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darbības pirmais posms
Raksts atspoguļo Amerikas Palīdzības administrācijas misijas un vienlaikus Latvijā strādājošās 
Militāri politiskās misijas darbību Rīgā laika posmā kopš ierašanās 1919. gada maija beigās līdz 
aizbraukšanai uz laiku saistībā ar norisēm Parīzē 19. jūnijā. Misija sniedza palīdzību pārtikas 
formā ļoti smagā sociālajā situācijā esošajiem Latvijas galvaspilsētas iedzīvotājiem, vienlaikus 
iesaistoties vācu okupācijas apstākļos esošās pilsētas sarežģītās politiskās situācijas risinājumā 
kā vieni no diviem Rīgā strādājošiem Rietumu Sabiedroto lielvalstu pārstāvjiem. Raksts balstīts 
galvenokārt uz Hūvera institūta arhīva materiāliem.
Atslēgvārdi: Latvijas Neatkarības karš, Rīga, sociālā situācija, ASV palīdzība, vācu okupācija. 

Kopš Pirmā pasaules kara gadiem izpostītajās Eiropas valstīs humāna 
rakstura darbību izvērsa ASV palīdzības organizācijas, un 1919. gada februārī 
Parīzē tika izveidota Amerikas Palīdzības administrācija (American Relief 
Administration; ARA) ģenerāldirektora Herberta Hūvera (Hoover) vadībā, 
kuras galvenais uzdevums bija palīdzība ar pārtiku, tādējādi nodrošinot 
ASV tirgu pēc kara un apturot humāno katastrofu, kas draudēja daudzām 
valstīm, īpaši Centrālajā Eiropā un Austrumeiropā. Pats H. Hūvers savas 
organizācijas uzdevumos saskatīja nepieciešamību ar humāno palīdzību 
apturēt Eiropai draudošās boļševisma briesmas no Padomju Krievijas.  
1919. gada aprīlī organizācija uzsāka darbību arī Baltijas valstīs, misijas centru 
sākotnēji izveidojot Liepājā, no kurienes izvērsa darbību Tallinā, Kauņā un 
Rīgā pēc tās ieņemšanas. 22. maijā Rīgu bija ieņēmis vācu karaspēks, un tā 
līdz jūlija sākumam faktiski atradās vācu okupācijas varā, kaut arī tajā bija 
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izvietota Baltijas landesvēra sastāvā ietilpstošā Latviešu atsevišķā brigāde un 
darbojās arī tā sauktā provāciskā Andrieva Niedras valdība. Raksta mērķis 
ir atspoguļot ASV ARA misijas un vienlaikus Latvijā strādājošās Militāri 
politiskās misijas darbību Rīgā Latvijas Neatkarības kara posmā kopš tās 
ierašanās brīža 1919. gada maija beigās līdz aizbraukšanai uz laiku saistībā ar 
norisēm Parīzē 19. jūnijā.

Informācija par situāciju tieši šajā laika posmā Latvijas galvaspilsētā 
Latvijas arhīvos gandrīz nav saglabājusies. Tādēļ galveno avotu bāzi rakstā 
veido Hūvera institūta arhīva materiāli saistībā ar ARA darbību aplūkojamajā 
laika posmā. 

Ievads

Informācija par Rīgā pastāvošo smago situāciju ar pārtiku amerikāņus un 
H. Hūveru sasniedza jau kādu laiku pirms boļševiku spēku padzīšanas no 
pilsētas. Piemēram, 1919. gada 29. aprīlī ASV militārā atašeja palīgs Šveicē 
Ernests Šellings (Schelling) Amerikas Sarkanā Krusta organizācijai iesniedza 
samērā plašu ziņojumu par notiekošo Rīgā ar lūgumu apsvērt nekavējošu 
palīdzību. Ziņojums ietvēra pilnīgi pārspīlētu stāstu par 27. martā notikušu 
turīgāko iedzīvotāju (vismaz 25 000–30 000) masveida deportāciju uz it kā 
Rīgas jūras līcī esošo nelielo Zaķusalu, kur tie ievietoti bijušajās karagūstekņu 
barakās “sliktāko kārtu” sieviešu apsardzībā un mirst no bada ”simtiem” 
katru dienu.1 Savukārt ARA biļetenā aprīļa beigās, atreferējot ziņojumu no 
Liepājas, tika atzīmēts, ka uz salu deportēts pat 70 000 cilvēku.2 

8. maijā Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja Ženēvā telegrafēja H. 
Hūveram uz Parīzi, ka “piespiedu kārtā uz Zaķusalu evakuētiem 70 000 
Rīgas sievietēm, bērniem, veciem cilvēkiem draud bada nāve, ja palīdzība 
netiks sūtīta nekavējoties,” lūdzot pārbaudīt, vai tvaikonis ar pārtiku nevar 
tikt nosūtīts uz “Zaķusalu” (Hasenholm).3 13. maijā H. Hūvers atbildēja, ka 
no Rīgas saņemtā informācija ir pretrunīga un ka ARA nosūtījusi uz Baltiju 
misiju šī jautājuma noskaidrošanai, bet tā risināšana nav iespējama, kamēr 
boļševiki saglabā varu Rīgā.4 Lieki piebilst, ka šajā laikā palīdzība Zaķusalas 
koncentrācijas nometnē Daugavas upē ieslodzītajiem vairākiem simtiem 
cilvēku nebija iespējama. Minēto ASV delegācijai Parīzē 9. maijā apstiprināja 
arī ASV sūtnis Stokholmā Aira Moriss (Morris), kuram H. Hūvera prasījums 
no Parīzes bija nosūtīts 3. maijā,5 rakstot, ka “mūsu pārstāvis Liepājā” ir ticies 
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ar vairākiem cilvēkiem no Rīgas, kuri visi uzsver smago stāvokli Rīgā, taču 
viņu liecības atšķiras detaļās – “daži apstiprina stāstu par liela civiliedzīvotāju 
skaita ieslodzīšanu uz salām, citi noliedz”, taču jebkura palīdzība pilsētai nav 
iespējama, kamēr Rīga nav ieņemta. Tajā pašā dienā A. Moriss personiski 
informēja H. Hūveru, ka jau vairākas nedēļas pienāk informācija par liela 
cilvēku skaita ieslodzīšanu “uz salas Rīgas jūras līcī” un ka sūtniecība dara 
visu, lai noskaidrotu, cik lielā mērā tas atbilst patiesībai.6

7. maijā H. Hūvers iesniedza Lielajam četriniekam jeb Sabiedroto Padomei 
Parīzē memorandu par ārkārtējo situāciju Rīgā. Tajā viņš lūdza nodrošināt 
karakuģu apsardzību savas organizācijas pārtikas sūtījumiem uz pilsētu. 
Šajā laikā viņš bija saņēmis pāragru informāciju “no dažādiem avotiem” 
par boļševiku padzīšanu no Rīgas, kurā “masveidā” tikuši slepkavoti “tā 
sauktie buržuāzijas iedzīvotāji”, sievietes un bērni izvesti uz salu jūras līcī, 
kur izmitināti bijušajās armijas barakās un mirst no bada ”daudzu sieviešu – 
nezvēru apsardzībā”.7

Kad atbilde nesekoja, 9. maijā H. Hūvers vērsās personiski pie prezidenta 
Vudro Vilsona (Wilson), detalizēti raksturojot traģisko situāciju Baltijas valstīs 
un uzsverot – pienācis laiks noteiktai rīcībai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 
(vēstulei bija pievienota aptuvenu etnogrāfisko robežu un aktuālās militārās 
situācijas skice). H. Hūvers rakstīja, ka stāvoklis pārtikas jomā ir “vienkārši 
šausmīgs”, kā arī atkal minēja situāciju Rīgā un 20 000 “buržuāzijas” sieviešu 
un bērnu izvešanu uz salu jūrā.8

Ierašanās

ARA savu darbību reāli varēja plānot līdz ar Rīgas atbrīvošanu. Jau  
1919. gada 15. maijā ARA Latvijas sekcijas vadītājs Dovs Brūkingss (Brookings) 
no Liepājas savā ziņojumā misijas vadītājam Polijā Viljamam Grovsam 
(Groves) uz Varšavu rakstīja, ka viņam ir “konfidenciāla informācija” par 
nedēļas laikā gaidāmo Rīgas ieņemšanu, un tāpēc viņš devis piekrišanu 
tūlītējai pilsētas apgādei ar pārtiku. D. Brūkingss plānoja pagaidām izmantot 
jūras ceļu, kas vēlāk izrādīsies neiespējami, turklāt telegrāfa sakaros viņš 
ieteica gadījumā, ja V. Grovsam būtu īpaši plāni attiecībā uz šo pilsētu, Rīgai 
izmantot segvārdu Courland jeb Kurzeme.9 Šajā laikā D. Brūkingss sāka 
interesēties par iespējām veikt Rīgas pilsētas iedzīvotāju apgādi uzreiz pēc 
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atbrīvošanas. Ar viņu sakarus nodibināja Vācbaltiešu partiju un A. Niedras 
valdību pārstāvošais Valters Iršiks (Irschik), kurš informēja par to, ka jau pirms 
vairākām nedēļām izveidota komiteja, kas izvirzījusi mērķi sniegt palīdzību 
Rīgai pēc tās atbrīvošanas, un ka komisijas rīcībā ir līdzekļi pārtikas nogādei 
un sadalīšanai Rīgā. D. Brūkingss piedāvāja izveidot atsevišķu Rīgas pilsētas 
“pārtikas palīdzības komiteju”, ko viņš arī organizējis. Turklāt V. Iršiks spējis 
nodrošināt sadarbību ar vācu “militārajām iestādēm”, un ar komiteju ir 
noslēgts attiecīgs līgums.10

1919. gada 17. maijā vācu militārā vadība Baltijas landesvēra virsnieka 
Georga fon Taubes (von Taube) personā oficiāli informēja ARA vadību 
Liepājā un tā savukārt H. Hūveru Parīzē, ka tiek gatavota Rīgas ieņemšanas 
operācija, lūdzot arī nodrošināt pilsētu ar pārtiku. Viņš deva rīkojumu 
saviem virsniekiem Liepājā sagatavot pārtiku, un jau 21. maijā, dienu pirms 
pilsētas ieņemšanas, ARA leitnants Džordžs Heringtons (Harrington) pēc  
D. Brūkingsa rīkojuma bija sagatavojis nosūtīšanai uz Rīgu 40 vagonus (400 t) 
ar miltiem. 20. maijā bija pielādēti 16, bet 21. maijā – 24 vagoni, turklāt darbs 

Leitnanta Dž. Heringtona ziņojums par pārtikas kravas nogādāšanu Rīgā. 
1919. gada maija beigas. HIA, ARA, EU, box 335-19
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izmaksāja 1651 rubli.11 Trīs dzelzceļa vagoni no Liepājas uz Jelgavu izbrauca 
tajā pašā dienā – 21. maijā, nākamajā dienā ierodoties Jelgavā. Tālāk ceļš bija 
slēgts, jo bija bojātas dzelzceļa sliedes. Kamēr tās tika labotas, vilciens palika 
Jelgavā landesvēra karavīru apsardzībā.12

Pats D. Brūkingss 22. maijā no Liepājas, ziņojot par 400 t miltu nosūtīšanu 
uz Rīgu iepriekšējā pēcpusdienā, rakstīja, ka sūtījumu nogādā Dž. Heringtons, 
kuram ASV Militāri politiskās misijas vadītājs Vorviks Grīns (Greene) 
piekomandējis virsnieku – leitnantu Ludlovu Aleksanderu (Alexander) un 
dieninieku – kareivi Beneru (Boener) no savas misijas, bet vēl pirms tam ar 
amerikāņiem Liepājā sazinājusies Rīgas pārtikas palīdzības komiteja, jau 
uz priekšu uzņemoties visas transportēšanas izmaksas, turklāt pārskaitījusi 
zināmus naudas līdzekļus šim mērķim, kā arī apņēmusies nepieciešamības 
gadījumā segt atpakaļceļa izmaksas kravai Rīgas neieņemšanas gadījumā.  
D. Brūkingss atzīmēja, ka vairāki jaunizveidotās komitejas locekļi jau devu-
šies uz Rīgu, turklāt kā pilsētas ieņemšanas datums tika minēts 25. maijs.13

Dž. Heringtons un tulks bijušais Krievijas armijas virsnieks (kapteinis) 
Čārlijs Zakovskis (Sakowski) 25. maijā, plkst. 10.00 rītā, no Jelgavas, kur sliežu 
postījumu dēļ bija atstājuši vilciena sastāvu, vācu sanitārajā automobilī 
ieradās Rīgā, būdami pirmie Sabiedroto pārstāvji pilsētā. Pilsēta, kurā bija 
izsludināts karastāvoklis, Dž. Heringtonam šķita ļoti klusa, bez kādām 
nemiera pazīmēm, neņemot vērā daudzās karavīru patruļas visās malās. 
Abi apmetās viesnīcā “Petersburg” Pils laukumā, kas uz ilgāku laiku kļuva 
par amerikāņu misijas galveno mītni. Amerikāņiem izīrēja vairākas telpas 
birojiem par tādu samaksu, kas būtu prasīta gadījumā, ja tās tiktu izmantotas 
kā guļamistabas, bet paši pēc kāda laika nakšņot pārcēlās uz komitejas 
sagādātajām telpām Jura ielā 2 – ”labākajos Rīgas dzīvokļos”.14

Sociālā situācija pilsētā un palīdzības organizēšana

Pirmais, ko abi darīja, saskaņā ar pilsētas administrāciju – kara un vācu 
okupācijas laikā par pilsētas Pārtikas dienesta jeb valdes vadītāju iecelto 
statistiķi Leo Berkholcu (Berkholz), kuru amatā apstiprināja pilsētas dome 
1918. gada novembrī, un vācu landesvēra intendantūras vadītāju Trībelu 
(Triebel) – uzsāka atjaunot izpostīto apgādes sistēmu, kurā lielākās grūtības 
sagādāja transporta iespēju trūkums. No 120 pilsētas apgādei nepieciešamiem 
zirgiem pēc boļševiku atkāpšanās pašvaldības rīcībā bija tikai 13 zirgu. Šeit 
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palīdzēja vācu landesvērs, pilsētai piešķirot 75 zirgus, un pilsētas virtuves 
darbu varēja sākt 25. maijā. Šajā dienā darbu sāka Rīgas pilsētas Amerikāņu 
pārtikas izdalīšanas komiteja no četriem Rīgas pilsoņiem – diviem latviešiem 
un diviem baltvāciešiem – advokāta Andreja Krastkalna (vadītājs, pārzināja 
pārtikas izdalīšanas jautājumus Rīgā vācu okupācijas laikā), notāra Jāņa 
Purgala (bijušais Rīgas pilsētas domes loceklis), Lielās ģildes vecākā 
Vilhelma Reimersa (Reimers; bijušais pilsētas domes loceklis, civilpārvaldes 
komitejas priekšsēdētājs vācu okupācijas laikā) un maizes ceptuves direktora 
Aksela fon Samsona-Himmelšērnas (von Samson-Himmelsjerna). Šī komiteja 
cieši sadarbojās ar L. Berkholca vadīto pilsētas Pārtikas valdi, kas pārzināja 
iedzīvotāju apgādi ar pārtiku, kurā ietilpa maize, tā sauktie produkti (visas 
citas pārtikas preces, kas iedzīvotājiem tika pārdotas, viņiem uzrādot valdes 
izsniegtās kartītes – dokumentus, kas deva iespēju iepirkt konkrētu preci 
par konkrētu cenu konkrētos 86 veikalos) un 62 zupas virtuvju izsniegtais 
ēdiens, kurās to saņēma kopumā 180 000 iedzīvotāju, tāpat izmantojot kartīšu 
sistēmu.15

Pārtikas valde koordinēja miltu saņemšanu no ARA noliktavām un 
pārdošanu iedzīvotājiem ar 31 maizes ceptuves un 194 maizes veikalu 
starpniecību, izmantojot Pārtikas valdes izsniegtās kartītes. Milti netika 
izsniegti tiešā veidā sakarā ar pieredzi citās vietās, kur dažkārt tie spekulatīvos 
nolūkos tika pārdoti. Pārtikas valde apgādāja ar pārtiku arī deviņas 
slimnīcas (3500 iemītnieki), 25 bērnu patversmes (3000) un 25 “nabagmājas” 
jeb patversmes (2900). No ceptās maizes pārdošanas iegūtie līdzekļi tika 
noguldīti ARA rēķinā Rīgas pilsētas Diskonta bankā kā garantijas summa 
valdības veiktiem maksājumiem par pārtiku nākotnē (gadījumam, ja vēlāk 
netiktu noslēgta vienošanās ar Latvijas valdību).16

25. maija vakarā Dž. Heringtons uz nakti vēl atgriezās Jelgavā, kur kārtoja 
vilciena nosūtīšanas jautājumu uz Rīgu, bet 26. maijā apmetās Rīgā pastāvīgi, 
Jelgavā kā atbildīgo atstājot leitnantu L. Aleksanderu ar uzdevumu doties uz 
Rīgu, cik ātri vien iespējams. 27. maijā galvaspilsētas prese vēstīja ziņu no 
“drošas puses”, ka drīzumā sagaidāms amerikāņu pārtikas sūtījums, kura 
sadalīšana tiks uzticēta A. Krastkalnam, J. Purgalam un V. Reimersam, t. i., 
Amerikāņu pārtikas izdalīšanas komitejai. 27. maijā notika Dž. Heringtona un 
komitejas kopēja apspriede, kurā tika pārrunāti norēķinu kārtības jautājumi, 
vienojoties, ka komiteja noguldīs Diskonta bankā zināmu garantijas summu, 
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kā arī konstatēts, ka Rīgas pašvaldības darbība netiks atjaunota līdz brīdim, 
kamēr “galu galā izveidosies nacionāla valdība”. Tajā pašā dienā Dž. He-
ringtons kopā ar L. Berkholcu inspicēja pilsētas pārtikas izdales vietas – 
zupas un maizes kartīšu izdales iestādi un četras pilsētas zupas virtuves.  
Dž. Heringtons konstatēja, ka joprojām darbojas vācu okupācijas laikā 
izveidotā sistēma, kura pamatos tikusi saglabāta arī padomju varas laikā un 
kas ir samērā efektīva. Viņš ļoti augstu novērtēja A. Krastkalna vadītās “četru 
vīru komitejas” darbu, rakstot, ka tā sekmīgi organizē pārtikas sadales darbu, 
tās pakļautībā veiksmīgi darbojas L. Berkholca vadītā iestāde, bet komitejas 
saikni ar militārajām varas iestādēm veido landesvēra intendantūras vadītājs 
Trībels, kurš piešķir transportu pārtikas nogādei realizācijas vietās utt., 
nodrošina kravu apsardzību un veic citas funkcijas, kas saistītas ar pilsētā 
valdošo karastāvokli un karaspēka īpašo lomu. 28. maijā amerikāņi izsniedza 
A. Krastkalnam apliecību par viņa amatu komitejā, lūdzot ļaut viņam brīvi 
pārvietoties, jo darbība saistīta ar humāna rakstura mērķiem un ne politiku.17 

Uzreiz tika veikti arī pirmie darbi boļševiku varas laikā noteikto pārtikas 
normu reformēšanā – šķirisko principu reprezentējošo triju grupu vietā 
tika ieviesta kārtība, saskaņā ar kuru katrs iedzīvotājs saņēma pusmārciņu 
maizes dienā. Dž. Heringtons ziņoja, ka pilsētā faktiski nav taukvielu, izsakot 
cerību, ka tās tiks atvestas nākamajos sūtījumos. L. Berkholcs informēja 
viņu, ka Rīgā un tās apkārtnē ir aptuveni 25 000 govju, kuras boļševiki nav 
paspējuši aizvest līdzi, tādējādi ir cerība, ka izdosies atjaunot vācu okupācijas 
laikā pastāvējušo kārtību, ka no katras govs viens stops piena bija jānodod 
pilsētai, kas tādā veidā iegūtos 61 000 litru piena izmantoja slimnīcu, bērnu 
un slimnieku apgādei mājās. Sakarā ar pilsētas straujo ieņemšanu ir izdevies 
iegūt daļu boļševiku pārtikas krājumu – 107 t miltu un citu vielu, kas ir 
pietiekami, lai pilsētas virtuves varētu strādāt 12 dienu, taču vēl pilnībā 
nedarbojas tirgus, kaut arī ir izdots rīkojums par pārtikas veikalu un tirgus 
atvēršanu. Pilsētas pārtikas dienests un tā ārsts uzsācis slimnieku uzskaiti, 
pēc pārbaudes izsniedzot tiem papildu pārtikas kartītes; pilsētā darbojas 
astoņas virtuves, kurās reizi dienā laikā no plkst. 11.00 līdz 15.00 zupu par 50 
kapeikām saņem 187 000 iedzīvotāju. Kā piemēru Dž. Heringtons apraksta 
vienas apmeklētas virtuves darbību: “Šī virtuve paēdina astoņus tūkstošus 
cilvēku dienā, no tiem četri tūkstoši sēž lielajā ēdamistabā celtnes otrajā stāvā, 
bet pārējie nes savu zupu mājās. Viņi saņem pusi stopa, kas ir apmēram viena 
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mārciņa, un tā ir viņu dienas deva. Dienā, kad apmeklēju virtuvi, tajā bija 30 
grami auzu putraimu, 10 grami dārzeņu miltu un 10 grami buljona pulvera. 
Kad netiek izmantots buljona pulveris, izmanto gaļu, un man tika parādīti 
krājumi nākamajai dienai. Tur bija trīspadsmit pudu, apmēram 160 mārciņu 
8000 porcijām.” Tāpat Dž. Heringtons ziņoja par pastāvošajām 90 maizes 
izdales vietām, kuras apgādā daudzas maizes ceptuves, un to, ka pēc viņa 
priekšlikuma to skaits palielināts līdz 120, lai nodrošinātu ar maizi pilnīgi 
visus rindā stāvētājus. Viņš konstatēja, ka transportēšanai nepieciešamo 120 
zirgu vietā ir tikai 13, kā rezultātā daudzi iedzīvotāji nedēļām nesaņem maizi. 
Pēc Dž. Heringtona sarunas Trībels pieprasīja no landesvēra štāba papildu 
zirgus pārtikas transportam Rīgas pilsētā, kuri tika rekvizēti un nodoti  
L. Berkholca iestādes rīcībā. 

Drīz pēc tam Dž. Heringtons tika informēts par rezultātiem, un viņš varēja 
konstatēt, ka sistēma darbojas 75 % apjomā, taču transportēšanas problēma 
joprojām ir galvenā. Viņš konstatēja, ka boļševiku varas laikā pārtika 
pilsētai ir piegādāta no apkārtējiem pagastiem un Ukrainas, kas vairs nav 
iespējams, tādējādi viss svars kādu laiku gulsies uz ARA vai Skandināvijas 

Pārskats par Amerikas Palīdzības administrācijas Rīgas misijas darbības sākumu. 
1919. gads. HIA, ARA, EU, box 336-7
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valstu piegādēm. Sakarā ar to, ka ARA nevar uzņemties visu iedzīvotāju 
apgādi pilnībā, viņš uzskatīja par lietderīgu meklēt citas piegāžu iespējas.  
Dž. Heringtons uzskaitīja kuģus ar kravām Kopenhāgenā un citur, kas 
nevarēja iebraukt Latvijas ostās britu realizētās blokādes dēļ, lūdzot panākt 
tās atcelšanu šīm kravām. Tāpat Dž. Heringtonu tikko bija informējis 
landesvēra štābs, ka Rīgas jūras līcis attīrīts no mīnām tiktāl, ka iespējams 
pārtikas transports uz Rīgu arī pa ūdensceļu. Viņš uzskatīja, ka pēc iespējas 
ātrāka pilsētas apgāde nepieciešama arī sakarā ar lielo “radikālo elementu” 
skaitu pilsētā, kuri var paust neapmierinātību gadījumā, ja visdrīzākajā 
laikā pārtikas normas netiks paaugstinātas vismaz līdz līmenim, kādā tās 
saņemtas boļševiku laikā. Viņš secināja: “Tādējādi, šķiet, ir tikai viena lieta, 
kas jārisina – jānogādā Rīgā pārtika tik ātri un tik lielā daudzumā, cik vien 
iespējams, vienlaikus piešķirot akcijai tik lielu publicitāti, cik vien iespējams, 
tā, lai cilvēki zinātu, kas viņiem sniedz palīdzību.” Tam viņš ieteica panākt 
blokādes atcelšanu un izteica pārliecību, ka Rīgā atvestā pārtika netiks 
izmantota karaspēka vajadzībām.18

Pēc izpostīto dzelzceļa sliežu salabošanas 29. maijā no rīta pārtiku 
nogādāja pilsētā, izkraujot to Torņakalna stacijā. Saskaņā ar V. Grīna 3. jūnija 
ziņojumu ceļā no Jelgavas uz Rīgu ešelonam divas reizes uzbruka bandīti, un 
vācbaltiešu landesvēra sargi sešus no viņiem nošāva. Nedaudz vēlāk ARA 
Baltijas misijas vadītājs Liepājā Džons Grūms (Groome) amerikāņu miltu 
pirmo nogādi Latvijas galvaspilsētā raksturoja šādi: transportu apsargājuši  
R. fon der Golca norīkoti landesvēra karavīri, kuriem uzbrukts vienu 
reizi, taču uzbrukums atsists, atrodot sešus apšaudē kritušus uzbrucējus.  
Dž. Grūms atzīmē, ka šajā laikā vilcienā nav bijis neviena amerikāņa.19

Tomēr arī pēc pārtikas nogādes pilsētā viss nenoritēja tik gludi, kā bija 
vēlējies Dž. Heringtons. 29. maija vakarā viņš konstatēja, ka vēl nekas 
nav darīts, lai organizētu izkraušanu, un nekavējoties ieradās landesvēra 
intendantūrā, pēc tam L. Berkholca iestādē un pie dažādiem Amerikas 
pārtikas izdalīšanas komitejas locekļiem, cenšoties panākt aktīvāku rīcību. 
Viņš konstatēja, ka minētās iestādes nestrādā saskaņoti, norādot uz pastāvošo 
situāciju, kas uzliek pienākumu rīkoties nekavējoties. Rezultātā nākamajā 
rītā viņš saņēma minēto iestāžu un personu atvainošanos un solījumu sākt 
vagonu izkraušanu, tomēr arī šī solījuma izpilde kādu laiku vēl aizkavējās.20
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ARA Rīgas nodaļas jeb Pārtikas misijas vadību pagaidām uzņēmās 
majors Džordžs Felkers (Felker), kurš no Liepājas uz Rīgu pēc Dž. Grūma 
rīkojuma saņemšanas kopā ar diviem jaunākajiem virsniekiem bija izbraucis  
6. jūnijā.21 Šajā dienā izdotajā rīkojumā D. Brūkingss informēja Dž. Felkeru par  
Dž. Grūma lēmumu iecelt viņu amatā un par triju automašīnu nosūtīšanu 
misijas vajadzībām Rīgā.22

Pats H. Hūvers tēlaini apraksta kopā ar Dž. Heringtonu Rīgā iebraukušā 
amerikāņu seržanta, acīmredzot tulka Č. Zakovska, stāstīto par redzēto 
pilsētā, H. Hūvera vārdiem runājot, tas ir “stāsts, par kuru Amerika var 
būt lepna”: ”Bija daudz mirušo no bada un kritušo Rīgas ielās. Heringtons 
īsti nezināja, kā tikt galā ar situāciju. Viņš jautāja, vai pilsētā ir amerikāņu 
konsulāts. Bija. Viņš nosūtīja seržantu, kas atrada mazu Amerikas karogu, 
piekārtu pie durvīm, un mašīnraksta lapu ar uzrakstu latviski un spēcīgā 
angļu valodā visiem turēties tālāk, ko bija parakstījis “darbojošais Amerikas 
Savienoto Valstu konsuls”. Seržantam bija grūti atrast kādu, līdz beidzot 
kāda meitene, palūkojusies caur spraugu un ieraudzījusi uniformu, plaši 
atrāva vaļā durvis – un izplūda asarās. Viņa bija mašīnrakstītāja, latviešu 
izcelsmes amerikāniete, kas bija atstāta šeit, kad konsuls tika atsaukts pirms 
vācu okupācijas [acīmredzot 1917. gadā. – Ē. J.]. Viņa ātri savācās, kad 
uzzināja, ka pilsētas nomalē ir atvests ešelons ar pārtiku, un sāka meklēt 
kādu amatpersonu. Viņa zināja, ko dara, un rīkojās tā, it kā pazītu Rīgu kā 
savus piecus pirkstus. Viņa bija ļoti novārgusi un izbadējusies, tāpēc seržants 
uzņēmās rūpes par viņas vajadzību apmierināšanu.”23 No Parīzes uz Latviju 
komandētais Eiropas misijas sabiedrisko attiecību daļas kapteinis Evanss 
Formens (Foreman) arī piemin šo jauno sievieti – vietējo “krievieti” Paulu 
Pederi (Poeder), kura piecus gadus bijusi sekretāre vietējā ASV konsulārajā 
pārstāvniecībā. Viņa palikusi pilsētā, kad amerikāņu konsulārais pārstāvis 
to atstājis pirms boļševiku ienākšanas, un turpinājusi darbu visu laiku, kaut 
arī nams formāli ticis nacionalizēts. Viņa izkārusi pie durvīm paziņojumu 
ar prezidenta V. Vilsona portretu un informāciju, ka iestāde atrodas ASV 
aizsardzībā.24

Kapteinis E. Formens 27. maijā ziņoja: “Atbrīvota no boļševisma pēc 
četru mēnešu sarkanā terora, Rīgas pilsēta, izbadējusies un bezpalīdzīga, 
bez nacionālas valdības un pilsētas pašvaldības, vakar vērsās pie Amerikas 
Palīdzības administrācijas kā vienīgās barjeras pret badu. Stāsts par to, 
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ko pārcietusi kādreiz plaukstošā Krievijas osta kara un vēl briesmīgākā 
boļševisma laikā, šķitīs neticams kādam, kurš neatrodas šeit uz vietas un 
neredz, ko izkalis sarkanais darbarīks. Kaut arī boļševiku armija tagad ir 
padzīta no pilsētas apkārtnes, sarkanais karogs ir atstājis no Rīgas vienīgi 
pilsētas ārējo čaulu. Novārdzināti un bez ēdiena esoši cilvēki klīst kā rēgi 
pa klusajām ielām, un simtiem novājējušu bērnu ielenc pārtikas virtuves, lai 
dabūtu ēdiena atliekas. Līķi ir izvākti no cietumu pagalmiem, kas bija noklāti 
ar inteliģentu, labi ģērbtu pilsoņu ķermeņiem, ieskaitot septiņus mācītājus 
un daudzas sievietes, visus bija nogalinājuši boļševiki...”25 Tāpat ARA misijas 
vajadzībām angļu valodā tika iztulkots ārsta A. Lindemuta sagatavots 
pārskats par stāvokli Rīgas cietumos boļševiku varas laikā.26

31. maijā E. Formens būtiski papildināja iepriekšējo ziņojumu, aprakstot 
miltu sūtījuma ienākšanu pilsētā iepriekšējās dienās. Viņš ziņoja uz Parīzi 
cauri Stokholmai, ka divās naktīs, kamēr vilciena sastāvs atradies ceļā, tam 
“pirmdienas naktī”, atrodoties starp Jelgavu un Rīgu, uzbrukušas nezināmas 
bruņotas personas, bet minēto uzbrukumu atsituši sastāva sargi, ko ar uguni 
atbalstījis bruņotais vilciens, un no rīta it kā atrasti seši krituši uzbrucēji. Rīgā 
iebraukušo sastāvu 30. maijā pārņēmuši ARA darbinieki, kas 31. maijā sākuši 
pārtikas izdalīšanu bada novārdzinātajiem iedzīvotājiem.27

Pirmā “palīdzības kuģa” ierašanās Rīgā

30. maijā D. Brūkingss no Liepājas ziņoja uz Parīzi, ka iepriekšējā vakarā 
saņēmis telegrammu no V. Grīna Rīgā, kurš uzsvēris nepieciešamību 
nekavējoties nosūtīt uz Rīgu pārtiku. Tādēļ šajā dienā viņš Liepājā sagatavoja 
un nosūtīja uz Rīgu tvaikoni “Lake Mary”, uz kura borta atradās arī Labības 
korporācijas pārstāvis kapteinis Edvards Leins (Lane). Kuģa kapteinim bija 
dots rīkojums par savu ierašanos ziņot Rīgā esošajam Dž. Heringtonam. 
Sarunā ar britu admirāli Kouenu bija lūgts nodrošināt kuģim angļu karakuģa 
apsardzību, pirmkārt jau lai attīrītu ūdensceļu no mīnām.28

Amerikāņu kuģis britu karakuģa “Vancouver” pavadībā izbrauca no 
Liepājas maija pēdējā dienā. Pēc tam Dž. Grūms, kurš Liepājā kārtoja kuģa 
iebraukšanas jautājumus Rīgā, sazinoties ar landesvēra komandieri Alfonu 
Flečeru (Fletscher), informēja britu karakuģu vadību, ka A. Flečers pieprasījis 
abu kuģu apstāšanos 15 jūdzes no Rīgas, lai viņš varētu tiem pretī nosūtīt 
loci, kas ievedīs kuģus ostā cauri mīnu laukam.29 Tas arī tika nokārtots, un 
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tvaikonis 1. jūnijā piestāja Daugavmalā, iepretī Rīgas pilij, atvedot 1083,75 t 
miltu kravu Rīgas pilsētai. Amerikāņi atzīmēja, ka, pateicoties šai kravai, 
varēts nopietni sākt “ikdienā Rīgas ielās redzamo dzīvo miroņu procesijas” 
ēdināšanu.30 Kuģi apbrīnot ieradās lieli ļaužu pūļi, un vietējā prese atzīmēja, 
ka pirms tam pēdējo reizi kuģis – tas bija tvaikonis “Connemuth” – ar ASV 
karogu Rīgā piestājis tālajā 1893. gadā, kad amerikāņi arī cauri Rīgai sūtījuši 
palīdzības kravas badā cietušajiem Krievijas apgabaliem. Cita starpā, prese 
ar interesi atzīmēja, ka “uz tvaikoņa ir arī nēģeri par matrožiem”. Tajā pašā 
dienā kuģi apmeklēja jau no 25. maija pilsētā esošā V. Grīna vadītā ASV 
misija, un tvaikonis tika pārvietots uz Muitas dārza piestātni, kur sākās tā 
izkraušana. 2. jūnijā pilsētās ielās bija redzami amerikāņu un angļu jūrnieki 
no britu mīnukuģa “Vancouver”, kuri pirkuši pilsētas skatu kartes, vizinājušies 
burulaivā pa Rīgas ostas ūdeņiem, kā arī “veselīgi un moži izskatījušies”. 
Atpakaļ uz Liepāju kuģis devās 5. jūnijā.31

Rīgas sekcijas izveidošana un darbības izvēršana

3. jūnijā no rīta Dž. Heringtons informatīvos nolūkos apmeklēja pilsētas 
tirgu, konstatējot, ka ir parādījušies atsevišķi pārtikas produkti. Viņš atzīmēja, 
ka neproporcionāli lielā daudzumā pieejamas zivis – gan svaigas, gan 
kūpinātas, bijis maz gaļas un ļoti maz dārzeņu. Tāpat pārdošanā piedāvāts arī 
nedaudz sviesta, olu, piena, rupjmaizes un miltu. Cenas bijušas ļoti augstas 
– vistas ola 2,50 rbļ., baltie milti 10 rbļ. mārciņā, rupjmaize 8 rbļ. mārciņā, 
speķis 28 rbļ., cūkgaļa 24 rbļ., sviests 35–45 rbļ., zivis 6–8 rbļ. un kartupeļi 
3 rbļ. mārciņā. Turpmāk viņš laiku pa laikam ziņoja par cenām tirgū, un 
minētie ziņojumi liecināja, ka cenas kritušās diezgan ievērojami. Piemēram, 
vistas ola 13. jūnijā maksāja 1,40 rbļ., baltie milti 13. jūnijā 10 rbļ., 14. jūnijā  
7 rbļ. mārciņā, utt.32

4. jūnijā Baltijas misijas vadība no Liepājas ziņoja H. Hūveram par 
sarežģīto stāvokli Rīgā un to, ka kuģa “Lake Mary” atvestā speķa pietiks 
tikai desmit dienām, vairāk neviens kuģis ar pārtiku Liepājā nav iebraucis 
un vienīgā sakaru iespēja ir ar radio starpniecību no amerikāņu karakuģa 
“Parker” Liepājā uz britu karakuģi “Vancouver” Rīgā, taču tas grasījās izbraukt 
no Rīgas 5. jūnijā. Dž. Grūms rakstīja: “Neiespējami strādāt bez radio, un 
vienīgi neregulāri var izmantot britu radio, jo viņu dienests pārblīvēts ar 
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darbiem dienu un nakti.”33 Par kuģa izkraušanu atbildīgais Dž. Heringtons  
4. jūnijā ziņoja, ka ar A. Krastkalna vadīto komiteju ir panākta vienošanās par 
izkraušanas darbu uzsākšanu un turpmāko sadarbību. Tajā pašā dienā viņš 
īsi telegrafēja Dž. Grūmam, ka Rīgā “viss norit labi”, taču pilsētā valda liela 
vajadzība pēc taukvielām un piena no “Lake Mary” kravas, kura izdali viņš 
uzsāks uzreiz pēc vienošanās panākšanas ar komiteju.34 Pārtika tika ievietota 
apsargātā noliktavā, atslēgas nododot amerikāņiem. Komiteja tika informēta, 
ka amerikāņu puse piekrīt vienas personas maizes normas palielināšanai no 
½ mārciņas līdz ¾ mārciņas dienā un ka cilvēkam tiks izsniegta viena mārciņa 
tauku nedēļā. 3. jūnijā Dž. Heringtons veica maizes izdales vietu inspekciju, 
konstatējot, ka darbs tajās organizēts bez sistēmas un trūkst atbilstoša 
personāla, kā rezultātā tajās veidojās milzīgas rindas, kurās cilvēkiem 
vairākas stundas bija jāstāv, lai saņemtu maizi. Rezultātā viņš apsprieda 
situāciju ar komiteju, panākot vienošanos, ka trūkumi tiks novērsti līdz  
5. jūnijam. Balstoties uz aprēķiniem, ka pilsētai nepieciešams 55 t miltu dienā, 
amerikāņi piešķīra krājumus trim nedēļām. 4. jūnijā ceptuvēs no amerikāņu 
miltiem cepto baltmaizi sāka izvadāt uz pilsētas maizes izdales vietām, un 

Rīgas pilsētas Amerikāņu pārtikas izdalīšanas komitejas vadītāja A. Krastkalna 
iesniegumi Amerikas Palīdzības administrācijas misijai Rīgā. 1919. gada 13. un 

16. jūnijs. HIA, ARA, EU, box 336-17 
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5. jūnijā iedzīvotājiem sāka izsniegt no amerikāņu miltiem cepto maizi, līdz 
izdales vietām nogādājot to gan zirgu vilktos, gan ar rokām stumjamos ratos. 
Saskaņā ar Dž. Heringtona ziņojumu šajā laikā Rīgā jau darbojās tirgus, kurā 
lielāko piedāvājuma daļu veidoja kūpinātas, sālītas un svaigas zivis, kā arī 
olas, rupjmaize, sviests, piens un kartupeļi, ļoti nedaudz gaļas, taču cenas ir 
pārlieku augstas. Mārciņa rupjmaizes 4. jūnijā maksāja 8 rbļ., miltu – 7,50 rbļ., 
zivju – 8 rbļ., sviesta – 35–45 rbļ., cūkgaļas – 24 rbļ., šķiņķa – 28 rbļ., kartupeļu 
– 3 rbļ., olas (gabalā) – 2 cara rubļus.35

Stāvokli pilsētā 8. jūnijā raksturoja arī Lielbritānijas misijas loceklis 
pulkvežleitnants Herolds Aleksanders (Alexander), kurš pilsētā ieradās  
7. jūnijā. Viņš uzsvēra, ka joprojām vērojams pārtikas trūkums un cenas tirgū 
ir ļoti augstas, taču, pateicoties amerikāņu sniegtajai palīdzībai, stāvoklis 
uzlabojas un cenas pakāpeniski samazinās. Savā ziņojumā viņš sniedza 
samērā līdzīgas ziņas kā Dž. Heringtons par pārtikas preču cenām pilsētā, kā 
arī rakstīja: “Iedzīvotāji izskatās iedzelteni un novājināti, protams, trūcīgie 
cilvēki izskatās patiesi slimi. Ir atvērti tikai daži veikali un ielās nav daudz 
cilvēku.” Savā 19. jūnijā sastādītajā pārskatā par stāvokli Rīgā H. Aleksanders 
rakstīja, ka stāvoklis kopumā ir ievērojami uzlabojies – cenas nedaudz 
kritušās, cilvēki ielās izskatās labāk, taču starp latviešiem un vāciešiem valda 
liels saspīlējums.36 Arī ARA leitnants Sidnejs Brūkss (Brooks) pārskatā par 
organizācijas darbību atzīmēja, ka jau burtiski dažas dienas pēc amerikāņu 
pirmās miltu kravas ierašanās dzīve pilsētā atjaunojusies, ielās parādījušies 
cilvēki, sevišķi parkos un bulvāros, nedēļas laikā parkos nopļauta zāle, 
apkopti dārzi, atvērušās kafejnīcas un restorāni, kur bijusi iespēja ieturēt 
dārgas pusdienas, darbību atjaunojuši divi “labi zināmi tējas restorāni”, kas 
katru pēcpusdienu un vakaru bijuši pilni ar vācu un vācbaltiešu virsniekiem, 
kuri dzēruši Reinas šampanieti un dejojuši, darbību atsācis vācu un krievu 
teātris, notikuši koncerti, bet vācu varas iestādes panākušas, ka ielās gandrīz 
nav redzami ubagi, kaut sociālais stāvoklis pilsētā joprojām bijis ārkārtīgi 
smags.37

6. jūnijā ARA kapteinis E. Formens ziņoja no Rīgas, ka varas iestādes 
organizējušas pārtikas izdalīšanu ARA pārraudzībā un dienā vienu reizi 80 
virtuvēs tiek ēdināti 87 000 cilvēku. Viņš paredzēja, ka kopumā nopietni slimi 
izrādīsies 10 000–15 000 pilsētas iedzīvotāju, lielākā daļa cilvēku – novājināti 
un bāli, turklāt sāk izplatīties dizentērija, kas var pāraugt epidēmijā, bet 
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ARA medicīnas eksperti uzskata, ka steigšus nepieciešama pārtika. Viņš 
arī atzīmēja, ka ar amerikāņu pārtikas iedrošinātie iedzīvotāji pakāpeniski 
reorganizē pilsētas pārvaldi, daudzi brīvprātīgi iestājas “pretboļševistiskajos” 
spēkos, “baltvāciešu karaspēks pašlaik ar lielu enerģiju medī boļševikus,” kā 
arī īsi raksturoja padomju varas periodā pilsētā notikušo.38

Dž. Felkers kopā ar 1. leitnantu Stenliju Smitu (Smith) un 2. leitnantu 
Tomasu Bekvitu (Beckwith), kuriem bija uzdevums sniegt informāciju par 
dzelzceļu un sakaru stāvokli un ko viņi izdarīja 10., 11., 18. un 22. jūnijā,39 
izbrauca no Liepājas 6. jūnijā un ieradās Rīgā 7. jūnijā,40 vilcienā atvedot trīs 
vagonus ar pārtiku bērniem – 9 t cukura, 21 t pupu, 2,5 t rīsu un 0,5 t kakao.41 
Brauciens izrādījās sarežģīts, jo sākotnēji vagoni tika piekabināti ārpuskārtas 
vilcienam līdz Priekulei, kur tos pievienoja no Liepājas braucošam Rīgas 
vilcienam pēc tā sadalīšanas – daļa tika novirzīta uz Klaipēdu –, bet visu ceļu 
tos apsargāja divi vācu karavīri, no kuriem viens bija virsnieks.42

Savukārt 7. jūnijā ar pēcpusdienas vilcienu uz Rīgu devās pulkvežleitnants 
E. Saiters (Sitter), majors Arčibalds Rouens (Rowan), 2. leitnants Viljams 
Niksons (Nixon) un medicīnas dienesta seržants Viljams Henlons (Hanlon). 
Par Rīgas apakšsekcijas vadītāju tika iecelts Dž. Felkers, par viņa adju-
tantu – V. Niksons, atbildīgais par bērnu ēdināšanu apakšsekcijā bija Frenks 
Patersons (Paterson), kurš arī ieradās Rīgā 8. jūnijā, par pārtikas sadali –  
Dž. Heringtons, par noliktavām – E. Leins un leitnants Džojs Kouvards 
(Coward). Ievērojamas grūtības darbā sagādāja sliktie sakari ar Liepāju, jo 
bija tikai viena vāciešu uzturēta telegrāfa līnija, ar kuru ziņa uz Liepāju 
ceļoja “vismaz trīs dienas”, boļševiku atstāta bezvadu telegrāfa iekārta sliktā 
tehniskā stāvoklī, neregulāra dzelzceļa satiksme reizi dienā, ļoti slikti satiksmes 
ceļi, kas varēja no autobraucēja prasīt pat 26 stundas.43 Sekmīgas darbības 
uzsākšanai misija piesūtīja Rīgā esošajai vācu armijas 6. rezerves korpusa 
pavēlniecībai savā sastāvā esošo personu sarakstu, kuras saņemšanu 10. jūnijā 
tā apstiprināja.44

Turklāt no Liepājas atsevišķi tika piegādāti krājumi Rīgas misijas 
deviņu locekļu patēriņam, piemēram, 4. jūnijā Dž. Grūms informēja misiju 
Rīgā, ka 6. jūnijā ar vilcienu uz Rīgu tiks nosūtīts 30 dienu uzturs sešiem 
misijas locekļiem, kā arī 200 galonu benzīna, atzīmējot, ka tas pagaidām 
ir viss, ko iespējams nosūtīt, pirms netiks saņemti krājumi no Parīzes, par 
ko pieprasījums jau nosūtīts.45 Tomēr ar to nebija pietiekami, un 16. jūnijā  
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Dž. Felkers lūdza, cik vien drīz iespējams, ar kurjeru no Liepājas atsūtīt 
divām nedēļām augļus, kakao, pienu, cepumus (krekerus), sieru, džemu, 
cepamo pulveri, konservētu kukurūzu, pupas, tomātus, cūkgaļu, miltus, kā 
arī cigaretes, tabaku un šokolādes konfektes.46

10. jūnijā Dž. Felkers ziņoja Dž. Grūmam par šajā dienā notikušo kopējo 
apspriedi ar Amerikas Pārtikas izdalīšanas komiteju, kurā tika pārrunāti divi 
jautājumi: pirmkārt, neiespējamība iegūt Rīgā (vai Berlīnē nepieciešamajā 
lielajā daudzumā) Vācijas markas jeb tā sauktos ostrubļus, kādos sākotnēji 
bija paredzēta samaksa par miltiem, tādēļ Dž. Felkers lūdza piekrišanu 
samaksai cara Krievijas rubļos (atļauja tika arī dota). Otrkārt, vairākas pilsētas 
austrumos no Rīgas vērsušās pie misijas ar lūgumu palīdzēt ar pārtiku. Sakarā 
ar to, ka misijai bija norādījums darboties vienīgi Rīgā, Dž. Felkers jautāja, vai 
rūpes par šīm vietām jāuzņemas viņa misijai vai to darīs misija no Liepājas.47

Bērnu palīdzības programmas realizācijas sākums

Stāvoklis Rīgā bērnu apgādē bija īpaši smags, par ko 31. maijā H. Hūveram 
no Rīgas ziņoja kapteinis E. Formens. Viņš rakstīja, ka bērnu bari katru dienu 
pulcējas ap karaspēka lauka virtuvēm, cenšoties atrast ēdiena pārpalikumus.48

1. jūnijā ar pārtikas kuģi Rīgā uz vairākām dienām bija ieradies arī ASV 
armijas Sanitārā korpusa pulkvedis-leitnants Čikāgas universitātes profesors 
un ARA Bērnu ēdināšanas misijas vadītājs Elmers Karlsons (Carlson), lai 
šeit izvērstu savas organizācijas darbību. Viņu pavadīja vēl viens misijas 
darbinieks pulkvežleitnants F. Patersons (Paterson), kuram sākotnēji bija 
jāpārzina bērnu virtuvju ierīkošana. Viņi atveda arī cukuru, kakao, miltus 
un rīsus kā dāvanu plānotajām bērnu virtuvēm. Kopumā minētie kuģi, sākot 
ar tvaikoni “Lake Wimico”, kuru kravas lielāko daļu veidoja ARA pārtikas 
sūtījumi Latvijas valdībai, maija beigās Liepājā atveda arī ASV Kongresa 
apstiprinātos pārtikas sūtījumus bērnu bezmaksas ēdināšanai – 26. maijā 
“Lake Wimico” Liepājā 8 t rīsu, 25 t pupu, 3,1 t kakao, 15,2 t cūkgaļas, 29,6 
t piena, ”Lake Mary” Liepājā un Rīgā 1,6 t miltu, 0,1 t cūkgaļas, 14 t cukura,  
12. jūnijā “Tyr” Liepājā 108,6 t miltu, 9,3 t pupu, 183,7 t piena utt.49

1. jūnijā amerikāņus jau ostā sagaidīja Amerikāņu pārtikas izdalīšanas 
komitejas locekļi A. Krastkalns, J. Purgals un V. Reimerss, bet pēc tam viesnīcā 
“Petersburg” apmeklēja A. Krastkalns, lai vienotos par bērnu ēdināšanas 
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pamatprincipiem Rīgā un vietējas komitejas izveidošanu. E. Karlsons tikās 
arī ar pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām, vienojoties par bērnu 
palīdzības programmas iedarbināšanas pamatprincipiem galvaspilsētā. Viņš 
apmeklēja piecas bērnu patversmes, bērnu slimnīcu, vairākas pašvaldības 
uzturētas zupas virtuves un maizes izdales vietas, kā arī Centrālcietumu un 
Termiņcietumu. Amerikāņi arī sagatavoja un vietējai presei sniedza pārskatu 
par ARA bērnu palīdzības programmas darbības pamatprincipiem.50  
3. jūnijā prese ziņoja, ka jaunizveidotā A. Krastkalna vadītā Amerikāņu 
pārtikas izdalīšanas komiteja ir saņēmusi bērniem paredzēto marmelādi 

Leitnanta Dž. Heringtona ziņojums par situāciju Rīgā. 1919. gada 29. jūnijs.  
HIA, ARA, EU, box 337-5
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un kondensēto pienu, kuru gatavojas drīzumā izdalīt. Attiecīga komiteja 
palīdzības sniegšanai bērniem tika izveidota 12. jūnijā ar A. Krastkalnu kā 
priekšsēdētāju, viņa biedri bija ārsts Ādams Butulis, vācu tautības luterāņu 
mācītājs Oskars Šāberts (Schabert) un ārsts Teodors Betihers (Betticher), 
komitejas locekļi – Vilhelms fon Kizerickis (von Kizeritzky), Olimpiada 
Ļišina, pilsētas padomnieks Nikolajs Merkuļjevs, bijušais pilsētas domes 
loceklis Ivans Laškovs, pareizticīgo virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, 
ārsts Levins Šēnfelds, katoļu priesteris Pēteris Ļahovičs, ārsts Oskars Voits, 
virsmācītājs Jānis Meirēns un Alīse Sūna. 13. jūnijā komiteja vērsās pie 
labdarības iestādēm, ārstiem un bērnu vecākiem ar aicinājumu sastādīt bērnu 
sarakstus, lai varētu uzsākt viņu ēdināšanu.51 Sakarā ar vispārējo situāciju 
bērnu virtuves savu darbību sāka tikai 8. jūlijā, kaut arī 20. jūnijā kopumā 
12 vietās Rīgā atvērās speciālas ambulances bērnu stāvokļa izmeklēšanai, lai 
varētu sastādīt attiecīgus sarakstus.52 Mēneša vidū latviešu prese publicēja 
komitejas aicinājumu trūcīgajiem bērniem reģistrēties pilsētas “Nabagu 
valdē” Jāņa sētā sakarā ar amerikāņu bērnu virtuvju gaidāmo atklāšanu. 
Bija norādīta reģistrācijas kārtība: visi bērni jāsadala trīs grupās – 1–3 gadus 
veci, 3–12 gadus veci un 12–16 gadus veci, turklāt pēdējā grupa bija ārpus 
pirmām kārtām aprūpējamās bērnu kategorijas, un trijās šķirās – visbīstamāk 
izvārgušie, ļoti novārguši, bet ”dzīvesspējīgi”, kā arī tādi, kuriem barības 
uzlabošana vienkārši vēlama.53

E. Karlsons ziņojumā rakstīja: “Bērnu un vecu cilvēku pūļi pulcējās 
krastmalā amerikāņu pārtikas kuģa “Lake Mary” un britu iznīcinātāja 
“Vancouver” priekšā ar mēmu lūgumu pēc ēdiena. Viņi plēsās par kuģu 
virtuvju atkritumiem. Ar vecām, nūjas galā piesietām alumīnija kannām viņi 
ķeksēja ārā atkritumus, kas bija izsviesti pāri bortam, pat kartupeļu mizas, 
skrimšļa gabalu un maizes garozu. Bērni un vecas sievietes lūdza atļauju 
saslaucīt krastmalu pēc tam, kad uz noliktavām bija izlādēti amerikāņu milti. 
Ar savām kailajām rokām vai skrandām viņi varēja slaucīt uz akmeņiem 
no maisiem izbirušo, tad izlasīt ārā lielākās putekļu un netīrumu daļas un 
ielikt atlikušo trūcīgo ēdiena daļu savā kabatā, kabataslakatā vai tieši mutē. 
Pēc tam kad biju redzējis šos satraucošos skatus, nevarēju nepadomāt par 
savu dzimto pilsētu (Čikāga), kurā pietiekoši laba pārtika, kas pietiktu, lai 
paēdinātu vairāk nekā pusi Rīgas iedzīvotāju, tiek kā atkritumi izmesta ārā 
katru dienu.” E. Karlsons arī ziņoja, ka visi iedzīvotāji, īpaši bērni un veci 
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cilvēki, izskatās nospiesti, no pieaugušajiem 60 %, bet no bērniem līdz 10 gadu 
vecumam apmēram 90 % ir pārcietuši būtisku pārtikas trūkumu, kas draud 
ar nopietnām veselības problēmām, apstākļi bērnu slimnīcā un bērnunamos 
ir nožēlojami, bet bērni tajos atgādina “rūķu mūmijas”, kas nespēlējas, 
nesmaida un nesmejas, neizrāda interesi ne par ko, bet tikai “sēž klusu stūros 
vai guļ, ietinušies savās lupatās kā mežonīgi zvēri”. Esošajos apstākļos pilsētai 
apkārtējās lauku teritorijas nespēj nodrošināt pilsētu ar pārtiku. E. Karlsons 
ieteica nekavējoties pārtraukt Latvijas ekonomisko blokādi. Vienlaikus viņš 
atzina, ka boļševiku valdība tomēr izrādījusi zināmas rūpes par bērniem, 
un vecāki cilvēki saņēmuši pat mazāk pārtikas nekā bērni, taču bada sekas 
uzskatāmāk izpaužas tieši bērnos.54

4. jūnijā E. Karlsons ar īpašu vēstījumu vērsās pie Rīgas preses, vēlreiz 
izklāstot organizācijas darbības pamatprincipus un aicinot turīgos 
iedzīvotājus un organizācijas piedalīties gaidāmajā bērnu ēdināšanā ar 
ziedojumiem, kā arī uzstādot šādus nosacījumus: “Izdalāmie produkti ir 
Amerikas tautas dāvana, un tāpēc iedzīvotājiem pašiem jāizšķir jautājums, 
kas saistās ar produktu izdalīšanu. Otrkārt, Amerikas dāvana lai nenoderētu 
par iemeslu pamazināt vai atraut pabalstu bērniem no valdības, pilsētas 
vai sabiedrības puses. Treškārt, produkti izdalāmi bez tautību, ticības jeb 
politisko uzskatu atšķirības.” Tāpat E. Karlsons informēja, ka Latvijas bērnu 
ēdināšanai pagaidām piešķirti produkti 80 000 dolāru vērtībā, taču, ņemot 
vērā pārtikas smago stāvokli Rīgā, ir pieprasīts palielināt piešķirtās pārtikas 
daudzumu par vēl 40 000 dolāru.55 E. Karlsons atzina, ka Rīgas bērnu stāvoklis 
pārtikas trūkuma dēļ ir ļoti nopietns, izteica cerību, ka kopīgiem spēkiem 
izdosies stāvokli labot, kā arī atzīmēja: “Mēs ticam, ka šajā darbā jebkurš var 
atļauties aizmirst politiskās pretrunas, reliģiskos uzskatus un personiskās 
ambīcijas. Bads, nabadzība un nevērīga attieksme ir sliktākais audzināšanas 
veids brīvas valsts nākotnes pilsonim. Bet, šādā veidā apvienojoties lielā darbā 
jūsu bērnu labā, jūs, Latvijas tauta, spersiet svarīgu soli tās gara vienotības un 
īstas demokrātijas virzienā, kas vienīgās var balstīt jūsu nākotni kā brīvai un 
progresīvai tautai.”56

Rīgas pilsēta uzreiz bez maksas piešķīra ARA četras muitas noliktavas 
ostā, bet bērnu ēdināšanas programmai – Arsenāla ēku Jēkaba ielā,57 kā 
arī piekomandēja E. Karlsonam un F. Patersonam Allu Kranhalu, kura jau 
16. jūnijā tika pilnvarota ARA noliktavā saņemt 2400 mārciņu miltu bērnu 
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palīdzības programmas realizācijai, kā arī 600 mārciņu cukura un 1200 
mārciņu pupu, bet vēl pēc dažām dienām – cūkgaļu. A. Kranhala bija 
strādājusi pilsētas Pārtikas valdē vēl pirms padomju varas perioda kā bērnu 
labklājības darba pārraudzītāja.58

2. jūnijā E. Karlsons telegrafēja Dž. Grūmam Liepājā, lūdzot nekavējoties 
sutīt uz Rīgu pārtiku 8000 bērniem, pārtikas devas ARA misijas locekļiem, 
degvielu automašīnām, kā arī lūdza pārsūtīt H. Hūveram prasību sūtīt uz 
Rīgu 5 t zivju eļļas bērnu palīdzības darbam un paātrināt bērnu pārtikas 
nosūtīšanu uz Latviju kopumā. Viņš arī informēja, ka Rīgā, pēc ļoti mēreniem 
aprēķiniem, apmēram 60 % iedzīvotāju cieš no bada. Pēc divām dienām – 
4. jūnijā – Dž. Grūms pārsūtīja minētās prasības H. Hūveram uz Parīzi59 
un tajā pašā dienā E. Karlsonu telegrāfiski informēja, ka bērnu programas 
vajadzībām milti, cūkgaļa un piens jāņem no kuģa “Lake Mary” kravas, bet 6. 
jūnijā uz Rīgu tiks izsūtītas 9 t cukura, 21 t pupu, 2,5 t rīsu, 0,5 t kakao, kam 
kopumā būtu jāpietiek 30 dienām 8000 bērnu ēdināšanai.60

Tādējādi drīzumā pirmā bērnu programmas pārtika – cukurs, rīsi, kakao, 
piens un cūkgaļa – tika izsniegta kopumā 29 bērnu uzturēšanas iestādēm, 
kurās dzīvoja 1521 bērns. Līdz pat jūlija sākumam pagaidām tā bija vienīgā 
palīdzības forma.61

5. jūnijā, pirms brokastīm uniformā pastaigājoties viesnīcas “Petersburg” 
apkārtnē Vecrīgā, E. Karlsons tukšajās ielās sastapa kādu vecāku, trūcīgi 
ģērbtu, bet kārtīgu sievieti, kura, ieraugot viņu, paudusi dzīvu sajūsmu par 
Ameriku un tās devumu Latvijai. Minētais tik dziļi aizkustināja E. Karlsonu, 
ka tajā pašā dienā viņš telegrammā uz Parīzi atstāstīja šo gadījumu, piebilstot, 
ka tas ir viens no daudzajiem līdzīgiem gadījumiem, ko pieredz ARA misijas 
virsnieki, sniedzot palīdzību badu cietušajai tautai.62

E. Karlsons aizbrauca no Rīgas 5. jūnijā, bet F. Patersons uzņēmās bērnu 
tālāko ēdināšanas organizāciju pilsētā.63 15. jūnijā ARA misijas leitnants  
Dž. Heringtons apmeklēja vairākas bērnu aprūpes iestādes – četras 
patversmes un bērnu slimnīcu, detalizēti aprakstot to iemītnieku skaitu un 
stāvokli, ēdienkarti, un atzīmēja ARA pārtikas saņemšanas faktu un apjomu.64 
13. jūnijā misija no bērnu palīdzības darbam paredzētās noliktavas Arsenālā 
izsniedza taukvielas un pienu bērnu patversmēm (2484 bērni), Rīgas pilsētas 
slimnīcām (5201 slimnieks), bērnu slimnīcai un patversmēm, to skaitā arī 
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gūstekņu un bēgļu mītnei, Strazdmuižas patversmei u. c., detalizēti norādot 
iemītnieku (bērnu) skaitu katrā un izsniegtā daudzumu (“nabagmājām” – 
3165) kopumā divām nedēļām. Šāda prakse tika turpināta arī vēlāk.65

Misijas locekļu pieredzētais un darbības apstākļi

Uzreiz pēc ierašanās 7. jūnijā pēc apspriedes ar L. Berkholcu Dž. Felkers 
un citi amerikāņi kopā ar franču un britu misiju pārstāvjiem tikās ar 
landesvēra komandieri A. Flečeru, iepazīstinot viņu ar savām pilnvarām, 
bet nākamajā dienā – 8. jūnijā Dž. Felkers kopā ar H. Aleksanderu no 
britu un Emanuelu Diparkē (Duparquet) no franču, kā arī Dž. Heringtonu 
un Č. Zakovski no savas misijas apmeklēja Centrālcietumu un parakstīja 
vienošanos ar Rīgas Amerikāņu pārtikas izdalīšanas komiteju par pārtikas 
izdales kārtību. Centrālcietumā tika veikta ieslodzīto aptauja, konstatējot, 
ka lielākā daļa no viņiem bija latvieši, kuri apgalvoja, ka bijuši piespiesti 
dienēt Sarkanajā armijā, visi noliedza aktīvu darbošanos, daži apgalvoja, ka 
vispār atradušies boļševiku gūstā, un daži, ka viņiem nav nojausmas, kāpēc 
tikuši arestēti. Saskaņā ar pavadošā landesvēra vācu virsnieka skaidrojumu, 
cietumā kopumā, bija apmēram 2100 ieslodzīto. Amerikāņi apmeklēja arī 
uz nāvi notiesāto kameras, konstatējot, ka tādu personu precīzs skaits grūti 
nosakāms, taču kopumā šķitis “ievērojams”, inspekcijas laikā ieslodzītie 
saņēmuši pārtikas devu – pinti “plānas zupas”, bet viņu dienas pārtikas 
devā bija arī “kafija un pusmārciņa maizes”, 103 ieslodzītās sievietes turētas 
atsevišķā ēkā, tās, kuras vēl nav “tiesātas”, – trīs lielās telpās, uz nāvi notiesā-
tās – vieninieku kamerās (spriedums izpildīts nākamajā rītā). Sievietes bijušas 
vecumā no 14 līdz 60 gadiem, lielākā daļa apgalvojusi, ka tikušas apcietinātas, 
jo viņām nav bijis pases, dažas atzina, ka viņām pārmests “boļševisms”, 
dažas – “personisku iemeslu” dēļ, bez nodošanas tiesai cietumā atradušās 
no dažām dienam līdz divām nedēļām, turklāt bez iespējas sastapties ar 
tuviniekiem un draugiem. Tika aptaujātas arī apmēram desmit notiesājošu 
spriedumu saņēmušu sieviešu. Dž. Felkers rakstīja: “Dažas meitenes vecumā 
no 16 līdz 19 gadiem atzina, ka ar mērķi dabūt maizi darbojušās kā kurjeri 
pie boļševikiem. Viena skolniece paziņoja, ka pēc tam, kad viņas tēvs bijis 
arestēts un nošauts, viņa apsūdzēta, ka redzēta, nēsājot šauteni, ko viņa pati 
noliedza. Kāda cita meitene apgalvoja, ka slēpusi pie sevis baltvācieti, ko 
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atklājuši boļševiki. Meitene bija izvesta 32 sieviešu grupā nošaušanai, pēc 
pārējo nošaušanas noskatīšanās atvesta atpakaļ kamerā, atliekot nošaušanu 
uz nākamo rītu. Viņš arī pastāstīja par vēl E. Karlsona inspekcijas laikā  
3. jūnijā amerikāņu redzēto 17 gadus vecu ieslodzīto uzvārdā Kovaļevska, 
kura liecināja, ka viņu izvarojis un sitis kāds vācu karavīrs, tādējādi piespiežot 
atzīties, ka ir komuniste, uz kā balstoties viņa arī apcietināta (amerikāņi 
konstatēja smagas piekaušanas pēdas uz meitenes ķermeņa), piebilstot, ka 
šī meitene tikko (8. jūnijā no rīta) nošauta. Kāds uzraugs pastāstīja tulkam 
kapteinim Č. Zakovskim, ka viņš atvaļināts no armijas pēc tam, kad 3. jūnijā 
izstāstījis amerikāņiem par cietumā valdošiem šausminošiem apstākļiem. 
Amerikāņiem atstājot cietumu, viņi sastapās ar vācu karavīru patruļu, kas 
atkal vedusi uz cietumu četrus apcietinātus vīriešus un divas meitenes.66

Amerikāņi no ARA Rīgā kļuva par lieciniekiem arī vācu varas 
organizētajām represijām pret iedzīvotājiem. 1919. gada 10. jūnijā pasaules 
ziņu aģentūras izplatīja ARA kapteiņa E. Formena Rīgā redzētās 18 latviešu 
nošaušanas ainas aprakstu, ko viņš bija atsūtījis uz ARA galveno mītni 
Parīzē: “Starp skatiem, ko es redzēju, bija 18 boļševiku nošaušana, pa trijiem 
uzreiz, ko veica vācu soda vads. Tā bija augstākā vācu efektivitāte. Bedri 
izraka boļševiki, kas gaidīja tiesu, un citi nelaimīgie, jau notiesātie, nāca reizē 
pa trīs, kad tika nosaukti viņu vārdi. Notiesātie vīri stāvēja uz bedres malas 
un ar savām neaizsietajām acīm raudzījās uz soda izpildītājiem – deviņiem 
spēcīgiem vācu karavīriem, no kuriem divi šāva katra notiesātā galvā, bet 
viens – sirdī. Kad pēdējie trīs vīri bija ievēlušies viņiem izraktajā bedrē, tiesu 
gaidošie boļševiki iemeta tajā dažas lāpstas dubļu un pēc tam tika aizvesti 
atpakaļ uz cietumu.”67

Lūk, kā saskaņā ar ierakstu dienasgrāmatā jūnija sākumā E. Formena 
dienesta biedriem atstāstīto atspoguļoja Mainerds Hamiltons (Hamilton): 
“Mūsu pārstāvis Rīgā pirms dažām dienām apmeklēja vienu no eksekūcijām 
kopā ar mūsu kinooperatoru. Vācu virsnieks, kas vadīja nošaušanu, bija ļoti 
izpalīdzīgs un, cik vien iespējams, steidzināja notiekošo, lai apgaismojums 
būtu labs filmēšanai. Viss pasākums bija līdz galējībai lietišķs. Boļševikus 
– skaitā 18 izveda laukā “bošu” karavīru nodaļa. Kad viņus pieveda, tiem 
tika dota pavēle novilkt zābakus (ādu nedrīkst laist zudumā), tad piespiesti 
nogulties guļus uz vēdera zemē. Viņus ielenca vairākas rindas karavīru ar 
uzspraustiem durkļiem, un tika nolasīts nāves spriedums (līdz tam laikam 
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viņi nezināja, ka tiks nošauti). Starplaikā nošaušanas vads tika nostādīts 
dažus jardus no lielas bedres zemē, aiz kuras bija siena. Nošaušanas vads 
sastāvēja no deviņiem strēlniekiem. “Bolšiem” bija jābūt nogalinātiem ar trīs 
šāvieniem, katram jāsaņem trīs lodes. Kad viss bija gatavs, virsnieks nosauca 
pirmā piegājiena vārdus. Cilvēks, kura vārds tika nosaukts, nekavējoties 
pielēca kājās un skrēja pie bedres, pagriezās, nostājoties ar seju pret šāvēju 
vadu, un stāvēja miera stājā. Nekādu apsēju uz acīm, nekā. Viņi tikai tipināja 
uz šo vietu kā zēni, kas stājas rindā pirms “Virginia Reel” [dejas], turklāt 
pirmais raudzījās saviem nošāvējiem sejā, atmeta atpakaļ galvu un smējās. 
“Uguni,” iesaucās leitnants, un visi trīs iekrita aizmuguriski bedrē, “nākamie 
trīs vīri šurp,” un viņi nāca šurp ātrā solī, uzmeta skatu saviem sakropļotajiem 
biedriem bedrē un nostājās pretī šāvēju vadam. Neviena vaida, neviena vārda, 
– “uguni,” – “nākamie trīs vīri,” un tā līdz pat galam, kas aizņēma apmēram 
desmit minūtes. Ak, Dievs! Kinooperators, kas uzņēma notiekošo, sacīja, ka 
ir sašutis līdz sirds dziļumiem. “Esmu uzņēmis daudzas eksekūcijas,” viņš 
sacīja, “bet viņi vienmēr piecēlās un devās prom pēc tam.””68

Jau 1919. gada maija beigās arī Rīgas prese ziņoja, ka amerikāņu misijas 
darbinieki 30. maijā iepazinušies ar ievērojamākajām pilsētas vietām un 
fotografējuši un filmējuši “mūsu bada dzīvi” – rindas pēc pārtikas kartītēm 
Lielajā Ģildē, maizes izdalīšanas vietās, tirgū pēc zivīm u. c., kas iecerēts 
“demonstrēšanai Amerikā”.69

Pilsētas cietumus jūnija pirmajās dienās apmeklēja arī pulkvežleitnants  
E. Karlsons, pārliecinoties par tur valdošo ārkārtīgo nežēlību pret 
šķietamajiem “lieliniekiem” un vāciešu necilvēcisko izturēšanos pret 
latviešiem. Pēc atgriešanās Parīzē 17. jūnijā E. Karlsons publiski vainoja vācu 
landesvēru nevainīgu cilvēku nošaušanā, cietumos ieslodzīto spīdzināšanā 
un nošaušanā, kas ne ar ko neatšķiras no sarkanā terora, utt. E. Karlsons 
stāstīja, ka visu minēto personiski izsklāstījis landesvēra komandierim 
majoram A. Flečeram, taču viņš atteicies to pārtraukt vai pat mazināt 
nežēlību, sakot, ka tādā gadījumā draud boļševisma atgriešanās.70 Latvijas 
ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics 1919. gada 24. jūlijā atzina, ka tieši  
E. Karlsonam jāpateicas, ka tikušas apturētas vāciešu veiktās apcietināto 
iedzīvotāju nošaušanas jūnija sākumā.71 E. Karlsona dienesta biedrs  
M. Hamiltons jūnija sākumā savā dienasgrāmatā ierakstīja, ka pulkvedis 
bijis tik sašutis uz vāciešiem par notiekošo, ka devies pie angļu karakuģa 
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“Vancouver” kapteiņa, izklāstījis situāciju un lūdzis atbalstu. Anglis 
nekavējoties piekritis, kaut arī “lielākā daļa virsnieku būtu sacījusi, ka 
vispirms jautājums jāsaskaņo ar augstāku priekšniecību,” un abi devušies uz 
vācu štābu. Tajā E. Karlsons pieprasījis pārtraukt nelikumības, un, kad britu 
kapteinis sacījis, ka prasību atbalsta “Viņa majestātes kara flote,” tā tikusi 
izpildīta.72

1919. gada jūlijā ASV preses aģentūras “Associated Press” Parīzes nodaļa 
publicēja plašu apskatu par situāciju Latvijā maijā un jūnijā. Tas bija balstīts 
galvenokārt uz E. Karlsona Rīgā redzēto. Viņš uzskatīja, ka stāvokli var 
uzlabot, nekavējoties panākot vācu-krievu spēku izvešanu no Latvijas un 
Lietuvas. Apskatā bija rakstīts, ka E. Karlsons “atrada cietumus pārpildītus ar 
badā mirstošiem vīriešiem un sievietēm, kuri pēc vācu cietumsargu atzīšanās 
dabūjot tikai tik daudz ēst, lai uzturētu dzīvību, lai gan Amerikas Palīdzības 
administrācija dod pilnu apgādību. Jaunas un pievilcīgas sievietes tiek 
turētas cietumos bez sieviešu apkopējām, un viņu liktenis pilnīgi atkarājas 
no vīriešu ieskatiem.” Viņš runāja arī par simtiem noslepkavotu “lielinieku”, 
arestiem, apcietināto slepkavošanu (“pasaule, liekas, prātu zaudējusi vārda 
“lielinieks” dēļ un grib katru iznīcināt, kuru apzīmē par lielinieku”) u. c. 
Tieši sakarā ar minēto ziņojumu H. Hūvers deva rīkojumu jaunieceltajam 
Amerikas Pārtikas misijas vadītājam Baltijas valstīs Dž. Grūmam izskaidrot 
to valdībām, ka “pārtikas došana netiks turpināta, ja nav garantēta cilvēcīga 
apiešanās un godīga tiesāšana politiskiem cietumniekiem”73.

V. Grīna vadītā ASV misija Rīgā

Šajā laikā ARA pārstāvji Latvijas galvaspilsētā darbojās ciešā sakarā ar 
citu amerikāņu pārstāvniecību – jau minētā V. Grīna vadīto ASV Militāri 
politisko misiju.74 24. maijā V. Grīns no Liepājas telegrafēja uz Parīzi, ka 
gatavojas izbraukt uz Rīgu.75 25. maijā76 V. Grīns ar vairākiem savas misijas 
locekļiem automašīnā ieradās pilsētā. Turklāt viņš bez grūtībām bija saņēmis 
iebraukšanas atļauju no vācu militārajām iestādēm, savukārt Lielbritānijas 
misijas vadītājam Stīvenam Talentsam (Tallents) atļauja tika atteikta. Rezultātā 
V. Grīns, izmantojot savu stāvokli, uzaicināja pēdējo savā automašīnā, un 
britu pārstāvis arī nokļuva Rīgā. Lūk, kā V. Grīns atcerējās ceļu no Jelgavas 
uz Rīgu: “Uz lielceļa bija raibi karavīru, cietumnieku un bēgļu pūļi. Miruši 
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boļševiku un viņu atbalstītāju ķermeņi gulēja pie ceļa, un bērni vienaldzīgi 
spēlējās pie tiem. Lieli, purpursārti dūmu stabi cēlās skaidrajās debesīs no 
degošajām zemnieku mājām, iezīmējot cīņas virzīšanos uz austrumiem.”77

Uzreiz pēc ierašanās Rīgā V. Grīns sniedza plašu interviju krievu 
laikrakstam “Rižskoje slovo”, ko precīzi atreferēja arī latviešu un vācu prese. 
Intervijā viņš bija samērā atklāts daudzos jautājumos, kas izraisa vēsturnieku 
diskusijas vēl mūsdienās. Katrā gadījumā intervijā V. Grīns skaidri formulēja 
savas misijas oficiālo nostāju. Sākumā īpaši uzsvēris, ka misijas braucienam uz 
Rīgu nav nekāda “politiska rakstura”, viņš sacīja: “Mūsu vienīgais uzdevums 
Rīgā stingri pārbaudīt materiālu savākšanu par lieliniecisma šausmām Rīgā 
un pārtikas palīdzības sniegšanu bada novārdzinātajiem rīdziniekiem. No 
tā laika, kad Sabiedroto mēģinājums Latvijā izveidot vienotu fronti cīņā ar 
lieliniekiem beidzās bez panākumiem, amerikāņu misija nolēma atturēties no 
piedalīšanās zemes politiskajā dzīvē. Tāpēc misijai nav nekādu sakaru ne ar 
Latvijas valdību, ne ar kādu citu politisku grupu. Misijai piekrīt bezpartejiskas 
notikumu gaitas novērotājas loma. Mēs vēlētos Latvijā redzēt valdību, kas 
atbalstās uz plašiem iedzīvotāju slāņiem un kurai ir uzticība zemē. Tāpēc 
mēs arvien vēl turam par nepieciešamu izlīgšanu starp Niedras kabinetu un 
Ulmaņa grupu, jo tikai visu mēreno politisko spēku apvienošanās var padarīt 
cīņu ar kopējo ienaidnieku sekmīgu. Amerika ar uzmanību seko politiskiem 
notikumiem Latvijā un grib Latvijai sniegt palīdzību. Šinī brīdī amerikāņu 
valdība tura par nepieciešamu sniegt Latvijai palīdzību pārtikas veidā. 
Liepāja un Kurzeme jau vairākas nedēļas pārtiek no amerikāņu maizes. Tagad 
mēs organizējam pārtikas piegādāšanu Rīgai, kuras daudzums atkarāsies 
no drīzas stingras varas nodibināšanas. Līdz 16. aprīļa pārgrozībām mūsu 
simpātijas bija Ulmaņa kabineta pusē, jo viņš pareizi atspoguļoja iedzīvotāju 
garastāvokli, bet pēc Ulmaņa kabineta nogāšanas mēs uzskatām par 
nepieciešamu demokrātiskas varas radīšanu. Man grūti ko teikt par Niedras 
valdības konstitucionāliem pamatiem. Bet katrā ziņā es uzskatu par Niedras 
kabineta lielu nopelnu – Rīgas atsvabināšanu no lieliniekiem. Varbūt, ka šie 
nopelni jāpiešķir vienīgi kareivju drošsirdībai un karavadoņu izveicībai un 
prašanai. Es neko noteiktu jums nevaru sacīt par Latvijas neatkarību vai viņas 
federatīvo apvienību ar Krieviju. Tagad, kad Eiropas karte tiek pārgrozīta un 
tiek apspriests miera līgums ar Vāciju, vēl agri runāt par austrumu valstu 
nākotni. Par nožēlošanu man klusuciešot jāapiet jautājums par Sabiedroto 
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kara palīdzības sniegšanu Latvijai. Es vēlētos Sabiedrotos redzēt Latvijas 
armijas instruktoru un uzturētāju lomā. Vācu karaspēka aiziešana no Latvijas 
nozīmētu Latvijas tiešu un neizbēgamu bojāiešanu.”78

27. maijā V. Grīns ziņoja amerikāņu sūtniecībai Parīzē, ka pēdējo triju dienu 
laikā iepazinies ar apstākļiem Rīgā un tās apkārtnē. Viņš samērā detalizēti 
aprakstīja stāvokli pilsētā un frontē, iedzīvotāju pieredzēto boļševiku teroru, 
turklāt atzīmēja landesvēra komandiera A. Flečera “stingro roku” un, 
pateicoties tai, valdošo mieru un kārtību. Šajā pašā ziņojumā viņš uzsvēra 
kritisko stāvokli ar pārtiku. Vēl pēc dažām dienām viņš bija atklātāks: “Mēs 
ieradāmies, kad kritušie vēl gulēja neapglabāti un varējām precīzi konstatēt 
pilsētas stāvokli zem boļševiku varas, kā arī redzēt, kā baltais terors nomaina 
sarkano, un sapratām, ka iejaukšanās no ārienes ir nepieciešama, lai atnestu 
mieru un samierināšanos šajā valstī. Sarkanais terors ir sliktāks par balto, taču 
pēdējais ļoti šokē. No uzbrūkošo spēku karavīriem, kas ieņēma pilsētu, atrada 
boļševiku aukstasinīgi nogalinātas mātes, māsas un mācītājus un sievas, kas 
piespiestas strādāt sabiedriskajās pirtīs, kur viņas izvaroja boļševiku karavīri, 
nevar sagaidīt lielas žēlastības izrādīšanu. Šajā karā vara pārmaiņus nonāk pie 
[abu pušu] ekstrēmistiem un tiesas varu realizē tie, kuru emocijas ir karstākas. 
Rezultātā tas, kas tiek saukts par tiesu varu, patiesībā lielā mērā ir atriebība 
un atmaksa. Zaudējumi kaujas laukā ir samērā nelieli, bet nošaušanas vienību 
sarīkotais slaktiņš – šausminošs. Boļševiki bieži atklāti šāva gūstekņus un 
civiliedzīvotājus kājās un pēc tam izšķaidīja viņu smadzenes ar šauteņu 
laidēm. Baltie pārsvarā ir mazāk barbariski, bet realizē vispārējas akcijas. 
Pieredzējušu virsnieku un apmācītu karavīru vadībā eksekūcijas ir nežēlīgas 
un aukstasinīgas, taču nesāpīgas, jo notiesātais tiek nogalināts vienā brīdī, 
taču nepieredzējušu un nekompetentu virsnieku vadībā ir citādi. Es runāju 
par šo visu ar tiešām zināšanām, jo esmu redzējis boļševiku upurus un arī 
balto veiktās eksekūcijas. Esmu dzirdējis vācu karavīrus sakām, ka četru kara 
gadu laikā viņi nav redzējuši tādus skatus. Es runāju eksekūciju jautājumā ar 
Flečeru Rīgā, aicinot uz lielāku žēlsirdību, lielāku apdomību un nesteidzību 
tiesās un mācītāja un ārsta klātbūtni katrā eksekūcijā. Viņš aizstāv stingru soļu 
nepieciešamību, ko rada anarhijas briesmas Rīgā, bet sacīja, ka ir spēris soļus 
eksekūciju un atriebes kontrolēšanai, iekļaujot latviešu virsnieku katrā kara 
tiesā. Viņš arī apsolīja turpmāk mācītāja un ārsta klātbūtni katrā nošaušanā. 
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Par Flečeru jāteic, ka viņš ir atjaunojis kārtību Rīgā vissarežģītākajos apstākļos, 
novērsis laupīšanu pilsētā un ka viņa dzelzs roka ir neitrāla, jo mēs redzam 
laupīšanas izdarījušus vācu virsniekus kopējā cietumā ar boļševikiem un 
civilajiem noziedzniekiem. Mēs arī tikām informēti, ka pavēle no Berlīnes ir 
apturējusi vispārējas boļševiku nošaušanas, ko veica Flečeram nepakļautās 
vācu vienības.” Tālāk V. Grīns uzsvēra šī kara nežēlīgo raksturu, norādot, ka 
to ir noteicis “senais rasu naids starp baltvāciešiem un latviešiem, pretestība 
Vācijas militārajai dominancei un pakļauto tautu cīņa par atbrīvošanos no 
panslāvisma,” turklāt tas viss ir dziļi saistīts ar “cīņu starp boļševikiem 
un antiboļševikiem un šķiru cīņas un pasaules revolūciju ideju,” kas tiek 
sludināta no Maskavas. “Neviens elements vai grupa netic otrai, pat ja uz 
laiku sabiedrojas kopīga mērķa sasniegšanai, un zaudētājiem netiek izrādīta 
nekāda žēlastība.”79

29. maijā V. Grīns kārtējo reizi apmeklēja fronti un pēc atgriešanās pilsētā 
tikās ar laikraksta “Rīgas Ziņas” pārstāvi. Tika runāts par bada novēršanu un 
par izsniedzamo maizi iedzīvotāju maksātajiem naudas līdzekļiem. Samaksu 
apgrūtināja nenoteiktība šajā jautājumā un vienlaicīgi cirkulējošie daudzie 
maksāšanas līdzekļi. To visu V. Grīns solīja savu iespēju robežās labot. Viņš 
arī ļoti negatīvi novērtēja latviešu boļševiku vadītāja Pētera Stučkas personību 
un viņa ieviesto režīmu, ko konservatīvais laikraksts ar prieku iztulkoja un 
citēja pilnībā: “Pēteris Stučka ir tiešām tikai Skuķu Pēteris, šarlatāns – kome-
diants, kas bez kādas dziļākas pārliecības un apziņas ir spēlējis savu bēdīgo 
lomu tikai aiz goda un mantkārības, gan ģeķīgas, iedomīgas uzpūtības, 
bet nekādi bezsavtīgi, rūpēdamies par “maziem bērniem”, kuri tam savā 
vientiesībā un muļķībā noticējuši un pievienojušies pa lielākai daļai atkal 
tikai tāpat aizrauti ar lielo algu un kāri iedzīvoties.” Sarunas nobeigumā viņš 
solīja par visu redzēto ziņot uz Parīzi, rūpēties par drīzāku pārtikas un citu 
nepieciešamo preču piegādi, jo ir pārliecinājies, ka “trūkums patiešām pārāk 
liels un palīdzība vajadzīga, lai izbēgtu badam”80.

Maija beigās V. Grīns devās uz Liepāju, lai tiktos ar ARA Baltijas misijas 
vadītāju Dž. Grūmu, un 31. maijā telegrafēja uz sūtniecību Kopenhāgenā, ka 
stāvoklis Rīgā ir ļoti smags un ka “nekavējoties nepieciešami Sarkanā Krusta 
krājumi un pārtika,”81 bet 1. jūnijā ziņoja par savu secinājumu pēc sešām 
pavadītajām dienām Rīgā un tās apkārtnē, saskaņā ar kuru nepieciešams 
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palielināt Anatola Līvena landesvēra krievu vienības ar krievu gūstekņiem 
no Vācijas līdz 5000 vīru. V. Grīns zināja, ka Lielbritānijas misija Berlīnē 
pretojas to palielināšanai. 10. jūnijā amerikāņu delegācija informēja viņu, ka 
krievu vienību palielināšanai ar gūstekņiem nav šķēršļu.82

Sabiedroto konfliktsituācijas ar vācu 
okupācijas iestādēm un karaspēku

9. jūnijā Rīgas ostā notika konflikts starp britu kara jūrniekiem un vācu 
karavīriem – “vācu virsnieku un bruņotu karavīru bars” sarīkoja “nopietnu 
demonstrāciju”, kas bijusi vērsta pret ostā esošo britu karakuģi “Waterhen”. 
Sākumā pilsētā vācu militārās iestādes uz neilgu laiku aizturēja četrus britu 
virsniekus uniformās (uz brita virsnieka jautājumu, vai kāds runā angliski, 
vācu virsnieks atbildējis: “Mēs runājam angliski Anglijā, bet ne Vācijā”), 
atlaižot viņus pēc tam, kad briti izteica protestu, bet Dž. Grūms uzsāka ar 
vāciešiem samiernieciska rakstura sarunas, taču neatvainojoties, kā tika 
pieprasīts, tā vietā prasot atzīt savu iestāžu disciplinārtiesības attiecībā 
uz britu virsniekiem. Atbildot uz to, admirālis Volters Kouens (Cowan) 
izsludināja ostas blokādi, un sekoja atsevišķi šāvieni pret britu kuģi. Tālāk 
briti pieprasīja vāciešiem noņemt uz kāda velkoņa uzmontētu lielgabalu, 
vācieši aizbildinājās ar instrumentu trūkumu, briti tos piešķīra, vācieši 
noskrūvēja, taču nost nenoņēma, aizbildinoties ar ceļamkrāna trūkumu, 
briti bija spiesti noņemt paši. Vakarā vācu karavīri aizskaroši izturējušies 
pret dažiem britu virsniekiem, bet uz mola sapulcējies “jaunu vācu karavīru 
pulciņš”, kas “demonstrējis” pret britu kuģi, kurš pat notēmējis pret pūli 
septiņus lielgabalus. Pēc sazināšanās 10. jūnija vakarā ar britu flotes vienību 
vadību Dž. Grūms noskaidroja, ka tā devusi pavēli savam karakuģim atstāt 
ostu, uzņemot arī Rīgā esošo Liebritānijas misiju, un pieprasot nodrošināt 
visu pārtikas kuģu blokādi, kā arī pieprasot no vāciešiem paskaidrojumu 
par notikušo. Briti piedāvāja uzņemt arī amerikāņu misiju, uzskatot, ka 
ARA pārstāvju drošība Rīgā nav panākta. Dž. Grūms izlēma, ka turpināt 
pārtikas nosūtīšanu uz Rīgu “nav droši”. Sakarā ar to, ka karakuģis “Parker”  
Dž. Grūmam bija nepieciešams Liepājā sakaru nodrošināšanai ar Rīgu 
un Tallinu, līdz ar to nevarēja nosūtīt to amerikāņu aizsardzībai uz Rīgu, 
viņš deva pavēli pilsētā esošajiem desmit amerikāņiem, no kuriem seši 
bija virsnieki, “pagaidām” ierasties uz britu karakuģa klāja. Ieradās tikai  
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V. Grīns un viņa misijas locekļi, apstiprinot angļu sniegtās ziņas par sarežģīto 
stāvokli pilsētā, savukārt ARA locekļiem adresētā radiogramma tika saņemta 
novēloti. Ar angļu kuģi uz Liepāju devās vienīgi leitnanti S. Smits un  
T. Bekvits no amerikāņu Pārtikas misijas. Sakarā ar sarežģīto stāvokli  
Dž. Grūms pagaidām atlika savu iecerēto pārcelšanos uz Tallinu un palika 
Liepājā līdz brīdim, kamēr saņems vērtējumu par stāvokli Rīgā no V. Grīna. 
Savā vietā uz turieni nosūtīja viņš majoru E. Rouvenu. 11. jūnijā Dž. Grūms 
deva rīkojumu jau ceļā uz Rīgu esošajam tvaikonim “Lake Tulare” doties no 
Tallinas nevis uz Rīgu, bet Liepāju. Tomēr V. Grīns, kurš Liepājā ieradās  
13. jūnijā no rīta, uzskatīja, ka amerikāņiem Rīgā nekas nedraud, jo bijis 
kopā ar viņiem pēdējo diennakti pirms aizbraukšanas, kopā ar Dž. Felkeru 
sazinājies ar A. Flečeru, kurš bija garantējis ARA misijas locekļu drošību. Pēc 
ilgstošas sarunas ar V. Grīnu Dž. Grūms tikai 13. jūnija vakarā izbrauca no 
Liepājas uz Tallinu. Kopumā šajā situācijā Dž. Grūms 12. jūnijā ziņojumā 
uz Parīzi rakstīja, ka ir “saņēmis vienu no sarežģītākajiem, grūtākajiem un 
komplicētākajiem darbiem, kādi viņam jebkad bijuši jāveic,” taču pauda 
cerību to sekmīgi veikt kopā ar saviem vīriem.83

Jādomā, ka Dž. Felkers lēmumu par palikšanu pilsētā pieņēma pilnīgi 
apzināti, ko apliecina viņa 11. jūnija ziņojums par 10. jūnijā iebraukušo 
amerikāņu telegrāfa operatoru cilvilpersonu Polu Falkersonu (Fulkerson), 
kurš bija stājies viņa rīcībā. Tāpat šajā dienā viņš izsniedza Rīgas Pārtikas un 
palīdzības komitejai pilnvaru saņemt no ARA noliktavām 3 t taukvielu un  
1 t piena.84 Sekcijas vadītājs ziņoja, ka pilsētas komandanta pavēle nosaka, ka 
pēc plkst. 20.00 civilpersonām uz ielām atrasties aizliegts, turklāt stāvoklis 
ir patiesi nopietns (naktīs ielās bieži tiek šauts), tādēļ viņš izdevis rīkojumu 
visiem sekcijas locekļiem neatstāt viesnīcu pēc plkst. 20.00 bez speciālas 
viņa atļaujas. 11. jūnijā izsludinātā pavēle nr. 1 aizliedza atrašanos uz ielām, 
noteica misijas darba stundas no plkst. 9.00 līdz 18.00, kā arī ēdienreižu 
laikus darbistabās.85 Kad P. Falkersonam paziņots par šo rīkojumu, viņš 
bijis sašutis un ielauzies kabinetā, kur Dž. Felkeram notikusi apspriede 
ar Amerikas pārtikas izdalīšanas komitejas locekļiem, rupji paziņojot, ka 
necietīs to un dosies atpakaļ uz Parīzi. Pēc tā Dž. Felkers pavēlēja viņu arestēt 
un tajā pašā vakarā leitnanta S. Smita uzraudzībā nosūtīt atpakaļ uz Liepāju 
britu karakuģī, lūdzot attiecīgi sodīt. 12. jūnijā Dž. Grūms izdeva pavēli par  
P. Falkersona nekavējošu nosūtīšanu uz Parīzi, bet 19. jūnijā izdarīja to, 
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iesakot atbrīvot no darba ARA sakarā ar viņa neatrašanos dienestā, un tā bija 
vienīgā “disciplinārā darbība”, ar kādu varēja vērsties pret Falkersonu.86

Situācija pakāpeniski kļuva saspīlētāka, un Rīgas ielās arvien biežāk 
parādījās maršējošas vācu un vācbaltiešu karaspēka kolonnas, turklāt 
attieksme pret Sabiedroto virsniekiem bijusi “atklāti naidīga”, paužot 
pārliecību, ka arī tad, ja Vācija būs spiesta parakstīt “netaisnīgu” mieru, 
Baltijā vācu spēki savienosies ar Krieviju un sakaus Franciju, Lielbritāniju 
un ASV – “mums vienalga, kas notiek rietumos, mēs esam uzvarējuši karu 
austrumos”. Ik rītu Esplanādē notikusi landesvēra vienību apmācība saskaņā 
ar Vācijas armijas reglamentiem un dziedot patriotiskas vācu dziesmas. Pret 
amerikāņu virsniekiem baltvācieši bijuši samērā draudzīgi un pat militāri 
sveicinājuši tos. Vienlaikus deklarēts, ka latvieši nav spējīgi izveidot savu 
valsti. Savukārt latviešu naidīgums pret vāciešiem pieaudzis, tāpat kā viņu 
simpātijas pret Sabiedrotajiem, un, kad daži amerikāņu un britu virsnieki 
atsaukušies ielūgumam un apmeklējuši kādu latviešu koncertu, viņi sagaidīti 
ar ovācijām.87

Šajā situācijā uz Latvijā notiekošo reaģēja arī H. Hūvers Parīzē. 12. jūnijā 
viņš informēja par Rīgā notiekošo Parīzē esošo valsts sekretāru Robertu 
Lansingu (Lansing), samērā uzstājīgi lūdzot izlasīt savam rakstam pievienoto 
kopiju no ARA pārstāvja ziņojuma. Viņš rakstīja: “Mēs pašlaik esam iesaistīti 
Rīgas iedzīvotāju ēdināšanā, tādējādi, iespējams, veicinot tāda veida lietas.” 
H. Hūvers piedāvāja divas iespējas – izvirzīt prasību igauņiem ieņemt Rīgu, 
vācu spēkiem nekavējoties evakuējoties, vai informēt vācu komandieri 
Rīgā, ka amerikāņi pārtrauks visas pārtikas piegādes, ja eksekūcijas netiks 
apturētas un apcietinātās personas nesaņems atbilstošas pārtikas devas, 
ieviešot viņu nodarītā kārtīgu izmeklēšanu. Vienlaikus viņš atzina, ka otra 
iespēja neizklausās sevišķi pārliecinoši un patiesībā “nekas reāls” nevar 
tikt izdarīts, izņemot kara flotes vienību novietošanu Rīgā, lai pastiprinātu 
šīs prasības. Viņš arī uzskatīja, ka jautājums pelna virzību apspriešanai 
Sabiedroto padomē visdrīzākā iespējamā laikā. Savukārt 14. jūnijā H. Hūvers 
telegrafēja Dž. Grūmam, ka informācija par “plašām eksekūcijām” Rīgā pēc 
boļševiku spēku padzīšanas parādās amerikāņu presē, kas izraisa “kritiku 
un pretīgumu” sabiedrībā. H. Hūvers rakstīja, ka par uzsākto “balto teroru” 
ir “atbildīgi vienīgi vācieši”. Viņš brīdināja, ka gadījumā, ja tuvākaja laikā 
tiks ieņemta Petrograda, nav pieļaujama nekā tamlīdzīga atkārtošanās, 
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pretējā gadījumā iespējama tāda ASV sabiedrības reakcija, ka būs jāpārtrauc 
jebkāds palīdzības darbs, kā arī pilnvaroja Dž. Grūmu paziņot krievu 
augstākajiem komandieriem Igaunijā, ka H. Hūvers piekodinājis raudzīties, 
lai “šī nelikumīgā un necilvēcīgā darbība neatkārtotos,” pretējā gadījumā 
palīdzības darbs tiks pārtraukts, jo “amerikāņu tauta nesniegs savu atbalstu” 
kādam, kas pieļaus kaut ko tamlīdzīgu kā Rīgā.88

H. Hūvers atcerējās, ka rakstījis Dž. Grūmam Latvijā: “Vācieši paši ir 
atbildīgi par balto teroru, kas ir nomainījis sarkano teroru. [..] Tiklīdz Jūs 
nokļūsiet Tallinā un sastapsiet dažādus militāros komandierus, ziņojiet viņiem 
manu viedokli un panāciet, ka viņi apsola – Rīgā notikušais neatkārtosies. 
Pasakiet viņiem atklāti, ka esmu devis Jums rīkojumu raudzīties, ka šādas 
nelikumīgas un necilvēcīgas darbības nenotiktu. [..] Amerikāņu tauta 
nesniegs savu atbalstu nevienam spēkam, kas atbalstīs šādas darbības. 
Parādiet šo telegrammu admirālim Kovanam un ģenerālim Gofam [Gough].”89 
Teiktā nopietnību apliecina arī apstāklis, ka Krievijas bijušās valdības 
vēstnieks Parīzē Segejs Sazonovs 20. jūnijā rakstīja Ziemeļrietumu armijas 
virspavēlniekam Nikolajam Judeničam, informējot par “ārkārtīgi smago” 
iespaidu, kādu ASV sabiedrībā atstājušas Rīgā notikušās patvarības, tajās, 
“par laimi, vainojot vāciešus”. Tāpēc viņš uzsvēra, ka par katru cenu jānovērš 
patvarības no armijas puses pēc Petrogradas ieņemšanas, pretējā gadījumā 
var ciest “nacionālās intereses”, nesaņemot amerikāņu pārtiku.90

Situācija jūnija vidū

Maizes ceptuvju apmeklējumā 12. jūnijā Dž. Felkers pārliecinājās, ka 
stāvoklis kopumā ir uzlabojies un maizes izdales kārtība ir labi organizēta un 
vadīta. Tāpat viņš 13. jūnijā atzīmēja, ka pakāpeniski atveras mazie veikali 
un darbnīcas, pret amerikāņu virsniekiem vislielāko pieklājību izrāda gan 
militārās varas iestādes, gan civilās komitejas. Šajā laikā viņš ziņoja, ka atvesto 
ARA miltu krājumu pietiks vēl apmēram 12 dienām un ka dienā tiek patērēts 
ap 55 t balto miltu, iesakot panākt saimnieciskās blokādes atcelšanu attiecībā 
pret Latviju.91 Savukārt 15. jūnijā viņš telegrafēja V. Grīnam uz Parīzi, ka 
konstatējis ļoti smagu situāciju Rīgas slimnīcās, kur trūkst zāļu, dezinficējošo 
līdzekļu un ziepju.92

Tika sākta miltu aktīva nogādāšana maizes ceptuvēm, kas pēc tam 
nosūtīja produkciju maizes izdalīšanas vietās iedzīvotājiem. Tiesa, 12. jūnijā 



144 ēriks jēkabsons

amerikāņu virsnieki – misijas locekļi, personiski pārbaudot izdalāmās maizes 
kvalitāti, konstatēja, ka dažās vietās maize nav cepta no viņu piešķirtajiem 
kviešu miltiem, bet no nekvalitatīvāka sajaukuma, ko uzreiz norādīja varas 
iestādēm.93

Tomēr pakāpeniski kļuva redzams, ka krājumi izsīkst, un jau 11. jūnijā 
Dž. Felkers ziņoja Dž. Grūmam, ka miltu pietiks vēl 12 dienām, turklāt viņš 
pieprasīja panākt vietējo pārtikas kuģu kravu izlaišanu cauri Sabiedroto 
jūras blokādei, jo arī pilsētas krājumi ir izsīkuši un drīz būs jāslēdz vairākas 
zupas virtuves.94 13. jūnijā misijas loceklis E. Leins ziņoja Dž. Felkeram, ka 
no 9. līdz 13. jūnijam Rīgas pilsētas komitejai izsniegtas 82,2 t miltu, 45 kastes 
piena un 92 kastes cūkgaļas.95 Tiesa, miltu trūka, un 16. jūnijā Dž. Felkers 
atkal telegrafēja Dž. Grūmam uz Tallinu, kur tas bija devies, ka miltu pietiks 
tikai tekošai nedēļai, pēc tam būs jāslēdz dažas virtuves.96 Tajā pašā dienā 
rakstītajā ziņojumā viņš skaidroja, ka noliktavās palikušas 374 t miltu, kas 
pietiks tikai turpmākajām septiņām dienām. Tāpat viņš atzīmēja, ka cūkgaļa 
un piens izsniegti vienīgi slimnīcām un bērnu ēdināšanai, bet pārtikas 
situācija pilsētā ir ļoti nopietna, un ka pēdējā ziņa par kuģa “Lake Tulare” 
gaidāmo ierašanos Rīgā pēc konfliktsituācijas atrisināšanas ar vācu iestādēm 
saņemta 10. jūnijā.97

Dž. Felkers un divi citi misijas darbinieki jūnija vidū sarunā ar 
galvaspilsētas krievu laikraksta “Rižskoje slovo” līdzstrādnieku paskaidroja: 
“Mēs ejam palīgā dažādu Eiropas valstu izbadējušajiem iedzīvotājiem. Visa 
Eiropa tagad pārklāta ar Amerikas pārtikas misiju tīklu. Viņu darbības centrs 
ir Parīze. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas komitejas priekšgalā stāv pulkvedis 
Grīns. Latvija jau saņēmusi 2162 t kviešu [miltu]. Ar pārtikas vešanu uz Eiropu 
nodarbināti 120 kuģi.” Par paredzamo misijas darba ilgumu amerikāņi sacīja, 
ka tā strādās “tik ilgi, kamēr nokārtosies saimnieciskā dzīve un amerikāņu 
palīdzība vairs nebūs vajadzīga”. Viņi arī informēja, ka Rīgas slimnīcām jau 
izsniegtas taukvielas un piens, kā arī izsacīja savu spriedumu par Latvijas 
saimnieciskās atdzimšanas iespējām, visumā vērtējot tās visai augstu. Misijas 
leitnants Dž. Heringtons bija apceļojis apgabalus starp Liepāju un Rīgu, 
konstatējot, ka lauksaimniecības stāvoklis atšķirībā, piemēram, no Polijas, 
tur ir salīdzinoši labs. Tāpat amerikāņi bija pārliecināti par rūpniecības 
atjaunošanas labām izredzēm.98
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16. jūnijā Dž. Felkers sastādīja pārskatu, saskaņā ar kuru Pārtikas misija  
29. maijā pa dzelzceļu bija saņēmusi 339,2 t, ar kuģi “Lake Mary” 1. jūnijā –  
46,7 t miltu, no kuriem līdz 15. jūnijam bija izdalītas 810,4 t, bet Bērnu 
palīdzības fondam izsniegtas 1,6 t miltu, tādējādi noliktavās vēl atradās  
374 tonnas. Viņš rēķināja, ka apmēram 225 000 pilsētas iedzīvotāju 
nepieciešama apmēram 51 t, bet zupas virtuvēm – vēl 4 t miltu dienā, tādējādi 
miltu noliktavās pietiks septiņām, bet maiznīcās – trijām dienām. Pilsētas 
pārstāvji apgalvoja, ka pēc četrām dienām dažas zupas virtuves būs jāslēdz. 
Turklāt pārtiku pieprasījušas vēl vairākas pilsētas, starp kurām viņš minēja 
Sloku, Cēsis, kā arī Pleskavu Krievijā. Viņš atzīmēja, ka pēdējā informācija no 
kuģa “Lake Tulare” saņemta 10. jūnijā par to, ka kuģis gaida atļauju iebraukt 
Rīgā, bet, ņemot vērā konfliktsituāciju starp vāciešiem un britiem, Dž. Grūms 
gaida, kad tas būs pilnībā droši. Dž. Felkers rakstīja, ka pārtikas situācija Rīgā 
šajā laikā ir sevišķi nopietna un kuģa “Lake Tulare” krava – ļoti būtiska.99

Katrā ziņā amerikāņu atbalsts pilsētai šajā laikā bija ārkārtīgi nozīmīgs, 
ko izteiksmīgi apliecina arī L. Berkholca 16. jūnijā viņiem iesniegtais samērā 
plašais Rīgas situācijas raksturojums, lūdzot arī izkārtot tā publicēšanu 
ārzemju preses izdevumos. Tajā tika sniegti patiesi iespaidojoši skaitļi:  
1914. gada aprīlī Rīgā uz 1000 iedzīvotājiem bija viens, bet 1919. gada aprīlī 
– astoņi mirušie, turklāt starp pēdējiem 359 gadījumos kā nāves cēlonis bija 
fiksēts bads; 1915. gada martā un aprīlī no pilsētas slimnīcās ievietotajiem 
nomira 10,9 %, tajos pašos mēnešos 1919. gadā – 29,4 %, turklāt 32,3 % 
gadījumu cēlonis bija bads; Sarkankalna psihiatriskās slimnīcas iemītnieku 
mirstība no 7 % pirms kara bija pieaugusi līdz 21,8 % 1918. gadā; slimnīcu 
dzemdību nodaļās jaunajām mātēm nepietiekošas pārtikas dēļ pulss ir vidēji 
samazinājies līdz 40 sitieniem minūtē; no patversmēs mītošajiem bērniem 
50–75 % ir nepietiekoši baroti, kā rezultātā viņi cieš no dažādām slimībām 
un to formām, ieskaitot tuberkulozi, apātiju u. c. Bada dēļ bija veselu ģimeņu 
pašnāvības gadījumi, veco ļaužu mītnē Bruņinieku ielā 65 četru mēnešu laikā 
bija miruši 104 iemītnieki. Tika rēķināts, ka boļševiku varas laikā pilsētas 
iedzīvotāji pārtikā pret kartītēm saņēma vidēji 500 kaloriju dienā jeb trīs 
reizes mazāk par normu, utt. 100

Tomēr pārtikas izdales jautājuma tālākā attīstība aizkavējās sakarā ar 
turpmākajām militāri politiskajām norisēm. Rīgas apgādi ar amerikāņu 
pārtiku kavēja sarežģītā iekšpolitiskā situācija. 1919. gada 16. jūnijā  
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A. Niedras valdības sēdē tika ziņots, ka cietumos katastrofāli trūkst pārtikas, 
ko nosaka vispārējā situācija ar pārtiku pilsētā, un pilsētas valde nav 
vainojama. Sakarā ar to valdība uzdeva ārlietu ministra vietas izpildītājam 
Heinriham fon Brimmeram (von Brűmmer) vērsties ar lūgumu par cietumu 
apgādi pie amerikāņu Pārtikas misijas. Savukārt apgādāšanas ministra 
vietas izpildītājs A. Krastkalns šajā sēdē ziņoja, ka Pārtikas misijas darbība ir 
kavēta: “Misijai tiek likti ceļā šķēršļi no citu Sabiedroto puses. Ir zināms, ka 
daži kuģi, kas nāca uz Rīgu ar pārtiku, aizsūtīti atpakaļ.”101

1919. gada 16. jūnijā Dž. Grūms izplatīja īpašu paziņojumu “visām 
iestādēm”, kurā pasludināja, ka “nav nepieciešamības atsaukt ARA misiju no 
Rīgas un šai misijai netiek nekādā veidā traucēts tās pienākumu izpildīšanā 
un pārtikas izdalīšanā; majors Felkers (majors Felkers vada misiju kā 
personisks pulkveža Grūma pārstāvis) uzskata, ka viņa grupa Rīgā atrodas 
pilnīgā drošībā.”102

Pārtraukums misijas darbībā sakarā ar 
miera sarunu gaitu Parīzē

1919. gada jūnija otrajā pusē Parīzē notiekošās miera sarunas ar Vāciju 
nonāca strupceļā, radot nopietnus kara atjaunošanas draudus Eiropā, un to 
izjuta arī amerikāņu misijas darbinieki Rīgā. Vēl 18. jūnijā H. Hūvers telegra-
fēja Dž. Grūmam, ka nesaskata nepieciešamību atsaukt Latvijā un Lietuvā 
darbojošās misijas, un uzsvēra, ka tādas tiesības ir tikai viņam un amerikāņu 
ASV kara flotei, nevis Sabiedroto kara vai civilajam sektoram. Ārkārtējas 
situācijas gadījumā un ja viņa vai amerikāņu flotes rīkojums nebūtu saņemts, 
bet personāls un kuģi būtu apdraudēti, H. Hūvers pilnvaroja Dž. Grūmu 
patstāvīgi pieņemt lēmumu par personāla atsaukšanu. Taču Dž. Grūms bija 
satraucies, atbildot, ka stāvoklis Liepājā ir ļoti nopietns, aizbildinoties ar 
neiespējamību paskaidrot sīkāk telegrāfiski. H. Hūvers ļoti nevēlējās darbību 
pārtraukt un 19. jūnijā telegrafēja birojam Dancigā, nododot tam jūras spēku 
vadības atļauju pieņemt lēmumu attiecībā uz karakuģa “Lea” nosūtīšanu uz 
Liepāju stāvokļa “noskaidrošanai”. Viņš uzsvēra savu vēlmi turpināt darbību 
bez pārtraukuma, ja vien nebūs apdraudēts personāls un kuģi. Viņš pats arī 
paskaidroja vienu no galvenajiem iemesliem – Vācijas valdības noslēgtie 
līgumi ar ARA bija lielāki nekā, piemēram, Polijai un Čehoslovākijai. Vēl pēc 
tam, kad tajā pašā dienā bija saņēmis informāciju no Dancigas, ka esošajos 
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apstākļos kuģa klātbūtne nepieciešama šajā pilsētā, H. Hūvers telegrafēja  
Dž. Grūmam, ka paļaujas uz viņa spēju “taktiski” atrisināt visas 
problēmsituācijas un nepakļauties no malas dotam rīkojumam par darbības 
pārtraukšanu.103

Tomēr uzreiz pēc tam amerikāņi Latvijā saņēma Antantes Augstākās 
kara padomes pavēli visiem Sabiedroto armiju virsniekiem nekavējoties 
atstāt visas “vācu ostas un pilsētas”. Misijas darbinieks tulks Č. Zakovskis 
19. jūnijā no rīta ieradās laikraksta “Rižskoje slovo” redakcijā, informējot par 
plkst. 3 dienā gaidāmo aizbraukšanu mašīnās un pa dzelzceļu uz Liepāju. 
Jau 18. jūnijā no Rīgas uz Liepāju sakarā ar telegrāfa līnijas nedarbošanos ar 
automašīnu bija devušies misijas locekļi F. Patersons un E. Leins.104 Viņš arī 
norādīja, ka minētā padome pagaidām aizliegusi kuģiem ar pārtiku iebraukt 
“vācu ostās”. Misijas rīcībā esošos krājumus, kuru pietiks apmēram 10 
dienām, tā nodeva pilsētas pašvaldības rīcībā. Zīmīgi, ka amerikāņu pārstāvis 
īpaši uzsvēra, ka aizbraukšana nekādā veidā nav saistīta ar strauji briestošo 
igauņu un latviešu konfliktu ar vācu spēkiem Cēsīs un apkārtnē, kā arī izteica 

Leitnanta Dž. Heringtona ziņojums par pārtikas cenām Rīgas tirgū. 1919. gada 
3. jūnijs. HIA, ARA, EU, box 337-16
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nožēlu par aizbraukšanu no pilsētas, pie kuras īsā laikā pierasts, un tāpēc, ka 
tā jāatstāj “pārtikas jautājumam tik svarīgā brīdī”. Prese arī ziņoja, ka sakarā 
ar notiekošo Parīzē ir aizkavēta otra amerikāņu pārtikas kuģa ierašanās 
Rīgā. A. Niedras valdības Apgādības ministrija un ministra vietas izpildītājs 
A. Krastkalns šajā laikā informēja, ka sperti soļi, lai iedzīvotājus neatstātu 
bez maizes, turklāt aizbraukusī misija atstājusi zināmus pārtikas līdzekļus. 
Pamats satraukumam bija, jo līdz ar misijas aizbraukšanu no tirdzniecības 
vietām pazuda maize, un jau 20. jūnija vakarā to vairs nekur nevarēja saņemt. 
21. jūnijā stāvoklis nedaudz uzlabojās, atsevišķās vietās parādoties maizei, 
taču nevis par 2,25–2,50 rbļ., bet divas reizes dārgāk – 4–5,50 rbļ. mārciņā.  
23. jūnijā prese gan ziņoja, ka aizbraucot amerikāņi izteikuši cerību atgriezties 
ap 25. jūniju.105 Amerikāņu atstātās taukvielas (900 kastes) 21. jūnijā tika 
izsniegtas kopumā 62 “ēdienu namiem” dažādās Rīgas vietās.106

Sakarā ar smago sociālo situāciju pilsētā bija jāpievērš pastiprināta 
uzmanība Muitas dārza noliktavās atstāto amerikāņu miltu apsardzībai, 
kas 20. jūnijā tika uzticēts atjaunotajai Skolnieku rotai.107 21. jūnijā Liepājas 
un Rīgas misijas 47 vīriem Liepājā tika dots rīkojums ar visu savu bagāžu 
kāpt uz tvaikoņa “Lake Tulare”. Dž. Felkers un vēl daži to izdarīja 20. jūnija 
pēcpusdienā, pārējie – 21. jūnijā no rīta. 23. jūnijā H. Hūvers, kaut arī “ar 
nožēlu”, akceptēja notikušo. Starplaikā – 22. jūnijā – Dž. Felkers sastādīja 
samērā detalizētu pārskatu ARA vadībai Parīzē par transporta iespējām 
– dzelzceļiem un ostu – Rīgā un apkārtnē, kā arī rūpniecības stāvokli. Tas 
bija balstīts uz sarunās ar atbildīgajām amatpersonām iegūtu informāciju, 
kas ietvēra arī ostas dziļumu mērījumu un tehniskā stāvokļa, noliktavu, 
darbnīcu, dzelzceļa un dzelzceļa tilta saimnieciskos datus.108

Nobeigums un secinājumi

Kā zināms, Vācijas delegācija Parīzē pieņēma miera noteikumus, un 
tā rezultātā arī Sabiedroto misijas Baltijas ostās atkal varēja nokāpt krastā.  
25. jūnija pēcpusdienā amerikāņi kuģī “Lake Tulare” izbrauca no Liepājas uz 
Rīgu, nākamajā dienā ierodoties Latvijas galvaspilsētā, kas pēc Cēsu kaujām 
dzīvoja tauvojošā kara draudos. Sākās jauns darbības posms, stāvoklis 
pilsētā bija sarežģīts, turklāt amerikāņi aktīvi iesaistījās cīņu noregulēšanā 
pie Cēsīm un Rīgas, kā arī bija liecinieki igauņu artilērijas bombardētajā un 
panikas apņemtajā galvaspilsētā. Taču tas bija vēlāk. 19. jūnijā noslēdzās ARA 
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misijas darbības pirmais posms Latvijas galvaspilsētā, turklāt tas iezīmējās 
ar sarežģītiem darbības apstākļiem no politiskās, sociālās un vienkārši 
cilvēciskās situācijas redzes viedokļa. 

ARA un V. Grīna vadītās misijas locekļi bija pirmie amerikāņi, kuri 
organizēti ieradās Rīgā kā savas valsts pārstāvji, turklāt izvērsa pilsētā 
būtisku darbību. Jau maija beigās arī Ņujorkas prese atzīmēja telegrammas 
pienākšanu ASV delegācijai Parīzē no Rīgas, kurā tika vēstīts, ka pilsētā ar 
lielu prieku uzņemta ziņa par amerikāņu Pārtikas misijas gaidāmo ierašanos 
ar miltu krājumiem.109

Tā tas patiesi bija un jāatzīst, ka ARA sniegtā palīdzība ārkārtīgi smagā 
situācijā esošajām Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm un iedzīvotājiem 
kopumā bija ļoti būtiska un nozīmīga. Faktiski tas bija svarīgs ieguldījums 
cīņā ar badu un slimībām pēc visās sociālās dzīves jomās postošajiem 
boļševiku varas mēnešiem, turklāt norisa laikā, kad pilsēta vēl neatradās 
Latvijas Pagaidu valdības un tās iestāžu pārziņā. Tādējādi amerikāņi kļuva 
par lieciniekiem gan sarežģītajai sanitārajai un pārtikas situācijai, gan 
militāri politiskajam stāvoklim, savu varu no boļševikiem atbrīvotajā reģionā 
cenšoties nostiprināt Vācijai un vietējiem vāciešiem, A. Niedras valdībai, 
kā arī K. Ulmaņa vadītajai Latvijas Pagaidu valdībai. Jāatzīst, ka amerikāņu 
iespaids uz stāvokli Rīgā bija nozīmīgs, un līdz šim tas vēstures literatūrā 
praktiski nav aplūkots. Neraugoties uz to, ka ASV oficiālā nostāja pret Baltijas 
valstu neatkarības jautājumu bija piesardzīga un nogaidoša, ARA misija savu 
specifisko mērķu vārdā sniedza palīdzību visām Latvijas iedzīvotāju grupām 
neatkarīgi no tautības un izcelsmes un pat pievērsa īpašu uzmanību, lai šis 
līdzvērtības princips tiktu stingri ievērots.
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Ēriks Jēkabsons 

americans in riga: american relief administration 
may–june 1919, the first phase of action

Starting with the first years of World War I, humanitarian aid and action 
in the war-torn European countries was rendered by USA aid organisations, 
and in February 1919 the American Relief Administration (ARA) was 
established in Paris under the guidance of the Director - General Herbert 
Hoover. The main task of the organization was donation of food supplies, 
thus securing the US market after the war and ceasing humanitarian disaster 
that endangered many countries, particularly in Central and Eastern Europe. 
H.Hoover himself saw the need to stop the looming threat of Bolshevism from 
Soviet Russia to Europe by rendering humanitarian aid as one of the tasks of 
his organization. From April 1919 the organization started its activities in the 
Baltic states, initially establishing the centre of the mission in Liepāja from 
where it operated in Tallinn, Kaunas and Riga after its capture (on May 22, 
German forces captured the city and until the beginning of July it actually 
remained under the German occupying power despite the fact that the First 
Latvian Independent Brigade was part of the Landeswehr and the so called 
pro-German government of Andrievs Niedra worked there). The aim of the 
article is to depict the activities of the US ARA mission and at the same time 
the activities of the American political- military mission to Latvia in Riga in 
the period of the Latvian Independence War starting with its arrival in late 
May till departure in relation to the events in Paris on June 19.

Practically no information related to this period has been preserved in 
the archives of Latvia. Therefore the bulk of the sources relevant to the ARA 
activities during the period under discussion are the archival materials of 
the Hoover Institution Archives. Representatives of ARA and the mission led 
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by V.Green were the first Americans who came to Riga as representatives 
of the USA and got engaged in the relief activities, in the first place saving 
the inhabitants of the city from starvation. As early as in the end of May the 
New York press noted the arrival of the telegram from Riga addressed to the 
US delegation in Paris apprising the arrival of the American food relief with 
flour. 

The aid rendered by ARA to the institutions of Riga municipality and its 
residents in this troublesome situation was of paramount importance. In fact 
it was an important contribution to the fight against hunger and diseases 
following the devastating months of the Bolsheviks power, especialy as 
it was rendered during the period when the city was not yet under the 
jurisdiction of the Latvian Provisional Government and its authorities. Thus 
Americans witnessed both the complicated sanitary and food situation as 
well as military and political situation at the time when Germany, local 
Germans, the Andrievs Niedra Government and the Latvian Provisional 
Government under the leadreship of K.Ulmanis were anxious to strengthen 
their power in the region liberated from the Bolsheviks. It has to be admitted 
that the American impact on the situation in Riga was crucial and so far this 
subject  has not yet been raised in the historical literature. It can be outlined 
taking into account the well-known official position of the USA on the issue 
of independence of the Baltic States (cautios and hesitant) as well as ARA’s 
activities in the name of its specific objective while rendering aid to all groups 
of Latvian population regardless of nationality and origin, and even paying 
particular attention to the principle of equality mentioned above.

Key words: Latvian Independence War, Riga, social situation, USA aid, 
German occupation 
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