latvieši vēlas

atgriesties dzimtenē un tur izpildīt karaklausību tāpat kā Ukrainā.
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iespēju atgriesties savā dzimtenē, lai tur izpildītu
savus pilsoņa pienākumus un karaklausibu; 5) dot Komitejas
rīcība par brīvu braukšanai sagatavotus apkurināmus vagonus

bēgļu, karagūstekņu un demobilizēto karavīru pārsūtīšanai uz

Latviju.
Ukrainas padomju valdības lēmumus Komiteja lūdz paziņot

uz adresi: Ķijevā, Kreščatiks JMb 50, dz. 26.
Šo iesniegumu Centrālkomitejas vārdā parakstījuši: priekš-

sēdētaja biedrs J. Edolfs, sekretāra biedrs P. Siņuks.

2) U. L. Centralkomitejas telegrama Ukrainas padomju val-

dības priekšsēdētājam Rakovskim Harkovā (22. februārī 1919. g.
No 1002).

Ukrainas Latviešu Centrālkomiteja, kura izpilda konzulata

pienākumus Latvijas pilsoņu lietās, atrod, ka ārzemnieku tiesību

instrukcijas 12. punkts un pavēle reģistrēt un mobilizēt virsniekus,
runā pretīm Latvijas valsts iekārtas pamatnoteikumiem. Strād-

nieku, kareivju un zemnieku kongress 1917. gada decembrī pa-
matodamies uz 2. novembra deklarāciju par Krievijas tautu tie-

sībām, proklamēja Latviju par autonomu valsti. Latvijas padomju
valdības februāra nota tagad pastrīpo Latvijas neatkarību, uz ko

vienojušās visas politiskās partijas. Ukrainā pat visas trīs agrākās
valdības atzinušas Latvijas pilsoņus par ārzemniekiem un atsva-

binājušas no reģistrēšanās un karaklausības, to ievērojot, Latvijas
pilsoņi no Ukrainas padomju valdības negaidīja pretēju uzskatu,
jo vairāk vēl tādēļ, ka pate Ukrainas valdība jau griezusies pie
zocialistiskās padomju Latvijas, kā pie atsevišķas valsts, ar uzai-

cinājumu nodibināt diplomātiskus un tirdznieciskus sakarus, no-

slēgt aizstāvēšanās'frontes vienību. Latvijas pilsoņi jau saauguši
ar neatkarības domu. Nejaušs lūzums tautas psicholoģijā kaitīgi
atsaucās uz tekošā momenta uzdevumiem. Komiteja lūdz uzskatīt

Latvijas pilsoņus par ārzemniekiem, atsvabinot viņus no kara-

klausības, reģistrēšanās un mobilizācijas, dot_ Komitejai tiesības

patstāvīgi reģistrēt Latvijas pilsoņus, kuriem jāpilda karaklausība

un organizēti sūtīt viņus uz dzimteni tur izpildīt karaklausību.

Lūgums nekavējoties telegrafēt Komitejai atbildi. (Adrese.)

3) Latviešu komunistu partijas Ukrainas sakcija Ķijevas

Komiteja2. martā 1919. g, Ns 20, Ķijevā. Ķijevas Latviešu

valdei.

Latviešu komunistu partijas Ķijevas komiteja ar šo paziņo

Centrālkomitejas valdei, ka komiteja sava 27. februāra š. g. sede

ir nolēmusi ņemt zem savas kontroles Ukrainas Latviešu Centrāl-

komitejas darbību un šim nolūkam ir izvelējusi komisiju, sastā-

vošu no b.b. Bunnes un Bērtuļa._ Šiem biedriem ir uzdots caur-

lūkot visus Centrālkomitejā ienākošos un izejošos rakstus, but
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klāt pie Centrālkomitejas valdes sēdēm, apturēt un ziņot komitejai
par katru Centrālkomitejas valdes soli, kas ir pretējs latviešu ko-

munistu partijas ieskatiem. Priekšnieks — pieņemts vārds A. Sokols

(īstais — leviņš). Sekretārs (paraksts sagrozīts Grin
...

un ne-

lasāms).

4) Kopēja U. L. Centralkomiteias un Leišu strādnieku-

zemnieku padomes telegrama Ukrainas padomju valdības priekš-

seueiajaui n.aK.uvstt.llll iiaļft.uva, 4. martā 1919. g, N° 1017.

Telegramā 365 vārdi un te visā visumā atkārtoja rakstiskā

iesniegumā (18. 11. 19. N2 986) un iepriekšējā telegramā izteiktos

motivus, pievedot vēl tikai kā jaunus motivus to, ka Krievijas

izpildu komiteja savā 13. novembra 1918. g. lēmumā Brestļitov-
skas miera līguma anulēšanas gadījumā deklarējusi tautu pašno-
teikšanās tiesības, un kā vispārējā latviešu sapulcē Ķijevā 23. fe-

bruārī un leišu sapulcē 16. februārī, tā pirmie, kā pēdējie atzinuši

sevi tikai par savu valstu pavalstniekiem, bet pretīm Ukrainai —

par ārzemniekiem.

Telegramu no U. L. Centrālkomitejas puses parakstīja priekš-
sēdētājs V. Zemits.

5) Ukrainas padomju valdības darbības

pārvaldnieka Granovska telegramā ārlietu komisā-

ram mazurenKO. saņemta o. iii. iyiy. g.

„Harkova. Strādn.-zemn. pagaidu valdība. 419. B. S. L.B. 1325.

Paziņojiet latviešu nacionālai komitejai, ka viņa nelikumigi izpilda
konzula pienākumus. Izsludiniet Latvijas valdības, Lietavas-

Baltkrievijas valdību lēmumus, ka visi šo republiku pilsoņi, kuri

iedzīvo citās padomju republikās, padoti mobilizācijai un viņiem

jānes karadienests. Paraksts: valdības lietupārvaldnieks Granovskis."

6) Telegrama Latviešu Centralkomitejai. Kreščatiks 50,
dz. 2u. oaņeima y. 111. iy. jns oui. t\ara. Ķijevā Har-

kova U. S. Z. P. V. 4319 bez vārda 71/31 13. 210,
'

„Pēc visu uz bijušās Krievijas impērijas teritorijas pastāvošo
padomju valdību lēmuma šo republiku pilsoņiem, kuri dzīvo

citās padomju republikās, jāizpilda kara klausība. Ari. Taut.

Kom. darbības pārvaldnieks L. Maizels".

7) Latviešu komunistu partija Ukrainas sekcija Ķijevas

komiteja. 19. martā 1919. g. Nb 77. Ķijevā. Ukrainas Lat-

viešu Centrālkomitejai, Ķijevā.
Uz Komunistu partijas Latviešu Sekcijas Ķijevas Komitejas

sēdes 18. marta 1919. g. protokola § 4. pamata, par Ukrainas
Latviešu Centrālkomitejas darbību un politiku, sakarā ar ko viņa
tiek likvidēta, visa darbvešana un statistika pilnā kārtībā ir jā-

nodod Komunistu Part, biedriem Bērtulim, Bunnim un Grīnvaldam.
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Par kaut kādu dokumentu tīšu iznīcināšanu U. L. C. K.
tiks saukta pie likumīgas atbildības.

Par priekšsēdētāju Alberts. Sekretārs Rūķis. Piespiests
Latviešu Komunistu partijas Ukrainas sekcijas Ķijevas komitejas
zīmogs.

8) Latviešu Centrālkomiteja Ukrainā.21.martā1919.g., 21. martā 1919. g.,

JN2 iuoy. njjeva, rvjescaiiKS ow.

B. Ārlietu komisāram. Ķijevā. Ukrainas Latviešu Centrāl-

komiteja, kura agrāko Ukrainas valdību laikā izpildīja konzulata

funkcijas Latvijas pilsoņu lietās, valdības maiņas gadījumā un

saskaņā ar starptautisku tiesību parašām, š. g. 18. februārī ar

Ne 986 ziņoja par savu darbību Ukrainas Strādnieku - Zemnieku

valdības vietējam ārlietu komisāram un lūdza atzīt Komitejas
tiesības arī turpmāk izpildīt visas konzulata funkcijas Latvijas
pilsoņu interesēs.

Tā kā uz minēto Centrālkomitejas memorandu līdz šim

brīdim vēl nav saņemta Ukrainas Padomju valdības atbilde, Cen-

trālkomiteja ieskata, ka Padomju valdība nepiekrīt tam ka Cen-

trālkomiteja izpilda konzulata funkcijas.

levērojot augšā sacīto, kā arī to, ka Centrālkomitejas arķivā

uzglabājās dažādu tautību Latvijas pilsoņu daudzi personīgi do-

kumenti, kā arī protokoļi un Komitejas to pašu

Latvijas pilsoņu interesēs, bet līdz šim vēl nav Ķijevā ieradies

Latvijas Republikas oficiāls priekšstāvis, —_Centralkomiteja uz-

skata par savu pienākumu nodot savu arķivu Ārlietu Komisariātam.

Tādēļ še klāt iesniedz ārlietu komisariātam:

1. divus Centrālkomitejas zīmogus: vienu ukrainiešu, otru

latviešu valodā;
2. Četrus stampus: trīs krievu, vienu latviešu valoda;

3. astoņas aktis, no N2 1 - 8 ieslēdzot, ar komitejas proto-

koliem un sarakstīšanos.

4. reģistru latviešu valodā, kura iereģistrētas Centrālkomi-

tejas izdotās nacionālās pases;
5. trīs paķetus ar Latvijas pilsoņu pieteikumiem un perso-

nīgiem dokumentiem;
6. vienu paketu ar nepierakstītam, tīram pasu grāmatiņām.
Visi augšējos punktos no I—6 minētie dokumenti, aktis

zīmogi, v. t. t. ielikti vienā kopējā aizsaini, kurš aizzīmogots ar

Ķijevas Latviešu Izglītības biedrības lakas zīmogu. Uz aukliņas
ari uzlipināti Ukrainas Latviešu Centrālkomitejas zīmogu nospiedumi.

Par šī aizzīmogotā aizsaiņa ar N2 1038 saņemšanu Centrāl-

komiteja lūdz paziņot uz adresi: Ķijevā, Kreščatiks N2 50, dz. 26.

Priekšsēdētāja biedrs: T. Ziediņš.
Darbvedis: V. Gailīts.
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9) Ukrainas Latviešu Centralkomitejas pēdējais protokols.
Ukrainas Latviešu C. K. Valdes sēde 21. martā 1919. g.

Klat: Ziediņš, Zaltis, Bebris, Bachmanis, darbvedis Gailīts.

Darbības kārtība: 1. Priekšsēdētājs Ziediņš nolasa

Latviešu Komunistu Partijas Ukrainas sekcijas rakstu zem N« 77

no 19. marta 1919. g., kurā paziņots, ka sakarā ar U. L. C. K.

likvidēšanu, visa darbvešana un statistika pilnā kārtībā jānodod
Kom. partijas biedriem Bērtulim, Bunim un Grīnvaldam. Sakarā

ar šo rakstu kāds valdes loceklis ir aizgājis šodien Ārlietu Komi-

sariātā un apjautājees, vai Komisariāts atrod par iespējāmu, ka

Komiteja atdod kādai politiskai partijai savu arķivu, kurā atrodas

ļoti daudz pasu un personīgu dokumentu no dažādu tautību

Latvijas pilsoņiem un, vispār, tādi dokumenti, kuri pieder pie
konzulata darbības Latvijas pilsoņu lietās, kādu darbību C. K.

agrāk izpildīja ar agrāko Ukrainas valdību piekrišanu. Ārlietu

Komisariātā dots paskaidrojums, ka ievērojot to, ka te līdz šim

vēl nav ieradies oficiāls Latvijas Republikas priekšstāvis *)>

Centrālkomitejas arķivs ar visiem dokumentiem ir jānodod Ārlietu

Komisariātam. Pēc šī aizrādījuma tūliņ šinī dienā pie pavad-
raksta zem JMb 1039 ir nodoti Ārlietu Komisariātā C. K. zieģeļi,
stempeļi, visas aktis ar ienākošiem un izejošiem rakstiem un

dažādu sarakstīšanos, visas Latvijas pilsoņu dažādas vecas pases

un apliecības, visi iesniegumi C. K-jai pasu lietās, pasu reģistrs
un neizlietotās pasu grāmatiņas, tāpat arī dažas nesaņemtas
pases. Viss augšā minētais arķivs ielikts vienā kopīgā aizsainī

un aptīts ar veselu auklu, kuras gali abi piezieģelēti ar Kijevas
Latviešu Tautas Izglītības lakas zieģeli. Uz auklas arī uzlipināti
nospiedumi no abiem C. K. zieģeļiem. Aizsainis adresēts Ārlietu

Komisariātam Ķijevā un ievests izejošos rakstos zem N° 1038.

Pavadraksts ierakstīts zem N° 1039. Aizsainis ar pavadrakstu
nodoti Ārlietu Komisariātā pulkstens 6 vakarā šodien 21. martā

zem komispriata ierēdņa paraksta izsniedzāmo dokumentu grāmatā.

Augšminēto ievērojot C. K. nolemj: līdz kāmēr nav

dabūta rīcība no Latvijas valdības, savu darbību pārtraukt, ko

ari nolemj pasludināt vietējos un Citos Ukrainas laikrakstos.

■) Te domāts Latvijas padomju valdības priešstāvis. Ukrainas Padomju
Valdības ārlietu komisariātam, nedrīkstēja atklāt, ka Kr. Bachmauis ir oficiāls

Latvijas priekšstāvis. Bachmani bij iecēlusi Latvijas Pagaidu Valdība, kura

veda kāju ar Krievijas padomju valdību. Tā tad Bachmanis tūliņ būtu arestēts

un visi viņa un Centrālkomitejas dokumenti — konfiscēti. Profesors Eichel-

manis atminējās, ka Direktorijas ārlietu miuistrim Bachmanis uzrādīja savas

pilnvaras; bet tā kā tās līdz ar apvērsumu Latvijā un Ukrainā varēja uzskatīt

par izbeigtām, tad profesors tās pavisam noklusēja. Ķijevā arī vairs nebija
nekas zināms par to, vai Latvijas Pagaidu valdība maz vairs pastāv.
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2. levērojot to
L

ka ar C. K. darbības pārtraukšanu gluži
nejauši bez iepriekšējas uzteikšanas jāzaudē vieta C. K. darb-
vedim Valdemāram Gailītim,_ valde nolemj: izmaksāt darbvedim
Gailītim jaunas vietas meklēšanas atlīdzību viena mēneša algas
lieluma — 500 (pieci simti) rubļu, pie kam uzaicināt Gailīša
kungu savest kartība C. K. materiālās grāmatas un saņemt un

caurskatīt ienākušo korespondenci, kamēr tā pēc avīžu ziņo-

jumiem nebūs pārtraukta*).
3. Tā kā C. K. nauda ir saņemta no Ukrainas latviešiem,

ka labprātīgs pašaplikšanās nodoklis un ziedojumi, tāpat ari kā

iemaksājumi par pasēm, un daļa no šīs naudas aizdota Bēgļu
Apgādības komitējai, kooperatīvam „Darbs" un latviešu komu-

nistu sekcijai Ķijevā**). tad galīgo pārskatu par atlikušām zumām

nolemj celt priekša kādai no tuvākām vispārīgām latviešu sapul-
cēm, no kuras tad arī sagaidīt galīgo lēmumu. Sēdi slēdz

pulkstens 9 vakarā 21. martā.

4. Šis protokols nolasīts un pieņemts.

Priekšsēdētaja vieta: T. Ziediņš.
Sekretārs: Zaltis.

19. Donas-Kubanas-Novorosiskas darbibas periods.

Par Latvijas priekšstāvniecības darbību Rostovā pie
Donas jau sniegts plašāks apraksts šīs grāmatas I. daļā uz

160—174 lappusēm.

Zemāk ievietoti svarīgākie raksti un protokoli, sākot ar Kr.

Bachmaņa darbību Novorosiskā no 17. decembra 1919. g. līdz

aizbraukšanai uz Latviju.

1) Viņa Ekselencei Melnjūras kara guber-

natorakungamJūsu Ekselence I Pēc Ķijevas un Harko-

vai evakuācija», es iciados Novorosiskā. Par manu aizbraukšanu

no Ķijevas es jau ceļā paziņoju Dienvidkrievijas bruņoto spēku
virspavēlnieka Sevišķās padomes Ārlietu daļas priekšniekam.

Latvijas priekšstāvniecība, kuras priekšgalā es stāvu, tagadējā
brīdī galvenām kārtām praktiski izved dzīvē sekošus jautājumus:

*) C. K. darbvedis Gailīts vispār algu nemaz neņēma. Bet tā kā

Ķijevas tā saucamie latviešu komunisti būtu vēlāk konfiscējuši katru grasi, kas

atlicis Centrālkomitejas kasē, tāpat, ka viņi „konfiscēja" Latviešu izglītības
biedrības dārgo bibliotēku un aizsūtīja uz Hajkovu, tad Gailīts viņa simtkārt

nopelnītos 500 rubļus gan saņēma, bet tūliņ atkal izlietoja patriotiskam mērķim.
**) Te nosauktais „aizdevums" latviešu komunistu sekcijai nebija vis

nekāds labprātīgs aizdevums, bet pirmā naudas konfiskācija. Savas darbības

pirmās dienās šie 4-5 jaunizcepušies «komunisti" vēl bija tādi pabailīgi un

saņemto Centrālkomitejas naudas zumu kaut gan noteikti pieprasīja, tomēr lika

priekšā ierakstīt, kā „aizdevumu".
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a) sūta uz dzimteni — Latviju: kara laika bēgļus, kara-

gūstekņus un personas, kurām jāizpilda karaklausība;

b) reģistrē Latvijas pilsoņus un izdod viņiem nācijas pases

(paraugs pielikts) un citus vadzīgos dokumentus un ziņas;

c) izšķir jautājumus par ārzemnieku iebraukšanu Latvijā,
kuriem Latvijas robežās ir nekustama manta vai kuru ģimenes
tur palikušas 1915. gadā, vācu armijai pēkšņi iebrūkot;

d) vizē ārzemnieku pases iebraukšanai Latvijā, vai caur-

braukšanai caur viņas teritoriju;
c) izšķir jautājumus par Krievijas naudas ievešanu Latvijā

pāri par 3000 rubļiem v. t. 1.

Es lūdzu Jūsu Ekselenci atbalstīt mani un manus pilnvarnie-
kus Latvijas pilsoņu interešu aizstāvēšanas darbā.

Pielieku norakstus no manām diplomātiskām pilnvarām: a)

no 26. decembra 1918. g. ar N° 155, b) no 6. marta 1919. g. ar

N° 434 un c) no 8. marta 1919. g. no Latvijas kara ministra.

Novorosiskā, 17. decembrī 1919. g. JMb 235. Latvijas priekš-
stāvis K. Bachmanis. Šeit valsts zīmoga nospiedums un mana

paraksta paraugs latviešu valodā.

2) Viņa Ekselencei Dienvidkrievijas bruņoto spēku virspa-
vēlniekam (ģeneralim Deņikinam) jusu cKseience; lagaa prom-
esošais Latvijas priekšstāvis Donas un Kubaņas apgabalos un

Kaukāzā R. Liepiņš 10 /23. zeptembrī 1919. gadā personīgi un

rakstiski griezās pie Jūsu Ekselences ar lūgumu atlaist no Jūsu

vadītām armijām visus Latvijas pilsoņus, kā virsniekus, tā arī

kareivjus, kuri vēlās atgriesties dzimtenē un iestāties Latvijas
valdības armijā.

Šis lūgums vēl līdz šai dienai nav izpildīts.
Pēc Kijevas evakuēšanas ieradies Novorosiskas apgabalā,

kurš ieiet manis vaditās Latvijas priekšstāvniecibas darbibas rajonā,
es pārliecinājos, ka arī šeit mobilizē uz vispārēju noteikumu pa-

mata Latvijas pilsoņus un tiem no viņiem, kuri vēlas braukt uz

dzimteni, nenod atļāuju aizbraukšanai.

Ņemot vērā augšā sacīto, es pagodinos apgaismot apstākļus,
kuri runā par to, ka Latvijas pilsoņi nav mobilizējami ārpus viņu
dzimtenes robežām.

Jau vācu okupācijas laikā Latvija bija atdalīta no Krievijas
un proklamēta par patstāvigu Kurzemes hercoga valsti, pievieno-

jot viņai arī Vidzemi un Igauniju.

Krievijas padomju valdība ņēma vērā šo notikušo taktu un

noslēdzot Brestļitovskas līgumu tikai ienesa šīnī līgumā savu

pārlabojumu, ka Baltijas tautām atstāta tiesība galīgi noteikt par

sevi. (IlpaßO OKOHMaTejibHaro caMOonpeivfc.neHm).
Tada kārta Latvijas teritorija neatkarīgi no tam, ko saka
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t»ati latvju tauta, jau Hdz 1918. g. pirmal pusei faktiski bija no

Krievijas atdalīta patstāvīga valsts.

Izmantojot_ uzvaru par Vāciju, latvju tauta Tautas Padomes

persona svinīga sede 18. novembrī 1918. gadā atbrīvojās no

Vācijas, atvietoja Kurzemes hercogistes valdības varu un prokla-
mēja apvienotu etnogrāfiskās robežās Latviju par neatkarīgu de-

mokrātisku republiku.
1918. gada decembrī Latvijas Tautas Padome atzīta par

faktiski neatkarīgu valsts vienību.

Lielbritānijas valdība to paziņoja saviem konzuļiem, to

skaitā ari konzulam Novorosiskā.

Japāna caur savu sūtni Londonā ar 10. janvāra 1919. gada
notu atzinusi Latvijas Tautas Padomi par dc facto neatkarigu
valsts organismu līdz jautājuma galigai izšķiršanai Miera Kon-
ferencē.

Ar Miera Konferences priekšsēdētaja M. Klemanso notu

admirālim Kolčakam no 26. maija 1919. gada, 5. §, Miera Kon-
ference dc facto atzinusi Latviju par neatkarīgu valsti.

Krievijas visaugstākais pārvaldnieks admirals Kolčaks, Zie-

meļu krievu (Čaikovska) valdība un Ziemeļrietrumu krievu

(Lianozova-Judeniča) valdība ari atzinušas Latviju par faktiski

neatkarīgu valsti. Ari Somija un Polija atzinušas Latviju.
Latvijas Tautas Padome jau izdevusi pavalstniecības likumu

un Satversmes Sapulces sasaukšanas likumu, kā arī karaklausības

likumu.

Visi šie likumi uzlikuši Latvijas pilsoņiem pavalstnieka pie-
nākumus pašiem pret savu valsti.

Pirmais un galvenais no šiem pienākumiem ir karaklausība

Latvijas valdibas armijā.
Instrukcijas, kuras izdevusi Latvijas valdība saviem priekš-

stāvjiem, uzliek pēdējiem pienākumu sūtīt savus pilsoņus uz

dzimteni. Pirmā kārtā jāsūta tie, kuri spējīgi nest ieročus un

kuriem jāizpilda karaklausība Latvijas valdības armijā.
Tas jau ir pierādijums, ka Latvijas valdiba nav devusi savu

piekrišanu tam, ka viņas pilsoņus mobilizē ārpus Latvijas teritorijas.
Tas apstāklis, ka Dienvidkrievijas bruņoto spēku virspavēl-

nieka valdība neatzīst Latvijas valdības tiesibu iesaukt savus pil-

soņus karadienestā ari no Krievijas dienvidiem, un aizliedz Lat-

vijas pilsoņiem aizbraukt no šejienes, nevar grozīt Latvijas starp-
tautisko stāvokli, bet tikai ļoti sarežģī viņas pilsoņu dzīvi.

Dienvidkrievijas valdībai nav nezināms grūtais liktenis, kads

tagad vajā Krievijā Latvijas pilsoņus, kuri ir pasaules_kara sekošu

triju kategoriju upuri: a) bēgļi un kara laika izsūtītie, kurus

karš, kara varas un vācu okupācija ar varu izraidīja no viņu
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dzimtenes, b) karagūstekņi, kuri no Vācijas, Austrijas un Turcijas
atgriežas savā dzimtenē caur Krieviju un c) demobilizētie kara-

vīri no agrākām Krievijas frontēm, kuriem līdz šai dienai vēl nav

bijis iespējams atgriesties dzimtenē.

Visi šie cilvēki tagad atrodās Krievijā pret savu gribu un

smok te tikai tādēļ, ka visi ceļi uz viņu dzimteni līdz šim aiz-

sprostoti. Viņu mājas un saimniecības dzimtenē ir izpostītas,
viņu ģimenes, no kurām viņi šķīrās piecus gadus atpakaļ, cieš

trūkumu, vai kā bēgļi klīst apkārt pa svešām zemēm. Viņi
steidzas uz mājām vai uzmeklē savus īstniekus. Piespiest šos

nejauši Krievijas dienvidos ieradušos un jau tik bezgalīgi daudz

cietušos cilvēkus pret viņu gribu vēl piedalīties krievu pilsoņu
karā, liekas, nevarētu neviena no karojošām pusēm. Tādu pie-
spiešanu ne uz ko nevar pamatot.

Kas zīmējas uz Latvijas pilsoņiem, kuri jau nometušies uz

dzīvi Krievijā pirms pasaules kara, tad būtu jāatzīst, ka viņiem
te jādod tās pašas tiesības, kādas bauda Latvijā Krievijas pa-

valstnieki.

Latvijas valdība, neraugoties uz viņas cīņām ar uzbrūkošiem

lieliniekiem un vāciešiem, saskaņā ar savu rīkojumu no 20. zep-

tembra 1919. gada, iesauc kara klausībā tikai tos Krievijas

pilsoņus, kuri ilgi dzīvojuši Latvijā un vēlas pieņemt Latvijas
pavalstniecību. Visi citi Krievijas pilsoņi ir brīvi no kara

dienesta Latvijā.
Latvijas priekšstāvniecība nevar neatsaukties uz Gruzijas

un Latvijas vienādo starptautisko stāvokli un uzskata par loģisku
soli, ja uz Latvijas pilsoņiem izplata tās pašas tiesības, kādas

Krievijā bauda Gruzijas pilsoņi: pēdējos atsvabina no karadie-

nesta Dienvidkrievijas armijās, bet Latvijas pilsoņus kaut kāda

iemesla dēļ — ne.

Beidzot, nevar apiet klusu ciešot kādu argumentu, kuru

ļoti bieži pieved vietējās varas: Viņas saka: „Cīņa ar lielnie-

cismu ir vispārēja cīņa visās malās ar vispārēju ienaid-

n i c k v".

Taču tie, kas pieved šo argumentu, aizmirst, ka pilsoņu
karā ir nepieciešams rēķināties ar karotāju psicholoģiju, un, ka

vislielākos iekšķīgos spēkus cīņā pret lielniecismu Latvijas pilsoņi
parādīs taisni tad, kad viņi cīnīsies savā dzimtenē

un par savu dzimteni. Un tā kā lielinieki ari uzbrūk

Latvijai un Latvijas pilsoņi, kuri atrodās Krievijā, steidzās aiz-

stāvēt savas dzimtas mitekļa sliegsni, tad piespiest viņus tanī

pašā laikā kāpt citās zemēs vn svešās armijās, ir solis bez

mērķa un ar to nevar sasniegt vēlamos panākumus vispārējā cīņā.

Ņemot vērā visu augšā sacīto, pagodinos lūgt Jūsu Ekse-
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lenci atcelt_rīkojumu par Latvijas pilsoņu moblizešanu un visus

jau moblizetos, kuri izpilda ierindu un ārrindu kara dienestu

Brīvprātīgo un citas Dienvidkrievijas armijās, atlaist no dienesta

un atvēlēt viņļem aizbraukt no Krievijas uz dzimteni vai ārze-
mēm pie pirmās iespējas.

Pielieku norakstus no savām diplomātiskām pilnvarām:
a) no 6. marta 1919. g. ar JMb 434, un no Latvijas karaministra

no 8. marta 1919. g.

Novarosiskā, 7/20. janvārī 1920. g. J\lb 253.

Latvijas priekšstāvis Ķijevas, Harkovas un Novorosiskas

apgabalos, kā arī Krimā K. Bachmanis. (Valsts zīmogs).

3. Viņa Ekselencei Dienvidkrievijas bru-

ņoto spēku virspavēlnieka valdības priekšsē-
dētājam (Ģenerālim Bogajevskim).

Jusu Ekselence!

Latvijas pilsoņi man ziņo, ka Dienvidkrievijas Brīvprātīgo
armijas varas izplata uz viņiem vispārējo mobilizācijas pavēli,
un, atņemot no viņiem pases, piespiež viņus ar varu iestāties

Brīvprātīgo armijā.

Pagodinos aizrādīt Valdībai pie Brīvprātīgo armijas, ka

Latvijas valdība nedod savu piekrišanu Latvijas pilsoņu moblizē-

šanai un ieskaitīšanai Brīvprātīgo vai citā kādā krievu armijā
pretēji viņu pašu gribai.

Saskaņā ar manas valdības izdoto instrukciju, Latvijas priekš-
stāvniecībai uzdots visus Latvijas pilsoņus karaklausības gados
sūtīt uz dzimteni karaklausības izpildīšanai. Par šo viņu pienā-
kumu ir uzrakstīts uz viņu pasēm.

Ņemot vērā augšā sacīto, pagodinos lūgt Jūsu Ekselenci
izdot Dienvidkrievijas bruņoto spēku virspavēlnieka valdības vārdā

steidzamības kārtā rīkojumu atlaist visus Latvijas pilsoņus, kā

moblizētos, ta arī jau atrodošos Brīvprātīgo vai citā kādā virs-

pavēlniecībai padotā armijā, un paskaidrot izpildu varām, ka

mobilizācijas pavēle neattiecas uz Latvijas pilsoņiem.
Par valdības rīkojumiem augšā minētā jautājumā lūdzu pa-

ziņot Latvijas priekšstāvniecībai uz adresi: Novorosiskā, Franču

ielā 20.

Novorosiskā, 8./21. janvārī 1920. g. JMb 253—1.

Latvijas priekšstāvis X- Bachmanis. (Valsts zīmogs).

4) Protokols Nr. 256, 13/26. janvarī, 1920. g.

Latvijas priekšstāvja Kr. Bachmaņa saruna ar Anglijas val-

dības Dienvidkrievijas galvenā komisāra vietnieku, ģenerāli Kijsi

(Keyes) Novorosiskā.
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Taisni pīkst. 11. ģen. Kijs pieņēma K. Bachmani un Ē.

Sniķeri. Pieņemšana notika ar zināmu uzmanību: ģen. K. panāca
līdz pusistabai pretīm, laipni sasveicinājās un lūdza piesēsties pie
viņa rakstāmā galda.

Bachmanis: „Mēs uzskatam par lielu godu stādīties

priekšā varenās Anglijas priekšstāvim. Anglija ir tik daudz

cīnījūsies par mazāko tāutu brīvību un neatkarību. Latvju tauta

nekad neaizmirsīs Angļu tautas palīdzību".
Ģen. Kijs: „Ļoti priecājos jūs redzēt un pateicos par

apsveikumu".
Bachma n i s. lesniedz angļu valodā ziņojumu no 10/23,

Ne 254 ar norakstiem no palkavnieka Dv Parquet un majora
Šerara vēstulēm Latvijas Ministru Prezidentam un savas pilnvaras.

lesniegdams Bachmanis saka: „Lai saīsinātu savu vārdisko

ziņojumu, es lūdzu Jūsu Ekselenci vispirms iepazīties ar rakstisko

ziņojumu (Šo lūgumu B. izsaka tādēļ, lai ģen K. tūliņ pats izla-

sītu visu ziņojumu un lai vēlāk to sekretāra atreferējumā nesa-

īsinātu).
Ģen. Kijs. Uzmanīgi un lēnam izlasa visu ziņojumu,

pārlaiž skatu pār Dv Parquet rakstu, ilgāki pakavējās pie Šerara

rindiņām, kur tiek runāts par angļu un franču flotes kopējo dar-

bību pret Bermondu, izlasa Bachmaņa pilnvaras un, rakstus no-

sānis pabīdīdams, kaut ko pārdomā.
Bachmanis. „Lūdzu, ekselence, man atvēlēt vārdiem

papildināt ziņojumu".
Ģen. Kijs: „Lūdzu".
Bachmanis: „Es nupat saņēmu no Parizes Latvijas in-

formācijas biroja ziņojumu, no 20. decembra, kurš liecina, ka

lielinieki ar lieliem spēkiem atkārtojošās atakās uzbrūk Latvijas
kara pulkiem Lubaņes ezera apgabalā. Kauču gan Latvijas kara

spēki viegli atsit visus šos daudzos uzbrukumus, tomēr mums

vajadzīgi pastiprinājumi un tie ir te, Krievijas dienvidos . .

."

Ģen. Kijs: „Es pazīstu Lubanes ezara apgabalu. Es

esmu tur bijis pa kara laiku".

Bachmanis: (Turpina. 1
„. . .

Mums jādabū mūsu

spēki atpakaļ no dienvidiem. Mūsu galvenais uzdevums ir radīt

ieroču sienu starp Krievijas un Vācijas lieliniekiem un neļaut tiem

no abām pusēm nomākt Latvijas, Igaunijas un Lietavas spēkus
un tad savienoties un radīt lielus pasaules konfliktus (ģen. K-

piekrizdams loca galvu). Mums, latviešiem, ļoti jāsteidzās. Vācija,

piekopdama savu veco politiku, atrod slepenus ceļus pa kuriem

bez kavēkļiem pārlaiž pār robežu jaunas vācu kareivju grupas
un papildina lielinieku spēkus Latvijas frontē; arī Krievijas lie-

linieku frontei Vācija sūta savus pabalstus. Tas Jūsu ekselencei
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labāk zināms, un es jūs negribu uzkavēt (Ģen. K. piekrizdams
loca galvu) ...

Jau 1918. g. rudenī vācu karaspēku un krievu

lielinieku tuvie sakari bija redzami. (Ģen. paloca galvu). Latvieši
te dienvidos labi saprot, ka lielinieku personā vācieši grib panākt
to, kas viņiem neizdevās ar fon der Golca un Bermonda avantūru.

Tādēļ mēs te, dienvidos, dedzīgi rūpējamies par to, lai visi

latvieši, kas spēj nest ieročus, tiktu vēl īstā laikā izsūtīti aizstāvēt

savu dzimteni. Te latviešiem patiešam nav ko darīt. Mums

jāved cīņa ar vāciešiem līdz galējai uzvarai." (Ģen. K. loca galvu).

Ģen. Kijs: „Te ir rakstīts, ka Dienvidos ir ap 300

latviešu oficieru. No kurienes ņemta šī statistika? Vai viņi reģistrēti?
Bachmanis: „Ne. Ziņas ir devuši paši latviešu oficieri,

kas dienējuši ģen. Deņikina armijā. Ziņas saprotams tikai ap-

mēram; pareizas tagad nemaz nav iespējams sakrāt".

Ģen. Kijs: „Nu ja. Es šīm ziņām nevaru ticēt. Krie-

vijā nemaz nav statistikas, kurai varētu ticēt. Man Krievijā ir

lieli piedzīvojumi, un es vēl nekur neesmu atradis skaitļus, kuriem

varētu ticēt
. . .

Man ir brīnišķīgi piemēri: tiek ziņots, ka vaja-

dzīgi 1000 gabalu: es aizbraucu un atrodu, ka vajadzīgi — tikai

90; teikts — kaujā kritūši 100: izrādās tikai pieci, un tā visās

lietās". (Tiek uzskaitīti daudzi piemēri no materiālās pasaules,
kurus neturu par vajadzīgu tagad aprakstīt).

Bachmanis: „Ar latviešu oficieru statistiku būs gan

citādāki. Vāciem Vidzemē iebrūkot no Rīgas frontes aizplūda uz

dienvieiem gandrīz visi atlikušie oficieri un zaldāti; tas pats
sakāms par demobilizētiem dienvidus frontē".

Ģen. Kijs: nolaiž uzacis. Pār viņa seju pārlaižās le-

daina izteiksme un viņš ātri iekrīt valodā._ „0, zjnu, zinu: viņi

pēc tam vareni kāvās, dūšīgi kāvās, otrā pusē. Es to pats

redzēju. Es tanī laikā biju Petrogradā un pats pārliecinājos.

Latvieši briesmīgi kāva cilvēkus . . ."

Bachmanis: „Petrogradā bija tikai 6. Tukuma pulks,

kas izpildija sargzaldātu uzdevumus. Velak pa Krieviju salasījās
vēl daži pulki, pavisam — 9, kuros bija katra tikai ap 300 cilvēku.

Tas jau ir tikai saujiņa, salīdzinot ar Krievijas plašajam un lie-

lajām cīņām. Neviens nevar noliegt, ka latvieši ņēmuši dalību

Krievijas'pilsoņu karā. Bet citiem latviešiem ir savi mērķi,
kam nav nekas kopējs ar lieliniekiem".

Ģen. Kijs: „Varen dūšīgi kavas latviešu lielinieki,

ja
... to es pats redzēju".

Bachmanis: „Bet viņu taču bija tik maz. Krievu avīžu

un štāba ziņojumi bija pārspīlēti ar nolūku
. . ."

Ģen. Kijs: (Ar mazu nepacietību) „Bet nerunāsim

par to
. .

. Es taču pats pārliecinājos uz vietas ..."
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Bachmani š. Atvēlat, eksel., pasniegt jums bro-

šūru, kurā sakrātas sīkākas ziņas par latviešu lieliniekiem

(noliek uz galda brošūru: «Latviešu lielinieki Krievijā" krievu va-

lodā) ...
Es negribētu par šo jautājumu runāt, bet nevaru atstāt

neizteiktu, kas jāsaka. Jautājums priekš visiem citiem latviešiem

pārāk svarīgs Latviešiem taču ļoti maz komunistu. Latviešu

zaldāts ir tas pats latviešu zemnieks, bet */\s\ latviešu zemnieki

ir negrozāmi individuālisti un ar sirdi pieķērušies savam zemes

stūrītim. Ticat man, ka pat no latviešu strādniekiem ir tikai

viens procents komunistu. Zemnieku dzīvē pa vairāk tūkstošiem

var atrast tikai vienu komunistu
.. .

Lūdzu, ja laiks atvēl, iz-

lasāt brošūru.

Ģen. Kijss. — Tagad man pārāk daudz darba ar bēgļiem.
(Te domāti krievu aristokrāti, kas nu no visiem Krievijas kaktiem

šurp sabraukuši, kā vienīgajā slēgtajā jūras līcī vētras laikā un

nu kopā ar oficieru ģimenēm bēg uz Konstantinopoli, uz Maltas

salām un Prinču salām. Lai nu no viņiem reiz tiktu vaļā, tad

angļu valsts vīri uzņēmušies viņus uz angļu kuģiem par velti

aizvest līdz noteiktai vietai, kopā ar krievu oficieru ģimenēm,
kam patiešam draud briesmas lieliniekiem ienākot. Tik nelaime

tā, ka krievu bēgošie aristokrāti pirmajās dienās ar lielu skubu

gan parakstījās uz prombraukšanu, bet nu, izdzirduši dažādas

baumas, ka jaunajā paradizē viņus barošot par velti tikai trīs

mēnešus, bet tad likšot iemācities kādu darbu vai amatu, un

ievērojot dažas veiksmes uz frontes, — negrib vairs braukt projām,
un pat uz kuģa jau uzsēdusies rāpjās atkal zemē, caur ko angļiem
iznāk liels un velts darbs un ne maza sirdīšanās)

. . . Kad kuģis
ar bēgļiem būs prom un pārbrauks Mak Kinders, tad es gan iz-

lasīšu brošūru par lieliniekiem.

' Bachmanis. — ~Pateicos. Tas man dod cerības, ka jūsu
ekselence piekritīs citādākām domām par latviešu lielinieku skaitu.

Ari šai ziņā krievu statistika ir nepareiza. (Ar
mazu uzsvaru.)

Ģen. Kijss. — (Paskatās uz Bachmani un atminēdamies

paša kritiku par krievu statistiku, — pasmaida un drusciņ pa-
loka galvu).

Ģen. Kijss. — „Bet cik jums te latviešu ģenerāļu?"
Bachmanis: — „Man pagaidām zināmi trīs: piernis —

Jakutskas pulka komandieris, Buivids — rezerves spēku koman-

dieris bij. Armavirā, un Ušaks — tepat Novorosiskā. Ja būs

iespējams savākt zinas, varbūt atradīsies te dienvidos, vēl kādi.

Tad mums te ir ģenerālštāba palkavnieki un kapitani ar kara

akadēmisku izglītību.
Ģen. Kijss. — „Kā jūs domājat viņus te atrast?"
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Bachmanis. — Ja mums tiks dota iespēja par to ziņot
krievu_ laikrakstos — mes drīz viņus saaicināsim kopā un sa-

reģistresim. Palīdzat izgādāt no jūsu valdības kuģus viņu aiz-

vešanai, un — cerams, viss norisināsies ātrā gaitā. Tagad mums

lieli kavēkļi ceļa. Krievu armijas pavēlnieki nedod mums iespēju
atsvabināt musu oficierus un zaldātus no krievu armijas ...

Ja

atveļat, man vēl ir daži svarīgi jautājumi, ko celt jūsu ekselencei
priekša. Te ari minēti uzaicinājumi latviešu kareivjiem. (Pasniedz
ģen. K. lapu, kurā ir jautājumi par latviešu atsvabināšanu.)

Ģen. Kijss. — (Izlasa lapas 7. un 10. punktus un saka)
B
Labi.

. .
Es parunāšu ar ģen. Deņikinu par latviešu oficieru

reģistrēšanu un sūtīšanu, un tad es jums paziņošu. Citus lielos

jautājumus atliksim līdz atbrauks no Londonas Mak-Kinders.
Bachmanis. — „Bet ari par zaldātu atlaišanu, eksel.,

runājiet: tie mums Latvijā ļoti vajadzīgi. Mums jākopo visi

mūsu spēki.
Ģen. Kijss. — «Saprotams ari par zaldātiem. Es runāšu

ar pašu Deņikinu šinīs dienās. Ar nav vērts runāt.

(Ļoti nozīmīgi uzskati par vienu no visgalvenākajiem līdzšinējiem
valdības stūrētājiem. Tas ir liecība, ka angļu redzīgā politiskā
acs ir ļoti pareizi novērojuse šejienes lielo politiku, kura galu
galā izkliegto gājienu uz Maskavu un mazo darbīgo tautu nici-

nāšanu un zākāšanu noveda pie Melnās jūras līča Novorossiskā).
Bachmanis. — „Ja atvēlat, ekselence, man būtu jums

sakāms vēl kas ļoti svarīgs. Mūsu attiecības ar Brīvprātīgo kara-

spēka vadonību un viņas valdību ir visai asas. Pret mums iz-

turās ar naidu. Ģenerālis Lukomskis, piemēram, devis priekš-

rakstu, ka nevajaga atzīt Ļeņina (saprotams Liepiņa) pases un

apvainojis Latvijas priekšstāvi teikumā: Imenujuščij sebja pred-

staviteļem.

Ģen. Kijss. — „Ko nozīme ~Imenujuščij" ?"

Bachmanis. — «Cilvēku, kas pats sevi par kaut ko

uzdodās, bet patiesībā tas nemaz nav".

Mums ar Liepiņu ir no Latvijas valdības likumīgas piln-
varas un mēs esam Latvijas valdības likumīgi priekšstāvji.

Ģen. Kijss. — „Es zinu, ka attiecības nav labas. Bet

driz tās mainīsies. — Pēc kādām pusotrām — divām nedēļām

no Londonas pārbrauks Mak Kinders un tad visas attiecības

tiks noskaidrotas uzreizi un ar visiem vienādi: ar Gruziju, Aser-

beidžanu, Poliju un Baltijas tautām. Visa šī politika tiks vienādi

noapaļota. Mak Kinders jau tādēļ brauca uz Londoni. Es tagad

negribu neko atsevišķi darīt.

Bachmanis. — „Taču es lūdzu jūsu ekselenc, līdz tam

laikam darit iespaidu uz krievu varas grupām, lai tas neaiztiek
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Latvijas priekŠstavjuš un it sevišķi pilsoņus, kas nav gājuši pie

mobilizācijas. Viņus nevar par to sodīt. Mēs, priekšstāvji,
esam devuši rīkojumu, ka viņiem jāierodās Latvijā izpildīt kara-

klausību, un ja viņi padodās mūsu rīkojumam, viņus nevar par

to sodīt. Šos rīkojumus mēs un mūsu pilnvarnieki rakstam uz

pilsoņu pasēm, un tādus uzrakstus lasa vietējās valdošās iestādes.

Uzrakstos ari teikts, ka viņi nevar tikt mobilizēti krievu armijā.
Viss tiek darīts atklāti. Te nevar būt vietas sodam.

Ģen. Kijss. — Ja, ja, es par to runāšu. Saprotams.
Bachmanis. — „Tādā gadījumā atvēlat, eksel., iesniegt

jums pilnīgāku jautājumu sarakstu, kurā ari šie punkti ir atzī-

mēti (griež. ģen. K. vērību uz 5. un 6. punktiem par Latvijas
pilsoņu un priekšstāvju neaizskaramību).

Ģen. Kijss. — Apskata jautājumu un apskata plašāko
sarakstu.

Bachmanis. — „Ja jūsu ekselencei atliktu drusciņ laika

ieskatīties Latvijas delegācijas memorandā, kas iesniegts Miera

Konferencei, tad es to atstātu.

Ģen. Kijss. — Paskatās uz memoranda virsrakstu, un

ar dzīvu interesi saka : „0, ja, ļoti interesanti.
. . Lūdzu man

kādu atstāt. . .".

Bachmanis. — „Es atstāšu jums pašu oriģinālu".
Ģen. Xi j ss. — „Ļoti pateicos. (Piecēlās uz atvadīšanos).

„Es redzu, ka te liela nopietnība. . . Viss taps darīts kas šaīs

lietās jādara. Kad pārbrauks Mak Kinders, tad itin drīz visas

lietas nokārtosies. (Sarunu otrā pusē un sevišķi uz beigām ģene-
rāļa Kijssa aukstā sejas izteiksme, kas savilkās runājot par
latviešu lieliniekiem, — gluži izdzisa, un viņa seja bija laipna,
mīksta un valoda sirsnīgi-labvēlīga).

Saruna ilga
3
/4 stundas.

Paraksti: Latvijas priekšstāvis K. Bachmanis. Personīgā
sekretāra v. (E. Sniķers).

5) Protokols No 304. 1. februarī 1920. g. Novo-

rosiskā. Latvijas Priekšstāvja K. Bachmaņa
sarunas ar Lielbritanijas Galvenā Komisara

vietnieku Dienvidus Krievijā ģenerāli Keyes.

Šinī otrā satiksmē ģenerālis Keyes ir sevišķi laipns;

ārējais formālais vēsums it kā nozudis.

Bachmanis. — Atvēlat, ekselence, jautāt, ko jums

sacjīja ģenerālis Deņikins latviešu atsvabināšanas jautājumā ?

Pirmajā mūsu sarunā jūs izteicāt gatavību runāt ar virspavēl-
nieku šaī jautājumā.

Ģ e n. K e y e s. Es nesen biju gan pie Deņikina, bet

mums bija tādas lielas sarunas (Ģen. Keyes savelk
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lūpas cieti kopā un savādi pasmaida), ka es nemaz nevarēju par

jūsu lietu iebilst. Jūsu jautājums bija tik. . .
Bachmanis — (pārtraukdams) pārāk tāļš no sarunu

temata.

Ģe n. Key c s. — To es negribētu teikt. . . Ne tā.
. .

Bet, redzat, es jūsu jautājumu nekādi nevarēju piepīt klāt mūsu

sarunām. . . Tā kādreiz iznāk.
.

.

Bachmanis. Kad jus atkal brauksiet pie ģen. Deņ-
kina ? Mēs nevaram mūsu lietu vilcināt. .

.

Ģen. K. Drīz un tad runāšu par latviešu atsvabināšanu.
.
.

B. — Lūdzu. Mūsu valdībai tagad jāved karš ar uzbrū-

košiem lieliniekiem. Mēs nedrīkstam te aizturēt mūsu pilsoņus
svešās armijās, kad pašu zemei uzbrūk. Tagad mūsu kareivjiem
ir lieli panākumi : pie Riežicas pārrauta lielinieku fronte un lie-

linieki steidzīgi atkāpjās. Mūsu armija, kā laikrakstos ziņo, pie-
teikuse padomju valdībai karu.

.
.

Ģ c n. K. — Paldies Dievam ! Tas ir patīkami dzirdēt.

B. — Parāda ģen. Keyes uz Latvijas kartes vietu, kur tagad
notiek kaujas ar lieliniekiem.

Ģen. K. — Viņā reizē mēs runājām par kuģiem, latviešu

pārvešanai. Bet kuģi no mūsu valdības dabūt nevar. Mūsu

valdībai pašai tādu komerc-kuģu nav, un nomājot tos no privāt-

firmas, valdībai būtu jāmaksā kādi 10 000 mārciņu sterliņu par

vienu braucienu līdz Rīgai. Mēs negribam uzņemties tik lielus

liekus izdevumus.
. .

Mēs ari esam ļoti cietuši no kara.
. .

Visas tautas prasa no mums palīdzību: krievi, poļi, latvieši,

igauņi. . .

Kur lai mēs ņemam?
B. — Mēs uz Angliju skatāmies, kā uz visspēcīgāko un

visbagātāko valsti, un tādēļ ari griežamies pēc šī pakalpojuma.
Latvija tomēr nekā negrib par velti. Viss tiks Anglijai sa-

maksāts.

Če n. K. - Kad tas bus! ka to lai zin.

B. Nu, par to nav, ko rūpēties Anglija taču dabu no

Latvijas meža materiālus par simtreiz lielākam zumam, neka

maksā viens kuģa brauciens. Ari paši pārvadājamie latvieši ar

retiem izņēmumiem, būs spējigi par savu aizvešanu samaksāt.

Ģen. K. — Nu, ja, tas butu viss labi.
. . Pieņemsim

kuģis atbrauks. Bet lai tad viņš stāv ostā un gaida, kamēr

latvieši salasīsies: šodien 5, Rīt 6 v. t. t.

B. Ar mums, latviešiem,_lieta nevar vilkties tik garlaicīgu

Mums visur ir organizācijas, kās visdrīzākā laika var sareģistret
visus prombraucējus. Ja kāda angļu firma telegrafētu, ka pec

20 dienām būs Novorosiskā kuģis, ticiet, ka taisni pēc 20 dienam

uz krasta būs tikdaudz cilvēku, cik vajadzīgi kuģa lādiņam. —
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Visas rūpes par organizēšanos un pārtikas iegādāšanu mēs uzņe-
mamies paši uz sevi. — Jums par to nemaz nav jārūpējas.

Ģen. K. Nu, ja, var jau būt, bet es tomēr nedodu Jums

ne mazākās cerības uz kuģi. Es varu rakstīt savai valdībai, bet

es zinu, ka valdība kuģi nesūtīs.

B. Ja mēs dabūsim iespēju pa laikrakstiem uzaicināt mūsu

kareivjus un bēgļus, un dot viņiem cerības uz braukšanu, tad tūliņ
ari noskaidrosies iespējamība samaksāt kuģi, un tad arī rāsies angļu

firmas, kas sūtīs savus kuģus, tikai palīdzat mums ar savu

iespaidu atsvabināt latviešus no krievu armijām, kur viņiem nav

ne mazākās intereses cīnīties, kad viņu pašu valsts apdraudēta
no lieliniekiem.

Ģen. K. Es par to katrā ziņā šinīs dienās runāšu ar

ģenerāli Deņikinu.
B. Es pēc kādām dienām atkal atnākšu un apjautāšos par

panākumiem.

Ģen. K. Ne, es labāk Jums tūliņ telegrafēšu no Jeka-

terinodarās.

Sarunas sīkumus par grūtībām, kādas pārdzīvo braucēji
caur Rumeniju, izlaistas.

Sarunas ilga 20 minūtes.

6) Protokols Ne 305. 5. februārī, Jekaterinodarā. Lat-

vijas priekšstāvja K. Bachmaņa priekšā stādīšanās un pilnvaru
uzrādīšana Donas, Kubaņas un Tereka Visaugstākā Kruga Priekš-

sēdētajām Timošēnko, Kubaņas valdības priekšsēdētajām Iva-

nīsam un Kubaņas atamanam ģenerālim Bukretovam.

A) Pie Timošēnko.

Kanclejā Bachmanis dabū gaidīt tikai minūtes 10. Sekretārs

ienes Timošēnko Bachmaņa vizitkarti. Pēc dažām minūtēm

iznāk Timošēnko un klusi jautā sekretāram, kur ir Latvijas priekš-
stāvis. Sekretārs pamet ar galvu uz B. pusi. Timošznko aicina

B. savā kabinetā.

Bachmanis izsaka savu prieku par to, ka viņa valdiba

devuse viņam izdevību ierasties Kubaņas zemē tādā vēsturiskā

brīdī, kad Kubaņas vēsturiskā tauta, senie kazaki, kas savā zemē

arvien ir centušies pēc brīvām tautas iestādēm, — ceļ savu

nākotni. Ceļā uz brīvas, gaišas nākotnes ideāliem Latvju tautai

un Kubaņas darba kazakiem jāturās kopā, vienam otru atbalstot.

Timošēnko. Es ļoti priecājos, redzēdams Latvijas un

latvju tautas priekšstāvi. Es esmu uzglabājis daudz skaistu at-

miņu no manas pirmās iepazīšanās ar latviešiem Sibirijā, grūtās
dienās. Mēs stāvējām ar latviešiem vistuvāk. Vēl labi atminu

Rudzutaku un citus biedrus,
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B. Uzrāda savas diplomātiskās pilnvaras un lūdz sūtīt ari

no Visaugstākā Kruga puses savu priekšstāvi uz Latviju.
Timošēnko apsolās par B. ierašanos ziņot Krugam.

B. izsaka vēlēšanos kādreiz tuvākās sarunās noskaidrot Latvijas
un Kubaņas kopējos mērķus — un piebilst ka viņš ļoti tuvu un

plaši pazīst Ukrainas darbiniekus un valsts vīrus, kas cenšas

uzturēt ar Kubaņu tuvas attiecības, un varētu par viņiem paziņot
daudz interesanta

Timošēnko pieraksta B. adresi un vēlās vēl izrunāties

ar viņu plašāki. „Šodien es vēl nevaru daudz runāt, es nupat
izcēlos no slimības gulias, ari darba pārāk daudz. . ." saka

Tim. un seju skumji savilcis, skatās brītiņu galdā.
Timošēnko vēl jauns cilvēks, gadus 35, ļoti laipnu,

simpātisku seju. Tautas masās viņš ļoti populārs un vienīgi
šim apstāklim pierakstāma ari viņa ievēlēšana par visu triju
kazaku zemju kopējā Kruga priekšsēdētāju. Sapulcēs viņš runā

ļoti skaistas, satura bagātas runas, kas asprātīgi graiza politisko

pretinieku ietiepību un viņu monarķistisko politiku. Atbildes

runā Deņikinam viņš ļoti dzīvi attēlojis Brīvprātīgo armijas un

tās vadoņu karagājienu „uz Maskavu" 1919. g. vasarā līdz Orlai.

„Ko nesa izmocītai tautai Brīvprātīgie ?" — jautāja T. savā

runā, — «Armijai uz pēdām brauca pakaļ sen ienīsto un tautas

nosodīto laiku atliekas : vecas karietes un ores ar muižniekiem,

gubernatoriem, isprāvņikiem un stana pristaviem. Šī ienīstā, sa-

vādā armijas pavadonniecība atstāja uz tautu riebīgu iespaidu

un iedvesa tautas masās pret cīnītājiem neuzticību. Tauta tika

atbiedēta no Brīvprātīgo armijas un pēdējā drīz pazaudēja visu

to, ko patiesie cīnitāji ar lieliem upuriem bij ieguvuši. ._.".
Pēc vietējām ziņām, Timošēnko ir tauta atrasta pērle, kas

savu pamatīgo izglītību baudījis pašmācīšanās ceļā.
Sarunas ilga ap 15 minūtēm.

B. Pie Kubaņas Valdības Priekšsēdētāja Ivanīsa.

Pulksten 13. Bachmanis ieradās pie Ivanīsa. Viņu pieņēma

tūliņ. Sarunās arī Ivanīs bija ļoti sirsnīgs. To liecināja viņa

atklātība. Atzīmēti tikai svarīgākie sarunu momenti.

„Vai Kubaņas konstitūcija paredz tagadējos apstākļos Ku-

baņas priekšstāvniecību citās valstīs?" Bachmanis jauta. Kad ja,

tad lūdzu sūtīt uz Latviju savu priekšstāvi un baudīt tur aktivas

sūtniecības tiesības".

„Mūsu konstitūcijas paredz arī priekšstāvniecību", skan

atbilde.

„Vai tagadējā Dienvidkrievijas valdība nevar celt_ ierunas

pret Kubaņas patstāvīgu rīcību priekšstāvniecības jautājuma?"
B. jautā tālāk.
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«Dienvidkrievijas valdībai nav nekādu tiesību iejaukties

Kubaņas dzīvē. Mēs paturam brīvas rokas. Kubaņas valdība

vēl nav teikuse savu gala vārdu par pašu Dienvidkrievijas Val-

dību." Ivanīs uzsver.

„Kā Latvijas valdība izturās pret Deņikina centieniem? —

Ivanīs jautā savukārt.

Es domāju, ka mūsu domas šai jautājumā neizšķirsies,"
Bachmanis atbild. «Deņikins gaiši un atklāti izteicies pret Lat-

viju un latvju tautas centieniem. Viņš nepanes skaņas par Latvijas

patstāvību. Tā tad mēs neredzam viņa personā Latvijas pabal-
stītāju, bet otrādi. Latvju tauta turpretī ir tikdaudz ziedojuse

par savu nākotni, ka tagad vairs nevar būt runas par atteikšanos

no ieguvumiem. Tālāko jūs paši varat turpināt savās domās ...
«Es jūs labi saprotu" — Ivanīs piezīmē, — «Arī mums De-

ņikina personā guļ lieli šķēršļi ceļā. Kamēr D. ir pie varas, mēs

nevaram darīt iespaidu uz Kubaņas kazakiem. Viņi nedodas

cīņā, kamēr valda Deņikina politika un viņa persona. Nekādiem

solījumiem, nekādiem vārdiem neviens vairs netic; visa politika
ir galīgi samaitāta un nekas te vairs nav labojams, kamēr D. ne-

aizies. Tiklīdz tas būs noticis, tad domājams, ari mūsu kazaki

dosies cīņā. Mūsu valdība nodomājuse karot ar lieliniekiem,

kamēr tik viņi apdraudēs mūsu zemi."

Turpmākās sarunās B. vēl piemin, ka viņa vēlēšanas būtu

vēlreiz tikties garākā sarunā un tad noskaidrot tuvāk tekošo

politisko momentu, un iepāzīties ar kubaniešu un citu jauno val-

stu politisko stāvokli.

Ivanīss noliek turpmākās sarunas uz svētdienu pīkst 9 rītā.

Ivaniss vēl jauns inženieris, gadus 35.—

C. Pie Kubaņas atamaņa ģenerāļa Bukretova.

Bachmani pieņem pulksten I.— Sarunu ievadā Bachmanis

uzsver ka viņa valdība vēlās nodibinātpolitiskus sakarus ar Donas ka-

zaku zemi un valdību, un labāk saskaņot nākotnes politiku. Taču

šinī svarīgā cīņu momentā ir vēl citi iemesli, par kuriem jāpār-
runā ar Donas kazaku zemes saimnieku un pavēlnieku cīņās.
No Latvijas puses var ziņot, ka Latvijas valdības cīņas pret uz-

brucējiem lieliniekiem norisinās ļoti labvēlīgi un Latvijas armija

sasniegusi cīņās lielus panākumus.
Atamana sejā parādās plašs prieka smaids un viņš ar

sevišķu patiku paklanās pret B. un vārdiem izteic savu prieku
par Latvijas armijas lielajām cīņām.

Bet tad tūliņ atkal pārmainās atamana seja un viņš Bach-

mani pārsteidz ar veco, tik nodilušo jautājumu :

«Bet kā tas nākas, ka latviešiem tik daudz lielinieku, kas

tik varonīgi cīnās pret mums?"
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Nu pienakuse Bachmaņa reize smaidīt. Viņš skatās cieti

Atamana sejā un smaida
...

Bet tad tūliņ turpinu : «Atļaujat,
ekselence, man piezīmēt, ka visas skaļās avižu ziņas, kas kliedz
par latviešiem — lieliniekiem, mīksti izteicoties, ir tikai avižu pār-
pratums. .

.".

„Kā — avižu pārpratums?" Atamans dedzīgi iesaucās un

augstu paceļ uzacis. „Man ir par latviešu lieliniekiem ļoti pa-

matīgas un pareizas ziņas no mana štāba.
.

.".

«Ticat, ekselence", B. atbild „ka štābs pie vislabākās

gribas, — sniegt vispareizākās ziņas, — tomēr ir atkarīgs no

izlūku izteiksmes, vai no ziņām, kas top „„pārdotas"" no lieli-

nieku kontrrazviedkas kā «noslēpums". Abi šie avoti ir pār-
baudāmi, lai nāktu patiesībai tuvāk. Izlūki, neprasdami ne

latviešu valodu, ne ārzemnieku karagūstekņu valodu un nevarē-

dami nemāz pietikt ienaidniekam klāt, saprotams, ziņo to, kas

viņiem ienāk prātā, un lielinieku kontrrazviedka vai nu „pārdod"
melu ziņas jeb pārspīlē ziņas par latviešiem, gribēdama preti-
nieku iebiedēt ar lielu latviešu daudzumu, lai notiktu spēku ne-

pareiza pārgrupēšanās, pēc lielinieku stratēģiskiem nolūkiem.

Par to es esmu pārliecinājies, pārbaudīdams ziņas caur latviešu

oficieriem tādos apgabalos, kur daudz tika ziņots par latviešu

lieliniekiem, bet kur vēlāk nebija pat neviena latvieša.
.

.".

„Tām es nevaru piekrist", atamans pretojās, „Mūsu štābs

rīkojās ļoti rūpīgi un pārbauda ziņas. . .".

«Varat, ekselence, paļauties ari uz mums", B. turpina,

„ka mums ir pareizākas ziņas. Mēs taču atbalstāmies uz mūsu

pašu lielinieku sniegtām ziņām, uz mūsu oficieru krātiem

skaitļiem, esot brīvprātīgo un kazaku armijās. Šīs ziņas taču

krājuši izglītoti cilvēki, kas paši inieresejušies zināt, cik mums

ir lielinieku. Mēs interesējamies par viņu skaitli daudz_ vairāk

un rūpīgāki, nekā stabs. Mūsu lielinieki taču nes visā mūsu

tautas dzīvē sarkanā terora un diktatūras baciļus un kopā ar

krievu lieliniekiem grib sagraut visu musu tik labi jau iekārtoto

tautas un valsts dzīvi. Jūs sapratīsiet, ka viņi mums guļ_ daudz

vairāk prātā nekā karavīriem priekš īsa brīža kaujas;_ tadeļ ari

mēs pazīstam visus mūsu lieliniekus gandrīz pec vārdiem un

droši varam sacīt, ka mūsu lielinieku nekad nav bijis Krievija

daudz vairāk par pārs tūkstotu cilvēku. Tas ir drošas un pa-

reizas ziņas.

„Bet vai tad visās vietas musu ziņas butu nepareizas ?"

atamans jau domīgāks jautā.

„Es negribētu neko vairāk piebilst". Bachmanis noteic,

„man tik vēl jāgriež jūsu vērība uz politiku, ko dzen ap latviešu

likteni. Valstis un tautas, kas karo pēc Latvijas, negrib, ka
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lielās Eiropas tautas, mazo tautu likteņa lēmējas, Tautu Līgā
atzītu latvju tautu par tik kulturelu un tik prātīgu, ka viņa varētu

pate vadīt valsts dzīvi. Tā kā lieliniecismu tādā formā, kādā

viņš tagad parādās, uzskata par vislielāko organizētas dzīves

postitāju, tad arī latvju tautai viņu cenšās uztiept viņas ienaid-

nieki par katru cenu
. .

."

Atamanam, acim redzot apnīk runāt par tādu tematu, kurā

viņš nav sevišķi kompetents, un tādēļ viņš pāriet uz citu tematu

un sāk ziņot Bachmanim par savu lēmumu uz B. iesniegumu
latviešu atsvabināšanas lietās no karaklausības. Viņš ar nepatik-
šanu atzīmē, ka Latvijas pilsoņus Kubaņas valdība nemobilizejot;
to darot tikai Deņikins, kuram atstātas šīs tiesības pēc nolīguma
ar Visaugstāko Krugu. Šis nolīgums zīmējoties uz visiem ienā-

cējiem, kas nav kazaku kārtas.

Sarunas ilga ap pusstundu.

7. Sarunas ar Kubaņas valdības priekšsē-

dētāju Ivanīsu 7. februarī 1920. g. Nr. 306.

Garākas sarunas, par kurām tika norunāts 5. februārī.

Pulkstens 0 ieronās Ivanīss un tūliņ pieņem Bachmani.

Viņš 20 minutu garā referātā sniedz Bachmanim sīkas ziņas par

Kubaņas kazaku vēsturi.

Kubaņas kazaki savos politiskos uzskatos dalās divās daļās:
Zaporožas kazākos, ukrainiešos, kas atnākuši uz Kubaņu no

Dņepras krācēm, un saucās par „Černomorciem", un ienācējos
no Krievijas un Donas, kuri saucās par „liniju kazakiem".

Pirmie tiecās pēc Kubaņas patstāvības un neatkarības, pēdējie —

slienās uz Krievijas pusi un pabalsta ģen. Deņikina centienus.

Tādēļ arī pašā Kubaņā viens virziens ar otru nav mierā un

strādā pretī.
Bachmanis atreferēja par Latvijas lielajām cīnām pasauls

karā un par tagadējo cīņu laikmetu un politisko stāvokli.

„Kādas attiecības jūsu valdībai pret lieliniekiem ?" jautā
Ivanīss.

«Lielinieki atkal uzbrūk mūsu zemei un Latvijas karaspēki
tagad ved ar viņiem visnopietnāko karu" Bachmanis atbild.

«Ciktāl sakrita ar patiesību baumas par mieru ar lieli-

niekiem ?"

«Latvijas valdība no agrākajiem piedzīvojumiem ir mācīju-
sēs. ka lielinieki savus miera piedāvājumus izlieto tikai stratēģi-
skos nolūkos, un tādēļ nevar ticēt viņu līgumiem. Ar viņiem ir

jācīnās, kāmēr viņi vairs neapdraud Latviju."

«Tāds arī Kubaņas valdības uzskats" — Ivanīss piekrīt.

«Laikrakstos tagad daudz raksta par Kubaņas valdības at-
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raidošo izturēšanos pret Dienvidkrievijas Valdību. Vai šinī vir-
ziena nav kas grozījies?" —■ B. jautā.

„Mēs vēl neesam valdības lēmumu galīgi pieņēmuši, bet es

tagadjau varu jums teikt, ka principā mūsu valdība nevar atzīt

tagadējo Dienvidkrievijas valdības sastāvu par tādu, kurš varētu

Kubaņas tautas un valdības prasības apmierināt"— skan atbilde.

«Vai pēc agrākām norunām Dienvidkriev. Valdība nevarētu
celt kādas ierunas pret to, ka Kubaņas valdība patstāvīgi nolemj
stāties ar Latviju diplomātiskos sakaros" ? B. jautā taļāk.

„Mēs šo jautājumu izšķiram pilnīgi neatkarīgi — skan īsa
atbilde.

„Tādā gadījumā es lūdzu drīzumā izšķirt šo jautājumu un

par to oficiāli paziņot laikrakstos", B. piezīmē.
«Visdrīzākā laikā mēs apspriedīsim so jautājumu visas

valdības sēdē un pēc tam tūliņ arī izsludināsim.

Sarunas ilga stundu un 10 minūtes.

8) Protokols Nr. 307. Bachmaņa vizite Donas

kazaku Lielā Kruga Priekšsēdētājam Harla-

movam. 8. februārī 1920. g.

Kauču gan donieši uz Kubaņas teritorijas ir tikai bēgļi, tad

tomēr Bachmanis uzskatīja par savu pienākumu stādīties priekšā
arī Donas valdības priekšstāvjiem, it sevišķi tādēļ, lai nebūtu ne

mazākā iemesla domāt, ka Latvijas priekšstāvniecība vēlās stāties

kontaktā tikai ar Kubaņu vien, kas tiecās pēc neatkarības.

Donas valdības vīriem, kā bēgļiem nebija savu telpu un

viņi noturēja savas Kruga sēdes kubaniešu telpās.
Harlamovam bija drīz jāvada sēde, tādēļ arī sarunas ar

Bachmani bija īsas. Cīņu jautājumu ar lieliniekiem Latvijā un

Kubaņā pārrunājā itin īsi. Bachmanis aizrādīja uz Latvijas kara-

spēka labājiem panākumiem un Harlamovs nožēloja, ka kubanieši

viņiem maz palīdzot un caur to stāvoklis frontē ir tapis ārkārtīgi

grūts. No Harlamova sejas un ārējās izturēšanās varēju spriest,
ka Donas vadošie vīri jau ir ļoti pieraduši pie vārda «Latvija"
un nemaz vairs nedomā šīnī politiskā momentā mēģināt mazināt

Latvijas valsts nozīmi.

9. Protokols Nr. 308. Bachmaņa vizite Donas

Atamanam ģeneralam Bogajevskim 10. februari

1920. g.

Frontes notikumu dēļ ģen. Deņikina un Atamana Bogajevska
vilcieni stāv pie Jekaterinodaras voksales. Ģen. Deņikina vagonu

pastāvīgi apsargā 4 slaiki un glīti ģērbušies junkeri. Bogajevska

vagons neapsargāts.
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Atamana Bogajevska ārējā izturēšanās pret Latvijas priekš-
stāvi ļoti laipna.

Kauču gan štāba priekšnieks jau iepriekš paziņoja, ka

Atamanam jābrauc uz svarīgu sapulci, tomēr Bachmanis tika

pieņemts pirms sapulces un vēlāk sarunu dēļ atamans pat atlika

savu braucienu uz sapulci.

Svarīgākie sarunu sīkumi vardu pa vārdam.

Bachmanis. „Turuj>ar vajadzīgu paziņot jūsu ekselencei,
ka Latvijas karaspēkam cīņā pret lieliniekiem ir labi panākumi;
mēs atvelkam no jūsu frontes labu daļu armijas. Lielinieki uz-

brūk mums ar lieliem spēkiem un caur to top atvieglots doniešu

stāvoklis ..."

Atamans. „Paldies Dievam! — Mums tas sevišķi patī-
kami dzirdēt šinī grūtājā brīdī. Vai jūsu valdība nav nodoma-

juse slēgt ar lieliniekiem mieru tāpat kā igauņi?"
Bachmanis. «Latvijas valdība nevar ticēt lielinieku

piedāvātam mieram un labi saprot, ka lielinieku priekšlikumi
nenotiek bez laika ietaupīšanas nolūkiem. Bez vācu rokas mājiena,
lielinieki nekā nedarīs un Vācijas politikai nav nekādas vajadzī-
bas, lai tāds lielinieku miers tiktu ievērots uz ilgākiem laikiem.

Mums būtu ļoti pa prātam, ka jūs varētu atvilkt kādu ievēroja-
māku daļu no lielinieku armijas šurp uz dienvidiem

. .
."

Atamans. «Kubanieši mums tagad maz palīdz. Ja viņi
bruņosies un nāks mums palīgā, tad arī mums ies uz priekšu.

Bachmanis. «Kubaņas valdības vīri patiešam nenovil-

cinātu savus rīkojumus, arī viņi, kā tas man skaidri ziņams,
grib cīnīties par savu zemi; tikai politiskais kurss, kādu Udz šim

ieturējusi Brīvprātīgo armija, dod viņiem iemeslu meklēt sevišķus
ceļus, pa kuriem viņi varētu darīt uz masām vēlamu iespaidu. .

.

Es šinī svarīgā momentā gribu būt atklāts, varbūt tas nesīs

zināmu labumu mums visiem .
.
. Tādas attiecības, kādas līdz

šim rādija virspavēlnieka Deņikina izturēšanās pret Latviju un

tās priekšstāvniecību, nevar atnest nekādu labumu ne vienai ne

otrai pusei ..."

Atamans. Piekrizdams loca galvu.
B. (Turpinādams) «Neatkarīgi no visas atraidošās izturē-

šanās pret mūsu valsts centieniem un vispār pret latviešiem.

Latvija ir un turpina savu neatkarīgo valsts dzīvi. Tas ir

nenovēršams vēstures fakts, un celt tādos apstākļos visvisādus

kavēkļus mūsu pilsoņu ceļā un mēģināt visādi mazināt Latvijas

un viņas pilsoņu tiesības ir solis, kas nevar tuvināt Krieviju un

Latviju. Man liekās, ka gluži loģiski būtu, ceļot Krieviju, rūpē-
ties galvenā kārtā par draugiem. Vajadzētu atmest vecos uzskatus,
ka Latvija ir maza un viņa nav jāievēro. Mūsu armija ir pārdzī-
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vojuse 4 karus, latvju tauta _līdz pat 17. gada rudenim, līdz

Rīgaskrišanai, krampjaini turējās pie Krievijas un par Krieviju un

nesa ārkārtīgus upurus, mūsu karaspēks izturēja otru karu ar lie-
liniekiem ; trešo karu vajadzēja vest ar 50,000 lielu fon der Golca

un Bermondta armiju un ceturtais karš vēl turpinās ar lieliniekiem.
Visos šjnīs karos Latvija ir uzvārējuse vārda pilnā nozīmē, un

ja nu pec tam vēl mēģina izturēties pret latvju tautu, kā pret
tadu starptautisku parādību, uz kuru Dienvidkrievijas varas ne-

sēji domā skatīties ar nepietiekošu ievērību, tad tā ir nepiedo-
dama kļūda. . .".

Ģen. Bogajevskis. „Ka Latvijas valdība skatās uz

Deņikinu ?".

B. Man trūkst manas valdības uzskati par pašu pēdējo
laiku, bet es domāju, ka es uzminēšu ari manas valdības uz-

skatus, ja es izteikšu to, ko es pats esmu novērojis no pēdējā
laika politiskiem pārdzīvojumiem un ģen. Deņikina politikas. —

Mēs, latvieši, skatāmies uz ģen. Deņikinu, kā uz Krievijas cēlāju
no dienvidiem. Mēs priecātos, ja šis darbs labi izdotos, bet

mēs negribētu redzēt jaunajā Krievijā Latvijas ienaidnieci. Krie-

vija un Latvija var dzīvot labā draudzībā, kura abām pusēm būs

tikai par svētību. Taču man jāpiemin, ka Latvijas valdošās

aprindās mīt pārlieciba, ka ģen. Deņikins līdz pat pēdējam
laikam izturās pret Latviju ne tā, kā to prasa politiskais mo-

ments un Latvijas intereses. Jau vairāki raksti ir iesniegti virs-

pavēlniekam ar pieprasījumu, atlaist mūsu pilsoņus no karaklau-

sības un nekavēt viņiem izbraukt uz dzimteni, bet visi šie raksti

ir atstāti neizpildīti. Caur to ir aizskārtas mūsu valdības liku-

mīgās tiesības uz saviem pilsoņiem un dots iemeslis izteikties,
ka Dienvidkrievijas varām nav tiesības raut mūsu pilsoņus iekšā

krievu pilsoņu karā pret viņu pašu gribu. Mums tagad pašiem

ārkārtīgi vajadzīgi mūsu pilsoņi, kas var nest ieročus un ar

sajūsmu gatavi cīnīties par Latvijas nākotni, bet viņi tīši top
aizturēti te.

. .
Tā nav draudzības zīme pret Latviju un latvju

tautu.
. . Runājot par ģen. Deņikina Krievijas politiku, mēs,

latvieši, nebaidāmies par to, ka Krievija_ vel kādreiz varētu but

monarķija, un vispār sakot mēs gar citām Krievijas politiskam
tieksmēm maz interesējamies; taču mus gan ļoti interese katrs

zolotņiks, kas sver uz Vācijas pusi. .
.".

Atamans Bogajevskis. (Sevišķi dzīvi) Deņikins
ir stingri pret vācu orientāciju, tas vispār zināms.

. .

B. To es agrāk jau esmu dzirdējis un gribu tam ticēt, bet

mani vēl interesē atmosfēra, kāda varētu kādreiz virspavēl-

nieku aplidot. Man tomēr ir zināms, ka ģen. Deņikinam dažu



286

labu reizi tuvojās personas, kam ir vācu orientācija. .
.

Šai

orientācijai mēs, latvieši, ļoti sekojam. . . Citādi mēs novēlam

Deņikinam labas sekmes Krievijas celšanā. Es ar jums runāju
tik atklāti tādēļ, ka jūs stāvat tuvu ģen. Deņikinam, un ari varat

darīt iespaidu uz politisko gaitu ; tagad no ļoti liela svara labot,
kas labojams, sevišķi latviešu politikā. — Es laikam ari visu to

teiktu pašam ģen. Deņikinam, ja būtu iestājies moments, kad

mēs varētu tikties, nākdami viens otram laipini pretīm. Savā

runā ģen. Deņikins gan atzīst «faktiskās valdības, bet viņa
izturēšanās pret Latviju nav mainijusēs. Tas apstāklis vēl arvien mani

attur no parastā etiketa ievērošanas un no priekšā stādīšanās ģen.
Deņikinam. Varbūt tas tagad būtu iespējams, es nezinu. . .".

Atamans Bogajevskis. „Jūs varētu gan aiziet pie
ģen. Deņikina, derētu izrunāties.

B. «Kādas formalitātes būtu jāievēro un kad tas varētu

notikt ?"

Atamans Bogajevskis, «To mēs varam izdafīt ļoti
vienkārši: es jums norakstīšu vēstuli pie Deņikina personīgā
štāba priekšnieka ģen. Romanovska un tas jūs tūliņ pieteiks. . .

Ģen. Bogajevskis noraksta vēstuli, pasauc savu adjutantu
un uzdod tam pavadīt Bachmani pie ģen. Romanovska.

Satikšanās ar ģen. Deņikinu ari šoreiz nenotika. Viņš bij
aizbraucis uz pilsētu un atgriešanās laiku nebija noteicis. Bach-

manis negaidīja. . .
Piezīme: Politisku attiecību raksturošanai, vēl jāatzīmē,

ka garās sarunas ar atamanu Bachmanis veda ar nolūku, zinā-

dams ka atamans Bogajevskis ir ģen. Deņikina personīgs draugs
un katrā ziņā atreferēs Deņ. visu sarunu. Ka atamanam bija

pašam interese noklausīties dzīves patiesību, liecina ari tas ap-

stāklis, ka viņš atteicās no svarīgas sapulces un runāja ar B.

ilgāk par pusstundu. Pa sarunu laiku ieradās angļu misijas

priekšnieks un vēlējās redzēt atamanu, bet pēdējais lika lūgt

ģen. Hol. savā vagonā un pagaidīt. Ģen. H. negaidīja un tādēļ
satiksme ar viņu tika noliktā stundu vēlāk. Bogajevskis ar inte-

resi noklausījās arī netiešos ziņojumus par Brīvprātīgo armijas
nevēlamām attiecībām pret Ukrainu, pret cittautībniekiem v. 1.1,

kas izsaukušas dzivē zemnieku un plašas sabiedrības vēsumu

pret šo armiju.

Ģenerālis vairāk vietās nevarēja vienaldzīgi noklausīties un

piekrizdams locīja galvu. . .
10) Protokols Nr.309. Bachmaņa sarunas ar

Dienvidkrievijas Valdības Ministru Pado-

mes Priekšsēdētāju Meļņikovu 13. februarī 1920.g-

Visinteresantakai vajadzēja but satiksmei ar to valdību, kas
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Latviju neatzīst, tādēļ Bachmanis novēroja visus sīkumus un

analizēja tos, ka politisku parādību.
Jau trīs dienas agrāk B. lika aptaujāties par dienu, kad Meļ-

ņi_kovs varēs viņu pieņemt, bet tanī reizē tika dota atbilde, ka

pars dienu laika nekāda ziņa neesot iespējams B. pieņemt. Šai
atbildei B. nepiešķīra politisku nozīmi, tādēļ ka tanī brīdī patie-
šam vel nevarēja jaunā valdība nostāties uz kājām un sadabūt

vajadzīgo ministru skaitu. No otras puses, Kubaņas prese stingri
uzstājas pret jauno kabinetu un mazināja ta iespaidu uz apkārtni.

Šinī dienā Meļņikovs Bachmani pieņēma pēc diviem ģene-
rāļiem, kas viņam ziņoja par kara jautājumiem. Trešo apmeklē-
tāju, kas kā likās, bija tuvs cilvēks, Meļņikovs atstāja pēc
Bachmaņa.

Pieņemšana notika sieviešu institūtā, mazā istabiņā, kur

apmetusēs jaunā ienācēja — Dienvidkrievijas valdība.

Pirmās sekundes Meļņikovs bija vēss un ļoti korekts.

Bachmanis bez kādiem ievadiem paziņoja, ka viņš no savas valdības

iecelts par priekšstāvi pie visām valdībām, kas nodibinājušās
Dienvidkrievijā, un tā, kā tagad ņodibinājusies atkal jauna val-

dība, tad B. uzrāda ari viņai savas pilnvaras un lūdz griesties
pie viņa visos jautājumos, kas zīmējās uz Latvijas valsti un

viņas pilsoņiem. Meļņikovs uzmanīgi izlasīja abas pilnvaras un

klusu pasniedza tās Bachmanim atpakaļ. B. pārgāja tieši uz Lat-

vijas pilsoņu atsvabināšanu un paziņoja, ka viņa Valdība tagad ved

lielas cīņas ar uzbrūkošiem lieliniekiem un tādēļ sauc uz dzim-

teni atpakaļ visus, kas spējīgi nest ieročus. B. piezīmēja, ka

līdz šim Latvijas prasības nav izpildītas, un tādēļ viņš vēl reiz

arī jaunajai valdībai atkārto to pašu, ko jau vairāk reižu raksti-

ski atkārtojis virspavēlniekam un Donas un Kubaņas valdībai.

Tāļākos motivos B. uzsvēra, ka neatkarīgi no Latvijas valdības

tiesībām, saukt atpakaļ visus savus pilsoņus un nedot tiesības

ārpus Latvijas viņus mobilizēt, — ari jāskatās uz praktiskiem

panākumiem, kādus varētu gūt Dienvidkrievijas valdība, mobili-

zēdama Latvijas pilsoņus pret viņu gribu. Latvijas apzinīgos

pilsoņus ar varu nevar mobilizēt. Viņi atradīs ceļus, kā tikt vaļā

no armijas, ja viņus spiedīs ar varu cīnīties svešā armijā. Tādā

ziņā ne Latvijai būs pabalsts, ne ari dienvidus armijām.— Meļ-

ņikovs atzīmēja svarīgākos motivus un pats no sevis piebilda,
ka viņš rīt runāšot par šo jautājumu ar ģen. Deņikinu. Viņš
atzīstot, ka tiešam būtu daudz svarīgāki, atlaist Latvijas pilsoņus
uz dzimteni, neka viņus ar varu spiest cīnīties šejienes armijās.

Turpmākās sarunās aiztika tos pašus jautājumus, par_iztu-
rēšanos pret jaunajām valstīm, — par kup'em tika runāts ar

ģen. Bogajevski.
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Sarunu beigās Meļņikovs ļoti uzsvēra:

«Jaunais kabinets ir cieti apņēmies vest pret jaunajām val-

stīm draudzīgu politiku, un tiklīdz atbrauks ārlietu ministrs, ka-

binets tūliņ ķersies pie šī jautājuma un ari nokārtos labvēlīgā
gaitā attiecības pret Latviju".

Sarunas ilga pusstundas.

11) Protokols Nr. 310. Bachmaņa sarunas ar

ministru padomes priekšsēdētāju Meļņikovu.
15. februarī 1920. g.

„Vai esat panākuši labvēlīgu atbildi no virspavēlnieka Lat-

vijas pilsoņu atsvabināšanas jautājumā?" Bachmanis jautāja

Meļņikovam.
«Virspavēlnieks Deņikins vairs neapņemās izšķirt tik svarī-

gu jautājumu viens, bet nodeva viņu ministru padomei ..."
B. «Kad notiks Padomes sēde?

«Nupat šinīs dienās. — Ārlietu ministrs Barātovs arī atbrau-

cis un nu mēs varēsim arī formelo pusi ievērot. Mēs gribam
braukt uz Novorosisku un pieņemt visas lietas no agrākās val-

dības. Mēs tur būtu satikušies arī ar ārlietu ministri, bet nu viņš
jau ir te

..
." Meļņikovs paskaidroja.

Bachmanis. «Es tomēr vēlētos, ka jūs izšķirtu manu

jautājumu pirms aizbraukšanas uz Novorossisku. Latvijas pilsoņi
tapuši gluži nepacietīgi un neatlaidīgi griežās pie manis ar jau-

tājumiem par viņu drīzo atsvabināšanu. Viņi prasa, lai viss tiktu

darīts, ka viņu pilsoņu tiesības tiktu atzītas
...

Es varu sagaidīt
nevēlamus konfliktus starp Latvijas pilsoņiem un šejienes varām,

un man uz visstingrāko jāuzstājās par Latvijas Republikas un

viņas pilsoņu tiesībām
. .

."

«Mēs šinīs pat dienās izšķirsim šo jautājumu kopā ar visiem

citiem lielājiem jautājumiem par attiecībām pret visām jaunājām
valstīm", Meļņikovs vēl uzsvēra.

Bachmanis. «Es sagaidu, ka Latvijas jautājums taps

izšķirts pirms aizbraukšanas uz Novorosisku".

«Mēs ļoti steidzamies ar šiem jautājumiem. Ta ir valdības

cietā vēlēšanās," Meļņikovs beidza.

12) Protokols nr. 310. Bachmaņa notas ie-

sniegšana Dienvidkrievijas ārlietu ministrim

17. februarī 1920. gadā nr. 291

Uz vārdiskām sarunām un apsolījumiem Bachmanis neva-

rēja paļauties un tādēļ 17. februārī iesniedza ārlietu ministram

rakstisku notu.

Apstākļi, kādos notu iesniedza, sīkāki aprakstīti grāmatas

pirmā daļā.
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13) Latvijas priekšstāvja Kr. Bachmaņa
nota Dienvidkrievijas valdības ārlietu mi-
nistrim Latvijas pilsoņu atsvabināšanas lietā
17. februārī 1920. g.

Viņa Ekselencei Dienvidkrievijas Ārlietu ministra kungam.

Jusu Ekselence!

Sakot ar 10. februari_ 1919. g. Latvijas priekšstāvniecība
divas reizes rakstiski griezās pie Dienvidkrievijas bruņoto spēku
virspavēlniecības un vienreiz pie virspavēlnieka valdības priekš-
sēdētaja ar lūgumu atsvabināt Latvijas pilsoņus no Brīvprātīgo
un citam Dienvidkrievijas armijām, aizsūtīšanai uz dzimteni.

Tā kā mobilizāciju izveda uz Donas un Kubaņas teritorijas,
tad ar līdzīgu lūgumu Latvijas priekšstāvniecība griezās ari pie
Donas nn Kubaņas valdībām. Pēdējās atbildēja, ka ne viņas
tieši mobilizē Latvijas pilsoņus, bet mobilizāciju izved dzīvē uz

virspavēlniecības rīkojuma pamata un ka tādēļ lūgumi par
atlaišanu no armijas un par mobilizācijas pavēles atcelšanu aiz-

sūtīti virspavēlniekam.

Tomēr visi augšā minētie iesniegumi līdz šai dienai vēl nav

apmierināti. Satricinātais stāvoklis frontē, kurš var ļauni atsaukties uz

mobilizēto Latvijas pilsoņu likteni, un pēdējo uztrauktais gara

stāvoklis, kā ari nepietiekošā uzmanība pret Latvijas Republikas
tiesībām uz savu pilsoņu iesaukšanu, dod man iemeslu vēl reiz

rakstiskā formā griest Dienvidkrievijas valdības vēribu uz sekošīem

ārkārtīgi svarīgiem apstākļiem :

1) Latvijas karš ar vāciešiem un lieliniekiem ir prasījis un

prasa visu valsts spēku koncentrēšanu, un Latvijas valdība sen

jau devusi saviem priekšstāvjiem priekšrakstu spert visus soļus,
lai Krievijā atrodošies karaklausībai padotie Latvijas pilsoņi tiktu

sūtīt uz dzimteni.

2) Latvijas valdība ne vienam nav devusi savu piekrišanu

uz viņas pilsoņu iesaukšanu karadienestā ārpus Latvijas robežām.

3) Latvijas priekšstāvniecība un viņas valsts pilsoņi

tagadējā Krievijas stāvoklī, neizslēdzot dienvidus apgabalus, ne-

redz nekādas valsts garantijas tanī ziņā, ka karā iesaukto un

Krievijas pilsoņu karā kritušo un_ ievainoto Latvijas pilsoņu

ģimenes materiāli nodrošinās nākošā Krievija, bet Latvija tādus

izdevumus uz sevi uzņemties nevar.

4) Otrā un trešā punktā minēto iemeslu dēļ Latvijas pil-

soņi, kuri atrodās karadienestā, kā ari tie, kuriem aizliegta iz-

braukšana no Krievijas, griežas pie savas valdības un pie viņas

priekšstāvjiem ar kategorisku prasību darīt visu, lai atsvabinātu
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viņus no visām Krievijas armijām un no mobilizācijas, uti ne-

kavējoties aizsūtītu viņus uz Latviju.
Visu sacīto ievērojot, es, Latvijas valdibas vārdā paziņoju

Dienvidkrievijas valdībai savu kategorisku lūgumu steidzamības

kārtībā atlaist no Brīvprātīgo un citām Dienvidkrievijas armijām
no ierindu un ārrindu dienesta visus Latvijas pilsoņus un atvēlēt

viņiem bez kavēkļiem aizbraukt uz dzimteni vai uz ārzemēm,

par ko nekavējoties paziņot iestādēm, kuras dod atļauju aiz-

braukšanai.

Dienvidkrievijas valdības lēmumu augšā minētos jautā-
jumos lūdzu man paziņot uz adresi: «Jekaterinodarā, Grīven-

skaja 64, Latvijas priekšstāvim K. Bachmanim.

Ar visdziļāko pret Jums, ministra kungs, cienību

K. Bachmanis.

Latvijas priekšstāvis Ķijevas, Harkovas

un Novroosiskas apgabalos un Krimā, kā

ari pie valdībām, kūjas nodibinājušās
Krievijas dienvidos un Donas un Ku-

N2 291. (valsts Zīmogs). baņas zemēs.

Jekaterinodarā, 17. februārī 1920. g.

14) Protokols Nr. 311. Donas, Kubaņas un

Tereka Visaugstākā Kruga Priekšsēdētāja
Timošēnko pretvizite Latvijas priekšstāvim
Kr. Bachmanim 18. februārī, 1920. g.

Timošēnko atbrauca pīkst. 12. un sarunāja gandrīz veselu

stundu par politiskiem apstākļiem Kubaņā, un par Brīvprātīgo

armijas politiku un attiecībām pret Kubaņu un citām jaunājām

valstīm, kas ceļ pašas savu nākotni.

«Mēs ar Latviju tūliņ stātos visdraudzīgākos sakaros". Ti-

mošēnko drūmā balsī uzsvēra, — „bet ievērojiet, kādus mēs

grūtus laikus pārdzīvojam . . . Tagad patiešam nav laika domāt

par normālām draudzīgām attiecībām pret tautām, ar kurām mēs

vēlētos uzturēt sirds draudzību .
. .

Pārrunājot par cīņām pret lieliniekiem, Timošēnko izteicās:

«Lielinieki mums uzbrūk bez kāda iemesla un izposta mūsu zemi;

tādēļ arī mēs aizstāvēsimies līdz pēdējam . . .
Bet vēl paies lai-

ciņš, kamēr visi kazaki atmodisies un sāks saprast, ko nozīmē

lielinieku vara . . . Lielinieki, saprotams, paši mums palīdzēs
uzbudināt pret sevi mūsu kazakus

. . . Mums nāk labas ziņas
no tām staņicām, kuras agrāk izturējās vēsi pret savas zemes

aizstāvēšanu un laipni sagaidīja lieliniekus bez kaujām ...

Nu

pēc īsa brīža, izbaudījuši lielinieku varas darbus, visi vecie un

jaunie kazaki sacēlūšies pret lieliniekiem un dara viņiem lielas

raizes. Tas tā būs arī uz priekšu, visa mūsu zeme sacelsies pret
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musu brīvības nospiedējiem, un pēc dažiem mēnešiem musu zeme

būs atsvabināta no ienaidnieka varas . . . Tagad mums klājās
grūti, bet tas viss pāries, ko lai dara, — upuri jānes. Citādi

tauta tik drīz neatmožās. Ja sabiedrotie neizturētos pret mums

tik atraidoši, daudz kas jau būtu sasniegts pret lieliniekiem; visu

pabalstu dod tikai Deņikinam, kura armija jau iziruse, bet mums,

kas patiešam būtu spējīgi cīnīties, par savu zemi ar sajūsmu,
nedod ieročus ..."

Atvadīdamies Timošēnko vēl piezīmēja: „Ļoti nožēloju, ka

mēs tagad nevaram piegries-t Latvijas priekšstāvim tik lielu uzma-

nību, kā tas pienāktos, un arī nevaram paspēt pieņemt formelus

lēmumus, par diplomātisko priekšstāvju iecelšanu, bet ko lai

dara
. . .

tādi laiki .
.

."

III.

Kristapa Bachmaņa politiski ievadraksti „Atvasē" 1918. g.

1. Kavekļi ceļā uz Latviju.

(.Atvasē* 4. maijā, 1918. g. X° 2.)

Jo tuvāk nāk brīdis, kad mēs esam nodomājuši griesties

atpakaļ savā dzimtenē, jo nemierīgākimēs topam, jo spēcīgāka

top mīlestiba pret mūsu tautas dārgo tēvu zemi.

Ja mums būtu spārni, mēs visi šodien aizlaistos uz dzimteni

un tur apsveiktu Lieldienas sauli; bet tagad acumirklī mums ir

tikai viena iespēja — skatīties uz dzimtenes pusi saulei pakaļ
un lūgt viņu lai viņa jūrā laizdamās noskūpsta mums tik dārgo zemi.

Mūsu kāju ceļš uz dzimteni vēl ir aizkrustots tukstoš_ šķēr-

šļiem, par kuru nobīdīšanu pie malas mums jarūpējās un jāspriež
bez mitēšanās.

Politiskie audi, kurus auž ap latvju tautas_ zemi Baltijas

vācu muižnieku saujiņa un svešnieki, vel aizklāj mums tiešo

izredzi uz Latviju.
Rietumu vēji mums savā laika atnesa ziņas (caur „Berl.

Tagbl." decembrī) no Kurzemes, ka turienes tagadēja, tik ātri

un mākslīgi sastādītā landtāga prezidents_Homērs ir izdomājis

projektu, kā Baltijas piekrasti visdrīzāk varēs pārvācot un germa-

nizet ar kara diktatūras palīdzību.
No Kurzemes muižniecības tik ļoti lolota cerība — nome-

tināt Kurzemē vācu kolonistus no Krievijas vai_ari vacu zemniekus

lielām masām, ir liels klinšu bluķis latviešu bēgļu ceļa.
Mūsu atpakaļ griešanās ceļš tagad līkumos caur dažādam

valstīm, kuras tā vai citādi būs ierautas bēgļu apgādības izde-

vumos un to priekšā ilgāku laiku apdomāsies.
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Ukrainai, Polijai, Lietavai un Vācijai, caur kuru zemēm

jābrauc latviešu bēgļiem, katrai sava atsevišķa politika, kura tā

vai citādi jānokārto visdrīzākā laikā. Agrāk, kamēr Krievija vēl

nebij „bijusē Krievija", uz viņas gulēja visa materiālā un morā-

liskā atbildība par latviešu bēgļiem, kuru zemi ta ievilka kara

avantūrā un vēlāk nespēja aizstāvēt; tagad turpretim Krievijai
vairs nepieder tie zemes gabali, no kurienes karš aiztrieca bēgļu
masas, un Krievijai mēs paši nekādus rīkojumus nevaram uzrādīt

par savas atgriešanās izdevumiem.

Ukrainai tagad tikdaudz sava iekšēja darba un savu zemes

izdevumu, ka ta nevar paspēt pietiekošā mērā organizēt bēgļu
ēdināšanas un ārstniecības punktus un dot tikdaudz vilcienu, ka

īsā laikā pār Ukrainu varētu pārsviest miljoniem Ukrainas, poļu,
baltkrievu, latviešu, leišu un ēbreju bēgļu.

Bēgļu aizsūtīšanas izdevumi sniedzās trīsdesmitos miljonos
mēnesī, bet Ukrainas finanses tagad vēl nespēj apmierināt savas

valsts ierēdņu algas.
Polija un Lietava, caur kuru zemēm vietām būs jāvirzās

mūsu bēgļiem, ne labprāt uzņemsies izdevumus par mūsu bēgļu
ēdināšanu un transportu pa dzelzsceļiem; ari to zemju kases

ir tukšas.

Atliek vel Vācija, ar kuru latviešu bēgļiem stāv priekša vis-

vairāk darīšanu.

Kādus pienākumus lai uzņēmās Vācija pret mums, latviešu

bēgļiem?
Politika nav labdarības pasākums un neviena valsts nemēdz

kautko darīt kādai tautai par labu tikai aiz tīrām zimpātijām pret
šo tautu.

Mēs jau zinām no aneksijas politikas vēstures, kā Vācijas

reichstagā tikai zocialisti uzstājās par to, lai latvju tautai atdod

atpakaļ viņas zemi. Visas citas reichstagā grupas, turpretī, stā-

vēja par Kurzemes un ja iespējams ari par Vidzemes un Igaunijas
pievienošanu Vācijai, vai nu gluži bez kādas liekas piekārtnes,
vai ari ar hercogistes nosaukuma izkārtni.

Ja nu tagad Vācija uzņēmās ievērojamu lomu pie bēgļu
atgriešanās dzimtenē, tad mums katrā ziņā jātiek skaidrībā ar to,

ko gan vācu politika nodomājusi prasīt no mums.

Mums jāmeklē atbilde uz šo degošo jautājumu.
Taču katram patiesam latvietim atbilde jau sen gatava un

dzīvi nostājas viņa priekšā.
Šo atbildi jau sen ir devusi uz visiem aneksijas jautājumiem

mūsu tautas priekšstāvniecība gan caur Kurzemes un Vidzemes

Zemju Padomju un Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes lēmu-

miem, gan caur latviešu kongresu un politisku partiju un grupu
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rezolūcijām. Visur un allaž ir noteikti: 1) prasīta iespējamiba
izteikt latvju tautas gribu brīvi un netraucēti uz visdemokratiska-
kiem pamatiem, pec tam, kad visi latviešu bēgļi būs atgriezušies
dzimtene un netraucēti varēs sasaukt Latvijas Šatvērsmes sapulci
un 2) izteikta nelokāma latvju tautas griba pašas tautas rokām
celt savas tautas nākotni apvienotā un brīvā Latvijas valstī, ne-

dodot jau priekšlaikā nekādus solījumus par to, pret kurām kai-

miņu ārvalstīm brīvā Latvija izrādīs visvairāk simpātijas .. .
Simpātiju izteiksme lai paliek pašas latvju tautas izšķiršanai.
Vel pasaules karš nav beidzies

...
un vēl latvju tautas pašas

rokās guļ viņas nākotne
...

Kas nešaubās, ta gars uzvar. ..

2. Kurzemē kliedz pēc cilvēkiem!
. . .

(9. maija, N° 3).

„Vācijā cilvēki kliedz pēc zemes, bet Kurzemē — zeme pēc
cilvēkiem." Tie ir tagadējā Kurzemes vācu generalzuperintendenta
Bernevica vārdi, kurus viņš iepina savā runā, kā Kurzemes

landesrata delegācijas loceklis, Berlinē reichstagā lielajā zālē šā

gada 20. martā, kad tur notika sevišķi svarīga apspriede par
Kurzemes hercoga troņa piedāvāšanu Vācijas ķeizaram un Kur-

zemes pievienošanu pie Vācijas, par ko Kurzemes muižniecības

landtāgs jau bij lēmis 8. martā. („Darmstādter Tageblatt" 12. martā

š. g. un «Deutsche Nachr." 13. martā š. g.)
„Lai sasniegtu Vācijas iedzīvotāju caurmēra skaitu," Bernevics

saka savā runā, — «Kurzemē vēl varētu nometināt2.7oo.ooocilvēku."

Ne par latviešu bēgļu atsaukšanu un atgriešanos atpakaļ

Kurzemē, bet par jaunu iedzīvotāju nometināšanu runā Kurzemes

luterāņu un ari bijušais latviešu dvēseļu gans reichstagā svarīgo
politiķu vidū.

Kara un lielu tautu cīņu laikā, saprotams, nevar prasīt no

vācu garidznieka Bernevica, lai viņš runā latviešu bēgļu (kauču
ari luterāņu) taisnai lietai par labu. Bet tādēļ nu latviešiem pašiem

tagad jāskatās politikā dziļāk plati atplēstiem skatiem un neatlai-

dīgi jāvērtē un jāapsver katrs Bernevica kunga izteiciens un solis.

Mēģināsim salīdzināt ciktāl mūsu bēgļu un latviešu tautas

intereses apdraudētas no vācu nometināšanas un ģermanizēšanas
politikas, un pēc kādas sistēmas tiek izvesti dzīvē visi koloni-

zēšanas plāni.

Pirms atzīmēsim, ka te vairs nevar būt_ runa par kolonizē-

šanu vien, ja cenšās nometināt Kurzemē vel vairāk, ka trīsreiz

tik daudz jaunu iedzīvotāju, nekā tur bij pirms kara.

Šis plāns jau liecina par visas Kurzemes aizņemšanu no

jauniem ienācējiem, nometinot cieši kopā lielas masas.
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Vācu nometināšanas zistema ir neatlaidīga un progresīva.
Jau kādā 1917. gada brošūrā („Die deutschen Balten") tika iz-

teikts Baltijas politiķiem rūgts pārmetums, ka viņi nav īstā laikā

pratuši Baltijas jūrmalu germanizet, un tur trūkst vācu tautības

apakšējā slāņa. 1915. un 1916. g. Kurmales (Kuldīgas apr.) muižas

īpašnieks Silvio Brodrichs ar sevišķu dedzību izplatīja Vācijā savu

brošūru „Das neue Ostland", kufā viņš iepazīstina visu Vāciju

(bet ari Latviju) ar vācu zemnieku un kolonistu nometināšanas

plāniem pēc Kurzemes muižniecības projektiem. Vācu kolonisti

un zemnieki pēc šī plāna ir jānometina Kurzemē kroņa muižās,
uz vienas trešdaļas no muižnieku muižām, ka ari latviešu mājās,

pa divām ģimenēm katrā mājā, atstājot pašu latviešu ģimenei,
ja tā tur dzīvo tikai kādu daļu no māju zemes.

S. Brodrichs nemaz neziņo vācu tautai par lielo latviešu

daudzumu, kas aizbēguši un aizdzīti no Kurzemes un pēc kara

atkal atgriezīsies atpakaļ.
Tanī pašā 1915. g. vācu ievērojamais politiķis Fricis Wert-

heimers savā brošūrā „Kurland und die Dūnafront" ari runā par
vāciešu nometināšanu Kurzemē un par latviešu aizbēgšanu, un

izsaka cerības, ka aizbēgušie latvieši vairs neatgriezīsies dzimtenē.

Šogad 19. martā, neraugoties uz to, ka latviešu gruntnieki
jau februāra dienās lūdza atvēli — braukt atpakaļ uz dzimteni,

uz savām mājām, Vācijas agrākais valsts sekretārs Bernhards

Dernburgs («Berl. Tagbl." 19. martā 1918. g.) jautājumā par

vācu zemnieku nometināšanu Kurzemē, izsaka sekošus uzskatus:

«Daudzas latviešu zemnieku mājas ir atstātas, viņu īpaš-
nieki ar savām ģimenēm ir aizbēguši, to atpakaļ atgriešanās ir

apšaubāma."
Visas šīs «cerības" un «šaubas" par latviešu neatgriešanos

dzimtenē mums gribot, negribot jāieraksta ģermanizēšanas sistēmā.

Augšā parādītās drupatiņas no lielās politikas mums gaiši
liecina, ka nodomi, — nometināt vācu' kolonistus un zemniekus

latvju tautas zemēs, nav vis tukši vārdi.

Tagad nu tik jāapskata, kada mera ciestu latvju tauta no

šīs ģermanizēšanas politikas, ja šī politika patiešam tiktu izvesta dzīvē.

No Kurzemes aizbēguši ļoti daudz latviešu. To apliecina
ne tik vien mūsu bēgļu statistika, bet ari vācu avoti (Fr. Wert-

heimer «Kuri. v. d. Dūnafront").

Līdz karam Kurzemes guberņā bij pavisam 800.000 iedzīv.,

no tiem 75°/o jeb 600.000 latviešu, 5,6°/o vāciešu un 19,4% pārējo
cittautiešu. 1915. g. 30. zeptembrī vācu administrācija pamatīgi
saskaitīja visus Kurzemes iedzīvotājus un tad izrādījās, kā Kurzemē

vēl dzīvo tikai 230 tūkstošu cilvēku. Šaī skaitlī vēl būs jāievelk
ari tie jaunie' iedzīvotāji, kas ienāca Kurzemē sākot no aprija
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mēneša (1915. g.) vācu kara spēkam pakaļ un līdz septembrim
arvien vel pieauga. Ar augšējiem skaitļiem tad nu ari neapgā-
žami pieradīts, ka 1915 g. vasarā no Kurzemes aizbēguši vai
aizdzīti vairāk par 570.000, t. i. vairāk par 71% no visiem agrā-
kiem iedzīvotajiem.

_

Latvieši atstājuši Kurzemi (aizbēguši un izdzīti ar varu) ne

mazāk par 500.000 cilvēku, tas ir 83% no visiem Kurzemes lat-

viešiem jeb 62% no visiem agrākajiem Kurzemes iedzīvotājiem.
Kurzemē bij apmēram 25.000 latviešu saimnieku un māju,

un apm. 5— 10 tūkstošu dažādu latviešu sīkgruntnieku. No šiem
latviešu zemes īpašniekiem aizbēguši lielum lielais vairums. Pat

Fr. Wertheimers apliecina, ka viņš' savā ceļā caur Kurzemes no-

vadiem gandrīz visas mājas atradis bez iedzīvotājiem un lieli

apgabali līdzinājušies drūmam tuksnesim ...
Ja nu mūsu gruntniecība vairs nevarētu atgriesties atpakaļ

savās mājās, tad latvju tauta tiktu nabadzīgāka par visiem pa-
zaudētiem zemes gabaliem un par savu pazaudēto tautas terito-

riju. Te nevar būt runa tikai par saimnieku kārtu vien, kas tad

paliktu par bezzemnieku kārtu, te mums tūliņ jau jāskatās tautas

dzīvē visā plašumā un tūliņ jāatminas tie 65— 70% bezzemnieku

un strādnieku, kūpi cerēja un kam bija tiesības pēc kara un lie-

lajām politiskām pārvērtībām dabūt Kurzemē savā īpašumā zemes

gabalus no kroņa un privat-muižām, kā arī no citām brīvām

neapsaimniekotām zemēm. Ja jau pēc Silvio Brodricha projekta
tagadējiem latviešu saimniekiem būtu jādzīvo kopā vienās

mājās ar divām vācu zemnieku ģimenēm, tad tas pats latviešu

saimnieks labprāt dzīvos blakus jaunām latviešu ģimenēm. Tāpat
arī, ja pēc visiem vācu projektiem Kurzemes kroņa muižās un

uz Vs no muižnieku muižām iespējams nometināt vācu zem-

niekus, tad tāda pate iespēja izplatāma uz latviešu bezzemniekiem,
kam pieder dabiskas tiesības uz savas tautas zemi.

Lai nemaldinātu Eiropu un pašu vācu tautu Vācijā ar

liekām piezīmēm un «cerībām", it kā latvieši vairs nedomātu

atgriesties savā zemē, mums jāsauc visai pasaulei, no vienas

zemes malas līdz otrai: „Mēs visi latvieši tik gruntnieki, kā

bezzemnieki un strādnieki, gribam atgriesties un atgriezīsimies

savā dzimtenē, neraugoties ne uz laiku, ne uz šķēršļiem! ...
Kurzemes augstākajam luterāņu garidzniekam Bernevicam

mēs atbildam uz viņu runu :

„Ne tik vien Kurzeme kliedz pēc savas latvju tautas bēr-

niem, kas dzīvojuši uz Baltijas jūras krasta 4000 gadu, bet arī

visa latvju tauta kliedz pēc savas Kurzemes un šo kliedzienu

dzird visa Eiropa un aizjūru zemes. Un ja mums visiem ļat-
viešiem pašiem būs ticība sinepes graudiņa lieluma uz musu



296

taisno lietu, tad kalni novirzīsies no mūsu ceļa un starptautiskais
likums un taisnība uzvārēs un mēs reizi nāksim atpakaļ savas

tautas zemē un tā būs mūsu zeme, mūsu Latvija!"

3. Ukrainas Latviešu Centralkomitejas darbība.

Centrālkomiteja jau no pirmā soļa piegriezuse vērību tādām

vispārējām latviešu lietām, pie kuru izvešanas dzīvē neviens

līdzstrādnieks neprasa otram, kādas partijas cilvēks tu esi.

a) visu latviešu atgriešanās dzimtenē,

b) bezdarba strādnieku, inteliģentu un bijušo kareivu apgā-
dāšana ar darbu,

c) vispārējo latviešu interešu aizstāvēšana Ukrainas valdības,
sabiedriskās un citu tautu iestādēs,

d) latviešu pilsonības vai izraidīšanas jautājumu no-

skaidrošana,
c) pasu un tautības lietas,

f) valdības rīkojumu saskaņošana ar latviešu interesēm,

g) tautas, izglītības, skolu un reliģiskās lietas,
h) kooperatīvu, arteļu savienību un organizāciju dibināšana,

i) strādnieku interešu aizstāvēšana v. t. t., — ir jautājumi,
kas zīmējās uz visām mūsu politiskām partijām vienā

mērā.

Līdzšinējiem Centrālkomitejas lēmumiem ir tikai vispārības
raksturs. Starp citu nolemts: izvest dzīvē latviešu pašaplikšanas
nodokli bezdarba strādnieku bēgļu apgādības, kultureliem un

citiem komitejas mērķiem; apvienot strādniekus un arodniekus

arteļos un apvienot un saistīt visus latviešu arteļus pa visu

Ukraini ; izzināt pa visu Ukrainu un citiem apvidiem, kas guļ
bēgļu ceļā, kur varētu dabūt iegādāties lopus, zirgus un sēklu

bēgļiem atgriežoties dzimtenē; izprasīt šaī pavasarī no Ukrainas

valdības pilsētu tuvumā kādus zemes gabalus bēgļu un bezdarba

strādnieku sakņu dārzu ierīkošanai peļņas nolūkos; reģistrēt
visus latviešus pa visu Ukrainu lai būtu iespējams aizstāvēt viņu
laikumīgās tiesības un intereses v. t. t.

Cik plašos apmēros Centrālkomiteja varēs izvest dzīvē sa-

vus lēmumus, atkarāsies no visu latviešu apvienotās garīgās un

materiālās enerģijas. Līdz šim pašaplikšanās nodokli maksā

tikai Kijevas un Odesas latvieši; uz citurieni vēl nav bijis
iespējams izplatīt šo svarīgo lēmumu.

Viena lieta ir gaiša: ja visi Ukrainā dzīvojošie latvieši sa-

pratīs centrālās latviešu organizācijas nepieciešamību un lielo

nozīmi, tad mums būs pamats zem kājām un arī Centrālkomi-

tejas darbība uzplauks.
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4. Kas notiek ap Latviju bez latvju tautas ziņas.
(11. maija, N° 4.)

Kamēr Rīga vēl bija Latvijas kultūras centrs un Daugava
tikai latvju tautas skaistums, tamēr mēs arvien ticējam, ka mūsu

tautas zemes tāļākā likteņa izšķiršana vispirms un galvenā kārtā

pieder mūsu pašu rokām un tad tikai vispārējai, galīgai miera

konferencei. Mēs sevi, kā tauta, pēc savas pašapziņas augstuma
uzskatījām par galveno faktoru mūsu tautas nākotnes celšanas

procesā.
Tanī kara laika posmā mums tik pašiem bij jātiek ar sevi

skaidrībā un jāapvienojas ap to valsts formu, kādā mēs gribam
redzēt ietilpstam nākotnes Latviju, lai tad mēs visai Eiropai va-

rētu darit zināmu savas tautas vienoto un nelokāmo gribu Taču

kamēr mēs paši grupējamies un pārgrupējamies šķirās un partijās,
un strīdamies gar Latvijas valsts formu, tikmēr vēstures rats, pa-

teicoties krievu brāļu muļķības plūdiem, taisīja kādu gluži ne-

jaušu metienu, aizķēra ar asu zobu mūsu Latviju un uz laiku

izrāva to no mūsu rokām
.. .

Latgale ir atgriesta no Latvijas un pate pārgriesta uz pusi;

par apvienotu Latviju jaunā vara vairs nerunā un vārdu „Latvija"
vairs nepiemin.

Tādēļ mums nu uzmanīgi jāseko ' tsevišķo Latvijas daļu
liktenim. Vislielākais troksnis sacelts ap Kurzemi. Tā pirmā

pārdzīvoja visas jaunās pārvērtības un te liela politika taisīja

pirmos lielos lēcienus.

1915. g. vasarā Pauls Rorbachs sasauca Kurzemes muižnieku

sapulci un tā taisa savu pirmo drošo lēmumu darīt jt visu, lai

Kurzeme tiktu pievienota Vācijai unšaī atgadijumā pārdotu Vā-

cijai trešo daļu no savām muižām vācu kolonistu un vācu zem-

nieku nometināšanai. Pēc Krievijas revolūcijas un armijas sa-

šķīšanas, Kurzemes vācu muižniecība steidzīg[ un noteikti stājas

pie vietējās valdības un valsts formas nokārtošanas. Tiek iz-

vēlēts muižniecības landtāgs pēc vēsturiskam formām, piedodot

viņam tikko manāmu latvisku piegāršu, t. i. — tiek viņa pieai-

cināti (nevis no tautas vēlēti) daži latvieši, no Kurzeme paliku-

šajiem iedzīvotājiem. (Nav zināms vai patieši latvieši, vai tikai

ar latviešu uzvārdiem).
Šis landtāgs tūliņ uzstājās visas Kurzemes iedzīvotāju vārda

(neraugoties uz to, ka ap 75 proc. no visiem iedzīvotajiem ir

prom no Kurzemes) un nolemj lugt Vācijas suvereno varu, lai

Kurzemi atzīst par hercoga valsti un pievieno Vācijai. 24. oktobrī

1917. g. šis jautājums tiek pārspriests Berliue troņa padome un

Kurzemes landtāga lēmums tiek atzīts par pieņemamu.

Brest-Litovskas miera sarunas Kurzemes jautājums top ie-
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skaitīts par izšķirtu, tikai tur vēl no Krievijas delegācijas puses

top celti iebildumi, ka Kurzemes likteņa noteikšana nav notikuse

uz tautu pašnoteikšanās principa pamata.

Pēc tam arī tūliņ Kurzemes landesrats Jelgavā, 9. martā š. g.

taisa jaunu lēmumu un visas zemes vārdā lūdz Vācijas ķeizaru
un Prūsijas ķēniņu pieņemt Kurzemes hecoga troni un neatraidīt

lūgumu, lai netikvien Kurzeme, bet arī visas Baltijas piekrastes
zemes tiktu apvienotas vienā valstī un pieslietas Vācijai.

Šo landesrāta (19 vīru) lēmumu vācu oficiālā un pilsoniskā
prese nu arī tūliņ uzskatīja par visas Kurzemes balsi («Deutsche
Nachr." 13. martā un cit.) un Kurzemes muižniecības delegāti
Berlinē ar lielu enerģiju uzsvēra, kā arī latvieši ir balsojuši līdz

par Kurzemes pievienošanu Vācijai cauj personālu ūniju. Vācu

reichstagā centra priekšstāvis deput. Fērenbachs 19. marta sēdē,

palaizdamies uz Kurzemes delegātu izteikumiem, droši apgalvo,
ka nu vajag uzskatīt par pilnīgi izgaisinātu agrāk izpausto le-

ģendu, it kā Kurzemes lēmumi nebūtu notikuši pilnīgi brīvi un

neatkarīgi, bet vairāk zem vācu okupācijas iespaida.
Kurzemes landesrāta balss atrod atbalsi visās Baltijas muiž-

niecības aprindās un arī Vācijas presē un reichstagā. Deputāts
Fērenbachs jau piemin 19. martā savā runā, ka Igaunija un Vid-

zeme pēc miera līguma gan piederot Krievijai, bet ja šīs zemes

vēlētos no Krievijas atdalīties un tapt par patstāvīgu valsti, tad

Vācijas centra simpātijas būtu viņu pusē. Tādiem pašiem vārdiem

runā 25. martā vācu tautas avīze «Germania" un saka «Igaunija
un Vidzeme vēl gan atrodas zem Krievijas virsvaras, bet ja šo

zemju iedzīvotāji paši nolemtu atraisīties no Krievijas un griesties
pie Vācijas ar lūgumu atzīt viņu neatkarību, tad mūsu ārējā poli-
tika spertu tos pašus soļus, kurus tā spēra Somijas lietā v. t. t".

Tanī pašā laikā nu arī atskan «pašu zemju balss".

22. martā š. g. Rīgā ārkārtējais Vidzemes bruņniecības,
muižniecības un kārtu landtāgs sūta Vācijas ķeizaram telegramu
un ari caur sevišķu delegāciju izteic lūgumu lai Vidzemi, apvie-
notu ar Kurzemi un Igauniju, cieši pieslietu Vācijai. («Deutsche
Nachr." 29. martā).

Rīgas pilsētas dome, (kurā Veinberģis ar Krastkalnu tagad

mēģina runāt visu Rīgas latviešu vārdā, arī pieņem līdzīgu lē-

mumu par Baltijas zemju un Rīgas apvienošanu konstitucionālā

monarķijā un pievienošanu Prūsijai un Vācijai caur personālu
ūniju.

Telegramu par šo lēmumu paraksta — no vāciešiem Bul-

merinks un Raussners un kā latvieši Veinbergs ar Krastkalnu.

(«Deutsche Nachr.").
13. aprilī š. g. gluži negaidot tiek sasaukts Rīgā kāds «ap-
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vienots Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Samu salas landesrats",
kas starp citu nolemj: izteikt vēlēšanos, lai no Vidzemes, Igau-
nijas, Kurzemes un kaimiņu salām tiktu dibināta konstitucionali-

monarķistiska valsts, apvienota ar Prūsiju personālā ūnijā prūšu
karaļa personā. Ši landesrāta sastāvs bij sekoš: 16 vācu muiž-

nieki, 13 vācieši no pilsētām, 4 vācu garīdznieki un 1 vācietis

no Terbatas universitātes; no pagastiem: 4 latvieši, 9 igauņi; no

pilsētām: 5 latvieši, 2 igauņi; no garīdzniekiem: 1 latvietis,
2 igauņi un no Pečoras apgabala 1 latvietis; tā tad = 34 vā-

cieši, 11 latvieši un 13 igauņi, no kā redzams, kā vāciešiem

vieniem pašiem ir 10 balsu vairāk, nekā latviešiem un igauņiem
kopā ņemot.

Taču arī pie šī pārsteidzošā latviešu un igauņu mazākuma

mūs dedzīgi interesē jautājums, kas tad ir ievēlējis landesrāta šo

pašu mazākumu. Uz šo jautājumu mums dod atbildi „Berliner
Lok. Anzeigers" no 14. aprīļa, kurā ar sajūsmu un pastrīpoju-
miem top rakstīts: „Pēc tam, kad nu uz plašas vēlēšanu bāzes

ievēlētie apvienotie landesrati (zemes padomes) izteikuši savu

gribu, kura gandrīz vārdu pa vārdam saskan ar to pašu, ko vēlas

Kurzeme, mums reiz pa visām reizēm jāuzskata par nederīgiem
visi apgalvojumi, it kā vadošās latviešu un igauņu aprindas
būtu uzstājušās pret piesliešanos pie Vācijas. Pie galīgiem lē-

mumiem, bez vācu-baltiešu elementa, kas pastāv no lielgrunt-
niekiem, pilsētu pilsoņiem un garīdzniecības, taču piedalījušies

priekšstāvji no latviešu un igauņu zemniecības un — ko nevaru

palaist neievērotu — arī bezzemnieki - strādnieki, par kuru priekš-

stāvjiem uzstājās viņu ievēlētie pagastvecākie".
Šis izvilkums no „Berl. Lok. Anz." komentāriem nu mums

gaišipierāda,kapieminetā „plašā" zemnieku vēlēšanu „bāze"navsnie-

gusies tāļāk par pagastvecākiem. Un tā kā mums gaiši zināms,
ka pat miera laikos, pagastvecākos nevēlēja bezzemnieki un

strādnieki vien, tad tagad kara laikā ievēlēto vai iecelto pagast-
vecāko priekšstāvniecību mūsu tauta patiešam neņems pretim un

viņu balsis neuzskatīs par tautas balsi
. . .

Ja nu mēs vēl atminamies, ka Vidzemes guberņa, latviešu

daļā, vācieši iztaisa 10°/o no visiem iedzīvotajiem, bet Igaunija
tikai 3,5°/o; ka no Rīgas un Vidzemes aizbēdzis liels latviešu

daudzums, ka visi tagad tur palikušie latvieši nav pielaisti pie

brīvām un aizklātām vēlēšanām un ka aizbēgušie Kurzemes lat-

vieši un arī visi Vidzemes latvieši līdz vācu karaspēka ienāk-

šanai jau izteikuši caur savām patieši plaši ievelētam tautas un

zemes Padomēm savu cieto gribu un ta skan pretī tagadēja ap-

vienota landesrāta lēmumam, tad mums gan jāatzīst, ka ap

Latvijas zemju likteni tagad visvairāk noskraidele tikai paši
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Baltijas vācieši, ka viņu izzvanītā dažu nekompetentu latviešu un

igauņu balss nav latvju un igauņu tautas balss un, ka tiem apdo-
mīgajiem Vācijas pilsoņiem kas šaubas par latviešu un igauņu
gribas izteikšanu tagadējo landtāgu un landesratu lēmumos, —

ir pilna taisnība.

Vēl Baltijas vācieši vieni paši steidzīgi mēģina izšķirt Lat-

vijas likteni latvju tautai aiz muguras.

5. Mēs neesam uzvarēti!

(18. maijā, N°. 7.)

Kad Brest-Litovskā miera sarunās krievu delegācija reiz

uzstādīja savas prasības ar sevišķu stingribu, vācu delegācijas
priekšstāvis viņu pārtrauca ar sekošu piezīmi:

.Jūs runājat kā uzvarētāji; bet uzvarētāji esam mēs."

Šie vārdi bij zīmēti uz visas Krievijas armiju un ieslēdza

arī Latvju tautas kara pulkus.
Tā kā mūsu nākotnē daudz kas atkarāsies no tam, kā mēs

mūsu dzimtenē uzstāsimies pret saviem jaunajiem kaimiņiem, —

vai kā uzvarētie vai kā līdzīgi pret līdzīgiem, — tad mums

vispirms jātiek skaidrībā pašiem ar savu pārliecību šai lielajā
jautājumā.

Mūsu vispārējās pamatdomas mums jau sen noskaidrotas

un tās skan :

„Neviens latvietis tagad vairs nešaubās par to, ka ja kara

iesākumā mums būtu dotas tiesības organizēt pašiem savu lat-

viešu armiju un pašiem aizstāvēt savas tautas zemi un tiesības,
tad mēs, latvieši, nebūtu piedzīvojuši tādus kara iznākumus

Latvijā, kādus mēs tagad pārdzīvojam."
Tagad mums tik vēl jāpārlaiž īss skats pār mūsu lomu

šinī karā tādos apstākļos, kādos mēs bijām piespiesti cīnīties.

Mūsu tautas dēli devās karā ar divkārtēju apziņu: kā

uzticīgi Krievijas pilsoņi un kā Latvju tautas dēli.

No laimigas kara izejas mēs gaidījām brīvas Latvijas

uzplaukšanu brīvajā Krievijā un slavenu vēsturisku nākotni visai

mūsu tautai. Latvieši gāja karā nevis uz pavēles vien, bet paša
sirds balss dzīti.

Mūsu mobilizēto gājiens uz Jelgavu un Rīgu jūlija un

augusta dienās 1914. gadā bija liels tautas svētku gājiens: tēvi

un dēli, brāļi un vīri devās uz priekšu augstu paceltām galvām,
smaidošām sejām, savus ieročus cieti turēdami; viņu dēliņi un

mazie brāliši tecēja līdz un nesa tēva un lielo brāļu patronas,
un mātes un māsas, un sievas un meitas nesa puķes, un ceļa
galā pušķoja karavīru krūtis, cepures un ieročus . . .
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Šķiršanās bridis bija svēts bridis. Nevienai sievietei neritēja
pār vaigiem seru un skumju asaras, un ja arī kādas latvju jauna-
vas acu skropstos pamirdzēja spožas pērles no līgavaiņa atvado-
ties, tad tas nebij salaustu siržu, bet sajūsmas un drošu cerību
asaras. Visa tauta tad ticēja uzvarai.

Visi krievu armijas korpusi Prūsijā bija latviešu pilni; pa

Prūsijas pilsētām, pa ciemiem un dzelzsceļiem skaļi un apzinīgi
skanēja latvju valoda.

_

Un jā_ arī latviešiem bija jācīnās krievu rindās, viņi it visur
tomēr cīnijas, kā latvieši, ne uz acumirkļa neaizmirzdami, ka aiz

viņiem guļ viņu Kurzeme, Vidzeme, Latgale un visa Latvija.
Mājas visa tauta dzīvoja tikai karam : tika austs un šūts,

un ziedots un lasits, un dāvanu vagoni pēc vagoniem ritēja uz

karalauku, un netik vien latvju karavīriem, bet arī viņu līdz-

cietejiem — cittautiešiem.

Nebija neviena latvieša, kas nebūtu simtām reižu dienā ar

dedzīgu sirsnību vai karstu aizlūgšanu pieminējis savus cīnitajus
karalaukā . . .

Pirmos ievainotos tauta saņēma kā svētus cietējus un puķes
bira viņu ceļā un uz guļas vietas pagalvja.

Par karā kritušiem, visu jūtas saplūda kopā vienotās dziļās
tautas skumjās . . .

Bet kad Prūsijas karalaukā Mjasojedovu nodevības zistema,
karavadoņu intrigas, nesaticība un nolaidība, un daudzu virsnieku

gļēvulība sagrāva Krievijas armiju, un Vācijas karaspēks apriļa
mēnesī 1915. g. svinīgā gājienā pa vairākiem ceļiem tuvojās
Jelgavai, mūsu tautas dēli tomēr nezaudēja drošsirdību un cerības;
no izirušās, bēgošās krievu armijas un no dažādu darbu izpildī-

tāju rotām vienā naktī pate salasījās saujiņa latvju kareivju, tikai

divi bataljoni, zem ģenerāļa Potapova vadības un it kā par

izsmieklu, dabūjuši rokās vecās berdankas ar viena patrona

šāvienu, bez artilērijas un ložmetējiem, — iegūlās steidzīgi
izraktajos grāvjos, aizgūlās tā sākot, Jelgavas vārtiem priekšā un

vairāk ar savu miesu, nekā ar ieročiem, sargāja Kurzemes galvas

pilsētu.

Šie bija brīnumu varoņi . . . viņi nejautāja, cik liela ienaid-

nieka armija nāk viņiem virsū, ši mazā saujiņa latvju kareivju
nemaz nedomāja par savu dzīvību. Vienas vienigas dedzīgas
domas viņiem urbās caur smadzenēm :

„Tikai pār mūsu līķiem lai ņem musu Kurzemi"
. . .

Viņi gandrīz visi krita, krita cīņā pret veselu armiju, bet

pirms savas nāves viņi paspēja nodot liecību par to kā cīņās

latvju tauta par savām svētajām tiesībām uz savu sentēvu zemi...
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Viņi krita, bet netika uzvarēti. lenaidnieks atkāpās aiz

Šauļiem.
Par viņu pēcnācējiem, pirmajiem, diviem organizētiem lat-

viešu strēlnieku bataljoniem, pēc pirmās kaujas pie Plakaniem

nodeva liecību pats ienaidnieka kara kroniķis (Fritc Verthermer.

„Kurland un die Dūnafront"). Aizrādīdams uz krievu karapulka
nīkulību un nespēku, autors ar sevišķu pastrīpojumu raksta par
latviešiem.

„Tikai divi jaunie brīvprātigie latviešu bataljoni, tie lepni
gāja uzbrukumā (die gingen schneidig vor.") Par uzvarētiem

tā nerunā.

Par visiem citiem vēlākajiem latviešu strēlnieku pulkiem
nodeva tādu pašu liecību, gan viņu kara darbi, gan krievu, gan

vācu prese.

Latviešu „Nāves sala" pie Ikšķiles bija ta pate franču

Verdena. lenaidnieks pārvērta šo mazo zemes gabaliņu par smago

lielgabalu ložu šķēpeļu tīrumu ; viņš izvandija visus zemes

pamatus un izmēģināja visas savas nāvīgās gāzes, bet latvieši

palika savā „Nāves salā" un netika uzvarēti.

Nomocidamies savā apkārtnē ar nodevībām, nolaidībām,

apskaudību, spītību un visādiem trūkumiem, latvieši cīņā ar savu

pretinieku paši nekad neatkāpās . . .
Pēc lielām un slavenām cīņām pie Ložmetaju kalna, Kaln-

ciema, Tīreļu purviem un citur, vācu prese ar dziļām skumjām

atzīmēja savus lielos zaudējumus, bet nekad nepieminēja ka

latvieši būtu uzvārēti
..

.

Un pašā pēdējā latviešu kara traģēdijas cēlienā, — pie
Rīgas krišanas, — kad jau visa saģiftetā un apdullusē krievu

armija bij izšķīduse, latviešu karapulki nedaudzu „Sibiriešu"
pabalstīti un visu citu atstāti, tomēr vēl aizgulās ar savu miesu

un dzīvību Rīgas sliegsnim priekšā . . .
Viņi tika nonāvēti, viņu varoņu gars tika no nāves izpūsts,

bet viņi netika uzvarēti
. . .

Un ja nu par mūsu tautas zemi tagad tomēr grib lemt

vācu tauta, tad ta nav mūsu vaina: tā ir visas Krievijas un

galvenā kārtā krievu tautas tumšo masu un lielās nolaidības vaina.

Mēs paši neesam savas tiesības cīņā atdevuši vācu tautai,

un droši varam skatīties Eiropai acīs

Mēs neesam uzvarēti ! .
. .

6. Latvieši un Baltijas un Vāczemes vācieši.

(21, maijā N° 8).

Tagad ir laiks ka iesakām noskaidrot savu turpmāko sa-

tiksmi ar mūsu agrākajiem līdziedzīvotājiem Baltijas vāciešiem,
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jeb «baltiem" un ar Vāczemes vāciešiem, kas ari turpmāk būs
musu tuvākie kaimiņi.

Tas ir ļoti svarīgs jautājums.

_

Pirms pārrunāsim par Baltijas vāciešiem, it sevišķi par
vietējiem vācu muižniekiem, kas uzskata sevi par Baltijas poli-
tiska virziena noteicējiem.

Vaj kara laiks un lielie pārdzīvojumi mūsu un viņu pusē
bus mainījuši asas pretišķības mūsu starpā?

Meklēsim salīdzinājumus vienas un otras puses pamat-
uzskatos.

Mes, latvieši, ar dziļu pārliecibu un vēsturiskiem un etno-

grāfiskiem pierādījumiem rokās, uzskatam sevi par spēcīgu,
zaļokšņu un vecu kultūras tautu, kas dzīvo uz Baltijas jūras
krastiem jau 4000 gadus; Baltijas muižnieki, viņu priekšstāvji
un aizstāvji Vāczemē, turpretim, vēl arvien nopūlas mūs saukt
un nostādit par „saviem zemniekiem", «latviešu zemniekiem",
«latviešu lauku iedzīvotajiem" un, vislabākā gadījumā, par lat-

viešiem, bet apšaubot pie tam mūsu inteliģenci. (Silvio Brodrichs,
Pauls Rorbachs, Fritcis Vertheimers un citi).

Mēs uzskatam savu kultūru par vecu augstu kultūru, kura

(gan uz dažiem gadusimteņiem no ienācējiem vāciem pārtraukta)
tagad sasnieguse augstāko Eiropas pakāpi; Baltijas vācu baroni

un viņu labvēļi turpretī nekautrējās Vācijā apgalvot vācu tautai,
ka latvieši ir «tautu šķēpele, bez pagātnes, bez vēstures, bez

savas nacionālās kultūras un mitinās no drupatiņām, kas gadu-

simteņus viņiem nobirušas no «vācu galda". („Der Tag" N° 78 —

1918. g.).
Londona 1916. g. rudenī angļu profesors lasīja lekciju par

latviešiem un rādīja gaismas bildēs veselas sērijas inteliģentu
latviešu strēlnieku, raksturīgu un enerģisku latviešu zemes arāju
un viņu inteliģento bērnu fotogrāfijas; dažā vācu brošūrā, mēs

turpretī redzam ar nolūku uzņemtu visneinteliģentākā latvieša

seju, kas lai rādītu Eiropai «latviešu tīpu" un Friča Vertheimera

aprakstos, «Kurland und die Dūnafront" mūs pārsteidz fotogrāfija
no veca, drūmaakmiņu laukpagastu krogaiar parakstu «latviešu zem-

nieku krogs". (Lettischer Bauernkrug), kauču gan paši Kurzemes vā-

cieši it labi zin, ka latviešiem nebija brīv krogus atvērt un, ka uz

krogus izkārtnēm bieži vien garāmbraucēji lasīja paša barona

vārdu.

Franču profesors un rakstnieks Doumergue's sava grāmata

„Les Lettons" (1917. g.) pilnīgi bezpartejiski uzsver latvju tautas

nozīmi, un kultūru; bet vācu valodā iznākušas kara laika bro-

šūras un brošuriņas, viena vairāk par otru cenšas nostādīt lat-

viešus nelabvēlīgā gaismā un nicinātā stāvoklī.
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Visi šie nejēdzīgie paņēmieni, ar kuriem ta apraduši Bal-

tijas vācu muižnieki savu interešu aizstāvēšanas brošūrās, līdz

šim nebūt vēl nerunā par to, ka viņus šis karš būtu pārmācijis
un viņi būtu tapuši gudrāki satiksmē pret latviešiem.

Vāczemes vācieši mums latviešiem, vēl maz pazīstami.
Mūsu satiksme bij — kara lauks un tagad arvien vēl mums jāsa-
tiekas kara laika atmosfērā. Taču tikdaudz mēs gan jau esam

novērojuši, ka īstie vācieši labi saprot, ka tā ir neciešama un

nenormāla parādība, ka Kurzemē, Vidzemē un Igaunijā, arvien

vēl grib valdīt maza saujiņa vietējo vāciešu (Kurzemē 5,6°/o,
Vidzemē 10°/o un Igaun. 3,5°/o no vis. iedzīv.), kas tagad tik

steidzīgi un tik mākslīgi pa latvju tautas prombūšanas laiku rada

lantagu pēc landtāga un sūta uz Berlini delegāciju pēc dele-

gācijas.

Reichstagā centra un kreisā spārna deputāti arī nebūt vairs

nekautrējās visas pasaules priekšā saukt latviešus par tautu un

labi saprot ka šij tautai ir nākotne un pieder savas tiesības, pie
kurām neviens nevar ķerties, nepārkāpis vispāratzītos civilizācijas
un starptautiskos likumus.

Pārdzīvojamā vēstures momentā mums it sevišķi no liela

svara tas apstāklis, ka Berlines vadošās aprindas pašas vēl uz-

skata Baltijas lietas par neizšķirām.

Pārspriežot par Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas apvieno-

šanu, Berlines oficiozā „Vossische Zeitung" š. .g. 23. martā ļoti
uzsver, ka līdz šim Vācijas reichstagā un valdības aprindās

„Nemaz vēl nav piegriesta vērība jautājumam, no kāda redzes

stāvokļa tad lai nu īsti apspriež baltu attiecības pret latviešiem

un viņu nacionālo vēlēšanos kopību vaj dažādību attiecībā uz

nākotnes valsts formu Baltijas piekrastē".

Mums pie šīm „Voss. Zeit." bažām tik atliek piezīmēt, ka,
kamēr visi latviešu bēgļi un aizdzītie nebūs atgriezušies savā

zemē un kamēr viņiem nebūs radušies apstākļi, kuros viņi var

brīvi izteikt visas tautas gribu Latvijas Satversmes sapulcē viņas

agrāko iedzīvotāju sastāvā, tikmēr nemaz nevar galīgi noskaidrot

ne baltu attiecības pret latviešiem, ne arī Latvju tautas attiecības

pret baltiem un Vāciju.

Par Latvijas Valsts formu Latvju tauta līdz šim jau ir

izteikuse savu lēmumu caur Latviešu pagaidu Nacionālo Padomi

un šis lēmums skan: «Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kurzeme un

Latgale, ir autonoma valsts vienība, kuras stāvokli, attiecības uz

ārieni un iekšējo iekārtu noteiks viņas Satversmes Sapulce un

tautas plebiscits".
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7. Politisku faktu sagrozīšana

(23. maijā 1918. g. M> 9.)

„. . .
So dass Deutsche und Letten

gleich starck m ihni vertreten sind".

Vispopulārākais Baltijas jautājuma noskaidrotājs Vācijā Pauls

Rohrbachs (dzimis kurzemnieks) kādā no savām kam laika bro-
šūrām taisa rūgtu pārmetumu vācu tautai, ka ta pēdējoss gados
priekš kara pavisam jau esot aizmirsuse seno vācu bruņinieku
pilis Baltijā un nemaz vairs neesot interesējusies par vācu kolo-

nizēšanas politikas vēsturi Austrumu jūras piekrastē.
Sākot no 1915. gada vasaras Rohrbachs nu neatlaidīgi raksta

par Baltijas jautājumiem; viņam dara pakal daudzi citi vācu po-

litiķi, publicisti un rakstnieki, un tā nepilnos četros kara gados
Vācijā īr izdota desmitiem sējumu bagāta literatūra tikai vienā

pašā Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas jautājumā.
Bet te nu ir no liela svara noskaidrot, vai īstā Vāczemes

vācu tauta patiešam ari ir no visām šīm grāmatām un brošūrām

varējusi iepazīties ar patiesiem Baltijas piekrastes apstākļiem.
Daudzās no šīm brošūrām („Das Baltenbuch", „Woher kam

der Krieg und wohin fūhrt er", „Das neue Ostland", «Deutsche
und Letten" v. c.) vācu tautai ir gan sniegtas bagātīgas un pie-
vilcīgas ziņas, kas kairina tautas masas un dzen viņas cīņā uz

dzīvību un nāvi par Baltijas piekrastes zemju iekarošanu; bet ne-

vienā no šīm grāmatām es neesmu atradis īstu patiesību, kas

bezpartejiski apgaismotu vāczemes vācu tautas acīs visu nenor-

mālo politiskās varas iedalīšanu Baltijā un īstos cēloņus, kādēļ
vēl arvien pastāv asas attiecības starp mazo Baltijas vāciešu sau-

jiņu un Latvijas un Igaunijas tautām. Visās minētās brošūrās

svarīgie politiskie, ekonomiskie un nacionālie jautājumi apskatīti
it kā caur Baltijas vācu baronu brillēm.

Tā top maldināta vācu tauta Vāczemē.

Vēl ļaunāki ir, kad vācu tautai, tagad kara laikā sniedz ne-

pareizas ziņas par ļoti svarīgiem politiskiem notikumiem un fak-

tiem okupētos apgabalos, un kad turklāt šīs ziņas sniedz ļoti iz-

platītos politiskos laikrakstos.

Tas ir noticis ar Vācijas ierēdņu avīzi „Deutsche Nach-

richten" š g. 71. numurā no 13. marta. Tur sniegtas par taga-

dējo Kurzemes landtāgu sekošas ziņas:

„Er (der Landtag) wurde deshalb im September 1917. durch

Beiziehung von Vertretern der lettischen Landbevolkerung erwei-

tert, so dass Deutsche un Letten gleich stark m ihm vertreten sind")

„Tadēļ viņš (Landtāgs) tika 1917. gada zeptembrī papildināts ar

pieaicinātiem priekšstāvjiem no latviešu lauku iedzīvotajiem, ta
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ka nu viņā vāciešiem tin latviešiem ir vienlīdzīgi stipra priekš-
stāvniecība.

Šīs ziņas par vienlīdzīgu vāciešu un latviešu priekšstāvnie-
cību Kurzemes landtāgā ir abzoluti nepatiesas. Pirmais Kurzemes

landtāga sastāvs pēc 1917. g. rudeņa ziņām, kas parādijās Krie-

vijā, bija šāds: 50 vācu tautības deputāti, 29 latvieši un 1 lietuvietis.

No zeptembra mēneša 1917. g. Kurzemē nav bijušas jaunas

landtāga vēlēšanas, ne arī latvieši nākuši lielākā skaitā landtāgā iekšā

caur sevišķu «pieaicināšanu", tā tad tagadēja Kurzemes landtāgā
un landesratā ir tas pats deputātu skaits, kāds bija 1917. g. rudenī.

Tas redzams arī no reichstagā locekļa Fehrenbacha runas reich-

stagā sēdē š. g. 19. martā.

Un ja nu Vācijas ierēdņu avīze «Deutsche Nachr." savos

komentāros tomēr vēl apgalvo, ka Kurzemes landtāgā vāciešiem

un latviešiem ir vienāda priekšstāvniecība, tad šādas ziņas šai

svarīgā politiskajā laikmetā jānosauc par politisku faktu sagrozī-
šanu zināmos nolūkos. Kas pie tam vainīgs, to lai nopietni iz-

meklē pate vācu ierēdņu orgāna redakcija. Mums no savas puses

tikai jāgriež vācu tautas un ierēdņu vērība uz šo lielo maldināšanu

un atkal no jauna jāpastrīpo, ka no agrākajiem Kurzemes latvie-

šiem tagad pa kara laiku ir prom ap 83 procentiem, tā ka ne

aizgājušie, ne palikušie Kurzemes latvieši nav piedalījušies pie
tagadējā Kurzemes vācu landtāga vēlēšanām un ka tādēļ no šī

landtāga nevar atskanēt tāda latvju balss, kuru latvju tauta atzītu

par savu balsi.

8. Austrumu politika un Latvijas balss.

(25. (12.) maijā, Ns 10) B

«Vossische Zeitung" savā 6. maija numurā griežās pie vācu

tautas un Vācijas parlamenta ar vissvarīgāko politisko rakstu,

kāds jebkab ir parādījies Vācijas presē, kara pēdējā stadijā.
Raksta virsraksts skan: „Die Lehren der Ukraine". Mēs, latvieši,
uzskatam šo rakstu par jaunu atslēgu, ar kuru mēģina atslēgt
austrumu politikas nākotnes noslēpumu pilis un novērst lielus

pārpratumus, kādi līdzšim jau sarežģījuši dažādu tautu attiecības

pret Vāciju vispārīgi un savā starpā atsevišķi.
Raksta autors Georgs Bernhards ļoti uzsver reichstagā locekļa

Ercberga vārdus reichstagā sēdē h. maijā:

«Austrumu jautājumu izveidošanās ir izšķiroša priekš visiem

citiem nākotnes apstākļiem Eiropā." Par jauno politisko domu

un virzienu izejas punktu austrumos Bernhards uzskata Ukraines

tagadējās politiskās pārvērtības.
Ukraines jaunās valdības ministros redz kadetus, kas vai nu

ir krievi, vai cenšas apvienot Ukrainu ar Krieviju. Vācijas poli-
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tiķis domā, ka tagadēja Ukraines ministrija nav citādi saucama,
ka par krievu ministriju, un ka kadetu partijas uzvara Ukrainē ir
iesakums no viņu uzvaras visa Krievijā.

Taļāk autors paredz,_ ka krievu imperalisms apmetīsies Ķijevā
un no Ķijevas laikam iesāksies Krievijas uzbūve.

„Tādēļ• — saka raksta — „nu ari vajaga smelt no

Ukraines lietam visas vajadzīgas mācības visu citu austrumu jau-
tājumu nokārtošanai. Uz kuru pusi tagad mūs nes Krievijas
apstākļi ir skaidri redzams. Vajadzētu uzskatīt sevi par laimīgiem,
ka vel ne par vienu no mūsu ieņemtajiem Krievijas apgabaliem
nav taisīts galīgs lēmums".

Latvijas nākotnes politikai ir jābūt tikpat jūtelīgai pret katru

pārvērtību Vācijas_ un Krievijas politikā, un mums par to tūliņ
jaruna. Kamēr Vācijas politika vēl uzskata sevi par laimīgu, ka

līdz šim vēl nevienā vietā austrumos nav teikts gala vārds, tikmēr

Latvijas politiskie darbinieki vēl gaiši redz, ka Vācijas lielā po-
litika pati cīnās ar visām tām kļūdām, kas jau pielaistas Baltijas
jautājumā, pret visiem latvju tautas aizrādījumiem un protestiem.
Tadā politisku jautājumu stadijā vēl ir iespējams visu ko labot

pec veselīgas politikas mājieniem.
Krievijas kadetu tieksmes pēc centralisma un imperalisma

latviešiem jau sen ir pazīstamas, bet viņas jāpārrunā no jauna,
tiklīdz parādās jauni kadetu varas uzliesmojumi vienā vai

otrā vietā.

Tagadējās un nākotnes Latvijas liktenis tomēr vislielākā

mērā ir saistīts ar uzskatu pavedieniem, kādi top risināti no Ang-
lijas, Francijas, Vilsona un Vācijas lielās politiskās vārpstas, un

mums tādēļ it uzmanīgi un pacietīgi jāiedziļinās sekošos vācu

politikas autora Georga Bernharda vārdos: «Atstāsim nu itin

laipni pagaidām gaisā karājoties arī Baltijas un Lietavas

jautājumus.
Vēl arvien atliek laika turpmāk tur darīt visu to, kas tiks

atzīts par vajadzīgu valsts interesēs. Kas tad īsti mūs triec jau
tagad, un pat vēl ar Vidzemi un Igauniju saistīt mūsu nacio-

nālo godu ..."

«Vai tad reichstagā patiešam neviena vairs nav, kas jautātu:
kurš no mūsu politiķiem acumirklī tur rokā īsto politisko pave-

dienu un kā tas izskatās. Vai vispārīgi pie mums arī kāds zin,
kāda politika tagad jātaisa? Viens apstāklis ir gaiši redzams, ka

Vācijā acumirkli īstu politisku iespaidu tur savās rokās balti un

citas — nevāciskas*), agrāk pie Krievijas piederošās tautas daļas,

*) Zem vārda
„

balti" te būs domāti Baltijas vācu muižnieki un zem

vārda „nichtdeutshce" laikam būs jāsaprot kā Vācijas vāciešiem .nepiederošie"
Baltijas vācieši. Latvju tauta nemaz tagad nenodarbojas ar politiskiem, iespai-
diem Berlinē.



308

kuras cenšas ieliŠķēt (aurzuschmeicheln) vācu varas nesējiem savas

privātās vēlēšanās un privātas intereses, un ir sasniegušas panā-
kumus. Ja nu vadošie reichstagā locekļi arī padodās šīm lišķībām
(Schmeicheleien), tad viņi nedrīkst par sekām darīt ģenerāļus at-

bildīgus. Reichstagam un valdībai ir vieniem jānes atbildība

par vācu politiku austrumos un par visu to, kas no viņas izceļas
piespiestā kārtā un nevien caur subordinēto orgānu kļūdām.

Slēdziens, kādu mēs, latvieši, varam taisīt no šī raksta ir

tas: „Baltu" lišķības „pie vācu varas nesējiem" ir saprastas
Vācijas lielo politiķu aprindās, un mākslīgajiem Kurzemes, Vid-

zemes un Igaunijas atsevišķajiem un kopējiem landtāgiem, landes-

ratiem, un viņu lēmumiem šais aprindās trūkst dzirdīgu ausu.

Berlinē saprot, ka latviešu un igauņu balss, kādas tagad atskan

Baltijas landesratos, ir mākslotas, mekaniskas skaņas un nav ne

latvju, ne igauņu tautas balsis.

Tas ir tikai „Nothilfe" pašiem «baltiem" viņu ~privatās in-

teresēs".

Jauno, veselīgo virzienu vācu lielajā politika mes varam

apsveikt ar lielu gandarījumu.

9. Vācijas socialdemokratu uzskati Baltijas jautājumā.

(11. jūnijā (29. maijā) N» 17).

levērojamu troksni sacēla Vācijas presē sociāldemokrātu

partijas orgāns „Vorwārts," ar savu rakstu 25. maijā š. g. zem

virsraksta „Die Zukunft des Baltenlandes".

Rakstam likts par pamatu šāds oficiozs ziņojums: „Šā
mēn. 13. dienā barons von Dellinghauzens, kā Vidzemes - Igau-
nijas delegācijas vadonis, von Stryks, kā Vidzemes un von

Breverns, kā Igaunijas priekšstāvji, griezušies pie valsts kanclera

ar lūgumu iesniegt Krievijas republikas sūtnim Joffes kgm Ber-

linē, Vidzemes un Igaunijas neatkarības pasludināšanas aktu.

Joffes kgs esot atteicies pieņemt šo paziņojumu tieši no minēto

delegātu rokām, bet bijis gatavs ņemt rakstu pretīm, ja tas viņam
tiktu iesniegts caur ārlietu ministriju. Valstskanclers ir pēc tam

ievērojis Vidzemes, Igaunijas un Somijas priekšstāvju lūgumu
un uzdevis iesniegt Joffes kungam neatkarības izsludināšanas

aktu caur ārlietu ministriju".
Izteikdams savus uzskatus šaī svarigajā jautājumā, „Vorwārts"

starp citu raksta sekošo :

„Par šī notikuma nozīmi ir dalījušās vācu sabiedriskās

domas divās daļās. Vieni domā, ka vācu valdība, iesniegdama
caur savu vidutājību Krievijas sūtnim barona von Dellinghauzena
aktu, ir ari izteikusi savu piekrišanu akta saturam un atzinusi

Vidzemes un Igaunijas atdalīšanos no Krievijas. Caur to tad nu
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būtu likts pamats jaunai patstāvīgai Vidzemes-Igaunijas valstij,
kura tad nu varētu pieslieties Vācijai tik cieši, cik to vēlētos
Berlinē. Prūsijas ķēniņa kronēšana par Baltijas hercogu, šī uz-

skata aizstāvētājiem liekās būt ar roku tveramā tuvumā.

Otrs uzskats ir tāds, ka vācu valdība, iesniegdama krievu

valdībai neatkarības izsludināšanas aktu, ir izpildījusi tikai vēstuļu
iznēsātajā lomu. Par to, ka viņa ari būtu vienis prātis ar raksta

sacerētājiem nevarot būt ne runas. Brest-Ļitovskas miera līgumā
esot gluži noteikti rakstīts un to ari pati' valdība ir reichstagā
vel reiz paziņojusi, ka Vidzeme un Igaunija paliek zem Krievijas
virsvaldības. Tā tad Vācija, netapdama par līguma lauzēju, ne-

var spert soļus, kas veicina Vidzemes un Igaunijas atdalīšanu no

Krievijas".

. . . „Ķurš no šiem diviem uzskatiem top no pašas val-

dības atzīts par pareizu, par to klusē oficiālais ziņojums". .
.

. . . „Par miera sarunu laiku Brest-Ļitovskā, ārlietu mi-

nistrija skatījās no tāda viedokļa, ka Polijas, Lietavas un Kur-

zemes atdalīšana — Krievijai vēl būtu panesama, bet pilnīga
viņas atgriešana no Baltijas jūras radītu apstākļus, kas nebeigtos

citādi, kā tikai ar eksploziju. Tādēļ ari Vidzeme un Igaunija
miera līgumā tapa atstātas Krievijai, neraugoties uz to, ka viņu
atdalīšanai vajadzēja tikai viena spalvas vilciena. Sarunu vedēji
no krievu puses toreiz jau gaiši sacīja: „Dariet ko jūs gribiet,
mēs padodamies pārspēkam!" Miers, ja par tādu var būt runa,

nebij līguma panākums, sarunu vedēji no vācu puses varēja
formēt kā viņi to vēlas, un tomēr viņi nāca pie gala slēdziena,
ka Igaunijai un Vidzemei ir jāpaliek zem Krievijas virsvaras.

Taču šī politika likās būt lielā mērā negudra firmas

Ņemdrīz un Steidzgrābt kungiem. Viņi domāja,Ja jau nu pie-
nācis atgadījums, tad tik vajag ņemt, ko var dabūt,, . . .

„Šiem

kungiem no asās fakultātes Brestes uzspiestais miers, tomēr vel

par daudz oda pēc izpratnes, pēc piedošanas, pēc cilvēcības

reibuma".

. . . „Starp viņiem un ārlietu ministriju iesākās asa cīņa.
Von Kūhlmans apdraudēja ar savu atkāpšanos, ja būtu jāizvirzās

no līguma ievērošanas pamatprincipiem. Un tomēr lieta tika

novesta līdz slavenajai baronu pieņemšanai galvenajā virspa-

vēlnieka kortelī 21. aprilī, kur reichskanclers paziņoja par valsts

gatavību atbalstīt atdalīšanās mēģinājumu un labvēlīgi pārbaudīt

jautājumu par personaluniju ar Prūsiju

Vācu valdība nu ir uzsākusi izpildīt savu piekrišanu uz-

ņemdamās paziņot Vidzemes - Igaunijas rakstu, kuru Krievļjas
priekšstāvis Berlinē atteicās pieņemt no pašiem rakstu sacerēta-

jiem. Tagad nākošais vārds pieder Krievijas valdībai, kura, ja
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viņa negrib baronu proklamāciju atzīt par likumīgu, var atsauk-

ties uz Brest-Ļitovskas līgumu un uz vācu valdību un viņas pašas

deklarācijām. Vācija ir Krievijas virsvaldību atzinusi. Krievijas
valdība ir izteikusi savu gatavību atzīt tautu pašnoteikšanās

tiesības, kuras ir izvedamas dzīvē caur brīvu tautas balsošanu

pēc tam, kad būs izvests karaspēks no ieņemtajiem apgabaliem.
Taču nekad viņa (Krievijas valdība) nav izteikusi savu piekri-
šanu, ka viņa aļauj lemt par Igauniju un Vidzemi vācu varas ne-

sējiem jeb vietējai kungu šķirai".

„Tā tagad stāv tās lietas" — „Vorwārts" beidz savu rakstu. —

Vācu valdība tagad nostādīta starp solījumu un līgumu. Viņai
jāatstāj neizpildīts baltiem dotais solījums, ja viņa grib izturēties

ar cienību pret rakstīto un apzieģelēto miera līgumu ar Krieviju,

viņai ir jālauž šis uz starptautiskām tiesībām dibinātais līgums,
ja viņa to grib izpildīt, ko no viņas sagaida Baltijas kungi un

viņu līdzdarbinieki — vācu varas politiķi. Kāds ari nebūtu gala
iznākums, tomēr ceļš, kas ir nostaigāts austrumos pēc Brest-

Ļitovskas; ir tāda liecība par virziena trūkumu mūsu ārējā poli-
tikā, kā sliktāku neko vairs nevar izdomāt".

Tādi nu būtu „Vorwārts'a" uzskati Baltijas politikas jautā-

jumā. Vācijas sociāldemokrātu galvenais orgāns gluži vaļsirdīgi
graiza Baltijas politiskās jukas un apmierinās ar to, ko jau saka

„Vossische Zeitung'a", ka: «Vajadzētu uzskatīt sevi par laimī-

giem, ka vēl ne par vienu no mūsu ieņemtajiem Krievijas ap-

gabaliem nav taisīts galīgs lēmums". (Skat. «Atvases" N° 10).
Taču par latvju un igauņu tautu galveno lomu Baltijas

jautājumā un par to, ka latvju tauta nelokāmi un pastāvīgi prasa,

lai visiem kara laikā izkaisītiem latviešiem tiktu dota iespēja
atgriesties savā dzimtenē un kopā ar citām vietējām tautībām

lemt par apvienotās Latvijas — Kurzemes, Dienvidus Vidzemes

un Latgales, — tāļāko likteni, „Vorwārts" vēl līdz šim nav

izteicis savas domas tik plaši, kā mēs, latvieši, gaiši varētu re-

dzēt, vai vācu sociāldemokrāti nelokāmi stāv par latvju darba

tautas iedzimtajām un neatņemamām tiesībām uz savu zemi,

jeb viņi ari noskatās uz Baltijas politiku tikai tiktāļ, ciktāl Krie-

vijas atgrūšana no Baltijas jūras varētu radīt jaunas katastrofas.

10. Mūsu tautas liktenis mūsu pašu rokās.

(18. (s.)junijā N° 20).

Katrs stāds, katrs dzīvs organisms, kad tas tiek turēts ēnā,

— nonīkst. Tas pats sakāms par tautu
.. . par katru tautu.

Vai mēs gan tagad neredzam, kā cīnās lielās angļu, franču un

vācu tautas, lai tik viņas netiktu viena no otras nostādītas ēnā.

Tas mums ir tik gaiši saprotams . . .

Paši par sevi mēs dažreiz
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mazāk domājam. Bet šis laikmets, kuru mēs tagad pārdzīvojam,
ir tik liels un tik izšķirošs arī priekš mums, ka mēs nedrīkstam
ne acumirkli_ no acīm izlaist paši savu stāvokli.

Kas mus agrāk turēja ēnā ?

To mēs skaidri zinām: tie bij ienācēji mūsu zemē, tā
saucamie tagadējie Baltijas vācieši. Pirms viņi turēja mūs ēnā
ar pašu speķu, vēlāk ar krievu spēku. Mūsu pirmos spēcīgos
tautas vīrus, kas cēla mūsu tautu saulē — Krišjāni Valdemāru,
Kronvaldu Ati, Ausekli, Biezbārdi, Māteru Juri un citus — vajāja
Baltijas vācieši, un vēlākos mūsu gara gaismas nesējus — Raini,
Veidenbaumu, Blaumani, Asari un citus — vajāja Baltijas vāciešu

kalpi — krievi.
Nevienam no šiem vajātājiem negribējās, ka latvju tauta

nostājās saulē un tur uzplaukst, zaļo, zied un nes kultūras

augļus visiem redzamā augstā vietā.

1905. gadā, latvieši, vēl nepazīdami krievu gara bezspēku,
centās ar viņiem kopā noārdīt augsto mūri, kas aizklāja sauli,
bet par to bij spiesti atdot tā laika uzvarētājiem savus inteliģen-
tākos spēkus. Soda ekspedicijas ar „baltiem" priekšgalā un

krievu lodēm un štikiem tiem aiz muguras nokapāja no vietas

taisni latviešu inteliģences ziedus.

Vēlākā „baltu" un krievu cīņa ar Rīgas Latviešu Izglītības
Biedrību un ar visām citām latviešu izglītības un kultūras biedrī-

bām Latvijā, bija vērsta tikai pret latviešu attīstību un kultūru.

Tā bija cīņa pret saules stariem, kas krīt uz citu tautu, kuru

gribēja turēt ēnā tiklab „balti", kā krievi.

Apstākļi nelabojās arī pēc revolūcijās 1917. gada pavasarī.
Pirmā iepazīšanās ar pēcrevolūcijas kavēkļiem notika «buržuju
valdības" dienās, kad vēl sēdēja varas krēslā Ļvovs arMiļukovu.
Kurzemes un Vidzemes jaunās latviešu Zemes Padomes velti

klauvēja pie Valsts Domes Pagaidu Komitejas un Pagaidu Valdī-

bas durvīm un apgalvoja ka nu esot pienācis laiks, ka kara

uztrauktajā un izpostītajā zemē latvieši paši sev izpalīdzās un

paši gādā savā zemē par organizētu kārtību, maizi, kultūru un

labklājību. Pagaidu valdība «buržuju formācijā" kauču gan vairs

nerūpējās par Latvijas lietām un nemaz vairs nejautajā, ka klajas
šai asiņu zemē, tomēr latviešu Zemes Padomes arī neatzina.

Vēl vēlāk, maija, jūnija un jūlija mēnešos 1917. gada pa ta

sauktās «kooperācijas" pagaidu valdības laikmetu Krievija, Kur-

zemes, Vidzemes un Latgales Pagaidu Zemes Padomes netika

oficiāli atzītas arī no sociālistiskās valdības. Ministru atbilde

delegācijām bija ļoti raksturīga :

«Mēs tagad nevaram jus neatzīt: jus esat no masām ieve-

lēti revolūcijas ceļā un — pastāvat,"
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Ta bija tikai izruna. To saprata latviešu delegāti un ari

paši ministri.

Lielie krievu zemnieku, strādnieku un zaldātu kongresi rūca

draudoši, kad pacēlās balsis par Ukrainas, Latvijas, Somijas un

Baltkrievijas autonomijām.
Un beidzot lielinieciskā juku, provokācijas un asiņu laik-

meta valdība ari tikai velti aptraipīja papīra lapas ar tinti un

drukas krāsu, rakstīdama un drukādama rezolūcijas un dekrētus

par tautu pašnoteikšanos.
Visas šīs dažādās Krievijas valdības un varas gribēja, lai

gaismā uzturās tikai tās pārs krievu un nekrievu tautu, kas bij

paguvušas, gan ar spēku, gan ar viltību un lišķību sagrābt varu

savās rokās, bet lai visas citas tautas Krievijā paliek ēnā.

Mūsu tautas īpatnējās, spēcīgās kultūras panākumi, mūsu

individuālais gara stiprums un mūsu atsevišķā aktivā loma šai

karā mums pēdējā laikā ierādīja atsevišķu, gaiši redzamu vietu

uz vēstures skatuves. Uz šīs vietas sāka mest savus starus

Latvijas nākotnes saule un mūs tagad gaiši redz nevien vācieši

un krievi, bet vēl jo skaidrāki angļi, franči, amerikāņi un citas

tautas.

Bet nu tūliņ arī tika un tiek celti mums priekšā biezi,

augsti mūri, kas lai stāvētu starp mums un Eiropu un lai ap-

klātu mūs ar savu ēnu. Tie, kas grib, lai mēs tiktu nomākti

un nezaļotu, tie nopūlās mūs apsegt, lai tik mūs neieraudzītu.

Viņiem vajag, lai mēs būtu maziņi, niecīgi un bezspēcīgi. Un

no simtām brošūrām birst uz mums gruži un „Der Tag" raksta,
savā š. g. li. aprija numurā, ka latvieši ir: „tautu šķēpele bez

pagātnes, 'bez vēstures, bez savas nacionālās kultūras un mitinās

no drupatām, kas gadu simteņus viņiem birušas no vācu galda".

„Der Tag" pats labi zin, ka las nav taisnība, ko viņš
drukā un izplata savās slejās par latviešiem, bet tomēr to dara

un tic, ka drusciņ ēnas ar sava raksta sleju tomēr viņš varēs

uzmest latvju tautai.

Gaiši, ka tautu kopdzīvē valda tāds pat egoisms kā atse-

višķu cilvēku satiksmē. Tā tad ari gaiši saprotams, ka katrai

tautai pašai sevi jāaizstāvās un pašai saviem spēkiem jātiek uz

priekšu.
Mums tagad klājās pagrūt; bet mūsu vēsturē mēs esam

pārdzīvojuši vēl grūtākus laikus un no tiem nākuši pārbaudīti,
veseli un atjaunoti. Pārvarēsim arī tagadējos apstākļus. Visu

ko pārvarēsim !
. . .

Tikai šai pārejas brīdī mums visiem jāzin, kas mums

jādara. Bet arī tas mums jau būs pārdomāts. Mēs pēdējos kara

gados esam centušies pēc tautas patstāvības, pēc neatkarīgas
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Latvijas valsts un mēģinājuši ta iekārtot savu tautas dzīvi, kā
to prasa organizētas valsts_ satversme. Tāda pat valsts iekārta
mums šinī pārejas laikmeta arī jātur acu priekšā un jāturpina
svešatne. Ne uš acumirkļa mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums

ir jarupejas_par to, lai musu tautas dzīvē allaž pastāvētu garā
un patiesība visas musu valstij vajadzīgās ministerijas, kas gādā
par musu tautas kultūru, izglītību, finansēm, zemkopību, veselību,
starptautisko satiksmi v. t. t.

Mums ir jābūt gataviem uz valsts dzīvi, kad ejam atpakaļ
savas tautas zeme. Un tas laiks vairs nav tāļu . .

.

_

Un ja līdz tam laikam katrs latvietis nesīs savā sirdī un

prata visu Latviju, — tad visas citas lietas taps pieliktas.

11. Vācu balss Baltijas jautājumā.
(22. (9.) jūnijā N°. 22.)

Baltijas apstākļu pazinējs Hans Vorsts laidis klajā „Berliner
Tageblatt'a" š. g. 5. jūnija numurā (282) zem virsraksta „Grund-
satzliches zur Baltischen Frage" ļoti svarīgu rakstu, kurš mums ir

jāapskata visos sīkumos.

Vorsta kgs raksta :

„21. aprilī galvenajā kara nometnē valsts kanclers apsolīja
Vidzemes-Igaunijas Landesrāta delegācijai Vācijas pabalstu pie
atdalīšanās no Krievijas. VJcu valdība jau ir iesākusi šo apso-

lījumu izpildīt. Atdalīšanās rakstu, kuru Joffes kgs atteicās tieši

pieņemt no Baltijas delegācijas, ārlietu ministrija jau ir iesniegusi
krievu sūtniecībai ar lūgumu, pēc iespējas drīzumā paziņot ārlietu

ministrijai par spertiem soļiem, caur ko vācu intereses šai lietā

tiek sevišķi pastrīpotas. Joffes kgs aizsūtīja rakstu ar saviem

motiviem savai valdībai Maskavā".

Aizrādīdams uz baltu savādo izturēšanos pret raksta autora

personu par vēl neapgāstām viņa pamatdomām Baltijas jautā-

jumos, Vorsta kgs turpina :

„Es ļoti nožēloju, ka mana pārliecība mani spiež tik no-

teikti nostāties pret šo vairumu no maniem Baltijas līdzpilso-
ņiem ; bet tas ir mans publicista pienākums pēc iespējas objek-
tivi un pēc sirdsapziņas griest vācu atklātības ievērību uz pa-

tiesiem lietas apstākļiem Austrumos, un šai ziņā mani nevar

maldināt ne manas personīgās zimpatijas pret Baltiju, ne ari

dažādie naida parādījumi pret manu personu.

Patiesībā visi no manis jau agrāk apradītie apstākļi Bal-

tijas provincēs tik labi redzami guļ dienas gaismā, ka katrs, kas

tikai pavirši vien ir iepazīstināts ar šīs zemes apstākļu raksturu

un netop vadīts no aizrautības vai pāragras iedomības, var pats
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sev taisīt ļoti pareizu spriedumu. Latviešu-igauņu tautas lielais

vairums negrib pievienoties Vācijai. Tā nacionālā pretišķība,
kura stāv vistuvāk igauņu un latviešu tautām un tā tad visdziļāk
tek vļņu asinīs, nu reiz ir un paliek pretišķība pret Baltijas

vācietību, kura turklāt vēl top ārkārtīgi padziļināta caur pazīstamo
sociālo plaisu. Krieviskā virskundzība bij abām pusēm ārkārtgi
neērta, jo cara valdība, skatoties pēc apstākļiem, te vienu brīdi

rotaļājās ar igauņniecību un latvietību pret vācietību, te atkal ar

vācietību pret igauņiem un latviešiem. Taču pie šiem apstākļiem
vismaz vēji mainījās. Pievienošana pie Vācijas nu caur pašu
faktu jau stiprinātu Baltijas provincēs vācietību, kas ir rokām

taustāma patiesība, tā tad aiz šī iemesla šāda pievienošana tiks

no latvišiem un igauņiem atraidīta.

Tas ir gluži pareizi sakāms tik par Kurzemi, kā par Rīgas
apgabaliem un jau no Krievijas atdalītām salām, kā ari par Igau-
niju un citām Vidzemes daļām.

No tā brīža, kad es aizrādīju uz tiešiem ģermanizēšanas
nolūkiem, kas tika izteikti no latviešu puses, Baltijas vadošās

aprindas gan ir paskaidrojušas, ka igauņu un latviešu nospiešana
nemaz neesot nodomāta. Bet par nožēlošanu pretējie nolūki

jau bij tik daudzreiz un tik spēcīgi izteikti, ka latviešu un igauņu
neuzticība jau ir uzmodināta. Bez tam latvieši un igauņi saka,
ka pēc Baltijas pievienošanas Vācijai, vācu valdībai, neraugoties
uz visiem viņas apgalvojumiem, citas izejas, kā tikai visiem

spēkiem stiprināt vācietību pret igaunību un latvietību, jo pati
pievienošana jau atbalstās tikai uz Baltijas vācietību. Tas ir

burvju riņķis, no kura nevar tikt ārā ne pa vienu ceļu. Un

latvieši un igauņi, saprotams, ļoti labi zin, ka jau tagad gluži
atklāti un ar vācu iestāžu palīdzību top plašā mērā izvesta dzīvē

vācu kolonistu nometināšana Baltijā.
Ar šiem kolonizēšanas plāniem vien jau pietiek, lai latviešu

un igauņu vairākumu atbaidītu no pievienošanās Vācijai. Tagad
turklāt pie visa cita vēl pievienojas — saprotams pa lielākai

daļai neizbēgami — iespaidi no okupācijas, kuru nevar uzskatīt

par laimīgu sagatavošanu uz brīvprātīgu zemes pievienošanu
Vācijai.

Vienīgais lietišķais arguments, ko izlietoja iepriekšējā pole-
mikā pret mani, bij aizrādījums, ka Baltijā neviens neprasa pēc
demokrātiskām vēiešanu tiesībām, izņemot tikai „pārs advokātu

un žurnālistu un vadoņus no fabriku strādniekiem, kuri tādā

zemē, kur rūpniecība nav attīstīta, spēlē ļoti mazu lomu".

Taču šis arguments pārāk gludi noslīd no apmēram 90°/o

latviešu un igauņu tautības iedzīvotajiem. Patiesībā ar demo-

krātisma jautājumu Baltijā stāv tās lietas gluži tāpat, kā ar pie-
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vienošanos Vācijai: milzīgais igauņu un latviešu vairākums

veļas demokrātiskas vēlēšanu tiesības, un citādi tas ari nemaz

nevar būt; ari šī ir neizbēgama parādība; jo tikai demokrātiskas

velēšanas pie pastāvošās cocialās kārtības neļauj latviešiem un

igauņiem krist zem vietējo vāciešu varas. Viņu dabiskais na-

cionālais egoisms atstāj gluži neievērotu jautājumu, vai šāda

vācu valdība būtu lēnīga un gudra un vai vācu kultūra stāv

augstāk par latviešu un igauņu kultūru.

Latvieši un igauņi gluži vienkārši vēlas paši noteikt par
savu likteni, un tāpēc ari vēlas demokrātisku vēlēšanu likumu.

Balti paši jūt sava argumenta mazo nozīmi un tādēļ arvien

vēl piesprauž kādu citu, un proti, ka demokrātiskās vēlēšanu

tiesības dotu Baltijas provincēs pārsvaru zindikalistiem un boļše-
vikiem. Bet te nu īsti lāga nevar redzēt, no kuras puses tad

nu nāktu zindikalistiskās briesmas tādā zemē, par kuru paši
balti allaž piemin, ka viņa ir nabadzīga rūpniecībā un te pār-
svarā ir zemkopība. — Taisnību runājot, ari šis apgalvojums top
izteikts ar zināmu nenoteiktību. Tā viens no reichskanclera pie-

ņemtās Baltijas delegācijas locekļiem virsmācītājs Hāns no

Reveles izteicies kādas Berlines avizes līdzstrādniekam, ka vis-

pārējas vēlēšanas tiesības nav ieteicamas Baltijā „jo pie mums

arvien vēl ir kāds liels, kauču gan ne stiprs procents boļševi-
stiski domājošu elementu". Kā tad lai saprot vārdus: „kāds

liels, kauču gan ne stiprs" procents.

Patiesībā mums pierāda „Berliner Tageblatt'ā" nesen no-

drukātais Kopenhāgenā dzīvojošā igauņu priekšstāvja K. Men-

ninga raksts, ka pat tie igauņi, kuri stāv naidīgi pretīm boļše-

vismam, neparedz patstāvīgā Baltijā nekādas briesmas no boļše-
vikiem un izskaidro pārdzīvoto bēdīgo laikmetu tikai ar krievu

karaspēka boļševiku pārsvaru. Kā vāci — balti ir prei Baltijas

apstākļu demokrātisku iekārtu, ir izskaidrojams ar to,_ ka šinī

gadījumā nebūtu sasniedzama Baltijas pievienošana Vācijai un

turpmāk vairs netiktu uzturēta spēka Baltijas vacietības politiska
un sociālā virskundzība.

Šī skaidrā lietas apstākļu pārziņa ir vissvarīgākā vācu poli-

tikā".
. . . «Baltijas jautājumā lietas apstakļi_ vienkārši šadi:

brīvprātīgā Baltijas provinču pievienošana Vacijaļ uz demokrā-

tiskiem pamatiem nav panākama. Ja tagad ļauj vacu-baltu virs-

kārtai un nedaudziem latviešu-igauņu līdzskrejejiem noteikt par

šo jautājumu, tad Baltijas pievienošana Vācijai ir tikai tik ilgi
uzturāma spēkā, cik ilgi liedz dot šai zemei demokrātisku

satversmi.

Bet kā to lai praktiski izved dzīvē? Starp Baltijas valsti

un Vāciju taču esot jānoslēdzot karaspēka konvencija. Tas no-
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zīmē: Baltijas valstij būs pašai sava armija. Šīs armijas sa-

stāvs nu būs 90 procentu latviešu un igauņu pat visu vajadzīgo
oficieru sastāvu nevarēs sastādīt no Baltijas vāciešiem. Tā tad

Baltijas armijā latviešu-igauņu elementam būs izšķirošais
pārsvars.

Vai tad te nu vairs var būt šaubu, ka igauņiem un latvie-

šiem piemītošais demokrātisms netiktu izvests dzīvē, ja šo zemi

atstātu viņas pašas pārziņā. Ja tam nu gribētu likt ceļā šķēršļus
un uzturēt Baltijas pievienošanu Vācijai spēkā, tad jaunajā Bal-

tijas valstī vajadzētu pastāvīgi turēt vācu karaspēku, kuram vis-

maz būtu jābūt tikpat stipram, cik stipra ir Baltijas pašas armija.
Bet tādā atgadījumā tad nu vairāk varētu runāt par militarisku

provinci ārpus Vācijas, nekā par patstāvīgu „valsti". Bet vai

tad vācu tauta, vai reichstags būtu ar mieru, ka vācu karaspēks
ilgāku laiku tiktu turēts kā kavēklis Baltijas demokrātijas ceļā.

Tā tad vācu politikai Baltijas jautājumos ir tikai divas

praktiskas iespējamības: vai nu Baltiju pilnīgi un bez ieruņām
pievienot Vācijai un ar viņu apieties pēc saviem uzskatiem, kā ar

iekarotu provinci, jeb — atkal pilnīgi bez kādām blakus pie-
kārtnēm atmest domas par Baltijas zemju pievienošanu Vācijai.

Abējos gadījumos tad nu būtu jāpārgroza Brestas miera

līgums. Cik arī tas nu nebūtu neveikli, taču tas būs jādara, jo
to uzspiež lietas apstākļu loģika. Vaina meklējama tur, kur

Brest-Ļitovskā iesāka iet tādu ceļu, kas neaizved pie praktiski
sasniedzamiem mērķiem.

Tā kā pirmā iespējamība — pilnīga aneksija — jādomā,
atdursies pret reichstagā pretišķībām, tad atliek pāri tikai otrā.

Vācu pārvaldība Baltijas provincēs var iet pakaļ tikai vienam

politiskam mērķim: atbalstīt pašvaldību un vietējo valsts dzīvi

uz demokrātiskiem pamatiem, un visos citos jautājumos ieņemt
atturīgu, taktisku un pilnīgi neieinteresētu stāvokli.

Šāda politika galu galā nāktu par labu ari pašai Baltijas

vācietībai; jo tā kā Baltijas pievienošanu Vācijai nebūs iespē-

jams ilgāku laiku uzturēt spēkā, tad es baidos, ka veltīgi viņas
mēģinājumi, kas novestu pie nacionālo pretišķību paasināšanas, un

nākotnē padarītu baltu stāvokli vēl gjūtāku.
Turpretim, kā es domāju, tik stiprs kulturels faktors, kāds

ir Baltijas vācietība, nevar iet zudībā, ja viņa atturas no nepār-
domātām kļūdām".

Tiktāl Vorsta kga raksts, kas mums dod gaišu liecību, ka

īstie vācu tautas darbinieki labi saprot, cik grūti ir nomākt un

apspiest kulturēli un politiski spēcīgo latvju un igauņu tautu

garu un šo tautu nepārvaramo tieksmi pēc patstāvības un savas

pašas nākotnes celšanas.
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Taču, lai mus neiežužo labi domātais Vorsta kga raksts.
Vācu aneksionistu partija vēl ir ļoti stipra un viņai vēl ir

ieroči rokas. Viņa vēl mēģinās tikt pie saviem mērķiem, lai ari
tas maksātu lielus upurus.

_

Šim aneksionistu gājienam nu mums

ir jāliek par šķēršļiem ceļā mūsu mērķi, mūsu tautas nāktones
laime, musu vienprātība, mums neatņemamas taisnības dabiskie
likumi un musu pašu nosvērtā iekšējā un ārējā politika. Ja balti
ies taisnus ceļus, viņiem nav no latviešiem ko baidī ies. Mēs
līdzšim esam tikai atgaiņājušies un aizstāvējušies pret baltu po-
litiskiem un egoistiskiem uzbrukumiem, paši no sevis, pirmie
mes nekad neesam viņiem uzbrukuši.

12. Latviešu skola Ukrainā un citas jaunās valstīs.

(29. (16.) jūnijā, JSfe 24.)

Kā mēs izklibojām ar savām skolām pagājušam skolas gadam
cauri, mēs vēl nezinām: no visām vietām vēl nevar ievākt ziņas.
Bet maijam mēs jau esam cauri un atkal skatāmies jaunam skolas

gadam pretīm. Valstis, kurās atradīsies mūsu skolas nākošā gadā
un likumus, kādi valdīs skolu jautājumā visās jaunajās valstīs,
mēs tagad vēl nevaram paredzēt, bet viens jautājums ir gluži
gaišs: neviens un nevienā valstī nerūpēsies par latviešu bērnu

skolu, ja mēs paši to nedarīsim. Šīs rūpes mums nu jāuz-
ņemas tūliņ.

Kādus mēs sev stādamies priekšā jaunās skolas likumus

jaunajās valstīs: Ukrainā, Donā, Krimā, Kaukazijas Savienībā,
Sibirijā un citur? Pirmajā laikā, jādomā, skola ripos pa veco,

bijušajā Krievijā uzsākto ceļu. Taču latviešus šis ceļš veda caur

ērkšķiem. Mūsu tautas zemē likuma vietā valdīja pārkrievošanas

gars, direktori un inspektori, un svešatnē mūs uzskatīja tikai kā

svešniekus, kuri mitinās no žēlastības.

Šī žēlastība arī bija tikai tīrās nejaušības auglis. Ja cara

meitai Tatjanai, jeb patiesību sakot vienam vai otram Petrogradas
aristokrātam nebūtu ienācis prātā caur cara meitas vārdu spēlēt
labdarības sportu ar bēgļu skolām, tad mūsu bēgļu bērni būtu jau
no 1915. g. rudeņa palikuši bez latviešu skolotājiem. Nolaidīgais
un egoistiski-krieviskais krievu valsts aparāts jau nerūpējās par

cittautībnieku skolām.

Bet nu mūsu bērniem vairs nav atlicies pat ne Tatjanas

Komitejas labdarības sports. Revolūcija veco kārtību sagrāva, bet

jaunu neuzcēla, un lielniecisma terora laikmetā provokācijas melnā

roka jau ķērās pat pie pašas skolas.

Mums nu jāiesāk it visur viss no jauna.
Līdz nākošam skolas gadam mums nav ko cerēt ar visiem

mūsu bērniem atgriesties Latvijā. Un ja arī brīnumi notiktu, tad
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tagad musu tautas zemē mums vēl butu jāklauvē pie vācu skolas

durvīm.

Ta tad vel uz kadu skolas gadu mums jānodrošina musu

bērni ar latviešu skolu svešatnē.

Kā lai nu izved dzīvē šo lielo darbu? Mums guļ ceļā vi-

sādas politiskas, finansielas un techniskas grūtības.
Pirms mums jānodrošina mūsu skola ar juridiskām tiesībām,

vai vismaz ar administrativu atļauju.

To, cerams, mēs drīz sasniegsim, ja paši meklēsim. Ne

Ukrainā, ne arī kādā citā no jaunajām valstīm mūs negribēs ne

pārkrievot, ne pārvācot.
Bet pie finansielo un technisko grūtību novēršanas mums

būs daudz jāpūlas. Katra no jaunajām valstīm ir naudas trūkuma

spailēs. Tukšās valsts, zemstu un pilsētu kases tikko varēs sa-

lasīt kādu mazumiņu pašu valsts skolām ar viņu valsts valodu,
un nekur mēs laikam neatradīsim svešus labvēļus, kas rūpētos

par tāļās Latvijas valsts nākotnes pilsoņiem.
Ap skolu telpām un mācības līdzekļiem mums būs vēl lie-

lākas rūpes, nekā tas bij bēgļu laikmeta iesākumā, kad vienā,
otrā vietā mums vēl skatījās laipnāki pretīm un no latviešu skolas

grāmatām grāmatveikalu plaukti līktin lika.

Vēl kas ļoti svarīgs, visusvarīgākais: mūsu skolotāju

jautājums! No mūsu tautas audzinātāju slavenajām rindām, karš

izrāvis vienu censoni pēc otra: daudzi no viņiem kā īsti varoņi
labprātīgi devās cīņā un krita, un daudzi, kas dzīvību glābdami
iestājās tādās vietās, kur viņi tika no kara atsvabināti, jau piera-
duši pie citiem, ienesīgākiem dzīves uzdevumiem un vairs nevēlas,
vai lielās dārdzības dēļ pat nespēj atgriesties pie grūtā skolotāja
darba un zemās algas. Mums nu atliek cerēt tikai uz ideālistiem,

uz sajūsminātiem latvju tautas dēliem — tautas audzinātājiem.
Bet tie mums jāatrod līdz jaunajam skolas gadam. Es ticu, ka

viņi paši mums atradīsies, bet vieta, kur viņiem apmesties un

tīrums, kur viņiem jāstrādā, mums visiem latviešiem kopā, viņiem
jāsagādā.

īsi sakot: mēs atkal esam norunājuši līdz tai vietai, kur

mums visiem jāturas kopā kā latviešiem, un visiem jādara vienots,

steidzošs un liels darbs. Līdz augustam jābūt skaidrībā it visur

ar latviešu skolas tiesībām, ar budžetiem, telpām, bērnu skaitu

un skolotājiem. Ja viena apgabala, vienas valsts latviešiem tas

nav iespējams, citiem apgabaliem jānāk palīgā. Jārunā, jāraksta

laikrakstos, jāorganizējas, jālasa pašu līdzekļi, jāsteidzās ...

Daudz

cerību uz paša jautājuma noskaidrošanu mēs liekam uz Ukrainas

latviešu kongresu, ko nolēmusi sasaukt Ukrainas Latviešu Centrāl-

komiteja no 21.—25. jūlijam; bet kongress skolas jautājumam jau
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iznāk par vēlu un pat atvēlēs dabūšana viņa sasaukšanai ir vēl

svarīgs nākotnes jautājums.
Uz kongresu mēs nedrīkstam paļauties un no viņa debatēm

nedrīkstam gaidīt visu galveno. Mums tūliņ itin visiem jāķeras
pie ta darba, ko no mums prasa mūsu tautas drošākais pamats —

musu skola.

13. Mūsu iekšējā un ārējā politika.
(13. jūlijā (30. fon.), JM9 30.

Vācija, kam acumirklī ir ieroču vara rokās par visu Latviju,
gandrīz katru dienu tagad cīnās savā presē un politiskās partijās
ap Baltijas piekrastes jautājumu. Tā tad mums pašiem, kam

grib mūsu zemi, vēl jo biežāk jārunā par mūsu nākotnes

varbūtībām.

Viens jautājums mums visiem jau gluži gaišs: nevien,)

cita valsts un neviena cita tauta nerunās mūsu tautai un Latvijas
valstij par labu, ja mēs paši to nedarīsim pirmie.

Anglija, Francija un Amerika mums ir labvēlīgas. Šīs
lielās valstis un tautas jau atzīmējušas visus lielos upurus, kurus

nesusi latvju tauta šinī karā, pēc šiem upuriem ari tiek vērtētas

mūsu spējas un mūsu politiskā un diplomātiskā gatavība. Taču

pats galvenais faktors Latvijas tālākā likteņa izšķiršanā ir pati
mūsu tauta un tai pašai jāmeklē vistaisnākie ceļi uz mērķi.

Daudzi no mums sarunās mēdz iemest izteicienu:

„Latvju tauta ir par mazu un par daudz jau noasiņojusi,
lai ar ieročiem rokās vēl varētu turpināt cīņu par savu nākotni".

Uz šo iebildumu mēs tūliņ varam piezīmēt: „Cīņas. ar

ieročiem mums tagad nav vajadzīgas: lai atdusās mūsu cīnītāju
rokas. Šinī kara stadijā mums vajadzīga tikai veikla politika
un diplomātija, kā iekšējā, tā ārējā.

Pie mūsu Svarīgās iekšējās politikas pieder soli, kas katram

sperami tanī virzienā, lai neviens no mūsu tautas dēliem, ne

zem kādiem nosacījumiem vairs neļaujas sevi kalpināt provoka-

toru, anarķistu un idejiski neattīstīto laupitāju-lielinieku nolūkiem.

Krievijā, kā tas tagad galīgi izrādījies, nav ne bijis, ne ari tagad
ir apzinīgu cīnītāju lielinieku, kuru ideāls butu bijis pret ieroču

un varmācības nesējiem ari ar ieročiem roka izcīnīt un aizstāvēt

darba tautas tiesības. Krievijas lieliniekn vadoņi ir ļzrādījušes
par viltīgiem un patmīlīgi-ļauniem pašu labuma meklētajiem un

aizstāvētajiem, kas jau virina durvis monarķismam ciniski aiz-

bildinādamies :

„Kas par to, ka no visa trača tikai laupītajiem iznāca la-

bums. Mēs izdarījām mēģinājumu visas pasaules masštaba, un
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ja no tā nekas neiznāca, ir buržuāzijas un pasu mazattīstīto pro-
letāriešu vaina".

Krievu tā sauktie lielinieki-cīnītāji, kas bija sagrupējušies
itkā pulkos un armijās, izrādījās par ļoti veikliem un asiņaini

ļauniem kriminalnoziedzīgiem elementiem, kas bija ļoti drošsirdīgi
un varonīgi uzbrukumos mierīgiem iedzīvotājiem, bet bēga un

šķīda kā spaļi uz visām pusēm, tiklīdz viņiem stājās ceļā orga-

nizēti vāciešu pulciņi.
Ar tādiem klaidoņiem un laupītājiem nav un nevar būt

pa ceļam nevienam latvietim, kas grib nest idejiska cīnītāja
vārdu.

Pie mūsu iekšējās politikas ari pieder — noskaidrot, cik

latviešu un vai maz kāds latvietis ari vēl piedalās pie tagadējo
lielinteku bandām, kas pēc baumām apsargā Maskavas kremli,
vai ari tiek sūtīti uz citurieni izpildīt Trocka un Ļeņina izklabi-

nātsās varas pēdējos lēmumus.

Mums nav jāslēpj, ka starp latviešiem ir zināms procents
tādu kareivju un strādnieku, kas atzīst, ka ar ieročiem rokā pil-
soņu karā ir jācenšās pārvarēt patvaldnieciskās kārtības piekri-

tēji ; mums ari nav jāmēģina noklusēt, ka mūsu tautā ir daži

maz atsīstīti vai pat noziedzīgi elementi, kas neprot un negrib
atšķirt lieliniekus - ideālistus no «lieliniekiem" - slepkavām un

laupitājiem, kas zem idejas un rekvizicijas pārklāja cenšas iedzī-

voties mantā, bet mums ari ne uz brītiņa nebūs aizmirst, ka

pret mums rīkojas melna roka un ļauna viltus politika, kas

Tukumā 1905. g. izprovocēja uzbrukumu dragūniem un tad

vēlāk viņu līķiem nogrieza ausis un degunus, un tā sakropļotos

nofotografētos līķus rādīja krievu zaldātiem un visai pasaulei,
ar apgalvojumu, ka šis mežonīgais nedarbs ir latviešu darbs. Šī

pati melnā roka tagad akai ir mājusi un māj joprojām savus

mājienus un organizējusi mākslotus «latviešu strēlniekus" un

«sarkanos gvardus", kas pat neprot nemaz vai nepfbt tīru latviešu

valodu, lai tad ar šo «strēlnieku" nedarbu piemēriem un latvju
tautai naidīgo presi varētu mest tumšu ēnu uz visu latvju tautu

un mazināt viņas vērtibu un cieņu Eiropas tautu acīs.

Pa mūsu iekšējās politikas ceļiem nu jāmēģina izpētīt un

atzīmēt, cik tādu «mākslotu latviešu strēlnieku un sarkano

gvardu" ir saformējusi ļaunā melnā roka un kur, un kā viņi
rīkojušies.

Mūsu iekšējai politikai ari nu galīgi jāpierāda mūsu ide-

jiskiem cīnītājiem, ka krievu demokrātija un proletariets nav

tiktāļ attīstījušies, ka viņi spētu saprast un izcīnīt idejisku cīņu
un krievu proletariets cīņā par ideāliem vēl ievēro savu kabatu

un saplūst kopā ar noziedzīgem ielas elementiem un klaidoņiem.
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Cīnīties ar tādiem elementiem kopā, nozīmē — stāvēt dziļā,
netīra muklājā uz dažiem zaļiem cinīšiem un nogrimt muklāja
netīrumos, cinīšiem pārtrūkstot. Tādam krievu «proletārietim",
kads tas ir izrādijies, sākot jau no marta mēneša 1917. g., ir

atgriezis muguru visas Eiropas tīrais proletariets, un ari latvietim

jādara tas pats. Latviešu patiesie revolucionāri nedrīkst atstāt

neievērotu, ka krievu revolucionāri 1905. g. aicināja uz Maskavu

latviešus palīgā un ka tāpat ari krievu lielinieki (izlaists)
plijās atkal latviešiem virsū un sauc viņus, lai nu viņi glābj
jau galīgi izplucināto un slepkavu netīrajām, asiņainām rokām

nogrābstīto Krievijas revolūciju, visas krievu tautas demokrātijas
absolūta nespēka laikmetā.

Ir laiks, ka latviešu idejiskie cīnītāji, ja tādi patiesi vēl

atrastos kautkur krievu un ebreju vadoņu apkārtnē, atmet šiem

avantūristiem un rebiniekiem ar roku un apzinīgi aiziet.

Ar krievu neapzinīgo un politiski neattīstīto, izjukušo

demokrātiju, ar kādu mēs esam iepazinušies revolūcijas un lieli-

niecisma laikmetā, mums nav iespējams saprasties un nodibināt

ne federatīvā ne demokrātiskā republikā tādu Latvijas valsts stā-

vokli, kādu no mums prasa mūsu tautas nestie upuri un mūsu kul-

tūras augstumi. Ar krievu monarķistiem, kadetiem, oktobristiem,
vai pēdējā laikā centralistiem, kuriem citādas politiskas izglītības
un izpratnes nav, kā tikai pazemināt, novājināt, centralizēt un

pārkrievot visas par viņiem kultūrā augstāk stāvošas, bet skaitā

mazākās tautas, mums ari nav pa ceļam.

Tā tad nu mums gaiši redzams, ka mums jāatrod jauni

ceļi uz nākotni, ejot roku rokās ar tām tautām, kas ir dzīvības

spējīgas, mums draudzīgas un kultūrā līdzīgas, un jagada par to,
lai jo ilgi pastāv mūsu draudzība ar stipram Eiropas tautām,

kas politiski ieinteresētas, lai Latvija ieņemtu uz Baltijas juras

krasta Eiropas un Āzijas vārtos cienījamu un neitrālu stāvokli.

Kādi soļi sperami mūsu ārlietu politika, to zin musu Ārlietu

Nodaļa; taču mums visiem citiem latviešiem, ka Latvija, ta ari

viņas kolonijās, jāzin, ka mums ar musu iekšējas dzīves formām

un saturu, un musu apvienoto tautas garu un kulturas_ speķu

jāpierāda mums draudzīgām Eiropas un Aizatlantijas tautām, ka

mēs esam ievērojams politiski, ekonomiski un kultureli discipli-

nēts spēks, kas spēj un ir cienīgs patstāvīgi nostāties Eiropas

vārtos un darīt savu kultūras darbu miera un saticība ar viņam

labvēlīgām kaimiņu tautām
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14. Kam turpmāk piederēs Latvija?
16. (3.) jūlijā NŠ 31.

Vācijā un vācu-baltu domu pasaulē šis jautājums top arvien

sarežģītāks, un žurnālisti, kas raksta vācu aneksionistiem un

Baltijas vāciešiem pa prātam, top arvien nervozāki, tādēļ ka pašā

Vācijā šimbrīžam vislielākie politiķi, aiz svarīgiem politiskiem
iemesliem, ir pret aneksiju.

Mēs, latvieši, kas šinī karā esam visvairāk cietuši un kuru

zeme un turpmākā tautas eksistence patiešām apdraudēta šinī

brīdī esam mazāk uztraukti nekā vācieši. Mēs jau nu skaidri

redzam, ka visa tā politika, kuru līdzšim dzinuši Baltijas vācieši,
sākot no 1915. gada vasaras, kad Pauls Rohrbachs pirmo reizi

ieradās pie Kurzemes muižniekiem aneksijas nolūkos, un beidzot

ar pašiem pēdējiem izdomāto «apvienoto landesratu" lēmumiem

— ir celta uz smiltīm.

Tāda Baltijas vācu pašapmānīšanās, līkumošanas, līšanas

un lišķēšanas politika bij izvedama ar labiem panākumiem tikai

pie cara galma un ari tikai tad, kad latvieši paši nedrīkstēja šāi

„baltu" politikai atklāt viņas nejaukos sejas pantus, un krievu

valsts vīri par Baltiju nemaz neinteresējās, neprazdami izšķirt
nosaukumus

„ Kpatf" un „npuBHCJiHHCKiK Kpan
K

.

Tagad Baltijas piekrastes politikā enerģiski iegrābušas savas

rokas pašas latvju un igauņu tautas un pacēlušas šos «lokālos"

jautājumus visas pasaules politikas augstumos; tagad ari paši
Vācijas nopietnākie politiķi neļauj sajaukt vācu valsts vispārējās

politiskās intereses ar Vācijas lielgruntnieku — junkuru un viņu
šķiru un likteņa draugu — Baltijas muižnieku personīgām
interesēm.

Visi Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas landesversammlung'u

un landesratu lēmumi vēl ne par soli nav tuvinājuši Latviju un

Igauniju Vācijai un vēl nevienu reizi un nevienā jautājumā nav

izteikuši latvju un igauņu tautu patieso gribu. Šo tautu gribu
varētu dabūt zināt tikai Latvijas un Igaunijas Satversmes Sapulcēs,
kas sasauktas uz absolūti demokrātiskiem noteikumiem un pie-
daloties pie vēlēšanām visiem pilngadīgiem vīriešiem un sievietēm.

Bet šādu Satversmes Sapulču sasaukšanai vajadzīgas brīva Latvija
un brīva Igaunija pēc visu bēgļu, aizdzito un emigrējušo
latviešu un igauņu atgriešanās dzimtenē un pēc visu okupācijas
un sveša karaspēka apstākļu novēršanas un karastāvokļa atcel-

šanas. Taču šinī laika sprīdī, kad pat vēstuļu maiņa ar dzimteni

nav atvēlēta, vēl nevar būt runas par Latvijas Satversmes Sapulces
sasaukšanu un par latvju tautas balss izteikšanu tik svarīgos poli-
tiskos jautājumos.
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Tekošā politiskā momenta latvju balss vel arvien noskan

tikai savās Nacionālās Padomēs, Zemes Sapulču un dažādu
latviešu organizāciju un sapulču agrākajos lēmumos un protestos,
un tie visi izteic to pašu, ko jau „Berliner Tageblatt's" izteicis

sava 5. jūnija 282. numurā.

«Lielais latviešu un igauņu tautu vairākums negrib pie-
vienoties Vācijai" : — «milzīgais igauņu un latviešu vairākums

(die ungeheure Mehrheit der Esten un Letten) vēlas demokrā-

tiskas vēlēšanu tiesības" ; — «latvieši un igauņi vienkārši paši
vēlas lemt par savu likteni un tādēļ viņi vēlas demokrātiskas

vēlēšanu tiesības" v. t. t.

Pēc šiem slēdzieniem, kas saskan ar latvju tautas lēmumiem,

„Berl. Tageblatt's" nu ari ir ielicis papiru kurvī visus Baltijas
vienkāršo un apvienoto «landesratu" lēmumus Baltijas piekrastes
jautājumā.

Kas tad nu vēl paliek «vācu-baltu" un citu aneksionistu

pusē no latviešu balsīm ? Tikai viņu vecais sirdsdraugs Fricis

Veinberģis un tā līdzskrējējs Krastkalns, kuriem nav nozīmes

latvju tautas dzīvē. Doktori Seraphim'i («Tāgl. Rundschau"

8., 6., 18. g.) un viņu domu biedri («Berl. Lok. Anz." 18., 4. un

citi) darītu daudz politiskāki, ja viņi nemaz nepieminētu Vein-

berģi un viņa rakstus tagadējā «Rīgas Avizē", kā balsi no latvju
tautas puses. Katrs latvietis taču pazīst Veinberģi, ka tadu vīru,
kas strādā pretīm latvju tautas interesēm, un «Rīgas Avīzi" par

Baltijas vācu avīzi, kas tikai aiz politiskiem nolūkiem tiek dru-

kāta latviešu valodā.

Bez latvju un igauņu tautu piekrišanas vācieši vieni paši
nekā pastāvoša nevar sasniegt Baltijas piekrastes politikā. Mili-

tāra vara spēj gan uz laiku kauko pārveidot, bet tam nav nākotnes

nozīmes lielajā pasaules politikā, kurā tagad ir aktivi līdzdalīb-

nieki paši latvieši un igauņi.

Vēl nekas nav izšķirts Baltijas piekrastes

politika.

Un ja ari pašiem latviešiem un igauņiem dotu iespēju

sasaukt savas Satversmes Sapulces, un ja ari šīs tautas patiešam

pieņemtu lēmumu — pievienoties Vācijai, tad ar to vel nekas

nebūtu panākts. Gala vārdu par Baltijas piekrasti teiks tikai

galējā miera konferencē, kur visas kultūras tautas, to starpa ari

latvju un igauņu tautas ņems_
dalību. Tautu priekšstāvji baidī-

sies atstāt Baltijas piekrasti kādas lielas kāpjošas tautas rokas,

kas var izlietot Batiju, kā bazi jauniem juras un sauszemes

kariem.
Vārti starp Vakareiropu un Krievijas un Austrumu konti-
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nentu tautām paliks to tautu apsardzībā, kas nākotnes mērķos
nav spraudušas atkal jaunus pasaules karus, bet kas savu gara
enerģiju liek tikai pie kultūras un augstas civilizācijas darbiem.

Tādas tautas uz Baltijas piekrastes — ir latvju un igauņu tautas.

Latvija turpmāk piederēs pašiem latviešiem !

15. Cīņa ap Latvijas patstāvību.

(27. (14.) jūlijā, No 36.)

Ap Latviju un Igauniju tagad notiek visdedzīgākā domu

pārmaiņa un viskarstākās publicistu, politisko partiju, vācu un

citu tautu diplomātu un latvju un igauņu tautu priekšstāvju
cīņas. Šīs cīņas nemaz nebūtu tik briesmīgi sarežģītas tādēļ
vien, ka Baltijas jūras piekrastei ir vislielākā nozīme starptau-
tiskā politikā un nākotnes karu šachmata vilcienos; viscietākos

mezglus un vistrinitākos vijumus lielajā politikā tagad ir

iejaukušas latvju un igauņu tautas, kas ir nākušas pie pārlie-
cības, ka viņu nākotnes patstāvība pieder viņām, un tādēļ nu

vācu avīžniecībā šo tautu pretnieki vispirms grib dabūt pie malas

pašas šīs tautas ar visu viņu kulturelo un vēsturisko nozīmi un

tad tik izšķirt visus citus starptautiskos jautājumus.

Taču pašu vāciešu domas jau ir dalījušās vairākās strāvās

un caur to jautājumu atrisināšana pašā Vācijā ari top arvien no

jauna atcelta uz tālāku nākotni.

Mūsu pašu pienākums nu ir sagatavot sevi visos vācu

domu virzienos un būt gataviem dot atbildi uz katru no viņiem,
un pārveidot mūsu politiku pēc jauniem apstākļiem.

Apskatīsim pec kārtas dažādos domu virzienus. Sniedzu te

vajadzīgos izvilkumus no vācu laikrakstiem.

Pirms dodu vardu Doktoram Serafimam, Terbata („Tāgliche
Rundschau" 8./6. 1918., Ne 288), kas_ atbild igauņu tautas priekš-
stāvim K. Menningam, Kopenhāgenā, uz pēdējā oficiālo rakstu

(„Berl. Tagblatt" 24./5. 18., Ne 261), kurā top sniegti pamatīgi
motivi, kadeļ igauņu tauta prasa, lai lielvalstis atzīst Igauniju
par patstāvīgu un neatkarīgu valsti. Dr. Serafims raksta īstā

„baltu" tonī un uzpūtībā.

„Ir patiešām gajlaicīgi izskaidroties ar tādiem cilvēkiem,

kas mācībā nepieņēmās un savu līdzekļu izvēlē tik maz kautrējās,
kāda ir mazā igauņu „politiķu" grupa, kas tagad no Londonas,

kur Balfurs un Būkenens ņēmuši viņus zem saviem spārniem,
ari māk iedēt savas dzegūzes olas laikrakstu redakcijās, kas ne-

izturas kritiski pret to, ko drukā. Tas sevišķi sakāms par „Ber-
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liner Tageblatt'u", kam ir paradīta „Igaunijas pagaidu landtāga
un zemes pārvaldes priekšstavja" laipnība *).

No kāda igauņu landtāga viņš īsti runā ? Patiešām tas bija
tik īsts „pagaidu" landtāgs, ka viņš Rēvelē tika no lielinieku

kungiem nedaudzas stundās aiztriekts pie velna, un kad tā sauktie

„zemes sutņj" gribēja vēl reiz spēlēt savu joku lugu Terbatā,
tad notika vel negantāks tracis".

Dr. Serafima tonis un prieka sajūta, ka «lielinieku kungi"
aiztriekuši igauņu tautas nacionālo priekšstāvniecību „pie velna",
ir īsti lielnieciska, kas katram gaiši liecina, ar kādu nicināšanu

šis „baltu" priekšstāvis runā par Baltijas tautu pašnoteikšanos un

patstāvības ideju.
Profesors Dr. J. Hallers īsts „baltu aizstāvis", izsaka savā

rakstā „Die Zukunft der baltischen Provinzen". („Der Tag" 4./4.
1918., N° 78), šādus nepatiesus apgalvojumus par latviešiem un

igauņiem:

„Te ir runa par divām tautu šķēpelēm, kuras katra savā

skaitā nesasniedz pat vienu miljonu dvēseļu, kurām nav sakaru

ar kādām lielākām nācijām, nav pagātnes nav vēstures, nav

savas nacionālās kultūras, kuras abas mitinās gadusimteņus no

drupatiņām, kas nobirušas no vācu galda. Kā lai no šāda na-

badzīga materiāla organizē kaut jel vismazāko, bet dzīvības spē-
jīgo valstiņu, Bavārijas lielumā. Tāds mēģinājums it visur pasaulē
tiktu notiesāts uz iznīcību, bet te, uz robežas starp divām lielām

nācijām ar dažādu kultūru, un svarīgā stratēģiskā un tirdznieciskā

punktā, — vilktu sev līdz vairāk, nekā aizdomīgas sekas. Te

vispirms tad rastos itkā gluži tukša gaisa telpa". — Monarķistiskā
un ultra — vācietiskā. „Deutsche Tageszeitung" 6./6. 1918.,
M> 285 raksta:

«Baltija nav spējīga būt patstāvīga ne saimnieciskā, ne

militārā, ne politiskā ziņā. Viņa būtu spiesta pieslieties angļu-

saksiem un kristu zem viņu iespaida un valdības, ciktaļ Krievija
nebūtu uz to spējīga".

'Tanī pašā orgānā (10./6. 1918., M> 291) kāds P. B. kgs,

kas piedalījies vācu žurnālistu īsa caurbraucienā caur Baltijas
zemēm un tik ļoti sajūsmināts par „ceļojuma lepno sagatavojumu

uz vietām un par visu to vietējo personu nenogurstošo pretim

nākšanu un ziņu sniegšanu" (Saprotams, ka vietējie baroni bij
atkal ziņu sniedzēji) nāk ar šādiem slēdzieniem:

«Latvieši viņu nospiedošā vairumā stāv par pievienošanos

Vācijai. It sevišķi latvju tautas gruntniecība veļas tadu valdību,

*) K. Menniņš uzstājās tās igauņu tautas Pārvaldes un Landtāga vārda,

kas š. g. janvārī Izsludināja Igauniju par patstāvīgu un neatkarīgu igauņu valsti.
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kas garantētu viņai mierīgu uzplaukšanu; viņa ari ir pulku par

prātīgu, lai nejustu, ka tādai tautai, kas ir apmēram vienu miljonu
galvu liela, ar zemāku dzimtību, nekā tā pie frančiem, un bez

drošām ģeogrāfiskām dabas robežām, ir jāpieslienās pie kādas

lielvalsts".

Tā skan, piemēram, vienas puses vācu balss.

Pavisam citas skaņas mēs jau dzirdam oficiozā „Voss. Zeit."

(23. 3. 1918., Nq 17). Tā saka, ka līdzšim reichstagā un val-

dības aprindās „nemaz vēl nav piegriesta vērība jautājumam, no

kāda viedokļa tad lai nu isti apsriež baltu attiecības pret latvie-

šiem un viņu nacionālo vēlēšanos kopību vai daž dažādību attie-

cībā uz nākotnes valsts formu Baltijas piekrastē.
6. maijā „Voss. Zeit." statssekretars G. Bernhards runādams

par Baltijas politiku, izsaucās : „Kas tad īsti mūs triec jau tagad,
un pat vēl ar Vidzemi un Igauniju saistīt mūsu nacionālo

godu. . . „Vai tad reichstagā patiešām vairs neviena nav, kas

jautātu: Kurš no mūsu politiķiem acumirklī tur rokās īsto poli-
tisko pavedienu un kā tas izskatās?

Griezīgas pretskaņas pirmājām vācu balsīm mēs dzirdam

no vācu sociālistiem. Reichstagā loceklis Ledeburs saka reichstagā
sēdē 19. martā:

„Mēs atraidām miera līgumu. Vai lai Prūsijas ķēniņš tiktu

Kurzemē par hercogu ? Uz kādu tiesību pamata lai viņš tur val-

dītu?.
. .

„Jūs nodarbojaties Igaunijā un Vidzemē ar valdīšanas

varmācībām, kas saceļ dziļu ienaidu pret visu, kas ir vācietisks".

Tanī pašā reichstagā sēdē saka soc. Dāvids.
. . «Kurzemes

landesrats nav latviešu tautas likumīga priekšstāvniecība. Visa

lieta te grozās ap kādu veikalu starp prūšu junkuriem un Bal-

tijas baroniem, pievelkot klāt kādu daļu no latviešu buržuāzijas.
Šī veikala nolūks ir — nodrošināt Baltijas baroniem un buržuā-

zijai viņu kundzisko stāvokli pret plašām latviešu tautas masām".

Sociāldemokrātu partijas orgāns „Vorwārts" š. g. 25. maijā

starp citu raksta:

~Krievijas valdība ir izteikusi savu gatavību atzīt tautu paš-
noteikšanās tiesības, kuras ir izvedamas dzīvē caur brīvu tautas

balsošanu pēc tam, kad būs izvests karaspēks no okupētiem ap-

gabaliem". Vācijai «Jāatstāj neizpildīts baltiem dotais solījums,

ja viņa grib izturēties ar cienību pret rakstīto un apzieģelēto
miera līgumu ar Krieviju". . .

Kāds ari nebūtu gala iznākums,

tomēr ceļagabals, kas nostaigāts austrumos pēc Brest-Ļitovska, ir

tāda liecība par virziena trūkumu mūsu ārējā politikā, kā sliktāku

neko vairs nevar izdomāt.

Beidzot, visgaišak izsakās liberālais „Berliner Tageblatt's"

(5./6.1918., N° 282), ļoti ievērojamā žurnālista un politiķa Hansa
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Vorsta raksta: «Grundsātzliches zur baltisehen Frage", ar kuru
«Atvases" lasītāji jau iepazīstināti visā plašumā. Vorsta kgs
saka : «Lielais latviešu un igauņu tautu vairākums negrib pie-
vienoties Vācijai". «Latvieši un igauņi vienkārši paši vēlas
lemt par savu likteni un tadeļ viņi vēlas demokrātiskas vēlē-

šanujiesības". .
. «Baltijas jautājumā ir tikai divas praktiskas

varbūtības: vai nu Baltiju pilnīgi un bez kādām izrunām pie-
vienot Vācijai un tada atgadījuma ar viņu apieties pēc labākiem
uzskatiem, ka ar iekarotu provinci, jeb bez nekādiem blakus no-

teikumiem atmest domas par Baltijas zemju pievienošanu Vā-

cijaļ. . . «Ta ka pirmā varbūtība atdurtos uz reichstagā pret-
runām, tad atliek pāri tikai pēdējā. Vācu pārvaldei (Laikam
domāta tikai tagadēja kara laika pārvalde) ir jāseko tikai vienam

politiskam mērķim: veicināt pašvaldību un vietēju atsevišķu
valsts dzīvi uz demokrātiskiem pamatiem ; visos citos jautājumos
ieņemt atturīgu, taktisku un pilnīgi neieinteresētu stāvokli".

Ta tad Vācijas sociālisti un liberāļi nemaz neizsaka domas,
ka Latvija un Igaunija nevarētu būt patstāvīgas valstis.

Pirmās kategorijas vāciešu — aneksionistu iebildumi nav

pamatoti ne uz kādiem ziniskiem, ne vēsturiskiem, ne ari sta-
tistiskiem pierādījumiem un tos visus var atstāt apgāst pašām
lasītājam, kas pazīst latvju tautas augsto kultūru.

Mums no vislielākā svara ir vācu liberāļu un sociālistu

domas un citu Eiropas un Amerikas lielo tautu uzskati..

Angļu, franču un amerikāņu tautas, kas stāv par mazo

tautu pašnoteikšanos un šai karā jau ir iepazinušās pietiekošā
mērā ar latvju tautas kulturelām, militārām un ekonomiskām

spējām un politiskām prasībām, necels ierunas pret Latvijas un

Igaunijas patstāvību un neatkarību. Krievijai ir izdevīgāki tik

ekonomiskā, kā stratēģiskā ziņā, kad uz Baltijas piekrastes ir

nelielu tautu patstāvīgas valstis, kuras atvēlējušas Krievijai savas

brīvostas (kā to ari piesola Vācijas aneksionisti) («Deutsche
Tageszeitung" 8./6. 1918.). Šīs valstis Krieviju neapdraudēs un

lielos pasaules karus neiesāks. Mums pašiem savā starpā vairs

neatliek daudz debatēt Latvijas patstāvības jautājumā.
Mēs šai karā jau esam pieraduši pie patstāvības. Līdz ar

Kurzemes krišanu, krita ari vietējā vācu un krievu administratīvā

vara. Rīgas, Vidzemes un citu apgabalu latviešu politiskā un

ekonomiskā dzīve palika mūsu pašu rokās. Mēs pierādījām ir

Petrogradai, ir Eiropai, ir paši sev, ka mēs protam vadīt valsts

dzīvi.

Inteliģentu spēku turpmākai Latvijas valstij netrūks. Kad

visi izglītotie latvieši, kas tagad ieņem atbildīgus valsts amatus
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visā bijušā Krievijā un ārzemēs, atgriezīsies dzimtenē, mums

enerģisku, piedzīvojušu valsts spēku būs vairāk, kā vajadzīgs.
Par Latvijas aizstāvēšanās spējām militārā ziņā te tagad

nerunāsim. Mums jārūpējas par to, un cerams, tas ari izdosies,
ka Latvijai tiek garantēts neitrālas valsts stāvoklis, kas netop ne

no vienas kaimiņu valsts apdraudēts.

Lielniecisms, ar kuru mūs tagad biedē pēdējā laikā, ir tikai

bubulis, no kura visai latvju tautai nav jābīstas. Varmāku un

laupītāju — provokatoriskais lielinieku laikmets Baltijā, kuru ņem

par baidīšanas līdzekli, ir beidzies uz visiem laikiem. Kad Rīgas
frontē pilnīgā vaļā trakoja visādu tautību lielinieki, provokatori,
spiegi un „rekvizētāji", viņu kustībā bij ierauti ari latviešu ide-

jiskie lielinieki, kam trūka piedzīvojumu, un latviešu tumšākie

elementi, kas gribēja iedzīvoties

Tiklīdz latvju tauta savā visumā stāsies pie savas valsts

dzīves, lielinieku-idealistu izrādīsies maza saujiņa un tumšie ele-

menti ieņems savu normālo vietu kriminal-kronikā,

Latvijas patstāvībai nedraud nekādas katastrofas, kas varētu

izcelties pašā latvju tautas dzīvē.

16. Kurzemes zemes atsavināšanas noteikumi un vāciešu

nometināšana.

(1. augustā (19. jul.) N° 38).

Pēdējās dienās nomanāms liels uztraukums latviešu dzīvē

Kurzemes zemes dēļ. Latvieši spriež, runā, uzbudinās, pieņem
lēmumus un izsaka protestus atklātības un citu tautu priekšā.

Visiem šiem uztraukumiem par iemeslu ir ģeneralfeldmar-
šala von Hindenburga un ģeneralkvartirmeistara Hāndorfa izdotie

noteikumi no 17. jūnija š. g., kuri nosaka, ka katrs Kurzemes

muižnieku muižas īpašnieks, kura zemes īpašuma lielums sa-

sniedz 1000 pūrvietas, ir piespiests pārdot Kurzemes Zemes Sa-

biedrībai, kā nometināšanas darbu izvedējai dzīvē, par 1914. g-

miera laika cenām vienu trešdaļu no visa sava zemes gabala,
zemkopībai noderīgas zemes, nometināšanas nolūkiem („zu Be-

siedlungszvvecken"). Šai pašai Zemes Sabiedrībai ir dota tiesība

līdz 1948. gada beigām (tā tad 30 gadu laikā) ar priekšrocību
uzstāties par pircēju visos līgumos, kas top noslēgti uz lauku

zemes īpašumiem (lāndliche Liegenschaften); pie kam par pirk-
šanas zumu pēc pašas Zemes Sabiedrības izvēles tiek pieņemta
vai nu līgumā rakstītā pirkšanas zuma, jeb no sevišķas padomes

pēc zināmiem pamatprincipiem noteikta vērtība, kuras noteikšanu

var prasīt Zemes Sabiedrība pirms savu priekšrocību izlietošanas.

Beidzot, tai pašai Zemes Sabiedrībai ir dota tiesība uzstāties par
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pārpirceju pārdošanas atgadijumos vairāksolīšanā pēc tam, kad
solīšana jau piesista.

Šo Vācijas augstākās kara priekšniecības rīkojumu priekš-
vēsture „Berliner Tageblatt's" pēc „Balt. Litauisch. Mitteil." aiz-

rāda, „ka 1915. g. rudeni notikušas Kurzemes muižnieku muižu

īpašnieku apriņķu sapulces, kurās ticis nolemts gadījumā, ja
Kurzeme tiktu pievienota yacijai, atsavināt nometināšanas
nolūkiem par priekškara cenām V 3 daJ u no visām muižnieku

zemēm. 22. zeptem_brī_l9l7. g. Kurzemes vācu bruņniecības un

lauku muižniecības ārkārtējais landtāgs iecēlis trīs locekļu komi-

siju, kas sastāv no Dzērves barona N. v. Manteifela,
'

Snēpeles
V. von Hāna un Kurmales Silvio Brodericha, kuras uzdevums lai

butu izvest dzīvē augšā minēto muižnieku lēmumus un sastādīt

likumprojektu, kuru celt priekšā šim nolūkam sasaucamai Zemes

Sapulcei (Landesversammlung), lai tādā ceļā piešķirtu projektam
likuma formu.

Komisijas izstrādāto priekšlikumu ir pieņēmusi 5. decembrī
1917. g. Kurzemes bruņniecības un lauku muižniecības konfe-

rence, uzdodama muižniecības Komitejai, spert visus soļus, lai

izsauktu dzīvē nometināšanai vajadzīgos likumīgos noteikumus.

Uz šo lēmumu pamata, muižniecības Komiteja griezusies
pie augstākās kara pārvaldes ar lūgumu, caur noteikumu izdošanu

piešķirt šiem lēmumiem likumīgu pamatu. Šis likumīgais pamats
(pēc Baltisch Litauischen Mitteilungen" domām L. G.) nu ir

radīts caur generalkvartiermeistera izdotiem noteikumiem no š. g.
17. jūnija, kura ievadvārdi atkal savukārt atsaucas uz augšā
minētiem muižniecības lēmumiem.

Latvieši nu redz, ka Vācijas karapārvaldes noteikumu priekš-
vēsturē visur kustas un rīkojas Kurzemes vācu muižniecības

roka ; ka jaundibinātā „Zemes Sabiedrība Kurzemā" ir vietējo
vācu muižnieku sabiedrība, kam nu ir dota ārkārtēja un nekad un nekur

vēl nedzirdēta tiesība — 30 gadu laikā ar sevišķu politisku

kapitālu palīdzību sagrābt savās rokās Kurzemē netikvien pašu
muižnieku zemi, bet vispār visu zemi, kas tiktu pārdota no

rokas rokā, vai arī vairāksolīšanā pēc tiesas vai kādiem citiem

lēmumiem; Kurzemes muižnieki, tapušicaur savu biedrību par

zemes monopolistiem, var izvest dzīvē tādas politiskas pārvērtības,
kādas viņi tik vēlas ;• visas zemes un līdz ar to ekonomiskās

varas atdošana vācu muižnieku rokās, ir politisks akts, kas vērsts

tieši pret visu latviešu tautu.

Latviešu bezzemnieki un bezzemes strādnieki, kas pēc kara

uz tādiem vai citiem pamatprincipiem cerēja iegūt savā dzimtenē —

Kurzemē zemi no vācu muižnieku lielajām latifundijām un kroņa

muižām, nu redz, ka Kurzemes vācu muižniekiem ir vienīgā
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vēlēšanās dabūt latviešus prom no Kurzemes un viņu vietā

nometināt vācu zemniekus, vismīļāk vācu kolonistus, kuri kultu-

relā un politiskā attīstībā stāv daudz zemāk par latviešiem un

Vāczemes zemniekiem un nākotnē nepacels tik skaļas balsis pret
vācu — baltu priviļeģijām un viņu vidus laiku feodālo režimu.

Latviešu bezzemnieki, kuru skaits sniedzas pret 70°/o no

visas latviešu zemniecības un kuri, pateicoties egoistigiem un

netaisnājiem baltu-vācu muižnieku rokas uzrakstīt tiem Baltijas

agrarlikumiem no 1863. g nekad vēl nav dabūjuši zemi Latvijā
un uz priekšu pēc 17. jūnija noteikumu izvešanas dzīvē vairs

nevarēs nopirkt zemes gabaliņu par paša nopelnīto grasi pat no

nabadzībā kritušā latviešu saimnieka, jo arī šai gadījumā Kurze-

mes vācu sabiedrība jauksies līgumā.
Tā mūsu bezzemnieki uz visiem laikiem būs notiesāti palikt

par pasaules proletāriešiem un par vācu kalpiem uz latvju tautas

zemes, uz kuras nometinās muižniekiem patīkāmos ienācējus
vāciešus.

Beidzot, tā kā kara dēļ nabadzībā kritušie latviešu maz-

gruntnieki un sīkgruntnieki pirmājā laikā gandrīz visi būs pie-

spiesti pārdot savu zemi vai laist to krist vairāksolīšanā uz torga,
— tad vācu muižniecības sabiedrība 30 gadu laikā izspiedīs no

mājām visus latviešu gruntniekus un tādā ceļā atņems latvju
tautai visu viņas teritoriju.

Vācu augstākās kara pārvaldes 17. jūnija noteikumus

latvieši ir labi sapratuši un viņu lielais uzbudinājums ir ļoti
pamatots . . .

Bet taču visai šai kara laika operācijai, kuru tik steidzīgi
grib izvest dzīvē balti-vāci, ir vēl otra puse, kuru latvieši arī redz un ari

saprot: tā ir tā saucamā «likuma forma", vai iedomātie «likumī-

gie pamati", pēc kuriem tik centīgi un tik ilgi ir rakņājusi
Kurzemes vācu muižniecība un viņu komiteja.

Vai Vācijas karaspēka ģeneralkvartirmeistera Hāndorfa

parakstītie noteikumi no 17. jūnija ir likums, kam varētu būt

spēks Kurzemē līdz pat 1948. gadam ? Uz šo jautājumu ne tik

vien mācītie juristi, bet pat latviešu bezzemnieks atbildēs: «Ne,
tas nav likums."

Minēto noteikumu pamati nav likuma pamati. Muižniecība

lēmusi un meklējusi atbalstu kara pārvaldes lēmumā, kara pār-
valde atkal atsaucas uz muižniecības lēmumu un tā viens uz

otra, gluži vienkārši. Tā neizdod likumus un turklāt vēl tādus

likumus, kas atceļ vecus civillikumus un privāttiesības, — pārdot
savu zemi, kam vēlas bez muižniecības iejaukšanās un —

publiskas tiesības — pirkt zemi uz torga, neatkarīgi no muiž-

niecības gribas.
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Kas tagad var izdot Kurzemē civillikumus ? Neviens. Kur-
zeme vel nav suverenas likumdevējas varas. Tur vēl nav ne

starptautiski, ne no zemes iedzīvotājiem ieceltas un atzītas

hercoga valsts; nav hercoga, nav satversmes pamatlikumu, nav

ne — monareha, ne parlamenta.

Muižniecība, kas tagad ir radījusi mākslīgu landtāgu, ir

tikai vina no agrāko iedzīvotāju kārtām, turklāt vēl maza saujiņa
cilvēku un nevar izdot likumu, un kara pārvalde ir tikai kara

laika institūts, kas nevar atcelt vecus likumus un izdot jaunus
civillikumus un publiskas tiesības, turklāt vēl līdz 1948. gadam,
Kurzeme vēl nav pievienota Vācijai un to bez vispārēja, galēja
miera līguma arī vēl nevar pievienot citai kāpjošai valstij, tā

tad arī pat Vācijas reichstags vēl nevar izdot Kurzemei likuma

normas ar privat- un politisku tiesību raksturu. Vācijas valdībai

bez parlamenta arī nepieder likumdevēja tiesības.

17. jūnija noteikumi ir tāds rīkojums, kuru juridiskā pasaule
vēl nav piedzīvojusi.

Pret šādiem ārkārtējiem noteikumiem latviešus aizstāv ir

starptautiskā tiesības sajūta, ir starptautiskās taisnības, ir vecie

miera laikos izdotie likumi, kurus nevar vis ar zobenu sakapāt,

negrēkojot pret visiem jēdzieniem par tiesu un taisnību, par

likumu un tiesībām
.
. .

Pārāk uztraukties par ģeneralkvartirmeistera Hāndorfa notei-

kumiem no 17. jūnija 1918. gada latviešiem nevajaga, bet pro-

testēt pret savu juridisko tiesību atcelšanu un darīt zināmu presē
un starptautiskā pasaulē, ko dara ar Latvju tautu — ļoti
vajadzīgs.

17. Ukarainas pavalstniecības jautājums mūsu dzīvē.

(6. augusta Ks 40).

Ukrainas pavalstniecības jautājums jau_ sacēlis daudz pār-

pratumu, tādēļ ka Ukrainas valdība nav iespējuse plaši izsludināt

jauno likumu. Viena mēneša laiks, kura pec likuma jāiesniedz

vietējam starostam paziņojums, ka nevelas_ palikt par Ukrainas

pavalstnieku, notek pēc mēneša, skaitot no ta laika kad uz vietām

saņemts valdības vēstneša numurs,_kurā likums izsludināts. Cik

maz vēl likums pazīstams pat vietējas augstākas iestādes, liecina

kāda telegramā, kuru saņēmuse Latviešu Centrālkomiteja Ķijevā
29. jūlijā. Telegramā izsūtīta no Harkovas 28. jūlija un viņa ziņots:

„Pēc guberņas starosta paziņojuma, pavalstniecības likums

vēl nav izdots".

Ja jau nu guberņas starosts maz informēts par likuma iz-

došanu, tad, saprotams, iedzīvotāju masas un sevišķi latviešu
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bēgļi, kas dzīvo pa apriņķa pilsētām un sādžām, neka vel nav

dzirdējuši par pavalstniecības likumu.

Vai tad nu visi tie latvieši, poļi, leiši ebreji v. t. t., kas

nekā nav dzirdējuši no likuma un nav rakstus iesnieguši mēneša

laikā, patiešam pēc mēneša jau tiks piespiestā kārtā uzskatīti

par Ukrainas pavalstniekiem un varbūt pat mobilizēti v. t. t. ?

Saprotams, ka ne. Ar varu taču nevar nevienu cilvēku piespiest
būt par kādas valsts pavalstnieku un likt viņam zvērēt uzticību

jaunai valstij, kad viņš nemaz nav domājis būt par šīs valsts

pilsoni. Pieņemsim kādu konkrētu gadījumu: pēc 9. augusta,
piemēram, atkal tiek izdots likums, ka nu vietējai administrācijai

pa visu Ukrainu jāmeklē pa visām nama grāmatām, pa visiem

dzīvokļiem, pa sādžām un pilsētām visi iedzīvotāji un jārevidē,
vai viņi ir iesnieguši rakstus, ka negrib būt Ukrainas pavalstnieki,
jeb ne; ja ne, tad lai nāk nozvērēt par Ukrainas pavalstniekiem.
Kas nu notiktu pie šī atgadījuma? Atrastais un pārsteigtais lat-

vietis, leitis vai igaunis ieplēstu platas acis un īsi atteiktu:

„Labāk laižat mani uz mājām uz manu zemi un dzimteni,

uz kurieni es jau tiecos vairākus mēnešus, un nesaucat mani

zvērēt vai izpildīt Ukrainas pavalstnieku pienākumus".
Ar varu ierēdnis nekā nevarēs darīt; viņš sastādīs proto-

kolu, cik svešnieku, tik protokolu.
Bet pārsteigtais provinces vai pat Ķijevas iedzīvotājs liks

rakstīt tanī pašā protokolā ari savu isteikumu:
„Es nekur neesmu lasījis un dzirdējis par jauno likumu, es

viņu vēl neesmu redzējis izlipinātu, ne uz stabiem, ne žogiem,
ne iestādēs, ne baznicās, nekur.

lesāksies izmeklēšana, vai likums tanī vietā ir bijis plaši
izsludināts jeb ne Bet, pieņemsim, likums bijis izsludināts ļoti
plaši

...
bet tikai

.. .
Ukrainas un krievu valodās. Latvieši

un leiši, kas neprot, ukrainiski ūn krieviski, to nemaz nav varē-

juši izlasīt. Vai tad tas nav attaisnojošs iemeslis svešniekiem?

Bet ja nu ari pat tik pieejami būtu izsludināts likums, ka

visas latviešu bēgļu sieviņas būtu viņu izlasījušas un sapratušas,
tad, kas nu pēc likuma varētu notikt ar to, kas nav iesniedzis

savu atteikšanās rakstu, bet zvērēt Ukrainai arī negrib ? Vai

viņu tūliņ var izsūtīt no Ukrainas jeb citādi kā sodīt? Ne!

Pavalstniecības likums vēl nav izdots. — Mēs visi gaiši redzam,

ka pavalstniecība nav uzspiežama, bet tikai pieņemama labprātīgi.
Mums ari gaiši saprotams, ka tik plašā jautājumā un tik īsā lai-

kā pietrūktu ierēdņu roku, kas spēj uzrakstīt pavalstniecības

jautājumā protokoļus v. t. t.

Mums, latviešiem, zināms nav jāskatās uz

to ko paspēs ar mums izdarīt Ukrainas valdība.
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Mums jāiet viņai palīga krāt statistiskas zi-

ņas, mv m s steidzīgi jāpaziņo, ka mēs gribam doties

atpakaļ uz dzimteni, uz Latviju, un tādēļ nevaram un

negribam palikt par svešas zemes pavalstniekiem; bet ja jau nu

kadi bēgļi nēbutu_ paspējuši Jaikā iesniegt rakstus, tad nav ko
uzbudināties: velak varēs lūgt termiņu pagarināt un to izdarīs

vietējas latviešu organizācijas ar Ukrainas Latviešu Centrālkomi-
teju priekšgala.

18. Fr. Veinbergs pūš vācu tautai miglu acīs*).
8. augustā (26. jļuĻ), N° 41).

(Saīsināts).

„Berl. Lokal-Anzeiger's" 18. jul. š. g. (JVb 363) nodrukājis
rakstu „Der lettische Nazionalrat", kas tikai 17. jūlijā parādījies
Fr. Veinberga vadītā «Rīgas Latviešu Avīzē". Tā tad garais
raksts, kas aizņem viarāk kā divas avīzes slejas, ar vislielāko

steigu, jau 17. jūlija rītā notelegrafēts uz Berlini. Šis fakts lie-

cina par to, ar cik lielu enerģiju zināmi rīdzinieki vēlas iepa-
zīstināt vācu tautu ar rakstiem, kas šinī svarīgā vēsturiskā mo-

mentā parādās «latviešu presē". Ja jau nu vācu «Brl. Lok. Anz."

aprindas ar tādu uzmanību uzklausās «Latviešu" balsī, kas skan

no monarķista Friča Veinberga pārvācotās mutes, tad būtu ļoti

prātīgi, ja tās pašas vācu aprindas ari uzklausītos, to tad īstie

latvieši saka par pašu Frici Veinberģi, par viņa nozīmi latvju
tautas dzīvē un par Latviešu Nacionālo Padomi". Uzmanība

pret īstām latviešu domām tikai var ienest skaidrību vācu tautā

par patiesiem politiskiem apstākļiem Latvijā. Friča Veinberģa
balss vien tikai maldina. Latvieši šaī balsī nemaz vairs neklausās

un tādai balsij, kuru vairs nedzird paši latvieši, nav un nevar

būt nekādas nozīmes vācu tautā. Fr. Veinbergs galīgi izspēlēja
savu lomu jau sen pirms 1905. g. revolūcijas. Viņa orgāns

«Rīgas Avize" jau tanī laikā karājās tikai vācu subsidiju diegā ;

latvieši šo avizi nelasīja un viņas uzskatus nicināja.
Pēc 1906. un 1907. gadu sodu ekspediciju laikmeta, kad

reakcija auļoja ar nevaldāmu trakumu caur latvju tautas dzīvi,

varēja domāt, ka Fr. Veinbergs ar savu «Rīgas Avizi" patiešām
atdzims un mantos piekritējus; bet nekā: «Rīgas Avīze" drīz

beidza savu gaitu un Fr. Veinbergs nogāja no latviešu sa-

biedriskās skatuves un iegrima kādas Rīgas kredītbiedrības banku

operāciju orderos un vekseļos. Pa kara un 1917. g. revolūcijas
laikiem nevienam latvietim nenāca ne prātā nodarboties ar

archeoloģiju un atrakņāt Frici Veinberģi.

*) Raksts vācu tulkojumā piesūtīts vairākām Berlines laikrakstu re-

dakcijām.
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Tikai pēc tam, kad vācu karaspēks ienāca Rīgā, Veinbergs
atkal parādījās jeb taisnību sakot vietējie vāci-balti viņu atkal

iecēla dienas gaismā. Lieta, kam tagad kalpo Fricis Veinbergs
un „Rīgas Latv. Avīze" nav Latvju tautas lieta. Friča Veinberģa
«partija", ja daudz, tad pastāv no kādiem 10 pārvācotiem latvie-

šiem, kam nav nekādas nozīmes latviešu sabiedriskajā dzīvē,

un ja pie tādiem apstākļiem Veinbergs un viņa vācu draugi
tomēr sauc tagadējo „Rīgas Latviešu Avīzi" par balsi no Latvju
tautas, tad caur tādu rīcību Berlines vācu aprindām tikai top

iepūsta migla acīs.

Ziņas, kuras Fr. Veinbergs sniedz par Latviešu Nacionālo

Padomi vācu tautai, ari ir nepatiesas. Viņš raksta:

„Šī Nacionālā Padome stāv fiziski un un garīgi ārpus
latvju tautas, uz kuru viņai nav ne mazākā iespaida".

Patiešam no sacītā skaidri redzams, ka Fricis Veinberģis ir

nosnaudis Nacionālās Padomes dibināšanas laiku un apstākļus
un nepazīst viņas sastāvu.

Ne šā gada maija mēnesī Petrogradā tika dibināta Latviešu

Nacionālā Padome ; viņas dibināšanās s.apulce notika 16—18 no-

vembrī 1917. g. Latvijā, Valkā, un ne Goldmanis ar latviešu

bēgļu pulciņu, kā to raksta Veinberģis, nodibinājuši Latv. Na-

cionālo Padomi; bet šī Padome tika izvēlēta no Kurzemes,
Vidzemes un Latgales Latviešu Kongresos ievēlētām Latviešu

Zemes Padomēm un visām ievērojamām latviešu nacionālām orga-

nizācijām un politiskām partijām, izņemot internacionalistus.

Padome tika un top papildināta no visām lielākajām latviešu

kolonijām ārpus Latvijas; tādā ziņā tagadējā Latviešu Nacionālā

Padome tekošā politiskā momentā ir vienīgā vislielākā latviešu

nacionālā organizācija, kas Krievijas valsts dzīvē un uz ārieni

izsaka Latvju tautas lielā vairākuma gribu un vēlēšanos.

Tas apstāklis, ka Valkā ievēlēto Latv. Nacionālo Padomi

nosauca par «Pagaidu Padomi", nemaina viņas raksturu un no-

zīmi. Vārds «Pagaidu" tika pielikts tikai tādēļ, ka jau pa Pa-

domes konstituēšanās laiku tapa lemts janvāra, mēnesī 1918. g.

sasaukt visas Latvijas Satversmes Sapulci, kura tad ari būtu no-

teikusi Latvijas Valsts iekārtu un izdevusi pamatlikumus par
valsts un tautas augstāko priekšstāvniecību.

Fr. Veinbergs velti nopūlas mazināt Latviešu Nacionālās

Padomes nozīmi vācu tautas acīs.

Latvju tauta pati ir jau sen nodevusi savu spriedumu par

savu Padomi un tas ir Padomei labvēlīgs. To liecina latviešu

preses un tautas organizāciju un masu atsauksmes.

Visizplatītākais laikraksts «Lihdums" savā pirmajā ziņojumā
par Nacionālās Padomes konstituēšanos 1917. g. novembrī no-
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šatica Latv. Pag. Nac. Padomi par ceļa zvaigzni, kas uzlēkusi

pie Latvijas un Latvju tautas debesīm. Pa pilsētām un Krie-
vijas Latviešu kolonijām izplatītas spēcīgas Latviešu Nacional-
demokratu partijas orgāns «Dzimtenes Atbalss" ar lielu sajūsmu
apsveica Latv. Nacionālās Padomes nodibināšanos, kā lielu vēstu-

risku faktu, un uzaicināja visu Latvju tautu staigāt pakaļ Na-

cionālai Padomei, līdzīgas atsauksmes un līdzīgi mājieni atska-

nēja no visu citu plaši izplatītu latviešu laikrakstu slejām no

«Jaunā Vārda", «Jaunākām Ziņām", «Baltijas Vēstneša", «Jaunās
Dienas Lapas", «Laika Vēstīm", Brīvās Latvijas", «Laika
Domām".

Pret Latv. Nacionālo Padomi izteicās tikai lielinieku —

internacionalistu orgāni «Proletāriešu Cīņa" un «Brīvais Strēl-

nieks" un «Strādnieku Avīze" ieņēma nogaidošu stāvokli aiz

formeliem un principieliem iemesliem pirms Latv. Satversmes

Sapulce nebūs pārvēlējušu Nacionālo Padomi.

Plašākas Latvju tautas masas Latvijā un kolonijās 1917. g,

rudenī, ari jau paspēja izteikt savu piekrišanu Latv. Pagaidu Nacionā-

lai Padomei gan telegramās, gan sapulču lēmumos, gan caur dar-

bības sakariem vai saviem priekšstāvjiem. Caur priekšstāvniecību
no visām lielākām latviešu kolonijām Padome ir saistīta ar visām

latviešu masām ari ārpus Latvijas. Padomes novembra manifests

karājas vēl šodien daudzu latviešu sabiedrisko iestāžu lokālos.

No pēdējā laika ziņojumiem latviešu laikrakstos mēs redzam, ka

Latv. Pag. Nacionālās Padomes nozīme Latvju tautā nemazinās,
bet pieaug.

Petrogradā nav nodibinājusies jauna Nacionāla Padome ar

Goldmani priekšgalā, bet tikai Nacionālās Padomes Ārlietu No-

daļai no Padomes vispārējās Sapulces dotas Padomes Valdes

tiesības, tāpēc ka vispārējā Padomes Valde Valka ar Padomes

prezidentu zvērinātu advokātu Zamuelu priekšgala _tagad,_okupā-
cijas laikmetā nevar attīstīt savu darbību tik plaša mera, ka to

prasa tekošais moments un Latvju tautas intereses.

«Berl. Lok. Anzeiger'ā" nodrukātais Veinberģa raksts no

«Rīgas Latv. Avīzes" ir sitiens ar duri pa vēju un nedod vācu

tautai nekādus jaunus materiālus Latvju tautas prasību un Bal-

tijas piekrastes sarežģītā jautājuma atrisināšanai. Kas ceļ savu

pārliecību uz «Rīgas Latv. Avīzes" ziņām par Latvju tautas ap-

stākļiem, tas ceļ savu namiņu uz smilšu kaudzes.
. .

19. Zemes uzpircēju slazdi

(17. (4.) augustā 1918. g. Nfc 45)

Uz savu dzimteni latvieši vēl netiek
. . .

Šurtur uz viņiem

Skatās naidīgi un nedod viņiem darbu ; bēgļu laikmets top par
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apnikumu; pie grūta un pastāvīga darba pieradusais latvieša

prāts vairs nekur neatrod miera un bads svešatnē aiz peļņas
trūkuma spiež ķerties pie garākiem un patstāvīgākiem uzņēmu-
miem.

Musu bezzemnieki vai pie zemes darba pieradušie sak

sevi saistīt pie zemes
. . .

Viņiem itka saukti nak pretim zemes pārdevēji Ukraina un

citur . . .

Tiem atkal sava steiga. Sak, kas tev lai galvo, kas nāks

pēc mēnešiem, . . .
labāk ķersim to, ko var saķert tekošās dienās.

Un vietējie muižnieki uz visām pusēm piesola pārdot zemi. Pie

viņiem, saprotams, piesviežas aģenti un vidutāji, kas prot arī

latviešu valodu; tie meklē un ķer rokā izbadojušos pircējus,
dabū par to augstus vidutāja procentus, lien no ādas ārā savas

peļņas dēļ, pircējus pierunādami, un veikals iet. . .
Bet ko nozīmē priekš latvieša šis veikals? Tas nozīmē

slazdus, kur zemes un darba izbadušais latviešu bēglis ieliek savu

galvu. Tādēļ parunāsim drusku sīkāk par šiem slazdiem.

Revolūcija izlika no savas dzimtsmuižas pašu pirmo un

vislielāko Krievijas muižu īpašnieku Nikolaju 11. Pēc tam sekoja

viņa liktenim visi mazākie muižu īpašnieki. Muižnieku zemi

paņēma zemnieki un sāka apmierināt atkal savu zemes badu.

Bet vēstures rats atkal meta vienu jaunu metienu un . . .

Ukrainā var

katrs pirkt sev par īpašumu 25 desetinas un muižnieki atkal var

saimniekot savās muižās un tās pārdot.
Taču zemnieku zemes bads ar jauno vēstures riteņu metienune-

apmierinājās un revolūcijas domas no „mužiku" galvānVneizgaisa:
ar muižnieku saimniekošanu savās muižās, kā ir tā ir.

. .

muižu

pārdošana ir un paliek drošāks uzņēmums, ja nāk pretim muļķiši,
kas grib izlaist no rokām savu bada grasi .. .

Zemes pirkšana Krievijā un Ukrainā ir ļoti sarežģīts akts.

Nopirkt no lielas muižas mazu zemes gabaliņu ir bezgalīgi
grūti. Ja pie lielas muižas pārdošanas un norakstīšanas vajāg
trīs mēnešu, tad pie tagadējiem sarežģījumiem maza gabaliņa
likumīgai norakstīšanai uz pircēja vārda vajag trīs gadu, vajaga
vismaz būt pabeigtam karam un pabeigtai kroniskai revolūcijai,
vēl kas

. . . vajag būt rokās visas valsts un likumīgas varas un

valdības garantijai, ka zemnieki atkal nepieķeras pie vēstures

rata zobiem un atkal viņu nenosver uz otru pusi, un atkal
. . .

nesāk debatēt pa kādas padomes vai „spilkas" sapulci, ko nu

darīt ar atņemto zemi
.
..

Zemes gabaliņa norakstīšanas šķēršļi ir sekošie: gandrīz
visas Krievijas un Ukrainas muižas ir ieķīlātas tikdaudz bankās,

cik tik vecajos labajos laikos muižnieks varēja atrast vietu, kur
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viņam uz muižām aizdod naudu, un bez tam vēl kādam augļo-
tājam par privatobligaciju. Katru mazo zemes gabaliņu, ko

pārdod no ieķīlātas muižas, vajag atdalīt no šīs muižas arī

kreposta grāmatās. Šim nolūkam vajaga jaunas zemes kārtis,
bankas valdes lēmums un privatkreditora akts, jauni aprēķini,
jaunas piezīmes virsnotara grāmatās, jauni vērtēšanas darbiv 1.1.

Miera laikos pie krievu banku un citu ierēdņu garlaicīgās
strādāšanas zemes gabaliņu varēja pārrakstīt uz pircēju dažreiz

vairāku mēnešu vai gada laikā; tagad gandrīz nemaz nav iespē-
jams to izdarīt. Gandrīz visas bankas, kurās bij ieķīlātas arī

Ukrainas muižas, bija Petrogradā vai Maskavā ; dažas no viņām
jau izputinātas, no citām tagad nav ko domāt dabūt vajadzīgās

apliecības un no daudzām varbūt nekad vairs nevarēs dabūt

lielinieku laikā iznīcinātos dokumentus.

No tādām muižām likumā paredzētā un vienīgi pareizā

ceļā nemaz nav iespējams pārdot kādu zemes gabalu.
Pašiem viltīgajiem pārdevējiem arī nemaz nav gribas izgā-

dāt pircējiem likumīgus dokumentus. Jo pircēja tiesības vairāk

izgaist, jo tādam pārdevējam labāki. Tā tad pircējs pēc pirmās
iemaksas top atstāts savam liktenim.

Un tomēr neraugoties uz visiem šķēršļiem, zemes gabalu

pārdošana tagad jau iet pilnos ziedos.

To dara ļoti vienkārši: pircējam mēģina iegrūst priekškon-

traktu (3anpoia>KHyrO 3anncb), vai rokas naudas zīmi (sajļaTOH-
hvk) pocnncKv). Ar veiklu mēli viņam ieruna, ka viss tiks darīts

pēc likuma: zemi izmēra, karti pataisa, cenu uzliek pieejamu,
noiet pie notāra un noraksta likumīgu priekškontraktu, kura pār-

devējs apņemas divu vai triju gadu laika dot īsto pirkšanas

kontraktu, un ieraksta pat sodu tam gadījumam, ja pārdevējs

atkāptos ļaunprātīgi v. t. t. Viss notiek pareizi. Pārdevējs

saņem labu iemaksu, noteic termiņus, kad iemaksāt vel naudu

un atdod zemes gabalu pircēja uzplēšanai un iestrādāšanai.

Kamēr ar muižu nekas nav noticies, vai termiņš pēc priekš-

kontrakta nav notecējis, pircējs pūlas un apstrādā zemes_ gabalu;
bet ja muiža tiek pārdota uz torga, jeb pats pārdevējs vairs

negrib zemes gabalu norakstīt, tad pircējs var tikt aizdzīts. Pec

lekškrievijas X. sējuma I. daļas likuma no priekškontrakta abas

puses var atteikties, samaksājot kontrakta ierakstīto sodu. Bet

ja nu pats muižnieks pēc diviem, trim gadiem izgaisīs, vai viņam

nav nekādas mantas no ka varētu sodu piedzīt, jeb ja krievu

mužiki sanākuši lielā barā atkal apķeras ap vēstures ratu un

atkal apsviež viņu vienreiz apkārt un sāk zemi „zicilizet", tad

latvieša darba rūķim jāņem spieķis rokas un ar tukšu kabatu

jāaiziet.
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Varu visiem latviešiem, kam vairs nav pacietības gaidit
līdz viņi ar pilnām tiesībām varēs braukt atpakaļ uz Latviju un

celt tur savu laimi savas tautas zemē, katrā gadījumā, kur viņi

grib pirkt vai rentēt zemi, griezties pēc padoma pie savām

latviešu organizācijām.

20. Vācijas un Krievijas tuvināšanas un nomaļu tautu politika.

(20. augustā 1918. g. Ne 46.)

Visas vācu avīzes tagad runā par mieru. Kreisā virziena

valoda ir ļoti īsa: „Kara beigas ar godu!" Centra un labā spārna
orgāni turpretī rūpīgi meklē izveicīgus politiķus, kas bez ieroču

varas spētu nodrošināt Vācijas nākotni pretīm Anglijai.

Visjaunākais virziens vācu politikā ir draudzības meklēšana

ar Krieviju. Mums no svara nu ir mērķi, ko grib panākt ar šo

draudzību, un līdzēkļi ar kuriem grib tikt pie mērķa. Vācijas
kara mērķi, kara pirmo gadu stadijā, — kā mēs to lasām Šam-

berlaina brošūrā „Deutschlands Kriegsziel" un Paula Rohrbacha

brošūrā „Woher kam der Krieg und wohin fūhrt er", bij — uz-

vara par Angliju, „vācu miers zemes virsū" un „Weltvolkstum".
Tas pats Pauls Rohrbachs un Silvio Broderichs vēl ieteica sagraut

pīšļos nederīgo, nekulturelo Krieviju un aizdzīt viņu Sarmatijas

klajumos un tad nostiprināt Vācijas lielo politisko formu „no So-

mijas jūras līča līdz Persijas jūras līcim" (Rohrbachs).
Šo brošūru tonī runāja arī Berlines laikraksti. Tas bija

1915. un 1916. g. pirmajā pusē.

Tagad vācu laikrakstos vēl nostādīti otrās šķiras mērķi —

aizstāvēt Vāciju no Anglijas uzbrukumiem un nodrošināt vācu

tautai nākotnes eksistences iespējamibu.
Pēc vācu laikrakstu pēdējā laika uzskatiem vācu politiķu

mērķu sasniegšanai par līdzēkļi nu noder Krievija un caur to

Vācijas draudzība un kopējā uzstāšanās ar Japānu. „Vossisch.
Zeit." uzskati šai jautājumā ir gluži atklāti. Viņa caur Georgu
Bernhardu saka (Ns 278 no š. g. 3. jūnija):

„Japaņi ir pilnīgā skaidrībā, ka angļu-sakšu tautu intereses

ir pretējas japāņu interesēm. Japāņi jau tagad sajūt vajadzību
apskatīties pēc citas orientācijas, ja tas varētu notikt. Vai tas

varētu notikt, ir jautājums, kurš jāizšķir vācu politikai. Ne taisni

tādēļ, ka tagad būtu pienācis īstais brīdis, kad Vācijai būtu jā-

piesola Japānai savienības noslēgšana. Tāda savienība nenestu

Japānai ne mazākā labuma. Tādēļ, ka Japāna taču nevar ne-

slēgt savienības līgumu ar valsti, kas šķirta no viņas ar plašu
ienaidnieka pasauli. Japaņai viņas nākotnes politikā un tirdznie-

ciskā attīstībā vajadzīgs atbalstīties vai nu uz Anglijas jūras spēku,
jeb uz Vācijas sauszemes spēku. Taču šim atbalstam no saus-
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zemes puses nav priekš Japānas nekādas vērtības, ja Vācijai nav

nekāda noteikšana par Krievijas Āziju. Tādēļ tad arī Vācijas
sakari nākotnē ar Japānu ir atkarībā no Vācijas sakariem nākotnē

ar Krieviju. Šiem sakariem jātiek raditiem ar Vācijas valsts vīru

rokām. Mēs šodien negribam no jauna uzstādīt jautājumu, kam

ir taisnība, vai tiem, kas tic Krievijas nogāstā milzeņa gulēšanai
ilgāku laiku drupatās, jeb tiem, kas tic Krievijas šķēpeļu nākotnes

kristalizešanai. Ir tagad un turpmāk abas varbūtības iespējamas.
Viena lieta tomēr gaiša : Vācijas tekošā momenta politika pret
Krieviju ir nepareiza."

Tādas nepareizas politikas augļi, pēc domām,

jau tagad parādoties attiecibās ar Turcijas robežu'un citām Krie-

vijas tautām. Labi vēl esot, ka radušās domas pārskatīt Brest-

Ļitovskas miera līgumu, pie kura atgadījuma varēšot dažas kļūdas

pārlabot. „Pie šīs apspriedes," raksta autors saka, „vadošam

pavedienam jābūt: tik Krievijas saskaldīšanās, ka viņas atkal-

apvienošanās gadījumā, — radīt draudzīgus sakarus" ... „Pie
kam vācu dinastiju pēcteču, vai baltu, vai citu kādu tautību vē-

lēšanām nav jāpiegriež nekādas vērības. Te vienīgi jāievēro

Vācijas valsts patīgās intereses. Viena no šīm galvenajām interesēm

nu būtu, — katrā ziņā uzturēt Vācijai brīvu ceļu uz Austrumu

Āziju vai nu pār apvienotās Krievijas tiltu jeb pa Krievijas atse-

višķo valstu tiltiem."

Tiktāļ vēl iet runa arī par Krievijas citām tautām un par

viņu pašnoteikšanās iespējamibu. 16. dienas vēlāk („Voss. Zeit."

19. jul. N° 364), tas pats autors Georgs Bernhards jau stipri

iekarsējās un runā gluži gaiši, tikai daudz citādāku valodu.

Viņš saka:

„Vācu politikas mērķi var but tikai divējādi: vai nu Vācijai

jāmēģina piedāvāt Krievijai apmierinošu pabalstu pie viņas atkal-

apvienošanās un ekonomiskās un morāliskas stiprināšanas. Viss

var gan būt, ka tad pēc 50 gadiem izaug jaunas briesmas. Bet

pagaidām caur to sasniedz draudzību ar Krieviju, kopa turēšanos

ar Austro-Ungariju un iespējamību nodibināt ar Japānu bloku,

kas uztur Eiropas līdzsvaru un izsargā Vāciju pret Angliju. Ja

šo ceļu negrib iet, tad vajaga noteikti, ne tikai mazināt un_va-

jinat Krieviju, bet palielināt Vāciju. Tagad vajaga but dušai

pievienot jaunus zemes gabalus. Bet nekāda ziņa nedrīkst atļaut

pastāvēt patstāvīgām nomaļu valstīm pie Vācijas austrumu robežām.

Tikai vēl trīs dienas Vēlāk Georgs Bernhards („Voss. Zeit."

22. jūlijā JVb 369) uzbudināts ņem atkal savu lasītāju roka un

stāsta viņam vēl gaišākus sīkumus par to pašu tematu.

sākti *

„Anglija grib blakus savai vispasaules ekonomiskai varai
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vēl nodrošināt abzolutu politisku virskundzību par visu Eiropu." —

„Tadēļ vēlreiz un vēlreiz jāatgādina, ka nevis ar vārdiem, bet

tikai ar tādiem darbiem, kas rada saimniecisku un politisku pret-
spēku pret Angliju, var izgaisināt Anglijas nolūkus Tā tad netik

vien cīņas turpināšanai, bet arī miera sagatavošanai ir jārada pēc
iespējas visdrīzākā laikā ilgstošas saimnieciskas un politiskas iz-

līgšanas stāvoklis ar Krieviju. Ka šī pārliecība pieņēmās plašumā,
to liecina reichstagā locekļa Strezemaņa raksts «Deutsche Stimmen"

pēdējā numurā. Šis raksts mums likās sevišķi ievērojams, tādēļ
ka tas liecina, ka nu ir Strezemans un viņa draugi nekā vairs

negrib zināt no Krievijas saskaldīšanas sistēmas."

Šis jaunāis virziens Vācijas valsts vīru un preses orgānu

politikā ir jauns svarīgs apstāklis Krievijas nomaļu tautu pašno-
teikšanās gaitā. Viņš pierāda, cik ātri var grozīties lielo valstu

politika, atkarībā no viena vai otra šachmata vilciena uz cīņas lauka.

Kad 3. jūnijā vēl tika vienaldzīgi runāts par sagrautā Krie-

vijas milzeņa „šķēpeļu kristalizēšanu" un par „atseviško valstu

tiltiem", pa kuriem būtu vajadzīgs vāciešiem braukt uz Āziju, tad

pēc 16 dienām, „nekādā ziņā vairs nedrīkst atļaut pastāvēt pat-

stāvīgām nomaļu valstīm" un vēl pēc trīs dienām („V. Z." 22. VII.

Ne 369) Bernhards runādams par «pasaules problēmu, kura pareiza

izšķiršana ir Vācijas likteņa jautājums un kura smaguma centrs —

ir Vācijas attiecības ar Krieviju," — gluži dusmīgs izsaucās:

„Tadēļ ari vajaga ātri un ar stingrību uzstāties pret to nedarbu

(Unfug), kas top darīts no austrumu tautām ar viņu ķēniņu me-

klēšanas rotaļāšanos" (laikam zīmēts uz Lietavu?) «Šimbrīžam
nemaz nestāv vācu interesēs, ka kaut kas top galīgi izšķirts un

radits Baltijā, Lietavā vai Polijā." «lekarotie austrumu gabali
visi ir iekarojumi, ko ir izdarījis vācu kara spēks savā aizstāvē-

šanās laikā pret krievu uzbrukumu. Tikai tā šie abgabali uzska-

tami. Vācija nav viņus okupējusi tādēļ, lai atsvabinātu tur dzī-

vojošās tautas, bet lai celtu sev aizsardzību pret viņas ienaid-

niekiem." «Austrumu apgabalu liktenis ir nosakāms vienīgi un

tikai no Vācijas valsts interešu viedokļa."
No augšējiem plašajiem izvilkumiem nu mes varam taisīt

īsu slēdzienu:

Vācija grib apvienoties ar Japānu pret Angliju; šim nolūkam

vajadzīga Krievija, kā tilts; šis tilts, kas tagad iziris, atkal jāsasit
kopā un par materiālu šim tiltam arī turpmāk jābūt visām Krie-

vijas tautām, vai viņas to grib vai ne. Gluži skaidri!

Ja nu mēs, latvieši, vēl liekam vērā, ka tagadējiem Krievijas
«lieliniekiem" gluži vienlīdz daudz, kas notiek ar Krieviju; ka

Miļukovs ar savu garlaicīgo kompāniju jau klauvē pie vācu mo-

narķistu durvīm un ka to pašu arī dara krievu monarķisti, tad
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mums un visam citam «nomaļu tautām" nu ir simtkārt jāpavairo
musu garīga un materiāla enerģija un tūkstotkārt jāsasaista mūsu
vienprātības saites, lai mēs varētu izvest dzīvē mūsu pašnoteik-
šanas tiesības Latvijas Satversmes Sapulcē un lai visi lielie upuri,
ko prasījis no mums šis karš, nebūtu no mums nesti jauniem
pasaules elku dieviem.

21. Vēstule no Kurzemes.

(22. augustā 1918. g. Ni 47.)

Šī vēstule rakstīta 10. jūlija š. g. no inteliģenta īstnieka
īstniekam un nav nodomāta atklātībai, bet tā ka viņa ir rakstiska
liecība par to, ka atkal uzsāk savu dzīvi Kurzemē atgriezušies
bēgļi, tad ar adresāta laipnu atvēli pasniedzu izvilkumus no

vēstules arī citiem bēgļiem. Vēstule mums sniedz ļoti daudz

jaunu, patiesu ziņu, kas mums no liela svara.

Lai runā pats vēstules autors:

«Sveiks A! Esmu nodomājis tevi apciemot, tik nezinu kad.

Biju nodomājis jau drīz, bet apstākļi neatvēl: nelaiž — —

daudz ko stāstīt, kāpēc jāsāk no gala pēc rindas
.. .

Tavu

vēstuli vecāki saņēmuši un arī es tev 12. jūnijā nosūtīju karti un

uzdevu adresi — — — Tagad pasta satiksme pārtraukta; bet ja
tev kādreiz izdevība rakstīt, tad raksti uz — — — Vecāki aprija
beigās pārbrauca no Vidzemes mājās. Mājas gandrīz pilnīgi
veselas, izņemot izskalotās kasares sienas un sienās un jumtā
izplēstos caurumus . . . Lauksaimniecības rīkus lielāko daļu Anna

bija pievākuši un nosargājusi veselus. Vienīgi labības pļāvējs
pilnīgi sabojāts un dažas citas lietas mazākā vai lielākā mērā,
kuras bijušas A. un citu aizlienētāju rīcībā. Tanī ziņā mūsu

mājas vislabāki izsaudzētas un stipri atvieglina saimniecības

atjaunošanu. Galīgi iztukšotas mājas no malkas, kārtīm un

visādiem lietas kokiem, kādu tēvam bija ne mazums ...
Ļauki visus gadus stāvējuši atmatā, kāpēc zāļu un nezāļu

pārāk daudz un laukus grūti iestrādāt
. . . Atgriezās vecāki ar

3 zirgiem un pāri vistu — viss dzīvais inventārs — drusku

labības uzturam un-citu krāmu. Mājās līdz manai aizbraukšanai

viņi dzīvoja trīs vien (arī E. mamma ir pie viņiem). Bija paspē-
juši apstrādāt un pa daļai apstādit ar visādām saknēm pusi no

sakņu dārza. Vairāk kā puse arī netiks apstrādāta. Bez tam

apsēts vesels lauks ar vasarāju un kartupeļiem: no katra pa

druskai, cik vietējā pārvalde deva sēklas. Tagad sagatavojam
zemi ziemājiem un varbūt arī nākošā gada vasarājam. Butu jau

šogad vasarājs vairāk sēts, bet pie «vietējiem" pērkot maksāja

100 rbļ Ost pūrā (t. i. 200 rbļ. krievu nauda), tapec tas joks

neatmaksājas. — — —
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lesākām arī sienu un āboliņu, resp. timotiņu ar zālēm pļaut
ar zāles pļāvēju. Tādi ir lauku darbi līdz šim. Es bez tam

drusku savedu kārtībā (maz kas gan izdarāms) sētas un dārzu,
kurā pa prombūšanas laiku bezgala daudz aplaustu zaru ābelēm

un ķiršiem, un bez tam pēdējiem pat galotnes aplaustas. Starp

citu, tavi stādītie koki, īpaši viens bērziņš, izauguši brīnum

lieli. — — — Tēvs ar M. kroga Jāni un Kas. R, kurš būs

kādus laikus piepalīdzīgs par algu un uzturu pie lauku darbiem,
sāka lāpīt kazenes jumtu. Mātes dzīvo pa sakņu dārzu un gana

vistas' un āugošos 7 cālēnus, 10 pīlēnus un 4 zoslēnus, kurus

izperināja no T. un P. mammas dotām olām. Bez tam vēl š. g.

jūnija vidū atsūtīja no leišiem govi, — vidēju — maksā 550 rbļ.,
tik bezgala tramīga un neļaujas slaukt, kāpēc mums visiem ar

viņu liels karšs. Dod 6-7 stopi piena par dienu, kas nav daudz.

Bez tam Š. Anna apsolījusi sivēnus, kuri vēl nav atvesti, un ja
nemaldos 2 aitas, kuras jau ceļā. Tā, iesākums būtu. Pie tam

vēl jāpieliek saime bišu, kuras iemainīju pret skapīti no „vietejā".
Tik tāļu nu būtu viss labi.

Tagad griezīšu tam medalim otru pusi. Viss, kas katram

ir: dzīvais inventārs, apstrādātie lauki un uzturas vielas, un tagad
sāk pievienot klāt apģērbus, vācieši uzņem savos sarakstos. Tas

ir — Wirtschaftsoffizier'a aģenti — vācu zaldāti no E., kopā ar

pagastā ieliktiem priekšstāvjiem (vecāko S , palīgiem B. un A.)

apbraukā mājas un visu uzņem. Kā kurā vietā un reizā, tas

notiek vairāk jeb mazāk pamatīgi. Pašlaik varēja apmierināties.
Sakarā ar uzņemto sākās nodevas :

1) No govs dot prom 1 mārc. sviesta un pusmārc. biez-

piena nedēļā un 4 un pus pudu gaļas gadā. Par sviestu dabon

1 rbl. 20 kap. mārc. (piezīmēju, ka nodevu apmērs tāds līdz

šim, uz priekšu būs stingrāki un svars jādod stipri pilnīgs) par
citu cenas nezinu ;

2) no vistas — 52 olas gadā un laikam gaļu;
3) no aitas — pusmārc. vilnas un gaļu v. t. t. Par labības

nodevām vēl nekā nezinām. Bez tam galvas nauda 50 kap. no

desetinas un citas maksas. Tas gan laikam būtu viss, ko pats
zinu par saimniecisko pusi mūsu lauku dzīvē.

Politiskā puse vēl mazāk priecīga : iekams pāreju uz to,

pastāstīšu par «miesīgo" dzīvi; Uztura diezgan maz, t. i.

atpakaļatgriezušamies bēgļiem. Pārtiek no tā, cik katris līdz

atvedis, — kas mums sāk pašlaik iet uz beigām. No vietējiem

pirkt dārdzības un dažreiz rupjību dēļ neiespējami, — drīzāk tad

izpalīdzas ar sieviešu ceļošanu kājām uz leišiem iepirkties.
Mums liels pabalsts tanī ziņā ir

.. .
sievas vecāki. Vāciets te

dod katram mārc. „rudzu" miltu mēnesī, 4 kastītes špičku
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un,_ laikam, 2 mārc. sāls arī mēnesī — tas ir viss; tā kā uztura

ziņa daudziem pat uz laukiem stipri grūti. Caur to arī sapro-
tamas šādas algas strādniekiem no vietējo puses: meitai 4 rbļ.,
puisim 10 12 rbļ. mēnesī un uzturs.

Bēgļiem grūtāki uztura dēļ kalpu turēt; bet kas no viņiem
tura kalpu, tas maksā godīgākas algas — līdz šim 30 rbļ. mē-

nesī, kā piemēram B. — par ko vietējie griež nāvigi zobus.

Mūsu pagastā gan viņu nav daudz, īpaši ja atskaita visādus sa-

nākušos un stipri, kā visi, iedzīvojušos leišus. Sakarā ar uztura

grūtībām arī nodevas vāciešam ir katram savādāki grūtas ; līdz-

šinējās nebūtu grūti izpildāmas, ja nebūtu jānodod gaļa no

govs, kas kavē lopu ieaudzināšanu. Tādēļ tad ari pat vietējiem
ir maz govu — citu samērā vairāk. Ar labības nodošanu resp.

uzdošanu arī jābūtot stipri uzmanīgam, lai paliktu uzturam

un sēklai.

Satiksme ir stipri apgrūtināta: lai aizbrauktu no Rīgas uz

Kurzemi, nedēļām jāgaida atvēle, katrreiz sava; tas pats no

viena apriņķa otrā. Tā mes nevaram apciemot kaimiņu St., kura

mājas stipri sapostītas un kuriem ejot grūti. Kājām ejot, īpaši

sieviešiem, tas tomēr izdarāms.

Par kārtības uzturēšanu un „likuma" pildīšanu skatās žan-

darmi apmēram 3—5, kuri dzīvo pagasta namā, un apm. ka

iecirkņa priekšnieks tur un tur B. personā. Samērā ar viņiem
var iztikt īpaši tie, kam pie viņiem ejot darīšanās līka paduse.

Runāšanas un lasīšanas svabadība pārāk knapa, kāpēc

gaisīgu pļāpu bez gala un malas . . .
Mums uz Jelgavu braukt laikiem brīv, laikiem ne, īpaši pa

dzelzsceļu, kurš iet no J. uz Šauļiem lielais, pie kam Eleja, resp.

Meitenē jāpārkāpj uz mazo, ceļā uz Bausku.

— Tad lauciniekiem sākās sāpīgs jautājums : vācu

plašie kolonizācijas pasākumi. Muižas atdod no savas pla-
tības par 1914. gada cenu, bet tā kā ar mežiem v. t t. drīzumā

maz kas darāms šinī ziņā, tad laikam saks jzlietot citus ķērienus
— ķeras pie mājām un lūk šāda ceļa: ka tu zini, daudziem

mājas ieķīlātas Kurzemes muižnieku kredītbiedrība, kura tagad

enerģiski' sāk pieprasīt izstāvējušos, nokavētos bēgļu laika

maksājumus.
Maksājumus, saprotams, pilnīgi un pat nemaz nav iespē-

jams izdarīt, kāpēc draud ar māju pārdošanu. Priekš kolonizā-

cijas nodomiem vācieši nodibinājuši kadu sabiedrību «Kurzeme",

kura tad arī šīs lietas galvenā iniciatore un vadītajā.

Sakarā ar šo, tēvs stiprās raizēs, jo arī viņam tādu izstā-

vējušu maksājumu sakrājies ap 900 rbļ. — Naudas viņam

maz pavisam, Ja tev butu iespējams dot priekš tam
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naudu, tad viņu varētu atsūtit caur X-, kas brauc (no Krievijas)
uz Rīgu. — — — No šejienes naudu var tik pa telegrāfu sūtīt

un tad ar lielām klapatām un ne vairāk par 100 rbļ. —— —

— Starp citu pie mums krievu rubļi apgrozībā neiet un

tiek vācu bankās aprēķināti par 50 kap. Ost rubļos, jeb līdzīgus
vienai markai

...

Tagad vēl par sevi. Vācietim Terbatā ienākot nebiju pro-

jām braucis, jo rīkojos braukt reizā ar vecākiem uz mājām. No

sākuma tā arī izskatījās, jo bijām visi brīvi. Pēc kādas nedēļas

jeb vairāk mūs visus ieskaitīja par gūstekņiem un vienā dienā —

2. martā — sūtīja uz Rīgu, lai no turienes sūtītu tāļak uz Vā-

cijas lēģeriem.
Te nu es izlietoju visu savu vācu valodas prašanu un diplo-

mātiju — — — lai varētu kaut kā tikt no lēģeriem ārā. Tas

beidzot izdevās — — Pēc tam dzīvoju Rīgā un pūlējos dabūt

kādu vietu, no kam nekas neiznāca. Latviešu iestādes visas no-

vārgušas un iztiek kaut kā, vācieši pieņem tikai vāciešus.

Tāpēc nolēmu braukt no Rīgas prom uz laukiem un pēc
tām uz rudeni uz Ķijevu. Esmu iedomājis, ka Ķ. vietas dabū-

šanā lielākas izredzes, kā jebkur citur, īpaši vēl — — — ja iz-

lieto savu vācu mēli. Nezinu vai nemaldos, bet domāju, ka ne.

Tagad dabūšu atkal atvēli braukt uz mēnesi pie vecākiem un

līdz ar to iesākšu meklēt atvēli braukt pie tevis ..."

Lasot šo vēstuli es sajūtu, ka tā vairs nav Kurzeme, no

kurienes nākusi šī vēstule: tā ir sveša pasaule, kur debesis mū-

žīgi apmākušās un dzīves saturs ir — aizliegumi, saraksti, papiri,
atvēlēs un atkal aizliegumi. Nekas . . . gan jau mēs, bēgļi, visi

atgriezīsimies Kurzemē, un tad tur atkal spīdēs saule
. .

.

22. Krievu un latviešu politika tuvējā nākotnē

(24. (11.) augustā 1918. g., M? 48.)

Nesen mums nācās pārrunāt par vācu politisko aprindu
tuvināšanos Krievijai; šodien nu jāiemet skats krievu dzīvē un

tad jātaisa slēdzieni, kas mums pašiem jādara.

Vēl visi atmin laikrakstu piezīmes par krievu kadetu lidera

Miļukova ceļojumu pa Ķijevu un par viņa klauvēšanu pie
vācu durvīm.

„Berliner Tageblatt's" vēlāk labsirdīgi smējās par šo poli-
tisko atgadījumu un tikpat labsirdīgi atraidīja Miļukovu, dodams

par viņa nozīmi šādu spriedumu:

„Tagad Miļukovs tapis redzīgs un viņam var pasniegt roku;

bet darīt kaut ko vairāk, būtu nevietā. Viņam pat nav divdesmit
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tūkstošu latviešu strēlnieku, viņam vispārīgi nemaz nav zaldātu,
viņam ir tikai skaistas runas dāvanas".

Taču, neraugoties uz šādu spriedumu, kas uzskata apvieno-
šanos ar Krieviju par tekošā momenta galveno uzdevumu,
izmantos arī Miļukova veiklo valodu.

„Vossische Zeitung'a" labprāt deva vietas kādai trīs olektes

garai „kadetu" partijas politiķa vēstulei, ko redakcijai- piesūtījis
„V. Z." līdzstrādnieks no Stockholmas, un vēl piezīmēja, ka

vēstules autors ir krievu politiķis ar skanošu vārdu un «kadetu"

partijas loceklis pēc Pēterburgas grupas katķisma. Šinī vēstulē

«Pēterburgas grupa", kuras lideris ir Miļukovs, izsakās, ka viņa
ir nogurusi būt draudzībā ar sabiedrotiem. Šie kadeti negrib
būt ne „vāciem draudzīgi", ne «sabiedrotiem draudzīgi", bet

vienkārši «krieviem draudzīgi"; šis jēdziens esot tagad viņu
zemē pavisam aizmirsts . . .

Un tomēr Miļukovs Ķijevā klauvē pie vācu durvīm un

piesola Vācijas sūtnim fon Mummam savu un savu draugu

draudzību; no tā var redzēt, ka «kadetiem" būtu ļoti patīkami
but ar vāciem draudzībā, jā viņi tik atkal varētu tikt pie stūres

un atkal spēlēt «krievu draudzību", neraugoties uz citu tautu

prasībām Krievijā.
» Tikpat patīkami savukārt atkal būtu vācu sabiedrisko domu

vadītājiem, jā ar kadetu palīdzību Vācijai vajadzīgā draudzība

laistu Krievijā garas un dziļas saknes.

Bet ko var nest Latvju tautai krievu un vācu draudzība?

Vācu pēdējā laika nolūki mums jau zināmi: tie iziet uz to,
lai atkal apvienotu un nostutētu Krieviju un krievu tautu, un lai

caur to mantotu Krievijas draudzību pret Angliju. Šim mērķim
vācieši ar lielu gatavību ziedo visu citu Krievijas tautu nacional-

teritorialas pašnoteikšanās ideju un ar sajutumu (Bernhards)

nzstājas pret nomaļu tautu pašnoteikšanas «nekaunību un

neģēlību" (Unfug).
Mums tik nu vēl atliek pārdomāt, kas mums sagaidāms

no krieviem, jā Vācija viņiem palīdzētu Krieviju apvienot un šis

darbs patiešam izdotos ar varas līdzekļiem.
Ar krieviem mums, kā tautai ir jau lieli un gari rēķini no

agrākajiem laikiem, un no tiem mes slēdzam, kas var notikt ar

mums priekšdienās.
lesāksim pēc kārtas ar monarķistiem. Tie kropļoja musu

tautas dzīvi pēc Pobedonosceva receptes un sakot no 1885. g.

nelāva vairs latviešiem pašiem kopt un dēstīt savu skolu, viņi
dzina ārā no latviešu skolas latviešu valodu un veselīgo garu.

1889. g. tiesu reformas izdzina latviešu valodu no tiesām un

atdeva taisnības svārstīšanu neizglītotu tulku rokas. «Pravoviedi"
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no muižnieku kārtas, bij monopolisti uz tiesnešu amatiem Latvijā.
Cara politika kopā ar vāciem-baltiem apkaroja latviešu kulturelo

un ekonomisko uzplaukšanu uz visiem ceļiem. Neraugoties uz

latviešu bezzemnieku lielo daudzumu, pārkrievošanas politika
iesāka 1890. gados pārvadāt uz Latviju krievu zemniekus.

Latviešiem nedeva ierēdņu vietas viņu pašu zemē v. t. t.

„Oktobristi" un kadeti pārkrievošanas ziņā ir pa vienu

kārti metami, tādēļ es runāšu tikai par vienu no šīm partijām,

par kadetiem, kā vairāk izplatītiem. Jau 4. valsts domē, kad

mūsu valsts domnieki Goldmanis ar Zālīti sāka runāt par paš-
valdību latviešu dzīvē, neminot nemaz vārdu — Latvija, kadeti

uzpūtās un izturējās kā Ķinas dievi. Latviešu lielā varonība

karā un lielie upuri Prūsijas kara laukā padarīja kadetus ārīgi
labsirdīgus, bet tā bija saimnieka gudrā labsirdība pret pārlieki

strādīgu kalpu. 1917. g. februāra revolūcija atdeva pirmajās
dienās kadetu rokām valsts stūri, un nu kadeti bija piespiesti
atklāti izturēties pret citu Krievijas tautu prasībām; bet nu arī

tūliņ parādījās viņu īstā daba. Ļvova ministru kabinets izturējās

pret citu tautu nacionāliem jautājumiem gluži vienaldzīgi un

Latviju un Latvju tautu, kura plūda asinīs, atstāja savam liktenim.

Kad latviešu priekšstāvji pacēla skaļas balsis par Latvijas

autonomiju, neminot nemaz vārdu — Latvijas valsts, Miļukovs,
pēc kompetentām ziņām, bij izgrūdis frāzes:

„Ja latviešiem dos autonomiju, tad ta bus jādod arī samo-

jediem un citiem inorodciem"
. . .

Maija koalicijas ministrijā, iekšlietu ministra biedrs Leontjevs,

pieņemdams latviešu delegāciju no Kurzemes Pagaidu Zemes

Padomes, neatrada par vajadzīgu stāties sakaros ar Latvju tautu

caur viņas Zemes Padomēm un vienkārši atbildēja:

„Mes jus nevaram ne atzīt, ne neatzīt, revolūcija jus ir

ievēlējusi un jūs esat".

Tā bija tikai atrunāšanās. Vēlāk, kad krievi vairs nemaz

neinteresējās gar Baltijas guberņām un jau skaitīja viņas par

zudušām, tikai tad Pagaidu valdība atrada iespēju izdot likumu

par pašvaldības iestāžu vēlēšanām Vidzemē un Kurzemē. Taču

par Latvijas un Latgales pievienošanu Vidzemei, šī valdība ne-

gribēja ne dzirdēt.

Krievu social-revolucionari, tā saucāmie S.-Eri, revolūcijas
pavasara ziedu laikā turēja savās rokās visu Krievijas politisko
dzīvi un uz Kerenski, . Avksentjevu, un social-revolucionarām

Zemnieku Deputātu Padomēm un viņu Viskrievijas kongresu
1917. gada maija dienās visas citas Krievijas tautas lika

lielas cerības.
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Šīs cerības drīz izgaisa. Zemnieku social-revolucionaru

kongress ar visiem partijas inteliģentiem vadoņiem drīz parādījā
savu īsto dabu. Kad ukrainieši prasīja, lai uzticības izteiksmē

pagaidu valdībai iepin kādus vārdus par Ukrainas autonomiju
un 25. maijā pie vispārējās agrarrezolucijas iesniedza savu at-

sevišķo rezolūciju, abas reizes no visas lielās krievu deputātu
zāles atskanēja pretīm liela naidīga rūkoņa un kaukoņa, un

25. maijā tracis pārtrauca draudzīgo kopdarbību ar ukrainiešiem

un tie aizgāja.

Latviešu priekšstāvja rezolūcija, kurā tika atstāts Latvijas
agrarjautājums pašas Latvju tautas izšķiršanai Latvijas Satver-

smes Sapulcē, apraka papīros, bet kad rezolūcijas autors lika

viņu atrakt un celt kongresam priekšā, tad sapulces vadonis,

kongresa prezidenta biedrs, inteliģents soc.-rev. Mašutins tikai

atļāva rezolūciju nolasīt, bet atteicās likt viņu nobalsot, par ko

latviešu priekšstāvim vajadzēja sevišķi uzstāties, lai šo faktu

atzīmē protokolā . . .

Valsts sapulce Maskava, augusta 1917. g. Kerenskis pilna
kakla kliedza uz ukrainiešiem:

„Brali, kas tev deva 30 sudraba grašus, par kuriem

tu mani pārdevi!"
Beidzot demokrātiskajā valsts sapulcē Petrogradā, zeptembra

mēnesi 1917. g. Viskrievijas Tautu Kongresa delegātiem, kas

gribēja motivēt kongresa rezolūcijas par federativo valsts iekārtu

Krievijā, ilgu laiku nedeva vārdu un beidzot iegrozīja lietu ta,

ka delegātiem bija jāuzstājās pulkstens 3 rīta, kad zale

jau bija tukša . . .
Mazie s.-eri kādā privātā sapulce Maskava runadami_ par

bēgļu atgriešanos, pat izteica uzskatus, ka latviešu bēgļus

vajadzētu atstāt Krievijā izklaidus, ka kulturelus meslus, kas lai

uzmēslotu noliesējušo krievu dzīvi
. . .

Lielinieku jēdziens par tautu pašnoteikšanos un pat par

brīvu atdalīties no Krievijas, ir jau visiem zināms. Je vīri it

visur ir apspieduši katru organizāciju, kas runa par kādas tautas

nacionālās apziņas stiprināšanu. Ta tad Ļeņina 2. novembra

1917. g. deklarācija par tautu tiesībām Krievija ir tukša lapa_. . .
Krievu tautības karaspēks skatījās uz Latvju zemēm, ka uz

svešām zemēm un Latvju tautas viskritiskākajos cīņu brīžos

Rīgas frontē, atstāja mūsu tautu un musu strēlniekus vienus

pašus savam liktenim. Klejojošie krievu zaldāti nevis aizstāvēja

latviešu zemes, bet viņas izlaupīja, ka ienaidnieka zemes. . .

Un visa krievu sabiedrība līdz šai baltai dienai vienaldzīgi

noskatās uz to, kas tagad notiek ar Baltijas piekrasti un ar

ārkārtīgi daudz cietušo Latvju tautu. Krievu valoda iznākušo
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laikrakstu slejās, ar maz izņēmumiem, atrod vietu raksti par
latviešiem tikai tanī atgadījumā, ja viņos par mums teikts kaut

kas slikts, bet ne otrādi v. t. t.

Sakiet nu, lasītāji, kas mums turpmāk sagaidāms no krie-

viem, ja Krievija ar vācu valsts varas rokām atkal top apvienota
un krievu tautai top dots noteicošais vārds,

Pie tādiem apstākļiem, kādus sev stādās priekšā „Voss.

Zeit.", ne Krievijai, bet Vācijai piederēs noteicošais vārds un

krievu tautai valstī pirmā loma.

Latvju tauta, kas jau nesusi tikdaudz upuru, nevar vien-

aldzīgi noskatīies, kad uz viņu atkal veļ virsū krievu bezkulturēlo

masu, pārkrievošanas lietuvēnu un krievu vai vācu valsts bez-

galīgo kara parādu miljardus, zem kuriem mūsu tauta saļims. . .
Pie tādām nākotnes izredzēm, mūsu vienīgais ceļš un

mērķis tikai var būt — Latvju tautas pašnoteikšanās, Latvijas
patstāvība, neatkarība un neitrālais stāvoklis, un draudzība ar

visām tautām, kas mūs necenšās apspiest un izmantot.

23. "Vietējie un atpakaļ atgriezušies".

(27. (14.) augustā 1918. g„ N° 49).

Kādā vēstulē, kas nākusi pa brīviem ceļiem no Kurzemes,
mēs lasām šādas divas svarīgas vietas:

„Būtu jau šogad vasarājs vairāk sēts, bet pie «vietējiem"
pērkot maksāja 100 rubļu ost pūrā (t. ir 200 rub. tagadējā
krievu naudā) tāpēc tas joks neatmaksājās" un tāļāk «atpakaļ
atgriezušamies" bēgļiem uztura diezgan maz. Pārtiek no tā, cik

katris līdz atvedis. No vietē j i cm pirkt — dārdzības un

dažreiz rupjības dēļ — neiespējami. Drīzāk tad izpalīdzas
ar sieviešu ceļojumu kājām uz Leišiem ie-

pirkties . . .

Mēs redzam, ka Kurzemē ir izauguši pa mūsu prombū-
šanas laiku tādi «vietējie", kas no atgriezušās bēgļa apzi-

nīgi prasa 200 rubļu pūrā par vasarāja sēklu un no kura ne-

iespējami kautko nopirkt d ā r d z ības un dažreiz rupjības dēļ.
Vēstulē tieši nav teikts, kādas tautības ir tie «vietējie",

kas atgriezušos bēgli pārsteidz ar ārkārtēju dārdzību un rupjībām,
varbūt tie ir ienākušie leiši, par kuriem ari runa vēstulē; bet

pieņemsim gluži vienkārši, ka tie ir iekšā palikušie latvieši.

Ja tas tā, ja «vietējie" ir latvieši, tad mums ir atkal darī-

šana ar jaunu un ļoti svarīgu parādību mūsu tautas dzīvē:

šo parādību mums tad ari steidzīgi jāizpēta un uz viņu jāsaga-
tavo tik mūsu bēgļi, kā ari sabiedriskie darbinieki.

Grūts uzdevums mums stāv priekša .
.

.
Mums ir darīšana
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ar lielām psicholoģiskām pārvērtībām
... . Bēglis aizvēra aiz

sevis savas iemīļotās sētas vārtus un gāja svešā tālā pasaulē,
nezdams sev līdz naida jutas un nicināšanu pret ienaidnieku;
atpakaļ palikušais latvietis ari aizvēra savas sētas vārtus;
bet iekšpusē palicis sāka pārdomāt par to, vai ir vērts rādīt

uzvārētājiem naidīgu seju; bēglis aizgāja brīvs,
dzīvoja ka brīvs pilsonis, bija par liecinieku kā sagrauj cara tro-

ņus un pārdzīvo visu formu un visu nosaukumu re-

volūcijas un valdibas, kādas tik organizēti un neorganizēti cil-

vēki reiz pārdzīvojuši un iedomājušies; atpakaļ palikušajam
latvietim pat bija jāaptur agrāk uzsākto politisko domu gājiens
un padevīgi jāprasa no jaunās varas rakstiska atvēle aizbraukt

no pagasta pagastā; bēglis no agrāk uzsāktām šau-

rām domiņām par laimīgi izpelnītu latviešu priekšstāvniecību
krievu zemstē —- Baltijā nodomāja, nodebatēja un pilnīgi no-

gatavojās brīvās sapulcēs un lielos Latvju tautas kongresos līdz

brīvai, patstāvīgai, neatkarīgai demokrātiskai

Latvijas valstij; atpakaļ palikušais «vietējais",
turpretim, dabūja tikai no ļaužu valodām dzirdēt, ka tas un tas

pārvācojies un ieceltais pagastvecākais ir aizsaukts uz

Jelgavu pasēdēt kādu brītiņu vācu kungu sastādītā landtāgā, kur

baroni lika priekšā un baroni balsoja par Kurzemes pie-
vienošanu Prūsijai. Latviešu bēgļi ir izklausījušies,

izlasījušies un izstudējuši visas domas un brošūras, kādas tik

radījis Latvju tautas gars, iedams pretim Latvijas valsts gaišai,
vēsturiskai nākotnei; «iekšā" palikušais «vietējais" latvietis, galvu

kratīdams, atzīst par patiesību, kad augšminētā vēstulē par vie-

tējo garīgo dzīvi raksta:

«Runāšanas un lasīšanas svabadība pārak

knapa, kāpēc gaisīgu pļāpu bez gala un malas!

Tā tas ir jau gājis trīs garus gadus, kuros bēglis
aizskrējis politiskajā dzīvē pa gadu simteni uz priekšu, «vietējais"

turpretim patiešam palicis uz vietas. Un vel nebūtu liela

bēda, ja viņš pastāvīgi būtu palicis uz vietas ar savam agrāka-

jām latvieša domām, kādas bija viņa galva 1915. gada pava-

sarī pirms vācu karaspēku ienākšanas Kurzeme.

Bez šaubām, pa iekšā palikuša latvieša gara druvu vaci-

balti dzina savus politiskos arklus un braukāja savas «federa"

ecēšas visu laiku. «Vietējais" tika apstrādāts pec tādas zistemas,

kāda ir vajadzīga svešajiem apstākļiem un jaunajai politikai.

Bēglis, bez šaubām, tika un tiek iztēlots palikušajam,
_

kā

klaidonis un velnišķīgs revolucijas_ produkts, no kura sagaidāms
nemiers un bads tagad tik «klusajā" Dievzemīte

. . .
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Nav brīnums, ka pēc tādas sagatavošanas «vietējais" sagaida
bēgli ar naida jūtām uh prasa no viņa 200 rubļu par mēru auzu

sēklas
. . .

Kads ļaunums sagaidāms musu tautai no šīs naida parādī-

bas, ja viņa patiešām būtu izaugusi plašos apmēros?

Ļaunums, bez šaubām, ļoti ievērojams. Mēs nu vēl vairāk

esam saskaldīti. Bez agrāk parastajām politiskām partijām nu

ir radušās vēl divas lielas partijas: «vietējie" un «atpakaļ
atgriezušies". Šo jauno partiju plaisas aizbēršanai no

visām citām mūsu politiskām partijām jau laikā jāsakrāj noderīgi

materiāli, lai mums nebūtu jāatgriežās atpakaļ tukšām rokām.

Galvenā kārtā mums, bēgļiem, jāņem ceļā līdz un jānes atpakaļ
iekšā palikušajiem miers un sirsnība. Vēlāk izmeklēsim,

kurš no mums ir bijis ļaunākos, kurš labākos apstākļos; kurš

jāapskauž, kurš jānožēlo. Mēs nedrīkstam uzsākt kautkādu cīņu
ar iekšā palikušajiem un caur to viņus uz ilgāku laiku iedzīt

atpakaļ vācu-baltu politikas lēģerī . . .

24. Vai vācu kolonizēšanas zistema izspiedis latviešus no viņu
zemes ?

(29. (16.) augustā 1918. g., N° 50.)

Ja latviešu izspiešana no Latvijas būtu tikai spēka jautā-

jums, tad es augšējo jautājumu atbildētu ar „ja". Bet tā kā

Latvijas pievienošana Vācijai, vai arī tikai Latvju tautas pārvāco-
šana ir liels politisks jautājums un pati kolonizēšanas zistema

saistīta ar neskaitāmiem kavēkļiem, tad neviens Kurzemes barons

tagad neuzdrošinātos izteikt nepārdomātu jā — vārdu. Mēs paši
vēl tāļāk stāvam no šī jā vārda. Taču izpētīt šo jautājumu pēc

iespējas ļoti sīki un pamatīgi mums gan vajaga. Tas jādara arī

tādēļ, lai izgaisinātu šaubas un skumjas, kuras varētu pārņemt
vienu, otru latvieti, kas nepārdomāti sāk ticēt Vācijas kara pār-
valdes 17. jūnija rīkojumu spēkam Kurzemes zemes atsavināšanas

jautājumā. Līdzīgs rīkojums, kas pārsteidza kurzemniekus, pār-

steigs arī vidzemniekus, tiklīdz Brest-Ļitovskas miera līgums tiks

pārskatīts tādā garā, ka arī Vidzeme un Latgale pāriet vācu

varā.

Apskatīsim vispirms, kadi speķi un faktori izved dzīve vācu

nometināšanu Latvijā.

No 1908. gada sākot, galvenie vācu kolonistu vervētāji un

pārvadātāji uz Latviju bija brāļi Broderichi (Kuldīgas apriņķa
priekšnieks Robetrs un Kurmales muižas īpašnieks Silvio). Tiem

nāca palīgā vēl daži citi Kurzemes un Vidzemes vācu muižnieki

un Rīgas pilsētas vācieši. Līdz kara sākumam, visvairāk pēdējo
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6 gadu laikā bijā pārvietoti uz Baltiju 20.000 vācu kolonistu. Tas

bij, ta sakot,_ privātuzņēmums, kuru izveda dzīvē baronu saujiņa
saziņa, ar Vācijas politiku, bet slepenībā no Krievijas valdības/

Tagad vācu pārceļošanu uz Latviju var izdarīt gluži brīvi,
Vācijas politika šo pārceļošanu labprāt veicina un Krievijai vairs
nav ne spējas, ne tiesības stāties vācu nometināšanai ceļā, bet.
technisko darbu izvešana paliek agrākajās rokās. Formālais no-

saukums Landgesellschaft «Kurland" — ar juridiskās personas
tiesībām nepārgroza lietas apstākļus. Nometināšanas darbu

darītāji ir un paliek ta pati Kurzemes baronu saujiņa, kas vada

visu politiku nevis pašas lielās Mutterland'es dēļ, bet savās

privat intereses.

yacu nometināšanas lieta pa kara laiku maz vai nemaz

nav gājusi uz priekšu.
Pēc caurbraucēju aculiecinieku izteicieniem un pēc privat-

vēstuļu ziņām, Kurzemē daudzu aizbēgušo vai aizdzīto zemnieku

mājas vēl tagad tukšas un visi lauki visus karagadus stāv atmatā.

Klātpienācēji, kas iemetušies mājās visvairāk ir leiši un varbūt

nieka procents vāciešu.

Tā tad vācu pārvadāšanas un nometināšanas faktori strādā

vāji un tuvākā nākotnē nav paredzama viņu spējas pieaugšana.

Kavēkļi, kas nospiež Baltijas vāciešu sabiedrības «Kurzemes"
darbību, ir daudzi un dažādi, kurus vācu-balti un pati Vācija
iesākumā nemaz nebij paredzējuši tādā mērā.

Kurzemes muižniecība kara laikā pati kritusi nabadzībā.
To jau apliecinājis š. g. maija mēnesī Prūsijas ministriem caur

Kurzemi braucot Kurzemes pārvaldes prezidents Dr. v. Gosslers,
uzsvērdams savā runā, ka «Kurzeme pati saviem spēkiem vairs

nevar panest kara laika ciešanas un viņai vajadzīga vācu valsts

palīdzība."
Vācu-baltu kolonizetāju aģitācija starp kolonistiem atdūrās

uz kolonistu veselo prātu. Neviens no viņiem nelaidās akli prom

no Krievijas dienvidiem uz nezināmiem apstākļiem kara rajonā
uz Kurzemi un Vidzemi. Man zināms, ka Jekaterinoslavas, Her-

sonas, Taurijas un Odesas kolonistu atbildes ir bijušas atraidošas.

Priekškara laikmeta kolonisti, kas brauca uz Baltiju, kā

politiska «kontrabande", uzstādīja mazas dzīves un inventāra

prasības; tagadējie kolonisti, kas jau atklāti var uzskatīt_sevi par

ievērojamu politisku faktoru vācu lielajā politika, uzstāda ļoti

ievērojamas naudas prasības ēku celšanai, inventāram un saim-

niecības iesākumam.

Tik lieli līdzēkļi Kurzemes muižniecībai nav. Viņai jāgrie-
žas pie vācu valdības un pie Vācijas sabiedrības.

Sperdama šo soli, Kurzemes muižniecība atkal atduras uz

negaidītiem šķēršļiem.
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Vācu valdība Šā gada pavasari enerģiski sāka izplatīt pa
Krievijas dienvidiem savas paskaidrojumu lapas, kurās kolonistiem

tika dots padoms tik ātri neprasīt viņu pārvadāšanu uz Vāciju,
vai Vācijas ieņemtajiem apgabaliem, jo pirms kara beigšanas
neesot iespējams nodarboties ar kolonizēšanu un būvmateriāla

trūkums nedod iespēju celt kolonistiem ēkas.

Par naudas kreditiem valdība nemaz neiesāka valodu. Jo

plašāki toties šo tematu pārrunāja sabiedriskas valodas. „Berliner

Tageblatt'ā" štatssekretars Bernhards Demburgs 19. martā laida

klajā garu motivētu rakstu, kurā viņš sīki aprādīja, ka vācu

valdībai un sabiedrībai nav iespējams pabalstīt Kurzemes lati -

fundiju kārtību, kāda nav pašā Vācijā. Pēc Dernburga uzskata

vāciešu nometināšana Kurzemē prasa „veselu rindu gadu un ir

stipri jāšaubās, vai vispārīgi maz būs iespējams drīzā laikā

uzsākt lielākus nometināšanas darbus". Par valsts līdzēkļiem
Dernburgs saka: «Nometināšana prasa ievērojamus kreditus no

Vācijas valsts kases"; bet „mēs esam spiesti pat pie vismazāka-

jām lietām ievērot ārkārtēji lielu taupību. Un mūsu tautas

interereses arī nemaz nestāv ar mūsu kreditu palīdzību uzturēt

kautkur latifundiju kārtību un palīdzēt muižu īpašniekiem tikt

bagātiem.
Tā ir valoda, kas dur ausīs latifundiju valdniekiem ; bet

mums viņa vēsta, ka vācu tauta pirmā kārtā nostāda Vācijas
lielās intereses un tad tik kolonizēšanu.

Pēdējā laikā pārskats par Vācijas kara parādu miljardiem,
un vācu ekonomistu piezīmes, ka Vācija pati ar savas valsts

ekonomijas spēkiem un nodokļiem vairs nevar parādu miljardus
un procentus nomaksāt, arī dod mums liecību, ka Siedelungs-

gesellschaft'ei ~Kurland" būs jāpaliek sēdot uz sēkļa.
Beidzot jāpieved vēl viens svarīgs faktors, kas strādā pretim

vācu-baltu kolonizēšanas un latviešu izspiešanas politikai. Ta ir

latviešu pašu lielā apziņa un nacionālais pretspēks, kas ir stip-
rāks par vācu Broderichu ielišķēšanās politiku.

Un ja nu mēs vēl atminamies, ka latviešu tautas taisnajai
lietai nāk talkā starptautiskās intereses uz Baltijas jūras krasta,

tad mēs varam ticēt, ka vācu nometināšanas politika mūs neiz-

spiedīs no mūsu zemes.

Tikai
.. . mums pašiem jabut nomoda uz katra soļa un

labi jāpārredz politiskais šachmats.

Taču viens baltu-vācu muižnieku paņēmies gan var ļoti
sarežģīt mūsu mazgruntnieku apstākļus: tā ir ieķīlāto māju

pārdošana vairāksolīšanā ; tādēļ mums steidzīgi jāmeklē zāles arī

pret šo mūsu tautas organisma drupinātāju . . .
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25. Balti-vāci griež kažokam otru pusi.
(31. augustā 1918. g., Nfe 51.)

1905. un 1906. g. sodu ekspediciju vadītājs Kuldīgas un

Aizputes apriņķos Kurmales muižas īpašnieks Silvio Broderichs

bija reiz ļoti lojāls un sirsnīgs Krievijas pavalstnieks, kad viņš vēl

vadāja krievu zaldātus un kazakus pa latviešu mājām un paga-

stiem, 1907. un 1908. g. viņš kopā ar savu brāli, apriņķa
priekšnieku aiz tīras uzticības pret Krievijas «ekonomisko" stā-

vokli iesāka aģitēt un pārvadāt uz Kurzemi vācu kolonistus.

Latviešu avīzes savu kārt aiz tīras dumpības pret Krieviju sāka

celt šaubas pret šo vācu-baltu soli un nosauca šo uzņēmumu
par vācu kolonizāciju Baltijā. Tad Kurzemes krievu gubernators
Kņasevs savā cirkulārā zemnieku lietu komisāriem un Guberņas
avīzēs iestājās par nevainīgiem vācu brāļiem un viņu pulciņu,
un izrāja latviešus: viņš nosauca latviešu avīžu rakstus par

ļaunprātīgi tendenciozām ziņām musināšanas nolūkos, un pa-

skaidroja latviešiem, ka vācu muižu īpašnieki, ne vairāk, ne

mazāk, — izraksta sev, lētākus zemkopju srādniekus, lai varētu

sev izpalīdzēties pret neuzticīgiem latviešu kalpiem, kas streiko.

Latviešiem vajadzēja apmierināties ar šo paskaidrojumu un ar

viņa «ekonomisko" dabu.

Sešus gadus vēlāk, 1915. g. vasarā, lojālie, «brāļi" palika
Kurzemē un mūsu uzticīgais Silvio devās uz Vāciju un lojāli

braukāja apkārt un aģitēja par Kurzemes, un ja Dievs dotu —

Vidzemes un Igaunijas pievienošanu Vācijai.
Savā brošūrā «Das neue Ostland" viņš dzina Krieviju aiz

Pinskas purviem, Sarmatijas klajumos un aiz Uraliem, un lie-

lījās ka viņi, vacu-balti, izrāvuši Krievijai no pašas deguna

apakšas nodomus pārvadāt uz Baltiju 300,000 krievu mužiku

un enerģiski iesākuši izvest dzīvē vācu kolonizēšanas plānus un

jau atsaukusi uz Baltiju 20,000 Vācijai uzticīgus kolonistus.

Pauls Rorbachs, ari dzimis un uzaudzis baltietis, savā_ «Balten-
buch'ā" um cit. nevarēja atrast diezgan piemērotus vārdus, ka

raksturot krievu tautas pretkulturas dzīvi, un no sirds ieteica

sagraut šo nekrietno valsti, kas nav pec viņa uzskata itin neka

laba nesuse cilvēces kultūras laba.

Kas šinī pasaciņā notika taļak, to jau visi zin. Es tik vēl

pastāstīšu pasaciņas beigas, ar kuram var iesākt atkal jaunu pa-

saciņu iz lojālo, uz visām pusēm lojālo — vacu-baltu dzīves.

Tagad nu, visam vācu kursam mainoties pret Krieviju, uz

skatuves no vācu-baltu puses uznāk gluži jauna, nekad agrāk
nedzirdēta persona un sāk darboties ...

So personu uzved pie

rokas uz politiskās skatuves.
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„Vossische Zeitung'a" vēl. dod par viņu sevišķu rekomen-

dāciju. Tas lūk ir: «Barons F. fon Wrangels", vecās Baltijas
muižnieku cilts pēcnācis, agrāk krievu oficiers, profesors jūras

akadēmijā, tad krievu ķeizariskās licējas un diplomātu skolas

vadītājs un tagad dzīvo Zūriches tuvumā".
. . Labi!

Tik garu ievadu par kādu rakstnieku vaj līdzstrādnieku,
vācu avīzes dod tikai tad, kad tam ir sevišķa vajadzība. Jo lie-

lāku nozīmi šinī brīdī mums visam sacītam jāpieliek vēl tādēļ,
ka „Voss. Zeit." pasteidzās sniegt izvilkumu no barona Vrangeļa
brošūras pirms tas vēl savu brošūru laidis klajā. Tā tad lietu

atzīst par ļoti steidzamu.

Bet ko tad nu raksta barons Vrangels, kas Krievijā vecajos,

labajos laikos ieņēmis tik daudz krievu amatu ?

„Voss. Zeitung'a" turējusi par vajadzīgu no Vrangeļa grā*
mātas pārdrukāt savās politiskās slejās 233 rindas sīkā drukā ;

bet mums mūsu latviešu vajadzībām pietiks ar dažām rindiņām.
Lūk, ko raksta jaunā aktivā persona:

«Kamēr Krievijā vēl valdīja organizēta kārtība, tikmēr visi

iedzīvotāji — balti, latvieši un igauņi bija vienprātīgi viņu pa-

valstnieciskā usticībā savai lielajai tēvijai — Krievijai". . .

Nekas! Skaisti iesākts. Redzams, Silvio Broderichs ar

savu kompāniju būs pāršāvuši pār malu un paši sevi aprunājuši
par 1906. — 1914. g. darbiem vācu kolonizēšanas interesēs.

Tanī laikā taču valdīja vislabākā kārtība Krievijā no barona Vran-

geļa viedokļa skatoties.
. .

Bet iesim tāļāk barona Vrangeļa apliecībā. Viņš raksta:
«Balti pastāvīgi atrada Krievijā piemērotu vietu viņu zinā-

šanām un darbam. Visdārgākās vēsturiskās atmiņas saista

Baltus ar Krievu valsti, pie kuras uzbūves viņi divi simts gadu
valsts kopdzīves laikā ņēmuši tik lielu dalību ; neskaitāmas ga-

rīgas saites saista viņus ar to tautu, pie kuras kulturelās attīstības

ari viņi strādājuši. Jauktas laulības saista baltiešu ciltis ar

daudzām krievu ģimenēm" (Cik mīlīgi!).
Un tad nāk visādas būšanas gan par vēsturi, gan par Pēteri

Lielo, gan par tagadējiem «lieliniekiem".

Bet visur skan cauri vācu lielā nozīme Krievijā un Baltijas
zemēs, un viņu «lielā kultūrā", un viss kas jauks. Gluži garām
ejot minēts, ka tās baumas nemaz nav patiesas, itkā vācieši

būtu ar saviem landesratiem Batijā tagad viltojuši tautas gribas
izteiksmi. Taču visi vietējie iedzīvotāji, ari zemnieki, būdami

apdraudēti no lielinieku briesmu valdības ir uzskatījuši vācu

kara spēka ienākšanu par atpestīšanu.
Gandrīz pret raksta beigām starp citu ir iepīts pats tas

svarīgākais. Tur stāv:
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„Ka Baltijas muižniecības, kuru sirdis arvien ir pukstējušas
uzticībā pret Krievu valsti, ir izteikušās par ilgāku atdalīšanos

no valsts, var izlikties tā atsvešinoši. Es atzīstos, ka mani, kas

priekš kara pazina manu zemes līdziedzīvotāju valdošo lojālo
uzticību valstij, šie lēmumi pārsteidza. Bet tas taču nav viss

vienalga, vai par lielajiem posta darbiem un dzīvibas apdraudē-
šanu tikai lasa, jeb to pats pie sevis un savējiem izcieš". (Landes-
ratu lēmumos nebij vis ar lielinieku briesmām motivēta atkrišana

no Krievijas, tur bij iekšā citas politiskas lietas).

„Es personīgi", Vrangels saka, sajūtu ilgāku atdalīšanos no

Krievijas par neiespējamu". . ,

„Ja mēs balti divisimts gadu kopdzīves laikā visas kultu-

relās dzives nozarēs esam darījuši varenu iespaidu uz krievu

tautu, tad ari mēs paši caur šo satiksmi esam mantojuši ievē-

rojamu iespaidu no šīs labās un apdāvinātās tautas". . .
Ta ir viena interesanta un pamācoša lapas puse Eiropas

kultūrvēsturē šī vācietība (Deutschtum) Krievijā. Pie lielas dažā-

dības dabā un centienos, tomēr dziļa saprašanās intimā dvēseles

dzīvē un izteiksmē".
. .

Šī iekšējā dvēseles radniecība izpaudās jaukto laulību

harmonijā un tonī pilnīgumā, ar kādu var pārcelt dzeju no vienas

valodas otrā. Es ticu, abas daļas — Krievija un baltiešu zemes

— ļoti smagi nožēlotu savu šķiršanos".
Tā tīrā sirsnība un svētlaimība izskan no barona Ferdinanda

fon Vrangeļa mutes, runājot par Krieviju! Jauni laiki, jauna

dziesma!

O, Silvio, vaj tu esi niedra tuksnesī, ko vēji šurpu — turpu

šauda !?

26. Jauna likteņa stunda Latvijas vēsturē.

21. (8.) zeptembrī 1918. g., X» 54.

27. augustā Berlinē parakstīja papildu līgumu pie Brest-

ļitovskas miera līguma.
Šai jaunajā diplomātiskā aktā nu ari Vidzeme un Igaunija

atraisītas no Krievijas.
Tā tad nu atkal jauna svarīga stunda situsi Latvijas vēsture.

Kauču itin visi Krievijas un Latvijas likteņa liecinieki jau

agrāk bija sagatavoti uz šo notikumu, tomēr papilda līguma pa-

rakstīšana, kā vētras brāziens izšalca caur vācu presi. Runāja

savu vajadzīgo vārdu ari Austrijas un visu citu tautu prese.

Bet mums pašiem nu jārunā visvairāk.

Mums jātop skaidrībā visos_ sīkumos ar diviem vissvarīgā-

kajiem jautājumiem: kas nu taļak notiks ar latvju tautu un ar

Latvijas valsts patstāvības un neatkarības izvešanu dzīvē.
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Parakstītais papildu līgums nu ari Vidzemi un Igauniju
atdod Vācijas varai un to dara bez Latvju un Igauņu tautu ziņas
un piekrišanas. Tā ir liecība, ka ne tagadējā Krievijas lielinieku

valdība, ne ari Vācijas monarķistiskā valdība ārīgi un formāli

vēl arvien negrib ierādīt, ka Baltijas piekrastes likteņa izšķjr-
šanas jatājumos arī būtu jārunā ar latvju un igauņu tautām.

Ja nu mums šis fakts ir gaiši un vairākkārt (ari Kurzemes

jautājumos) jau pierādīts, tad mums, kā tautībai un atsevišķas
valsts idejas un apziņas nesējiem ir pašiem jāatrod līdzekļi ar

kuriem griest jaunos faktus sev par labu un likt uzklausīties ar

cienību ari mūsu tautas balsi.

Pie šo līdzekļu meklēšanas mums vispirms ir labi jāiepa-
zīstinas ar mūsu jauno politisko apkārtni un ar to apziņu, kāda

pavadījusi Brestļitovskas miera līguma un viņa papildinājuma
rakstītāja spalvu. Tik tad, kā tagad krievu un vācu valdibas un

preses un politiķu aprindās neviens neteic ar atvieglojumu:

„Nu ir padarīts liels un iepriecinošs darbs". Visi uzskata šos

līgumus, kā tādu soli, kas sperts, lai tikai izmantotu no acu-

mirkļa kautkādu labumu; vairāk nekā. Ne Vācijas, ne Krievijas,
ne Latvijas politiķus nav ne uz acumirkļa palaidusi vaļā tā sa-

jūta, ka vēl itin nekas nav izšķirts, un kamēr rietumu frontē

dreb zeme no kara mašinām un ieroču klaudzēšanas, vēl viss

svarīgākais stāv priekšā. Mūsu politiskā apkārtne ar jaunā pa-

pildu līguma parakstīšanu nav mainijūsies; mēs bijām un ari

tagad esam vācu ieroču varas robežās. Morāliski un psicholo-
ģiski nekas nav pārgrozījies. Latvju tauta ne soli nav spērusi
pretim Vācijai, tāpēc, ka nekas vēl nav darīts, lai mūsu tautas

liktenis taptu atvieglots vai vismaz atstāts mūsu tautas pašas iz-

šķiršanai ; vēl nekas nav darīts, kas mums dotu liecību, ka mēs

varam mūsu apkārtnes pārspēka vietā sagaidīt īsta labvēlīga kai-

miņa draudzību.

Bet ari vācu tautas psicholoģija nav mainījusies. Noskaņas
visā Vācijas presē liecina, ka vācu tautai un vācu politikai rūp
tikai Vācijas valsts un vācu tautas intereses un vienīgi tikai no

šī viedokļa top apspriests papildu līgums un viņa varbūtējās
sekas. Latvju un Igauņu tautu dabisko tiesību aizstāvēšana ne-

top uzstādīta par principu, ko aizstāv pati taisnība. Runa vācu

presē grozās tikai ap to, kādā mērā Vācijas tagadējās valdības

soļi Baltijas politikā var attāļināt un sarežģīt galējo mieru un da-

rīt nelabvēlīgu iespaidu uz turpmāko Vācijas likteni.

Taču mūsu pašu politiskajiem slēdzieniem ir vajadzīgi gal-
venie uzskati no vācu preses un tamdēļ mums brītiņu jāuzkavējās

pie viņiem vien.

Vācu monarķistu un junkuru lapas: „Deutsche Tageszeitung",
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„Tāglische Rundschau" un citas, protams, tagad gavilē un tik

skubina visus, ko var, lai jele jo drīzi nokārto apvienotās Baltijas
valsts pieslēgšanu Prūsijai un hercoga sēdekļa ieņemšanas jautājumu.

Priviliģētā „Voss. Zeitunga" (442. num.) jau runā vēsu va-

lodu: „Neviens nevar šodien pateikt, cik ilgi tekošā acumirkļa
valdība Krievijā paliks pie varas". Krievzeme atiodas revolucio-

nārā rūguma procesā". «Revolucionāras pārgrozības neapstājas
līgumu paragrāfu priekšā. Pusoficialajā ziņojumā ir teikts: „Sa-
protams, ka šo zemju tāļākā likteņa uzbūvei nu tik ir likts starp-
tautisks pamats, turpretim visi citi jautājumi, it sevišķi šo zemju
attiecības pret viņu kaimiņu valstīm vēl paliek gaisā karājoties".

„Mums" — Voss. Zeit. saka — „ir viskarstākā vēlēšanās, lai šis

gaisā karāšanās stāvoklis arvien vēl tiktu uzturēts nepārgrozīts".
„Mēs turam par visai bailīgu uzņēmumu, ka atsevišķas neatbildīgas
aprindas, apiedamas pamatlikumos paredzētās iestādes, jau tagad
steidzās saistīt jauno valsti ar Prūsijas kroni. Mēs pret to izsa-

kām visstingrāko protestu pēc mūsu monarķistiskās pārliecības,

pašas Prūsijas dinastijas interesēs".

„Berl. Tageblatt'e (442. num.) atturēdamās bez pilnīgiem
materiāliem no sīkākas kritikas, tikai piezīmē: „Mums nav ne-

kāda vēlēšanās piedalīties pie tās politikas, ko kopīgi dzen Prū-

sijas konzervativie ar Baltijas baroniem".

„Vorwārts" nosauc politisko papildu līgumu par „Das bal-

tische Abendteuer" (— raibs piedzīvojums) un tad izsaka savus

tiešos uzskatus:

«Nevienam cilvēkam Vācijā un visā pasaulē neviens neuz-

ņemsies ierunāt, ka Baltijas baronu aizkulišu darbībai (Senie-

bungen) ir arī kautkas kopējs ar vietējo iedzīvotāju patieso gribu.

Ko šie iedzīvotāji patiešām vēlas, mes nezinām un arī nedabūsim

zināt tik ilgi, kamēr kareiviskās varas kundzības (Gewaltherrschaft)
vietā nenāks demokrātiskā kārtība un pilnīga uzskatu izteiksmes

brīvība. Taču no līdzšinējiem piedzīvojumiem un ziņām mes

varam ar pietiekoši lielu noteiktību pieņemt, ka viss tas, ko veļas

iedzīvotāji, ir tieši pretējs tam, ko veļas viņu ienīstie

Baltijas baroni. Ja Vilhelms 11. top par Baltijas hercogu, tad tas

notiek ne tik vien pret to tautu gribu, kas ar mums vēl karo,

bet laikam gan arī pret pašu kurzemnieku, vidzemnieku un Igau-

nijas iedzīvotāju gribu, un droši vien pret ļoti lielas vācu tautas

daļas gribu. No visa tā nu pats no sevis ceļas jautājums: vai

jaunais tronis ir nostādīts uz tik cietiem pamatiem, ka varētu ai-

cināt Prūsijas ķēniņu un Vācijas ķeizaru nākt un uz viņa no-

sēsties? Vai tad pasaules karš lai tiktu vilkts bezgalība, lai

Vilhelms 11. būtu un paliktu par Baltijas hercogu? Vai lai vācu

ģimeņu tēvi vēl ilgus pasaules kara gadus top saistīti pie Bal-
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tijas provincēm, lai sargātu hercoga krēslu, ka to neapgāž «ne-

paklausīgā" (stūrgalvīgā) tauta? v. t. t.

No tekoša momenta apstākļiem mēs nu redzam, ka pie
mūsu politiskajiem līdzekļiem, ar kuriem mēs varam uzturēt pa-

pildu līgumu «gaisā karājoties", ir galvenā kārtā mūsu tautas

gribas un apziņas drošā un gaišā izteiksme te un visā Eiropā.
Mums jārunā it visur tik gaiši un skaļi, ka pār visiem vācu ie-

rakumiem un štiku un drāšu žogiem varētu skaidri dzirdēt mūsu

balsi ne tik vien «Vorvvārts", bet visas citas tautas zemes virsū.

Mums jākliedz pilnā balsī ar mūsu tautas pašapziņas spēkiem:
«Ja, latvju tautas nelokāmā griba ir gluži pretēja Baltijas

baronu, prūšu junkuru, Vācijas monarķistu un visvācu gribai.
Latvju tautas patiesā un viskarstākā vēlēšanās ir no visām pa-

saules malām atsaukt atpakaļ savā tēvu zemē visus savu izkai-

sītos un daudz cietušos tautas dēlus, tautas meitas, visas Prūsijas,

Polijas un Lietavas ielejās un Karpatu kalnos kritušo Latvijas
dēlu mātes un atraitnes ar visiem viņu bērniem un tad brīvi un

svabadi no okupācijas gara iespaida izteikt apvienotās Latvijas
Satversmes Sapulcē savu negrozāmo lēmumu par brīvo, pat-

stāvjgo, neatkarīgo, neitrālo un demokrātisko

Latvijas valsti un par viņas draudzīgājiem sakariem ar

visām tām demokrātiskām kaimiņu un pasaules tautām, kuras negrib

apspiest bagāto Latvju tautas kultūru un ar varu nonāvēt

mūsu tautas spilgto dzīvību
. .

."

27. Latvijas saimnieki un kalpi mūsu nākotnes politikā.

(28. (15.) zeptembrī 1918. g., N° 55.)

Ne par to vien mums tagad jārūpējās, ka mēs starptautiskā

politikā un nākošā miera konferencē izvedīsim dzīvē sveiku un

veselu Latvijas patstāvības, neatkarības un neaizskaramības jau-

tājumu. Mums neatlaidīgi jāvirza mūsu sabiedriskā doma vēl pa

trim maz izpētītiem, ērkšķainiem un līkumaiņiem ceļiem, tie būtu:

noteikti un gaiši pārdomāti plāni mūsu satiksmē ar kaimiņu tautām;

mūsu iekšējā satiksme ar citām tautībām Latvijas valstī un, gal-
venā kārtā, mūsu pašu savstarpējā satiksme latviešu sabiedrisko

šķiru dzīvē. Mēs varam rakstīt un sludināt par mūsu vienprātību
un nacionāliem uzdevumiem, cik tik mēs gribam, mūsu tautas

un nākotnes valsts lietai nebūs līdzēts, ja mēs neatradīsim burvju

saites, ar kurām saistīt vienprātībā bagāto saimnieku un staigu-

ļojošo rokpelni.
Maz kas būs nokārtots mūsu pilsoņu kopdzīvē, ja mēs ne-

atradīsim tādu pašu burvju saiti, ar ko pārvilkt muižas kalpu pie
saimnieka par kalpu un saistīt šo kalpu ar saimnieku un otrādi.

Maz kas būs sasniegts Latvijas valsts pilsonības stiprināšanas
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lietas, ja mes nepratīsim nopīt vēl trešo burvju saiti, ar kuru vilkt

atpakaļ Latvijas pilsoņus no svešajām valstīm un kolonijām uz

Latviju, un latviešu fabrikas strādniekus no svešatnes uz Latvijas
fabrikām. Latviešu šķiru cīņas mēs ar runas dāvānām neizbeigsim
un sabiedrisko šķiru asos stūrus ar rāšanos nenodauzīsim. Līdzēts
bus tikai tad, ja mēs būsim atraduši izlīdzinošu ekonomisku

taisnību.

Saprotams, tas ir ideāls, kuru drīzumā grūti sasniegt; bet

pec šī ideāla jādzenas nevien rokpelnim-grāvracim ar revolūcijas
dīgļiem sirdī, bet arī bagātajam latviešu gruntniekam, labprātīgi
atteicoties no savām pārmērīgām dzīves ērtībām.

Visiem mums jābūt pārliecinātiem, ka vienīgi personīgās
ekonomiskās intereses un ekonomiskā labklājība ir tās burvju
saites, kas var saistīt mūsu šķiru pretpolus un nodrošināt mums

spēku valsts politikas jautājumos.

Mums, latviešiem, tagadējā dzīves stadijā, bēgļu laikam tur-

pinoties, ir vislabāk zināms, ko nozīmē maizes jautājums un per-

sonīgā labklājība. Cik reižu mēs jau neesam dzirdējuši atbildes:

„Man te nav ko ēst, man ir jābrauc uz dzimteni, lai notiek,
kas notikdams."

Vai atkal ta:

«Vienīgo maizes kumosu es nopelnu Ukrainas dienestā bū-

dams. Ja es pavalstniecību nepieņemšu, mani padzīs no valsts

vietas un es miršu badā."

Ar šo pašu maizes un labklājības jautājumu mūsu nākotnes

valstī arī svārstīsies latviešu uzvara vai piekāpšanās valsts politikas

cīņā ar vācietību un viņas pārvadāšanos uz Latviju.

Vāciem-baltiem un vispār vāciešiem, kas ir Latvijas valsts

un viņas demokrātiskās iekārtas tiešie pretinieki, būs daudzvirvju
rokā ar ko pievilkt maizes izbadušo latvieša rokpelni un pat saim-

nieku. Viņiem būs gatavs darbs muižā un mežā, viņu rokās būs

nabadzībā kritušo saimnieku obligācijas, gan par kredītbiedrības,

gan par privātiem parādiem; pilsētas vāciešu hipotēku biedrībai

būs rokās ievērojams skaits izpostīto namsaimnieku obligāciju;

iedzīvojušamies vācu kolonistiem būs iespējams pievilkt labu daļu
latviešu strādnieku savās mājās par kalpiem uu beidzot, kas tas

visnoslēpumainākais, man liekas, ka vācu muižnieku zemes sa-

biedrība „Kurland", sagrābusi savās rokās lielus zemes fondus

un nevarēdama, varbūt pievilkt ievērojamā daudzumā vācu kolo-

nistus, mēģinās pirms Latvijas valsts jautājuma galējas nokārto-

šanas pārdot atsevišķus zemes gabaliņus ienākušiem Jeišiem un

izsalkušājiem latviešu tautības muižas kalpiem, kas bus nozvēri-

nāti drošai draudzībai ar vāciešiem un saistīti pie viņiem vel ar

obligāciju. Ar visādām ekonomiskām «draudzības saitēm" vācieši
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mēģinās saistīt pie sevis latviešu balsis visos politiskos atgadī-
jumos. Pa bēgļu laiku iekšā palikušie saimnieki un vispār vie-

tējie latvieši būs jau tā apstrādāti, ka viņi ar vēsumu apsveiks

atgriezušos tautiešus. Tādu liecību mums jau dod kāda kurzem-

nieka vēstule, kurā sacīts, ka «vietējais" tikai par ļoti dārgu cenu

un ar rupjībām pārdodot atgriezušamies bēglim pārtikas produktus.
Par visām tādām parādībām un varbūtībām mums jau jāpārdomā

priekšlaikus.
Kādus ekonomiskus pretlīdzēkļus nu varētu izlietot latviešu

valsts politikā?

Agrarjautājuma pareiza un taisna nokārtošana pēc kara ir

pirmais solis un līdzēklis. Ar to mēs pievilksim Latvijā un lat-

viešu politikai latviešu bezzemniekus un bezdarba strādniekus ar

visām viņu ģimenēm.
Šim nolūkam vajaga lētu valsts kreditu un zemi.

Līdz ar Latvijas valsts patstāvības nokārtošanu miera kon-

ferencē, tiks arī nokārtots valsts aizņēmumu un līdzēkļu jautājums.
Latvijas valsts dabūs kreditu, par to nav ko šaubīties.

Citādi stāv jautājums ar zemi. Bijušās kroņa muižas, tās

būs mūsu rīcībā tūliņ, bet citādi stāv lieta ar vācu-baltu lielajām

latifundijām. Par tām varbūt vēl tiks ierakstīti kādi saistoši no-

teikumi miera līgumā, ja pie tā slēgšanas baltu-vācu intereses

tiks sevišķi ievērotas. Tā tad pie agrarjautājuma atrisināšanas

arī jāsauc talkā mūsu saimnieki, kam ievērojami zemes gabali un

pašu ģimenē nav tikdaudz bezzemnieku, kam būtu tiesības vie-

niem pašiem baudīt labumus no visām mājām. Saimnieku kalpu

agrākā vienkāršā algas zistema būs jāatmet. Saimnieki nevarēs

izturēt konkurenci ar fabrikām, pilsētām un muižām algas piedā-
vāšanas ziņā. Būs pašiem saimniekiem jāatdala no mājām zeme

un ar atdalītiem gabaliem jāsaista māju tuvumā bezzemnieku ģi-
menes, kuras, kā tuvs un uz vietas saistīts darba spēks būs no-

derīgs arī latviešu saimniekam un visai latviešu politikai. Šīm

operācijām varēs palīdzēt valsts kredits. Šī jaunā kārtība arī pašu
nabadzībā kritušo saimnieku izvilks uz cērpa.

Tā, kā bij agrāk, saimniekiem vairs nebūs. Uz to jau tagad
jāsagatavojas. Nevienam saimniekam arī nepalīdzētu politika,
ja viņš sviestos pa draugam vācu-baltiem. Tas nozīmētu to pašu,
ko nozīmē, kad dzērve ieliek savu kaklu vilka rīklē.

28. Ko liksim par pamatu jaunai Latvijai.

(26. (13.) oktobrī 1918. g„ N° 59.)

Paši pēdējie vārdi, kas lielajā politikā teikti par Baltijas

piekrastes zemēm zeptembra beigās un oktobra sākumā skan

šādi;
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. Angļu valsts vīrs Balfurs savā runā 30 zeptembrī gāiši iz-

sakās, ka Eiropas un visas pasaules karte tā jāsastāda, ka lai

turpmāk nebūtu lielu iemeslu jaunam karam ; starp citu ari Bal-

furs uzsver, ka «Baltijas piekrastes mazajām tautām nevar atņemt
viņu cerības". Šo izteicienu vācu politiķis Georgs Bernhards

pārtulko šādi; «Mazajām tautām Baltijas piekrastē jātiek at-

šķirtām no Krievijas un jātop patstāvīgām".
. .

Vācijas reichstagu atklājot 5. oktobrī valsts kanclers Ba-

denes princis Maksis valdības vārdā paziņo, ka viņš atbalstās

uz reichstagā partiju vairākuma programu, kura «it sevišķi uz-

sver, lai Baltijas zemēs, Lietavā un Polijā drīzumā tiktu izvesta

dzīvē plašāka tautas priekšstāvniecība". Vācijas valdība ir ar

mieru likt par pamatu vispārējā miera līgumam prezidenta Vil-

sona 14 punktus, kuru skaitā ir ari punkts (6-tais), kas plašos
vilcienos paredz Krievijas citu tautu nacionālo pašnoteikšanos.
Reichstagā prezidents Fehrenbachs tautas un reichstagā vārdā

atbalsta vācu valdības soļus un ari piekrīt Vilsona programai.

Krievijas politisko partiju vairākums (izņemot kadetus un

citus monarķistus) jau pērngad izteicās par tautu pašnoteikšanās
tiesībām. Tā tad ārīgi viss izliekas būt norisinājies tā, itkā

Latvju tautai pašai nu tik atliktu galīgi izšķirt savu tuvpmāko
likteni un noteikt savu valsts formu.

. .

Taču mums nevajaga aizmirst, ka aiz ārējā aizkara tek citas

domas un strādā citi spēki.
Mēs vēl gaiši atminam, ka visus šos- kara gadus vācu tautā,

presē un politiskās partijās bez izņēmuma, valdīja liela kāre pēc

Baltijas provincēm, ka iesākumā visi bij gatavi viņas pievienot

Vācijai, ka par Baltijas tautām ilgu laiku netika minēts ne viens

vārdiņš un ka tie, kas vēlāk iebilda kādu vārdu pret aneksijam,
to darīja tikai aiz bailēm par nākotnes kara iemesliem ar Krie-

viju. Mums arvien vēl skan ausīs nesen tik trokšņaina vācu

tautas vairākuma preses orgānu balss, kura neatrazdama vairs

citas izejas, sauca pilnā spēkā, lai Krievijas tautu nedarbus un

rotaļāšanās ar pašnoteikšanos triec pie malas, lai apvieno lielo

Krieviju, lai slēdz ar viņu draudzību un caur šo draudzību lai

apvienojas ar Japānu — pret Ameriku un Angliju.
Kanclera runā āri nekas nav teiktspar Baltijas piekrastes

tautu patstāvīgām valstīm, ko prasa vietējas tautas, bet tikai pie-

metināta «plaša tautu priekšstāvniecība", neminot ne vārda par

kādu valsti, pie kuras grib piekārt Latviju un Igauniju pret

viņu gribu
Un tā kā Vilsona priekšlikuma 6-tais punkts ari neko ne-

runā par atsevišķām Krievijas tautu valstīm, tad musu politiska
nākotne ari turpmāk vairāk atkarājas no mums pašiem, neka no

politiskas labvēlības ārpus mums.
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Gaiši saprotams, ka tikai mūsu pašu stingrā uzstāšanās

un noteiktās politiskās prasības, mūsu kulturelās un organizato-
riskās spējas un kara laukā pierādītā kareiviskā gatavība ir pa-

darījušas mūs par politisku faktoru un ievedušas lielo tautu

saimē. Bet ja nu mēs tā nostādām jautājumu, tad mums ne-

izbēgami jāapsver, kādā ceļā un ar kādiem līdzekļiem mūsu

naidnieki mazinās un var mazināt mūsu tautas nozīmi citu

tautu acīs.

Pameklēsim piemērus netālā pagātnē. 1905. gadā vēstures

rakstītāji no vācu puses visvairāk nopūlējās pierādīt Eiropai
latviešu «mežonību" — muižu un māju dedzināšanu un laupīšanu
un dažādas slepkavības. Pat tās mežonības un dedzināšanas,
kuras bij izdarījuši pašu provokatori, lika uz latviešu rēķina.
Ar nofotografējumiem un Tukumā nošauto dragūnu līķiem ar no-

graizītiem deguniem un ausīm provokatori mēģināja apliecināt
latviešu mežonību.

1907. gadā brošūrā „Die deutschen Balten" kādā niknā

dzejojumā nosauca latviešu revolucionārus un tautas slāņus par

«Spottgeburt von Dreck und Feuer".
. .

Tagad kara laikā vācu aneksionisti stūrgalvīgi noliedz

Latvju tautas kultūru un politisko pilngadību ; visvācu prese ar

visu enerģiju mēģina iegalvot Eiropai, ka latvieši un igauņi nav

spējīgi paši sevi pārvaldīt un uzturēt kārtību savā zemē ; provo-

katoriskā melnā roka tagad it visus, kur tik tas iespējams, raksta

uz visiem ceļa stabiem par «latviešu" lieliniecismu, «Latviešu"
varas darbiem, «vilcienu laupīšanām" un visādām negantībām ;

dažas krievu un ebreju avīzes krievu valodā tagad nostāda

latviešus blakus ķīniešiem; krievu kadetu lideris Miļukovs pat
agrāk jau salīdzināja mūs ar samojediem un mums naidīgie
laikraksti stūrgalvīgi klusēja par latviešiem, kad viņi, kā organi-
zēts karaspēks, ar saviem varoņdarbiem pārsteidza visus kara va-

doņus un Eiropas lielās tautas. . .
Visas nekārtības un laupīšanas Vidzemē krievu armijai

atkāpjoties un visus lielnieciskās varas darbus mēģināja uzvelt

latviešu lieliniekiem.

Pats visusvarīgākais brīdis mūsu tautas vēsturē nu tik

tuvojās : pie visas pasaules nākotnes miera galda nu ari lems

par latvju tautas likteni un par Latvijas nākotni, tur tad svērs

un spriedīs: vai Baltijas piekrasti var atstāt viņas pašas vietējo
tautu rokās, vai šīs tautas ir sasniegušas kulturelu un politisku

pilngadību, jeb . . . Latvju un Igauņu tautas ar visu savu jūras

piekrasti jāliek zem citas tautas aizbildniecības.
. .

Saprotams, ka taisni šī paša svinīga brīža priekša provo-

kācija nu laidīs vaļā pret latvju tautu visus pekles pūķus.
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Tik ļoti piedzīvojusi Baltijas provokācija nu mēģinās sacelt
zeme naidu un nesaticību pašas latvju tautas vidū; sarīdīt šķiru
pret šķiru un partiju pret partiju ; viņa mēģinās vēl izsaukt kara

izpostītajā un šausta zeme cīņas un nekārtības, dedzināšanas,

laupīšanas_un postu, ļai tad aiz miera galda kādā dziļā tumšā

stūrītī paslēpusies varētu ņirgāties un spītīgi čukstēt:
«Redziet, kada ir latvju tauta!"

Tādēļ, ne naidu un cīņas mēs atgriezušies drīkstam likt

par pamatu Jaunajai Latvijai, bet tikai kopēju kultūras un valsts

darbu!

29. Garā nabagi.

(30. (17.) novembrī 1918. g., Nfc 62.)

Jau vairākus mēnešus Prūsijā un Vācijā, pašā monarķisma
cietoksnī un perēklī, viļņo pa visiem bruģiem un ceļiem spēcīgu
sabiedrisku domu viļņi. Tie ātri izgrauza un izskaloja monar-

ķisma mūru apakšas, un Vācijas un Prūsijas monarķisms pat bez

lielas rīboņas sagāzās. Tikai Baltijas vācieši vēl maldas pa
tumšu sapņu valsti, rokām taustīdami, un nevar atrast izejas.
To mums liecina sekoši fakti:

Vidzemes un Igaunijas vācu priekšstāvji 19. un 20. oktobrī

š. g. pieņēmuši šādu lēmumi: («Baltijas Ziņas" 21. okt. N° 145.)
1)Pēc tam, kad Vidzeme, Igaunija, Rīga un Sāmu sala valsts-

tiesiski no Krievijas atdalītas un atzītas par patstāvīgām zemēm,

par šo zemju suverenās varas nesēju ir jāatzīst 22. zeptembra
atzīšanas aktā minētā Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmu salas

apvienotā zemes padome, kuras izpildu orgāns ir pastāvīgā

komisija, kuru izvēlēja zemes padome 12. aprilī š. g. noturētā

sēdē.

2) Ņemot vērā zemes padomes lēmumus no 12. aprīļa š. g.

nekavējoši jāsper soļi, lai apvienotu Baltiju vienā monarķistiski-
konstitucionalā valstī. Lai to sasniegtu Kurzemes zemes padomi

jāuzaicina iestāties Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmu salas

apvienotā padomē. Tā sastādītai Baltijas Zemes Padomei jāliek
priekšā : a) sastādīt Zemes Komiteju no visu iedzīvotāju aprindu
un visu tautību priekšstāvjiem, kurai visdrīzākā laikā jāizstrādā

Baltijas valsts satversme, b) sastādīt Baltijās pagaidu valdību.

3) Jālūdz: a) lai Vācija saskaņā ar zemes padomes š._ g.

aprilī izteikto lūgumu Baltijai arī turpmāk nodrošina kara speķa

apsardzību, b) lai līdz tam laikam, kamēr zemes pārvaldību

uzņemsies Baltijas pašas zemes iestādes, vācu iestādes turpina

savu darbību Baltijā.

4) Pienācīgā vieta jāceļ protests pret to — ka tas nesen
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noticis — par Baltijas priekšstāvjiem uzdodas personas, kurām uz

to nav tiesisku pilnvaru.
Klātešošie Kurzemes landesrāta locekļi izteica savu pārlie-

cību taī ziņā, ka Kurzemes landesrats palikšot joprojām pie
saviem lēmumiem no 1918. gada marta mēneša, kuri izgāja uz

vienas Baltijas valsts dibināšanu. (Kurzemes landesrāta 8. marta

lēmums piedāvā Vācijas ķeizaram Kurzemes hercoga kroni, lūdz

saistīt Kurzemi pie Vācijas un izteic cerību, ka visa Baltija tiks

saistīta pie Vācijas.)
Kurzemes vācieši savā landesratā nupat vēl 29. oktobrī

(«Rigasche Zeitung" 2. novembra 1918. Ne 154) taisni tanīs

dienās, kad Vācijā krīt viņu visstiprākā stute, tomēr vēl pieņem
šādus lēmumus: pievēlet landesratā vēl septiņus locekļus no

brīvajām profesijām, tirgotājiem, amatniekiem, rūpniekiem un

strādniekiem un ņemt dalību pie sevišķas no visām iedzīvotāju
šķirām un tautībām sastāvošas zemes komisijas «sastādīšanas"

(Bildung), kas lai drīzumā izstrādātu Baltijas valsts satversmes

likumu projektu."
Dodot par augšminētiem lēmumiem īsu paskaidrojumu,

mums pietiek ar nedaudziem vārdiem : Baltijas un aiz viņiem
Prūsijas vācieši vēl arvien grib vieni paši paturēt savās rokās

Latvju tautas zemes, un lai to panāktu, apmānīt latviešus ar

viltīgiem vārdiem savos lēmumos.

Taču mums arī ir no liela svara ielaisties šo lēmumu sīku-

mos un viņus atšifrēt.

Pēc bijušā ķeizara Vilhelma grāmatas no 22. zeptembra,
Vidzemes un Igaunijas vācieši ņēmās apgalvot, ka nu viņu
«apvienotais landesrats ir jāatzīst par suverenās varas nesēju.

Te jau pat cilvēkam, kam nav nekādu valsts tiesību zinā-

šanu, jāsaka : «Te mums ir darīšana, vai nu ar lielu muļķību,
vai ar lielu nekaunību."

Kad no kādas zemes vai tautas vecā suverenā vara atkrīt

neieceldāma pēc tur pastāvošiem pamatlikumiem (ja tādi jau

pastāv) sev pēcnācēju, tad suverenā vara tanī zemē vai tautā

pieder visiem jaundibināmās valsts iedzīvotājiem — visai tautai.

Šo suvereno varu var nodot kādas atsevišķas personas (monarcha),
vai parlamenta rokās tikai visas zemes un tautas Satversmes

Sapulce, kas tad ari noteic suverenās varas nesājus satversmes

likumos.

Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmu salas vāciešu saujiņa
turpretī grib kautkam ietiept, ka viņu sastādītajam fiktivajam
landesratam pieder suverenās varas tiesības, turklāt vēl labi zinā-

dami, ka ne latvieši, ne igauņi neatzīst vācu landesratu.

Ne mazāk jautrības mūsos saceļ lēmuma punkts par visas



365

Baltijas apvienošanu «monarķistiski-konstitucionalā valsti." Lē-

mums vēl 19. un 20. oktobrī par Baltijas monarķismu, pēc tam

kad jau visā pasaulē pat vecie iesakņojušies monarchi ielikti

vecu lietuļmuzejās, un visu „jauno monarchu"un hercogu kroņu nesēju
krājums nolemts kādam derīgam maizes peļņas darbam, — tāds

lēmums izsauc gardus smieklus. Taču ne mums, latviešiem,

pietiek laika par to smieties, ivlums nopietni savilktām sejām

jādomā par to, kā reiz un kā visdrīzāk atsvabināt mūsu zemi no

šādiem „lēmājiem", kas 20. gadu simtenī vēl kravājas ar

13. gadu simteņa rotaļu lietām.

Vai tad visi citi punkti «apvienoto" un arī Kurzemes lan-

desratu lēmumos nav 13. gadu simteņa uzskatu izteiksme ? Tanī

pašā laikā, kad latvju tauta un visas citas tautas, kas ņēmušas
savu likteni savās rokās, visiem spēkiem cenšas sasaukt caur

vispārējām tiešām un slepenām vēlēšanām visas zemes un visas

tautas Satversmes Sapulci, lai tā tad lemj par tautas un zemes

turpmāko likteni un izdod satversmes likumus, — Baltijas vāciešu

saujiņa tikai ar sava landesratā rokām grib «sastādīt" sevišķu
zemes komiteju un tai uzdot izstrādāt Baltijas valsts satversmi.

Šī zemes komiteja turklāt netiek vis vēlēta no visu iedzīvotāju

vairākuma, bet «sastādīta" no iedzīvotāju «šķirām" un «tautībām"

saprotams tādā skaitā un sastāvā, kā to vēlēsies vācu landesrats.

Kurzemes landesrats runā vēl gaišāku valodu: viņš (saprotams

pats) grib vēl «pievēlet" (lasi pieaicināt) tikdaudz landesratā

locekļu, lai iznāktu skaits 27. Tā tad šim landesratam nu jā-

pievēl klāt vēl 7 locekļi. Tos nu viņš grib «pievelet" no brīva-

jām profesijām, tirgotājiem, amatniekiem, fabriku īpašniekiem un

(vārda pēc) arī no strādniekiem. Gluži pēc vidus laiku receptes
— pēc cunftēm un kārtām !

Un lai nu viss tas tā ļoti smuki iznāktu pēc baronu un

lielbirģeļu prātiem, tad lūgt 'lai Vācija arī turpmāk nodrošina

Baltijas vāciešiem vācu karaspēka apsardzību un lai līdz tam

laikam kamēr zemes pārvaldību uzņemsies Baltijas pašas iestādes,

(t. i. cik ilgi paši vācieši to vēlēsies, vācu iestādes turpina savu

darbību Baltijā.)
Patiešam vajag cietas pieres, lai vēl musu dienas pieņemtu

tādus lēmumus!
. . .

30. Rokas nost no Latvijas!

(30. novembri 1918. g. N° 62.)

Ziņojumā par ķeizara Vilhelma atteikšanos, vācu valsts

stūrmaņi neaizmirsa piemetināt, ka viņi sava Satversmes sapulce

arī spriedīšot par to tautu likteni, kas gribēs pievienoties Vācijai.

Cerams, ka latvieši tie nebūs, par kuriem spriedīs vācu Satversmes
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sapulce. Kad Hindenburgs izdeva savu brīnišķo (ja negribam
lietot īsto vārdu) „Verordnung'u", par zemes atsavināšanu Kurzemē,
kas spieda latviešus ārā no viņu sviedriem un asinīm slacītās

zemes, tad neviena vācu tautas daļa neatminēja latviešus un ne-

viens Vācijas laikraksts neusstājās pret netaisnību, kas vēlās

virsū latviešiem . . . Tagad mēs ari paši un savā Latvijas Satver-

smes sapulcē nolemsim par latvju tautas un Latvijas nākotni.

Rokas nost no Latvijas!

Pēcvārds.

Katrs lasītājs, kam būs pacietība izlasīt šo grāmatu līdz

beigām, jautās:

„Kādēļ grāmatas virsraksts aptver tikai Ukrainu un 1917.—

1919. gadus, kad pašā grāmatā aprakstīti notikumi arī Donas un

Kubaņas kazaku zemēs un Melnjūras apgabalā līdz 8. martam

1920. gadā?"
Par šo savādību man jāsaka sekošais.

Pabeidzis savas grāmatas „Latvju tauta bēgļu gaitās" I. daļu,
es oktobra beigās 1925. gadā iesāku sagatavot izdošanai savus

politiskos ievadrakstus „Atvasē".

Tas bija jādara tādēļ, ka šinīs ievadrakstos ir atrodams plašs
materiāls par Vācijas un vācu-baltu lielo politiku Latvijas valsts

dibināšanas laikā 1918. gadā, kāds materiāls vēlākos gados būtu

meklējams tikai Vācijas arķivos kara laika literatūrā. „Atvase"

plašākām latviešu lasitāju aprindām vairs nav pieejama, tādēļ ka

tās numuri ar lielām pūlēm ir izglābti un sakopoti nepilnā skaitā

tikai trijos eksemplāros: viens šo rindiņu rakstītāja rokās, otrs

Misiņa bibliotēkā, trešais (bez pirmiem numuriem) pie Mārtiņa

Bruņenieka. Tikai par visiem trim eksemplāriem kopā varbūt

varētu sastādīt vienu pilnīgu eksemplāru. Ja nu kādos nejaušos
atgadījienos retie trīs „Atvases" eksemplāri ietu bojā, tad tanīs

sakopotās ziņas par vācu-latviešu politiskām cīņām 1918. gadā,
Latvijā vairs nebūtu pieietamas. Tādēļ es nācu uz domām dot

plašākām latviešu aprindām iespēju vismaz izmantot vajadzības
gadijienā tos materiālus, kuri atrodami manos ievados „Atvasē".

Rakstot šo ievadu sakopojumam priekšvārdu, es atradu par

nepieciešamu, kaut nedaudzās rindās atzīmēt arī to, ko darījuši
Ukrainā izkaisītie latvieši lielajā Latvijas valsts dibināšanas

laikmetā.
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Ar nevaļu kaudamies, es uzrakstīju īsu pārskatu. Tam par
ievadu es beidzot vēl uzmetu kādas drukas loksnes apjomā īsu

raksturojumu, kādos apstākļos latviešiem Ukrainā bija jāstrādā
viņu nacionālais darbs.

Kad pirmā loksne ar virsrakstu un priekšvārdu jau bija no-

drukāta, es atminējos, ka daudzi latviešu vajāšanas un ķengāšanas
raksti pilsoņu kara straujās cīņu dienās, varām bieži mainoties,
ir dažreiz iespiesti tādos laikrakstos, kuri iznāca tikai vienā,

divos, trijos, vai vispār nedaudzos numuros un nekādās biblio-

tēkās cīņu brīžos netapa uzglabāti.
No šiem jau izgaisušiem laikrakstiem retie izgriezumi, kas

attiecas uz latviešiem, laikam, vēl uzglabājas tikai pie manis

viena paša vienā eksemplārā, kā kāds vēsturisks retums, ko man

izdevās izglābt vadājot izgriezumu un rakstu sējumu sev līdz pa

visām svešām zemēm līdz Latvijai.
Ja nu šis vienīgais latviešu vajāšanas un cīņu materiālu

krājums kādreiz man nejauši ietu zudībā, tad tas itin nekur vairs

nebūtu atrodams, pat Ukrainā arī ne.

Tādēļ es atzinu par visai nepieciešamu kaut latviskā tulko-

jumā, bet jau tagad šinī grāmatā darīt šos materiālus pieejamus

plašām latviešu aprindām un līdz ar to uzglabāt uz visiem laikiem.

Bet kad es stājos pie latviešu vajāšanas literatūras zistema-

tizēšanas, tad materiāla izrādijās tik daudz, ka to tikai pa daļai
izlietojot, man grāmatas pirmajā daļā, nodomātās vienas drukas

loksnes vietā uzrakstijās \&k drukas loksnes.

Tā es neviļus jau pirmā daļā izgāju no grāmatas virsraksta

un priekšvārda robežām.

Vēlāk, kad es ar lielajiem notikumiem reizē biju nogājis
pie Ukrainas robežām, bet latviešu dzīve arvien vairāk veļ sa-

režģijās, es vairs negribēju lasītāju atstāt pusceļā un attēloju

viņam ari notikumus Deņikina un monarķistu varas sabrukuma

dienās Donas un Kubaņas kazaku zemēs un Melnjūras apgabala
līdz Melnās jūras krastam Novorosiskā.

Latviešu vajāšanas traģēdijas un nacionālā darba pēdējais

cēliens beidzās Melnjūras krastmalā 1920. gada marta pirmās
dienās un tādēļ man arī šis gads bija jāpieņem klat.

Tā visa mana grāmata izgāja no agrākām virsraksta, terito-

rijas un laika robežām.

Par to bārgs kritiķis mani tiesās, bet vēsturnieks varbūt

mani attaisnos.

Autors.
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Kristapa Bachmaņa darbības pārskata

grāmatā

„LATVIEŠI UKRAINĀ

1917. — 1919. gados".
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Adreses parakstu liecība.

Grāmatā „Latvieši Ukrainā 1917.- 1919. gados" ar daudziem piemēriem

gaiši pierādīts, ka lielājā latvju tautas cīņu un pārbaudīšanas laikmetā katrs

latvietis, kam mīļa viņatauta un tēvu zeme, ir pielicis savu roku pie savas tautas

un Latvijas valsts nākotnes celšanas darba un vienotā, draudzīgā darba talkā

nekad nav savam blakus strādātājam jautājis: ,Kādas kārtas, kādas šķiras vai

partijas tu esi?"
.
. .

Tāda pat gaiša liecība ir paraksti zem šīs adreses. Arī te stāv blakus:

sirmgalvis ar jaunekli, tēvs ar dēlu, augsti mācīts vīrs ar smaga darba strād-

nieku, turīgs zemes īpašnieks ar nabaga rokpelni. Ar saviem parakstiem viņi

kopīgi noslēguši liela nacionāla darba cēlienu, kurā viņi visi vienprātīgi darijuši
vienotu latvju tautas atbrīvošanas un aizstāvēšanas darbu un roku rokās gājuši

pretīm lielam latvju tautas mērķim.

Gaiša ilustrācija pie parakstiem ir pretstati adreses parakstītāju zocialā

stāvoklī. Kā pirmais parakstījis Fr. Grīns, trūcīgs vidusskolas skolnieks,

adreses zīmētājs un izgreznotājs daudzkrāsainām dzimtenes dabas puķītēm.
Blakus viņam stāv Ķijevas augstskolu lektors Roberts Bērziņš, tam seko koope-

rators J. Bebris, mekaniskas fabrikas pārvaldnieka palīgs V. Gailīts un amat-

nieks V. Freimanis, virsskolotājs un tagad skolas direktors V. Vēmans, valsts

ierēdnis un zemkopis P. Siņuks un pulkvedis J. Imaks; aiz viņiem Zemgales

zemkopji D. un M. Krastiņi, ekonomisku zinību kandidāts, tagad finansu direk-

tors H. Mazkalniņš un skolniece M. Trautmane, profesors, inženieris Ed. Linde-

mans, virsnieks Birkenšteins, skolnieks T. Staprans, kooperajcri T. Ziediņš un

V. Vēzīts, inženieris Krogzemis un kareivis M. Briedis, fabrikas strādnieks

Kristaps Bērziņš ar dēlu un sirmais atslēdznieks, onkulītis Kārlis Briedis,

docents K. Zāltis un svešu nomu kalpotāju grupa L. Briedē un citas jaunavas.

Strādnieku Folkmaņu ģimenei piebiedrojas strādnieka K. Dombrovska, Olgas

Krastiņ un univerzitātes lektora M. Bruņenieka paraksti. Vienā grupā parak-

stījušies Nacionālās Padomes loceklis advokāts un notārs J. Kreicbergs, stu-

dente A. Staprane, skolnieces Dfķeniece, M. Bērziņa un kurpnieks V. Klei-

mans, kujs daudzkārt izpalīdzēja bēgļiem un laboja par velti viņu apavus.

Arī visu pārējo parakstu autori pieder pie visdažādākām zocialām šķirām;

bet gfūtājās svešniecibas dienās un lielājā tautas darbā viņi visi bija vienoti

ap vienu lielu domu un drūmā biedrības telpa Kreščatiks N° 50 bija viņu

gaišais gara un vienprātības miteklis. Tur viņi ari parakstīja šo adresi pacilātā

vienprātības brīdī, kad lielinieki jau otrreiz klauvēja pie Ķijevas vārtiem.
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Kristapa Bachmaņa grāmatas:
1. „Latvju tauta bēgļu gaitās". Ar 21 ilustr. uz atsevišķam

krīta papīra lapām. Maksā Ls 6.— Apgādniecība „Saule".

«Šogad paiet 10 gadi, kopš iesakās tā kļūmīgā liktenīgā epizode latvju
tautas vēsturē, kufu sauc par bēgļu laikmetu. Tādēļ ar siltu prieku apsveicams

Kr. Bachmaņa darbs, kufa nolūks uzglabāt bēgļu laikmeta notikumus, latvju
tautas centienus, cīņas, ciešanas, varoņdarbus un uzvaras nākošām paaudzēm.—
Grāmatas rakstītājam nevien vērīga acs, bet arī visai knaša, droša spalva. Viņa
apraksti top divkārši vērtīgi tādēļ, ka tie uzrakstīti paša notikuma laika un

vietā. Tie savā paļāvīgā zīmējumā un dzīvā plastikā izpilda fotogrāfiska uzņē-

muma lomu. Grāmatu varam lasīt ar neatslābstošu interesi. Vērtību liela mēra

paceļ ilustrācijās (gleznas un fotogrāfijas), kas papildina tekstu. Ir vāks, ir

papīrs, ir ilustrācijas jaukas." «Jaun. Ziņas".
«Grāmatai ir nevien liela vēsturiska, bet arī literariska vērtība. Bach-

manis ir labs novērotājs un novērotā tēlotājs. — Kas gan no bēgļiem neatradīs

grāmatā savu attēlu?! — Grāmata ir arī vērtīga caur to, ka Bachmanis viņa
rāda krievu politikas apslēptos pavedienus, ar kurjem tā latvju tautu ved uz

iznīcību. — Bachmaņa .Latvju tautas bēgļu gaitas" ir grāmata, kūjai nevajaga

ieteikšanas, bet par kufu lasītāju labā jāsaka, ka tā nedrīkst trūkt nevienā

bibliotēkā". «Līdums".

«Saeimas deputāts Kr. Bachmanis sarakstījis 314 lappuses biezu grāmatu

par mūsu tautas svešumā klīšanu, par tik svarīgo laikmetu latviešu vēsture.

Grāmata dibināta uz plašiem materiāliem izdota ļoti glīta, ar vairākiem foto-

grāfiskiem uzņēmumiem un nelaiķa Jāzepa Grosvalda gleznas reprodukciju
frontes lapā. Šo atmiņu, pārdomu un bēgļu gaitu tēlojumu krājumu, lai pārnes

maja katrs, kam nav vienaldzīgs viens no gj-ūtākiem latviešu dzīves laikmetiem.

Jo patīkamāki grāmatu iegādāties ir tamdēļ, ka tā, «Saules" apgādniecība izdota

lēsām labi." «Pirmdiena".

.Patlaban paiet 10 gadi no tā laika, kad bēgļu plūdi uz Krieviju bija

vislielākie, bet vēl līdz šim mums nebija neviens plašāks apraksts, neviena grāmata
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par šo laikmetu, kurš tautas vēsture ieņems redzamu vietu. Tagad šo robu

piepildīt uzņēmies pazīstamais, enerģiskais bēgļu laikmeta darbinieks Kr. Bach-

manis. Patlaban apgādniecības «Saule" izdevumā iznākusi viņa prāvā grāmata
«Latvju tauta bēgļu gaitās". Saistošā valodā, ar daudziem datiem un piedzī-
vojumu aprakstiem autors soli pa solim apraksta gfūtās bēgļu gaitas un svaigā,
spilgtā veidā atgādina pagājušās, drūmās dienas. Grāmata izgreznota daudziem,
labi izstrādātiem uzņēmumiem. - Grāmata var noderēt par bagātu ziņu avotu

skolotājiem, kad tie skolas bērniem attēlos laikmetu pirms Latvijas tapšanas."
«Sociāldemokrāts".

«Grāmata uzrakstīta saistoši. Tajā ir daudz uzņēmumu no kaujas lauka

un bēgļu dzīves, kup sniegs tagadējai paaudzei ainu par aprakstāmo laikmetu.

Izdevums glīts un ikvienam svešus ceļus staigājušam atgādinās viņa un visas

tautas nelaimi un dos ticību, ka tikdaudz likstas būs stipra

sargājot savu zemi." «Latv. Kareivis".

2 „Pa Kalnu Osetiju un Imeretiju". Rīgas Latv. Biedrības

Derīgu grām. Nod. izdevums (1915. g.)

3. „Uzvara saimnieciskā cīna". Nacional - ekonomisks un

politisks apcerējums. Sabiedrības
„
Vairogs" izdevums (Rīgā 1922.g.)

4. I. Tautas izglītība Somija. 11. Ceļojuma piezīmes no

Somijas. Autora izdevums (1908. g.).

5. „Gramatu nozīme cilvēka dzīve. Autora izdev. (1908. g.).

6. ~Latviešu vienošanās uz kopīgiem darbiem" un „Mazo
cilvēku taupības augļi". K. A. Freivalda un b-dra apgādībā.
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