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Kad Otra pasaules kara gaitā Pa-

domju Savienība, laužot visus svinīgi

parakstītos līgumus, varmācīgi kopā

ar pārējām Baltijas valstīm okupēja arī

Latviju, tā vispirms likvidēja Latvijas

armiju, —■ Lāčplēša varoņa gara ne-

sēju — un tikai tad sasēja tautai rokas

verdzībā. Reizē ar lāčplēšiem — valsts

prezidentu Kārli Ulmani, ģenerāļiem
Balodi un Berķi — nāvē vai verdzībā

aizrāva lielāku vairumu Latvijas armi-

jas ģenerāļu, pulkvežu un citu virs-

nieku, instruktoru un kareivju. Un

tomēr boļševiku valdīšanas baigais

gads bija par īsu, lai iznīcinātu visus

latviešu vīrus un jaunekļus -— augošos

cīnītājus. No 1941. — 1945. gadam
latviešu karavīri izmisīgi cīnījās pret

savas tautas un visas cilvēces lielāko

ienaidnieku — boļševismu. Sākumā

viņi cīnījās, lai atbrīvotu dzimteni no

lielā posta, ko boļševisms atnesis, bet

vēlāk, lai atvairītu briesmas, kas par

jaunu tuvojās dzimtenei.

Ģenerālis R. Bangerskis
(Daugavas Vanagi, 1958. g. nr. 5)



VARONIS

Ir slava karā iet un cīņā krist,

Ir slava ienaidnieku uzveikt kaujā,

Just karoga un šķēpa varu saujā.
— Par tēvuzemi tā ir saldi dzist.

Bet mirt ka moceklim ar rokam sasietam,

Ar sakropļotu dvēseli un miesu,

Svēts varonis to ņem par savu tiesu,

Top spēka avots audzēm nākamām.

1941. g. 18. jūnijā
Zinaīda Lazda
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PRIEKŠVĀRDI

Nākotnei paliks tikai tas, kas būs uzrakstīts. Dzīvu liecinieku vairs

nebūs. Tādēļ mūsu pienākums ir rūpēties par materiāliem mūsu tautas

šī gadu simteņa 40-to gadu vēsturei — dokumentu, atmiņu v.c. pie-

rādījumu veidā — lai nākotnes vēsturniekiem būtu iespējams izlobīt

patiesību par šī laikmeta īsto seju.
Šai virzienā ir samērā daudz trimdā jau paveikts, bet tas nav

daudz, salīdzinot ar komūnistu un krievu imperiālistu dokumentu"

v.c. propagandas izdevumu plūdiem. Mēs nedrīkstam pieļaut Maska-

vas imperiālistiem viltot mūsu tautas vēsturi, it sevišķi 1939.—1945.

gada notikumus Latvijā. Bet pretoties Maskavas nolūkiem mēs varam

tikai ar šo notikumu dokumentāciju.

Daugavas Van?gu Centrālā valde jau 1951. g. 2. decembrī nolēma

rūpēties, lai tiktu savākti dokumenti, liecības un atmiņas par latviešu

karavīru gaitām Otrā pasaules karā. Šī uzdevuma veikšanai izrau-

dzīja sevišķu Leģiona vēstures komisiju ģenerāla R. Bangerska vadībā.

Techniskā darba veikšanu (materiālu savākšanu, sakārtošanu un

atsevišķo karaspēka vienību darbības aprakstu sastādīšanu) uzticēja
kapteinim L.k.o.k. O. Caunītim. Uzdevums nebija viegls, jo aptvēra

ap 120 patstāvīgas karaspēka vienības, bet oficiālo dokumentu sagla-

bājies ļoti maz. To lielais vairums bija cīņu laukos gājuši bojā vai arī

atiešanas cīņās apzinīgi iznīcināti.

Pēc vairāku gadu pūlēm kapt. Caunītim tomēr sekmējās izveidot

pie Daugavas Vanagu organizācijas samērā plašu Latviešu leģiona
archīvu gan ar oficiāliem rakstiem un pavēlēm, ko ieguva no sagla-

bātajiem archīviem vai cīņu dalībniekiem, gan ar cīņu dalībnieku

piesūtītiem kauju aprakstiem un personīgām atmiņām.
1955. g. 12. aprīli DV Centrāla valde nolēma savāktos dokumen-

tus un liecības publicēt, bet lēmuma īstenošana dažādu iemeslu dēļ
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ieilga. Starplaikā radās arī doma, ka būtu publicējami pieejamie
dokumenti un liecības ne tikai par Latviešu leģionu, bet arī par

neatkarīgās Latvijas armijas iznīcināšanu un latviešu karavīru likteni

no krievu bazu ierīkošanas Latvijā līdz Padomju Savienības —Vācijas
kara sākumam. Par šo latviešu karavīriem tik traģisko laika posmu

Leģiona archīvā nebija nekādu materiālu. Pateicoties pašu bij. kara-

vīru atsaucībai, arī šo robu varēja kaut cik aizpildīt, un līdz ar to

DV organizācijai bija dota iespēja 1955. g. lēmumu īstenot vēl pla-

šākos apmēros.
Dokumentu un atmiņu krājums Latviešu karavīrs Otra pasaules

kara laikā iznāks 4—5 atsevišķās grāmatās un aptvers laiku no

1939. g. rudens līdz 1946. g. pavasarim.
Pirmā grāmatā bez jau tieši tekstā atzīmēto autoru atmiņām

izmantots arī pltn. K. Tirzīša savāktais plašais faktu materiāls par

Latvijas armijas iznīcināšanu. Saprotamu iemeslu dēļ dažos gadīju-
mos bija jāatturas no vārdu minēšanas, jo latviešu tauta vēl arvien

smok zem asiņainas okupācijas varas un daudzi latviešu karavīri

turpina iet Golgātas ceļu.
Latviešu leģiona archīvs būs pateicīgs par katru piesūtīto papildi-

nājumu vai uzrādīto nepareizību šai izdevumā. 30 gadi ir pietiekoši

ilgs laiks, lai daudz kas būtu aizmirsts.

Osvalds Freivalds
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LATVIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀ

ARMIJA

Latvijas nacionālā armija ir dzimusi un augusi kaujas laukos.

1939. g. 11. novembrī tā varēja atskatīties uz 20 slavas pilniem

pastāvēšanas gadiem. Piemiņas izdevumā Latvijas armija 20 gados

(Rīgā, 1940. g.)* Valsts prezidents un armijas augstākais pavēlnieks
Kārlis Ulmanis rakstīja:

~No maza un šaura sākuma izauga varonīgā mūsu armija. Ar

ticības sauli pie pieres, ar drosmi sirdī un ar cietu roku mūsu armijas
karavīri, teicamo pavēlnieku vesti, gāja cīņās pret ienaidnieku, kas

skaitā bija lielāks un apbruņojumā pārāks. Tad piepildījās īstenībā

vārdi: pirms tēvzemei dēli spēj brīvību pirkt, būs karogam varoņu

asinīs mirkt. Kopā ar visu tautu nesot lielus un smagus upurus, mūsu

armija atkaroja mūsu senseno zemi un izcīnīja brīvo un patstāvīgo

Latviju."

Un Armijas komandieris ģenerālis L.k.o.k. Kr. Berķis:

„Mūsu kaimiņi var būt mierīgi. Latvju karavīrs nekad neuzbruks

citai zemei un nekāro pēc svešas zemes, mantas un darba augļiem.

Latvju karavīrs arī nekad nevienam neies palīgā apspiest citas tau-

tas
. .

."

* Lielais kapitāldarbs Latvijas armija 20 gados grāmatu tirgū neparādījās. To pa-

beidza iespiest 1940. g. pavasarī, un, boļševikiem okupējot Latviju, viss metiens

atradās Armijas spiestuves sietuvē. Dažus eksemplārus paspēja no sietuves saņemt

vienīgi grāmatas redaktori un Armijas štāba augstākie virsnieki. īsi pirms aizvešanas

uz papīra dzirnavām Armijas spiestuves darbiniekiem izdevās vairākus simtus eksem-

plārus slepeni aizvest un noslēpt.
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PAR TAUTAS PATEICĪBU LIECINA DAUDZIE PIEMINEKĻI

KRITUŠIEM VAROŅIEM

Par Latvijas brīvību kritušie varoņi upurēja savas dzīvības, lai

latviešu tauta varētu dzīvot savā brīvā valstī un pati veidot savu

dzīvi. Tādēļ, godā turot un cildinot tos, mūsu zemes visos novados

pacēlās gan pieminekļi, gan piemiņas zīmes, no kurām saltais akmens

pauda tautas pateicības vārdus un augstākās mīlestības atziņas.

Tēvzemei un brīvībai — šie vārdi rakstīti mūsu Brīvības piemi-
neklī Rīgā. Šos vārdus Brāļu kapos mēmi pauž sērojošais Mātes Lat-

vijas tēls.

Lai tauta jūt še staigājot: dzīvs, kas par brāļiem nomirt prot! —

runā akmens Rīgas—Baldones ceļmalā, pie Ramiņiem, pieminot

Daugavgrīvas strēlnieku bataljona 1916. g. jūlijā 96 kritušos varoņus.

Tēvu zemes mīlestību pirmā vietā stādījāt, latvju dēlu varonību

visām tautām rādījāt! — atgādina piemineklis neaizmirstamā Nāves

salā, kas celts 2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka va-

roņupuriem.

Viņi visi mira uzticīgi savam pienākumam pret tēvu zemi! — stāsta

piemineklis Piņķu kalnā, kur kopējā kapā guldīti ir latvju strēlnieki,
ir viņu ienaidnieki vācieši.

Plāksne pie Rīgas pils mūra Daugavmalā
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Atbrīvošanas piemineklis
Jelgavā

Latgales partizānu pulka
piemineklis

Spēkā liesmot tēvijas mīlai. Iz nāves tumsas jūs sauli nesāt Latvijai.
— sauc akmens Brāļu kapu piemineklī, kas celts 167 kritušiem varo-

ņiem pie Kalnciema Sileniekiem.

No zobena saule lēca — atgādina ieraksts Uzvaras piemineklī
Cēsīs.

Latviet, tev tēvzemes brīvību varoņi sniedza kā balvu! Kad šai

vietai tuvojies tu, zemu liec savu galvu! — Šī patriotiskā vārsma

rakstīta Liepas atbrīvošanas piemineklī.
Kamēr vien labību šais laukos sēs, jūs slavinās un godam pieminēs!

— šie Edvarta Virzas vārdi ir rakstīti Ziemeļlatvijas atbrīvošanas

piemineklī Straupē.
Taurētājam bija mirt, tomēr latvji viņu dzird! — pauž Rūjienas

atbrīvošanas piemineklis (taurētāja tēls).
Dievs sargi mūsu tēvu zemi, lai viņa ziedoša un stipra top! —

lūdz saltais akmens Slokas brāļu kapos.
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Brīvības pieminekļa atklāšanas svinības 1935. g. 18. novembrī
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Cēsu skolnieku rotas

piemineklis Cēsīs

Brīvības piemineklis
Babītes pagastā

Šeit krita par Latviju . .. (seko vārdi) — rakstīts Kauguru jūr-
malā 1919 g. kritušo kalpakiešu kapt. Zolta un viņa 55 varoņu pie-
miņai celtā granīta piemineklī.

Mēs nesām sauli, brīvību un patstāvību! — sauc uz dzīvajiem
kritušo Latgales atbrīvotāju piemiņai celtais piemineklis Rušānos.

Uz ežiņas galvu liku, tēvu zemi sargājot! — apliecina ieraksts
Kārsavā kritušo varoņu piemineklī.

Vienoti Latvijai! — aicina ieraksts Rēzeknes atbrīvošanas piemi-
neklī. To atklāja tikai 1939. g. 8. septembrī.

Tik tas ir liels, kas spēj priekš citiem mirt, kam ausis dzirdēt, tas

dzird! — sauc Plūdoņa rindas piemineklī par Latvijas brīvību
kritušiem varoņiem Bauskas pilsparkā.

Kaut varons snauž, dzīvs ir savā tautā, pēc lieliem dēliem tauta
mūžam jautā! — apliecina ieraksts par Latviju kritušo varoņu pie-
minekli Smārdes Brāļu kapos.

Gods, slava, varoņiem, kas spēkā vienotiem, ar dārgo dzīvību

mums pirka brīvību! — apliecina ieraksts piemineklī pie Zebrenes
baznīcas

.
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Ieejas vārti Brāļu kapos

Brāļukapu kopskats
Kapos apglabāti ap 2000 latviešu karavīru

Valsts un ministru prezidents K. Ulmanis pēdējo reizi apmeklējot
Brāļu kapus 1940. g. 15. maijā, teica:

~Nav mīlestības lielākas par to, kas dzīvību atdod par saviem brāļiem.
Šo mīlestību apliecinājāt kaujas laukos jūs, varoņi, kas atdusaties zem Latvi-

jas velēnām še, Brāļu kapos un daudzās citās vietās visā Latvijā. Apliecinā-
dams, ka tauta mūžam cildinās un godinās jūsu darbus un jūsu lielo tēvzemes

mīlestību, es savā un Ministru kabineta vārdā nolieku šos ziedus." (V. V.

1940. g. 16. maijā.)



Brāļu kapi pirms izbūves

Te pirmie latviešu sttēlnieki guldīti 1915. p. 15. oktobrī

Brīvība — tautas dzīvībai
— apliecina ieraksts varonīgo partizānu

piemiņai celtā piemineklī Viesītes Vāles kalnā.

Dus viņi zemē, par kuru tie dzīvību atdeva savu! Dzīvie garām
še iet un tālāk nes varoņu slavu! Nebeidz sēroties mātes par kautiņā
kritušiem dēliem. Norimstiet! Vairāk kā jums Latvijai mirušo žēl! —

sauc un aicina ieraksts piemineklī pie Bērzmuižas baznīcas.

No zobena saule lēca, caur zobenu brīvi mēs! — atgādina vārdi

Augšzemes partizāniem Bebrenē celtā piemineklī.
Brīvībai dzimu, par brīvību kritu, lai brīvību bauda, kam liktens

to lēmis!
— šo fatālo dzīves uzskatu pauž Jaunjelgavas kapsētā par

Latvijas brīvību kritušiem varoņiem celtajā piemineklī kaltie vārdi.

Ņem, tēvu zeme, tavs esmu viss, priekš tevis liels es uzaudzis, tev

ziedoju dzīvību, lai gūtu tev brīvību! — pauž Sērenes Stalānu kapos
celtais kritušo varoņu piemineklis.

Pieminiet: tēvu zemes brīvestība pirkta dārgām asinīm! — atgā-
dina mūsu nacionālās armijas pirmajam virspavēlniekam pulkvedim
O. Kalpakam viņa nāves vietā Airītēs celtais piemineklis.

Nav lielākas mīlestības par to, kā atdot dzīvību par saviem brā-
ļiem! — apliecināts Studentu rotas komandiera kapteiņa Grundmaņa
pieminekli Aintes.

Kāpām uz sārta — nesām jums brīvību! Šie varoni upurēja dzī-
vību par brīvību! - rakstīts piemineklī Jelgavas Sv. Vienības drau-
dzes kapos.

16
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Pieminekļu pastmarku sērija

Baltijas juras krastos mūžam mājos latvju varoņu gars! — aplie
cina piemineklis pie Jūrkalnes baznīcas.

Par Latvijas neatkarību — brīvību, mēs, kritušie, atdevām vis-

dārgāko — dzīvību. Jūs, dzīvie, sargājiet to! — pauž aicinājumu
cīņās pret bermontiešiem kritušiem celtais piemineklis Saldus kapsētā.

Jums saulīte norietēja, tēvu zemi aizstāvot, mums uzlēca zelta

saule brīvajā Latvijā! — apliecina vārdi piemineklī Liepājā pie

Ziemeļu kapsētas.

Ceļiniek, pasaki Lietuvai, ka mēs savas dzīvības atdevām tēvzemei!

— lasāms Červonkas kapos pie Ilūkstes par Latviju kritušiem lietuvju
karavīriem. Tie ir vārdi, ko reiz varbūt varam aizgūt, ceļot piemiņas
akmeņus par Latviju kritušiem leģionāriem pie Volchovas, Opočkas
v.c.

Pirms dzimtenes dēli spēj brīvību pirkt, būs karogam varoņu asinīs

mirkt! — pauž skaudru praviešojumu akmens plāksne Kursīšu baz-

nīcā.

Tautiet, kas garām man iesi, iededzies tēvzemes mīlā, par tēvzemi

mīļo es dzīvību atstāju ķīlā. — Rakstīts brīvības cīņu varonim vltn.

L.k.o.k. V. Gelbem celtā piemineklī Limbažu kapsētā.
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Kara muzejs Rīgā

Labāk manu galvu ņēma, nekā manu tēvu zemi. — apliecināts
7. Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru piemineklī Alūksnē.

Kā pēdējo vienu nedēļu pirms krievu iebrukuma Latvijā ģen.
Buks 1940. g. 9. jūnijā atklāja Dobeles atbrīvošanas pieminekli Do-

beles Vienības laukumā ar ierakstu: No zemes šīs mēs izauguši esam,

par zemi šo mums galvas jānoliek.
Vēl 1940. g. 6. jūnijā Rakstu un mākslas kamera pēc Lāčplēša kara

ordeņa kavalieru biedrības ierosinājuma izsludināja sacensību par
Latviju kritušo varoņu piemiņas zīmes projektam. Piemiņas zīmi
skulptūras vai ciļņa veidā bija paredzēts uzstādīt Archibīskapa kated-
rāles altāra telpa pie pirmā pīlāra.

Bija iekārtoti arī 3 kara mūzeji: Kara mūzejs Rīgā, Nāves salas
muzejs un Pulkveža Kalpaka bataljona mūzejs Airītēs.*

Visi te minētie un vēl daudzi citi pieminekļi un piemiņas zīmes

pauž slavu tiem, kas ar darbiem cēla mums brīvo, neatkarīgo Latvijas
valsti.

kafa
T

m

f

Ū2ejā ir,arī neliels nodalījums, kas veltīts Latvijas armijai. Tur vēl
tagad phvo an Latvijas valsts sarkanbaltsarkanais karogs.
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ORDEŅI UN GODA ZĪMES

Lāčplēša kara ordenis

Lāčplēša kara ordenis, ar devīzi Par Latviju, nodibināts 1919. gada
11. novembrī, dienā, kad latviešu karavīri padzina no Rīgas bermon-

tiešu spēkus. Pēc sekmīgi pabeigtas visas Latvijas atbrīvošanas no

svešām varām Satversmes sapulce 1920. g. 18. septembrī pieņēma

sevišķu likumu par Lāčplēšu kara ordeni, nosakot, ka tas piešķirams

vienīgi par
kara nopelniem un tikai tiem, kas izpildījuši pienākumu

pret valsti ar grūtiem un izciliem varoņdarbiem — par godu un slavu

Latvijai. L.k.o. varēja piešķirt Latvijas armijas un bij. latviešu strēl-

nieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kas palīdzējuši mūsu

armijai brīvības cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas valsts nodibinā-

šanu un izveidošanu.

Lāčplēša kara ordenim bija trīs šķiras: 1. šķiru izteica plata lente

ar četrstūrainu krustu pāri krūtīm un lielu zvaigzni krūšu kreisajā

pusē; 2. šķira bija nedaudz mazāks krusts šaurākā lentē, nēsājams
kaklā, bet 3. šķira — apmēros attiecīgi mazāks krusts šaurā lentē,
nēsājams krūšu kreisajā pusē.
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1921. g. 11. novembrī svinīgā parādē Esplanādes (vēlākā Vienības)
laukumā Rīgā toreizējais Satversmes sapulces prezidents /. Čakste

pie apbalvoto varoņu krūtīm piesprauda pirmos 170 Lāčplēša kara

ordeņus. Ordeņa 1. šķira ir piešķirta tikai 4 latviešu karavīriem:

ģenerālim Jānim Balodim, pulkvedim Oskaram Kalpakam, pulkve-
dim Frīdricham Briedim un ģenerālim Krišjānim Berķim. Viņu ap-
balvošana ar Lāčplēša kara ordeņa 2. un 1. šķiru izsludināta Valsts

prezidenta 1927. g. 4. novembra pavēlē armijai un flotei. Ar pirmo
šķiru apbalvoti arī 7 ārzemnieki: igauņu ģenerālis Laidoners, poļu
maršals Piļsudskis, franču maršals Fošs un ģen. Žanēns, angļu maršals

Frenčs, Beļģijas karalis Alberts un Itālijas karalis Viktors Emanuēls.

Ar ordeņa 2. šķiru ir apbalvoti 18 latviešu un 43 ārzemju karavīri,
bet ar 3. šķiru 1.600 Latvijas armijas karavīri, 202 bij. latviešu strēl-

nieku pulku karavīri un 271 ārzemnieks, kā arī Verdenas cietoksnis.

L.k.o. pēc varoņnāves ir saņēmuši ap 300kritušo resp. viņu piederīgie.
Latviešu karavīrus ar ordeņa augstāko šķiru apbalvoja tikai pēc
apbalvošanas ar ordeņa zemāko šķiru.

Apbalvoto vidū ir arī 3 latviešu sievietes, kas L.k.o. izpelnījušās
par aktīvu kaujas darbību un izcilu varonību. Apbalvotās ir: 7. Si-

guldas kājnieku pulka brīvprātīgā Valija Veščunas; latviešu strēl-
nieku 3. Kurzemes pulka kaprāle Līna Čanka, kas strēlniekos bija
iestājusies brīvprātīgi ar sava kritušā brāļa Jāņa dokumentiem, cīnī-

jusies Ložmetēju kalnā un Nāves salā, kur ievainota un par varonību

apbalvota arī ar diviem Jura krustiem; studente un Sieviešu palīdzī-
bas korpusa darbiniece Elza Žiglēvica, kas krita varoņa nāvē 1919.

gada oktobrī Rīgā, piegādājot pārtiku cīnītājiem Daugavmalas iera-

kumos.

L.k.o. kavalieri baudīja dažādas priekšrocības. Viņi drīkstēja
valkāt karavīru tērpu arī pēc aiziešanas no aktīvā dienesta, ieguva
tiesības uz bezmaksas ārsta palīdzību pēc noteikumiem, kādi pastā-
vēja aktīvajiem Latvijas armijas karavīriem, tāpat arī tiesības uz

divkāršu atvaļinājumu. Viņu bērni valsts mācības iestādes varēja
apmeklēt bez maksas. Lāčplēšiem bija arī tiesības braukt valsts

dzelzceļos par puscenu. lecelšanās atbildīgos amatos armijā un flotē

viņiem deva priekšroku pret citādi vienlīdzīgiem kandidātiem.

Latvijas pēdējos patstāvības gados dzīvo vidū bija vēl ap 900 Lāč-
plēša kara ordeņa kavalieru. No to vidus Baigais gads prasīja ļoti
daudz upuru. Lāčplēšus, kas darbos bija pierādījuši savu dziļo tēvze-

mes mīlestību, padomju okupantu vara uzskatīja par visbīstamā-
kiem, viņu varonību brīvības cīņās — par noziegumu.
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Pirmie 170 Lāčplēša kara ordeņa kavalieri pie ieejas Saeimas namā 1921. g.
11. novembrī. Vidū Satversmes sapulces prezidents J. čakste un aiz viņa

ministru prezidents K. Ulmanis
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Fotokopija no "V. V." 1927. g. 4- novembra numura

Triju zaigžņu ordenis, ar devīzi Per aspera ad astra, t.i. pār

šķēršļiem pie zvaigznēm, nodināts 1924. g. par piemiņu Latvijas
valsts tapšanai 1918. g. 18. novembrī. Ordenim ir piecas šķiras un trīs

pakāpju goda zīmes.

Ordeni un goda zīmi piešķīra Latvijas pilsoņiem un ārzemniekiem

par nopelniem tēvijas labā, kuri var izpausties valsts, sabiedriskā,

kulturālā un saimnieciskā darbā.

Kā pēdējais karavīrs ar Triju zvaigžņu ordeni (3. šķiru) 1940. g.

11. maijā apbalvots Armijas ekonomiskā veikala priekšnieks pulkve-
dis A. Lejas-Sauss.

Viestura ordenis, ar devīzi Confortamini et pugnate, t.i. Esiet

stipri un cīnāties, nodibināts 1938. gadā senās patstāvīgās Latvijas
varenības piemiņai. Ordeņa priekšpusē ir burti „V R" (Vesthardus

Rex) un otrā pusē gada skaitlis ~1219". Ordenim ir piecas šķiras un

trīs pakāpju goda zīmes.
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Ordeni un goda zīmi piešķīra kā atzinības zīmi par nopelniem
valsts biuņoto spēku audzināšanā, vairošanā un izkopšanā, valsts

drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts

robežu apsargāšanā un valsts stipruma apziņas ieaudzināšanā pilso-
ņos, sagatavojot tos modrīgai kalpošanai savai valstij un zemei

un

savas valsts un zemes nelokāmai aizstāvēšanai.

Kā pēdējie ar Viestura ordeni 1940. g. 11. maijā apbalvoti 118

karavīri, to starpā ar 1. šķiru apbalvots ģenerālis H. Rozenšteins, ar

2. šķiru — pulkvedis J. Indāns, ar 3. šķiru — pulkvedis V. Janums
un citi.

Atzinības krusts (Croix dc la reconnaissance), ar devīzi Pour les

Bonnētes gens, t.i. Goda prāta ļaudīm, kas nodibināts 1710. gadā
Liepājā, atjaunots 1938. gadā par piemiņu Kurzemes un Zemgales
hercogistes slavas laikiem. Krustam ir piecas šķiras un četru pakāpju
goda zīmes.

Atzinības krustu piešķīra par izcilu tēvijas mīlestību un par nopel-
niem valsts, sabiedrības un kultūras darbā.

Ka pēdējais karavīrs ar Atzinības krusta 1. šķiru 1940. g. 11. maijā
apbalvots Aizsargu organizācijas priekšnieks ģenerālis K. Prauls.

Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme izdota 1920. gadā par

piemiņu Latvijas atbrīvošanas karam. Tā ir piešķirta visiem Latvijas
armijas karavīriem, kas valsts atbrīvošanas cīņu laikā no 18. no-

vembra 1918. gadā līdz 11. augustam 1920. gadā kalpojuši nacionālā

armijā.

Atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas piemiņas medaļa 1929. gadā
piešķirta karavīriem, kas atbrīvošanas cīņu laikmetā kalpojuši Lat-

vijas armijā; ārzemju karavīriem, kas piedalījušies Latvijas atbrīvo-

šanas cīņās; atsevišķiem Latvijas pilsoņiem, kas sekmējuši un pabal-
stījuši armiju atbrīvošanas cīņās.

Ordeņus un to goda zīmes piešķīra Valsts prezidents pēc sava

ieskata vai pēc Ordeņu kapitula priekšlikuma. Atbrīvošanas cīņu 10

gadu piemiņas medaļu piešķīra pēc kara ministra atzinuma.
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LATVIJAS BRUŅOTIE SPĒKI 1940. GADĀ

ARMIJA, FLOTE UN GAISA SPĒKI

Armijas staba Karavīru rokas grāmatas 1939. g. izdevuma par

Latvijas bruņoto spēku organizāciju un ieroču šķirām teikts:

— Valsts bruņotie spēki sastāv:

1) no aktīvā karaspēka, kurš komplektējas no ikgadus obligātoriskā
aktīvā dienestā iesaucamiem pilsoņiem, kā arī no brīvprātīgiem, virs-

dienesta instruktoriem un kareiviem, virsniekiem, admin. virsnie-

kiem, sanitārvirsniekiem, karaspēka garīdzniekiem un kara techni-

ķiem;

2) no karavīriem, kas atvaļīnāti līdz turpmākam rīkojumam;

3) no rezerves, kurā ieskaitāmi: līdz turpmākam rīkojumam atvaļi-
nātie karavīri pēc trīs gadu sastāvēšanas šinī kategorijā; pilsoņi no

pilna 17. dzīvības gada līdz iesaukšanai aktīvā karadienestā (t.i. 21

gada vecumam);

4) no zemessargiem, kuros ieskaitāmi:

rezervisti, vecāki par 40 g., līdz 51. mūža gadam; personas, kuras pēc
sava veselības stāvokļa ieskaitāmas zemessargos uz slimības saraksta

pamata.

Aktīvais karaspēks sastāv no armijas un flotes.

Mūsu armijā lielākās karaspēka vienības ir divīzijas, bet flotē —

eskadra (visi mūsu flotes spēki sastāda vienu eskadru).

Karaspēks bez tam sadalās atsevišķās daļās, kurām katrai ir sava

patstāvīga pārvaldība un atsevišķa saimniecība.

Pie atsevišķām karaspēka daļām mūsu armijā pieskaitāmi kājnieku,
jātnieku, artilērijas, sapieru, aviācijas un autotanku pulki, sakaru

bataljons, bet flotē — divizioni. —
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Pēc Tautu savienības konvencijas Latvijas armijas miera laika

lielums bija noteikts uz 20.000 vīriem, bet faktiski tā bija mazāka:

apm. 2.000 virsnieku, 4.000 virsdienesta instruktoru un 9.000 —

13.500 obligātā dienesta karavīru. Lielākais sastāvs Latvijas armijai
— pāri par 75.000 vīru — bija 1920. g. sākumā.

Latvijas armija bija iedalīta 4 divīzijās ar 3 kājnieku un vienu

artilērijas pulku katrā. Divīziju komandieri bija tieši pakļauti armijas
komandierim. Pēdējam tieši pakļauti bija vēl artilērijas inspektors,

aviācijas priekšnieks, Autotanku brigādes, Kara flotes un Sapieru

pulka komandieri, kam visiem bija arī divīzijas komandiera tiesības.

Citas mazākas atsevišķas armijas vienības bija pakļautas tieši Armi-

jas štāba priekšniekam.

Obligātā kara dienesta ilgums Latvijas armijā bija 10,5 mēneši,

izņemot dažas speciālas vienības, kurās dienesta ilgums bija 12,5

mēneši. 1940. g. 22. februārī Ministru kabinets dienesta ilgumu paga-

rināja līdz 18 mēnešiem. Pēc obligātā aktīvā kara dienesta karavīri

3 gadus skaitījās kara ministra rīcībā. Tos katrā laikā, ja apstākļi

prasītu, kara ministrs varēja iesaukt atpakaļ dienestā. Pēc trim

gadiem tos pārskaitīja rezervē. Rezervistus līdz pilnam 40. dzīvības

gadam varēja iesaukt mobilizācijā tikai ar Valsts prezidenta pavēli.
Rezervisti kopa ar miera laika sastāvu varēja dot apmēram

180.000 vīru lielu armiju.
1940. g. 30. aprīlī Ministru kabinets pieņēma sevišķu Likumu par

valsts aizsardzību. 67 pantus garais likums stājās spēkā tā paša gada
15. maijā. Tas atvietoja 1932. g. Likumu par bruņoto spēku virsva-

dību un 1939. g. Likumu par valsts aizsardzību, kā arī visus vēl spēkā
esošos bij. Krievijas ķeizarvalsts likumus un noteikumus kara resora

lietās. Jaunais likums cita starpā noteica:

„1. Valsts patstāvības, neatkarības un teritorijas neaizskaramības

uzturēšanai visas tautas, iestāžu, uzņēmumu, organizāciju un katra

pilsoņa pienākums ir piedalīties valsts aizsardzībā ar saviem fizis-

kiem un garīgiem spēkiem un saviem materiāliem līdzekļiem.
3. Valsts bruņotie speķi ir sevišķi organizēta un apbruņota tautas

daļa, kas tieši un aktīvi piedalās valsts aizsardzībā.

4. Valsts bruņoto speķu sastāvdaļas ir: 1) armija, kura apvienoti

sauszemes, jūras un gaisa spēki, 2) robežsargi, 3) aizsargi.
5. Valsts aizsardzības un bruņoto speķu augstākais vadonis ir

Valsts Prezidents.

6. Kara ministrijas vadītājs ir kara ministris. Armijas tiešais

vadītājs miera laikā ir armijas komandieris. Kara laikā bruņoto spēku
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tiešais vadītājs ir virspavēlnieks. Robežsargu brigāde miera laikā

pakļauta iekšlietu ministrim un Aizsargu organizācija — sabiedrisko

lietu ministrim.

25. Armijas komandieris padots tieši Valsts Prezidentam, bet

budžeta un saimniecības jautājumos — arī kara ministrim.

Robežsargu brigāde un aizsargu organizācijas pakļautas armijas

komandierim apmācības, kara laika organizācijas, mobilizācijas un

operatīvā ziņā.

54. Valsts Prezidents, ka bruņoto speķu augstākais vadonis, kara

laikā vada tos caur: 1) virspavēlnieku un 2) kara ministri.

56. Virspavēlnieks ir visu kara vešanai paredzēto un aktiva ar-

mijā apvienoto bruņoto sauszemes, jūras un gaisa spēku komandieris.

57. Virspavēlnieks savā darbībā rīkojas patstāvīgi un atbild

vienīgi Valsts Prezidentam, kuram viņš padots un kurš viņam no-

sprauž kara mērķus."'''

LATVIJAS NACIONĀLĀS ARMIJAS VIENĪBAS UN VADĪBA

1940. G. 17. JŪNIJĀ

Armijas augstākais pavēlnieks

Valsts un ministru prezidents L.k.o.k. Kārlis Ulmanis

Kara ministr s* ::' un armijas komandieris

ģenerālis L.k.o.k. Krišjānis Berķis

Sevišķu uzdevumu ģenerālis — ģenerālis L.k.o.k. Mārtiņš Hartmanis

Sevišķu uzdevumu virsnieks
— pulkvedis M. Jeske.

* Te un turpmāk nozīmīgāko dokumentu citāti to oriģinālā rakstībā.

** 1940. g. 9. aprīļa Ministru kabineta sēdē Valsts unministru prezidents K. Ulmanis

paziņoja, ka ~viņš atbrīvojis ģenerāli Jāni Balodi no kara ministra pienākumiem un

uzaicinājis par kara ministru, skaitot no 5. aprīļa, tagadējo armijas komandieri ģenerāli
Krišjāni Berki. Bet 16. aprīļa sēdē, ~ka ģenerālis J. Balodis, atstādams kara ministra

amatu, noraidījis aicinājumu joprojām palikties valdībā Ministru Prezidenta biedra

postenī", ko ģenerālis J. Balodis ieņēma jau ilgāku laiku un ka ~šādos apstākļos
Ministru Prezidenta biedra postenis paliek vakants".

3. maijā Ministru kabinets Likumu par Valsts prezidenta amata izpildīšanu 2. pantu
izteica šādi: ~Kad Ministru Prezidents atrodas atvaļinājumā vai citu iemeslu dēļ nevar

izpildīt Valsts Prezidenta amatu, pēdējo izpilda kara ministris".
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Armijas stabs:

Armijas štāba priekšnieks — ģenerālis L.k.o.k. Hugo Rozenšteins

Štāba priekšnieka palīgs — pulkvedis L.k.o.k. O. Ūdentiņš
Administrātīvā daļa, pr-ks — pulkvedis L.k.o.k. A. Vipulis
Operātīvā daļa, pr-ks — pltn. J. Upltis

Informācijas daļa, pr-ks — pulkvedis L.k.o.k. F. Celmiņš

Org.-mobilizācijas daļa, pr-ks — pulkvedis J. Streipa

Apmācības daļa, pr-ks — pltn. P. Liepiņš
Audzināšanas daļa, pr-ks — pltn. A. Kontrovskis

Kara saimniecības daļa, pr-ks — pulkvedis J. Zivtiņš

Ģeodēzijas daļa, pr-ks — pulkvedis E. Akmentiņš

Armijas staba bataljons, komandieris — pltn. L.k.o.k. A. Kleinbergs

Kara sanitārā inspekcija, pr-ks — ģenerālis Dr. A. Brambats

Kara veterinārā inspekcija, pr-ks — vet. ārsts pulkvedis K. Soste

Tieslietu dienests, pr-ks — virsprok. ģenerālis L.k.o.k. V. Tepfers

Armijas mācītājs — L.k.o.k. P. Apkalns

Armijas spiestuve, pr-ks — pulkvedis ].Baumanis

Kara mūzejs, pr-ks — pltn. L.k.o.k. A. Dzenis

Armijas ekonomiskais veikals, pr-ks — pulkvedis A. Lejas-Sauss

K.M. Apgādes pārvalde:
Pārvaldes priekšnieks — pulkvedis L.k.o.k. A. Dālbergs
Bruņošanās daļa, priekšnieks — pulkvedis R. Krievs

Būvniecības daļa, priekšnieks — pulkvedis A. Galindoms

Finansu daļa, priekšnieks — pltn. R. Pičs

Intendanturas daļa, priekšnieks — pulkvedis L.k.o.k. E. Kreismanis

Kara skolas:

Augstāka kara skola, pr-ka a.p.i. — pulkvedis L.k.o.k. K. MāttttSS

Kara skola, pr-ks — pulkvedis L.k.o.k. K. Mateuss

Kara slimnīcas:

Rīgā, priekšnieks — ārsts pulkvedis V. Jaunzems

Daugavpilī, priekšnieks — ārsts pulkvedis B. Blosfclds

Jelgavā, priekšnieks — ārsts pulkvedis Bērziņš

Kurzemes divīzija:

Divīzijas komandieris — ģenerālis L.k.o.k. H. Buks

Div. štāba (Jelgavā) priekšnieks pulkvedis V. Janums
1. Liepājas kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis A. Krīpens
2. Ventspils kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k* /, Stulpiņš
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3. Jelgavas kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. A. Apsitis
Kurzemes artilērijas pulks, k-ris — pulkvedis 2. Jomerts

Vidzemes divīzija:

Divīzijas komandieris — ģenerālis L.k.o.k. F. Virsaitis

Divīzijas komandiera palīgs — ģenerālis L.k.o.k. ]. Ezeriņš
Div. štāba (Rīgā) priekšnieks — pulkvedis J. Rozentāls

4. Valmieras kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. J. Skujiņš
5. Cēsu kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. R. Briesma

6. Rīgas kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. J. Liepiņš
Vidzemes artilērijas pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. V. Skaistlauks

Latgales divīzija:

Divīzijas komandieris — ģenerālis L.k.o.k. A. Krustiņš

Divīzijas komandiera palīgs — ģenerālis L.k.o.k. R. Klinsons

Div. štāba (Cēsīs) priekšnieks — pulkvedis L.k.o.k. K. Lejiņš
7. Siguldas kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. V. Spandegs
8. Daugavpils kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis Kasparsons
9. Rēzeknes kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. R. Ceplītis

Latgales artilērijas pulks, k-ris
— pulkvedis L.k.o.k. J. Žīds

Zemgales divīzija:

Divīzijas komandieris — ģenerālis L.k.o.k. Ž. Bachs

Div. štāba (Daugavpilī) priekšnieks — pulkvedis A. Silgailis
10. Aizputes kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. A. Kurše

11. Dobeles kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. N. Ābeltiņš
12. Bauskas kājnieku pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. K. Dzenītis-

Zēniņš

Zemgales artilērijas pulks, k-ris — pulkvedis A. Kalniņš

Artilērijas inspektors
ģenerālis L.k.o.k. A. Danebergs (Dannenbergs)

A.I. štāba priekšnieks — pulkvedis K. Kārkliņš
Smagās artilērijas pulks, k-ris — pulkvedis P. Veimanis

Zenītartilerijas pulks, k-ris — pulkvedis A. Skroderim

Krasta artilērijas pulks, k-ris — pulkvedis L.k.o.k. E. Plucis

Atsev. art. divizions, k-ris — pulkvedis A. Birkenšteins

Armijas spēkratu dienesta priekšnieks
un Auto-tanku brigādes komandieris — ģenerālis O. Grosbarts

Štāba (Cēsīs) priekšnieks — pulkvedis J. Kaļķis
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Sapieru pulks
Pulka komandieris — pulkvedis J. Brieže

Jātnieku pulks
Pulka komandieris — pulkvedis L.k.o.k. A. Liepiņš

Armijas sakaru priekšnieks
un Sakaru bataljona komandieris — pulkvedis A. Mucenieks

Ar mijas aviācija

Aviācijas priekšnieks — ģenerālis J. Baško

Sev. uzd. virsnieks pie av. p-ka — pulkvedis L.k.o.k. J. Indans

Aviācijas pulks, komandieris — pulkvedis R. Kandis

Kara flote

Flotes komandieris — admirālis K. Spāde
Štāba priekšnieks — kom. kapt. F. Lipstons
K/k Virsaitis komandieris — kom. kapt. A. Brūders

Zemūdeņu divizions, k-ris — ;. kapt. A. Kalns

Minu divizions, k-ris — ;'. kapt. E. Barotājs

Militārie atašeji (kara aģenti) Latvijai bija 12 Eiropas valstīs.

Latvija piederēja pie tām retajām valstīm, kurās iznāca savs mili-

tārais dienas laikraksts Latvijas Kareivis (red. kapt. A. Rūdzis). Bez

tam iznāca vēl arī 3 militāri mēnešraksti: Militārais Apskats, Kadets

un Aizsargs, kā arī 3 gadskārtēji žurnāli — Lāčplēsis un Kara Inva-

lids 11. novembrī un Latviešu Strēlnieks Ziemassvētkos.

Ar armiju cieši saistīta bija arī lekšlietu ministrijai pakļautā Ro-

bežsargu brigāde un Sabiedrisko lietu ministrijai pakļautā Aizsargu

organizācija.

ROBEŽSARGU BRIGĀDE

Latvijas robežu apsardzību veica sevišķa Robežsargu brigāde 5

bataljonu sastāvā ar apm. 100 virsniekiem un 1.200 instruktoriem un

kareivjiem. Tā bija pakļauta lekšlietu ministrijai, bet iekšējās iekār-

tas un militāro uzdevumu ziņā — Kara ministrijai. Brigāde sastāvēja
no bij. armijas karavīriem, kas bija beiguši instruktoru kursu. Bri-

gādes komandieris kopš 1928. gada bija ģenerālisL.k.o.k. L. Bolšteins,
štāba priekšnieks — pulkvedis L.k.o.k. V. Kalniņš, adjutants —

kapt. A. Strazdiņš.
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Robežsargs uz Latvijas un

Padomju Savienības robežas

AIZSARGU ORGANIZĀCIJA

Aizsargu organizācija ar uzdevumu palīdzēt valsts drošības iestā-
dēm uzturēt valstī mieru, drošību un kārtību 1940./41. gadā bija
diezgan ievērojams spēks, kas skaitliski pārsniedza pat rēgulārās ar-

mijas sastāvu. 1940. g. 1. janvārī organizācijai bija 31.766 aizsargi,
14.810 aizsardzes un 14.000 jaunsargu, pēc territoriālā principa sada-
līti 19 pulkos (katrā apriņķī viens), kas savukārt bija iedalīti batal-
jonos, rotās, vados un grupās. Bez tam bija vēl atsevišķs Dzelzceļu
aizsargu pulks, Aizsargu aviācijas pulks ar 26 lidmašīnām, 3 jūras
divizioni v.c. speciālas vienības.

Aizsargu organizācijas administrātīvi-saimnieciskā pamatvienība
bija nodaļa (katrā pagastā viena). Pilsētās un speciālos pulkos aiz-
sargi bija apvienoti administratīvi saimnieciskās vienībās, raugoties
no lietderības viedokļa.

Pēc sociālā stāvokļa Aizsargu organizācijas biedru V- bija lauci-
nieki (ap 30«o vecsaimnieku, 20% jaunsaimnieku un 25<Vo strādnieku)
un 74 pilsētnieki.
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Aizsargi parādē

Aizsardzes gājienā
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Aizsargu organizācija bija dibināta 1919. gadā, bet 1921. gadā

pārorganizēta par patstāvīgu militāru formāciju, radītu uz brīvprātī-
bas principa pēc Somijas aizsargu organizācijas parauga. Aizsargu

organizācijā varēja brīvprātīgi iestāties ikviens valstiski domājošs

pilsonis, kas nebija tiesas sodīts. Aizsargu pamatsastāvs galvenokārt
nāca no armijas atvaļinātiem virsniekiem, instruktoriem un kareiv-

jiem. Kara gadījumā Valsts prezidentam bija tiesība Aizsargu orga-

nizāciju nodot Kara ministrijas rīcībā.

Aizsargu organizācija ieņēma redzamu vietu arī kultūrāli sabied-

riskā dzīvē. Tai piederēja 89 nekustami īpašumi, galvenokārt Tautas

nami uz laukiem.

Aizsargu organizācijas priekšnieks kopš 1930. g. bija ģenerālis
K. Prauls, štāba priekšnieks līdz 1940. g. 11. martam pltn. J. Ķikulis
un pēc tam līdz organizācijas likvidēšanai kapt. J. Sāns kā šī amata

pagaidu izpildītājs. Pirms tam kapt. Sāns bija Aizsargu štāba apmā-
cības daļas priekšnieks. Administrātīvās daļas pr-ks bija kapt. L.k.o.k.

A. Oše, saimniecības daļas pr-ks — F. Upelincis, fiziskās audzināša-

nas vadītājs — P. Polis un referente aizsardžu lietās — Lidija

Torgani.

MŪSU BRUŅOTO SPEĶU VIENĪBU KAROGI

Kara ministrs ģen. K. Berķis Ziemeļlatvijas un Limbažu atbrīvo-

šanas atceres piemiņas svinībās 1940. g. 2. maijā, nododot Cēsu pulka

bij. skolnieku rotas karogu glabāšanā uz vienu gadu Limbažu vidus-

skolas jaunatnei, cita starpā teica:

„Karogs ir vienības simbols visiem tiem, kas iet aiz viņa. Karogs
ir kādas zināmas domas, kādu zināmu centienu paudējs. Šī doma un

šie centieni izsacīti karogā rakstītā devīzē. Šī devīze ir visiem, kas

karogam seko, viņu uzticības zvērests: Dievam, tēvzemei un tautai

dots svinīgs solījums. Karogs ir aicinājums doto solījumu turēt un

pildīt un arī atgādinājums par to stāvēt, cīnīties un arī mirt, ja lik-

tenis būtu tā lēmis. Un pēdīgi karogs ir arī liecinājums tam, ka zem

viņa pulcētie ir vienota ceļa gājēji par to devīzi, kas karogā rakstīta."

Tādēļ arī mūsu armijas vienības savos karogos rakstīja:
1. Liepājas kājnieku pulks: Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem

rādīsim.

2. Ventspils kājnieku pulks: Visu par Latviju.
3. Jelgavas kājnieku pulks: Mēs iesim tur, kur tēvu zeme sauks.
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Liepājas kājnieku pulks ar diviem karogiem-

pulka un Neatkarības rotas

4. Valmieras kājnieku pulks: Pirms dzimtenei dēli spēj brīvību

pirkt, būs karogam varoņu asinīs mirkt.

5. Cēsu kājnieku pulks: Par tēviju.
6. Rīgas kājnieku pulks: Labāk savu galvu devu, nekā savu tēvu

zemi.

7. Siguldas kājnieku pulks: Šurp, jaunekli, ar vēja spārniem trauc,

kad Latvija tev' brīvīb's karā sauc!

8. Daugavpils kājnieku pulks: Par Latviju.

9. Rēzeknes kājnieku pulks: Ņem, tēvzeme, tavs esmu viss! Sorgoj

Latviju!
10. Aizputes kājnieku pulks: Tava tauta nezudīs, kad tu iesi mirt

par tautu. S.K.G. (Sirds — kurzemnieka gods.)
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Cēsu skolnieku rotas karogs

11. Dobeles kājnieku pulks: £5 &<2frtz aiziedams, Sirdi slēdzu

akmenī, Aust gaismiņa, lec saulīte, Plīst akmenis skanēdams.

12. Bauskas kājnieku pulks: Labāk manu galvu ņema, neka manu

tēvu zemi.

Jātnieku pulks: Dievs, Tēvija, Pulks.

Aviācijas pulks: Visu par Latviju.
Sakaru bataljons: Spoži zibeņi zaro, Pērkons līdz ar mums karo.

Sapieru pulks: Mūžam nerimst Daugavas viļņi, Mūžam dzīvos

varoņgars.
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8. Daugavpils kājnieku pulka un Jātnieku pulka krūšu nozīme

Bruņoto vilcienu pulks: In hoc signo vinces (Ar šo zīmi uzvarēsi.)

Armijas staba bataljons: Ar vairogu vai uz ta

Flote: Mūs vieno Latvijas svētais vārds.

Kara skola: Per aspera ad astra. (Par šķēršļiem līdz zvaigznēm.)

Vidzemes, Kurzemes, Latgales, Zemgales, Krasta un Smagās arti-

lērijas pulkiem un Atsevišķam artilērijas divizionam karogu nebija,

bet bija sudraba taures — aicinātājas kara gadījumā uz cīņu par savu

tēvu zemi.

Armijas atsevišķām daļām karogu, kā atzinības zīmi, parasti dā-

vāja kāda pašvaldība vai sabiedriska organizācija un to pasniedza

Valsts prezidents kā valdības un visas tautas uzticības zīmi.

Aizsargu vienības savos karogos rakstīja:
1. Talsu aizsargu pulks: Visu par Latviju!

2. Ventspils aizsargu pulks: Par mieru, kārtību, drošību!

3. Ludzas aizsargu pulks: lekšējā drošība — tautas labklājība.

4. Jēkabpils aizsargu pulks: Visu par Latviju!

5. Rīgas aizsargu pulks: Visu par Latviju!

6. Aizputes aizsargu pulks: Par Latvijas mieru un drošību.

7. Valkas aizsargu pulks: Tev, dārgai Tēvu zemei, drošību, labklā-

jību, saules mūžu!
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Talsu aizsargu pulka karogs

8. Valmieras aizsargu pulks: Tēvu zemes mīlestība visaugstākais
tikums zemes virsū.

9. Madonas aizsargu pulks: Karogs, kas brīvības laikā mums dots,
mūžam lai laimīgai Latvijai mirdz!

10. Cēsu aizsargu pulks: Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem
radīsim.

11. Tukuma aizsargu pulks: Dzīvību par Latvijas brīvību!

12. Ilūkstes aizsargu pulks: Uz ežiņas galvu liku, sargāt savu Tēvu
zemi.

13. Bauskas aizsargu pulks: Par Tēvu zemi dārgo.
14. Kuldīgas aizsargu pulks: Mēs sargāsim tevi, Tēvu zeme!

15. Liepājas aizsargu pulks: Ņem, Tēvzeme, tavs esmu viss!

16. Jelgavas aizsargu pulks: Modri stāvam sargu vietās, lai var

brīvi Latvija zelt!

17. Rēzeknes aizsargu pulks: Strādā un esi nomodā.

18. Daugavpils aizsargu pulks: Par Tēvu zemes brīvību, mieru
un laimi.
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Brīvības pieminekļa ciļņi:

Lāčplēsis Latvijas tēls

19. Abrenes aizsargu pulks: Cildeni un vīrišķīgi sargāt savu Tēvu

zemi.

Dzelzceļu aizsargu pulks: Ja gribam pastāvēt, tad vajag bruņās būt.

Aizsargu aviācija: Par Latviju — nacionālu, daiļu, varenu!

KAROGUUN PIEMINEKĻU LIKTENIS PĒC LATVIJAS OKUPĀCIJAS

Pēc Latvijas armijas likvidēšanas, 1940. g. beigās, visus korogus
nodeva glabāšanā Latvijas Kara muzejā, izņemot vienīgi bij. Stu-

dentu rotas karogu, kas glabājās pie vienas no piecām vecākām lat-

viešu korporācijām. Kara muzejā nonāca arī aizsargu karogi, bet ne

visi.
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Latvijas okupanti bailēs par nākotni jau no pirmās okupācijas
dienas centās iznīdēt pagātni un savā visa sagraušanas mānijā dažkārt

nav saudzējuši pat paaudžu paaudzēm celtos pieminekļus.
Jau okupācijas pirmajā gadā komūnisti sagrāva Latgales atbrīvo-

šanas pieminekli Rēzeknē. Arī otras okupācijas gados klusībā ir izda-

rīta atsevišķu pieminekļu likvidēšana. Tā 1950. g. novākts 7. Sigul-
das kājnieku pulka kritušo karavīru piemineklis Alūksnē. 1951. g.

—

pirmā Latvijas valsts prezidenta J. Čakstes piemineklis Jelgavā. No-

zudis arī Jelgavas atbrīvošanas piemineklis, un tā vietā stacijas

priekšā uzstādīts Ļeņina tēls. 1951. g. sākumā saspridzināti Brīvības

pieminekļi Cēsīs, Valmierā un — iespējams — arī vēl citur.

Zināmas pārmainās piedzīvojuši ari Brāļu kapi Rīga.
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OTRA PASAULES KARA SĀKUMS

TĀ TAS IESĀKĀS

1939. g. 15. marta Vācija okupē Bohemiju un Moraviju; Ungārija

okupē Karpatu Ukrainu.

18. marta Anglija cenšas panākt līgumu ar Padomju Savienību.

21. martā Vācija pievieno sev Klaipēdas apgabalu;* vēlas iegūt
arī Dancigu un „koridoru" caur koridoru.

26. martā Polija noraida Hitlera prasību.
28. martā Spānijā izbeidzas pilsoņu karš, kas ilga 986 dienas.

31. martā Anglija garantē Polijas neatkarību.

5. aprīlī Vācija oficiāli ierosina Dancigas pievienošanu Vācijai.
7. aprīlī Itālija okupē Albāniju.
27. aprīlī Anglija pieņem likumu par vispārēju karaklausību.

28. aprīlī Hitlers uzteic Anglijas-Vācijas flotu līgumu un Vācijas-

Polijas neuzbrukšanas līgumu.
3. maijā par Padomju Savienības ārlietu komisāru Ļitvinova vietā

nak Molotovs.

25. maijā Vācija noslēdz militāru līgumu ar Itāliju.

7. jūnijā Berlīnē paraksta Latvijas-Vācijas neuzbrukšanas līgumu.
13. jūnija numura ievadā Pravda raksta, ka Somijas, Igaunijas,

un Latvijas neitrālitātes uzturēšana ir ļoti svarīga Padomju Savienī-

bas drošībai. Ka šo valstu drošība ir ar lielāko nozīmi arī Lielbritā-

nijai un Francijai, to atzīstot pat tāds polītiķis kā Čerčils.

27. jūlijā notiek masu aresti PSRS virsnieku vidū.

7. augustā pārtrauc angļu-krievu sarunas Maskavā.

* Kad Vācija okupēja Klaipēdas apgabalu, Lietuvas valdība lūdza Latvijas valdību

atļaut Lietuvas flotes vienībām uzturēties Latvijas territoriālos ūdeņos pie Liepājas,

līdz Lietuva paspēj izbūvēt jaunu savas flotes bazi Sventājā, Latvijas tuvumā.
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10. augustā notiek pirmās sadursmes uz Vācijas-Polijas robežas.

19. augustā Vācija noslēdz ar PSRS tirdzniecības līgumu.
22. augustā vācu prese paziņo par Vācijas-Padomju Savienības ne-

uzbrukšanas līgumu. Ribentrops ierodas Maskava.

STAĻINA UN HITLERA VIENOŠANĀS

1939. g. 23. augusta Vācija un Padomju Savienība parakstīja sav-

starpējās neuzbrukšanas paktu" un slepenu papildprotokolu pie tā:

Papildprotokols
Sakarā ar neuzbrukšanas pakta parakstīšanu starp Vāciju un PSRS apakšā

parakstījušies abu pušu pilnvarotie pilnīgi slepenās pārrunās aplūkoja jautā-

jumu par abpusēju interešu sfairu noteikšanu Austrumeiropā* Pārrunas deva

sekojošu rezultātu:

1. Territoriālu un politisku pārvērtību gadījumā Baltijas territorijā (So-

mijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) Lietuvas ziemeļu robeža vienlaicīgi ir

Vācijas un PSRS interešu sfairu robeža. Lietuvas intereses uz Vilnas apgabalu
tiek abpusēji atzītas.

(2. un 3. pants attiecas uz Poliju un Besarābiju. Red.)
4. Šo protokolu abas puses uzskata par sevišķi slepenu.

Maskavā, 1939. g. 23. augustā.

Vācu valdības vārdā J. Ribentrops
PSRS valdības pilnvarā V. Molotovs

Nedēļu pēc tam, kad abi diktātori, Staļins un Hitlers, bija sadevu-

šies rokās un jau iepriekš sadalījuši laupījumu, Vācija 1939. g. 1. sep-
tembrī un Padomju Savienība 17. septembrī iebruka Polijā. Bija
sācies Otrs pasaules karš, pie tam bīstami tuvu Latvijas robežām.

Latvijas valdība tai pašā dienā pasludināja absolūtu neitrālitāti, bet

atturējās mobilizēt savu bruņotos spēkus neitrālitātes aizstāvēšanai.

Polija nespēja cīnīties pret divu lielvalstu armijām. Dažu nedēļu
laikā tās pretestība bija salauzta. Poļu armijas vienības un arī civi-

listi no Polijas ziemeļu daļas meklēja patvērumu Latvijā Šo poļu
spēku atbruņošanai daļu Daugavpils garnizona izvietoja gar Latvijas-

* Jēdziens „interešu sfaira" nav valststiesiski definējams. Liekas arī, ka katra puse

to iztulkoja savādāk. Tā vācu sūtnis Rigā Kotze bija ieskatos, ka Hitlers zem šī apzī-
mējuma nav domājis attiecīgo territoriju okupēsanu un bojševizēsanu. To apstiprina
arī tas, ka Vācija kā vienu no kara pieteikšanas iemesliem minēja Baltijas valstu sov-

jetizēšanu.
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Fotokopija no slepenā protokola beigu daļas

Polijas robežu. Saprotams, latviešu tautas un valdības simpātijas bija
poļu pusē, bet katru draudzības parādīšanu, pat cilvēcīgu pretimnāk-
šanu nelaimīgiem poļiem abi lielie kaimiņi — Polijas uzvarētāji un

sadalītāji — uzskatīja par nedraudzīgu rīcību, neitrālitātes pārkāp-
šanu, agresijas organizēšanu u.t.t.

Latvijas robežu pārnākušos poļu karavīrus novietoja Liepājā,

apsargāšanu uzdodot organizēt un pārraudzīt Liepājas garnizona

priekšniekam ģen. O. Dankeram. Tā kā mūsu karavīri sirsnīgi juta
līdzi poļu karavīru traģēdijai, tad attiecības ar internētiem bija drau-

dzīgas un režīms nometnē viegls. Septembra beigās Daugavpilī atli-

doja un internējās 72 poļu armijas lidmašīnas ar 143 virsniekiem un

instruktoriem. Tos novietoja nometnē Cekulē pie Rīgas.

Tie poļu karavīri, kas bija pratuši legālizēties kā civīlisti (resp.

kam bija civīlie personības dokumenti), Latviju atstāja, vairumam

caur Skandināviju izbraucot uz Angliju. Bet tos poļu karavīrus, kas

to vēlējās, novietoja lauku darbos pie lauksaimniekiem, maksājot

parasto laukstrādnieku atalgojumu.

Pēc Polijas valsts iznīcināšanas abi „uzvarētāji" 28. septembrī pa-

raksta Maskavā „Vācijas-PSRS robežu un draudzības līgumu" un

tam pievienoto 1939. g. 23. augusta slepenā protokola grozījumu:
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Polijas ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Stachievics 1938. g. viesojās Rīgā.
Rīgas stacijā: 3. no kreisās puses ģen. Stachievičs, pa labi no viņa mūsu

Armijas štāba priekšnieks ģen. Hartmanis, Polijas sūtnis Klopatovskis un

Rīgas garnizona priekšnieks ģen. Virsaitis

Papildprotokols

Apakšā parakstījušies pilnvarotie konstatē vācu valsts valdības un PSRS
valdības vienprātību par sekojošo:

1. 1939. g. 23. augustā parakstītais slepenais papildprotokols tiek grozīts
1. punktā tādējādi, ka Lietuvas valsts territorija iekļautaPSRS interešu sfairā,
kamēr, no otras puses, Ļublinas vaivadijas un Varšavas vaivadijas dala ie-
kļauta Vācijas interešu sfairā. Tiklīdz PSRS Lietuvas territorijā savu interešu
īstenošanai uzsāk īpašus pasākumus dabiskas un vienkāršas robežas nosprau-
šanas nolūka, tagadējā Vācijas-Lietuvas robeža tādējādi ratificēta, ka Lietu-
vas apgabals, kas atrodas DR no pievienotā kartē iezīmētās līnijas, piekrīt
Vācijai.

2. Tālāk nolemj, ka spēkā esošos saimnieciskos darījumus starp Vāciju un

Lietuvu iepriekš pieminētie PSRS pasākumi nedrīkst ietekmēt.
Maskavā, 1939. g. 28. septembrī.

Vācu valdības vārdā J. Ribentrops
PSRS valdības pilnvarā V. Molotovs
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Ar 1939. g. 23. augusta savstarpējās neuzbrukšanas paktu un 28.

septembra robežu un draudzības līgumu (kā ari labvēlīgiem tirdznie-

cības līgumiem) Hitlers bija ieguvis Staļina atbalstu Francijas un

Anglijas satriekšanai. To Hitlers Staļinam atlīdzināja ar šiem līgu-
miem pievienotiem slepeniem papildu protokoliem par „interešu

sfairu" noteikšanu no Baltijas jūras līdz Melnai jūrai.
Ar šiem diviem slepeniem papildprotokoliem Padomju Savienība

bija ieguvusi to, pēc kā tā bija tīkojusi jau daudzus gadus: brīvas

rokas trīs Baltijas valstu — Latvijas, Igaunijas un Lietuvas — brī-

vības iznīcināšanai. Anglijas ārlietu ministra Halifaksa vārdiem sa-

kot: Hitlers iztirgoja Staļinam to, kas viņam nepiederēja — Baltijas
tautu brīvību. Staļins arī nekavējoties sāka rīkoties, rīkoties ar viltu

un varu.

Šī apkaunojošā tirgošanās turpinājās līdz pat 1941. g. jūnijam, kad

Hitlers to 22. jūnijā izbeidza ar pēkšņu iebrukumu Pad. Savienībā.

1941. g. 10. janvārī, sakarā ar Vācijas — PSRS tirdzniecības lī-

guma noslēgšanu, Molotovs un Šulenburgs paraksta Maskavā vēl

trešo slepeno protokolu attiecībā uz Baltijas valstīm:

Papildprotokols

Apakšā parakstījušies pilnvarotie apliecina, ka Vācija un Padomju Savie-

nība vienojas par sekojošo:
1. Vācijas valdība atsakās no savām pretenzijām uz Lietuvas territorijas

daļu, kas pieminēta 1939- g. 28. septembra slepenajā papildprotokolā un

iezīmēta šim protokolam pievienotajā kartē.

2. Padomju Savienības valdība apņemas kompensēt Vācijai šai protokola
1. punktā pieminēto territoriju ar 7,5 milj. zelta dolāriem vai 31,5 milj. vācu

markām.

31,5 mii], vācu marku maksājumu padomju valdība kārtos šādi: l/8 daļu

un proti 3.937.500 vācu marku atlīdzina ar krāsaino metallu piegādi trīs

mēnešu laikā no šī protokola parakstīšanas; pārējās % daļas un proti
27.562.500 vācu marku atskaita no vācu maksājumiem zeltā saskaņā ar saim-

niecisko līgumu, ko noslēdzis vācu tirdznieciskās delegācijas vadītājs Šnnrre

ar ārējās tirdzniecības komisāru Mikojanu un kas kārtojami līdz 1941. g.

11. februārim.
3. Šis protokols uzrakstīts krievu un vācu valodās un stājas spēkā tūlīt pēc

parakstīšanas.
Maskavā 1941 g. 10. janvārī.

Vācu valdības vārdā Fr. W. Šulenburgs
PSRS valdības pilnvarā V. Molotovs
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Te jāpiezīmē, ka par protokolā minētās Lietuvas territorijas dalu
krievi no sākuma piesolīja Vācijai divu gadu laikā samaksāt tikai

3.860.000 zelta dolāru. Papildprotokolā minētajā saimnieciskajā lī-

gumā Padomju Savienība apsolījās piegādāt Vācijai 2,5 milj. tonnu

graudu, 1,5 milj. tonnu eļļas u.t.t.
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AR VARU UN VILTU

UZSPIESTAIS SAVSTARPĒJĀS PALĪDZĪBAS PAKTS

1939. g. 22. septembrī Molotovs aicināja uz Maskavu Igaunijas
ārlietu ministru K. Selteru parakstīt jaunu tirdzniecības līgumu, bet

tā vietā Molotovs nodiktēja „savstarpējās palīdzības" līgumu.* Igau-

nija bija spiesta to parakstīt 28. septembrī un Latvija līdzīgu līgumu
5. oktobrī, bet Lietuva 10. oktobrī. Divpadsmit dienās trīs neatkarī-

gas valstis Kremļa draudos bija spiestas pielaist naidīga karaspēka
novietošanu savā zemē. Somija no tāda līguma kategoriski atteicās,
un 30. novembrī Padomju Savienība iebruka Somijā. Sākās t.s. Somu-

krievu ziemas karš/:' ::'

Kad 1939. g. 2. oktobrī Latvijas ārlietu ministrs V. Munters, pa-
klausot Maskavas aicinājumam, devās uz sarunām Maskavā, drau-

dzīgais" austrumu kaimiņš bija jau sapulcinājis „manevros" pie Lat-

vijas robežas divus tanku korpusus, divas kavalerijas divīzijas un

vismaz 6 kājnieku divīzijas.

Lietuvas armijas virspavēlnieks ģenerālis St. Raštiķis, kas pieda-
lījās Lietuvas delegācijā, kura devās uz Maskavu „savstarpējās palī-
dzības" pakta noslēgšanai, savās atmiņās lietuvju informācijas biļe-
tena ELTA-Pressdienst 1954. g. septembra numurā raksta:

* Kad 27. septembrī Ribentrops ieradās Maskavā, lai noslēgtu Vācijas-PSRS robežu

un draudzības paktu ar tam pievienoto slepeno protokolu, viņš priekšā atrada vācu

sūtņa Tallinā telegrammu, kurā sūtnis ziņoja, ka igauņu valdība viņu tikko informē-

jusi, ka Padomju Savienība „ar draudiem nekavējoši uzbrukt" prasa bāzes sarkanar-

mijai Igaunijas territorijā. — Pēc sarunas ar Staļinu un Molotovu Ribentrops 27./28.
septembra naktī telegrafēja Hitleram, ka „šonakt tiek noslēgts līgums par 2 sarkanar-

mijas divīziju un vienas aviācijas vienības novietošanu Igaunijā, bet līdz turpmākam
igauņu valsts iekārta netiek skārta".

** Somija šai karā zaudēja 18.000 kritušus un 32.000 ievainotus karavīrus, kā arī bija
spiesta atdot Padomju Savienībai prāvu daļu savas territorijas.
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„Jau pārlidojot Latvijas un Krievijas robežu (7. oktobrī), visur

redzējām sarkanarmijas sablīvējumus. Visas ieroču šķiras bija nostā-

dītas gatavībā, lai iesoļotu Latvijā, tiklīdz saņems rīkojumu. lespaids

bija satriecošs, jo mēs zinājām, ka kuru katru brīdi pierobežā iera-

dīsies arī Lietuvai nolemtās sarkanarmijas karaspēka daļas."
Pēc bazu līguma noslēgšanas Maskava šos spēkus pārsvieda pret

Somiju.
V. Munteram izbraucot uz Maskavu, Ministru kabinets tam bija

izdevis blanko pilnvaras, bet gan ar piebildumu nekādu līgumu

neparakstīt, pirms to nav apspriedis Ministru kabinets. Munters šo

Ministru kabineta vēlēšanos tomēr ignorēja, un, pēc 3 dienu nogur-

dinošām sarunām (abpusējas kaulēšanās) Kremlī ar Staļinu un Molo-

tovu, 5. oktobrī parakstīja ar draudiem uzspiesto un nodiktēto

„savstarpējās palīdzības" paktu, ar ko Padomju Savienība ieguva

Latvijā militāras bāzes ar tiesībām tanīs novietot 30.000 vīru lielus

sarkanarmijas spēkus. Ministru kabinetu ar līguma saturu Munters

iepazīstināja tikai pēc atgriešanās Rīgā. Par to sevišķi neapmierināts

bija prof. J. Auskaps un arī daži citi ministri. Arī valsts bruņotie

spēki bija paziņojuši valdībai un Valsts drošības padomei gatavību
cīnīties un nest jeb kurus upurus.

Latvijas valdība šo „Savstarpējo palīdzības paktu" apstiprināja
1939. g. 10. oktobra sēdē. (Pakta tekstu skat. Likumu un Ministru

kabineta noteikumu krājuma 27. burtnīcas fotokopijā.)
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N. Strunkes stikla gleznojums Armijas virsnieku kluba reprezentācijas telpās
— Latvju kareivja, jaunavas un virsnieka rekonstrukcija

PIRMIE PĀRGRUPĒJUMI LATVIJAS ARMIJAS VADĪBĀ

Jau otrā dienā pēc pakta parakstīšanas mūsu armijas vadībā

notika vairākas pārmaiņas. 6. oktobrī Valsts prezidents ar pavēli

(nr. 278) armijai un flotei atbrīvoja ģenerāli L.k.o.k. M. Hartmani

no Armijas štāba priekšnieka amata un iecēla viņu par sevišķu uzde-

vumu ģenerāli pie armijas komandiera, bet viņa vietā par Armijas

štāba priekšnieku iecēla gados jaunāko Augstākās kara skolas priekš-
nieku ģenerāli L.k.o.k. H. Rozenšteinu.

Ar tās pašas dienas pavēli pēc paša vēlēšanās no Vidzemes divī-

zijas štāba priekšnieka amata atbrīvots pulkvedis O. Fogelmanis
(dzim. 1888. g.) un ieskaitīts zemessargos; dienesta interešu labā

atvaļināts no dienesta 11. Dobeles kājnieku pulka komandieris

pulkv. T. Brige un viņa vietā par 11. Dobeles kājnieku pulka ko-

mandieri iecelts 1. Liepājas kājnieku pulka pltn. L.k.o.k. N Ābeltiņš,
reizē paaugstinot viņu par pulkvedi; Zemgales divīzijas štāba priekš-
nieks pulkv. A. Bubinduss pārvietots uz Vidzemes divīziju par štāba

priekšnieku, bet par Zemgales divīzijas štāba priekšnieku iecelts

Augstākās kara skolas pltn. A. Silgailis.
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Par jaunā Armijas štāba priekšnieka ģenerāļa L.k.o.k. H. Rozen-

šteina tuvākiem līdzstrādniekiem kļuva štāba operātīvās daļas virs-

nieki pltn. ]. Upītis. kapt. K. Augstkalns un kapt. Bebris, apmācības

daļas priekšnieks pltn. P. Liepiņš, informācijas daļas priekšnieks

pulkv. F. Celmiņš, audzināšanas daļas priekšnieks pltn. Ā. Kon-

trovskis, organizācijas-mobilizācijas daļas priekšnieks pulkv.

J. Streipa, citu armijas štāba daļu virsnieki pltn. A. Ronis, pltn.
A. Bļaus, Aviācijas pulka kom-ris pulkv. R. Kandis, divīziju štābu

priekšnieki pulkv. V. Janums, pulkv. A. Silgailis, pulkv. J. Rozen-

tāls un pulkv. K. Lejiņš, Sapieru pulka štāba priekšnieks pltn. Zaķis

v.c. Visi šie virsnieki bija ar augstāko militāro izglītību, daži to iegu-
vuši pat ārzemēs, piem., ģenerālis Rozenšteins un pulkv. Janums —

Čechoslovakijā, pltn. Liepiņš un pltn. Bļaus — Francijā.
9. oktobrī Ministru kabinets, lai rastu līdzekļus valsts aizsardzības

pastiprināšanai, paaugstināja dzelzceļa tarifus un nodokļus uz dažām

precēm, piem., alkoholiskiem dzērieniem, tabakai, latolam v.c.

14. oktobrī ar kara ministra pavēli no aktīvā kara dienesta atva-

ļināja tos instruktorus un kareivjus, kas izteica vēlēšanos izmantot

repatriācijas tiesības un izbraukt uz Vāciju.

SARKANARMIJAS BAZES LATVIJĀ

Sarunām par vietām, kur novietot Padomju Savienības kājnieku
vienības, kur izbūvēt lidlaukus aviācijai un kādās ostās izvietot sar-

kanās flotes kara kuģus, Ministru kabinets 12. oktobra sēdē iecēla

Jzomisiju 1939. g. 5. oktobra Maskavā starp Latviju un PSRS no-

slēgtā savstarpējās palīdzības paktā paredzēto sarunu vešanai ar

PSRS pārstāvjiem militāros jautājumos, kas no šī pakta izriet" seko-

jošā sastāvā: priekšsēdis — Armijas štāba ģenerālis Hartmanis; lo-

cekļi: Flotes pārvaldes admirālis Spāde, Techniskās divīzijas pulk-
vedis Baško, Armijas štāba pulkvedis Jeske, Auto-tanku pulka pulk-
vedis Grosbarts, Artilērijas inspektora štāba pulkvedis Kārkliņš; sek-

retārs — Vidzemes divīzijas kapteinis Kalniņš.
Maskava par saviem pārstāvjiem atsūtīja ģenerāli Isakovu un vice-

admirāli Kuzņecovu.
Flotes bāzei krievi prasīja Rīgas ostu, bet tanku vienībām Jelgavu.

Mūsu pārstāvjiem Ministru kabinets bija devis norādījumus, ka ne-

vienu sarkanarmijas ieroču šķiru nedrīkst novietot bāzēs austrumos

no Ventas. Par labāko atrisinājumu uzskatīja Liepājas Kara ostu,
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izvācot no turienes mūsu karaspēka vienības. Sarkanās flotes un kāj-
nieku vienībām telpu kazarmēs pietiktu, un tās atrastos arī zināmā

izolācijā.
Sarunas ieilga, un iejaucās Padomju Savienības sūtnis Zotovs. Bei-

dzot tomēr Isakovs atteicās no prasības pēc novietnes Jelgavā un

Kuzņecovs no flotes bāzes Rīgā, un 23. oktobrī jauktā Latvijas un

Padomju Savienības militārā komisija parakstīja vienošanos par sav-

starpējā palīdzības pakta reālizēšanu, pēc kuras bez flotes bāzēm

Liepājā un Ventspilī krievi ieguva bāzes arī saviem sauszemes un

gaisa spēkiem zemes iekšienē: Ezerē, Vaiņodē, Priekulē, Paplakā,

Cīravā, Piltenē un ziemeļos no Ventspils, kādā Dundagas pagasta

skolā, kopā 9 vietās. Tomēr pēc šo bazu ieņemšanas radās vēl dažā-

das papildu prasības un arī dažas jaunas bāzes.

Pēc vienošanās dažu dienu laikā mūsu garnizoniem vajadzēja atbrī-

vot vietas padomju bāzēm. Pavēle par vietas atbrīvošanu krieviem

vissmagāk skāra Liepājas garnizonu, jo divu dienu laikā bija jāatbrīvo
visa Kara osta. Bija jāizvācas ne tikai Kurzemes divīzijai ar 2 kāj-
nieku un vienu artilērijas pulku, bet arī Aviācijas pulka 8. eskadriļai,

Zemūdeņu bāzei, Liepājas kara slimnīcai, Artilērijas laboratorijai, vi-

sām noliktavām un Kalpaka pamatskolai. Karavīri dienu un nakti

drudžaini strādāja, lai nogādātu mantas uz vilcienu. Virsnieku un

instruktoru ģimenes iesaiņoja savas mantas, lai arī tās nogādātu uz

vilcienu. Ešelons pēc ešelona atstāja Liepājas Kara ostu.

1. Liepājas kājnieku pulka štābs novietojās Saldū, bet vienības pa

apkārtējām apdzīvotām vietām (bij. muižām, krogiem, skolām u.t.t.).

Liepājas pilsētā iedzīvotāju drošības labad palika viens kājnieku

bataljons. 2. Ventspils kājnieku pulka štābs novietojās Talsos,

bet vienības Kuldīgā, Dundagā un Sabilē. Kurzemes artilērijas pulka
štābs novietojās Tukumā, bet vienības pa apkārtnes apdzīvotām
vietām. Artilērijas laboratoriju pārvietoja pa daļai uz Galveno arti-

lērijas noliktavu Rīgā un uz Cekuli. Liepājas kara slimnīcu pārvie-

toja uz Jelgavu. Pēdējā kara ostu atstāja Aviācijas pulka 8. eskadriļa

kapt. K. Ercuma vadībā un pārcēlās uz Ķīšezeru (5 hidroplāni), bet

apmācības lidmašīnas uz Spilves lidlauku. Kara flotes vienības pār-
cēlās no Liepājas uz Daugavgrīvu.

„Aizbraucēju sirdis nomāca viena un tā pati doma: kad mēs atgrie-
zīsimies? Kāpēc vispār mums viss ir jāatstāj svešiem ienācējiem?"
raksta savās atmiņās Kurzemes divīzijas komandieris un Liepājas

garnizona priekšnieks ģenerālis L.k.o.k. O. Dankers. Un 1. Liepājas

kājnieku pulka komandieris pulkvedis A. Krīpens: „Jo dzīvā atmiņā
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palicis pēdējais vakars Liepājas Kara ostā. Drēgnā naktī sēžam lielā

pulkā ap ugunskuru. Mēģinām uzvilkt pa dziesmai, bet tās negrib
skanēt. Un kā arī lai dziesmas skanētu, kad visiem balsis žņaudz
asaras".

Pēc bazu līguma noslēgšanas notika arī dažu citu mūsu armijas

vienību pārvietošana, piem. 12. Bauskas kājnieku pulku pārvietoja
no Daugavpils uz Jēkabpili un Krustpili.

Tikko Kurzemes divīzijas pēdējie transporti bija Liepāju atstājuši,
kad Liepājas stacijā (29. oktobrī) ieripoja pirmie padomju karaspēka
vilcieni. Gandrīz vienā laikā ar padomju kājnieku transportiem Lie-

pājas Kara ostā ieradās arī padomju kara flotes vienības — smagais
kreiseris „Kirov" v.c. mazākas vienības.

Liepājas Kara osta, mūsu ērtākā, jaukākā un visvairāk izdaiļotā

garnizona pilsētiņa, kļuva par sarkanarmijas mājokli. Mūsu zemes

visattālākā aizmugurē sāka netraucēti plūst transports pēc transporta

gan ar karaspēku, gan kara materiāliem. Neeksistējot nekādām kon-

troles iespējām, Indras stacijā iekārtotais mūsu Armijas štāba infor-

mācijas dienesta postenis drīz sāka sūtīt uz Rīgu trauksmes ziņas —

neviens nevarēja precīzi pateikt, cik lieli padomju spēki ieplūst mūsu

zemē.

Pēc līguma krieviem bija atļauts bāzēs novietot 30.000 karavīru,
bet šo skaitu nebija iespējams pārbaudīt. Liepājā novietojās viena

krievu divīzija. Bez tam uz Liepājas Kara ostu no Ļeņingradas pār-
vietojās arī galvenie flotes spēki. Jūrnieki neietilpa paredzētajos
30.000. To krievi izmantoja un flotes spēkos ieskaitīja arī visu krasta

artilēriju un sapierus.

Armijas štābam, kas sekoja krievu karaspēka kustībai pa Latvijas
dzelzceļiem ciešā sadarbībā ar Dzelzceļu virsvaldi, ienāca daudzas

raksturīgas telefonogrammas par sarkanarmijas ešelonu kustību un

pašiem sarkanarmiešiem. Šo 30.000 sarkanarmiešu iepludināšana uz

bazu vietām notika galvenokārt naktīs. Ešeloni ceļā, vai apstājoties
stacijās, atradās stingrā pašu sarkanarmiešu apsardzībā. Galvenā

uzmanība bija koncentrēta, lai sarkanarmieši nenonāktu kontaktā ar

vietējiem civīliedzīvotājiem. Šī izolācija turpinājās arī bazu novieto-

jumos.

Lielāka kustības brīvība bija piešķirta vienīgi sarkanarmijas virs-

niekiem un poļitrukiem. Virsniekiem tomēr vienmēr blakus turējās
kāds poļitruks, lai tos atturētu no satikšanās ar vietējiem iedzīvotā-
jiem. Sākumā šķita, ka sarkanarmiešu stacionēšana mūsu zemē paliks
izolēta un bez ietekmes uz ārieni. Tomēr tā nebija.
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Piešķirtās bāzes krievus apmierināja tikai īsu laiku. Nāca papildus

prasības. Tā, piem., kara ministrs ģen. J. Balodis bija spiests ar 12.

janvāri aizliegt Latvijas lidmašīnām pārlidot 1) Liepājas rajonu 3

km rādijā no bij. jūras aviācijas aerodroma, 2) Durbes rajonu 5 km

rādijā no Durbes ezera vidus un 3) Bušenieku rajonu 5 km rādijā
no Bušenieku ezera vidus, bet atļaut krievu lidmašīnām pārlidot Lie-

pājas, Ventspils un Lielirbes rajonus. Valdība bija spiesta atļaut Lie-

pājā apmesties arī padomju virsnieku ģimenēm. Martā Pad. Savie-

nība pieprasīja ielaist Latvijā arī 300 viņu strādniekus un techniķus

sarkanarmijas mītņu izbūvei, kaut gan pēc līguma šie darbi bija
jāveic mūsu techniķiem un amatniekiem. Drīz vien arī noskaidrojās,
ka iebraukušie speciālisti" nebija domāti būvdarbu, bet gan spiego-
šanas un apvērsuma sagatavošanas uzdevumiem.

ASV sūtnis Rīgā Vailijs (Viley) savā 30. aprīļa telegrammā uz

Vašingtonu cita starpā ziņoja, ka „pretvalstiska darbība Latvijā

pēdējā laikā pieņēmusies. Ļoti lielos daudzumos tiek izplatīti revo-

lūcionāri propagandas izdevumi. Ir bijuši arī plakāti un ļaudis 1.

maijā aicināti sacelties pret valdību. Sabiedrisko lietu ministrs

(A. Bērziņš) privātās sarunās apgalvo, ka subversīvās aktivitātes

Latvijā neesot Maskavas ierosinātas".*) Bet tomēr
...

Ar laiku sarkanarmieši sāka saņemt atvaļinājumu iziešanai arī

ārpus bāzēm. Tie tad poļitruku uzraudzībā bariem pulcējās sevišķi

pie precēm pārpildītiem veikalu skatlogiem.
Lai bāzēs novietotiem sarkanarmijas virsniekiem nebūtu jāstaigā

pa Latvijas iestādēm, kas varētu radīt pārpratumus, jo ne visi apgā-
des jautājumi bija nokārtojami pašās bazu vietās, Ministru kabinets

7. novembrī nodibināja sevišķu Padomju karaspēka apgādes komi-

siju ar Kara un Zemkopības ministriju pārstāvjiem pulkveža L.k.o.k.

J. Lavenieka vadībā, pēdējo reizē ieceļot par Lejaskurzemes garni-

zona priekšnieku un paaugstinot ģenerāļa dienesta pakāpē. Kara

ministrs ģenerālis J. Balodis par Kara ministrijas pārstāvjiem šai ko-

misijā iecēla pltn. J. Lakstīgalu un pltn. H. Jansonu, bet Zemkopības

ministrija par savu pārstāvi izraudzīja Rolavu.

Ģenerālim Laveniekam bija nepateicīgais starpnieka uzdevums,

kārtojot lietas ar krievu virsniekiem. īsi pirms krievu karaspēka iera-

šanās, ģenerālim bija gara saruna ar prezidentu K. Ulmani un ģene-
rāli J. Balodi. Beidzot sarunu, prezidents teicis:

, ;
Es uz Jums paļau-

• ASV ārlietu ministrijas publikācijas "Foreign Relations of the United States,

1940" 1. sējumā.
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jos. Dariet, kas stāv Jūsu spēkos." Grūtos starpnieka uzdevumus ģen.
Lavenieks pildīja līdz 1940. g. aprīlim, kad slimības dēļ viņu no

nepateicīgā amata atbrīvoja.

Jau 26. oktobrī Ministru kabinets bija iecēlis sevišķu delegāciju ar

Armijas apgādes pārvaldes priekšnieku pulkvedi A. Dālbergu kā

priekšsēdi, „to jautājumu kārtošanai, kas minēti savstarpējā palīdzī-
bas pakta 2. pantā", t.i. par krievu palīdzību ar apbruņojumu v.c.

kara materiāliem Latvijas armijai. Šīs delegācijas vienīgais ~panāk-
ums" bija 20 krievu tanku ieguvums ar tiem nepiemērotu municiju,
lai gan par bazu karaspēka apgādi ar pārtiku, kas pret samaksu pie-
nācās Latvijai, krievi piesolīja tankus un prettanku ieročus par vai-

rāk nekā 20 milj. latu.

Pirmajās nedēļās bazu karaspēks bija samērā nepretenciozs un bez

kādām sūdzībām un prasībām. Ar katru nodzīvotu nedēļu tas vairāk

un vairāk sāka likt sevi just. Lielākās grūtības sagādāja jūrnieki. Tie

bija daudz nedisciplinētāki kā kājnieki, un arī krievu flotei vien-

mēr bija dažādas prasības, kas neietilpa līguma ietvaros. Bieži krievu

zemūdenes saplosīja mūsu zvejnieku tīklus, bet zaudējumus atlīdzi-

nāja tikai vienā gadījumā. Kādreiz divi piedzērušies krievu flotes

virsnieki sašāva latviešu šoferi.

Sevišķi uz pavasara pusi bija jūtams, ka krievi apzinīgi meklē

iemeslus strīdiem un nesaskaņām ar mūsu pašvaldības iestādēm un

atsevišķām personām, kam bija kāds uzdevums bazu izkārtojuma
techniskā plāksnē. Sāka ienākt visādas nepamatotas apsūdzības un

apvainojumi, it kā mūsu civīliedzīvotāji būtu uzbrukuši sarkanar-

miešiem un daži pat esot pazuduši bez vēsts. Par visu to atbildība

gulstoties uz latviešu iestādēm, kas neesot spējīgas nodrošināt bazu

karavīru neaizskaramību un drošību. Patiesībā bija gan notikuši

daži sarkanarmiešu dezertēšanas gadījumi, bet bez jebkāda mūsu

civīliedzīvotāju atbalsta.

Kas apdraudēja šo bazu karaspēka „neaizskaramību un drošību",

to atklāja uz rietumiem pārbēgušais čekas pltn. I. Molins 1953. g.

pavasarī vācu illustrētā nedēļas žurnālā Deutsche lllustrierte: ~1939.
gada beigās Maļenkovs komandēja uz Baltijas valstīm Staļina sekre-

tāriāta drošības daļas operātīvo grupu komandieri Serovu ar uzde-

vumu, izmantojot vietējo komūnistu partiju biedrus, inscenēt sabo-

tāžas aktus un uzbrukumus bazu karavīriem."

Kādreiz bija notikušas „demonstrantu" sadursmes ar aizsargiem
Liepājas aizsargu namā. Vēlāk notikuma izmeklēšanas protokolos
varēja lasīt cietušo un aizturēto vidū vairākus krieviskus vārdus,
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kas piederēja pie Liepājā stacionēto padomju kara flotes vienību

matrožiem. Šie „tautas dēli", pārģērbušies privātās drēbēs, bijuši
niknākie uzbrucēji aizsargiem.

Vispār sarežģījumu ar krieviem bija daudz; tos ģen. Laveniekam

vajadzēja kārtot ar krievu korpusa komandieri Morozovu un flotes

štāba priekšnieku Kļevenski. Apspriedēs ar krieviem vienmēr pieda-
lījās kāds „lietpratējs", kas reti iebilda kādu vārdu. Tas izrādījās par
latviešu valodas pratēju, un viņa uzdevums bija noklausīties, ko lat-

vieši savā starpā runā. Mūsu virsnieki viņu atklāja jau pirmajā ap-

spriedē. Kad latvieši vēlāk sāka par viņu ironizēt, „lietpratējs" pa-

zuda. Tad Morozovs stādīja priekšā kā sava štāba priekšnieku kādu

Ozerovu. Sarunās pārsteidza viņa nekrieviskais akcents. Aizdomas,
ka arī Ozerovs ir latvietis, drīz vien apstiprinājās.

Maskavas uzspiestais „savstarpējās palīdzības" pakts bija pirmais

kapa akmens Latvijas brīvībai un suverēnitātei. Ar šī līguma parakstī-
šanu Latvijas liktenis bija izlemts. Bija jābūt pārāk lielam optimistam,
lai varētu cerēt, ka padomju spēki kādreiz atstās Latviju.

New York Herald Tribune 1940. g. 17. jūnija ievadrakstā pareizi
norādīja: „Pieklājīgo neatkarības šķitumu, ko Padomju Savienība

pēc bazu iegūšanas uzturēja Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, rupji
izbeidza garās krievu karaspēka kolonnas, kas gāzās pāri šo trīs

valstu robežām, lai ietvertu tās galīgi un pilnīgi padomju valstī. Šo

valstu 20 gadu neatkarības periods patiesībā bija jau beidzies pagā-

jušā rudenī, kad pirmie padomju garnizoni izvietojās gar Baltijas
jūras piekrasti."

Ka arī Latvijas valdība ir apzinājusies, ka Maskava neapmierinā-
sies ar bāzēm vien, liecina Valsts prezidenta K. Ulmaņa 1941. g. 10.

februāra runa (vakarēšanas dalībniekiem Šķibes Ezerkleišos). Runājot
tur par blokādes radītām grūtībām prezidents cita starpā teica:

~Un es teikšu vēl klāt, ka šis 1940. gads būs arī smaguma pilns

gads Mēs nezinām, ko nākotne visu slēpj. Un tā

mums vajadzīgs gataviem būt grūtībām pretim stāties, tām arī pāri
tikt, tās uzvarēt, lai arvien visā nākotnē mēs varētu dzīvot paši savā

zemē un savā valstī.
. . .

var atnākt brīdis, kad mūsu jaunākie ļaudis
tiek aicināti un iesaukti citā darbā, cita uzdevuma pildīšanai.

Bet vēl ir kaut kas, ko es gribu pateikt. Ja mēs esam pie rokdar-

biem un aušanas, tad vienu lietu pierakstiet, lai neaizmirstas, un tūliņ

stājaties pie darba: ja smagais, izšķirošais brīdis pienāktu, tad, caur-

mērā ņemot, no katras lauku mājas vienam vīra cilvēkam būs jāuz-

velk uniforma. Un tad jūs varat parēķināt un padomāt, ka Rīgā nav
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tādu spīķeru, kas būtu pilni ar veļu vai pat zābakiem. Un tad ziniet,

ka jārūpējas vismaz par diviem krekliem un attiecīgi citiem veļas

piederumiem: diviem dvieļiem un pāris labiem zābakiem. Sākat to

gādāt un turiet gatavībā. Ja tā nebūtu nopietna lieta, es par to

nerunātu šinī brīdī."

BRĪVĀS LATVIJAS ARMIJAS PĒDĒJĀ PARĀDE

Latvijas armijas 20 gadu pastāvēšanas svētku parāde 1939. g. 11.

novembrī bija arī pēdējā brīvās Latvijas armijas parāde. Par Latvi-

jas armijas 20 gadu pastāvēšanas svētkiem un šo pēdējo parādi Valdī-

bas Vēstnesis 13. novembrī rakstīja:
— Armijas 20 gadu pastāvēšanas svētki visā mūsu valstī ir atzī-

mēti ar pienācīgo svinību, bet vissvinīgāk gan mūsu galvas pilsētā,
kur 11. novembra rītā kara ministrs ģen. J. Balodis ar armijas ko-

mandieri ģen. Kr. Berķi un augstākiem virsniekiem ieradās Brāļu un

Meža kapos, godināt Aizsaulē aizgājušos varoņus un valsts vīrus.

Vispirms kara ministrs nolika Brāļu kapos armijas vārdā krāšņu

vainagu, pēc kam, kopā ar pavadoņiem, apstaigāja Brāļu kapos gul-
dīto valsts vīru: pirmā apsardzības ministra J. Zālīša, ģenerāļu D.

Sīmansona un P. Radziņa un pulkveža J. Zemitāna kapus, nolikdams

uz tiem ziedus. Tad kara ministrs J. Balodis ar pavadoņiem devās

Meža kapos un apmeklēja bij. Valsts prezidentu un armijas augstāko

vadoņu J. Čakstes un G. Zemgaļa, apsardzības ministra J. Ducena un

ārlietu ministra Z. Meierovica kapus, nolikdams arī uz tiem ziedu

veltes armijas vārdā.

īsi pirms pulksten 11 Brāļu kapos ieradās armijas augstākais va-

donis Valsts prezidents un Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Dr. Kār-

lis Ulmanis, atvezdams Lāčplēšu kara ordeņa domes vainagu. Valsts

prezidentu sagaidīja kara ministrs ģenerālis J. Balodis, armijas ko-

mandieris un augstākie virsnieki un pie kapu altāra labajā pusē no-

stādītā karavīru goda sardze un kreisajā pusē atvaļināto karavīru

organizāciju vadība ar karogiem. Sēru mūzikai skanot, Valsts prezi-
dents Brāļu kapu altārī nolika Lāčplēšu kara ordeņa domes vainagu,
sacīdams:

„Šodien, armijas un Lāčplēšu kara ordeņa 20. svētku dienā, mēs,

Lāčplēša kara ordeņa dome, esam nākuši šeit uz mūsu tautas svēt-

nīcu, lai ar pateicības pilnām sirdīm atcerētos kritušos varoņus, kuri

ir mīļi un dārgi visai armijai, tautai un visai valstij. Mēs esam at-
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Parādes soli Vienības laukumā

nākuši šajā vietā godināt mūsu varoņus, lai par jaunu solītos, ka
nekad nedzisīs visā tautā tas varoņdarbu gars, kas ierakstīts mūsu
tautas vēsturē, un svētus paturēsim kritušos varoņus, kas cīņās par
valsts neatkarību atdeva savu dārgāko, savu dzīvību. Še altāra svētās

uguns gaismā Lāčplēša ordeņa domes vārdā noliekam šos ziedus, lai

ar šo arejo zīmi apliecinātu to, ko mēs jūtam savās sirdīs un gribam
apliecināt."

Kad Valsts prezidents un kara ministrs Lāčplēša kara ordeņa
domes vainagu bija nolikuši Brāļu kapu altārī, orķestris nospēlēja
valsts himnu, pēc kam Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrības

priekšnieks /. Ērglis Brāļu kapu altārī nolika vainagu visu atvaļināto
karavīru organizāciju vārdā, pieminēdams, ka ar šo vainagu viņi
godina atbrīvošanas cīņās kritušos varoņus.

Kritušo varoņu godināšanai sekoja skaisti izdevusies parāde Uzva-

ras laukumā, uz kurieni jau laikus devās Rīgas garnizona daļas un

ļoti daudz skatītāju, kas gribēja noskatīties armijas jubilejas svinību

parādi. Kad pulksten 12 Uzvaras laukumā ieradās Valsts prezidents
Dr. Kārlis Ulmanis kopā ar kara ministru ģen. J. Balodi, plašajās
publikas tribinēs bija jau sapulcējušies valdības un diplomātiskā kor-
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pusa locekļi, valsts, augstskolu un saimniecisko un sabiedrisko orga-

nizāciju vadītāji un ļoti daudz tautas.

Pēc Rīgas kara apgabala garnizona priekšnieka (ģen. F. Virsaiša)

ziņojuma pieņemšanas Valsts prezidents kopā ar kara ministri un

armijas komandieri apstaigāja kara spēka daļas un sasveicinājās ar

tām. Tad Valsts prezidents uzrunāja karavīrus:

Karavīri! Šodien mūsu armijas un Lāčplēša kara ordeņa divdes-

mitā svētku dienā es sveicu jūs un izsaku savu atzinību un pateicību

visiem, kas še Uzvaras laukumā svinīgai skatei esat pulcināti: aktīvās

armijas un flotes vīrus, Lāčplēša kara ordeņa kavalierus, kara inva-

lidus. No šīs vietas es sūtu sveicienus arī jums, kas šodien esat sapul-
cināti skatei citos garnizonos visā valstī.

Un sveicu jūs tagad, armijas, Lāčplēšu un kara invalidu goda

dienā, arī visa mūsu tēvzeme, jūtās jums izteikdama pelnīto pateicību,
līdz ar to apliecinādama — armija tēvuzemei, tēvuzeme armijai.

Jo mūsu armija ir patiesa tautas armija, tagad un jau no paša

pirmā rašanās brīža. Reizē ar patstāvīgās Latvijas valsts nodibinā-

šanu, brīvprātīgi paklausot pirmām mājienam, bez kādas mobilizā-

cijas izsludināšanas, radās valsts sargu pirmās daļas. Tajās iestājās
no pasaules kara lauka pārnākušie karavīri, klausīdami balsij, kas

nāca no siržu dziļumiem, kur bija glabātas un izglabātas tautas sen-

senās ilgas pēc brīvības, patstāvības un neatkarības. Tiklīdz bija

atskanējuši vārdi — patstāvīga, neatkarīga Latvijas valsts, šīs slepe-
nās ilgas uzliesmoja gaišās ugunīs, kas apspīdēja un gaismā cēla ka-

ravīra spožos zobenus, kuru nesēji pateica: mēs esam gatavi atdot

visu jaunās, bet sen gaidītās valsts stiprumam, netaupot ne asinis, ne

veselību, pat ne dzīvību — to visu liekam uz tēvzemes altāra.

Un notika, kam bija jānotiek: uz šādiem aizrautības pilniem tēv-

zemes un tautas mīlestības pamatiem radusies armija īsā laikā izauga
par varoņu armiju, kuras ticību un spēku diendienā vairoja cīņas un

uzvaras.

Pretinieka pārietās valsts robežas sasniedza mūsu pulki, apdrau-
dētā zeme bija atkal mūsu, jo karavīri ar zobenu robežas atkal bija
nosprauduši. Armijas darbi apstiprināja un nostiprināja valsts vīru

vārdus.

To zina it labi visi, kas toreiz paši bija cīnītāju rindās. Liels ir to

skaits, kas vēl arvien nes kara laukā cirstās brūces, bet visu sirdis to

paudīs līdz pēdējam elpas vilcienam. Viņu skaits arī vēl šodien armi-

jas rindās ir liels. Tomēr es gribu, lai to zina arī viņi, kuri par lai-
kiem pirms 20 gadiem dzirdējuši tikai nostāstus, tā ka lai neviens
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Vasaras nometnes apmācības gaitās

Ložmetējnieki slēpošanas treniņā



64

nekad neaizbildinātos un neatrunātos, teikdams, ka musu armijas

nopelni un varoņdarbi viņam ir noslēpums.
Divdesmit gadus mūsu valsts un tauta ir dzīvojusi un strādājusi,

juzdama, ka to droši un uzticami sargā mūsu armija. To zinot, stip-
rāku bruņu kaldināsanai un armijas spēka un spēju pacelšanai valsts

un tauta ir sniegusi bagātīgus līdzekļus iespējamības robežās.

Bet cildinādami mūsu varonīgās armijas nopelnus, godinādami
kritušos un dzīvos varoņus, savus skatus tomēr vēršam nākotnē. Mēs

dzīvojam satraukuma un nemiera pilnā laikā, un ziņas no kara lau-

kiem sasniedz arī mūs ik dienas. Mēs esam ārpus tiešas kara darbības

loka, mēs esam uzturējuši savu neitrālitāti, bet stipriem un gatavo-

tiem, labi sagatavotiem mums jābūt savas neitrālitātes bruņotai aiz-

stāvēšanai. Visapkārt bez apstājas vairojas norādījumi, ka pirmā un

galvenā lieta ir pašu spēks — saimnieciskais, garīgais, bet arī militā-

rais. Par dārgāko mantu mēs uzskatam savu neatkarību, bet tad

mums katrā laikā jābūt gataviem ar visiem līdzekļiem aizstāvēt šo

mūsu valsts patstāvību un neatkarību. Tāpēc mums jāvairo un jāceļ
mūsu aizstāvēšanas un aizsardzības spēki.

Jūs, karavīri, kas stāvat še, Uzvaras laukumā, un skatēs citos gar-

nizonos, jūs to apzināties, bet visiem, kas ir visapkārt šim laukumam

un kas šinī brīdī sēž savās mājās, arī viņiem vajaga zināt un atminēt,
ka varoņu asinīm un dzīvībām pirkto neviens un nekad bez jaunas
cīņas neatdos, nevienam nekad to bez cīņas neļaus paņemt un neviens

nekad nepaņems. Šī apziņa lai stiprina viņus šodien un uz katra

soļa katru dienu.

Karavīri, jūs zināt, ka mums aizvien ar visām valstīm ir pastāvē-
jušas draudzīgas atiecības, kas arī atspoguļojušās mūsu armijas labos

sakaros ar citu valstu armijām. Pakavējoties sīkāk pie tuvākās ap-
kārtnes — mums ir uz kopīga likteņa un vēstures pamatotas attiecī-

bas ar kaimiņiem ziemeļos un dienvidos. Mums ir neuzbrukšanas

līgums ar diviem lielajiem kaimiņiem un turklāt ar vienu no tiem

vēl arī savstarpējas palīdzības līgums. Šinī līgumā ar Padomju Sa-

vienību, kas uzliek noteiktus pienākumus abām pusēm, mēs esam

vienojušies mūsu drošības kopīgai nosargāšanai, jo savās robežās

nodrošināta neatkarīga Latvija ir arī svarīga priekš Padomju Savie-

nības drošības. Tagadējam kara laikam blakus stāv uz mūsu zemes

divu suverenu valstu karaspēks. Abu armiju tradicijas sniedzas atpa-

kaļ uz vienu un to pašu laikmetu, kad cīņā par brīvību mūsu tautas

pacēla savus ieročus. Veselas paaudzes mūžā abas armijas ir mācīju-
šās augstu novērtēt otras spējas un varonību. Šis apstāklis labi noder
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par izeju un ķīlu lojālai sadzīvošanai un sadarbībai miera nodroši-

nāšanas darbā, kādam nolūkam līgums arī ir slēgts. Latvijas un

Padomju Savienības intereses un vēlēšanās miera sargāšanā atrodas

pilnīgā saskaņā. Bet ar to nepietiek. Šai satrauktā nemiera pilnā laik-

metā nevaram aprobežoties ar to, ka izsakām zināmas lietas vārdos.

Mums jābūt arī rīcībai, kas neļauj rūsēt zobenam un bruņas putekļiem
klāt. Taisni otrādi — stiprai jābūt mūsu armijai, arvien stiprākai tai

jātop, un šādu pienākumu mums uzliek arī noslēgtais savstarpējās

palīdzības līgums.

Karavīri, tomēr arī še es atkal teikšu: nekad neaizmirsīsim, ne

mierīgās, ne satrauktās dienās, ka savu likteni un nākotni mēs paši
turam savās rokās. Vienoti mēs arvien esam bijuši un paliksim uzva-

rētāji, latviešus uzvarēja un viņi palika zaudētāji tikai pašu neticības,

nesaskaņu un nevienprātības brīžos. Zem mūsu karogiem mūsu

armija ir bijusi stipra un viņa arvien būs stipra, būs un paliks nelo-

kāma arī savā ticībā un apņēmībā. Mēs droši varam teikt, mūsu

armijas spēks aug un mūsu tautas lepnums uz savu armiju ar katru

dienu pieaug.

Karavīri, sekojiet uzticīgi saviem karogiem, pildiet ticīgi un ar

drosmi savu pienākumu, tad jūsu darbi lai runā par jums un priekš

jums. Mums visiem, arī jums, karavīri, pienākumu noteic mūsu valsts,

patstāvīgās un neatkarīgās Latvijas gods un slava.

Dievs, svītī Latviju!"
Kad pēc Valsts prezidenta runas, orķestriem spēlējot, visi klātesošie

vienojās tautas lūgšanā, atskanēja lielgabalu salūts, pēc kam kara

ministrs ģen. J. Balodis šādi uzrunāja karavīrus:

„Karavīri, lāčplēši, kara invalidi.

Mēs tikko dzirdējām mūsu augstākā vadoņa norādījumus un novē-

lējumus mūsu bruņoto spēku 20. gada svētkos. Šai dienā un tāpat
visās turpmākās mums būs nepieciešama tāda pati ticība mūsu valsts

un tautas nākotnei, kāda tā bija mūsu pirmajiem karavīriem, armiju

dibinot, un tikpat liela uzticība savam uzdevumam un pienākumam,
kāda tā mājoja mūsu armijā brīvības cīņas noslēdzot. Ticība valsts

un tautas nākotnei un uzticība savam pienākumam un uzdevumam

ir arī bijusi mūsu Valsts prezidenta priekšzīme mums visiem no pir-
mās Latvijas neatkarības atgūšanas dienas līdz šodienai. Apliecinā-
dami visi šo ticību un uzticību, uzsauksim mūsu augstākajam vado-

nim Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim „Lai dzīvo!"

Ar trīskārtīgu „Lai dzīvo" karaspēks sumināja savu augstāko
vadoni, pēc tam tāpat sumināja kara ministri ģen. J. Balodi un
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Mākslinieka Berca kaparā kalta glezna "Lācplēsis", ko 2. Ventspils kājnieku
pulks dāvināja Igaunijas 1. kājnieku pulkam viņa 15 gadu pastāvēšanas

jubilejā

nacionālo valdību, un uz parādes komandētajā ģenerāļa uzaicinājumu
— ari armijas komandieri ģen. K. Berķi.

Tad Valsts prezidents ar kara ministri un Lāčplēša kara ordeņa
domi ieņēma vietas goda tribinē, un sākās parādes gājiens, kas sajūs-
mināja visus skatītājus.

11. novembra vakarā, klātesot Valsts prezidentam Dr. Kārlim

Ulmanim, kara ministrim ģen. J. Balodim, valdības locekļiem, kara-

vīriem, Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, kara invalidiem un citiem

lūgtiem viesiem, Nacionālā operā notika armijas 20 gadu svētku

koncerts, kurā kora dziesmas dziedāja kadetu koris S. Duka vadībā

un ar dziesmām un muziķu piedalījās mākslinieki Alida Vāne,
A. Kaktiņš un Arvīds Žilinskis

Tajā pat laikā notika arī karavīriem, Lāčplēša ordeņa kavalieriem
un kara invalidiem rīkotas teātra izrādes Dailes un Nacionālajā
teātrī.
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Armijas svētku svinības noslēdzās svētdien, 12. novembrī, ar

svinīgiem dievkalpojumiem visu konfesiju baznīcās, pie kam Valsts

prezidents Dr. Kārlis Ulmanis, kara ministrs ģen. J. Balodis, valdī-

bas locekļi un daudzi karavīri ieradās arķibīskapa katedrālē, kur

ienesa arī Lāčplēša kara ordeņa biedrības, kara invalidu, veco strēl-

nieku un Skolnieku rotas karogus. Dievkalpojumā piedalījās arī

arķibiskaps Dr. T. Grīnbergs, bet svētrunu spēcīgos vārdos teica

armijas mācītājs P. Apkalns.

Armijas svinības noslēdzās 12. novembra vakarā Valsts prezidenta

pilī, kur mūsu zemes saimnieks bija ielūdzis pie sevis armijas, lāčplēšu
un kara invalidu pārstāvjus. Pieņemšanā bija klāt arī kara ministrs

ģenerālis J. Balodis ar kundzi, ārvalstu pārstāvji un valsts iestāžu,

pašvaldību un kameru vadītāji. Patīkamās un draudzīgās sarunās

varēja atkal sastapties un atmiņās par senajām cīņu un valsts tapša-
nas un arī tagadējām dienām kavēties mūsu valsts dibinātāji, izcīnī-

tāji, atbrīvotāji un tagadējie darbinieki. —

Kāds no šis parādes līdzdalībniekiem liecina par sekojošu epizodu:
— Parādē ieradušies arī ārvalstu militārie pārstāvji, un gaida

parādes sākšanos. Notiek zīmīgs starpgadījums, kas tomēr ātri

izkārtojas: Japānas militāram pārstāvim sagadās nostāties blakus

Padomju Savienības pārstāvim. Japānis demonstrātīvi atstāj nepa-

tīkamo vietu un nostājas blakus kādas citas valsts militāram ataše-

jam. Krievam, kas no japāņa rīcības jūtas stipri neērti, vienos sānos

japāņa vietā paliek Zviedrijas militārais atašejs.

Nekad vēl Latvijas armijas parādē nebija noraudzījušies tik daudz

padomju karavīru — bija ieradusies kāda krievu flotes virsnieku

grupa no bāzes Liepājā.

Ar smeldzi un baigu nojautu tauta vēroja šo paradi, pedejo Lat-

vijas brīvvalsts laikā
...

—

KĀ STOKHOLMĀDIBINĀJA „LATVIJAS TAUTAS VALDĪBU"

Latvijas sūtnis Stokholmā V. Salnais 1940. g. 8. februārī ar rakstu

nr. 11/338 ziņo Ārlietu ministrijai Rīgā, ka Stokholmā uzturas bij.
Saeimas deputāts (un agrākais LSDSP pr-dis) Rudevics un kādi 10

—15 Latvijas žīdi — emigranti. Šo grupu vadot bij. Daugavpils žīds

Sockis, un tā pārtiekot no kādas ~Politisko emigrantu palīdzības

komitejas" pabalsta, apm. 100 kronas mēnesī. Rudevicu atbalstot arī
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Amerikas latviešu komunisti ar 40—50 dol. mēnesī.*) Pēc krievu

komunistu iebrukuma Somijā zviedri šo Latvijas „polītisko emig-
rantu" atbalstīšanu pārtraukuši, jo tie atklāti aizstāvējuši krievu

uzbrukumu somiem un komunistu nodibināto valdību Somijai — t.s.

Kūsinena valdību Terijokos.
Raksturīgi esot tas, raksta sūtnis Salnais, ka tūliņ pēc t.s. bazu

pakta noslēgšanas visi žīdi-emigranti Stokholmā sākuši cītīgi mācīties

latviešu valodu. Tas jo sevišķi pastiprinājies pēc Kūsinena „valdības"

iecelšanas. Tūdaļ esot notikusi nopietna gatavošanās līdzīgas valdības

noorganizēšanai arī Latvijā. Šinī virzienā esot izstrādāts vesels plāns
un sastādīta pat jau ~valdība", kas uzturot sakarus ar Latvijā esošām

nelegālām organizācijām.
Praktiski šī grupa „nākšanu pie varas" iedomājoties tā, ka Vents-

pilī vai Liepājā ieņemtu kādu valsts iestādi, kur tūliņ ar Padomju
Savienības piekrišanu proklamētu „Latvijas tautas valdību", kas tad

ar bāzēs esošo krievu karaspēku uzsāktu Latvijas tautas „atbrīvošanu

no kapitālistu un fašistu jūga".
22. februāri sūtnis Salnais raksta Ārlietu ministrijai Rīga (raksts

nr. 11/465):

„Pāris dienas atpakaļ telegrāfiski man bija tas gods informēt Jūs,
ka Zviedrija grib izraidīt komūnistus Rudevicu, Zaksu, Kurmi un

Moricu Lurje. Šejienes ārlietu ministrija griezās pie sūtniecības ar

jautājumu, vai Latvija būtu ar mieru minētos kungus ņemt pretim
un ļoti lūdza uz šo jautājumu dot iespējami steidzamu atbildi. (Re-

dzams, ka mūsu Ārlietu ministrija ir vilcinājusies ar atbildi. 0.F.)

Cik var noprast, tad zviedri, ja Latvija šos kungus nepieņemtu,
viņus gan laikam izsūtīs, iespējams, uz Krieviju. Jautājums ir, ievē-

rojot tagadējo stāvokli, kas būtu Latvijai izdevīgāki: izlaist visu šo

bandu uz Krieviju, jeb pieprasīt tās izdošanu uz Latviju?
"

Un 10. martā (raksts nr. 11/706): ~Vakar man ziņoja, ka pašās

* Igaunijas preses atašejs Stokholmā K. Asts 1940. g. janvārī savai valdībai Tallinā

iesniegtā memorandā par latviešu komunistu darbību Latvijā un Zviedrijā raksta, ka

Rudevics ~summas savai eksistencei saņem no Kolontaja kundzes", Maskavas vēstnieces

Stokholmā.

Piezīmējams, ka Asts bija ar ļoti plašiem sakariem zviedru sabiedrībā, sevišķi

sociāldemokrātu aprindās. 1940. g. februāra vidū Maskava Astu pat izmantoja miera

sarunu panākšanai ar Somiju. Minēto Asta memorandu igauņu valdība bija nodevusi

mūsu sūtnim Tallinā V. Šūmanim, kas tā tulkojumu savukārt pārsūtīja mūsu Ārlietu

ministrijai Rīgā (Ari. min. dokuments 700. 31/40/3548). Asts vēl tagad dzīvo Stok-

holmā.
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nedēļas beigas esot apcietināti Rudevics, Kurmis, Kalns, Zakss un

Buchbinders."

Tā 1940. g. agra pavasari beidzas „Latvijas tautas valdības" dibi-

nāšana Stokholmā.

Zviedru Sociālistiskās partijas (atšķēlās no Maskavai padevīgās
zviedru Komunistu partijas) laikraksts Folkets Dagblad 1940. g. 14.

martā rakstīja:

„Latviešu komūnisti, kas ir saskaitāmi uz pirkstiem, grib uzstāties

kā cīnītāji par ,brīvu un demokrātisku Latviju', dibinātu pēc Kūsi-

nena parauga. Viņi nespēj atšķirt latviešu tautas intereses no Mas-

kavas interesēm. Kungi Rudevics, Kurmis, Zakss un viņu padotie
necieš nekādus demokrātiskus principus. Brīvība un demokrātija ir

sveši jēdzieni šiem kungiem".*)
Atbildot uz Ārlietu ministrijas Rīgā 1940. g. 26. janvāra piepra-

sījumu (raksts nr. 0.800. 91/2420) par kādu angļu laikrakstā Daily
Herald 15. janvāra numurā ievietotu korrespondenci no Stokholmas

par komunistisko pagrīdi Baltijas valstīs, sūtnis Salnais 31. janvārī
cita starpā raksta (raksts nr. 11/286):

„Mans informātors sniedza vēl arī dažus, varbūt, diezgan inte-

resantus faktus, kādi atrodoties Stokholmas rīcībā par bijušo Latvijas
sociāldemokrātu partiju. Latvijas bijušās sociāldemokrātu partijas
Centrālās komitejas vairākums, diemžēl, tomēr piekopjot nelegālu
darbību. No nelegālas darbības tālu stāvot un nepiekrītot tai tikai

Dr. Pauls Kalniņš, Klāra Kalniņa, Fr. Menders un nesen no cietuma

izlaistais K. Lorencs. It sevišķi abi Kalniņi jūtoties ārkārtīgi no-

spiesti par nelegālo darbību un pašu faktu, ka tāda pastāvot. No

Klāras Kalniņas esot saņēmusi kāda šejienes viņas paziņa zviedriete,

Zviedrijas sociāldemokrātu partijas redzama darbiniece, vēstuli, kurā

Kl. Kalniņa izsakoties, ka to, ko darot un kādā virzienā rīkojoties

Latvijas nelegālās organizācijas, visu to varot tikai uz visstingrāko
nosodīt un apkarot, jo tas ejot netikai pret Latvijas un Baltijas valstu

patstāvību, bet arī pret visu latviešu kultūru un Latvijas strādnieku

šķiras dzīvības interesēm."

* Par Rudevicu Latvijas sociāldemokrātu izdevums Brīvība (Stokholmā) 1957. g.
novembra numurā cita starpā raksta: ~1940. g. viņš pārgāja pie komunistiem. Ar

Rudevica līdzdalību 1941. g. deportēti uz Sibīrijas nometnēm un bojā gājuši arod-

kustības vadītāji A. Veckalns, J. Višņa un E. Morics. Pats Rudevics vācu okupācijas
laikā dzīvoja ērtībā Padomju Savienībā,"
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PADOMJU SAVIENĪBA OKUPĒ LATVIJU

X
a Maskava jau 1939. g. agra rudeni bija izlēmusi iznicināt Bal-

tijas valstu neatkarību un tās iekļaut krievu impērijā, to cita starpā
pierāda arī divi dokumenti: 1) PSRS NKVD rīkojums nr. 001223

„par kontrrevolūcionāru personu apzināšanu Baltijas valstīs neat-

karīgi no konkrētiem pierādījumiem par viņu pretpadomju darbību",
ko vēlākais PSRS ministru padomes priekšsēdis G. M. Maļenkovs ir

parakstījis vienu dienu pēc tam (1939. g. 11. oktobrī), kad visas trīs

Baltijas valstis bija parakstījušas „savstarpējās palīdzības" paktus ar

PSRS. Starp apzināmiem „kontrrevolūcionāriem" sevišķi minēti no

agr. Latvijas armijas atlaistie, baltgvardisti (t.i. brīvības cīņu dalīb-

nieki), robežsargi, aktīvie aizsargi un policisti. (Bieži šo rīkojumu

sajauc ar t.s. Serova instrukciju nr. 2192, kas parakstīta 1941. g. 21.

janvārī). 2) Sarkanarmijas ģenerālštāba izdotā operātīvā karte (5 km

— 1 cm) ar uzrakstu „Latvijas PSR, Lietuvas PSR, 1. izdevums

1939. g. septembrī".

Šī pavēle un ģenerālštāba karte ir nepārprotami pierādījumi par

Padomju Savienības patiesiem politiskiem nolūkiem un mērķiem. Tie

nepārprotami sniedzās tālu pāri palīdzības paktos uzņemtām saistī-

bām ~respektēt Baltijas valstu suverēnitāti un neatkarību, neiejauk-
ties to iekšējās lietās un neskārt viņu valsts iekārtu un saimniecisko

un sociālo sistēmu".

Pēc līguma parakstīšanas Maskava ari ārpasaulei lepni paziņoja,
ka PSRS un Latvija „apstiprinājušas abu valstu suverēno tiesību

atzīšanu un neiejaukšanās principu valsts iekšējās lietās".

Somijas atteikšanās no „savstarpējās palīdzības" pakta parakstī-
šanas lēmuma izpildīšanu par Baltijas valstu iznīcināšanu novilcināja.
Maskava par svarīgāku atzina salauzt vispirms Somijas pretestību.
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Krievu ģenerālštāba 1939. g. izdotās kartes fotokopija

1939. g. 29. novembrī uzteikuši neuzbrukšanas līgumu, Padomju
Savienība otrā dienā iebruka Somijā. Kūsinena valdības nodibināšana

1. decembrī Terijokos liecināja, ka Maskava izšķīrusies par bazu

jautājumā nepiekāpīgā mazā kaimiņa militāru un polītisku iznīcinā-

šanu. Kaut gan krievu zaudējumi šai Ziemas karā bija lieli, Somiju
no galīgas okupācijas paglāba vienīgi Maskavas bailes no rietumu

sabiedroto (angļu un franču) palīdzības Somijai. Izbeidzoties kara

darbībai ar Somiju (13. martā), Maskava varēja turpināt iepriekšējā

gada rudenī izplānoto sagatavošanos Baltijas valstu okupēšanai.
1940. g. 15. maija sava runa Rīgas latviešu biedrība Valsts un

ministru prezidents K. Ulmanis cita starpā teica:

„Mūsu attiecības un sadarbība ar kaimiņiem ir vislabākās. Pie

agrākiem līgumiem, kas noteica mūsu tautisko nostāju un nostiprināja
mūsu drošību un daudzību ar kaimiņiem, kā jaunākais klāt nācis

savstarpējās palīdzības pakts ar Padomju Savienību. Šis pakts uzliek

pienākumu abām pusēm, un, runājot par pakta izpildīšanos, es ap-

zinīgi varu atkārtot, ko es pateicu pagājušā gada oktobrī, tūliņ pēc
pakta noslēgšanas, proti: ,paktā paredzētos pienākumus mēs apņe-

mamies pildīt, un mūsu piedzīvojumi ar miera līgumu un neuzbruk-

šanas paktu dod mums vajadzīgo pamatu ticēt, ka arī Padomju Sa-

vienība pildīs parakstīto līgumu. Un līdzšinējie vērojumi, kā arī

Padomju valsts vīru atzinumi to apstiprina. Arī mēs labā ticībā pil-
dām ar līgumu uzņemtos pienākumus un darīsim to arī turpmāk."

Bet ka Valsts prezidents un valdība nav tomēr vairs ticējusi, ka

Padomju Savienība pildīs parakstīto līgumu, rāda tas, ka jau divas

dienas pēc šīs Valsts un ministru prezidenta runas valdība piešķīra
ārkārtējas pilnvaras sūtnim K. Zariņam Londonā. (Skat. arī pltn.
Aperata liecību 88. un 89. lpp.)
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Ģenerāla Berķa izvadīšana Rīgas stacijā. No ģenerāla pa kreisi ģen. Rozen-

šteins un PSRS militārais atašejs plkv. Zavjalovs; no ģenerāļa pa labi PSRS

sūtnis Derevjanskis un ārlietu ministrs Munters

Ģenerālis Berkis Maskavas stacijā, pa labi no viņa PSRS apsardzības komisāra

vietnieks maršals Kuliks; aizmugurē pulkvedis Celmiņš
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LTA 20. maijā ziņoja, ka „Sekojot Padomju Savienības valdības

ielūgumam, kara ministrs un armijas komandieris ģenerālis Berķis 1.

jūnijā izbrauks oficiālā vizītē uz Maskavu". Ģenerālis Berķis uz Mas-

kavu izbrauca Armijas štāba pulkveža Celmiņa un adjutanta pltn.

Oša, mūsu militārā pārstāvja Maskavā pltn. Zālīša un Padomju Sa-

vienības militārā pārstāvja Latvijā pulkv. Zavjalova pavadībā. Rīgas

stacijā kara ministru izvadīja starp citiem ārlietu ministrs V. Mun-

ters un padomju Savienības sūtnis Latvijā Derevjanskis. Maskavā

Latvijas kara ministru sagaidīja PSRS apsardzības komisāra vietnieks

maršals Kuļiks v.d.c. krievu augstāko virsnieku, kā arī visi trīs Bal-

tijas valstu sūtņi.
Valsts prezidents K. Ulmanis 2. jūnija Gārsenes 6 klašu pamat-

skolas izlaiduma aktā cita starpā teica:

„Mēs nekad neesam aizmirsuši to, kas patiesi mieru nodrošina.

Tas būtu pirmā kārtā ieroču spēks, bet tālāk arī — labas attiecības ar

kaimiņiem. Mēs visu laiku esam strādājuši, lai tas viss mums būtu.

Jūs atminēsities, ka jau pirms daudz gadiem mēs noslēdzām aiz-

sardzības savienības līgumu ar mūsu kaimiņu Igauniju. Vēlāk nāca

neuzbrukšanas līgums ar Padomju Savienību, pēc tam sadarbības

līgums Lietuvas, Igaunijas un Latvijas starpā. Un vēl vēlāk, pagājušā

gadā — neuzbrukšanas līgums ar Vāciju un beidzot, pagājušā rudenī,

savstarpējās palīdzības līgums ar Padomju Savienību. Visi līgumi,
kurus es še minēju, tika noslēgti miera nodrošināšanas labā.

Es gribu pateikt, ka līgums ar Padomju Savienību ir plašākais,
jo savstarpējās palīdzības pakts, ko noslēdzām pagājušā rudenī,

palīdzēja izsargāties no kara mums un mūsu kaimiņiem. Šis līgums
ir plašākais un tur arī ir noteikts, ka mums ar līgumu draudzīgās

padomju karaspēka daļas atradīsies un atrodas arī uz mūsu zemes.

Mēs nevaram uzvelt līguma pienākumus tikai otrai pusei, arī mums

ir jāpilda sava daļa. Mēs to arī pildām, tāpat kā Padomju Savienība

pilda tos pienākumus, ko viņa uzņēmusies ar šo līgumu.
Bet man vēl jāsaka: ja mēs gribam pilnīgi izdarīt to, ko līgums

mums uzliek, tad mums tai pašā laikā ir jārūpējas par mūsu bruņoto

spēku apgādāšanu ar ieročiem, jo tā mēs būsim sagatavoti sadarbībai

un sastrādāšanai.

Es teicu — līgums uzliek pienākumus abām pusēm, un abas puses
arī pilda līgumu pēc satura un gara. Bet ja nu valdība dara savu

daļu, lai līgums patiesi būtu ne tikai rakstīts, bet arī izpildīts, lai

attiecības būtu patiesi labas, lai miers būtu nodrošināts un lai nerastos

sarežģījumi, tad arī sabiedrībai, tas ir jums un visiem pilsoņiem, ir
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jādara arī sava tiesa. Vispirms ir jāsaprot, ka līgums ir izdevīgs abām

pusēm, un tad arī Padomju Savienības šurpu atsūtītās karaspēka

daļas jāsaņem ar uzticību un jārūpējas par labu sadzīvi, kā arī par

to, lai viņu līgumā paredzētās prasības tiktu apmierinātas.

Nupat mūsu kara ministrs ģenerālis Berķis viesojas Maskavā. Šis

ir draudzības apciemojums; nav nekādu strīdu vai domstarpību, kas

tā laikā būtu kārtojami. Šinī draudzīgā apciemojumā mūsu kara

ministrs pavadīs Maskavā vairākas dienas."

Un ārlietu ministrs V. Munters taja paša diena Ventspili:

„Kopīgu gribu uzturēt mieru mēs apliecinājām pagājušā gadā

noslēgtā savstarpējās palīdzības paktā, un šī pakta pildīšanā jūsu
pilsētai piešķirta svarīga loma. Ja mēs gan no latvju, gan no Padomju

puses esam vairākkārt dzirdējuši apliecinājumu, ka savstarpējās palī-
dzības pakta iedzīvināšana norit bez traucējumiem, tad tur arī

Ventspils pilsētai un apriņķim piekrīt savi nopelni, un es lūdzu jūs
arī turpmāk palīdzēt stiprināt draudzību un uzticību ar karaspēku,
kas uzturas jūsu apgabalā. Ar to jūs palīdziet valdībai veikt ārpo-
lītiskus uzdevumus, kam šajos kara laika apstākļos ir sevišķi svarīga
nozīme."

11. jūnijā negaidīti Rīgā ieradās PSRS apsardzības komisāra viet-

nieks ģen.pulkv. Loktionovs. Viņš Latvijā bija ieradies jau dažas

dienas agrāk, it kā Padomju garnizonu inspekcijas nolūkos.

Ģenerālis Berķis atgriezās Rīga 12. jūnija. Pec atgriešanas viņš

LTA pārstāvim izteicās:

„Uz Maskavu es izbraucu uz Padomju Savienības ielūgumu iepa-
zīties ar tās armiju, rūpniecību v.c. dzīves nozarēm. Maskavā es biju

apsardzības komisāra maršala Timošenko viesis. Audiencē mani pie-

ņēma arī Padomju Savienības tautu komisāru padomes priekšsēdētājs
Molotovs, bez tam man bija dota iespēja uzņemt kontaktu ar bruņoto

spēku vadošām amatpersonām."

Kremļa nolūks ar ģenerāļa Berķa aicināšanu viesoties Padomju
Savienībā bija, lai viņš ceļā no Rīgas uz Maskavu redzētu daudzos

karaspēka ešalonus uz Zilupes-Maskavas dzelzceļa un saprastu, kas

draud Latvijai nepaklausības gadījumā. Ģenerālim uz Rīgu bija jāat-

griežas caur Ļeņingradu, t.i. apkārtceļu, tā liekot saprast, ka tiešā

Maskavas-Zilupes dzelzceļa līnija ir aizņemta ar sarkanarmijas tran-

sportiem Latvijas virzienā.

12. jūnijā no Maskavas Kauņā atgriezās arī Lietuvas ministru pre-

7,dents A. Mērķis, kas uz Maskavu bija izbraucis 6. jūnijā, Molotova

aicināts. Mērķim pēc atgriešanās bija vairāk ko ziņot savai valdībai.
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Viņa ziņojuma rezultātā tūliņ no amata atlūdzās iekšlietu ministrs

atv. ģen. Skučs, un valdība no amata atbrīvoja Drošības departa-
menta direktoru Povilaiti.

Par Lietuvas ministru prezidenta Maskavas apmeklējumu Latvijas

sūtnis Kauņā L. Sēja Ārlietu ministrijai Rīgā ziņo 14. jūnijā:

Konfidenciāli.
Nr. 138/sl. Kauņā, 1940. g. 14. jūnijā.

Augsti godātais Ministra kungs,

13. jūnijā man atkal bija izdevība sarunāties ar min. prez. Merki. Vispirms

biju dzirdējis, ka sakarā ar iekšl. ministra demisiju iespējama visa kabi-

neta demisija. Merkis apstiprināja, ka tas esot loti iespējams. Pagaidām viņš

pats pārņemšot iekšlietu ministriju. Merkis bija stipri deprimēts. Nav šaubu,

ka Maskavai patiktu visa Lietuvas kabineta demisija, leksi, ministru maiņa

viņai liekas par mazu. Uzkrīt ari tas, ka Merkis Maskavā uzņemts ārkārtīgi
vēsi. Viņam nav parādīta ne mazākā viesmīlība. Kabineta liktenis lielā mērā

atkarājas no ziņām, kādas pienāks no Urbša, vai kuras viņš pārvedīs. Merkis

domā, ka Urbšis atgriezīsies Kauņā jau sestdien, 15. jūnijā. Pirms izbrauk-

šanas viņš, jādomā, vēl reiz tiksies ar Molotovu.

Pie tā paša gadījuma apjautājos vēl par Merka sarunām Maskavā. Molo-

tovs skaidri parādījis, ka viņam nepatīk Baltijas valstu antante, ka viņš tura

pat kaut kādas aizdomas. Savā artikelī Baltie Times viņš rakstot par vēlamību

vēl padziļināt Baltijas valstu sadarbību. Ko viņš ar to domājot sasniegt un

kam tas vajadzīgs? Merkis norādījis uz grūto saimniecisko stāvokli.

Ziņas, it kā Maskavā parakstīšot kaut kādu protokolu, esot bez pamata.
Vismaz par Merka uzturēšanās laiku Maskavā par to neesot bijusi runa. Par

toni, kādā Molotovs runājis ar Mērķi, liecina sekoša epizode. Kad Molotovs

daudz šķendējies par policiju un iekšl. ministriju vispārīgi, Merkis beidzot

pateicis, ka viņš mainīšot iekšlietu ministru un drošības dep-ta direktoru.

Uz to Molotovs atbildējis: no oņi vsjo ešco sidjatl
Eltas komunikāts sakarā ar Merka pārbraukšanu gan sastādīts diezgan

optimistiski un mēģina radīt iespaidu, it kā Maskavā domstarpības nolīdzinā-

tas. Tas tomēr ļaudis nav pārliecinājis. Baumas par dažādām Maskavas pra-
sībām klīst joprojām. lekšl. ministra pēkšņā demisija un runas par visas

valdības maiņu jau arī nav lietas, kuras varētu nomierināt satrauktus prātus.
Dir. Povilaitis priekš pāris gadiem izpelnījās komunistu naidu ar dažiem

pritkšlasījumiem par pretvalstiskām organizācijām.
Merkis bija nodomājis piedalīties Baltijas nedēlā Tallinā. No šī nodoma

viņš tagadējos apstākļos spiests atteikties.

Ar patiesu augstu cieņu,

L. Sēja
Sūtnis Lietuvā.
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"KĻUMĪGS ATGADĪJUMS" UN PIRMIE UPURI

1940. g.
14./15. jūnija naktī nepārprotami ar nolūku izprovocēt

sadursmi, lai rastu attaisnojošu iemeslu Latvijas okupācijai, notika

pirmais krievu iebrukums Latvijas territorijā pie Masļenku ciema.

Par to Latvijas telegrāfa aģentūra (LTA) 15. jūnijā ziņoja:
„Sestdienas rīta ausmā mūsu robežsargu mītne Masļenkos (Abrenes

apr. pie Latvijas-Padomju Savienības robežas) atrasta nodedzināta.

Turpat atrasti divi robežsargu un vienas sievietes līķi, kā arī viena

smagi ievainota sieviete un tāpat smagi ievainots 14 gadu vecs zēns.

Pazuduši arī 11 robežsargi un vairāki turienes iedzīvotāji. Sevišķa
izmeklēšanas komisija robežsargu brigādes komandiera ģen. Bolšteina

vadībā izbraukusi uz notikuma vietu, lai noskaidrotu kļūmīgo atga-

dījumu."
Tas arī bija viss, ko atklātība toreiz dabūja zināt par šo provo-

kātīvo padomju uzbrukumu mūsu robežsargiem, jo tālākie notikumi

sekoja viens pēc otra tik strauji, ka tie aizēnoja iepriekšējos. Par šī

~kļūmīgā atgadījuma" norisi pastāsta bijušais robežsargs un notikuma

līdzpārdzīvotājs Jēkabs H.:

— Augšpils sektorā, apm. 20 km garā posmā, uz ziemeļiem no Ka-

reļiem līdz Meļņicai, robežapsardzības dienestu pildīja 3. Abrenes

bataljona 1. rota. Rotā bija 3 vadi jeb 9 sardzes. Sardzes bija apzīmē-

tas numuru kārtībā. Robežsargi un viņu ģimenes dzīvoja jaunās, pašu
celtās mītnēs. Dažas sardžu mītnes atradās tikai dažus metrus no

robežas. Pati robeža gāja pa atklātu apvidu, lielāko tiesu pa Ludzas

upi. Vienu km aiz robežas, tieši pretī mūsu otrai sardzei, atradās

lielāka krievu robežsargu novietne, tā ka vienmēr abām pusēm ļoti

labi bija pārredzama katra pretējās puses kustība un rīcība. Ludzas

upe tai vietā bija ļoti sekla un pārbrienama. Krievi savā pusē vienmēr

uzturēja ar traktoru svaigi uzrušinātu 4 m platu kontroljoslu. Saticība

ar kaimiņiem otrā pusē vienmēr bija oficiāli vēsa un bieži vien atka-

rīga no politiskām un diplomātiskām svārstībām.

1939. g. rudenī, kad sākās Otrs pasaules karš, dzīve un dienests

pierobežā kļuva nervozāks. Krievi iebiedēšanai savā pusē pie robežas

bija sakoncentrējuši ievērojami lielus armijas spēkus. Arī mēs saņē-

mām pavēli naktīs veikt kaujas apmācības, lai gadījumā, sadarbībā

ar armiju, varētu aizstāvēties.

Pēc bazu līguma noslēgšanas iestājās atkal mierīgāks posms. Tad

kādu nakti, iepretim sardzei, pie Meļņicas, mūsu robežsargi dzirdēja
krievu pusē aizdomīgu kustību un troksni, bet nākošā rītā ieraudzīja,
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Nodedzinātā robežsargu mītne

ka krievu pusē pa nakti izaudzis apmēram 30 m garumā meža pudu-
ris. Vēlāk aiz šī „meža" bija dzirdams darba troksnis: krievi aiz meža

būvēja betona bunkuru. Kad bunkurs bija gatavs, krievi tur novietoja

prettanku lielgabalu. Pret katru mūsu sardzi visā pierobežā sacēla

arī novērošanas torņus. Tomēr ziemas mēneši pagāja mierīgi.

1940. g. pavasarī robežsargus, kā parasts, brīvā laikā norīkoja arī

dažādos saimniecības darbos. Tā kā krievi bija uzcēluši bunkuru tieši

pretī 9. sardzei, un tās mītne atradās tikai 5 m no robežas, robežsargi

saņēma pavēli sardzes mītni pārcelt 2 km uz dienvidiem. Tā, pava-

dot diendienā laiku gan dienestā, gan darbos, bija pienācis 14. jūnijs
un nedēļas nogale.

Nakts no 14. uz 15. jūniju bija miglaina. Agrā rītā ap pīkst. 2.30

no otrās sardzes pie Masļenkiem atskanēja sprādzienu un šāvienu

troksnis. Sāka blāzmot arī ugunsgrēks. Pirmā notikumu pie Masļen-
kiem bija pamanījusi pirmā sardze ap 2 km no otrās sardzes. Sargi
Polītis, Abrickis un sardzes priekšnieks virsn. vietn. Lazdiņs tūdaļ

steigušies uz notikuma vietu. Tajā pašā laikā sāka skanēt arī telefona

trauksme pa kaimiņu sardzēm. Pēc ziņas saņemšanas 6. sardzes
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Iebrucēju noslepkavotie robežsargi: Macītis, Hermīne Purina un Beizaks

priekšnieks Marsavs man teica:
„

Jēkab, ņem šauteni un granātas un

steidzies uz 2. sardzi, tur kas notiek!"

Biju sardzē vienīgais brīvais cilvēks. Paņēmis apbruņojumu, devos

ceļā uz 2. sardzi, ap 5 km no 6. sardzes. Netālu no notikuma vietas

redzēju pāri robežai, krievu pusē, ka krievi aizdzen sagūstītos robež-

sargus un civilistus. Kad ierados notikuma vietā, uguns postīja 2.

sardzi ar visām saimniecības piebūvēm. Asins peļķēs un uguns liesmu

apņemti gulēja nošautie upuri. Apkārt mētājās krievu rokasgranātas

gan saišķos, gan atsevišķi. Tālruņa vadi bija pārrauti. 2. sardzes

priekšnieka Pūriņa kundze netālu no sardzes gulēja asins peļķē, pār-
kritusi pāri gultas spilvenam, kuru, bēgdama laukā no sardzes mītnes,

bija paķērusi līdz. Sargs Macītis bija nošauts ārā nākot, uz mājas
sliekšņa un jau stipri apdedzis, tāpat sarga Timuska līķis bija ļoti
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apdedzis. Ap 400 m no sardzes mājas apakšveļā nošauts gulēja sargs

Beizaks. Pūriņu 14 gadus vecais dēls bija ielīdis eglīšu dzīvžogā, un

krievi no 2 m attāluma bija viņu sašāvuši. Zēns atguva samaņu tikai

pēc 3 stundām un Rēzeknes slimnīcā vēlāk mira.

Krievi uzbrukumam pāri Latvijas robežai Ludzas upi bija pārbri-
duši nepamanīti, ap 80 vīru lielā grupā, bruņojušies šautenēm, pat-

šautenēm un rokas granātām. Klusi pielīduši 2. sardzes mītnei un caur

logiem iesvieduši rokas granātas. Aizmigušos iemītniekus pamodinā-

juši sprādzieni un uguns. Uztraukumā ļaudis mēģinājuši bēgt, bet

uzbrucēji viņus apšāvuši. Sargs Grīnvalds, kuram krievi nebija trāpī-

juši, ieskrējis Ludzas upē, bet krievi viņu tur tomēr sagūstījuši.
Apmēram 300 m no 2. sardzes bija privātmāja, kurā dzīvoja

robežsargs Krieviņš ar sievu un 4 gadus vecu dēlu. Viņam iepriekšējā
dienā bija atbraukuši ciemiņi, arī kāda robežsragu ģimene, un atstā-

juši pie Krieviņiem savu 3 gadus veco bērnu. Tai pašā laikā, kad

notika uzbrukums 2. sardzes mītnei, krievi uzbrukuši arī Krieviņa

mājai. Vispirms Krieviņa mājā pa logiem iesviestas 3 rokas granātas.
No granātu šķembām smagi ievainota Krieviņa kundze. Arī pats

Krieviņš ievainots. Abus bērnus Krieviņš tomēr paspējis pagrūst zem

gultas. Uz uzbrucēju atkārtotiem kliedzieniem visiem nākt laukā

Krieviņš, baidīdamies, ka krievi var vēl sviest rokas granātas, lai

glābtu sievu un abus bērnus, izgājis ārā, un krievi viņu sagūstījuši.
Tā kā Krieviņa kundze smagi ievainota galvā, stipri asiņojusi, krievi

viņu pametuši. Arī abi bērni zem gultas nav pamanīti un laimīgā
kārtā nebija arī ievainoti.

Kad atsteigusies pirmie palīgi no kaimiņu sardzēm, krievi ari tos

ielenkuši un sagūstījuši.

Vienlaicīgi ar uzbrukumu 2. sardzei un Krieviņa mājai, krievi

uzbrukuši arī kaimiņos 3. sardzei Blontu ciemā, 1,5 km ziemeļos no

2. sardzes. No 3. sardzes krievi bija aizveduši 3 robežsargus un vai-

rākus civīliedzīvotājus. Pavisam krievi bija sev līdz aizveduši kā

gūstekņus 11 robežsargus un 32 civilistus, ieskaitot sievas un bērnus.

Notikuma vietā kā pirmā ieradās Abrenes aizsargu pulka štāba

rota pulka adjutanta vadībā, bet tad iebrucēji jau bija atgriezušies
pāri robežai Krievijā.

Gūstekņi pēc pārvešanas pāri robežai Padomijā līdz 15. jūnija
vakaram novietoti kādā kolchozā vienu km no Latvijas robežas. 15.

jūnija vakarā viņi ar darba mašīnām no tuvumā būvējamā lidlauka

aizvesti tālāk uz Ostrovas ciemu.
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ULTIMĀTSBALTIJAS VALSTĪM

15. jūnijā, t.i., nākošā dienā pēc „kļūmīgā atgadījuma" pie Rīt-

upes, Lietuvas telegrāfa aģentūra (ELTA) ziņoja, ka „PSRS Tautas

komisāru padomes priekšsēdis un ārlietu komisārs Molotovs iesniedzis

ultimatīvu paziņojumu Maskavā esošam Lietuvas ārlietu ministram

Urbšim 14. jūnijā pīkst. 23 pēc Lietuvas laika, pieprasot atbildi līdz

15. jūnijam pīkst. 10 pēc Maskavas laika. Tūliņ pēc ultimāta saņem-
šanas Lietuvas valdība sanāca uz sēdi Valsts Prezidenta vadībā. Šai

sēdē tā nolēma pieņemt visas Padomju valdības prasības. Valdība ar

ministru prezidentu Mērķi tūliņ atkāpās no amatiem. Jaunās valdības

sastādīšanu uzdeva ģen. Raštiķim. Maskavā tomēr tautas komisāru

padomes priešsēdētājs un ārlietu komisārs Molotovs paziņoja lietuvju
ministram, ka Raštiķis Padomju valdībai nav pieņemams un ka,

zīmējoties uz jauno ministru prezidentu un pārējiem valdības locek-

ļiem, jāapspriežas ar PSRS valdību."

Tai pašā dienā kāda cita ELTAs telegramma vēstīja, ka Lietuvas

ārlietu ministrs J. Urbšis šodien, pīkst. 14 piesūtījis no Maskavas šādu

telegrammu: „Tautas komisāru padomes priekšsēdētājs un ārlietu

komisārs Molotovs iesniedzis man šādas prasības: 1) PSRS karaspēks
15. jūnijā pīkst. 15 pāriet Lietuvas robežu šādās vietās: Eisišķos,
Druskeņinkos, pie Gudagojas dzelzceļa stacijas, Druskeņinkeļos,

Dūkstē un Pabradelē. 2) Padomju karaspēka daļas, kas pāriet Lietu-

vas robežu dažādās vietās, dodas uz Viļņu, Kauņu, Raseiņiem, Paņc-
vežu un Šauļiem. 3) Citas padomju karaspēka daļu novietošanas vie-

tas noteiks vienošanās ceļā starp ģenerāli Pavlovu no padomju puses

un ģenerāli Vitkausku no lietuvju puses. 4) Ģen. Pavlovs satiksies

ar ģen Vitkausku 15. jūnijā pīkst. 20 Gudagojas stacijā.
Lai novērstu pārpratumus un konfliktus, Lietuvas valdības orgāni

pavēl lietuvju armijai un iedzīvotājiem nelikt šķēršļus ceļā padomju

karaspēka daļu kustībām lietuvju territorijā."
15. jūnija pievakarē padomju karaspēka daļas bija jau sasniegušas

Viļņu, Kauņu, Kedaiņus un virzījās uz Latvijas robežas pusi, acīm-

redzot, lai Latvijas un Igaunijas armijām nogrieztu atkāpšanās ceļu

uz Vāciju.

Naktī uz 16. jūniju Lietuvas valsts prezidents Smetona, protestē-
dams pret šādu Lietuvas valsts suverēnitātes rupju aizskaršanu, devās

trimdā uz Vāciju. Viņam sekoja arī kara ministrs ģen. Musteiķis un

vēl kādi 46 valsts un armijas augstākie vadītāji, kā arī vairākas lie-

tuvju armijas vienības.
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Šo bēgļu ierašanās Vācijas valdībai nebija patīkama, jo varēja

gaidīt Staļina pieprasījumu tos izdot. Tāpēc Ribentrops gan atļāva

bēgļiem palikt, bet aizliedza jebkādu politisku darbību, lai neradītu

iespaidu, ka Vācija tos atbalsta. Lietuvas karaspēka daļas, kas bija

pārgājušas Vācijas robežu, atbruņoja un internēja.
Lietuvas ministru prezidents A. Mērķis, kas pēc Valsts prezidenta

Smetonas aizbraukšanas uz Vāciju izpildīja arī Valsts prezidenta pie-
nākumus, 16. jūnijā pīkst. 16 runāja Kauņas radiofonā un cita starpā
teica:

„Neparasti ātra starptautisko notikumu attīstība pēdējās dienās

atsaukusies arī uz mūsu zemi. Mēs esam pārliecināti, ka Padomju
Savienības armijas jaunu daļu ierašanās Lietuvā notikusi tieši pašas
Lietuvas un Padomju Savienības lielākas drošības nolūkā. Tādēļ šī

armija ieradusies pie mums kā draudzīga sabiedroto armija. Tā viņu

saņēma mūsu armija. Mūsu iekšējās sabiedriskās, kultūras, saimniecis-

kās un politiskās lietas ar to nevar tikt skārtas."

Lietuva bija pirmā Baltijas valsts, ko okupēja Padomju Savienība,

jo tai bija kopēja robeža ar Vāciju. Tādas rīcības motīvi bija nepār-

protami. Staļins jau pirmajā gājienā aizvilka priekšā dzelzs aizkaru

visām trim Baltijas valstīm.

16. jūnija agrā pēcpusdienā mūsu Valsts prezidents K. Ulmanis

saņēma no sūtņa Maskavā pltn. F. Kociņa telegrammu, ka tūlīt sekos

svarīga šifrēta telegramma. Molotovs bija nodevis mūsu sūtnim Lat-

vijas valdībai adresētu notu, kurā pārmeta, ka Latvija kopā ar pārē-

jām Baltijas valstīm atdzīvinājusi un paplašinājusi militārsavienību,
kas vērsta pret PSRS un ir bīstama PSRS robežu drošībai. (Lietuvai

bija pārmesta sarkanarmijas karavīru „nolaupīšana, spīdzināšana un

nogalināšana".) „Pidomju valdība atrodot, ka tādu stāvokli tālāk

vairs nevarot paciest un uzskatot par pilnīgi nepieciešamu un neat-

liekamu sekojošo: 1) nekavējoties sastādīt Latvijā tādu valdību, kas

būtu spējīga un gatava nodrošināt Padomju—Latvijas savstarpējās
palīdzības pakta godīgu izvešanu dzīvē; 2) bez kavēšanās nodrošināt

Padomju karaspēka daļu brīvu ielaišanu Latvijas territorijā, lai tās

novietotu Latvijas svarīgākos centros tādā skaitā, kas būtu pietiekošs,
lai nodrošinātu PSRS un Latvijas savstarpējās palīdzības pakta
realizēšanas iespēju un novērstu varbūtējus provokatoriskus aktus

pret Padomju garnizonu Latvijā."
Pltn. Kociņš bija apliecinājis toreizējam Igaunijas sūtnim Maskavā

A. Rcijam, ka Molotovs devis laiku atbildes iesniegšanai B—98 —9 stun-

das un atklāti piedraudējis ar sarkanarmijas iebrukšanu Latvijā, ja
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šai laika neienāks piekrītoša atbilde. Atbilde bija jādod līdz pīkst.
20 vakarā.

Pīkst. 18 Pilī uz sēdi sanāca Rīgā esošie valdības locekļi (viena

daļa valdības locekļu bija aizbraukuši uz Latgales dziesmu svētkiem

Daugavpilī) kopā ar armijas štāba vadību. Izšķiršanās bija īsa: preto-

šanās nozīmētu asiņu straumes, izpostītu zemi un sagādātu palikušām

varoņu ģimenēm dzīvi Sibirijas tundrās. Tādēļ latviešu tautas nākot-

nes interesēs valdība pieņēma Padomju Savienības ultimātu, „labā

ticībā, ka Maskava respektēs Latvijas suverēnitāti". Apmēram tanī

pašā laikā arī Igaunijas valdība pieņēma Padomju Savienības agresī-
vās prasības.

Bija skaidrs, ka militāra pretestība padomju agresijai būtu līdzi-

nājusies nacionālai pašnāvībai, jo agresors varēja uzbrukt ne tikai ar

savām austrumu un dienvidu pierobežā sakoncentrētām tanku divīzi-

jām, bet arī no jau Latvijas territorijā esošām bāzēm.

1940. g. 17. jūnijā Valdības Vēstnesis publicēja krievu ultimāta

tekstu līdz ar valdības lēmumu par ultimāta pieņemšanu un sarkan-

armijas iesoļošanu Latvijā:
„Pēc Padomju valdības 16. jūnija paziņojuma saņemšanas valdība

tūlīt sanāca uz ārkārtēju sēdi Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa va-

dībā. Valdība nolēma paziņot Padomju valdībai, ka tajā pašā uzti-

cības garā, kādā viņa līdz šim pildījusi savstarpējās palīdzības paktu,

viņa piekrīt Padomju valdības prasībai ielaist Latvijā Padomju

karaspēka daļas. Bez tam valdība pilnā sastāvā iesniedza Valsts pre-

zidentam savu demisiju. Valsts prezidents uzdeva visiem ministriem

turpināt vadīt savus resorus līdz jaunas valdības sastādīšanai.

Latvijas armijas pilnvarotais naktī izbrauca uz robežu, lai vienotos

ar Padomju armijas pilnvaroto par karaspēka ienākšanas kārtību.

Pirmās Padomju karaspēka daļas 17. jūnija agrā rīta stundā pārnāca

Latvijas robežu.

Šorīt pīkst. 10 valdība par jaunu sanāca uz sedi Valsts prezidenta
Dr. K. Ulmaņa vadībā."

Tai paša diena TASS ziņoja:

„17. jūnijā pīkst. 10 priekšpusdienā Sarkanarmija pārgāja Padomju
— Latvijas robežu un pīkst. 12.30 iegāja Rīgā.

Tanī pašā laikā citas Sarkanarmijas vienības pārgāja Igaunijas

robežu un pīkst. 11 priekšpusdienā iegāja Tallinā."

17. jūnija vakarā valdība sanāca uz otru sēdi. Tās starplaikā Rīgas

radiofons pārraidīja no Rīgas pils Valsts prezidenta K. Ulmaņa

uzrunu latviešu tautai.
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Jau 17. jūnijā Molotovs steidzās informēt par notikumiem Baltijas
valstis ari Vācijas vēstnieku Šūlenburgu, paskaidrojot, ka Padomju

armijas iesoļošana Baltijas valstīs esot darījusi galu rietumu valstu

intrigām, jo tās centušās sēt neuzticību starp Vāciju un Padomju Sa-

vienību.

Bet jau 2. jūlijā Lietuvas jaunās valdības ārlietu ministram V. Krē-

vem-Mickevičam, kas bija izsaukts uz Maskavu, Molotovs pateica:

,Jums vērīgi jāskatās notikumos un jāsaprot, ka mazās valstis nā-

kotnē pazudīs. Jūsu Lietuva, tāpat kā pārējās Baltijas valstis, ieskaitot

Somiju, pievienosies Padomju Savienības slavenajai tautu saimei.

Tāpēc jums jāsāk ievadīt savu tautu tai sistēmā, kas nākotnē valdīs

visā pasaulē."
Maskava savai agresijai bija izvēlējusies izdevīgāko brīdi. Tai pašā

dienā, kad sarkanarmija, sākdama ilgi plānoto Baltijas valstu ieka-

rošanu, iebruka Lietuvā, Maskavas toreizējā sabiedrotā — Hitlera

Vācijas armijas, kas iepriekšējās nedēļās bija okupējušas Holandi un

Beļģiju, pie Denkerkas ietriekušas jūrā britu spēkus, ieņēma Parīzi.

Šai brīdī, kad demokrātiskās rietumu valstis bija zaudējušas savus

pēdējos cietokšņus Eiropas kontinentā un šķietami atradās galīga
sabrukuma priekšā, Maskavai vairs nebija iemesla ilgāk kavēties ar

Baltijas valstu okupēšanu un pievienošanu savai impērijai.

Latvijas okupācija 1940. g. 17. jūnijā ar Padomju Savienības bru-

ņotiem spēkiem ne tikai iznīcināja neatkarīgās Latvijas suverēnitāti,

bet ar to bija pārkāpti daudzi bilaterāli un kollektīvi līgumi. Laikā,

kad Padomju Savienība iebruka Latvijā, pēdējā bija Tautu savienības

locekle ar respektējamu vārdu, kamēr Padomju Savienība, sakarā

ar tās neprovecētu uzbrukumu Somijai 1939. gadā, 15. decembrī bija

no Tautu savienības izslēgta.

KĀ NOTIKA SARKANARMIJAS IEBRUKUMS LATVIJĀ

Saziņā ar padomju sūtniecību tūliņ pēc valdības sēdes, 16. jūnija
vakarā, uz Indras-Bigosovas robežpunktu izbrauca mūsu armijas 5

virsnieku delegācija pulkv. O. Ūdentiņa vadībā, lai pie robežas satik-

tos ar padomju pilnvarotiem virsniekiem un uz vietas i zkārtotu

padomju karaspēka ienākšanu. Kad mūsu virsnieki jau bija izbrau-

kuši, padomju sūtniecība paziņoja, ka tiem 17. jūnija rītā jābūt otrā

valsts malā, Jānišķos. To izdevās caur staciju priekšniekiem nodot

mūsu virsniekiem un tie devās uz Jānišķiem. Tur tie ar lielu nosebo-
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šanos satika padomju tanku ģenerāli Pavlovu, kas tikko sekmīgi bija

veicis Lietuvas okupāciju un jau iesācis Latvijas okupācijas plāna

izpildīšanu.
Krievu ģenerāļa izturēšanās bija rupja. Viņš mūsu delegāciju arī

negodīgi piekrāpa: Vēlā pēcpusdienā, kad Pavlovs un Ūdentiņš

parakstīja formālu aktu par sarkanarmijas „papildus karaspēka
ielaišanu Latvijā" pa noteiktiem ceļiem un uz noteiktām novietnēm,

Latvija jau bija okupēta. Pēc tā paša Pavlova pavēles sarkanarmija

jau agrā rītā bija pārgājusi Latvijas robežu pie Zilupes un Meitenes.*)
Kad Jelgavas apriņķa priekšnieks bija ziņojis uz Rīgu, ka no Lie-

tuvas puses Jelgavai tuvojas krievu tanki, mūsu Armijas štābs, velti

izgaidījies kādu vēsti no pulkv. Ūdentiņa, komandēja pltn. J. Ķikuli
izbraukt krieviem pretim un norādīt viņiem kā pagaidu novietni

Uzvaras laukumu Pārdaugavā. Sastapis krievu tanku vienības ko-

mandieri uz Rīgas—Jelgavas šosejas, netālu no Olaines, pltn. Ķikulis
tam ziņoja par savu uzdevumu pavadīt viņu un tā vienības uz pa-

gaidu novietni Uzvaras laukumā. Krievu virsnieks mūsu pulkvedi

strupi noraidījis: „Es izpildu kaujas pavēli un nekādu jūsu palīdzību

pieņemt nevaru!"

Pltn. Ķikulis šo dramatisko ziņu, pirms krievi sasniedza Rīgu,

paspēja pa tālruni paziņot mūsu Armijas štābam.

Maskavas kaujas pavēle noteica vispirms ieņemt Rīgas — Spilves
aerodromu, Rīgas raidītāju, galveno pastu un telegrāfu un dzelzceļa

staciju. Krievu tanki ieņēma uzdotās vietas un novietojās pie Rīgas
tiltiem ar lielgabaliem un ložmetējiem šaušanas gatavībā. Vienības

laukumā tūliņ tika iekārtota radio stacija sarunām ar Maskavu.

Lai gan 17. jūnija priekšpusdienā par krievu tuvošanos Rīgai

zināja vienīgi Armijas štābs un valdība, tad tomēr pilsētā bija ļaudis,
kas visu to, kas notiks, zināja vēl labāk — tie bija komunistu „piek-
tās kolonnas" ļaudis. Skaļākie kliedzieni un uzsaukumi bija dzirdami

krievu vai arī vājā latviešu valodā. Bija skaidrs, ka īstie vadoņi bija
šai vajadzībai no Krievijas atvesti. Pirms dažiem mēnešiem Maskava

bija lūgusi ielaist dažus simtus krievu strādniekus techniski atbildī-

giem darbiem bāzēs. Te nu viņi bija kopā ar saviem latviešu, krievu

* Maskavas trabanti 1966. g. Rīgā izdotajā grāmatā „LatvieŠu tautas cīņa lielajā
tēvijas karā" raksta:

„Naktī no 16. uz 17. jūniju 1940. g. Latvijas armijas štāba priekšnieka vietnieks

pulkvedis O. Ūdentiņš tikās ar padomju karaspēka pavēlniecības pilnvaroto tanku

karaspēka ģenerālpulkvedi D. Pavlovu. Viņi izstrādāja un noslēdza vienošanos par

Sarkanās armijas papildu daļu izvietošanu Latvijā, kā arī noteica Šo daļu dislokāciju".
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un žīdu draugiem no Maskavas priekšpilsētas. Tas bija patiesi atbil-

dīgs uzdevums.

Līdz ar pirmo krievu tanku parādīšanos pie stacijas un galvenā

pasta sākās uzbrukumi policijai stacijas laukumā un vēlāk arī prefek-
tūrai. Akmeņiem, dzelzs sitamiem un pat revolveriem rokās dauzo-

ņas uzbruka kārtības sargiem, kam bija nepateicīgais uzdevums uztu-

rēt kārtību un neļaut traucēt krievu tanku kustības. Policijai palīgā

bija jāizsauc Armijas štāba bataljona rota pltn. K. Manguļa vadībā.*)
Kad no pūļa sāka šaut uz kārtības uzturētājiem, arī pēdējie bija

spiesti ķerties pie ieroču lietošanas.

Valdības Vēstnesis 18. jūnija numura rakstīja:

~Saskaņā ar Padomju Savienības pieprasījumu un mūsu valdības

doto piekrišanu, Padomju karaspēks vakar vairākās vietās pārnāca

mūsu robežu un uzsāka virzīšanos uz dažādām novietošanas vietām.

Pēcpusdienā vairākas mechanizētas un motorizētas vienības ieradās

Rīgā. Priekšpusdienā, kad iestādēs un uzņēmumos bija darba laiks,

pilsētas ielas bija patukšas, bet pēcpusdienā vairākās vietās saplūda
daudz ziņkārīgo, kas stipri traucēja karaspēka virzīšanos pa ielām.

Šo ļaužu saplūdumu mēģināja izmantot daži tumši elementi, kas,

neskatoties uz savu skaitliski nelielo sastāvu, radīja publikā uztrau-

kumu un, iejaukdamies pūlī, centās izprovocēt nekārtības un pat

sadurmes. Šādu elementu parādīšanās un publikas nedisciplinētā iztu-

rēšanās galu galā noveda pie tā, ka policija nolēma ļaužu baru izklī-

dināt. Tas pēc vislielākām pūlēm, un ņemot palīgā karaspēka grupas

un ugunsdzēsējus, arī izdevās. Publikas izturēšanās atstāja ļoti nevē-

lamu iespaidu uz Padomju karaspēku, kura vadība griezās pie mūsu

iestādēm ar lūgumu aizkavēt karaspēka kustības traucēšanu."

Nākošā dienā varēja redzēt milzīgu ziedu klāju pie Brīvības pie-

minekļa. Tur ļaudis nāca nolikt vai nu dārgu rožu buķeti vai kādu

Latvijas lauku ziediņu. To darīja kā veci, tā jauni, kā strādnieki, tā

studenti un karavīri
. . .

Pāris dienas vēlāk ziedu nolikšanu pie Brī-

bības pieminekļa aizliedza, jo tā „traucējot satiksmi".

Dažas dienas vēlāk komūnisti rīkoja plašas bēres „varoņa nāvē"

pie prefektūras kritušam biedram, un jaunā valdība paziņoja, ka tie

policisti, kas esot vainīgi pie 17. jūnija asiņainiem notikumiem un ar

brutālu izturēšanos traucējuši sirsnīgi un sajūsmināti sagaidīt drau-

dzīgo krievu karaspēku, tikšot saukti pie atbildības.

* Baigajā gadā pltn. K. Mangulis zaudēja savu vienīgo dēlu, ko apcietināja no sko-

las sola, kā arī brāli — virsnieku. Pats viņš mira trimdā Anglijā 1959. g.
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18. jūnijā Ministru kabineta sēdē valdība nolēma „sadarbības orga-

nizēšanai un veicināšanai ar Padomju Savienības karaspēka daļām

Latvijā nodibināt pie armijas komandiera sakaru štābu" un par šī

sakaru štāba priekšnieku iecēla ģenerāli M. Hartmani.

KĀ TAS ATBALSOJĀS MŪSU ARMIJAS VIENĪBĀS

Šīs traģiskās jūnija dienas visasāk izjuta mūsu karavīri. Mūsu tēv-

zemes sargiem, kas brīvības cīņās 21 mēnesi bija varonīgi atvairījuši
divu ienaidnieku uzbrukumus vairākās frontēs un par ko toreiz britu

militārās misijas vadītājs ģenerālis Bērts bija teicis, ka katrs latviešu

karavīrs var būt lepns, ka tas pieder pie tik varonīgas armijas, tagad

dziļās sāpēs, sakostiem zobiem, pēc saņemtas stingras pavēles vaja-

dzēja bezdarbībā noskatīties savas tēvzemes nožēlojamā bojā ejā.
Citēsim dažas pašu karavīru liecības.

Sakaru bataljona pltn. L.k.o.k. K. Aperats savas 1941. g. rudens

piezīmēs raksta*:

— Pienāca liktenīgās 1940. g. jūnija dienas, un mūsu zemē iesoļoja
sarkanā armija. Mēs, neatkarīgās Latvijas armijas karavīri, uz to

bijām spiesti pasīvi noskatīties un gaidīt savu likteni. Visus mocīja

jautājums, kas notiks ar mums, sevišķi ar tiem karavīriem, kuri bija

piedalījušies Latvijas atbrīvošanas cīņās pret komūnistiem un saņē-
muši par to apbalvojumus. Domājams, paši komūnisti bija izplatījuši

baumas, ka komūnisti neesot vairs tādi, kādi tie bijuši 1917.—1919.

gadā. Veselais saprāts gan teica ko citu, jo somu-padomju kara laikā

mums piesūtīja dažas boļševiku pavēles un citas ziņas, no kurām

bija spriežams, ka viņi ir tādi paši, kādi bijuši agrāk, ja ne vēl bīsta-

māki.

īsi pirms sarkanarmijas iebrukšanas mūsu bataljona komandieris

sapulcināja virsniekus un priekšniecības uzdevumā apjautājās, vai

mēs vajadzības gadījienā būtu gatavi cīnīties pret boļševiku sarkano

armiju. Visi izteicām gatavību to darīt, un arī kareivju noskaņojums
bija tāds pats. Visa Latvijas armija būtu metusies cīņā, neskatoties

uz to, ka ienaidniekam bija milzīgs cilvēku un ieroču pārsvars. Kādu

* Pltn. Aperats 1940. g. jūnijā bija Armijas sakaru bataljona saimniecības priekš-
nieks un no 1941. g. janvāra Šī bataljona komandieris. Viņš savās piezīmēs izvairās

no latviešu karavīru vārdu minēšanas, jo tad, kad rakstītas šīs piezīmes, daudzu kara-

vīru liktenis vēl nebija zināms. Aperats latviešu leģionā komandēja pulku un krita

1944. g. 16. jūlijā, sedzot 15. divīzijas atkāpšanos.
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dienu vēlāk bataljona komandieris paziņoja virsniekiem, ka Valsts

prezidents pavēlējis mūsu armijai būt kaujas gatavībā, jo, ja tikšot

apdraudēta Latvijas neatkarība, tad būšot jācīnās. Tā arī bija visa

informācija, kādu šinīs liktenīgajās dienās mēs saņēmām. Mūsu batal-

jons visu laiku bija trauksmes stāvoklī. Virsnieki un pārējais koman-

dējošais sastāvs atradās pie savām vienībām, kā naktīs, tā dienās, un

mēs bijām gatavi kuru katru brīdi iziet cīņā. Tomēr nekādus tālākus

rīkojumus nesaņēmām.

Tad pienāca ziņas, ka sarkanarmija bez pretestības ir pārgājusi
mūsu austrumu un dienvidu robežas un virzās pa dažādiem ceļiem

Latvijas iekšienē. Tā kā nebiju ticies vairākas dienas ar savu ģimeni,
tad 17. jūnija pēcpusdienā nodomāju uz dažām stundām to apmeklēt.

Kopā ar kādu virsleitnantu devos uz pilsētas centru. Tur bija dzir-

damas klaigas un atsevišķi šāvieni, kaut kur dziedāja internacionāli.

Stacijas laukumā stāvēja pieci sarkano tanki ar aizvērtām lūkām un

durvīm. Kad gribēju pie Rīgas prefektūras pāriet pāri ielai, uz mums

sāka lidot akmeņi, un kāda degvīna pudele skāra manu līdzgājēju.
Šinī brīdī pie prefektūras piebrauca 3 „Krupa" mašīnās Armijas
štāba bataljona karavīri. Devos pie atbraukušiem karavīriem, ko

vadīja kāds virsleitnants. Tas teica, ka pūlis gatavojoties uzbrukt

prefektūrai. Tūliņ arī no apstādījumu puses bija dzirdamas klaigas,
un drīz arī parādījās ap 100 cilvēku liels pūlis, galvenokārt sastā-

vošs no ebrēju pusaudžiem un dažādiem noskrandušiem netīriem

tipiem. Nezin, kur tādi bija gadījušies, jo nekad tik noskranduši un

tik netīri tipi Rīgā, pat tās nomalēs, līdz šim nebija redzēti. Pūlis

virzījās prefektūras virzienā. Kāds policijas ierēdnis lūdza Armijas
štāba bataljona virsnieku atturēt pūli, piebilzdams tomēr, ka šaut esot

noliegts. Karavīriem deva pavēli uzlikt durkļus, un tie ar šautenēm

uzliktiem durkļiem klusēdami devās pūlim pretim, nevērojot akmeņu

krusu, svilpienus un kliedzienus. Pūlis, redzēdams tuvojamies draudoši

pret viņiem noliektos durkļus, klaigādams un lādēdamies, atvilkās

apstādījumos un pazuda.

Policijas ierēdnis stāstīja, ka līdz šim prefektūrā esot ievesti jau

pāri par 20 sadauzītu un sadurtu policistu. Esot mēģināts izsūtīt po-

licijas jātniekus, bet arī tiem ar nažiem sadurti vairāki zirgi. Dau-

zoņu neesot daudz, tikai daži pūlīši ar 20—50 huligāniem un ebrēju
tautības pilsoņiem, bet tie visi esot ļoti nekaunīgi un uzvedoties drau-

doši. Policists mums neieteica doties uz mājām, jo pa ceļam varot

viss kas gadīties, pie tam arī satiksme ar Pārdaugavu esot pārtraukta.
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Atgriezāmies kazarmās, kur man ziņoja, ka vairākus mūsu kareiv-

jus uz ielām, sevišķi uz Marijas ielas, aizskāruši ebrēju tautības huli-

gāni. Kādu mūsu kareivi 3 citi bija paglābuši, bet jau stipri sadauzītu.

Bataljona kareivji par to bija ļoti noskaitušies. Kāda grupa bija jau

pat sagatavojusies iet uz Marijas ielu atriebties. No tā kareivjus tomēr

atturējām, lai gan virsnieki labprāt viņiem būtu gājuši līdz.
—

(Pltn. Aperata piezīmju turpinājums 161. lpp.)

1. Liepājas kājnieku pulka komandieris pulkv. A. Krlpens:

— 1940. g. 13. jūnijā kopā ar Kurzemes divīzijas komandieri ģen.

H. Buku un divīzijas štāba priekšnieku pulkv. V. Janumu bijām
izbraukuši uz Liepāju inspicēt mana pulka bataljonu. levērojām, ka

sarkanie Kara ostu pastiprināti apsargā un ik uz 5—6 soļiem ir pa

sargam. Arī visa padomju kara flote bija izbraukusi no Kara ostas

atklātā jūrā. Tas kaut ko nozīmēja, tāpēc steidzāmies atpakaļ uz

saviem komandpunktiem.

Atgriežoties Saldū, mani sagaidīja divi pārsteigumi: ziņa par pa-

domju ultimātu Lietuvai un ziņa par padomju uzbrukumu mūsu

robežsargu mītnei Masļenku ciemā. Uz abiem šiem notikumiem mūsu

armijas vadība reaģēja ar karaspēka nostādīšanu trauksmes stāvoklī.

Trauksmes stāvoklis nozīmēja kaujas gatavību, lai tūdaļ pēc pavē-
les varētu doties kaujā. Manam pulkam un citiem līdzīgā stāvoklī

esošiem trauksmes rīkojums nozīmēja arī būt gataviem mobilizācijai.
Man mobilizējamie bija jāsaņem no apkārtējiem pagastiem, arī Lie-

pājas. Par pulcēšanās vietām bija noteikti Saldum tuvākie meži. Ja

turp pagūtu aiztransportēt ieročus, municiju un kaujtērpus, mobili-

zēto apbruņošana un ietērpšana būtu nodrošināta. Tāpēc naktī no

15. uz 16. jūniju liku nogādāt pulcēšanās vietās visu nepieciešamo

gaidāmiem rezervistiem.

Trauksmes stāvoklis daudziem pulka garnizoniem izraisīja arī jau-

tājumu — ko darīt, ja padomju spēki atstāj bāzes un tuvojas mūsu

garnizoniem. Pieprasīju paskaidrojumus Rīgai. Lai gan Armijas štābs

uz pieprasījumu atbildi palika parādā (varbūt tāpēc, ka uzskatīja to

par nevietā), tas mani neatsvabināja no pienākuma dot garnizoniem
atbildi, resp. pavēli. Tā varēja būt tikai viena, atbilstoši trauksmes

stāvoklim — triekt pretinieku atpakaļ. Kad uz šo pavēli kāds garni-
zons vēl jautāja: „Cik tālu?" arī es neatbildēju, jo to jau nosaka

kaujas apstākļi. Pulka štāba priekšnieks pltn. Šteināts gan ieteica

„humora dēļ" atbildēt: „Kamēr ietrenc jūrā", bet man uz humoru

prāts nemaz nenesās.
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Dobeles kājnieku pulka jaunkareivju zvērasts:

Apsolos un zvēru, netaupot savus spēkus un dzīvību, sargāt
Latvijas valsti un viņas neatkarību pret visiem, kas to apdraud..."

Nosēdēju kādu laiku pie telegrāfa aparāta, bet tas klusēja, klusēja
visu nakti. Pēc negulētās nakts gadījās atkal būt pie telegrāfa, kad

tā lente sāka šķetināties. Sākumā nespēju ticēt, kad uz lentes lasīju:
„Netraucēt sarkano vienību kustības

...

Garnizonu priekšniekiem
tās sagaidīt un būt izpalīdzīgiem pie orientēšanās."

Tātad kapitulācija bez neviena šāviena. Neiespējami izteikt to, ko

izjūt karavīrs, kad tam pēkšņi no cīņas stājas jāsamierinās ar pado-
šanos.

Man dažas stundas pēc kapitulācijas pavēles saņemšanas aizsargu
un policijas posteņi sāka ziņot par padomju tanku kolonnas kustību

Saldus virzienā. Pirmie ziņoja Rudbārži, tad Skrunda, Airītes. Visas

šīs vietas jaunības dienās biju pārstaigājis ar Kalpaka bataljonu, pa

šo ceļu dzenot sarkanos no Latvijas ārā. Tagad, 21 gadu vēlāk, tas

pats ienaidnieks pa šo pašu ceļu netraucēti brauca uz mūsu galvaspil-
sētu Rīgu, lai apraktu Latvijas brīvību. Beidzot arī pats ieraudzīju

braucot Saldum cauri.
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Man bija uzdots viņus sagaidīt, bet to vienkārši nespēju. Pirmā

brauca tanku priekšgrupa — pilnīgā kaujas gatavībā. Bija prieks

redzot, ka tā nomaldās un sāk braukt Kursīšu virzienā. Priekšgrupai

sekoja galvenie spēki. Tie brauca bez piesardzības, vaļējām lūkām,

atrada arī pareizo ceļu. Pēc kāda laika arī priekšgrupa bija pama-

nījusi kļūdu un traucās galveniem spēkiem pakaļ, nu jau kā arjer-

gards.
Drīz pēc padomju tanku caurbraukšanas sakari ar Rīgu pārtrūka:

nedarbojās ne tālrunis, ne arī tiešais telegrāfa vads. Padomju tanki

braucienā bija apgāzuši vairākus telegrāfa un telefona stabus.

Pret vakaru saimniecības priekšnieks pltn. Rutulis sāka atgādināt
mežos nokrauto pulka mantību. Protams, pavēlēju mantību vest

atpakaļ uz noliktavām, lai pāris mēnešus vēlāk to atkal krautu ratos,

šoreiz transportam uz Padomju Savienību. Un te piedzīvoju kaunu,

ko vēl šodien neesmu aizmirsis, kad kāds kareivis, man garām stiep-
dams smagu ieroču kasti, jautāja: „Vai šie ieroči mums pašiem nebūtu

noderējuši?"

Kāpēc mēs kapitulējām? Izskaidrojumu deva ģen. Rozenšteins pie

pirmās satikšanās. Lietuvas kapitulācija 15. jūnijā atsedza visu Lat-

vijas dienvidu robežu ar Lietuvu. Tas mūsu armijai vairs nebija pa

spēkam.

17. jūnijā savus likteņus bijām nodevuši latviešu tautas lielākā

ienaidnieka rokās, pret ko brīvības karā bijām tik pašaizliedzīgi
cīnījušies. No šī ienaidnieka nevarējām sagaidīt neko citu kā ļau-

numu, taču par spīti visam tam, mēs tomēr vēl cerējām, jo slīkonis

ķeras arī pie salmiņa. Bet pat minimālākās cerības nepiepildījās. ..

—

Par 1940. g. jūnija dienam 3. Jelgavas kājnieku pulka pastāsta ši

pulka bij. rakstvedis /. Blazēvics:

— Pēc bazu līguma noslēgšanas, 1939. g. rudenī, pulks saformēja
3. bataljonu, novietojot to Dobelē un Brūnās. 1940. g., tūlīt pēc
Vasarsvētkiem, armijā iesauca rezerves instruktorus zināšanu atsvai-

dzināšanas apmācībām. 3. Jelgavas kājnieku pulkā no šiem iesaukta-

jiem saformēja rezerves instruktoru rotu ar novietojumu Romas ka-

zarmās, kur atradās pulka instruktoru rota un prettanku lielgabalu
vads.

Politiskā saspīlējuma brīdī, līdzīgi visām pārējām Latvijas armi-

jas daļām, arī 3. Jelgavas kājnieku pulks atradās trauksmes stāvoklī.

Abas instruktoru rotas, prettanku lielgabalu vads un sakaru rota uz

pulka komandiera pulkv. A. Apsīša pavēli pilnā apbruņojumā izgāja
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uz svarīgākiem satiksmes un novērošanas punktiem Jelgavas ap-

kārtnē. Pulkam gaidot tālākus armijas vadības rīkojumus, Rīgas
radiofons ziņoja, ka sarkanarmija pārgājusi Latvijas robežu. Lai

izvairītos no iespējamām provocētām sadursmēm, Jelgavas pulka
vienības atvilkās savās mītnēs.

Pa Jelgavas—Meitenes šoseju no Lietuvas 3 diennaktis ripoja sar-

kanarmijas tanki Rīgas virzienā. Boļševiku motorizētās vienības

novietojās arī Jelgavas pilī un 15. maija pamatskolā. Pie Lielupes un

Driksnas tiltiem nostājās sarkanarmiešu posteņi. Drīz arī lielā steigā

pulkam bija jāatbrīvo savas mītnes sarkanarmijas vienībām un jāpār-

ceļas uz citām, karaspēkam nepiemērotām telpām. —

Aviācijas pulka vltn. (kara laika kapt.) A. Graudiņš stāsta:

— 1940. g. 15. jūnijā pīkst. 10.00 Aviācijas pulka komandieris

pulkvedis R. Kandis sasauca vienību priekšnieku (līdz eskadriļas

kom.) apspriedi, kurā ziņoja, ka krievi izdara polītisku spiedienu uz

valdību. Nekavējoties iestājās pagaidu trauksmes stāvoklis, bet pil-

nīgs trauksmes stāvoklis bija sagaidāms pievakarē. Pulka koman-

dieris uzdeva līdz pīkst. 18.00 visām eskadriļām sagatavot lidmašī-

nas kaujas gatavībai un maksimālo lidmašīnu skaitu aizlidošanai.

Katrai eskadriļai bija jāpārbauda trauksmes gadījumiem paredzētie
nolaišanās laukumi, event. nepieciešamos darbus veicot līdz pīkst.
16.00

Ap pīkst. 19.00 notika jauna apspriede, bet pilna trauksme netika

izsludināta. Tika dots rīkojums ar krēslas iestāšanos visām lidma-

šīnām izlidot uz nolaišanās laukumiem. Pulka štābam, citām daļām,

mechaniķiem un pārējam personālam jāpaliek pulkā.

īsi pirms krēslas iestāšanās lidmašīnas izlidoja:

1. iznīcinātāju eskadriļa — uz Jumpravmuižu;
2.

„ „

— uz Koknesi;

3.
„ „

— bija jau Krustpilī un palika uz vietas;

4. izlūku eskadriļa — uz Rāmavu;

5.
„ „

— daļa uz Rāmavu un daļa uz Krustpili;

6.
„ „

— bija Gulbenē un palika uz vietas;

7.
„ „

— bija Krustpilī un palika uz vietas;

8. jūras izlūku eskadriļa — atradās Usmas ezerā un tur palika;
Kara aviācijas skolas lidmašīnas pārlidoja uz Spilves pļavām, apm.

5—6 km no lidlauka.

Sakaru uzturēšanai pie katras eskadriļas bija pa motociklistam.
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Aizsargu aviācijas lielākā lidmašīnu daļa bija vasaras nometnē pie
Valmieras un pāris Latvijas Aerokluba lidmašīnas apmācībās Dau-

gavpilī.
16. jūnija pulka vienības nekādus jaunus rīkojumus nesaņēma, bet

telefoniskos sakarus
ar pulka štābu pārbaudīja ik pa stundai.

17. jūnijā rītā ap pīkst. 04.00 Rīgas tuvumā esošo eskadriļu ko-

mandierus izsauca uz pulka štābu un pulka komandieris paziņoja,
ka krievu karaspēks tiek ielaists bez pretošanās. Lidmašīnām jāpaliek
kur ir, zemes personāls novietojumā, darbnīcām jāstrādā un Aviāci-

jas skolai jāizved lidapmācības kā parasts. Arī civīlās gaisa satiksmes

Rīga — Liepāja rīta lidmašīnas izlidos no Spilves lidlauka parastā
laikā.

Aviācijas skolas lidmašīnas ap pīkst. 06.00 atlidoja lidlaukā un no

pīkst. 07.00 — 10.00 izveda lidapmācības. Lidmašīnas palika pie

angariem, lai pīkst. 15.00 atkal atjaunotu apmācības. Apmācību

pārtraukuma laikā arī kursantiem — virsniekiem paziņoja par tuvā-

kās stundās notiekošo. Pīkst. 11.00 izsludināja pulkā trauksmi.

Ap pīkst. 12.00 pie Spiives lidlauka parādījās 6 krievu tanki —

2 no Baltās muižas puses, 2 no Cementa fabrikas puses un 2 apbrau-
cot lidlauku no Podraga puses. Tanku lūkas aizvērtas, un lielgaba-
liem noņemti stobru apvalki.

Tanki pagrozījās, acīmredzot nezināja, ko tālāk iesākt, un palika
stāvot apm. 400 m no angariem. Pēc apm. 20 minūtēm viens tanks

izbrauca pāris simts metrus uz priekšu, attaisīja lūku, kurā parādījās

ložmetējs, tankists izbāza galvu un māja mūsu cilvēkiem. Tankists:

„Davai načaļņik!" Izsauktam pulka komandierim krievi pavēlēja
skolas lidmašīnas novietot angaros un cilvēkiem iet prom. Sardze un

dežurējošais virsnieks tomēr palika. Tanki nedaudz pārgrupējās un,

redzot, ka visas lidmašīnas ir angaros, izslēdza motorus un attaisīja
lūkas.

Ap pīkst. 23.00 Rīgas pils komandants izsauca no pulka 2 vadus

kārtības uzturēšanai. Tie nekavējoties izbrauca (arī no Auto-tanku

pulka tikpat), bet drīz atgriezās kā nevajadzīgi.
18. jūnijā trauksmi atsauca, bet gandrīz visi cilvēki palika pulkā.

Ap pusdienas laiku virs lidlauka parādījās krievu bumbveži vairāku

eskadriļu iznīcinātāju pavadībā. Pēc ilgākas riņķošanas virs Rīgas

un lidlauka tie nolaidās lidlaukā.

19. jūnijā pulks saņēma rīkojumu atbrīvot 3 dienu laikā pulka
kazarmas un izvākt visas noliktavas un darbnīcas. Pulks pārcēlās uz

Bišu muižas rajonu. —
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Aviācijas pulka 3. eskadriļas lidotājs kapr. Ž. Tamsons stāsta:

— 1940. g. aprīlī mani pārskaitīja uz 3. eskadriļu Krustpilī, kas uz

turieni bija pārcelta jau agrāk. Eskadriļas lidotāju sastāvs pa lielākai

daļai bija jauns, nepiedzīvojis, bet entuziasma pilns. Netrūka gan arī

veco „ērgļu". Zemes personāls — augstas kvalitātes speciālisti. Ap-

bruņojumā bija vecie Bristol-Buldog un arī jaunie Gloster-Gladiator

vienvietīgie iznīcinātāji.

Krustpils lidlauka ilggadīgie iemītnieki un saimnieki bija 7. ekad-

riļa — tālie izlūki. Viņu apbruņojumā bija vecie Šmoliki un pāris

jaunāko izlūku lidmašīnu — Havker-Hind.

Mācības noritēja ļoti intensīvi, sevišķi tika kāpināta lidotāju lid-

prasme. Bija pienākusi 15. jūnija sestdiena. Apmācības nobeigtas,
cilvēki pamazām sāka izklīst. Piepeši atskanēja dežūranta asā svilpe
un vēl asāka pavēle: ~Stāties pie angariem!" leradās eskadriļas ko-

mandieris un rīkojumi bira kā no pilnības raga: „Trauksmes stāvoklis;

sagatavot lidmašīnas kaujai, maskēt, pārvietot, retināt.. ." U.t.t

Sākās nervoza steiga. Darbs ritēja raiti bez mudinājumiem. Maz

savstarpēju sarunu, nebija regulārā pusdienas ēšanas laika. Pagāja
stundas divas, varbūt virāk, rima kustība. Apkārtnei bija radies cits

izskats un jaunas kustības tur, kur parasti to nebija.
Pienāca vakars, pienāca nakts. Kaujas personāls nakti pavadīja pie

lidmašīnām. Ar mazu gaismiņu Gladiatoru vads aizlidoja uz Koknesi

pie 2. iznīcinātāju eskadriļas. Citādi klusums, draudīgs klusums
. . .

Pie radio stacijas, kopš vakardienas pēcpusdienas staigāja lidlauka

vecākais virsnieks kapteinis J. Pagrods (kritis), staigā ar savu ļoti, ļoti

garo papirosu, kam uguns laikam neizdzisa arī ēdot.

Diena vilkās neizturami gara. Sēdot piesprādzējies savā iznīcinā-

tājā un gaidot signālu kaujai, pārdzīvoju sajūtu, ko nevaru uzrakstīt,

atstāstīt — tā ir katram jāpārdzīvo pašam.

Pēcpusdienā daži ieslēdza radio, klausījās Dziesmu svētkus no

Daugavpils, Prezidenta runu no Rīgas, bet tā vien likās, ka neviens

nespēj koncentrēties, jo viss tas, kas pagaidām pa radio uztverams,

nav galvenais. Visi gaidījām ko citu un katrs sevī bijām iedomājušies,
kā jāskan šim citam, vētrai līdzīgam saucienam.

Pienāca atkal nakts un pagāja... 17. jūnija rītā saules aptum-

sums
.. . Latvija ieslīka tumsā — padevās pārspēkam, brutālai

varai.
..

Mēs nespējām vairs skatīties draugiem acīs, mēs nerunājām,
bet skatījāmies kaut kur prom tālē, kur vēl mūsu brīvā debess. Mūsos

bija kaut kas liels, varens pārlūzis... Kā pātagas cirtiens klusumu

pārtrauca pretgaisa aizsardzības telefoniskais ziņojums skaļrunī:
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„Krievu lidmašīnas virs Daugavpils! ..." Sekoja augstums un vir-

ziens. Visu skati vērsās pret kapteini, kas ar savu garo papirosu
nebeidza staigāt ap radio staciju, acīm redzot, arvien vēl ko gaidot. . .

gaidot pavēli kaujai. Bet klusēja radio stacija, klusēja plecīgais kap-
teinis. Tikai tā pleci likās kā sasēdušies, mugura kā ielīkusi

..

Dažas dienas vēlāk lidlaukā ieradās krievi ar četrstobraino lož-

metēju, uzmontētu uz smagā auto, un novietojās gabaliņu no anga-

riem, stobrus vēršot uz mūsu pusi. Tiem atbildējām ar smagā ložme-

tēja uzstādīšanu, vērstu pret krievu auto.

Drīz ari saņemam rīkojumu atstāt novietojuma privātdzīvokļus.
Tanīs ievācās sarkanarmieši. —

7. Siguldas kājnieku pulka virsn. vietn. L. Sudrabs par sarkanar-

mijas ienākšanu Gulbenē stāsta:

— 1940. g. satraukuma, neziņas un klusa izmisuma pilnās jūnija
dienas Gulbenes garnizonā. Esmu sardzes priekšnieks municijas no-

liktavas sardzē. Tā tagad divkāršota un apbruņojums papildināts ar

divām patšautenēm. Esmu mazliet nervozs, jo ziņu par notikumiem ir

tikai tik daudz, cik tās bija zināmas, sardzē izejot. Jūtu, ka arī ka-

reivji ir satraukuma pilni, jo, apstaigājot sargus uz posteņiem, pretī

raugās platas, satrauktas acis, kā ko jautādamas. Stāvokļa nopietnību

saprast liek arī sardzes rajonā labi maskētie ierakumi sardzes un

noliktavas aizstāvēšanai, kas sagatavoti tikai pēdējās dienās.

Pēcpusdiena un nakts paiet mierīgi. Otrā rītā ap pīkst. 9.00, aiz

apm. 1 km platā lauka, mežmalā pie Litenes lielceļa, parādās tanki,

bet ievirzās mežā, no ceļa pa labi. Ap pīkst. 11.00 parādās kājnieki
un aiziet tajā pašā virzienā. Tad pāri laukumam tuvojas kareivju

ķēde, pa divi kopā, lienot un pārskrienot, pielāgojoties apvidum.
Ķēdei tuvojoties mūsu mežmalai resp. sardzei, novietoju sardzi iera-

kumos, ar patšautenēm ligzdās, kaujas gatavībā. Ķēde pienākusi tik

tuvu, ka ierauga noliktavas drāšu žogu un apstājas. Rāda zīmes uz

aizmuguri, saņem tādas pašas pretī, ko ar binokli skaidri varēju
novērot. Tad pienāk pie iežogojuma un vēro tā iekšpusi, bet ieraku-

mus neierauga. Atdalījos no koka, pie kura biju piespiedies, un,

pārsteigdams vērotājus, piegāju pie žoga. Jautāja, kas šeit esot un ko

es te darot. Atbildēju, ka te ir vietējā garnizona noliktavas, un, ja
viņi grib turpināt iet uz priekšu, tiem jāiet garām gar abām pusēm.
Pienāca vēl otrs pāris, apspriedās un kādu aizsūtīja atpakaļ. Pēc

maza brīža ķēde piecēlās un,
vairs neslēpdamās, devās atpakaļ uz

savu mežmalu. Gulbenē un tās vistuvākā apkārtnē krievi ienāca pēc
pāris dienām.



97

Pēc dažām dienām, kad krievi jau bija Gulbenē, mani nosūtīja
uz Tilžu — sedzējas rotas komandiera virsleitnanta O. Ķezbera
(deportēts 1941. g.) rīcībā. Rota bija novietota baptistu mācītāja
Blūm'isa skolā, apm. 1 km no Tilžas ciema. Katru rītu uzvilkām

mastā mūsu valsts karogu un vakaros nolaidām. Šāda mūsu izdarība

ļoti nepatika Tilžas nedaudzajiem komūnistiem. leradās ~partijas"

pārstāvji un pieprasīja, lai karogu apmainām pret sarkano. Vltn.

Ķezbers to pieklājīgi, bet noteikti noraidīja.
Pēc dažām dienām no Tilžas tuvojās gājiens. Mums bija jau ziņas,

ka nākšot karogu apmainīt ar varu, un viņi ar savu rīcību mūs vairs

pārsteigt nevarēja. Izlasījām pāris desmit uzticamus vīrus, izdevu

tiem katram 60 patronas, un divus no viņiem novietojām ceļa grāvī

pie skolas dārza. Gaidījām. Kad bars pienāca pie dārza stūra, viens

no sargiem uzsauca: ~Stāt!" Abi sargi pielādēja šautenes un otrreiz

skaļi uzsauca: ~Stāt!" Pūlis apstājās, no tā atdalījās divi vīri un,

pienākuši dažus soļus tuvāk, pieprasīja mūsu nacionālo karogu ap-

mainīt pret viņu līdzi atnesto sarkano. Vltn. Ķezbers „delegātiem"

paskaidroja, ka viņam no priekšniecības nav pavēles karogus no-

mainīt, ka pūlis nevar dot rīkojumus karaspēkam un ka, ja tie nāks

tuvāk, viņš pavēlēs šaut. Pūlis izklīda, un mūsu karogs mastā plīvoja,
kamēr rota atgriezās Balvos. Tā notika pēc „saeimas vēlēšanām". —

Ta paša pulka Alūksne virsn. vietn. K. Osis:

— Pulks novietojis visus kaujas ratus ārpus novietojuma un nomas-

kējis. Tie visi pildīti ar tikko saņemto municiju no noliktavām. Sa-

stāda status pēc slepenas kaujas un mobilizācijas pavēles. lerodas no

Rīgas arī piecas tanketes un novietojas uz laukuma aiz karavīru

mītnēm. Katra veida atvaļinājumus pārtrauc. Visiem, kā virsniekiem,

tā pārējiem karavīriem, jāierodas mītnēs un jābūt kaujas gatavībā.
Viss tiek kārtots cīņai, to nojauž katrs karavīrs kā neizbēgamu un

pašu par sevi saprotamu lietu.

Nakts paiet bezmiegā ...
Pīkst. 8 no rīta baterijas komandieris

kapt. Korulis liek man iztīrīt prettanku lielgabaliem stobrus no

vazelīna un pārbaudīt kompresorus. Pīkst. 9.30 eju pie baterijas ko-

mandiera ar dziļu pārliecību, ka būs jādodas atvairīt uzbrucēju. Kan-

celejā sapulcējušies arī pārējie baterijas virsnieki un instruktori. Visi

ziņo par uzdotā izpildīšanu. Kapteinis liek uzkavēties un gaidīt
nākošo pavēli.

Priekšpusdiena paiet neziņā bez sevišķiem notikumiem. Ap pīkst.

14 pārsteigti vērojam, ka pilsētā iebrauc dažas krievu automašīnas.

Tad nāk rīkojums visiem steidzoši sapulcēties telpās, kur atradās



98

radioaparāts, un noklausīties Valsts prezidenta K. Ulmaņa uzrunu

latviešu tautai. Pēc prezidenta runas seko pulka komandiera pulkv.
V. Spandega pavēle visam pulkam sapulcēties pie pirts mauriņā uz

pārrunām.
Pie pirtiņas ierodas arī pulka štāba priekšnieks pltn. K. Priedītis ar

pārējiem štāba virsniekiem. Kad ierodas pulkv. Spandegs, visi pie-

ceļamies, un pat vēl pēc komandas „Sēsties!" liela daļa paliek stāvot

un ziņkārē gaida, ko teiks pulkvedis. Mūsu ziņkāre atslāba, kad

pulkvedis iesāka savu uzrunu ar Valsts prezidenta runas beigu vār-

diem un turpināja: „Mēs esam visas pavēles izpildījuši līdz sīkumam,

turpmākais vairs mums nepiekrīt, to izšķir augstākā priekšniecība —

Valsts prezidents un armijas komandieris. Esiet mierīgi, ejiet savās

mītnēs. Ļausim notikumiem risināties savā gaitā."

lestājoties krēslai, naca pavēle izkraut municiju no ratiem atpakaļ
noliktavās un ratus novietot to agrākās vietās.

Pa Mālupes—Alūksnes šoseju cauri pilsētai joņoja krievu auto

kolonnas, tās apmetās nometnēs ārpus pilsētas. Nākošās dienās pil-
sētā ieradās mazākas sarkanarmiešu grupas ar orķestri un sarkaniem

karogiem priekšgalā. Tās, spēlējot krievu armijas maršus un dziedot

komūnistu dziesmas, soļoja krustām šķērsām pa Alūksnes ielām. Drīz

pienāca pavēle 2 dienu laikā atbrīvot pulka mītnes sarkanarmijas

vajadzībām un pulka vienībām novietoties kaut kur citur pilsētā.

Pulka daļas pa rotām novietojās dažādās mājās pilsētas nomalēs.

Viss inventārs, ieskaitot pat kareivju gultiņas, bija jāatstāj uz vietas.

Pēdējās dienas vakarā mēs, virsdienesta instruktori, sapulcējāmies
sava kluba telpās, lai tanīs pēdējo reizi pabūtu kopā. Šķiroties sanā-

cām visi bariņā kopā vienā stūrītī, paņēmām valsts karogu, kas bija
dekorējis Valsts prezidenta un kara ministra ģīmetnes, ietināmies

tanī un svinīgi nodziedājām mūsu tautas lūgšanu: Dievs, svētī

Latviju! Tad sagriezām karogu un, katrs savu daļu novietojuši
kabatā pie sirds, asaru pilnām acīm atstājām sava iemīļotā kluba

telpas. —

Pulkvedis A. Silgailis 1940. g. jūnija, padomju bruņotiem speķiem
okupējot Latviju, bija Zemgales divīzijas štāba priekšnieks Daugav-
pilī. Viņš stāsta:

— 15. jūnija rīts. Zemgales divīzijas komandieris un Daugavpils
garnizona priekšnieks ģenerālis Bacbs, kopā ar mani, gatavojās sēs-

ties mašīnā, lai dotos uz Krustpili sagaidīt tur kara ministru ģen.
Berķi un citus augstus viesus, kas pieteikuši līdzdalību jaunceltā armi-
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jas instruktoru atpūtas nama atklāšanā Mežciemā pie Daugavpils.
Bet pirms sēšanās mašīnā, kāda ļauna nojauta lika man vēlreiz

iegriezties divīzijas štābā.

Tikko iegāju štābā, manā darba kabinetā ieskanējās tālrunis. Dežū-

rējošais telefonists pieteica, ka kara ministrs vēlas runāt ar ģenerāli
Bachu. Negribēju tam lāgā ticēt, jo kara ministram patlaban vaja-

dzēja būt kaut kur pusceļā uz Krustpili. Pieaicinājis pie tālruņa ģen.
Bachu, tomēr sapratu, ka runātājs patiesi ir ģen. Berķis. No sarunas

atsevišķiem vārdiem sapratu, ka noticis kaut kas ārkārtīgs.
Ar vāju rokas kustību, it kā noguris, ģen. Bachs nolika tālruņa

trubiņu un teica: „Noticis tas, ko mēs, pulkveža kungs, paredzējām

jau kopš pagājušā rudens".

Izrādījās, ka kara ministrs informējis ģen. Bachu par padomju
uzbrukumu mūsu robežsargu posteņiem naktī no 14. uz 15. jūniju.
Šo notikumu dēļ ģen. Berķis bija atteicies arī no brauciena uz atpūtas

nama atklāšanas svinībām, uzdodot ģen Bacham svinībās viņu pār-
stāvēt. Gan kara ministrs apsolījies kopā ar Valsts prezidentu ieras-

ties Daugavpilī nākošā dienā uz dziesmu svētkiem.

Drūmās domās nogrimuši, braucām abi ar ģen. Bachu uz atpūtas

nama atklāšanu. Pēc nama atklāšanas bija paredzētas pusdienas

jauniekārtotā Mežciema viesnīcā.

Tikko pusdienas bija sākušās, mani pa tālruni operātīvās nodaļas

adjutants lūdza steidzīgi atgriezties divīzijas štābā. No Armijas
štāba Rīgā bija saņemts rīkojums veikt sagatavošanās darbus varbū-

tējai mobilizācijas plāna iedarbināšanai. Šim rīkojumam no Rīgas

sekoja vēl citas sagatavošanās pavēles un rīkojumi, piem., visu radio

aparātu nepārtraukta ieslēgšana uz Rīgas raidāmstaciju, dažādu do-

kumentu iznīcināšana u.t.t. Viss tas bija sakarā ar Armijas štāba in-

formācijas daļas uztverto un atšifrēto radiogrammu, sarkanajai armi-

jai iesoļojot 15. jūnijā Lietuvā.

Sekojošā nakts pārgāja mierīgi. Tikai nākošajā rītā par apbēdinā-

jumu daugavpiliešiem un no visām Latgales malām sabraukušajiem
dziesmu svētku dalībniekiem kļuva zināms, ka Valsts prezidents,
kara ministrs un pārējie valdības locekļi, izņemot sabiedrisko lietu

ministru A. Bērziņu, svētkos neieradīsies. Visi tūdaļ sajuta, ka iemesls

ir saspīlētā polītiskā situācija. Pēc svētku atklāšanas un Valsts pre-

zidenta Ulmaņa teiktās radio runas spēcīgi atskanēja Latvijas himna.

Man likās, ka tautas lūgšana vēl nekad nebija atskanējusi tik spēcīgi,

tik aizrautīgi pacilāti, kā tanī mirklī. Tauta laikam instinktīvi juta
nenovēršamo un himnas dziedāšanā centās apliecināt savu mīlestību
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Latvijai un ticību tas nākotnei. Daudziem acis mirdzēja asaras, dau-

dzi atklāti raudāja.

Nenoklausījies dziesmu svētku programmu līdz beigām, kāda

iekšēja nemiera dzīts, devos atpakaļ uz divīzijas štābu. Neilgi pēc

tam mani patiesi sauca pie telegrāfa aparāta, kas tieši bija savienots

ar Armijas štābu Rīgā. Kad biju pateicis, ka esmu pie aparāta, uz

telegrāfa lentes parādījās teksts, kas vēl šodien man spilgti atmiņā,
it kā šī telegrāfa lente gulētu manu acu priekšā:

„Padomju Savienība šodien uzstādījusi mūsu valdībai ultimātu par

militāro bazu paplašināšanu un mūsu valdības pārveidošanu. Mūsu

valdība šo ultimātu šodien pīkst. 16 pieņēmusi. Paredzams, ka pa-

domju karaspēks vēl šinī naktī pāries mūsu austrumu robežu sekojo-
šos virzienos.

. . (bija uzskaitīti vairāki ceļi no padomju robežas uz

valsts iekšieni). Pagaidu novietojumu padomju karaspēkam paredzēt

Daugavpilī — vasaras nometnē.
"

Nenogaidījis telegrammas beigas, steidzos pie tālruņa, lai infor-

mētu ģen. Bachu dziesmu svētku laukumā. Liktenis gribēja, ka taisni

tanī mirklī, kad sāku savu ziņojumu ģen. Bacham, radio skaļrunī

atskanēja simttūkstošu dalībnieku dziesmu svētku beigās dziedātā

valsts himna. Ko tanī mirklī izjutu, man tagad grūti attēlot. Man

bija skaidrs, ka latvju tautas Golgātas ceļš ir sācies.

Pēc apm. 15 minūtēm manā darba kabinetā ieradās ģen. Bachs,

kopā ar Daugavpils pilsētas vecāko Švirkstu, Daugavpils prefektu

Krīgenu un Daugavpils apriņķa priekšnieku Silavu apspriest stāvokli.

Nekādus noteiktus lēmumus par turpmāko rīcību mēs tomēr pieņemt

nevarējām, jo vairāk par to, kas bija telegrammā, arī Armijas štābs

Rīgā pateikt nekā nevarēja. Nolēmām vienīgi ar dziesmu svētku lau-

kumā uzstādītiem skaļruņiem uzaicināt visus uz pilsētu atvaļinātos
karavīrus nekavējoties atgriezties savās vienībās. Tas bija nepiecie-
šami, lai vēl naktī varētu atbrīvot vasaras nometni no mūsu vienī-

bām. Tikai Kara skolai arī turpmāk bija jāpaliek vasaras nometnē

pie Skunu ezera.

Divīzijas štābam tagad darba netrūka. Bija jādod daudz un dažā-

das pavēles un rīkojumi ne tikai karaspēkam, bet arī visā garnizona

apgabalā novietotām robežsargu vienībām un policijai, lai novērstu

varbūtējus pārpratumus un incidentus ar sarkano armiju, kad tā

iesoļos mūsu zemē.

Tajā naktī pārdzīvoto es nekad neaizmirsīšu. Izjutu kaut ko

līdzīgu tam, ko karavīrs pārdzīvo kaujas laukā tanīs mirkļos, kad

vēl atrodas izejas pozicijā kādam izšķīrējam uzbrukumam. Šie pēdējie
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brīži, kamēr kauja vēl nav sākusies un karaspēks atrodas zināmā

„bezdarbībā", ir ļoti smagi. Moka jautājums: „Ko nesīs man nākošie

mirkļi? Vai būs lemts no šīs kaujas atgriezties, vai ne?" Un tad

karavīrs parasti atmiņās no jauna pārstaigā savu dzīvi un visu līdz

šim pārdzīvoto un piedzīvoto.

Taču karavīram pirms kaujas tomēr ir cerības atgriezties dzīvam

un ar uzvaru, kamēr man tādu cerību nebija un arī nevarēja vairs

būt. Apziņa, ka ik brīdi saņemšu ziņu, ka padomju karaspēks pārgā-

jis robežu un līdz ar to izbeigusies Latvijas neatkarība un sāksies

tautas ciešanu ceļš, neizsakāmi mocīja. Sāpīgākais pie visa tā vēl bija
tas, ka mums, karavīriem, kas bijām svinīgi solījuši ar savām asinīm

aizstāvēt tēvu zemi, tagad bija bez pretestības jānoliek ieroči un pat

vēl jāpalīdz ienaidniekam iznīcināt to, kas katram bija neizsakāmi

dārgs un mīļš. Armijas štāba rīkojums uz stingrāko noliedza izrādīt

jebkādu pretestību sarkanai armijai: bija pat noliegts, lai novērstu

varbūtējus incidentus ar sarkano armiju, mūsu karaspēkam atstāt

novietojumu. Tāpat bija norādījums, cik vien iespējams, izpalīdzēt
sarkanai armijai viņas vajadzībās.

Pienāca 17. jūnija rīts. No mūsu robežsargu posteņiem vēl vienmēr

nebija ziņas, ka padomju karaspēks būtu pārgājis Latvijas robežu.

Tikai virs pašas pilsētas jau no agra rīta nepārtraukti riņķoja kaujas
lidmašīnas ar ienīsto sarkano zvaigzni uz spārniem.

Pulksteņa rādītājs jau tuvojās 10, kad divīzijas štābā pienāca ziņa

no Borovkā novietotiem robežsargiem, ka sarkanās armijas vienības

pārgājušas Latvijas-Lietuvas robežu un virzās uz ziemeļrietumiem.
Gandrīz vienlaicīgi pienāca ziņa arī no Zemgales par sarkanās armi-

jas vienību kustību Daugavpils virzienā. Šie ziņojumi ģen. Bachu un

mani pa daļai pārsteidza, jo saskaņā ar mūsu Armijas štāba norādī-

jumiem padomju karaspēkam robeža bija jāpāriet austrumos, nevis

dienvidaustrumos, t.i. no Lietuvas puses. Sarkanarmijas vienību

kustība tātad nesaskanēja ar mūsu sagatavošanās soļiem.

Lai savlaicīgi uzzinātu par krievu turpmākiem nodomiem un lai

tos Daugavpilī novadītu uz paredzēto novietni — vasaras nometni —

devos mašīnā uz Grīvas austrumu galu, kur sanāk lielceļi no Borov-

kas un Zemgales. Apmēram ap pīkst. 11 ieraudzīju uz Zemgales ceļa
2 smagās mašīnas ar apbruņotiem padomju karavīriem. Apturējis

mašīnas, stādījos priekšā no pirmās krievu mašīnas izkāpušajam

padomju virsleitnantam un piedāvāju savus pakalpojumus. Saņēmu

atbildi, ka viņam mani pakalpojumi nav vajadzīgi un informāciju
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saņemšu velak no „komandiera". No kada — to viņš neteica. Talak

krievu mašīnas tomēr pagaidām nebrauca.

Pēc apm. 10 minūtēm ieraudzīju arī uz Borovkas ceļa 2 vieglās

sarkanarmijas mašīnas, kas tuvojās Grīvai. Devos arī šīm mašīnām

pretim. Abās atradās sarkanarmijas virsnieki un polītiskie komisāri.

Atkal apturēju krievus un, stādīdamies priekšā vecākam dienesta

pakāpē un poļitrukam pulkveža leitnanta dienesta pakāpē, piedāvāju
savus pakalpojumus. Un atkal saņēmu atbildi, ka viņiem mani pakal-

pojumi neesot vajadzīgi, jo viņiem viss esot zināms, ka vēlāk ieradī-

šoties „ģenerālis", kas tad visus jautājumus nokārtošot. Bet padomju
virsnieki bija ļoti ieinteresēti zināt, vai tilti pāri Daugavai kārtībā.

Saņēmuši atbildi, ka tilti kārtībā, padomju virsnieki aicināja mani

braukt viņu mašīnām pa priekšu un parādīt ceļu uz tiltu.

Uzsākot kustību, viena mašīna man tomēr nesekoja, bet pagriezās

apkārt un aizbrauca Borovku virzienā. Otra mašīna pēc Daugavpils
tilta pārbraukšanas arī pagriezās apkārt un aizbrauca, laikam pārlie-

cinājusies, ka tilts nav ne saspridzināts, ne arī sagatavots spridzinā-
šanai.

Redzēdams savu pūliņu nesekmīgumu, atgriezos divīzijas štābā.

Tikko biju ienācis štābā, tā ieskrēja viens policists un ziņoja, ka Dau-

gavpils dzelzceļa tiltu esot ieņēmuši padomju tanki. Tūdaļ sēdos

šosejas un zemes ceļu departamenta mašīnā, kas tanī laikā stāvēja pie

divīzijas štāba, un steidzos uz dzelzceļa tiltu. Tuvodamies tiltam,

tiešām ieraudzīju tilta galā Daugavas labajā krastā tanku ar sarkano

vaigzni un lielgabalu, kas bija pagriezts šosejas dambja virzienā.

Arī pie dzelzceļa tilta atkārtojās tas pats, ko biju jau piedzīvojis
Grīvā: Tanku apkalpes neielaidās nekādās sarunās, un saņēmu atbildi,
ka visu vēlāk nokārtošot krievu komandieris — pulkvedis.

Neatlikās nekas cits, kā atkal bez panākumiem doties atpakaļ uz

divīzijas štābu. Bet jau pa ceļam uz pilsētu satiku uz šosejas dambja
vairākas sarkanarmijas vieglās un smagās mašīnas, kas devās cie-

tokšņa virzienā.

Tuvodamies Dubrovinas dārzam, redzēju, ka visu dambi pie tilta

nobrauktuves pieblīvējis ļaužu pūlis, visvairāk žīdi un krievi, kas

apsveica krievu tankus un spēkratus. Pūlī redzēju arī plakātus ar ļoti

naidīgiem, pret valdību vērstiem uzrakstiem latviešu un krievu va-

lodā. Tik pēkšņa pūļa sapulcēšanās un pie tam ar rūpīgi pagatavotiem

plakātiem rādīja, ka pilsētas komūnistiskie elementi par sagaidāmo

sarkanarmijas iesoļošanu Latvijā bijuši informēti jau agrāk un arī

instruēti, kādā veidā šo gadījumu izmantot nekārtību sarīkošanai.
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Divīzijas štābā uzzināju, ka padomju karaspēks virzās pa pilsētas
dambi Rēzeknes virzienā un novietojas lauku nometnē mežā abpus

Daugavpils-Rēzeknes šosejai, dienvidos no Stropu ezera, un ka komū-

nisti, izmantodami to, cenšas radīt pilsētā nekārtības un sagrābt varu.

Policija bija lūgusi karaspēka palīdzību kārtības uzturēšanā. Stāvokli

sarežģīja vēl tas, ka tajā laikā bija pārtraukti visi sakari ar Rīgu,

pat telegrāfa tiešais vads ar armijas štābu nedarbojās. leteicu ģen.
Bacham dot policijai palīgā truksmes bataljonu no cietokšņa, bet ģen.
Bachs, kas pavēļu izpildīšanā bija pedantisks, ieteikumam nepiekrita
aiz tā iemesla, ka armijas vadība bija noliegusi karaspēkam atstāt

novietojumu.
Stāvoklis ar katru mirkli kļuva kritiskāks, jo pūlis uz ielas palika

arvien draudīgāks. Sazinājies ar pulku komandieriem, es beidzot

nolēmu uz savu atbildību izsaukt no cietokšņa trauksmes bataljonu,

pavēlot tam doties uz pilsētu nevis pa šosejas dambi, bet gan pa Cie-

tokšņa ielu. Tajā pašā laikā Jātnieku pulks, kas bija novietots kazar-

mās Jaunbūves priekšpilsētā, uzņēmās palīdzēt policijai kārtības

atjaunošanai Jaunbūvē. Ar abu šo vienību palīdzību tad arī izdevās

īsā laikā pilsētā no jauna nodibināt kārtību. Ar mūsu karaspēka

parādīšanos vien komūnisti no ielām pazuda.
Pievakarē izdevās atjaunot arī pārtrauktos sakarus ar Rīgu, pie

tam uzzinājām, ka arī Rīgā sarkanarmijas iesoļošana nav notikusi

bez starpgadījumiem.
Pirmā pusoficiālā saskare ar padomju vienību vadītājiem mums

radās vēlā pēcpusdienā, kad divīzijas štābu apmeklēja 83. sarkanās

strēlnieku divīzijas štāba priekšnieks, pēc tautības kaukāzietis, divu

politisko komisāru pavadībā un apjautājās, kur un kādā ceļā sarkanā

armija vajadzības gadījumā varētu saņemt maizi un tabaku. No

sarunām par eventuālo kopdarbību un abu funkciju nospraušanu, kas

ģen. Bachu un mani interesēja visvairāk, delegācija izvairījās un

noteiktas atbildes nedeva. Krievu štāba priekšnieks pats, pulkveža

pakāpē, ar kuru man arī vēlāk vairākkārt dienesta darīšanās iznāca

sastapties, likās ne visai intelliģents, pēc dabas vienkāršs un pat sir-

snīgs cilvēks, kas par militārām lietām neinteresējās. Arī šinī pirmajā

apmeklējumā viņš vairāk taujāja, kur Daugavpilī varētu paēst un

cik tas maksāšot, nekā interesējās par karaspēka apgādi. Viņš lūdza

arī tam aizdot 10 latus, atstādams uz mana rakstāmgalda, par spīti
mūsu iebildumiem, attiecīgu pretvērtību padomju naudā. Uzmanīgi

viņš aptaustīja manas bikses un zābakus un slavēja, ka tie labas

kvalitātes.
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Staba priekšnieka izturēšanas redzami nepatika abiem poļitrukiem,
un viens no vidiem īgni ieminējās:

~Biedrs pulkvedis pārak daudz interesējas par personīgam
lietam."

Atvadoties štāba priekšnieks apsolījās izkārtot ģen. Bacham tikša-

nos ar Daugavpilī novietotā sarkanās armijas karaspēka komandieri.

Visumā guvām no šī sarkanarmijas virsnieku apmeklējuma iespaidu,
ka tā nolūks nebija apgādes jautājumu kārtošana, bet izlūkošana.

īsi pirms pusnakts, stipri noguruši no iepriekšējo dienu nervu

saspīlējuma un negulētās iepriekšējās nakts, ar ģen. Bachu devāmies

pie miera. Tomēr ilgi neizdevās mieru baudīt. Ap pīkst. 1 no rīta

mani modināja divīzijas štāba dežūrējošais rakstvedis un teica, ka

štābā ieradusies sarkanarmijas virsnieku delegācija, kas steidzami

vēloties runāt ar garnizona priekšnieku. Gribot negribot bija jāceļas

augšā un jādodas uz divīzijas štābu.

Sarkanarmijas delegācijā bija 2 majori, no tiem viens polītiskais
komisārs. leaicinājis delegāciju savā darba istabā, jautāju pēc delegā-

cijas nolūkiem. Krievi tomēr atteicās man jebko paskaidrot, iekāms

nebūšot ieradies garnizona priekšnieks.
Kad ieradās ģen. Bachs, delegācija ļoti asā formā pieteica sarkan-

armijas vadības protestu pret mūsu „nedraudzīgo izturēšanos" un

pārmeta mums nolūku tai viltīgi uzbrukt. Pēc sarkanarmijas štāba

aģentūras ziņām mēs esot ēku bēniņos uzstādījuši ložmetējus, bet

pilsētas nomalē kaujas pozicijās baterijas.
Visus šos apvainojumus mēs viegli atspēkojām un pierādījām, ka

krievu aģentūras ziņas neatbilst patiesībai, ka tās ir ļaunprātīga

denunciācija un provokācija, lai bojātu abu armiju sadarbību.

Lai novērstu turpmāk līdzīgus pārpratumus, ģen. Bachs atkārtoti

norādīja uz nepieciešamību tikties personīgi ar Daugavpilī novietotā

padomju karaspēka komandieri.

Vēlais oficiālais apmeklējums un tā neparastais veids mūs ļoti

pārsteidza, bet jau tuvākās dienās pārliecinājāmies, ka tas krieviem

ir kaut kas parasts, ka tie visas svarīgākās apspriedes, bet it īpaši tad,
kad viņi grib mums kaut ko pārmest, izrīko vēlās nakts stundās.

Nākošā rītā divīzijas štābā ieradās sarkanarmijas virsnieks ar pazi-

ņojumu, ka viņu divīzijas komandieris neitrālā vietā vēloties tikties

ar latviešu garnizona priekšnieku. Vienojāmies tikties vēl tajā pašā
dienā pusdienas laikā Daugavpils Vienības namā. leradušies Vienības

namā noteiktajā laikā, ģen. Bachs un es dabūjām samērā ilgi gaidīt,
kamēr ieradās krievu 83. strēlnieku divīzijas komandieris ar savu

štāba priekšnieku un divīzijas komisāru. Pēc iepazīšanās ģen. Bachs
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kā pirmo apspriedes jautājumu minēja par abu armiju sadarbības

nokārtošanu, lai novērstu jebkādus pārpratumus, ko varētu radīt

ļaunprātīgi elementi, un jautājumu, kādā veidā nodrošināt kārtību

garnizona apgabalā.
Uz to sarkanais divīzijas komandieris patētiski atbildēja, ka par

kārtības uzturēšanu esam atbildīgi tikai mēs — latvieši un ka sarkanā

armija Latvijas iekšējās darīšanās neiejaukšoties; sarkanā armija esot

tikai
„

viesis", kas nācis mums draudzīgi palīgā nodrošināt, lai Latvija

nekļūtu par karalauku. Turpmāko varbūtējo pārpratumu novēršanai

starp abu armiju karavīriem divīzijas komandieris apsolīja norīkot

vienu savu virsnieku par pilsētas komandantu. Vienojās, ka šis krievu

komandants atradīsies pie mūsu pilsētas komandantūras. Visumā

apspriede noritēja pieklājīgā atmosfairā, bez pagājušās nakts asu-

miem. Pēc apspriedes divīzijas komandieris neatteicās no piedāvātām
brokastīm.

Apmierināti ar apspriedes rezultātiem un cerībā, ka turpmāk mūsu

naktsmieru vairs netraucēs vēlie un nepatīkamie krievu apmeklē-

jumi, atgriezāmies divīzijas štābā. Bet par lielu pārsteigumu tur mūs

gaidīja jaunas nepatīkamas vēstis. No visām garnizona apgabala
malām ienāca ziņs, ka komūnisti mēģina rīkot nekārtības un uzbrukt

pagastu valdēm, policijas darbiniekiem un valsts un sabiedriskām

iestādēm.

Saskaņā ar tikko panākto vienošanos ar sarkanās armijas vadību

uz apdraudētajām vietām nekavējoties izsūtīja jātnieku un riteņbrau-

cēju vienības. Vienībām gandrīz nemaz nebija notikumos jāiejaucas,
nekārtības parasti izbeidzās, tiklīdz vienība atradās ceļā uz apdrau-
dēto vietu. Tas lieku reizi pierādīja, cik labi jau pirmajās okupācijas
dienās komūnisti bija pratuši noorganizēt savu sakaru tīklu.

Pašā Daugavpilī 18. jūnijā valdīja miers un kārtība, ja neskaita

dažus vietējo komūnistu provokātoriskā nolūkā radītus sīkus inci-

dentus ar policiju un aizsargiem.
Miers un kārtība, protams, nesaskanēja ar sarkano nolūkiem.

Tāpēc viņi turpmākās dienās tīši centās radīt nekārtības no jauna.

Jau 18. jūnija vakarā divīzijas štābs saņēma ziņas, ka sarkanās

armijas vadība nākošā dienā taisās rīkot bēres ar gājienu cauri visai

pilsētai 2 mirušiem sarkanarmiešiem (pēc neoficiālām ziņām — paš-

nāvnieki), izvadot tos uz vecajiem garnizona kapiem aiz cietokšņa.

Bēru gājiena nolūks acīmredzot bija radīt tautas saplūdumu ielās,

lai gan rīkojums bija, ka uz ielas nedrīkst barā pulcēties vairāk par

4 personām. Tātad bērēs draudēja incidenti ar policiju.
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Lai to novērstu, 19. jūnija rītā devos uz krievu karaspēka novietni

pie Stropu ezera. Mans uzdevums bija panākt no sarkanarmijas vadī-

bas, lai mirušos sarkanarmiešus apglabā nevis vecajos garnizona

kapos, bet sarkano novietnei turpat blakus esošajos jaunajos garni-

zona, vai arī pareizticīgo, vai neticīgo kapos.

Līdz sarkano divīzijas štābam man nokļūt tomēr neizdevās. Pa

ceļam uz šosejas mani apturēja sarkanarmiešu sardze, un vajadzēja

turpat uz ielas gaidīt apm. 45 minūtes, kamēr ieradās 83. divīzijas
štāba priekšnieks.

Pa gaidīšanas laiku novēroju, ka kādus 300 metrus no manis uz

šosejas, pašā krievu novietnē salasījās kādi 30 jaunieši ar divriteņiem.
Pie viņiem pienāca 2 komisāri un kaut ko jaunekļiem klāstīja. Pēc

tam jaunekļi atkal izklīda, lielākā daļa aizbrauca pilsētas virzienā.

Es sapratu, ka jaunieši saņēmuši no sarkanarmijas polītiskās vadības

jaunas instrukcijas turpmākām provokācijām.
Arī divīzijas štāba priekšnieks mani neaicināja uz divīzijas štābu.

Apsēdāmies turpat uzkalniņā, šosejas malā, kur arī sāku klāstīt mūsu

iebildumus pret mirušo sarkanarmiešu apglabāšanu vecajos garnizona

kapos un liku priekšā mirušos apbedīt turpat blakus novietnei esošajos

kapos. Štāba priekšnieks, kā man likās, izprata mūsu bažas un apso-

lījās izkārtot šo lietu mums vēlamā virzienā. Draudzīgi paspiedis
man roku, viņš devās pie sava divīzijas komandiera. Pēc neilga laika

viņš atkal atgriezās un paziņoja, ka divīzijas komandieris mūsu

priekšlikumam piekritis. Tas arī bija vienīgais gadījums manas dar-

bības laikā Daugavpilī, kad sarkanarmijas vadība izrādīja mums

kādu pretimnākšanu.

Nākošā dienā jau no agra rīta pa Daugavpils ielām soļoja atseviš-

ķas sarkanarmijas vienības orķestra pavadībā, kas pilsētas laukumos

koncertēja, dziedāja un dejoja. Protams, ap šīm vienībām sāka pul-
cēties ziņkārīgie. Tajā pašā laikā mūsu policija, saskaņā ar rīkojumu,
kas noliedza pulcēšanos uz ielām, bija spiesta lūgt ziņkārīgos izklīst.

Biju jau devies šajā vakarā pie miera, kad atkal ap pusnakti mani

uzmodināja divīzijas štāba dežūrējošais rakstvedis un ziņoja, ka ar

garnizona priekšnieku un mani steidzami vēlas runāt kāda sarkanās

armijas delegācija. Neatlikās nekas cits, kā apģērbties un doties uz

divīzijas štābu.

Divīzijas štābā sastapu delegāciju — 2 majorus, vienu polītisko
komisāru un jauniecelto sarkanarmijas pilsētas komandantu kapteiņa
dienesta pakāpē.
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Delegācija šoreiz neapmierinājās ar garnizona priekšnieka klātieni

vien, bet pieprasīja, lai apspriedē ierastos arī pilsētas prefekts un

Daugavpils apriņķa priekšnieks.

Pagāja apmēram stunda, iekāms visas šīs personas sapulcējās. Pa

gaidīšanas laiku neviens delegācijas loceklis ar mani nerunāja nevienu

vārdu, kaut gan atradāmies vienā telpā, manā darba istabā.

Kad visi bijām sapulcējušies, delegācijas vecākais ļoti asā formā

protestēja pret sarkanās armijas diskriminēšanu no mūsu puses, nepa-

skaidrojot tomēr, kādā veidā šī diskriminācija izpaudusies. Uz mūsu

jautājumu izteikties tuvāk par protesta būtību, delegācijas vadītājs
sāka plaši klāstīt, ka „varenā un neuzvaramā sarkanā armija" atšķi-
rībā no citām armijām esot tautas armija un ka padomju tauta mīlot

savu armiju un daloties ar to priekos un bēdās. Uz mūsu aizrādījumu,
ka arī Latvijas armija ir tautas armija, jo arī mūsu armijas rindās

jāstājas visiem Latvijas pilsoņiem, neatkarīgi no viņu mantas, sociālā

stāvokļa, izglītības, tautības un ticības, uz šo aizrādījumu saņēmām

bravurīgu atbildi, ka starpība esot tomēr liela, jo, lūk, mūsu armija

kalpojot kapitālistiem, kamēr sarkanā armija kalpojot tikai tautai.

Un atkal delegācijas vadītājs izplūda plašā stāstījumā, cik sarkanā

armija esot mīļa un tuva padomju tautai.

Nevarēdami sagaidīt krievu vārdu plūsmas beigas, bijām spiesti
atkārtoti lūgt minēt faktus par mūsu „nogrēkošanos" pret sarkano

armiju. Uz to saņēmām atbildi, ka Padomju Savienībā esot parasts,

ka pa pilsētas ielām pastaigā dodas armijas vienības orķestra pava-

dībā, lai ar mūziku, dziesmām un dejām iepriecinātu tautu. Turpre-
tim Daugavpilī mūsu ~rokaspuiši" — policisti sarkanās armijas vie-

nību pastaigas laikā sitot un spārdot ar kājām tautu, kas gribējusi
noskatīties vai izteikt krieviem savas simpātijas. Tāda rīcība sarkano

armiju diskriminējot. Mēs laikam ar to gribot tautai rādīt, ka varenā

sarkanā armija esot tik vāja, ka tā savā klātienē esot spiesta atļaut

varmācīgi apieties ar tautu?

Turpinot tamlīdzīgā garā pārmetumus, delegācijas vadītājs, sitot

ar dūri uz galda, skarbā balsī burtiski teica: „Tā ir sarkanās armijas
vadības noteikta prasība: Kad pa Daugavpils ielām soļo sarkanās

armijas vienības, tad lai tuvāk par 300 metriem neatrodas neviens

jūsu policists!" — Krievs tēloja, it kā būtu aizmirsis vārdu „policists"

un it kā dusmīgs par šo aizmāršību ar īkšķi nevīžīgi norādīja uz

pilsētas prefektu, sacīdams: „Nu, kā viņus tur sauc? Na.. . jūs jau
zināt... jūsu rokaspuiši policisti (chalui-policejskije). Pretējā gadī-

jumā tikai jūs būsit atbildīgi par sekām."
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Ar šiem vārdiem delegācija pieceļas un neatvadīdamās izgāja no

štāba.

Palikuši vieni, mēs vēl ilgi sēdējām un pārspriedām radušos stā-

vokli, kā arī tikko notikušo Latvijas valdības maiņu, un tās grūtības,
kas mūs sagaida nākotnē. Nebijām vēl šķīrušies, kad jau agrā rītā mūs

sagaidīja jauni drūmi notikumi.

Jaunās Kirchenšteina valdības pirmais solis bija legālizēt komunistu

partiju Latvijā un izsludināt amnestiju politiskiem ieslodzītiem. Šis

valdības lēmums vēl nebija Daugavpilī oficiāli saņemts, kad jau agrā

rītā komūnistu provokātoru sakūdīts pūlis sapulcējās pie Daugav-

pils cietuma, prasot tūdaļ atbrīvot ieslodzītos. Šī pūļa prasības cie-

tuma administrācija pie vislabākās gribas nevarēja izpildīt jau aiz

tā iemesla vien, ka atlaišanas formālitāšu kārtošana prasīja zināmu

laiku. Bet pūļa izturēšanās ar katru mirkli kļuva draudīgāka, tā ka

pūlis pat grasījās ar varu lausties cietumā. Policija bija bezspēcīga, un

arī garnizona priekšnieks šoreiz nevarēja palīdzēt, jo no valdības

bija noliegts lietot varu un bija saņemti norādījumi, ka tādos nekār-

tības gadījumos, kas prasa varas pielietošanu, jāgriežas pēc palīdzības
pie sarkanās armijas.

Tā kā bija pazīmes, ka pūlis taisās iebrukt arī Vienības namā un

izlaupīt Armijas ekonomisko veikalu, kas namā atradās, tad ģen.
Bachs man uzdeva atkal doties uz sarkanās armijas novietni pie
Stropu ezera un lūgt palīdzību kārtības uzturēšanai.

Arī šoreiz sarkanarmiešu sardze mani neielaida novietnē, un atkal

sarkanās divīzijas štāba priekšnieks bija jāgaida turpat uz šosejas.
Izklāstīju viņam mūsu bēdas, saņēmu atbildi, ka viņš šoreiz nevarot

palīdzēt, jo Daugavpilī esot ieradies pats korpusa komandieris, kas

arī uzņēmies sarkanās armijas garnizona priekšnieka pienākumus.
Štāba priekšnieks gan apņēmās mūsu vēlēšanos tūdaļ pieteikt korpusa
štābam.

Pēc apmēram trīsdesmit minūtēm štāba priekšnieks atgriezās un

paziņoja, ka korpusa komandieris izteicis gatavību tikties ar mums

vēl tajā pašā dienā pīkst. 12 Vienības namā un nokārtot visus jau-
tājumus.

Neko labu no priekša stāvošas apspriedes neparedzēdams, ar smagu
sirdi kopā ar ģen. Bachu devos uz Vienības namu.

Bija jāgaida gandrīz stunda pāri noteiktam laikam, kad pie Vienī-

bas nama piebrauca 4 vieglās sarkanarmijas mašīnas, no kurām izkāpa
bars krievu virsnieku, pa lielākai daļai politiskie komisāri.
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Apspriedei bija sagatavotas 2 istabas Vienības nama viesnīcā, tel-

pas, kas bija rezervētas Valsts prezidentam, kad tas viesojās Daugav-

pilī. Pirmais telpās ienāca krievu korpusa komandieris, vidēja auguma

vīrs, rupju, neintelliģentu seju un īgnu skatu. Viņš neatrada par

vajadzīgu stādīties priekšā, kāpēc iestājās neilgs, bet neērts klusums.

Tikai pēc tam, kad ģen. Bachs bija nosaucis savu vārdu, arī korpusa
komandieris nosauca savu vārdu un dienesta stāvokli. lestājās atkal

neilgs klusuma brīdis, pa kuru laiku korpusa komandieris īgni uzlū-

koja ģen. Bachu, it kā gribēdams viņu hipnotizēt. Klusumu atkal

pārtrauca ģen. Bachs, kas nezinādams, cik personas no krievu puses

apspriedē piedalīsies, iejautājās korpusa komandierim, pie kura galda

viņš vēlas sēsties, jo istabā bija divi galdi, viens lielāks, otrs mazāks.

Pārlaidis telpām dusmīgu skatu, krievu komandieris ar strauju rokas

kustību norādīja uz lielāko, iegareno galdu un bargā tonī izgrūda:

»Tur."

Ģenerālis Bachs apsēdās galda galā, korpusa komandieris viņam

pa labi, es — pa kreisi, bet viss lielais krievu virsnieku bars pa labi

no sava komandiera. Pēdējais atspiedās ar abiem elkoņiem uz galda

un, ar ironisku smaidu lūkodamies ģen. Bacham tieši acīs, ilgi kratīja

galvu, nenoņemdams pie tam no galvas cepuri. Pēc kāda brītiņa

viņš cepuri tomēr noņēma, nolika to uz galda un, nenolaizdams skatu

no ģen. Bacha, ciniski iejautājās:

„Nu, ko jus man teiksit, biedri ģeneral?"
Acīm redzot, drusku apmulsināts no korpusa komandiera izaici-

nošās izturēšanās, ģenerālis Bachs sāka it kā stostīdamies krievu

valodā klāstīt, ka, sakarā ar Latvijas jaunās valdības izsludināto

amnestiju politiskiem ieslodzītiem, pilsētā iespējamas noziedzīgu ele-

mentu nekārtības un ka viņš kā garnizona priekšnieks, kas atbild

par kārtību, saņēmis norādījumu, ka tādos gadījumos jāgriežas pēc

palīdzības pie sarkanās armijas vadības. Nenoklausījies ģen. Bachu

līdz beigām, korpusa komandieris ar sarkastisku smaidu teica: „Ne-

vajadzēja, biedri ģenerāl, tautu līdz tādam stāvoklim novest."

„Kā šos vārdus saprast?" iejautājās ģen. Bachs.

„Ļoti vienkārši," atbildēja krievs, „tie ir jūsu policijas varmācības

augļi. Jūsu policija bāza cietumos tūkstošiem nevainīgu cilvēku."

Korpusa komandiera nepatiesos pārmetumus ģen. Bachs centās

atspēkot, minēdams, ka visā Latvijā nav pat 300 politisko ieslodzīto,

to skaitā ietilpinot arī „pērkonkrustiešus". Atkal krievs pārtrauca

ģen. Bachu, izgrūzdams, ka Bacha minētais skaitlis esot meli. Vienā

pašā dienā, 17. jūnijā, Daugavpilī vien mūsu policija esot arestējusi
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vairāk nekā 800 cilvēkus tikai par to, ka tie mēģinājuši apsveikt
sarkano armiju. Uz to ģen. Bachs atbildēja, ka korpusa komandiera

minētie skaitļi neatbilst īstenībai, jo pēc autentiskām ziņām Daugav-

pilī policija 17. jūnijā aiturējusi pavisam tikai 8 personas, kas tajā
pašā dienā atkal atbrīvotas, pie kam šīs personas aizturētas nevis par

sarkanās armijas apsveikšanu, bet huligānismu. Izdzirdis vārdu

„huliganisms", korpusa komandieris uzlēca kājās, uzsita ar dūri galdā
un bargi iebļāvās:

„Ko jus ar to gribat teikt, biedri ģeneral? Laikam, ka visi, kas 17.

jūnijā uz ielām mūs sagaidīja, ir huligāni, ko?"

Lai gan korpusa komandiera izturēšanās varēja uztraukt, ģenerālis
Bachs tomēr ļoti mierīgā tonī un noteiktā formā paskaidroja, ka tādu

domu, kādu izteicis korpusa komandieris, viņš neesot paudis. Līdzī-

gas domas nekādā ziņā neesot saskatāmas viņa, Bacha, vārdos. Kor-

pusa komandieris tad griezās pie viena no saviem polītiskajiem
komisāriem, teikdams:

„Biedri komisār, lūdzu, izstāstiet jūs biedram ģenerālim, kādas ir

jūsu autentiskās ziņas par Daugavpils policijas varmācībām 17.

jūnijā. Man biedrs ģenerālis negrib ticēt."

Jautājumu, kā man likās, komisārs nebija gaidījis, jo nosarka un

sāka stipri stostīties. „Piedodiet, biedri ģenerāl," viņš teica, „pēc
papildus saņemtām ziņām tā aina bijusi drusku savādāka nekā es

jums to pieteicu pēc pirmās informācijas dabūšanas. lenākot mūsu

karaspēkam Daugavpilī, viens no mūsu karavīriem ieraudzījis sagai-

dītājos savu brāli, ko ilgu laiku nebija saticis. Brāļi gribējuši sasveici-

nāties, bet iejaukusies policija. Mūsu karavīra brālis izdarījis kļūdu,

jo sācis bēgt. Policija dzinusies viņam pakaļ, notriekusi viņu zemē

un sākusi spārdīt."

„Jūs dzirdat, biedri ģenerāl? Jūs dzirdat? Lūk, tāda ir jūsu rīcība!

Tāpēc nebrīnieties, ka tauta jums šodien vair sneklausa," bargā balsī

atkal nobrēca korpusa komandieris.

Kā likās, komisāra liecība viņam ne visai patika, jo pat komisārs

nespēja minēt nekā tāda, kas liecinātu par masveida arestiem 17.

jūnijā. Tāpēc korpusa komandieris sarunas turpinājumā sāka ieturēt

mierīgāku toni un apspriedes beigās apsolījās gādāt par kārtību pil-
sētā un norīkot 2 savus virsniekus sakaru uzturēšanai ar mūsu štābu.

No piedāvātām brokastīm viņš atteicās
un, vēsi no ģen. Bacha atva-

dījies, ar saviem pavadoņiem atstāja telpas.
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Drīz pēc tam pie cietuma un citās pilsētas daļās, kur bija salasījies

ļaužu pūlis, ieradās sarkanās armijas virsnieki un aicināja pūli izklīst,
ko tas arī paklausīja.

Vēl tajā pašā pēcpusdienā divīzijas štābā ieradās 2 sarkanās armi-

jas majori un stādījās priekšā par krievu korpusa štāba sakaru virs-

niekiem. Viņi tomēr mūsu štābā nepalika, bet atgriezās uz korpusa
štābu.

Ar šo apspriedi faktiski arī izbeidzās mūsu patstāvīgā rīcība, un

no šī brīža bijām pilnīgi padoti komūnistu partijas un sarkanarmijas
vadības iegribām un diktātam. Ar provokācijām, viltu, nodevībām

un terroru viņi radīja mums lielākas grūtības un sarežģījumus. Arī

ieceltie sakaru virsnieki nekādā ziņā neatviegloja mūsu darbu, bet gan

to vēl vairāk sarežģīja. Kad mums bija kāda vajadzība, nekad šos

sakaru virsniekus neizdevās atrast vai dabūt pie tālruņa. Parasti viņi
ieradās divīzijas štābā tikai tad, kad atnesa kādu krievu protestu vai

arī lai mūs apvainotu par nedraudzīgu un nelojālu izturēšanos pret

sarkano armiju. —

VAI PRETOJOTIES LATVIJAS LIKTENIS VARĒJA BŪT

CITĀDS?

Noskaidrot, vai Latvijas valdība rīkojusies pareizi, 1939. un 1940.

gadā bez pretošanās ielaizdama krievu karaspēku mūsu zemē, nav šīs

grāmatas uzdevums un, jāšaubās arī, vai pašreizējos apstākļos tas

vispār ir iespējams.*)
Zviedru lielākā laikraksta Dagens Njheter militārais līdzstrād-

nieks 1941. g. 19. jūlija numurā analizē iemeslus, kamdēļ Baltijas

valstis nav pretojušās ar ieroču spēku. Šis militārais speciālists cita

starpā raksta:

„No pieejamam rokasgrāmatām redzams, ka šo trīs valstu militāra

organizācija pag. gadā, pirms krievu pirmo prasību izpildīšanas,

* Par to, vai vajadzēja vai nevajadzēja karot 1939-/40. g., ir trimdas presē plaši

diskutēts, piem.:
Majors K. Augstkalns —

laikr. „Latvija" 1950. g. novembri un „DV Mēnešrakstā"

1960. g. 5. n-rā;

Pulkvedis A. Krīpens — laikr. „Laiks" 1958. g. janvārī un „DV Mēnešrakstā"

1959. g. 6. n-rā;

Pulkvedis A. Silgailis — „DV Mēnešraksta" 1959. g. 3. un 1961. g. 1. n-rā;

Prof. E. Andersons — „DV Mēnešrakstta" 1960. g. 2. n-rā un Acta Baltica 1969;

/. Zalcmanis — „DV Mēnešraksta" 1969. g- 5. n-rā;

Prof. K. Dzelzītis — „DV Mēnešraksta" 1969- g- 6. n-rā.
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bija diezgan nozīmīgs spēks. To rīcībā kopā bija pāri par 10 miera

laika kājnieku divīziju un bez tam vēl samērā spēcīgas dažādas spe-

ciālas vienības. Kopējais militārais spēks kara laikā varēja sniegties
līdz 450.000 vīriem.

Apbruņojums, saprotams, bija dažāds, bet tamdēļ ne slikts. Apmā-
cība ļoti laba un kareivju sastāvs labs, daļēji pat lielisks. Gaisa spēki
citam mērķim kā izlūkošanas dienestam, bija bez nozīmes. Saimnie-

ciskās iespējas viegli saprotamu iemeslu dēļ bija par mazām, lai iegūtu

spēcīgākus gaisa spēkus, kā arī lai izbūvētu krastu aizsardzību,

nolūkā pretoties nopietnam mēģinājumam aizskārt zemes integritāti.

Turklāt, kam tad Baltijas valstu militārie spēki vispār kalpoja, ja
ne lai kopā ar kādu lielvalsti cīnītos pret kādu citu? Vienām un

izolētām, varbūt katrai par sevi, vest karu pret kādu lielvalsti, ne-

viena no tām gan nedomāja ...
Tās atradās situācijas priekšā, kādu

neviens nebija iedomājies — bet varbūt vajadzēja paredzēt — un arī

ģeogrāfiskais stāvoklis bija neiedomājami neizdevīgs izolētai cīņai,

līdzīgi kā somu tautai.
. .

Neviena lielvalsts negribēja vai arī nespēja
sniegt tām palīdzību. . . .

Kaut arī brīvības periods bija īslaicīgs, Baltijas valstu brīvības

laiks varbūt tomēr nav bijis beznozīmīgs. Kāda baltiešu tautām

nozīmīga tradīcija ir ieguldīta bij. patstāvīgās armijas vienībās",

nobeidz savu rakstu šis zviedru militārais speciālists.

„Latvijas armija bija disciplinēta un labi apmācīta. Tā varētu

agresoram izdarīt zināmu pretestību." — Raksta Rīgas komūnisti

jau pieminētā grāmatā „Latviešu tautas cīņa lielajā tēvijas karā". Nav

šaubu, ja valdība un armijas vadība būtu devusi pavēli pretoties,

armija, aizsargi un ikviens ieročus nest spējīgs vīrs bez vilcināšanās

pildītu savu pienākumu, bet, vai šī uzupurēšanās spētu grozīt Lat-

vijas likteni, ir cits jautājums. Ar varoņu siržu spēku vien nevarēja
sākt cīņu pret simtkārtīga pārspēka iebrucēju. Maskava kopā ar

Berlīni bija radījusi visus Baltijas valstu brīvības un neatkarības iznī-

cināšanai nepieciešamos priekšnoteikumus. Vajadzēja tikai tos izman-

tot un Kremļa sen kāroto mērķi piepildīt vienā vai otrā veidā. 200

miljonu tautas valdnieki vērsās pret 2 milj. tautu!

Mūsu robeža ar Padomju Savienību bija nesamērīgi gara salīdzinā-

jumā ar militāro spēku, kādu Latvija varēja uzstādīt, 351 km vai

taisnā līnijā ap 250 km. Nekādi vērā ņemami šķēršļi, kā lielākas

upes, ezeri un purvi, neatviegloja šīs garās robežas aizstāvēšanu. Arī

mākslīgi radītu robežas nocietinājumu nebija. Pieņemot, ka mēs savu
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kājnieku divīziju skaitu kara gadījumā varētu dubultot no miera

laika 4uz 8, vienai divīzijai tomēr būtu jāaizstāv vairāk nekā 30

km garš frontes iecirknis.

Ļaunākais, ka kara rūpniecības mums nebija tikpat kā nemaz.

Nekādus ieročus Latvijā neražoja, bet veica vienīgi remontus. Kā

jaunu ieroču iegādē, tā arī esošo papildināšanā bijām pilnīgi atkarīgi
no ārzemēm, galvenokārt no Anglijas. Pēdējos gados gan kaut cik

bija sākusi attīstīties lidmašīnu rūpniecība (Valsts elektrotechniskā

fabrikā un Liepājas kara ostas darbnīcās). Vienīgi kājnieku un

parastāko artilērijas municiju ražojām paši pietiekošā daudzumā, bet

arī tās ražošana bija atkarīga no importējamām izejvielām.

Polijas sakaušana un tas armijas iznicināšana radikāli grozīja

stratēģisko stāvokli pretkomūnistiskajā frontē. Polija ar saviem prā-
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vājiem militārajiem spēkiem bija galvenais spēku konsolidācijas fak-

tors austrumos. Savos militāros aplēsumos Latvija vienmēr bija ska-

tījusies uz Poliju kā sabiedroto. Polijai kapitulējot, mūsu izredzes

sekmīgai savas brīvības aizstāvēšanai kļuva vēl niecīgākas. Aizstā-

vamo robežu garums, nākot klāt 105 km garai robežai ar līdz tam

draudzīgo Poliju, bija vēl pieaudzis. Šķiet, ka tas stipri vien arī

ietekmēja mūsu valdības lēmumus izšķirošā brīdī.

1939. g. septembrī Latvijas armijas mobilizācijas plāns bija izstrā-

dāts visos sīkumos. Teorētiski mūsu armijas stiprumu kara gadījumā

varēja palielināt līdz 180.000 un pakāpeniski eventuālo zaudējumu
izlīdzināšanai iesaukt vēl līdz 120.000 vīru. Bet pilnīgas mobilizā-

cijas izvešanai mūsu miera laika armijas sastāvs bija par mazu, sevišķi
virsnieku un instruktoru kadrs, lai pēkšņa mobilizācija, saistīta ar

kara darbību, ritētu gludi.

Tādēļ kara ministrs laikā no 1939. g. jūlija līdz 1940. gada jūni-

jam vairākkārt uzdeva iesaukt apmācībai pēc Armijas štāba nozī-

mējuma dažādus gadagājuma un dienesta pakāpju un katēgoriju

atvaļinātos karavīrus.

Ar 1939. g. 31. jūlija pavēli kara ministr: uzdeva iesaukt apmācībā
no 30.9. — 28.10.: 1) rezerves virsn. vietniekus, kas atvaļināti laikā

no 1926.—1935. gadam un 2) 1911. un 1912. g. dzimušos dažādu

katēgoriju rezerves instruktorus un kareivjus.
Ar 27. oktobra pavēli iesauca no 30.10. — 25. 11. — 1910. g.

dzimušos 23. kat. (kājnieku lielg. bat. apk.) rezerves instruktorus.

Ar 15. novembra pavēli iesauca: 1) no 20.10. — 21.12. pēc sani-

tārā priekšnieka nozīmējuma veselības dēļ armijā nedienējušos ārstus

un 2) no 1940. g. 3.1. — 3.2. — armijā dienējušos ārstus un farma-

ceitus — rezerves instruktorus un kareivjus, kas diplomu ieguvusi

pēc obl. kara dienesta beigšanas.
Ar 1940. g. 31. janvāra pavēli iesauca no 30.1. — 30.4. līdz turp-

mākam rīkojumam atvaļinātos 1. kat. virsnieku vietniekus.

Ar Ministru kabineta 1940. g. 22. februāra lēmumu pagarināja obl.

aktīvā kara dienesta ilgumu uz 18 mēnešiem.

Ar 15. aprīļa pavēli iesauca: 1) no 19.4. — 31.5. — 23. kat. līdz

turpmākam rīkojumam atvaļinātos karavīrus un rezervistus un 2)
no 19.4. — 16.7. — 55. kat. (telefonisti-instr.) līdz turpmākam rīko-

jumam atvaļinātos karavīrus un rezervistus.

26. aprīli Ministru kabinets pieņēma likumu par karavīru ģimeņu
apgādi kara laikā un 30. aprīlī jau pieminēto likumu par valsts

aizsardzību.
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Ar 1. jūnija pavēli bija jāiesauc: 1) no 5.6. — 17.7. un no 15.7. —

28.8. — līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātos un rezervē ieskai-

tītos virsniekus; 2) a. no 1.7. — 31.8. — līdz turpmākam rīkojumam

atvaļinātos un rezervē ieskaitītos ārstus-kareivjus un dižkareivjus un

b. no 1. — 31.8. — instruktoru apmācību beigušos un līdz turpmā-

kam rīkojumam atvaļinātos un rezervē ieskaitītos ārstus un farma-

ceitus; 3) no 15.6. — 15.9. a. līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātos
un rezervē ieskaitītos virsnieku vietniekus sagatavošanai par ieroču

virsniekiem un artilērijas techniķiem un b. līdz turpmākam rīk.

atvaļinātos un rezervē ieskaitītos karavīrus pēc Armijas štāba nozī-

mējuma sagatavošanai par atslēdzniekiem.

Aizsardzības nolūkiem bija domāts arī iekšlietu ministra K. Veid-

nieka 12. jūnijā izdotais Rīkojums par iedzīvotāju uzturēšanos

atsevišķā Baltijas jūras piekrastes joslā. Pamatojoties uz likuma par

kārtību un sabiedrisku drošību valstī 3. pantu izdotais rīkojums skāra

daļu no Ventas, Popes, Ances un Dundagas pagastiem. Rīkojums
neattiecās uz joslas vietējiem iedzīvotājiem.

15. jūnijā „Valdības Vēstnesis" publicēja izvilkumus no kara

ministra instrukcijas par dažādu transporta līdzekļu rekvizīciju
valsts aizsardzības vajadzībām.

Pēc mobilizācijas plāna bija paredzēts saformēt izmantošanai

frontē 7 divīzijas, 3 vai 4 atsevišķus riteņbraucēju bataljonus un 2

jātnieku divizionus; kustīgās rezerves radīšanai — 3 motorizētas

grupas, kas katra spētu pacelt 1 bataljonu. Bez tam šo vienību pastip-
rināšanai bija paredzētas nedaudzas artilērijas (3 —4 divizioni),

aviācijas (3 iznīcinātāju un dažas izlūku eskadriļas) un sapieru vie-

nības.

Pēc bazu līguma noslēgšanas mobilizācijas plāns bija jāpārkārto
atbilstoši jaunajam stāvoklim. To arī jaunieceltā Armijas štāba

priekšnieka ģen. Rozenšteina vadībā nekavējoši izdarīja.

Steigā pārstrādātais mobilizācijas plāns paredzēja armijas daļu
izvietošanu tā, lai kara gadījumā tās varētu ieņemt Ventas līniju
rietumos (pret padomju garnizoniem Kurzemē) un Pededzes-Lubānas

ezera-Livānu līniju austrumos, kā arī izveidot bruņotas pretestības

grupas dažādās Latvijas vietās.

Vispārējai mobilizācijai vienīgais piemērotais laiks bija vai

nu 1939. g. septembra sākums, kad Vācija iebruka Polijā, vai, vēlā-

kais, septembra vidus, kad Padomju Savienība 14. septembrī izslu-

dināja vispārēju mobilizāciju un 17. septembrī iebruka Polijā. Bet,

kad Padomju Savienība 14. septembrī izsludināja mobilizāciju, tad
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tās sūtnis Rīgā Zotovs bija centies nomierināt mūsu armijas koman-

dieri ģen. Berķi, un padomju militārais atašejs pulkv. Zavjalovs —

Armijas štāba operātīvās daļas priekšnieku pulkv. Ūdentiņu, ka mo-

bilizācija neesot vērsta pret Latviju.

Tomēr, ja arī šai laikā Latvija izsludinātu vispārēju mobilizāciju,
tad droši vien Padomju Savienība to uzskatītu par nedraudzīgu
žestu, un nav neiespējams, ka sarkanarmija sāktu uzbrukumu Lat-

vijai, mūsu mobilizāciju izjauktu un reizē ar to arī visu pretestību.
Kad Padomju Savienība pieprasīja septembra beigās Igaunijai un

oktobra sākumā Latvijai un Lietuvai „savstarpējās palīdzības pakta"

noslēgšanu, tad, kā jau minēts iepriekš, tā bija sakoncentrējusi pie

Latvijas robežas ievērojamus armijas spēkus.
1940. g. jūnijā stāvoklis bija vēl ļaunāks. Pirmkārt, mūsu zemē jau

atradās padomju bāzes, un ar Lietuvas pēkšņo kapitulāciju bija

atsegta arī mūsu dienvidu robeža 570 km garumā.
Citāda situācija būtu bijusi, ja Baltijas valstis būtu apvienotas

militārā savienībā un rīkotos saskaņoti. Bet pēdējos gados Baltijas
valstīs (sevišķi Igaunijā, kas tiecās pēc ciešāka kontakta ar neitrālām

Skandināvijas valstīm) arvien noteiktāk izpaudās tendence atmest

domu par Baltijas valstu militāru savienību un tās vietā meklēt dro-

šību atklāti deklarētā neitrālitātē. Somijas maršals G. Mannerheims

gan savās atmiņās raksta,"") ka eventuālās „Baltijas valstu militārās

savienības bruņotie spēki pārsniegtu 20 divīzijas un būtu Padomju
Savienībai visai ciets rieksts, ko krievi it labi apzinājās, okupējot šīs

valstis pakāpeniski, pa vienai." Še piezīmējams, ka Somijai karā ar

Padomju Savienību bija tikai 15 divīzijas, no tām divas neapbruņo-
tas.

Par Latvijas un pārējo Baltijas valstu situāciju 1940. gadā tā laika

zviedru riksdaga ārlietu komisijas priekšsēdis un vēlākais ārlietu

ministrs prof. Undēns 1940. g. 16. augustā riksdagā teica:

„Kad draudoša lielvara nāk aizstāvēšanas vārdā pie mazākas

valsts ar patiesi bīstamu prasību, tad parasti šai mazā valstī nobriest

uzskats, ka arī ļoti liela pretimnākšana ir labāka par karu. Bet, ja šī

pretimnākšana lielā „aizstāvja" prasībai nozīmē mazākam brīvprā-
tīgi un bez pretestības dot bāzes savā zemē, tad šī mazā zeme nonāk

Trojas zirga politikā, kas atņem tai iespēju aizstāvēt savu brīvību, jo
militārais aparāts ir iedragāts, aizsardzība nevar iesākties, tauta ir

paralizēta. Var gadīties, ka gala rezultāts butu tas pats, ja jau no

* G. Mannerheim
— Minnen 11, 99. lpp. (zviedru v.)
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paša sākuma būtu iets pretestības ceļš. Bet tad nācija tomēr būtu

saglabājusi savu godu un nākošās paaudzes būtu saņēmušas pienā-
kuma pilnu mantojumu."

Uz to netieši savas atmiņas atbild Latvijas pēdējas nacionālas

valdības loceklis A. Bērziņš:

„Kopš uzspiestā savstarpējās palīdzības pakta noslēgšanas valdībā

bieži pārrunāja stāvokli. Nebija šaubu, ka Maskava neapstāsies tikai

pie bāzēm Baltija svalstīs. Tomēr ne Baltijas valstu ārlietu ministru

konferencēs, ne armijas vadības apspriedēs nav izvirzīta iespēja, ka

mēs varētu ar sekmēm pretoties Padomju Savienības uzbrukumam,

ja Baltijas valstīm nav iespējams saņemt palīdzību no ārpuses. Tādas

palīdzības iespējas nebija ne 1939. g. rudenī, parakstot savstarpējās
palīdzības paktu ar Maskavu, ne arī 1940. g. jūnijā.

Pretošanās nozīmētu ne tikai zemes izpostīšanu, bet arī lielus

cilvēku zaudējumus, visvairāk vīriešu spēka gados. Pretojoties pa-

saulei gan būtu atstāta leģenda par mazas tautas varonīgu pretošanos
lielam uzbrucējam, bet latviešu tautai tā maksātu vairāk, nekā val-

dība drīkstēja uzņemties ar savu atbildību. Izšķiroties par brīvības

cīņu leģendas atstāšanu vai tautas dzīvības saglabāšanu, lai cik grūti
tas bija, valdība izšķīrās par pēdējo".*)

Ta Latvijas armija līdz ar visu tautu bez pretošanās kļuva par

krievu komunistu imperiālisma upuriem.

19. jūnijā ārzemju prese ziņoja, ka Latvijā ienākušas 5 krievu

divīzijas, t.i., apmēram 100.000 vīru. Cik lieli krievu spēki esot Igau-

nijā un Lietuvā, neesot noteiktu ziņu, bet skaitlis 500.000 visās Bal-

tijas valstīs kopā esot ticams. Pēc vācu avotiem kopā 22 divīzijas.
22. jūnijā TASS publicēja sekojošu paskaidrojumu par Padomju

karaspēku Baltijas valstīs:

„Pēdējā laikā sakarā ar Padomju karaspēka ienākšanu Baltijas
valstu territorijās pastiprinātā kārtā tiek izplatītas baumas par to,

it kā pie Lietuvas un Vācijas robežas koncentrētas 100 vai 150 divī-

zijas; ...Baltijas valstīs faktiski atrodas pavisam ne vairāk kā

18—20 divīzijas, pie kam tās koncentrētas nevis Lietuvas un vācu

pierobežā, bet gan triju Baltijas republiku dažādos rajonos. .."

Bij Latvijas armijas kara prokurora palīgs pltn. N. Karlsons savā

1943. gadā uzrakstītā tā laika raksturojumā „Ko šodien domā un jūt
latviešu tauta" raksta:

* A. Bērziņš — Labie gadi, 287.—290. Ipp.
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— 20 gadus latvieši ir uzticīgi stāvējuši sardzē pie Eiropas austru-

mu robežām. Brīdī, kad, varas apstākļu spiestiem, tiem bija jāpieļauj

boļševistisko bazu ierīkošana savā zemē, latvieši izturēja garīga

lieluma un stipruma pārbaudi, kādu diezin vai citai Eiropas tautai

būtu izdevies izturēt. Boļševikiem neizdevās zemi no iekšienes

saspridzināt.

Ja mazā tauta beidzot padevās padomju ārējai brutālai varai, tad

tai par šo savu fizisko vājumu šodien nav jākaunas, jo tā savu misiju

Eiropas priekšā izpildījusi vismaz tiktāl, ka atklājusi pasaulei boļše-
viku divkosību un īsto seju." — *)

Padomju ārlietu komisārs Ļitvinovs 1939. g. 18. marta notā

Vācijas vēstniekam Maskavā rakstīja:
„Trūkstot jebkādam čechu tautas pašas gribas apliecinājumam,

vācu karaspēka iesoļošana Čechijā uzskatāma par patvarīgu, rupjas

varas agresīvu aktu. Padomju Savienība tāpēc atsakās to atzīt."

(TASS) — Bet vai Padomju Savienības iesoļošana Latvijā bija kas

cits, kā „patvarīgs, rupjas varas agresīvs akts"?

* Pltn. Karlsona manuskripts glabājas Latviešu leģiona archīvā. Pie tā vēl atgriezi
simies nākošā grāmatā.
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VIŠINSKIS UN NKVD SĀK RĪKOTIES

X8« jūnija pēcpusdienā no Maskavas Rīgā ieradās Latvijas neatka-

rības iznīcināšanas režisors PSRS tautas komisāru padomes vice-

priekšsēdis A. Višinskis.*) Tanī pašā vakarā viņš ieradās pie Latvijas
Valsts prezidenta K. Ulmaņa „priekšā stādīšanās vizītē" un pazi-
ņoja, ka viņš ieradies kā padomju valdības pilnvarotais, lai uzrau-

dzītu padomju ultimāta noteikumu izpildīšanu.

Višinskis ar krievu sūtniecības sekretāru Vetrovu arī nekavējoties

stājās pie „jaunās, demokrātiskās Latvijas valdības" sastādīšanas.

Nākošā dienā Rīgas ostā ieradās krievu karakuģis „Marat", atvedot

vairkus simtus partijas emisāru un sagatavotu aģitātoru demonstrā-

ciju, manifestāciju un citu Kremlī izplānotu un noteiktu ~latviešu

tautas masu" pasākumu organizēšanai.

Jau 20. jūnija rītā Višinskis ieradās pie Valsts prezidenta K. Ul-

maņa otru reizi, iesniedza jaunā Latvijas ministru kabineta sastāva

sarakstu un uzaicināja prezidentu to apstiprināt un izsludināt.

Nekādi prezidenta iebildumi netika ievēroti, jo jauno Latvijas
ministru kabinetu Maskava esot jau apstiprinājusi, un viņš, Višinskis,

nedomājot, ka tā gribētu tanī ko grozīt.

Višinska iesniegtā jaunās valdības sastāvā nebija neviena līdz tam

laikam pazīstama komūnista. Tas sastāvēja no progresīvi noskaņotas

intelliģences ar baktērioloģijas profesoru A. Kirchenšteinu kā ministru

prezidentu un rakstnieku Vili Lāci kā iekšlietu ministru. Pēdējais

gan, kā vēlāk izrādījās, bija bijis vecs komūnistu pagrīdes darbinieks.

Par kara ministru Višinskis bija izraudzījis 1939. g. 1. decembrī

* Latvju enciklopēdijā un A. Bērziņa grāmatā Labie gadi nepareizi minēts, ka Vi-

šinskis ieradies Rīgā un apmeklējis Valsts prezidentu jau 17. jūnijā. Arī valdības

maiņa notika vienu dienu vēlāk nekā minēts Šais izdevumos.
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pensionēto ģenerāli R. Dambīti.*) Pēdējais līdz pensionēšanai bija

Armijas štāba priekšnieka 2. palīgs. Jaunais armijas komandieris

ģenerālis L.k.o.k. R. Kļaviņs savā laikā bija Vidzemes divīzijas
komandiera palīgs. Pēc 1934. g. 15. maija viņu atvaļināja no die-

nesta. Pēc Dambīša aicinājuma viņš tagad iestājās atpakaļ armijā.

Armijas štāba priekšnieku ģenerāli Rozenšteinu kā a.p.i. nomainīja

pulkvedis M. Jeske.
21. jūnija Valdības Vēstnesis publicēja sekojošu Valsts prezidenta

K. Ulmaņa sekretāriāta paziņojumu:

* Kad paziņoja jaunās valdības sastāvu, ģenerālis J. Balodis teicis Kara ministrijas
juriskonsultam adv. Ād. Ozoliņam: ..Dambītis nu gan varēja man kā savam vecam
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Tam pat „V.V." numura publicēta ari Valsts prezidenta 20. jūnija

pavēle (nr. 351) armijai:

~1. §. Līdzšinējo armijas komandieri ģenerāli L.k.o.k. Krišjāni Berki

atbrīvoju no ieņemamā amata un atvaļinu no aktīvā kara dienesta pēc paša
vēlēšanās, ieskaitot zemes sargos.

2. §. leskaitu aktivā kara dienestā no rezerves ģenerāli L.k.o k. Robertu

Kļaviņu un iece'ji viņu par armijas komandieri.

3. §. leskaitu aktivā kara dienestā no rezerves ģenerāli L.k.o.k. Robertu

Dambīti."

VALDĪBAS MAIŅA

20. jūnija pēcpusdienā Rīgas pilī uz savu pēdējo sēdi sanāca neat-

karīgās Latvijas republikas pēdējā valdība Valsts un ministru pre-

zidenta Dr. K. Ulmaņa vadībā. Brīvās Latvijas pēdējā Ministru

kabineta sastāvs bija sekojošs:

Valsts un ministru prezidents — K. Ulmanis

Ārlietu ministrs — V. Munters

lekšlietu ministrs — K. Veidnieks

Kara ministrs — ģenerālis K. Berķis
Finanču ministrs — /. Kaminskis

Tirdzniecības un rūpniecības ministrs — /. Blumbergs

Zemkopības ministrs — /. Birznieks

Izglītības ministrs — prof. J. Auškāps
Satiksmes ministrs — A. Kāposts
Tieslietu ministrs — H. Apsītis
Tautas labklājības ministrs — /. Volonts

Sabiedrisko lietu ministrs — A. Bērziņš

Izglītības ministra b. — /. Čamanis

Valsts kontrolieris — K. Piegāze.

draugam un karabiedram par visu notikušo kaut vārdu pateikt. Es esmu viņam tik

daudz laba darījis". Tas liecina, ka jauno ministru izvēle ir notikusi vislielākā steigā

un slepenībā.
Pēc Latvijas formālas pievienošanas Padomju Savienībai Ministru kabineta vietā 26.

augustā stājās tautas komisāru padome ar Vili Lāci kā priekšsēdi, un ģenerālis Dam-

bītis zaudēja kara ministra amatu. Par pakalpojumiem viņam piešķīra maznozīmīgo

augstākās padomes prezidija locekja amatu.

Hitlera armijai okupējot Latviju, ģenerālis Dambītis palika Latvijā un Gestapo viņu

apcietināja. Kādu laiku viņš atradās Gestapo galvenās pārvaldes cietumā Alberta ielā,

bet 1942. g. viņu pārveda uz Saksenchauzenas koncentrācijas nometni, no kurienes

viņu 1945. g. atbrīvoja krievi. ViņŠ miris 1957. g. 27. martā Trikātā.
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Nākošā dienā, 21. jūnijā, pīkst. 10 Rīgas pilī, klātesot Latvijas
Valsts prezidentam K. Ulmanim, uz savu pirmo darba sēdi pulcējās
Višinska izraudzītā Latvijas jaunā valdība. Par šo sēdi otrā dienā

Valdības Vēstnesī bija lasāms:

— Valsts prezidents Dr. K. Ulmanis, ievadot jaunas valdības

pirmo sēdi, apsveica jaunos ministrus un starp citu teica:

„Ņemot vērā, ka š. g. 16. jūnijā Ministru kabinets pilnā sastāvā

pieteica man savu atkāpšanos, es aicinu Ministru prezidenta amatā

prof. A. Kirchenšteinu un Ministru kabinetu šādā sastāvā: (seko
ministru uzskaitījums). Saņēmis Ministru prezidenta un kabineta

piekrišanu, pasludinu valdību par nodibinājušos un stājušos pie savu

pienākumu izpildīšanas. Novēlu labas sekmes sarežģīto uzdevumu

veikšanā."

Valsts prezidentam Dr. K. Ulmanim Ministru kabineta locekļu
vārdā atbildēja Ministru prezidents un pagaidām ārlietu ministrs

prof. Dr. A. Kirchensteins, teikdams:

„Pateicos par novēlējumu turpmākā darbā un par
Valsts prezi-

denta un iepriekšējā kabineta veikto darbu tautas labklājības, kultū-

ras un izglītības veicināšanā. Sevišķi jāuzsver „Draudzīgā aicinā-

juma" nozīme tautas izglītības veicināšanas darbā. Apsolos kabineta

vārdā pielikt visu spēku, lai celtu latvju tautas materiālo un garīgo

labklājību un sargātu brīvu, patstāvīgu Latviju." —

Bet šis pats „ministru prezidents" sava kabineta deklarāciju iesāka

vārdiem: ~Vecā valdība kritusi. Tā nebija taisnīga pret visiem, tā

negribēja izprast tautas intereses, ". Šis pats „ministru pre-

zidents" pēc pusotra mēneša brauca uz Maskavu un padevīgi lūdza

Latviju iekļaut Padomju Savienībā!

Pirms sēdes jaunie ministri bija jau pārņēmuši savas ministrijas.
Bij. kara ministrs un armijas komandieris ģenerālis Berķis nodeva

savu resoru jaunajam kara ministram ģenerālim Dambītim un armijas
komandierim ģenerālim Kļaviņām, klātesot Armijas štāba priekšnie-
kam ģenerālim Rozensteinam un visai ģenerālitātei. Nododot savus

pienākumus, ģenerālis Berķis cita starpā teica:

„Vairāk kā 20 gadus mēs esam strādājuši kopīgā darbā, dalījušies

priekos un bēdās. Mūsu starpā ir valdījusi savstarpēja uzticība un

mūs vadījusi viena doma — visu par tēviju Latviju! Tagad nu pie-
nācis brīdis, kad man no Jums jāatvadās. Es gribētu novēlēt ikvie-

nam jums ar tādu pašu mīlestību un uzticību turpināt savu darbu,
kas tagad no sevišķi liela svara šinīs grūtajās dienās. Esmu pārlieci-
nāts, ka jaunā kara ministra ģenerāļa Dambīša un armijas koman-
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diera ģenerāļa Kļaviņa vadībā jūs šo darbu sekmīgi veiksiet. Izsaku

savu sirsnīgu pateicību visiem par man dāvāto uzticību un sadarbību,
un lūdzu tādu pašu uzticību dāvāt arī jūsu nākamiem priekšniekiem.
Tad droši varēsim būt par mūsu armiju un droši varēsim raudzīties

mūžīgās Latvijas nākotnē."

Jaunais „iekšlietu ministrs" V. Lācis jau 23. jūnijā steidzās Rīgas

radiofonā paziņot, ka „svarīgākais uzdevums kāds jāveic lekšlietu

ministrijai ir pilnīgi un noteikti iztīrīt valsts aparātu no reakcionā-

riem elementiem un tautas ienaidniekiem".

Sākot ar 21. jūniju, arī Valsts prezidents K. Ulmanis bija vairs

tikai Maskavas ieceltā Ministru kabineta pieņemto likumu izsludi-

nātājs bez jebkādām tiesībām līdzspriest vai nepiekrist.

LATVIJU PIEVIENO PADOMJU SAVIENĪBAI

Pēc tam visās trijās Baltijas valstīs vienā laikā, 14. un 15. jūlijā,

sarīkoja jaunas parlamenta vēlēšanas ar vienu sarakstu, kura kandi-

dātus izraudzīja komūnistu partija, bet apstiprināja Višinskis. Šai

vienīgajā kandidātu sarakstā bija uzņemti arī ārzemnieki, piem., sar-

kanarmijas virsnieki. Otru, pilsoņu gatavoto kandidātu sarakstu ar

ģen. J. Balodi, agr. H. Celmiņu, prof. K. Čaksti, Ad. Bļodnieku, zv.

adv. V. Zāmueli, zv. adv. V. Holcmani v.c. kā pirmiem kandidātiem,

noraidīja un saraksta gatavotājus (Ati Ķēniņu v.c.) apcietināja un

deportēja. Arī pati balsošana un balsu skaitīšana bija labi aranžēta

ciniska tautas brīvās gribas izvarošana.

Visa latviešu tauta labi apzinājās, ka ~ievēlētie" nav un nevar būt

viņas pārstāvji, bet ir vienīgi paklausīgi Maskavas pavēļu izpildītāji.
10 gadus vēlāk, 1950. g. 29. novembrī, AN Drošības sēdē arī Pa-

domju Savienības pārstāvis /. Maļiks, runādams par Koreju, pats

apliecināja: „Būtu naīvi pieņemt un iedomāties, ka zemē, ko okupējis
svešs karaspēks, var notikt brīvas vēlēšanas."

Tūliņ pēc Saeimas vēlēšanām, nenogaidot tās sanākšanu, Latvijas
armijas vienības saņēma rīkojumu noņemt no parādes cepurēm Lat-

vijas valsts lielo ģerboni.

Jaunā „saeima" sanāca 21. jūlijā un lielā steigā pieņēma Maskavas

priekšā rakstītos likumus par Latvijas valsts neatkarības iznīcinā-

šanu un boļševizēšanu.

„Saeimas" sanākšanas diena ari K. Ulmanim Valsts prezidenta
pienākumi bija jānodod Kirchenšteinam. Pusstundu vēlāk pilī ieradās
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Fotokopija no ~V. V." 1940. g. 20. un 22. jūlija numuriem.

Padomju Savienības sūtnis Derevjanskis un paziņoja K. Ulmanim,
ka viņam jau pīkst. 15 jāatstāj Latvija un jābrauc uz Padomju Sa-

vienību. Viņš aizvests uz Vorošilovsku Ziemeļkaukazā. Kad vācu

karaspēks tuvojies Vorošilovskai, Ulmanis aizvests nezināmā vir-

zienā. Pēc tam par viņa likteni noteiktu ziņu nav.

Latviešu tautas traģēdijas pirmais cēliens beidzās Maskavā 1940.

gada 5. augustā, kad PSRS Augstākā padome nolēma Latviju iekļaut

Padomju impērijā.
30. jūlija Kirchenšteins, pirms aizbraukšanas uz Maskavu ar Lat-

vijas nodevēju delegāciju, parakstīja rīkojumu: „Latvijas ārkārtējos
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sūtņus un pilnvarotos ministrus: Lielbritānijā—Kārli Zariņu un Ame-

rikas Savienotās Valstīs — Dr. Alfrēdu Bīlmani atceļu no ieņe-
mamiem amatiem disciplināru pārkāpumu dēļ, pirmo ar 26. jūliju un

otro ar 29. jūliju."
Tai pašā dienā „Ministru kabinets, pamatojoties uz likumu par

pavalstniecību 8 2
. panta noteikumiem, nolēma atņemt pilsoņu tiesības

bij. sūtnim Londonā Kārlim Zariņam un bij. sūtnim Vašingtonā

Alfrēdam Bīlmanim, un, pamatojoties uz tā paša likuma 9. panta

3. daļas noteikumiem, Ministru kabinets nolēma konfiscēt Kārļa
Zariņa un Alfrēda Bīlmaņa īpašumus. Kā valsts nodevējus Kārli

Zariņu un Alfrēdu Bīlmani Ministru kabinets izsludināja ārpus

likuma".*)
Šo sūtņu „disciplinārie pārkāpumi" bija — viņu protesti pret Lat-

vijas okupāciju pie Anglijas un ASV valdībām. Kā jau pieminēts,

neatkarīgās Latvijas ministru kabinets 1940. g. 17. maijā bija piešķī-
ris sūtnim Zariņam Londonā un sūtnim Bīlmanim Vašingtonā kā

viņa substitūtam ārkārtējas pilnvaras, gadījumam, ja Latvija kara

darbības rezultātā tiktu nogriezta no Eiropas un Amerikas.

Ar to bija nobeigta Latvijas valsts neatkarības un latviešu tautas

brīvības iznīcināšana. 1939. g. pavasarī, sakarā ar Hitlera agresiju

Čechoslovakijā, Padomju Savienības ārlietu komisārs Ļitvinovs teica

Šādus patiesus vārdus: „Grūti ticēt, ka kāda tauta brīvprātīgi pie-
kristu savas neatkarības iznīcināšanai un iekļaušanai citas valsts

sastāvā, it īpaši, ja tauta simtiem gadus cīnījusies par savas zemes

neatkarību un jau 20 gadus dzīvojusi savā neatkarīgā valstī!" Šos

vārdus var attiecināt arī uz latviešu tautu.

Ar 10. augustu aizliedza visus brīvās Latvijas periodiskos izde-

vumus. No žurnāliem atļāva kādu laiku vēl iznākt vienīgi Atpūtai.
Latvijas Kareivja vietā sāka iznākt Sarkanais Kareivis un Valdības

Vēstneša vietā ar 31. augustu LPSR AP Prezidija Ziņotājs.

Jau 18. jūlijā pēc sabiedrisko lietu ministra P. Blaua rīkojuma,
Latvija 24 stundu laikā bija jāatstāj ASV laikraksta Chicago Tribune

spjeciālkorrespondentam, jo viņš „nepareizi apraksta notikumus

Latvijā". Ar 19. augustu arī visiem pārējiem ārzemju laikrakstu un

ziņu aģentūru pārstāvjiem bija jāpārtrauc darbība un līdz 25.

augustam jāatstāj Latvija.

* Pirmais rīkojums izsludināts Valdības Vēstnesī 31. jūlijā, bet otrs — 30. jūlijā.



Latvijā akreditētie Anglijas, ASV, Čechoslovakijas, Polijas, Igaunijas u.c.

valstu militārie atašeji 1929. g. pie kara ministra A. Ozola un (pa labi)
Armijas štāba priekšnieka ģen. O. Kalēja

Ari visiem ārvalstu diplomātiem Latvija bija jāatstāj līdz 25.

augustam, vienīgi ASV, Lielbritānijas, Francijas, un Vācijas sūtnie-
cībām šo termiņu pagarināja līdz 15. septembrim. ASV savu sūtnie-
cību slēdza ar protestu.

Atzīmējams, ka Ungārijas sūtnis L. Kubi dc Borsoshdt bija pēdē-
jais ārvalstu pārstāvis, kas savu akreditīvu iesniedza brīvās Latvijas
Valsts prezidentam. Tas notika 12. jūnijā, 5 dienas pirms Latvijas
okupācijas.

7. septembrī Kremlis izdeva ukazu, ka Baltijas republiku pilsoņi
uzskatāmi par PSRS pilsoņiem.

Trijos mēnešos bija paveikta Baltijas valstu brīvības iznīcināšana,
to iekļaušana sarkanajā impērijā un pilnīga noslēgšana no ārpasaules.
Varēja sākties netraucēta kā šo tautu dzīvā spēka, tā materiālo un

kultūrālo vērtību iznīcināšana. Šim nolūkam Višinskis jau 20. jūnijā
bija pavēlējis nodibināt iekšlietu ministra biedra un polītiskās policijas
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priekšnieka amatu. Ar 12. jūlija lēmumu Kirchenšteina „ministru
kabinets" bija uzdevis V. Lācim pie lekšlietu ministrijas nodibināt

arī „sevišķu uzdevumu bataljonu".

KO UZ VAŠINGTONU ZIŅO ASV SŪTNIS RĪGĀ

ASV Ārlietu departamenta dokumentu krājuma Foreign Relations

of the United States 1940 1. sējumā ir publicētas dažas ASV sūtņa

Rīgā Vailija (Wiley) telegrammas ASV ārlietu ministram Vašingtonā.
1940. g. 18. jūnija telegrammā sūtnis cita starpā ziņo: ~Galvenās

iezīmes Rīgas okupācijai vakar bija šādas: pilsētā ieradās apm. 200

padomju tanki. Tie izskatījās labā kārtībā, bet veci modeļi. Pīkst.

3 p.p. visus sakarus ar ārpasauli pārtrauca . . .
No malas skatoties,

starp Latvijas armiju, policiju un sarkanarmiju pastāv laba sadar-

bība
. .

."

19. jūnija: „Padomju tanku v.c. mechanisko vienību ir daudz

vairāk nekā sākumā likās."

24. jūnijā pēc apmeklējuma pie Kirchenšteina:
„ . . .Vispirms

viņš pats (t.i. Kirchenšteins. Red.) izteica izbrīnu par savu atrašanos

valdības priekšgalā, kādam uzdevumam neesot nekādu zināšanu. Es

viņam izteicu izbrīnu par tā saucamo slepeno militāro līgumu, kāds

it kā pastāvējis starp Baltijas valstīm, ko Padomju Savienība apgal-

vojusi un ko pieminējis arī pats Kirchenšteins savā deklarācijā. Uz

to viņš man atbildēja, ka viņam to tā likusi teikt Padomju Savienības

valdība un ka viņam pašam par to nekas neesot zināms
.. . Viņš

man atgādināja Kerenska karikatūru, kam nav ne mazākās uzticības

ne sev, ne arī savas zemes nākotnei."

26. jūnija Kirchenšteins pieņēma diplomātisko korpusu. Par to

Vailijs ziņo:

„Stāvokli Latvijā, teica Kirchenšteins, var pielīdzināt stāvoklim

Ārējā Mongolijā. Vairāku ministru vietas palikušas brīvas, tāpēc ka

neviens tās negribot ieņemt. Viņš pats domājot būt amatā vienu mē-

nesi. Atbildot uz Šveices sūtniecības pārstāvja jautājumu, Kirchen-

šteins pateica atklāti, ka Latvijas nākotne būšot tāda, kādu to vēlē-

šoties Padomju Savienība."

Kādā vēlākā ziņojumā Vailijs atstāsta arī kādu sarunu ar Vācijas
sūtni Rīgā. Tas izteicies, ka par padomju ultimātu Latvijai viņš esot

informāciju saņēmis jau 9 stundas iepriekš. Berlīne arī sūtni brīdi-
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Pēc Latvijas iekļaušanas Padomju impērijā, Latvijas sūtniecība Vašingtonā
nolaida sarkan-balt-sarkano neatkarīgās Latvijas valsts karogu pusmastā

nājusi izvairīties no satikšanās ar iepriekšējās valdības locekļiem un

noliegusi izsniegt vīzas uz Vāciju latviešu politiskiem bēgļiem.
Bet no Vašingtonas sūtnis Vailijs 17. jūlijā saņēma pretēja satura

telegrammu: „Lai izvairītos no oficiāliem sakariem ar jauno režīmu

un jūsu stāvoklis atvieglotos, paziņojat, ka izbraucat uz Vašingtonu

apspriedēm. Arī pārējiem mūsu diplomātiskās misijas locekļiem ir

jāizvairās no oficiālas sarakstes ar jauno valdību." Un ASV lietve-

dim Tallinā no Vašingtonas 25. jūlijā ziņoja: „Jūs esat pilnvarots

izsniegt Igaunijas prezidentam un viņa ģimenei vīzas." Igaunijas pre-

zidents bija lietvedim apprasījies par vīzas saņemšanas iespējām.
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LATVIJAS BRUŅOTO SPĒKU

IZNĪCINĀŠANAS SĀKUMS

AIZSARGU ORGANIZĀCIJAS LIKVIDĀCIJA

Jaunās valdības pirmie nozīmīgākie lēmumi attiecās uz amnestijas
izsludināšanu (21. jūnijā) par pretvalstisku resp. komūnistisku dar-

bību notiesātiem un uz Aizsargu organizācijas atbruņošanu.

Ministru kabineta lēmums

Lai nostiprinātu sabiedrisko drošību un novērstu jebkāda veida kārtības

traucēšanu valstī, Ministru kabinets nolēma:

1. Aizsargu organizācijai un tās dalībniekiem, kā arī visiem pilsoņiem
apbruņojums un visāda veida ieroči, izņemot bises un mazkalibra šautenes,

3 dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās jānodod vietās un kārtībā, kā

to paredz pie šī lēmuma izdotā instrukcija.
Kara ministrim, saziņā ar iekšlietu ministri, ir tiesība atsevišķos gadījumos

atstāt īpašniekiem pēc viņu lūguma ieročus ar muzejisku vērtību vai piemi-
ņas nozīmi.

Šis lēmums neattiecas uz dienesta personām, kam ieroči ierakstīti dienesta

apliecībās.
2. Par šī lēmuma neizpildīšanu iekšlietu ministris var sodīt vainīgās per-

sonas ar cietuma sodu līdz 1 gadam un naudas sodu līdz Ls 5000,— vai

abiem šiem sodiem kopā. Tāds pats sods draud par nododamo ieroču apzi-
nātu bojāšanu.

3. Instrukcijas lēmuma piemērošanai izdod kara ministris saziņā ar

sabiedrisko lietu un iekšlietu ministriem.

Šis lēmums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Rīgā, 1940. g. 23. jūnijā.
Prof. Dr. A. Kirchenšteins,

Ministru Prezidents

Kara ministris ģen. Rob. Dambītis

(V.V. 1940. g. 25. jūnijā)
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Instrukcija
Aizsargu organizācijas un pilsoņu ieroču nodošanai.

1. Aizsargu organizācijai un tās dalībniekiem jānodod šādi ieroči: a) visi

apbruņojumi, ieroči un munīcija, kas pieder aizsargu organizācijai; b) aiz-

sargu personīgie ieroči, kā norādīts pārējiem pilsoņiem.
2. Pilsoņiem jānodod visi ieroči, kā šaujamie, tā aukstie, izņemot bises un

mazkalibra šautenes.

3- Uz laukiem ieroču nodošanu izdarīt sekojoši: a) aizsargu organizācija
un tās dalībnieki, kā arī visi pilsoņi nododamos ieročus piegādā savās pagasta

valdēs; b) pagasta valdē piegādātos ieročus pieņem tuvākās karaspēka daļas

vai vienības pārstāvji; c) pagasta valde dod vajadzīgos transporta līdzekļus

karaspēka daļas resp. vienības pārstāvju novešanai uz pagasta valdi un

savākto ieroču nogādei uz attiecīgu karaspēka daļu; tāpat pagasta valde dod

nepieciešamos iesaiņojuma līdzekļus; d) pie ieroču nodošanas pagastos jābūt
klāt pagasta valdes pārstāvim, aizsargu nodaļas priekšniekam un policijas
pārstāvim.

4- Pilsētās ieroču nodošanu izdarīt sekojoši: a) aizsargu organizācija un

tās dalībnieki, kā arī visi pilsoņi nododamos ieročus piegādā savos policijas
iecirkņos; b) policijas iecirkņos piegādātos ieročus pieņem tuvākās karaspēka

daļas pārstāvji pēc garnizona priekšnieka norīkojuma; c) vajadzīgos tran-

sporta un iesaiņojuma līdzekļus ieroču nogādei uz karaspēka daļu, iestādi vai

armijas noliktavām dodattiecīgā karaspēka daļa, bet, ja tas nebūtu iespējams,
tad attiecīgā pašvaldības iestāde; d) pie ieroču nodošanas policijas iecirkņos

jābūt klāt aizsargu nodalu vai vienību komandieriem pēc aizsargu pulka
komandiera norīkojuma un policijas pārstāvim.

5. Nodotie ieroči lauku pašvaldībām un pilsētu policijas iecirkņiem jāno-

gādā tālāk armijas noliktavās vai karaspēka daļās 24 stundu laikā pēc ieroču

pieņemšanas izbeigšanas.
6. leročus karaspēka daļu pārstāvji pieņem pēc skaita, parakstoties uz

sarakstiem, atzīmējot tajos ieroču īpašnieka vārdu un uzvārdu, ieroča marku

un numuru, kā arī ieroču atļaujas numuru un iesaiņojuma numuru, pie kam

par pilsoņu un aizsargu personīgiem ieročiem izsniedzamas individuālas

kvītes, bet par aizsargu organizācijas ieročiem kopīga kvīte pēc nododamām

ieroču partijām un aizsargu vienībām. Saraksti sastādāmi atsevišķi par privātu
personu ieročiem un atsevišķi par organizācijas un aizsargu dienesta ieročiem

4 eksemplāros, no kuriem viens ar saņēmēja parakstu paliek pagasta valdē

resp. policijas iecirknī, viens — armijas noliktavā vai karaspēka daļā, kur

nodotie ieroči uzglabāsies, viens —
Kara ministrijai, 4. eksemplārs par aiz-

sargu ieročiem — Sabiedrisko lietu ministrijai, bet par pārējiem ieročiem —

lekšlietu ministrijai. Tāpat saraksti 3 eksemplāros sastādāmi par tiem iero-

čiem ar muzejisku vai piemiņas nozīmi, kurus atstāj īpašniekiem, pie kam

1 eks. paliek ieroču pieņemšanas vietā, bet pa vienam eksemplāram nosūtāms

Kara un lekšlietu ministrijām
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7. leroci nododami pilna kartība, un tiem jābūt kārtīgi iztīrītiem un

ieeļļotiem.

Rīgā, 1940. g. 23. jūnijā.
Kara ministris ģen. R. Dambītis.

Sabiedrisko lietu ministris P. Bļaus.

lekšl. min. biedris V. Latkovskis.

(V.V. 1940. g. 25. jūnijā)

25. jūnijā sekoja rīkojums Aizsargu organizācijas štābam atbrīvot

Aizsargu namu. 10. jūlijā štābs pārgāja uz Brigera ziepju fabrikas

telpām Stabu ielā 10.

Kā notika aizsargu atbruņošana, pastāsta Zemgales divīzijas štāba

(Daugavpilī) priekšnieks pulkv. A. Silgailis. Līdzīgi tas notika arī

citās vietās.

— Sevišķi daudz nepatikšanu un uztraukumu divīzijas štābam bija
jāpiedzīvo Aizsargu organizācijas atbruņošanas akcijas laikā. leroču

atņemšanas sākums bija 25. jūnijā. Saziņā ar Daugavpils garnizona

apgabalā ietilpstošo apriņķu priekšniekiem, divīzijas štābs izstrādāja
ļoti sīku ieroču atņemšanas plānu, ieceļot katrā pagastā sevišķu ieroču

pieņemšanas komisiju, jo no augstākās vadības bija norādījums uz

stingrāko raudzīties, lai tiešām aizsargi visus ieročus nodotu un ne-

viens ierocis vai patrona nenokļūtu svešās rokās.

Divīzijas ieroču pieņemšanas komisijas nebija paspējušas 25. jūnija
rītā ierasties savās darba vietās, kad jau komūnisti uz savu roku

sāka aizsargu atbruņošanu un ieroču piesavināšanos.

Bija pat gadījumi, kad patvarīgie ieroču atņēmēji pielietoja varu,

ja kāds aizsargs negribēja viņiem labprātīgi savu ieroci atdot. Katru

tādu gadījumu sarkanās armijas vadība un komūnistu partija ļoti
veikli izmantoja, sagrozīja faktus un apvainoja vai nu aizsargus pre-

testībā un ieroču slēpšanā, vai arī pārmeta divīzijas vadībai patva-

rīgas ieroču atņemšanas inscenēšanu, lai ieroči nokļūtu ~fašistu"

rokās. īstenībā visa Daugavpils garnizona apgabala robežās nebija
neviena gadījuma, kur aizsargi būtu izvairījušies no ieroču nodoša-

nas, nemaz nerunājot par ieroču lietošanu no viņu puses.

Dažos pagastos komūnistiskie elementi centās ar varu piesavināties

pat tos ieročus, ko pieņemšanas komisijas bija jau savākušas no aiz-

sargiem. Tā, piemēram, Ilūkstes apriņķa Dēmenes pagastā turienes

komūnistiem tas bija pat izdevies. No divīzijas tūdaļ izsūtītai kara-

vīru patruļai instruktora vadībā tomēr bija palaimējies ieročus atkal

atdabūt. Taču tuvojoties ar ieroču transportu Grīvai, patruļu ielenca

liels, pa daļai apbruņots ļaužu bars, ko bija saorganizējuši vietējie
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komūnisti. Pēdējie acīmredzot bija jau laikus saņēmuši informāciju
par patruļas kustību un, domājams, arī attiecīgas instrukcijas. Šis

ļaužu bars uzbruka patruļai, to atbruņoja, piesavināja ieroču tran-

sportu un sagūstītos karavīrus nogādāja krievu korpusa štābā. Kor-

pusa štābs tad sacēla veselu protesta vētru, apvainodams patruļas
karavīrus uzbrukumā mierīgiem iedzīvotājiem, un apgalvoja, ka

mūsu karavīri, it sevišķi to priekšnieks, esot izrādījuši lielu neiecietību

taisni pret tām personām, kam bijušas pie tērpa piespraustas komu-

nistu partijas nozīmes.

Visu šo nepamatotoapvainojumu atspēkošana un patruļas karavīru

atbrīvošana prasīja no mūsu puses daudz pūļu un nervu, Patruļas
priekšnieku krievu korpusa štābs atbrīvoja tikai pēc vairāku dienu

noturēšanas apcietinājumā un vairākkārtējām pratināšanām, pie kam

pratinātāji maz interesējās par notikumu pašu, bet centās izspiest

ziņas par mūsu karavīru vispārējo noskaņojumu un mūsu varbūtējiem
nodomiem. —

10. jūlija Valdības Vēstnesi varēja lasīt, ka

Ministru kabinets 1940. g. 8. jūlijā ir

pieņēmis un Valsts Prezidents izsludina

šādu likumu:

Likums par aizsargu organizācijas likvidāciju

levērojot, ka tagadējos jaunajos valsts apstākļos militārā aizsargu organi-

zācija zaudējusi savu agrāko nozīmi un vispār atzīstot par nepieciešamu visas

militārās organizācijas sakļaut ar latvijas armiju, valdība nolemj:

1. Visus Aizsargu organizācijas locekļus, kas pēc sava vecuma derīgi
kara dienestam, pārskaitīt armijas rezervē.

2. Pārējos Aizsargu organizācijas dalībniekus, kas pēc sava vecuma neat-

bilst 1. p. minētām prasībām, pārskaitīt zemessargos.

3. Aizsargu organizāciju likvidēt.

4. Aizsargu organizācijas likvidāciju izdara sabiedrisko lietu ministris tin

kara ministris saskaņā ar kopēji izdotu instrukciju.

5. Aizsargu organizācijas ieroči, apbruņojums un pārējā kustamā un

nekustamā manta, kurai militāra vai militartechniska nozīme, nododama

Kara ministrijai, bet visu citu kustamo un nekustamo mantu pārņem Sabied-

risko lietu ministrija.

6. Aizsargu organizācijas naudas līdzekļi nododamiKara un Sabiedrisko

lietu ministrijām abu šo ministriju kulturālām vajadzībām. Kara ministri-

jai nododama viena trešā daļa līdzekļu, Sabiedrisko lietu ministrijai — divas

trešdaļas.
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7. Ar šo atcelts likums par Aizsargu organizāciju līdz ar vēlākiem papil-
dinājumiem un pārgrozījumiem.

Šis likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Rīgā, 1940. g. 10. jūlijā.
K. Ulmanis, Valsts Prezidents.

Par Aizsargu organizācijas likvidācijas komisijas priekšsēdi
P. Bļaus un R. Dambītis iecēla komunistu partijas biedru A. Ābeli

un par locekļiem: no Kara ministrijas — pltn. J. Kārkliņu un kapt.
J. Pipri un no Sabiedrisko lietu ministrijas — A. Egli un K. Laškopu.
Vēlāk pēdējo divu vietā iecēla žīdu R. Jungelsonu. Apakškomisijas

aizsargu pulku likvidācijai iecēla A. Ābele.

Aizsargu organizācijas priekšnieku ģen. Praulu no amata atbrīvoja

jaunais „valsts prezidents" Kirchenšteins 25. jūlijā ar savu 2. pavēli,

piešķirot 56 dienas kārtējā atvaļinājuma.

Tūliņ pēc atbruņošanas arī sākās pastiprināta aizsargu vajāšana,
atlaišana no darba, apcietināšana un pratināšana ar mocību pielie-
tošanu. Aizsargi par savu nacionālo stāju cieta visvairāk.

Aizsargu organizācijas priekšnieku kalpakieti ģenerāli K. Praulu

(dz. 1895. g.) apcietināja atvaļinājuma laikā, lai gan ģen. Dambītis

viņu pēc atbrīvošanas no Aizsargu organizācijas priekšnieka amata

bija piekomandējis Armijas štābam. 1941. g. vasarā viņu atrada masu

kapos pie Babītes, noslepkavotu ar sasietām rokām un cilpu ap kaklu.

1941. g. vasarā un vēlāk atrada noslepkavotus arī daudzus citus aiz-

sargus, piem., bij. Dzelzceļu aizsargu pulka komandieri /. Ozoliņu

(dz. 1883. g.) un aizsargu aviācijas priekšnieku pltn. L.k.o.k. J. Ērgli

(dz. 1885. g.). Pēdējo atrada nošautu Rīgas Centrālcietumā.

Bij. ilggadīgais Liepājas un Rīgas aizsargu pulku komandieris

/. Legzdiņs (dz. 1889. g.) Rīgas Centrālcietumā pakārās. Bij. ilgga-

dīgais Madonas aizsargu pulka komandieris kapteinis L.k.o.k. A.

Prauliņs (dz. 1892. g.) Valkas cietumā vairākas dienas no vietas spī-
dzināts un vēlāk pazudis bez vēsts. Apcietināja Aizsargu štāba priekš-
nieka v.i. kapt. J. Sānu, 2. Ventspils aizsargu pulka komandieri

L.k.o.k. G. Mezuli, 8. Valmieras aizsargu pulka komandieri /. Vēr-

peli v.d.c. 14. jūnijā deportēja Aizsargu štāba referenti aizsardžu

lietās Lidiju Torgani, 5. Rīgas aizsargu pulka komandieri M. Ritumu,

9. Madonas aizsargu pulka komandieri N. Jansbergu, 13. Bauskas

aizsargu pulka komandieri V. Zaranu, 6. Aizputes aizsargu pulka
aizsardžu priekšnieci Augusti Stabulnieci v.d.c. Minētie ir tikai daži

piemēri.
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Ģenerālis K. Prauls

Komūnistiem atkāpjoties no Rīgas, 1941. g. jūnija beigās, apcieti-

nāti, 26. jūnijā notiesāti ar nāvi (Šustina spriedums) un nošauti 12

aizsargi un viena aizsardze: K. Bausķis, J. Bergmanis, A. Ciris,

M. Čaguss, arch. A. Čuibe, A. Dzērvēns, A. Kalnprūsis, V. Pikām,

V. Roga, K. Rūtenbergs, K. Valdmanis, H. Vistiņš, un Elvīra Vīn-

2arāja.
Viena gada laikā Aizsargu organizācija zaudēja vairāk nekā 3A

no sava komandējošā sastāva.

PIRMĀS VIRSNIEKU PAŠNĀVĪBAS UN DEPORTĀCIJAS

Vienu stundu pēc tam, kad lekšlietu ministrijas vadību 21. jūnijā

bija pārņāmis Vilis Lācis, savā darba kabinetā nošāvās Robežsargu

brigādes komandieris ģenerālis L.k.o.k. L. Bolsteins. Tikai pēc divām

dienām Rīgas laikrakstos parādījās īss paziņojums, ka ģenerālis Bol-

steins pēkšņi miris ar sirdstrieku, bet armijas komandiera ģenerāļa

Kļaviņa 19. jūlija pavēles 8. § teikts:

„Š.g. 21. jūnija mirušo ģenerāli L.k.o.k. Ludvigu Bolšteinu svītrot

armijas un Robežsargu brigādes karavīru sarakstos ar š.g. 22. jūniju."
Pirms liktenīga soļa ģenerālis bija uzrakstījis 3 vēstules: mātei,
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Ģenerālis L. Bolšteins

savu lauku māju rentniekam un priekšniecībai, neminot, kas šī priekš-
niecība ir. Pēdējā vēstulē ģenerālis paskaidroja, ka viņš cīnījies par

Latvijas neatkarību un līdzdarbojies tās uzbūves darbā. Nevēlēdamies

pieredzēt Latvijas neatkarības iznīcināšanu, viņš šķiroties no dzīves.

Bet mātei rakstītā vēstulē: „Māte, piedod, es citādi nevarēju!"
Sirmais strēlnieku un brīvības cīņu veterāns (dz. 1889. g.), labi

apzinādamies turpmākos notikumus, bija labāk izvēlējies nāvi. Pulk-

vedis A. Krīpens kādā vietā raksta, ka ģenerāļa nāve ir izcils varo-

nības piemērs: ~Bolšteins devās nāvē ne aiz bailēm no gaidāmām
mocībām, bet gan pildot augstāko karavīra pienākumu, lai aiznestu

kapā tikai viņam zināmus valsts noslēpumus un glābtu daudzu citu

dzīvības."

Par kauju nopelniem Latvijas brīvības cīņās ģenerālis Bolšteins

bija apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa 3. un 2. šķiru, Francijas Goda

leģiona bruņinieka krustu v.d.c. ordeņiem un goda zīmēm. Robež-

sargu brigādes komandieris viņš bija no 1928. gada. Pirms tam 4

gadus viņš vadīja Aizsargu organizāciju.

1940. g. 27. jūnijā Brāļu kapos nošāvās 52 g. vecais kalpakietis
seržants Jānis Gailis. Tas bija šī brīvības cīnītāja protests pret iebru-

cējiem tēvzemē, izteikts savu cīņas biedru klātienē, cīņas biedru, kas

atdusās šinī svētnīcā.

Nakti pirms komunistu ienākšanas Rīga Kara ministrija sadedzi-

nāja ļoti daudz dokumentus, to starpā Armijas štāba informācijas
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daļas dokumentus. 17. jūnija rītā visa Kara ministrijas apkārtne bija

kā melnas sēru segas pārklāta. Gaisā kā tumšas sniega pārslas vēl

lidinājās drūmās pelnu plēnes.

Armijas štāba informācijas daļas priekšniekam pulkvedim L.k.o.k.

F. Celmiņam, protams, bija skaidrs, kāda atbildība uzgūlās uz viņa

pleciem par to dokumentu iznīcināšanu, kas Padomju Savienībai no

Latvijas armijas štāba bija visvairāk vajadzīgi: izlūkošanas un pret-

izlūkošanas materiāli, kas skāra Padomju Savienību vai arī tās mili-

tāro interešu sfairas. Šo dokumentu, kas varētu pazudināt daudzus

latviešu patriotus un latviešu draugus ārpus Latvijas robežām, vairs

nebija. Bet bija palicis viņš pats, pulkvedis Celmiņš, kura rokās pēdē-

jos godus atradās visi neredzamie pavedieni, kas saistīja Latvijas

armijas štābu ar uzticīgiem darbiniekiem tuvumā un tālumā. Papīru

vairs nebija, bet bija pulkv. Celmiņa galva, un tā zināja daudz. Pulk-

vedis zināja, ka krievi neatteiksies ne no viena līdzekļa, lai viņu

piespiestu pateikt to cilvēku vārdus, kas viņa vadībā strādājuši Lat-

vijas drošības labā. Ko tas nozīmētu šiem cilvēkiem, par to pulkve-

dim nebija nekādu šaubu.

Drīz vien pulkv. Celmiņš saņēma aicinājumu ierasties PSRS sūt-

niecībā, kur savas jaunās paplašinātās varas funkcijas pildīja līdz-

šinējais PSRS militārais pārstāvis Latvijā pulkv. Zavjalovs. Pirma-

jam aicinājumam sekoja otrs, trešais
...

Par pēdējo tikšanos ar pulkvedi Celmiņu Kara ministrijas juris-

konsults zv. ad. Ād. Ozoliņš stāsta:

~1940. g. 22. jūlijā, sestdienas pievakarē, pulkv. Celmiņš ar kundzi

bija atnācis ciemā pie mums. Pēc laiciņa pulkvedis aicināja mani iziet

dārzā un parunāties „par šo un to". Kaut gan Celmiņš, kā vienmēr,

bija nosvērts un kluss, viņa aicinājums manī tūdaļ radīja savādas

aizdomas. Tikko bijām nosēdušies zem kādas kuplas liepas, Fricis

Celmiņš lēni, mazliet klusinātā balsī, pateica: „Ādolf, man ir jāaiz-
iet!" Es sapratu, ka ir noticis kaut kas ārkārtīgs, un satraukts gai-

dīju paskaidrojumus. „Zavjalovs pieprasa no manis ziņas par mūsu

ziņotājiem viņā pusē (t.i. PSRS). Pirmdien man jāziņo, bet es viņam
neko neziņošu. Man nav cita ceļa. Žēl tikai sievas un bērnu, ļoti
žēl..

„Mūc uz ārzemēm," teicu. — „Bet sieva un bērni? Viņi tos nomo-

cīs!", atbildēja pulkvedis. — „Nu tad paslēpieties!" — „Kur?" —

„Pie kāda laba drauga," liku priekšā. — „Cik ilgu laiku? mierīgi

jautāja Celmiņš. — Atbildēju, ka vēlāk var izdomāt kaut ko labāku,

bet būs iegūts laiks un — varbūt — sāksies karš. — „Nē!", atteica



139

Celmiņš. „Tā varu iegrūst nelaimē vēl citus cilvēkus. Karš tuvākos

mēnešos tā kā tā nesāksies, bet ilgāk par pāris mēnešiem tādā pa-

slēptuvē izturēt nav iespējams."
Ejot atpakaļ dzīvokli, Celmiņš teica: „Tur iekša par to neko

nerunā!" —

Pirmdien, 1940. g. 24. jūlijā pulkvedis Celmiņš bija aizgājis uz

Armijas štābu atvadīties. Viņš bijis ļoti mierīgs, un, kaut gan bijis
mazrunīgs, nevienam nav radušās nekādas aizdomas. Aizgājis no

štāba atpakaļ dzīvoklī Elizabetes ielā, viņš izpildīja savu nolēmumu

un nošāvās.

Armijas komandiera ģen. Kļaviņa 1940. g. 22. augusta pavēles
17 § teikts:

„Š.g. 24. jūlijā mirušo pulkvedi L.k.o.k. Frici Celmiņu svītrot

armijas un Armijas štāba karavīru sarakstos ar š.g. 25. jūliju."
Pulkveža Friča Celmiņa (dz. 1896. g.) traģisko soli diktēja viņa

lielais patriotisms un atbildība par savu padoto likteni, kas arvien

spilgti izpaudās šī izcilā latviešu virsnieka, Lāčplēša kara ordeņa

kavaliera, dzīves un cīņu gaitās. Kā izcils kaujas virsnieks pulkv.

Celmiņš bija ne labprāt uzņēmies informācijas daļas priekšnieka pie-
nākumus.

Nelaiķi guldīja Brāļu kapos 1940. g. 26. jūlijā. Liktenis bija lēmis,
ka viņu tur apbedīja kā pēdējo mūsu armijas karavīru — latviešu

virsnieka tērpā. Viņa šķirstu vēl greznoja latviešu virsnieka zobens

un cepure. Kupls latviešu virsnieku pulks lēnā gaitā izvadīja pulk-
vedi. Tā laikam arī bija pēdējā reize, kad latviešu virsnieki vēl atklāti

soļoja savā tērpā ar Latvijas saulīti pie cepures un zobeniem laistoties.

Cik svarīgs šis latviešu pulkvedis bija iebrucējiem, rāda tas vien,

ka tūlīt pēc viņa nāves pulkv. Zavjalovu izsauca uz Maskavu. Drīz

pēc tam kļuva zināms, ka viņš esot „miris ar ātro tuberkulozi kāda

sanatorijā".
Pulkv. Celmiņa kundzei ar bērniem velak laimējas izkļūt uz

Zviedriju.
1940. gada ziemā pie apcietināšanas nošāvās arī bij. Art. inspek-

tora štāba kapteinis A. Sarma-Freivalds. Pirms tam viņš bija dienējis
Krasta artilērijas pulkā. Par viņa traģisko soli nav nekas tuvāk

zināms. Kapt. Freivalds savu vārdu latviskoja uz Sarmu 1940. g.

sākumā. Viņš nebija precējies, un viņa tuvākie piederīgie dzīvoja

Igaunijā.
Valmierā 1940./41. g. ziema nošāvās 183. str. divīzijas 295. strēl-

nieku pulka (bij. 8. Daugavpils kājn. p.) ārsts pltn. Dreikands un
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1941. g. 24. jūnija Litene korpusa sakaru bataljona (bij. Latvijas

armijas sakaru bataljona) kapteinis J. Ozoliņš.

1940. g. 31. jūlijā „ministru prezidenta v.i." Vilis Lācis parakstīja

paša sastādītu rīkojumu par bij. Latvijas armijas virspavēlnieka
brīvības cīņu laikā un vēlākā ilggadīgā kara ministra ģenerāļa Jāņa

Baloža un viņa ģimenes locekļu deportāciju uz Krieviju.

Par ģen. Baloža apcietināšanu un aizvešanu zviedru laikraksts

Svenska Dagbladet 1940. g. 6. augusta numurā cita starpā raksta:

„Latvijas brīvības cīņu varonis ģenerālis Jānis Balodis kopā ar

sievu apcietināts un aizvests uz Maskavu. Apcietināšana notika viņa
vasarnīcā Rīgas Jūrmalā. Sarkanā policija ielenca ģen. Baloža vasar-

nīcu jau pīkst. 9 no rīta, bet ģenerāļa kundze pirms tālruņa vadu

pārgriešanas paspējusi piezvanīt kādai paziņai un pateikt: „Tagad

tas notiek, paldies par visu! Ardievu!"

Sirmo ģenerāli un viņa kundzi aizveda uz viņu Rīgas dzīvokli,

kur izdarīja pamatīgu pārmeklēšanu. Pīkst. 3.30 pēcpusdienā viņus

aizveda uz Krieviju, domājams, Maskavu."

Zviedru laikraksts vēl piezīmē, ka „apcietināšanas notiek lielā

skaitā katru nakti. Pirmām kārtām apcietina virsniekus un policijas

vadītājus."
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Pec Staļina nāves sirmo ģenerāli apžēloja un atļāva atgriezties
dzimtenē, kur viņš mira 1965. g. 8. augustā, nepilnus 85 gadus vecs.

Ir zināms, ka komūnisti mēģinājuši ģenerāli pēc atgriešanās pie-
runāt sadarboties ar okupācijas varu, bet sirmais brīvības cīņu varo-

nis palicis nelokāms savā latviešu patriota stājā.

Igaunijas brīvības cīņu virspavēlnieku ģenerāli L.k.o.k. Laidoneru

ar kundzi apcietināja un aizveda uz Penzu jau 1940. g. 19. jūlijā.
Ģenerālis savam audžu dēlam Tallinā no Penzas 1940. g. 3. decembrī

raksta:

„Pirms sešiem mēnešiem, 1940. g. 19. jūlijā, kad saņēmām ziņu par

izraidīšanu, es toreizējam iekšlietu ministram lūdzu, lai vismaz mums

dod vienu dienu laika mantu sakārtošanai, lai izšķirtos, ko ņemt

līdzi, ko atstāt. Tomēr šo lūgumu katēgoriski noraidīja. Kad stiprā
apsardzībā kā noziedzniekus mūs veda uz staciju, tad es sapratu, ka

brīvība ir atņemta un visa mūsu laicīgā manta laupīta."

Un 1940. g. 18. decembrī: „No visām materiālām vērtībām, ko

bijām ieguvuši, tagad vairāk nekas nav pāri palicis, bet tas arī nav

svarīgi. Nekas vairāk nav palicis pāri arī no manas darbības sabied-

riskā laukā. Es tomēr vienā ziņā varu būt apmierināts. Tagad, metot

skatu atpakaļ, varu teikt, viss, kas darīts mūsu valsts un tautas labā,

ir darīts pēc labākās apziņas! (Pastrīpojums redakcijas.) To pašu es

novēlu arī tev likt lietā, mans dēls! Šis princips gan nesagādās lielus

materiālus ieguvumus, bet dzīves grūtākos brīžos kā, piemēram, man

tagad, kad pašam jānoslēdz rēķini ar padarīto, tomēr rodas zināms

apmierinājums. Varu lūkoties uz savu pagātni bez kādiem pārmetu-

miem, un tāpat mierīgu sirdi lūkojos nezināmajā nākotnē.

Visa mana līdzšinējā dzīve ir bijusi pilna darbības, pagājusi nepār-
trauktā darbā, bet tagad man nav ne mazāko iespēju kaut ko darīt.

Sākumā likās, to nepanesīšu. Tomēr ne. Liekas, es jau visu esmu

paveicis, kas manā mūžā darāms. Ar to beidzu. Novēlu tev laimīgu

jauno gadu. Noglaudi arī mūsu suņus. Suņi dažkārt ir labāki draugi
nekā cilvēki. Sveicini visus paziņas, kas mūs nav aizmirsuši mūsu

nedienās."

Ģenerālis L.k.o.k. K. Berķis pēc kara ministra un armijas koman-

diera amatu nodošanas aizbrauca uz savām lauku mājām Vaivē. Tur

viņu 1./2. jūlija naktī uzmeklēja bij. sabiedrisko lietu ministrs

A. Bērziņš un uzaicināja kopā ar viņu bēgt caur Tallinu uz Somiju.
2. jūlijā kapt. Krūmiņš arī abus ar savu auto aizveda uz Tallinu, un
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6. jūlijā viņi ar kārtējo satiksmes kuģi laimīgi nokļuva drošībā

Somijā. 10. jūlijā Berķim uz Latvijas sūtniecību no Latvijas piezva-

nīja dēls. A. Bērziņš savā atmiņu grāmatā raksta:

— Berķis no sūtniecības atgriezās nemierīgs un satraukts. Neesot

šaubu, ka zvanītājs bijis viņa dēls. Viņš aicinot ģenerāli atgriezties,

jo nekādas briesmas nedraudot. Ģenerāļa brālis esot pat uzaicināts

kandidēt darba bloka sarakstā.

Veltīgi abi ar Berķa kundzes (viņa bija somiete) radinieku ministru

Horelli nopūlējāmies viņu atrunāt no šī augstākā mērā aplamā soļa.
Dēls varēja būt komūnistu piespiests zvanīt un aicināt atpakaļ, Berķis

stūrgalvīgi palika pie sava. Ja jau būšot kas ļauns, viņš braukšot

atpakaļ uz Somiju.

12. jūlijā Helsinku ostā ar smagu sirdi šķīros no sirsnīgā cilvēka

un laba drauga. No brīvības bez kādas redzamas nepieciešamības

viņš atgriezās okupētā Latvijā, lai samaksātu par šo kļūdu ar nāvi

izsūtījumā, nespēdams ar to darīt ko labu nevienam cilvēkam, pat

ne saviem tuviniekiem.

Pēc nedēļas Berķis tiešām atgriezies Tallinā, lai brauktu uz Somiju.
Bet nu vairs nebija nekādas iespējas tikt uz kuģa. Pasažieru kontrole

jau atradusies komūnistu rokās. Komūnisti viņu apcietinājuši Piritas

kūrvietā, Tallinas tuvumā, un kopā ar ģimeni aizveduši uz Permu.

No brīvības bez kādas redzamas nepieciešamības viņš atgriezās

okupētā Latvijā, lai samaksātu par šo kļūdu ar nāvi izsūtījumā, ne-

spēdams ar to darīt ko labu nevienam cilvēkam, pat ne saviem tuvi-

niekiem. — *)

Paziņas Latvijā no ģenerāļa saņēma vēstules līdz 1941. gada mar-

tam. Vēstulēs viņš lūdza taukvielas, bet visas viņam sūtītās pārtikas

paciņas nezināmu iemeslu dēļ atnāca atpakaļ. Ģenerālis Berķis miris

Permā jau 1941. g. decembrī. Viņa kundze atgriezās Latvijā 50-to

gadu otrā pusē un 1960. gadā viņai atļāva izbraukt uz Somiju, kur

viņa mirusi 1961. g. novembrī.

Kā vienu no pirmajiem 1940. g. vasarā apcietināja pltn. L.k.o.k.

K. Vidiņu un deportēja uz Pečorlagu. 15. augustā Gulbenē apcieti-

nāja 7. Siguldas kājnieku pulka kapteini P. Dāvi. Viņš nošauts

1941. g. naktī uz 8. janvāri un aprakts Babītes mežā kopā ar 10

citiem noslepkavotiem. Šo komūnistu upuru kapu atrada 1941. gada
24. jūlijā.

* A. Bērziņš — Labie gadi, 321. Ipp.



143

Drīz apcietināja arī Armijas štāba priekšnieku ģenerāli L.k.o.k.

H. Rozenšteinu. Apcietināšanas strauji pieauga līdz ar Latvijas
„uzņemšanu" Padomju Savienības „draudzīgajā tautu saimē". 30.

sept. apcietināja bij. Vidzemes divīzijas komandieri atv. ģenerāli
L.k.o.k M. Gopperu, 20. decembrī bij. Armijas štāba priekšnieku
ģenerāli L.k.o.k. M. Hartmani, kas „tautas armijas" laikā bija Sakaru

štāba priekšnieks sadarbībai ar PSRS karaspēku. Tanī pat dienā

apcietināja arī bij. Zemgales divīzijas komandieri ģenerāli Z. Bachu,

u.t.t., u.t.t. Līdz lielajām masu deportācijām 1941. g. 14. jūnijā bija
apcietināti jau tuvu pie 300 latviešu virsnieku un 280 instruktoru un

kareivju.

„TAUTAS ARMIJA"

1940. g. jūnija otrā pusē, kad varu pārņēma Maskavas ieceltā Kir-

chenšteina leļļu valdība, Latvijas armijas jaunais komandieris ģene-
rāļa Rozenšteina vietā par Armijas štāba priekšnieka a.p.i. iecēla

pulkv. (vēlāko ģenerāli) M. Jeski.

Ģenerālis Dambītis 29. jūnija runāja Rīgas radiofona un cita starpa

teica:

„Katram karavīram jāzina un jāsaprot, ka Latvijas un Padomju
Savienības draudzība ir varens un reāls spēks, kas kalpo mūsu valsts

neatkarības, drošības un mierīga darba nodrošināšanai. Vecās plu-
tokratiskās valdības un reakcionārās armijas vadības mākslīgi

iedvestajam naidam mūsu armijas komandējošā sastāvā un karavīru

vidū pret Padomju Savienības tautām un sarkano armiju jādara gals
uz visiem laikiem. Priekšniekiem jāizskaidro padotajiem viņu uzde-

vumi, kas izriet no mūsu zemē notikušām vēsturiskām pārmaiņām
un jaunās demokrātiskās iekārtas."

Tai laikā parastām frāzēm piebārstītajā runā ģen. Dambītis pirmo
reizi lietoja vārdu „tautas armija" un nosodīja „tādus atsevišķus

gadījumus, kur daži neapzinīgi elementi ir mēģinājuši izrādīt necieņu

pret mūsu karavīra tērpa valkātājiem". Viņš arī paziņoja, ka sav-

starpējā kareiviskā sasveicināšanās starp mūsu un padomju karavī-

riem kā ārējās cieņas un draudzības izpausme padarīta obligatoriska
un stingri izpildāma".

Pārņemot armijas vadību, ne ģenerālim Kļaviņām, nedz arī viņa
tuvākiem līdzstrādniekiem nebija zināms, ka Latvijas armijas dienas

ir jau skaitītas. Ir pamats domāt, ka to vēl nezināja arī toreizējie
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Latvijas armijas dzīves faktiskie noteicēji — Latvijā iebrukušā sar-

kanarmijas karaspēka pavēlnieks ģenerālleitnants Kuzņecovs un pa-

domju militārais pārstāvis Latvijā pulkv. Zavjalovs, jo no viņa

puses 1940. g. vasarā nāca prasība Latvijas armijā nodibināt polī-
tisko vadītāju institūtu pēc sarkanarmijas komisāru — poļitruku
institūta parauga. Viņi apgalvoja, ka šādi boļševizēta armija varēšot

pastāvēt arī tālāk un saņemt no Padomju Savienības apbruņojumu un

citus materiālos līdzekļus.

Jau 8. jūlija Valdības Vēstnesī varēja lasīt, ka

Ministru kabinets 1940. g. 4. jūlijā ir

pieņēmis un Valsts Prezidents izsludina

Šādu likumu:

Likums par politiskajiem vadītajiem armija

Notiekošās vēsturiskās pārmaiņas Latvijas Republikas valsts iekārtā, kas

pamatotas uz latvju tautas un Padomju Savienības tautu brālīgu draudzību,

tāpat arī visu valsts pārvaldes orgānu plaša demokratizēšana, neatlaidīgi

prasa izvest dzīvē arī Latvijas armijas demokratizēšanu.

Nolūkā vispilnīgāk izvest dzīvē solus, kas nepieciešami patiesa demokrā-

tisma realizēšanai armijā, tāpai augstas militāras disciplīnas stiprināšanai un

visu karavīru organizētībai, Ministru kabinets nolemj:
1. Nodibināt Latvijas armijā politisko vadītāju amatu.

2. Politisko vadītāju amati tiek nodibināti: a) pie Armijas štāba; b) pie

divīzijām un brigādēm; c) pie pulkiem; d) pie atsevišķām vienībām resp.
kara iestādēm un atsevišķos garnizonos.

Armijas politisko vadītāju ieceļ Ministru kabinets no sabiedriski-politisko
organizāciju izvirzītiem kandidātiem.

Armijas politiskais vadītājs pakļauts kara ministrim un drmijas koman-

dierim. Savā politiskās audzināšanas darbā armijas politiskais vadītājs strādā

ciešā kontaktā ar Sabiedrisko lietu un Izglītības ministrijām.

Armijas politiskais vadītājs var tikt atcelts no ieņemamā amata tikai ar

Ministru kabineta lēmumu.

Divīziju, pulku, atsevišķo vienību resp. kara iestāžu un atsevišķo garni-
zonu politiskie vadītāji pakļauti attiecīgi divīziju, pulku, atsevišķo vienību

resp. kara iestāžu un atsevišķo garnizonu komandieriem un augstāk stāvošiem

politiskiem vadītājiem.
3. Divīziju, pulku, atsevišķo vienību resp. kara iestāžu un atsevišķo gar-

nizonu politisko vadītāju un viņiem pakļauto amatpersonu iecelšanu un atcel-

'sanu izdara kara ministris, saskaņā ar viņa izdodamo instrukciju.
4. Politisko vadītāju un viņam pakļauto amatpersonu uzdevumos ietilpst:

a) karavīru iepazīstināšana ar valdības likumiem un rīkojumiem un to

paskaidrošana; b) audzināt visus armijas karavīrus valsts demokrātisko pār-
maiņu garā, tāpat sabiedriski-politiskā darba organizēšana un vadīšana
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unnijā; c) sekmēt organizētības un militārās disciplīnas nostiprināšanu;
cl) militārās preses organizēšana un vadīšana.

Šis likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Rīgā, 1940. g. 8. jūlijā.
Valsts Prezidents K. Ulmanis.

Kara ministrs ģen Dambītis 5. jūlija pavēlē nr. 22 izsludinātajā
instrukcijā pie Likuma par polītiskiem vadītājiem armijā noteica, ka

„pie Armijas štāba, kā armijas politiskā vadītāja vadības orgāns, tiek

nodibināta Kultūras-propagandas pārvalde". Pārvaldes statos bija
paredzēti divi politiskā vadītāja palīgi, 6 polītiskie darbinieki un

techniskais personāls.

Armijas komandieris ģen. Kļaviņš sava 6. jūlija radioruna cita

starpā teica:

„Sabiedriski-polītiskās audzināšanas darba pārkārtošana uz jauna-
jiem pamatiem neatliekami prasīja radīt armijā polītisko vadītāju
institūtu, jo ierindas komandieriem, uz kuru pleciem gulstas rūpes
un atbildība par karavīru technisko un taktisko apmācību, jaunajos
apstākļos nav iespējams veikt vēl arī sabiedriski-polītiskās audzinā-

šanas darbu. To visu apsverot, valdība tad arī pieņēmusi likumu par

polītisko vadītāju institūtu armijā, ko mēs varam tikai apsveikt kā

nobriedušu nepieciešamību.
Polītisko vadītāju amatos izraudzīs šī darba lietpratējus. Nosa-

cījums, ka armijas polītisko vadītāju ieceļ amatā Ministru kabinets

no sabiedriski-polītisko organizāciju izvirzītiem kandidātiem, ir

garantija tam, ka sabiedriski-polītiskās audzināšanas darbs mūsu

armijā turpmāk baudīs visas tautas jo plašu uzticību, un līdz ar to

būs novērsti nevajadzīgi asumi, neuzticība un pārpratumi, kādi gadī-

jās līdz šim. Uz šo apstākli es gribu griezt mūsu armijas virsnieku,

instruktoru un kareivju sevišķū vērību un prasu, lai ikviens mūsu

armijas karavīrs uzlūkotu jaunos svarīgā darba darītājus — poli-
tiskos vadītājus ar cieņu un dāvātu viņiem vislielāko uzticību kā

dienestā, tā ārpus dienesta. Komandieru un priekšnieku tiesības

un kompetence attiecībā uz apmācību, uz iekārtas un garnizona die-

nestu, disciplīnas un kaujas uzdevumu izpildīšanu paliek negrozītas,
bet polītiskie vadītāji raudzīsies, lai visas komandieru un priekšnieku

pavēles un rīkojumi tiktu stingri un precīzi izpildīti, tāpat arī rūpē-
sies par to, lai karavīru noskaņojums, savstarpējās attiecības un

garīgā stāja tiktu izkopta un ieturēta atbilstoši demokrātiskas valsts

principiem un draudzības un saticības garam ar PSRS karaspēku.
Kas zīmējas uz pulku kareivju komitejām, tad jautājumu par to
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"Tautas armijas" politiskie vadītāji. Pirmā rindā no kreisās: P. Lejiņš, Br.

Kalniņš, K. Kurmis, P. Grigāns, A. Stakionis; otrā rindā no kreisās:

J. Vecvagars un A. Zirnītis

vajadzību un organizāciju katra atsevišķā gadījuma izšķirs polītiskie

vadītāji, pie kam šīs komitejas savā darbībā būs viņiem pakļautas".*)
Ar 10. jūlija pavēli nr. 23 ģenerālis Dambītis iecēla „par armijas

politiskā vadītāja a.p.i. rezerves leitnantu Brūno Kalniņu ar š.g. 8.

jūliju". Tālāk pavēlē bija teikts, ka „saskaņā ar polītisko vadītāju
iecelšanu armijā piešķiru tiem un viņu padotiem polītiskiem vadītā-

jiem un techniskiem darbiniekiem zemāk minētās tiesības un discipli-
nāro varu:

1) armijas politiskam vadītajam — viņš ir arī Kulturas-propa-

gandas pārvaldes priekšnieks — divīzijas komandiera,

2) armijas polītiska vadītajā palīgiem un divīziju polītiskiem
vadītājiem — pulka komandiera;

3) divīziju polītisko vadītāju palīgiem un pulku polītiskiem vadī-

tājiem — bataljona komandiera,

4) politiskiem darbiniekiem — rotas komandiera."

* Cīņa jau 3. jūlijā bija rakstījusi, ka, tā kā tagad komūnistu partija esot legālizēta,
tad komūnistu šūniņas un kareivju komitejas esot jādibina arī Latvijas armijā.
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Ministru kabinets 12. jūlijā likumu par polītiskiem vadītājiem

armijā papildināja ar 5. pantu: „Visi polītiskie vadītāji skaitās

aktīvā dienestā un bauda aktīvā kara dienesta virsnieku tiesības."

Ar armijas komandiera ģen. Kļaviņa 15. jūlija pavēli nr. 19 par

armijas politiskā vadītāja palīgu iecelts Arturs Zirnītis,

par Kurzemes divīzijas polīt. vadītāju — Jēkabs Vecvagars,

„
Vidzemes divīzijas polīt. vadītāju — Pauls Lejiņš,

„ Latgales divīzijas polīt. vadītāju — Kārlis Kurmis,

„ Zemgales divīzijas polīt. vadītāju —P. Reinholds,

„ Robežsargu brigādes polīt. vadītāju — O. Krastiņs

„ Armijas artilērijas inspektoram pado-
tās daļas (Smagas, Zenit, Krasta art

pulkos un Atsev. art. divizionā) — Alfons Stakionis,
Auto-tanku brigādē, flotē, aviācijas pulkā,
Sapieru pulka un Sakaru bataljona — Pēteris Grigāns.

Bez tam iecelti kadi 60 zemāku pakāpju polītiskie vadītāji un tech-

niskie darbinieki.

20. jūlija pavēlē ģenerālis Kļaviņš noteica, ka „iekšējā dienesta

reglamenta 55. panta izpildīšanai polītiskie vadītāji armijā pielīdzi-
nāti:

armijas politiskais vadītājs — ģenerālim,

viņa palīgs un divīziju polīt. vadītāji — pulkvedim,
div. pol. vad. palīgi un pulku polīt. vad. — pulkv.-leitnantam,

politiskie darbinieki — kapteinim.

No krievu puses Br. Kalniņam pielika kā „padomdevēju" sarkan-

armijas pulkvedi Baltrusaiti, pēc tautības lietuvieti, kas prata arī

latviešu valodu. Pēdējā uzdevums bija instruēt latviešu armijas polī-
tisko vadību un kontrolēt tās rīkojumus un pavēles, kā arī to izpil-
dīšanu armijas vienībās.

Uzņemoties amatu, Br. Kalniņš pasvītroja, ka neesot nepieciešamos

apmēros sagatavotu kadru polītisko vadītāju amatiem, tādēļ amatos

vajadzēšot iecelt „polītiski neizglītotas" personas. No sākuma Br.

Kalniņš centās par karaspēka vienību poļitrukiem izraudzīt kaut cik

intelliģentus bij. sociāldemokrātu partijas biedrus, bet drīz vien to

lielāko daļu prasības veidā „ieteica" biedrs-pulkvedis Baltrusaitis.

Protams, visi šie viņa kandidāti bija kompartijas biedri, parasti ar

lielu kriminālu stāžu. Tā, piem., par Latgales divīzijas poļitruku ar

pulkveža zīmotnēm kļuva Kurmis, kas savā laikā par bruņotu laupī-
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Kāds krievu poļilruks apmāca latviešu politrukus

sanu bija 2V2 gadus pavadījis pārmācības namā; 7. Siguldas kājnieku

pulka poļitruks ar pltn. zīmotnēm — chronisks dzērājs Johansons,
kas trīs reizes Rūjienas miertiesā bija sodīts par zādzībām.

Tikai tad, kad polītiskie vadītāji bija jau sacelti, ģenerālis Dambī-

tis ar 25. jūlija pavēli noteica, ka tautsaimniecības vai tiesību zinību

maģistra izglītība „uzskatāma par piemērotu" armijas polītiskā vadī-

tāja un viņa palīgu, divīziju politisko vadītāju un viņu palīgu, pulku,

bataljonu un divizionu polītisko vadītāju un polītisko darbinieku

amatiem.

Jaunieceltie polītiskie vadītāji vispirms iegādājās virsnieka tērpu

ar ieņemamam amatam atbilstošām nozīmēm. Šī tērpa iegādei ikviens

no viņiem pēc kara ministra Dambīša rīkojuma saņēma 600 latus. No

sarkanarmijas piekomandētiem komandieriem un politiskiem vadītā-

jiem arī izmaksāja drēbju naudu privāttērpu iegādei, katram 1.000

latus.

Armijas komandieris ģen. Kļaviņs ar 20. jūlija pavēli nr. 20 no-

teica, ka aktīvā karadienesta karavīriem ir tiesības piedalīties atļau-
tās politiskās partijās, demonstrācijās, manifestācijās un ar savas

karaspēka daļas polītiskā vadītāja atļauju turēt politiskas runas. Ar

25. jūliju ieviesa „biedra" titulu.

Br. Kalniņš drīz pēc iestāšanās amatā runāja Rīgas radiofonā un

cita starpā teica: „Līdz ar vecās valdības gāšanu bija nepieciešamas
lielas pārmaiņas valsts un pašvaldību iestāžu, sabiedrisko un citu orga-

nizāciju vadībā un iekārtā, piemērojoties jaunā laikmeta prasībām
un garam. Sakarā ar to notiek lielas pārmaiņas šo iestāžu un organi-

zāciju personālā, tīrījot tās no jaunajai iekārtai naidīgiem un nede-
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rīgiem ļaudīm. Armijā ir jau notikušas šādas personālas pārmaiņas
un pēc vajadzības notiks arī turpmāk."

Šī „piemērošanās jaunā laikmeta prasībām un garam" drīz vien

pārauga pāri Br. Kalniņa galvai, jo vienību poļitruki, sevišķi Baltru-

Šaiša izraudzītie, lielu vērību Br. Kalniņam neveltīja un karaspēka
daļās centās reālizēt tikai to, ko prasīja kompartija un čeka. Drīz

vien sākās kampaņa pret stingrākiem virsniekiem, prasot to padzī-
šanu no armijas. Tā savu atbalsi atrada arī boļševizētā dienas presē.
Rezultātā sākās virsnieku aresti un atvaļināšana no dienesta. Dažos

gadījumos ģenerālim Kļaviņām gan izdevās apdraudētos virsniekus

aizstāvēt un paturēt armijā.

Vispār uz šo „polītisko audzinātāju" sirdsapziņas guļ daudzu

latviešu virsnieku, instruktoru un patriotiski noskaņoto kareivju aresti

un pazušana.
Latviešu polītisko vadītāju varas mūžs nebija ilgs, tikai nepilnus

3 mēnešus. Kara ministrs Dambītis jau savā 20. septembra pavēlē
nr. 31 bija spiests rakstīt:

„Saskaņā ar Tautas armijas polītisko vadītāju institūta likvidēšanu

polītiskos vadītājus atbrīvoju no amatiem un atvaļinu no aktīvā

kara dienesta, skaitot ar š.g. 1. oktobri." Tālāk šai pavēlē teikts, ka

„Armijas polītisko vadītāju Brūno Kalniņu un Vidzemes divīzijas

polītisko vadītāju Pēteri Lejiņu līdz turpmākam piekomandēt Kara

ministrijas sekretāriātam sevišķu uzdevumu veikšanai sakarā ar armi-

jas likvidāciju."
Par savu iecelšanu un darbību armijas politiska vadītajā amata

Br. Kalniņš raksta Avīzes 1953. g. 361. numurā:

„
1940. g. jūlijā uzņēmos Latvijas armijas polītiskā vadī-

tāja amatu aiz valstiskiem un nacionāliem motīviem nolūkā aizstāvēt

nacionālās armijas intereses. Šo amatu uzņēmos uz tiešu armijas
vadības lūgumu, un sarunas ar mani šinī lietā veda ģenerāļi KļaviņŠ,

Jeske un Hartmanis. Arī ģen. Balodis man paziņoja, ka viņš vēlas,

lai es uzņemtos šo amatu. Līdzīgu vēlēšanos izteica arī bij. ministru

prezidents M. Skujenieks. Padomju okupācijas pirmajās
nedēļās armijas vadība un latviešu karavīru lielākā daļa vēl cerēja,
ka varbūt padomju valdība turēs savus solījumus un ka, sadarbojo-
ties ar Kirchenšteina valdību, var izdoties saglābt Latvijas neatkarību

un pasargāt mūsu armiju. Šādos polītiskos apstākļos un sekojot
redzamu valstsvīru un ģenerāļu aicinājumam, es pēc vairāku dienu

sarunām uzņēmos armijas polītiskā vadītāja pienākumus. Pret manu

iecelšanu protestēja komūnistu partijas centrālā komiteja un mani
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iecēla bez viņas piekrišanas. Kā savu galveno panākumu
uzskatu to, ka man izdevās garās sarunās novērst Latvijas armijas

pārvietošanu uz Krieviju, ko pieprasīja padomju okupācijas armijas
štābs. Tādā kārtā tika izglābtas daudzu tūkstošu latviešu karavīru

dzīvības ". (Br. Kalniņa apgalvojumu attiecībā uz ģen. Ba-

lodi v.c. nav iespējams pārbaudīt, jo tie visi ir miruši. Attiecībā uz

apgalvojumu par „galveno panākumu" skat. 163. un 164. lpp.)

Par dzīvi Zemgales divīzijā īsajā „tautas armijas" pastāvēšanas
laikā, sīkāk liecina divīzijas štāba priekšnieks pulkv. Silgailis:

— Jūlija sākumā ieradās Daugavpilī divīzijai ieceltais politiskais
komisārs Reinholds, rūdīts komūnists, ārēji mierīgs, pat pieklājīgs,
bez bravūrīgas uzstāšanās, bet par to slīpēts un viltīgs. Viņš man pat

atzinās, ka viņa uzvešanās obligātā karadienesta laikā mūsu armijā
esot bijusi tik priekšzīmīga, ka nevienam ne prātā nenākusi doma, ka

viņš ir komūnists.

Reinholdu kā izveicīgu spiegu un nodevēju bija pratusi novērtēt

arī sarkanās armijas polītiskā vadība, kura Reinholdu pēc Latvijas

armijas iekļaušanas territoriālā korpusā paturēja par polītisko komi-

sāru pie 183. sarkanās divīzijas NKVD daļas.
leradies Daugavpilī pulkveža dienesta pakāpē, Reinholds vairākas

dienas staigāja apkārt pa karaspēka daļām, organizēdams savu spiegu
tīklu. Tikai pēc tam viņš ieradās divīzijas štābā.

Ar divīzijas polītiskā komisāra ierašanos ģenerālis Bachs un es

cerēju, ka mūsu turpmākais darbs ievērojami atvieglināsies, ka divī-

zijas vadība nu baudīs lielāku sarkanās armijas vadītāju un arī vie-

tējo komūnistu uzticību, ka Reinholds kā vecs un rūdīts komūnists

pratīs mūs aizstāvēt pret nepamatotiem uzbrukumiem un apvaino-

jumiem. Bet īstenība izrādījās pretēja. Reinholds ne tikai mūs neaiz-

stāvēja un nepalīdzēja mūsu grūtajā darbā, bet taisni otrādi, —
cieši

sadarbodamies ar vietējo NKVD nodaļu, viņš par savu galveno
uzdevumu uzskatīja mūsu izsekošanu.

5. jūlijā Kirchenšteina valdība izsludināja Saeimas vēlēšanas. Līdz

ar to radās jauni grūtumi un nepatikšanas. Līdz tam galvenās grūtī-
bas mums radīja sarkanās armijas vadība, tagad tai pievienojās arī

mūsu pašu armijas polītiskā vadība un komūnistu partija. Karaspēka

daļas tagad pārplūdināja visāda tipa propagandisti, aģitatori un ko-

mūnistiskās „paradīzes" sludinātāji. Par spīti viņu bariem un pūlēm
to sekmes karavīros tomēr līdzinājās nullei, un kareivji, pretēji priekš-
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Karavīriem obligātoriski bija jāapmeklē pretreliģiskās "skates"

niecības brīdinājumiem un pavēlēm atturēties no neapdomīgas rīcī-

bas, šos kungus vienkārši boikotēja, izsmēja un dažkārt pat ar varu

padzina.

Sevišķi daudz nepatikšanu ģen. Bacham šinī ziņā sagādāja mūsu

Jātnieku pulks. Šī pulka ultrā naidīgā izturēšanās pret jaunajiem
varas vīriem resp. to kalpiem laikam arī bija par iemeslu tam, ka

pulku pārcēla no Daugavpils, kur tas bija atradis mājvietu kop?
neatkarības cīņu beigām, uz Jelgavas apkārtni. Ar ziediem un asa-

rām Daugavpils iedzīvotāji izvadīja savu iemīļoto pulku, kad tas

siltajā vasaras rītā atstāja mītnes.

Katru mazāko izlēcienu vai jauniešu neapdomātu rīcību mūsu

polītiskie vadītāji centās vēl pārspīlēt un vainu par visu uzkrāva

virsniekiem un instruktoriem. Šinī laikā sākās arī pirmie karavīru
aresti no NKVD puses bez karavīru tiešās priekšniecības ziņas un

piekrišanas.

Vēlēšanu priekšperiodā ģen. Bachu arī biežāk kā jebkad apmeklēja

komūnistu partijas varas vīri, lai viņu pārliecinātu, ka nepieciešami
arī karavīriem izpildīt „brīva pilsoņa pienākumu" un piedalīties
vēlēšanās. Karavīru, bet it sevišķi virsnieku un instruktoru piedalī-
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šanās vēlēšanās, tā centās iegalvot, būšot spilgts pierādījums viņu

lojālitātei jaunajai iekārtai. Līdz ar to mēs iegūšot

Padomju Savienības vadītāju uzticību, kas savukārt labvēlīgi ietek-

mēšot Latvijas turpmāko polītisko stāvokli. No sarunām mēs guvām
iespaidu, ka runātāji paši tic pēdējam apgalvojumam un cer, ka Lat-

vija arī turpmāk paliks zināmā mērā neatkarīga, vienīgi ar to star-

pību, ka nu tie būs viņi paši, kas atradīsies vadītājās vietās un būs

tie, kas pārveidos Latvijas saimniecisko iekārtu. „Mēs paliksim
nacionāli pēc formas, bet sociāli pēc satura," — tas bija viens no

runātāju iemīļotākiem argumentiem, ko viņi toreiz cēla priekšā.

Pienākot vēlēšanu dienai, no toreizējās armijas vadības saņēmām

rīkojumu, ka karaspēka daļām uz vēlēšanām jāiet slēgtās ierindās ar

nacionāliem un sarkaniem karogiem. Par spīti rīkojumam daudzi

karavīri tomēr bija pratuši no vēlēšanām izvairīties.*)
Tiklīdz jau iepriekš zināmie vēlēšanu rezultāti kļuva arī oficiāli

zināmi, sarkanarmijas vadība kopā ar komūnistu partiju sarīkoja
Daugavpilī tautas mītiņu, lai jaunievēlētiem „tautas pārstāvjiem
izteiktu vēlētāju gribu". Mītiņā bija jāpiedalās visiem uzņēmumiem

un iestādēm, arī valsts un sabiedriskajām. Attiecīgi norādījumi par

obligātu garnizona piedalīšanos mītiņā bija doti arī ģen. Bacham.

Pēdējais tam enerģiski pretojās, norādīdams, ka viņš karavīrus nevar

piespiest piedalīties mītiņā, jo piedalīšanās mītiņos ir katra labprātīga
vēlēšanās.

Sevišķi ieinteresēti, lai karavīri piedalītos mītiņā, bija Latvijas

kaprači. Tā uz ārieni viņi cerēja labāk „pierādīt" tautas „vienprā-
tību" prasībai Latviju iekļaut Padomju Savienībā. Gan ar labu, gan

draudiem šie kungi mēģināja piedabūt ģen. Bachu mainīt nostāju.

Mītiņa dienā divīzijas štābā pilnīgi negaidīts ieradās arī bij. mūsu

armijas kapteinis Fridrichsons, kas savā laikā par spiegošanu Pa-

domju Savienības labā bija notiesāts spaidu darbos, bet tagad pēc
Kirchenšteina „valdības" amnestijas, atbrīvots no ieslodzījuma un

iecelts par Daugavpils apriņķa priekšnieku. Viņš izteica vēlēšanos

tikties ar ģen. Bachu, lai gan pirms tam, uzņemoties apriņķa priekš-

* Valdības Vēstnesis 17. jūlijā tomēr rakstīja: ~Karavīri savu pilsoņa pienākumu
Saeimas vēlēšanās izpildījuši lielā vienprātībā". Rakstā minēts arī, cik liels balsotāju

procents bijis katrā armijas vienībā. Saprotams, lielākā dajā tas 100%. Tā, piem.,

Zemgales divīzijas pārvaldē esot balsojusi 98,6 %, Bauskas pulkā — 100 %, Dobeles

pulkā — 99,7 %, Aizputes pulkā 98,9 %, Zemgales artilērijas pulkā vismazāk —

~tikai" 93 % un Jātnieku pulkā —-94 %. Kāds bija patiesais piedalījušos skaits, to

zina tikai vēlēšanu komisiju vadītāji — komūnistu partijas biedri.
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Kādai latviešu karavīru vienībai „brīvprātīgi" ierindas gājienā jādodas

piedalīties "Saeimas vēlēšanās". Virsnieki demonstrātīvi pagriezuši
fotogrāfam muguru

nieka amatu, nebija atradis par vajadzīgu ierasties pie garnizona

priekšnieka ar pieklājības vizīti.

Uzsākot sarunu, Fridrichsons vispirms ieminējās, ka viņš labi zinot,

kā uz viņu skatoties latviešu virsnieki, bet tas viņam esot vienaldzīgi.

Viņš sevi uzskatot par latvieti un kā tāds vienmēr esot gribējis Lat-

vijai to labāko. To pašu viņš Latvijai gribot arī tagad. Tāpēc viņš

uzskatīja par savu pienākumu ierasties pie ģen. Bacha un lūgt to

darīt iespējamo, lai mītiņā piedalītos arī garnizons, bet īpaši garni-

zona priekšniecība ar ģen. Bachu. Sava tagadējā stāvokļa dēļ, viņš,

Fridrichsons, zinot, kādi uzskati esot sarkanās armijas un komūnistu

partijas vadītājās aprindās un cik tas esot svarīgi latvju tautas inte-

resēm, lai mītiņā piedalītos karaspēks. „Mēs vēl nezinām, kāds būs

turpmākais Latvijas politiskais statūts," teica Fridrichsons, „bet viens

ir skaidrs, ka, piedaloties mītiņā, mēs pierādīsim savu viengabalai-

nību un to, ka Padomju Savienība var uzticēties latviešu tautai un

viņas virsniekiem. Līdz ar to panāksim, ka Latvijai piešķirs vismaz

Ārējās Mongolijas polītisko statūtu."

Tā kā ģen. Bachs nebija piedabūjams bez rīkojuma likt karaspē-

kam obligāti piedalīties mītiņā, tad vietējie varas vīri panāca, ka

ģen. Bachs attiecīgu rīkojumu saņēma no Rīgas. Mītiņa dienā divīzija
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saņēma arī kara ministra pavēli, kas noliedza turpmāk karavīriem

pie parādes cepures nēsāt lielo valsts ģerboni, bet tikai mazo kokardi

— «saulīti".
Ar ļoti smagu sirdi, it kā juzdams, kāds smags pārbaudījums viņu

šinī mītiņā sagaida, ģen. Bachs bija spiests parakstīt pavēli garnizona
daļām pilnā sastāvā obligāti piedalīties mītiņā.

Mītiņa vieta bija izraudzīta laukumā, Jaunbūvē pie pareizticīgo
baznīcas, kas atrodas kalnā iepretim dzelzceļa depo. Jau ilgi pirms
mītiņa sākuma laukums pildījās ar Daugavpils rūpnīcu, uzņēmumu,
valsts un sabiedrisko iestāžu darbiniekiem un strādniekiem, kas iera-

dās slēgtās kolonnās iestāžu vadītāju un komūnistu funkcionāru

vadībā. Izņemot karaspēka daļas, nevienai grupai nebija līdz valsts

karogs, bet daudziem bija plakāti, kas prasīja Latvijas iekļaušanu
Padomju Savienībā, vai arī karikatūras, kas izsmēja Ulmaņa valdību

un iepriekšējo valsts iekārtu. Mītiņā bija ieradies arī sarkanās armijas
bataljons ar ieročiem, domājams, mītiņa dalībnieku iebiedēšanai, lai

tie nemēģinātu protestēt.

Mītiņā bija vairāki runātāji, to vidū arī sarkanās armijas korpusa
komandieris. Visi viņi prasīja Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā.

Runātāju rindai nākot pie beigām, pie ģen. Bacha pienāca divīzijas
politiskais komisārs Reinholds un teica, ka sarkanās armijas korpusa
komandieris vēloties, lai arī ģen. Bachs, kā Latvijas armijas pārstāvis,
sacītu dažus vārdus.

Ģen. Bachs priekšlikumu noraidīja, pasvītrodams, ka viņš nav

sagatavojies teikt runu, jo nav iepriekš par to informēts. Tad pie
ģenerāļa pienāca arī korpusa komisārs, kas jau katēgoriski uzstāja,
lai ģen. Bachs teiktu runu. Arī šoreiz ģen. Bachs atteicās, aizbildinā-

damies ar to pašu motīvu, ka nav sagatavojies runāt un arī aizrādī-

dams, ka saskaņā ar Latvijas armijas dienesta reglamentu viņš vispār
nedrīkst runāt politiskās sanāksmēs un bez tam viņš nevar dot ievē-

lētiem saeimas deputātiem arī kādas direktīvas, jo deputātos ir arī

viņa tiešie priekšnieki — kara ministrs un armijas komandieris.

Uz to krievu korpusa komisārs īgni un draudīgi atbildēja, ka

ģenerāļa argumenti tikai pierādot, ka Bachs vēl esot pilns ar veciem

aizspriedumiem. Lai viņš neaizmirstot, ka tagad vairs nekalpojot
valdībai, kas valdīja ar policejisku varu, un tāpēc tagad ikviens varot

tikpat brīvi izteikt savas domas un kritiku tautas pārstāvjiem, kā

tas esot Padomju Savienībā, kur visi pilsoņi esot līdzīgi, lai kāds

tiem sabiedriskais stāvoklis vai amats. Ja ģen. Bachs gribot palikt pie
sava, tad lai apzinoties, kādas smagas sekas tam varot būt.
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Kādai latviešu karavīru vienībai obligātoriski jāpiedalās „starptautiskās
jaunatnes dienas" manifestācijā

Sarunas laikā pie ģen. Bacha pieskrēja vēl viens sarkanās armijas

politiskais komisārs, kas korpusa komandiera uzdevumā brīdināja

ģen. Bachu, ka viņam tūliņ pēc pašreiz tribīnē esošā runātāja jāru-

nājot.

Apspriedies ar saviem daļu komandieriem, kas ieteica tomēr teikt

dažus vārdus, ģen. Bachs pilnīgi satriekts, it kā ešafotā kāpdams,
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uzgāja runātāju tribīnē. īsos vārdos viņš apsveica jaunievēlētos saei-

mas deputātus un izteica cerību, ka tie savā darbībā vadīsies tikai no

tautas interesēm. Uzrunu beigdams, ģen. Bachs nodeva Latvijas armi-

jas sveicienu sarkanai armijai un tās vadonim Staļinam. — Pēc šiem

vārdiem runātāju tribīnei tuvāk stāvošais pūlis pieskrēja pie ģenerāļa
un sāka to urrāt. Tas bija tas pats pūlis, kas iepriekšējos mītiņos šinī

pašā laukumā bija kliedzis: „Nāvi asins sunim Bacham!"

Pazīdams Bachu kā cilvēku ar ļoti augstu morālo apziņu, viņa

godīgumu un taisnīgo raksturu, sapratu, ko ģenerālis tanīs mirkļos

pārdzīvoja, kādas morāliskas ciešanas nule teiktie vārdi viņam bija

sagādājuši. Bāls un saguris viņš atgriezās pie mums, un likās, ka šajos

mirkļos viņš kļuvis par vairākiem gadiem vecāks.

Mītiņa beigās komūnistu partijas pārstāvis aicināja dalībniekus ar

rokas pacelšanu pieņemt rezolūciju, kas prasīja Latvijas iekļaušanu

Padomju Savienībā. Balsošanas mirklī pārdzīvoto man grūti aprak-
stīt. Tā bija un ir traģiskākā diena manā dzīvē. Latviešu karavīriem,

kuru vidū bija daudz tādu, kas paši ar savām asinīm bija izkarojuši

Latvijas valsts neatkarību un tautas brīvību, tagad bija jāpaceļ roka

un jāprasa savas valsts neatkarības iznīcināšana un tautas nodošana

verdzībā.

Pēc rezolūcijas pieņemšanas visiem mītiņa dalībniekiem bija jāno-

soļo gar runātāju tribīni, kurā atradās sarkanās armijas korpusa
komandieris un komūnistu partijas pārstāvji. Pirmais tribīnei pagāja

garām parādes solī sarkanās armijas bataljons, izvērstā rotu kolonnas

ierindā ar šautenēm. Tam sekoja pārējie dalībnieki. Laimīgā kārtā

mūsu karaspēkam nebija parādē jāpiedalās.
Dodoties ar ģen. Bachu atpakaļ uz divīzijas štābu, nerunājām

neviena vārda, tik neizsakāmi bijām morāliski pazemoti, it kā būtu

vārtījušies dubļos.

Augusta sākumā cauri Daugavpilij uz Maskavu no Rīgas devās

„Saeimas" delegācija izlūgties Latvijas uzņemšanu Padomju Savie-

nības sastāvā. Delegācijas sagaidītāju vidū Daugavpils stacijā bija
arī visi Daugavpils garnizona daļu komandieri ar ģen. Bachu priekš-

galā. Nekāda svinīga sagaidīšana rīkota nebija, un sagaidītājos, vis-

maz to lielākā daļā, bija drūms noskaņojums. Arī pašos ~Saeimas"

delegācijas locekļos nemanīja sevišķas pacilātības. Piemēram, ļoti
drūms izskatījās tieslietu ministrs /. Pabērzs, kas arī ietilpa delegā-

cijas sastāvā. Viņš teica ģen. Bacham, kad tas sūdzējās Pabērzam par

patvaļīgiem karavīru arestiem, ka arī viņš kā ministrs esot bezspē-

cīgs pret pēdējā laikā vienmēr biežāk notiekošiem arestiem un ka
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viņš ļoti nožēlojot, ka, iegājis Kirchenšteina leļļu valdībā, jūtoties
piekrāpts. Par noskaņojumu, kāds valdīja atsevišķos delegācijas
locekļos, liecina arī šāds epizods.

Pa vilciena stāvēšanas laiku, prof. Kirchenšteins ar daļu sagaidītāju
bija izgājis stacijas laukumā uzrunāt tautu, kas tur bija salasījusies.

Stacijas peronā tajā laikā bija palicis samērā maz cilvēku, to vidū

daži pulku komandieri un es. Šajā brīdī no vilciena izkāpa Kirchen-

šteina sieva un, pienākusi pie mums, karavīriem, apjautājās par kara-

vīru labsajūtu un noskaņojumu. Saņēmusi atbildi, ka mūsu labsajūta
ir atkarīga no tā, ko delegācija atvedīs mājās no Maskavas, viņa

pēkšņi sāka stipri raudāt un, neatvadījusies no mums, ieskrēja atpakaļ

vagonā un vairs nerādījās. —

Par latviešu karavīru patriotisko stāju „tautas armijas" laika savas

atmiņās liecina 1. Jātnieku pulka komandieris pulkvedis A. Liepiņs:
— Pēc sarkanarmijas ienākšanas un komūnistu aģitācijas kampa-

ņas sākšanas Daugavpilī pulka karavīri uzsāka klusu, bet sīvu preto-

šanos. Eskadronos paredzētās kareivju komitejas ilgu laiku palika
neievēlētas, bet, kad pienāca katēgoriska pavēle to darīt, ievēlēja
nacionāli noskaņotus. No sienām bieži pazuda izlīmētie plakāti.
Reiz izdemolēja ar meijām un komūnistu „svētbildēm" izgreznotu

smago auto, kas bija iebraucis pulka novietojumā, bet aģitātorus, kas

aicināja karavīrus uz sapulci pilsētā, apmētāja zābakiem un ķebļiem.
Gar pulka mītni sākumā mēdza staigāt spilgtos sarkanos krievu

kreklos ģērbtu komūnistu pulciņi, 15—30 vīru, kas dziedāja krievu

dziesmas un rādīja dūres karavīriem. Kad šie provokātori sāka celt

nekārtības arī pilsētā, pienāca divīzijas pavēle tos izklīdināt „bez

asins izliešanas". To pulka karavīri arī labi paveica. Pēc tam pulka

rajonā vairs nerādījās neviens aģitātoru pulciņš.

Pēdējos pulka gada svētkus 1940. g. 5. jūlijā pulks nosvinēja

slēgtā manēžā, nodziedot Latvijas valsts himnu un suminot Valsts

prezidentu Kārli Ulmani. —

Rezultāts visām šīm izdarībām bija tāds, ka pulka komandierim

pulkv. Liepiņām no pulka bija jāaiziet. Augustā pulku no Daugav-

pils pārcēla uz Jelgavas apkārtni.

Par „tautas armijas" pēdējām dienām zīmīgu epizodu pastāsta

Kurzemes divīzijas sakaru rotas virsltn. J. Grīnvalds:

„Pēc Liepājas Kara ostas atstāšanas 1939. g. rudenī Kurzemes

divīzijas štābs un sakaru rota novietojās Jelgavā. Sakaru rotai ierā-

dīja telpas Čakstes bulvārī, barona Osten-Zakena namā. Rotā esam
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6 virsnieki. Divi tagad esam brīvajā pasaulē, divi atdeva savas dzī-

vības par dzimtenes brīvību, vienu deportēja krievi, bet par vienu

man trūkst ziņu. Viss rotas sastāvs ir ļoti nacionāli noskaņots, izņe-
mot vienu, kas pēc Latvijas okupācijas atklāti lielījās ar komūnistu

partijas biedra karti.

Ir 1940. g. augusta pēdējā puse. Mācības rota izved katru dienu,

galvenokārt praksē. Mācību apvidus izvēlēts tā, lai neiznāktu saskar-

šanās ar sarkanarmiešiem. Jāatzīstas, tagad mācības bija tikai laika

nosišana. Tas spraigums un nopietnība, kādu katrs kareivis un virs-

nieks piegrieza mācībām pirms 17. jūnija, bija zudis. Visi bijām

neziņā par savu likteni un visu prātus nodarbināja jautājums — kas

būs tālāk? Kareivji vēlējās uzklausīt mūsu, virsnieku, domas, bet arī

mēs nekā noteikta nezinājām. Atlika tikai minēšana.

Kādu dienu divīzijas štāba priekšnieks aicināja rotas komandieri

kopējā izbraukumā, kurā dalību ņēma arī jaunieceltais divīzijas
komandieris, par ģenerāli paaugstinātais pulkvedis Spandegs. Līdzši-

nējo divīzijas komandieri ģenerāli Buku, sākoties „tautas armijai", no

dienesta atvaļināja. Pēc atgriešanās no izbraukuma rotas komandieris

stāstīja, ka bijuši Tukumā un tur meklētas telpas divīzijas štābam

un sakaru rotai. Pēdējai Tukuma kompartija esot apsolījusi Durbes

pilī, kas atradās apm. trīs kilometrus ārpus pilsētas.
Pienāca arī oficiālā pavēle, ka tiekam pārcelti uz Tukumu. Kā

izbraukšanas diena pavēlē bija noteikta 8. septembris. No rīta pēc
ieturētām brokastīm devāmies uz staciju un Jelgavas ielās pēdējo
reizi atskanēja mūsu latviskās dziesmas. Stacijā bija saradušies daudz

pavadītāju, gan kareivju paziņas, gan instruktoru un virsnieku ģi-
menes. Stacijā ieradās arī ģenerālis Spandegs, kas jau bija atstādināts

no divīzijas komandiera amata. Viņa vietā bija iecelts 6. Rīgas kāj-
nieku pulka komandieris pulkvedis Liepiņs, reizē paaugstinot viņu

par ģenerāli.
Ģenerālis Spandegs saaicināja ap sevi visus karavīrus un to pava-

dītājus, uzrunāja tos ar īsu, bet patriotisku runu, to nobeidzot vār-

diem: „Esat prātīgi un apdomīgi savos darbos, bet palieciet uzticīgi
savai dzimtenei un savam solījumam, jo stunda, kad vajadzēs parādīt
savus darbus, nav tālu!"

Atkal pazuda no mūsu ierindas vīrs, kas neprata locīties sarkano

kungu priekšā, bet darīja savu darbu tā, kā to lika viņa sirdsapziņa
un karavīra gods.

Pirms pāris nedēļām rotai bija izsniegta Staļina bilde rotas telpu

dekorēšanai, to tagad vajadzēja kā svētumu ņemt līdz uz Tukumu.
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Lai pārvedot „svētbilde" nesabojātos, zēni to bija piestiprinājuši uz

atklātas siena platformas, bet, kad mūsu ešelons nonāca Tukumā,
bildes vairs nebija. „Tētiņš" bija palicis kaut kur dzelzceļa malā...

Vainīgo, kas bildi bija piestiprinājis uz siena platformas, neizdevās

atrast, lai gan mūsu rotas uzticības vīrs visādā veidā mēģināja to

noskaidrot.

Tūliņ no Tukuma stacijas rotas komandieri steidzīgi aicināja uz

divīzijas štābu. Pēc atgriešanās no štāba viņš sapulcināja rotu un

paskaidroja, ka Tukuma kompartija mums vairs nedod Durbes pili,
bet meklē citas telpas. Viņa pēdējie vārdi bija: «Kompartijas rīcība

ir pamats demonstrācijai."
Šo rotas komandiera izteicienu bija uztvērušas dzirdīgas ausis, kas

tūdaļ stājās pie nodoma reālizēšanas,

Vakarā, kad devos uz staciju pie rotas karavīriem, kas visu pēc-
pusdienu bija enerģiski strādājuši pie mantu izkraušanas, ieraudzīju
no stacijas puses man pretim nākot rotu brašā solī, virsseržanta

vadībā. Skats, ko redzēju, piespieda mani momentā apstāties: Rotas

priekšā soļoja virsseržants, divus soļus aiz viņa kareivis nesa sarkano

karogu, tad divi soļi aiz karognesēja — divi kareivji nesa „tētiņa"
bildi, bet aiz tās divi citi nesa plakātu ar uzrakstu: Armija prasa sev

piemērotas telpas! Aiz šī plakāta 4 karavīri nesa tukšu kareivju gul-

tiņu, kurā no mēteļiem bija izveidots gulētājs. Aiz gultiņas plakāts

ar uzrakstu: Mums nav kur nolikt savas galvas! Aiz šī plakāta —

rotas karavīri.

Atļāvu rotai iegriezties Rīgas ielā un pārņēmu tās vadību. Rotu

aizvedu atpakaļ uz staciju, kur plakātus uzkrāvām uz pēdējās mašī-

nas. Jutu, ka karavīri gaida kādus vārdus no manis. Teicu: „Draugi,
ar šo gājienu mēs iekļūsim vēsturē, bet tas tikpat labi var arī maksāt

mums visiem galvas." Uz to man atbildēja dižk. Zariņš*) students-

jurists: „Mēs visi esam kā viens, tādēļ ,biedri' nepanāks neko!"

Šo demonstrāciju, kuru sakaru rotas karavīri vērsa pret Tukuma

kompartiju, redzēja liela daļa Tukuma iedzīvotāju. Tie bija sajūs-
mināti par kareivju uzņēmību un saprata demonstrācijas patieso
nolūku.

Kad rotu atvedu jaunajā novietojumā, par atgadījumu informēju
rotas komandieri. Viņš sirsnīgi nosmējās par kareivju uzņēmību, gan

piebilzdams: „Bez trača jau gan tā lieta nebeigsies". Tā arī bija.

* Diikareivi Zariņu apcietināja Ostroviešu nometnē 29. jūnijā un naktī uz 1. jūliju

kopā ar 1. Liepājas kājn. pulka kapteini Paulu Ozolu un diviem artilērijas pulka virs-

niekiem noslepkavoja un apraka vienā kapā. Pēc vācu ienākšanas kapu atrada un atraka.
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Kurzemes divīzijas sakaru rotas karavīri Tukumā 1940. gadā

Sakarnieku demonstrācija bija sacēlusi kājās visu Tukuma kom-

partiju. Otrā rītā pie rotas novietojuma ieradās Tukuma kompartija

pilnā sastāvā un gribēja iekļūt rotas telpās. Rotas dežūrants viņus

telpās nelaida, tādēļ pie durvīm izcēlās asa vārdu maiņa. Iznāca

rotas komandieris. Kompartijas vīri bravūrīgā veidā pieprasīja rotas

komandierim izdot vakardienas demonstrācijas vadītājus, lai tos

sauktu pie „likumīgas atbildības" par sacelšanos pret pastāvošo
iekārtu. Tā kā kompartijas vīri runāja visi reizē, tad rotas koman-

dieris bija spiests tos apsaukt un aicināt runāt pa vienam. Uz piepra-

cījumu izdot vainīgos rotas komandieris atbildēja: „Kareivji nav

vainīgi. Viņi rīkojās pareizi. Vainīgi esat jūs, jo nepildījāt savu solī-

jumu."
Rotas karavīri, kas bija sapulcējušies pie logiem un ar interesi

sekoja notiekošam pie dvi vīm, sāka svilpt un smieties.

vīri redzēja, ka šeit neko nepanāks, tādēļ „deklarēja": „Ar fašistiem

nav ko runāt. lesim uz divīzijas štābu pie krievu biedriem, tie mūs

sapratīs un palīdzēs vainīgos atrast." Tā viņi, kareivju zobgalīgo
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piezīmju pavadīti, aizgāja uz divīzijas štābu, kur, sakarā ar «Latvi-

jas tautas armijas" pārformēšanu par sarkanarmijas 24. strēlnieku

korpusu, bija jau saradies daudz krievu virsnieku.

Sākās izmeklēšana, ko vadīja sarkanarmijas bataljona komisārs

Būmanis, pēc tautības latvietis un viens no Tukuma kompartijas

locekļiem. Pratināja virsniekus, instruktorus un kareivjus, bet pie
skaidrības „biedri" netika un demonstrācijas iniciātorus neatrada.

Plakātus konfiscēja un nodeva Tukuma milicijas glabāšanā. Miliči

plakātus novietoja telpā, kuras logi bija Rīgas ielas pusē, tā ka visi

garāmgājēji tos varēja redzēt... —

Sakaru bataljona pltn. Aperats savas 1941. g. piezīmes raksta

(skat. arī 88. lpp.):

— Kādu dienu, kad biju palicis bataljona komandiera vietā, pie
manis ieradās bataljona štāba vecākais rakstvedis un teica ka arī

mums vajagot izvēlēt karavīru komiteju, jo citās armijas daļās tādas

jau esot, un ka nebūtu labi, ja mēs paliktu pēdējie. Tā kā bija norādī-

jums nelikt šķēršļus komitejas vēlēšanām, tad arī pateicu, ka sapulci

izziņošu uz pīkst. 17. Sapulce notika pilnīgi demokrātiskā garā, brīvi

un tālu no tā, kā vēlāk, kad viss bija jāpieņem vienbalsīgi, kā to lika

priekšā jau iepriekš sagatavotu. Karavīru noskaņojums bija redzams

no tā, ka kāds kaprālis — štāba rakstvedis, kas ar pirmajām boļševiku

iesoļošanas dienām uzstājās kā liels revolucionārs un boļševiku piekri-

tējs, no visa bataljona karavīriem dabūja tikai 4 balsis.

Bataljonā par polītisko vadītāju iecēla kādu bijušo kareivi, pagrīd-

nieku (E. ]ansonu-]asānu) ar mazu izglītību. Poļitruks bataljonā
ieradās gluži jaunā pulkvežleitnanta formā. No viņa izturēšanās

bija redzams, ka tas savā ādā nejutās labi. No virsnieku sabiedrības

viņš vairījās, sevišķi no politiska satura sarunām. Mūsu vīri atkal,

kur vien varēja, centās uzstādīt viņam dažādus kutelīgus jautājumus,

uz kuriem tas pavisam nebija spējīgs atbildēt. Tūliņ pēc polītiskā va-

dītāja ierašanās, daži tam steidzās pieglaimoties. Par godu latviešu

karavīriem jāteic, ka tādu gan bija tikai pāris cilvēku.

Drīz politiskais vadītājs sāka jaukties arī administrātīvās un saim-

nieciskās lietās. Sāka izdot sienas avīzi, kurā parādījās nepamatoti
uzbrukumi virsniekiem. Ļaunākais bija tas, ka polītiskais vadītājs

nebija spējīgs neko darīt pats no sevis, bet darīja to, ko tam iestāstīja

tie, kuri bija tam pieglaimojušies. Dzīve bataljonā kļuva nepatīkama.

Viens otrs no virsniekiem mēģināja atvaļināties no dienesta, bet viņu

lūgumus noraidīja.
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Pēc pāris mēnešiem saņēmām rīkojumu no mūsu līdzšinējā novie-

tojuma izvākties, jo tas esot vajadzīgs sarkanarmijai. Izvākšanās ter-

miņš bija noteikts uz 5 dienām. Telpas jaunam novietojumam netika

norādītas, lai mēs paši meklējot. Lielā steigā sameklējām telpas kādā

bijušā Rīgas patversmē un uz turieni arī lielā steigā pārcēlāmies. Jau-

nās telpas bija galīgi nepiemērotas karaspēkam. Liela daļa mantu

bija jāatstāj zem klajas debess. Paši kaut kā saspiedāmies.
īsi pirms pārvietošanās saņēmām pavēli par Latvijas tautas armi-

jas pilnīgu iekļaušanu sarkanarmijā kā 24. territoriālo strēlnieku

korpusu. — (Turpinājums 181. lpp.)

SARKANARMIJĀ BALTIJAS VALSTĪS DEMORĀLIZĒJAS

Latvijas un pārējo Baltijas valstu iedzīvotāju labklājība un lielais

naids pret okupantiem stipri demorālizēja Baltijas valstīs iesūtītās

sarkanarmijas vienības.

MVD pltn. Rostovorovs, kas 1953. g. beigās pārbēga pie ameri-

kāņiem, žurnālā Life apraksta kā viņš 1939. g., karam sākoties,

iesaukts armijā un iedalīts slavenajā Maskavas Proletāriešu divīzijā
un kā viņa vienība 1940. g. piedalījusies Baltijas valstu okupācijā.

„Šeit es pirmoreiz redzēju ne tikai svešas tautas naidu pret padomju

iekarotājiem, bet arī dzīves pārpilnību rietumos," raksta Rostovo-

rovs. „Šī krasā pretruna ar mūsu propagandu tā nomāca mūsu polī-
tiskos virsniekus, ka priekšniecība mums aizliedza iepazīties ar oku-

pētajām pilsētām un saieties ar vietējiem iedzīvotājiem — tas bija
paņēmiens, kādu vēlāk pielietoja arī okupētajā Vācijā un Austrijā."

Pāri Čechosālovakijas robežai 1948. g. vasarā Vācijā ieradās kāds

žīdu tautības rīdzinieks, kas apcietināts Rīgā 1940. g. decembrī un

17. janvārī no Rīgas Centrālcietuma aizvests uz Murajas upes apga-

balu. Viņš stāsta, ka vagonā, kurā vests, bijuši arī 19 krievi sarkan-

armiešu formās, bet ar noplēstām dienesta pakāpēm. Šie bij. sarkan-

armieši aizvesti uz kādu baraku nometni Murajas upes krastos. Šīs

nometnes iemītnieki komplektējušies galvenokārt no sarkanarmijas

karavīriem, kas notiesāti spaidu darbos par dažādiem nodarījumiem.

Piem., no Latvijas vestie bijuši sodīti par to, ka, uzturēdamies Lat-

vijā, pieķerti iedzerot privātos dzīvokļos. Vissmagāk sodīti tie, kas

pieķerti, saejoties ar Latvijas krievietēm.
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24. TERRITORIĀLAIS STRĒLNIEKU

KORPUSS

LATVIJAS ARMIJAS LIKVIDĀCIJA

Kara un kauju ugunīs dzimušai Latvijas armijai, latviešu tautas

brīvības izcīnītajai un sargam, bija lemts bojā iet nevis jaunu cīņu

ugunīs, brīvību sargājot, bet pazemojuma pilnā kapitulācijā, kapitu-
lācijā, kurā neizpaudās pašu karavīru griba.

Līdz ar 1940. g. 5. augustā notikušo Latvijas iekļaušanu Padomju
Savienībā kaut kur ~augstāk" par Latvijas padomju valdību bija
izlemts jautājums par Latvijas tautas armijas likvidēšanu. Šī ziņa

pārsteidza kā ģen. Dambīti, tā ģen.Kļaviņu. Bija vērojams, ka toreiz

pret armiju un latviešu virsniekiem sevišķi naidīgi noskaņots ir torei-

zējais iekšlietu ministrs Vilis Lācis, vēlākais „tautas komisāru pado-
mes priekšsēdis". Naidīgo nostāju pret latviešu karavīriem viņš ne-

mainīja arī vēlāk, pēc 24. strēlnieku korpusa nodibināšanas, tā ka

ģenerālis Kļaviņš arvien, kad kas nepatīkams nāca no ārpuses, mēdza

teikt, ka „to ir atkal Lācis ievārījis".

Rīkojumu par tautas armijas likvidēšanu deva Baltijas kara apga-

bala štābs (PRIBAVO), kas arī iecēla no krievu komandieriem
sastāvošu īpašu komisiju. Šī komisija atņēma Armijas štāba daļām
visas aktis un dokumentus un pārveda tos uz kara apgabala štābu.

Šinī laikā ģenerālim Kļaviņām radās doma par kaut kādas sarkan-

armijā ietilpstošas lielākas latviešu vienības formēšanu, kurp varētu

pārvietot bijušās Latvijas armijas virsniekus un instruktorus, kam

atvaļināšanas gadījumā priekšā stāvēja grūta un nenodrošināta ziema.

Kādā pieņemšanā pie Padomju Savienības sūtņa Latvijā Derevjanska

ģen. Kļaviņš sarunā ar Latvijas boļševizētāju Višinski šo domu arī
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bija izteicis. Višinskis bija ģen. Kļaviņām apsolījis ideju atbalstīt, ja

būtu iesniegts rakstisks lūgums Staļinam. Ģen. Kļaviņš tad lika Armi-

jas štāba pltn. A. Kontrovskim attiecīgu lūgumu uzrakstīt, ko vēlāk

ģen. Kļaviņš pats pārrediģēja. Ar prof. Kirchenšteina, ģen. Dambīša,

ģen. Kļaviņa un Br. Kalniņa parakstiem to Rīgas stacijā nodeva

Višinskim, kad pēdējais „pēc sekmīgi veikta darba" brauca atpakaļ
uz Maskavu. Lūgums bija bāzēts uz argumenta, ka arī cara laikā

latviešiem bijuši savi strēlnieku pulki, kam Krievijas revolūcijā bijusi
tik liela loma

...

1940. g. augusta beigās Baltijas kara apgabala štābā no Maskavas

pienāca pavēle — izveidot no Latvijas armijas atsevišķu strēlnieku

korpusu ar divām strēlnieku divīzijām un novietojumu Latvijā. Lī-

dzīgus strēlnieku korpusus bija pavēlēts saformēt arī no Igaunijas un

Lietuvas armijas. Visus šos jaunformējamos korpusus pakļāva Bal-

tijas kara apgabala priekšniekam. Līdz ar formēšanas pavēli no Bal-

tijas kara apgabala štāba piesūtīja jaunformējamo divīziju status, kas

bija stipri mazāki nekā attiecīgās krievu daļās.

Oficiāli Latvijas armijas likvidācija notika it ka ar Latvijas PSR

Tautas komisāru padomes lēmumu.

Latvijas PSR Tautas komisāru padomes 1940. g. 27. augusta lēmums

levērojot to, ka saskaņa ar Padomju Sociālistisko Republiku Sa-

vienības Konstitūcijas (Pamatlikuma) 14., 132. un 133. pantu PSRS

aizsardzības organizācija un visu PSRS Bruņoto Spēku vadība pie-
krīt Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai viņas augstāko varas

orgānu un valsts pārvaldes orgānu personā un ka pēc PSRS Konsti-

tūcijas un Latvijas PSR Konstitūcijas vispārējā karaklausība ir

likums un tēvijas aizsardzība ir katra PSRS pilsoņa svēts pienā-

kums,

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome nolemj:
1. Pārveidot Latvijas Tautas Armiju par Sarkanās Armijas strēl-

nieku territorialu korpusu, nododot viņu Baltijas atsevišķā kara ap-

gabala karaspēka sastāvā.

2. Nodot Latvijas Tautas Armijas jūras flotes spēkus, to skaitā

krasta artilēriju un hidroaviāciju, Strādnieku-Zemnieku Jūras flotes
sastāvā.

3. Reorganizēt Latvijas Tautas Armijas pastāvošās kara mācības

iestādes par normālu Sarkanās Armijas kājnieku skolu.

4. Lai izvestu karaklausībai padoto audzināšanu un atrisinātu jau-

tājumu par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas pilsoņu obli-

gāta karadienesta izpildīšanu, pārveidot vietējās kara pārvaldes orga-
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nus par kara komisariātiem, pakļaujot tos Baltijas atsevišķajam kara

apgabalam.
5. Piepaturēt Strēlnieku korpusā līdzšinējo Latvijas Tautas Armi-

jas tērpu, noņemot uzplečus un ievedot Sarkanās Armijas komandē-

jošā sastāva atšķirības zīmes.

6. Likt visa korpusa, kara skolas un jūras spēku personālajam
sastāvam divu mēnešu laikā nodot Kara Zvērestu saskaņā ar Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības Augstākās Padomes 1939. g.
3. janvāra Rīkojumu.

7. Visu Latvijas PSRS bijušās Kara ministrijas, Latvijas Tautas

Armijas un viņas apkalpojošo iestāžu apbruņojumu un mantu, ēkas,
būves u.t.t., kā arī lietas un archīvus, nodot Baltijas atsevišķajam
kara apgabalam.

Visu jūras spēku, krasta aizsardzības un hidroaviacijas apbruņo-
jumu, mantu, ēkas un būves dodot Sarkanā Karoga Baltijas Flotei.

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

Latvijas PSRS Tautas Komisāru Padomes

priekšsēdētājs V. Lācis.

(V.V. 1940. g. 28. aug., nr. 195.)

Par pēdējo termiņu Latvijas armijas pārskaitīšanai sarkanarmijā
no „augšas" bija noteikts 10. septembris, bet faktiski tā vilkās ilgāk,

galīgā Latvijas armijas likvidācija pat līdz 1941. g. sākumam.

Lai
gan Ministru kabineta vietā jau 26. augustā bija stājusies ,jau-

tas komisāru padome", kurā kara resora nebija,*) tad tomēr kara mi-

nistra ģen. Dambīša pēdējā pavēle (nr. 32) ir datēta ar 1940. g.

27. septembri. Tanī viņš paziņo, ka „saskaņā ar Latvijas tautas

armijas likvidācijas komisijas š.g. 27. septembra lēmumu, ar šo dienu

kara ministra amats skaitās likvidēts, līdz ar ko nolieku kara

ministra amatu."

Arī armijas komandiera ģen. Kļaviņa pēdējā pavēle (nr. 30) ir

datēta ar 27. septembri. Tanī viņš publicē to Latvijas armijas virs-

nieku vārdus, kas „pārskaitīti 24. territoriālā strēlnieku korpusā un

svītrojami Latvijas tautas armijas sarakstos." Sarakstā ir ap 720

virsnieku vārdi.

Ģenerālis Kļaviņš viena no savam pēdējam pavēlēm (17 septembrī)

par neatgriešanos Latvijā ar 16. augustu izsludināja Latvijas militāros

* 1940. g. 25. augustā Latvijas PSRS „Tautas Saeimas" pieņemtā LPSR konstitūcija
neparedzēja Kara resp. Aizsardzības komisariātu, vienīgi konstitūcijas 104. pants

noteica, ka „vispārējā karaklausība ir likums" un, ka ..karadienests Sarkanā armijā ir

Latvijas PSR pilsoņu goda pienākums".
Kāds liktenis sagaidīja šī „goda pienākuma" pildītājus, par to liecina Šī grāmata.
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atašejus (kara aģentus) pltn. A. Deglavu (Lietuvā) un pulkv. G. Ķi-

kuli (Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā) kā patvaļīgā proml ūtnē esošus

un pulkv. A. Plensneru (Vācijā un Ungrijā) par dezertieri.

Pēc kafa ministra amata „nolikšanas" ģenerālis Dambītis turoināja
vēl kādu laiku darboties par ~Latvijas tautas armijas likvidācijas

komisijas pilnvaroto". Ar 22. oktobra pavēli (nr. 7) viņš paziņo, !?a

„Latvijas tautas armijas likvidācijas komisijas techniskā darba veik-

šanai nodibinu likvidācijas komisijas biroju, par vadītāju ieceļot pltn.
V. Saulīti." Ar to pašu pavēli tiek uzdots likvidāciju nobeigt līdz 31.

decembrim.
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Tās Latvijas armijas daļas un iestādes, kas netika izmantotas 24.

territoriālā strēlnieku korpusa formēšanai, pavēlēja nekavējoties lik-

vidēt un visas mantas un ieročus nodot sarkanarmijas noliktavām.

Likvidācijas komisija līdz tās darbības beigām bija sarkanarmijai
nodevusi 150 preču vilcienu sastāvus ar dažādām mūsu armijas nolik-

tavās esošām mantām, ieročiem un municiju.
Cik plaši bija Latvijas armijas krājumi, spriežams arī no tā, ka vēl

1942./43. g. vācu armija Krievijā saņēma gūstekņus-sarkanarmiešus,
kas bija tērpti Latvijas armijas tērpos. 1941./42. g. arī visus kārtības

dienesta bataljonu karavīrus varēja ietērpt Latvijas armijas tērpos.

Korejas karā Apvienoto Nāciju spēku rokās krita lielgabali, kas,

spriežot pēc pārkrāsotām zīmēm savā laikā bija piederējuši Latvijai.

Par Aviācijas pulka likvidēšanu liecina kapteinis A. Graudiņš:
— Laikā no 19. — 22. jūnijam Aviācijas pulks pārvietojās uz Bišu

muižu. Pārvietošanās galvenokārt notika ar šleperu vilktām liellai-

vām starp Zundu (Iļģeciemā) un „Burtnieka" tintes fabriku pie Bišu

muižas. Pulka štābs, saimniecības un techniskās daļas novietojās
Bišu muižā, Aviācijas skola — Bišumuižas pamatskolā, eskadriļu
cilvēki — lidmašīnu atrašanās vietās.

No pulka darbnīcām neizveda vienīgi iebūvētās mašīnas, citādi

noteiktā laikā visas telpas bija tukšas. Sardzi pie darbnīcām un Spil-

ves lidlauka noņēma ar pulka novietojuma atstāšanu. Arī visas saim-

nieciskās un techniskās noliktavas aizveda. Tāpat virsnieku un

instruktoru klubu iekārtas. Vienīgi angaros palika to iekārta, aviāci-

jas skolas lidmašīnas un tās eskadriļas lidmašīnas, kas 15. jūnijā

nevarēja aizlidot.

Drīz tomēr bija jāatbrīvo arī angari Spilves lidlaukā un jānodod
krieviem. Angaros vēl esošās lidmašīnas izjauca un ar liellaivām pār-
veda uz bij. Provodņika fabriku. Citas lidlauka iekārtas mantas pār-
veda uz Bišu muižu.

8. jūras izlūku eskadriļa 21. jūnijā no Usmas ezera pārlidoja uz

Ķīšezeru, kur lidmašīnas kara pirmajās dienās krievi nogremdēja.

Jūlija pirmajās dienās krievu aviācijas cilvēki ieradās Bišu muižā

un aizveda no Techniskām noliktavām visus krāsainos metallus.

Jūlija un augusta mēnešos Aviācijas pulka karavīri kā Bišu muižā,
tā eskadriļu novietojumos nodarbojās galvenokārt ar sportu. Pa

retam ieradās dažādi poļitruki un noturēja polītiskās apmācības.
Pulkā ieradās kāds kareivis Bagātais (laikam no 9. kājnieku pulka),
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tagad ar pltn. zīmotnēm, jutās neērti savā lomā un nekādas sevišķas
aktivitātes neparādīja. Vienu reizi parādījās arī Brūno Kalniņš

ģenerāļa tērpā.
Pēc Bagātā vai partijas spiediena bija jāievēl politiskais „varas

vīrs". levēlēja no pulka vadības „iedēto" kaprāli 8., kas savu lomu

nospēlēja priekšzīmīgi un izdarīja lielus pakalpojumus pulkam vēlākā

laikā. Viņš tagad dzīvo brīvajā pasaulē.

Atsevišķi karavīri tika aicināti uz PRIBAVO aviācijas štābu

(Amatnieku biedrības namā), bet atgriezušies bija nerunīgi. Kā pir-

mos no pulka apcietināja pltn. L.k.o.k. ].Priedīti, atv. pltn. L.k.o.k.

V. Jakubovu, atv. pltn. Karobovski, atv. kapt. E. Kārkliņu, virsn. v.

A. Karpu un brīva līguma amatnieku Joniškānu. Vltn. V. Blumbergu
oktobra mēnesī atrada nošautu pie Bišumuižas ceļa. Zinot viņa die-

nesta gaitu, nebija šaubu, ka tas bija čekas roku darbs.

Jūlija beigās 1. iznīcinātāju eskadriļa no Jumpravmuižas un 2.

izn. eskadriļa no Kokneses pārlidoja uz Krustpili. Tur lidmašīnas

novietoja angaros, un lidotāji atgriezās Bišumuižā.

Pēc „tautas armijas" likvidācijas sākās pulka cilvēku pārsūtīšana
uz citām vienībām. Apm. 60 obligātā dienesta karavīrus un iesauktos

rezervistus nodeva kādam korpusa artilērijas pulkam ar štābu Annas

ielā un nedaudzus kādam sapieru bataljonam Ogrē un arī bij. Sakaru

bataljonam.
8. jūras izlūku eskadriļas lidmašīnas, iekārtu un obligātā dienesta

karavīrus pārņēma krievu jūras aviācijas vienība, kas pēc okupācijas

bija novietojusies otrā pusē (Z) Ķīšezeram. Virsnieki un instruktori

pārgāja uz Bišu muižu.

Septembra vidū no Rāmavas nolaišanās laukuma lidmašīnas

izjauktā veidā aizveda uz Provodņika fabriku. Krustpils lidlauku

krievi pārņēma pilnā sastāvā ar visām mantām.

Sākās kadru sastādīšana 24. korpusa aviācijas eskadriļai. Rakstu-

rīgi, ka šai vienībai izvēlējās nepopulāras personas. Pulka koman-

diera ieteiktie netika pieņemti. Korpusa aviācijas eskadriļā nepār-

ņemto karavīru atlaišanu uzsāka oktobrī un nobeidza decembra

sākumā. Tanī pat laikā arī pulka saimniecības noliktavas mantas un

archīvu pārņēma krievu intendantūra.

24. korpusa eskadriļā pārņemtos karavīrus atlaistie sākumā

apskauda, jo pirmie bija nodarbināti līdzšinējā arodā un labi atal-

goti. Vēlāk tomēr ieskati mainījās. Vairākus kareivjus 1941. g. sā-

kumā atvaļināja un kādus 8 kareivjus klusi apcietināja — tie pazuda
bez tālākas informācijas arī eskadriļas komandierim. 14. jūnijā
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Kara flotes sveikos 1937. gadā Ventspilī

apcietināja un deportēja ari eskadriļas komandieri pltn. 2. Jēri un 10

citus virsniekus un vienu instruktoru.

1940./41. g. apcietināja un ieslodzīja cietumos vai deportēja kop-

skaitā 33 pulka virsniekus, 7 instruktorus un 3 amatniekus.

Par Krasta artilērijas pulka izformēšanu liecina vltn. P. Vīlips:
— Kad 1939. g. rudenī Krasta artilērijas pulkam pievienoja arī

Bruņoto vilcienu pulku (pēdējais pulka komandiera v.i. — pltn.

Kreicbergs), tad saformēja 4. un 5. bateriju ar diviem uz speciālām

dzelzceļa platformām uzmontētiem 6" Kane lielgabaliem katrā.

1940. g. rudenī Latvijas armiju pārformējot par 24. territoriālo

strēlnieku korpusu, krievi Krasta artilērijas pulku sadalīja divos atse-

višķos divizionos un iekļāva Baltijas sarkankarogotā kara flotē. Viens

divizions palika Mangaļsalā un otrs ar 4 Kanelielgabaliem Bolderaja-

Daugavgrīvā. Pēdējo vēlāk pārcēla uz Ventspili.

Pēc kara sākšanās Ventspilī novietotais (10. atsevišķais) divizions

atgāja uz Rīgas Jūrmalu. Tur daudzi diviziona karavīri vācu uzlido-

jumu laikā paslēpās vasarnīcās un vairs neatgriezās diviziona. Nelai-

mējās vltn. K. Rodiņam, to poļitruki noķēra un apcietināja. Pec tam

par viņa likteni nekas nav zināms.

Divizions iestrēga pie Lielupes dzelzceļa tilta, jo krievi bija pastei-

gušies priekšlaicīgi tiltu uzspridzināt. Baidīdamies, ka krievi neuz-

spridzina arī otru tiltu, atlkušie diviziona karavīri pameta lielgabalus
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un kapt. A. Ozoliņa vadībā pārskrēja uz Lielupes otru krastu un

devās uz Rīgu. Tur tos sasēdināja ešalonā un aizveda uz Krieviju.
No aizvešanas laimējās izbēgt tikai dažiem.

Diviziona 4 Kane lielgabalus kapt. Mateass no Bulduriem pārveda

caur Jelgavu uz Daugavgrīvu. Pēc kāda laika vācieši tos aizveda uz

Ļeņingradas fronti.

Ari otra atsevišķa diviziona karavīru lielāko daļu krievi atkāpjo-
ties no Mangaļsalas aizrāva sev līdz.

Latvijas kara floti 1040. g.
oktobrī iekļāva „Sarkanā Karoga Bal-

tijas Flotē". Kara kuģiem atņēma līdzšinējos nosaukumus, un tos nu-

murēja. K/k Virsaitis dabūja numuru „T-297", mīnu trāleri Viesturs

un Imanta — „T-298" un „T-299" u.t.t. Kuģu komandas nomainīja,

atstājot vienīgi dažus speciālistus. Līdz vācu-krievu kara sākumam

Virsaitis, Imanta un Viesturs atradās Daugavgrīvā, bet zemūdenes

Spīdola un Ronis — Liepājā. Flagkuģa Virsaiša karogs un admirāļa
standarts ir izvests brīvajā pasaulē un glabājas ASV.

Flotes komandieri admirāli T. Spādi, k/k Virsaiša komandieri

(tautas armijas laika Kara flotes štāba priekšnieku) kom. kapt. Bru-

deri
}

k. kapteiņus Gūtmani, Jaunroni un Kušķi 1941. g. 14. jūnijā

apcietināja un deportēja, bet kapt. E. Rinku 1941. g. 26. jūnijā Rīgā
nošāva (skat. arī 230. un 232. lpp.).

Augstākā kara skola beidza pastāvēt jau 1940. g. vasarā. Tās pēdē-

jais izlaidums notika 1939. g. 29. decembrī, kad šīs Latvijas augstā-
kās militārās izglītības iestādes vispārīgo nodaļu beidza 34 latviešu

virsnieki:

Pulkveži-leitnanti — L.k.o.k. N. Bebris, L.k.o.k. J. Grosbergs,

V. Lejiņš, K. Sprostiņš un N. Upītis;

Kapteiņi — J. Alksnis, K. Bļaus, E. Dzelzkalns, A. Fridrichsons,

J. Ķīlītis, E. Liepiņš, A. Liniņš, E. Mangols, L.k.o.k. A. Petrītis,

L.k.o.k. V. Petrītis, K. Porietis, E. Ramiņš un A. Salmiņš;

Kapteinis-leitnants R. Jenkevičs;
Virsleitnanti — J. Auziņš, E. Baumanis, O. Blūms, V. Hazners,

K. Insbergs J. Jurjāns, R. Kociņš, A. Krimuldēns, V. Krūmiņš,
K. Ķīsis,- V. Luturs, K. Mucenieks, H. Rogenmanis, J. Skrastiņš un

V. Ziemelis.

Augstākas kara skolas speciālas nodaļas juristu nozari 1940. gada
vēl beidza: 3. februārī — kapt. J. Kļava, 7. martā — vltn. J. Sproģis,
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Kara skolas beigušo kadetu izlaiduma aktā kara ministrs ģen. Balodis apsveic
jauno leitnantu. Vidū: armijas komandieris ģen. Berķis un Armijas stāba

priekšnieks ģen. Hartmanis

7. aprīli — kltn. A. Lulla un 12. marta kara būvniecības nozari —

vltn. J. Šmits.

1939. g. rudenī Francijas jūras kara akadēmiju beidza Zemūdeņu
diviziona kapt. H. Legzdiņs, Čechoslovakijas kara akadēmiju —

Aviācijas pulka vltn. O. Šteinbergs un kā pats pēdējais 1940. g. aug.

Igaunijas augstāko kara skolu beidza Sakaru bataljona vltn. A. Ābol-

kalns.

Kara skola beidza pastāvēt 1940. g. rudenī. 1939. g. oktobrī Kara

skola pēdējo reizi uzņēma 120 kadetus vispārējā nodaļā un 5 flotes

nodaļā. Tiem vairs nebija lemts to nobeigt. Pēdējais jauno virsnieku

un virsnieku vietnieku izlaidums notika pēc okupācijas, 27. jūlijā.

Šai dienā par leitnantiem paaugstināja 106 kadetus. Izlaiduma aktā,

klātesot Kara skolas priekšniekam pulkvedim K. Mateusam, prof.

Kirchenšteinam, ģenerālim Dambitim un armijas politiskajam vadī-

tājam Br. Kalniņam, armijas komandieris ģenerālis Kļaviņs cita

starpā teica šādus zīmīgus vārdus:

,Jūs gaida grūti un nopietni pienākumi. Es domāju, ka jūs visaug-
stāk turēsit savu karavīru slavu, un, ja paliks latviešu karavīra slava,
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tad an latviešu tauta mūžīgi dzīvos. Es noveļu jums vislabāko jūsu
tālākā darbā un vēlu jums patiesi sasniegt šo latviešu karavīru slavu."

Pirms tam 1940. gadā par leitnantiem bija jau paaugstināti: 30.

aprīlī — Kara skolas rezerves virsnieku nodaļu beigušie 132 virsnieku

vietnieki; 10. maijā — Kara skolas rezerves virsnieku kursus beigu-
šais 71 obl. kara dienesta virsnieka vietnieks; 20. jūlijā — jaunāko
virsnieku kursus beigušais 101 virsdienesta virsnieka vietnieks un

Kara skolas rezerves virsnieku nodaļu beigušais 161 rezerves virs-

nieka vietnieks.

Vēlāk jaunajā Kara mūzeja ēkā sāka darboties Sarkanarmijas Rīgas

kājnieku kara skola. Uzņemšanai šai kara skolā pietika ar trim kla-

sēm pamatskolas izglītības, bet vajadzēja būt polītiski uzticamiem.

Par Robežsargu brigādes komandiera v.i. pēc ģen. Bolšteina nāves

iecēla brigādes štāba priekšnieku pulkv. V. Kalniņu un par viņa

palīgu kādu Ernestu Jauno, kas vēlāk izrādījās par NKVD speciālās

daļas priekšnieku kapteini Lobunovu. To uzzinot, pulkv. Kalniņš
jūlija beigās no komandiera amata atteicās.

Ar kādu iekšlietu komisāra b. Šustina 10. oktobra slepenu rīkojumu

likvidēja Robežsargu brigādes 1., 2., 3. un 5. bataljonu, robežsargus
atvaļinot un lielu daļu arī apcietinot. No šiem bataljoniem (sargāja

Latvijas-PSRS robežu) apcietināja visus bataljonu komandierus, no

14 rotu komandieriem apcietināja 12; apcietināja arī daudzus vada

komandierus, posteņu priekšniekus un sargus. 4. bataljons palika
nelikvidēts, bet no tā apcietināja visus virsniekus, kas kādreiz bija

kalpojuši uz Padomju Savienības robežas. Daudzus no apcietinātiem
vēlāk atrada nogalinātus, pārējie aizvesti uz vergu nometnēm Sibirijā.

Robežsargu brigādes stabu 1941. g. 1. janvāri pārdevēja par

„LPSR Robežapsardzības štābu".

Arī Kara apriņķu pārvaldes pamazām pārņēma okupanti. 1940. g.

oktobrī Latvijā ieradās jaunieceltais Latvijas PSR kara komisārs

ģenerālmajors Archipčikovs. 30. oktobrī visas Latvijas kara apriņķu

pārvaldes pakļāva šim krievu ģenerālmajoram. Par kara apriņķu

priekšniekiem iecēla sarkanarmijas virsniekus vai poļitrukus. Piem.,

par Rīgas pilsētas kara apriņķa komisāru iecēla majoru Čerņiševu,
bet

par Rīgas apriņķa kara komisāru kādu kapteini — bij. bataljona

poļitruku.
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VIRSNIEKU UN INSTRUKTORU UZTICĪBAS PĀRBAUDE

Jau tūliņ ar pirmajām Latvijas okupācijas dienām sākās latviešu
virsnieku aresti un pazušana bez pēdām. Apcietināšanas strauji pie-
auga pec Latvijas «uzņemšanas brālīgo padomju tautu saimē" un

Latvijas armijas iekļaušanas sarkanarmijas 24. korpusā. Visās armijas
vienībās par virsniekiem un virsdienesta instruktoriem bija jāsastāda
speciāli saraksti ar sīkiem datiem par sociālo izcelšanos, vispārējo
un militāro izglītību, paaugstinājumiem, piedalīšanos kaujās un

apbalvojumiem ar ordeņiem un goda zīmēm.

Dienesta gaitu dokumentu (ličnoje djelo) izgatavošanai katram
virsniekam un instruktoram nācās krievu valodā uzrakstīt autobio-

grāfiju, izpildīt speciālas anketas un iesniegt 6 uzņēmumus pastkartes
un 6 pases formātā, pievienojot arī negatīvus. Šie saraksti ar biogrā-
fijām un uzņēmumiem bija padotības kārtībā jānosūta PRIBAVO
štābam Rīgā tālākai apstrādāšanai un tālāk sūtīšanai uz Maskavu

dienesta pakāpju apstiprināšanai un eventuālai paaugstināšanai. Visi

šie dokumenti ceļoja vienīgi ar kurjēriem.
PRIBAVO štāba piecstāvu namā Rīgā, iepretim pontontiltam,

varēja iekļūt tikai ar sevišķām kodā rakstītām apliecībām. Te darbu

veica neparastā steigā un slepenībā. Šī slepenā un ārkārtīgi steidzinātā

darba rezultātā no dienesta atvaļināja ap 800 latviešu virsniekus,
dažus tūliņ arī apcietinot.

Augstākiem virsniekiem nopratināšanai un autobiogrāfijas uzrak-

stīšanai bija augusta beigās jāierodas Latvijas armijas štābā, Kara

ministrijas augšējā stāvā. Tur vāji rakstītpratēji krievu leitnanti pie
atsevišķiem galdiem iztaujāja virsniekus, operējot ar apm. 100 jautā-
jumiem. Pie vecākiem virsniekiem nopratinātāji sevišķu vērību veltīja
tam, kur atradies un ko darījis 1917. gada revolūcijas un Latvijas
brīvības cīņu laikā?

Krievu leitnanta acu priekšā ar sirdstrieku mira intendantūras kap-
teinis Spilva. Viņa sirds nebija no stiprajām — to apklusināja inter-

vētāja jautājumi, kas taustīja kapteiņa gaitas zināmā virzienā.

Zemgales divīzijas staba priekšnieks pulkv. A. Silgailis stāsta:

— Ar Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā izbeidzās arī sarkanās

armijas vadības nepamatotie protesti, apvainojumi un naidīgā izturē-

šanās tiklab no sarkanās armijas, tā komūnistu partijas puses, ar ko

divīzijas štābs pirms tam tik bagātīgi bija „aplaimots".
Varbūt ari sarkanas armijas korpusa vadības maiņa, kas šinī laika

bija notikusi, bija pa daļai par iemeslu, ka asie uzbrukumi garnizonu
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priekšniekiem un karavīriem izbeidzās. Bet par to atkal ar katru

dienu pavairojās NKVD patvaļīgie karavīru aresti, kā arī atsevišķu
karavīru vervēšana slepenam ziņotāju tīklam. Daudzi karavīri, bet

it sevišķi virsnieki, tajā laikā patvaļīgi atstāja savas daļas, lai izvai-

rītos no arestiem vai arī piespiesta ziņotāja lomas. Daži savervētie

ziņotāji vēlāk simulēja vājprātību vai arī dezertēja tādā veidā, kas

lika pieņemt, ka viņi devušies pašnāvībā, lai tā atbrīvotos no nepa-

nesamā sloga. Arī mani NKVD gribēja piespiest kļūt par viņu ziņo-
tāju.

Augusta beigās speciāli no Maskavas ieradās viens politiskais
komisārs brigādes komisāra dienesta pakāpē (līdzinās ģenerālmajo-

ram), uzvārdā Borisovs, pārbaudīt Latvijas armijas vecākos virsnie-

kus, cik tie polītiskā ziņā piemēroti pārņemšanai territoriālā korpusā.
2. septembrī tad arī mani izsauca uz šo pārbaudi, kas notika mūsu

Armijas štāba administrātīvās daļas telpās. Rīgā izsauktiem virsnie-

kiem vispirms personīgi bija jāuzraksta sīks dzīves gaitu apraksts un

pēc tam jāatbild komisāram uz bezgala daudziem jautājumiem, ko

ietvēra gara aptaujas lapa. Pēc aptaujas lapas parakstīšanas atsevišķi
katru virsnieku brigādes komisārs „biktēja" mutiski savā kabinetā.

Daļa vecāko virsnieku pēc šīs „bikts" atgriezās smaidīdami, jo
tiem paziņots, ka viņi pārņemti territoriālā korpusā, kamēr pārējie

parasti atgriezās bāli un satraukti. Visumā tajā laikā virsniekos, it

sevišķi vecākos, valdīja uzskats, ka tiem, ko pārņems sarkanā armija,

agrākie „grēki" par antikomūnistisko darbību piedoti, kamēr nepār-

ņemto virsnieku dienas likās skaitītas: kā politiski neuzticamus, tos

agri vai vēlu gaidīja arests un pazudināšana. Šī nojauta visumā izrā-

dījās arī pareiza. Tā piemēram ģenerālim Bacham brigādes komisārs

pateica, ka par nožēlošanu Latvijas armijā ģenerāļu esot vairāk, nekā

to nepieciešams vienam korpusam un tāpēc Bachu pārņemt nevarot.

Ģen. Bachu pēc atvaļināšanas 20. decembrī arestēja un par viņa
likteni nekas tuvāk nav zināms. Sevišķi uztraukts no komisāra kabi-

neta tajā dienā atgriezās pulkvedis Briesma. Arī pēdējo piemeklēja

ģen. Bacha liktenis.

Mani komisāra kabinetā iesauca kā vienu no pēdējiem, lai gan

vairākkārt biju lūdzis nopratināt mani pēc iespējas ātrāk, jo dienesta

apstākļi prasīja atgriešanos Daugavpilī vēl tanī pašā dienā. Tā kā es

1919. g. pavasarī biju cīnījies pret lieliniekiem firsta Livena nodaļā
un pēc Līvena nodaļas pārvietošanas 1919. g. vasarā uz Narvu biju

piedalījies cīņās pret lieliniekiem arī krievu baltā ģen. Judeņiča
armijā, ko neuzdrošinājos komisāram slēpt, jo mana dienesta gaita
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firsta Līvena nodaļā bija vispār zināma, tad no sarunas ar brigādes
komisāru neko labu sagaidīt nevarēju. Piedāvājis man atsēsties un

pārbaudījis manas personības datus, brigādes komisārs piepeši iejau-
tājās, vai es esot piedalījies cīņās pret sarkano armiju un kur? Atbil-

dēju, ka esmu: 1919./20. g. Latvijas nacionālā un krievu baltajā ģe-

nerāļa Judeņiča armijā. Ar asu skatu mani uzlūkodams, komisārs tad

teica:

„Tas nozīme, biedri pulkvedi, ka jums ir vienalga, kur un kam

kalpojat, ja tikai iespējams cīnīties pret sarkano armiju."
Drusku apmulsis iejautajos, ka man teikto saprast.

„Ļoti vienkārši", atbildēja komisārs, „ar ko jūs izskaidrosiet savu

rīcību? Jūs atrādāties savā iemīļotajā tēvijā Latvijā un pēc tam atstā-

jāt to, lai dotos pie Judeņiča." Ar sevišķu ironiju viņš izrunāja vārdus

«iemīļotajā tēvijā Latvijā'"

Atbildēju, ka sakarā ar firsta Līvena nodaļas pārcelšanu uz Narvas

fronti pie Judeņiča arī es biju spiests doties turp. Pēc tam komisārs

jautāja, vai man piederot nekustami īpašumi. Saņēmis negatīvu at-

bildi, viņš tad ironiski iejautājās:

„Ko tad jus, biedri pulkvedi, esat ieguvis sava ilgajā kara dienesta?

Droši vien esat lielus kapitālus iekrājuši?"
Uz manu atbildi, ka ari kapitālu man nav, bet gan viens otrs mazs

parādiņš, komisārs acumirklī atbildēja:

„Tas nozīmē, biedri pulkvedi, ka jūs neprotat dzīvot no savas

algas." Pēc tam komisārs piegāja pie blakus galda, pie kura 3 jaunākas
dienesta pakāpes polītiskie komisāri šķirstīja dokumentus un aktis

un tiem kaut ko čukstēdams jautāja. Viens no jaunākajiem komisā-

riem arī paklusu, bet tomēr tik skaļi, lai spētu sadzirdēt, atbildēja:

„Viņam vairs vietas nav."

Atgriezies atkal pie sava galda, brigādes komisārs apjautājās par

manu veselību un, nepaziņodams, vai esmu pārņemts sarkanā armijā
vai ne, mani atlaida. Tātad tiku atstāts nezināšanā par turpmāko

likteni. Kādam nolūkam tas tika darīts, tajā dienā vēl nespēju iedo-

māties. Tas man tapa skaidrs tikai dažas dienas vēlāk, kad mani

uzaicināja kļūt par slepeno ziņotāju.
Iznākot no brigādes komisāra kabineta nezināju, vai man priecā-

ties, vai skumt. Būdams fatālists, arī šoreiz uzticējos liktenim. Un šī

uzticēšanās liktenim arī šoreiz mani nepievīla. Ja es toreiz būtu

pārņemts sarkanā armijā, tad būtu piedzīvojis to pašu likteni, kas

piemeklēja visus tos vecākos virsniekus, kurus toreiz pārskaitīja
territoriālā korpusā.
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Pienāca 7. septembris. Ģenerālis Bachs tajā dienā bija dienesta

komandējumā Rīgā. Lai gan viņš vēl skaitījās latviešu karaspēka gar-

nizona priekšnieks Daugavpilī un oficiāli sarkanās armijas korpusa
komandierim nebija pakļauts, sakarā ar notiekošo Latvijas armijas
iekļaušanu territoriālajā korpusā viņš katru reizi, kad atstāja garni-
zonu uz ilgāku laiku, par to ziņoja krievu korpusa komandierim. Tā

tas bija darīts arī šoreiz.

īsi pirms pīkst. 12 tajā dienā ieskanējās mans tālrunis. Pie apa-

rāta, izrādījās, bija krievu korpusa štāba priekšnieks un vēlējās runāt

ar ģen. Bachu. Atbildēju, ka ģenerālis ir komandējumā un biju

pārsteigts, ka tas viņam nav zināms, jo par to pats štāba priekšnieku

biju informējis. Tēlodams, it kā viņš tikai tagad saprot, ar ko runā,

krievu štāba priekšnieks korpusa komandiera uzdevumā lūdza mani

nekavējoties ierasties ģen. Bacha vietā uz svarīgu pārrunu korpusa
štābā. Apsolījos ierasties pēc stundas, aizrādīdams, ka manā rīcībā

nav automobīļa. Tas korpusa štāba priekšnieku tomēr neapmierināja,
un viņš apsolīja atsūtīt pēc manis korpusa mašīnu.

Piebraucot pie korpusa štāba, biju drusku pārsteigts, ka mani pie

ieejas sagaida štāba dežūrvirsnieks. Bez jebkādu parasto formālitāšu

kārtošanas šoreiz viņš mani uzveda tieši pie korpusa štāba priekš-
nieka. Pirms šī apmeklējuma biju vairākkārt dienesta darīšanās jau

bijis krievu štābā, bet tad katru reizi, kaut arī mana ierašanās štā-

bam jau iepriekš bija zināma, ielaišanas procedūra štābā bija ļoti

ilga un nepatīkama. Jau gaidīšana uzgaidāmās telpās bija nepatī-
kama, jo pie durvīm stāvēja apbruņots sargs, kas radīja tādu sajūtu,
it kā apmeklētājs būtu arestēts. Pēc tam bija jāizpilda aptaujas lapa,
kas esi, pie kā gribi iet, kādā lietā, cik ilgi paredzi apmeklējumu u.t.t.

Ar to vēl nepietika: parasti vēl kādi 2—3 virsnieki pēc kārtas pie-
nāca un atkal jautāja to pašu, un tikai pēc tam varēja tikt pie vaja-

dzīgās amata personas.

Korpusa štāba priekšnieks savukārt šoreiz mani tūdaļ noveda pie

korpusa komandiera. Tur jau atradās priekšā 3 polītiskie komisāri:

2 pulkveža dienesta pakāpē, 1 — brigādes komisāra pakāpē. Pirmie

divi bija korpusa komisārs ar korpusa prokuroru. Brigādes komisāra

funkcijas toreiz vēl nezināju, lai gan biju viņu Daugavpilī jau redzē-

jis. Tikai vēlāk noskaidrojās, ka brigādes komisārs bija arī vietējās
NKVD nodaļas priekšnieks. Viņa uzvārds bija Dimitrijevs.

Neparastā kārtā korpusa štāba priekšnieks šoreiz korpusa koman-

diera kabinetā nepalika, kā to parasti darīja, man tiekoties ar kor-

pusa komandieri, bet šoreiz izgāja no istabas. Laipni sasveicinājies,
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korpusa komandieris pat atvainojās, ka bijis spiests mani traucēt, bet

viņam esot nepieciešama steidzīga informācija, kur atrodas mūsu

armijas ieroču krājumi. Kad biju uzskaitījis mūsu ieroču noliktavas,

korpusa komandieris man jautāja, kur bez šīm arī korpusa štābā

zināmām noliktavām mēs vēl glabājot ieročus. Atbildēju, ka mums

citu noliktavu nav. Tad korpusa komandieris man jautāja, vai man

neesot zināms, kur aizsargi noglabājuši ieročus. Atbildēju, ka visi

aizsargiem kādreiz izdotie ieroči atņemti, glabājas divīzijas ieroču

noliktavās un ka šos krājumus pārbaudījuši arī sarkanās armijas pār-

stāvji. Vai kādi noziedzīgie elementi būtu kaut kur noglabājuši iero-

čus slepeni, par to man nav zināms.

Tad korpusa komandieris pēkšņi mainīja sarunu tematu un jau-

tāja, vai esmu jau saņēmis norīkojumu jaunformējamā territoriālajā

korpusā. Atbildēju, ka tāda norīkojuma man nav un laikam arī

nebūs. īsumā komandierim atstāstīju savas politiskās pārbaudes gaitu
2. septembrī Rīgā, pēc tam korpusa komandieris sāka mani mierināt,

aizrādīdams, ka esot pārliecināts, ka es noteikti kādu uzdevumu

territoriālajā korpusā vai sarkanā armijā dabūšot. Es esot ģenerāl-
štāba virsnieks, protot vairākas valodas, un tādi virsnieki esot ļoti

nepieciešami. Viņš arī iejautājās, kā esot ar ģen. Bachu, vai tas esot

saņēmis norīkojumu sarkanajā armijā. Atbildēju, ka ģen. Bacham

Rīgā teikts, ka Latvijas armijai par daudz ģenerāļu, lai tos visus

ietilpinātu vienā territoriālā korpusā un ka ģen. Bacham tur vietas

neesot. Atkal korpusa komandieris izteica pārliecību, ka arī ģen.
Bachs tomēr saņemšot kādu uzdevumu. Pēc tam sarkano komandie-

ris atkal sāka mani pratināt par ieroču slēpšanu, izteikdams arī

domas, ka varbūt ģen. Bachs kaut ko zinot par slepenām ieroču nolik-

tavām. Apgalvoju, ka arī ģen. Bachs par to nekā nezin, jo es, kā viņa
štāba priekšnieks, kas personīgi izstrādājis Zemgales divīzijas mobi-

lizācijas un aizsargu apbruņošanas plānus, esmu vislabāk par ieroču

glabātuvēm informēts.

Kā vēlāk sapratu, ar šo pratināšanu, mēģinot iebiedēt un atkal

mierināt, mani gribēja pataisīt piekāpīgāku priekšlikumiem, kas

sekoja pēc tam.

Korpusa komandieris jau it kā taisījās mani atlaist, bet tad paska-

tījās uz brigādes komisāru un teica:

„Laikam jūs, biedri komisār, vēl gribējāt dažus vārdus parunāt ar

biedri pulkvedi?"
„Ja jūs, biedri ģeneral, man to atļaujat, labprāt," atbildēja brigā-

des komisārs. Piecēlies pēdējais mani uzaicināja viņam sekot.
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Devāmies lejā pirmajā stāvā pa kreisi no ieejas. Brigādes komisārs

gāja man pa priekšu. Aiz koridora durvīm paslēpta stāvēja divkārša

NKVD sardze, kas negribēja man atļaut tālāk iet. Tikai pēc komisāra

pavēles sargi atļāva ieiet koridorā, no kura komisārs mani ieveda

savā darba istabā.

Pirmais iespaids, ieejot komisāra kabinetā, nebija visai patīkams,

jo ar zilu papīru nosegtie logi atstāja baigu iespaidu. Arī apstāklis,
ka durvīm iekšpusē nebija roktura, bet tās atvērās, piespiežot pogu

zem komisāra rakstāmgalda plates, baigo sajūtu vēl pavairoja.
Brigādes komisārs lika man apsēsties un piedāvāja no sava port-

cigāra papirosu. No papirosa atteicos, jo esmu nesmēķētājs un bez

tam baidījos, ka papiross var saturēt kādu narkotisku vielu. Pēc tam

komisārs sāka mani no jauna iztaujāt par slepenām ieroču glabātu-
vēm un ieteica tagad, zem četrām acīm, viņam teikt taisnību. Atkal

pateicu, ka par slepenām ieroču noliktavām neko nezinu. Komisārs

tad apgalvoja, ka viņam esot ticamas aģentūras ziņas, ka tomēr esam

ieročus noslēpuši. Tā tad iebiedēšana sākās no jauna.

Pēkšņi komisārs jautāja, kā es skatoties uz notikušām politiskām
pārmaiņām? Teikt viņam taisnību, protams, nevarēju, bija jāatbild

diplomātiski, ka
man,

kā Latvijas armijas virsniekam, pats par
sevi

saprotams, ir sāpīgi, ka esam zaudējuši savu līdzšinējo neatkarību,
bet ka es saprotu, ka tā bija polītiskā un militāra nepieciešamība, lai

Latviju neierautu karā un mūsu zeme nekļūtu par kara lauku. Tad

komisārs jautāja, kādi esot mani personīgie polītiskie uzskati? Uz šo

jautājumu man vajadzēja padomāt un tad atbildēju ar pretjautājumu:

„Ja es jums, biedri komisar, teikšu, ka esmu komunists, vai jus ka

intelliģents cilvēks tam ticēsit?" Saņēmis negatīvu atbildi, turpināju:
„Tas ir dabīgi, ka es komūnists nevaru būt, jo esmu audzis un izglī-

tojies vidē, kas sveša, pat naidīga komūnistiskam pasaules uzskatam.

Domāju, ka tagad, kad man būs iespējams visā pilnībā iepazīties ar

komunisma būtību, mani personīgie polītiskie uzskati varēs grozīties,

jo, ja es izsekoju savu ieskatu evolūcijai, tad tie šodien ir pavisam
citādi, nekā bija cara laikā."

Pēc šiem paskaidrojumiem komisārs man, pilnīgi negaidot, piedā-

vāja strādāt viņa iestādei. Tas, viņš teica, būšot labākais pierādījums
manai lojālitātei pret jauno iekārtu.

Šo piedāvājumu es noteikti noraidīju.
Tad komisārs sāka man solīt zelta kalnus, aizrādīdams, ka mai

ir dēls, kas droši vien nodomājis studēt, bet līdz ar piedāvājuma

pieņemšanu dēlam būs nodrošināta arī izglītība. Es labi pelnīšot, un
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neviens par manu slepeno darbību neko nekad nedabūšot zināt. Es

dabūšot kādu vietu mācības iestādēs, kur varēšot nodoties militārzi-

nātniskam darbam u.t.t. Tā kā es paliku pie sava, tad komisārs

piepeši atkal jautāja, kādi man esot sakari ar bijušajiem līveniešiem

un krievu emigrantu aprindām. Atbildēju, ka kopš 1919. g. nekādu

sakaru nedz ar līveniešiem, nedz krievu emigrantu aprindām man

nav bijis un nav arī tagad. Vienīgā tikšanās ar līveniešiem man ir

bijusi firsta Līvena vietnieka pulkveža Didorova bērēs, kad es kā bij.
līvenietis Armijas štāba uzdevumā noliku vainagu no Latvijas armi-

jas. Šo gadījumu noklusēt baidījos, jo tas savā laikā bija atzīmēts

laikrakstos.

Pēc šiem paskaidrojumiem komisārs piecēlās, piegāja pie skapja,
izņēma Padomju Savienības sodu likumu grāmatu, uzšķīra „slaveno"
58. p. un, nolikdams to man priekšā, teica:

„Izlasiet, biedri pulkvedi un labi pārdomājiet, kas jūs kā bijušo
balto armiju dalībniekus nākotnē sagaida. Es jums vēl dodu iespēju
savus grēkus izpirkt un pierādīt lojālitāti. Vēlāk tas būs jau par vēlu."

Kad arī pēc draudiem paliku tikpat nepiekāpīgs, komisārs atkal

centās mani pierunāt ar labu. Teicu, ka esmu gatavs viņam tūlīt sīki

atbildēt uz visiem jautājumiem, kas to interesē, ka atbildēs būšu pil-

nīgi vaļsirdīgs, bet ka nevaru pieņemt viņa piedāvājumu. Kā ģenerāl-
štāba virsnieks es pazīstu slepeno dienestu un zinu, ko tas nozīmē būt

tajā par ziņotāju.
Mūsu saruna pieņēma arvien atklātāku veidu. Starp citiem jautā-

jumiem noprasīju komisāram arī kā viņš vispār varēja nākt ar tādu

piedāvājumu un man uzticēties, jo esmu taču bijušais baltgvardists.
Un komisārs vaļsirdīgi atzinās:

„Jūs esat man ļoti noderīga persona. Latvijā jūs visi pazīst kā

izteiktu komūnisma pretinieku; kā bijušais līvenietis jūs viegli varat

dabūt sakarus ar krievu emigrantu aprindām; beidzot, jūs runājat
labi vāciski, esat vienmēr aizstāvējis uzskatu, ka Latvijai nepieciešama
ciešāka sadarbība ar Vāciju. Viss tas jums atvieglotu iegūt arī vācu

aprindu uzticību. Ka būsit uzticīgi mums, par to esmu pārliecināts."

Pēdējo teikumu komisārs izteica sevišķā intonācijā, kas lika saprast,

ka viņš pratīs mani piespiest strādāt uzticīgi.

Redzēdams, ka nedz ar labu, nedz arī ar izlocīšanos no komisāra

piedāvājuma neatbrīvošos, pārgāju uz viltību. Pēdējo mēnešu pār-

dzīvojumi tiešām bija stipri bojājuši manus nervus un pa sarunas

laiku man vajadzēja ārkārtīgi piespiesties, lai savaldītos. Tagad

nolēmu savaldīšanos atmest un tēlot vēl daudz nervozāku, nekā
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patiesībā biju. Novērojis, ka komisārs visu laiku smēķē papirosus no

sava portsigāra, biju drošs, ka papirosi nav preparēti ar narkotiskām

vielām un lūdzu komisāram atļaut arī man. Kad viņš tam piekrita,
sāku smēķēt vienu papirosu pēc otra, tajā pašā laikā cenzdamies

iegalvot, ka pat pie vislabākās gribas šobrīd nekādus uzdevumus

nevaru uzņemties bojāto nervu dēļ, jo pēdējo mēnešu pārdzīvojumi un

daudzās nepatikšanas nervus galīgi sabendējušas. Ar šādiem nerviem

uzņemoties ziņotāja uzdevumu, viegli varu sevi nodot un līdz ar to

slepenam dienestam sagādāt vairāk ļaunuma nekā labuma.

Pēdējie argumenti, ka likās, līdzēja, jo komisārs beidzot burtiski

teica:

„Jā, es arī redzu, biedri pulkvedi, ka jūs esat stipri nervozs un

pašlaik mūsu labā strādāt nevarat. Bet es esmu pārliecināts, ka jūsu
nervi drīzumā atkal būs kārtībā un ka mēs turpmāk biežāk tiksi-

mies. Jūs atnāksiet pie manis mājās. Man ir patafons ar daudzām

platēm. Tērzēdami un mūziku klausīdamies, kļūsim draugi. Un tad

jūs varēsiet sākt mūsu labā arī strādāt."

Pēc tam komisārs mani nozvērināja par šo sarunu nevienam, pat

ne sarkanās armijas komandierim, lai cik augstā dienesta pakāpē tas

būtu, neko nestāstīt, pretējā gadījumā — es droši vien zinot, kas

mani tad sagaidot.

Ar to mans tās dienas korpusa štāba apmeklējums arī beidzās.

Pulkstenis rādīja jau pusčetri, kad pusdzīvs un pilnīgi sagrauts

atstāju krievu štābu, kur biju pavadījis turpat 3V2 stundas. Pārnācis

mājās un izstāstījis piedzīvoto sievai, pats brīnījos, no kurienes man

radās drosme tik atklāti runāt krievu štābā un tik noteikti noraidīt

piedāvājumu. Varbūt drosmi man pa daļai deva pārliecība, ka štābā

biju ieradies vēl kā latviešu divīzijas štāba priekšnieks un ka tāpēc

viņi neuzdrošināsies mani turpat uz vietas arestēt. Kā rādīja vēlākie

notikumi, tad šī mana pārliecība bija bijusi ļoti vieglprātīga.

Viens man tagad bija skaidrs: man jāpazūd no Daugavpils, jo

agrāk vai vēlāk NKVD mani tomēr piespiedīs uzņemties ziņotāja
lomu. Lai gan Latvijas armijas likvidācijas komisija bija iecēlusi mani

par Zemgales divīzijas likvidātoru, es tomēr lūdzos mani paklusām
no šiem pienākumiem atbrīvot un no dienesta atvaļināt. Pēc atva-

ļināšanas aizbraucu uz Ventspili. Tādā kārtā vismaz uz laiku biju

pazudis Daugavpils NKVD nodaļai. Kad 1941. g. janvāra sākumā

Vācija noslēdza līgumu ar Padomju Savienību par vācu tautības
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piederīgo repatriāciju, izmantoju šo gadījumu, lai ar dažu vācu

draugu palīdzību 1941. g. februāra beigās nokļūtu Vācijā. Tādā ceļā
no NKVD nagiem biju glābts. —

Rīgas kara apriņķa priekšnieks pulkvedis A. Lasmanis sava atmiņu
grāmatā raksta*):

— Augusta beigās saņēmu rīkojumu atkal ierasties štābā. Tur jau
priekšā bija vairāki pulkveži un ģenerāļi. lenāca sarkanās armijas
korpusa komisārs un lika mums uzrakstīt krievu valodā savas bio-

grāfijas, nelēpjot, kur esam bijuši un ko darījuši 1918. — 1920. gados.
Viņš piebilda: „Mums jau ir ziņas par jums, tādēļ slēpt kaut ko nav

nozīmes."

Kad biogrāfija bija uzrakstīta, mums pa vienam bija jāiet kor-

pusa komisāra kabinetā, lai personīgi pasniegtu to viņam. Tikko

pasniedzu savu dzīves aprakstu, viņš jautāja: ,Jūs esat Rīgas kara

apriņķa priekšnieks?" — ,Jā." — „Nu tad jūs esat baudījuši aizgā-

jušās valdības ļoti lielu uzticību. Nu ziniet, par apriņķa kara

komisāru var būt tikai partijas cilvēks un tie visi nāks no Krievijas.
Jūs varat iet."

Nākošā dienā aizgāju pie ģenerāļa Kļaviņa un informēju viņu par

savu sarunu ar korpusa komisāru un teicu, ka man ir tāda sajūta, ka

ar mani tuvākās dienās kaut kas notiks. Kļaviņš atbildēja, lai es

neuztraucoties. Visi, kas ieņēmuši atbildīgus amatus, ir baudījuši val-

dības uzticību.

1941. gada jūlijā pamestā Baltijas kara apgabala štāba archīvā

bija atrasta mana bnografija ar komisāra uzrakstu: «Nebauda poli-
tisku uzticamību, atvaļināt no dienesta". —

Sakaru bataljona pltn. Aperats savas 1941. g. piezīmes raksta

(skat arī 161. lpp.):
— Kad Latvijas armiju pārformēja par sarkanarmijas 24. territo-

riālo strēlnieku korpusu, komisārs Smirnovs pie sevis izsauca vienu

daļu virsnieku uz pārrunām. Arī no mūsu bataljona izsauca uz šīm

pārrunām vairākus virsniekus. Pēc atgriešanās tie stāstīja, ka viņiem

noprasīts, vai grib godīgi kalpot sarkanarmijā, vai nav karojuši pret

sarkanarmiju, vai nav sastāvējuši kādās pretlielnieciskās organizā-

cijās u.t.t. Pārrunu beigās virsniekiem piedāvāts attiecīgs postenis

sarkanarmijā. Kāds virsnieks mēģinājis komisāram ieminēties, ka lab-

prāt atvaļinātos un ietu strādāt savā lauksaimniecībā. Par to komisārs

noskaities un bargi pateicis: „Līdz šim jums nebija vajadzīgs strādāt

A. Lasmanis — Cerības un vilšanās, 148.—151. lpp.; Stokholmā, 1963. g.
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lauksaimniecībā, un tagad, kad mēs jums piedāvājam vietu, jūs gribat
atrunāties, tātad jūs esat pret mums." Vispār jautājumi bijuši tā

ievirzīti, ka atteikties nozīmētu nostādīt sevi kā pretkomūnistu.

Daļa virsnieku no mūsu bataljona uz šīm «pārrunām" netika aici-

nāti, bet saņēma iespiestas anketas, kurās vajadzēja atbildēt uz jau-

tājumiem. Šie jautājumi vienam otram no mums bija stipri nepa-

tīkami, piemēram, bija jāatbild, vai ir karojis pret boļševikiem, vai

par to ir saņēmis apbalvojumus un tieši kādus, vai baltajā armijā

iestājies brīvprātīgi vai mobilizēts. Diezgan daudz starp mums bija

virsnieku, kas brīvprātīgi ņēmuši dalību atbrīvošanas cīņās, apbal-
voti ar Lāčplēša kara ordeni un arī par kaujas nopelniem paaugsti-
nāti nākošās dienesta pakāpēs. Pārrunājot savā starpā anketu izpil-

dīšanu, daži izteica domu šo to noklusēt. Vairums tomēr bija citos

ieskatos, jo bija prliecināti, ka krieviem par Latvijas armijas virsnieku

sastāvu vajaga būt labi informētiem, it sevišķi par vecākiem virsnie-

kiem. Un, ja pagaidām vēl nebūtu, tad nākotnē to visai ātri var

iegūt.
Domas par to, ka krieviem ir sīkas ziņas par virsnieku sastāvu,

vēlāk izrādījās pareizas. Pēc vācu ienākšanas atradu Gulbenes čekā

pamestus dokumentus, starp kuriem bija arī vecāko virsnieku atestā-

cijas ne tikvien ar viņu dzīves aprakstu, bet arī viņu, kā cilvēku, rak-

sturojums un pat atzīmes, ko viens otrs izteicies par padomju varu un

sarkanarmiju. Bija arī atzīmes par nepiedalīšanos Saeimas vēlēšanās.

No šiem čekas dokumentiem bija redzams, ka polītiskie vadītāji ļoti
daudzos gadījumos ir bijuši latviešu virsnieku nodevēji. Daudzi no-

bendētie un pazudušie cirsnieki ir viņu nodevības upuri.*)

Pieprasītās anketas virsnieki izpildīja. Atzīmējams, ka tajās nebija

jautājuma, vai vēlas dienēt sarkanarmijā. Pēc neilga laika saņēmām

pavēli, ka esam ieskaitīti sarkanarmijā un mums piešķirti amati un

sarkanarmijas dienesta pakāpes.
Drīz ari latviešu politiskos vadītājus nomainīja krievi. Bataljona

ieradās komisārs Karčevskis un katrā rotā poļitruks, arī krievs, un

* Kāds cits bij. latviešu virsnieks, kas arī bijis klāt pie pltn. Aperata minēto doku-

mentu atrašanas, liecina:

~Čekas slēgtā ugunsdrošā skapī atrastie dokumenti bija vecāko virsnieku atestācijas

no „tautas armijas" laika. Tas arī bija vienīgais, kas atradās šai skapī. Bez tam kādā

rakstāmgalda atvilktnē tika atrasts kopējamais papīrs, no kura varēja skaidri salasīt

nāves spriedumu vairākiem desmitiem latviešu virsniekiem. Kā pirmais sarakstā figū-

rēja kāds bij. 6. Rīgas kājnieku pulka kapteinis, kas bija notiesāts par to, ka, būdams

pulka ieroču pārzinis, nav pietiekoši rūpējies par uzraudzību ieroču noliktavā, kālab

bijusi iespējama patronu zādzība."
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viens vecākais poļitruks — ebrejs. Pēdējais bija nozīmēts arī par

partijas organizācijas sekretāru. Vairums bijušo latviešu polītisko

vadītāju dabūja augstus amatus čekā. Mūsu bij. politiskais vadītājs
lielījās, ka esot iecelts par čekas pilnvaroto kādā karaspēka daļā
Valkā.

Visvairāk priecājāmies par to, ka jau pirmajā dienā komisārs

Karčevskis atlaida komiteju un noteica, ka sienas avīzē nav pielai-
žami raksti un ķengāšanās par virsniekiem, bet viņš arī steidzās

pateikt, ka tagad latviešu virsnieki „atpakaļ skatīties" gan
vairs

nevarot, un, kas to darīšot, tas tikšot likvidēts, neskatoties uz die-

nesta pakāpi. — (Turpinājums 195. lpp.)

TERRITORIĀLĀKORPUSA FORMĒŠANA

Saskaņā ar Baltijas kara apgabala štāba pavēli līdzšinējiem Lat-

vijas armijas un divīziju štābiem bija jādod jaunā korpusa un divīziju
štābi un Apgādes pārvaldei — korpusa apgādes daļa.

Vidzemes un Kurzemes divīzijas deva 181. strēlnieku divīziju,
pie tam 1. Liepājas un 4. Valmieras kājnieku pulku pārformēja par

186. strēlnieku pulku, 2. Ventspils un 5. Cēsu kājnieku pulku par

243. strēlnieku pulku, 3. Jelgavas un 6. Rīgas kājnieku pulku par

195. strēlnieku pulku, Kurzemes artilērijas pulku par 623. artilērijas

pulku un Vidzemes artilērijas pulku par 624. artilērijas pulku..

Latgales un Zemgales divīzijas deva 183. strēlnieku divīziju, pie
tam 7. Siguldas un 10. Aizputes kājnieku pulku pārformēja par 285.

strēlnieku pulku, 8. Daugavpils un 11. Dobeles kājnieku pulku par

295. pulku, 9. Rēzeknes un 12. Bauskas kājnieku pulku par 227.

strēlnieku pulku, Latgales artilērijas pulku par 639. artilērijas pulku
un Zemgales artilērijas pulku par 640. artilērijas pulku.

Autotanku brigāde deva abu divīziju prettanku bataljonus, izlūku

bataljonus un divīziju, kā arī korpusa štāba auto dienesta personālu.

Samagas artilērijas pulku pārformēja par korpusa 613. artilērijas

pulku.

Jātnieku pulku pārdēvēja par korpusa 20. jātnieku pulku.

Sapieru pulks deva korpusa un abu divīziju sapieru bataljonus.

Armijas sakaru bataljonu pārdēvēja par korpusa sakaru bataljonu.
No Aviācijas pulka uz 24. territoriālo strēlnieku korpusu izdalīja

tikai vienu eskadriļu.
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Latvijas armijā korpusa formēšanas laikā bija apm. 16.000 vīru.

Jaunformējamā korpusā saskaņā ar piesūtītiem statiem varēja ietil-

pināt tikai apm. 8.000 vīru. Tādēļ no mūsu agrākās armijas kadru

sastāva daudzus atvaļināja kā «nederīgus dienestam sarkanarmijā".
Uz jaunformējamo korpusu pārņemamo karavīru izlasi veica kara

komisāri un čeka. Ģenerāla Kļaviņa ieteiktos kandidātus ne visus

akceptēja. lecelšanas korpusa daļās līdz pat vada komandiera ama-

tam notika ar Baltijas kara apgabala kara padomes pavēlēm, reizē

piešķirot arī attiecīgas sarkanarmijas dienesta pakāpes. Vienību

latviešu priekšniekiem iecēla vietniekus no sarkanarmijas komandieru

vidus. Polītiskās daļas darbiniekus komplektēja no sarkanarmijas
kara komisāriem un polītiskiem vadītājiem — krieviem, Krievijas
latviešiem un žīdiem.

Rezultāta izveidojas šads korpusa personālais sastāvs:

Korpusa komandieris — ģenerālleitnants R. Kļaviņš, korpusa ko-

misārs — brigādes komisārs Smirnovs, korpusa komandiera viet-

nieks — ģenerālmajors Čistjakovs.

Korpusa štāba priekšnieks — ģenerālmajors O. Ūdentiņš, viņa
vietnieks, arī operātīvās daļas priekšnieks — pulkvedis Savinovs,

operātīvās daļas priekšnieka palīgi — pulkvedis J. Upītis, pulkvedis
P. Liepiņš un pltn. T. Galdiņš; izlūkošanas daļas priekšnieks — pltn.
A. Bļaus, ierindas daļas priekšnieks — pulkvedis A. Vipulis, polī-
tiskās daļas priekšnieks — komisārs Šteinbergs, aizmugures daļas

priekšnieks — pulkvedis J. Kaļķis, apgādes daļas priekšnieks — ģe-

nerālmajors A. Dālbergs, spēkratu priekšnieks — ģenerālmajors
O. Grosbarts, artilērijas priekšnieks — ģenerālmajors A. Danebergs
un artilērijas štāba priekšnieks — pulkvedis K. Kārkliņš.

Korpusa 613. artilērijas pulka komandieris — pulkv. A. Birken-

šteins, sakaru bataljona komandieris — pltn. B. Lasmanis, sapieru

bataljona komandieris — pltn. K. Konstants, eskadriļas komandieris

— pltn. Ž. Jēre, zenītdiviziona komandieris — pltn. Kalācis, lazaretes

priekšnieks — ārsts pltn. Ņekrasovs.
181. strēlnieku divīzijas komandieris — ģen.maj. J. Liepiņš, viņa

vietnieks — pulkv. Borisovs, divīzijas štāba priekšnieks — pulkv.

J. Rozentāls, kara komisārs — pulka komisārs Kaņevskis; 186. strēl-

nieku pulka komandieris
— pulkv. R. Lielbiksis, 195. strēlnieku

pulka komandieris — pulkv. J. Auniņš, 243. strēlnieku pulka koman-

dieris—pulkv. H. ļurevics, 623. artilērijas pulka komandieris— pulkv.
E. Strauss, 624. artilērijas pulka komandieris — pulkv. A. Kalniņš,

divīzijas artilērijas priekšnieks — ģen.maj. V. Skaistlauks (vēlāk pltn.
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Makarovs), divīzijas artilērijas staba priekšnieks — pltn. Makarovs.

183. strēlnieku divīzijas komondieris — ģen.maj. A. Krustiņš,

viņa vietnieks — pulkv. Tupikovs, divīzijas štāba priekšnieks —

pulkv. K. Lejiņš, kara komisārs—pulka komisārs Rjabcevs; 285. strēl-

nieku pulka komandieris — pulkv. K. Priedītis, 295. strēlnieku pulka
komandieris — pulkv. N. Ābeltiņš, 227. strēlnieku pulka komandie-

ris — pulkv. V. Bruņinieks, 639. artilērijas pulka komandieris —

pulkv. J. Žīds, 640. artilērijas pulka komandieris
— pltn. A. Rozītis,

divīzijas artilērijas priekšnieks — pulkv. Ž. Jomerts, divīzijas arti-

lērijas štāba priekšnieks — pltn. E. Rinkovičs un 20. jātnieku pulka
komandieris — pulkv. J. Puksis.

Korpusa štābu, sakaru bataljonu un 613. artilērijas pulku novietoja
Rīgā, korpusa sapieru bataljonu — Ogrē, zenītdivizionu — Rīgā,
korpusa eskadriļu — Gulbenē un korpusa lazareti — Cēsīs.

181. strēlnieku divīziju novietoja Zemgalē un Kurzemē: divīzijas
štābu — Tukumā, 186. strēlnieku pulku — Dobelē, Saldū, Kaulačos

un Brūnumuižā, 195. strēlnieku pulku — Kuldīgas rajonā. 243. strēl-

nieku pulku — Talsu rajonā, 623. artilērijas pulku — Tukuma

rajonā un 624. artilērijas pulku — Kandavas rajonā.
183. strēlnieku divīziju novietoja Vidzemē: divīzijas štābu —

Cēsīs, 285. strēlnieku pulku — Cēsīs, 295. strēlnieku pulku — Val-

mierā, 227. strēlnieku pulku — Valkā, Apē un Rūjienā, 639. artilē-

rijas pulku — Cēsu rajonā, 640. artilērijas pulku — Limbažu rajonā
un 20. jātnieku pulku — Jelgavā, Svētē, lecavā un Bēnē.

Korpusa aviācijas eskadriļu saformēja oktobra sākumā un pakā-

peniski nosūtīja uz Gulbeni agrākā Aviācijas pulka 6. eskadriļas

novietojumā. Par eskadriļas komandieri iecēla pltn. Ž. Jēri un viņa

palīgu (faktiski galveno noteicēju) krievu kapt. Jorošņikovu. Par

komisāru piekomandēja krievu Vasiļjevu.

Eskadriļas sastāvā bija 10 Aviācijas pulka S.V. 5 lidmašīnas, 24

virsnieki un apm. 150 instruktori un kareivji. Sākumā eskadriļas per-

sonāls novietojās Gulbenes pilī, bet vēlāk pārcēlās uz 2 km attālo

mācītāja muižu.

1941. g. maijā uz Vidzemi pārvietoja arī 181. strēlnieku divīziju.

Divīzijas štābu novietoja Gulbenē, 186. un 195. strēlnieku pulku —

Alūksnē, 243. strēlnieku pulku — Gulbenē 623. artilērijas pulku —

Balvos un Viļakā un 624. artilērijas pulku — Gulbenē un Jaungul-
benē.

20. jātnieku pulku šaja laika izformeja, jo sarkanarmijā korpusos

jātnieku pulku neesot. Nelielu daļu pulka mantu nodeva abām divī-
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zijam, bet vairumu zirgu un mantu pārņēma krievu karaspēka daļas.

Personālo sastāvu sadalīja pa kājnieku vienībām.

Pēc Latvijas armijas likvidēšanas nelielu skaitu no korpusā nepār-

skaitītiem latviešu karavīriem pārņēma resp. paturēja arī dažās 24.

korpusā tieši neietilpstošās daļās — kara skolā, krasta artilērijā, flo-

tes vienībās un apriņķa kara komisāriātos (bij. kara apriņķa pārval-

dēs).

DZĪVES UN DARBA APSTĀKĻI KORPUSĀ

Ar Latvijas armijas likvidēšanu latviešu karavīriem sākās dzīve

jaunos apstākļos. Korpusā par vienību komisāriem viscaur iecēla

sarkanarmijas polītiskos vadītājus, gan krievus, gan arī Krievijas

latviešus-komūnistus. Daļa agrāko tautas armijas polītisko vadītāju

pārgāja čekas dienestā un palika korpusa daļās kā čekas pilnvarotie
vai tā saucamie „sevišķo daļu" darbinieki.

Korpusa daļu apmācība notika pēc sarkanarmijas reglamentiem
un Padomju Savienības ģenerālštāba izdotām programmām atseviš-

ķām ieroču šķirām. Apmācība sākumā notika latviešu valodā, bet

vēlāk pavēlēja pāriet uz krievu valodu, ko daudzi karavīri neprata.

Reglamentu nebija vairāk kā pa vienam uz katru vienību, bet bieži

pat tikai viens visam pulkam. Virsniekiem I—21 —2 dienas nedēļā bija
noteiktas virsnieku mācībām. Kareivjiem mācību ilgums bija 12 stun-

das dienā, bet vienībām ar zirgiem 10 stundas, kurām pievienojās

pāris stundu polītisko (kompartijas īsais kurss), krievu valodas un

tamlīdzīgu mācību. Pamatprincips bija — kareivjus nodarbināt līdz

galīgam nogurumam, lai nevienam nepaliktu brīvs laiks pārdomām.
Karavīru audzināšana korpusa vienībās norisinājās viscauri polī-

tisko vadītāju un kara komisāru kontrolē un viņu vadībā stingri
noteiktā marksistiski-komūnistiskā virzienā. Nacionālais elements

bija pilnīgi izslēgts. Vairums latviešu dziesmu bija aizliegtas. Par

patvaļīgu prombūtni ilgāk par 2 stundām draudēja sods no I—61 —6

gadiem disciplinārā bataljonā vai kara cietumā.

Vairums kareivju un virsnieku sākumā centās godīgi pildīt viņiem

uzliktos pienākumus. Viņu pūles tomēr vienmēr izrādījās veltas un

nederīgas, jo kārtējās inspekcijas skatēs sarkanarmijas augstākie
komandieri vai komisāri nekad neizteicās atzinīgi ne par apmācības,
nedz par audzināšanas rezultātiem. Taisni otrādi, visu aizvien nopēla
un atzina par sliktu. Vairākos gadījumos pulku komandieriem pa-
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teica, ka viņi «atrodas uz tribunāla sliekšņa". Vienību priekšniekos
un kareivjos šādi nepamatoti pārmetumi nokāva jebkuru darbības

prieku, viņi turpināja dienestu kā jūgu. Morālais līmenis kareivjos
strauji pazeminājās. Vairojās patvaļīgās prombūtnes, un dienestu

viscauri pildīja pavirši.
Štābos norisinājās neproduktīvs darbs ar bezgalīgu nevienam

nevajadzīgu ziņu ievākšanu, sakopošanu un sarakstīšanos. Latviešu

virsnieku izplānotie mācību sadalījumi pa periodiem krievu priekš-
nieku acīs nekad nebija apmierinoši. Nekādu kaujas plānu vai uzde-

vumu un mobilizācijas plānu korpusā nebija.
Kas attiecas uz sarkanarmijas komandieriem, tad par kaut kādu

morāli viņu vidū grūti bija runāt. Komūnistiskā sistēma padomju
karavīrus bija pieradinājusi it sevišķi pie zagšanas. Zaga visi un visu,

ko tikai varēja nozagt. Daži raksturīgi piemēri:

Baltijas kara apgabala priekšnieks ģenerālpulkvedis Loktionovs

pēc amata nodošanas aizveda sev līdz uz Maskavu bijušā ārlietu

ministra Muntera valsts dzīvokļa iekārtu no Valdemāra ielas Nr. 11a,

pēc pašu krievu novērtējuma 45.000 rubļu vērtībā. Šis fakts bija
atzīmēts PSRS kara komisāra pavēlē. Korpusa komandiera vietnieks

ģenerālmajors Čistjakovs, prombraucot uz jauno dienesta vietu, bija

paņēmis līdz par Latvijas valsts naudu pirktās mēbeles un sava darba

kabineta rakstāmgalda piederumus. Štāba priekšnieka vietnieks

pulkv. Savinovs, būdams inspekcijā 285. strēlnieku pulkā Cēsīs,

naktī, citiem guļot, bija izskrūvējis virsnieku kluba telpās elektriskās

spuldzes un tās piesavinājies, Tie ir tikai daži piemēri.
Pēc korpusa saformēšanas un padomju kara komisāru institūta no-

dibināšanas, aizstājot ar to latviešu polītiskos vadītājus — komū-

nistus un viņu līdzskrējējus, vienību priekšniekiem dzīve un darbs

korpusā sākuma šķita vieglāks. Padomju kara komisāri jautājumus

izšķīra no tīri militāra viedokļa lietišķīgāk, nekā tas bija ar kom-

partijas pārstāvjiem — latviešiem. Tāpēc daudziem virsniekiem, arī

ģenerālim Kļaviņām pašam, darba iespējas likās iegājušas normālā

gultnē. Patiesībā tie tomēr bija maldi.

Latviešu virsnieki atradās zem vairākkārtējas kontroles, kuras

rezultāti saplūda „kaut kur" kopā. Pirmkārt, ikvienam latvietim
—

vienības priekšniekam blakus atradās sarkanarmietis kā viņa viet-

nieks, kas vēroja un kontrolēja latviešu darbu. Otrkārt, tajā laikā

pie katra komandiera atradās politiskais vadītājs vai kara komisārs,
kas darīja to pašu. Treškārt, ikviena latvieša — komandiera darbu

uzraudzīja čekas jeb t.s. «sevišķo daļu" pārstāvji — agrākie tautas
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armijas poļitruki, neskaitot citus spiegus un aģentus. Katru virsnieka

soli uzmanīja, katru vārdu noklausījās, katru vaibstu nolasīja. Perso-

nīgās dzīves virsniekiem vairs nebija ne darbā, ne mājās. Čeka centās

iespraukties pat ģimenes dzīvē. Virsnieku sievām reizi nedēļā, dažos

gadījumos arī biežāk, bija jāiet klausīties polītmācības, kuru laikā

politiskās daļas darbinieki ar dažādiem jautājumiem centās izzināt

ģimenes noskaņojumu.
Līdz 1941. g. 23. februārim — kara zvērasta pieņemšanas dienai

— vēl jo daudzus virsniekus un virsdienesta instruktorus atvaļināja,
īsi pirms tam korpusa 3. nodaļa — čeka vairākus arī arestēja, arestus

motīvējot ar neuzticību un nepiemērotību dienestam sarkanarmijā.
Tas bija masveida izrēķināšanās sākums ar latviešu virsniekiem. Vai-

rums arestu notika 181. strēlnieku divīzijā. Vēlāk aresti notika arī

tieši korpusam pakļautās daļās — korpusa artilērijas pulkā v.c. 183.

strēlnieku divīzijā arestu bija mazāk nekā citur.

Jaunāko virsnieku arestus korpusa vecākā latviešu priekšniecība
toreiz mēdza izskaidrot ar arestēto jaunības straujumu, politiskās
domāšanas nespēju un nostāšanos pret komūnistu izaicinošo izturē-

šanos. Vairākos gadījumos daži jaunāki virsnieki pie arestēšanas bija
pretojušies ar ieročiem rokā un aizbēguši.

Plaši aresti notika arī kareivju vidū, bet vecākos korpusa virsniekus

aresti vēl maz skāra. Korpusa komandieri ģen. Kļaviņu par arestiem

neviens neinformēja, izņemot daļu komandierus, kas ziņoja par attie-

cīgo personu pazušanu, un arestēto karavīru piederīgos, kas aizvien

pieaugošā skaitā ieradās pie ģen. Kļaviņa, un lūdza kaut ko darīt

apcietināto likteņa noskaidrošanai. Ģen. Kļaviņa meklējumus pēc

apcietināšanas iemesliem daudzkārt nemaz neievēroja, bet dažos gadī-

jumos viņam arī pateica kaut kādu iemeslu.

Korpusa štābs no arestiem ilgu laiku palika neskārts. Tad pēkšņi,
12. aprīlī, apcietināja operātīvās daļas priekšnieka palīgu pulkv.
J. Upīti. Pēc ģen.Kļaviņa pieprasījuma krievi paskaidroja, ka Upītis
esot iejaukts kādas slepenas pretpadomju organizācijas darbā. Pāfīs

nedēļas vēlāk apcietināja arī korpusa apgādes priekšnieku ģen.
A. Dālbergu. Tad pat uz Maskavu aizvilināja un tur apcietināja

korpusa artilērijas priekšnieku ģen. A. Danebergu. Šīm apcietināša-
nām sekoja 181. strēlnieku divīzijas štāba priekšnieka pulkv. J. Ro-

zentāla, 20. jātnieku pulka komandiera pulkv. J. Rukša (26. maijā)
v.c. apcietināšana.
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Par dienestu 181. strēlnieku divīzijas 195. strēlnieku pulka liecina

bij. 3. Jelgavas kājnieku pulka rakstvedis I. Blazēvics:

— 1940. g. septembrī, formējot t.s. „territoriālo korpusu", 3. Jel-
gavas kājnieku pulku pārcēla uz Kuldīgu, kur tas novietojās skolās

un Ēdoles pilī. Pulka komandieris pulkv. A. Apsitis, saimniecības

priekšnieks pltn. Klucis, štāba priekšnieks pltn. J. Druvaskalns, kapt.
Jurjāns un instruktori R. Mauriņš, A. Pūpols, Ž. Klētiņš v.c. palika
Jelgavā pulka saimniecības likvidēšanai. Likvidāciju pabeidza 12.

decembrī. Pēc tam likvidātorus no dienesta atvaļināja.
Pēc pulka likvidācijas sarkanarmijā (PRIBAVO) pārņēma ne tikai

pulka lielos ieroču, municijas un citu mantu krājumus divu karalaika

pulku apbruņojumam, bet arī par virsnieku un virsdienesta instruk-

toru personīgiem līdzekļiem iegādātās klubu iekārtas, bibliotēkas,
dāvinātās balvas v.c. vērtības.

No 3. Jelgavas un 6. Rīgas kājnieku pulka saformēja 24. strēl-

nieku korpusa 195. strēlnieku pulku. Tā formēšanu veica pulkv.
J. Auniņš un štāba priekšnieks pltn. Klūge ar palīgu kapt. Medni.

Katrai vienībai piedalīja vismaz vienu sarkanarmijas virsnieku,
latviešu poļitrukus nomainīja krievi, bet komisāru Agafonovu aiz-

komandēja uz Igauniju, viņa vietā ieceļot Liepājā dzimušo un 1919.

gadā uz Krieviju aizbēgušo komisāru Bisenieku. Par pulka koman-

diera palīgu iecēla Krievijas žīdu kapt. Belinsonu.

Algas sāka imaksāt rubļos. Latvijas armijas dienesta pakāpes bija

jāizmaina pret sarkanarmijas dienesta pakāpēm ar sarkano zvaigzni

pie cepures Latvijas ģerboņa un saulītes vietā.

Nemitīgi izgatavoja pulka karavīru sarakstus, grozīja tos, svītroja

un jauca: Daudzu karavīru vārdi figurēja vairāku vienību sarakstos,

citi nekur. Patieso pulka karavīru skaitu bija neiespējams noteikt, jo
daudzi bija aizkomandēti, pārskaitīti citās vienībās vai aizsūtīti lid-

lauku būvdarbos. Katru dienu nāca jauni komisāra Bisenieka un kapt.
Belinsona rīkojumi. Pulka komandiera pulkv. Auniņa rīcība bija ļoti
ierobežota — viņa rīkojumi bez komisāra paraksta skaitījās nederīgi.

Sarkanarmijas un Latvijas komūnistu partijas neuzticība pret lat-

viešu kadriem arvien pieauga. Visiem atņēma ieročus, atstājot vienīgi
dienestam paredzētos, bet nakts patruļām piekomandēja uzticības

vīrus no miličiem vai sarkanarmiešiem. Dežūrvirsnieki un sardžu

priekšnieki saņēma tikai vienu aptveri ar municiju pistolei, kas pēc

dežūras bija atkal nododama atpakaļ.
1940. g. novembrī sāka nesaudzīgi rīkoties bij. 9. Rēzeknes kāj-

nieku pulka kareivis, tagad NKVD kapteinis Ivanovs. Kareivjus par
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nepaklausību poļitrukiem sāka tiesāt kara tribunāls. Notiesātos soda

izciešanai nosūtīja uz pārmācības bataljonu Ļeņingradā. Apcietināja
arī vairākus virsniekus (pltn. Červinski, vltn. Jakimoviču) un instruk-

torus.

1941. g. aprīļa beigās pulku pārcēla uz Alūksni, kur tas novietojās

bij. 7. Siguldas kājnieku pulka kazarmās, bet štābs pilī. Te sākās

pulka kadru un dažu vienību pārformēšana, Pulka komandieri

pulkv. Auniņu, līdzīgi citu pulku komandieriem, aizsūtīja uz Mas-

kavu «jaunāko militāro zināšanu apgūšanai". Pulka komandēšanu

pārņēma ukrainis pulkv. Ničipurenko. Arī štāba priekšnieku pltn.
Klūgi ar palīgu kapt. Medni kaut kur aizkomandēja, un par štāba

priekšnieku kļuva kāds krievu kapteinis. —

Par 183. divīzijas 285. strēlnieku pulku pastāsta 7. Siguldas kāj-
nieku pulka rakstvedis virsn. vietn. V. Vecozols:

— 7. Siguldas un 10. Aizputes kājnieku pulku apvienoja vienā

285. strēlnieku pulkā un septembra vidū pārvietoja no Alūksnes uz

Cēsīm. Lai Cēsīs novietotu 2 kājnieku pulkus, telpu bija par maz.

Vislielākās grūtības bija ar zirgu novietošanu. Ilgu laiku zirgus miti-

nāja tirgus laukuma nojumēs. Vēlāk staļļus zirgiem izbūvēja kādā

šķūnī. Drīz arī pulka zirgus paņēma krievi, vietā atstājot savus

nekoptos un mežonīgos zirgus.
Pulka štābs novietojās bij. Pils viesnīcas ēkā, 1. un 3. bataljons

jaunajās kazarmās, 2. bataljons, ambulance, instruktoru skola un

darbnīcas — Bērzainē un sakaru rota ar 76 mm bateriju Auciemā.

Par pulka komandieri iecēla pulkv. K. Priedīti, viņa palīgu —

pltn. Avotiņu, par pulka štāba priekšnieku — pltn. V. Upenieku un

viņa palīgu — pltn. J. Birznieku, par 1. bataljona komandieri —

pltn. Zvaigzni, 2. bataljona komandieri — kapt. A, Verneru, 3. ba-

taljona komandieri — pltn. A. Plato, instruktoru skolas priekšnieku
— pltn. N. Balodi, 76 mm baterijas komandieri — kapt. J. Timmer-

mani un par sakaru rotas komandieri —
vltn. K. Purmali. Tomēr

drīz vien par noteicējiem pulkā kļuva piekomandētie krievu koman-

dieri ar saviem poļitrukiem. Visa vadības struktūra ieguva jaunu,

neparasti īpatnu seju.
Ik dienas agri no rīta pulkā notika polītiskās mācības. Virsnie-

kiem tās notika virsnieku klubā. Pasniedzējs tiem bija vecākais po-

ļitruks Sorokins, kas bieži pārbaudīja arī polītiskās mācības vienībās,

kur pasniedzēji bija zemākas pakāpes poļitruki. Tie bieži centās

kareivjus pārliecināt, cik laba dzīve esot sarkanarmijā, sevišķi uzsve-
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"Polītiskā audzināšana".

rot, ka kareivji saņemot lielas algas — 10 rubļus mēnesī. Reiz uz to

kāds iebilda, ka tagad par 10 rubļiem nevar pazolēt pat zābakus, bet

Latvijas armijā par 6 latiem mēnesī varējis pazolēt 3 pārus. Uz to

poļitruks apmulsis atbildēja, ka privāti zābaki neesot vajadzīgi, jo

zābakus tagad dodot valsts.

Vēl atrodoties Alūksnē, bija jau rīkojums ~atturēties" no latviešu

patriotisko dziesmu dziedāšanas un to vietā dziedāt brīvo Padomju
Savienības pilsoņu dziesmas. Cēsīs nāca pilnīgs aizliegums dziedāt

patriotiskās latviešu dziesmas, kā piem., Daugav' abas malas, Dau-

gaviņa puto balti, Še kopā mēs biedri, Aiz ezera balti bērzi, Seglo,
māsiņ, kumeliņu v.c.

Sākās arī aresti, un cilvēki pazuda bez pēdām. Kādā naktī Bēr-

zainē nomainīja dežūrvirsnieku Itn. Zemgali, un viņš pazuda bez

pēdām. Kādu vakaru apcietināja vltn. Biti, kas virsnieku klubā bija

sagājis konfliktā ar krieviem. Gada beigās pēc nežēlīgas pratināšanas

viņu aizveda uz Krieviju. Apcietināja virsleitnantus 2. Brutdnu un

G. Berģi.

Gada pēdējos mēnešos apcietināja arī kādus 23 instruktorus un

kareivjus. 1941. g. jūlijā 183. divīzijas politnodaļas Cēsīs pamestos

dokumentos bija redzams, ka daži no tiem noslepkavoti turpat Cēsīs,

bet pārējie notiesāti ar s—lo5 —10 gadiem spaidu darbos.



192

Oktobra mēnesī pulks izgāja manevros Gaujas poligonā. «Skrī-

veri" palika mājā. Kādā vakarā bija jāierodas uz kara tribunāla sēdi

noklausīties prāvu. Apsūdzēts bija sakaru rotas kareivis Staša no

Cēsu apkārtnes. Viņš bijis norīkots pulka telefona centrālē par dežū-

rantu un pa dežūras laiku aizbraucis uz mājām, lai atvestu ēdamo.

Draugs palicis vietā. Viss noritējis labi, bet, atgriežoties no dežūras,

abi par notikušo izpļāpājušies rotā, ko noklausījies spiegs un nodevis.

Stāšu notiesāja ar 5 gadiem disciplinārā bataljonā. Interesantākais,

ka tulks bija kāds krievs, kas latviešu valodu pārvaldīja vāji. Pēc

tulka tulkojuma Stašas vietā notiesāja kādu liecinieku. Kļūdu izla-

boja pltn. Balodis. 1941. g. janvārī pulka komandieris pulkv. Prie-

dītis saņēma no notiesātā Stašas vēstuli ar lūgumu aizsūtīt viņam uz

soda bataljonu veļu un citas drēbes, jo esot noplīsis. Soda bataljons
tajā laikā atradās Rīgas centrālcietumā.

Sāka atkal latviešu karavīrus atvaļināt no dienesta. Pulku nācās

atstāt pltn. Avotiņam. Pazuda no štāba virsn. vietnieki Apenītis,

Grosbergs un Miezītis. Tas pats notika arī vienībās.

leradās pulka komandiera palīgs — krievu kapt. Feodorovs. Uz

viņa kabineta durvīm bija uzraksts: „Kapt. Feodorovs, pulka koman-

diera palīgs ierindas lietās." No viņa baidījās visi.

Novembra beigu nedēļā Valkas apkārtnē notika virsnieku apmā-
cības. Tur virsniekus nogādāja ar mašīnām. Nākošā dienā biju dežū-

rants štābā. Ap pīkst. 10 vakarā pie manis ienāca pulka komisāra

sekretārs Rivkinds un pieprasīja transporta un degvielu pārziņa vltn.

Mauriņa adresi. Nākošā rītā noskaidrojās, ka naktī 1. bataljonā bijusi
trauksme. Izdota kaujas municija, un bataljons ar mašīnām aizvests

uz Valku, jo ltn. N. pie apcietināšanas nošāvis divus krievus un aiz-

bēdzis. (Skat. arī 239. lpp.)
Decembrī poļitruki sāka sagatavot karavīrus Augstākās padomes

vēlēšanām, kas bija paredzētas 1941. g. 12. janvārī. Stāstīja, kā var

tikt par kandidātu, ko no kandidāta prasa, kāda ir kandidāta atbil-

dība vēlētāju priekšā u.t.t. Sakaru rotā dienēja kāds kareivis Gudrais.

Kādā dienā viņš ieradās štābā pie rakstvežiem un lūdza uz mašīnas

uzrakstīt viņa biogrāfiju un kandidāta pieteikumu, jo gribot kandidēt

uz Augstāko padomi. Vajadzīgos 50 pieteicēju parakstus viņam ne-

nācās grūti dabūt. Gudrais savu pieteikumu bija nosūtījis uz Val-

mieru komūnistu partijas apgabala komitejai. Tā sekas ātri parādījās
vienībās, kad poļitruki sāka parakstītājus bārt, jo tikai partija uzstā-

dot kandidātus un tikai partijas biedri varot parakstīt pieteikumus.
Cits neviens nedrīkstot to darīt.
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Gudro vairākas reizes izsauca pratināšanai uz divīzijas polītisko
daļu. Uz turieni iedams, viņš vienmēr ņēmis līdz padomju konstitū-

ciju un rādījis pratinātājiem attiecīgos likuma pantus. Nekā izdarīt

viņam nespēja, vienīgi izbāra. Ļaunākas sekas bija štāba rakstve-

žiem, — visus parakstītājus aizsūtīja atpakaļ uz pamatvienībām. Bet

ar to vien vēl šī lieta nebeidzās. Kādā agrā rītā notika mītiņš kino

telpās. Bija ieradies partijas Valmieras apgabala priekšnieks, kas

atkal bārās par nelietību, ko Gudrais iztaisījis. Gudro mēģināja aiz-

stāvēt 5. rotas komandieris kapt. Alsters. Tam komūnistu funkcionārs

uzbļāva, lai nedzenot sarkanarmijā demagoģiju.
Nākošais lielākais notikums bija sarkanarmijas gada diena 23.

februārī. Šai dienā bija jādod svinīgais solījums un jāsaņem pulka
sarkanais karogs. Svinīgā solījuma tekstu jau kādu mēnesi iepriekš
lika iemācīties no galvas. To varēja nodot latviski, bet poļitruki
arvien uzsvēra, ka esot goda lieta to nodot krieviski.

23. februārī visu pulku nostādīja parādei bataljonu kārtībā. Parādi

komandēja pulka komandiera palīgs kapt. Feodorovs un pieņāma

pulka komandieris pulkv. Priedītis ar komisāru Samoilovu. Bija
ieradusies delegācija no Rīgas ar b. Zaķi priekšgalā, kas nesa karogu

pār plecu. Delegācijā bija arī dažas «biedrenes". Delegāciju saņēma

ar maršu. Zaķis klibodams piegāja pie pulka komandiera un ar

uzrunu pasniedza tam karogu. Pēc atbildes runas pulkvedis karogu
nodeva tālāk karognesējiem ar 2 asistentiem, kas novietojās pulka

priekšgalā. Tad pulka priekšā pulkvedis Priedītis nolasīja zvēresta

tekstu un parakstīja. Viņam sekoja citi latviešu augstākie virsnieki.

Pēc tam rotas izveda pa telpām, kur tad notika zvēresta lasīšana un

parakstīšanu. —

Latgales divīzijas sakaru rotas vltn. A. Ludriksons liecina:

— Pārformējot Latvijas armiju par territoriālo korpusu, no Zem-

gales un Latgales divīzijām izveidoja 183. strēlnieku divīziju. Par

divīzijas štāba kodolu kļuva Latgales divīzijas štābs, bet vairumu

Zemgales divīzijas štāba virsnieku atvaļināja. Atvaļināja arī abu

divīziju sakaru rotu komandierus. Par 183. divīzijas atsevišķā sakaru

bataljona komandieri kļuva kapt. Ziebergs no Latvijas armijas Sakaru

bataljona. Šī bataljona kodolu veidoja bij. Latgales divīzijas sakaru

rota. Par rotu komandieriem iecēla kapt. Lūsi no Zemgales divīzijas,
vltn. Doku no Latgales divīzijas un mani.

Mani tomēr atvaļināja jau 1941. g. 24. februārī. Līdz manai atva-

ļināšanai 183. strēlnieku divīzijas atsevišķā sakaru bataljonā bija

tikai latviešu kareivji un instruktori, bet bataljona komandiera palīgs
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bija krievu majors Dorošcenko. Bataljona komisārs, viens adjutants
un 2 rotu poļitruki arī bija krievi.

Polītiskā daļa bija skaitliski lielākā divīzijas štāba daļa. Tanī aug-

stos komisāru amatos bija Krievijas latvieši. Daži no tiem runāja
latviski, daži ne. Zemākos komisāru, poļitruku un NKVD virsnieku

amatos bija krievi. —

Par territoriālā korpusa 20. kavalerijas pulku bij. Latvijas armi-

jas 1. Jātnieku pulka komandieris pulkv. A. Liepiņš raksta savās

atmiņās:
— 1. Jātnieku pulku ieskaitīja 24. strēlnieku korpusā kā 20. kava-

lerijas pulku un par tā komandieri iecēla pulkv. L.k.o.k. J. Puksi.

No Maskavas pulkā ieradās 10 sarkanarmijas virsnieki un poļitruki,
ko sadalīja pa pulka vienībām un štābu. Sākās vispārēja pārkrievo-

šana, un visu pārkārtoja pēc sarkanarmijas parauga. Pulka koman-

dierim bez komisāra — krieva piekrišanas bija maza teikšana.

Pulka karavīru gars ar šo jauno kārtību negribēja samierināties,

un sākās ganklusa, gan atklāta pretestība. Pie cepurēm zem zvaigznes
sāka valkāt pašu gatavotas «saulītes", sarkanos stūrīšus bieži atrada

izdemolētus, poļitrukiem mācību stundās izteica tik āķīgus jautāju-

mus, uz ko tie nebija spējīgi atbildēt. Rezultātā nāca apcietināšanas
un deportācijas. Deportēja arī sacīkšu jātnieku vltn. Ozolu.

Kāda eskadrona poļitruks, iekārtojot „sarkano stūrīti", bija izgrie-
zis no žurnāliem un salīmējis rindā pēc augumiem dažādu sugu pēr-
tiķus, bet pašās beigās krievu zemnieka attēlu — ar garu kreklu un

vīzēm kājās. Doma — parādīt Darvina teorijas patiesību, ka cilvēks

cēlies no pērtiķa. Bet efekts, protams, bija gluži cits: eskadrona kara-

vīri smējās, ka pēc krievu pierādījumiem krievs cēlies no pērtiķa.
Par to bija uzdzirdējis arī pulka komisārs, kas ieradās eskadronā

un lika parādīt «sarkano stūrīti". Ilgi skatījās, grozīja galvu un tad

noprasīja: «Kas tos pērtiķus te salīmējis?" — «Es, biedri komisār,"

priecīgs atsaucās poļitruks. Komisārs šo ar bargu skatienu nopētīja no

galvas līdz kājām un tad uzkliedza: ~Tūlīt novākt šos pērtiķus, pats

tu esi pērtiķis!"

Spilgts pretestības gadījums notika revolūcijas svinībās, kad bija

paredzēts pulka gājiens ar sarkano karogu priekšgalā. Kad to atnesa

no sardzes, noņēma plombu un apvalku, tad izrādījās, ka karoga
drēbe sagraizīta un pie kāta karājas tikai skrandas. Radās kaut kas

līdzīgs pānikai, un pulka komisārs ļoti nekomūnistiski novaidējās:
„Bože, čto ķeper buģet?" (Dieviņ, kas nu būs!). Ziņoja uz Maskavu

un 8. armijas štābu. leradās izmeklēšanas komisija, visu sardzi apcie-
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tinaja, un arī agrākajam sardzēm atprasīja kabatas nažus, bet viss

bija veltīgi, vainīgos neatrada.

Šai izmeklēšanai sekoja pavēle par pulka izformēšanu. Pulka ko-

mandieri pulkv. J. Puksi, nenogaidot pulka izformēšanu, 26. maijā
apcietināja un deportēja. Pēdējo pulka pavēli pēc pabeigtas izformē-

šanas 28. maijā parakstīja pltn. J. Baltakmens un adjutants kapt.
J. Rulliņs. Tāds bija gals Latvijas Jātnieku pulkam, kura jātnieki
atbrīvošanas cīņās izpelnījās 28 apbalvojumus ar Lāčplēša kara

ordeni. Pat pieminekli ar brīvības cīņās kritušo vairāku desmitu

jātnieku vārdiem netālu no pulka štāba Daugavpilī okupanti nopos-

tīja. —

Sakaru bataljona pltn. Aperats raksta:

— Līdz ar komisāru un poļitruku ierašanos sākās latviešu karavīru

„pāraudzināšana". To centās panākt ar daudzajām polītisko mācību

stundām. Karavīru darba laiku stipri pagarināja. Ja agrāk parasti

bijām nodarbināti 8 stundas dienā, tagad tās gandrīz dubultojās.
Karavīrus nodarbināja no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 23 vakarā, ar vienu

stundu starplaiku pusdienām. Bataljona komisārs pilnīgi atklāti pa-

teica, ka kareivjus vajagot tā nodarbināt, lai viņiem nebūtu laika

domāt par «muļķībām". Katru dienu bija jānotur 2 polītisko mācību

stundas un 2 polītiskās informācijas stundas. Bez tam bija vēl vaka-

ros visādas „masu nodarbības", mītiņi, sapulces u.t.t. Lai karavīriem

svētdienās «muļķības nenāktu galvā", tad par to rūpīgi gādāja ar

svētdienas pastaigām, lekcijām, kino, sporta nodarbībām u.t.t. Karei-

vis bija tā aizņemts, ka tam burtiski neatlika laika sevis apkopšanai.
Tas pats bija ar virsniekiem. Arī par tiem gādāja, lai nebūtu brīva

laika. Vissvētākās un neaizskaramas bija polītisko mācību stundas,

un, lai būtu nez cik neatliekami darbi vai citi kādi apstākļi, polītis-
kās mācības tomēr noturēja. Uz šīm mācībām neviens nedrīkstēja
iztrūkt. Tajās bija jāpiedalās visiem, pat virsnieku sievām bija reizi

nedēļā jāierodas uz polītiskām mācībām. Ja kāds iedomājās iztrūkt,
tad vēlāk tam bija garāka audience pie komisāra. Polītiskās mācības

poļitruki centās iepotēt boļševistiskās idejas, bet panākumi bija pre-

tēji. Ļoti bieži gadījās, ka poļitruks uz jautājumiem atbildēja: To un

to tā teica Ļēņins vai Staļins, un tad tas jau bija neapstrīdams likums.

No sākuma kareivji uzstādīja bez gala daudz jautājumu un apstrīdēja

poļitruku boļševistiskās gudrības, bet, kad viens otrs par to dabūja
ciest un tika vajāts, kareivji palika dienu no dienas klusāki un maz-

runīgāki.
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Arī uztura devu pēc iekļaušanas sarkanarmijā samazināja par ap-

mēram 400 kalorijām, pie tam paskaidroja, ka tas tiekot darīts

kareivju labā, jo sarkanarmijas uztura devu esot noteikuši gudri
Padomijas profesori, un tās liekās kalorijas, kas līdz šim izsniegtas,
esot bijušas karavīru veselībai kaitīgas.

Latvijas armijā kareivjiem izdeva divi apģērba komplektus: viens

mācībām ikdienā, bet otrs — izejas tērps. Tiem, ko norīkoja darbos,

bija vēl tiešais apģērba komplekts — darba tērps. Tagad, pēc sarkan-

armijas noteikumiem, kareivim varēja būt tikai viens vienīgs apģērba

komplekts. Atvaļinājumus kareivjiem ārkārtīgi ierobežoja. Atļauju
iet uz pilsētu kareivji saņēma ļoti reti, pie tam arī šis atvaļinājums
vienmēr bija ļoti īslaicīgs. No sākuma, gan ierobežoti, piederīgiem

atļāva kareivjus apmeklēt kazarmās, bet vēlāk to noliedza pavisam.
Ar poļitruku ierašanās pirmajām dienām tie uzsāka nesaudzīgu

karu ar neesošām utīm. Mūsu aizrādījums, ka latviešu kareivjiem
utu nav un ka tie tādus zvērus pa lielākai daļai nemaz nav redzējuši,
poļitruki neievēroja un neticīgi purināja galvu. Vienībās ieveda spe-
ciālu žurnālu, kurā bija paredzēts atzīmēt stāvokli utu frontē, bet,

tā kā mūsu bataljonā tās netika konstatētas, tad arī žurnāli palika
neizmantoti.

Saņēmām arī pavēli nodot personīgos ieročus un municiju. Pie

katra virsnieka varēja atrasties tikai viens revolveris un 16 patronas,

pārējais viss bija jānodod. Ja virsnieku atlaida atvaļinājumā, tad

ierocis viņam bija jāatstāj karaspēka daļā. Ja pie kāda atrada liekas

patronas, tad to uzskatīja par lielu pārkāpumu. Komisārs un poļi-
truki katrā izdevīgā gadījumā centās latviešus nostādīt kā atpakaļ
palikušus un „nekultūrālus", pie tam vārdu „kultūrāls" piesauca līdz

apnikumam vietā un nevietā. Komisārs pastāvīgi bija norūpējies par

kareivju un virsnieku virtuvi un bija pastāvīgās bailēs, ka kareivju
ēdienam kāds kaitētājs nepieliek kādu indi vai smalkas naglas.

Pie pāriešanas sarkanarmijā lielāko daļu virsdienesta instruktoru

atvaļināja no dienesta, jo pēc sarkanarmijas statiem tādu bija pare-

dzēts ļoti maz. Virsnieku turpretim nepietika, un daļu virsnieku

vietniekus nozīmēja uz virsnieku vietām.

Jaunajās pagaidu mītnēs tomēr ilgi nodzīvot nepaspējām. Batal-

jonu pārvietoja uz Rīgas Citadeli, bij. Armijas štāba bataljona tel-

pās. Par šo pārvietošanu bijām ļoti priecīgi, jo tur kazarmas bija ļoti
labas.

Līdzšinēja krievu komisāra vieta naca kads no Krievijas atbraucis

latviešu komūnists. Ar šo latviešu komisāru varēja saprasties daudz
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labāki. Viņš vienu otru lietu, ko krievu komisārs būtu uzskatījis par

kontrrevolūciju, — likvidēja bez sekām. Bet ne visi komisāri-latvieši

bija tādi.

Kādu dienu pie mums ieradās kāds krievu ģenerālis, apskatīja
karavīru novietojumu, un pēc apskates pateica: „Nekas, diezgan kul-

tūrāli esat novietojušies, turpretim krievu daļām jādzīvo mežā".

Drīz saņēmām rīkojumu nedēļas laikā atstāt telpas un izvākties. Rīgā
telpas atrast neizdevās. Sākām meklēt Rīgas apkārtnē. Izraudzījā-
mies Rīgas Jūrmalu, kur telpas varēja atrast, bet krievu priekšnie-
cība mūsu novietošanai ārpus Rīgas nepiekrita. Beidzot mums ierādīja

telpas kādā bijušā Rīgas skolā, uz kurieni arī lika 2 dienu laikā pār-
vākties. Lielā steigā, pieņemot naktis palīgā, tad arī pārvācāmies.
Mūsu līdzšinējās telpas Citadelē tomēr visu laiku palika tukšas.

Kad izsludināja Baltijas vāciešu otrreizējo repatriāciju, daudzi

latviešu virsnieki mēģināja to izmantot. Dažiem tas izdevās, bet bija
arī gadījumi, kad pie ieejas repatriācijas komisijā čekisti virsniekus

arestēja. Mūsu bataljona komandierim pltn. Lasmanim bija izdevies

dabūt repatriācijas dokumentus. Par to nu bija liels uztraukums. Vis-

vairāk uztraucās komisārs, sevišķi par to, ka pltn. Lasmanis viņam

iepriekš nekā neesot teicis. Pulkvedi izsauca arī uz korpusa štābu pie

komisāra, kur tas „biktēts". Bet pltn. Lasmanis par to tikai pasmējās,

jo viņam visi repatriācijas dokumenti jau bija kabatā, un tas skaitījās

Vācijas valsts aizsardzībā.*)

Viņš solījās vēl pirms prombraukšanas mani apciemot dzīvoklī,

bet, atnācis pēdējo reizi uz bataljona štābu, teica, ka viņam sekojot
čekisti un ka tādēļ viņš mani neapciemošot.

Tad pēkšņi arī mani izsauca korpusa komisārs uz „bikti". Vispirms

noprasīja, vai man esot kāds īpašums un vai tas nav nacionālizēts.

Atbildēju, ka īpašums ir, bet nacionālizēts tas nav, jo nav tik liels.

Tad komisārs man jautāja, vai es godīgi strādāšot. Atbildēju, ka strā-

dāšu tāpat, kā esmu strādājis līdz šim. Jautāja, vai es gribot, lai mani

ieceļ par bataljona komandieri. Atbildēju, ka baidos, vai komandiera

pienākumi man būs pa spēkam un ka es paliktu labāk vecajā amatā.

• Pēc bazu līguma noslēgšanas uz Vācijas vēlēšanos Latvija noslēdza ar Vāciju t.s.

repatriācijas līgumu, saskaņā ar kuru Latvijas valdība apņēmās atbrīvot no Latvijas

pavalstniecības visus vācu izcelsmes Latvijas pavalstniekus, kas „līdz 1939. g. 15.

decembrim paziņo savu gatavību uz visiem laikiem atteikties no Latvijas pavalstniecī-
bas un atstāt Latviju". Repatriējās 47.808 personas. Līdzīgu līgumu pēc sarkanarmijas

iebrukuma Latvijā ar Vāciju noslēdza arī Padomju Savienība. To izmantoja arī vairāki

simti latviešu, kam bija kāda radniecība ar vācu izcelsmes personām, lai paglābtos no

boļševiku terrora un glābtu savu dzīvību.
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Man jāatzīstas, ka es tieši baidījos no šī amata, jo redzēju, cik grūti
un ar kādiem sarežģījumiem bija jācīnās pltn. Lasmanim. Tad komi-

sārs jautāja, cik ilgi es darbojoties līdzšinējā amatā un kādus amatus

esmu līdz šim ieņēmis armijā. Kad pateicu komisāram savu dienesta

gaitu Latvijas armijā, tas noteica, ka, lai gan esot bijis arī otrs kandi-

dāts, savā laikā kalpojis arī sarkanarmijā, tad tomēr bataljona ko-

mandiera amatā iecelšot mani. Komisārs nolasīja garu notāciju, kā

man jāstrādā un kas man draud, ja es nebūšu uzticīgs Padomijai.
Otrā dienā saņēmu pavēli, ar ko biju nozīmēts bataljona komandiera

amatā. Atzīmējams, ka neviens cits, ne korpusa komandieris, nedz

korpusa štāba priekšnieks (latvieši) netika man ne vārda minējuši

par šo manu iecelšanu. No tā varēju secināt, ka galvenie rīkotāji ir

nevis korpusa ierindas vadība, kā tam vajadzētu būt, bet gan politis-
kais komisārs.

Pēc līdzšinējā bataljona komandiera repatriēšanās to pašu vēlējās
darīt vēl arī 4 vienības kareivji. Mūsu komisāram šī lieta ļoti nepa-

tika, un tas noteica man kareivju ziņojumus tālāk nesūtīt, un, lai šie

karavīri paši personīgi nevarētu griezties repatriācijas komisijā,
noliedza tos atlaist arī atvaļinājumā. Komisārs un poļitruki mēģināja
šos karavīrus atrunāt no repatriācijas, bet kareivji čekistiem acīs

pateica tādas lietas, ka man sāka palikt bailes, ka viņi tālāk par šo

kabinetu netiks. Sevišķi aktīvs bija kāds kareivis-students Viņš bija

pamatīgi izstudējis Staļina konstitūciju un tagad atklāti parādīja

boļševiku nejēdzīgos melus un nežēlību. Atceros šādu izteicienu:

„Vai jūs domājat, ka tauta nezina, kas notiek čekas pagrabos? Vajaga
tikai paskatīties uz šo cilvēku sejām, kas no turienes izkļuvuši, kaut

viņi ir mēmi un nerunā..." Šis kareivis-students minēja vēl daudz

citu faktu, kā «vienbalsīgās" vēlēšanas, mītiņus, demonstrācijas u.t.t.

Komisāram un poļitrukiem palika stipri neērti, it sevišķi no manas

klātbūtnes, un tie steidzās sarunu pārtraukt. Vēlāk, kad jautāju šim

kareivim, kāpēc viņš nebaidījās tik droši uzstāties, tas atklāja, ka

repatriācijas dokumenti viņam tanī brīdī esot jau bijuši kabatā. Šie

kareivji bija paspējuši savas lietas nokārtot pa to laiku, kad rotas

komandieris tos bija norīkojis uz pilsētu iepirkties virtuves vajadzī-
bām. Šo «iepirkšanos" bijām izdomājuši kopā ar kareivju rotas ko-

mandieri, lai palīdzētu kareivjiem tikt uz repatriācijas komisiju.
Saņēmām rīkojumu pilnīgi pāriet uz krievu reglamentiem un notei-

kumiem. Tie, salīdzinot ar Latvijas armijas reglamentiem, bija drako-

niski. Divu stundu atvaļinājuma nokavējumu uzskatīja par dezer-

tēšanu, un vainīgajam tribunāls bija neizbēgams. Kāds vienības ka-
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reivis atvaļinājumā svētdienā bija izbraucis uz Siguldu. Tā ka auto-

busi bijuši pārpildīti, tas nav ticis iekšā un sakarā ar to nokavējis
atvaļinājumu par apmēram 3 stundām. Pirmdienas rītā saņēmu par
šo gadījumu dežūrvirsnieka ziņojumu. Pārrunājot šo gadījumu ar

komisāru, kas arī pats tajā dienā bijis Siguldā un redzējis, ka auto-

busi tiešām vairs pasažierus neuzņēmuši, mēs nospriedām, ka kareivi

vajadzētu glābt. Izsaucām rotas komandieri un likām tam uzrakstīt

ziņojumu, ka viņš kareivim atvaļinājumu ir pagarinājis, un tādā gadī-

jumā es lietu varētu izbeigt. Tomēr rotas komandieris to atteicās

darīt. Šādā situācijā man nekas cits neatlika, kā lietu virzīt tālāk.

Pēc kāda brīža pie manis ienāca bataljona komisārs un uztraukts

stāstīja, ka rotas komandieris esot izstāstījis vienības ebrēju poļitru-
kam, kā mēs esot gribējuši to pierunāt rakstīt nepareizu ziņojumu.
Komisārs bija stipri uztraukts un teica, ka varam par šo lietu sagaidīt
nepatikšanas, ja poļitruks to ziņotu tālāk. No tā bija spriežams, ka

arī komisāri un poļitruki izspiegoja viens otru. Otrā dienā komisārs

pateica, ka viņš esot tomēr pierunājis poļitruku šo gadījumu noklusēt.

Atvaļinājumu nokavējušo kareivi tribunāls notiesāja ar 2 gadiem
disciplinārā bataljonā.

Kāds no ebrēju poļitrukiem bieži nāca ar dažādām sūdzībām par

kareivjiem. Viņam sevišķi nepatika 2 kareivji. Pirmais bija nodarbi-

nāts kā karavīru veikala pārzinis, bet otrs kā mantzinis. Kādu dienu

šis poļitruks stāstīja, ka šie kareivji esot nedisciplinēti, un viņš esot

pārliecināts, ka tie neesot tīri cilvēki un izdarot nelikumības, viens

veikalā, bet otrs noliktavā. Tos vajagot pārcelt uz rotu, kuras ko-

mandieris bija boļševikiem simpatizējošs. Es nopratu, kas pēc pārvie-
tošanas šiem kareivjiem draudētu, jo kur gan nevar atrast vainu, ja
tādu priekšniecība pati meklē. Pateicu, ka es tam nevaru piekrist,

jo poļitruks neko konkrētu nevar uzrādīt un personīgu simpātiju vai

antipātiju dēļ nevar kareivjus sākt vajāt. Izsaucu pie sevis šo kareivju
tiešos priekšniekus. Tie par abiem kareivjiem deva ļoti labas atsauk-

smes. Komisārs man piekrita, un tā tā lieta arī palika. Vēlāk komi-

sārs pateica, ka šie kareivji esot izteikušies pret padomju iekārtu,

īsi pirms iziešanas uz nometni, ebrēju poļitruks bija uzgājis, ka abi

minētie kareivji kopā ar vēl trešo kareivi lietojuši kazarmu rajonā
alkoholu. Viņu vaina bija tā, ka atnācis kāds paziņa un atnesis pudeli

konjaka, kuru tad kopīgi izdzēruši. Poļitrukam bija dibināts iemesls

uzbrukt, bet atkal nelaime: Trešais kareivis bija komūnistiskās jau-

natnes loceklis. Es pastāvēju uz to, ja vispāri soda šos kareivjus, tad
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jāsoda visi 3, an komjaunietis, bet šadu blamāžu poļitruks negribēja

pielaist. Tā atkal viss tracis sabruka.

Šim poļitrukam stipri nepatika ari bataljona štāba priekšnieks
un gribēja panākt viņa pārcelšanu. Beidzot ari komisārs piekrita
poļitrukam, abi mēģināja mani pierunāt, lai ierosinu šī virsnieka

pārvietošanu uz citu karaspēka daļu. Atbildēju, ka man nav nekāda

iemesla šādam ierosinājumam. Tad poļitruks pateica, ka štāba priekš-
nieks neesot politiski uzticams. Pats par sevi saprotams, ka, ja šādu

ierosinājumu nosūtītu, tas varētu būt liktenīgs šim virsniekam un

pārvietošanas vietā tas viegli nokļūtu čekas nagos. Es šādos gadījie-
nos nostājos uz tāda viedokļa, ka bez konkrētiem pierādījumiem
nevar cilvēku apvainot un varbūt pazudināt. Tā arī šinī gadījumā

pieprasīju konkrētus pierādījumus, bet tos man nedeva, un es atteicos

sūtīt ierosinājumu bez iemesla uzrādīšanas. Tā arī tas palika. Ka par

štāba priekšnieku ir kaut kas ziņots, nopratu no tā, ka arī korpusa
komandieris man jautāja, kā es esot apmierināts ar savu štāba priekš-
nieku. Ja karš ar vāciešiem tik ātri nebūtu sācies, diezin kāds liktenis

būtu sagaidījis štāba priekšnieku. Arī kāds virsleitnants bija izdarījis

kļūdu, kas viņam varēja dārgi maksāt. Kad notika parakstīšanās uz

valsts aizņēmumu, pie manis ieskrēja poļitruks Raškovskis un uz-

traukts stāstīja, ka virsleitnants parakstījies par ļoti niecīgu summu

un katēgoriski atsakoties vairāk parakstīt. Pēc rīkojuma no augšas

mītiņā bija ~vienbalsīgi" nobalsots ziedot aizņēmumam 3
/4 mēneša

algas, bet šis virsleitnants bija parakstījies tikai uz nepilnu lU daļu.
Tā nu bija vesela kontrrevolūcija, un poļitruks uztraukumā izmeta,

ka viņš neuztraucoties par to, ka virsleitnants sevi esot parādījis, kas

viņš ir, bet viņam esot nepatīkami ziņot korpusam, ka mūsu vienība

nav parakstījusies 100 %>.

No šī un arī citiem līdzīgiem gadījumiem bija redzams, kā komi-

sārs un partijas organizācijas sekretārs tika darīts atbildīgs par to,

lai vienībā viss notiktu 100 %. Lai situāciju glābtu, apsolījos runāt

ar virsleitnantu. Aprunājoties ar virsleitnantu, tomēr atzinām, ka

pacelt parakstīto aizņēmuma summu nebūtu prāta darbs, tādēļ noru-

nājām lietu nostādīt tā, ka viņam ir tik spaidīgi materiālie apstākļi,
ka viņš ar vislabāko gribu vairāk ziedot nevar. Vēlāk rezēju, ka Šis

virsleitnants ir tomēr ieskaitīts neuzticamos. Šis notikums bija radījis
arī komisku gadījumu, par ko smējās vēlāk visa vienība. Kāds vienī-

bas leitnants, redzēdams, ka virsleitnants ir parakstījies uz V< mēneša

algas, bija parakstījies arī tikai uz V4, kas atkal sacēla poļitrukos
veselu vētru, jo kā var pielaist, ka arī šis virsnieks, ko boļševiki
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uzskatīja par savu cilvēku, atļaujas tādu kontrrevolūciju. Leitnants

tomēr tūliņ pasteidzās savu „kļūdu" nožēlot un summu paaugstināja,
taisnojoties, ka viņš parakstījis V4tādēļ, ka to darījis virsleitnants,
kas ir augstākā dienesta pakāpē par viņu.

Korpusa daļas tanī laikā sastāvēja no latviešiem, bet katrā vienībā

pie vienības komandiera bija pielikts krievu poļitruks, kam bija pie-
šķirta tāda pati disciplinārā vara un tiesības kā vienības komandie-

rim, un pēdējais viens pats bez poļitruka ziņas un piekrišanas savā

vienībā nekā nedrīkstēja darīt, ne rīkoties. Pie daļas jau bija poļitruks
ar kara komisāra nosaukumu, — ar tādām pašām tiesībām uz ko-

mandieri, kā poļitrukam vienībā. Tātad dubulta komandiera uzrau-

dzība. Poļitruki bija padoti kā komisāram, tā arī daļas komandie-

rim, bet bieži komisārs bez daļas komandiera klātbūtnes un ziņas
oficiāli apspriedās ar poļitrukiem un deva tiem savus norādījumus
un rīkojumus. Bez poļitrukiem karaspēka daļās bija arī viens otrs

krievu virsnieks. Vēl bija daļas partijas organizācijas sekretārs-po-

ļitruks.
Pie mums tāds bija ebrējs Raskovskis, un no šī vīra, cik novēroju,

baidījās arī komisārs. Bez visiem šiem daļā vēl oficiāli pastāvīgi skai-

tījās čekas pilnvarotais, kas nebija padots ne daļas komandierim, ne

komisāram. Kādi tam bija uzdevumi, to mēs, latvieši neviens nezinā-

jām, bet skaidrs bija, ka viņa uzdevums bija novērot un spiegot, kas

notiek daļā. No šī vīra visi poļitruki un arī komisārs stipri baidījās.
Polītiskie darbinieki pa lielākai daļai bija ar ļoti zemu vispārējo

izglītību un pat vāji rakstīt pratēji, bet par to piesātināti ar visādām

boļševistiskām gudrībām, par ko mēs, „atpakaļpalikušie" latvieši,

nekā nedrīkstējām iebilst, un, ja kāds to iedrošinājās, tad to uzskatīja

par kontrrevolūcionāru. Šī iemesla dēļ pacietīgi vajadzēja uzklausīt

vislielākās muļķības un melus. Reiz, ieejot komisāra kabinetā, kad

komisāra tur nebija, uz galda atradu kādu biezu kladi, kuru apska-

tot, redzēju, ka šai kladē tiek reģistrēti visi karavīri, kas kautko

izteikuši pret padomju iekārtu, pie tam sīki bija atzīmēts, ko kara-

vīrs teicis. Bija arī atzīme, ar ko šis karavīrs satiekas un draudzējas.

Sakaru bataljona virsnieku un instruktoru sastāvs lielum lielā vai-

rumā bija noteikti pretlieliniecisks, un viens otrs centās to pierādīt

arī vārdos un darbos. Tā bija riskanta un veltīga spēle, jo ar to nekā

nevarēja panākt, bet gan taisni otrādi, varēja kaitēt latviešu korpu-

sam, jo nebija noslēpums, ka komūnisti uz korpusu skatījās ar lielu

neuzticību, sevišķi uz virsniekiem. Kādai demonstrācijai kompar-

tija bija pat sagatavojusi plakātu ar prasību latviešu korpusu izfor-
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mēt. Sevišķi naidīgi pret latviešu karavīriem bija ebrēju miliči. Tie,

kur vien varēja, centās mūsu karavīriem piesieties un nostādīt tos kā

kontrrevolūcionārus. It sevišķi ebrējiem nepatika latviešu dziesmas.

Bija izdots saraksts lielam skaitam latviešu dziesmu, ko noliegts dzie-

dāt, bet starp nenoliegtām dziesmām bija palikušas dažas stipri nacio-

nālas un patriotiskas, ko karavīri mīlēja dziedāt, ejot komandā pa

ielu. Šo dziesmu dēļ bieži iznāca konflikti ar ebrēju miličiem, kas pat

mēģināja karavīru komandas apturēt un pārtraukt dziedāšanu. Tā,

piem., kādu vakaru mūsu vienības kareivju komanda bija gājusi
vakara pastaigā, dziedādama latviešu dziesmas. Publika uz ielas

kareivjus sagaidījusi ar aplausiem un pa trotuāru sekojusi karavīriem.

Tas nav paticis Rīgas milicijas 2. iecirkņa priekšniekam — ebrējam,
kas mēģinājis dziedāšanu pārtraukt, bet komandas vecākais, kāds

kaprālis, nav viņam paklausījis un turpinājis gājienu ar dziesmām.

Ejot garām Brīvības piemineklim, to ar komandu sveicinājis. Mūsu

novietnē ieradās čekisti ar ebrēju milicijas priekšnieku priekšgalā,

arestēja kaprāli un dažus kareivjus par it kā izdarīto pretpadomju

demonstrāciju uz ielas. Kaprāli un arestētos 5 kareivjus notiesāja uz

7—9 gadi spaidu darbos. Šo karavīru vienīgais pārkāpums bija tas,

ka tie bija dziedājuši latviešu dziesmas un sveicinājuši Brīvības pie-
minekli. Bez šī bija vēl vairāki gadījumi, kur ebrēju miliči mēģināja
aizturēt kareivju komandas, par it kā aizliegto dziesmu dziedāšanu

un, ja nevarēja citādi piesieties, tad uzdeva, ka kareivji sagrozot

dziesmu tekstu ar pretvalstiskiem vārdiem. Tā kādu dienu kāds mili-

cis-ebrējs bija mēģinājis aizturēt kareivju komandu par it kā neatļautu

dziesmu dziedāšanu, bet, kad komandas vecākais miliča mēģināju-
mam nav piegriezis vērību un turpinājis gājienu, milicis sekojis ko-

mandai līdz kazarmām un ieradās arī pie manis. Uz manu jautā-

jumu, kādas dziesmas ir tieši dziedātas, milicis teica, ka viņš labi

neprotot latviešu valodu, bet esot dzirdējis, ka dziesmā esot vairāk-

kārtīgi atkārtojušies vārdi: ~Tik pie Gaujas" un vārds ~dzimtene"

un ka tādēļ dziesmai vajagot būt aizliegtai. Kad miliča apsūdzību

noraidīju, tas saniknots aizgāja, solīdamies par
mani ziņot priekšnie-

cībai.

Poļitruki un komisārs pielika visas pūles, lai bataljonā nodibinātu

komjauniešu šūniņu un tanī savervētu vairāk biedrus. Tomēr, par

spīti pieliktām pūlēm un pat draudiem izdevās savervēt tikai ļoti

niecīgu skaitu kareivju, un tie paši pa lielākai daļai bija nelatvieši ar

krieviskiem uzvārdiem. Komjauniešos centās tikt arī tādi kareivji,
kam bija slikta uzvešanās un kas bija ar tumšu pagātni. Viens otrs
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no kareivjiem bija arī spiests iestāties komjaunatnē pēc poļitruku
mājiena, kaut gan nesimpatizēja boļševikiem. No šādiem elementiem

tad nu arī beidzot nodibinājās komjauniešu grupa ap 20 kareivju
sastāvā no visa bataljona.

Mūsu komisārs, latvietis Folkmanis, uz Krieviju bija aizbraucis

1917. gadā kopā ar Rīgas Felzera fabriku, kur tas strādājis kā at-

slēdznieks. Krievijā piedalījies pilsoņu karā, beidzis dažādus kursus

un tagad kā kara komisārs bija atsūtīts uz Latviju. Viņa māte, māsa

un brālis visu laiku dzīvojuši Latvijā. Kā cilvēks komisārs nebija
ļauns un negribēja nevienu latvieti, kā viņš pats teica, pazudināt.
Viņš bija arī lepns uz savu latvieša tautību un arvien uzsvēra, ka ir

latvietis. Par Latvijas atbrīvošanu, tapšanu un dzīvi pēdējos 20 gados
komisārs bija ļoti maz informēts un, ja kaut ko zināja, tad gluži
citādi, nekā tas patiesībā bija.

Kādā dienā mani un komisāru izsauca pie sevis korpusa komisārs

Smirnovs un jautāja, kuri no vienības karavīriem esot kontrrevolū-

cionāri noskaņoti. Atbildēju, ka ar politiku nenodarbojos, jo uzskatu,

ka ar to jānodarbojās komisāram un poļitrukiem un ka man nav

zināmi tādi karavīri, kas būtu kontrrevolūcionāri. Korpusa komisārs

to pašu jautāja arī manam komisāram, un arī tas atbildēja, ka vie-

nībā noteiktu kontrrevolūcionāru nav. Par šādām atbildēm augstais
komisārs noskaitās un uzkliedza, ka tas nevarot būt, ka tik lielā daļā
neesot neapmierinātu ar padomju iekārtu, un vai tad tiešām tur

neesot tādu karavīru, kam boļševiki būtu ko nodarījuši: atņēmusi
zemi, nacionālizējuši īpašumus u.t.t. Korpusa komisārs uzdeva līdz

rītam piesūtīt sarakstu ar 15 kontrrevolūcionāriem karavīriem, pie
kam aizrādīja, ka arī man esot jāinteresējas par polītiku un par polī-
tisko noskaņojumu, un, ja es to nedarīšot, tad es pats esot kontrrevo-

lūcionārs. Sarakstu arī sastādīja, un vienību poļitruki sameklēja
uzdotos 15 kontrrevolūcionārus. Sarakstā ievestos karavīrus atvaļi-

nāja no dienesta.

Reiz ievēroju, ka kāds ir vandījies pa mana rakstāmgalda atvilkt-

nēm, pie tam dežūrvirsnieks man zināja stāstīt, ka, pārbaudot štāba

kanceleju un manu kabinetu, viņš esot atradis vakarā vēlu pie mana

galda sēžot un lasot laikrakstu čekas pilnvaroto kapteini Šnēveli, ko

vienības kareivji bija nokristījuši par «mistisko kapteini". Nebija ne

mazāko šaubu, ka rakstāmgalda pārmeklētājs ir šis «mistiskais kap-
teinis".

Reiz bija notikusi kontrrevolūcija arī ar toreizējo laikrakstu Sar-

kanais Kareivis. Kādā dienā pie manis kabinetā, kur pašlaik atradās
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arī bataljona komisārs, ieskrēja poļitruks Gusevs un uztraukts stās-

tīja, ka kareivji vienā rotā lasot Sarkano Kareivi, pie tam viens

lasot, bet pārējie pie katra teikuma smejoties, kliedzot un svilpjot.
Gājām ar komisāru uz „kontrrevolūcijas" vietu noskaidrot, kas tur

īsti notiek. Izrādījās, ka kareivji lasīja «Sarkanā Kareivī" ievietoto

„kara korrespondenta" Vulfsona rakstu par bijušo Latvijas nacionālo

armiju, kurā aprakstīts, ka latviešu virsnieki necilvēcīgi apgājušies
ar kareivjiem, visādi tos nerrojuši un spīdzinājuši. Kareivji bijuši

padoti pilnīgai virsnieku-izvirtuļu patvaļai, pie tam kareivji saņē-
muši sliktu un nepietiekošu uzturu pēc ļoti garām darba un mācību

stundām. Uz komisāra jautājumu, kas te notiek, kāds no kareivjiem

parādīja Vulfsona rakstu un teica, ka par to ne tikai viņiem esot

jāsmejas, bet jāsmejas esot pat zirgam, jo viņi paši taču šai armijā
visu laiku esot bijuši un zinot, kā ar viņiem apgājušies virsnieki,

kādu uzturu saņēmuši, un cik bijuši nodarbināti un ka taisni otrādi,

tagad sarkanarmijā esot daudz sliktāks ēdiens, darba stundas daudz

garākas un pie tam pat svētdienās netiekot atvaļinājumos u.t.t.

Komisāram visa šī lieta stipri nepatika, un viņš solījās Vulfsonu

vienībā vairs nelaist. Bet tie bija tikai vārdi, jo šis Vulfsons tāpat

turpināja nākt uz vienību intervēt kareivjus un instruktorus.

Negals bieži bija ar daudzajiem komūnistu varas vīru tēliem un

fotogrāfijām. Tie bieži vien kareivjiem vēlās laukā no rokām un

saplīsa. Tā, kādreiz atrodoties blaku telpās, dzirdēju, ka otrā istabā

kaut kas nokrīt un saplīst un kāds iesaucas: „Vai Dieviņ, eņģelītis

pagalam". Paskatījies, redzēju, ka uz grīdas guļ saplīsusi Engelsa

ģīmetne, bet klāt tai stāv kareivis. Tas, ieraudzījis mani ienākot

telpā, stāsta, ka nesot Engelsa fotogrāfiju, tā nejauši izkritusi no

rokām un saplīsusi. Kādu vakaru, uzstādot kareivju klubā kino

aparātu, vienības elektromontieris, kāds kareivis, velkot elektrības

vadu, bija apņēmis Ļeņina tēlam ar kabeli cilpu ap kaklu, kas sacēlis

klātesošos kareivjos smieklus. Minēto redzējis un dzirdējis poļitruks

Skripņiks, un par notikumu pastāstīja mistiskajam kapteinim-čekis-

tam, bet tas tālāk korpusa komisāram. Nu bija vētra ūdens glāzē.
Abi ar komisāru tikām izsaukti uz korpusa štāba polītdaļu, kur man

noprasīja, kad reiz beigšoties vienībā kontrrevolūcija, un uzdeva

šo lietu sīki izmeklēt. Ar lielām pūlēm izdevās lietu nostādīt par

nevainīgu sagadīšanos, jo elektrotechniķim, velkot vadus gar Ļeņina

tēlu, tas ar vadu rokā apņēmis tēlu, lai tiktu tam garām. Tas citiem

izlicies, ka tēlam tiek apmesta cilpa. Diezgan bieži šādos un līdzīgos
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gadījumos nacas glābt kareivjus no nepatikšanām, nostādot notikušo

kā vienkāršu pārpratumu.
Ar katru dienu stāvoklis vienībā palika drūmāks un nepanesa-

māks. Visapkārt bija spiegs spiega galā. Bez poļitrukiem spiegošanas
un nodevēju darbam piesaistīja arī savervētos komjauniešus, bez tam

nevarēja zināt, vai bez šiem nav vēl citi nezināmi ziņotāji. Karavīri

palika dienu no dienas klusāki un mazrunīgāki, jo kas varēja zināt,

ar ko runā un vai izteicieni netiek paziņoti tālāk. Bija jābūt ārkār-

tīgi uzmanīgam, lai sevi nenodotu un nepazudinātu. Viens otrs no

virsniekiem jau bija vienkārši pazuduši, un neviens nezināja, kur tie

palikuši. Pa lielākai daļai tie bija izsaukti uz korpusa štābu un no

turienes vairs neatgriezās.
Lai gan virsniekiem it kā bija piešķirtas zināmas tiesības, bet fak-

tiski noteicēji bija komisāri. Bieži vien redzēju, ka pat korpusa ko-

mandieris nekā nezināja, jo visur rīkojās korpusa komisārs Smir-

novs. Tā kādu dienu saņēmu no korpusa komisāra pavēli atvaļināt
no dienesta divus vienības leitnantus. Pēc kādas nedēļas man korpusa
komandieris pa telefonu jautāja, vai minētie virsnieki esot atvaļināti
un kā rīkojums tas esot. Tātad šo virsnieku atvaļināšana bija notikusi

bez korpusa komandiera ziņas. Viens otrs no virsniekiem mēģināja
tikt labprātīgi no dienesta vaļā, uzrādot motīvētus iemeslus. Pa lie-

lākai daļai šādus atvaļināšanas lūgumus noraidīja, un, ja kādu virs-

nieku arī atvaļināja, tad tas pēc tam pazuda, domājams, čekas pa-

grabos. — (Turpinājums 208. lpp.)

IZIEŠANA VASARAS NOMETNĒS LITENĒ UN OSTROVIEŠOS

1941. g. martā izplatījās ziņa, ka korpusam maijā būšot jāiziet
nometnēs. Korpusa vadība plānoja nometnes iekārtot katrai divīzijai

atsevišķi: 181. divīzijai pie Smārdes, 183. divīzijai pie Strenčiem un

korpusa citām daļām pie Carnikavas, bet kara apgabala štābs noteica

visam korpusam būt vienā nometnē pie Litenes.*) Tad arī kļuva

skaidrs, ka šī nometne nav domāta karaspēka apmācībām, jo tur

* Litenes pagasts ar tā paša nosaukuma muižu un dzelzceļa staciju atrodas apm. 19

km no Gulbenes pilsētas un robežojas ar Latgali. Latvijas neatkarības pēdējā posmā
tur sapieru komandas skaistās Pededzes upes priežu silos bija uzcēlušas barakas kara-
vīru vasaras nometnei un vairākus kilometrus attālajā izdegušajā sila daļā ierīkojušas

šaušanas poligonu kājnieku un artilērijas pulkiem. No Litenes stacijas bija izbūvēts

uz nometni plats un taisns ceļš, piemērots piegādei un smagai satiksmei. Pāri Pede-

dzes upei bija uzcelts koka konstrukcijas tilts, kā nometnē, tā poligona rajonā ieurb-

tas akas. Nometne bija labi piemērota mazākam karavīru skaitam.
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Litenes un apkārtnes karte

nebija pietiekami plašu apmācības un šaujamlauku, kādi būtu vaja-

dzīgi tik plašai vienībai kā korpusam. Korpusa štāba virsnieki izrau-

dzīto nometnes vietu savā starpā atklāti sauca par koncentrācijas
nometni.

Iziešana nometne bija noteikta jau uz 15. maiju. Ģen. Kļaviņām
tomēr izdevās panākt šī termiņa atlikšanu uz 1. jūniju.

Korpusa štābs, korpusa sakaru un sapieru bataljoni un 183. strēl-

nieku divīzija nometnē ieradās 1. jūnijā, bet 181. strēlnieku divīzija
un korpusa artilērijas pulks tikai 10. jūnijā. Korpusa štābs novietojās
Litenes muižā, 183. strēlnieku divīzija un korpusa sakaru un sapieru

bataljoni Litenes nometnē, bet 181. strēlnieku divīzija un korpusa

artilērijas pulks pie Ostroviešu mājām, apm. 14 km dienvidaustru-

mos no Gulbenes, kur nometni nācās ierīkot pilnīgi no jauna pur-

vainā mežā Gulbenes-Rēzeknes šosejas malā.

Noteiktās vietas nometnēm bija pavisam nepiemērotas, bez tam

visu nometnēm paredzēto rajonu agrāk šeit novietotās sarkanarmijas
karaspēka daļas bija kilometriem tālu piegānījušas. Lai, siltam laikam

uznākot, nesāktos epidēmijas, bija nepieciešami plaši tīrīšanas darbi.
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Litenes nometne. Ceļš gar nometni ar t.s. pirmo (priekšējo) līniju

Litenes nometnes vispārējais skats ap 1933. gadu
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Drīz pēc ierašanās Litenē atvaļināja 1939. g. iesaukumu, izņemot
instruktoru rotu beigušos. Pēdējiem dienests sarkanarmijā bija 4 gadi.
Latviešu sastāvs korpusā sadila uz pusi. Atlaisto vietā Litenē drīz

ieradās jauniesauktie krievi no Maskavas, Ļeņingradas un Kaļiņinas
kara apgabaliem. Tie ieradās mazās grupās, pa 30—50 cilvēkiem

reizē, kad Litenes stacijā piestāja kārtējais vilciens. Atbraucējus sta-

cijā arvien sagaidīja pūtēju orķestris. Nometnē no pienācējiem tūliņ
izsauca komjauniešus (tādu parasti bija ap

3A) un sadalīja pa atse-

višķām vienībām kā jaunās «proletāriskās asinis".

Sakaru bataljona komandieris pltn. Aperats savas 1941. g. piezī-
mēs turpina:

— Maija sākumā saņēmām norādījumus, ka uz nometni Litenē

būšot jāizbrauc 15. maijā. Drīz arī saņēmām rīkojumu, ka nometni

apskatīt un sadalīt jābrauc daļu komandieriem. lerados Gulbenē

kopā ar komisāru. Priekšā jau bija pārējie korpusa daļu komandieri.

Kāds no vecākiem latviešu virsniekiem man neuzkrītošā veidā pa-

teica, ka viņš jau nometnē esot bijis. Esot neprāts tagad daļas izvest

nometnē, un vajagot pielikt visas pūles, lai izbraukšanu atliktu līdz

tam laikam, kad nometnes vieta daudzmaz būs apžuvuši. Viņš arī

izteica izbrīnu, kādēļ tādā steigā latviešus grib izvest nometnē, nerē-

ķinoties ar apstākļiem, un vai boļševikiem nav tikai kādi nezināmi

nolūki pret latviešu korpusu?

Izbraucām uz nometnes vietu, kur nokļuvām ar lielām grūtībām

ļoti sliktā ceļa dēļ, un, lai gan bija jānobrauc tikai apm. 20 km un

braucām ar Krupa mašīnu, tomēr līdz galam netikām un tālāk ceļu

turpinājām jāšus. Stāvoklis nometnes vietā nebija iepriecinošs. Viena

daļa baraku atradās zem ūdens, un arī vieta, kur bija jāuzstāda tel-

tis, bija zem ūdens. Visur bija vēl daudz sniega. Kāds no mūsu vecā-

kiem virsniekiem aizrādīja korpusa komisāram Smirnovam, ka, ja
daļas tagad, kamēr nometnes vieta nav apžuvuši un sniegs nokusis,

izved nometnē, tad tas nozīmētu tikpat, kā tās iznīcināt, jo tādos

apstākļos neapšaubāmi sāksies slimības. Komisārs pavīpsnāja un no-

teica, ka esot laiks pieradināties pie lauka un kara apstākļiem. Bija
skaidri redzams, ka boļševikus neinteresē karaspēka daļu piemērota
novietošana, bet gan kaut kāda plāna īstenošana pret latviešu kor-

pusu. Klātesošais mūsu vecākais virsnieks pateica komisāram diezgan
asā formā, ka tā ir nerrošanās (izdevateļstvo) ar latviešiem un ka
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viņš personīgi griezīšoties par šo lietu pie Baltijas kara apgabala
priekšnieka. Nezinu, kā nopelns tas bija, bet izbraukšanu uz nometni

tomēr atlika uz 1. jūniju.
Pirms izbraukšanas uz nometni poļitruki diezgan atklāti sāka iz-

teikties pret Vāciju. Agrāk sarunās par Vāciju tie bija stipri atturīgi.
Pulkvedis N., ko jau labu laiku meklēja čeka, vienu otru nakti slap-
stīdamies, pārgulēja arī pie manis, izteicās, ka vācu armija noteikti

uzsāks kara darbību pret Padomiju. Esot tikai laika jautājums, kad

tas notiks. Līdz tam laikam esot jādara viss, lai latviešu korpuss

paliktu neizformēts Latvijā. Pulkvedis ieteica uzmanīgi vērot noti-

kumus, pulcināt ap sevi uzticamus un drošus karavīrus un būt gata-

viem visām varbūtībām.

Sevišķi grūti nācās valdīt kareivjus. Tie bieži un pat ļoti asā veidā

kritizēja padomju iekārtu, ar to kaitēdami ne tikai sev, bet arī visam

latviešu korpusam.
Pirms izbraukšanas uz nometni pilsētā klīda baumas, ka korpusu

nesūtīšot uz Liteni, bet gan uz Krieviju, kas kareivjos sacēla ļoti lielu

nemieru, un bija jābaidās, ka tie uz savu roku kaut ko neizdomā.

Dienu pirms izbraukšanas saņēmu pavēli atvaļināt no dienesta tos

kareivjus, kas bija nodienējuši 2 gadi, t.i., pusi no kareivju sastāva.

Pēc tik liela skaita atvaļināšanas vienība vairs nebija spējīga savus

uzdevumus veikt. Uz šo apstākli aizrādīju komisāram, bet tas atbil-

dēja, ka gan jau saņemšot papildinājumu. Man šī lieta likās savāda,

jo jaunkareivjus bija paredzēts iesaukt tikai vēlā rudenī. Kad par to

atkārtoti minēju komisāram un izteicu domu, ka par apstākļiem pēc

kareivju atvaļināšanas vajadzētu ziņot tālāk, komisārs izvairījās no

sarunas turpināšanas. Bija redzams, ka viņam ir kaut kas vairāk

zināms. Daļu kareivju steigā atvaļināja vēl vienības pastāvīgajās
mītnēs, bet pēdējos — nometnē, uz kurieni izbraucām 30. maijā.

Izbraukšanas priekšvakarā trim vienības kareivjiem bija atasūtītas

rozes, pie tam sarkanas un baltas tā sakārtotas, ka iznāca Latvijas
nacionālās krāsas. Par šīm rozēm stipri uztraucās poļitruks Raskov-

skis. Par laimi starp kareivjiem, kam rozes sūtītas, atkal bija arī

viens komjaunietis, un tā diezgan viegli varēju pierādīt, ka nevar uz

šiem kareivjiem skatīties kā uz kontrrevolūcionāriem, jo viņi taču

nav vainīgi, ka tādas rozes atsūtītas. Bez tam nevar arī pielaist, ka

komjaunietis būtu kontrrevolūcionārs.

Nometnē kareivjus novietoja barakās, bet virsniekus teltīs. Man

ar komisāru vietraudzis kapt. Mičenko bija sarunājis lauku mājās

pie nometnes divas istabas. Patīkami nebija dzīvot blakus ar komi-
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sāru, bet atteikties arī nevarēja, jo tas radītu aizdomas. Pēdējā laikā

komisārs bieži uzsāka sarunas par vāciešiem. Nopratu, ka viņa no-

lūks izdibināt manu nostāju. Centos sevi iztēlot kā lielu vācu ienaid-

nieku un kā pierādījumu tam minēju faktu, ka I. pasaules karā esmu

brīvprātīgi iestājies latviešu strēlnieku pulkos.

Jau ilgāku laiku centos panākt lēmumu par virsnieku un instruk-

toru pārgrupēšanu no vienas vienības otrā. Mans mērķis bija sagrupēt
virsniekus, instruktorus un kareivjus tā, lai vienā zināmā vienībā

būtu sakoncentrēti boļševistiski noskaņoti karavīri, bet pārējās
vienības būtu no tiem atbrīvotas. Tā rastos pilnīgi uzticamas vienī-

bas, uz kurām vajadzības gadījumā paļauties. Centos arī panākt, lai

pie nacionāli noskaņotiem rotu komandieriem nozīmētu vājāka rak-

stura, nespējīgākus un neuzņēmīgākus poļitrukus. levadīju sarunas

par šo jautājumu ar komisāru. Viņš visumā manam projektam pie-

krita, bet bija pret tūlītēju pārvietošanu. Pēc šīs sarunas secināju, ka

tuvākās dienās kaut kam jānotiek, vai nu virsnieku atvaļināšanai
un pārvietošanai uz citām daļām, vai pat arestiem. Par to aprunājos
arī ar pārējiem virsniekiem, bet ne pie kāda noteikta atzinuma neti-

kām. Virsnieki man ieteica uz pārvietošanu sevišķi nespiest, jo komi-

sāram tā var izlikties aizdomīga.
Komisārs ar katru dienu palika nervozāks un drūmāks. Kādu

dienu viņš sarunā izteicās, ka virs Liepājas esot uzlidojušas vācu

lidmašīnas. Šīs ziņas mums deva jaunus spēkus un cerības tikt vaļā

no sarkanajiem murgiem. Priecājāmies, ka latviešu korpuss ir novie-

tots vienkopus. Pārrunās ar domu biedriem atzinām, ka boļševiki ir

izdarījuši lielu kļūdu, savedot latviešus vienkopus un ka, ja sāktos

karš, latvieši var sagādāt boļševikiem nepatīkamu pārsteigumu. Izrā-

dījās, ka boļševikiem tomēr bija uz to savs iemesls, ko arī drīz pie-

dzīvojām.
Korpusa daļas sāka saņemt papildinājumus, kā kareivjus, tā virs-

niekus, un visi tie bija krievi. Arī mana vienība saņēma papildinā-

jumu — 4 virsniekus un 41 kareivi. Pārbaudot jaunpienākušo doku-

mentus, redzēju, ka 32 kareivji bija komjaunieši. Tagad sapratu boļ-

ševiku plānu — mūs uzskatīja par neuzticamiem, un tādēļ vajadzēja

mūsu starpā bez poļitrukiem „iepludināt" krievus, pie tam speciāli

izmeklētus, t.i. komjauniešus. Lai neatšķaidītu savas rotas ar krie-

viem, pierunāju komisāru saņemto papildinājumu iedalīt vienā rotā,

kam viņš arī piekrita, bet vēlāk pienāca rīkojums no korpusa jaun-

pienākušos sadalīt proporcionāli pa vienībām. Bija skaidrs, ka ne

lietderība svarīga, bet gan zināma plāna īstenošana. Krievu papildi-
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nājumi pienāca ar katru dienu vairāk, un latvieši korpusa vienībās

sāka palikt mazākumā. Bija pat vienības, kurās latviešu vairs bija
zem 20 °/o. Mana vienība pagaidām bija labākā stāvoklī, jo bez

minētā 41 krievu kareivja nevienu vairāk nesaņēmām.

Kad latviešu korpuss bija pietiekoši «atšķaidīts" ar krieviem-kom-

jauniešiem, boļševiki varēja stāties pie „grafikas" nākošās daļas
īstenošanas. — (Turpinājums 214. lpp.)

KORPUSA VECĀKOS LATVIEŠU VIRSNIEKUS NOSŪTA UZ

«KURSIEM" MASKAVĀ

Štābos visi strādāja parasto darbu, bet dūrās acīs, ka šim darbam

krievi tagad veltīja maz vērības un par to neinteresējās. Toties, pa-

rastam darba laikam beidzoties, viņi, atsevišķās istabās ieslēgušies,

turpināja strādāt caurām naktīm. Sardzēs sāka norīkot vienīgi krie-

vus. Bija jūtams, ka kaut kas gatavojas. Arī karaspēka daļās mūsu

virsnieki bija ievērojuši krievu neparasto izturēšanos. Pulkvedis

J. Žīds bija savam komisāram atklāti uzprasījis: „Kādu bumbu jūs
atkal gatavojat?" Korpusa štābā naktīs bija manīts 3. nodaļas —

čekas priekšnieks pulkv. Vesjolkins, kas ar savu nodaļu parasti pie

korpusa štāba neatradās.

10. jūnijā ģenerālis Kļaviņš nejauši dabūja zināt no 295. strēl-

nieku pulka komandiera pulkv. N. Ābeltiņa, ka visi korpusa kājnieku

pulku komandieri nododot savus amatus jaunieceltiem krievu tautības

komandieriem. Kļuva arī zināms, ka visus vecākos latviešu koman-

dierus nomainīšot un sūtīšot kursos uz Maskavu papildināties.

11. jūnijā amatus nodeva pulku komandieri, 12. jūnijā — divīziju
komandieri un arī korpusa komandieris kā pēdējais.

Pēc ģenerāļa Kļaviņa kādas 5—6 dienas korpusu komandēja ģen.
Itn. S. Akimovs, bet pēc tam par korpusa komandieri iecēla ģen.maj.
K. Kačanovu, bet par korpusa štāba priekšnieku pulkv. N. Makov-

čuku.

Korpusa vecāko latviešu virsnieku nomaiņa ar sarkanarmijas
krievu komandieriem iezīmēja korpusa kā latviešu karaspēka vienī-

bas gala sākumu.

Ģenerālis Kļaviņš pēc amata nodošanas 12. jūnija pēcpusdienā
izbrauca no Litenes uz Rīgu, kur viņam 13. jūnijā bija jāierodas pie

kompartijas sekretāra Kalnbērziņa. Pie Kalnbērziņa viņš priekšā

sastapis korpusa komisāru Smirnovu. Sekojošās pārrunās pēdējais
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Ģenerālis A. Krustiņš

atklāti nopaļājis korpusu, apgalvodams, ka korpusā neesot discip-

līnas, ko latviešu komandieri no padotiem neprasot; korpusā esot

jūtamas germanofilas tieksmes, tādēļ apcietināts pulkvedis Upītis

(12. aprīlī); dažu vecāko virsnieku galvās pat perinoties sacelšanās

domas pret padomju iekārtu, tādēļ vajadzējis apcietināt ģenerāļus

Danebergu un Dālbergu. Ģenerālis Kļaviņš aizstāvējies un teicis, ka

viss teiktais esot izdomājums, uz ko Kalnbērziņš atbildējis: „Jūs

daudz ko nezināt, kas korpusā notiek."

Nākošā dienā, 14. jūnijā, uz „kursiem" Maskavā aizbrauca ģene-

rāļi R. Kļaviņš, J. Liepiņš, O. Ūdentiņš, pulkveži K. Lejiņš, 2. Jo-

merts, K. Priedītis, N. Ābeltiņš, J. 2īds, A. Birkenšteins, R. Lielbik-

sis, V. Bruņinieks, H. Jurēvics, E. Strauss, A. Kalniņš, pulkvežleit-
nanti A. Rozltis, R. Peniķis un citi.

183. strēlnieku divīzijas komandieris ģen. Krustiņš bija atteicies

uz kursiem braukt, jo vecuma dēļ (dz. 1884. g.), tam drīzumā būtu

nācies atstāt amatu. Ģenerālis Krustiņš uz vietas apcietināts un

izslēgts no sarkanarmijas. Ģenerālis ir redzēts sargu pavadībā bez

nozīmēm vilcienā. Kādu dienu pirms apcietināšanas, apstaigājot Lite-

nes nometni, ģenerālis Krustiņš, redzēdams piegānīto nometnes ap-

kārtni, biia izteicies krievu valodā: „Ukaži mņe takuju obitjeļ, gde bi
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russkij mužik ņe nasral", Dažas dienas vēlāk ģenerāļa dzīvoklī iera-

dušies miliči un atņēmuši viņa goda ieročus un ordeņus.

Pārējie virsnieki uz Maskavu izbraukuši it kā «labprātīgi" brīvi,
bet, tikko viņi pieteikušies attiecīgajā mācības iestādē, vairums tūliņ
apcietināti. Daži tomēr uzņemti Frunzes akadēmijā (piem. ģen. O.

Ūdentiņš), un daži iedalīti sarkanarmijas vienībās.

Adelēne Rozīte, kas 1941. g. 12. jūnijā bija ieradusies Rīgas stacijā
pavadīt savu vīru, artilērijas pltn. A. Rozīti, liecina:

«Stacijā bija daudz Latvijas armijas vecāko virsnieku, sevišķi
artileristu, ko piederīgie izvadīja uz «kursiem" Maskavā. Ap pīkst.
14 pienāca Vidzemes vilciens, un izkāpa ģenerālis Krustiņš, trīs

čekistu pavadīts. Ejot garām virsnieku grupai, ģenerālis pacēla galvu
un ar drūmu skatu vērās aizbraucējos. Viņa formas tērpam trūka

dienesta pakāpes zīmotņu, tās bija noplēstas. Ģenerāli Krustiņu
čekisti ieveda Maskavas vilciena atsevišķā kupejā."

14. JŪNIJS KORPUSĀ

Čeka kopā ar kompartiju, plānojot latviešu civiliedzīvotāju un

karavīru masu apcietināšanas, bija sevišķu vērību piegriezusi latviešu

karaspēka vienību varbūtējai pretestībai. Tādēļ, lai padarītu katru

organizētu pretdarbību neiespējamu, visi latviešu vecākie virsnieki,

sākot ar pulku komandieriem, savlaicīgi tika aizvākti «uz kursiem"

un aizstāti ar sarkanarmijas komandieriem. Vispār, lai novērstu

kādus pārsteigumus, pēc korpusā jau pašā sākumā noteiktas kārtības

visa kaujas municija atradās uzticamu komūnistu glabāšanā, un to

jo stingri apsargāja. Virsniekiem bija atņemtas pat personīgo pistoļu

patronas, motīvējot šo rīcību tā, ka tāda kārtība pastāvot visā sar-

kanarmijā.

Korpusā 1941. g. 14. jūnijs izpaudās masu arestos, uz ko krievi

bija ilgi un rūpīgi gatavojušies. 13. jūnijā korpusa vienībās par dežūr-

virsniekiem izraudzīja vienīgi krievus, un sardzes ieņēma āziāti. Bez

tam Litenē un Ostroviešos novietoja arī speciālas krievu karaspēka
vienības un staigājošas patruļas. Visas karaspēka daļas saņēma rīko-

jumu, ka 14. jūnijā neviens nedrīkst atstāt nometnes rajonu, jo esot

paredzētas kadru mācības pārbaudes veidā. Dalībnieku vārdus pazi-
ņošot vēlāk.

Izsūtīšanai nolemto karavīru sapulcinašana un apcietināšana visās

karaspēka daļās ir notikusi apmēram vienādi.
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Sakaru bataljona komandieris pltn. Aperats savas piezīmes par

14. jūniju raksta:

13. jūnija vakarā varēja nojaust, ka kaut kas nav kārtībā. Komisārs

kaut kur braukāja un lielāko daļu bija prom no vienības. Parasti, ja

viņš kur brauca, tad vienmēr mani par to informēja, bet nu tas vai-

rākkārt kaut kur nevaļīgi aizbrauca, man neko neteicis. Daži rotas

komandieri zināja, ka poļitruki bez viņu ziņas sardzes sastādījuši no

komjauniešiem un jaunpienākušiem krieviem. Arī no poļitruku iztu-

rēšanās bija vērojams, ka kaut kas notiek vai tiek gatavots, un

nometnē bez tam bija arī redzami neparasti daudz poļitruku no kor-

pusa polītdaļas, tāpat daudz čekistu. Visi viņi kaut kur nervozi stei-

dzās un savā starpā sačukstējās. Tā kā laikraksti un radio publicēja
krievu TASSa ziņojumu par attiecībām ar Vāciju, uzsverot, ka neesot

taisnība, ka krievu karaspēku pulcinātu uz vācu robežām, tad no-

spriedām, ka visai šai poļitruku skraidīšanai un nervozēšanai ir

sakars ar attiecībām pret Vāciju.

14. jūnija rītā komisāru neatradu guļot, kā tas bija parasts. Kad

ierados nometnē, kaimiņu daļās redzēju neparastu ainu. Apkārt
nometnei bija pastiprinātas sardzes un posteņi. Bija izlikti daudzi

jauni posteņi, un visi tie bija sastādīti no krieviem. Kaimiņu daļu
virsniekus redzēju staigājam pilnā kaujtērpā. Satiku kaimiņu sakaru

vienības kapt. N., ko ļoti labi pazinu kā noteiktu pretboļševiku un

kam dēls jau ilgāku laiku bija arestēts. Kapteinis paskaidroja, ka

naktī viņi saņēmuši rīkojumu vienai daļai virsnieku būt kaujas gata-

vībā izbraukšanai kaut kāda uzdevuma veikšanai, pie tam kapteinis
izteica izbrīnu, ka virsnieki nozīmēti speciāli pēc vārdiem. Izteicu

aizdomas, vai tikai pret šiem virsniekiem boļševiki kaut ko negatavo.

Uz to kapt. N. man atbildēja, ka tas nevarot būt, jo starp nozīmētiem

esot arī tādi, kas pieslējušies komūnistiem.

Manā vienībā nekādu rīkojumu nebija. Atbrauca komisārs un

teica, ka mums abiem nekavējoties jāierodas pie nometnes priekšnieka.
Tas paziņoja, ka mana vienība drīz saņemšot taktisku uzdevumu un

tādēļ lai aizliedzot vienības karavīriem atstāt nometnes novietojumu,
kā arī lai sagatavojot Litenes-Gulbenes rajona kartes. Mani atlaida,

bet komisāram lika vēl palikt. Drīz komisārs atkal kaut kur aiz-

brauca un līdz pusdienai neatgriezās. Pēc pusdienas atpūtas, kad

atkal ierados vienībā, man kāds virsnieks pieteica, ka nesen vienībā

esot ieradies komisārs un izsaucis 4 vienības virsniekus (kapt. L. Būni,

vltn. Andersonu, Itn. P. Vizlu un adm. Itn. Ķiploku), licis izdot
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viņiem sagatavotās kartes un pateicis, ka viņam, manam palīgam —

krievu virsniekam un šiem 4 virsniekiem uzdots izpildīt taktisku

uzdevumu. Pašlaik komisārs esot klubā ar šiem virsniekiem un notu-

rot apspriedi. Šī lieta jau nu man pavisam nepatika un likās stipri
aizdomīga, jo kāds var būt taktisks uzdevums bez daļas komandiera

un štāba priekšnieka līdzdalības, pie tam virsniekus nenozīmē vis

daļas komandieris, bet gan komisārs. Arī pats virsnieku sastāvs likās

taktiska uzdevuma pildīšanai nepiemērots. Drīz arī apspriede bija
beigusies, un komisārs, pienācis pie manis, pateica, ka viņš esot saņē-
mis uzdevumu un, negribēdams mani traucēt no pusdienas atpūtas,
esot viens pats visu nokārtojis. Es aizrādīju, ka tas nav parasts, bet

komisārs neļāva man tālāk runāt, teikdams, ka neesot vaļas un ka

vēlāk man visu izskaidrošot, jo viņam ar virsniekiem tūliņ jāierodo-
ties pie nometnes priekšnieka štāba, kur jau gaidot automašīnas.

Virsniekus nostādīja ierindā un aizveda. Redzēju arī no kaimiņu
daļām virsniekus ierindā aizejam uz nometnes štāba pusi. Man dūrās

acīs, ka no pārējām daļām aizgāja daudz vairāk virsnieku nekā no

manas vienības. Virsnieki aizgāja un līdz vakaram neatgriezās, arī

komisāra nebija.
Otrā rītā, kad uzcēlos, redzēju, ka komisārs ir gan bijis mājās

un gulējis, bet uzcēlies un aizgājis. Mājas saimniece iesteidzās pie
manis. Piegājusi pie sienas pulksteņa, viņa izlikās, ka to uzvelk, un

stāstīja, ka pagājušā naktī pagastā esot arestēti vairāki lauksaimnieki,

galvenokārt tie, kas sastāvējuši aizsargu organizācijā, un ka pie mūsu

mājām tagad esot nolikti sargi. Viņas audžu dēls arī esot bijis aiz-

sargs, bet nedzīvojot mājā.
Kad aizgāju uz nometni, satiku tur kādu latviešu virsnieku, kas

stāstīja, ka tikko atgriezies no Cēsīm un stacijā redzējis drausmīgus

skatus, Latvijā pagājušā naktī esot bijusi Bērtuļa nakts.*) Virsnieks

bija tādā nervu satraukumā, ka nespēja parunāt un sāka raudāt kā

mazs bērns. Centos viņu mierināt, bet ilgi nevarēju uzkavēties, jo
kuru katru brīdi mūs varēja ieraudzīt kāds no poļitrukiem vai

čekistiem, kas neparastā daudzumā ložņāja apkārt un visu novēroja.
leteicu virsniekam nomierināties un šādā stāvoklī nerādīties poļitruku
acīs.

Tagad man bija skaidrs boļševiku velnišķīgais plāns, kas versas

ne tikai pret latviešu korpusu, bet gan pret visu latviešu tautu. Noti-

• 13 /14. jūnija naktī visā Latvijā apcietināja un deportēja kopskaitā 15.081 iedzī-

votāju.
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kumi uz latviešu karavīriem atstāja ārkārtīgi nospiedošu iespaidu.
Visi staigāja drūmi, nospiesti un klusēdami. Katram radās jautājums,
kas būs tālāk, kas sagaida mūs, pārpalikušos. Gribēju aprunāties ar

kollēgām, bet tas nebija iespējams, un, tikko biju iesācis sarunu ar

dažiem padotiem virsniekiem, kad steidzoši pie mums pienāca kāds

no poļitrukiem, un >arunas tematu vajadzēja mainīt. Arī vēlāk, tikko

sagājām divi trīs kopā, tā tūliņ klāt bija arī kāds no poļitrukiem.
leradās komisārs un lika sasaukt virsnieku sapulci, kurā paziņoja,

ka aizvestie virsnieki esot izolēti no sarkanarmijas rindām kā nedrošs

elements un ka pārējiem neesot ko baidīties, jo, ja tagad neesot izo-

lēti, tad tiem arī vairs nekad nekas nedraudot. Vēlāk sarunā divātā

ar komisāru uz manu jautājumu, kādēļ izvēlēti tieši šie virsnieki, jo
starp viņiem bija arī tādi, kas ļoti sirsnīgi strādāja boļševiku garā,
komisārs man atbildēja, ka virsnieku sarakstu esot sastādījusi NKVD.

Čekai esot dokumenti par šo virsnieku darbību agrākos laikos. Tas

nekā nenozīmējot, ja šie virsnieki pārsviedušies pie boļševikiem, jo
vismazāk varot ticēt tiem, kas ātri mainot savus uzskatus. Kad

izteicu apmierinātību, ka no manas vienības ir paņemti samērā maz

virsnieku, komisārs noteica, ka droši vien citās daļās bez čekas sa-

rakstiem esot izņemti arī tādi virsnieki, ko uzrādījuši poļitruki un

komisāri, un ka viņš pats no mūsu vienības nevienu neesot uzrādījis.
Arī nākošā dienā no kaimiņu daļām aizveda vēl vienu otru virsnieku.

Tas satrauca vēl vairāk, jo neviens nebija drošs, ka arī viņu nesagaida
tāds pats liktenis. Sevišķi nepatīkami un uztraucoši bija gadījumi,
kad kādu no virsniekiem izsauca uz korpusa štābu, no kurienes bieži

vien izsauktie vairs neatgriezās, un neviens nezināja, kur viņi

palikuši. Bieži virsnieki, kad izsauca uz korpusa štābu, rēķinoties ar

to, ka var arī no turienes neatgriezties, atdeva saviem kollēgām vēr-

tīgākās mantas, kā pulksteņus, gredzenus, naudu u.t.t., lai gadījumā,

ja vairs neatgrieztos, tos nodotu piederīgiem.
It sevišķi man atmiņā kāds mans brauciens uz korpusa štābu, ko

laikam savā mūžā neaizmirsīšu. Kādu dienu komisārs pateica, ka

mums abiem esot jābrauc uz korpusa štābu. Uz manu jautājumu, kādā

lietā, komisārs nekā noteikta nevarēja pateikt. Komisāra izturēšanās

izlikās aizdomīga. Vēlreiz atkārtoju jautājumu, kas man būs štābā

jādara, vai paņemt kaut ko līdz, kādas ziņas vai datus, bet komisārs

atbildēja, ka nekā nevajagot, jo braukšot tāpat apskatīties. Kad vēl

ieraudzīju pie mašīnas, ar ko mums bija jābrauc, arī mistisko čekistu,

tad man vairs nebija ne mazāko cerību atgriezties atpakaļ. Braucot

uz štābu, smadzenes strādāja drudžainā ātrumā, un bija pat moments,
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kad jau gribēju ķerties pie revolvera un nošaut «mistisko" un komi-

sāru, lai tad tālāk notiktu kas notikdams. Tomēr savaldījos, un gal-
venais, kas mani no šī soļa atturēja, bija tas, ka bija zināms, ka boļ-
ševiki atriebjas pie ģimenes locekļiem. Cik viegli palika, kad pie
korpusa štāba mistiskais čekists mūs atstāja un aizgāja. Arī vienības

karavīri, kas bija redzējuši manu aizbraukšanu, kad atgriezos, skatījās
uz mani kā no miroņiem augšāmcēlušos.

No kādas sarunas ar komisāru nopratu, ka boļševiku plāni pret
latviešu korpusu vēl nav pilnīgi īstenoti, jo komisārs runāja par

plašāku virsnieku pārvietošanu uz citām daļām. Pēc komisāra iztei-

cieniem pārvietošot virsniekus, uz kuriem nevarot pilnīgi palaisties.
Interesanti bija tas, ka komisārs dažus no virsniekiem uzskatīja par

boļševiku lietai drošiem, bet es labi zināju, ka tie nepavisam nebija
tik uzticami. Liels jautājums bija, vai tā būs tikai vienkārša pārvieto-

šana, un vai šos virsniekus nesagaidīja cits liktenis. Karš tomēr turp-

mākos boļševiku plānus izjauca. — (Turpinājums 250. lpp.)

Par 14. jūnija notikumiem Litenes pilī, kur bija novietots korpusa
štābs, kāds latviešu pulkvedis stāsta:

— 14. jūnijā pīkst. 9 rītā Litenes pili ielenca divi krievu tanki un

viena rota sarkanarmiešu. Kad štāba virsnieki bija sapulcējušies
pusdienās, sarkanarmijas poļitruks pulkv. Vesjolkins pēkšņi noslēdza

durvis. Vienam pēc otra mums bija jāiet pie Ves'jolkina, kas jautāja,
vai vēlamies palikt sarkanarmijā. Redzēju drīzi, ka sardze aizveda

pulkvedi J. Kaļķi dzelžos saslēgtām rokām. Apcietināja arī daudzus

citus. Vienu daļu apcietināto latviešu virsnieku aizveda uz Rīgu, citus

uz Gulbeni. Bez Vesjolkina rīkojās vēl korpusa poļitruks R. Štein-

bergs, kas bija Krievijas latvietis, vecs, pārbaudīts komūnists. —

Korpusa štābā apcietināja visus operātīvās daļas latviešu virsnie-

kus: pulkv. Liepiņu, pltn. Galdiņu un kapt. Sproģi, kurus kopā ar

tad pat apcietināto izlūku daļas pltn. Blauu atšķīra no citiem un caur

Alūksni nogādāja uz Rīgu. Apcietināja arī korpusa štāba ierindas

daļas priekšnieku pulkv. Vipuli, jau minēto korpusa aizmugures

priekšnieku pulkv. Kaļķi, pltn. Tenteri un vltn. Bērziņu. Visus viņus

pussmagā mašīnā nogādāja Gulbenes stacijā un kopā ar apcietinā-
tiem divīziju virsniekiem iedzina preču vagonos un aizveda uz Pa-

domju Savienību. —

Pēc apcietināšanām korpusa štābā noticis mītiņš, kurā korpusa

poļitruks Šteinbergs paskaidrojis, ka tagad visi neuzticamie esot aiz-

vākti un atstāti tikai tie, ar kuriem varēšot iet kaujā plecu pie pleca.
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Palikušajiem tiekot davata pilna uzticība. — Bet ari tas nebija tais-

nība, kā to redzēsim vēlāk.

Divīzijās 14. jūnijā vārdiski izsauktiem virsniekiem lika sēsties

auto mašīnās braukšanai it kā uz virsnieku lauku mācībām. Netālu

no Gulbenes auto kolonna apturēta, un virsniekiem pateikts, ka tālāk

jāiet kājām. Sasniedzot kādu mežiņu, virsnieki apturēti, pie kam

viņi pēkšņi pamanījuši, ka viss mežiņš ir smagi bruņotu čekas speciālo
vienību kareivju ielenkts. Visiem likts pacelt rokas, un tie atbruņoti.
Kas vilcinājušies ar roku pacelšanu vai pretojušies atbruņošanai, tie

uz vietas zvēriski nogalināti, piem., kapt. M. Linmeijers, kapt. A.

Lulla (no art. pulka), vltn. Ozoliņš, vltn. Pūriņš, vltn. E. Lucs un vēl

daži. Tad 10. Aizputes kājn. pulka vltn. F. Feldmanis, kuram bez

ārējās pistoles vēl kabatā bijusi personīgā, izrāvis to un izšāvis uz

atbruņotāju krievu majoru Dorošcenko, kas uz vietas bijis beigts.
Vltn. Feldmanis atbruņots un sasiets. Pēc tam viņš šausmīgi sists un

spārdīts kājām, prasot, kur ņēmis municiju, bet vltn. Feldmanis sāpēs
sakostiem zobiem klusējis.

Kads 243. strēlnieku pulka latviešu leitnants pastāsta sikak, ka

notika viltīgā latviešu virsnieku aizvešana no Ostroviešu nometnes:

— 14. jūnija rītā, kad vajadzēja sākties otrai mācību stundai,

pēkšņi nāca rīkojums pīkst. 8.30 visiem vecākiem un vidējiem ko-

mandieriem ierasties komandieru mācībās. Laika sagatavoties atlika

nedaudz minūšu. leradās pulka komandiera palīgs kapt. Kirilovs ar

štāba priekšnieku pulkv. Miļevski. Pats pulka čekists vec. Itn. Čekri-

zovs vēl nerādījās. Drīz ieradās arī pulka komandieris majors Kaza-

čuks un sāka paskaidrot, kāpēc notikšot šīsdienas mācības un kas

būšot jādara. Korpusa vadība šodien ieradīšoties pārbaudīt koman-

dieru zināšanas lauku mācībās. Temats: bataljona uzbrukums. Pār-

baude notikšot šodien un rīt. Tiem, ko šodien neizsaukšot, tanīs pašās
bācībās būšot jāpiedalās rīt (svētdienā), un tādā gadījumā pirmdiena
būšot izejamā diena. Vēlreiz atgādinājis, kas jāņem mācībās līdz,

pulka komandieris aizgāja uz štābu, uzdodams kapteinim Kirilovam

lasīt pusstundu lekciju par paredzēto tematu.

Drīz pulka komandieris atgriezās ar papīra lapu rokās un izsauca

virsnieku vārdus, kam šodien jāpiedalās mācībās. Sāka ar vecākiem

virsniekiem. Pa retam, lai nebūtu aizdomīgi, minēja arī dažus krievu

virsnieku vārdus. Virsniekus izsaucot, bija jūtamas dažas dīvainības.

Piemēram, mācībās nācās piedalīties arī tādiem, kas bija slimnīcā,

atvaļinājumā vai komandējumā Acīm redzot, pulka komandieris, kas
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savā amatā bija tikai 4 dienas, nezināja, kādi virsnieki faktiski paš-
reiz atrodas pulkā. Viņš tikai bija saņēmis no čekas sarakstu ar nāvei

nolemtiem latviešu virsniekiem.

Pēc izsaukšanas pulka komandieris pavēlēja techniskās apgādes

priekšnieka palīgam vltn. Laubertam sagatavot 3 automašīnas. Lau-

berts ziņoja, ka pašlaik kārtībā esot tikai viena smagā mašīna, kas

arī varēšot uzņemt visus izsauktos komandierus. „Es pavēlu norīkot

3 mašīnas!" bija majora strupa atbilde. Izsauktiem pavēlēja neizklīst,

jo katru brīdi varot ierasties augstā priekšniecība. Pārējie aizgāja uz

savām vienībām un darba vietām.

Ap pīkst. 11, ejot gar komandieru virtuvi, redzēju, ka mācībām

paredzētie vēl nebija aizbraukuši, bet klausījās štāba priekšnieka lek-

ciju. Tikai ap pīkst. 14 atskanēja rīkojums doties pie mašnīnām.

Ta viņus aizveda. Nevienu no viņiem neesmu vairs redzējis.
Tikai ap pīkst. 7 vakarā dabūju zināt briesmīgo patiesību. To

pastāstīja kāds artilērijas pulka kareivis — štāba ziņnesis, kas tikko

bija atbraucis no Gulbenes. Viņa pirmie vārdi bija: „Biedri leitnant,
vai zināt, kas pašlaik notiek Gulbenē?" Un viņš sāka stāstīt. Pilsētā

redzami drausmīgi skati, čekisti plosoties kā ārprātīgi. Esot sākusies

masu apcietināšana, un virsnieki, kas izsaukti uz mācībām, arī visi

apcietināti. Nežēlīga izrēķināšanās notiekot visā korpusā, visā Lat-

vijā. Smagās mašīnas vedušas cilvēkus, kā lopus samestus kaudzēs,

bieži sasietus. Bijuši redzami arī asinīm noplūduši. Pilsētā esot ārkār-

tīgs uztraukums. Sievas un bērni uz ielām raudot, jo neviens nezina,

kas noticis ar viņu tēviem un vīriem. Sevišķi satrauktas esot karavīru

sievas, jo daudzas jau redzējušas sasietus aizvedam savus vīrus un

pazīstamos. Gulbenes stacijā stāvot ešelons ar 70 vagoniem, kuros

novietojot apcietinātos.
Sākumā kareivja stāsts man likās neticams, bet, visu dzirdot un

ātrumā pārdomājot iepriekšējo dienu un stundu notikumus, bija jātic

viņa vārdiem. —

Ši 243. strēlnieku pulka leitnanta stāstu papildina 195. strēlnieku

pulka kapteinis N.:

— 13. jūnija pievakarē atskanēja taures signāls: „Pulcēties virsnie-

kiem (komandieriem), skriešus!" Sapulcinātiem virsniekiem pulka
komandieris apakšpulkvedis Aturovs paziņoja, ka nākošā dienā

daļai būšot jāpiedalās korpusa taktiskās lauka mācībās. Kam būšot

jābrauc, to paziņošot pirms izbraukšanas. Pārējiem līdzīgas mācības

notikšot citreiz. Katram jāņemot līdz pistole makstī, tāļskatis, karšu
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soma ar attiecīgām kartēm, kompass, lauka grāmatiņa, zīmuļi u.t.t.

Uzskaitē bija viss līdz pēdējam sīkumam, kas nepieciešams lauka

mācībās un manevros.

Man gan likās savādi, kādēļ nekā nemin par apģērbu, gulēšanas

piederumiem un pārtiku. Te jāpiezīmē, ka sarkanarmijas pulkos —

tātad arī 195. strēlnieku pulkā — virsniekiem pat manevros uzturu

neizsniedza no kopkatla kā kareivjiem, bet katram nācās pašam par

to gādāt.
14. jūnija rītā ap pīkst. 6, kad atkal visi virsnieki bija sapulcināti,

Aturovs rūpīgi pārbaudīja, vai paņemti līdzi visi minētie piederumi.
Kam to trūka, nācās skriet pakaļ. Tad pēc saraksta izsauca virsnie-

kus, kam jābrauc. Savādi likās, ka nevienam neminēja dienesta

pakāpi, kā tas parasti notika. Izsauca 42 virsniekus.

Kad visi mācībām izraudzītie virsnieki bija izsaukti un nostājušies

ierindā, pulka komisāra vietnieks, kāds vecākais poļitruks, tos aiz-

veda šosejas malā apm. 300 m attālumā no pulka štāba sagaidīt

transporta mašīnu. Bez minētā poļitruka pie latviešu virsniekiem bija
arī daži krievu komandieri — it kā arī šo mācību dalībnieki. Tas

notika kā maskēšanās nolūkā, tā drošības labā, lai kāds neaizietu.

Nebija redzams pulka komisārs — pēc dienesta pakāpes bataljona
komisārs — Bisenieks. Izrādījās, ka tas jau iepriekšējā dienā aizbrau-

cis noorganizēt apsardzības vienību no pulkā iepludinātiem uztica-

miem sarkanarmiešiem — krievu komūnistiem tai vietā, kurā bija
paredzēts mūsu virsniekus atbruņot un apcietināt.

Tā kā nebiju izsaukts, bet nozīmēts pulka štābā par dežūrantu,

man neskaitāmas reizes nācās skriet uz šosejas malu skatīties, vai

virsnieki jau aizbraukuši. Ik pa s—lo5 —10 minūtēm svanīja divīzijas
štāba priekšnieks, kāds krievu majors, un jautja, kad virsnieki

izābraukuši uz mācībām. Pēc pīkst. 11 es viņus šosejas malā vairs

neatradu.

Viss šis pasākums bija tik veikli noorganizēts un izpildīts, ka

nevienam neradās nekādas šaubas. Dažas dienas vēlāk sasauca pulka
virsnieku sapulci, kurā Aturovs paziņoja, ka no pulka izņemtie virs-

nieki bijuši kādas slepenas organizācijas biedri, Padomju Savienības

un Padomju Latvijas ienaidnieki. „Bet jūs, palikušie latvieši," sacīja

Aturovs, „esat mums uzticami, ar jums mēs labi sastrādāsim un jums
nav jābaidās. Jums nekas ļauns nenotiks." —

Pēc aizvešanas, no ~mācībām" atgriezās trīs latviešu virsnieki —

kapteiņi G. Kauliņš un K. Bergs un vltn. J. Laucis. Viņi bija samai-

nīti ar citiem līdzīga uzvārda latviešu virsniekiem.
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Bij. Jātnieku pulka kapteinis Bergs (aizgāja boja Drezdenes bum-

bošanā) par pārdzīvoto stāstīja:
— Mums lika sapulcēties braukšanai uz mācībām. Sakāpām pie-

brauktās smagās automašīnās un sākās brauciens uz «mācību" vietu.

Tur nonākot, mums lika sastāties kolonnā pa divi un doties iekšā

kādā mežiņā.

Pēkšņi mūs apturēja saucieni: „Rokas augšā!" Bijām ielenkti, mums

tuvojās sarkanarmieši paceltām mašīnpistolēm. «Gulties!" — noska-

nēja jauna pavēle.

Saņēmu tākā grūdienu un nokritu. Atskanēja daži šāvieni un sākās

burzma. Mūs atbruņoja, norāva dienesta pakāpju nozīmes un atņēma

visu, atskaitot apģērbu. Kādu laiku bija jāguļ sarkanarmiešu ieroču

draudos, bet tad lika celties un iet pie mašīnām, kur mūs sasēdināja
citu pie cita.

Brauciens devās uz Gulbenes staciju, kur mums pavēlēja iekāpt

sarkanajos preču vagonos ar aizrestotiem lodziņiem. Tur visus vēl

pārbaudīja pēc vārdiem. Bet vakarā notika negaidītais: Mani vienu

izsauca no vagona un aizveda uz stacijas ēku. Tur noprasīja vārdu un

jautāja, vai man neesot vēl otrs vārds. Atbildēja, ka ne, un mani

aizveda atpakaļ uz vagonu. Taču pēc laiciņa atkal izsauca ārā un

šoreiz aizveda uz Gulbenes pili, no kurienes ar mašīnu nogādāja uz

Litenes nometni, un teica, lai ejot pieteikties pie pulka komandiera.

Tā tiku brīvs. —

Otrs no vagona atbrīvotais — bij. 7. Siguldas kājnieku pulka

(tagad 285. strēlnieku pulka) virsleitnants J. Laucis (mira 1950. g.

Anglijā) stāsta:

— Biju tikko atbraucis ar motociklu no korpusa štāba, kur kārtoju

nometnes izbūves jautājumus. Ejot uz mājām, pretī traucās ziņnesis:

Man tūliņ jādodoties uz pulku, jo visiem virsniekiem esot jābrauc
lauka mācībās.

Pulcēšanās vietā komisārs jautāja, kur esot tik ilgi kavējies. Pateicu,

kur biju, un viņš apmierinājās. Būšot jādodas uz lauka mācībām, lai

vēl apskatot reglamentus.

Jau no rīta nejutos labi, jo pirms dažām dienām biju potēts pret

lipīgām slimībām. Biju nejauki noguris un slimīgas apātijas pārņemts.

Pēc kāda laika piebrauca smagās automašīnas ar pārsegtu virsu.

Sakāpuši tajās, sākām braukt Alūksnes virzienā. Mašīnas līgojās pa

maziem lauku ceļiem, novirzoties no Alūksnes, un beidzot apstājās.

Izkāpuši pēc komandas sastājāmies kolonnā pa divi un devāmies

pa mazu celiņu uz tuvējo jaunaudzi. Starp mums bija arī krievi —



222

pulka virsnieki un poļitruki. Pie jaunaudzes mūs apturēja, Tā kā

priekšā būšot augsta priekšniecība, lai visi stingri ievērojot savu vietu

ierindā, neskatoties apkārt un vienādības pēc karšu somas lai pārlie-
kot labajā pusē, arī mēteļus lai pārņemot uz labās rokas. Tas bija
domāts, lai aizkavētu lietot pistoles, kas bija pie jostas labajos sānos.

Izbrīnējušies un negribīgi izpildījām šos rīkojumus un soļojām
iekšā jaunaudzē. Priekšā bija redzami krievu karavīri. Pēkšņi atska-

nēja komanda: „Stoj! Ruki verch!" Krūmi pašķīrās, un nu jau vis-

apkārt bija krievu karavīri ar pret mums vērstiem ieročiem. lesāņus

zemē noslīdēja kāds krūms, paverot skatienam tur noslēpto ložmetēju.
Parādījās kāda bruņu mašīna. Arī mūsu vidū esošie krievu virsnieki

un poļitruki vērsa savas pistoles pret mums.

Atskanēja daži šāvieni, bezizeja paceļas rokas. Mus atri pārmeklēja,

atņemot pēdējo nieku, norāva zīmotres un pavēlēja gulties.

Savā slimības nomāktībā biju kā pusnemaņā, zaudējot pat laika

izjūtu. Kā reibonī dzirdēju soļu dimdēšanu, jaunus „Stoj!" un „Ruki
verch!" saucienus, kam atkal sekoja daži šāvieni. Tad iedarbojās
auto motori, un mums pavēlēja pa diviem reizē piecelties un iet uz

priekšu. Visapkārt bija krievi un bruņu mašīnas.

Mūs sasēdināja smagajās automašīnās, cieši vīru pie vīra un rindu

pie rindas, bet aizmugurē novietojās sargi. Kolonnas priekšgalā un,

liekas, arī pa vidu, brauca bruņumašīnas. Mūs aizveda uz Gulbenes

stacijas tuvumā piebrauktajiem lopu vagoniem. Kā murgos iekāpu
vienā no tiem. Vagons iegrima pustumsā, durvis bija slēgtas, logi aiz-

restoti, bet ārpusē stāvēja sargi.

Pēc kāda laika durvis pavērās, un vagonā iestūma galdu. Pie tā

apsēdās pāris krievu un pēc saraksta sāka pārbaudīt. Pie mana vārda

šķita kāda neskaidrība. Mani vairākkārt pārjautājuši, krievi aizgāja.

Jutos sliktāk. Paklāju uz grīdas savu brezenta mēteli, un abi ar

pulkvedi Š. nogūlāmies uz tā. Tad durvis atkal pavērās, un mani

izsauca ārā no vagona. Ārpusē jau bija kapt. Bergs. Kāds krievs lika

mums sekot viņam, bet otrs sargs nāca aiz mums. Gājām uz Gulbenes

parka pusi. „Vai tikai neejam savu pēdējo ceļu?" nodomāju. Taču

krievu sargu izturēšanās bija mainījusies. Viens pat teica, ka ejam uz

Gulbenes pili.
Tur nonākot, mūs ieveda NKVD daļā, kur priekšā bija vēl kāds

latviešu virsnieks, kas arī izlaists no vagona. Mums pateica, lai ejot
uz Litenes nometni, mēs esot brīvi. Savārguma dēļ paiet vairs neva-

rēju, gaidījām mašīnu. Tā mūs aizveda uz nometni, kur lika pieteik-
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Savienības „Pulkveža Kalpaka bataljons" pēdējā valde. Pirmā rindā no krei-
sās: ģen. V. Tepfers, atv. kapt. B. Einbergs, ģen. J. Balodis, ģen. H. Rozen-
stems. pulki: A. Krīpens; otiā rindā no kreisās: pulkv. E. Kreišmanis, atv.

Un. O. Cielēns, pulkv. ļ. Skujiņs un pulkv. J. Puksis

ties pie pulka komandiera. Pēdējais noteica, ka esot noticis pārpra-
tums, sameklēja mums zīmotnes un uzšuves un lika iet uz savām
vienībām.

. . —

Mūžam neaizmirstamu skatu nācās novērot dažiem latviešu dzelz-

ceļniekiem Madonas stacijā: Cauri brutālo čekistu rindai vagonā pie
saviem likteņa biedriem 14. jūnija rītā iesoļoja atvaļinātais bij.
Vidzemes divīzijas komandiera palīgs ģenerālis J. Ezeriņš (dz. 1894.

gadā), Latvijas sarkan-balt-sarkano karogu kā vienīgo mantu līdzi
nesdams. Tas bija viņa pēdējais gājiens uz Latvijas zemes, bet tas bija
latviešu cīnītāja gājiens. Kaut ieroči izņemti no rokām, ar savu gara
spēku vien šis latviešu virsnieks bija guvis uzvaru, kaut īslaicīgu —

pat čekisti bijīgi pašķīra ceļu staltajam latviešu ģenerālim un palī-
dzēja iekāpt aizrestotā preču vagonā.

To pašu ceļu 14. jūnijā aizgāja bij. Latvijas kara flotes komandieris

admirālis T. Spāde, Vidzemes divīzijas komandieris un Rīgas garni-
zona priekšnieks ģenerālis F. Virsaitis, bij. Kara sanitārās inspekcijas
priekšnieks ģen. Dr. A. Brambāts, bij. Armijas štāba pr-ka palīgs
ģen. Buks, Kurzemes divīzijas komandieris ģen. V. Spandegs, bij.
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bruņošanās pārvaldes priekšnieks atv. ģen. J. Ruškevics, tautas armi-

jas laikā par ģenerāli paaugstinātais un par Armijas štāba priekšnieka

a.p.i. ieceltais M. Jeske v.d.c. latviešu virsnieki.

Traģisks bija arī bij. Latvijas konsula Mandžurijā (Harbinā) ģene-

rāļa P. Mezaka liktenis. 1940. g. pēc Latvijas okupācijas viņš turienes

padomju konsula daiļrunības rezultātā izšķīrās nodot konsulātu krie-

viem un atgriezties Latvijā — „lai tur nomirtu", kā pats teica. 82

gadus vecajam ģenerālim, kam komūnisti Mandžurijā pirms aizbrauk-

šanas vēl šķita izrādām īpašu cieņu, tomēr tas nebija lemts. Komu-

nistiem arī viņš likās bīstams, un sirmo ģenerāli jūnija beigās apcieti-
nāja un deportēja uz Sibiriju, kur viņš jau agrāk daudzus gadus bija

pavadījis kā cara gubernātors. Viņa dēls palika Mandžurijā.
14. jūnijā deportēto, un, jau agrāk apcietināto, starpā bija ļoti

daudz Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un citu brīvības cīņu dalīb-

nieku. Tā, piem., no Kalpaka bataljona 9 valdes locekļiem, 5 aizgāja

mocekļu ceļu.
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APCIETINĀTO LATVIEŠU VIRSNIEKU

LIKTENIS

1940./41. g. komunistiem par upuri krita 4.665 latviešu karavīri, to

starpā 23 ģenerāļi un 1 admirālis:

Virsnieki Instr. un

kareivji

Apcietināti 299 341

Deportēti 14. jūnijā 540 90

Pazuduši bez vēsts 247 3.148

Kopā 1.086 3.579

Vairums no pēdējās grupas bija ar nošaušanas draudiem piespiesti
aiziet līdzi bēgošajai sarkanarmijai.

No apcietinātiem pēc komūnistu padzīšanas atrasti noslepkavoti
52 virsnieki un 102 instruktori un kareivji. Kas noticis ar pārējiem
apcietinātiem, vai tie nogalināti jau Latvijā un aprakti neuzietās vie-

tās vai arī aizvesti uz Krievijas cietumiem, ir zināms ļoti maz. Rīgas
Centrālcietuma pagalmā un pilsētas tuvākā apkārtnē vien 1941. g.
vasarā un rudenī, atrada ap 300 noslepkavotu latviešu līķus. To

starpā, bez jau iepriekš pieminētiem, tur noslepkavotus atrada pulk-
vedi J. Streipu, pltn. A. Muižuli, kapteiņus A. Liepiņu un K. Gūt-

mani, virsleitnantus V. Brāzi, A. Brādiņu, K. Ķergalvi, O. Penku

(apc. Gulbenē un Lepši, Aviācijas pulka virsserz. Bergmani v.c.

Atrada noslepkavotus arī daudzus brīvības cīņu dalībniekus — atva-

ļinātos karavīrus, piem., pltn. R. Grīnbergu, pltn. A. Jansonu, kapt.
2. Olu, vltn. J. Ansmitu, vltn. 2. Grundmani, Itn. O. Cielēnu, Itn.

A. Šulmani v.c.

Daudzi bija ta sakropļoti, ka nebija iespējams identificēt. Atrasta-

jos un atvērtajos masu kapos čekas upuri gulēja juku jukām cits uz
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Boļševiku upuri Baltezerā (2) un Rīgas centrālcietumapagalmā (3)

Tikai 1941.g. jūlijā, kad atvērās cietumu vārti un tika atklāti desmitiem masu

kapu gan Rīgas centrālcietumā, gan Dreiliņu mežā, Baltezerā (lielākais masu

kaps ar 113 upuriem), Babītē, Katlakalnā, Litenē, Gulbenēv.c. vietās, atklā-

jās, cik bezgala liels ir nomocīto skaits un cik bezgala daudz ir izcietuši nelai-

mīgie komunistu upuri pirms nāve viņus atbrīvoja no tālākām ciešanām.
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Golgatas kapi Rīgā. Tanīs apglabāti ari daudzi noslepkavotie Latvijas
armijas karavīri

cita. Daudzi bija sasietām rokām, sašķaidītām galvām v.c. kropļo-
jumiem. Viss liecināja par cilvēka prātam neaptveramu zvēriskumu

un necilvēcību, nelaimīgos upurus nobendējot. Viņu mirstīgās atliekas

apbedītas kopējā kapā t.s. Golgatas kapos, sevišķā nodalījumā Rīgas
Mežu kapsētā. Baltezerā, Katlakalnā v.c. vietu upuri apbedīti tuvā-

kajās kapsētās.
Pēc Latvijas otrreizējas okupācijas komūnisti šos mocekļu kapus

ir izpostījuši un nolīdzinājuši ar zemi. Pirms tam par šo kapu vietu

apmeklēšanu daudzi ir apcietināti. Tā, piem., 1941. g. jūnijā komū-

nisti uz ceļa pie Cēsīm nošāva divus latviešu karavīrus. Vienu no

nošautiem 3. jūlijā apbedīja Raunas kapsētā. Karavīra māte bieži

apmeklēja dēla kapu. 1947. g. viņa no kāda kapsētas apmeklējuma
nav vairs mājās atgriezusies. Pie dēla kapa tā apcietināta un aizvesta

uz Cēsu cietumu.

Valmieras cietumā atrada noslepkavotus kapt. V. Liepiņu, vltn.

Grīnfeldu un leitnantus T. Delveri un Dunduru; Valkas cietumā —

kapt. K. Holanderu un vltn. V. Sniķeri.
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Vēl 1944. g. 27. aprīlī Stopiņos, 13 km no Rīgas, atrada četrus

čekas upuru kapus, kuros bija aprakti 23 1941. g. maijā un jūnijā
Rīgas Centrālcietumā noslepkavotie. To starpā atrada arī ģenerāļa
K. Goppera sakropļoto līķi.

Latvijas skautu priekšnieks un bij. Vidzemes divīzijas komandieri

ģenerāliK. Gopperu (dz. 1876. g.) apcietināja 1940. g. 30. septembrī.

Viņš 8 mēnešus turēts ieslodzīts Rīgas Centrālcietumā, kur visu laiku,

nežēlīgi spīdzinot, pratināts. 1941. g. 2. jūnijā īsi pirms pusnakts
sirmo ģenerāli 3 čekisti izveduši no cietuma kameras, un viņš nav

vairs atgriezies.

Pirms apcietināšanas draugi bija mēģinājuši ģenerāli pierunāt bēgt

uz ārzemēm vai vismaz slēpties, bet ģenerāļa atbilde bijusi: „Es zinu,

kas mani sagaida. Arvien esmu bijis komunisma destruktīvās varas

apkarotājs un komūnisti pārāk labi zina manus uzskatus. Slēpties es

nedomāju — tas varētu atsaukties uz maniem piederīgiem, bez tam

kā karavīrs to arī negribu darīt."

Sirmais ģenerālis ari pec notiesāšanas atteicas iesniegt apžēlošanas

lūgumu.

Par ģenerāļa Goppera pēdējiem mirkļiem Rīgas Centrālcietumā

liecina kāds laimīgi izglābies tautietis, kas bijis ar viņu kopā: Par

spīti zvēriskai pratināšanai, sirmais latviešu karavīrs un jaunatnes

audzinātājs garā bijis možs un nesalauzts līdz pēdējam brīdim 2.

jūnija naktī. Ģenerālis jau vakarā sevī nojautis baigās nakts tuvumu.

Kad naktī atvērušās kameras durvis un čekas algotņi likuši ātri sa-

ģērbties, Goppers pieceldamies teicis: „Es zinu, man ir jāiet uz neat-

griešanos." Atvadoties ģenerālis spiedis roku savam kameras biedram

kapteinim N., sacīdams: „Nesalūsti zem šīs nastas, bet esi īsts latvju
vīrs un izturi to, ko tev tavs liktenis un tēvzeme uzliek. Reiz cilvēces

un Dieva priekšā par to slepkavām prasīs norēķinus. Neviens upuris
lai nav par lielu, ko spēji nest savas tāvzemes Latvijas labā!" Ar šiem

vārdiem sirmais karavīrs, paceltu galvu, lēnām atstājis kameru. Otrā

dienā kāds no sargiem iznesis no kameras viņa atlikušās mantas, atstā-

jot maizi, cukuru un ziepes — kā liecību, ka šīs mantas vairs nekad

nebūs vajadzīgas.

Ģenerāļa Goppera sakropļoto līķi atrada 1944. g. 27. aprīlī kādā

mežiņā pie Stopiņiem, apraktu kopā ar 12 citiem čekas upuriem.

Viņš bija uz muguras sasietām rokām, nošauts ar diviem šāvieniem

pakausī. Drēbēs atrada čekas nāves spriedumu. Uz nāvi viņš bija
notiesāts jau 1940. g. decembrī.



Ģenerālis K. Goppers
kā karavīrs un kā moceklis

Pulkvedis J. Streipa
kā karavīrs un kā moceklis
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Komunistu terrors nebeidzas līdz pat viņu varas pēdējai dienai.

Vēl 1941. g. 26. jūnijā LPSR Valsts drošības komisārs un NKVD

karaspēka kara tribunāla priekšsēdis žīds Simons Šustins parakstīja
nāves spriedumu 74 latviešu patriotiem: 6 sievietēm un 68 vīriešiem,

to starpā 4 latviešu karavīriem — pulkvedim Nikolajam Fogelmanim

(dz. 1885. g.), pltn. Miervaldim Lūkinam (dz. 1894. g.), kap-
teinim Eduardam Rinkam (dz. 1905. g.) un Jānim Kukam (dienesta
pakāpe nav zināma). Par šo 74 patriotu nošaušanu 27. jūnijā pazi-

ņoja Rīgas garnizona priekšnieks ģenerālleitnants Safronovs.
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Šustina parakstītā nāves sprieduma pēdējās lapas fotokopija

Pēc šī drausmīgā paziņojuma nolasīšanas Rīgas radiofonā sekoja

kādreizējā cilvēcības profēta Sudrabkalna dzejolis, lai baumām neti-

cot, fašistus sakaušot, un „kas tenko un pulgo, tas ārda, tam neticat

ne vārda! Kas jauc, tam mūsu saimē nav dzīvot ļauts." Nezvai tas

nebija pirmais gadījums pasaules dzejas vēsturē, kur masu slepkavības

paziņojumu izpušķo ar dzejnieka vārsmām.

Ar ko Šustins motivēja 74 cilvēku noslepkavošanu?
Pulkvedim N. Fogelmanim: ~Bijis virsnieks cara armijā. 23. jūnijā

aizdedzis sārtu savas mājas pagalmā un ar to rādījis mērķi vācu

lidmašīnām. 1919. g. brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā un ieņēmis

vadītājus amatus. Pēdējā dienesta pakāpe — pulkvedis. Apsūdzēts uz

§ 58-13. Vaina pierādīta."
Pltn. M. Lūkinam: ~1919. g. vedis aktīvu cīņu pret Padomju valsti

un Sarkano armiju. Visus sekojošos gadus, no 1920. g. līdz padomju
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varas atjaunošanai Latvija, kalpojis ka prezidenta Ulmaņa v.c. adju-
tants. Apsūdzēts uz § 58-13. Vaina pierādīta."

Kapt. E. Rinkam: ~Bijis 3. ranga kapteinis bijušā Latvijas kara

flotē. Vācu uzlidojuma laikā signālizējis spiegošanas nolūkā. Apsū-
dzēts pēc § 58-la un 58-4. Vaina pierādīta."

Karavīram J. Kukam: ~1941. gada aprīļa mēnesī dezertējis no

Sarkanās armijas un gatavojies kopā ar citiem bēgt pāri robežai.

Apsūdzēts pēc § 58-la. Vaina pierādīta."
Pulkv. Fogelmaņa ugunskurs un kapt. Rinka signālizēšana bija

neuzmanīga cigaretes aizdedzināšana no kāda viņu mājas iemītnieka,

bet, saprotams, aizdomas krita uz latviešu virsniekiem.

Zviedru laikraksts "Stockholms-Tidningen" 1941. g. 5. jūlija rak-

stā «Drausmīgs terrors Liepājā" ziņo:

„Liepājā dažas stundas pirms krievu vienības atstāja pilsētu GPU

izveda drausmīgu terroru. Jau tūliņ pēc kara sākšanās apcietināja

ļoti daudz latviešu, visvairāk bij. Latvijas armijas virsniekus. Viena

daļa aizvesti, bet citi nošauti uz vietas.

Kādu vācu virsnieku uz ielas apturēja palīgā saucieni no kāda

pagraba. Vācu karavīri devās pagrabā, kur tiem vajadzēja uzlauzt

kādas smagas noslēgtas durvis. Pirmajā telpā atradās 4 līķi, 3 vīriešu

un vienas sievietes. Pēc nākošo durvju uzlaušanas vācu karavīri

nokļuva pie palīgā saucēja, kāda ievainota latviešu virsnieka."') Tre-

šajā telpā gulēja vēl divi smagi ievainoti latviešu virsnieki starp

drausmīgi sakropļotu līķu kaudzēm."

Apcietinātie virsnieki, ko aizveda no Latvijas cietumiem, ir ievie-

toti Maskavas un Ļeņingradas cietumos, kur tiesāti. Tur nokļuvusi
arī daļa 14. jūnijā apcietināto virsnieku. Piem., ģenerāļi Klinson. un

Spandegs vēl 1941. g. beigās atradušies Maskavas Burtiku cietuma,

bet, kas ar tiem noticis vēlāk, nav zināms. Burtiku cietumā 1941. g.

15. decembrī ir nošauts tā paša gada 19. aprīlī apcietinātais bij.
4. Valmieras kājnieku pulka komandieris pulkvedis J. Skujiņš.

Ir zināms, ka arī Vladimiras cietumā noslepkavots lielāks skaits

Latvijas armijas virsnieku, starp tiem bij. Autotanku brigādes pulk-
vedis J. Kaļķis, pltn. J. Klipsons, Aviācijas pulka pltn. Ž. Jēre un bij.

Armijas štāba pltn. A. Bļaus. 1947. g. Rīgā apcietināta arī pltn.
Blaua kundze. No Vladimiras cietumā nokļuvušiem latviešu virsnie-

kiem uz vergu nometnēm nav nosūtīts neviens, bet visi noslepkavoti.

• Tas bija kapteinis Ž. Kāns, vēlākais 2. brigādes leģionārs. Viņu 1943. g. Jelgavā
nošāva ķildā kāds vācietis.
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Vairums 14. jūnijā apcietināto virsnieku ir vispirms aizvesti uz

kādu koncentrācijas nometni Ukrainā. Nometnē bijuši divi nodalī-

jumi, no kuriem vienā pulcināti atsevišķi apcietinātie, bet otrā no

Litenes nometnes aizvestie virsnieki. Pēdējais nodalījums bijis mazāks

par pirmo. No šīs nometnes virsnieki nosūtīti galvenokārt uz spaidu
darbu nometnēm, bet daļa arī uz dažādiem cietumiem.

Autentiskāko liecību par 1941. g. uz Padomju Savienību aizvesto

latviešu virsnieku likteni sniedz Jozefs Bergers, kādreizējais Palestī-

nas komūnistu pārstāvis Kominternā. 1935. g. viņu kā trockistu

apcietināja, un viņš padomju cietumos un spaidu darbu nometnēs

pavadīja līdz 1956. gadam, t.i., vairāk nekā 20 gadus. Atgriežoties
Izraēlā, Bergers rietumu presei sniedza intervijas par saviem pieredzē-
jumiem šais 20 gados.

Par 1941. g. uz Padomju Savienību aizvestiem baltiešu virsniekiem

Bergers liecina:'')
— Tos (t.i. baltiešu virsniekus) aizveda tālu uz austrumiem un

pēc tam uz ziemeļiem ar laivām pa Jeņiseju. Nožēlojamā stāvoklī tie

1941. g. 14. augustā nonāca Noriļskā, koncentrācijas nometnē Sibiri-

jas ziemeļos, ap 100 km no Jeņisejas.
Nometnes komandants nostādīja gūstekņus tundrā rindā un pa-

skaidroja, ka viņi uz šo nomaļo vietu atvesti, lai tiesa pārbaudītu

viņu lietas, nevainīgos drīzā laikā atbrīvošot. Gūstekņiem būšot

jāstrādā nometnē, un kā atlīdzību par to viņi saņemšot uzturu. Tiem

atņēma viņu uniformas un ietērpa gūstekņu drēbēs. Gūstekņiem deva

vissmagāko darbu. Daudzi no viņiem ātri aizgāja bojā smagā darba

un sliktā uztura dēļ.
Tiesas pārbaude sastāvēja no tā, ka vienu pēc otra izsauca uz

nopratināšanu, nolasīja apsūdzību, kas bija visiem pēc viena šablona:

spiegošana, pretrevolūcionāra darbība, sabotāža. Noprasīja, vai

atzīstās. Saprotams, apsūdzētie neatzinās, un viņus aizveda atpakaļ.
Drīz paziņoja spriedumu — spaidu darbus vai nāves sodu. —

Uz nāvi notiesātie ievietoti cietumā, kurā bijis ieslodzīts arī Ber-

gers. Notiesātie nošauti cietuma tuvumā un aizvesti smagajās mašīnās

sadedzināšanai. Bergers tuvāk iepazinies ar vairākiem uz nāvi notie-

sātiem virsniekiem. Sevišķi atmiņā viņam palicis kāds igauņu artilē-

rijas ģenerālis. Tas saglabājis mieru līdz pēdējai minūtei un miris kā

vīrs. Nošauti arī daži latviešu ģenerāļi, bet Bergers viņu vārdus vairs

neatceras.

Zviedru laikrakstā Dagens Nyheter 1964. g. 28. februārī.
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Noriļskas nometnē bijuši ieslodzīti arī latviešu ģenerāļi Kļaviņš'')
un Krustiņš, kā arī pulkvedis Liepiņš. (Tur bijuši arī pulkveži Cep-

lītis, Žīds, pltn. Krīpens, Rozītis un Rinkovičs, kapteiņi Melliņš,
Kaugurs v.d.c.) No tiem 1000 virsniekiem, kas nonākuši Noriļskā,

daļa ir tomēr palikusi dzīva, bet cik daudz, par to Bergers neuzdro-

šinās izteikties. Ir zināmi daži atsevišķi virsnieki, kas pēc Staļina
nāves atbrīvoti kā no Noriļskas, tā citām spaidu darbu nometnēm.

Kāds latviešu virsnieks, kas laimīgi atgriezies dzimtenē no Noriļ-
skas, liecina, ka tur nošauti ap 250 baltiešu virsnieki, to starpā 126

latvieši. Pēc kāda cita liecības baltiešu virsnieki Noriļskā tiesāti 1941.

gada beigās un uz nāvi notiesātie nošauti 1942. gada vasarā. Ir zi-

zināms, ka tad nošauti, piem., pltn. K. Krīpēns un pltn. V. Lejiņš.

1948. g. vasarā kāda virsnieka kundze Vācijā saņēmusi caur vīra

vecākiem (Latvijā) no sava vīra 1948. g. 15. februārī no Sibirijas
sūtītu vēstuli:

„Austrīte, Austrīte, mana dārgā! Kur Tu esi, kā dzīvo, ko dari?

Es, kā redzi, esmu vēl dzīvs, stiprs un vesels. Pārciests gan šos gadus
ir bezgala daudz. Atrodos visu laiku tālos ziemeļos, aiz polārā loka.

Daudzi, kuriem sirdis bija par vājām un sāpes pāri mēram, vairs nav

pie mums. Arī Bolšaitis, Lācis, Otanķis vairs nav. Dziļie sniegi un

mūžīgais sasalums auklē viņus. Es esmu starp tiem nedaudzajiem lai-

mīgajiem, kas izturējuši visus trūkumus un grūtumus. Tagad man iet

labi, nekādus fiziskus grūtumus vairs nejūtu, pie visa esmu pieradis
un aklimatizējies. Strādāju par mechaniskas darbnīcas priekšnieku.
Esmu paēdis un apģērbies. Daudz man palīdz māšuks un vecāki.

Lūdzu par mani nebēdā, bet neaizmirsti mani. Es Tevi neesmu aiz-

mirsis. Brienu pa mūžīgo nakti un saucu: Austrīte, Austrīte
..

Kāds poļu armijas bij. karavīrs, kas kritis krievu gūstā pēc Polijas
sabrukuma un notiesāts uz 8 gadiem spaidu darbos, liecina, ka viņš
1943. g. Eiropas Krievijas tālajos ziemeļos kādā spaidu darbu no-

metnē sastapies arī ar latviešu virsniekiem, it sevišķi no jātnieku un

artilērijas pulkiem. Mūsu virsniekus viņš sastapis arī vairākās citās

blakus esošās nometnēs, kas bijušas izkaisītas ar 7—14 km lielām

atstarpēm.

Šis vergu nometnes atrodas ap polāro loku, tundra starp lielo Pe-

čoras upi un Urālu kalnu ziemeļu daļu. Latviešu virsniekus viņš

* Latvijas PSR Mazajā enciklopēdijā (Rīgā, 1968. g.) par ģenerāli R. Kļaviņu teikts,
ka viņš miris 1944. g. 12. janvārī, bet nav teikts, kur un kādā nāvē.
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Intas nometnē Sibīrijā ieslodzīto latviešu celtais piemineklis nometnes

kapsētā. (No A. Sildes archīva)
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visvairāk sastapis Kolvas un Ūsas upju (800 km ziemeļaustrumos no

Archangeļskas) izveidotā trīsstūrī, šaipus un aiz ziemeļu polārā loka.

Katrā tādā spaidu darbu nometnē atradušies 700—800 ļoti dažādu

tautību ieslodzītie. Lielākā daļa no ieslodzītiem bijuši apzīmogoti ar

pazīstamo 58. pantu par „padomju ienaidniekiem" un notiesāti uz

B—lo8—10 gadiem spaidu darbos. Arī mūsu virsnieki, kas iepriekš pava-

dījuši vairākus mēnešus vai pat gadu kādā lekškrievijas cietumā (14.

jūnijā aizvestie?), notiesāti uz tikpat ilgu laiku. Uz spaidu darbu

nometnēm tie pārvesti pa upēm, kur tas bijis iespējams, bet simtiem

kilometru bijis jānoiet kājām. (Skat. Bergera liecību.) Vēl 1943. gada
daudziem bijis mugurā vecie, gan stipri noplīsušie un salāpītie armijas
formas tērpi ar visām zīmotnēm. Vienīgi dienesta pakāpju zvaigznī-
tes bijušas noplēstas. Šinīs nometnēs ieslodzītiem latviešu virsniekiem

bijušas dzeltenas un zilas zīmotnes. Daži virsnieki, kuri savas uni-

formas bija paspējuši novalkāt, bijuši tērpušies nometnes izdotās

skrandās. leslodzītie strādājuši 10—12 stundas dienā pie dzelzceļu
un lidlauku būves tundras purvos, dubļos vasarā un stindzinošā salā

ziemā.

leslodzītie dzīvojuši milzīgās teltīs, apmēram 400 cilvēki katrā.

Lielā telpa apsildīta ar divām krāsnīm. Gulēšana — uz apaļa koka

plikām divstāvu nārām, bez pagalvja, bez segām. Sanitārie apstākļi

drausmīgi, ārstēšanas nekādas, tādēļ mirstība liela. Sieviešu un arī no

Latvijas deportēto civīliedzīvotāju šinī nometņu apgabalā neesot

bijis.

Kāds vācu kara gūsteknis pēc atgriešanās Vācijā liecināja, ka viņš

pie Staļingradas drupu novākšanas esot strādājis kopā ar kādu 1941.

gadā deportētu latviešu virsnieku. Šis virsnieks bijis tikai 30 gadus

vecs, bet izskatījies kā vecs vīrs.

1948. g. pavasari vismaz 4 latviešu virsnieki ir atradušies Krasno-

jarskas apgabalā, „Kontor Medstroj" spaidu darbu nometnē.

Ģenerālis Virsaitis, pltn. Lapiņš un daži citi virsnieki vel 1948. g.

atradušies kādā spaidu darbu nometnē pie Kirovas, kur arī miruši.

Kurzemes divīzijas komandieris ģenerālis H. Buks miris Sibirija
1958. gadā.

14. jūnijā deportēja arī trīs pirmo Latvijas Valsts prezidentu

adjutantu pltn. E. Kuplo. Viņš miris 1948. g. Kuplā kundze 1957. g.

sākumā tieši no Sibirijas (Kanskas) ieradās Zviedrijā pie radiem.

Jātnieku pulka pēdējais komandieris pulkvedis J. Puksis miris

Sibirijā 1959. gadā.
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Pēdējais Latvijas sūtnis Maskavā

pltn. F. Kociņš

Leitnants Ozoliņš nošauts 1941. g. rudenī kādā nometnē Kaukāza

kalnos.

Pēc daudziem nesekmīgiem lūgumiem starptautiskajam Sarkanam

Krustam v.c. pazudušo meklēšanas iestādēm par kapteini A. Lūsi,
ko apcietināja Salaspils nometnē 1941. g. 14. jūnijā, beidzot Latvijā

saņemta atbilde tieši no Maskavas, ka viņš Sibirijā tiesāts 1941. g.

novembrī un miris 1942. gadā. Kādā nāvē kapteinis miris, par to,

protams, Maskava klusē.

Brīvās Latvijas pēdējais sūtnis Maskavā pltn. L.k.o.k. Fr. Kociņš

Lubjankas cietumā nošauts jau 1941. g. 28. jūlijā, bet rakstnieks kap-
teinis Aleksandrs Grīns*) nošauts 1941. gada Pirmajos Ziemsvētkos.

Jau 1941. g. mocekļu nāvē miruši starp daudziem citiem arī ģen. J.

īndāns, pltn. ]. Briedis, pltn. A. Staltmanis, kapt. T. Bebris, vltn.

Anžjānis un daudzi, daudzi citi.

Dvēseļu puteņa autors rakstnieks A. f. Grīns aktīvā karadienestā atpakaļ iestājies
tikai 1939. g. rudenī. Kara ministra ģen. Dambīša 1940. g. 10. jūlijas pavēlē

(nr. 23) 7. § teikts:

„Skaitīt aktīvā kara dienestā: 1) Kapteini Jēkabu Grīnu — Armijas stabā no

1939. g. 20. novembra ar izdienu kapteiņa dienesta pakāpē no 1933. g. 7.

decembra".
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14. jūnija deportētais Rīgas apgabaltiesas priekšsēdis atv. pltn.
L.k.o.k. A. Kociņš (dz. 1892. g.) miris Sibirijā 1942. g. 15. jūlijā.

Bij. Armijas staba priekšnieks ģenerālis M. Hartmanis Kazachstana

izdarījis pašnāvību.
1940. g. 20. augustā čeka apcietināja pltn. L.k.o.k. A. Aparnieku

un 1941. g. sākumā aizveda uz kādu spaidu darbu nometni Krasno-

jarskas apgabalā. Viņu atbrīvoja tikai pēc 15 gadiem, 1956. g., un

atļāva atgriezties Latvijā. 1966. g. viņam atļāva arī izbraukt uz

ASV pie ģimenes, kur viņš mira 1968. gadā.

Latvijas atbrīvošanas cīņu laikā pltn. Aparnieks saformēja un va-

dīja Ziemeļlatvijas partizānu pulku. Viņš apbalvots ne vien ar Lāč-

plēša, bet arī ar Igaunijas, Lietuvas un Somijas kara ordeņiem. 1922.

gadā Aparnieks aizgāja no armijas civīlā dzīvē, bet 1940. g. Valsts

prezidents K. Ulmanis aicināja viņu atkal atpakaļ armijā un iecēla

par Latgales kara apgabala priekšnieku. Viņš nebija vēl pilnīgi šo

amatu uzņēmies, kad Latvijā iebruka sarkanarmijā.
Atceroties spīdzināšanas padomju cietumos, pulkvedis Aparnieks

tās apzīmēja par drausmīgām. Tās notikušas sistēmatiski, no dienas

dienā. Divas reizes viņš vests uz Daugavpils Stropu mežu nošaušanai,

liekot tur pašam izrakt kapu, tad šautenes stobra galā prasīta atzī-

šanās čekistu sagudrotos apmelojumos. „Šīs spīdzināšanas un vispār

izsūtījuma elli spēju pārdzīvot tikai tāpēc, ka ticu katra cilvēka

iepriekšnoteiktam liktenim. Sakoncentrēju visu gribas spēku un apņē-

mos izturēt, sakot nopratināšanā tikai patiesību. Esmu fiziski sa-

lauzts, bet nekad garīgi. Visgrūtākos brīžos Sibirijas vergu nometnē

spēku man deva trīs ticības: ka vēl redzēšu Latviju, savus piederīgos
un ka Latvija atkal atgūs brīvību." Pulkvedis bija sācis rakstīt savas

atmiņas par pārdzīvoto, bet diemžēl, tās palika nepabeigtas.
1966. g. martā pie savas dzīves biedres Vācijā ieradās Aizsargu

aviācijas pulka vada komandieris atv. vltn. L.k.o.k. O. Ozoliņš.

Viņu čeka apcietināja 1940. g. septembrī un ievietoja Madonas cie-

tumā, kur viņš kādu laiku bijis kopā ar atv. vltn. L.k.o.k. A. Veckal-

niņu. 1941. g. viņš pārvests uz Rīgas Centrālcietumu, kur sastapies
arī ar apcietināto pulkv. L.k.o.k. K. Mateusu. Rīgā Ozoliņš notiesāts

uz 8 gadiem pārmācības darbos un nosūtīts uz Intas soda nometni

Kedrovi-Šor Pečoras upes krastā Komi APSR.

Pēc soda izciešanas, 1948. g. septembrī, Ozoliņš deportēts uz Tase-

jevas rajonu Krasnojarskas apgabalā. 1956. g. viņam atļauts pārcel-
ties uz Ukrainu. Sibirijā Ozoliņš ieguvis mugurkaula tbc un Char-

kovas slimnīcā nogulējis 2V2 gadus. Tikai 1966. g. sākumā Ozoliņam
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kā 100 % invalidam atļauts izbraukt uz Vāciju pie piederīgiem.
Viņa ciešanu stāsts ir garš un baigs: apcietināšana, pratināšanas, pār-

pildītas cietumu kameras, pārvietošana no viena cietuma uz otru,

no vienas soda nometnes uz otru gan aizrestotos preču vagonos, gan

gājienu kolonnās nežēlīgu sargu un plēsīgu suņu pavadībā. Soda un

nometinājumu vietas — Kožva, Inta, Vorkuta, Igarska, Dudinka,

Novosibirska, Tasejeva pie Krasnojarskas, un tā nepārtraukti svina

smagi 25 gadi. . .

Kā pirmais, un kā vienīgais, tūliņ īsi pēc kara, dzimtenē atgriezās
uz ~kursiem" Maskavā aizvestais 24. territoriālā strēlnieku korpusa
štāba priekšnieks ģenerālis O. Ūdentiņš. Viņu par ģenerāli paaugsti-
nāja „tautas armijas" laikā. Pēc atgriešanās viņu iecēla par kara

zinību lektoru Rīgas universitātē.

Dzimtenē ir atgriezies (no Marinskas rajona) uz 15 gadiem spaidu
darbos notiesātais Armijas štāba pltn. Dauge, uz 12 gadiem notiesā-

tais vltn. J. Biezais, kā arī pltn. P. Bokalders (atgriezies 1963. g.,

miris 1964. g.), pltn. K. Vidiņš (miris 1959. g. 5. februārī Ventspilī,
drīz pēc atgriešanās) un daži citi.

1941. g. 14. jūnija deportētais admirālis T. Spāde (dz. 1891. g.)

vēl 1967. g. beigās bija pie dzīvības kaut kur Sibirijā.

Bija ari daudz gadījumu, kad latviešu patrioti, sevišķi virsnieki,

pie apcietināšanas pretojās ieročiem rokā. Apcietināmo pretošanās

prasīja ne viena vien čekista vai partijas vīra dzīvību.

Dobelē 1940./41. g. ziemā apcietināja vltn. P. Skuju, bet viņš

izbēga, nošaujot dažus krievu sargus. Pēc kāda laika nodevības dēļ

viņu atkal apcietināja un Tukumā nošāva.

Valkā 1940. g. novembra beigās Itn. N. pie apcietināšanas nošāva

divus krievus. Sekojusi apšaudīšanās, kamēr Itn. N. izlietojis visu

savu municviju — 16 patronas un nācies padoties. Ltn. N. kāda

krieva un virsn. vietn. Spilvas apsardzībā vests vilcienā no Valkas

uz Cēsīm. Pie Strenčiem ltn. N. izlēcis no ejoša vilciena un aizbēdzis.

Viņa sagūstīšanai norīkots 285. strēlnieku pulka 1. bataljons, bet

bēgli sagūstīt nav izdevies.

Arī vācieši ltn. N. divas reizes apcietināja un tiesāja, pēdējo reizi

piespriežot nāves sodu. Bet ltn. N. atkal izbēga un izglābās no nošau-

šanas.

Tad, jau pieminētais, vltn. Fr. Feldmanis v.c. 14. jūnijā Litenē.
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Dažas dienas pēc 1941. g. 14. jūnija Rīgā bija redzams bēru gā-

jiens ar milzu sarkanu ziedu vainagiem. Gājienā piedalījās arī jaun-
dibinātais Rīgas milicijas bataljons savos tumšzilos tērpos. Mirušais

bija kāds augstāks deportācijas akcijas funkcionārs — Latvijas armi-

jas pltn. L.k.o.k. J. Zālīša pašaizsardzības upuris.
13./14. jūnija naktī čeka iebruka pltn. Jāņa Zālīša dzīvoklī, lai

viņu ar ģimeni apcietinātu un deportētu. Pulkvedis bija nolēmis, ka

viņš ar ģimeni dzīvs nedosies čekistu rokās. Pret dzīvoklī iebrukušiem

čekistiem pulkvedis raidīja vairākus revolvera šāvienus, vienu no-

šaujot. Pēc tam viņš vērsa savu ieroci pret sievu un meitu, bet uz-

traukumā tās tikai ievainoja. Pēdējo lodi pulkvedis iešāva sev galvā.

Nesamaņā, bet vēl dzīvu, čekisti viņu aizveda nevis uz slimnīcu, bet

čekas galveno mītni, kur viņš, nenākot pie samaņas, drīz mira. Viņa

smagi ievainoto sievu tomēr nogādāja uz slimnīcu, kur viņa pamazām

atveseļojās, bet vieglāk ievainoto pulkveža meitu čekisti aizveda un

deportēja uz Sibiriju.
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VĀCIJAS -PSRS KARA SĀKUMS

VĀCU BRUŅOTIE SPĒKI IEŅEM LATVIJU

Pirms vācu-krievu kara sākuma gar Austrumprūsijas robežu Eben-

rodes-Tilzītes-Klaipēdas rajonā bija sakoncentrēta vācu bruņoto

spēku ziemeļu grupa feldmaršala fon Lēba (Ritter W. von Leeb) va-

dībā. Šinī grupā ietilpa: 16. vācu armija ģenerālpulkveža Buša

vadībā, 18. vācu armija ģenerālpulkveža fon Kichlera vadībā un 4.

vācu tanku armija ģenerālpulkveža Hepnera vadībā, kopā 20 kāj-
nieku, 3 bruņu un 5 motorizētās divīzijas. Vācu ziemeļu grupu atbal-

stīja 1. vācu gaisa flote ģenerālpulkveža Kellera vadībā. Visi šie

spēki jau bija piedalījušies kaujās rietumu frontē, kā arī Polijas kara-

gājienā.
Pretim šim vācu grupējumam bija Padomju Savienības maršala

Vorošilova grupa, kurā ietilpa 39 divīzijas, no tām 2 bruņu, 6 moto-

rizētas un mechanizētas divīzijas. Krievu karaspēks bija nogrupēts gar

Austrumprūsijas ziemeļu un austrumu robežu ar galvenajiem spēkiem

Šauļu, Kauņas un Viļņas rajonos, bet rezervēm Pliskavas rajonā.

Spēku samērs abās pusēs bija apmēram vienāds, tikai karaspēka va-

dība, techniskais apbruņojums, apgāde un karavīru kaujas spējas vācu

pusē bija daudz pārākas.
Karš sākās 1941. g. 22. jūnijā pīkst. 2, vācu spēkiem uzbrūkot bez

kara pieteikuma. Vācu ziemeļu grupai pirmais uzdevums bija, izman-

tojot pārsteiguma momentu, ar savu spēku labo spārnu ielauzties

Baltijas valstīs, ielenkt un iznīcināt tur esošos krievu spēkus, ieņemt

Baltijas valstu ostas un pēc Ļeņingradas ieņemšanas izvirzīties uz

austrumiem no tās, nodibinot tiešu saskari ar Somijas armiju, kas 27.

jūnijā arī uzsāka kara darbību pret Padomju Savienību. Vācu kara-

spēka vadība rēķinājās ar maršala Vorošilova dziļi nogrupēto spēku
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stipru pretestību, tadeļ bija paredzējusi stipras rezerves vienības, lai

ievadītu tās kaujā tikai cīņas turpinājumā.
Vācu 16. armija ar kauju virzījās caur Kauņu, Daugavpili, Opočku

uz Staraja Rusu, bet 18. armija — caur Jelgavu uz Rīgu, Valmieru un

Tallinu, daļu spēku norīkojot Liepājas un Ventspils ieņemšanai. 4.

tanku armija ģen. Hepnera vadībā virzījās starp 16. un 18.armiju, lai

vispirms forsētu Daugavu Krustpils un Daugavpils iecirkņos, tā

atbalstot 16. armijas virzīšanos uz ziemeļiem un austrumiem.

Feldmaršala fon Lēba mērķis bija iespējami ātri izsisties cauri uz

Ļeņingradu, tādēļ viņš personīgi noteica tanku kustības, atstājot kāj-
nieku spēkiem Baltijas tīrīšanas darbu no sakautiem sarkanarmiešiem.

Vācu ziemeļu grupas ievirzīšanās Baltijas valstīs kara pirmajās
dienās notika ļoti strauji, nesastopot lielāku pretestību. Vācu tanku

spēki pārsteidza, izklīdināja un sajauca krievu vienības, piespiežot
tās nekārtībā atkāpties. Tikai ziemeļos no Kauņas vācu spēki uzdūrās

uz lielāku padomju tanku grupējumu, ko sīvā cīņā pilnīgi iznīcināja.
Nākot pāri Taurogai un Raseiņiem, vācu tanki ceļā uz Daugavu sada-

lījās divās straumēs: viena 29. jūnijā ieņēma Jēkabpili, bet otra 26.

jūnijā Daugavpili. Pēdējās divi tilti pavēra ceļu tālāk uz Ostrovu,

Pliskavu, Novgorodu. Pārsteigtā krievu vadība bija aplam gaidījusi
vācu tanku virzīšanos uz Rēzekni. Tanku vienībām sekoja vācu 16.

un 18. armija, kas lielāko tiesu sastapa vairs tikai izkliedētās krievu

vienības.

Jau 29. jūnijā 18. vācu armijas priekšējās vienības sasniedza Dau-

gavu pie Rīgas, bet Rīgu ieņemt tūliņ vēl neizdevās, jo uzdūrās uz

stipru pretestību Vecrīgas pusē. Vācu priekšējās vienības bija par

vājām pretestības salaušanai, bija jānogaida galveno spēku pienāk-
šana. Tā no 29. jūnija līdz Rīgas galīgai ieņemšanai 1. jūlijā vācu

spēki atradās Torņkalnā.
Vācu priekšējām vienībām ienākot Pārdaugavā, tās tūliņ steidzās

pāri vēl neuzspridzinātiem Daugavas tiltiem. Daži vācu tanki pat

izlauzās līdz Rīgas auto ostai, bet krievi tos ielenca un iznīcināja, jo
sakari ar Pārdaugavu bija nogriezti, krieviem uzspridzinot dzelzs

tiltus. Pienākot pie Daugavas vācu galvenajiem spēkiem, tie uzcēla

pontonu tiltu Salaspils rajonā, pār kuru tad arī pārgāja Daugavu un

Rīgā ienāca 1. jūlijā no Latgales priekšpilsētas puses.

Vācu kara ziņotājs V. Vīnhēvers (Wienh6ver) Rīgas ieņemšanu

apraksta sekojoši"'):

Deutsche Ze'ttung im Ostland 1941. g. 3. jūlijā.
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Vācu. sfiēKU mtneiu. 6Rupē)uma
cīņas mtļ. jūnijā, -jaetja.

Vācu spēki Latvijas robežu pie Rucavas sasniedza jau pirmajā kara dienā.

26. jūnijā ieņēma Daugavpili, 29- jūnijā — Liepāju, Jēkabpili, Bausku, Jel-

gavu un sasniedza Rīgas Pārdaugavu; 1. jūlijā ieņēma Rīgu un Ventspili,
6. jūlijā — Alūksni un Valku. 8. jūlijā visa Latvijas territorija bija atbrīvota

no komūnistiem. Daudzas vietas jau vairākas dienas pirms vācu spēku iera-

šanās bija atbrīvojuši vietējie nacionālie partizāni.
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Daugavas tilti Rīgā

Boļševiku saspridzinātie Daugavas tilti 1941. g. jūlijā



Daugavas mala Rīgā 1941. g. 1. jūlijā

— Mūsu vienības atrodas Rīgas rietumu priekšpilsētā. Uguns-
sārtas spīd debesis no liesmām, kas apņēmušas lielās ādu fabrikas un

daudzas citas degošas ēkas.

Dažus kilometrus dienvidos no Rīgas tiek gatavots lielais pēkšņais
uzbrukums pilsētas centrālai daļai. Vienu pionieru bataljonu ātrlaivās

pārceļ pāri Daugavai. Tur veidojas tilta gala nocietinājums. Šī batal-

jona komandierim ir padotas arī divas kājnieku rotas un viens sma-

gais bruņotais vilciens.

Kāds cits pionieru bataljons būvē pāri lēni plūstošai platajai upei

smagus preču prāmjus, ar ko, tumsai iestājoties, cels pāri dažus tankus

un bruņumašīnas.

Uzbrucēja vienība, ienaidnieka nepamanīta, sasniedz pilsētas
robežu un novietojas tuvākās ēkās. Tad liekas, ka no mūsu pārdrošās
rīcības kāda boļševiku baterija dabūjusi „vēju būrās" un sāk apšau-
dīt mūsu vīru ieņemtās mājas, bet bez nopietnām sekām, jo bez seviš-

ķām grūtībām varam no apšaudes izvairīties. Arī mūsu artilērija nav

bezdarbīga. Svilpodami pāršalc smagie drupinātāji pāri mums un

nokrīt ienaidnieka daļā. Tad iestājas klusums. Viegla migla nosēžas

pāri laukiem un karavīriem.
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1. jūlijs pīkst. 5 no rīta. No izejvietas divās parallēlās kustībās

lēni, bet droši spiežamies pilsētā abu saspridzināto tiltu virzienā. Daži

agrie gājēji iznāk uz ielas. Viņi ir no pārsteiguma apstulbuši.
Mūsu pirmās rūpes pieder karabiedriem, kas svētdienas priekšpus-

dienā pāri vēsturiskam tiltam iespiedās pilsētā, bet tilta uzspridzinā-
šanas dēļ bija aizkavēti atkāpties, un tos nogrieza no palīdzības.
Mazā saujiņa viena bija spiesta aizstāvēties pret lielu boļševiku pār-

spēku. Kas ar viņiem ir noticis?

Pīkst. 9 sasniedzam dzelzceļa uzbērumu. Tur mūs sagaida automā-

tisko ieroču uguns. Ar dažām zalvēm apklusinām ienaidnieku. Tuvo-

jamies boļševiku slēptuvei. Kāds milicis ar ieroci rokā stājas mums

pretim. Viņu nāvīgi ievaino. Metam rokas granātas nocietinājumā,
bet neviens nerādās. Stāvam pie boļševiku baterijas. Tās apkalpe visa

ir kritusi. Visapkārt, kur vien skatāmies, guļ kritušie boļševiki.
Mēs uzrāpjamies uz uzbēruma un stāvam pie tilta, par ko tik sīvi

cīnījāmies. Mūsu cīņas biedri — priekšizlūki un tie, kas viņiem gri-

bēja palīdzēt, guļ tur miruši ar rokas granātām sastingušās rokās.

Klusā godbijībā ejam garām. Pēkšņi viens sakustas, pieceļas, stīvi

skatās uz mums un saka: ~7. kompānija." Saucam sanitārus. Tad sa-

kustas vēl viens, kāds jauns leitnants. Arī viņu paņem savā gādība
Sarkanais Krusts un noved slimnīcā.*)

lelās parādās civīliedzīvotāji, pa daļai apbruņoti. Tie ir latvieši,

kas palīdz atrast noslēpušos boļševikus. Šur tur vēl atskan reti šāvieni.

Saņemam vēl dažus gūstekņus. ledzīvotāji stāsta, ka boļševiki pagā-

jušā naktī aizgājuši austrumu virzienā.

Mēs virzāmies pilsētas austrumu virzienā. Šī virzīšanās kļūst mums

par nepieredzētu suminājuma gājienu. Visur skan gaviles un plīvo
sarkan-balt-sarkanie Latvijas karogi. —

Baltijas zemēs vācu karavīrus visur uzskatīja par atbrīvotājiem no

komūnistiem un sagaidīja tos ar ziediem un nacionāliem karogiem.
Visiem vēl bija ļoti svaigā atmiņā komūnistu režīmā pārdzīvotais,

sevišķi tikko notikušās deportācijas.
Vācu tanku spēki un 16. armijas vienības 8. jūlijā ieņēma Pliskavu

un jau 10. jūlijā sasniedza Veļikajas upes līniju starp Opočku un

Pliskavu. Ar Liepājas un Ventspils ieņemšanu bija ierobežota arī

krievu Baltijas flotes darbība, kā arī nodrošināta vācu spēku apgāde

pa jūras ceļu.

• Kara ziņotājs Vīnhēvers šai rakstā nepiemin tos dažus vācu karavīrus, ko bojševiki

pēc tiltu uzspridzināšanas saņēma gūstā un Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas pagalmā

nošāva.



Boļševiku nodedzinātā Pētera baznīca 1941. g.
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Tā apmēram divu nedēļu laikā bez sevišķas piepūles vācu spēki

atbrīvoja no komūnistu jūga Baltijas valstu territoriju. Cīņas ieilga

vienīgi pie Tallinas, ko ieņēma tikai 28. augustā.

Paši komunisti sarkanarmijas izdzīšanu no Latvijas attēlo sekojoši:
— Viena no pirmajām padomju republikām, pret kuru vērsās fa-

šistiskās armijas triecieni, bija Padomju Latvija. Jau dažas dienas pēc
kara sākuma, bet Liepājas rajonā (pie Rucavas) — pat pirmajā kara

dienā vācu fašistiskais karaspēks ielauzās Latvijas PSR territorijā.
29. jūnija vakarā vācieši ieņēma visu Liepāju, tomēr atsevišķās vietās

pretošanās vēl turpinājās līdz 1. jūlijam. leņēmuši Liepāju, hitlerieši

l. jūlijā iegāja Ventspilī, kur pēc tam, kad to bija atstājuši padomju
karavīri, dažas dienas bija plosījušies buržuāziskie nacionālisti. Sal-

dus, Tukums, Kuldīga, Talsi, Sabile, Kandava un citas Kurzemes

apdzīvotas vietas ap šo laiku arī krita fašistu rokās.

26. jūnijā ienaidnieka 8. tanku divīzijas apakšvienības pēkšņi uz-

bruka skaitliski nelielajam padomju karaspēkam Daugavpils rajonā,
sagrāba neskārtu tiltu pār Daugavu un ielauzās pilsētā.

Vācu spēki 29. jūnijā ieņēma Jelgavu, Bausku, Jēkabpili, Krustpili

un Livānus, kā arī pēkšņi ielauzās Rīgas Pārdaugavas daļā. Hitleriešu

spēkiem viegli izdevās 30. jūnija vakarā forsēt Daugavu Katlakalna

rajonā un 1. jūlija rītā iesoļot Rīgas pamatdaļā.

Vācu tanki 4. jūlija jau bija sasnieguši Ostrovu, ko tie pec sīvam

kaujām ieņēma 6. jūlijā.

4. jūlijā gar piekrasti Cēsu-Valmieras un Alūksnes virzienā no

Rīgas un Jaunjelgavas pa padomju karaspēka jau atstāto territoriju
devās vācu 18. armijas divīzijas.

Daļa Sarkanarmijas vienību, strādnieku gvardes bataljoni, partijas

un padomju aktīvs atkāpās uz Valku, kur darbojās Latvijas PSR

valdība un LKP Centrālā Komiteja. Vienību atkāpšanās noritēja,

vietām cīnoties pret buržuāzisko nacionālistu bandām (lasi: nacionā-

liem partizāniem). Naktī no 4. uz 5. jūliju padomju karaspēks un arī

Latvijas PSR vadošie orgāni atstāja Valku.

Ap 8. jūliju visu Latvijas PSR territoriju bija okupējis ienaid-

nieks.*) —

*
~L

atviešu tautas cīņa lielajā tēvijas kārāt, Rīgā, 1966.
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24. STRĒLNIEKU KORPUSA IZIRŠANA

LATVIEŠU KARAVIRU DEZERTĒŠANA UN ATVAĻINĀŠANA

Karam sākoties, 181. strēlnieku divīzija, artilērijas pulki un citas

vienības atradās Ostroviešu nometnē pie Litenes. Korpusa aviācijas
eskadriļa atradās Gulbenē un 111. atsevišķais zenitartilerijas divizions

Rīgā. 183. strēlnieku divīzija paziņojumu par kara sākšanos saņēma
Cēsu tuvumā, atrazdamās pārgājienā no Litenes uz Carnikavu, kur

nonāca 24./25. jūnija naktī.

Ar kara izcelšanās brīdi 24. korpusu līdz ar citām Baltijas kara

apgabala rietumu daļā novietotām sarkanarmijas daļām iekļāva 27.

armijā, kuru komandēja Krievijas latvietis ģenerālpulkvedis N. Ber-

zariņš (dzim. 1904. g. Pēterpilī). 27. armijas štābs kara pirmajās
dienās atradās Rīgā. Vācu armijas straujā uzbrukuma un pirmo
uzvaru radītais sajukums sarkanarmijas vadībā atsaucās arī uz kor-

pusu. Korpusa vadība saņēma pavēles, bieži pretrunīgas un neskaid-

ras, ko drīz vien atkal atcēla vai grozīja.

Tūliņ pēc kara sākšanās no korpusa Sakaru un Sapieru bataljoniem
uz Carnikavu izsūtīja nelielas komandas papildinājumu saņemšanai.
183. divīzija un abas komandas Carnikavā arī saņēma dažus ešelonus

mobilizēto no Krievijas. Parādījās arī daži autobusi ar komjauniešiem
no Rīgas. Sakaru bataljona komanda Carnikavā saņēma rīkojumu
doties uz Rīgu, tur rekvizētos pajūgos uzlādēt bataljona noliktavas

mantas un pārvest tās uz Liteni. Sapieru komandai bija jādodas uz

Ogri.

24./25. jūnijā korpusa štābu līdz ar Sakaru un Sapieru bataljoniem
Litenes stacijā iesēdināja vagonos. Tajā pašā laikā Gulbenes stacijā
iekrāvās korpusa 613. artilērijas pulks un citas 181. divīzijas daļas.

Ceļa mērķis atklāti nebija zināms, bet runāja par korpusa pārvešanu
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caur Abreni un Daugavpili uz Viļņu. Daži vilcieni ar korpusa daļām

aizgāja līdz Rēzeknei un pat līdz Višķiem, bet pēc tam tos atgrieza
atpakaļ it kā uz Rīgu. Vēlāk arī šo ceļa mērķi grozīja un pavēlēja

atgriezties Litenē.

183. strēlnieku divīziju drīz pēc 14. jūnija deportācijām pārvietoja

gājiena kārtībā uz Carnikavas nometni, kur tā 27. jūnijā saņēma

pavēli uzsākt gājienu uz Cēsīm, bet jau 29. jūnijā pavēlēja doties uz

Madonu, vienu pulku izsūtot uz Krustpili pāreju nodrošināšanai pāri

Daugavai.

Par 183. divīzijas pārgājienu uz Carnikavu stāsta 227. strēlnieku

pulka kapteinis ]. Rulliņš:
— 16. jūnijā divīzija saņēma pavēli gājiena kārtībā doties uz Car-

nikavu, kur saņemšot krievu rezervistu papildinājumu. Kad bijām

sasnieguši Inčukalnu, pie Meltura kroga notika mītiņš, kurā paziņoja,
ka vācieši iebrukuši Padomju Savienībā.

Carnikavā lielā steigā divīzija papildinājās ar krievu rezervistiem

un virsniekiem un pēc 2 diennaktīm devās atpakaļ uz Ziemeļvidzemi.
Rīgas virzienā bija dzirdams kaujas troksnis. Sākās masveidīga lat-

viešu karavīru dezertēšana. Kad bijām nonākuši pie Raunas un pār-

gājuši Rīgas-Pliskavas šoseju, 227. strēlnieku pulks apmetās Kapar-

kalēju māju tuvumā. Kaujas troksnis bija jau dzirdams arī Madonas

virzienā. Pulka komisārs Negodjuiko sapulcināja visus pulka virsnie-

kus un jautāja — kuri no latviešu virsniekiem nevēlas iet līdzi uz

Krieviju? Iznāca visi latviešu virsnieki. Tad komisārs paziņoja, ka

virsnieki var saņemt atvaļināšanas dokumentus un palikt Latvijā.

Atvaļināšanas dokumentos bija teikts, ka virsnieki atvaļināti kā

nepiemēroti dienestam sarkanarmijā. Saprotams, ar tādu „vilka pasi"
nekur nevarēja iet, atlika vienīgi mežs. Tā arī darījām. Piecu virs-

nieku grupā devāmies pa mežu dienvidu virzienā un 3. jūlijā laimīgi
sasniedzām Cēsis. —

Korpusa atsevišķa sakaru bataljona komandieris pltn. Aperats

raksta:

— 22. jūnijā komisārs aizbrauca uz korpusa štābu un no turienes

piezvanīja, lai es sapulcinot virsniekus un pīkst. 13 klausoties radio,

jo no Maskavas būšot ļoti svarīgs paziņojums. Salasījāmies klubā.

No Maskavas runāja Molotovs un paziņoja par kara sākšanos ar

Vāciju. Ar lielām bažām vēroju klausītāju sejas izteiksmi. Ar katru

Molotova vārdu poļitruku sejas kļuva garākas un drūmākas, bet

latviešu virsnieku sejās atspoguļojās nepārprotams prieks. Bija jāval-
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das, lai sevi nenodotu, bet poļitrukus dzirdētais bija ta uztraucis, ka
tie nebija spējīgi kaut ko ievērot.

Drīz arī ieradās komisārs un uzdeva sasaukt mītiņu. Mītiņi vienībā

bija ļoti parasta lieta, ar skaļām dedzīgām runām, „vienbalsīgi" pie-
ņemtām rezolūcijām u.t.t.

Arī šis pēdējais mītiņš noritēja pēc parastā šablona ar nekautrīgiem
meliem un lielību, ka pēc dažām dienām būsim Berlīnē un ka nu

varenā, neuzvaramā sarkanarmijā parādīšot fašistiskajiem suņiem
savu spēku u.t.t. Mītiņš beidzās ar „ vienbalsīgu" vāciešus pazudinošu
rezolūciju. Vērojot poļitrukus, bija redzams, ka tiem dūša nemaz tik

varonīga nav. Kā par brīnumu tagad gandrīz visi poļitruki lika no-

dzīt sev matus „uz nulli", tāpat kā kareivjiem. Pavasarī, kad es

nogriezu matus un uzaicināju arī poļitrukus to darīt, tie ar visādiem

iemesliem no tā atrunājās. Vienam no tā sāpot galva, otram tas ne-

glīti izskatoties, trešam sieva neļaujot u.t.t. Kad tagad ieprasījos
kādam poļitrukam, kāpēc viņš iedomājies nogriezt matus, poļitruks
naīvi pateica, ka drošs paliekot drošs, jo ko varot zināt, ja krītot vācu

gūstā, tad, noplēšot zvaigznes un nozīmes, varot uzdoties par vien-

kāršu kareivi. Tāda nu izrādījās faktiski lielā poļitruku bravūra.

Mums, latviešiem, bija skaidrs, ka vairs ilgi nebūs jāgaida uz brīdi,
kad tiksim vaļā no boļševiku murgiem.

Nākošā dienā mani izsauca uz korpusa štābu, kur paziņoja, ka kor-

pusam ir jāpāriet uz kara laika statiem, t.i. jāmobilizējas. Vienības

sakomplektēšanas vieta bija paredzēta Carnikavas-Gaujas poligonā
pie Rīgas. Tā bija ļoti laba ziņa. Vispirms pātīkami bija, ka tikšu

Rīgas tuvumā; otrkārt, papildinājumā saņemšu latviešu karavīrus un

tā vienībā latvieši atkal būs pārsvarā. Korpusa štābā saņēmu mobili-

zācijas dokumentus, ko ar sava štāba virsniekiem sākām kārtot. Līdz

nākošās dienas rītam mobilizācijas dokumentiem vajadzēja būt izstrā-

dātiem sīki par katru vienību atsevišķi. Pēc plāna bija paredzēts, ka,

lai mobilizētos, vienībai jāpārceļas uz Carnikavu, bet tad saņēmu

rīkojumu, ka vienībai jāpaliek uz vietas, bet mobilizēties jāizsūta
tikai kadri. Tas jau bija stipri nepatīkami, bet nekā nevarēja darīt.

Uz Rīgu aizbrauca ļoti labi un pretboļševistiski noskaņoti virsnieki.

Saņēmu rīkojumu vienībai 25. jūnijā kaut kur izbraukt ar ešelonu,

bet uz kurieni, to neteica. Baidījāmies, ka boļševiki mūs neaizsūta

uz Krieviju. Nospriedām tādā gadījumā sacelties un doties mežā. īsi

pirms izbraukšanas korpusa komandieris pateica, ka mums jābraucot
kaut kur uz Kauņas rajonu, kur arī pienākšot mobilizācijas papildi-
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najums. Kad sasniedzot Daugavpili, lai pie stacijas komendanta

atstājot ziņojumu, kā nobraukuši.

Izbraucām pīkst. 13. un braucām stipri lēni, t.i., faktiski braucām

gaužām maz, bet lielāko daļu stacijās stāvējām. Pienāca nakts, bet

no Daugavpils bijām vēl tālu. Naktī mani piecēla ešelona dežurants

un pateica, ka mēs esot bijuši netālu no Daugavpils, bet tagad nezin

kādēļ braucot atpakaļ. Nākošā stacijā mani izsauca pie telefona kor-

pusa operātīvās daļas priekšnieks pulkvedis Savinovs un pateica, ka

man ar ešelonu esot jādodas uz Rīgu. Acīm redzot, maiņa bija radu-

sies sakarā ar notikumiem frontē. Tas, ka braucām tagad uz Rīgu,

bija pavisam patīkami. Mūs pārlidoja kādas lidmašīnas, ko krievi

dūšīgi, bet bez rezultāta apšaudīja.

Aglonas stacijā, ko sasniedzām 26. jūnijā no rīta, ešelonam noņēma

lokomotīvi, un tā aizripoja atpakaļ uz Daugavpili. Stacijas priekš-
nieks teica, ka uz Rīgu tik ātri netikšot, jo priekšā sabumbots ceļš un

arī telefona sakari bojāti. Jāgaidot, kamēr visu to salabošot. Es par

to nemaz neuztraucos. Nekur jau mums nebija jāsteidzas. Paklusu jau

cerēju, ka varbūt te radīsies apstākļi, kad varēsim sākt darboties, un

šādos apstākļos daudz plusu būtu mūsu pusē, jo ešelonā bijām vieni

un apkārt mums nebija citas karaspēka daļas. Ar pašu poļitrukiem
un krieviņiem mēs viegli tiktu galā. Sacelties varējām, bet radās jau-

tājums, ko tālāk darīt. Nelāga bija arī tas, ka mums nebija vietējā

rajona karšu. Arī automātisko ieroču mums nebija. Tāpat nebija ziņu,
kur atrodas fronte un vai tuvumā nav kādas krievu sarkanarmijas

daļas vai pat tanki. Arī apvidus bija atklāts, un tuvumā nebija mežu.

Tomēr gataviem vajadzēja būt.

Visu laiku rotām nebija izdotas patronas, lai gan vairākkārtīgi

biju ar komisāru par šo jautājumu runājis, jo bija taču kara apstākļi,
bet komisārs patronu izdošanai arvien bija pretim. Tagad atkal iero-

sināju izdot vienībām patronas, bet bez panākumiem. Pateicu komi-

sāram, ka pēc manām domām viss var gadīties, jo kas var zināt, vai

vācieši kaut kur nav izsēdinājuši gaisa desantu, ka mums var arī uz-

brukt „5. kolonna", par ko tik daudz paši poļitruki vienmēr runāja.
Pateicu komisāram, ka, ja viņš nepiekrīt patronu izdošanai, tad

atbildību no
sevis

noņemu, un ja kaut kas notiks, tad lai rīkojas viņš

ar visu vienību pēc saviem ieskatiem. Tad komisārs piekrita, ka

patronas izdala
pa vagoniem aizzīmogotās kastēs, bet kareivjiem uz

rokas pagaidām vēl lai nedodot.

Aglona pienāca ari garš ešelons ar „grieķiem" (ta kareivji bija
nosaukuši ebrējus). Izrādījās, ka tie bija bēgļi no Kauņas. Pēc kāda
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laika pienāca otrs ešelons ar ebrēju ģimenēm, pa lielākai daļai sievie-

tēm un bērniem. Kad apjautājos, kas tie un no kurienes, tad saņēmu

atbildi, ka tās esot NKVD locekļu ģimenes no Daugavpils. Pēc Šī

ešelona sastāva tagad skaidri varēja redzēt, no kādas tautības piede-

rīgiem pa lielākai daļai komplektējās čeka.

Pa radio dzirdējām ziņojumus par vācu aviācijas uzlidojumiem
Krustpilij un Pļaviņām. Skaidrs bija, ka „neuzvaramai" armijai
frontē neveicas. Neuzkrītoši pie stacijas priekšnieka noskaidroju, ka

Daugavpils vēl nav ieņemta, jo telefoniski sakari ar Daugavpili nebija

pārtraukti. Ka stāvoklis nopietns, bija spriežams pēc stacijas priekš-
nieka ziņām, ka Daugavpils prasot pēc lokomotīvēm un vagoniem.

Pie manis šai laikā ieradās kāds virsleitnants un ziņoja, ka viņa

rotas kareivji jautājot, vai neesot laiks sākt darboties. leteicu pagai-
dām nekā neuzsākt un gaidīt tālākos notikumus. Kad būs izdevīgs

moments, tad solījos dot signālu.

Vairākas reizes staciju pārlidoja lidmašīnas, bet vai tās bija vācu

vai krievu, — to neviens nezināja pateikt. Kad lidmašīnas aizlidoja,
tad poļitruki teica: „Eto naši" (Tās ir mūsējās). Bet mūsu zēni smējās,
ka vācietis pazīstot savas Krupa automašīnas un tādēļ bumbas neme-

tot. Jāpiezīmē, ka īsi pirms lielinieku ienākšanas Latvijā vienība

saņēma vairākas Vācijā rožotās Krupa firmas automašīnas. Ap pus-
dienas laiku ieradās lokomotīve, un mēs sākām turpināt ceļu. Bet jau

nākošā stacijā man paziņoja, ka esot rīkojums mūs uz Rīgu nevirzīt,

bet sūtīt atpakaļ uz Liteni. To arī laimīgi sasniedzām vēlu vakarā.

Kareivji zobojās, ka mēs esot „apceļojuši dzimto zemi".

Litenē novietojāmies vecajās barakās, bet kaimiņi mums tagad

bija citi. Blakus bija novietojies 195. kājnieku pulks. No rīta jau

agri mani izsauca pie sevis korpusa komandieris un žēlojās, ka viņam

jau ceturto dienu neesot sakaru ar Rīgu. Viņš nezinot, kas notiekot

Rīgā un kur patlaban esot fronte. Jautāja, kā esot ar radio sakariem.

Atbildēju, ka radio sakarus starp korpusa karaspēka daļām uzturēt

varam, bet ar Rīgu tos nodibināt nevaram. Apstākļi bija tādi, ka

boļševiki, mums neuzticēdamies, visu laiku nedeva mums ne krievu

radio noteikumus, ne arī viņu šifras un kodus. Mums nebija arī

zināmi pašreizējie Baltijas kara apgabala (PRIBAVO) izsaukšanas

signāli un viļņu garumi. Jāpiezīmē gan, ka mēs nemaz sevišķi nepū-

lējāmies un necentāmies sakarus nodibināt. Korpusa komandieris vēl

pateica, ka, ņemot vērā neskaidro stāvokli, viņš esot nolēmis ieņemt

aizstāvēšanās poziciju katram gadījumam, ar komandpunktu Stāme-
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rienā, uzdodot man ar šo punktu un korpusa vienībām nodibināt

vajadzīgos sakarus. Tādus arī nodibinājām. —

Pēc dažām dienām 24. territoriālā korpusa Sakaru bataljona fak-

tiski vairs nebija, tā latviešu karavīri bija izmantojuši katru radušos

iespēju pazust no bataljona. Arī bataljona komandierim kopā ar

bataljona štāba priekšnieku un adjutantu laimējās „pazust" no kor-

pusa un uzsākt partizāņu gaitas.

Jau pirmās ziņas par Vācijas-Padomijas kara sākšanos un baumas

par vācu armijas panākumiem, par spīti draudošiem nāves sodiem,

korpusa vienībās radīja dezertieru strauju pieaugumu. Vēlāk, sāko-

ties komūnistu vietējo varas vīru bēgšanai un jo sevišķi parādoties
atpakaļplūstošu dezorganizētu sarkanarmiešu bariem, korpusā sākās

latviešu karavīru masveida dezertēšana.

īsi pirms Ostroviešu nometnes atstāšanas poļitruki A. Siļuks, Gre-

naders v.c. zvēriski noslepkavoja kapteini P. Ozolu. Viņam poļitruki
uzbāzuši galvā maisu un nodūruši ar durkļiem. Bez jau iepriekš mi-

nētiem Litenes nometnī noslepkavoti vēl kapteiņi J. Lielbriedis un

K. Šēnfelds.
30. jūnijā korpusa komandieris ģen.maj. Kačanovs palikušiem

korpusa štāba latviešu virsniekiem noprasīja, vai viņi vēlas turpināt
dienestu sarkanarmijā vai, ja sarkanarmijai nāktos atkāpties uz

Krieviju, tie gribētu palikt Latvijā. Tos, kas izšķīrās par palikšanu

Latvijā, atvaļināja, izsniedzot apliecības par atvaļināšanu uz „Li-

kuma par dienestu sarkanarmijā" 43-a vai arī 43-b pantu.*) Arī

dažās korpusa vienībās, bet ne visās, bija notikušas līdzīgas atvaļi-
nāšanas. Igaunijā notika pretējais, tur visus ieročus nest spējīgos
vīriešus lielā steigā mobilizēja „tēvzemes aizstāvēšanai".

/. Blaževics, kas lidzpardzivoja 195. strēlnieku pulka sairšanu,
liecina:

— Jūnija beigās pēkšņi sasauktā komandieru sapulcē, pulka koman-

dieris paziņoja, ka pulks no Litenes došoties uz Padomju Savienību.

Kas nevēloties sekot, tie pēc ieroču nodošanas štābā saņemšot atlai-

šanas papīrus un atļauju atstāt nometni; transporta līdzekļi uz Alūk-

sni jau stāvot gatavībā, bet obligātā dienesta kareivjiem gan jādodo-

* 43-a pants paredzēja atvaļināšanu vietu un amatu dēļ, bet 43-b pants atvaļināšanu

par politisku neuzticamību.
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ties pulkam līdz. Tāds esot rīkojums no Maskavas. Laika nebija
daudz, apspriedes aizliegtas. Tādēļ steidzāmies kārtot vajadzīgo. Pie

štāba barakas ugunskurā dedzināja pulka papīrus un kareivju Latvi-

jas pases.

Bija jau krēsla, kad neuzticēdamies apsolītajam transportam, lavī-

jāmies laukā no nometnes. Pēkšņi mežā atskanēja daži šāvieni un

eksplozijas. Taurētājs pūta trauksmes signālu. īsā laikā visa Litenes

nometne vārījās kā raganu katls. Liels rekvizēto zirgu bars savvaļā
un panikā auļoja pa mežu un laukiem. Šī panika, liekas, bija mūsu

glābiņš, jo varējām netraucēti no nometnes attālināties un sākt virzī-

šanos uz Alūksni.

Instinktīvi izšķīrāmies iet mazās grupiņās gan pa ceļiem, gan pa

laukiem un mežu. Neviens nezināja, kura ceļa izvēle drošāka. Mums

garām pabrauca artilērijas pulka mašīnas ar karavīriem, kas rāva

nost zīmotnes par zīmi, ka ir atvaļināti. Kādā birzē uzdūrāmies pulka
veterinārambulances divjūgam ar 4 sanitāriem, kuri jau pirms dažām

dienām ceļā no Alūksnes uz Litenes nometni bija dezertējuši, kādēļ

stipri nobijās, ieraugot mūsu vidū savu priekšnieku veterinārārstu

ltn. Lūsi.

Pats pulks no Litenes uzsāka nakts gājienu, bet vēl Latvijas territo-

rijā virzīšanos uz priekšu stipri traucēja zemu lidojošās vācu lid-

mašīnas. Traukšņu brīžos latviešu karavīri izmantoja apjukumu un

centās pazust krūmos. Pēdīgi pulkam uzbruka lielāka lidmašīnu for-

mācija un to pilnīgi izklīdināja. Kapt. Belinsons krita lidmašīnu

ložmetēju šāviņu krusā, pulka komandieri Ničipurenko nonāvēja
kāda latviešu patšautenes ložu šalts brīdī, kad tas vērsa savu mašīn-

pistoli pret latviešu kareivjiem, kas mēģināja bēgt. Komisārs Bise-

nieks, bēgot armijas limuzīnā ar pilniem koferiem pulka veikala

mantu, nokļuva vācu gūstā.
Daži izbēdzēji no pulka krita pie Alūksnes cīņā ar sarkanajiem

gvardistiem, bet vairumu uztvēra pie Viļakas, ietērpa un apbruņoja

no palikušajiem mūsu armijas krājumiem bij. 7. Siguldas pulka ka-

zarmās un noliktavās. Vācu un latviešu komandantūru sadarbībā no

šiem karavīriem saformēja pašaizsardzības rotu kārtības uzturēšanai

un mežu iztīrīšanai no sarkanarmiešu un sarkano varas vīru atlie-

kām. —
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Atvaļinātie latviešu karavīri saņemtās apliecības nedrīkstēja pos-

teņiem vai iestādēm uzrādīt, jo tad viņus tūliņ apcietināja un nošāva.

Atvaļināto nošaušana dažās vietās notika tūliņ pēc vienību atstāšanas.

Par šo kara laikā nepieredzēto „demobilizāciju" kāds ,demobilizē-

tais" latviešu virsnieks stāsta:

— Atvaļinātos karavīrus atbruņoja, atņemot arī personīgos iero-

čus un mājās virzīšanās ceļu norādīja Piebalga — Cēsis un Piebalga
— Lejasciems, stingri piekodinot nenovirzīties no norādītā ceļa un

nekādā gadījumā neatstāt lielceļu, jo atvaļināto gājienam sekošot

un tos, kas atstāšot lielceļu, uzskatīšot par bandītiem un partizāniem
un kā ar tādiem arī rīkošoties.

Pusceļā starp Piebalgu un Cēsīm atvaļinātos latviešu karavīrus

sagaidīja čekistu rota, lai tos iznīcinātu. Pateicoties tam, ka karavīri

bija savlaicīgi brīdināti, mūsu zaudējums bija tikai 4 kritušie un viens

ievainotais.

Lejasciema grupai veicās vēl labāk. Šo grupu iznīcināt bija devu-

šies 12 augstāki politnodaļas virsnieki ar 6 smagiem ložmetējiem. Šī

„kaujas grupa" ieradās pie Lejasciema smagajā automašīnā un ieņēma

pozicijas netālu no ceļa. Bet to bija uzzinājuši partizāni un uzbruka

tai. Panikā augstie „biedri" pameta ložmetējus un mašīnu un pazuda
krūmos. Mašīnu un ložmetējus pievāca partizāni. Mūsu atvaļinātie

karavīri bija glābti. Daudzi no viņiem vēl šodien nezina, kāds likte-

nis tos gaidīja pie Lejasciema. —

Pēc atvaļināšanas nošauti, piem.: pie Carnikavas kapt. V. Krū-

miņš, pie Stāmerienes kapt. L. Kalnietis, ltn. T. Ozoliņš un v.v.

Mazutis, pie Krāslavas kapt. K. Zariņš, pie Straupes vltn. J. Kalniņš
un pie Dzērbenes ltn. Vītols.

Visu laiku, kamēr korpusa daļas devās savā pēdējā gājienā uz

Krievijas dobežas pusi, latviešu karavīri, izmantojot kuru katru radu-

šo siespēju, atstāja savas daļas. Tas vislabāk bija iespējams, kad notika

vācu lidmašīnu uzbrukumi, un arī naktīs. Bet ne visi to varēja.
Daudzi bija spiesti aiziet pāri robežai līdzi bēgošajiem krieviem.

Labai tiesai gan arī vēlāk izdevās nokļūt vācu gūstā un laimīgi

atgriezties dzimtenē, bet par daudzu likteni mums ir tikai baiga

nojauta.

Kads virsleitnants, kam izdevies pie Krasnojas ciema, ap 30 km aiz

Latvijas robežas, izbēgt no 639. artilērijas pulka, stāsta:

— Nonākot Litene, domājam par bēgšanu, bet to kaut cik orga-

nizēti darīt likās grūti, jo apsardzība visu laiku bija sevišķi stingra.
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Litenes nometnes tuvumā noslepkavotie latviešu

karavīri: E. Vilkājs, J. Pinka, V. Leja, V. Tuma-

šēvics un A. Tumašēvics

Noslepkavotie pieci karavīri pirms apbedīšanas
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Ap 22. jūniju no mācībām pazuda 3 latvieši. Jau agrāk viņi bija pār-

domājuši bēgšanas iespējas, un domāju, ka šiem karavīriem arī izde-

vās izbēgt. Šai lietā pratināja kā latviešu virsniekus, tā instruktorus

un publicēja aizliegumu ar piedraudējumu uz vietas nošaut katru, kas

attālināsies no pulka novietojuma.

Tikko kļuva zināms, ka sākusies kara darbība, noskaņojums kļuva

ārkārtīgi trauksmains. 24. jūnijā pulkā ieradās ap 400 mobilizētu

krievu rezervistu, kas visi tika sabāzti telpā, kurā normāli var novie-

tot 75 karavīrus. Naktī augšējās nāras no lielā pārslogojuma lūza un

viss bars ar saucieniem „vācu bumbvedēji" pānikā metās mežā. Arī

citādi pulkā valdīja pilnīgs chaoss. Visur saskatīja spiegus, neviens

latvietis par savu dzīvību nebija drošs. Nošāva kādu latviešu kareivi

par to, it kā tas esot raidījis vācu lidotājiem signālus. Naktī, kad

pulks sāka virzīties uz robežu, bija pēkšņi dzirdama pistoļu šaušana.

Vēlāk kļuva zināms, ka pulka slepenā dienesta priekšnieks un poļi-
truki nošāvuši pltn. V. Pinceru.

Forsētā tempā pulks virzījās uz Krievijas robežu. Bēgt nebija iespē-

jams, jo latviešus apsargāja sevišķi uzmanīgi. Netālu no robežas

pasludināja lēmumu par to latviešu karavīru atvaļināšanu, kas nevē-

las palikt armijā. Pieteicās visi, bet atlaida tikai dažus. Pārējiem

norādīja, ka atvaļinās vēlāk, bet tas nenotika. Poļitruki norīkoja

patruļas atvaļināto „pavadīšanai". Tās pašas dienas vakarā pazuda

grupa latviešu instruktoru. Tos meklēt devās virsseržants, bet arī pats
vairs neatgriezās. Mani apvainoja bēgšanas veicināšanā un apcieti-

nāja.

Pēc robežas pāriešanas latviešu apsardzība vēl pastiprinājās.
Krievu atkāpšanās turpinājās dienu un nakti. Cilvēki un zirgi vairā-

kas dienas nesaņēma nekādu uzturu, un karaspēks ceļmalā sāka pa-

mest mantas. Tai pašā dienā pulku panāca vācu kustīgās vienības.

Tālākā atkāpšanās pārvērtās pāniskā bēgšanā. Šai juceklī latviešu

virsniekus izsauca uz pulka štābu, kur paziņoja, ka visi arestēti, un

atņēma ieročus. Man paziņoja, ka piespriests nāves sods un sodu izpil-
dīšot rīt pīkst. 6. Rīta ausmā, kad pulks nonāca Krasnojas sādžā,

uzbruka vācu tanki. Izmantojot vispārējo pāniku un mirkli, kad

apsardzībai norīkotie poļitruki bija aizņemti, šaujot bēgošo krievu

kareivju pūlī, mēs, latvieši, aizbēgām. Kāds šāviens ievainoja mani

rokā, bet tomēr izdevās patverties rudzu laukā un sasniegt tuvējo

mežu, kur nespēkā saļimu. Tur mani atrada vācu karavīri, pārsēja

ievainojumu un parādīja ceļu uz aizmuguri. —
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Tos korpusa latviešu karavīrus, kas piespiesti vai labprātīgi aizgāja
sarkanarmijai līdz uz Krieviju, iedalīja krievu vienībās vai arī

nosūtīja uz Gorkijas rajonu, kur sarkanarmijas vadība steidzās sākt

jaunas „latviešu divīzijas" formēšanu primitīvos apstākļos. Šai divī-

zijai, kas ieguva nosaukumu ~201. latviešu divīzija", ar 24. strēlnieku

korpusu nebija nekāda sakara. To formēja pilnīgi no jauna, iesaucot

Padomju Savienībā esošos un atkāpjoties līdz aizrautos latviešus.

Retam no viņiem vēlāk izdevās pārkļūt pāri frontei un nonākt vācu

okupētajā Latvijā.
Daudzi dezertējušie un atvaļinātie latviešu karavīri meklēja patvē-

rumu plašajos Vidzemes un Latgales mežos un nodibināja tur parti-
zānu grupas vai arī pievienojās jau pastāvošiem partizānu pulciņiem
un piedalījās atejošo sarkanarmiešu apkarošanā.

Daļa 24. korpusa latviešu karavīru nonāca arī vācu gūstā, kur

viņus atšķīra no krieviem un kopā ar gūstā nonākušiem lietuviešu

un igauņu karavīriem nosūtīja uz Austrumprūsijas gūstekņu nomet-

nēm. No turienes viņus samērā drīz atbrīvoja. Vāciešu toreizējā iztu-

rēšanās pret baltiešu gūstekņiem, pretēji tam, kā viņi izturējās pret

krievu gūstekņiem, visumā bija korrekta un atbilstoša starptautiskiem
noteikumiem. 1941. g. septembrī, pateicoties vācu militāro iestāžu

pretimnākšanai, pltn. K. Tirzītis Latvijas Sarkanā Krusta uzde-

vumā apmeklēja latviešu gūstekņus vairākās Austrumprūsijas gūs-

tekņu nometnēs un noveda viņiem dāvanu sainīšus no dzimtenes.

Pulkv. Tirzītim izdevās arī panākt ap 40 gūstekņu atbrīvošanu, t.i.,

lielāko skaitu, kādu viņš ar savā rīcībā esošiem transporta līdzekļiem

varēja pārvest uz Rīgu.
181. strēlnieku divīzijas 195. strēlnieku pulka (bij. 3. Jelgavas kāj-

nieku pulka) rakstvedis /. Blažēvics stāsta:

— Tāpat kā daudzus citu pulku latviešu karavīrus, arī daļu mūsu

pulka karavīrus vācieši saņēma gūstā, jo bijām armijas tērpos un par

karavīriem bija jāuzdodas. Mūs nosūtīja vispirms uz Rēzekni, kur

bija iekārtota caurlaides nometne kādiem 100.000 gūstekņiem. No

Rēzeknes mūs pārsūtīja uz Daugavpili, kur cietoksnī bija priekšā jau
vairāki desmittūkstoši gūstekņu. Vēlāk to skaits vēl krietni pieauga.
Tur reģistrēja pēc dienesta pakāpes, karaspēka vienības un kur kritis

gūstā. Beidzot mūs kopā ar igauņu un lietuvju karavīriem nosūtīja

uz dažādām nometnēm Austrumprūsijā. Kādā nometnēpie Landsber-

gas bija daudz bij. 3. Jelgavas kājnieku pulka karavīru, pat pulka

orķestris ar visiem instrumentiem. Bijām ļoti pārsteigti, kad pie mums

ieradās arī komisārs Bisenieks un uzdevās par Latvijas armijas virs-
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nieku. Meli tomēr atklājās, un vācieši viņu ievietoja sevišķā poļitru-
kiem paredzētā nodalījumā, kur viņu „kollēgas" vēlāk bija nosituši.

Čekists Ivanovs no gūstekņu ešelona Lietuvā bija paguvis izlēkt un

iebēgt mežā.

Vācieši gan mums, baltiešiem, izrādīja mazliet vairāk laipnības,
bet pastāvēja uz to, ka Latvija ir padomju republika un mēs esam

sarkanarmieši. Tas arī bija par iemeslu, ka mēs nesaņēmām Starptau-
tiskā Sarkanā Krusta paciņas, kādas saņēma beļģi, franči, poļi un citi.

Staļins no Starptautiskā Sarkanā Krusta palīdzības bija atteicies, jo
sarkanarmiešu gūstā nebūšot.

Tā kā mūs pieskaitīja sarkanarmiešiem, gūsta laiks ieilga. Tikai pēc

grūta Latvijas Sarkanā Krusta darba un apstākļu pamatīgas noskaid-

rošanas mūs atbrīvoja un pārveda uz Rīgu. Pie atbrīvošanas lieli

nopelni bija arī Latvijas kara tiesas kapteinim Šēnfeldam, kas, pats

būdams gūsteknis, tomēr veica atbrīvošanas sagatavošanas darbus

nometnes vadībā. —

Par 24. strēlnieku korpusa aviācijas eskadriļas likteni pastāsta kapt.
A. Graudiņš:

— Pēc pltn. Jeres apcietināšanas 14. jūnijā, eskadriļu komandēja
krievu kapt. Jorošņikovs. Sākoties karam, lidlaukā (Gulbenē) arvien

dežūrēja viens lidmašīnu vads (3 lidmašīnas), bet nekādi kaujas uz-

devumi netika doti. Karavīri plānoja, kā tikt no krieviem vaļā. Kādā

naktsdežūras laikā dežūrvadam pavēlēja celties, jo sagaidot vācu uz-

lidojumu. Vienas lidmašīnas apkalpe — 2 virsleitnanti ātri nolēma

attālināties no lidlauka, izlēkt ar izplētņiem, lai dezertētu. Neizdo-

šanās gadījumā simulējot motora bojājumu. Tā arī izdarīja bet nelai-

mīgā kārtā viens no viņiem izmežģīja kāju un dabūja kaula plīsumu.
Otrs ar izplētni nolaidās tālu, abi vairs nevarēja sazināties. Kara dar-

bības straujās attīstības dēļ čeka nespēja savu pratināšanu nobeigt.

Sākās Gulbenes lidlauka evakuācija. Lidmašīnas izlidoja naktī,

startējot pa vienai. Pie izlidošanas viena lidmašīna avarēja, divu lid-

mašīnu apkalpes — 2 virsnieki un 2 instruktori — mainīja lidmašīnu

kursu uz D un rītausmā nolaidās Palsmanes mežu izcirtumā. Uz

Krieviju aizlidoja 5 lidmašīnas ar 8 latviešiem un 2 krieviem.

Zemes personāla evakuācija bija paredzēta ar auto transportu pēc

lidmašīnu aizlidošanas. Cilvēki atradās kā lidlaukā, tā novietojumā.

Apmēram 80 cilvēku kolonnu no novietojuma uz lidlauku veda kapt.
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Tomass ar vltn. Salmiņu. Pusceļā viņi pagrieza kolonnu pāri pļavai
uz tuvējo mežu, kaut gar ceļa malu bija nolikti ložmetēji ar krievu

apkalpēm. Kolonna no sākuma soļiem, vēlāk skriešus pārvarēja apm.
800 m pļavu un mežā sapulcējās. Izrādījās, ka kolonnai bija pievie-
nojušies arī vairāki kājnieki-ložmetējnieki. Pēdējie bija latvieši,
ietērpti krievu formās, kas uzminējuši lidotāju nolūku.

Lidlaukā esošie cilvēki, apm. 30, aizbrauca ar zemes transportu

Krievijas virzienā. Vairāki no tiem ceļā dezertēja. Kopskaitā komū-

nisti uz Krieviju aizveda 4 latviešu virsniekus, 33 instruktorus un

apm. 30 kareivjus.

Aizsargu aviācijas pulka lidmašīnas palika Valmiera uz klaja
lauka līdz vāciešu ienākšanai. —

KĀ PAŠI KOMŪNISTI TO ATTĒLO

24. strēlnieku korpusa iziršana plaši aprakstīta jau pieminētajā

Rīgā izdotā grāmatā „Latviešu tautas cīņa lielajā tēvijas karā". Ap-
raksts ir stipri izpušķots un nedod arī ieskatu par to, cik liels latviešu

karavīru skaits korpusā ir bijis kara darbības sākumā un cik to bija
atlicis korpusa likvidēšanas laikā. Ir zināms, ka kara darbības pir-
majās dienās korpusā bija vēl ap 3.000 latviešu karavīru, bet, cik

to bija atlicis augusta sākumā, kad korpuss beidza eksistēt, to varam

no šī apraksta tikai nojaust. Šai aprakstā lasām:

— Korpusa kaujas spējas kara priekšvakarā un pašā kara sākumā

nebija pietiekamas. Tam trūka gan cilvēku, gan arī apbruņojuma.

Tā, 181. strēlnieku divīzijā vien 1941. g. 29. jūnijā — pat pēc papil-

dinājumu saņemšanas —
trūka 4.240 cilvēku, komandieru un ierindas

kareivju.
Karam sākoties, 24. strēlnieku korpuss ietilpa 27. armijā. 30.

jūnijā 27. armijas pavēlniecība uzdeva 24. strēlnieku korpusam

ieņemt aizsardzības līniju Opočkas un Ostrovas rajonā. 1. jūlija agrā
rītā 181. divīzijas pulki, korpusa štābs un artilērijas pulki devās ceļā

uz austrumiem pa maršrutu Gulbene, Litene, Balvi, Viļaka, Nosovo,

Augšpils, Opočka. Pārvietošanās laikā korpusa štābs saņēma Ziemeļ-
rietumu frontes štāba pavēli demobilizēt daļu to komandieru, ser-

žantu un ierindas kareivju, kas bija Latvijas PSR pilsoņi. Šis pasā-

kums tika motīvēts ar to, ka bijuši dezertēšanas gadījumi no latviešu

un lietuviešu territoriālā korpusa. Saprotams, ka zināma daļa latviešu

korpusa personālsastāva neorientējās tā laika sarežģītajā politiskajā
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situācijā. lenaidnieka ātrā virzīšanās uz priekšu, Sarkanās armijas
daļu atkāpšanās no Latvijas ietekmēja idejiski svārstīgus ļaudis, īpaši
tos komandierus un kareivjus, kas nāca no sīkburžuāziskās vides.

Cīņa pret ienaidnieku prasīja lielu idejisku rūdījumu, ticību saviem

spēkiem, un tie, kam šo īpašību nebija, protams, varēja negatīvi
ietekmēt šo cīņu. Tomēr atlaižot no 24. korpusa daļu komandieru un

kareivju, bieži vien tika pieļauti pārspīlējumi un kļūdas. Staļina per-
sonības kulta apstākļos radusies neuzticība izpaudās attieksmē pret
daudziem komandieriem un kareivjiem, kas vēlējās palikt un cīnīties

Sarkanās armijas rindās. Šis apstāklis, kā arī tas, ka Latvijas PSR

territorijā netika reālizēta ar PSRS Augstākās padomes Prezīdija
dekrētu izsludinātā mobilizācija Sarkanajā armijā, kara sākuma

posmā radīja lielas grūtības latviešu tautas spēku organizēšanai cīņā

pret vācu fašistiskajiem iebrucējiem.
2. jūlijā, 24. strēlnieku korpusa daļām atrodoties pārgājienā, pre-

tinieks, sakoncentrējis ievērojamus spēkus, atjaunoja uzbrukumu no

Daugavpils un Krustpils placdarma. 27. armijas karaspēka daļas šo

triecienu neizturēja un sāka atkāpties ziemeļaustrumu virzienā. Uz

dienas beigām hitlerieši sasniedza rajonu ziemeļos no Madonas un

Rēzeknes. lenaidnieka aviācijas un priekšpulku triecieni vērsās pret

24. korpusa daļām, kas pārvietojās uz Opočkas un Ostrovas rajonu.
2. jūlijā 181. divīzijas 186. strēlnieku pulku bombardēja Viļakas

rajonā, bet 243. pulkam pie Balviem uzbruka ienaidnieka tanki. Abi

pulki cieta zaudējumus.
183. divīzijas daļas, kas pavēli doties uz Ostrovu bija saņēmušas,

atrazdamās Inčukalnā, arī pārvietojās ar kaujām. 4. jūlija rītausmā

pie Liepnas tās uzdūrās pretiniekam. 227. strēlnieku pulka karavīri,

izvēršoties kaujas ierindā, ar vairākiem nikniem uzbrukumiem noda-

rīja ienaidniekam jūtamus zaudējumus. Kauja ilga vairākas stundas,

tomēr divīzijai neizdevās izlauzties uz austrumiem. Tad pavēlniecība

pieņēma lēmumu apiet ienaidnieku no ziemeļiem. Divīzijas daļas for-

sētā pārgājienā caur Alūksni sasniedza Pliskavu. Šeit tā saņēma ope-

rātīvo uzdevumu segt staciju Strugi-Krasnoje. Tā kā ienaidnieka

ātrā virzīšanās uz priekšu Ļeņingradas virzienā neļāva 183. divīzijai

apvienoties ar 24. korpusa pamatspēkiem, tad nācās darboties 11., bet

nevis 27. armijas iecirknī. Divas dienas divīzija aizsargāja staciju

Strugi-Krasnoje.
Vēlāk 183. strēlnieku divīziju operātīvā ziņā pakļāva 22. (igauņu)

strēlnieku korpusam, kurš 13. jūlijā ieņēma aizsardzības pozicijas

stacija Dno pievārtē. Sākās sīvas cīņas ar ienaidnieka 56. motorizētā
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korpusa daļām, kas uzbruka Novgorodai. Pusotras nedēļas ilgās kau-

jās 22. korpusa daļas un 183. divīzija cieta lielus dzīvā spēka un

ieroču zaudējumus. 22. jūlijā 22. korpuss bija spiests atkāpties uz

austrumiem no stacijas Dno un pāriet aizsardzības līnijā Gorodišče-

Kašici-Dedoviči.

No 22. līdz 30. jūlijam noritēja sīvas kaujas Solču rajonā. To gal-
venais saturs bija padomju 11. armijas prettrieciens pa ienaidnieka

flangiem, kurš centās izrauties
caur Šimsku uz Novgorodu. No zieme-

ļiem uz dienvidiem triecienu deva 16. strēlnieku korpuss, bet no dien-

vidiem uz ziemeļiem 22. korpuss.
23. jūlijā 183. divīzija izvērsa fronti uz rietumiem 22. korpusa

kreisajā flangā, tā nosedzot korpusa 180. divīziju, kurai bija uzdots

dot ienaidniekam galveno triecienu. 27. jūlija naktī ienaidniekam šai

frontes iecirknī pienāca svaigi papildspēki — 21. kājnieku divīzija,
kuras spiediena rezultātā 183. divīzija un 22. korpusa daļas atkāpās
uz Staraja Rusu, kur tās arī piedalījās kaujās. Kauju laikā lielu iztu-

rību un aukstasinību parādīja 624. haubiču artilērijas pulka 45 mm

baterijas komandieris kapteinis J. Lepinis. Kapteinis Lepinis bija
viens no tiem komandieriem, kas Sarkanā armijā bija pārnākuši no

bijušo buržuāziskās Latvijas armijas virsnieku vidus. Vēlāk J. Lepinis

stājās Latviešu strēlnieku divīzijas rindās un turpināja cīņu pret

ienaidnieku kā šīs divīzijas gvardes 94. artilērijas pulka komandiera

vietnieks. Viņš mira varoņa nāvē 1943. g. ziemā.

Tai pašā laikā 181. strēlnieku divīzijas pulki kopā ar 24. korpusa

artilērijas pulkiem un tā štābu 5. jūlijā sasniedza Lžas (Ludzas) upi.
Šeit ienaidnieks vērsa pret padomju kareivjiem stipru triecienu. Zau-

dējuši daudz cilvēku un lielu skaitu lielgabalu, viņi 7. jūlijā atkāpās
līdz Veļikajas upei, līnijā Terezjeva-Prijezņevo, kur saņēma uzde-

vumu nepieļaut pārrāvuma paplašināšanu Ostrovas rajonā un stabili

noturēt aizsardzības pozicijas, sagatavojot līnijas aizmugurē ar fronti

pret rietumiem un ziemeļrietumiem. Puškinskije Gori rajonā 181.

divīzijas vīri atsita vairākus vācu fašistu uzbrukumus. Ar pastipri-
nātu artilērijas un mīnmetēju uguni, kā arī daudzu tanku, atbalstu

hitlerieši daudzkārt mēģināja forsēt Veļikaju un izlauzties uz Puškin-

skije Goriem un Novorževu. Desmit dienu laikā — no 8. līdz 18.

jūlijam, 181. strēlnieku divīzijas kareivji un komandieri ar artileristu

un tankistu atbalstu neatlaidīgās kaujās noturēja Veļikajas upes līniju
un neatkāpās ne soli. Smagajās kaujās no ierindas tika izsists gandrīz
viss 195. strēlnieku pulka personālsastāvs. Vīrišķīgi cīnījās 613. arti-

lērijas pulka karavīri majora A. Pumpura vadībā. Varonīgi šeit cīnī-
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jas teicamais artilerists, baterijas komandieris vec. leitnants Hartma-

nis un jaunākais leitnants Zaļums.
Grūts pārbaudījums bija jāiztur 24. korpusa sapieriem. Ziemeļrie-

tumu frontes Kara padome pavēlēja uzspridzināt visus tiltus pār
Veļikajas upi, lai aizturētu hitleriešu ātro virzīšanos. Darbi uzspri-

dzinājumu sagatavošanai bieži vien notika ienaidnieka apšaudes laikā.

18. jūlijā hitlerieši apgāja 181. divīzijas kaujas pozicijas, iespīlējot
tās starp Soretas upi un Puškinskije Goru — Novorževas šoseju. Iz-

mantojot izlūku sniegtās ziņas, divīzijas pavēlniecība sāka izvest

daļas no ielenkuma, pārceļot tās pār Soretas upi uz ziemeļiem. Divī-

zija no ielenkuma izgāja kolonnās, atkāpjoties vēršot pret ienaidnieku

atbildes triecienus.

Divīzijas apakšvienības, kas bija izgājušas no ielenkuma, jau 28.

jūlijā ieņēma aizsardzības pozicijas Sokoljes un Ustjes sādžu, kā arī

Porusjas upes pārcelšanās vietu rajonā.
1. augusta 181. divīzija izcīnīja smagas kaujas Novolokas—Ka-

meinkas—Kovačku —Čukunovo rajonā.

Lielu audzināšanas darbu 181. divīzijas karavīru vidū šajās dienās

veica A. Prīverts, J. Piesis, F. Dombrovskis, A. Stakionis, E. Briedis

un citi atbildīgi partijas darbinieki, ko LKP CX bija nosūtījusi uz

korpusa daļām.
Pēc iepriekš minētām kaujām arī korpusa daļu rindas bija kļuvušas

retas. Kareivji un komandieri, kam trūka kaujas pieredzes, bieži vien

darbojās nesaskaņoti, parādot vairāk drosmes nekā prasmes. īsā laikā

no ierindas izgāja liela daļa korpusa personālsastāva.

1941. g. augusta sākumā sakarā ar 201. latviešu strēlnieku divī-

zijas izveidošanu visi Latvijas PSR pilsoņi tika no 24. korpusa ko-

mandēti divīzijas rīcībā. Ar šo brīdi 24. korpuss pārstāja būt par

vienību, kura komplektējās vispirmām kārtām no Latvijas iedzīvotā-

jiem.

Sarežģīts bija arī 24. korpusa aviācijas eskadriļas lidotāju un me-

chaniķu ceļš.

Naktī no 28. uz 29. jūniju eskadriļa, saņēmusi pavēli, devās uz

Idricu, Veļikije Lūkiem un tad uz Rževu, kur nolaidās 2. jūlijā. Te

bija lidotāji E. Jākobsons, K. Kalniņš, A. Batkovskis, F. Sproģis, M.

Jankevičs, F. Elliņš, V. Krastiņš un E. Kronis.*)

* Jākabsons un Kronis bija virsleitnanti, Kalniņš un Krastiņš — leitnanti un pārējie

— instruktori.
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Rževā lidmašīnas SV-5 atzina par nederīgām kaujas uzdevumu

veikšanai, bet eskadriļas personālsastāvs saņēma pavēli ierasties Mas-

kavā Kara aviācijas galvenās pārvaldes rīcībā. Pēdējais eskadriļas per-
sonāls, no Gulbenes automašīnās caur Pleskavu un Staraja Rusu

sasniedzis Toržoku, tika tur ieskaitīts 16. aviācijas remontvilciena

sastāvā. (Pēc vilciena sabumbošanas daļu ieskaitīja kājniekos. Kādā

poļitruka dzītā izlūku gājienā kaprāļi Balodis un Lejnieks ar rokas

granātu nogalināja poļitruku un pārbēga pie vāciešiem. Red.) Šajā

grupā bija aviotechniķi Ž. Beikmanis, A. Ruks, K. Jandavs, R. Bir-

zulis, A. Zālītis v.c. ;:') Vēlāk 24. korpusa aviācijas eskadriļas lidotāji
un techniķi arī ieradās Latviešu strēlnieku divīzijā.

Savu ieguldījumu cīņā pret ienaidnieku kara pirmajās dienās deva

arī Rīgas Kājnieku karaskolas kursanti.. Karaskolas sastāvu sakom-

plektēja 1940. g. beigās pēc padomju varas nodibināšanas Latvijā, un

tās kursanti sastādīja divus bataljonus, pie kam viens no tiem visā

pilnībā bija sakomplektēts no latviešu valodas pratējiem.

Pirmajās kara dienās karaskolas kursanti Rīgā veica patruļdienestu
un piedalījās pilsētā iesūtīto ienaidnieka diversantu iznīcināšanā. 24.

jūnija vakarā karaskolas vadība saņēma 27. armijas komandiera

pavēli doties palīgā Liepājas aizstāvjiem. Kursantus automašīnās

pārveda uz Skrundas rajonu, kur tie 25. jūnija pievakarē sagrāva
latviešu buržuāzisko nacionālistu un vācu izplētņu lēcēju grupu.

Daļa kursantu no Skrundas devās uz Aizputi un 26. jūnijā veiksmīgā

kauja padzina no pilsētas hitleriešu avangarda apakšvienības. Cita

kursantu grupa darbojās kopā ar bruņuvilcienu, kas no Skrundas

brauca Liepājas virzienā, un nāca saskarē ar ienaidnieku aiz Durbes.

Tā kā izlauzties uz Liepāju nebija iespējams, kursantus 26. jūnija
vakarā atsauca uz Rīgu. Pirmā grupa to sasniedza bez starpgadīju-
miem, bet otrā, kam nācās kājām doties caur Aizputi Tukuma vir-

zienā, ceļā vairākkārt pēkšņās sadursmēs nodarot zaudējumus nacio-

nālistu grupām, ienāca Pārdaugavā tad, kad tur jau bija hitleriešu

karaspēks tomēr spēja pie Spilves pārcelties Daugavas labajā krastā.

Rīgas Kājnieku karaskolu vispirms evakuēja uz Pleskavu, bet pēc

tam uz Baškirijas APSR. Šeit kursanti pabeidza savas mācības un pēc

tam papildināja Latviešu strēlnieku divīzijas komandējošā sastāva

rindas.

Kara pirmajās dienas bijušie buržuāziskās Latvijas karakuģi Vir-

saitis" (trāleris nr. 297), „Viesturs" (trāleris nr. 298), un
;
,Imanta"

• Pirmie četri bija virsn. vietnieki, pēdējais — kaprālis.
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Dažas mūsu kara flotes vienības

(traleris nr. 299) minēja Irbes juras šauruma un Rīgas jūras līča pie-
ejas.

27. jūnijā tie saskaņā ar Sarkankarogotās Baltijas flotes koman-

diera pavēli izgāja jūrā, konvojējot tirdzniecības kuģus. Izpildot šo

uzdevumu, trāleris „Virsaitis", ko komandēja otrā ranga kapteinis
A. Mežroze*) atvairīja vairākus ienaidnieka aviācijas uzlidojumus.
Vēlāk šis karakuģis aktīvi piedalījās Ļeņingradas pretgaisa aizsar-

dzībā. Hanko kara bāzes varonīgā garnizona evakuācijas laikā 3.

decembrī „Virsaitis" uzdūrās mīnai un nogrima, bet tā apkalpei izde-

vās izglābties. Irbes jūras šaurumā ienaidnieka aviācijas bumbas trā-

pījuma rezultātā, izpildot kaujas uzdevumu un atbalstot Monzunda

archipelāga aizstāvjus, gāja bojā karakuģis „Imanta". Izglābties izde-

vās tikai vienam jūrniekam. Bojā gājušo vidū bija kuģa komandieris

trešā ranga kapteinis Lasis, galvenais staršina Šīrons un staršina

Šveicers v.c.

Līdz kara beigām Somu jūras līcī kaujas operācijas veica „Vies-

turs", kura komandieris sākumā bija trešā ranga kapteinis Turovskis.

Daudzus atbildīgus uzdevumus izpildīja velkonis „Artilerists" ar

kapteini E. Zālīti priekšgalā. Vēlāk daļa latviešu jūrnieku (V. Āre,

N. Ķirts, A. Krastiņš, A. Mežroze, M. Vidzemnieks, E. Zālītis v.c.)

tika pārcelti uz citām flotēm un flotīlijām.—

Padomju autors ne ar vārdu nepiemin zemūdeņu „Spīdola" un

„Ronis" likteni. Tas arī saprotams, jo abas zemūdenes Liepājas kara

ostā nogremdēja paši krievi, nespējot iedarbināt sarežģītos franču

motorus. Pavēles devēju spridzināšanai kapteini Kļevenski par to

vēlāk nošāva.

* Uz „VirsaiŠa" ir atradusies vēl arī leitnanti Stūre un Ķirts; uz ~Imantas" ari

virsleitnants Hartmanis un uz ~Viestura" arī leitnants Alksnis.
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NACIONĀLIE PARTIZĀNI

Pēc krievu komūnistu iebrukuma Latvijā daudzi, lai glābtu no

sarkanā terrora savu dzīvību, bija spiesti uzsākt nelegālistu gaitas.
Tie pārcēlās dzīvot svešā pusē, strādāja nekad nestrādātu darbu, dzī-

voja bez pierakstīšanās vai ar svešiem dokumentiem un pārveidotā
izskatā. Tomēr ne visiem laimējās izvairīties no čekas rokām. Tā,

piemēram, bij. Rīgas pilsētas komandants pulkv. V. Malcenieks ilgi
slēpās mežos, bet, dzirdot par meitas nāvi, tēva sirds gribēja no sava

bērna atvadīties, un pulkvedis 1940. g. rudenī iekrita čekas izliktajos
slazdos. Nelaimējās arī brīvības cīņu laika leģendārajam Gulbenes

apkārtnes partizānu vadītājam L.k.o.k. A. Veckalniņam. Ilgāku laiku

viņš bēguļodams izvairījās no apcietināšanas, bet tad kādā nelaimīgā
dienā vajātāji viņu ielenca Jumurdas alus brūzī un sagūstīja. Pēc tam

viņš vēl bija redzēts Madonā, sasietām rokām un stiprā apsardzībā.
Vairāk par viņa likteni nav nekas zināms.

Sākot ar 1941. g. pavasari, bet it sevišķi pēc baigās 13./14. jūnija
nakts, daudzi no jauna meklēja patvērumu mežos. Bet bija arī pretēja
rīcība. Daudzi, kas visu laiku bija slēpušies mežos, pieteicās paši, kad

uzzināja par ģimenes aizvešanu, lai grūtās dienās būtu kopā ar piede-

rīgiem. Tā, piem., pēc ģimenes aizvešanas 13./14. jūnija naktī otrā

dienā milicijā pats pieteicās arī bij. Vidzemes divīzijas štāba pr-ks

atv. pulkvedis O. Fogelmanis. Šīs cerības tomēr bija veltas, neviens

savus piederīgos vairs neredzēja.

Bija arī daudz gadījumu, kad latviešu patrioti pēc ģimenes aizve-

šanas izšķīrās par pretēju rīcību — komūnistu aktīvu apkarošanu.
Piem. Tērvetes aizsargu nodaļas priekšnieks Ž. Butkus, kad tā ģimeni

aizveda, palika mežā un, apvienojot vienā grupā lielāku partizānu
skaitu, uzsāka aktīvu cīņu ar režīma funkcionāriem. Vēlāk, cīnīda-



268

mies Latviešu leģiona, Butkus no kaprāļa sasniedza kapteiņa dienesta

pakāpi un izpelnījās par varonību daudzus apbalvojumus.

Sevišķi jūtami nacionālie partizāni lika sevi manīt pēc kara sākša-

nās. Tad kā uz burvja mājienu tika bojātas dzelzceļu, telefona un

telegrāfa līnijas, apšaudīti bēgošie čekisti un nekārtībā atkāpjošās

sarkanarmijas vienības u.t.t. Pat New York Herald Tribune jau 24.

jūnijā ziņoja, ka „Baltijas valstis sacelšanās ugunīs" un dienu vēlāk,

ka „Ar ieročiem labi apgādāti latvieši vēršas pret padomju varu.

Latvieši izveidojuši rēgulāru armiju un uzspridzinājuši tiltus un sva-

rīgus ceļus."

Partizāni ar pēkšņiem uzbrukumiem padarīja atejošajai sarkanar-

mijai nedrošu aizmuguri un spieda to ātrāk izvākties no Latvijas, ar

ko bija novērstas turpmākās masu deportācijas un lielā mērā arī

slepkavības un laupīšanas.
Ne velti arī paši sarkanarmieši pēc bēgšanas aiz Latvijas robežas

stāstījuši, ka tādu uguns pirti, kādu tie piedzīvojuši Latvijā un Igau-

nijā, tie otrreiz vairs nevēloties piedzīvot. Arī jau pieminētā Rīgas
izdevumā („Latviešu tautas cīņa lielajā tēvijas karā") paši komūnisti

raksta:

„Vācu karaspēks Ventspilī ienāca 1. jūlijā, kur pēc tam, kad to

bija atstājuši padomju karavīri, dažas dienas bija plosījušies buržuā-

ziskie nacionālisti." Citā vietā:

„Vidzeme vienību atkāpšanas noritēja, vietām cīnoties pret bur-

žuāzisko nacionālistu bandām". (Lasi: nacionāliem partizāniem.)
Smiltenes apkārtnes partizāni pulkv. A. Krlpena vadībā nospros-

toja Vidzemes šoseju un 5. jūlijā ieņēma Smiltenes pilsētu.
Pie Madonas operēja pltn. K. Aperata partizānu grupa, sastāvoša

galvenokārt no 24. strēlnieku korpusa Sakaru bataljona dezertējušiem
karavīriem.

Valkas apkārtnes partizānus vadīja ltn. J. Simsons.

Siguldas partizānu grupu vadīja ltn. V. Paulis. Grupa jau 2. jūlijā

ieņēma Siguldu. Vācu karaspēks Siguldā ienāca tikai 4. jūlijā.

Rīgā Mežaparka un Jaunciema rajonā ar prāviem spēkiem sekmīgi

darbojās bij. militārais atašejs Igaunijā, Somijā un Vācijā pltn. V.

Hasmanis. Viņa ģimeni boļševiki 14. jūnijā bija deportējuši uz

Sibiriju.

Bolderājas-Buļļuciema rajonā partizānus vadīja vltn. P. Vīlips. Šie

partizāni, labi apbruņoti ar Daugavgrīvas cietoksnī iegūtiem ieročiem,

saņēma gūstā ap 400 sarkanarmiešus.
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Kāds aizsargu virsnieks ar sievu pēc ilgākas

bēgulošanas un slēpšanās mežos

Asiņainākās sadursmes partizāniem ar sarkanarmijas vienībām

notika 4. jūlijā Limbažos, kur partizāni zaudēja 5 virsniekus un 11

instruktorus un kareivjus; 5. jūlijā pie Olaines, kur zaudēja vienu

virsnieku un 11 instruktorus un kareivjus; 9. jūlijā pie Alūksnes, kur

zaudēja 19 instruktorus un kareivjus. Alūksnes partizāni bez šiem 19

vēl zaudēja 1 virsnieku un 1 kareivi.

Par kādas 183. divīzijas rotas partizānu gaitām un Limbažu atbrī-

vošanu pastāsta žurnālā Lāčplēsis (nr. 7) E. Sauleskrasts:

— 1941. g. jūnijs. Baigais gads arī mani, tāpat kā daudzus latvie-

šus, bija iedzinis mežā. Dažas dienas pēc Jāņiem tur mani uzmeklēja

kāds attālāks kaimiņš un lūdza, lai otrā dienā aizejot pie viņa satik-

ties ar kādu latviešu karavīru.
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Pārgājienu izdarīju naktī. Nākošā dienā norunātā vietā un laikā

ieradās kāds jauneklis, ģērbies ādas virssvārkā. Viņš atkārtoja ie-

priekšējā dienā man stāstīto. Bija tā ap launaga laiku. Ar savu

pavadoni gājām pa aizaugušām pļavām un ganībām, šķērsojām krū-

maines un ataugas. Nopratu, ka mans pavadonis šeit ir svešinieks un

vāji orientējas apvidū. Te piepeši no kāda krūma izlīda kāds kara-

vīrs, un latviski noprasīja caurlaidi. Ejot tālāk, mūs atkal apturēja
kāds krūmājā paslēpies sargs. Vēl īss gājiens un bijām telšu pilsētiņā,
kur karavīri ar latviešu nozīmēm sēdēja pulciņos.

No kādas karavīru grupas piecēlās neliela auguma vīrs ar kapteiņa
zīmotnēm, un stādījās priekšā par nometnes vecāko — kapteini L.

īsos vārdos tas pastāstīja savas bēdas, ka viņa rotai kopš dažām die-

nām pietrūcis uztura un lūdza manu palīdzību uztura sagādāšanā.
Tik tālu no ceļiem un apdzīvotām vietām uztura apgāde bija grūta,

kādēļ ieteicu pārcelties uz izdevīgāku vietu. Kapteinis tam piekrita.
Pāris desmit minūšu laikā teltis jau atradās karavīru mugursomās un

latviešu zēni zosu gājienā soļoja pa pļavām un mežmalām. Kad saule

taisījās pazust aiz kāpu priežu galiem, šķērsojām Saulkrastu-Vidrižu

lielceļu un Ķīšupi. Tur, kādas jaunaudzes un gāršas norobežojumā vēl

nebija nobeigti pēdējie telšu nostiprināšanas darbi, kad jau ieradās

latviešu saimnieka vadīts pajūgs ar kūpošām kannām, maizes klai-

piem un žāvētiem cūku stilbiņiem.
Tā tas turpinājās trīs reizes dienā. Izpalīdzīgas sirdis un čaklas

rokas zināja, kurās mājās vārīs zupu, kurās ceps maizi, un kurās

piena slaukums ceļos uz telšu pilsētiņu meža biezoknī
...

Jau vairāk kā nedēļu vācu karaspēks vajāja „neuzvarāmo" sarkan-

armiju. Bija jūnija mēneša pēdējais vakars. Karavīru pulciņi kā bites

bija aplipuši radiouztvērējam un klausījās ziņas. Pie manis uz blakus

celma apsēdās virsleitnants Miervaldis Brunovskis. Pienāca arī kap-
teinis un izstāstīja visos sīkumos, kā viņa rota „nomaldījusies" pie
Lilastes no atkāpjošās divīzijas, un ko viņa puiši pārdzīvojuši pir-

majās dienās.

Pāri mežam klājās vakara krēsla. Kapteinis beidzis stāstīt nolai-

dās snaudā pie egles. Vienīgi vēl vltn. Brunovskis sēdēja uz celma,

galvu atbalstījis rokās. Likās, ka viņa domas kavējās kaut kur tālu

prom. It kā uzminēdams manas domas, viņš teica: „Jā, biju domās

aizgājis savā dzimtenē, Neretā. Diezin kā tur visas šīs pārmaiņas no-

ritējušas? Liels smagums un drūms paredzējums mani nospiež. Es

neredzēju savu tēvu, jo pirms manas dzimšanas viņu pie Viesītes
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1906. gada nošāva kazaki. Diezin, vai mans dels vai meita mani

redzēs..." — Šādās drūmās pārdomās laidāmies snaudā.

Ausa 1. jūlija rīts. Rīgas radiofons noraidīja Latvijas himnu. Visos

valdīja priecīgs noskaņojums. Vienīgi vltn. Brunovskis nebija atbrī-

vojies no drūmajām domām.

4. jūlija pēcpusdienā Ādažu pagasta komandantūra, ko vadīja atv.

pltn. L.k.o.k. 8., organizēja vietējos aizsargus Limbažu atbrīvošanai.

Tie izbrauca pievakarē, un Saulkrastos tiem pievienojās arī kapt. L.

rotas vīri. Limbažu atbrīvošanas vadību uzņēmās pltn. R. Kādu vie-

nību, kuru vadīja vltn. Brunovskis, un kura tuvojās pilsētai pa Vid-

rižu ceļu, no kāda namu izlaiduma sagaidīja stipra šauteņu uguns.
Vltn. Brunovskis gribēja pārskriet ielas otrā pusē, lai no namu aizsega

apklusinātu šāvējus, bet ielas vidū to nāvīgi ievainoja. Viņam palīgā
steidzās kaprālis Zirnis, bet arī tas lodes trāpīts saļima.

Vltn. Brunovskim palīdzības vairs nevajadzēja. Viņa drūmais pa-

redzējums bija piepildījies: turpat uz Limbažu ielas akmeņiem viņš
mira. Arī kapr. Zirnis pēc dažām stundām pievienojās savam mūžībā

aizgājušam komandierim. —

5. jūlija no čekistu lodēm pie Limbažiem krita vel arī 14 citi lat-

viešu karavīri. Tie apglabāti Limbažu kapsētā.

Par ciņam pie Alūksnes kads 285. strēlnieku pulka latviešu kara-

vīrs stāsta:

— Atkāpjoties 285. strēlnieku pulks nonāk manas dzimtenes Alūk-

snes tuvumā. Tur izdevīgā brīdī atšķiros no pulka un iebēgu mežā.

Alūksnes „Jāņkalniņā" sapulcējusies grupa partizānu. Tie priecīgi

par manu ierašanos, jo „īstu" karavīru viņu vidū nav. Drīz partizānu

grupai pievienojas arī no sarkanarmijas izbēgušie pltn. Avotiņš, kapt.
O. Variēja, vltn. Nātiņš, ltn. V. Graumanis v.c. karavīri.

Kapt. Variēja liek visiem nostāties ierindā, pārbauda mūsu ieročus

un sadala grupās. Viņš arī uzņemas Alūksnes pilsētas aizsardzības

vadību pret pilsētas izlaupīšanu no atpakaļ klīstošām sarkanarmiešu

un komūnistu funkcionāru bandām. Uzdevums nebija viegls, jo trūka

ieroču.

Mūsu kaujas spēku sadalījums bija sekojošs: Alūksnes lopkautuves

un stacijas rajonā ieņēma pozicijas 10 vīru grupa kapr. Medņa va-

dībā ar vienu patšauteni un 5 šautenēm. Dores muižas rajonā 6 vīru

grupa ar vienu patšauteni un dažām pistolēm. Lielākās grupas, kurā

arī mani iedalīja, uzdevums bija no Jāņkalniņa apsargāt dzelzceļu un

izeju no Alūksnes dienvidu virzienā. Mums bija jāuzvelk Latvijas
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sarkan-balt-sarkanais karogs virs jaunās ģimnāzijas ēkas, kā arī jāuz-

ņemas ielu novērošana pilsētā un jāorganizē policija.
Nakts paiet mierīgi. Paspējam noorganizēt sakarus starp atsevišķām

grupām, sadalīt vienlīdzīgi mūsu rīcībā esošos ieročus un munīciju,
izlikt posteņus un uzņemt sakarus arī ar lauku partizāniem. Mūsu

skaits pa nakti ir krietni pieaudzis un 5. jūlija rītā sniedzas jau pāri
simtam. Kaprālis Mednis bija jau arī paspējis sašaut divas krievu

smagās mašīnas un ieguvis 2 ložmetējus un apm. 50 šautenes.

5. jūlijā Alūksnei tuvojās lielāki sarkanarmijas spēki, apmēram
pulka stiprumā. Pievakarē tie arī sasniedza pilsētu. Mēs jau laikus

atgājām uz segtām pozicijām Dores muižas mežā un savilkām visas

grupas vairāk vienkopus, izliekot uz visām pusēm novērošanas pos-

teņus. Vakarā pilsētā iebrauca arī lielāka kolonna ar miličiem un

privātpersonām, to starpā ir arī Kirchenšteins, Spure un Kalnher-

ziņs. Tie sākumā novietojas jaunajā ģimnāzijā, bet, tumsai iestājoties,
pārceļas, miliču un sarkanarmiešu apsargāti, uz Alūksnes pili.

6. jūlija rītā pilsēta ir tukša un klusa, sarkano varas vīru mašīnas

naktī ir aizbraukušas. Ap pusdienas laiku atgriežamies savās iepriek-
šējās vietās. Vēl atsevišķas sarkano mašīnas mēģina izbraukt cauri

pilsētai, bet krīt mūsu rokās. Krīt arī vairāki sarkanarmieši.

Mums ziņo, ka pie Alūksnes stacijas sapulcējies bars sarkanarmiešu

un mobilizē apkārtējo māju iedzīvotājus labības izbēršanai no ele-

vātora un iekraušanai stacijā stāvošā vilcienā. Rekvizējot arī govis un

cūkas, pavēlot iekraut vagonos. Pārtika esot jānogādā Valkā sarkan-

armijas vajadzībām.

Ārpus pilsētas vairākās vietās izņemam sliedes un gaidām, kad

vilciens atstās staciju un tuvosies Jāņkalniņam. Tur gribam to pienā-

cīgi sagaidīt. Ap pīkst. 15 iekraušanas darbi stacija bija nobeigti, un

vilciens lēni tuvojās Jāņkalniņam. Pārgājām uzbrukumā, un no

mūsu uguns krita vairāki sarkanarmieši un arī daži žīdi, pārējie

pameta vilcienu un aizbēga. Vilciena sastāvs palika mūsu rokās. Tas

bija mums liels ieguvums. Lielu pārsteigumu mums sagādāja kritušo

sarkanarmiešu pārmeklēšana. To kabatās mēs atradām daudz pulk-

steņu, dārglietas un vairākus latviešu karavīru personības dokumen-

tus.

Pēc vilciena aizturēšanas mēs pakāpeniski ieņemam visu pilsētu.
Pilsētā liela daļa veikalu ir izlaupīti. Ap pīkst. 16.30 mūsu izlūki

ziņo, ka vācu motorizētās vienības atrodas apm. 8 km no Alūksnes

un lēni braucot pilsētas virzienā. Pēc vienas stundas pirmie vācu spēk-
rati (2 tanketes un 3 smagās mašīnas) arī iebrauc Alūksnē.
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Kapt. Variēja dod pavēli Jāņkalniņa partizāniem pulcēties pie
Dārza un Jāņkalniņa ielas stūra, pilsētas ārējai apsardzībai atstājot
posteņus līdzšinējās vietās. Mums visiem ap rokām nacionālās lentas.

Par to nozīmi vācieši ir labi informēti. Vācu vienības komandieris

ieteic papildināt mūsu spēkus, jo viņi pārņemšot pilsētu tikai nākošā

rītā. Pēc tam vācu vienība aizbrauca atpakaļ.
7. jūlija rītā pilsētā viena pēc otras iebrauca automašīnas ar vācu

kājniekiem. Pirmo pārņēma telefona centrāli, nomainot mūsu posteni.
Pēc tam pārņēma pastu, valsts banku un pilsētas pārvaldi. Policijas
iecirknī tikai informējās par mūsu darbību, pavēlēja palielināt mūsu

spēkus un, sadarbojoties ar vācu karaspēku, turpināt komūnistisko

bandu apkarošanu.

Vispirms izsludinājām Alūksnes pilsētā un apkārtnē dzīvojošo bij.

Latvijas armijas instruktoru mobilizāciju, uzaicinot tos nekavējoši
ierasties Alūksnes 111 policijas iecirknī. 8. jūlija pēcpusdienā jau bija
saformēts viens bataljons. To nosaucām par Alūksnes un apkārtnes

apsardzības 1. latviešu bataljonu. Bataljona komandēšanu uzņēmās

kapt. Variēja. Rotu komandēšanu uzņēmās leitnanti Graumanis, Au-

ziņš un Zvejnieks.
9. jūlija rītā pie 1. rotas telpām piebrauca smagā mašīna ar trim

šautenēm bruņotiem partizāniem. Atbraucēji sniedza sīku pārskatu

par pagasta partizānu darbību un informāciju par komūnistu ban-

dām, kas terrorizējot un aplaupot lauku saimniecības. Atbraucēji
lūdza palīdzību kādas apm. 150 vīru lielas sarkano bandas iznīcinā-

šanai Ziemeru muižas rajonā.

Bataljona komandieris uzdod ltn. Zvejniekam ar vienu 1. rotas

vadu doties uz Ziemeru muižu un bandu iznīcināt.

Ltn. Zvejnieks uzdevumu izpildīja, bet no 35 vīriem atgriezās tikai

16, pārējie 19 bija krituši cīņā ar bandītiem. lemesls tik lieliem zau-

dējumiem bija tas, ka mūsu vīri, salīdzinot ar pretinieku, bija vāji

apbruņoti un uzbrukumā bija gājuši pārāk pārdroši pāri klajam lau-

kam. Kritušos partizānus apglabāja Alūksnes pilsētas kapos.
9. jūlija vakarā cauri Alūksnei sāka plūst vācu motorizētās vienī-

bas — tanki, artilērija, municijas rati. Alūksnē vācu vienības izvērtās

divos virzienos: Viena daļa aizbrauca Mālupes virzienā, otra daļa —

Pededzes virzienā.

Tikai 10. jūlija pēcpusdienā Alūksnē ieradās t.s. militārā pārvalde

ar vācu komandantu, kas vispirms pārņēma visas krievu karaspēka

mantu noliktavas. Pēc dažām dienām vācu komandants pavēlēja vi-

siem, arī partizāniem, nodot kā krievu, tā Latvijas armijas parauga
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drēbes. Mūsu apsardzības bataljonu pavēlēja izformēt, atstājot tikai

vienu rotu patruļu dienestam pilsētā un sardžu dienestam pie cietuma

un stacijas. Šis dienests mums bija jāveic privātās drēbēs ar nacionālo

krāsu lentu ap roku. Uz lentas vajadzēja būt vācu komandanta

zīmoga nospiedumam. Pēc tam sekoja rīkojums nodot ieročus visiem

tiem, kas neietilpst apsardzības rotas sastāvā. —

Aizsardzība, ko deva savai tautai un iestādēm šai laikā latviešu

nacionālie partizāni, prasīja arī daudz upuru. Pēc Tautas Palīdzības

datiem 1941. gadā krituši 126 partizāni, to starpā 13 latviešu virs-

nieki. levainoto skaits bija krietni lielāks.

Sarkanarmiešu un čekistu skaits, kas šais sadursmēs iznīcināts vai

sagūstīts, pārsniedza 2000. Mālupes pagastā sadursmēs ar partizā-
niem krita arī 183. strēlnieku divīzijas komandieris pulkv. Tupikovs,
komisārs Rjabcevs, divīzijas štāba priekšnieks majors Tkačevs un

285. strēlnieku pulka komisārs Samoilovs. Arī viss 183. divīzijas

transports krita partizānu rokās, jo tas bija iebraucis ceļā, kas beidzās

purvā.

Pēc 1944. gada, otras okupācijas laikā, komūnisti daudzus 1941.

gada nacionālos partizānus ir apcietinājuši un nošāvuši. To vajāšana

turpinās arī vēl tagad, pēc vairāk nekā 28 gadiem. Tā, piemēram,

Latvijas komūnistu oficiozs Cīņa 1966. g. 26. marta numurā ziņoja,
ka Rīgā esot notiesāti 3 latviešu partizāni, kas 1941. g. 20. un 21.

jūlijā cīnījušies pret komūnistu partizāniem Bebrenes apkārtnē. Jānim

Riekstiņam piespriests nāves sods, bet Jānim Sauskājam un Staņisla-

vam Resnim 15 gadi spaidu darbos.

Arī vēl 1967. g. notiesāti 2 nacionālie partizāni. Cīņa 14. jūlija
numurā ziņoja, ka Žanim Lagzdiņam piespriests nāves sods un Fēlik-

sam Ulpem 15 gadi spaidu darbos. Abi apvainoti par vairāku komū-

nistu nošaušanu 1941. gadā Kandavā. Lagzdiņš vēlāk strādājis Talsu

un Rīgas policijā un pēc tam policijas bataljona sastāvā cīnījies pret

padomju partizāniem un sarkanarmiju Baltkrievijā. Fēlikss Ulpe

turpinājis dienestu dažādās vācu karaspēka vienībās Ļeņingradas un

Volchovas frontēs un paaugstināts virsleitnanta dienesta pakāpē.

Cīņa sevišķi izceļ faktu, ka abi notiesātie 1941. gadā, okupācijas

varu maiņas laikā, darbojušies aizsargu un citu krievu okupācijai

naidīgo elementu izveidotā „soda" orgānā resp. nacionālo partizānu
vienībā.
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LATVIEŠU TAUTAS CERĪBAS

Hitlera paziņojumu par kara sākšanos, ko 22. jūnijā nolasīja visos

vācu raidītājos, ar lielu satraukumu noklausījās arī visā Latvijā.
Hitlers vairākkārt pieminēja arī Baltijas valstis, piem., ka Padomju
Savienība esot ar bruņotu varu pārņēmusi Baltijas valstis, smieklīgi
un aplami izskaidrojot šo savu rīcību pret ārējiem ienaidniekiem, kas

varējis attiekties vienīgi uz Vāciju, jo citām valstīm neesot robežu

ar Baltijas valstīm.

Tāpat vācu ārlietu ministra fon Ribentropa 21. jūnija notā, kuru

Šūlenburgs nodeva Molotovam 22. jūnija agrā rītā (pusotras stundas

pēc kara darbības sākšanās), bija vairākkārt pieminētas arī Baltijas
valstis. Tā piemēram, notas

1. nodaļā: „Noteicot interešu sfairas, Vācija atteicās no katra ie-

spaida Somijā, Latvijā, Igaunijā un Besarābijā, bet agrākās poļu valsts

apgabali līdz līnijai Narew—Bug —San uz Padomju Savienības vēlē-

šanos bija iekļaujami tās territorijā."
3. nodaļā: „Padomju valdība pie interešu sfairu noteikšanas pa-

skaidroja, ka Padomju Savienībai nav nolūka ieņemt un boļševīzēt
vai anektēt viņas interešu sfairā atrodošās valstis. . . Patiesībā, kā

notikumi to rāda, Padomju Savienības politika šai laikā ir virzīta uz

vienu mērķi, t.i., izvirzīt uz priekšu Maskavas militārās pozicijas uz

rietumiem visur, kur vien tas iespējams, starp Ledus jūru un Melno

jūru un izvērst boļševismu Eiropā. Šīs politikas attīstībā iezīmējas

sekojošos etapos:

1) Pirmais solis bija t.s. palīdzības pakta noslēgšana 1939. g. ok-

tobrī un novembrī ar Igauniju, Latviju un Lietuvu un militāru bazu

ierīkošana šais zemēs.

3) Dažus mēnešus vēlāk, t.i., 1940. g. jūnijā, Padomju Savienība

uzsāka akciju pret Baltijas valstīm. Lietuva pēc pirmās vienošanās

Maskavā piederēja pie vācu interešu sfairas. Uz Padomju Savienības

vēlēšanos vācu valdība ar smagu sirdi miera labā otrā līgumā atteicās
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1941. g. 1. jūlijā pie Brīvības pieminekļa Rīgā

no lielākās daļas šīs zemes par labu Padomju Savienībai, pie kam
viena strēmele no šīs zemes joprojām palika vācu interešu sfairā. Pēc

15. jūnija ultimāta Padomju Savienība ieņēma visu Lietuvu, arī to

daļu, kas joprojām piederēja vācu interešu sfairai. Tikai pēc grūtām
sarunām vācu valdība nodeva arī šo Lietuvas daļu Padomju Savie-

nībai, lai tā vēl vairāk sekmētu draudzīgu nokārtojumu.
Drīz pēc tam arī Latvija un Igaunija tika militāri ieņemtas tādā

pašā veidā, pārkāpjot ar šīm valstīm noslēgtos palīdzības paktus.
Tagad visa Baltija ir boļševizēta, pretēji striktiem solījumiem Mas-

kavā to nedarīt, un iekļauta Padomju Savienībā dažas nedēļas pēc
okupācijas. Reizē ar aneksiju visā padomju varas ziemeļu sektorā ir

ievadīta spēcīga sarkanarmijas spēku koncentrācija. Blakus minot, arī

Vācijas ekonomiskās vienošanās ar šīm valstīm, kas pēc Maskavas

līgumiem nebija skaramas, padomju valdība ir vienpusīgi atcēlusi."

6. nodaļa: „Padomju valdība sava laikā paskaidroja, ka piem.,
Baltijā novietos tikai nedaudz vienības, bet pēc okupācijas šai apga-
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Nopostītā Liepāja

balā vien notika arvien pieaugoša krievu karaspēka masu koncentrā-

cija, kas šodien vērtējama uz 22 divīzijām."
Viss tas deva iemeslu cerībām, ka Latvija ne tikai atbrīvosies no

asiņainā boļševiku režīma, bet arī atgūs savu brīvību un neatkarību.

Tādēļ arī latviešu tauta vācu karavīrus sagaidīja kā atbrīvotājus un

bij. latviešu karavīri un boļševiku vajātie latviešu patrioti-partizāni
steidzās palīgā zemi atbrīvot no krievu iebrucējiem.

Zviedru laikraksts Stockbolms-Tidningen 1941. g. 3. jūlija, aprak-
stot Rīgas atbrīvošanu, cita starpā liecina:

„1. jūlijā pīkst. 10 sāka zvanīt pilsētas baznīcu zvani un ļaudis
straumēm plūda pa ielām. Visur plīvoja sarkan-balt-sarkanie karogi.

Nepagāja ilgs laiks, kad tikko nodibinātās pašaizsardzības vienības

apbruņotas stalti soļoja pa ielām ar karogu priekšgalā. ledzīvotāju
vētrainu gaviļu sveikti, ielās pēkšņi parādījās arī latviešu policisti

savos vecajos tērpos."

1. jūlija rītā Rīgas ielās vēl neredzēja neviena vācu karavīra, kad

aizsargu un citu patriotu ieņemtais Radiofons inž. A. Jekstes vadībā,
ātri sakārtots, noraidīja Dievs, svētī Latviju! Tas bija signāls latvie-

šiem atstāt paslēptuves un atkal justies brīviem savā zemē. Neviena

neaicināti un nemudināti, ļaudis straumēm plūda uz pilsētas centru,
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uz Brīvības pieminekli, kur, ceļos nometušies, jauni un veci, neslēp-
dami asaras, klusi lūdza Varenā svētību savai tautai un zemei.

Tad pēkšņi pa Aspāzijas bulvāri, ne pārāk straujā gaitā, uz Brīvī-

bas bulvāra pusi tuvojas motociklets ar vācu karavīru. Viņš ir krau-

tin apkrauts ziediem un vainagiem. Viņu aptur, ļaudis ar gavilēm
sviež to gaisā. Pirmais vācu karavīrs visā latviešu tautas vēsturē, kas

ieradies Rīgā kā veselu gadu gaidīts pestītājs!
1. jūlija pēcpusdienā, vācu kaujas grupas komandieris Ullerspegels

saka radio uzrunu latviešu tautai, apliecinādams savu prieku par

Latvijas atbrīvošanu un uzrunu nobeidz ar vēlējumu: Dievs, svētī

Latviju!
1. jūlija rītā, kad visa Latvija asarām acīs bija noklausījusies Rīgas

radiofona pārraidīto Dievs, svētī Latviju!, pēkšņi no radioaparātiem
atskanēja aicinājums latviešu virsniekiem pulcēties pie radio torņiem!

Tur sapulcējušies devās uz Rīgas latviešu biedrību pārrunāt un lemt

par to, kas šajā brīdī būtu darāms latviešu karavīriem un polītiskiem
darbiniekiem. Šī virsnieku grupa, kas uzņēmās rūpes par kāda pro-
vizoriska latviešu varas aparāta radīšanu dabūja nosaukumu

jas Organizācijas Centrs" (LOC). Tā bija koleģiāla organizācija, ko

vadīja un pārstāvēja uz ārpusi vecākais dienesta pakāpē kalpakietis
— pulkvedis L.k.o.k. E. Kreišmanis.

Organizācijas centrs pirmajās dienās uzņēma un nodibināja labu

kontaktu ar to vācu karaspēka vienību komandieriem, kas atradās

Rīgā un kuru rokās bija militārā vara. Šiem komandieriem piekoman-

dēja latviešu sakaru virsniekus.

Pulkvežleitnanti V. Veiss un R. Osis jau pirmajā dienā noorgani-

zēja Rīgas kārtības policijas dienestu. Rīgas pilsētas Veselības pārval-
des telpās uzsāka brīvprātīgo reģistrāciju. Tur īsā laikā pieteicās
tuvu pie 5000 brīvprātīgo — bij. karavīri, aizsargi, policijas darbi-

nieki, studenti v.c. No šiem brīvprātīgajiem sastādīja pašaizsardzības

grupas, ko pēc vajadzības izsūtīja uz apdraudētām vietām Rīgas

pilsētā un apkārtnē, lai tās iztīrītu no palikušiem komūnistu funkcio-

nāriem un sarkanarmiešiem. No šiem brīvprātīgajiem izraudzīja arī

Rīgas policijas iecirkņu priekšniekus un pārējo kārtības dienesta

personālu.

Visos lielākos Latvijas centros, bieži vien pirms vācu karaspēka

parādīšanās, radās latviešu komandantūras bij. Latvijas armijas virs-

nieku vadībā, kas veica parastos policijas uzdevumus un deva vietē-

jiem iedzīvotājiem zināmu drošības sajūtu.
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It kā paši no sevis atjaunojās Latvijas brīvvalsts laika ministriju
departamenti, pašvaldību iestādes, aizsargu vienības u.t.t Visur lie-

toja vārdu Latvija, Latvijas valsts, zīmogus ar Latvijas valsts ģer-
boni. lestāžu ēkas greznoja Latvijas sarkan-balt-sarkanās krāsas un

vācu armijas virsnieki salutēja Latvijas valsts himnai. Latvieši, šķita,
atkal bija kungi savā zemē!

Sākās sarunas par Latvijas valdības sastādīšanu ar atv. kapteini
L.k.o.k. inž. B. Einbergu (1944. g. Gestapo apcietināts un ieslodzīts

Stuthofas koncentrācijas nometnē) kā ministru prezidenta pagaidu
vietas izpildītāju. Arī Kauņas radio ziņoja par Lietuvas valdības

nodibināšanos pulkveža Šķirpas un profesora Ambrazevica vadībā.

Tā bija nodibinājusies jau dienu pirms vācu karaspēka parādīšanās
un deklarējusi izstāšanos no PSRS un Lietuvas neatkarības atjauno-
šanu. Viss tas radīja neaprakstāmu sajūsmu un aktīvitāti.

5. jūlija vakarā no Vācijas caur Liepāju ieradās Rīgā bij. Latvijas
militārais pārstāvis Vācijā pulkvedis A. Plensners un bij. militārais

pārstāvis Lietuvā pltn. V. Deglavs.
Vācu kara flotes Baltijas jūras spēku pavēlnieks admirālis Klāsens

bija pilnvarojis pulkv. Plensneru uzņemties latviešu pašaizsardzības

spēku organizēšanu un vadību piekrastes joslā. Šis pilnvarojums bija
dots sauszemes spēku ģenerāļa Hercoga klātienē. Abi šie vācu kara-

vīri mutvārdos bija arī teikuši, ka to uzskata par Latvijas armijas
faktiskās atjaunošanas sākumu, bet nevarot tādu apzīmējumu lietot,

jo tad tas būtu polītisks akts, uz ko viņi neesot pilnvaroti.

6. jūlijā pulkv. Plensneru Rīgas latviešu biedrībā apmeklēja kāds

vācu ģenerālštāba majors, agrākā Latvijas armijas pulkveža Vintera

(repatriējās 1939. g. rudenī) pavadībā. Par šo apmeklējumu pulkv.
Plensners stāsta""):

— Priekša stādījies, viņš ziņoja, ka viņam uzdots mani informēt

un nodot šāda satura rakstu:

~Pēc karaspēka virsvadības ģenerālštāba lēmuma, Rozenberga dienesta vieta,

'Aprunājoties ar Vadoni, paziņojusi, ka uz Latviju tiek sūtīts ģenerālis Dan-

kers, lai ///;• nodibinātu Uzticības padomi. Viņa stabā ieiet doktors Sanders,

pulkvežleitnants Deglavs un pulkvedis Plensners. Līdz kamēr ierodas ģene-
rālis Dankers, Dankera štāba funkcijas piekrīt pulkvedim Plensneram.

Rīgā, 1941. 6. 7.

Armijas virsvadības virskvartirmeistara

uzdevumā ģenerālštāba majors (paraksts)"

• Pulkv. A. Plensnera rakstu sērija „
Neatrisināta bojā eja", Laiks 1966 g. jūlijā.
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Šī pulkv. Plensnera sniegtā informācija gan mazliet atšķiras no

ģenerāļa O. Dankera (bij. Kurzemes divīzijas komandiera) sniegtās
informācijas grāmatā Lai vēsture spriež tiesu.

CERĪBU SAIRŠANA

Saziņā ar pulkv. Vinteru, pulkv. Plensners ar pltn. Deglavu saga-

tavoja paziņojumu par pašaizsardzības spēku tālāko formēšanu un

aicināja Latvijas armijas virsniekus un virsdienesta instruktorus at-

saukties vienību atjaunošanai, bet vācu armijas štābs pavēlēja apturēt
tā izplatīšanu. Tā vietā 8. jūlijā SS un policijas priekšnieks SS-ģene-
rālis Stālekers (Stablecker) publicēja rīkojumu, ka vienīgi viņš atbild

par drošību armijas aizmugurē un stingri noliedz valkāt jebkādas
nevācu uniformas un pavēl nekavējoties nodot visus ieročus, ieskaitot

arī pašaizsardzības vienības. Nepaklausīgiem SS-ģenerālis piedrau-

dēja ar nāves sodu.

Ar to arī faktiski pirmie latviešu pašaizsardzības spēki bija likvi-

dēti, lai tos drīz atkal sāktu formēt vāciešu vadībā, pēc viņu prāta un

līdzības.

Bija sācies jaunu pārbaudījumu laiks latviešu tautai, sevišķi lat-

viešu karavīriem.

Latvijas un pārējo Baltijas valstu tieksmes, atsaucoties uz tautu

pašnoteikšanās tiesībām, atgūt neatkarību, bija diametrāli pretējas
Hitlera un Rozenberga nākotnes plāniem.

Somijas maršals G. Mannerheims savas atmiņu grāmatas raksta:*)

„Vācu politika Baltijā, vispār austrumos, bija neizprotami īsre-

dzīga. Pat autonomija netika dota trim Baltijas valstīm, kuras 1941.

gada vasarā saņēma vācu armiju kā atbrīvotājus un bija gatavas

piedalīties cīņā pret Padomju Savienību. Arī visādā citā ziņā attiecī-

bās ar igauņiem, latviešiem un lietuvjiem varēja daudz ko vairāk

vēlēties. No somu puses tika iesniegts daudz priekšlikumu, ar nolūku

panākt kādus uzlabojumus. Mūsu uzskati tika uzņemti ar piekrišanu
no militārās vadības puses, bet, tā kā nacionālsociālistiskās partijas
uzskati bija noteicoši, tad mūsu priekšlikumi nedeva rezultātu. Šī

vācu politika Baltijā bez šaubām laupīja vācu armijām daudz vērtīga

atbalsta".

* G. Mannerheim — Minnen. Dcl II 1931—1946 (Stockholm 1952)



281

LATVIEŠU VIRSNIEKI — KOMŪNISTU

UPURI 1940.-41. G.

Ar 1 apzīmētie izdarījuši pašnāvību vai atrasti noslepkavoti Latvijā;
Ar 2 apzīmēti apcietinātie;
Ar 3 apzīmēti uz kursiem" aizvestie un 13./14. jūnijā deportētie;
Ar 4 apzīmēti sarkanarmijai atkāpjoties līdz aizrautie;

Ar 5 apzīmētie krituši partizāņu cīņās;
Ar * apzīmētos skat. arī personu sarakstā.

lekavās pēc vārdiem: 24. territoriālā strēlnieku korpusa vienības nosaukums

vai divīzijas numurs un Latvijas armijas vienības nosaukums vai kājnieku

pulka numurs. (Skat arī saīsinājumu paskaidrojumus.)

2 Ābele M., kapt. (183)
3 Ābelltis J., pltn. (183/11)
3:;" Ābeltiņš N., pulkv. (183/11)
3 Āboliņš 0., kapt. (AT)
3 Āboliņš, kapt. (181)
3 Ābols J., ltn. (K613/Sma)
3 Āboltiņš J., pltn. (183/Aksk)
3 Āboltiņš J., ltn. (183/AT)
3 Āboltiņš, kapt. (181/5)
3 Actiņš V., vltn. (181)
2 Aleksandrovs J., kapt.

3 Alksnis E., vltn. (183)
4=:- Alksnis, ltn. (Sfl/Fl)
3 Alsiņš R., kapt. (183)
4 Andermanis, kapt. (Kra)
4 Andersons, kapt. (183)
3 Andersons, kltn. (183/Sap)
3* Andersons, vltn. (X)
1* Anšmits J., atv. viltn.

4 Antons J., ltn. (181)
3 Antons, akapt. (181)
2* Anžjānis J., vltn. (181)
2* Aparnieks A., pltn.

3 Apinis J., kapt. (Ksk)
4 Apinis X., kapt. (181/4)
3 Apsitis E., kapt. (181)
3 Arnis V, vltn. (181/AT)

2 Asafrejs A., Itn. (181)
3 Asaris, ltn. (183)
3 Atvars 0., vltn. (183)
3* Auniņš J., pulkv. (181/6)

3 Auniņš R., vltn. (183)
4 Auniņš V., ltn. (183/AT)
3 Austrums 0., vltn. (K/Avp)
2* Auziņš J., kapt. (181/Vdp)
3 Auziņš H., ltn. (7)
3 Avotkalns E., vltn.

3 Azacis E., pltn. (183/AT)

2- Bachs, 2., ģenerālis

3 Balodis A., kapt. (181/5)

3 Balodis A., vltn. (181/6)
2* Balodis J., ģenerālis

3 Balodis J., kapt. (Avp)
3 Balodis N., kapt. (Avp)
2 Bankins X., atv. pltn.
3 Bāns A. akapt. (183/AT)

3 Barkāns, vltn. (181)

3 Barons, atv. kapt. (Avp)
2 Baumanis G., kapt.
2* Bebris T., kapt. (181)
2 Bekmanis J., pltn. (11/183)
2-- Berģis G., vltn. (183)
2 Berķis A., ltn. (K613/Sma)
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2* Berķis Kr., ģenerālis
2 Berlands, kapt. (181)
3 Bērziņš A., kapt.
3 Bērziņš J., pltn. (183/7)
3 Bērziņš J., vltn.

3 Bērziņš J., kapt. (183)
3* Bērziņš H., vltn. (Kst/Sma)
3 Bērziņš T., kapt. (181/Zd)
2 Bērziņš, kapt. (181)
3 Bētiņš, ltn. (181)
2 Bezdelīga J., vltn. (183/7)
3* Biezais J., kapt. (183/2)
3 Bīlmanis, kapt. (181/Jp)
3 Bilzens E., ārsts-ltn. (183)
3* Birkenšteins A., pulkv. (K613/

Aad)

3 Birkenšteins Fr., pulkv.
3 Birkmanis A., vltn. (181)
3* Birznieks J., pltn. (183/7)
3 Bīskaps E., vltn. (181/6)
2* Bite J., vltn. (181/6)
3* Bl aus A., pltn. (Kst/Ast)
3 Blaus, kapt. (181/11)
4 Bluķis N., kapt. (183)
1* Blumbergs V., vltn. (Avp)
3 Blūms N., kapt. (181)
3 Blūms V., ltn. (183)
3 Blūms A., akltn. (181/2)
3 Bojārs X., ltn. (181/AT)
3* Bokalders P., pltn. (183/5)
3* Bolšaitis A., kapt. (181/Jp)
1* Bolšteins L., ģenerālis
1* Brādiņš A., vltn. (6)
} Brāķeris H., ltn. (Avp)
3,:' Brambats A., ģenerālis
3 Brants A., vltn. (181/1)
4 Braslis V., vltn. (Ksb)
1* Braže V., vltn.

4 Bricis J., vltn. (183)
3 Briedis A., kapt. (Kap)
3* Briedis J., pltn.
3 Briedis X., kapt. (183/Aad)
3 Briedis X., kapt. (183/12)
3 Briedis M., vltn. (181/6)

3 Briedis P., pltn. (181/2)
3 Briedis V., ltn. (K613/Sma)
3 Briesma X., vltn. (181)
2* Briesma R., pulkv. (5)
3 Brieže A., atv.kapt.
3 Brinkmanis, kapt.
3 Broks J., kapt. (Kap)
2* Brūders A., kkapt. (Fl)
3 Brūders J., kapt. (183/Sap)
3* Bruņinieks V., pulkv, (183/9)
5* Brunovskis M., vltn. (183/Jp)
2* Brutāns Z., vltn. (183/Astb)
3* Bubinduss A., pulkv.
3 Buķelis N., ārsts-vltn. (181/7)
3::" Buks H., ģenerālis
3* Būne L., kapt. (K/Sab)
3 Burka A., pltn. (181/6)
3 Bušmanis E., vltn. (7)

3 Cēlis A., ltn. (181)
1* Celmiņš Fr., pulkv. (Ast)
2* Celmiņš H., atv. kapt.
2 Ceplītis J., kapt. (181/AT)
3* Ceplītis R., pulkv. (9)
2 Ceriņš P., kapt. (183/9)
3 Cermaukstis Fr., kapt. (181)
2 Cervinskis F., pltn. (181)
1* Cielens 0., atv.ltn.

3 Cinis P., vltn. (183)
3 Cīrulis A., kapt. (181/5)

3 Cablis A., kapt. (181/4)
3 Cakstiņš V., ltn. (183)
3 Caročinskis A., vltn. (181/4)
2:;- Cervinskis pltn. (181)
2 Cukurs A., vltn. (11)

2::" Dālbergs A., ģenerālis
3 Dambis, vltn. (181)
2* Danebergs, A., ģenerālis

3 Danga V., vltn. (183)
3 Danke J., kapt. (183/12)
2* Dauge X., pltn. (181/4)
3 Dauka J., vltn. (AT)



284

1* Dāvis P., kapt. (7)
3 Degters X., vltn. (8)
2 Dekšenieks Br., vltn. (181/6)
3 Dekteris X., akapt. (Avp)
1* Delveris T., vltn. (Avp)
2 Dērups H., (183/9)
3 Dorede V., vltn. (183)
l* Dreikands, ārsts-pltn. (183/8)
3 Driķītis J., kapt. (183)
1* Dundurs X., ltn. (AT)
3 Dzelzskalns P., kapt. (183/AT)
3 Dzilna J., vltn. (183/4)
3 Dzilna X., kapt. (183/3)
2 Dzintarnieks 1., (181/2)
2 Dzintars A., kapt. (Zap)
3 Dzintars J., ltn. (K613/Sma)
2 Dzirnieks T., vltn. (181)
2 Dzirnieks, ltn. (183)

3 Eglājs, vltn. (181/Jp)
4 Egle Z\, ltn. (181/5)
2 Eichlers H., vltn.

4 Eichvalds T., ltn. (183)
3 Ekchards, kapt. (7)
4 Elliņš 0., vltn. (K/Sab)
3 Epners L., ārsts-vltn. (181/Sab)
1* Ērglis J., atv.pltn.
3 Ermalis A., ltn. (181/AT)
3 Ērmanis M., ltn. (181/Sap)
3 Ērmansons, P., ltn. (183)
2 Erniņš R., kapt. (183)
3 Ernis A., vltn. (183)
3 Ezeriņš A., kapt. (183/8)
3* Ezeriņš, J., ģenerālis

4 Fedders 8., kapt. (183/AT)
1* Feldmanis Fr., vltn. (183/10)
3 Fichtenbergs J., vltn. (181)
3 Fiģis A., kapt. (183/6)
3 Finarts A., vltn. (183)
1* Fogelmanis N., atv. pulkv.
3* Fogelmanis 0., atv. pulkv.
3 Fogels N., vltn. (2)
3 Freibergs Fr., atv. kapt.

3 Freimanis A., kapt. (181/4)
3 Freimanis P., kapt. (183/12)
3 Freimanis P., ārsts-ltn. (181/2)
2 Fridrichsons, J., ltn. (AT)
3 Frišmanis V., kltn.

4 Gailis T., vltn. (181/AT)
3* Galdiņš T., pltn. (K/Ast)
2 Galdiņš V., kapt. (181/6)
3 Golde J., kapt.
1* Goppers X., atv. ģenerālis
4 Grābis L., kapt. (181)
3 Graudiņš H., kapt. (181/4)
3 Grauds, ltn. (181)
2 Graudums J., kapt. (181/2)
3 Gridukovs, kapt.
3 Grīnbergs P., vltn. (181)
L* Grīnbergs R., atv. pltn.
1* Grīnfelds, vltn. (Kra)
3* Grīns J.A., kapt. (K613/Ast)
3 Grīnvalds N., kapt. (K/Zap)
1* Grundmanis Ž., atv. vltn.

2 Gruntē 0., ltn. (181/AT)
2 Gulbis R., kapt. (K/Vap)
3 Gūtbergs L., vltn. (183)
2 Gūtmanis A., vltn. (181)
1* Gūtmanis X., kapt. (7)
3* Gūtmanis, kkapt. (Fl)

3 Gūtmanis, kapt. (181)

2 Ģinters E., kltn. (Avp)
3 Ģinters, vltn. (183)

2* Hartmanis M., ģenerālis
4* Hartmanis, vltn. (Sfl/Fl)
2 Hausmanis N., pltn. (181/2)
3 Hausmanis V., kapt. (12)
3 Heideprīms F., ārsts-pltn.

(181/2)
2 Helmanis H., atv. kapt.
1* Holanders X., kapt.
3 Holanders, pltn.
3 Incītis J., ltn. (181)
2* Indāns J., ģenerālis
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3 Induss A., kapt. (183/12)
2 Inka A., kapt. (11)
4 Irbe V., vltn. (6)

3 īākabsons H., pulkv.
2* Jakimovičs A., vltn. (181/3)
2* Jakubovs V., atv. pltn. (Avp)
2 Jandavs X., ltn. (K/Sma)
3 Jankavs, vltn. (181/Jp)
3 Jankovskis A., vltn. (183)
1* Jansons A., atv. pltn.
2 Jansons, atv. pulkv.
2 Jansons N., kapt. (181/5)
3 Jaunāris X., ltn. (181/AT)
3* Jaunronis, kkapt. (Fl)
1 Jaunzems A., vltn. (7)
4* Jēkabsons E., vltn. (K/Avp)
3 Jēkabsons X., kapt. (181/1)
3 Jenčs F., kapt. ((181/4)
3* Jēre 2., pltn. (K/Avp)
3 Jeremovičs L., vltn. (181/3)
2:;- Jeske M., ģenerālis
3* Jomerts 2., pulkv. (183/Kap)
3 Jūgs J., pltn. (183/Lap)
3 Juiga 0., kapt. (181)
3 Juka A., kapt. (11)
3* Jurēvičs H., pulkv. (181)
2* Jurjāns J., vltn. (183/3)
4 Jūrkalns V., vltn. (183)

3 Kacēns, kapt. (181)

3 Kadiķis A., kltn. (183/Avp)

3 Kaguss J., kapt. (183/Ast)
3* Kalācis J., pltn. (K/Aist)
3* Kaļķis J., pulkv. (K/AT)
1* Kalnietis L., kapt. (7)
3* Kalniņš A., pulkv. (181/Zap)
2 Kalniņš A., vltn. (K/Aad)
2 Kalniņš Fr., kapt. (181/6)

1* Kalniņš J., vltn.

4* Kalniņš X., altn. (K/Avp)

} Kalniņš-Vīndedzkalns X., pltn.
(181/Apgp)

2 Kalniņš M., pltn. (Robežs.)
2* Kalniņš V., pulkv. (Robežs.)
3 Kalniņš ltn. (181)
3 Kalns N., kapt. (183/9)
3 Kalve, ltn. (183)
3 Kalvis, ltn. (181)
3 Kaminskis X., vltn. (183)
2 Kampars V., vltn. (3)
3 Kaņepe-Kalniņš X., pltn.

(181/Sap)
5 Kārklinš-Kārkle 8., vltn. (7)
2* Kārkliņš E., kapt. (183/Avp)
2 Kārkliņš J., altn. (Avp)
3* Kārkliņš X., pulkv. (K/Aist)
1 Kārkliņš L., ltn. (181)
2 Kārkliņš T., pltn. (Ast)
3 Kārkliņš, kapt. (181)
3 Kārkliņš, vltn. (K/Zart)

3 Kārkliņš, ltn. (X)
2* Karobovskis, atv. pltn. (Avp)
4 Kasparsons A., pltn. (181/Lap)
3 Kāts G. avltn. (Vdp)
3 Kaufelds J., kapt. (181)
3 Kaugurs, kapt. (X)
2 Kauliņš J., atv. pltn.
3 Kauliņš J., kapt. (3)
3 Kazāks A., vltn. (183)
3 Kaziņš N., vltn. (181/5)

3 Kažmērs P., pltn. (181/Ast)
2 Kēlers A., pltn. (3)

3 Kiršteins J., kapt. (181/5)
3 Kļava-Talks X., vltn. (181/6)
3 Kļaviņš P., vltn. (183)
3* Kļaviņš R., ģen.ltn.

2 Kļaviņš R., ltn. (181/1)
3 Kļaviņš, ltn. (183)
2* Klinsons R., ģenerālis

3 Klints A., kapt. (K/Sma)
3* Klipsons J., pltn. (183)

3 Klosinskis L., ltn. (Robežs.)

3
:;- Kluge E., pltn.

2 Klungsts A., kapt. (181/6)
2 Kochs, ltn. (181)
2 Kochs, ltn. (K/Avp)
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3 ::' Kociņš A., atv. pltn.
2* Kociņš Fr., atv. pltn.
3 Kociņš J., pltn. (181/Zart)
3 Kociņš, vltn. (183/12)
2 Konrādijs A., ltn. (K/Aad)
3 Konrāds, vltn. (Sab)
3* Konstants X., pltn. (K/Sap)
3 Krastiņš X., kapt. (181)
4* Krastiņš V., ltn. (K/Avp)
3 Krasts J., altn. (181/Kdp)
3 Krasts, kapt. (181)
2 Krauja V., ltn. (181/3)
2 Kraulis T., kapt. (183/11)
2 Kraulis, vltn. (Sab)
3 Krīpens M., kapt. (6)
2* Krīpens X., pltn. (183/Ast)
3 Kriškāns V., ltn. (183)
4* Kronis E., vltn. (K/Avp)
2 Krūklis R., kapt. (9)
4 Krūmiņš A., vltn. (183)
2 Krūmiņš 0., vltn. (183/AT)
2 Krūmiņš R., ltn. (183)
1* Krūmiņš V., kapt.
2 Krūms R., ltn. (183)
2* Krustiņš A., ģenerālis
3 Krūze,'vltn. (K/4)
2 Krūzītis R., vltn. (183)
3 Kugrēns R., vltn. (183)
3 Kukainis X., altn. (183/AT)
2 Kūlis M., ltn. (K/Sma)
3 Kūlmanis J., pulkv. (Ast)

3
::' Kuplais E., pltn.

3 Kuške V., pltn. (181)
3* Kušķis, kkapt. (Fl)

3 Ķeksis A., vltn. (181)
2 Ķengā F., kapt. (AT)
1* Ķergalvis X., vltn. (181)
3 Ķesteris, ltn. (181)
1 Ķevešāns M., vltn. (Jp)
3* Ķezberis 0., vltn. (181/7)
2 Ķilpe E., vltn. (183/7)
3* Ķiploks, altn. (X)
4* Ķirts N., ltn. (Sfl/Fl)

2 Ķīselis J., atv. kapt.
2* Ķīsis X., vltn./kapt. (181)
3 Ķivelītis Fr., atv. pltn.
3 Ķurbe P., kapt. (181/1)

3 Labsvīrs X., kapt. (181/3)
3 Lācis A., kapt. (183/AT)
3* Lācis P., vltn. (183/7)
2 Langmanis E., kapt. (181/Zart)
3 :;- Lapiņš P., pltn. (183/Ldp)
2 Lapsa J., pltn. (Robežs.)
2 Lapsala J., kapt. (183/Zdp)
4 Lasis A., pltn. (183/11)
3 Lasis P., ltn. (K/Zart)
4* Lasis, kapt. (Sfl/Fl)
3 Lasmanis J., vltn. (181/6)
3 Lasmanis, ltn. (183)
2 Lauberts J., kapt. (181) ?

2 Laukmanis E., vltn. (181/3)
3 Lazdiņš E., ltn. (X)
2 Lazdiņš, ltn. (183)
3 Leitis V., pltn. (183/7)
2 Leja P., ltn. (183/Sap)
3 Lejas-Sauss A., pulkv. (AEV)
3 Lejiņš A., vltn. (181/5)
3* Lejiņš X., pulkv. (183/Ldp)
3* Lejiņš V., pltn. (181)
3 Lēnmanis J., vltn. (183)
1* Lepše, vltn.

3 Lesčinskis Fr., vltn. (183)
2 Līdacis J., ltn. (K/Sma)
3 Līdaks, akapt. (181)

3 Līdums J., vltn. (181/AT)
3 Lielais X, atv. pltn.
3* Lielbiksis R., pulkv. (181/4)
1* Lielbriedis J., kapt.
2* Lielbriedis R., pltn. (K/Sma)
1* Liepiņš A., kapt. (Sap)
5 Liepiņš Br., ltn. (Sma)
3* Liepiņš E., kapt. (X)
3 Liepiņš H., vltn. (181)
3 Liepiņš J., kapt. (K/Zart)
3* Liepiņš J., ģenerālis (X)
3 Liepiņš X, pltn. (181/5)
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3 Liepiņš X., kapt. (183/11)
2 Liepiņš 0., kapt. (181/Ast)

3::- Liepiņš P., pulkv. (K/Ast)
1* Liepiņš V., kapt. (3)
2 Liepiņš V., vltn. (181/Jp)
3 Liepkalns, ltn. (181/2)
2 Liguts V., ltn. (5)
1* Linmeijers M., kapt. (183/12)
3 Losbergs V., altn. (183)
3 Losjevs J., atv. kapt.
I* Lucs E., vltn. (Kra)
1* Lūkins M., pltn.
L* Lulla A., kapt.
3* Lūsis A., kapt. (Ksk)
3 Lūsis H., pltn. (K/Zart)
2* Luturs V., vltn./kapt.
2 Lūzums J., ltn. (183)

2 Makarovs A., kltn.

2* Malcenieks V., pulkv.
2 Mamis V., vltn.

3 Mangolds H., kapt. (K/Zart)
3* Mangols E., kapt. (Aist)
3 Marcevs A., vltn. (181)

3 Martinsons M., kapt. (10)
3 Martinsons V., ltn. (K/Zart)

3 Matcats A., kapt. (183/12)
2* Mateuss X, pulkv. (Ksk)

3 Medēns E., kapt. (183)

3 Meija, kkapt. (Fl)
3 Melbārdis E., kapt. (183/9)
3- Melliņš E., vltn. (181/1)
4* Mežaks P., atv. ģenerālis
4=:- Mežroze A., kkapt. (Sfl/Fl)

3 Mežulis G., atv. vltn.

2 Mežulis X., vltn. (181)
4 Mierkalns, ltn. (Kra)

3 Miezis A., ltn. (183)
3 Miķelsons, kapt. (183)
3* Miļevskis N., pltn. (181)
2 Milgrāvis S., vltn. (K/Avp)

3 Mīlies A., kapt. (181/AT)

4 Misiņš X, vltn. (183)
3 Mitkus A., atv. ārsts-vltn.

2 Mordaks V., kapt.
3 Muižnieks, kapt. (181)
1* Muižulis A., pltn.

3 Munters V., kapt. (Avp)

3 Nebijs X., ltn. (2)

3 Neimanis A., vltn. (181/6)

3 Neimanis T., pltn. (181/5)

1* Ola 2., atv. kapt.
2 Orleans A., ltn. (Kra)
3 Orniņš A., pltn.
3 Ošiņš X., vltn. (181/3)
2 Ošiņš N., kapt. (6)

3* Otaņķis A., vltn.

3 Ozoliņš A., kapt. (183/7)

3 Ozoliņš J., kltn. (183)
1* Ozoliņš J., kapt. (K/7)
3 Ozoliņš N., kapt. (8)

3 Ozoliņš R., vltn. (181)
1* Ozoliņš T., ltn. (7)
1* Ozoliņš, vltn.

3 Ozoliņš vltn. (183)
2* Ozoliņš 0., atv. vltn.

3::" Ozoliņš, ltn.

3 Ozollapa T., kapt. (181)

3 Ozols A., ltn. (181/2)
2* Ozols L., vltn. (Jp)
2 Ozols M., atv. vltn.

1* Ozols P., kapt. (181/1)
4 Ozols V., ltn. (K/Sma)

3 Ozols, ltn. (181)
3 Ozols, ltn. (183)

3 Padēls A., vltn. (183)
2 Paleja M., pltn. (183)
2 Paparde J., kapt. (181)
3 Pečulis V., vltn. (3)
3 Pelēcis A., kapt. (181)

3 Pelēķis V., vltn. (181/AT)

3 Pelniņš, ltn. (181/2)
3* Peniķis R., pltn. (183/Zap)
1* Penka 0., vltn. (Avp)

3 Pērkons H., pltn. (181/Sap)
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3 Pērkons 0., kapt. (183/9)
2 Pētersons A., atv. ltn. (Avp)
2* Petrītis V., kapt. (183)
l* Pincers V., pltn. (X)
4 Pinks V., vltn. (183)
3 Plašs N., pltn. (183/12)
3* Platais A., pltn. (183/7)
3 Pļavenieks G., kapt. (11)
3 Plieniņš X., vltn. (183)
3 Plikše F., pltn. (181/3)
4 Plostiņš J., ltn. (183/AT)
3* Plūcis E., pulkv. (Kra)
4 Plukše V., kapt. (183)
3 Plukšis J., kapt. (7)
3 Podiņš }~ ltn. (181/5)
3 Pone J., pltn. (7)
2* Porietis X., kapt.
2* Prauliņš A., atv. kapt.
I* Prauls X., ģenerālis
3 Preiss X., ltn. (183)
3 Press X, kapt. (181)
2* Priedītis J., atv. pltn. (Avp)
3* Priedītis X., pulkv. (183/7)
3 Puķītis E., kapt. (183)
3 Puķītis 0., altn. (183)
2* Puksis J., pulkv. (183/Jp)
3 Puksis M., altn. (183)
3 Pukše 0.8., kapt. (Avp)
2 Pumpē X., kltn. (Ast)
4* Pumpurs A., kapt.
4 Pūpols 1., ltn. (183)
4 Pupons N., ltn. (183)
3 Pura V., vltn. (183)
3 Pūriņš J., atv. pulkv.
3 Pūriņš J., kapt. (183/12)
3 Pūriņš M., vltn. (181)
1* Pūriņš, vltn.

2 Puris A., kapt. (183
4 Purmalis Ād., kapt. (K/Aist)
3 Puzis R., vltn. (K/Aad)

3 Ramanis R., vltn. (181/4)
3* Ramiņš E., kapt./pltn. (Ksk)
3 Ratnieks E., pltn. (181/6)

2 Raudiņš J., ltn. (181/5)
2 Remess P., vltn.

4 Repsons D., vltn. (181/3)
4 Rībens J., kapt. (183/7)
2 Rimša N., vltn. (3)
3 Ringels R., ltn. (181/AT)
4* Rinkovičs E., pltn. (183/Ldp)
1* Rinks E., kapt. (Fl)
3 Riņķis V., kapt. (Avp)
2 Ritenbergs V., avltn. (183/AT)
2* Rodiņš X., vltn. (Kra)
3 Romāns A., pltn. (AEV)
2 Romāns V., vltn. (183/Sap)
2* Ronis A., pltn. (181/Ast)
3 Rozenbergs V., pltn. (181/Sab)
2* Rozenšteins H., ģenerālis
2* Rozentāls J., pulkv. (181/Vdp)
3* Rozītis A., pltn. (183)
2 Rožinskis V., ārsts-pltn.

(181/Jp)
3 Rožkalns A., vltn. (181/Sap)
2 Rubenis E., ltn. (K/Sma)
5 Rudāka A., vltn. (6)
2 Rudevics X., pltn. (181/2)
2 Rudgalvis J., kltn. (5)
4 Rullis E., vltn. (183/AT)
3 Rumpe, ltn. (K/Avp)
2 Runge V., kapt, (181)
3 Rupeiks A., kapt. (181/6)
3 Ruplēns, ltn. (181)
3* Ruškēvics J., atv. ģenerālis
3 Rūtenbergs V., vltn. (183)
4 Rūtiņš V., vltn. (K/Zart)

3 Saivars R., ltn. (K/Sap)
3 Sala (Šīns), ltn. (X)
3 Salmiņš R., vltn. (183)
3 Salms J., kapt. (Jp)
3 Salna N., ltn. (183/2)
2 Salna V., vltn. (K/Avp)
3 Salnājs, pltn. (181)
3 Saltups E., kapt. (183/9)
2* Sāns J., kapt.
2 Saprātnieks T., kapt. (Ksk)
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3 Sarkans P., vltn. (183)
1* Sarma-Freivalds A., kapt. (Aist)
4 Saulītis P., vltn. (K/Zart)
3 Sausais 0., kapt. (181)
2 Senka E., vltn. (12)
3 Šiliņš A., kapt. (Zdp)
3 Sīmanis J., kapt. (183/Ast)
2 Skaidrais V., ārsts-ltn. (181/1)
3 Skribo X, atv. pltn. (Avp)
3::* Skroderēns A., pulkv. (Zart)
3 Skuja M., vltn. (183)
1* Skuja P., vltn. (181/4)
3 Skujiņš E., vltn. (183)
2* Skujiņš J., pulkv. (4)
2 Slapjums V., ltn. (181/5)
2 Smelte 0., ltn. (K/Sma)
3 Smiltēns E., kapt. (183/10)
1* Sniķeris V., vltn.

3 Sondors A., kapt. (183/10)
4 Sovers P., pltn. (K/Aad)

3:;" Spāde T., admirālis

3 Spalviņš P., pltn. (5)
2 Spalviņš V., pltn. (181/AT)
3 Spandegs J., vltn. (183/10)
3* Spandegs V., ģenerālis
3 Spilva J., pltn.
3 Spilve P., ltn. (181)
3 Spriņģis, atv. ltn.

3* Sproģis X., kapt. (K/2)
3 Sproģis P., pltn. (181/2)
3* Sprostiņš X, pltn. (183)
3 Spuriņš A., kapt. (181)
3 Staķis, kapt. (181)
3* Staltmanis A., pltn. (183/Ast)
4 Stanga, ltn. (183)
3 Straume M., vltn. (Sap)
3 Straume A., ltn. (181/3)
3 Strautiņš, vltn. (183/12)
3 Strauts 0., ltn. (181/AT)
3* Strauss E., pulkv. (181/Vap)
4 Strazdiņš A., vltn. (K/Sab)
3 Strazdiņš, altn. (183)
1* Streipa J., pulkv. (Ast)
3 Striķis, altn. (183)

3 Strukovs N., vltn. (K/Avp)
2 Studāns A., vltn. (K/Sma)
2* Stulpiņš J. pulkv. (2)
3 Stumb'ris A., ltn. (181/AT)
4* Stūre, ltn. (Sfl/Fl)

3 Sēls 0., pltn. (183/7)
1* Šenfelds X., kapt. (Aad)
3 Šenhofs L., pltn. (181/Vap)
3 Šepko X., atv. pulkv.
2 Šķerstens E., vltn.

3 Šlessers J., ārsts-vltn. (183)
3 Štāls X., ltn. (183)
3* Šteināts, pltn. (1)
2 Šteinmanis J., ltn.

3 Šulcs Z., vltn. (181)
1* Šūlmanis A., atv. ltn.

2 Šveiferts V., kapt. (181)
3 Švirksts J., kapt. (181/2)

3 Tarto F., pltn. (181/1)
2* Tenters X., pltn. (K/Ast)
2 Tervītis J., vltn. (3)
2* Timermanis J., kapt. (183/7)
2 Tīrulis A., vltn. (K/Avp)
3 Tone, E. vltn. (181)
2 Tone H., ltn. (183)
2 Traubergs X, altn. (181/Kdp)
2 Trukšāns St, ltn. (181)
3 Tūjums A., vltn. (181/Jp)
2 Tumšēvics 2., kapt. (183)
4* Turovskis X, kapt. (Sfl/Fl)

3 ::" Ūdentiņš 0., ģenerālis
2 Ukmanis-Hofmanis V., kapt.

(181/3)
3 Ulmanis J., atv. kapt.
2 Ulmanis L., ltn. (K/Sma)
2 Ukrijs J., kapt. (181/2)
2* Upītis J., pulkv. (K/Ast)
3 Upītis V., vltn. (7)
3 Upītis, kapt. (181)
3 Upmalis N., vltn. (183/3)
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4 Valdmanis R., ltn. (181/2)
3 Vaļeika A., atv. ltn. (Avp)
3 Valkovskis V., akapt. (K/Sap)
3 Vanags A., ltn. (181/Sap)
3 Vanags E., ārsts-pltn. (7)
4 Vanags 0., kapt. (181/2)
3 Vancers D., kapt. (183/Lap)
4 Vārdavs A., vltn. (183)
2* Veckalniņš A., atv. vltn.

3 ;:' Veimanis P., pulkv. (Sma)
3 Veinbergs A., kapt. (K/Lap)
3 Veinbergs F., vltn. (181/5)
3 Veldre, ltn. (181)
3 Vendeliņš V., ltn. (183)
4 Vētra A., ltn. (183/3)
3 Vēveris E., kapt. (183/7)

2* Vidiņš X., pltn. (8)
3 Viducis, pltn. (2)
3 Vījups A., ltn. (183)
3 Vīksna A., kapt. (181)
3 Vikš-Soboļevskis Ž., kapt. (181)
3 Vilnis, ltn. (181/Sap)
3* Vipulis A., pulkv. (K/Ast)
3::" Virsaitis Fr. ģenerālis
2 Vītoliņš X., vltn.

3 Vītols Fr., atv. ārsts-kapt.
3 Vītols, kapt. (181)
1* Vītols, ltn. (Jp)
4 Vītums V., ltn. (81)
3* Vizla P., ltn. (K/Sab)
3 Volganskis V., ltn. (181)
3 Volmērs J., ltn. (181)

2 Zābers X, akltn. (181)
3 Zāģeris A., vltn. (181/6)
3 Zālītis E., vltn. (K/Avp)

4* Zālītis E., kapt. (Sfl/Fl)
2* Zālītis J., pltn.
1* Zālītis J., pltn.
3 Zālītis V., vltn. (7)
3 Zālītis V., kapt. (AT)
4::" Zaļums J., ltn.

3 Zandersons E., pltn. (181/Vap)
3 Zariņš J., pltn. (181)
3 Zariņš ]~ kapt. (183)
2 Zariņš J., vltn. (K/Avp)
2 Zariņš J., vltn. (183)
1* Zariņš X., kapt. Jp)
2 Zariņš M., vltn. (Robežs.)
2 Zariņš R., kapt. (181/3)
3 Zariņš, atv. kapt. (Avp)
4 Zāvelis E., vltn. (183)
3 Zavertkins G., kapt. (181)
4* Zēbergs H., kapt. (183/AT)
3 Zelmenis V., ltn. (183)
3 Zeltiņš A., vltn. (183)
3 Zeltiņš 0., kapt. (181/Sap)
3 Zeltiņš-Goldfelds 0., atv. pltn.
3 Zeltiņš, kapt. (X)
2:;- Zemgals H., ltn. (183/AT)
2 Ziediņš A., vltn. (181/5)
2 Zilla-Žillaps J., vltn. (183/Jp)
3 Zirnieks X., vltn. (181)
3* Zivtiņš J., pulkv. (Ast)
2 Znotiņš V., vltn. (181)
3 Zušēvics Fr., ltn. (183)
4 Zvaigzne J., vltn. (181/AT)
3 Zvirbulis A., ltn. (183)

2 Žagariņš R, vltn. (K/Aist)
3* Zīds J., pulkv. (183/Lap)
3 Žigurs A., kapt. (181)

(Saraksts nav uzskatams par pilnīgu)



291

PERSONU RĀDĪTĀJS

(No komūnistu upuru saraksta personu rādītājā uzņemti tikai tie, kas piemi-
nēti arī grāmatas tekstā. Dubultu dienesta pakāpju gadījumos attiecīgās per-

sonas grāmatā ir pieminētas pirms un pēc paaugstināšanas.)

Ābele A. — 135

Ābeltiņš N., pulkv. — 30, 53, 185,

211, 212

Ābolkalns A., vltn. — 171

Abrickis, robežs. — 78

Agafonovs, komis. — 189

Akimovs S., ģen.ltn. — 211

Akmentiņš E., pulkv. — 29

Alberts, karalis — 20

Alksnis J., kapt. — 170

Alksnis, ltn. — 266

Alsters, kapt. — 193

Ambrazevičs, prof. — 279

Andersons E., prof. —
111

Andersons, ltn. — 214

Anšmits J., atv. kapt. — 225

Anžjānis J., vltn. — 237

Aparnieks A., pltn. — 238

Apenītis, v.v. — 192

Aperats X., pltn. — 72, 88, 90, 161,

181, 182, 195, 208, 214, .250,

268

Apkalns P., māc. — 29, 68

Apsītis A., pulkv. — 30, 92, 189

Apsitis H., min. — 121

Archipčikovs, ģen.maj. —
172

Āre V., — 266

Asts X., atašejs — 69

Atūrovs, pltn. — 219, 220

Augstkalns X., kapt. — 54, 111

Auniņš J., pulkv. — 184, 189, 190

Auškaps J., prof. — 48, 121

Auziņš J., vltn. — 170

Auziņš, ltn. — 273

Avotiņš, pltn. — 190, 192, 271

Bachs Ž., ģen. — 30, 98—101, 103,

104, 108—110, 143, 150—156,

174, 176, 177.

Bagātais, politr. — 167, 168

Balodis J., ģen. — 10, 20, 23, 26,

28, 57, 60, 61, 66—68, 120,

124, 140, 149, 150, 171, 223

Balodis N., pltn. — 190, 192

Balodis, kapr. — 265

Baltakmenis J., pltn. — 195

Baltrušaitis, pulkv. — 147, 149

Bangerskis R., ģen. — 5, 7

Barotājs E., j.kapt. — 31

Baško J., pulkv./ģen. — 31, 54

Batkovskis A., instr. — 264

Baumanis-Birzietis E., vltn./kapt. —

170

Baumanis J., pulkv. — 29

Baušķis K. — 136

Bebris N., pltn. — 170

Bebris T., kapt. — 54, 237

Beikmanis 2., v.v. — 265

Beizaks, robežs. — 79, 80

Belinsons, kapt. — 189, 255

Bercs, māksi. — 67

Bergers J. — 233, 234, 236

Berģis G., vltn. — 191

Bergmanis J. — 136

Bergmanis, vserž. — 225

Bergs X., kapt. — 220—222

Berķis X., ģen. — 9, 10, 20, 23, 26,

28, 34, 60, 67, 73—75, 99, 116,
'

121—123, 141, 142, 171

Bērts, ģen. —
88

Bērzariņš N., ģen.-pulkv. — 249

Bērziņš A., min. — 57, 99, 117,

119, 121, 141, 142

Bērziņš, ārsts-pulkv. — 29

Bērziņš, vltn. — 217

Biezais J., vltn. — 239



Bīlmanis A., sūtnis — 126

Birkenšteins A., pulkv. — 30, 184,

212

Birznieks J., pltn. — 190

Birznieks J., min. — 121

Birzulis R., v.v. — 265

Bisenieks, komis. — 189, 220, 255,

259

Bite, vltn. — 191

Bļaus A., pltn. — 54, 184, 217, 232

Bļaus X., kapt. — 170

Bļaus P., min. — 120, 126, 133,

135

Blažēvics J. — 92, 189, 254, 259

Bļodnieks Ad. — 124

Blosfelds E., ārsts-pulkv. — 29

Blumbergs J., min. — 121

Blumbergs V., vltn. — 168

Blumītis 0., māc. — 97

Blūms 0., vltn./kapt. — 170

Bokalders P., pltn. — 239

Bolšaitis (A., kapt?) — 234

Bolšteins L., ģen. — 31, 136, 137,

172

Borisovs, komis. — 174, 184

Borsochat L.K., sūtnis — 127

Bradiņš A., vltn. — 225

Brambāts A., ārsts-ģen. — 29, 223

Braže V., vltn. — 225

Briedis E., poļitr. — 264

Briedis Fr., pulkv. — 20, 23

Briedis J., pltn. — 237

Briesma R., pulkv. — 30, 174

Brieže J., pulkv. — 31

Brige T., pulkv. — 53

Brūders A., kkapt. — 31, 170

Bruņinieks V., pulkv. — 185, 212

Brunovskis M., vltn. — 270, 271

Brutāns Z., vltn. — 191

Bubinduss A., pulkv. — 53

Buchbinders — 70

Buks H., ģen. — 18, 29, 90, 158,

223, 236

Būmanis, komis. -— 161

Būnis L., kapt. — 214

Bušs, ģen.pulkv. — 241

Butkus 2., kapr./kapt. — 267, 268

Caunītis 0., kapt. — 7

Celmiņš Fr., pulkv. — 29, 54, 73,

74, 138, 139

Celmiņš Hugo — 124

Ceplītis R., pulkv. — 30, 234

Cielēns 0., atv. ltn. — 223, 225

Ciris A. — 136

Cagušs M. — 136

Čakste J., V.pr. — 20, 22, 40, 60

Čakste X., prof. —
124

Camanis J., min. —
121

Canka Līna, kapr. — 20

Čekrizovs, č.ltn. — 218

Čerčils W. — 41

Cerņiševs, maj. — 172

Červinskis, pltn. — 190

Cistjakovs, ģen.maj. — 184, 187

Cuibe A., arch. — 136

Dālbergs A., pulkv./ģen. — 29, 58,

184, 188, 212

Dambītis R., ģen. — 120—123,

131, 133, 135, 143, 146, 148,

149, 163—166, 171, 237

Danebergs (Dannenbergs) A., ģen.
— 30, 184, 188, 212

Dankers 0., ģen. — 23, 43, 55, 279,

280

Dauge X., pltn. — 239

Dāvis P., kapt. — 142

Deglavs A., pltn. — 166, 279, 280

Delvers T., ltn. — 227

Derevjanskis V., sūtnis — 73, 74,

125, 163

Didorovs, pulkv. — 179

Dimitrijevs, komis. — 176

Doks, vltn. — 193

Dombrovskis F., poļitr. — 264

Doroščenko, maj. — 194, 218

292
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Dreikands, ārsts-pltn. — 139

Druvaskalns J., pltn. — 189

Ducens J., min. — 60

Duks S., diriģents — 67

Dundurs X., ltn. — 227

Dzelzītis X., prof. — 111

Dzelzkalns E., kapt. — 170

Dzenis A., pltn. — 29

Dzenītis-Zēniņš X., pulkv. -— 30

Dzērvēns A. — 136

Egle A. — 135

Einbergs B. — 223, 279

Elliņš F., instr. — 264

Emanuēls Viktors, karalis — 20

Engelss — 204

Ercums X., kapt. — 55

Ērglis J., atv. pltn. — 61, 135

Ezeriņš J., ģen. — 30, 223

Feldmanis F., vltn. — 218, 239

Feodorovs, kapt. — 192, 193

Fogelmanis N., atv. pulkv. — 230,

231, 232

Fogelmanis 0., atv. pulkv. — 53,

267

Folkmanis, komis. — 203

Fošs, maršals — 20

Freivalds O.
—

8

Frenčs, maršals —■ 20

Fridrichsons-Skrauja A., kapt. —

170

Fridrichsons, komis. — 152, 153

Gailis J., virsserž. — 137

Galdiņš T., pltn. — 184, 217

Galindoms A., pulkv. — 29

Gelbe V., vltn. — 17

Goppers X., atv. ģen. — 23, 143,

228, 229

Graudiņš A., vltn./kapt. — 93, 167,

260

Graumanis V., ltn. — 271, 273

Grenaders, poļitr. — 254

Grigāns P., poļitr. — 146, 147

Grīnbergs R., atv. pltn. — 225

Grīnbergs T., archib. — 68

Grīnfelds, vltn. — 227

Grīns AI., J., kapt. — 237

Grīnvalds J., vltn. — 157

Grīnvalds, robežs. — 80

Grosbarts 0., pulkv./ģen. — 30, 54

184

Grosbergs J., pltn. — 170

Grosbergs, v.v. —192

Grundmanis A., kapt. — 16

Grundmanis 2., atv. vltn. — 225

Gudrais, kareivis — 192, 193

Gusevs, poļitr. — 204

Gūtmanis X., kapt. — 225

Gūtmanis, kkapt. — 170

Hartmanis M., ģen. — 28, 44, 53,

54, 88, 143, 149, 171, 238

Hartmanis, vltn. — 266

Hartmanis, ltn. — 264

Hasmanis V., pltn. —■ 268

Hazners V., vltn./kapt. — 170

Hepners, ģen.pulkv. — 241, 242

Hercogs, ģen. — 279

Hitlers — 41, 42, 45, 47, 85, 121,

126, 275, 280

Holanders X., kapt. — 227

Holcmanis V., adv.
— 124

Horells, min. — 142

Indans J., pulkv./ģen. — 24, 31,

237

īnsbergs X., vltn./kapt. — 170

Isakovs, ģen. — 54, 55

Ivanovs, č.kapt. — 189, 260

Jagars J., — 120

Jākabsons E., vltn. — 264

Jakimovičs A., vltn. — 190

Jakubovs V., atv. pltn. — 168

Jandavs X., v.v. — 265

Jankevičs M., instr. — 264
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Jansbergs N. — 135

Jansons A., atv. pltn. — 225

Jansons H., pltn. — 57

Jansons-Jasāns E., poļitr. — 161

Janums V., pulkv. — 24, 29, 54, 90

Jaunais E., č.kapt. — 172

Jaunronis, kkapt. — 170

Jaunzems V., ārsts-pulkv. — 29

jekste A., inž. — 277

Jenkēvičs R., kltn./kapt. — 170

Jēre 2., pltn. — 169, 184, 185, 232,

260

Jeske M., pulkv./ģen. — 28, 54,

120, 143, 149, 224

Johansons poļitr. — 148

Jomerts 2., pulkv. — 30, 185, 212

Joniskāns — 168

Jorošņikovs, kapt. — 185, 260

Judeničs, ģen. — 174, 175

Jungelsons R. — 135

Jurēvičs H., pulkv. — 184, 212

Jurjāns J., vltn. —170

Jurjāns, kapt. — 189

Kačanovs X., ģen.maj. — 211, 254

Kaktiņš Ādolfs — 67

Kalācis, pltn. — 184

Kalējs 0., ģen. — 127

Kaļķis J., pulkv. — 30, 184, 217,

232

Kalnbērziņš-Zaķis J. — 128, 193

211, 212, 272

Kalnietis L., kapt. — 256

Kalniņa Kl. — 70

Kalniņš A., pulkv. — 30, 184, 212

Kalniņš Br., ltn./ģen. — 146—150,

164, 168, 171

Kalniņš J., kapt. — 54

Kalniņš J., vltn. — 256

Kalniņš X., ltn. — 264

Kalniņš Pauls — 70

Kalniņš V., pulkv. — 31, 172

Kalnprūsis A. — 136

Kalns A., j.kapt. — 31

Kalns — 70

Kalpaks 0., pulkv. — 16, 20, 23,

91

Kaminskis J., min. — 121

Kandis R., pulkv. — 31, 54, 93

Kaņevskis, komis. — 184

Kāns 2., kapt. — 232

Kāposts A., min. — 121

Karčevskis, komis. — 182

Kārkliņš E., kapt. — 168

Kārkliņš J., pltn. — 135

Kārkliņ X, pulkv. — 30, 54, 184

Karlsons N., pltn. — 117, 118

Karobovskis, pltn. — 168

Karps A., v.v. — 168

Kasparsons, pulkv. — 30

Kaugurs kapt. — 234

Kauliņš G., kapt. — 220

Kazačuks, maj. —
218

Kellers ģen.pulkv. — 241

Kichlers, ģen.pulkv. — 24l

K«'rchenšteins A., prof . — 108, 119,

120, 122, 124—126, 129, 131,

143, 149, 150, 152, 157, 164,

171, 272

Kirilovs, kapt. — 218

Klāsens, adm. — 279

Kļava J., kapt. — 170

Kjaviņš R, ģen. — 120—124, 136,

139, 143, 145, 147—149, 163—

165, 171, 181, 184, 187, 188,

206, 211, 212, 234

Kleinbergs A., pltn. — 29

Klētiņš 2., instr. — 189

Kļevenskis, kapt. — 59, 226

KHnsons R, ģen. — 30, 232

Klipsons J., pltn. — 232

Klopatovskis, sūtnis — 44

Klucis 0., pltn. — 189

Kluge E., pltn. — 189, 190

Kociņš A., atv. pltn. — 238

Kociņš Fr., pltn. — 82, 237

Kociņš R., vltn./pltn. — 170

Kolontaja, sūtne — 69
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Konstants X., pltn. — 184

Kontrovskis A., pltn. — 29, 54, 164

Korulis, kapt. — 97

Kotze, sūtnis — 42

Krastiņš A. — 226

Krastiņš 0., poļitr. — 147

Krastiņš V., ltn. — 264

Kreicbergs, pltn. — 169

Kreišmanis E., pulkv. — 29, 223,

278

Kreve-Mickevičs V. — 85

Krieviņa — 80

Krieviņš, robežs. —
80

Krievs R., pulkv. — 29

Krīgens —
100

Krimuldēns A., vltn. — 170

Krīpens A., pulkv. — 29, 55, 90,

111, 137, 223, 268

Krīpens X., pltn. — 234

Kronis E., vltn. — 264

Krūmiņš V., vltn./kapt. — 170, 256

Krūmiņš, kapt. — 142

Krustiņš A., ģen. — 30, 185, 212,

213, 234

Kuks J. — 230, 232

Kuļiks, maršals — 73, 74

Kuplais E., pltn. — 236

Kurmis X, poļitr. — 146, 147

Kurmis — 69, 70

Kurše A., pulkv. — 30

Kusinens — 69, 70, 72

Kušķis, kkapt. — 170

Kuzņecovs, viceadm. — 54, 55

Kuzņecovs, ģen.ltn. —
144

Ķēniņš Atis —
124

Ķergalvis X, vltn. — 225

Ķezberis 0., vltn. — 97

Ķikulis G. pulkv. — 166

Ķikulis J., pltn. — 34, 86

Ķīlītis J., kapt. — 170

Ķiploks, altn. — 214

Ķīsis X., vltn./kapt. — 170

Lācis Jūlijs — 120

Lācis (P., vltn.?) — 234

Lācis Vilis — 119—121, 124, 128,

129, 136, 140, 163, 165

Lagzdiņš Z. — 274

Laidoners J., ģen. — 20, 141

Lakstīgala J., pltn. — 57

Lapiņš P., pltn. — 236

Lasis, kapt. — 266

Lasmanis A., pulkv. — 181

Lasmanis 8., pltn. — 184, 197, 198

Laškops K.
— 135

Latkovskis V., komis. — 120, 133

Lauberts J., vltn. — 219

Lauris J., vltn. — 220, 221

Lavenieks J., ģen. — 57—59

Lazda Zinaīda -— 6

Lazdiņš, v.v., robežs. — 78

Lēbs (von Leeb), feldm. — 241,
242

Legzdiņš H., kapt. — 171

Legzdiņš J. — 135

Leja V. — 257

Lejas-Sauss A., pulkv. — 23, 29

Lejiņš X., pulkv. — 30, 54, 185, 212

Lejiņš P., po|itr. — 146, 147, 149

Lejiņš V., pltn. — 170, 234

Lejnieks, kapr. — 265

Ļeņins — 40, 195, 204

Lepinis J., kapt. — 263

Lepše, vltn. — 225

Lielbiksis R., pulkv. — 184, 212

Lielbriedis J., kapt. — 254

Liepiņš A., pulkv. — 31, 157, 194
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— virsseržants
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ltn.
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vltn.
— virsleitnants

altn.
— administrātīvais leitnants (-virsleitnants, kapteinis)

kltn. — kapteinis-leitnants
kapt. — kapteinis
kkapt. — komandkapteinis
jkapt. — jūras kapteinis
pltn. — pulkvedis-leitnants
pulkv. — pulkvedis
ģen. — ģenerālis
adm. — admirālis

min. — ministrs

prof. — profesors
adv. — advokāts

Ast
— Armijas štābs

Ap£P — K.M. Apgādes pārvalde
Kdp — Kurzemes divīzijas pārvalde
Vdp — Vidzemes divīzijas pārvalde
Zdp — Zemgales divīzijas pārvalde
Ldp — Latgales divīzijas pārvalde

Kap — Kurzemes artilērijas pulks

Vap — Vidzemes artilērijas pulks
Zap — Zemgales artilērijas pulks
Lap — Latgales artilērijas pulks
Aist — Artilērijas inspektora štābs

Kra —
Krasta artilērijas pulks

Sma — Smagās artilērijas pulks
Zart — Zenītartilerijas pulks
Aad — Atsevišķais artilērijas divizions

AT —■ Auto-Tanku brigāde

Avp — Aviācijas pulks
Sap — Sapieru pulks
Jp — Jātnieku pulks
Sab — Atsevišķais armijas sakaru bataljons
Astb — Armijas štāba bataljons
I—l 2 — Kājnieku pulki
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Ksk — Kara skola

AEV — Armijas ekonomiskais veikals

L.k.o.k. — Lāčplēša kara ordeņa kavalieris

D, Z, R, A — Debess puses

X — 24. strēlnieku korpusa štābs un tam tieši pakļauta:-- vienības

181 — 181. strēlnieku divīzija

183 — 183. strēlnieku divīzija
Sfl — Sarkanā kara flote

č.ltn. — Čekas leitnants (-virsleitnants, kapteinis, pulkvedis)

maj. — majors
komis. — komisārs

poļitr. — poļitruks
PRIBAVO — Baltijas kara apgabals
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