žiema
Trečiasis Kuršo mūšis
Gruodžio viduryje frontas vėl atgijo. Dumblas ir purvas
tapo kieta žeme, o gatvės ir keliai vėl išvažiuojami. Per pirmas dvi gruodžio savaites aprimę kovos veiksmai atsinaujino. Abi pusės laiką išnaudojo pajėgoms pergrupuoti. Mėnesio pradžioje šiaurės armijų grupė buvo tokios sudėties:
Sausumos
kariuomenė SS/Policija Liuftvafė Jūrininkai

Iš viso

16-oji armija 126 011

19 731

7 680

4

153 426

18-oji armija 302 179

18 716

25 039

6 186

352 120

428 190

38 447

32 719

6 190

505 546

Trečiąją gruodžio savaitę Raudonoji armija baigė rengtis
puolimui. 1944-12-21 rytą smarkus artilerijos ugnies šuoras
užgriuvo vokiečių pozicijas į pietus nuo Saldaus. Norėdamos
atskirti abi vokiečių armijas ir smūgiu iš rytų užimti Liepoją,
į ataką pakilo trys rusų armijos.

Vokiečių pėstininkas nesibaigiančiose kovose, esant minusinei temperatūrai.
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Sovietai apšaudo vokiečių pozicijas.
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Trečiasis Kuršo mūšis.
Sovietų puolimas 1944 m. gruodžio 22 d.
NARA, T-78, Roll 136, 6065246

Kovinė grupė skuba į priedangą.

Rusai puolė nepaprastai aršiai. Vokiečių frontas jau pirmosiomis puolimo valandomis buvo pralaužtas. Ketindama
pasiųsti pastiprinimą į fronto plyšį prie Pampalių armijų
grupė nedelsdama paskelbė pavojų tankų ir šturmo pabūklų
padaliniams. Kitą rytą iš skirtingų divizijų paskubomis sudarytos kovinės grupės ėmėsi ribotų kontrsmūgių. Nepaprastai sunkiai, panaudojus paskutines pajėgas, naktį į gruodžio
23-iąją plyšį fronte pavyko užkimšti! Taip žlugo pirmasis sovietų mėginimas prasiveržti; jiems pavyko laimėti tik 4 km
teritorijos į gylį.
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... Gruodžio 25 d. vėl užgrojo rusų pabūklai, sutratėjo lėktuvų patrankos, sužlegėjo tankai. Mūšis prasidėjo iš naujo.
Priešakinės kovinės grupės apkasuose prie Džūkstės, kur tuo
metu vyko svarbiausi įvykiai, vėl buvo išblaškytos.

Per trumputes pertraukas tarp kovos veiksmų landseriams likdavo tik „cigaretės ilgio“
pertraukėlės praryti užnugario tarnybų vargais negalais atgabentą maistą, dažniausiai
šaltą, ar paprasčiausiai nusnūsti.

Sovietai nedavė laiko atsikvėpti. Nepavykus prasiveržti
prie Pampalių, jie vėl puolė kiek šiauriau, Duobelės apylinkėse. Ten besikaunančius vokiečius jiems pavyko nustumti apie
3 km į vakarus, bet vėliau visus kitus mėginimus prasiveržti
sustabdė III SS tankų korpuso ugnis.
Pabūklai nutilo tik per Kalėdas. Užnugaryje mažos latvių
kaimų bažnyčios buvo perpildytos, tvyrojo artėjančios pabaigos nuojauta. „Tyli naktis, šventa naktis“ skambėjo neilgai...

Išvarginti mūšyje
vokiečių kariai ilsisi.
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Net ir atšiauriomis žiemos sąlygomis įtvirtintas gynybos taškas papildomas maisto ir
amunicijos atsargomis.
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