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VELTĪJUMS LATVIJAS 40 GADU DIBINĀŠANAS AT-

CEREI, LATVIJAS LIELAJAM MINISTRAM ZIGFRĪ-

DAM A. MEIEROVICAM UN TAUTIEŠIEM DZIMTENĒ

UN TRIMDĀ.

Četrdesmit gadus atpakaļ no nekā radās brīva Latvijas

valsts. Kā krāšņa puķe tā uzplauka un ziedēja, un ka neap-

jausts brīnums, gan sengadus auklēts tautas apziņā, tas

pēkšņi tā bija. Tā nebija viegla cīņa pāri karam, postam

un tautas ciešanām. Bet tautai bija vadoņi un tā atdzima

jaunai dienai. No kurienes nāca šis garīgais un idejas

spēks, kas tik tāļu kara negaisos izkaisīto tautu atkal sa-

pulcēja vienkopus dzimtajā zemē? Kas bija tie vīri ar ne-

gantu drosmi teikt un daudzināt Latvijas vārdu, kam tau-

ta nomāktībā pat negribēja sekot? Daudzu vīru vārdi kļu-

va par simboliem. Blakām Auseklim, Kronvaldam un ci-

tiem, kas aizdedzināja brīvības sārtu, to jo gaiši pacēla

mūsu lielais Prezidents K. Ulmanis, viņa dienu līdzgait-
nieki pulkvedis Kalpaks, Z. A. Meierovics un citi. Grūti iz-

protama tā drosme un dziņa uz cīņu un darbošanos tanī

laikā, kad pasaules sabiedrībā Latvijas jēdziens bija pil-

nīgi nedzirdēta skaņa. Un nereti vienkārša laime un saga-

dīšanās vēl paglāba šo vārīgo un jauno neatkarības dēstu.

Bet 40 gadus atpakaļ mums bija vīri, kam materiāli labumi

nerūpēja. Mums bija arī Zigfrīds A. Meierovics.

Bet kā ir šodien? Atkal viena tautas daļa nu jau 15 ga-

dus ir bēgļu gaitās. Toreiz tie plūda uz austrumiem, tagad

uz rietumiem un jo tāļu izkaisīti. Toreiz Latvijā atgriezās
apmēram puse no bēgļiem, tagad — kas zina, vai jel pilns

kuģis piestās Latvijas krastā. Kāpēc tā? Toreiz svešas ze-

mes patvērumā pagāja tikai daži gadi, puse tā laika, ko

esam jau pavadījuši mēs. Pie tam pēckara un komunisma

haoss Krievijā vienkārši aizbiedēja cilvēkus prom un at-

pakaļ no kurenes tie nākuši. Un tomēr puse palika un dzī-

voja tāļu prom no dzimtās zemes. Kā būtu šodien? šodien

varbūt vēl būtu, kas saklausītu dzimtenes aicinājumu, bet

mēs vēl nezinām, kad tas nāks, un tad varbūt to nesadzir-

dēs neviens
...

Ko nepieveica sarkanais mēris, to pamazām

un neatlaidīgi pievārē Amerikas putras kalni.
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Mēs baidāmies sev atzīties, bet nacionālais kopības ele-

ments trimdas latviešos beidz eksistēt. Vēl dibinām biedrī-

bas, partijas un dalām amatus, un līksmojamies un dzena-

mies pēc mantas. Protams, viss tas bioloģiski nepieciešams,
ko pārmest nevar nevienam, katram savs kažoks tuvākais

un mēs jau uz Ameriku nenācām Latviju glābt, kā vien pa-

ši savu ādu. Mūsu lielmanība nav zudusi, un kā gan varētu

sētnieks aizmirst savu amatu un kā varētu zemniekam un

strādniekam tā nepielipt, kas pēkšņi tiek pie mantas. Vai

šeit arī neslēpjas atbilde, kamdēļ mums vēl trimdā nav ra-

dušās vadītājas personības, kam sekotu pārējie un kas

uzturētu nacionālo vienības dziņu un apziņu? Acīmredzot

pieēdušais vēlas tikai snaust, idejas dzimst vienīgi cīņā un

grūtībās. Mēs laipnā kārtā un smaidīdami pārdzīvojam na-

cionālo sairšanas procesu un lēnāni, tāpat kā citu tautu

trimdinieki, iekļaujamies svešas zemes vidē. Tas izskaidro

arī individuālās kultūras grimšanu, dēku romānus un feļe-
tonus apzīmējot par literātūru utt. Pravietiski šodien pie-
rādās kāda rakstnieka vārdi, par ko viņu aprēja dažus ga-

dus atpakaļ, ka Latvijai sevi paglabās vienīgi nemantīgie.
Vai tiešām arī starp mums neradīsies kāda neganta

balss, kas iztraucēs mūs no lēnās sairšanas, kas saturēs

kopā kaut daļu, kam nav sirdī cita kompromisa, kā vien

dzimtenes jēdziens? Vai tas būtu dzejnieka sauciens pie

Baltijas jūras, kam vējš pāri atnes Kurzemes priežu smar-

žu? Mēs šeit esam mazi, bet daudz mēs varētu palīdzēt sa-

vai tautai dzimtenē, no kuras atkal celsies jaunā Latvija.
Jaunie latvieši trimdā, svešās zemēs un tautās jūs pazudī-
siet kā smilšu grauds jūrmalā, jūs vienīgi variet kas būt

kopā ar savu tautu un valsti. Latvija jums sola darbošanās

un celšanas prieku, atkal vīru vārdi un idejas kļūs simboli,
vai tas nav ko vērts? Un kas zina, vai šo dienu nepiedzī-

vojam ātrāk, kā šodien vēl apjaušam? Mūsu tautai var

vienīgi noderēt svešu asiņu piejaukums, vediet, jau gata-
vojiet laikus tam, jūsu amerikāņu, angļu un vācu sievas

un vīrus uz Latviju. Tur netrūks nevienam ko būvēt, celt

un pārtaisīt. Un strādāt, strādāt pašam sev un savā labā,
vai nav vissvarīgākais katra cilvēka būtībā? — Redziet,
šī pati grāmata ir veltīta kāda vīra nemirstībai šodien,
kas tautas vēsturē un dzīvē kļuvis par simbolu. Un šis



7

virs, Zigfrīds Anna Meierovics bija tikai latvietis no mā-

tes sirds, nākdams ar svešu asins piejaukumu no tālienes,

viņš neprasīdams, kas maksās, dzīvoja un cīnījās līdz kļu-
va valsts Latvija. Tā nereti tautu dzīvē rodas personības,

daļēji ar svešu izcelsmi, kuru degsme un nacionālā pieķer-
šanās ir dzidra kā avots. Latviešu jaunie, mēs raugāmies

uz jums, varbūt jūsu vidū būs kāds, kam tautu celsies un

sekos, mēs esam eksponēti tam. Dievs mīl tikai karstos un

aukstos, remdenos nosmeļ kā neskaidras putas no viruma.

Neaizmirstiet, latvieši, grāmatas, trimdas grāmatas un grā-
matas no dzimtenes. Varbūt taisni šīs grāmatas no dzim-

tenes vairāk kā viss cits uzturēs un dos impulsu jaunai

strāvai, un vilnis no jauna pārvelsies mūsu pašuzturēšanās

dziņai. Mēs esam imūni pret sarkano sērgu, nekāda grā-
mata nevar mums kaitēt, bet mēs pazudīsim, ja nepazī-
sim paši sevi un savu pretinieku. Pret ienaidnieku jācīnās

ar viņa paša ieročiem, un jābūt gataviem kaut ar pašu ne-

labo likties vienā gultā, lai tiktu viņam pie rīkles! Grāma-

tas un vienīgi grāmatas ir bijušas dzenulis, ideju devējas

un uzturētājas katras tautas dzīvē. Mēs taču arī gribam un

vēlamies būt kautkas. Bet vispirms būsim latvieši.

Dziļā cieņā mūsu galvas liecas tautas lielo vīru piemiņai.

Nē, Imanta vēl nava miris .
Ed. Dobelis.
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Pirmā nodaļa

Zigfrīds Meierovics šodien atskatījās uz saviem trīs-

desmit mūža gadiem. Viņš bija tikko piecēlies, kad "Re-

gina" viesnīcas kalpotājs pasniedza šārīta pastu. Kundze

Ģertrūde un bērni Zigurds un Melita novēlēja viņam laimes

un sūtīja mīļus sveicienus. Kundze rakstīja, ka gaidījusi

viņu, savu dievināto Zigfrīdu, Rīgā, un gatavojusies uz ģi-

menes svinībām. Vai sešu gadu laulības dzīvē šī lai būtu

viņam pirmā reize, nepavadīt šo dienu savējo vidū? Viņa

tam neticot. Varbūt vēstule šķersosies ar viņa braucienu

no Pēterpils uz Rīgu. Bēgļu Centrālkomiteja taču varot vi-

ņu uz vienu dienu atsvabināt. Ja tas tomēr nenotiktu, šīs

mēmās rindas viņu sirdsmīļi sveicinot un viņa to garā skūp-

stot. Bērni, Zigurds un Melita, kā to liecinot viņu pieraksts,

pievienojoties viņas novēlējumiem.

Zigfrīds vēlreiz pārlasīja vēstuli. Mīļš tam bija katrs

vārds, ko tā pauda. Tur bija tik daudz sirsnības un patiesas

mīlestības. Ta bija viņa Ģertrūde, šī lauku meitene, kuru

viņš, tikko beidzis stūdijas un dabūjis pirmo angažamentu

kādā apdrošināšanas biedrībā, iecerēja un apprecēja. Pēc

gada viņu saistīja kādā bankā atbildīgā postenī, un atkal

pēc gada viņu izvēlēja par bankas direktoru. No tās dienas

sākās viņa darbība daudzās organizācijās. Kara sākumā

viņš iestājās Viskrievijas zemstu savienībā un viņu pieko-

mandēja galvēnai valdei Maskavā. Šīs savienības ierēdņus
atsvabināja no kara dienesta, jo tā bija visplašākā organi-

zācija valstī, kas darbojās frontes aizmugurē ar savām pro-
duktu noliktavām, lazaretēm, pārsienamiem punktiem un

daudz un dažādām labierīcībām. Savienība skaitījās par
krievu muižniecības lepnumu un tai bija milzu līdzekļi. Dar-

bojoties zemstu savienībā, Zigfrīdam Meierovicam atlika

vēl laika uzņemties Maskavas komercinstitūtā docentūru un

darboties līdz Maskavas latviešu organizācijās, kas viņu
izvēlēja par delegātu Bēgļu Centrālkomitejā Pēterpilī.
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Viņš uzplēsa otru liela formāta vēstuli un izņēma no ap-

loksnes savas ģimenes kopuzņēmumu. Ja, nedēļu atpakaļ,
uzturoties Rīgā, Ģertrūde bija viņu ar bērniem aicinājusi

pie fotogrāfa. Tagad šis pārsteigums.

Tur viņš stāvēja savas ģimenes vidū, — slaids, stalts,

ar paceltu galvu. Neviena rūpju rieva nekropļoja viņa aug-

sto pieri, kuru sedza bieza melnu matu kārta ar celiņu krei-

sā pusē. Tumšās uzacis bija tik līdzenas kā mākslinieka ro-

kas gleznotas. Lielās, brūnās acis raudzījās ar labsirdīgi

asu skatienu caur pensneja neierāmētiem stikliem. Plānos

skūtos vaigus atdalīja smails deguns un noslēdza ass

smakrs. Savas kuplās melnās ūsas viņš bijāTāpcirpis, virslū-

pu rotāja plāni melnu matu asni. "Diplomāta seja", viņš

iesmējās, kavēdamies pie savas fotogrāfijas. Viņam blakus

stāvēja Ģertrūde, kurai tas bija aplicis roku ap kaklu. Kun-

dze bija vidēja auguma, patumšiem bizēs sapītiem matiem,

kas tūkstošveidīgos locījumos sasprausti galvas vidū. Tā

nebija toreizējā mode, bet Ģertrūde vispār modes neatzina,
turēdamās pie praktiskas vienkāršības, ko mācījusies lauku

inteliģentā sabiedrībā. Jo vienkāršāk, jo labāk — bija vi-

ņas dzīves devīze. Zem pazemās pieres un kuplajām uza-

cīm mirdzēja mīļi smaidošs dzidru zilu acu pāris, šīs acis

runāja savu valodu — mīlēt un nekad nedusmot, uzupurē-

ties, neprasot gandarījuma. Zigfrīds dažbrīd sev jautāja:

ko darītu Ģertrūde, ja viņš iemīlētu citu sievieti? Vai viņa
tam dusmotu un klāstītu savas bēdas draudzenēm? Nē, to

viņa Ģertrūde nedarītu. Viņa pazemīgi ciestu un gaidītu

viņu, Zigfrīdu, atgriežamies pie viņas. Viņas seja nebij
skaista: patukli vaigi, pastrups deguns, bet sārtas, vilino-

šas lūpas. Tiklīdz šīs lūpas atdarījās — nepretenciozi plū-

da viņas valoda, acis iegailējās, seja izteiksmīgi padevās ai-

cinošam sievišķīgam smaidam. Viņiem priekšā stāvēja, ro-

ciņās sadevušies, Zigurds un Melita.

"Lūdzu pie telefona", ienāca apkalpotājs ar vēstījumu.

Viesnīca "Regina" neskaitījās par pirmklasīgu viesnīcu

un to apkalpoja viens telefons pie šveicara vestibilā. Zig-
frīds apmeta mēteli ap pleciem un ātri nosteidzās no trešā

stāva lejā.

Atgriezies istabā, viņš sāka ģērbties. Viņu izsauca
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pulksten 10.00 uz Centrālkomitejas sēdi. Pēc pusstundas

viņš atradās uz Aleksandra laukuma, pretim Aleksandra

teātrim, un kāpa pa pirmā nama nomītajām pliena trepēm
ceturtā stāvā,kuru aizņēmalatviešu bēgļu organizācija. Kad

Zigfrīds Meierovics iegāja sēžu zālē, šauri garenā istabā

ar vienkāršu garu dēļu galdu un tikpat vienkāršiem krēs-

liem ap to, bija jau sapulcējušies visi Centrālkomitejas lo-

cekļi: Vilis Olavs, Jānis čakste, Arveds Bergs, Fridrichs

Vesmanis, Kārlis Zariņš, Kristaps Bachmanis, Jānis Kreic-

bergs, Jānis Brūmelis un abi valstspadomnieki — J. Gold-

manis un J. Zālītis.

Priekšsēdētājs Vilis Olavs atklāja sēdi.

"Ar visaugstāko pavēli, kas izsludināta šīs dienas "Val-

dības Vēstnesī"', bijušais Pēterpils pilsētas priekšnieka pa-

līgs Vikentijs Ivanovičs Baftalovskis iecelts par visu bēgļu

komiteju galveno revidentu valstī. Domājams, ka arī mūsu

Bēgļu Centrālkomitejai valdības revizija nepaies secen. Vai

grāmatvedība un kase par valdības izsniegtām summām

kārtībā?" Sirmā Olava mierīgais skats aplidoja visus klāt-

esošos. "Vārds budžeta nodaļas vadītājam Fridricham Ves-

manim."

"Katra summa, kas saņemta no lielkņazes Tatjanas

komitejas, izlietota lietderīgi, saskaņā ar Centrālkomite-

jas protokoliem. Kase un grāmatvedība pilnīgā kārtībā,"
Vesmanis sonorā balsī referēja.

"Kārtība un godīgums ir Centrālkomitejas, šī mūsu par-

lamenta lepnums," uzsvēra Jānis čakste.

"Organizācija, kas apvieno 600,000 izkaisītus bēgļus,
vienu trešo daļu visas latvju tautas, ir cienīga parlamenta
vārda. Esmu vairākkārt šinīs telpās, pie šī galda uzsvēris

Centrālkomitejas lielo organizātorisko darbu, mūsu tautas

apvienošanas ideju bez partiju un pārliecību izšķirības,
šis darbs šķetināts tūkstošiem pavedienu. Pēterpils, Mas-

kava, Charkova, Kijeva, Odesa, Rostova pie Donas, Kau-

kāzs, Volga un neskaitāmas sīkas pilsētas valstī — tie ir

atstatumi, kas mērojami tūkstošiem kilometru. Mūs nav

atbaidījis ne tālums, ne satiksmes grūtības. Mums ir 200

subkomitejas, kas saskaņojušas savu darbību ar mums. Ja

kāds pārgalvis miera gados būtu attīstījis tamlīdzīgu domu



12

tautas apvienošanas idejā, mēs to būtu noturējuši par fan-

tastu. Mēs bijām sašķēlušies neskaitāmās partijās, biedrību

biedrībās, un nekas mūs neapvienoja. Tad nāca posts un

nelaime pār mūsu tautu un tā izklīda kā senie jūdi pa vi-

su pasauli. Mēs atcerējāmies dzimteni, mūsu tēvu zemi. Tā

kļuva mums atkal mīļa, jo mēs bijām to zaudējuši. Cen-

trālkomiteja nostājās šai tūkstoš kilometru atstatumos iz-

klaidētai tautai priekšgalā: tā vedama atpakaļ uz pazaudē-
to zemi, neviens latvietis nedrīkst svešumā bojā iet! Mūsu

vēsturē daudz spilgtu ainu, kas liecina, ka svešas varas

centušās mūsu tautu iznīcināt. Ja mēs sveštautiešam stās-

tam, ka smakdami zem 700 gadu jūga, neesam iznīcināti,
tas apmulst neticībā. Ja šim pašam sveštautiešam rādām

mūsu simtiem tūkstošu tautas dainas, kas gadu simteņos

no paaudzes uz paaudzi uzglabājušās tautas mutē un ta-

gad uzrakstītas un rakstos iespiestas, viņa izbrīns top vēl

lielāks. Tādēļ arī saprotama mūsu strēlnieku varonība, ku-

ru apbrīno visa pasaule: tas mūsu sentēvu mantojums, šo

varonību es gribētu apzīmēt kā pirmo akordu ieskaņā jau-

nam laikmetam. Varonība pielīdzināma mūžīgi kvēlojošam

ugunskuram: viesuļa negaiss uzpūš sprēgājošas dzirkstis

par liesmu stabiem! Vienas tautas varonība atdzimst tās

postā un nelaimē. Tas pats sakāms par Centrālkomiteju,
šo mūsu parlamentu pēc 700 gadu jūga. Es neņemos iz-

šķirstīt mūsu tautas vēstures lapas uz priekšu. Tomēr

viena pārliecība man ir: šis parlaments nebūs pirmais un

pēdējais, kam noteikt un sargāt mūsu tautas likteni. Lai

sūta mums revidentus, lai krievu valdība mūs spaida ar

varbūtējiem ierobežojumiem, mūsu absolūtais godīgums
salauzīs katru asmeni, kas pret mums būs vērsts."

Viļa Olava runa atstāja dziļu iespaidu. Visi zināja, ka

Olavs, grūtas slimības nomākts, pavada naktis bez miega,
ciezdams neaprakstāmas fiziskas sāpes. Viņš bija bāls iz-

kaltis kā balināta linu šķiedra. Vissarežģītākos gadījumos

un nopietnos brīžos, kā šodien, kad stāvēja degpunktā Cent-

rālkomitejas prestižs, viņš ņēma vārdu. Viņa valgās acis

iegailējās, dzīslas deniņos uzpampa, bālajā sejā iesitās vēr-

došas asins šaltis, nāsis trīsēja itkā gaisa alkdamas, un

plānās lūpas bij tik izteiksmīgas, itkā tās sniegtu skūpstu

mīļotai sievietei. Patiesībā viņš skūpstīja katru vārdu, kas
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plūda pār viņa lūpām. Dārgs bija šis skūpsts, jo mazākais

uztraukums viņu tuvināja kapam. Viņa nevarīgā, krievu

cietumos sabendētā sirds applūda asinīm, tiklīdz viņš pie-

skārās savas tautas liktenīgām dienām, vēsturei. Arī viņš
šinī vēsturē bij ierakstījis dažas lapas puses: tās paudīs

viņa laikmetu un nekad nenodzeltēs. Bet nākotne, šis no-

slēpumainais sfinkss, bija jau pavēris plīvuru — latvju
tauta savā nelaimē atdzima, un viņš svētīja visu tautas

slāņu apvienošanās brālību. Būdams garīdznieks, viņš bija

masu psīchologs. Bēgļu kongresos un Centrālkomitejas

plenārsēdēs viņš bija ģeniāls prezidents: aukstasinīgi ie-

cietīgs, asumu nogludinātājs un izlīdzinātājs. Bet dažbrīd

viņu nomāca baiga nojauta: stāvēdams ar vienu kāju kapā,

viņš sabruks, nepabeidzis savu svētīšanas darbu līdz galam.

Tur, Rīgas frontē, cīnījās latvju strēlnieki, tie ticēja savai

varonībai. Še, Pēterpilī, strādāja parlaments, tam sanākt

arī dzimetnē. Bet viņš, kur viņš tad būs ? Vai viņa pīšļi at-

dusēsies Ņēvas krastos, Somijā, Krievijas dienvidos? Sen

viņš bija nolēmis doties prom no Pēterpils — ārsti, viņu
dien no dienas mudināja aizbraukt. Viņš atsacīsies no Cen-

trālkomitejas priekšsēdētāja amata un paklausīs ārstu no-

rādījumiem. Kāda kļūs Latvijas vēsture pēc viņa nāves?

Protams, pati tauta kals savu likteni, izcīnīs savu vēsturi.

Kas svētīs šo darbu ? Kurš būs tas vīrs, kas rokas pacēlis,
sacīs: "Es apvienoju jūsu dvēseles

...
Mani vārdi lai jūs

samierina
...Manai svētībai izskaust naidu jūsu starpā ..."

Ja, kas būs viņa pēcnācējs? Itkā paredzams, ka latvju tau-

tai vēl noejams grūts pārbaudījuma ceļš, Olava stāvs sa-

plaka fiziskā nevarībā un krūtis sažņaudzās krampjos.

Tad, ar pašsuģestiju sevi iedvēsmodams un razdams jaunus

gribas spēkus, viņš pārlaida atkal skatu visapkārt, jautā-
dams klātesošiem

,
kas vēlas runāt.

"Vārds Jānim čakstem"! viņš skaļā balsī pasludināja.

"Cik man kā bijušam valstsdomniekam zināms un cik es

pazīstu krievu valdības iestāžu aparātu vispār, bēgļu komi-

teju revizijas vajadzību varēja izsaukt divi iemesli. Pir-

mais — ienākušas sūdzības par nekārtīgu saimniekošanu

un valsts pabalstu izšķiešanu. Par Centrālkomitejas dar-

bību neviens cilvēks laikam nebūs sūdzējies, tā mana pār-
liecība. Bet blakus mums, Pēterpilī, darbojas kāda cita
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latviešu organizācija "Dzimtene/ kuras vadību sagrābuši
savās rokās nesamierināmi astoņdesmito gadu politiķi, šai

organizācijai šaurs, personīgu nolūku raksturs. Tur pabal-
stus piespriež un izsniedz mājas kārtībā. Varbūt par šo

organizāciju, kas atšķēlusies no tautas plašākām aprindām,
iesūtītas valdības iestādēm sūdzības. Otrs iemesls būtu

meklējams atsevišķu personu politikā. Man ir zināms, ka

jaunieceltais revidents ir tipisks karjērists, krievu žurnāla

"Graždaņina" izdevējs kņaza Meščerska labā roka. Esmu

lasījis minētā žurnālā vairākus viņa rakstus. Man šķiet,
šis kungs grib taisīt karjēru uz bēgļu rēķina. Ja šīs manas

aizdomas apstiprinātos, mums jārēķinās ar dažādām var-

būtībām. Protams, mums viss kārtībā: kase, grāmatve-

dība, protokoli par izsniegtām summām. Bet piesieties var

visur, piem., ka protokolus un visu darbvedību esam veduši

latviešu, ne valsts valodā," Jānis Čakste runāja.

"Vārds Arvedam Bergam!"

"Es pievienojos uzskatam, ka revizija bijusi nepiecie-
šama atsevišķu personu politikai. Par Baftalovski man tik

daudz zināms, ka viņš pēc studiju beigšanas Krievijas dien-

vidos, ar dažiem rubļiem kabatā, devies uz galvas pilsētu

taisīt karjēru. Vispirms iekļuvis kņaza Meščerska paspār-
nē un vēlāk pie Suvorina. leņemdams dažādus dienestus

valsts iestādēs, viņš nodibinājis savu grāmatu apgādu, aiz-

vien cītīgi darbodamies kā žurnālists pie abiem krievu pre-

ses magnātiem. Karam sākoties viņu ieceļ par pilsētas

priekšnieka palīgu saimnieciskās lietās un paaugstina par

valsts padomnieku. Pēc pāris gadiem viņu paaugstina par

ekselenci, piešķir pirmās pakāpes Annas ordeni, cars to pie-

ņem audiencē un ieceļ par visu labierīcības un palīdzības
biedrību galveno revidentu valstī. Tā patiešām spīdoša kar-

jēra. Šīs ziņas man vēl vakar sniedza mūsu tautietis, kādas

fabrikas direktors. Jaunieceltais revidents arī metis acis

uz šo fabriku, kura pieder ārzemniekiem, pūlēdamies ie-

kļūt fabrikas valdē par direktoru. Atliek konstatēt, ka

mums būs darīšana ar norūdītu krievu ierēdni, kura patie-
sos nolūkus, lai arī cik labi būtu nostādīta Centrālkomiteja,
mēs tik drīz neizdibināsim."

Atskanēja telefons.
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Zigfrīds Meierovics galda galā piecēlās un izgāja. At-

griezies sēžu zālē, viņš lūdza vārdu.

"Nebūdams dažas minūtes klāt un nezinādams, kas par

jauniecelto revidentu tālāk runāts, gribu apstāties pie Čak-

stes un Berga kungu izteiktām domām, šo domu uztvere

liekas būt pareiza: Vikentijs Ivanovičs Baftalovskis uzsāk

savu darbību šodien pie mums. To nupat man telefoniski

ziņoja Berga kunga minētās fabrikas direktors, kuru arī es

pazīstu."

Visi klātesošie sakustējās. Vienīgi Vilis Olavs sēdēja

mierīgi, raudzīdamies runātājā.

"Papildus varu ziņot vēl to, ka minētais tautietis, ku-

ram neapšaubāmi nopelni mūsu tautas vispārējā kultūras

dzīvē un kura vārdiem un godīgumam es ticu, ir personīgi

ļoti labās attiecībās ar Baftalovski. Viņš drukājis tam grā-

matas, piešķīris kreditu un atpircis Baftalovska muižā sa-

gatavotu malku fabrikas vajadzībām. Bet galvenais: ko-

ķetē ar viņu kā gaidāmo jauniecelto valdības direktoru tai

vācu pavalstnieku fabrikā, kuru pārvalda mūsu tautietis.

Blakus minot, šīs fabrikas īpašnieki, karam sākoties, izsū-

tīti uz Sibiriju. Izlasījis šā rīta laikrakstos ziņu par Bafta-

lovska iecelšanu jaunā amatā, mūsu tautietis ieradies pie
tā personīgi, novēlēdams tam laimes. Tālākā sarunā viņš

notēlojis visas Centrālkomitejas atbildīgās personas, ieteik-

dams rēķināties ar šo latvju inteliģences ziedu. Uzdzirdis,
ka Vilis Olavs, Jānis Čakste un Arveds Bergs ir literāti,
Baftalovskis izteicis sevišķu prieku tuvāk iepazīties ar

Centrālkomitejas priekšniecību."

Jānim čakstem pirmām pārklāja seju labsirdīgs smaids.

Viņš, kā pirmais valstsdomes loceklis, parakstījis līdz Vi-

borgas manifestu un nosēdējis trīs mēnešus cietumā, re-

spektēja valsts ierēdņu lēmumus.

"Ja Baftalovskis ir grāmatu draugs,— kas citādi nav

saprotams, jo ieņemdams augstu valsts amatu, tas piekopj

savu privātapgādniecību, — tad mūsu augsti godātais

priekšsēdētāja kungs atradīs privātās sarunās ar šo kungu
īstu tematu," Zigfrīds Meierovics iebilda. Vilis Olavs pa-

skatījās uz runātāju. "Es atvainojas, tas nav padoms, bet

diplomātija," viņš teica.
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Blakus telpā bija dzirdama krēslu stumšana. Tad at-

skanēja skaļa frāze krievu valodā: "Es esmu valdības ie-

celts augstākais revidents. Kur jūsu priekšniecība?"
Durvis atdarījās un sēžu istabā ienāca liela auguma,

dzelteni-sarkanu ķīļveidīgu bārdu vīrietis.

Centrālkomitejas locekļi piecēlās.

lesākās iepazīšanās.
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Otrā nodaļa

Vilis Olavs izvadāja Vikentiju Ivanoviču Baftalovski pa

Centrālkomitejas telpām, iepazīstināja ar darbvedību, grā-

matvedību, reģistratūru un citām nodaļām. Visur valdīja

priekšzīmīga kārtība. Visās nodaļās darbinieki strādāja
acis nepacēluši. Kad viņi bija atgriezušies priekšniecības

istabā, revidents pieprasīja protokolu grāmatu.

"Es brīnos, ka protokolus neesat veduši krievu valodā,"

Baftalovskis piezīmēja, grāmatu šķirstīdams.

"Mums ir nacionāla organizācija, ekselence," Vilis Olavs

atbildēja.

"Valstī ir desmitām dažādu tautību bēgļu organizāciju,
kuras saņem valdības pabalstus. Vai man, ar visaugstāko

pavēli ieceltam galvenam revidentam, izdarot savus die-

nesta pienākumus, būtu jāsaprot latviešu, leišu, poļu, ar-

mēņu, tatāru un, Dievs zin, vēl kādu mazo tautu valodas?"

"Ekselence, ja valdība, resp. lielkņazes Tatjanas komi-

teja uztic mūsu organizācijai ar 200 nodaļām, kuras izkai-

sītas pa visu plašo Krieviju, zināmas pabalsta sumas, tad

tas ir kā piliens jūrā tiem 600,000 latviešu bēgļiem, kuri

padzīti no dzimtenes un visu zaudējuši. Katrs rublis tiek

izlietots lietderīgi un tieši bēgļu vajadzībām. Ekselencei

bija izdevība pārliecināties, ar kādu niecīgu personālu
strādā mūsu Centrālkomiteja. Šis personāls saņem ārkār-

tīgi mazu atalgojumu, vienīgi dzīves eksistences normu.

Nodaļas vada paši bēgļi, daudzi pat neprazdami valsts va-

lodu. Vedot visu darbvedību ir valsts, ir mūsu tautas va-

lodā, pārvaldes aparāts izmaksātu dubulti, pat trīskārtīgi.
Šie izdevumi būtu sedzami no bēgļu pabalstiem, šis jautā-

jums bēgļu kongresos iztirzāts un izlemts, akceptējot ta-

gadējo kārtību. Vienīgi kases dokumentu iegrāmatošanā
mēs lietojam valsts valodu," Olavs runāja.

"Mūsu protokoli tiek rakstīti likumā paredzētā šņoru
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grāmatā. Vajadzības gadījumā tos var tulkot un tulkoju-

mus notariāli apstiprināt," Arveds Bergs piebilda.
Baftalovskis pāršķirstīja protokolu grāmatu, tad ap-

stājās pie kāda sekretāra Konstantina Hirša glīti rakstīta

protokola ar vairākām skaitļu rindām.

"Lūdzu man šī protokola 3. pantu pārtulkot," viņš no-

rādīja ar pirkstu attiecīgo vietu.

Vilis Olavs tulkoja skaļā krievu valodā un Konstantins

Hiršs rakstīja.
Fridrichs Vesmanis gāja pie grāmatveža un atgriezās

ar kases grāmatu un diviem reģistratoriem.

Saņēmis tulkojumu un to pārlasījis, Baftalovskis pie-

prasīja attaisnojošus dokumentus. Minētā pantā gāja runa

par provinces nodaļām izsniegtiem avansiem.

Grāmatvedība un pasniegtās kvītes saskanēja ar pro-

tokolu.

"Tagad, lūdzu, kasi un kases grāmatu," Baftalovskis

pieprasīja daudz mīkstākā tonī.

leradās kasieris.

Kase saskanēja ar kases grāmatu.

"Tā, tagad brauksim uz jūsu darbnīcām," Baftalovskis

pieceldamies noteica. Tad, pagriezies pret Olavu, piebilda:

"Redzat, es esmu par jūsu organizāciju sīki informēts."

"Mums ir prieks, ka jūsu ekselence, uzņemoties šodien

sava augstā amata pienākumus, pagodina latviešu Bēgļu

Centrālkomiteju ar savu pirmo vizīti," Jānis Čakste runāja,

ar savu parasto diplomātisko smaidu sniegdams Baftalov-

skim atvadoties roku.

"Nevienu bēgli mūsu komiteja nav noraidījusi, nesnie-

gusi tam pabalsta un padoma, atrast svešumā darbu un

maizi," viņš vēl piebilda.
Pēc tam Vikentijs Ivanovičs ar Vili Olavu atstāja Cen-

trālkomitejas telpas.

Zigfrīds Meierovics, kā Maskavas delegāts neskaitīda-

mies Centrālkomitejas valdē, pa Baftalovska revīzijas laiku

atradās otrā istabā pie Jura Kēmaņa, Arveda Berga padom-
nieka un labās rokas Centrālkomitejas iekšējās kārtības

noorganizēšanā un vispārējā darbvedībā. Ne vārda nerunā-

dami viņi abi raudzījās uz sēžu istabas durvīm, labi sadzir-

dēdami Baftalovska jautājumus un Olava atbildes, grāma-
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tu cilāšanu un lapu šķirstīšanu. Kēmaņa asie skatieni pūlē-

jās izurbties cauri durvju plānajiem dēļiem un atrast šī val-

dības revidenta pareizu novērtējumu. Viņš pirmais to sa-

ņēma un pieteica valdei. Kas gan šo kungu dzina, dažas

stundas pēc iecelšanas amatā, steigā traukties šurp uz Cen-

trālkomiteju? Kamdēļ viņš negāja uz "Dzimteni"', kas bija

visu ļaužu mutē ar savu izšķērdīgo saimniecību? Kas viņu

aizturēja uzmeklēt poļu komiteju, kura saņēma daudz lielā-

kus pabalstus, nekā latvieši? Tāpat leišu? Baftalovskis bez

šaubām bija karjērists, to krievu kurātoru un skolu inspek-

toru prototips, kuri Latvijā, tikko stājušies amatā, pirmā

laikā mīlīgi un glaimojoši slavēja skolotājus, skolniekus,

bet mazliet apsildījušies, sāka dzīt savu politiku — ap-

spiest, denuncēt. Šodien šis revidents atrada visu kārtībā,

pieķērās vienīgi valsts valodas apiešanai vispārējā darbve-

dībā. Rīt parīt sagaidāmi viņa priekšraksti, arvien bargāki,

pavēloši un noteicoši. Un tad slepeni ziņojumi par latviešu

separātismu, valsts dibināšanu un tamlīdzīgi.. .

Šais klusajos brīžos, kad Centrālkomitejas darbinieces

neklaudzināja rakstāmmašīnu kauliņus, bet klausīdamās,
kas notiek sēžu istabā, cilāja kādus papīrus un lika tos at-

pakaļ reģistros, no kurienes bij mechāniski izņēmušas, ner-

vozas un uzbudinātas. Zigfrīds Meierovics taisīja arī savu

slēdzienu par Baftalovski. Šā vīra vispārējam raksturoju-

mam viņam pietika šā rīta telefoniskā saruna ar tautieti,
fabrikas direktoru. Liela stila karjērists un basta. Viņš jau
sasniedzis birokrāta augstākos pakāpienus un ieņem posteni
ar ģenerālgubernātora pilnvarām. Vēl viens solis, un to ie-

cels par viceministru vai ministru. Aiz muguras tam stāv

kņazs Meščerskis un visvarenais Suvorins. Latviešiem

viņš nepieķersies un tos neienīdēs aiz tā vienkāršā iemesla,
ka tā būtu sīkmanīga politika, kur par latvju strēlnieku

kaujām Rīgas frontē runā visos galvas pilsētas salonos un

arī Suvorins savā orgānā šīs kaujas nav noklusējis. Tad jau

drīzāk, kā visu Krievijā organizēto bēgļu komiteju ģenerāl-
prokuroram, piekļauties lielkņazes Tatjanas komitejai, nākt

sakarā ar sfērām, kuras nosakapolitiku, tuvoties galma ap-

rindām. Ja tas sasniegts, mest skatu tālāk, uz Viskrievijas
zemstu savienību, likties iecelties arī šinī mužniecības or-

ganizācijā par ģenerālprokuroru. Tad, ja šis stāvoklis ie-
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ņemts, izmest tīklu abu straumju ūdeņos — ir galma, ir

muižniecības. Ja noturās pie varas līdzšinējā reakcionārā po-

litika, pieslieties tai; gadījumā, ja liberālā krievu muižnie-

cība ar Samarinu un Gutčkovu ņem virsroku, atdoties šo

vīru apkampienos ...

Zigfrīds Meierovics, pēc kāda gada deleģēts no Nacionā-

lās padomes uz ārzemēm, Latvijas neatkarības propagandē-

šanai, lasīja Londonā laikrakstos, ka Vikentijs Ivanovičs

Baftalovskis tiek vairākkārt minēts par ministru. Viņš tad

atcerējās savu toreizējo šā vīra pareizo novērtējumu Cen-

trālkomitejas darbvedības telpās, Baftalovskim blakus ista-

bā izdarot reviziju. —

Kad viņi bija iznākuši uz Aleksandra laukuma, Vilis

Olavs apskatījās pēc važoņa, bet neviena tuvumā neredzēja.

Viņš atvainojās, ka nebija par to padomājis augšā, sēžu

zālē, un devis kalpotājam rīkojumu, pasūtīt pajūgu. Baf-

talovskis kautko nesakarīgu iebilda un viņi soļoja uz Ņe-
vas prospekta pusi. Sasnieguši prospekta un Publiskās bib-

liotēkas staltās celtnes stūri, viņi redzēja, ka arī tur nebija

ormaņa. Vilis Olavs tikai tagad atcerējās, ka viņam nesen

kāds važonis bij stāstījis ka šinī pusē Katrīnas Lielās pie-

mineklim, tāpat otrā pusē, Aņičkova pils tuvumā, važoņiem

vispāri noliegts uzturēties. Ja, kādi tipi nepārģērbjoties par

važoņiem, ja ne paši anarķisti bumbu metēji, tad viņu līdz-

zinātāji, kā tas pierādījies liekņaza Sergeja noslepkavoša-

nas gadījumā Maskavā un arī atentātā uz Plēvi. Viņi pār-

gāja prospekta otrā pusē un iesēdās Katrīnas ielas stūrī

snaudoša ormaņa pajūgā. Vilis Olavs minēja kādu šķērsie-
lu Pēterpils pusē, pāri Ņēvai, un važonis pievilka savam

rūsganam bērim grožus, nogriezdamies pa Dārza ielu.

Bija miglaini drēgna janvāra diena, birdināja pa retai

sniega pārslai. Kamanas mierīgi slīdēja pa sniegu, vienīgi

uz puskaila bruģa un ķerot tramvaja sliedes tās griezīgi
iekaucās. Abi braucēji to nevēroja, jo bija iegrimuši sa-

runā.

"Ļoti patīkami dzirdēt, ka arī jūs stāvat grāmatai tuvu,
esat literāts. Biju par jums dzirdējis stāstam, bet tad pie-
mirsu. Šodien jūsu tutietis Ansis Karlovičs, K. fabrikas

direktors — jūs viņu taču pazīstat? — novēlot man laimes

jaunā amatā, par jums atgādināja. Palicis man atmiņā arī
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jūsu raksts "Biržas avīzē," kurā iepazīstinājāt plašākas

galvas pilsētas aprindas ar jūsu tautas likteni," Baftalov-

skis runāja.

"Mūsu niecīgie sasniegumi literātūrā un grāmatniecībā

atzīmējami kā pirmie dīgļi augstākā kultūrā. Tie stāv tuvu

krievu tautas gadu simteņos uzkrātām gara bagātībām.

Esmu šīs bagātības vairākkārt pielīdzinājis kviešu graudu

apcirkņiem ir abās galvas pilsētās, ir provinču centros. Klē-

tis un spīķeri pilnum pilni, kas izsalcis, pagrābj pa riekša-

vai un vairāk. Bet deviņām desmitdaļām tautas tas nav

iespējams. Vienkāršā tauta savukārt pieradusi pie rupjas

maizes, gurķa, arbūza, saules sēklām. Un tā spīķeri pil-

das un bagātības vairojas, bet tautas vairumam maz la-

buma no tā," Olavs politiski ievadīja savu domu, ko tas

gribēja Baftalovskim pateikt.

"Interesants ievads. Lūdzu turpiniet."

"Paliek eksports. Eksportam vajadzīgs tirgus. Tirgus

meklējams vienīgi Vakareiropā, kura piesātināta zinātnē,

literātūrā, mākslā. Katrai tautai sava nacionālā kultūra,

tā piesūkusies savas zemes spēka, savas dvēseles dziņu un

nojautu veidota. Tamdēļ arī krievu literātūrā un māksla

ieņem jaunākā laikā Vakareiropā izcilus stāvokli, kuru

vāci, franči un itāļi sāk jau apskaust. Eksportprecei uzlikts

zīmogs Made m Russia un šīs markas cena tiek augsti vēr-

tēta. Bet kāds labums no tā tautas vairumam? Vai vienīgi

gods un slava?"

"Ja, gods un slava mums bija. Tagad šis nelaimīgais
karš! Kaut mums būtu Suvorovs, Skobeļevs, kas vadītu

arī mūsu armiju pretim godam un slavai! Tad tiktu pasar-

gātas gara bagātības, tās neķertu rūsa, anarchisms. Lū-

dzu turpiniet, turpiniet! Es gaidu jūsu slēdzienus," Bafta-

lovskis iekaisis runāja.

"Šī goda un slavas apziņa iepotējama katrā pilsonī, —

tai jākļūst par tautas apziņu. Tādēļ atdarāmas kviešu

graudiem pildītās klētis, lai tanīs neieviešas pelējuma sma-

ka un rūsa. šo uzskatu es gribētu pastrīpot divējādā no-

zīmē — kā garīgā kultūrā, tā saimnieciskā labklājībā. Pro-

tams, krievu zemnieks nekad badā nenomirs, bet jājautā,
vai tas pusbadā ir spējīgs domāt par Dostojevski, Tolstoju
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Puškinu, Turgēņevu, čaikovski, Rimski-Korsakovu. Vai

tam, atrodoties analfabēta stāvoklī, augstāka garīga kul-

tūra nav tikai tukša skaņa."

"Es neesmu ekonomists un mani nekad nav interesējis

jautājums, no kā pārtiek zemnieks, ar ko viņš barojas.
Jums taisnība, ka krievu zemnieks badā nenomirs, jo viņš
pieradis dzīvot pusbadā, šo stāvokli tuvākā nākotnē ne-

viena valdība, pat revolūcija negrozīs. Cits jautājums ar

garīgām vērtībām. Redziet, es, pabeidzis augstskolu, devos

uz galvas pilsētu un sāku strādāt kultūras laukā, pelnīda-

mies ar rindiņu honorāriem. Man uzsmaidīja laime, jo

kļuvu divu lielu izdevēju līdzdarbinieks: kņaza Meščerska

un Suvorina, šo abu iespaidīgo valsts politikas noteicēju
darba biedrs. Cits, manā vietā būtu kļuvis šo abu iespai-

dīgo vīru atkarīgs kalps, viņu domu un darbu atklāts dievi-

nātājs un slavētājs. Nenoliedzu, ka es kā patiess krievu

cilvēks, atbalstu viņu valstiskos uzskatus. Lielā krievu

valsts jāvalda ar stipru dūri
— Pētera Lielā un

Katrīnas

Lielās vēsturisko notikumu izpratnē. Krievija bez cara ir

pazudusi. Tas valstiski nozīmē, saturēt 140 miljonus tau-

tas ar dzelzs dūri vienkopus," Baftalovskis izrunāja pēdē-

jos vārdus ar uzsvaru, raudzīdamies ar asu skatu Olavā.

Vilis Olavs iekāsējās, aizsegdams seju ar roku. Viņam

bija pretēji politiski uzskati. Viņš domāja par mazo tautu

apspiešanu zem Krievijas cara sceptera. Daudz un plaši

viņš varētu runāt par šo izsāpējušo jautājumu. Izmainīt

tikai dažas frāzes nebija vērts. Viņš turpretim gaidīja no

Baftalovska tiešu atbildi uz savu politiski ievadīto runu

attiecībā uz tautas vispārējo izglītību. Viņš bija ar nolūku

minējis krievu klasiķus, lai atraisītu Baftalovskim mēli ar

savu apgādniecību, lētiem tautas izdevumiem. Tad viņam
būtu izdevība paglaimot un iegūt vēl neizpētītā karjērista
labvēlību Centrālkomitejai. Ka Baftalovskis uzskata sevi

par ministram līdzīgu personu, to iespaidu viņš guva no

pirmā acumirkļa, šodien tiekoties. Un katrs cara ministrs

taču sevi iedomājas arī par caru savā resorā vēl ar lielākām

tiesībām, nekā Krievijas patvaldnieks, kuram audiencē tas

lokās līdz grīdas pīšļiem, groza savus uzskatus un loka savu

sirdsapziņu, uzklausot cara untumainās pavēles.
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"Nu redzat, ieņemdams priviliģētu stāvokli pie abiem

preses magnātiem, nerunājot par savu valsts ierēdņa pos-

teni kādā ministrijā, es sāku pielietot analīzi un atradu

citu, no Meščerska un Suvorina piemirstu elementu. Kņazs
Meščerskis ir Katkova ideologs un ar viņu es tiku ātri

galā: viņš valsts un garīdzniecības aizstāvis un man nebija

ar viņu citas, kā vienīgi korektas līdzstrādnieka attiecības,

jo viņa žurnālā rakstīju par gluži citiem jautājumiem.

Viņš mani atbalstīja kā iesācēju žurnālistu, pašķīra manā

dzīvē ceļu, ka kņazam par to liels paldies. Manī nekad nav

radusies doma, ieņemt kādreiz "Graždaņina" galvenā re-

daktora posteni, jo krievu muižniecības un garīdzniecības

noslēgtībai es arī nebūtu pieņemama persona viņu ideolo-

ģijas populārizēšanā. Gluži citādi izveidojās manas attiecī-

bas ar Suvorinu. Kad nonesu viņam pirmo rakstu, Suvorins

mani pieņēma personīgi. Esot lasījis manus rakstus "Gaž-

daņinā" un priecājoties, ka radies krievu žurnālistikā jauns
talants. Jā, drukāšot. Un drukāja. Visu, ko vien iesūtīju,

tūliņ iespieda un samaksāja augstu honorāru. Es nonesu

kādu dienu jaunu manuskriptu un piesolīju to izdot grā-
matā. Es saku: jums visizplatītākā avīze, liela grāmatu

apgādniecība, visi Krievijas dzelzsceļu kioski jūsu rīcībā,—

lūk, neliela brošūra, izlaižat to pārdesmit tūkstošu eksem-

plāros, lai tauta lasa, ejat ar drukātu vārdu pie tautas.

Jums pašiem savs teātris, jūs rakstāt laba, liela stila lugas,
bet tas viss — jūsu avīze, jūsu izdotās grāmatas un te-

ātris priekš inteliģences. Sniedzat arī tautas plašām ap-
rindām no saviem apcirkņiem, ja, kviešu graudu apcirk-

ņiem, kā jūs runājat," Baftalovskis pagriezies pret Olavu

uzsvēra, "sniedzat, un jūs nenožēlosiet. Lūk, Sitins Maska-

vā to dara, bet viņš iet ar lubām, svētbildēm un kalendāriem

tautā. Un ar panākumiem! Kādēļ jūs to nedarāt? Es būšu

redaktors šiem tautas izdevumiem, jūs izdevējs!"

Baftalovskis atvilka elpu un pagriezās atkal pret Olavu.

Viņš bija iekārsies savā stāstījumā.

"Nesen man bija izdevība pāršķirstīt Suvorina grāmatu

katalogus, bet Jūsu vārdu es tanīs nesastapu," Olavs ie-

bilda.

"Suvorins skatās manī izbrīnējies, ne kā izdevējs uz au-
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toru, apsverot priekšlikuma pieņemšanu vai noraidīšanu,

bet kā autors uz autoru: konkurents! Jaunu ideju atradējs,

mani nonievādams! Viņš man atteica. Es iesāku uz savu

roku. Esmu līdz šai dienai izdevis dažus simtus lētu grā-

matu, izplatījis tās miljoniem eksemplāros. Jūsu tautietis,

Ansis Karlovičs, arī priekš manis drukā, 20—30 tūksto-

šus katru manu grāmatu. Arī tagad, savā augstā stāvoklī,

es personīgi vadu savu apgādniecību, man atliek gan laika,

gan prieka strādāt un ar panākumiem!" Baftalovskis no-

beidza, kad važonis pieturēja kādā mazā šķersieliņā Jela-

ginas salas tuvumā, kur Centrālkomiteja bija ierīkojusi

galdniecības un citas darbnīcas.

Bēgļu darbnīcas strādāja priekšzīmīgi. To uzrādīja grā-
matās ievestais lielais izgatavoto priekšmetu kopskaits.

Galvenie noņēmēji bija iestādes un dažādas organizācijas

aizmugures vajadzībām, arī tieši karaspēka daļām.
Vikentijs Ivanovičs Baftalovskis bija ļoti apmierināts.

Ceļā uz pilsētu viņš lika pieturēt pie pirmklasīgā resto-

rāna "Ernest" Kameņeostrovas prospektā.

"Bija patīkami parunāt ar jums par lietām, kas man

mīļas un kurām liela valstiska nozīme," Baftalovskis, izkā-

pis no važoņa, sniedza Olavam roku. "Un par jūsu organi-

zāciju man jāizsaka vislielākais kompliments."
Vilis Olavs brauca atpakaļ uz Centrālkomiteju, kur to

gaidīja atgriežamies valde un darbinieki. Viņš bija tā no-

guris, ka atslīka sēžu istabā uz krēsla, ne vārda nerunā-

dams. Pēc dažiem mirkļiem viņš sniedza ziņojumu par re-

vīziju darbnīcās.
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Trešā nodaļa

Zigfrīds Meierovics atgriezās no Centrālkomitejas vies-

nīcā. Pēc Viļa Olava ziņojuma, ka Vikentijs Ivanovičs

Baftalovskis atradis visu priekšzīmīgā kārtībā un izteicis

viņm, priekšsēdētājam, glaimojošu pateicību, visa Cen-

trālkomiteja svabadi uzelpoja. Patiesībā neviens jau nebai-

dījās nekādas represijas, komitejas darbība tika nosvērti

vadīta, valsts līdzekļu taupība ievērota lielā mērā, un paši

darbinieki, augstākas inteliģences apgaroti, strādāja paš-

aizliedzīgi. Bažas izsauca vienīgi nezināšana, kāds nolūks

bija tik pēkšņai revizi jai — tīrisaimnieciskas vai politiskas
dabas un, galvenais, kādai personai — birokrātiski kašķī-
gai, vai sabiedriski lojālai uzticēta revizija. Baftalovskis,

pēc Olava novērojumiem, nebija šaurs cilvēks, viņam
kaut arī aprobežotā mērā, varēja ticēt, ka izteiktā atzinība

par Centrālkomitejas vadību nav liekulība. Kādi nolūki tam

turpmāk padomā, bija grūti pateikt. Nākošās dienās vaja-

dzēja saņemt no lielkņazes Tatjanas komitejas lielākas pa-
balsta summas. Cerams, ka Baftalovskis ar savu revizijas

ziņojumu šo summu saņemšanu pabalstīs. Protestēt viņam
nebija iemesla.

Viļa Olava ziņojums glaimoja zināmā mērā arī Zigfrī-
dam: arī viņš stāvēja Centrālkomitejai tuvu un līdztiesīgs

pierakstīt arī sev kādu mazumiņu nopelnu šīs organizāci-

jas izveidošanā. Viņam ienāca dažbrīd prātā doma, ka sais-

tīšanās ar Centrālkomiteju varētu viņa dzīvē būt liktenīga:

jo, lūk, kārtējie bēgļu kongresi deva viņam iespēju uzstā-

ties kā Maskavas nodaļas referentam, un viņš pats atzina,
ka viņam ir neapšaubāmas runātāja dāvanas un lielas or-

ientēšanās spējas. Nesen tam bija Centrālkomitejas uzde-

vumā jāsamierina Maskavas kultūras biedrībā divi pretēji
virzieni: labais ar kreiso. No labā virziena uzstājās Atis

Ķēniņš, no kreisā V. Bastjānis, abi labi orātori, katrs

spilgti apgaismodams savu uzskatu viedokli. Tad runāja
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viņš, Zigfrīds Meierovics, nosvērti un pārliecinoši, arvien

vairāk iekaisdams, arvien straujāk, pievezdams argumentu

pēc argumenta, ka svešumā izdzītai tautai nevajaga šķel-
ties, nevajaga dogmu stādīt augstāk par tautas nelaimi, šo

nelaimi nenovest līdz katastrofai, bet cilvēcīgi saprasties
un atrast kopējā darbā citu, jaunu bauslību. Viņš bija

runājis veselu stundu. Tā bija visgarākā un saturīgākā

runa, kādu viņš jebkad bija teicis. Un, patiešām, abi pre-

tējie lēģeri slēdza mieru, Ķēniņš un Bastjānis sadevās rokas

un naids Maskavas kultūras biedrībā bija likvidēts. To pašu
vakaru tam teica kāds tuvs draugs: "Zigfrīd, ja Latvija
kādreiz būs patstāvīga valsts, tu būsi viens no pirmajiem
ministriem." šo domu viņš vēl nešķetināja tālāk, vēl izcīnī-

jaEiropas lielvalstis pasaules karu un latvju tauta bij izklī-

dusi pa visu zemes lodi. Bet drīz tuvojās Krievijas trešās

Valstsdomes vēlēšanas — vai negatavoties uz tām un neuz-

stādīt savu kandidātūru kā deputātam no Latvijas. Viņam

bija jau zināms sabiedrisks stāžs aiz muguras un nākotnei

tas varēja būt par drošu ķīlu.

Viņš atcerējās arī savu šārīta Baftalovska novērtējumu,

revidējot tam blakus istabā Centrālkomitejas dokumentus.

Jā, šis cilvēks nebija sīkmanīgs, tas gāja citu, plaša vēriena

ceļu. Latviešus viņš nenīdēs. Pasaules karam likvidējoties,

latvju tauta pieprasīs sev autonomiju un citas reformas,
notiks konferences un apspriedes, kurās Baftalovskis, kā

Krievijas nomaļu tautu pazinējs, pateicoties viņa tagadē-

jam stāvoklim, spēlēs zināmu lomu. Vai nesagatavot šo

karjēristu šim uzdevumam? Vai neaprunāties ar Vili Olavu

par šo jautājumu?

Bet šodien viņam pagāja trīsdesmit gadu —šo dienu

viņš gribēja atzīmēt. Viņš uzlūdza dažus Centrālkomitejas

locekļus pie sevis viesnīcā uz vakariņām .Ceļā uz viesnīcu

viņš bija iegādājies dažas pudeles Kaukāza vīna un delika-

teses pie Jeliseja. Rīkot vakariņas restorānā izmaksātu

pārāk dārgi.

Pie durvīm kāds pieklauvēja un uz Zigfrīda "iekšā,"
istabā ienāca viesnīcas sulainis, pasniegdams uz paplātes
neliela formāta vēstuli.

"Vai man gaidīt uz atbildi?" kalpotājs vaicāja.
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"Nākat pēc dažām minūtēm. Vislabāk es jums pats

pazvanīšu/* Zigfrīds Meierovics noteica, vienā mirklī pārla-
sīdams vēstules nedaudzās rindiņas.

Sulainis palocījās un aizgāja.

"Savādi, ka ar šo sievieti man jātiekas jau trešo reizi,"

viņš pārdomās pie sevis runāja.

Viņš atsēdās pie rakstāmgalda un uzrakstīja dažas

rindiņas uz vizītkartes. Tad pazvanījis nodeva atbildi su-

lainim. Rakstītāja uzturējās "Regina" viesnīcas tanī pašā

stāvā, tikai dažus numurus no viņa istabas.

"Jūs neņemat man ļaunā, ka jūs traucēju," pēc dažām

minūtēm uzrunāja Zigfrīdu Meierovicuneliela auguma gaiš-
mate jaunava, bālu seju, ģērbusies vienkāršā ceļa kostīmā,

sniegdama viņam pretim sadilušu, sīku rociņu. Viņa pūlē-

jās smaidīt, gurdenām acīm pārsteigtā priekā iemirdzoties;
šis smaids izsauca asins riņķošanu un sejas panti piepeši

iesārtojās. "Es jūs redzēju pusstundu atpakaļ kāpjam aug-

šā šinī stāvā un aptaujājos pie šveicara, vai jūs te nedzīvo-

jat. Ar to izskaidrojama mana uzbāzība, un lūdzu to atvai-

not."

"Ne mazākā mērā! Lūdzu atsēžaties!" Zigfrīds uzaici-

nāja viešņu, norādīdams uz mīkstu atzveltnes krēslu.

"Jūs gaidāt viesus?" jaunava bikli ievaicājās, vērodama

istabas otrā galā sešām personām klātu galdu. "Es patie-
šām jūs traucēju." — Viņa piecēlās.

"Pēc stundas es gaidu ierodamies dažus draugus. Man

tādas mazas svinības. Lūdzu sēžat. Man patiešām prieks
ar jums kādu laiciņu patērzēt," Zigfrīds Meierovics pie-
spieda viešņu palikt.

"Jā, kādu laiciņu ar jums patērzēt arī bija mans nolūks,
ielaužoties jūsu istabā."

"Ja nemaldos, jūs esat kādas lielas firmas prokuriste?
Tas visgaišāk pierāda, ka jūs pratusi dzīvē laust dažus aiz-

spriedumus. Manas lekcijas komercinstitūtā apmeklē liels

skaits sieviešu. Es agrāk sev jautāju: ko viņas darīs, bei-

gušas studijas? Pēc tam, kad esmu iepazinies ar jums,
mani šādas domas vairs nenomāc. Vai jūs savas firmas

uzdevumā Pēterpilī?"

"Jā, darīšanās. Bija jāsaņem no kādas iestādes lielāka

naudas summa."
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"Jums tas izdevās?"

"Man viss izdodas!" jaunava stiprā balsī noteica, un

viņas acis iegailējās.

"Tas patiešām apbrīnojami. Mūsu lielajai organizācijai
Maskavā tas ne katru reizi tik viegli izdodas. Es darbojos
kontroles nodaļā un man tas labi zināms."

"Man dzīvē, ko vien esmu uzsākusi, pastāvīgi viss ir iz-

devies. Es pārvaru šķēršļus un sasniedzu savu."

"Mana lielākā cieņa jums kā latvju sievietei," un Zig-
frīds nolieca galvu.

Jaunavas seja priekā staroja un acis šķīla liesmojošas
dzirkstis.

lestājās dažu mirkļu pauze. Likās, ka satikušies divi cil-

vēki vienādiem centieniem, bet katrs ar savu dzīves mērķi.
Viņi viens otru itkā mēroja, salīdzinādami ar sevi.

Jaunava pirmā pārtrauca klusumu, jautādama: "Jūs

drīzumā pārcelšoties uz fronti?"

"Pagaidām es darbojos Maskavā un Pēterpilī."
"Jūs pārcels uz Pleskavu vai Tērbatu?"

"Dīvaini, ka jums tas zināms, ko es nezinu."

"Mūsu firmai Pleskavā subkantoris. Man tad būs izdevī-

ba ar jums biežāk tikties".

"Patiešām savādi, ka jūs runājat par tuvāko dienu noti-

kumiem, attiecoties uz manu personu".
"Man to izdevās noskaidrot, neticu, ka būtu tikusi mal-

dinātu."

"Ja viss var būt," Zigfrīds Meierovics domīgi piebilda.
"Es jūs vairs netraucēšu. Ir jau pavēls," viņa piecēlās.

Tad, paskatīdamās uz klāto galdu: "Es nevēlētos, ka jūsu

draugi sastaptu mani šinī telpā."

Viņa tuvojās dažus soļus spogulim, kura pakāji rotāja

Meierovica ģimenes fotogrāfija. Pieliekusies, viņa to pūlē-

jās apskatīt, fotogrāfijai nepieskaroties.
"Cik skaisti jūsu bērni!" viņa klusi izdvesa.

Zigfrīds Meirovics paņēma fotogrāfiju un pasniedza to

viešņai.
"Šo fotogrāfiju es šodien saņēmu," viņš piebilda.
"Es ļoti priecātos, ja man būtu izdevība šos skaistos bēr-

nus kādreiz noskūpstīt."
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Zigfrīds Meierovics paņēma fotogrāfiju no viņas rokām

un nolika to uz spoguļa pakājes. Savādas jūtas viņu saviļ-

ņoja. Vai tā bija priekšsajūta viņa turpmākam liktenim?

Viņš asi paskatījās uz jaunavu, kura sniedza atvadoties ro-

ku.

"Taduz redzēšanos, Meierovica kungs,"' viņa mīkstā bal-

stiņā runāja, acim gailējot.

"Pateicos par apciemojumu," viņš vēsi noteica.

Viņa gāja, pamezdama vēl ar galvu. Aiz durvīm viņa vēl-

reiz atskatījās.

Zigfrīds Meierovics palika istabas vidū stāvam.

Kas viņa īsti bija, šī Ludmila Rink? Puslatviete, pusvā-
ciete? Viņa runāja skaidrā latviešu valodā. Viņa teicās visu

iespējot, viss tai izdodoties. Protams, šais kara gados bija

pielaižamas visas varbūtības, akceptējamas dažādas kombi-

nācijas. Tikai uzņēmību, drošsirdību! Tās viņai likās netrū-

ka. Pāris reizes tiekoties — pirmo reizi Maskavā kādā sa-

biedrībā, otrreiz vagonā — tai jau vesels uzbrukuma plāns

galvā, viņa tam seko, ievada izziņu viņa dienesta vietā, pa-

redz viņa pārcelšanu no Maskavas uz provinci un taisa pati

plānus arī turp pārcelties. Viņa neslēpj savus nodomus, vaļ-
sirdīgi tos izstāstīdama. Viņa uzsākusi nemaskotu, drošu

spēli. Vai tai, kā lielas ārzemju firmas uzticības personai,
būtu padomā veikalu kombinācijas? Šai firmai esot filiāles

Pleskavā un Terbatā, tā tad nepārprotami sakaru uzturēša-

na ar aizmugures organizācijām, piegādājot karaspēka da-

ļām kautkādus materiālus. Toapstiprina viņas atzīšanās par
kādas naudas summas saņemšanu, ja tā nebūtu lielība. Bet

sievietes nemēdz lielīties, tās mīl, lai viņas cildina un liela.

Viņš to šodien nebija darījis un arī turpmāk nedarīs. Viņam
savi dzīves uzdevumi, sava ģimene.

Zigfrīds Meierovics nevarēja nomierināties. Viņš piegā-

ja pie klātā galda un iedzēra glāzi vīna. Tad aizpīpojis papi-

rosu, atlaidās lēnkrēslā.

Patiešām savādi, ka viņa trīsdesmitie šūpļa svētki nesa

viņam tik daudz piedzīvojumu. Jau no paša rīta skāra viņu

priecīga dvēseles sajūta, saņemot kundzes vēstuli un sūtīju-

mu, skarba disonance ar paziņojumu par Centrālkomitejas
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revīziju. Tad Baftalovska ierašanās, vēlāk Viļa Olava ziņo-

jums par revizijas gaitu un gūtiem iespaidiem. Klausoties

Olava vārdos, viņš mazāk domāja par valdības reviziju, bet

viņu uztrauca cita, apslēpta nojauta: Viļa Olava veselības

stāvoklis. Cik ilgi viņš vēl nesīs savu cietēja krustu? Kas

būs viņa pēcnācējs tautas vienošanas darbā? Vilis Olavs

slēpa savas slimības kritisko stāvokli. Bet kautkas apslēpti

traģisks gulēja viņa dvēselē, dziļš likteņa noslēpums, ko zi-

nāja viņš — Olavs pats. Kā tuvs viņa draugs un centienu

biedris, strādādams vairāk gadus Olava skolā par pasniedzē-

ju, Zigfrīds Meierovics saskatīja viņa valgās acīs šo noslē-

pumu, pūlējās to izdibināt un nojaust, atšifrēt nākotnes lik-

teņus viņa mūžā. Bet šie likteņi nebija izdibināmi, tāpat kā

latvju tautas likteņi, kas izkaisīta pa visu plašo Krieviju,

galējā postā zaudē cerību atgriezties dzimtenē, savās tēvu

mājās, kaut arī tās nopostītas, sagrautas, un trūkumā un

ciešanās izmirst svešumā. Ta bija nojauta, kas līdzīgi
tremtošam tārpam grauž bez apstājas, izsūc asins šaltis un

tās sagandē.

Tad Ludmilas apciemojums. Nē, ta nebija nejaušība.
Taisni šodien nē. Viņš neticēja liktenim. Bet varbūt, tas

bija tomēr liktenis, ka šī persona tiecās iekšā viņa dzīvē.

Ne varbūtības aprēķini, bet spēle ar dzīves traģismu, izai-

cinot likteni un spēlējoties arī ar to. Atdabūt savu šārīta

labsajūtu Zigfrīdam Meierovicam vairs neizdevās. Viņš pie-
cēlās un izdzēra vēl glāzi vīna.

leradās Zigfrīda aicinātie viesi. Vakara sals bija skā-

ris viņu sejas un tās istabas siltumā atplauka, vaigu galiem

gailējot sārti. Nama tēvs aicināja pie galda un viesi sasē-

dās, nevērodami sava sabiedriskā stāvokļa izšķirības, jo

viņi bija Centrālkomitejas darbinieki un uzskatīja sevi

par vienlīdzīgiem.

Bet sarunas bija aprautas un neplūda, kā parasti šādos

gadījumos, jautrā omulībā. Vakara avīzes rakstīja ne-

skaidras ziņas no kara lauka, sevišķi minēdamas Rīgas

fronti neatšifrējamā ģenerālštāba formulējumā. Arī pā-

rējās frontēs izlūku darbība un nedaudz gūstekņu. Tas bija
klusums lielu kauju priekšvakarā, sagatavošanās stāvoklī

ar nezināmu izeju un neparedzamiem notikumiem.
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Tad piecēlās viens no klātesošiem un uzrunāja Zigfrī-
du Meierovicu.

Runātājs vispirms pieskārās Zigfrīda personai, atzīmē-

dams nedaudzās frāzēs viņa sabiedrisko stāžu. Jaunības

ideālisms tam bijis par pamatu. Jauneklīga aizraušanāsviņa

privātā un sabiedriskā dzīvē. Darba prieku vaiņagojuši iz-

cilus panākumi, šie panākumi nevien vispārēja rakstura,

bet ar sabiedrisku nozīmi. Laimīgs savā privātā dzīvē, viņš
ienesis apskaužamu saulainu atmosfēru savā tuvākā ap-

kārtnē, sabiedriskās organizācijās. Tuvs Vilim Olavam,

kurš, slimības aizkavēts, nav varējis še ierasties, viņš vis-

skaidrāk izpratis Olava pamatprincipus šai latvju tautas

lielajā ciešanu laikmetā. Saprasties un vienot, izlīdzināt

domstarpības un kopot garīgās vērtības, ja, — šiem prin-

cipiem Zigfrīds Meierovics zvērējis. Spilgts piemērs
Maskavas kultūrbiedrības aso ķildu likvidācija. Uzskatu

domstarpības un personīga iedomība sadalījusi latvju tautu

vairākos nesamierināmos lēģeros. Tā tas bijis pirms pasau-

les kara. Tagad, kara gados, šo ķildu asumu tautas nelaime

daudz maz nogludinājusi. Nāks jauni laiki, kara troksnis

apklusīs, atgriezīsies bēgļi, latvju tauta ieņems, varbūt,

starptautisku stāvokli — partiju naids uzliesmos no jauna.
Dogma nostāsies pret dogmu. Tēvs pret dēlu — dēls pret
tēvu. Cik tuvu ir ģēnijam ārprāts, tikpat tuvu ir patriotis-

mam nodevība. Latvietis neliekas vadīties: tas iet pats sa-

vu ceļu — pareizu vai greizu. Viņš ir untumains un ietie-

pīgs. Neatzīst kļūdīšanos un iestidzis peklē, sauc visus vel-

nus sev palīgā. Lai visa pasaule bojā iet, tik nepadoties. Tā

būtu kapitulācija, kuru latvietis neatzīst. Tad jau labāk

nāvē. Lūk, šāds laikmets var pienākt, šādā laikmetā būs

vajadzīgs sabiedrisku darbinieku gribas spēks, apgarots
ar saulainu cilvēcību, garīgu pārsvaru pār ikdienību — dzī-

ves pelēkumu. Šo izredzēto vidū runātājs vēlētos redzēt Vi-

ļa Olava mācekļus, viņa draugus un tagadējos darba bie-

drus. Viens no šiem izredzētiem būs arī Zigfrīds Meiero-

vics
...

Zigfrīds piecēlās un noskūpstīja runātāju. Ar pārējiem

viņš saskandināja glāzes.

Runāja vēl citi, kaut arī neviens neizteica nekā vairāk
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par pirmo runātāju. Tomēr visu runās izskanēja ilgas at-

griezties dzimtenē un par turpmāku sadarbību valsts un

komunālās iestādēs uz tiem savstarpējiem iecietības prin-

cipiem, kas visus klātesošos vienojis kara gados Centrāl-

komitejā.
Tad Zigfrīds Meierovics paziņoja, ka oficiālā daļa iz-

beigta uzaicinādams viesus vairāk cildināt Kaukāza vīnu

un pāriet uz jautra satura sarunām. Viesi tam piekrita un

viņš pirmais sāka stāstīt savas ierēdņa pirmās dienesta gai-

tas, kad tikko bija beidzis augstskolu. Viņš iestājies ap-

drošināšanas biedrībā "Jakor" kuras ģenerālpilnvarnieks

Baltijas guberņās bijis īstens slepenpadomnieks fon Scho-

epfs, agrākais grāfa Vittes tuvs līdzstrādnieks satiksmes

ministrijā. Līdz ar grāfu Vitti viņš atstājis valsts dienestu

un pārcēlies uz Rīgu. Viņš, Zigfrīds, ieņēmis kantora pār-
valdnieka vietu.

Pirmā dienā, pasniedzot korespondenci, norisinājusies
šāda aina.

"Ak tā, jūs šo vēstuli klientam esat atbildējuši. le-

vērojat, Meierovica kungs, šis klients ir kaprīzs, bet labs

maksātājs, liela firma, visu pie mums apdrošina. Nu, ko jūs

tur esat sarakstījuši. Nu, nekas, stils nav smādējams. Bet

rokraksts jums tāds slaids, trūkst kaligrāfijas. Un šie skai-

tļi, kas par skaitļiem? Piemēram šis cipars: vai tas ir

viens ? Nē, tas nav viens. Trīs — nē, trīs arī nav. Septiņi —

nē, nekādā ziņā nav septiņi —

"Ekselence, tas četri."

"četri"?

"četri jāraksta tā, puskursīvi, vislabāk kursīvi," un fon

Schoepfs ar zīmuli vairāk vilcienos uzskicēja uz vēstules

divus centimetrus lielu četri.

"Jā, tā man vienam pašam jāstrādā. Viss jākoriģē, jā-

pārtaisa. Vienam jāpelna alga visam divdesmit cilvēku kan-

torim. Pārrakstāt šo vēstuli!"

Kantoris mitinājies zem neremontētas telpas un tapetes
kritušas no sienām nost. Fon Schoepfs bijis ārkārtīgi skops

un negriezis uz to ne mazāko vērību. Te kādu dienu galvenā

publikas pieņemšanas telpā darba laikā griestu stukatūra

atkritusi un sākusi birt. Kantora sulainim bijis visu dienu

darbs ar slaucīšanu un grīdas uzmazgāšanu. Tas noticis
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sestdienā. Pirmdien, ierodoties darbā, telpa bijusi izremon-

tēta: jaunas, gaišas tapetes, griesti izlaboti un nobalsināti.

"Jā četri."

"Ko jūs tagad sakāt par manu kazino?" fon Schoepfs

jautājis Zigfrīdam.

"Es nesaprotu, ekselence."

"Nu, mans kantoris tagad pielīdzinās kazīno: jaunas

tapetes, izbalsināti, griesti, nokrāsota grīda — vārda pilnā

nozīmē kazīno. Un kantoristes sēž pie pultēm kā bārdāmas

aiz letes. Tīrais kazīno!"

"Arī pārējās telpas būtu izremontējamas."

"Man nav naudas! Redzat, man vienam pašam jāstrādā,
kur lai ņemu naudu remontam?"

Te kādu dienu tiek izziņots lielais ugunsgrēks: Cemen-

ta fabrika deg. Pētera baznīcas dobjie zvani atbalsojas kan-

torī. Fon Schoepfs paķer mēteli un izdrāžas par durvīm, jo
Cementa fabrika apdrošināta par lielu summu.

Sulainim Osipam tiek dots rīkojums: padot kūpošu tēj-

mašīnu, atnest pudeli konjaka un duci alus. Pēc dažām mi-

nūtēm visiem priekšā kūpoša tēja un glāze bairīša. Drīz

vien alus izdzerts un Osis aiziet pēc otra duča. No Pētera

baznīcas vēl arvien zvana un visiem pārliecība, ka fon

Schoepfs nebūs pirms kantora slēgšanas atpakaļ. Atveras

durvis, un aiz Osipa seko fon Schoepfs.

"Osip, kas tev tur kurvī?"

"Zosis," sulainis nobāl un noliek kurvi uz grīdas.

"Ja, nedzīvas zosis, kuras klukst. Es pazīstu šādu zosu

klukstēšanu."

Osips pazūd.
Fon Schoepfs pārlaiž skatu visam kantorim, viņam iesi-

tas nāsīs konjaka aromāts.

"Ko jūs tur dzerat, Meierovica kungs?" viņš jautā.

"Tēju, ekselence."

"šādu tēju es dzeru vakaros mājās, pēc vakariņām, la-

sot avīzi. Tik ne kantorī un darba laikā!"

Izrādījās, ka lielais ugunsgrēks bija pilsētas nomalē,
bet Cementa fabrikā aizdedzies šķūnis, kuru likvidējuši

fabrikas strādnieki.
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Tad fon Schoepfu Zigfrīds Meierovics pavadījis revīzi-

jas ceļojumā uz Valku.

"Redzat, mans mīļais Meierovica kungs, es braucu ag-

rāk pastāvīgi ar savu kundzi Paulu. Bet viņa ir nemierīga
sieviete un šoreiz viņu atstāju mājās. Tomēr labu pudeli

portvīna es liku iepakāt čemodānā. Kad mums būs ceturtā

verste aiz muguras, atgādināt man: tad portvīns jānogar-

šo. Pēc tam liksimies gulēt līdz Valmierai. Tur bufetē lie-

kat pagatavot labu brokastu: desiņas, marinētu lasi, žā-

vētu zuti, ar vārdu sakot — labas brokastis."

Zigfrīds rīkojies pēc instrukcijām un tūliņ pēc Krūzes

muižas atgādinājis fon Schoepfam, ka ceturtā verste no-

braukta. Portvīna pudele atkorķēta un līdz pusei kopīgi
nodzerta. Tad likušies gulēt, pieteikdami konduktoram, lai

pirms Valmieras nemodina. Fon Schoepfam bijušas divas

pirmās klases brīvkartes uz visiem Krievijas dzelzsceļiem.
Viņu pazinuši visi virskonduktori un bijušies vairāk par

gubernātoru.

Valmierā fon Schoepfs bijis labāgara stāvoklī un stāstī-

jis par savu dienesta gaitu pie Vittes, kur tam vairākkārt

uzticēta ķeizariskā vilciena virsvadība.

"Jūsu augstā ekselence, divdesmit minūtes notecēju-

šas, vai vilcienu var nolaist?" žandarms, izstiepies kā nied-

ra, griežas pie fon Schoepfa.

"Nē, es vēl brokastoju," atskan atbilde.

Pēc desmit minūtēm ienāk žandarms un ziņo ka vilcie-

nā atrodas Kurzemes gubernātors Nabokovs, kurš, piepra-

sa, kamdēļ vilcienu nenolaiž.

"Kurzemes gubernātors Nabokovs?" fon Schoepfs gari

novelk, tad, pagriezies pret žandarmu, nosaka:

"Pasakāt Nabokova kungam, ka te ir Vidzemes, bet ne

viņa guberņa Kurzeme."

žandarms izstiepjas atkal, atdod godu un aiziet.

"Nabokovs? Kas ir Nabokovs priekš manis? Es viņu

pazinu kā zēnu, sprogainiem matiem. Viņš man klēpī sēdē-

jis." Tad izstiepis pret mani savu rokas plaukstu, fon Scho-

epfs stiprā balsī noteica: "Lūk, kā pīsli no savas plaukstas
es varu Nabokovu nopūst! Tas ir priekš manis Nabokovs.

Prozīt, mans mīļais Meierovica kungs!"
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Dažas dienas pirms kāzām Zigfrīds lūdzis divi dienas at-

vaļinājuma.

"Ja, viss personāls prasa atvaļinājumus. Kantoris pa-

liek tukšs. Kas lai strādā? Protams, es viens pats. Man

priekš visiem jāpelna lielās algas."'

"Ekselence, man rīt kāzas."

"Ja, vai tad šīs kāzas nevar bez jums nosvinēt?"

"Nevar, ekselence. Esmu ieinteresēta persona."
"Ak tā, jūs paši precaties! Ja, tad jums jābūt klāt. Nu

labi, braucat! Bet trešā dienā jūs būsat kantorī?"

"Apsolos, ekselence!"

Pēc dažiem gadiem, kad Zigfrīds Meierovics jau ieņē-
mis bankas direktora posteni, viņš saticis fon Schoepfu uz

ielas.

"Kā jums klājas, mans mīļais, labais Meierovica

kungs?"

"Pateicos, nevaru žēloties. Vai drīkstu apvaicāties par

jūsu ekselences labklājību?"
"Slikti!"

"Es atļaujos šaubīties, ekselence."

"Slikti, ļoti slikti, mans mīļais, labais Meierovica kungs.
Es nevaru vairs ..."

"Ekselencei tik jāpavēl."
"Arī pavēles nepalīdz. Ja, ļoti bēdīgi, kad cilvēks kļuvis

bezspēcīgs un griba ir pavēles necienīga!"
Tā bijusi Zigfrīda pēdējā tikšanās ar savu pirmo šefu.

Šim nostāstam sekoja citi, līdzīga rakstura. Ne anek-

dotes, bet personīgi pārdzīvojumi un pieredzējumi. Ikvie-

nam bija savas atmiņas no skolu un studiju laikiem. Bez-

bēdīgas un traģikomiskas. Tuvojās jau rīta stunda, kad

sabiedrība izšķīrās.
Izvēdinājis istabu, Zigfrīds vēl pakavējās pie savas ģi-

menes uzņēmuma un tad gāja pie miera.
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Ceturtā nodaļa

Zigfrīda Meierovica darbības lauks bija patiešām ļoti
plašs: dienests Viskrievijas zemstu savienībā, lekcijas ko-

mercinstitūtā, daudzie sabiedriskie pienākumi Maskavas

latviešu organizācijās un kā šo organizāciju delegāts Pēter-

pils bēgļu Centrālkomitejas plenārsēdēs un kongresos. Viņš
bija jauns un uzņēmīgs, apgarots ar darba prieku, it visur

viņam veicās, viss padevās. Viņš nenormēja darbastundas,

neskatījās pulkstenī komiteju sēdēs, kaut arī tās dažreiz

ieilga līdz vēlai nakts stundai un viņam vajadzēja nākošai

dienai gatavot lekcijas studentiem. Diena bija par īsu,

lekciju izstrādāšanai atlika svabadi brīži vienīgi naktīs.

Visi viņu ieredzēja, uzklausīja viņa labi pārdomātās runas,

cienīja viņa darbu. Sevišķu labvēlību tam dāvāja zemstu

savienības vadošās personas, labi zinādamas viņa pienāku-

mus latviešu organizācijās un Komercinstitūtā. Liberālie

krievu muižnieki, šīs organizācijas vadoņi, nebija sausi bi-

rokrāti, tie neokšķerēja pakaļ, ko dara viņa ierēdņi ārpus

darba laika un vai šie ierēdņi jūdi vai hellēņi, arī tas tiem

bija vienalga.

Pienāca 1917. gada vasara, mācības Komercinstitūtā

pārtrauca, Centrālkomitejā kongresi un plenārsēdes izbei-

dzās, jo visi svarīgie jautājumi bija izlemti. Atpūta bija

nepieciešama un Centrālkomitejas darbinieki to baudīja

skaistajā Somijā, šai ezeru un salu zemē, kūrortos vai lauku

mājās, kur nu katram iznāca ērtāk un lētāk. Dzelzceļi un

kuģīši ikrītu noveda vasarniekus pilsētā, ja darbs to pra-

sīja.

Ludmilas pareģojums piepildījās: Viskrievijas zemstu

savienība uzcēla Pleskavā un Tērbatā plašas noliktavas un

komandēja Zigfrīdu Meierovicu par revidentu. Saņēmis šo

mandātu, viņš tūliņ izbrauca uz Pleskavu, vēlāk uz Tēr-

batu, jo Ģertrūde rakstīja, ka vasaru pavadot ar bērniem

kādās lauku mājās Rīgas tuvumā. Zigfrīds divi pēdējos
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mēnešus nebija Rīgā bijis, kādēļ viņš ar steigu veica revi-

ziju, lai drīzāk nokļūtu Rīgā. Arī viņš gribēja kādu nedēļu
atpūsties, staigāt vienā kreklā, basām kājām, apmīļot iede-

gušos bērnus un arī pats cepināties saulē. Uz laukiem uzau-

dzis, viņš mīlēja dabu, un kur tā bija nabadzīga, mīlēja

sauli un ūdeni, vēja brāzienus un lietus šaltis.

Ar Ludmilu viņš nebija vairāk ticies. lebraucis Ples-

kavā, viņš to atcerējās un jautāja sev: vai viņa būs jau

priekšā? Vai sekos arī še? Viņš to nemeklēs. Nepabalstīs

Ludmilu viņas veikalnieciskos darījumos, ja tā grieztos pie

viņa pēc rekomendācijas. Bet Ludmilas nebija ne Pleskavā

ne Tērbatā. Zigfrīds atvieglots aizbrauca uz Rīgu.
Tomēr pēdējais pusgads bija nesis daudz vēsturisku

notikumu, kas atstāja uz Zigfrīdu Meierovicu dziļu iespai-
du. Vispirms Viļa Olava nāve, pēc tam, kad tas bij atteicies

no Centrālkomitejas priekšsēdētāja amata, godināts atvadī-

šanās vakarā ar lielu sirsnību un daudzām pateicības ad-

resēm un telegrammām, tad devies uz Somiju sanatorijā un

tur miris. Zigfrīds bija klāt pie viņa miršanas gultas. Vilis

Olavs, skatīdamies nāvei tieši acīs, bija nokritis ceļos un

lūdzis Dievu: "Kungs, piedodi maniem ienaidniekiem, vi-

siem, kas man ļaunu darījuši. Dievs Kungs, pasargā manu

tautu, lai tā neaizietu bojā! Atved atpakaļ visus manus iz-

klīdušos tautas brāļus un māsas viņu sētās un pagalmos!

Kungs, sargā manus piederīgos un tuviniekus."

Izrunājis šos vārdus, Vilis Olavs bija sabrucis un izlai-

dis savu garu. Tad šī nesavtīgā cilvēka un lielā vīra apgla-
bāšanas ceremonija Pēterpils Jēzus baznīcā, novietojot viņa

mirstīgās atliekas turpat baznīcā līdz tam laikam, kamēr

dzimtene būs atbrīvota, izklīdusē tauta atgriezusies savās

sētās, lai Vili Olavu pārvestu un guldītu Latvijas smiltīs.

Mācītājs Jānis Grīnbergs bija teicis izvadīšanas runu: "Tu

biji kā Mozus, ap kuru pulcējās visa Izraēla tauta. Mozus

veda savu tautu uz Kanaānu. Nokļuvis līdz Nēbus kalnam,
Mozus mira, Izraēla tautu Kanaānāneievedis. Jo tas Kungs

sacīja uz viņu: šī ir tā zeme, ko es Ābramam, Izākam un

Jēkabam esmu zvērējis, sacīdams:tev esmu licis redzēt ta-

vām acīm, bet tev nebūs uz turieni iet pāri. Arī tu, Vili

Olav, pulcināji ap sevi latvju tautu viņas visgrūtākos cie-

šanas brīžos, tu biji viņas vadonis un tēvs. Arī tev nebija
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lemts skatīt savām acīm, latvju tautu atgriežamies Ka-

naānā: tu miri, neredzējis šo svētceļojumu, kad tautas dvē-

sele atdzimst un viņas ilgas tuvojas pravietiskam piepildī-

jumam."

Visa draudze raudāja, uzklausot mācītāja Grīnberga iz-

vadīšanas runu. Mācītājs Grīnbergs it kā paredzēja ka arī

viņam pašam nebūs lemts redzēt latvju tautas Kanaānuun

teica šos izvadīšanas vārdus savam draugam, Vilim Ola-

vam.

TadKrievijas revolūcija, cara Nikolaja otrā atteikšanās

no troņa un valstsdomes pagaidu komitejas režims ar Rodz-

janko priekšgalā. Vēstures rats bija pagriezies uz citu

pusi, gaisā skanēja jauna laikmeta šalkas, tautas jutās brī-

vas, nokratījušas simtgadēju jūgu, vienīgi frontēs miljoni
zaldāti sargāja ir vienā, ir otrā pusē savas pozicijas, jo

karš vēl turpinājās.

Savu nedaudzo atpūtas dienu vakara stundās, sēdēdams

ar Ģertrūdi lauku mājas lievenī, kad bērni bij noguldīti,

sētā un tuvējos laukos apklusušas gājēju čalas un arī dažu

desmitu kilometru tālajā frontē bija mierīgi un klusi, Zig-

frīds pieskārās šiem vēsturiskiem notikumiem, jautādams
sievai: "Kā tu domā, Ģertrūde, vai Krievijas revolūcija jau
izcīnīta un nav vairs gaidāmi nekādi pārsteigumi?"

"Zigfrīd, tu zini, ka es neinteresējos par politiku. Kaut

reiz beigtos karš un valdītu atkal miers,v viņa atbildēja.

"Tas ir cits jautājums, par kuru varam runāt vai neru-

nāt, bet mani interesē revolūcijas gaita, vai apvērsumam

nevarētu sekot apvērsums. lekams izbraucu uz revīziju,

pēdējās dienas abās galvas pilsētās, Maskavā un Pēterpilī

valdīja tāds apbrīnojams, es gribētu teikt, sastindzis miers,
it kā revolūcija nemaz nebūtu bijusi. Visi cilvēki tik mie-

rīgi, sevišķi krievu liberālā muižniecība, pašapzinīgi mie-

rīga un lepna, varbūt iedomājusies, ka viņai piekrīt izcilus

loma vēstures gaitās, ka tā vienīgi ar saviem spēkiem izne-

susi apvērsumu."

"Gučkovs, šīs muižniecības priekšstāvis, taču piespieda
caru atteikties. Tev jāievēro, Zigfrīd, ka ari citās zemēs no-

tikušas bezasiņainas revolūcijas, piemērām, Norvēģijai at-

daloties no Zviedrijas. Tur pat nebija sacelšanās. Norvēģi
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uzstādīja zviedriem ultimātumu un pēdējie piekāpās. Tik-

daudz man arī zināms no revolūcijām," Ģertrūde runāja.

"Norvēģija un Zviedrija neatradās kara stāvoklī ne ar

vienu ārvalsti, šīs ziemeļu tautas ar augstu kultūru vieno-

jās labprātīgi savā starpā. Lielajā krievu valstī ietilpst

daži desmiti mazāku tautu, kurām bijušas savas valstis,

sava patstāvība: Polija, Lietuva, Latvija, Ukraine, Armē-

nija. Vēl karš nav izkarots, grūti pārredzams, kura puse

ņems virsroku. Gadījumā, ja paliek vecās robežas, vai ma-

zām tautām nepieteikt savukārt revolūciju Lielkrievijai?

Piļsudskis jau strādā, nodibinādams poļu leģionus un cīnās

jau tagad pret Krieviju. Dažus mēnešus atpakļ tikos ar

mūsu dzejniekiem, tas bija tūliņ pēc ievērojamām latviešu

strēlnieku Ziemsvētku kaujām. Viņi man pasludināja vienā

balsī: mums vajadzīga sava valsts, savs ķēniņš, ministri,

pašiem savs karaspēks, sava nauda. — Ko tu uz to saki,

Ģertrūde?"

"Tā ir dzejnieku fantāzija, Zigfrīd!"

"Varbūt pravietojums!?"

"Ko lai mēs ceļam par ķēniņu?"
"Bet ministrus mēs atradīsim."

"Ja, ministrus gan! Arī tu būsi ministrs, Zigfrīd!"

"Mums būs savs karaspēks, sava nauda."

"Tas viss var būt. Bet tagad vēl plosās karš. Vēl lido

vācu aeroplāni pār mūsu galvām. Kurzeme okupēta, Rīga

apdraudēta."
"Vai tu atceries, Ģertrūde, kāda bija sajūsma tautā,

kad izvadīja pirmos latviešu strēlniekus uz pozicijām? Vi-

ņiem gāja līdz tautas pasaku un teiku varoņgars, tauta

tiem ticēja un tic vēl šobrīd. Katru kritušo izvada uz brāļu
kapiem desmitiem tūkstoši pavadoņi, viņa zārks slīkst vai-

ņagos un rozēs, viņu dusas vieta kļūs par svētnīcu paaudžu

paaudzēm. Pagājušos Ziemsvētkos es biju acu liecinieks

Dubultu baznīcā, kad strēlnieku mācītājs Apkalns pieņēma
vienā dienā 12 tūkstošus strēlnieku pie dievgalda, tos svē-

tīja un izvadīja uz Ziemsvēktu kaujām Ložmetēju kalnā.

To dienu es neaizmirsīšu. Reliģisks misticisms saviļņoja
šos 12 tūkstošus jaunekļu. Viņi zināja, ka dodas tieši nāvē,

bet tie gāja varoņgara iedvesmoti, dzimtenes mīlestības
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aicināti. Viņi gāja un sasniedza Kanlciemu. Jelgavas

priekšvārtus. Vienīgi krievu ģenerāļu tūļība vai Pēterpils

galma intrigas šo latviešu strēlnieku uzvaras gājienu ne-

prata izmantot un tiem bij jāatkāpjas. Ģertrūde, ja kādai

tautai tādi varoņi, tad tā visdrošākā ķīla tam laikmetam,

kad būs jāizcīna patstāvīgas cīņas, jāatbrīvo zeme no ie-

naidnieka, šinīs vēlās stundās savā īsā atpūtas laikā es ne-

mitīgi par to domāju, jautādams sev: kādas viesuļu vētras

stāv mums vēl priekšā? kādu gaitu ņems Krievijas revo-

lūcija, kāda loma piekritīs latviešu strēlniekiem un latvju
tautai šai revolūcijā? Ja. Eiropas kartei, kāda tā bija un

ir vēl tagad, pēc desmit gadiem jāizskatās citādai."

Ģertrūde klusēja. Viņa pieglaudās pie Zigfrīda un klau-

sījās viņa sirds stipros pukstienos.
To nakti ienaidnieka gaisa flote bombardēja Rīgas ap-

cietinājumus. Aeroplānu rūkoņa bija dzirdama visā ap-

kārtnē.

Otrā dienā Zigfrīds Meierovics brauca uz Rīgu. Viņ*

bija kļuvis nemierīgs. Varbūt gatavojās svarīgi notikumi.

Še, lauku mājās, to varēja pārsteigt un atgriezt no ārpa-
saules. Rīgā viņam bija draugi dažādās sabiedriskās orga-

nizācijās. Tiem. varbūt tuvāk zināms, kas notiek Pēterpilī.
kāds patiesais stāvoklis. Viņam bija pienākuma sajūta pret

to iestādi, kurā viņš strādāja.

Rīgā viņš satika dažus studiju biedrus, gan no bēgļu

komiteju aprindām, gan tās organizācijas ierēdņus, kurā

viņš pats darbojās. Viņš nebija Rīgā bijis kopš diviem mē-

nešiem un atrada visu dzīvi, mierīgos pilsoņus, sabiedriskos

darbiniekus un arī kara vīrus elpojam citu atmosfēru, ne-

mierīgi kustīgus, ejam un braucam vienā steigā, runājam

patosā un strīdamies partiju sapulcēs un mītiņos. Tas bija

revolūcijas paisums, kas uzvandīja cilvēkos līdz šim snau-

došās kaislības. Ideāls tik mirdz kā zvaigzne nesasniedzamā

tālumā, tiklīdz tas taustāms rokām, spožums vairs nav vi-

linošs, cilvēka sirdī rodas neapmierinātība un skepse, vilša-

nās sasniegtajā, dziņa meklēt jaunus zvaigžņāju ceļus. Re-

volūcija bija aiz muguras, atcelti gubernātori. apriņķu

priekšnieki, padzītas pašvaldību iestādes un nodibinātas

jaunas. Ko deva jaunais, tikko veidojamais? Tas bija iz-

cīnāms vēlēšanās, partiju kongresos, uzskatu noskaidroša-
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nā un principu deklarācijās. Un šos principus skaidroja

strādnieki un pilsoņi, kareivji un virsnieki frontē. Bija ļoti
daudz sasāpējušā un aizvainotā uz miesas un dvēselē, katrs

tiecās savu miesu notīrīt un garu atbrīvot, šī šķīstīšanās
un brīvā elpošana bija pats galvenais.

Ja, karš vēl turpinājās. Dažus kilometrus no Rīgas stā-

vēja vācu armija. Tā varēja pāriet uzbrukumā un izjaukt

Krievijas revolūcijas ieguvumus. Krievu karaspēka virsva-

dībā bija notikušas pārmaiņas, un Nāves salu, līdz šim pie

Ikšķiles vāciem nepieejamo cietoksni, uz ģenerālštāba rī-

kojumu vairs nesargāja latviešu strēlnieki. Bija noticis tas

pats, kas Ziemassvētku kaujās pie Kalnciema: latviešu

strēlnieku izcīnītās un aizstāvētās pozicijas krievu armijas
virsvadība neatbalstīja. Leģendārie uzbrukumi vācu iera-

kumiem, viņu armijas daļu apiešana pie Babītes, izlūku gā-

jieni no Nāves salas uz vācu ierakumiem, kas prasīja tūk-

stošiem latvju dēlu dzīvības, — šis varonības laikmets

latvju karaspēka daļās tika apspļaudīts. Latvji bija lepni

uz Nāves salu, kā franči uz Verdenu. Šī pussaliņa bija at-

slēga Rīgas vārtiem. Tagad tā gulēja mēma, bez dzīvības

zīmes. Vidzemes Daugavas krastu sargāja ierakumi, tiešā

līnijā pret vācu lielgabalu stobriem. Un šie stobri izspļāva
tūkstošiem granātu dien no dienas ar lielu intensīvitāti.

Tas bija uguns lietus, kas ārdīja, sagraudams blokhaužu

sienas un šais sienās apslēptos krievu lielgabalus un cilvē-

kus.

Zigfrīds Meierovics visu vēroja un lūkoja sataustīt tu-

vējo dienu notikumu atslēgu. Gatavojās lieli notikumi, ne-

varēja stāvēt dīkā un atdoties neatvairāmam gļēvā klusu-

ciešanā. Viņa politiskos uzskatos radnieciskas personas ga-

tavojās uz Zemes padomes vēlēšanām un uzaicināja arī vi-

ņu uzstādīt savu kandidātūru, Viņš pievienojās mērenai

zemnieku grupai un bija pārsteigts, kad viņu uzstādīja kā

pirmo kandidātu. Rīgā bija jau notikušas pilsētas domes

vēlēšanas un tanī guvis noteicošu uzvaru kreisais elements.

Ar vislielāko balsu vairumu bija ievēlēts Pēteris Stučka,
tam bija jāierodas no Pēterpils un jāieņem pilsētas galvas

postenis. Uz Zemes padomes vēlēšanām Vidzemē cīnījās
vienādiem spēkiem zemniecība ar lielinieku grupu, izredzes

nebija skaidras, kas gūs uzvaru.
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Piesliedamies mērenam zemniecības spārnam, viņš ze-

mes pārvaldīšanas jautājumā gatavoja savu projektu. Bija

vēl pāragri nākt ar to aģitācijas laikā klajā, kur patiesībā

aģitāciju vispāri nevarēja attīstīt un bija jāapmierinās ar

kandidātu sarakstu publicēšanu avīzēs pieminot klāt da-

žas vispārīgas frāzes.

Sestdien 1917. gada 19. augustā bija Rīgas frontē ļoti
nemierīga diena. Jau rīta agrumā lidoja pār pilsētu ienaid-

nieka aeroplāni, neskopodamies ar bumbu mešanu visos vir-

zienos, sevišķi nomalēs un dzelzceļa mezgla punktos. Krievi

gan tos apšaudīja, bet kā par brīnumu viņu lielgabali ne-

sniedza lidotāju sfēru un arī pašus lidotājus un viņu aparā-

tus. Tā vien likās, ka tiem trūka šim nolūkam speciāli bū-

vētu ieroču, kādus pielietoja franči un angļi rietumu frontē,

šie lidojumi bija krievu karaspēka vadībai apnikuši, jo me-

stās bumbas nodarīja nelielus zaudējumus un reti kad trā-

pīja vārīgākos punktus. Tāpat iedzīvotāji sevišķi neuztrau-

cās, mierinādamies, ka tā ir kārtējā ienaidnieka izlūku dar-

bība, kas ilgst dažas stundas un tad izbeidzas. Un patie-

šām, jau ap brokasta laiku ienaidnieka lidmašinas aizvirzī-

jās no pilsētas apvāršņa uz Mīlgrāvi, Krasta staciju un

Krūzes muižas pusi.

Zigfrīds steidzās uz savas partijas biroju, kas atradās

starp Tērbatas un Aleksandra ielu Vērmaņa dārza rajonā.

Zigfrīds bija sasniedzis Marijas un Parka ielas stūri un

nogriezās Parka ielā. Šinī momentā atskanēja ellišķs troks-

nis un iekams Zigfrīds atģidās, viņu apbēra putekļu māko-

ņi: Ņesterova mājas otrā stāvā ieurbās lielgabala bumba,
izraudamaasi platu sienas mūri. Vai vāci apšauda Rīgu. —

Sasniedzot Suvorova ielu — atkal tāds pat blīkšķis. Šoreiz

bumba krita Vērmaņa dārzā, izraudama lielu stabu lecekļu
zemes gaisā. Tad trešā, ceturtā, piektā bumba — visas kri-

ta šinī rajonā. Nebija vairs nekādu šaubu — vāci apšauda

Rīgu. Nokļūt līdz Elizabetes ielai nebija iespējams. Atkal

jauni ellišķīgi sprādzieni, arī lidmašīnas parādījās gaisā,
šāva arī krievi uz aeroplāniem un visu pilsētu pārņēma ne-

aprakstāma lielgabalu dunoņa.
"Mēs atkal negaidīti satiekamies," Zigfrīdu uzrunāja

Ludmila, izaugusi kā ēna tam aiz muguras. "Te nav ieteica-

mi stāvēt, iesim pāri ielai, tur būs aizēna no vācu bumbām.
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Jums kā nākošam Zemes padomes loceklim nav ieteicams

riskēt ar savu dzīvību un vēl tik nejēdzīgā kārtā, stāvot

varbūtējam ienaidnieka šāvienam pieejamā līnijā." To tei-

kusi, viņa sniedza Zigfrīdam roku un gāja pirmā pāri ielai.

Zigfrīds neuzticīgi lūkojās jaunavā. Vai patiešām tā

viņam sekoja?

"Šodien Rīgai būs karsta diena: Romas viesnīca pilna
vāciem un viņu sejas šorīt laistījās priekā."

"Vai jūs tur apmetušies?"

"Ja."

"Vai ilgi esat Rīgā?"

"Divas dienas, šovakar es aizbraucu uz Pleskavu."

Zigfrīds klusēja. Kas viņam varēja būt kopējs ar šo

komivojašeru sieviešu brunčos? Komerciju viņš nepiekopa

un no politikas šī sieviete taču nekā nesajēdza.
"Man jāsteidzas," viņš pacēla cepuri.

"Atvainojiet, jums nekur nav jāsteidzas," Ludmila

smiedamās viņu pārtrauca, pasniegdama savu sīko rociņu
Zigfrīdam, bet turēja viņa roku savējā ilgāk, kā tas parasts
atsveicināšanās gadījumā ar svešu vīrieti. "Šodien Rīga

pārdzīvos kritiskus brīžus, — es to varu jums apzvērēt.

Protams, pusmiljonu krievu armijas, kas Rīgu aizstāv, vā-

ci dažās stundās nesakaus un nepadzīs. Bet var notikt kaut

kas briesmīgs, piemēra dēļ, šīs armijas atkāpšanās, vai kas

tamlīdzīgs. Tamdēļ lūdzu man neatteikt un nākt man līdz

uz Romas viesnīcu, tur pabrokastosim un patērzēsim. Var-

būt, ka pa to laiku daudz kas noskaidrosies. Vai pieņemat
manu uzaicinājumu?"

"Man gribētos jums atteikt un aiz daudz iemesliem —"

"To jūs nedarīsat! Es lūdzu."

"Labi. Es piekāpjos," Zigfrīds sausi noteica. Viņš vēl

gribēja piebilst, ka viņu daudz kas interesē, kādēļ viņš pie-

kāpjas, bet Ludmila bija jau iegriezusies Suvorova ielā un

soļoja uz vecpilsētas pusi; viņš tai sekoja.

Lielgabalu šāvieni vairs nesprāga pilsētas centrā, bet

attālāk nomalēs. Arī lidmašīnas bija novirzījušās uz to pu-
si. Bija skaidrs, ka tās sazinājās ar baterijām, koriģēda-

mas kaujas uguni. Ludmila to zināja un teica Zigfrīdam,
atkal iesmiedamās:
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"Mēs varam iet kaut pa ielas vidu — ienaidnieka lodes

mūs neķers. Vecpilsētu un Esplanādes rajonu vāci nekad

neapšaudīs. Ja kāda bumba šo rajonu ķērusi, tad vienīgi
aiz pārskatīšanās, iekams vērotāja — lidmašīna nebij kori-

ģējusi apšaudīšanai nolemto centru. Vai jūs neievērojāt

lidmašīnas signalizāciju? Es šodien to vairākkārt saska-

tīju."

Viņi bija sasnieguši bulvāra rajonu un nogriezās alejās,
tieši virzienā uz Romas viesnīcu.

Viesnīcas šveicars godbijīgi sveicināja. Kāpjot pa tre-

pēm, nāca pretim tresains krievu armijas oficieris. Viņš

sveicināja Ludmilu, vērīgi paskatīdamies Zigfrīdā. Ari ot-

rā stāva koridorā kāds gludi skūts kungs pacēla savu plat-

mali, Ludmilai tuvojoties savam numuram.

"Te mūs nesasniegs ne vācu lielgabalu granātas, nedz

krievu ložmetēju uguns, gadījumā, ja notiktu ielu cīņas un

apšaudītu pat dzīvokļus," Ludmila, aicinādama Zigfrīdu

atsēsties, norādīja uz diezgan palielu istabu, ko tā apdzī-

voja viesnīcas otrā stāvā ar logiem uz sētu.

"Jūs neesatēduši brokastis?"

"Es nāku patlaban no mājām un tikko dzēru kafiju."

"Kafija nav brokastis. Ir arī diezgan pavēlu — pāri

vienpadsmitiem. Tādēļ atļaujiet, ka būšu saimniece un jūs

uzņemšu savās mājās kā viesi," to teikusi viņa pazvanīja.
"Aukstas brokastis divām personām," viņa stingrā balsī

pasūtināja sulainim.

Zigfrīds Meierovics skatījās pa sētas logu uz viesnīcas

augšējiem stāviem. Viņš nekā nedomāja un negribēja do-

māt, bet Ģertrūde un bērni tam ienāca prātā. Ja ienaid-

nieks pārnesis kaujas uguni uz pilsētas nomalēm un tam

plāns Rīgu apiet, viņa ģimene var nokļūt kaujas līnijā. Vai

nebrīdināt Ģertrūdi no briesmām? Vai nebraukt tai pakaļ?
leradās sulainis un sāka servēt galdu. Pikolo tam aiz

muguras turēja uz paplātes pasūtītās brokastis.

"Šodien ir drausmīga diena. Šodien jāizšķiras Rīgas
liktenim." Ludmilai uznāca kāss un viņa spieda mutautiņu
pie lūpām.

Zigfrīds jautājoši paskatījās runātājā.

"Jā, jā, šodien, rīt notiks kautkas briesmīgs. Vāci pāriet
uzbrukumā. Tas tagad skaidrs."



45

"Uzbrukums ir viens, bet Rīgas ieņemšana ir cits jau-

tājums. Jau divi gadi vāci tīko pēc Rīgas. Tomēr frontāli

to neieņemt."

"Viņi apies!"
"No jūras vai pār Daugavu?"
"Ir no jūras, ir pār Daugavu!"

Zigfrīda acīs iegailējās dusmas pret šo sievieti. Kas

viņa īstenībā ir: vācu aģente, spiegs?
Ludmila to vēroja un viņu pārņēma ledainas tirpas. Vai

viņa būtu Zigfrīdu aizvainojusi kā patriotu? Arī viņa bija

latviete, nenoliedza savu tautību. Viņa bija saviem spē-

kiem iekarojusi sev stāvokli un tiecās pēc patstāvības. Nekā

no vecākiem nemantojušai, neatkarība šķita tai dzīves ide-

āls. Ja, karam beidzoties nodibināt savu kantori, kādu

plašu uzņēmumu, bija viņas sapnis. Vai Rotšildus, Kruppu
un neskaitāmus angļu lordus nav kari padarījuši par mil-

jardieriem? Kādēļ viņai, slimīgai sievietei, nemēģināt iz-

mantot apstākļus un atlicināt savai eksistencei kādu mazu-

miņu? Viņa neuzskatīja par noziegumu blakus firmas in-

teresēm rīkoties zināmos gadījumos uz savu roku, viena

otra spekulācija bija padevusies, tai bija daži desmiti tūk-

stoši jau iekrāti un tie prasīja pēc apgrozījuma un jaunas

peļņas. Tas pats krievu tresainais oficieris, kas viņu uz

trepēm sveicināja, bija tai devis labi nopelnīt.
Tāpat tas vācietis platmalē, kurš dzīvoja viņai iepretim

viesnīcā vakar pats piedāvāja savus pakalpojumus.

"Es tomēr ieliešu jums un sev glāzi vīna. Varbūt, ka

valodas mums tad labāk veiksies," Ludmila noteica un sāka

rīkoties ar pudeli. "Uz Rīgas neieņemšanu!" viņa pacēla

savu glāzi.

Zigfrīds mēmi pielika glāzi pie lūpām. Viņam valoda

liedzās raisīties. Arī brokastis tam negaršoja.

"Otru glāzi uz jūsu ievēlēšanu Zemes padomē. Vai

drīkstu?", nenogaidījusi atbildes, Ludmila atkal ielēja.

Atskanēja ellišks troksnis un viesnīcas biezie mūri no-

drebēja. Kaut kur tuvumā sprāga lielgabala bumba.

"Būs patiešām jāsāk ticēt, ka vāci apdraud Rīgu," Zig-
frīds nolika glāzi un piecēlās.

Arī Ludmila piecēlās.
"Nodevība!" Zigfrīds izdvesa, staigādams pa istabu.
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"Sabrukums!" Ludmila papildināja. "Lūk, šis kungs

platmalē, kas mani koridorā sveicināja, dažas dienas atpa-

kaļ pārnācis Kurzemes fronti. Kā viņš būtu varējis iekļūt
Rīgā, ja frontē nebūtu sabrukums?"

"Es atturos jautāt, no kurienes jūs visas šīs ziņas smē-

lusi. Arī man tagad ir skaidrs, ka Rīga sāk pārdzīvot kri-

tiskas dienas. Ar to man pietiek."
To teicis, Zigfrīds sausi no Ludmilas atvadījās un aiz-

gāja.
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Piektā nodaļa

Rīgas apšaudīšana uz pievakari apklusa un iedzīvotāji

nomierinājās. Iznāca pēcpusdienas laikraksti, nevēstīdami

kara virsvadības nometnes ziņojumos nekā jauna. Vienīgi

ziņojumā par Baltijas jūru bija atzīmēta ienaidnieka rosī-

ba: vesela rinda uzbrukumu piekrastes punktiem, nomestas

kādas simts bumbas no areoplāniem, parādījušies arī ie-

naidnieka kara kuģi.

Publika nepiegrieza nometnes ziņojumiem daudz vē-

rības: tie atkārtojās stereotipiski, nesniegdami nekā sen-

sācionāla.

Pilsētā notika viegla žanra teātra izrādes, arī kafej-
nīcas bija ļaužu pilnas. Bet kareivju izpildu komitejas no-

turēja trokšņainas sēdes, strīdēdamies līdz auzrautībai par

savu tiesisko stāvokli. Par fronti nemaz nerunāja. Vadošās

aprindas saskatīja Rīgas apšaudīšanā ienaidnieka bezpēcī-

bu, jo frontāli tā nebija ieņemama un apiet — jā, kas to

vācietim liedza kopš divi gadiem? Savaņģotie vāci bija

pusbadā izdēdējuši skolu jaunekļi, vai fiziski bezspēcīgi

piecdesmit gadu veci rezervisti. leilgstošais karš bija pra-

sījis abās pusēs daudz upuru un mīņāšanās uz vietas Rīgas
frontē kļuvusi vienaldzīga.

Zigfrīds Meierovics pavadīja vakaru draugu vidū. Viņš
vairāk klausījās viņu sarunās par rītdienas Zemes padomes
vēlēšanu iznākumu, bet pats tanīs nepiedalījās. Tie bija

sīki, īsredzīgi politiķu spriedelējumi. Viņa dvēselē bija ie-

gulies nemiers, kas prasīja pēc pirmcēloņiem. Kā viesuļa
brāzieni plaukstošā pavasarī, iznīcinot dabas krāšņumus:
sirds sastingst skumjās un smeldzošās sāpēs, nevienu ne-

remdinādami. Tālas nākotnes tēli tam šķita pieskārušies.

Tie cēlās un klupa cits citu pārspēdami. Un viņš, Zigfrīds

Meierovics, bija viņu vidū, līdz cēlās un krita, atkal cēlās

un klupa
...
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1917. gada 20. augusta pirmā rīta stundā Nāves sala

pie Ikšķiles, Daugavas Kurzemes krastā, bija pakļauta sa-

vam liktenim.

Nesen vēl šo priekšposteni Daugavas forsēšanai sar-

gāja latviešu strēlnieku bataljoni, leģendāri aizstāvēdami.

Te bija nolikuši galvas labākie tautas dēli, cīnīdamies sve-

šas valsts interesēs, lielās Krievijas labā. Tas bija varonī-

bas fanātisms. Ne tik daudz iedzimtais naids iebrucējiem

vāciešiem, kā savas dzimtās zemes aizstāvēšana, kuras

ārēs karoja divas lielvalstis viena pret otru. Tūkstošiem te

bija krituši varoņu nāvē. Vai paaudžu paaudzes minēs vi-

ņu vārdus un viņu krustu stabi nesatrūdēs, dzēsdami viņu
vārdus no tiem? Varbūt, vienīgi stāstu grāmatas paudīs

leģendas par viņiem. Bet apdrukātās lapas saēdīs kodes,
nāks jauni laiki, kas prasīs citas varonības, un viņu piemi-

ņa gadu simteņu maiņā zudīs. Vienīgi Nāves sala, šī otrā

Verdena, paudīs mūžu mūžos latviešu strēlnieku slavu. Jo

iedami viņi nosauca šo salu visas iznīcības vārdā. Un divi

gadus latviešu strēlnieki to aizstāvēja, līdz pienāca jauna

armijas virspavēlnieka rīkojums, atstāt apakšzemes tran-

šejas un pārcelties uz Daugavas otru krastu. Ar to bija at-

dota ienaidniekamRīgas atslēga.

Šinī klusajā naktī sakustējās uz Daugavas Kurzemes

krasta vesela armija un nodrebēja tūkstots lielgabalu

stobri. Uzsliesmoja uguntiņas kā veļu naktī, pārtrūka gai-

sa strāvas un Daugavas Vidzemes krastā ieurbās apcieti-

nājumu sienās tūkstošu lielgabalu lodes, uzvandīdamas ak-

mens, koka un dzelzs daļas līdz ar zemi putekļu mākoņos.
Neviens priekšmets, ko ķēra milzīgās granātas, nebija ne-

saberžams drumstalās, nebija par smagu, to izcelt no pa-

matiem. Tā bija iznīcības krusa, ko izspļāva šie tūkstots

lielgabalu stobri. Tas bija nāves lietus, dinamita piesmaci-
nāts un sajaukts ar tērauda ārdošām šķembelēm, šis ne-

gaiss apņēma joslu divi kilometru platumā un garumā. Div-

desmitčetras stundas bez apstājas dunēja tūkstots vācu

jaunākā tipa lielgabalu, noslaucīdami no zemes virsus Ik-

šķiles vasarnīcu rajonu, sagraudami gadsimteņus veco baz-

nīcu, zemnieku mājas, bet galvenā kārtā apklusinādami
krievu armijas baterijas maskētās pazicijās Daugavas



49

Vidzemes krastā. Krievu armijas virsvadība šim uzbruku-

mam nebija sagatavojusies. Tai nebija vadoņa ar feldmar-

šala Suvorova drosmi un japāņu aukstasinību. Kareivji,

apnikuši karot, labprāt klausīja pavēlēm atkāpties. Un nā-

košo nakti iesākās Daugavas forsēšana. lenaidniekakavale-

rija aizsargāta, pirmā pārpeldēja Daugavu. Pārsvieda vai-

rāk vietās pontonu tiltus un kājnieki, artilērija, vezumnie-

ki nepārskatāmās rindās traucās uz Daugavas Vidzemes

krastu. Rīgas apcietinājumu atslēga bija salausta, Rīgas
liktenis izšķirts ...

Sakustējās arī krievu dažus simts tūkstošus lielā ar-

mija; bet ne cīņā ar ienaidnieku, — tā atkāpās. No Slokas,

Rīgas jūrmalas, Daugavgrīvas, Rīgas un Juglas šī milzu

armija bēga no piecreiz vājāka ienaidnieka. Disciplīna bija
lauzta un katrs bija par sevi kungs. Karaspēka daļas izklī-

da un sajaucās ar privātiem bēgļiem. Ik pa desmit minū-

tēm nolaida vilcienu pēc vilciena un tos vārda pilnā nozīmē

iesturmēja. Marodieri laupīja veikalus un privātdzīvokļus,

un apkrāvušies dažādām mantām traucās kājām uz zemes

iekšieni. Bet salaupītā bija par daudz, ceļā tie apkusa, kā-

dēļ atsvabinājās no grūtās nastas un izsvaidīja drēbju ba-

ķus, greznuma lietas un pārtikas produktus pa grāvjiem,

vai ellišķās dusmās samīdīja. Vajadzēja steigties, jo ienaid-

nieka kavalerija bija uz pēdām un draudēja apšaudīt.

Latviešu strēlnieki atkāpās slēgtās vienībās un viņu

pirmais etapa punkts bija Pleskava. Viņi nezināja, kādos

liktenīgos ceļos tiem būs vēl jāstaigā. Vai redzēs vēl dzim-

to zemi, kuru "tie tik varonīgi bija aizstāvējuši? Nodevība

un krievu armijas virsvadības nemākulība bija daudzkārt

sijājusi viņu rindas. Cik no viņiem vēl atgriezīsies dzim-

tenē?

Zigfrīds Meierovics iebrauca Pleskavā ar vienu no pē-

dējiem Rīgas vilcieniem. Viņš sāka stacijā taujāt pēc sa-

vas ģimenes, jo vairums bēgļu bija no Rīgas. Kāds Rīgas

žīdu tirgotājs, kuru viņš pazina, tam lakoniski atteica:

"Jūsu sieva? Tā nepazudīs!"

Un patiešām ar nākošo vilcienu atbrauca Ģertrūde ar

bērniem. Zigfrīds bija atkal viņu vidū.
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Domāt par dienestu Viskrievijas zemstu savienībā Zig-

frīds vairs nespēja. Karš bija novedis latvju tautu galīgā

postā, izsvaidījis to pa visu pasauli, iznīcinājis tiesiskās

un garīgās vērtības, un galvenā kārtā pateicoties krievu

armijas virsvadībai. Šis posts sākās ar kurzemnieku izdzī-

šanu no viņu mājām, kad kazāki, atkāpjoties krievu armi-

jai, dedzināja mājas, mežus un druvas, rekvizēja dzīvnie-

kus un ar nagaikām trenca prom zemes iedzīvotājus. Tad

Rīgas fabriku un darbnīcu evakuācija: 22 tūkstošus vagonu

izveda ar dažādām mantām uz lekškrieviju, Sibiriju un

Kaukāzu. Kas to lai zina, kur šo simtiem miljoniem mantu

vērtība tagad atrodas, vai nav izmētāta Sibīrijas tundrā,

dienvidus stepēs un grāvmalās, kad atsevišķām karaspēka

daļām ievajadžējās vagonu, tie bija neskaitāmās stacijās

aizņemti ar Rīgas fabriku mašīnām? Atbrīvot vagonus!
Lai sapūst vācu-latviešu mantas zem klajas debess! Kas

krievu tautai daļas gar Baltiju, kur to pa pusei ieņēmis

ienaidnieks, gar latviešu īpašumiem, kas nepiederēja īstiem

krievu cilvēkiem, bet čuknām! Latviešu strēlnieki? Ja, ko

tie lielu izdarījuši: ar savu ietiepību un spītību drīzāk iene-

suši krievu armijā dezorganizāciju. Viņu varonība iz-

kliegta. Tie paši bataljoni labāk būtu palikuši vecās kara

vienībās, ne atsevišķi izdalīti. Šādus spriedelējumus Zig-

frīds Meierovics bija vairākkārt noklausījies. Viņš bija

pūlējies atspēkot, bet nebija mutes varoņus pārliecinājis.

Rīgas krišana bija vissmagākais trieciens latvju tautai:

palika pāri vēl viena piektā daļa Latvijas teritorijas, kaili

lauki un neapsargātas pilsētiņas. Ja ienaidnieks vien ie-

gribēs, viņš pavirzīs savu armiju līdz Pleskavai un visa

Latvija būs zudusi. Šādos apstākļos darboties Viskrievijas
zemstu savienībā Zigfrīds neatrada par iespējamu. Un ar

revolūciju šī viskrievu muižniecības organizācija bija zau-

dējusi savu morālisko atbalstu: tagad valsts politiku no-

teica citi elementi. Degpunktā stāvēja partiju strīdi —

strādniecības dogmatisms pret pilsonisko liberālismu. Muiž-

niecība savu lomu bija izspēlējusi.

Zemes padomes vēlēšanas Vidzemē bija notikušas un

Zigfrīds Meierovics tanī ievēlēts. Novietojis ģimeni Pēter-

pilī pie pazīstamiem, viņš izbrauca uz Vidzemi.
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Vidzemes ziemeļdaļā, Valkā, pulcējās Zemes padomes

locekļi. Bija jārada orgāns, kas izteiktu izmocītās latvju

tautas kliedzošās prasības. Un maza saujiņa inteliģentu

nodibināja "Nacionālo padomi." šī iestāde ierakstīja savas

pirmās sēdes protokolā: neatkarīgas Latvijas dibināšana.

Tas bija fantastisks lozungs, dzejnieku-karstgalvju uto-

pija. Jo reālu līdzekļu Nacionālai padomei nebija.

Zigfrīds Meierovics atgriezās Pēterpilī. Viņu Nacionālā

padome nozīmēja par jaundibināmās valsts ārpolitikas va-

dītāju. Tas bija tikpat fantastisks uzdevums, kā pati ideja,
dibināt valsti ar neesošu teritoriju. No kura gala sākt, ar

kādiem līdzekļiem operēt, tā bija problēma, kas Zigfrīdam
Meierovicam jāatrisina.
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Sestā nodaļa

22. maijā 1919. gadā Rīga pamodās apātiski nogurusi.
lelās baigs klusums. Nepārskatāmo ierēdņu bari, kas no-

teiktā stundā steidzās uz komisariātiem, vēroja, ka šodien

būs silta diena un varēs strādāt pie vaļējiem logiem. Pa-

tiesībā darbs nebija nogurdinoši grūts — dien no dienas

cilāt un reģistrēt dažādu papīru kaudzes. Kādam nolūkam,
to neviens nezināja un par to arī neinteresējās. Galvenais,

laikā ierasties komisāriātā un nosēdēt sešas darba stundas.

Darbā neviens nevarēja parādīt savu gribu, izcelt savas

spējas. Norobežotā normā ietilpa viss. Cilvēks bija kā ma-

nekens, kuru bīda un stumj nozīmētā vietā zināmam nolū-

kam. Vai tam, kas cēla ierunas! Tas bija kontrrevolūcio-

nārs, tā liktenis bija izšķirts.

Lonija pēc nelaimīgas debijas kā žēlsirdīgā māsa, bija

iestājusies statistiskā komisāriātā, kas mitinājās Rīgas

pilī. Dvēselē satriekta, fiziski novārgusi, viņa negribēja

rādīties agrākā darba vietā: izglītības komisāriātā, kur

varētu zoboties par viņu, nošautā kontrrevolūcionāra Kra-

stiņa meitu. Bija arī vēl cits iemesls: viņai būtu jāiestājas

plintnieču rotā, jo taisni viena izglītības komisāriātā atbil-

dīga darbiniece stāvēja kādas trieciena rotas priekšgalā.
Šais kritiskos brīžos viņa atcerējās Arnolda Veldres vēs-

tuli, ko tā bija saņēmusi īsi pirms tēva nošaušanas, būt

drošsirdīgai! Kur tagad mitinājās šis cilvēks, kura dzīves

ceļi tik krustojās ar viņas ģimenes likteni? Vai tas nokļu-
vis Latvijas armijā, vai pie vāciem Jelgavā? Varbūt, ka

viņš ticies ar Ati Celmiņu, viņas iecerēto, un ziņojis par

viņas liktenīgajām gaitām komūnistu valstībā.

Lonija nenodevās grūtsirdībai, tas nebija viņas dabā.

Viņai bija tēva raksturs — skatīties dzīvei taisni acīs, bet

novērtēt apstākļus un pēc iespējas izlobīt šo to sev par
labu. Ne viena nemudināta, viņa nolēca no atejošā angļu
transporkuģa trepēm, nesekodama mātei un māsai uz
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ārzemēm, bet palika pie tēva Rīgā. Viņai bija drosme kri-

tiskajā naktī, kad tēvu veda uz nošaušanu, sekot tam. Pēc

traģiskā notikuma preču stacijas laukumā, kad viņu ie-

nesa paģībušu sarga būdā, viņa drīz pamodās, izdzirdusi

blakus telpā čekistu valodas un orģiju klaigas. lekams če-

kisti, kas viņu bija iekārojuši, atjēdzās, Lonija izmuka pa

logu un aizbēga naktī pie Alvinas, Teātra bulvārī. Labā

Alvina viņu atkopa. Pēc šīs šausmīgās nakts pārdzīvoju-
miem Lonija nogrieza savas skaistās bizes, pārtaisīja drē-

bes un ģērbās gluži citādi, lai nekļūtu pazīstama saviem

vajātājiem. Līdz šai dienai tas viņai arī izdevās.

Viņa strādāja Rīgas pilī trešā stāvā ar logu uz Dauga-

vu. Bija pāri divpadsmitiem, viņa bija istabā viena un pa-

beidza rakstīt kādu reģistrācijas loksni. Bet blakus istabā

pēc jauna darba viņa nemeklēja, bija tieksme uz slinkošanu

un izklaidību. Piecēlusies no galda, viņa piegāja pie vaļējā
loga, atbrīvoja blūzes abas augšējās pogas un aizlikusi ro-

kas aiz galvas, spējiem dvašas vilcieniem ieelpoja dzidro

pavasara aromu, kas izplūda no apstādījumiem lejā.
Kāds klusums ostā! Neviena tirdzniecības kuģa, velkoņa
un liellaivas! Ne darba devēju, ne strādnieku, bruģis

apaudzis ar zāli, muitas noliktavas izmirušas. Arī Dau-

gavas otrā pusē fabriku skursteņi saulē izbalināti, neoduši

kopš gadiem dūmu smakas. Vienīgi uz koka tilta daži brau-

cēji un gājēji un gar Daugavas malu retais tramvaja va-

gons ar griezīgu rūkoņu atgādināja, ka dzīve nav vēl gluži
izmirusi. Turpretim tirgus būdas dēļiem aizsistas un tirgū

neviena vezumnieka.

Šinī klusajā brīdī atskanēja ložmetēja tarkšķēšana
koka tilta viņā galā. Paspīdēja uguntiņas un līdz ar nelie-

liem dūmu mutuļiem tilta otrā pusē nodārdēja šinī pusē
lielgabalu bumbu sprādzieni. Nākošā momentā, dārdot liel-

gabaliem, sparkšķot ložmetējiem, uz tilta parādījās aulek-

šojošu jātnieku grupa, kas kā viesulis drāzās tiltam pāri.
Paši jātnieki bija noliekušies zirgiem uz galvām un šāva

uz abām pusēm.

Lonija izliecās pa logu, lai labāk saredzētu auļojošos
jātniekus. Viņa instinktīvi juta, ka tie ir Rīgas atbrīvotāji.

Viņa neiedomājās, ka jātnieki, Rīgas pilij tuvojoties, va-

rētu pacelt savus stobrus arī pret viņu, Loniju, kura dar-
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bojās apkarojošās varas dienestā, šinī brīdī viņa nedomāja

par briesmām un nāvi. Gavilējošs prieks viņai lauzās pār

lūpām un viņa gribēja izkliegt šo sajūsmu, sist plaukstās,

apbērt atsvabinātājus ar puķēm. Vēl mirklis un Lonija bū-

tu kritusi savai neapdomībai par upuri, jo barona Hansa

Manteifeļa trieciena rota, tuvojoties pilij, šāva gaisā, mēr-

ķēdami uz katru dzīvu radību pie logiem, šinī kritiskā brīdi

Loniju atrāva no loga viņas darba biedre, kas bija uzstei-

gusies pēc virsdrēbēm, izsaukdamās: "Bēgsim! Vāci Rī-

gā!" Un patiešām, nākošā acumirklī istabas griestos ieur-

bās vairāk lodes.

Barona Manteifeļa trieciena rota aizaulekšoja gar pili
uz Citadeli. Tur notika atklāts uzbrukums ar ložmetēju,

šauteņu uguni un rokas granātām. Hanss Manteifels pir-
mais krita no ienaidnieka lodes ķerts. Krita vēl daži trie-

ciena rotas virsnieki un kareivji, bet uzbrucēji nepadevās

un nolēkuši no zirgiem ar rokas granātām atbrīvoja sev

ceļu un iesturmēja Citadeli. Ari Arnolds Veldre ņēma šinī

uzbrukumā dalību. Viņš bija krievu armijas kapitāna tēr-

pā un apbruņojies diviem revolveriem. Viņš kāvās kā

lauva. Pateicoties viņa izveicībai un aukstasinībai, viņu ne-

ievainoja.
Pievakarē Arnolds Veldre piezvanīja pie Alvinas. Uz

pirmo zvanu neviens nerādījās un viņš zvanīja vēlreiz. Aiz

durvīm bija dzirdami soļi un čukstošas sieviešu balsis, bet

durvis neatvērās. Arnolds Veldre ar dūri trīs reizes pie-

dauzīja. Kā likās, viņš bija ārkārtīgi nervozs, sūca papi-

rosu un staigāja pa pliena klonu turp un atpakaļ. Bet dur-

vis neatdarījās un balsis bija apklusušas. Tas viņu uz-

trauca vēl vairāk. Izņēmis revolveru un to turēdams rokā,

viņš sita ar kreiso pa durvīm izkliegdams: "Atdarāt, Lat-

vijas valdības vārdā!"

Durvis atvērās un patumšā koridorā stāvēja Alvina,

drebēdamakā apšu lapa. Priekšnama stūrī, aiz viņas stā-

vēja Lonija, ietinusies lakatā. No viņas piemīlīgās sejas
bija redzams vienīgi smailais deguns.

"Vai pie jums draugi vai ienaidnieki?" Veldre atkal iz-

kliedza, mēģinādams mīkstināt balss toņus.
"Mēs esam šinī dzīvoklī divas nelaimīgas sievietes. Ko

jūs vēlaties?" Alvina izbailēs jautāja.
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"Elektrību! Gaismu!" Veldre komandēja.

Alvina uzgrieza elektrību.

Šinī brīdī Lonija iekliedzās un saļima uz grīdas.

"Lonija, nebaidāties, es esmu pie jums. Es — Arnolds

Veldre!" Un viņš piecēla jaunavu.
"Lielinieki izdzīti, apmierināties, tagad jums briesmas

vairs nedraud. Es atriebos par jūsu tēvu. Es nāku tikko

no Centrālcietuma
...

Tur bija tāds pat kautiņš kā Cita-

delē
...

Lielinieki izdzīti, Rīga atbrīvota!"

Veldre nosvieda ar kreiso roku cepuri un stutēdams ar

labo jaunavu, veda to istabā.

"Mēs tā bijām pārbijušās, ka lielinieki neaizved mūs kā

ķilnieces. Viņi dzīvoja/ Alvina stāstīja, "kā lopi."
"Lūdzu dodat man kādu gabalu maizes un glāzi tējas

vai ūdens. Kopš rīta gaismas nekā neesmu baudījis," Veldre

griezās pie Alvinas, piecēlās un tuvojās spogulim. Viņš ap-

zinājās, ka viņa seja ir briesmīga, slapjie mati pielipuši pie

deniņiem un netīri.

"Es atvainojos, jāiet nomazgāties. Izskatos patiešām

pēc bandīta. Rokas aptašķītas asinīm seja saskrambāta,
viss ķermenis sviedru, pulvēra dūmu un asins smakas pie-
sūcies. Tādēļ nav brīnums, kā jūs, Lonijas jaunkundze,
mani ieraudzījusi, paģībāt. Šodien bija karsta diena. Ta-

gad tā laimīgi garām." To teicis, viņš aizgāja.
Alvina klāja ēdamstabā galdu. Viņai nekā nebija mā-

jās, varbūt, kāda mārciņa rupjas maizes, ko tā vēl šorīt uz

kartiņu bija saņēmusi. Arī patvārim vajadzēja jau sākt

vārīties. Te viņa iedomājās, vai lielinieki, kas ap trijiem

bija iesteigušies dzīvoklī un to pēc dažām minūtēm at-

stājuši, nebūs ko no saviem bagātīgiem provizījas krāju-
miem atstājuši, un ilgi nedomājusi, gāja paraudzīties viņu
agrāk apdzīvotās istabās. Līdz pievakarei viņa nebija ie-

drošinājusies spert savu kāju bijušo varasvīru istabā: var-

būt kāds paslēpies, var tai uzglūnēt un uzbrukt. Arī Lo-

nija bija viņu no šāda soļa atturējusi. Patiešām, kabinetā,
kur Latvijas valsts dibināšanas laikā Romina bija ierīko-

jusi savas avīzes redakciju, atklājās savāda aina: izmētāti

drēbju un veļas gabali, tukšas, aizdzertas un vēl neaiztik-

tas dažādu dzērienu pudeles, aizgriezts maizes klaips, pus-

šķiņķa, desas, konservi, biskvīti, cukurs un sviests. Kā
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likās lielinieki pirms bēgšanas steigā ieturējuši maltīti un

neapēsto un neizdzerto atstājuši. Alvina bija neziņā, vai

pieskārties šim mantojumam un vai tas maz baudāms, kad

kabinetā ienāca Arnolds Veldre ar Loniju. Veldre bija no-

tīrījies, uzsukājies un ar papirosu zobos rādīja jautru seju.

"Žēl, Alvinas jaunkundze, ka še nesastapu jūsu nesenos

iemītniekus: būtu ar viņiem izrēķinājies pēc nopelniem.

Apmierināsimies vienīgi ar gandarījumu, ka viņi mums at-

stājuši pāris dienām pārtiku. Lūdzu, pievācat ēdamo, es

pameklēšu kādu neaizkārtu konjaka pudeli, un iebaudīsim

vakariņas. Patvāris ķēķī jau sīc." To teicis, Veldre ķērās
pie darba. Viņš sameklēja pudeli angļu portvīna un otru

pudeli franču konjaka, arī veselu kasti cigāru.
Pēc vakariņām dzerdams tēju ar konjaku un pūzdams

īsta Havanas cigāra dūmus griestos, pāri elektriskās lam-

pas kupolam, Arnolds Veldre atkusa un nebija vairs tas

briesmonis, kas šodien pāris desmit sarkanarmiešu cie-

tumsargus un lieliniekus aizraidījis viņsaulē. Viņš bija

bezbēdīgs kavalieris, apkalpoja dāmas, pierunāja viņas
dzert stipro portvīnu un stāstīja jocīgus, patiesus un iz-

domātus nostāstus, ko tas kopš bēgšanas no Rīgas piedzī-

vojis un pieredzējis. Tomēr Loniju nesaistīja Veldres stā-

stījumi, viņa bija bikla kā jauna stimiņa, kas izbēgusi
mednieka šautenei un iekļuvusi alkstoša nezvēra apkam-

pienos. Cik labi viņa vēl šorīt Veldri atcerējās komisāriātā,
kad tas viņai darīja zināmu tēva varbūtēju nošaušanu un

bijis izpalīdzīgs ar naudu, tik tagad šis cilvēks Lonijai iz-

likās bramanīgi lielīgs un asinskārs. Kas viņam tagad cil-

vēka dzīvība? Viņš vācu draugs un iet ar tiem vienus ce-

ļus. Kādēļ viņš piebiedrojies vācu, bet ne latviešu pulkiem?

Kamdēļ viņš ne vārda nav minējis par latvju karavīriem,

viņas iecerēto Ati Celmiņu, viņas brāļiem, kuri lieliniekiem

ienākot izgāja no Rīgas kopā ar studentu rotu? Kamdēļ
viņš jau šodien uzmeklēja viņu, Loniju, itkā zinādams, ka

viņa paslēpusies pie Alvinas?

"Lonijas jaunkundze, es redzu, ka mani nostāsti jūs

neinteresē," Arnolds Veldre pārtrauca viņas domu šķeti-

nājumu.

Viņa pietvīka kā nedarbos pieķerts bērns.

"Tagad jokus pie malas: par daudz jums esmu sapļāpā-
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jis dažādus niekus. Ticat man, ka tas bija vajadzīgs, tā

bij pāreja no briesmīgā uz patieso. Mani nervi bija tuvu

sabrukumam. Vajadzēja izklaidēties, dabūt dvēseles līdz-

svaru. Tas tā arvien bijis manā raibajā mūžā, kad esmu

nokļuvis līdz galējībai. Un galējība bija arī tā, ka šodien

apšāvu cilvēkus, nezinādams, vai viņi vainīgi vai nē. Tagad

par to ne vārda. Uzklausāt manu bēgšanas stāstu no Rī-

gas, kā es nokļuvu latvju armijā un pēc tam pievienojos
vāciem."

Arnolds Veldre izdzēra lielu glāzi konjaka, piekoda cu-

kuru, uzdzēra malku grokas un izpūtis no cigāra veselu

dūmu mutuli, sāka stāstīt.

To dienu, kad izbēdzis no lielinieku tribunāla sēžu zāles

Elizabetes ielā un dienu pavadījis mūrniekmeistara Cel-

miņa istabiņā, kur apkopts un noguldīts mīkstā pēļu gultā,

ar diviem sargiem — pašu sētnieku uz ielas un viņa otro

pusi pie ārdurvīm, viņš vēlā vakarā atstājis savu paslēp-

tuvi. Tumšie mākoņi birdinājuši drēgnus nokrišņus un viņš
salis, jo bijis bez virsdrēbēm un vieglos apavos. let uz savu

māju neriskējis, jo baidījies no izliktiem slazdiem. Bez

šaubām, viņu todien čeka meklēja. Arī Alvinas jaunkundzi

negribējis apgrūtināt ar savu apciemojumu, labi zinādams,
ka Rominas dzīvoklī mitinās lielinieki. Pēc stundas klejo-

šanas pa Rīgas ielām viņš atgriezies pie sētnieka Celmiņa,

un lūdzis stilbu zābakus, vecu mēteli un jēreni. Labie cil-

vēki labprāt izpalīdzējuši un iedāvinājuši pat siltu veļu,

zeķes un resnu pīlādža nūju.
Visriskantāk bijis pārkļūt Daugavai. Koka tilta izej-

galu sargājuši divi miliči, tāpat kuģīšu piestātni. Ļauties
sevi aizturēt un izkratīt, būdams bez dokumentiem un ar

lielāku naudas summu, viņš neriskējis. Tādēļ visdrošāk

jāšus vai braukšus nokļūt Pārdaugavā. Bet kur ņemt pa-

jūgu vai zirgu? Slāpstīdamies pa Daugavmalas sānielām,

viņš novērojis braucam pāri Daugavai kareivju vezumnie-

kus, gan ar sienu, gan municiju un pārtiku. Radies jautā-

jums, vai sarkanarmieši, krievi vai latvieši? Latviešiem

viņš neuzticējies, jo tie idejiski noskaņoti un varētu viņu
nodot. Krievu zaldātus viņš pazinis no pasaules kara, un

ar viņu palīdzību atbraucis no Sibirijas, ar tiem vislabāk

tikt galā. Ja vēl pudele degvīna, tie nopirkti uz vietas. Pie
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kādas tējnīcas Doma laukuma tuvumā pieturējuši divi ve-

zumnieki. Sarkanarmieši, sarunādamies krieviski, nokāpuši

no vezumiem un sākuši tos pārsiet. Kamēr divi miltu mai-

sus šurp un turp valstījuši, cēluši kastes zemē, tad atkal

vezumā, trešais kaut ko paķēris no vezuma, paslēpis zem

šineļa un iešmaucis tējnīcā. Tas bijis īstais moments do-

ties tam uz pēdām pakaļ. "Karstu tēju!" sarkanarmietis

uzsaucis apkalpotājam, kas izrādījies par pašu saimnieku,

un maizes kukulis tam nošļucis no ceļgala uz grīdas. "Arī

man, biedri, karstu tēju!" viņš komandējis, nosēzdamies

kareivim iepretim pie otra galdiņa. Tiklīdz tēja pasniegta,

viņš iespiedis saimniekam Katrīni saujā un komandējis tā-

lāk: "Biedri stiprāku tēju! Vai es sliktāks par mūsu valsts

sargu kareivi?" Paglūnējis un redzējis, ka pretimsēdētājs

dzer savu tēju un saviebj seju. Protams, viņš dzer degvīnu.

Saimnieks neziņā ko darīt. Viņš tam pamirkšķina ar acīm

un izstiepj divi pirkstus: vienu porciju stipras tējas viņam
pašam, otru kaimiņam. Pēc dažām sekundēm pasniegtas di-

vas porcijas. Saskatījies ar savu pretimsēdētāju un sapra-

tušies. Pārvietojies ar savu tēju pie viņa un iebaudījuši.

Nekas, īsts degvīns. Laikam no Volfsmidta fabrikas. lenā-

kuši abi vezumnieki no ielas. Dzēris ar tiem uz velna parau-

šanu. Dabūjis zināt ka viņi brauc uz Sloku. Radusies vēlē-

šanās iekļūt vienā no pajūgiem un nokļūt līdz jūrmalai.
Beidzot tā arī noticis: par divi pustopiem sarkanarmieši

apņēmušies viņu aizvest līdz Slokai. Teicis, ka tur dzīvo

sieva, pats tikko atgriezies no Krievijas. Drošības dēļ no-

pircis trešo pusstopu un dažus uzkožamos. Kad izgājuši

ārā, teicis sarkanarmiešiem, ka vezumi nav labi pārsieti,
miltu maisi var nokrist. Viņš atraisījis striķus, uzkāpis
vezumā un sācis miltu maisus pārkravāt, patiesībā izbrī-

vojis sev vezumā mīkstu guļas vietu un nolicies garšļau-
kus, komandēdams, ka tagad vezums kārtībā, lai tik pār-
sien. Protams, sarkanarmieši pievilkuši striķus un pēc da-

žām minūtēm devušies ceļā.
"Mēs laimīgi pārkļuvām Daugavas un Lielupes tiltiem.

Vezumnieki, jau tējnīcā iereibuši, tukšoja pa ceļam divas

uzdāvinātās degvīna pudeles, man arī piedāvādami. Es at-

teicos, aizbildinādamies ar nogurumu. Viņi dziedāja pa-

zīstamas krievu tautas dziesmas, un kaut arī aizsmakušā



59

balsī, tomēr ar dziļu sajūsmu un aizrautību. Es nodomāju:

kas tie par karotājiem svešā zemē un vēl komunisti? To-

mēr tam vienam priekšējā pajūgā es neuzticējos: tas lai-

kam bija latvietis. Man ienāca prātā doma: kad tik viņi
mani nenomušī, varbūt aplaupīšanas nolūkā. Šautenes vi-

ņiem nebija, bet gan katram aiz jostas revolvers. Mans vie-

nīgais ierocis bija galda nazis, ko nočiepu tējnīcas turētā-

jam no bufetes, kad tas iegāja dibentelpā pēc degvīna. Ar

šo daiktu es varēju labākā gadījumā pārgriezt striķus,
kas saturēja kopā miltu maisus līdz ar mani šo maisu vidū.

Tādēļ es ausījos un nolēmu, tiklīdz pajūgus apturēs, pār-

griezt striķus un ņemt kājas par pleciem. Patiesībā es jau
abus striķus biju aizgriezis, izmēģinādams naža asumu.

Kritiskā brīdī ar vienu griezienu katra virve virs manām

krūtīm atdalītos kā uz burvja mājiena. Bet labsirdīgie ve-

zumnieki ir nesapņoja laupīt man dzīvību. Viņi arī neiedo-

mājās, ka pusnoskrandojušam proletārietim ar pīlādžu bozi

varētu būt paslēpti skrandās pāris simts tūkstošu īstās

cara naudas."

"Gaismai svīstot mēs sasniedzām Asaru staciju. Tagad
es nopietni domāju par bēgšanu, jo līdz Sloka bija tik dažas

verstis attālu un tur iekrist slazdos es nevēlējos. Bija arī

izdevīgs moments: sarkanarmieši likās snaužam, jo kopš
kādas pusstundas viņi nedziedāja, un zirgi gāja soļiem. Es

pārgriezu striķus izrāpos no miltu maisiem un ar vienu lē-

cienu biju zemē. Bet te notika kas negaidīts: mana pajūga

zirgi saspicēja ausis, iezviedzās un metās uz šosejas meža

pusi. Skaistais bēris pie labās ilkss pārlēca ar pakaļkājām
tai pāri un, nevarēdams izraut galvu no sakām, uzgūlās ar

visu ķermeni uz ilkss un to pārlauza. Šinī momentā viens

no pirmā pajūga vezumniekiem izšāva gaisā un apturēja

savu vezumu. "Vai uzbrukums?" šāvējs uzkliedza manam

vezumniekam. Es nezinu, kas mani trieca uzlēkt vezumā un

noslēpt pārgriezto striķu galus, kur varēju aizbēgt, šosejas
malā meža nebija, tikai sīkas priedītes vien un taisna stiga
uz jūrmalu; bet aizbēgt tomēr nevarēju. "Nelaime noti-

kusi," es izkliedzu, pabāzis galvu no miltu maisiem. "Bēris

pārlauzis ilksi, būs jāizjūdz." Tad es sāku modināt savu ve-

dēju un mēs reizē nokāpām no vezuma. Izjūdzot bēri, man

iešāvās velna doma galvā: mugurā un prom! Bet vezum-
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nieki prātoja citu: sasiet ilksi un iejūgt zirgu no jauna.
"Vai tik bēris nav izmežģījis kāju un varēs vairs smago

vezumu vilkt?" es ieminējos un biju bērim mugurā. Pajā-

jis kādu gabaliņu, es atgriezos un nokāpdams no zirga sva-

rīgi noteicu: "Tas jau īsts kavalerijas zirgs. Ar tādu es

Budjonija divīzijā trencu poļus pāri robežai. Sarkanarmieši

atplēta reizē acis un muti. "Esmu tāds pats karavīrs kā

jūs. Dabūju atvaļinājumu, apciemoju sievu. Tad atkal cīnī-

šos no jauna. Bet tagad, biedri, iestiprināsimies," un es

izvilku pēdējo degvīna pudeli un uzkožamos, pasniegdams
pudeli šaubīgajam latvietim, kas arī bija šāvējs gaisā. Ar

to man bija jātiek vispirms galā. Pudele bija izdzerta, uz-

kožamie notiesāti, vienīgi ilkss jāizlabo, lai ceļu turpinātu.

Pēdējo darbu uzņēmās mana vezuma važonis, nometis ši-

neli un cepuri. Es paglūnu: šinelis taisni manas galvas.
Sarkanarmietis latvietis; pamatīgi ieķēris sīvā, bija uzrā-

pies savā vezumā un nolicies garšļaukus. Nezinu, vai viņš
bija iemidzis, vai pusnomodā. Manī radās nojauta, ka īstais

brīdis bēgšanai pienācis. Pacienāju abus krieviņus ar papi-
rosiem un saku: "Vai ziniet, brāļi, es jums parādīšu, ka

esmu īsts kavalerists. Dodat man tik kareivisku ģērbu,

pret kuru arī zirgam cits respekts un es trijās minūtēs no-

jāšu pa šo stigu līdz jūrmalai un atpakaļ." Sarkanarmieši

smejas un netic. Viņu vezumnieks lūko mani piezobot. Es

jau bērim mugurā un turu iemauktus rokā. Izvelku savu

pulksteni, pasniedzu to neticīgajam Tomam un saku: "Še

mans pulkstenis, skaiti minūtes pareizi un ja es tik vienu

sekundi nokavēju, pulkstens pieder tev, brāl. Vai varu jāt?"

"Šauj vaļā!" atskan atbilde. Es noglaužu zirgam kaklu, pa-

sniedzu tam dažas maizes drumstalas, pamīlinu to mīļiem
vārdiem un tad — aulekšos pa stigu uz jūrmalu prom! Di-

vās minūtēs es sasniedzu Asaru jūrmalu, bet pēc stundas

Kaitšuma ciemu viņpus Kangara ezera."

"Kas notika tālāk?" Alvina iejautājās.
"Pēc nedēļas biju Liepājā un pieteicos Kalpaka batal-

jonā."

"Kāpēc jūs piebiedrojāties vāciešiem un neienācāt ar

latviešu pulkiem Rīgā?" Lonija jautāja, pētoši raudzīda-

mās, Veldrē, kas konjaka pudeli bija izdzēris līdz pēdējai

pilītei.



61

„Pulkveža Baloža brigāde ieradīsies Rīgā šonakt vai rītu

no rīta. Es biju sakaru virsnieks starp latviešu un vācu

pulkiem un kad bija nolemts atbrīvot Rīgu, īstā momentā

novērtēju situāciju un pieslējos landesvēram. Mani kā lat-

vieti būtu noraidījuši, tomēr kā cara armijas kapitānu ma-

ni aiz žēlastības pieņēma. Vācieši itkā neuzticējās latvie-

šiem Rīgas sturmēšanā. Bez tam, pēc manas sajēgas, šai

operācijai liela politiska nozīme," Arnolds Veldre svarīgi

noteica. Tad brītiņu padomājis, viņš vēl piebilda: "Lat-

vieši ir vāji politiķi. Lai Dievs dod, ka tie prastu turpmāk

piesavināties šo mākslu."
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Septītā nodaļa

Lonija šonakt nevarēja ilgi aizmigt. Atkal tik daudz

ārēju notikumu un iekšēju pārdzīvojumu! Tas viss dažās

stundās pus dienas laikā! Viena vara padzīta, cita stājusies
vietā. Ar teroru lielinieki ienāca Rīgā, tāds pat terors, ar

asins straumēm uz ielām, tos padzina. Lielinieki, sagrābuši

janvārī vara savās rokās, nodibināja tribunālus, sastā-

dīja melnās listes, pēc kurām apšāva iedomātus kontrrevo-

lucionārus, bet patiesībā mierīgus pilsoņus, kas vai nu ne-

gribēja bēgt, kā viņas tēvs, vai arī nevarēja nekur aizbēgt,

visu savu mūžu mitinājušies dzimtā zemē zem dažādām

varām. Kādu atriebību izdomās vācieši arī tiem pašiem pil-

soņiem, kas piespiestā kārtā bija darbojušies lielinieku die-

nestā? Arī šiem jaunajiem acumirkļa varas nesējiem pa-

sniegs atriebības aktam tamlīdzīgu pilsoņu sarakstus. Ka

vācieši grib Rīgā valdīt, tur nebija šaubu. Tamdēļ tie arī

atstājuši latviešu kara pulkus sev aizmugurē. Redzēs, ko

rīt vēstīs proklamācijas uz ielām. Lonija bija jūtu un iek-

šēju pārdzīvojumu pārņemta. Viņa saskatīja cilvēkā viņa
labās īpašības, atcerējās vismazāko nieku ko kāds tai laba

darījis un bija mūžīgi pateicīga šim cilvēkam. Viņa nekad

neaizmirsīs Arnolda Veldres pakalpojuma lielinieku varas

laikā un šodien, bēgdami no pils pie Alvinas, viņa domāja

par to, ka pienāks brīdis, kad viņa varēs Veldrem pateik-
ties. Bet pievakarē, kad šis viņas iedomātais labdaris pār-

steidza viņu un Alvini ar revolveri rokā dzīvokļa priekš-

istabā, viņa izjuta pāniskas bailes un zaudēja samaņu. Šis

briesmonis nevarēja būt labdaris. Ari vēlāk, notīrījies un

uzposies-, stāstīdams savus dēkainos piedzīvojumus un

dzerdams konjaku, Arnolds Veldre taī šķita tipisks indi-

āņu romānu varonis: cilvēks, kas viskritiskākos brīžos ris-

kē ar savu dzīvību, bet galu galā apved citus ap stūri. Ne-

varēja taču būt, ka viņš visu būtu safantazējis, kāda daļi-
ņa patiesības viņa nostāstos tomēr bija. Kādas tiesības
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šim dēku varonim traukties viņas, Lonijas, dvēselē un to

apgānīt? Viņš taču zināja, ka viņa iecerējusi studentu ro-

tas kareivi Ati Celmiņu. Vai viņš nebūtu ar viņas līgavaini

Liepājā ticies? Ari pie Ventas krastiem kur cīnījās naci-

onālā armija un Veldre teicās šais cīņās ņēmis dalību? Vai

viņš ar nolūku noklusēja viņas iemīļotā cilvēka vārdu? To-

reiz, bēgot no Rīgas uz Liepāju, viņš pats bija piedāvājies

novest Atim Celmiņam sveicienus no viņas. Viss var būt,
ka Arnolda Veldres varonības nostāsti vedami sakarā ar

nervoza cilvēka slimu dvēseli. Un šis anormalais cilvēks iz-

stiep savus skarpija pirkstus pēc viņas, Lonijas, kur viņa

ne bagāta, ne skaista bet kautrīgas dabas un izdzīvei trula.

Mīlēt? Vai šis pasaules grābslis vispāri atzīst mīlu un kāds

tai saturs bangojošā revolūcijas laikmetā, kad vairums

ļaužu dzīvo momentam — ko šodien iekāro un bauda, rit

jau nosviež kāju pameslam? Vai viņa būtu Arnoldam Vel-

drem pirmā vai pēdējā sieviete, ko viņš izraudzījies par

upuri saviem dzīvnieciskiem instinktiem?

Tikai uz rīta pusi, kad Alvina cēlās augšā, Lonija iemi-

ga. Nogurums bija ņēmis virsroku, nervu saspīlējums at-

slābis, iedomātās dzīves varbūtības attālina jūtās garu val-

sti. Bija jau pusdiena, kad Alvina ienāca guļamistabā, bet

Lonija vēl gulēja. Alvina turēja rokā ceriņu ziedus, viņa
nolika tos uz galdiņa un gribēja aiziet. Lonija pamodās. le-

raudzījusi ceriņus, viņa izlēca no gultas un apkampa Al-

vinu.

"No kā šie ceriņi?"

"Es nezinu. Vēstules nebija."

"No viņa?"
"Vai patiešām no Arnolda Vedres?"

"Kas gan cits tevi būtu atcerējies!"

Lonija paņēma ziedus un atsēdās uz gultas malas. Vi-

ņas acis ieplētās un viņa jautājoši raudzījās Alvinā
...

Arnolds Veldre piecēlās agri, apēda brokastis un teicās

iet uz vācu stabu. Piekodināja Alvinai par pārtikas pro-
duktiem nerūpēties, likšot atsūtīt veselai nedēļai. Pukstens

divos būšot pusdienā.
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Vācu stabs, kura priekšgalā oficiāli darbojās majors

Flečers, bet kuru patiesībā vadīja ģenerālis fon der Goltcs,
atradās Suvorova ielā 12, masīvā renesanses stilā celtā pilī,

ko Krievijas cars Aleksandrs 2. bij licis būvēt kādai no sa-

vām daudzām mīļākām, šinī pilī bij apmeties arī Vācijas

ķeizars Viļums 2. tūliņ pēc Rīgas krišanas pasaules karā.

Tagad skaistā celtne piederēja kādiem Rīgas patriciešu ģi-

menes mantiniekiem, kas paši dzīvoja ārzemēs. Lielinieki

pili nebija pratuši piemērot savām vajadzībām. Pirmkārt

Rīgā dzīvokļu trūkums nebija sajūtams, otrkārt pils bija

apkurināma ar oglēm vai malku un kurināmais materiāls

lieliniekiem bija dārga manta. Varbūt, pēdējais apstāklis

bija izšķirošais, kādēļ lielinieki Aleksandra 2. mīļākās triju
stāvu plašos apartamentos neievietoja kādu no daudzajiem

komisāriātiem.

Majora Flečera štābs atradās pils otrā stāvā, bet par-

terā novietojās lauku kara tiesa, pareizāk tribunāls, jo

sagūstīto lielinieku un katras aizdomīgas personas tiesāša-

nai štābs bija izstrādājis reglamentu, pēc kura aizstāvji

un liecinieki netika pielaisti, pietika ar denunciāciju. Tā-

pat melnās listēs uzņemtās personas bija nolemtas nāves

sodam. Pils dārzā Suvorova un Parka ielas stūrī, notika arī

notiesāto nošaušana.

Arnoldu Veldri vāci saņēma ar atturīgu vēsumu. Viņš
tiem kā politiskās varas noteicējiem nebija vajadzīgs. Pie-

tika ar vakardienas pakalpojumu. Kamdēļ atklāt kārtis

svešam cilvēkam, kas nepieder pie viņu kastas? Štābs bija

izzinājis, ka Arnolds Veldre latvietis. Kāda tam, pārbēdzē-

jam no Krievijas, līdzrunāšana ? Viņu piekomandēja iekšē-

jās drošības nodaļai, pareizāk čekai Nikolaja ielā. Notei-

kums: būt nesaudzīgam un parīt ierasties darbā. Atstā-

dams štābu, viņš nokārtoja pārtikas jautājumu, uzdodams

Alvinas adresi.

Iznācis uz ielas, viņš pirmā acumirklī nezināja ko da-

rīt, vai iet uz savu māju Ņevas ielā, pārliecināties, ka lie-

linieki tur saimniekojuši, atgriesties pie Alvinas un Loni-

jas, vai uzsākt ko citu. Viņa gara stāvoklis šodien bija sa-

maitāts: vāci to bija aizvainojuši, parādīdami ar pieklājī-
gu žestu durvis. Postenis policijas iecirknī bija pazemojošs.
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"Kāda velna dēļ man uztraukties," Arnolds Veldre pus-

balsī pie sevis noteica, nogriezdamies pa Elizabetes ielu uz

Marijas ielas pusi. "Vai es tiem rada un vai man no viņiem
atlēks kāds labums! Līdz šim esam kviti, redzēsim, kādi

rēķini mums būs turpmāk. Jāapskatās pilsēta, jāpārlieci-

nās, kādas sekas bijušas vakardienas lielinieku medībām.

Tas man kā policijas darbiniekam no svara zināt. Arī vē-

sturiskā nozīmē. Būs pat jāsāk ar dienas grāmatu. Lai nā-

kamā paaudze lasa un mūs apbrīno, jo vēstures rats grie-
žas tik pa gadu simteņiem. Un mēs, drošsirdīgie, esam žila

Verna varoņi." Pie pēdējiem vārdiem Arnolds Veldre vil-

tīgi pasmīnēja, atcerēdamies, ka pusgadu atpakaļ, Latvijas
dibināšanas dienās viņš par vēsturi un varonību vismazāk

domāja. Bet tūliņ pašapzinīgi piebilda: "Tagad jātur acis

vaļā, jābūt diplomātiski gudram un jāatbrīvo ceļš uz vi-

sām pusēm."

Sasniedzis Marijas ielu, viņš iegriezās Berga bazāra

rajonā. Pie daudzajām žīdu tirgotavu vaļējām durvīm bija

sapulcējušies nelieli ļaužu pulciņi, savā starpā kaut ko

apspriezdami un rokām žestikulēdami. Viņam tuvojoties

ļaudis mazliet atrāvās, bet pārliecinājušies, ka viņš krievu

armijas tērpā, nepiegrieza daudz vērības un sāktās saru-

nas turpināja. Arnolds Veldre apstājās pie kāda skatu lo-

ga, kurā bija izlikti lēti kartūna audumi. Viņš pūlējās uz-

ķert ļaužu sarunas pavedienu. Protams, runa gāja par va-

kardienas lielinieku jakti no vāciešiem. Veikala īpašniece,

žīdiete, stāstīja, ka pa pusatvērtām durvīm redzējusi, kā

pulciņš vācu zaldātu Marijas un Parka ielas stūrī nošāvis

dažus gājējus, un kareivji, paceltiem šauteņu stobriem,

tuvojušies bazāram, šaudīdami māju logos. Tobrīd viņas
veikalam gājis garām kāds skolotājs ar savu slimo bērnu

uz lekšrīgu pie ārsta, viņai gluži svešs cilvēks, latvietis

pēc izskata. Viņa uzklieguši garām gājējiem: „Glābjaties!"

un ierāvusi tos savā veikalā, aizsizdama durvis cieti. Dieva

laime, ka zaldāti neesot šo viņas soli ievērojuši. Pāri ielai

guļot vēl tagad divi cilvēki, vienkārši gājēji, kurus zaldāti

pēc dažām sekundēm, tuvodamies viņu veikalam, nošāvuši.

"Ja, es izglābu divus cilvēkus no nāves," žīdiete noteica.

Arnolds Veldre pārgāja ielai un pārliecinājās: tur patiešām
trotuāra malā gulēja divi pajauni vīrieši pāršautām gal-
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vām. "Nejēdzība!" viņš izdvesa. "Būtu kaut līkus pievā-
kuši."

Viņš soļoja tālāk. Avotu ielas stūri bija nomestas dažas

krievu šautenes, salauzti durkļi un somas. "Te laikam kāds

sarkanarmietis atsvabinājies no savas bagāžas," Veldre no-

domāja. Uz Romanova ielas stūra bija nošauts zirgs pa-

jūgā. Vezumā rēgojās dažādas mantas un dāmu cepuru pau-

deles. Rensteles netīrumu akā iemestas šautenes, ar rezga-

ļiem uz augšu. "Laikam pārsteigtas plintnieces, bēgot ar

saviem kavalieriem." Bet turpat pie laternas staba karājās

sarkanarmietis, zilu miesu
... "Riebīgi!" Veldre noteica

un nogriezās uz lekšrīgas pusi. Viņš nodomāja uzmeklēt

kādu restorānu un iebrokastot. Aptecējās dūša skatīt šos

vakardienas līķus. Bet kas tur ko žēlot: karš paliek karš

un šie banditi arī viņu bezmaz būtu nošāvuši, ja viņš ne-

būtu tos viskritiskākā brīdī apvedis ap stūri. Te viņš iedo-

mājās, ka Otto Švarca un Romas pagraba restorāni vēl ne-

būs paspējuši savas paslēptās noliktavas atdarīt, joku dēļ

jānoiet uz Daugavmalu un jāuzmeklē tā dzertuve, kurā

viņš piedzirdīja sarkanarmiešus — vezumniekus, vēlāk aiz-

bēgdams ar viņu zirgu pāri frontei.

Tuvojoties bulvāru rajonam, Arnolds Veldre vēroja lie-

lus ļaužu barus plūstam uz lekšrīgas pusi. Bija visdažādā-

kā tauta: pilsoņi svētku tērpos, jaunavas ar puķu pušķiem
rokās, strādnieku kārtas vecīši un no vecuma salīkušas sie-

viņas ar baltiem lakatiņiem galvā, pa vidu pusaudži un sko-

lu jaunatne. Kurp viņi visi steidzas tik straujā gaitā un

priekā starojošām sejām? Šo ļaužu masu šaurā Kaļķu iela

tikko spēja ietvert. Arnolds Veldre ievijās starp tautu ie-

las vidū. Viņš pūlējās uzķert kādu frāzi, izdibināt dzīvi

kustošās ļaužu viļņa pirmcēloni. "Ātrāk ātrāk! Ka tik mēs

nenokavējamies!" atskanēja aprautas frāzes. Un sākot no

Rātuža laukuma, izdzirduši notālēm kara mūzikas skaņas,

ļaudis sāka skriet.

"Pulkveža Baloža Brigāde," Arnolds Veldre attapās.
"Laikam jau uz koka tilta," viņš noteica, paātrinādams so-

ļus. Nokļuvis zināmās dzertuves tuvumā, viņš vēroja tās

saimnieku: tas stāvēja savā netīrā lokāla durvīs, rokas ka-

batās, izgāzis krūtis un platu smaidu sejā. Bija skaidrs, ka

arī šis cilvēks neskuma par sarkanās varas krišanu. Ar-
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nolds Veldre tam uzmeta laipnu skatu, itkā teiktu: "Jūsu

degvīns man noderīgs. Par nočiepto galda nazi es jums

kādreiz atlīdzināšanu."

Dauvgavmalā bija vesela ļaužu jūra. Tirdzinieces sa-

kāpušas uz ratiņiem, pusaudži uz jumtiem. Namu logi ie-

dzīvotāju pārpildīti. Daudziem rokās kabatas lakatiņi, pu-

ķes un zaļumi. Debesis smaidīja. Saule steidzīgi dejoja

Daugavas mierīgā tumšo ūdeņu plašumā. Mūzika rota-

ļīgi skanēja, pieņemdamās crescendo. No koka tilta tuvojās

cita, smagiem soļiem dunoša karavīru masa.

Pa priekšu jāja pulkvedis Balodis baltā zirgā. Aiz viņa
mūzikas orķestris, spēlēdams latvju tautas dziesmu motī-

vus. Tad nācastudentu rota un brīvprātīgie, jauni un veci,
uniformās un privātās drēbēs. Bataljonu komandieri visi

zirgos. Virsnieki zobeniem, līdzās kareivjiem.
Tauta vēcināja lakatiņus un apbēra kareivjus puķēm.

Godbijīgi, bez skaļām ovācijām tā stāvēja špalierī, laizda-

ma tēvijas sargus cauri savām rindām. Tautā modās pār-

liecība, ka Rīga nav vācu Rīga: ka asins straumēm, kas

vakar un šodien plūdušas, jānostājas, ka stiprumā, bet ne

atriebībā ir drošība un miers. Stiprumu un varonību iz-

teica norūdītās kareivju sejas.
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Astotā nodaļa

Trešā dienā Arnolds Veldre ieradās nozīmētajā darba

vietā Nikolaja ielā. Pie ieejas un otrā stāvā pie durvīm de-

žūrēja vācu kareivji kaskās,ar šautenēm un durkļiem.Pār-
steidzoša bija plašā dzīvokļa iekārta: ielas garenajā zālē

drudžainā steigā strādāja kādas desmit mašīnrakstītājas,
skaistules vārda pilnā nozīmē. "Adlera" firmas mašīnas,
rakstām galdiņi un krēsli bija gluži jauni, kā no fabrikas

ņemti. Neliela auguma vīrietis, ar resnu cigāru zobos, stai-

gāja pa šo telpu šurp un turp, pa brīžam kontrolēdams pār-
rakstītājas un izteikdams piezīmes vācu valodā. Izrādījās,
ka kungs ar cigāru zobos, ko tas nemitīgi kūpināja, bija
barons N. un šīs iestādes galva. Te nebija parastais polici-

jas iecirknis, bet slepena politiskā pārvalde, parastā valo-

dā čeka. Saņēmis no Arnolda Veldres rakstu, ko tam bija

izsniegusi šīs iestādes sastāvdaļa, tribunāls Suvorova ielā

12, mazais vīriņš izveda viņu pa kādām desmit istabām,

kurās tikpat drudžaini rakstīja un kārtoja papīrus kā lie-

lajā ielas istabā, un ieveda to nelielā istabiņā ar logu uz

sētu. leejas durvīm šinī telpā bija piestiprināts plakāts lie-

liem burtiem vācu valodā: "3. svarīgu lietu izmeklēšanas

tiesnesis politiskās lietās."

'Te jums 500 ieslodzīto un tiesājamo lielinieku lietas.

Tās izmeklējamas un nododamas soda izpildīšanai divās ne-

dēļās. Izņēmuma gadījumos nopratināt uzdotos lieciniekus,

pievienojot liecības apsūdzības rakstam. Jūsu rīcībā cietu-

mu administrācija un sargzaldāti. Svarīgos gadījumos lū-

dzu apspriesties ar mani," to teicis, barons N. atstāja Ar-

noldu Veldri savā istabā vienu. Atlaidies krēslā un aizpī-

pojis papirosu, Arnolds Veldre pie sevis nodomāja: "Ar va_

roņdarbu Citadelē un Centrālcietumā vācieši mani novēr-

tējuši ļoti augstu: man jāizpilda bendes pienākumi arī

turpmāk, kaut gan uz ielas stūriem izsludināta Andrieva

Niedras valdība. Tas patiešām liels gods un es velti uztrau-
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cos, ka mani nopelni nav atzīti. Nu, neko darīt, jāķeras pie
darba. Tomēr bendes tituls nav visai glaimojošs. Jālūko

turēt acis vaļā un atrast atslēgu politisko intrigu riņķī. At-

riebība manā darbā galveno lomu nespēlēs. Drīzāk es jūs,

cienījamie varas vīri, apvedīšu ap stūri.

Viņš lasīja:

"Nr. 1. Jānis Lūsis, kancelejas ierēdnis Sarkankalna

psīchiatriskā slimnīcā. Apsūdzēts par to, ka 12. martā

sarkanarmiešu patruļai uzrādījis Dr. L. dzīvokli slimnīcā."

"Nr. 2. Jānis Ģērmanis, pēc profesijas aktieris. Apsū-
dzēts par to, ka atklāti simpatizējis lieliniekiem un viņu

mītiņā Doma baznīcā izteicies, ka arī baznīcas, kā vācie-

tības gadu simteņu stutētājas, aiztaisāmas vai pārvērša-
mas mūzejos."

"Nr. 3. Mūrniekmeistars Kristaps Celmiņš. Apsūdzēts

par to, ka bijis lielinieku aģents, nodevis pilsoņus apšau-
šanai un nobendēto līķus ar saviem palīgiem pievācis ap-

rakšanai pilsētas nomalēs."

Arnolds Veldre nosvieda papīru žūksni uz galda un uz-

lēca kājās.

"Tas taču par traku! leslodzījuši mūrniekmeistaru Cel-

miņu un grib viņu tiesāt, ka bijis lielinieku aģents, šo cil-

vēku es pirms bēgšanas pār fronti uzmeklēju, nodevu vi-

ņam naudu un vēstuli nogādāšanai Lonijai. To viņš arī iz-

darījis. Naktī priekš tam, kalpināts lielinieku spaidu dar-

bos, bija apracis Lonijas tēvu savu draugu namdarmeista-

ru Krastiņu. Viņa dēli atrodas Latvijas armijā. Un tagad

viņu grib tiesāt" Veldre skriedams pa istabu šurp un turp

stiprā balsī runāja. Tad piesēdās pie galda, norakstīja no

melnās listes pirmos desmit apsūdzēto vārdus un piespieda

pogu.

"Atgādājiet man no Citadelas pusstundas laikā šurp

visus apsūdzētos pēc šī saraksta," un viņš pasniedza ap-

rakstīto papīra loksni, iepriekš to apzīmogojis un parakstī-

jis savu vārdu.

Kareivis kaskā saņēma papīru un aizgāja. Noteiktā lai-

kā tas pats kareivis ziņoja, ka apsūdzētie atvesti.

"Jāni Lūsi!" viņš uzkliedza, visu laiku vēl būdams uz-

traukuma varā.
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leveda nelielu padruknu vīru, kuplām dzeltenām ūsām

un neskūtu seju.

""Vārds, tēva vārds?"

Apsūdzētais minēja. Arī to, ka tam sieva un divi nepie-

auguši zēni. Pirms kara bijis šujmašīnu veikala īpašnieks

Kārļa ielā. Kara laikā evakuējies uz Pēterpili, tur līdzpa-

ņemtas 15 mašīnas; vienu pēc otras pārdevis, lai neno-

mirtu badā. Kad viss bijis nodzīvots, dabūjis ierēdņa vietu

kādā vācu-krievu fabrikā un tikai pateicoties fabrikas di-

rektoram, latvietim, kas viņu atcerējies no tā laika, kad ar

viņa, kā agrākā Singera firmas aģenta starpniecību, pircis

uz nomaksu savai māsai uz iesvētīšanas dienu šujmašīnu.

Pēc lielinieku apvērsuma Krievijā izceļojis uz Latviju. Uz

Igaunijas-Latvijas robežas savas niecīgās bagāžas dēļ, kas

ceļā pazudusi, nācis sakarā ar vācu okupācijas iestādi, kas

viņam līdz lietas noskaidrošanai piedāvājusi rakstveža vie-

tu. Pārvaldīdams labi vācu valodu, viņš piedāvājumu pie-

ņēmis. Vācu okupācijas varai likvidējoties, viņš janvāra
sākumā iebraucis Rīgā. Saticis nejauši uz ielas savu Pē-

terpils direktoru, lūdzis viņu rekomandēt kā darbīgu cil-

vēku Sarkankalna slimnīcā: tur esot brīva grāmatveža
vieta. Ar rekomandāciju griezies pie Dr. P. Sniķera, tad

pie veselības komisāra Dr. K. Adamsona un dabūjis slim-

nīcā vietu. Pēc lielinieku izdzīšanas to nakti arestēts, bet

nezinot kāda nozieguma dēļ.
Beidzis 6tāstīt, Lūsis noslaucīja ar piedurkni sviedru

lāses no pieres. Ari viņa lielās, zaļgani-zilās labsirdīgās
acis bija kļuvušas mitras.

"JŪ6 apvaino, ka 12. marta naktī parādījuši sarkan-

armiešu patruļai slimnīcas ārsta L. dzīvokli. Jūs to darī-

jāt?" Veldre noprasīja.
"To nakti mani uzmodināja sētnieks. Esot revīzija un

sarkanarmieši prasot pēc pārvaldnieka. Bet pārvaldnieka
neesot mājās. Bija jāiet man. Izrādīju produktu noliktavu,

no kuras sarkanarmieši paņēma šo to līdz. Tad man uz

pavēli bija jārāda pārējās telpas, arī ārsta L. dzīvoklis."

"Vai ārstu L. turpat nošāva?"

"Viņš nebija mājās. Arī pēc tam Dr. L. slimnīcā vairs

nerādījās."
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"Vai jums ir liecinieki, resp. personas, kas par jums
var galvot,"

"Mans bijušais Pēterpils direktors, Avotu ielā 75, un

Dr. P. Sniķers, Aleksandra bulvārī." 1'

Arnolds Veldre pierakstīja adreses un piespieda pogu.

lenāca sargzaldāts.

"Jāni Ģērmani!"

leveda jaunu, gara auguma vīrieti, kupliem melniem

matiem.

"Jūs apvaino, ka esat lielinieku mītiņā Doma baznīcā

aģitējis par baznīcas graušanu," Veldre viņu jautāja, bei-

dzis parasto formalitāšu izpildīšanu.

"Esmu aktieris un neesmu nekad mītiņos uzstājies.

Spēlēju visu lielinieku valdīšanas laiku Rīgas Latviešu bied-

rības teātrī, direktora Pētera Ozoliņa vadībā," bija noteikta

atbilde.

"Vai marta sākumā nebijāt mītiņā Doma baznīcā?"

"Biju. Bet neuzstājos ka runātājs — aģitātors, biju
vienkāršs klausītājs, pie tam piespiedu kārtā. Gāju to

priekšpusdienu uz mēģinājumu. Uz Aleksandra ielas mani

ielenca kādā barā, mani un arī citus ielas gājējus. Šo baru

dzina uz Domas baznīcu un arī es tur nokļuvu. Tur notika

obligātorisks mītiņš padomju varas darbiniekiem."

"Vai jūs publikā nerunājāt par baznīcas un vācietības

graušanu?"

"Ja, tagad atceros. Mans kaimiņš, mana auguma, šo to

runāja par vācu baznīcām."

"Jūs tam piebalsojāt?"

"Es kā aktieris pilnā kaklā smējos."

"Kamdēļ jūs to darījāt?"

"Man bija jāved divējāda spēle: atklāti jāsimpatizē

un iekšēji jāizsmej. Tobrīd šī spēle, man šķiet arī izdevās."

"Kas par jums var galvot?"
"Teātra direktors Pēteris Ozoliņš, Troņmantinieka bul-

vārī 17, pie kura visu lielinieku laiku dzīvoju."

Arnolds Veldre piezvanīja.
"Kristapu Celmiņu!" viņš uzkliedza sargzaldātam, tam

parādoties durvīs.
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Ar nolūku Arnolds Veldre atsēdās ar muguru pret dur-

vīm, lai ievadot Celmiņu tas sevi nenodotu sargzaldātam.
Kas varēja galvot, vai cietumsargi un šinīs iestādēs dežū-

rējošie kareivji nebija spiegi, izsekojot ari viņa Arnolda

Veldres, rīcību un sarunas ar nopratināmiem. Kad durvis

no jauna aizdarijās. viņš ātri piecēlās un stāvēja vaigu vai-

gā Kristapa Celmiņa priekšā.

Mūrniekmeistars bija kļuvis vēl sirmāks.Mati izspūruši,

apaugusi bārda, acis iekritušas un valganas. Salīkušu stāvu,

kā nākdams no smaga fiziska darba. Viņš Arnoldu Veldri

nepazina. Vienu reizi to redzējis, viņu nevarēja iedomāties,

ka šīs varenās iestādes līdznoteicējs, ģērbies krievu virs-

nieku tērpā, kuram bija lemt par viņa dzīvību, varētu būt

tas pats bēglis, kas dažas nedēļas atpakaļ izbēdzis no lieli-

nieku čekas un teicās bēgam pār fronti uz Liepāju. Patie-

sībā viņš šo epizodi sen bija aizmirsis. Cik daudz cilvēku

pēdējos pāris mēnešos nebija pie viņa griezušies, gan radi.

gan paziņas, labvēļi un ienaidnieki. Pret visiem viņš bija

pūlējies būt vientiesīgi labsirdīgs, par 6evi nesūdzējies, ci-

tus ne vārdiem, ne darbiem neaizvainojis, dievbijīgi klusi

cerēdams, ka visam ļaunumam pienāks reiz gals, labais uz-

varēs, sirdsskaidrība uzgavilēs. Arī par savu tagadējo lik-

teni viņš pārāk neskuma: nu labi, apcietināts, bet par ko?

Viņš neapzinājās nekādas vainas, nezināja, kāda iemesla

dēļ arī viņš, cietušais no padzītās varas, varētu būt jaunai
varai kaitīgs un tiesājams. Tomēr ārējie apstākļi sakarā ar

arestu nomāca viņa iekšējo cilvēku: ja, katra vara prasa

upurus, vai tā lielinieku, laicīga vai garīga vara. Ja viņš

tiesājams, tad drīzāk par savu dievbijību, bet ne par sim-

pātijām un antipātijām lieliniekiem vai vāciem. Ka paš-

reiz Latvijas izpildu varas priekšgalā stāv mācītājs An-

drievs Niedra un viņa vārdā tas iemests cietumā, to Kris-

taps Celmiņš nezināja.

"Mēs satiekamies savādos apstākļos: jūs tiesājamais,
es tiesnesis. Vai mani pazīstat? Indženiers Arnolds Veld-

re." Un Veldre sniedza Celmiņam roku.

"Mana atmiņa stipri cietusi. Nekā neatceros."

"Es biju pie jums kopā ar jūsu sētnieku, tikko izbēdzis

no lielinieku čekas."
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"Tagad atceros. Jūs nodevāt Lonijas jaunkundzei kādu

vēstuli."
"Un 6olījos bēgt pār fronti."

"Kaut ko tamlīdzīgu jūs runājāt."

"Nu redzat, es pārbēgu frontei un ņēmu aktīvu dalību

Rīgas atbrīvošanā. Arī latviešu pulki ienākuši Rīgā. Jums

tas zināms?"

"Mani to nakti, kad lieliniekus izdzina, arestēja. Man

šķita, ka Rīgu ieņēmuši valstsvāci."

"Rīgā valda Andrieva Niedras valdība."

"Tā man pirmā dzirdēšana. Mācītājs valda un met cie-

tumā nevainīgus cilvēkus?"

"Mācītājs valda ar vācu štikiem."

"Bet jūs runājāt par latviešu karaspēku. Kur tas at-

rodas? Ko tas dara?"

"Viena brigāde latviešu kareivju ir Rīgā. Citi pulki

Ziemeļlatvijā."
"Nekā nesaprotu. Latviešu pulki ir Rīgā ir Ziemeļvid-

zemē. Bet vācieši pa vidu? Tie noteicēji? Kādu lomu tad

spēlē mācītājs Andrievs Niedra?"

"Atļaujat, ka jums uz šo jautājumu neatbildu. Labāk

jums pastāstīšu, ka jūsu dēls ir Ziemeļlatvijas armijā. Ja

nemaldos, jau paaugstināts par virsnieku."

"Labi, ka viņš tur. Te Rīgā, atsvabinot savu tēvu no

cietuma, viņš izdarītu kādu neprātību."
"Dažas formalitātes mani kavē jūs tūliņ atsvabināt.

Rīt jūs atstāsiet cietuma mūrus. Par to jums galvoju,"

Arnolds Veldre noteica, sniegdams Kristapam Celmiņam
roku. Tad viņšatgriezās no rakstāmgalda un piespieda pogu.

"Pēteri Lāci!" viņš izsauca nākošo apsūdzēto, parādo-
ties durvīs sargzaldātam.

Tas bija namsaimnieks, kura namā dzīvojis kāds komi-

sārs, un bija apcietināts uz aizdomu pamata, ka bijis pie-

palīdzīgs tam aizbēgt. Devis viņam zirgu bēgšanai un krā-

vis ekipāžā viņa aizsaiņus. Patiesībā saimnieks tobrīd ne-

maz nezināja, ka vāci Rīgā un komisāram draud briesmas,

šādus pakalpojumus viņš šim bijušam varas vīram izda-

rījis jau agrāk. Tāpat pārējie seši, kurus Arnolds Veldre

šodien nopratināja, bija tamlīdzīgi smagāk vai vieglāk no-

ziegušies jaunās varas priekšā. Beidzis nopratināt visus no
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cietuma izsauktos, viņš nodeva mašīnrakstītājām uzdoto

liecinieku sarakstu, kurā bij atzīmētas dienas un stundas,

kad tiem jāierodas nodot savas liecības. Atgriežoties no

vispārējās darba istabas savā kabinetā, Arnolds Veldre

uzdūrās uz šefu baronu N., kas viņu aicināja pie sevis.

"Es jums ieteicu nopratināšanā būt nesaudzīgam. Mums

jāpielieto visbargākais sods, ne mīkstčaulība," šefs, fik-

sēdams Veldri caururbjošiem skatiem, noteica pavēlošā
balsī.

"Ir ļaudis, kas apcietināti uz aizdomu pamata. Tā, pie-
mēra dēļ, mūrniekmeistars Celmiņš, kura dēls cīnās kā

virsnieks latviešu pulkos pret ienaidnieku. Šis goda vīrs,

kuru es jau agrāk personīgi pazinu, atsvabināms," Arnolds

Veldre iebilda.

"leslodzīto atsvabināšana neietilpst ne jūsu, ne manā

kompetencē. Viņu likteņus izlems cita iestāde. Mums snie-

dzams vienīgi savāktais izmeklēšanas materiāls."

"Un rezolūcija!"
"Nekādas rezolūcijas. Saprotiet!"

"Par minēto Celmiņu es tomēr personīgi iestāšos. Es

vēl šodien uzmeklēšu mācītāju Andrievu Niedru un pūlē-
šos panākt Celmiņa atsvabināšanu."

Barons N. viltīgi pasmīnēja.
"Es jums ieteiktu nepārsteigties. Ministru prezidents

mācītājs Andrievs Niedra šobrīd nav vēl politiskā stāvokļa
noteicējs. Vispirms ar nesaudzīgu, stingru roku zemē no-

dibināms miers. Amnestijai vēl laika diezgan," šefs pamā-

coši noteica.

Kabinetā bez pieteikšanas ienāca divi vācu virsnieki

joviāli sasveicinādamies ar baronu N. Arnolds Veldre uz-

skatīja sarunu par izbeigtu un izgāja.

Kristapa Celmiņa atsvabināšana prasīja Arnoldam Vel-

drem daudz pūļu. Andrievu Niedru viņš tikai trešā dienā

sameklēja kādā privātā dzīvoklī. Neviens nezināja pateikt,
kur atrodas valsts kanceleja ar ministru prezidenta mitekli.

Sabiedrība bija neziņā, vai ministru kabineta sēdes vispār

notiek, jo prese par tām neziņoja. Arnolds Veldre pārlie-

cinājās, ka visa vara atrodas majora Flečera rokās un tam

savukārt priekšrakstus dod ģenerālis fon der Goltcs. Mi-

nistru kabinets pastāvēja tikai uz papīra, izsludināts ielu
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afišas publikas acu apmānīšanai. Šo patiesību apstiprināja
vēl tas apstāklis, ka kara ministrs Dr. Teodors Vankins,

kuru tāpat kā Andrievu Niedru Arnolds Veldre ar lielām

staigāšanām sameklēja Centrālviesnīcā, bija tikpat bezspē-

cīgs Kristapa Celmiņa atsvabināšanā, kā pats ministru pre-

zidents ; viņš vienīgi pasniedza savu vizītkarti ar uzrakstu,

ka vēlams apsūdzētam Celmiņam sodu pēc iespējas mīksti-

nāt. Ar šo vizītkarti Arnolds Veldre beidzot piekļuva ma-

joram Flečeram un ceturtā dienā panāca Celmiņa atsvabi-

nāšanu.
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Devītā nodaļa

Lielinieki no Rominas Balderas dzīvokļa nebija piesavi-

nājušies ne mazākā nieciņa, jo paši tanī mitinājās un ju-

tās ērti, valstoties savās orģijās pa mīkstajām mēbelēm

un sēdot uz zvērādu paklājiem. Viņu mazvērtīgo piederumu

atliekas, ko tie aizbēgdami bija pametuši — tukšas dzē-

rienu pudeles un arī aizdzertās blašķes, Alvina lika sētnie-

kam pievākt un
visu šo riebīgo balastu tam uzdāvināja.

Sirmais sētnieks, savā nodabā spriezdams, ka strādniecī-

bas aizstāvji dzīvojuši ļoti izšķērdīgi, galvu kratīdams pie-
krāva trīs lielus kurvjus un pārdeva šo mantojumu sīku-

mu tirgū.

Romina vēl nebija no ārzemēm atgriezusies. Ļaunas mē-

les melsa, ka viņa ar Pāvilu Melderi izšķīrusies un ka tai

jauns pielūdzējs, kāds indženieris. Arī Ter-Zarkisovs re-

dzēts Berlīnē un Romina bijusi viņa sabiedrībā. Šie stāstī-

tāji taisīja savus slēdzienus, apgalvodami, ka Romina tik

drīz Latvijā neatgriezīsies un savu lomu kā idejiska dar-

biniece izspēlējusi. Viņa arī pēc tās vairs necenšoties, jo
baudu sievietei esot taču vienalga, kur tā pavadot sava

mūža nobriedušos gadus — dzimtenē, vai svešumā, tikai

ne trūcīgos apstākļos un politiskās varas mainīgā terito-

rijā. Šīs ziņas pienesa arī māsai Alvinai, kas ļoti uztrau-

cās. Viņa nevarēja aptvert, ka Romina būtu upurējusi sa-

vu lepnumu un sabiedrisko stāvokli kāda nezināma pielū-

dzēja labad. Viņa bija saņēmusi no Rominas telegrammu,
kurā tā bija pieprasījusi ziņas par tipogrāfiju un dzīvokli.

Alvina atbildēja, ka drukātavu lielinieki aizveduši uz Krie-

viju, bet dzīvoklis atstāts neizlaupīts. Pēc tam no Romi-

nas nekādas ziņas nebija pienākušas.

Lonija dzīvoja pie Alvinas, jo savu vecāku dzīvoklī ne-

varēja atrast mieru. Tanī viņas tēvu arestēja un aizveda

uz cietumu, šie paši necilvēki, tēva slepkavas, pēc tam mi-

tinājās šinīs telpās, kuru sienas vairs negreznoja neviena
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glezna, mēbeles izvestas, parkets kā ielas bruģis pārklāts
netīrumiem .šinī namā viņa bija pavadījusi savu jaunību,
Atis Celmiņš viņu bildinājis un viņa tam bija sniegusi sa-

vas baltās rokas, kas kā liliju ziedi bija atplaukuši skūp-
stiem. Tad tanī pašā vakarā, kad viņa savā guļamistabā
vaļējām acīm gremdējusies sapņos, ienākusi māte, nosēdu-

sies uz gultas malas, teikdama: "Lonij, tu mīli... Esi lai-

mīga !"

To vakaru mātes runā bija tik daudz dvēseles nojautu

burvīguma. Viņa runāja kā patiess draugs un nākotnes

gaišreģe. Pēdējā pusgada pārdzīvojumi nebija viņu glāstī-
juši, sapņi bij zuduši, dzīve pavērusi bezdibeņa un šausmu

vārtus. Skatoties mainīgās, bet noteicošās apstākļu varas

krokodiļa rīklē, Lonijai šķita, ka viņa kā ķirzaka, gan ar

pārdrošību, gan viltu, izbēgusi šī briesmoņa rijībai, jo sa-

plosīties sevi viņa nebija ļāvusi. Viņa priecājās, ka līgavai,
nis Atis Celmiņš ierindots Ziemeļarmijā un nav padots
vācu virskundzībai. Bez šaubām, arī Atis būs mācījies ska-

tīt dzīvi citām acīm, vērtēt cilvēkus; un pārnāks Rīgā ap-

stākļu varas neizbiedēts.

Ar Arnoldu Veldri, kas bija uzmeties par viņas, Lonijas

un Alvinas sargu un apdzīvoja Rominas dzīvoklī divas ista-

bas, viņa bija samierinājusies. Viņu iepriecināja Veldres

iestāšanās par mūrniekmeistara Kristapa Celmiņa atsva-

bināšanu no cietuma. Celmiņš taču Veldrem bija gluži
svešs cilvēks, kādēļ indženiera rīcība bija augstākā mērā

cilvēcīga. Par fiksu ideju vai sportu to nevarēja saukt.

Pēc Veldres nostāstiem, viņš arī citus nevainīgi ieslodzī-

tos pūlējās atsvabināt no cietuma mūriem. Protams, vē-

lāk viņš par to runās visu mūžu un savu darbību vācu če-

kā ierindos varoņdarbu rubrikā, šo prieku Lonija viņam
labprāt novēlēja. Ir taču cilvēki, kuru dzīve un darbi no-

tēlojās kā uz delnas. Arnolds Veldre bija šī tipa cilvēks,

viņš nevarēja bez ārišķībām, mīlēja skaļumu un nepazina

klusu prieku. Likās, arī dvēseles ciešanas viņš nepazina.
Nekad viņš par to nepauda; nerunāja par saviem sirds no-

slēpumiem, nepieskārās jūtu pasaulei.
Dienu pirms Kristapa Celmiņa atsvabināšanas Lonija

gāja meklēt sava tēva kapu. Viņa zināja, ka tas apbedīts

kopā ar citiem nošautiem, ka velti viņai meklēt kapa ko-
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piņu ar krustu vai citu kādu zīmi, kā savā laikā nošautos

revolucionārus, kad otrā dienā uz viņu kapiem, kaut arī tie

bija pielīdzināti zemei, nolika vaiņagus, ziedu klēpjus vai

uzstādīja kādu kociņu. Tā daudzi revolucionāru kapi vēl

līdz šai dienai uzglabājušies un tos pēc gadu desmitiem at-

rod un godbijīgi piemin. Lonija kā ģimnāziste vairākkārt

piedalījusies svētsvinīgos gājienos uz revolucionāru ka-

piem. Kur viņai meklēt sava tēva kapu ? Ķeizarmeža priežu

kāpās? Matīsa kapu apkaimē? Viņa izšķīrās par pēdējo

vietu un gāja turp.

Bija pievakare un vagonu fabrikas rajona ielas tukšas.

Ironija ar vieglu mēteli mugurā un šalli ap galvu tuvojās

Matīsa kapu rajonam. Par savu gājienu viņa ne vārda

nebija minējusi ne AIviņai, ne Arnoldam Veldrem. Viņa

negribēja modināt citu cilvēku līdzcietību savām skumjām

un pieņemt viņu varbūtēju līdzdalību tēva kapa meklēšanā.

Lonija gāja mistiskā iedvēsmā, iepriekš nojauzdama, ka

reāli panākumi varētu izpalikt. Nebija arī no svara, vai

viņa tēva kapu atrod šodien vai rītu, galvenais pabūt taīs

vietās, kur guldīti lielinieku upuri, vai tā līdzena zeme,

mazi uzkalniņi, krūmu puduri, vai kaut kas tamlīdzīgs.

Staigāt pa šīm vietām un taisīt slēdzienus par padzīto,

asinskārīgo varu un tagadējo, ne mazāk atriebīgo. Meklēt

sevī atbildi, kamdēļ notiek asins izliešana, brutāla izrēķinā.
šanās ar nevainīgiem cilvēkiem, taisnības un cilvēcības

apgānīšana. Vai cilvēks radīts, lai dzīvniecisku tieksmju

kūdīts citus iznīcinātu? Vai zemes lode nespēj vairs panest

atriebības nāvei nolemtos tūkstošus, vai tā varētu sašķobī-
ties savā ritmiskā lidojumā un visai radībai draudētu vēl

lielāks posts? Vai tas ir dabas likums, ka vājāks elements

upurējas vai tiek upurēts stiprākā labā: zūdot vienai dzī-

vībai, no viņas pīšļiem rodas miljoniem jaunas? Kas noteic

principus cīņai uz dzīvību un nāvi ?

Sasniegusi Matīsa kapus, Lonija neapzinīgi iegriezās
tajos, še apglabāja visnabadzīgāko ļaužu šķiru piederīgos

no patversmēm un strādnieku rajona Pāvila baznīcas ap-

kaimē. Laika zoba balinātie krusti, vakara saules apspī-
dēti, kā dziestošas sveces mēness gaismā raudzījās pretim
savai iznīcībai. Paies vēl daži gadi, aizlūzušie krusti sa-

drups, kapu kopiņas nomīdīs līdz ar zemi. Cilvēku miesas
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pārvērtīsies trūdos un ļausies no kapraču lāpstām izmē-

tāties uz visām pusēm, atbrīvojot vietu jauniem šīs kapsē-
tas iemītniekiem. Vienīgi piektā gada varoņkapus vēl kopa
nezināmas rokas. Cik paaudzes viņus atcerēsies? Vai arī

viņu liktenis nebūs vēlāk tāds pats?

Klaiņodama pa šauriem, nekoptiem celiņiem, Lonija

bija nokļuvusi kapu galējā malā, kur aiz sētas atradās

tukšs, smilšains laukums. Viņa izdzirda automobīļu rūkoņu
un apstājās. Pavērusies uz to pusi, viņa redzēja tuvoja-
mies smilšu laukumam divus automobīļus: smago ar kā-

diem divdesmit cilvēkiem pārpildītu platformu, un aiz tā

vieglo, kurā atradās arī dāmas.

"Kareivji," Lonija klusi pie sevis noteica, paliekusies uz

priekšu, lai labāk redzētu un turēdamās ar vienu roku pie
balta krusta, lai nesaļimtu. Viņai uznāca šausmīgas bailes.

Nākošā acumirklī viņa pakrita starp divām kapu kopiņām.

Automobīļi turpat aiz sētas pieturēja. Atskanēja ķēr-
cošā balsī griezīgi asa komanda vācu valodā. No smagā

automobīļa zaldāti izgrūda cilvēkus ar sasietām rokām. Tā

pati balss komandēja komūnistus un plintnieces vest uz

pakalniņu, netaupīt durkļus un šauteņu rezgaļus stūrgal-

vīgo ietiepībai, kas, izgrūsti no vaļējās platformas un pa-

krituši smiltīs, negribēja piecelties un sekot komandai. Tas

bija mocošs mirklis. Bet nāvei nolemtie nekliedza un ne-

vaimanāja. Neviena skaņa neplūda pār viņu lūpām. Kad

pakritušie bija piecēlušies un ierindoti vienā pulciņā, tos

dzina uz soda vietu smilšu kalniņā. Atkal komanda, kam

sekoja šauteņu neritmiski šāvieni, jo soda izpildītāji bija

piedzērušies. Tad aplausi un bravo saucieni no otra auto-

mobīļa, kurā sēdēja izpūrušās dāmas. Viņu kavalieriem

oficieriem atgriežoties no soda, dāmas tos apbēra puķēm ...

Vieglais automobīlis aizbrauca.

Kad nošautie bij aprakti, zaldāti kaskās atgriezās pie

smagā automobīļa, laida kādu blašķi apkārt no rokas rokā,

sapīpoja cigaretes ,iesēdās un arī aizbrauca.

Lonija ar saules rietu atgriezās mājās. Bija izgaisusi

ilūzija, atrast tēva kapu. Viņa bija aculieciniece tādai pa-

šai ainai, kā to nakti preču stacijas laukumā, kur lielinieki

apšāva kontrrevolūcionārus, arī viņas tēvu. Nekādas iz-

šķirības soda pielietošanā.
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Lonijas trauslā dvēsele neizturēja, viņa saļima.
Arnolds Veldre un Alvinas jaunkundze nolēma Loniju

nogādāt kādā atpūtas vietā. Šim nolūkam izraudzījās Vec_

āķu jūrmalu un aizveda viņu turp.

Arnolds Veldre, izbeidzis savas 500 lietas, izstājās no

vācu čekas, motivēdams savu aiziešanu ar slimību. Patie-

sībā viņš prātoja kādu jaunu dēku, jo politiskais stāvoklis

tam šķita nedrošs. Nodoties mierīgai dzīvei nebija iespē-

jams. Pieslieties pulkveža Baloža brigādei viņš neuzdroši-

nājās, baidīdamies vācus, kas latviešu brigādi Rīgā tikko

cieta. Bija pat notikušas sadursmes starp latviešu un vācu

kareivjiem. "Varbūt uz Ziemeļlatviju pie latviešu-igauņu
pulkiem? Vai arī piedāvāt savus pakalpojumus sabiedroto

misijai?" — Veldre prātoja.
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Desmitā nodaļa

Zigfrīds Meierovics atradās Parīzē un ieņēma Latvijas
miera delegācijā redzamu vietu. Viņš apdzīvoja ar Mar-

ģeru Skujenieku nelielā viesnīcā divas istabas, viena bija

salons, otra guļamistaba. Laikā no 1918. gada pirmās pu-

ses līdz 1919. gada jūnijam viņš bija veicis lielu Latvijas

propagandas darbu ārzemēs: panācis no Anglijas ārlietu

ministra Artūra Belfura Latvijas dc facto atzīšanu. Viņš
bija Latvijas Pagaidu valdības pirmais ārlietu ministrs un

kā tāds reprezentē jās miera konferencē, šie pusotra gadi
bija viņa pirmais liela stila etaps politiskā dzīvē, godam

pielīdzināms tam laikmetam, kad Latvijas patstāvības

ideja iemiesojās reālā esamībā. Patlaban Zigfrīds Meiero-

vics gaidīja kādas lielas franču avīzes līdzstrādnieku, kas

bija pieteicies viņu intervēt.

šinī Versaļas miera sagatavošanas laikā, kas dažus mē-

nešus bija ieildzis, pastāvot pamieram starp Sabiedrotiem

un Vāciju, Parīze bija kļuvusi par visas pasaules uzmanī-

bas centru. Versaļa atkal bij izraudzīta par vislielāko vēs-

tures arēnu, kur atklātās un slēgtās sēdēs sastapās pasau-

les visievērojamākie politiķi, kara vadoņi un finansisti;

sprieda un lēma par vairāk simts miljonu cilvēku turpmā-
kām attiecībām, kas pēdējā pasaules karā bija pārtrauktas

un haotiski sajukušas. Te darbojās to valstu delegācijas,
kas bija tieši ieinteresētas miera noslēgšanā, kuru armijas
dažādās frontēs atrodās vēl kaujas gatavībā. No šīm dele-

gācijām sastādījās komisiju komisijas kara zaudējumu at-

līdzības un daudz citu jautājumu noskaidrošanai un mate-

riālu grupēšanai. Lielvalstu delegācijās reprezentē jās daži

simti visapdāvinātāko ierēdņu un tās vadīja pasaules poli-
tiku noteicošās personas. Šim delegācijām piekļāvās kara

līdzierautās mazās valstīs bijušie ienaidnieki, bet tagad
satikušies miera sarunās pie viena galda. Visbeidzot jau-
nās valstīs, kas pēdējos gadu simteņos zaudējušas savu
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patstāvību, tagad atdalījušās no lielvalstīm un nostājušās

uz savām kājām, šīs valstis un viņu nule nospraustās robe-

žās dzīvojošas tautas bija visvairāk cietušas karā, jo pār

viņu zemēm gāja lielvalstu miljonu armijas, postīdamas un

sagraudamas pilsētas un ciemus. Čechoslovakijas, Polijas,

Latvijas, Igaunijas un Somijas delegācijas ieņēma gluži at-

sevišķu stāvokli: tās neprasīja kara zaudējumu atlīdzības,

apmierinādamās ar atgūto patstāvību, šīs valstis balstījās

uz Vudro Vilsona deklarēto tautu pašnoteikšanās paktu un

bija gluži jauns faktors miera konferenču vēsturē. Vienīgi

Krievija nebija aicināta.

Sabiedrisko domu visvairāk interesēja Eiropas valstu

ģeogrāfiskais stāvoklis un to noskaidrot prese jutās kā

aicināta. Gaisā karājās milzu giļjotiņa. Šinīs vēsturiskās

dienās viņa neatšķēla vis cilvēku galvas no rumpjiem, bet

veselas provinces un vēl lielākas zemes platības no vecām

valstīm. Kāda būs jaunā Eiropas ģeogrāfiskā karte? —

bija jautājums, kas gāja no mutes mutē visā civilizētā pa-

saulē.

Sulainis pieteica franču žurnālistu.

Zigfrīds izgāja salonā.

"Lūdzu izpildāt šo anketu," preses vīrs pasniedza uz

mašīnas pusaprakstītu loksni.

Zigfrīds Meierovics lasīja:

"Eiropas valstis..."

Ja, arī Latvija bija uzņemta šinī anketā. Cik iedzīvotā-

ju? Kādas robežas? Šādu anketu izpildīt tīrais nieks! Un

piesēdies pie galda, Zigfrīds drošiem vilcieniem ierakstīja

attiecīgās rubrikās pieprasītos datus.

"Jūs savai tēvijai esat izdarījuši lielu pakalpojumu. Šo

anketu avīze izplatīs miljonu eksemplāros. Tā atradīsies

katram konferences dalībniekam uz galda. Arī Klemanso,
Vilsonam un Loid-Džordžam!..

To teicis, žurnālists ātri salocīja anketu un izsteidzās

no salona. Tam vēl bija jāuzmeklē daudzu citu valstu

priekšstāvji un jāsadabū arī viņu ieraksti. Tas bija fanta-

tisks plāns — ar preses palīdzību iepriekš noteikt Eiropas
kartes galvenās līnijas.

"šis apciemojums nebūs pēdējais. Gan kādas citas avī-

zes reportiers nāks ar jauniem jautājumiem," Marģers
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Skujenieks, ienācis salonā uzrunāja Zigfrīdu. Blakus ista-

bā viņš bija noklausījies viesa sarunā ar Meierovicu.

"Presi nevar atraidīt. Jau tas apstāklis vien no liela

svara, ka mazo valstu jautājumu cilā, apspriež salonos,

presē. Visgarlaicīgākās ir tomēr oficiālās apspriedes ar ne-

skaitāmām apakškomisijām. Tās prasa materiālus un da-

tus, katrā jaunā sēdē vienu un to pašu! Kur visu to ņemt,
kad paši veselu ādu atsprukām uz Vakareiropu. Vai mums

ir statistiskās ziņas par kara zaudējirmiem, mūsu valsts ba-

gātībām, kara laikos izceļojušiem, lielinieku laikā nošau-

tiem? Mums nav pie rokas neviena archīva!"

"Varbūt es kā statistiķis varētu jums izpalīdzēt. Man

uzkrāts daudz svarīgu datu, kas attiecas uz Latvijas pirms-
kara ekonomisko stāvokli. Ari drukātas grāmatas. Tā kā

karš mūsu zemi galīgi nopostījis, tad zaudējumus būtu

iespējams uzstādīt," Marģers Skujenieks iebilda savā pa-

rastā mierīgā balsī, rīkodamies ar savu pīpi.
"Tas patiešām ļoti iepriecinoši. Nelaime tikai tā, ka

esam jau iesnieguši savu meronandu miera konferencei."

"Cerams, ka papildu datus nenoraidīs."

"Ja, tas iespējams."
"Tādā gadījumā mans brauciens nebūs gluži zemē me-

tams."

Zigfrīds klusēja. Viņš ļoti cienīja Marģeru Skujenieku.

Viņš respektēja stiprus gribas cilvēkus.

"Es patlaban domāju par papildu memorandu." Sku-

jenieks, pūzdams kuplus dūmu mutuļus no angļu pīpja,
uzsāka valodu. "Jāpārliecinās no pirmā memoranda kopi-

jas, kāds fisks atzīmēts. Vai dati par kroņa muižām un me-

žiem saskan ar manējiem, tāpat kas attiecas uz lielgrunt-
niecību. Ja būtu pielaistas kļūdas, tās noteikti jāizlabo.
Patiesībā Latvija priekškara gados nebija nekāda übagu
zeme! Tā arī tagadējā stāvoklī ar savām valsts zemes un

mežu bagātībām bagātāka par Beļģiju!" Marģers Skuje-
nieks atkal ar uzsvaru noteica.

"Gluži manas domas, šo uzskatu es lordam Belfuram

personīgi pastrīpoju. Tagad pie lietas!" Un Zigfrīds no-

griezās pie rakstāmgalda un sāka rakņāties atvilktnes pa-

pīros.

Pie durvīm kāds nedroši pieklauvēja.
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"Entrez!" Zigfrīds stiprā balsī izkliedza.

Durvis atdarījās un ienāca Ludmila Rink.

"Vai netraucēju?" viņa izbijusies jautāja, saņemta
Skujenieka draudošiem skatieniem.

"Ko jūs vēlaties?" Marģers Skujenieks strupi vaicāja.

"Vai Zigfrīds Meierovica kungs runājams?" Ludmila

nedroši jautāja.

"Kādās darīšanās?" Skujenieks pētīja tālāk. Viņam

bija apnikuši latviešu emigrantu privātie apciemojumi.

Patlaban Parīzē viņu bija daudz un tie nāca dien no dienas

savās darīšanās.

Zigfrīds bija kopiju sameklējis un piecēlās no rakstām-

galda.
"Vai redziet, esmu jums atkal uz pēdām," Ludmila

smaidīdama tuvojās Zigfrīdam.

"Marģers Skujenieks — Ludmila Rink jaunkundze,"

Meierovics iepazīstināja. Radās neveikls klusums.

Skujenieks nogriezās un piegāja pie rakstāmgalda, uz

kura gulēja miera konferencei iesniegtā memoranda ko-

pija. Viņš pabīdīja krēslu, atsēdās un sāka to pāršķirstīt.

Tas bija pabiezs, novelei līdzīgs dokuments. Neiedziļināda-
mies tekstā, viņš piegrieza visu vērību skaitļu rindām, kas

bija izdalītas atsevišķās rubrikās. Viņa asais skats prata
izlobīt no skaitļiem vārdus, jēdzienus. Tā bija savāda valo-

da, ko pauda šie grupējumi, uzburdami ainavu pēc ainavas,

atšifrēdami saturu.

"Vai sen jau Parīzē?" Zigfrīds jautāja, uzaicinādams

viešņu atsēsties.

"Pāris dienas. Es braukdama no Stokholmas," Ludmila

atbildēja.

"Tā tad nepiespiestā emigrācijā?"

"Pa daļai. Saņēmu Stokholmā mazu mantojumu un no-

griezos Vakareiropā. Krievijā no lieliniekiem izbēgu. Lat-

vijā atgriesties tagad nav nozīmes. Arī es gaidu uz miera

konferences galīgajiem lēmumiem."

"Vai tiešām?"

"Man apnikusi bezdarbība. Man jāzin, kurā valstī pie-

mesties un uzsākt strādāt."
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"Varbūt tepat Parīzē?" Zigfrīds izaicinoši iebilda.

Viņam šķita, ka šī mazā persona pārņemta no lieluma mā-

nijas.

"Varbūt. Bet tikai ar lieliem kapitāliem. Karam izbei-

dzoties daudzas vērtības kritīs cenā un tās būs pērkamas

par smiekla naudu. Bet tie jau liela stila darījumi. Priekš

tam man trūkst prašanas un apgrozības kapitāla. Bet Lat-

vijā es labprāt strādātu, ja rastos daudz maz ciešami ap-

stākļi."

Ludmilai uznāca klepus un viņa spieda smaržojošo mut-

autiņu pie lūpām. Tad, pieņēmusi cienīgu pozu, viņa svēt-

svinīgi izdvesa:

"Atļaujat, ka novēlu jums laimes kā Latvijas pirmām

ārlietu ministrim. Man nebija izdevība ar jums tikties kopš

Rīgas apšaudīšanas dienām. Tādēļ atvainojat manu novē-

lojušos gratulāciju."

Zigfrīds asi atcirta:

"Tagad manu posteni ieņem cits!"

"Jūs esat Kārļa Ulmaņa kabineta ministrs!"

"Pie varas tomēr ir cita valdība."

"Pagaidām. Tā nevaldīs ilgi. Tāds uzskats valda Zvied-

rijā."

"Tur dažādas strāvas. Visvācu viena no stiprākām."

"Demokrātijai arī Skandināvijā būs noteicošais vārds.

Pēc karaļu troņu sadrupšanas demokrātija uzsākusi savu

uzvaras gājienu visā pasaulē. — Kad būsiet Rīgā?"

"Atļaujat uz šo jautājumu neatbildēt!"

"Tad es j.ums pateikšu: pēc viena mēneša!"

Marģers Skujenieks piecēlās no galda. Varēja redzēt,

ka Ludmilas vaļīgā valoda viņu uztrauc.

"Vai es kungus netraucēju?" viņa, vērodama situāciju,
arī piecēlās.

"Traucēt jūs mūs netraucējat. Bet personīgi liekas, ka

jums padomā mūs terorizēt," Skujenieks noteica

"Tas ir katras sievietes iedzimtais grēks, terorizēt vī-

riešus. Ar politiku šodien pietiks. Tagad cienījamie kungi,

atļaujat, ka patiešām izlietoju pret jums teroru: lūdzu ar

mani brokastot. Jūs nedrīkstat atteikt."

"Šo teroru esmu jau izbaudījis," Zigfrīds smējās.
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"Es atzīstos, ka mans izaiciriājums no cienītās dāmas

lieliski ateists. Es padodos," Marģers Skujenieks kapitu-

lēja.

Viņi sēdēja neliela restorāna kabinetā, kurā Ludmila

uzņēma abus Latvijas miera delegācijas locekļus, šoreiz

viņa ar ekstravaganci neuzstājās, pasūtīdama sulainim pa-

rastās brokastis ar attiecīgu vīnu un pēc deserta šampa-
nieti. Būt Parīzē un nedzert šampanieti, to viņas mirušais

patrons uzskatīja par sliktu sabiedrisku toni, ko nevarēja
neievērot. Kādas bijušas Ludmilas attiecības pret mirušo

lieltirgotāju, kas kara laikā ierāva lielas bagātības un vi-

ņai tikai vienu daļu norakstīja, veikalnieciski parastas, vai

draudzīgi intīmas, neviens nezināja. Nepētīja arī tālāk.

Miris viens no daudziem pasaulskara ierāvējiem, kas sa-

dalīja savu mantojumu starp savējiem un Ludmilu, un ar

to šī cilvēka dzīve bija noslēgta. Neinteresējās pat, kādā

nāvē miris, kur apglabāts, ar viltu vai godīgā ceļā naudu

sarausis un vai viņa mantojums nesīs svētību tiem, kam

to novēlējis. Arī Zigfrīds Meierovics un Marģers Skuje-
nieks par to netaujāja, neinteresēdamies, vai mantenieki

savā starpā neprāvosies un nebūs darīšanas prokurātūrai.
Pie galda Marģers Skujenieks nepiegrieza enerģiskajai tau-

tietei ne mazākās vērības; viņš to uzskatīja par sie-

vieti, kas nākusi no sīkpilsonības un pēc laimīgu apstākļu
izmantošanas cenšas iekļūt sabiedrības virsslāņos. Zigfrīds

Meierovics, pret skaito dzimumu vairāk džentlmeniski no-

skaņots, bija neitrāls savos spriedumos un pret Ludmilu

sabiedriski galants.
"Vai drīkstu jūs apgrūtināt ar kādu lūgumu?" viņa

pavērās Zigfrīdā.

"Lūdzu!"

"Jūs man neatteiksiet?"

Zigfrīds neatbildēja.

"Pastāstāt par savu ceļojumu, kad jūs kā Nacionālās

padomes pilnvarnieks izkļuvāt no Pēterpils ceļā uz Londo-

nu. Par Latvijas dc facto atzīšanu no Anglijas."

Zigfrīds raudzījās Skujeniekā.

Marģers Skujenieks saprata viņa skatu.

"Tās, cienītā, ir lietas, par kurām interesējas politiķi
vispārējā nozīmē un Pagaidu valdības piekritēji sevišķi,"



87

Skujenieks iebilda, pielikdams liķiera glāzi pie lūpām.
"Es esmu Pagaidu valdības karstākā piekritēja."
lestājās īsa pauze.

"Es nezinu, vai šinī telpā iederētu mans stāstījums,"
Zigfrīds diplomātiski ierunājās. Viņš vairījās vēl vienmēr

no šīs sievietes, kuras patiesos nolūkus nebija izdibinājis.
"Man priekšlikums!" Ludmila iesaucās.

"Lūdzu!"

"Izbrauksim uz pāris stundām uz Buloņas mežu vai

kur tālāk no Parīzes. Pēc tam ielūdzu kungus pie sevis uz

glāzi tējas. Pie manis viesnīcā ir mājīgi. Tad jūs man pa-
stāstīsiet? Man jūsu vārds!"

Pēc dažām minūtēm limuzīns ar diviem kungiem un

vienu dāmu simtu citu automobīļu rindā ripoja uz Buloņas
mežu. Pēc trim stundām tas atgriezās Parīzē un pieturēja

pie lepnas viesnīcas.

Ludmila bija iekārtojusies patiešām mājīgi. Liels sa-

lons, guļamā un vannas istaba. No terases skats uz bulvā-

riem, kur automobīļi un ļaužu jūra kustējās divos nepār-
trauktos virzienos.

Lielās Krievijas revolūcijas visstraujākā uzliesmojumā,
1917. gada oktobrī, kad lielinieki gāza Kerenska valdību,

Zigfrīds Meierovics atradās Pēterpilī. Viņš vēl skaitījās
tās organizācijas dienestā, kurā strādāja visus kara ga-

dus. Patiesībā, kopš Nacionālās padomes nodibināšanās,

kuras ārpolitikas vadību viņš bija uzņēmies, visi viņa ga-

rīgie centieni un dzīve piederēja šai organizācijai. Fanta-

stiskais nodoms, radīt neesošas valsts ārpolitiku, vispirms

balstījās uz viņa nesatricināmo ticību, ka neesošā Latvijas
valsts jārada, neraugoties uz to, ka plosās vēl karš un ne-

viens kara vadonis, diplomāts vai pravietisks gaišreģis ne-

varēja paredzēt kara beigas un nozīmēt Jaunās Eiropas
polītiski-ģeografisko stāvokli. Svēti raksti gan vēsta, ka

ar stipru ticību var kalnus nogremdēt ielejās un līdzenos

laukumos radīt jaunus kalnus, bet Zigfrīds nebija tik naivi

reliģiozs, lai apslāpētu savu enerģiju darbā vientiesīgā

ticējumā, neapzinīgā pašpārliecībā to iestāstot sev un ci-

tiem. Viņš nīda neapzinīgumu un bezdarbību, vulgāru flir-

tēšanu ar sabiedrisku domu. Dzīve ir radīta nemitošai cī-

ņai, politika, degošai aktivitātei. Tas trūka krievu liberālai
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inteliģencei, kuras aprindās viņš kara gados darbojās. Viņš
it kā paredzēja šīs inteliģences garīgā "es" pamiršanu, un

tagad tas bija noticis fakts, lieliniekiem sagrābjot varu

savās rokās un aizsviežot liberālo inteliģenci kā sapuvušu
olu mēslu bedrē. Savu domu biedru pabalstīts, Zigfrīds
Meierovics meklēja savam ticējumam reālus pamatus. Krie-

vu kadetu partijas valstiskā tuvredzība, kuras ūdeņos pel-

dēja avantūriskais Kerenskis kā valdības galva, izpaudās
arī tautas pašnoteikšanās jautājumā. Somu tautu brīdinā-

ja viņas separātisko tieksmju dēļ. Poļu, lietuvju, latvju,

igauņu un Kaukāza tautas uzskatīja par valsti apdraudo-
šām. Krievijai vajadzēja karā uzvarēt un tad lai Satvers-

mes sapulce spriež, vai nomaļu tautām piešķirt vispāri
kādas brīvības viņu kultūras un polītiskās dzīves izkopša-
nai. Kerenskis uzskatīja sevi par nekronētu Krievijas vald-

nieku un lai nepaliktu iepakaļ savu priekšteču, vēsturē

vairākkārt minētu avantūristu dēkām, viņš mitinājās uz

Sibīriju pārvestā cara Nikolaja 2. apartamentos Ziemas

pilī dažu valsts teātru aktrišu sabiedrībā. Bet kad 6. ok-

tobrī bruņu kuģis "Aurora", kas skaitījās par Ļeņina stip-

rāko cietoksni un uz kura tas slēpās jūlija mēnesī pēc ne-

izdevušās puča, — raidīja uz Ziemas pili smago lielgabalu

kartečas, Kerenskis bija gļēvulīgi aizbēdzis, pamezdams

nabaga aktrises Ziemas pilī, kurp tās bij aicinātas pēc iz-

rādes Aleksandra teātrī. Viņš pat bija piemirsis atbalstīt

savas mīļākās ar kādu naudas summu, kā to bija darījuši

tamlīdzīgos gadījumos viņa Vakareiropas priekšteči. Zig-

frīds Meierovics visu vēroja ar asu skatu. Revolūcija pa-

dziļinājās. Patiešām, pēc revolūcijas pirmām dienām zie-

mā un lielinieku pirmā puča jūlijā, Pēterpilī valdīja apbrī-

nojams miers. Publika neinteresējās par cara likteni un

jauno valsts iekārtu. Taurijas pils bija izpildošas varas

rezidence un lielākām politiskām partijām tur bija atse-

višķas zāles, kurās tās noturēja savas apspriedes. Šīs ap-

spriedes neviena vara nekontrolēja un pieņemtos lēmumus

uz āru nepauda. Strādnieku padome izdeva "Izvestija" un

to katru dienu vagoniem sūtīja uz fronti zaldātiem un uz

provinci strādniekiem, šī avīze pauda sociālistisko valsts

iekārtu un bija nomodā par revolūcionārā elementa uztu-

rēšanu kaujas gatavībā. Beidzot Rodzjanko un kadetu par-
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tijas līderi attapās, ka ari valdībai izdodams lēts laikraksts

un nodibināja "Trūd i Viļa", kuru arī vagoniem sūtīja uz

provinci un fronti. Bet šī laikraksta bālais liberālisms ne-

atstāja iespaidu. Tas bija maskēts valdības orgāns un pub-
lika to nojauta. Strādniecība šo orgānu atklāti ignorēja.
Tā prasīja savu interešu ievērošanu. Nodibinājās fabriku

komitejas, sāka izstrādāt kolektīvus tarifus un fabrikas

piespieda padoties šo komiteju kontrolei. Ar Ļeņina un

Trocka ierašanos no ārzemēm apslēptā iekšējā cīņa uz-

liesmoja.
Pēc lielinieku oktobra revolūcijas parādījās valdības

oficiozā garākā rakstu rinda par Lielās franču revolūcijas

taktiskām neveiksmēm. Tā bija asa kritika. Autors aprā-
dīja, ka Lielā franču revolūcija tamdēļ sabrukusi, ka laikā

nav nacionālizētas bankas un fabrikas. Kāda cita rakstu

sērija pauda, ka Krievijā dzīvojošām tautām atstājami vi-

ņu īpatnējās kultūras sasniegumi, bet tām jābūt padotām

padomju iekārtai ar krievu tautas hegemoniju ārpolitikā.
Citi atkal uzstājās par kara izbeigšanu, parādu anulēšanu

un naudas zīmju, kā maksāšanas līdzēkļa iznīcināšanu.

Zigfrīds Meierovics mīļoja krievu tautu. Krievu literā-

tūrā, mūzika, tēlojošā māksla un dažas zinātņu nozares

apēnoja lielās Vakareiropas tautas, šīs tautas ģēnijs bija

gadsimteņos savu vairogu dižciltīgi nesis. Plašums nezinā-

ja robežu, dziļums ieurbās misticismā un labsirdīgā vies-

mīlība bija skaistākais piedēklis lielai garīgai kultūrai.

Viņš nešķiroja muižnieku no zemnieka, fabrikantu no

strādnieka, profesoru no analfabēta, — viņi visi piederēja

pie vienas tautas, kas cilvēces vēstures attīstībā runājuši

prāvieša vārdiem, sludinādami garīgās kultūras triumfu

pār laicīgo, izlīdzinošu un visu apvienojošu un dailē dvē-

seliski smeldzošu. Tomēr pēc Šingareva un Kokoškina no-

slepkavošanas kļuva baigi personīgās neatkarības dēļ. Ap-

karodama drausmīgiem līdzēkļiem savus politiskos preti-

niekus, valdošā šķira cīnījās pati par savu varu, jo nebija
droša par dažu miljonu lielo armiju frontē, kas bija jau

lielā mērā demorālizēta. Izrādīt zināmu pretimnākšanu no-

maļu tautām, bija jautājums, ko lielinieki vēl nekustināja

un tie vairījās dot solījumus arī latviešu strēlniekiem, kas

bija kļuvuši viņu uzticami miesas sargi.
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Te, vienu dienu, latviešu lielinieki izlaupīja Centrālās

bēgļu komitejas telpas Aleksandra laukumā, aizvezdami

mēbeles, kanclejas piederumus un daļu archīva. Par laimi

svarīgie dokumenti glabājās drošā vietā un tie viņu rokās

nenokļuva. Dienu vēlāk tas pats atkārtojās Labdarības

biedrībā. Zigfrīds Meierovics, ierazdamies tovakar pie bie-

drības priekšnieka Kārļa Zariņa, tika saņemts dzīvokļa

priekšiņā no diviem čekistiem ar uzvilktiem revolveriem.

Katrs no čekistiem ar vienu roku izčamdīja viņa kabatas,
bet otrā turēja uz viņu pagrieztu revolvera stobru. Baidī-

damies aresta, Zigfrīds to nakti pārgulēja pie mākslinieka

Jāņa Kugas, kas dzīvoja turpat Pēterburgas pusē, netāļu
no Labdarības biedrības.

Tagad bija skaidrs, ka vilcināties vairs nevar un jārī-

kojas aktīvi. Viņš nedomāja pielietot teroru, līdzīgu viņa

politiskiem pretiniekiem, kas meklēja pēc Nacionālās pa-

domes archīva, lai arestētu tās locekļus. Bez šaubām viņš

bija pirmais kandidāts čekas skorpija pirkstiem. Nacionā-

lās padomes darbība norisinājās slēgtās sēdēs, pieņemtie
lēmumi uz ārieni neizpaudās, sabiedrība bija it kā piemir-

susi, ka tā dibināta Valkā un darbības centrs pārnests uz

Pēterpili. Vienīgi tuvākie domu biedri zināja, ka ārpoliti-
kas nodaļa gatavo iesniegumus lielvalstu sūtņiem, pieprasot

Latvijas dc facto atzīšanu. lesniegt aprakstītu loksni vien,

papildinot izdevīgā gadījumā memorandā uzstādītās pra-

sības ar mutisku paskaidrojumu, vislielākie optimisti atzi-

na par nepietiekošu. Kas vispār ārvalstīm bija zināms par

latviešiem? Vienīgi strēlnieku slava pasaules karā. Bet

šie paši strēlnieki tagad sargāja lielinieku varu, kas bija

naidīgi noskaņota Sabiedrotiem. Bez šaubām, sūtņi par to

ziņoja savām valdībām. Daži no tiem bija jau atstājuši Pē-

terpili un pārcēlušies uz Vologdu. Bija jārāda kaut kas no

latvju kultūras, Latvju Dainas, vai latvju mākslinieku glez-

nu reprodukcijas. Izšķīrās par pēdējo un Jānis Kuģa uzņē-
mās sastādīt plašu gleznu reprodukciju albumu. Viņš kopā

ar kādu poļu tautības fotogrāfu apstaigāja mūzejus un pri-

vātdzīvokļus, uzņemdami attēlus no Purvīša, Rozentāla un

jaunākās paaudzes ievērojamākām gleznām. Patlaban šis

albums kļuva gatavs, iesiets Kugas dzīves biedres pašau-
stos drēbes vākos ar latviešu ornamentiem. Parakstus zem
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reprodukcijām izdarīja grafiķis Zigismunds Vidbergs latv-

ju un franču valodā.

Pirmo albumu līdz ar memorandu noveda Zigfrīds Mei-

erovics ar Jāni Sesku uz Vologdu franču sūtnim Nollen-

sam. Otru albumu pasniedza angļu sūtnim Pēterpilī seram

Bukenenam.

Tad Nacionālās padomes uzdevumā grafiķis Z. Vidbergs

izgatavoja Zigfrīdam Meierovicam ārkārtēja sūtņa piln-

varas grāmatu pergamentā.

Apbruņojies ar šo vēsturisko dokumentu, ar astoņiem
mākslas albumiem bagāžā un nelielu naudas sumu kabatā,

Zigfrīds Meierovics devās ceļā uz Vakar-Eiropu.
Šinī momentā viņš nedomāja par sievu un bērniem, kas

atradās Terbatā, lai gadījumā, vāciem okupējot šo pilsētu,

būtu tuvāk Rīgai un varētu pārcelties turp. Viņam uzgū-
lās liela pienākumu nasta un viņš apzinājās sava uzdevu-

ma svarīgumu, kas tam veicams ārzemēs. Karš vēl turpi-

nājās visās frontēs. Kurā pusē būs uzvara, — neviens vēl

nevarēja pateikt. Sabrūkot krievu armijai, it kā radās iz-

redzes, ka Vācija būs uzvarētāja. Nebija šaubu, ka lieli-

nieki piedāvāsies noslēgt ar Vāciju mieru, kādu uzskatu

viņu oficiozā prese jau bazūnēja. Ja atkritīs krievu mil-

jonu armija, vāci pārsviedīs visus savus spēkus uz rietumu

fronti. Vai Amerika līdz tam būs nogādājusi savus pul-

kus Francijā? Vai vācu zemūdenes nenogremdēs amerikā-

ņu armiju Atlantijas okeānā? Tie bija jautājumi, kurus

neviens gaišreģis nespēja atrisināt.

Šinīs pasaules politikas chaotiskajās dienās Zigfrīds
Meierovics brauca uz Vakareiropu kā Latvijas Nacionālās

padomes pilnvarotais sūtnis, vest sarunas ar Sabiedrotiem

par Latvijas neatkarību. Šī fantastika pārspēja katru var-

būtību, gūt reālus panākumus.

lekāpis no Pēterpils uz Helsingforsu atejošā vilcienā,

jaunais diplomāts izņēma biļeti līdz Vīborgai. Bija ziņas,
ka arī Somijā vietējie lielinieki sagrābuši varu savās rokās,

kādēļ vajadzēja būt uzmanīgam, iekļūt vispirms šīs gra-

nītu zemes tuvākā pilsētā, lai no turienes dotos uz zieme-

ļiem, gala staciju Haperandu un tālāk uz Zviedriju. Tuvā-

kais ceļš bija Hango osta un ar kuģi uz Stokholmu. Kara

gados šī satiksme bija pārtraukta un Baltijas jūra pie-
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sēta mīnu laukiem. Tādēļ bija mērojams neērtais dzelzs-

ceļu maršruts ziemeļu gala punktā un caur Zviedriju uz

kādu Norvēģijas ostu, kas uzturēja kuģu satiksmi ar An-

gliju. Ari Ziemeļjūrā vācu zemūdenes mudžēt mudžēja.

Bet pasažieru tvaikoņi turēja kursu augsti jūrā un bija

bruņojušies lielgabaliem.

Zigfrīds Meierovics dažas dienas uzturējās Stockholmā

un taisīja savu pirmo diplomātisko vizīti zviedru ārlietu

ministrijai. Viņu uzklausīja kā no ielas iebraukušu cilvē-

ku, kuru neērti pirmā acumirklī atraidīt un tam parādīt
durvis. Minot vēsturiskos datus par zviedru laikmetu un

Gustava Ādolfa reformām Vidzemē, ministrs kļuva uzma-

nīgāks: viņam glaimoja nacionālais pašlepnums, ka latvji

pēc gadu simteņiem nav zviedrus aizmirsuši. Viņš pieņē-
ma albūmu un to pāršķirstīja. Kā neitrāla valsts Zviedri-

ja nevarot iejaukties karojošo lielvalstu un tām padoto tau-

tu konfliktos. Ministrs apsolījās informēt karali par vizīti.

Stockholmā, šī ziemeļu valsts skaistākā metropole, bija

kļuvusi kara gados par spionāžas un tirdzniecisku darīju-

mu centru Eiropā. Bijušais Pēterpils vācu vēstniecības pa-

domnieks fon Lucius bija vācu sūtnis Stockholmā un viņš

turēja savās rokās visus pavedienus, kam bija sakari ar

Baltijas valstīm, Somiju un Pēterpili. Viņš stāvēja sava

uzdevuma augstumā vairāk, nekā citu valstu diplomāti.
Ne liela stila cilvēks, bet sīku, komplicētu darījumu atri-

sinātājs. Arī tas šī diplomāta nopelns, ka visus kara ga-

dus vācu preces nepārtraukti plūda caur Somiju uz Krie-

viju un Pēterpilī darbojās Hugo Stinnesa aģenti.
Savādu iespaidu Zigfrīds Meierovics guva no krievu ko-

lonijas aprindām. Tās rīkoja rautus un soarejas, skatīda-

mās uz valsts apvērsumu Krievijā no augšas. Ne parei-
za apstākļu novērtēšana, ne iedziļināšanās karojošo tautu

psicholoģijā, bet satrunējušu tradīciju dievināšana bija vi-

ņu ideāls. Krievija nav uzvārāma! Krievija nav sadalāma!

— bija viņu lozungs, apmānot pašiem sevi un kaisot smil-

tis acīs citiem. Zigfrīds uzelpoja svabadāki, kad Stockhol-

mā tam bija aiz muguras un ātrvilciens viņu veda uz Nor-

vēģiju.
Ar maziem pārtraukumiem ceļā viņš pēc desmit die-

nām nokļuva Londonā. Sasniegts bija ceļojuma gala mēr-
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ķis. Šinī miljonu pilsētā viņš cerēja dabūt vietu savas krie-

vu organizācijas kooperatīvā bankā un ar cerību pilnu sir-

di nodoties savam tiešam diplomātiskam uzdevumam.

"Tad nāca Latvijas dc facto atzīšana no Anglijas ār-

lietu ministra lorda Artura Belfura. Tas notika 11. no-

vembrī 1918. gadā, taisni vienu nedēļu pirms Latvijas

proklamēšanas Rīgā," Marģers Skujenieks pārtrauca stā-

stītāju. Viņam bija pa daļai zināms Zigfrīda Meierovica

darbības posms Londonā un viņš uzskatīja Ludmilu vēl

vienmēr par necienīgu taujāt pēc diplomātiskiem noslē-

pumiem.
"Stāstāt, lūdzami stāstāt, kā jūs panācāt Latvijas dc

facto atzīšanu no lorda Belfura! No kā jūs veselu gadu
Londonā dzīvojāt, kur jums taču nebija naudas? Jā, tas

man zināms, ka jūs izbraucāt no Pēterpils ar dažiem tūk-

stošiem cara rubļu. Kā jūs iekļuvāt diplomātu aprindās,
kas jūs tanīs ieveda?" Ludmila kaislīgi runāja. Bija re-

dzams, ka viņu kā komersanti interesēja vairāk blakus ap-

stākļi, mazāk sasniegtais mērķis. Viņa bija ziņkārības pie-
tvīkusi un mākslīgi apspieda iedzimtās slimības lēkmi.

Zigfrīds paraudzījās uz Skujenieku: viņš pīpoja savu

pīpi un dzēra sīkiem malkiem kafiju. Apmainījušies ska-

tiem, viņi abi saprata, ka pretoties Ludmilai bija neērti.

— 1918. gada pirmos astoņos mēnešos Londona līdzinā-

jās lielai kara nometnei frontes aizmugurē. Patiesībā fron-

te nebija visai tālu: dažus desmit kilometrus pāri kanālam

līdz Beļģijai, ko vāci gandrīz visu bija okupējuši, un pā-

ris simts kilometrus līdz Ziemeļfrancijai, kur vajadzēja

izšķirties pasaules kara liktenim. Haida parkā un citās

Londonas atklātās vietās nestāvēja veseli pulki un divīzi-

jas kaujas gatavībā kā rezerves, lai lielām kaujām sāko-

ties, kas bija sagaidāmas pavasarī vai vasarā, kur krievu

lielinieku valdība jau slēdza seperātmieru ar Vāciju, tās

pār Lamanšas kanālu dažās stundās pārsviestu uz Fran-

ciju: viss dzīvais spēks jau atradās frontē vai strādāja

arsenālos, ieročus un munīcijas fabrikās. Kāda starpība, sa-

līdzinot Londonu ar abām Krievijas metropolēm, Pēterpili

un Maskavu: tur jauni ļaudis visus kara gadus bēga no

frontes, bija aizmugures varoņi, apzaga valsts kasi un dzī-

voja vienās orģijās; te, šai miljonu pilsētā katrs vīrietis
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kaunējās rādīties sabiedrībā, nebijis frontē, vai neieņem-
dams atbildīgu posteni valsts dienestā, šis karš bija no-

vedis četrdesmit miljonu Anglijas salas tautu vēsturis-

kos krustceļos: paturēt vai zaudēt daudzās kolonijas, Indi-

jas un citu austrumu zemju virsvadību. Nebija izslēgta

arī varbūtība, ka Vācija, sadragājusi Franciju, varētu ap-

draudēt Londonu un sacelt valstī revolūciju.

To apzinājās angļu-sakšu tauta. Ne mazākā kurnēšana

pret karu visdažādākos sabiedrības slāņos. Nāves dvašu

ieelpoja visa Eiropa.Simtiem tūkstošu ievainoto mitinājās

karaliskās pilīs, sabiedriskās ēkās, tūkstoš lazaretēs. Nāve

un augstākās cilvēcības apgānīšana rēgojās šinīs mitek-

ļos, izdvesdama šausmas. Londona bija zaudējusi savu pa-

saules valdniecisko seju un pārvērtusies par lazaretu un

kara invalīdu pilsētu ...

Visus šos mēnešus Zigfrīds Meierovics strādāja savas

bijušās organizācijas Londonas filiālē. Viņš saņēma pie-
tiekoši labu atalgojumu, tā kā nebija jābadojās. Šinīs Sa-

biedrotiem kritiskajās dienās vēl nebija pienācis īstais brī-

dis, Zigfrīdam uzstāties kā diplomātam aktīvi. Pienāca zi-

ņas, ka vācu karaspēks ieņēmis vi6u Vidzemi un Pleskavu.

Tam sekoja Ukrainas ieņemšana un Brestas miers. Pienā-

ca vasara, rudens un sākās izšķirošās kaujas Francijā, šīs

kaujas apklusa ar Vācijas kapitulāciju un pamiera noslēg-

šanu 11. septembrī 1918. gadā.

"Cik man zināms, Londonas latviešu kolonija jūs pa-

balstījusi naudas līdzekļiem propagandai. Vai tas tiesa?"

Ludmila jautāja.

"Latviešu jūrnieki Londonā kādu vakaru sametuši 35

angļu mārciņas un tās pasnieguši Meierovica kungam. Arī

franču sūtnis Anglijā kādā kritiskā brīdī izpalīdzējis Lat-

vijas pirmām ārlietu ministram. Un Ukrainas priekšstā-

vis, bijušais cukura fabrikants Terežemko, citu reizi pie-

dāvājis savu izpalīdzību. Tie ir tādi sīkumi, kuri arī jūs va-

rētu maz interesēt, cienītā," Skujenieks beidza uzsākto sa-

runu.

Viņš piecēlās uz iešanu.

Zigfrīds bija pateicīgs Marģeram Skujeniekam par sa-

va stāstījuma noslēgumu. Cik daudz reižu viņam tas bija
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jāatkārto ieinteresētām personām! Ari viņi piecēlās un

sniedza Ludmilai roku.

"Esmu jums par šīs dienas sabiedrību ļoti pateicīga.
Palikšu vēl dažas dienas Parīzē. Varbūt vēl titeimies?"

viņa lūdzoši raudzījās Zigfrīdā.
"Varbūt. Viss ir iespējams," Zigfrīds nenoteikti atbil-

dēja.
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Vienpadsmitā nodaļa

Nākošā dienā Zigfrīds Meierovics saņēma no Ludmilas

vēstuli. Patiesībā tā bija vesela novele, sīki aprakstītas 16

lappuses. Viņa atvainojās par savu uzbāzību, ka laupījusi

vakar viņam un Skujeniekam veselu pusdienu un bijusi

tik ziņkārīga, kā senos laikos ģimnāzistes, kas par visu

interesējušās un jutušas izcilu vīriešu sabiedrībā laimīgas.

Ja, viņa arī dzīvē tik ģimnāziste vien esot, jo pēc ģimnāzi-

jas beigšanas iestājusies kādā komerciālā uzņēmumā, dar-

bojusies šinī firmā visus kara gadus, izpildīdama dažreiz

ļoti komplicētus uzdevumus. Tagad šis uzņēmums ar īpaš-
nieka nāvi likvidējies un viņai, Ludmilai, liekoties, it kā

viņa šos četrus gadus būtu darbojusies kādā privātā aug-

stākā komercskolā, jo viņa daudz mācījusies un iegaumē-

jusi praktiskā dzīvē. Šis darba lauks viņai bijis ārkārtīgi

interesants, pašķīris praktiskās dzīves lapas pusi pēc lapas

puses, rādījis skaitļu un komercijas visdažādākās kombi-

nācijas, kādas mācības grāmatās un leksikonos nav iedo-

mājamas un sastopamas, un, kas tas brīnišķīgākais, viņa
šo darījumu variantos bijusi līdzi ieinteresēta peļņā un

zaudējumos. Pēc šefa nāves Viņas kontā bijusi ierakstīta

zināma peļņas summa un to viņa no firmas mantiniekiem

dabūjusi izmaksātu. Tas bijis rets pārsteigums viņas jau-

najā dzīvē, jo patiesībā viņai ar šefu nekādas formālas no-

runas peļņas un zaudējumu gadījumā nepastāvējušas. Šis

necerētais mantojums dodot viņai, Ludmilai, iespēju, uz-

labot tagad savu veselību, kur tā jau no mazotnes slimojot

ar iedzimtu kaiti. Tādēļ viņa arī atbraukusi uz Franciju
un vēl šodien aizceļošot uz dienvidiem

...
Tomēr sabie-

driskā un intelektuālā dzīvē viņa sevi vēl joprojām uzska-

tot par ģimnāzisti. Ar kādu aizrautību viņa vakar klausī-

jusies viņa, Zigfrīda, stāstījumā par savām diplomātiskām

gaitām ārzemēs! Tā bijusi leģenda no tūkstots un vienas

nakts. Pasakains latviešu entuziāsta ceļojums! Jau toreiz
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Pēterpilī par viņu, Zigfrīdu, tai daudz stāstīts un viņa mek-

lējusi gadījuma iepazīties, kas arī izdevies, protams, ar

tādu pašu uzbāzību kā vakar, kad viņa ielauzusies viņa
viesnīcā. Sievietes aizrauj skaistums, spars un varonība.

Viņš, Zigfrīds, esot sieviešu ideāls, žēl, ka Marģers Skuje-

nieks vakar iejaucies un nobeidzis stāstījumu aprautām
frāzēm. Viņa visu laiku domājusi pēc stāstījuma pēdējās

frāzes viņu, Zigfrīdu, apkampt un noskūpstīt ...

Zigfrīds Meierovics pievienoja vēstuli citiem svarīgiem

dokumentiem rakstāmgalda izvilktnē. Tad piecēlās un sāka

soļot pa salonu. Marģers Skujenieks bija izgājis un viņš
atradās viens.

Cik savādi, ka viņa jūtas pret Ludmilu atplauka. Līdz

šim viņš no šīs sievietes vairījās, uzskatīdams to par vien-

kāršu komersanti, kas savas firmas uzdevumā slēdz darī-

jumus ar draugiem un ienaidniekiem. Šādu uzskatu viņš

mantoja Rīgā, Romas viesnīcā, kad Ludmila pareģoja Rī-

gas krišanu, kas arī notika. Tagad izskaidrojās, ka komer-

cija tai bijusi viss un viņa bijusi ieinteresēta savas firmas

peļņā. Spiegošana bija tādā gadījumā izslēgta, šinī vir-

zienā darbojās cita žanra sievietes, — no varietē aprindām
un izdzīves alkstošās. Viņa nebija ne kairinoši skaista,
ne rafinēti slīpēta, lai ar savu sievišķīgumu apreibinātu
vīriešus. No viņas izdvesa primitīvs godīgums, tomēr cieta

griba un uzņēmīga neatlaidība. Viņa pati sevi novērtēja

par sabiedriskā un intelektuālā dzīvē neattīstītu, un šīs

dienas paziņojums, ka viņa aizceļo uz Francijas dienvidiem,
no viņa, Zigfrīda, neatvadījusies, visgaišāk apliecināja vi-

ņas naivo godīgumu. Varbūt viņas dvēselē perinājās nā-

kotnes sapņi, ilūzijās uzburti, bet dzīvē nepiepildāmi sapņi.

Ja, še Parīzē viņa tam tuvojās kā kautrīga lauku meitene,
vēstulē atklādama savu mīlu. Kas notiks Rīgā, kad viņš
sēdēs ministra krēslā un būs savas ģimenes vidū? Vai arī

tad Ludmila tam tuvosies ?

Viņš pasūtīja brokastis, jo gaidīja svarīgas telegram-
mas no Liepājas un Rīgas. Viņš bija gāstās Andrieva Nied-

ras un jaunās K. Ulmaņa Latvijas valdības ārlietu ministrs.

Nosūtīja Niedram atteikšanos, bet viņš nezināja, vai tā

pieņemta un vai viņa vārdu vēl joprojām nelieto kā izkārtni,

kompromitējot visus viņa līdzšinējos diplomātiskos sasnie-
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gumus. Viņš taču bija panācis Latvijas dc facto atzīšanu,

tagad Andrievs Niedra lika Latvijas likteni uz spēli. Šī

spēle bija va banque, uz kuru pusi kritīs kauliņi — par, vai

pret tautas cerībām, kas bija arī viņa, Zigfrīda, cerības un

ideāls.

Telegrammas nepienāca. Pagāja stundas, tuvojās va-

kars, nekādas ziņas no Liepājas un Rīgas. Vakardienas zi-

ņojums, kas bija pienācis viņam ar Skujenieku viesojoties

pie Ludmilas, vēstīja par Rīgas ieņemšanu un lielinieku pa-

dzīšanu. Telegrammā slēpās arī kāda nesaprotama frāze, ka

Pagaidu valdība sūta sev uzticīgu karaspēku uz Ziemeļ-

latviju caur Rēveli. Kas slēpās šais nesakarīgajos vārdos?

Vai Niedras valdība, vācu pabalstīta, tik vāja, ka nespēj
lieliniekiem sekot pa pēdām un tiem jāuzbrūk no muguras

Ziemeļlatvijā? Vai, varbūt, vāci apmierinājās ar Rīgas

ieņemšanu un atstāj laukus un provinci Dieva ziņā? Vai te

neslēpās politika? Jauno iekarotāju nežēlīga izrēķināšanās
ar latvju tautu?

Tās bija mocošas stundas, ko Zigfrīds pārdzīvoja. Viņš
nedomāja par savu ģimeni, kādam liktenim tā dzimtenē

padota, viņš aizmirsa Ludmilas vēstuli, kas nule bij runā-

jusi uz viņu mīļiem vārdiem, šī sieviete viņam tagad neek-

sistēja. Pacēlās drūmas, biedinošas ainas. Satumsa apvār-

snis, slēpdams savās kontūrās visu gaišo un cilvēcīgo. Viņš

bija līdz šim savā dzīvē gājis kā Dieva svaidīts, paceltu

galvu, jo ticēja savam ideālam. Viņš bija iztēlojis savu

atgriešanos dzimtenē kā gaišu sapni, līdzīgi diplomātiskiem

panākumiem Londonā. Kā lielniekiem būs Latvija agri vai

vēlu jāatstāj ,
tas viņam bija skaidrs: Sabiedrotie, uzva-

rētāji karā, nekad necietīs šo cilvēces mēri austrumu vār-

tos pie Baltijas jūras. Bija jāsoda arī atkritēji par sepa-

rāta miera noslēgšanu ar Vāciju. Viņš kā politiķis šim jau-

tājumam vairākkārt pieskārās, jautādams sev, kādu soda

mēru Sabiedrotie izlietos pret Krieviju. Likās, ka ar krievu

delegātu nepieaicināšanu Versaļas miera konferencē at-

maksa par nodevību pieņēma reālas formas. Lai Padomju

Krievijas varas vīri taisnojas vēstures priekšā, kādi glā-

bēji tie bijuši krievu tautai, iznīcinādami pasaules kara

pēdējā posmā savu armiju, kas tiem pašiem varbūt būs jā-
rada atkal no jauna. Arī pasaules revolūcijas liktenis at-
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karājas no stiķiem un lielgabaliem, nerunājot par vairāk

kā simts miljonu tautas disciplinēšanu zem Maskavas dū-

res. Tagad jautājums sarežģījās: nebija lielinieki Latvijas

vienīgais ienaidnieks — vāci spraudās kā ķīlis starp Sa-

biedroto labvēlības un Maskavas iznīcināšanas politiku.

Cietējas būs vienīgi Baltijas jūras piekrasti apdzīvojošās

tautas kas atdalījušās no agrākās Krievijas. Latvija pirmā

kļuvusi par kaujas arēnu politisku intrigu sacensībā. Vai

Andrieva Niedras valdība izprot starptautiskā politiskā

stāvokļa nopietnību, apzinīgi vai neapzinīgi pabalstot Lat-

vijas noasiņošanu?
Zigfrīds atzina, ka turēt rokas klēpī un nodoties roman-

tiskiem sapņiem būtu noziedzīgi. Apstāklis, ka Ulmaņa
valdība sūtījusi sev uzticīgo karaspēku daļu caur Rēveli uz

Ziemeļlatviju, apstiprināja viņa politiskā stāvokļa novērtē-

juma pareizību. Viņš pielaida no sākuma domu, ka Niedra,
stādamies vācu sastādītās valdības priekšgalā, galvenā
kārtā liksies vadīties no augstākās cilvēcības: atsvabināt

Rīgu ar dažu vācu pulku palīdzību no lieliniekiem, nolikt

savas pilnvaras kā ministru prezidents un pasludināt savu

solidāritāti ar gāsto Ulmaņa valdību. Ja, tā būtu bijusi

tālredzīga valstsvīra politika, kas neļaujas apreibināties

no vienas dienas panākumiem, bet ka skats sniedzas pāri
viensētas darba laukam un iekļaujas starptautiskā apjomā.
Tas būtu bijis patriotisks žests, cildināms piemērs paaudžu

paaudzēm. Bet pienākušās telegrammas vēstīja pretējo. Bi-

ja šaubas, vai Niedra nav nostājies Kangara 10mā... ?

To pašu dienu Zigfrīds saņēma vairākas telegrammas
no Liepājas un Rīgas. Pirmās apstiprināja viņa politiskā
momenta novērtējuma pareizību. Telegrammas no Rīgas

vēstīja par vācu atriebības mežonībām. Bija arī telegram-
ma no kundzes un bērniem.

šī telegramma nomierināja viņa uztraukumu. Sirdī ie-

skanēja ģimenes miera sajūta un tuvums. Viņš garā ska-

tīja Ģertrūdes lēnprātīgi smaidošo seju, viņas priekā lais-

tošās acis, kas izteica savu lielo mīlu un uzticību viņam.
Un bērni, priekā uzgavilēdami, sniedza tam pretim roci-

ņas ...

Ģimenes laime Zigfrīdam bija otra reliģija. Tas bija

svētums, kas stāv ārpus dzīves sarežģījumiem un politiskā
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trokšņa. Šo svētumu varēja apskaust, bet neviens nedrīk-

stēja pieskārties. Viņš atcerējās, ka pēc kāzām otru dienu

to uzmeklēja komiltoņi, lai tas dažas stundas pavadītu viņu
sabiedrībā. Tas bija pretīgi viņa iekšējam cilvēkam un

viņš atteica. Bija jānovelk robežas starp mājas pavardu

un konventa dzīvokli, viņa intimo dzīvi un sabiedriskām

dzīrēm. Kur viņš atradās, tur viņš gribēja būt patstāvīgi

vaļīgs, baudītājs vai atturīgs, vadoties no iekšējas dziņas

un sajūsmas. Tā ir dzīves māksla, kādu piesavināties spēj

vienīgi garīgi attīstīti un fiziski nebojāti cilvēki. Arī sa-

mērs rodas pats no sevis un robežas iepriekš nav jānovelk.

ledomājoties šinī brīdī Ludmilu, viņam šī sieviete bija tik-

pat pretīga, kā toreiz komiltoņi, kas viņu gribēja traucēt

ģimenes laimē
...

Otrā dienā Zigfrīds uzmeklēja igauņu miera konferen-

ces delegāciju un to informēja par Latvijas politisko stā-

vokli. Viņš norādīja uz Latvijai draudošām briesmām un

vācu iekarošanas nodomiem, kas bija vērsti ari pret Igau-
niju. Kaimiņu tautas delegāti bija jau informēti par Zie-

meļlatvijas armijas dibināšanu un apsolīja dot savai val-

dībai mājenu, palīdzēt Zemitānam saformēt armiju. Viņi
bez ierunām atzina, ka Latvijas liktenis ir ari Igaunijas
liktenis un ka abām kaimiņu tautām jābūt savas neatkarī-

bas cīņās solidārām.

Nodrošinājies ar Igaunijas aizmuguri, Zigfrīds infor-

mēja vispirms Sabiedroto presi. Bija no svara ieinteresēt

atklātību, iekams griezties pie Versaļas miera konferen-

ces vadošām personām. Bija taču savā ziņā sensācija, ka

uzvarētā Vācija ar nodevīgo Krieviju sasniedzās rokas, ne-

raugoties uz to, ka miers Versaļā vēl nebija parakstīts.

Vai varēja būt izslēgta varbūtība, ka pasaules karš neuz-

liesmo no jauna, kaut arī uz Krievijas un Vācijas drupām?
Ka šīs drupas nesāk gruzdēt un no pelnu kaudzēm neizšau-

jas liesmu stabi? Pirmais, faktiskais Zigfrīda panākums
bija tas, Sabiedrotie noliedza Andrieva Niedras valdībai ap-

šaut cilvēkus bez tiesas izmeklēšanas. Latvijas politiskā

stāvokļa noskaidrošanai pieprasīja sīkākas ziņas no sa-

viem priekšstāvjiem, jo pagaidām Parīzē rēķinājās ar di-

vām Latvijas valdībām — Kārļa Ulmaņa Liepājā un And-

rieva Niedras Rīgā.
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Divpadsmitā nodaļa

Romina Baldera ar Pāvilu Melderi bija izšķīrušies. To-

reiz, braucienā no Liepājas uz ārzemēm Latvijas Pagaidu
valdības viskritiskākos brīžos, kad lieliniecisma vilnis jau
atsitās pret Liepājas apcietinājumu vaļņiem, viņai bija pa-

tīkami Pāvila Meldera sabiedrībā. Viņa nebija viena. Vi-

ņai nevajadzēja pašai rūpēties par ceļa somām, stāvēt rin-

dā pie biļešu kasēm, norēķināties ar nesējiem un važoņiem.
Patīkami bija arī tas, ka visus sīkos rēķinus sedza ceļa
biedrs, jo pēc dabasRomina bij skopa. Arī Berlīnē viņi pir-
mā laikā sapratās, kaldami plānus kopējai nākotnes darbī-

bai Latvijā, tiklīdz būs iespējams atgriezties normālā dzī-

vē un apstākļos. Nesaprašana radās vēlāk šīs dzīves uztve-

rē: veidot to sabiedriski-idejisku vai veikalnieciski-mate-

riālu. Romina gribēja apvienot abus virzienus, kā to līdz

šim veikusi ģimnāzijā un avīzes izdevniecībā. Pāvils Mel-

ders bija pretējos uzskatos, viņš nebija literāts un sabied-

risks darbinieks, bet vienkāršs komersants, kas kara gados
labi pelnījis, un negribēja šķirties no naudas apšaubāmu

idejisku uzņēmumu operācijās. Kad Romina jūsmoja par

avīzes atjaunošanu, Pāvils Melders no sākuma nekā netei-

ca, pūlēdamies sarunu novirzīt citā virzienā, bet vēlāk no-

stājās krasi pretim. Kā sausam veikalniekam viņam bija

no svara uzzināt, vai Rominai daudz naudas un vai ir vis-

pār vērts ar viņu uzsākt kopēju dzīvi. Viņam pirmā laikā

glaimoja Rominas lielā inteliģence, izsmalcinātās sabied-

riskās manieres un aristokrātiskā iznešanās, kas sedza viņa

tūļīgumu. Viņš bija iedomājies, ka ari Berlīnē tam palai-

mēsies ievadīt komercoperācijas un Romina būs tam pie-

palīdzīga. Tomēr no tā nekas neiznāca, Vācija bija karu

zaudējusi un miera sarunu laikā visi komerciālie darījumi

apstājušies. Maz pa mazam viņš sāka uzskatīt Rominu par

zināmu objektu, novērtēt šī priekšmeta cenu vispārīgi un

priekš sevis atsevišķi. Viņā nodibinājās uzskats, ka Romi-

na ir baudu sieviete, ka visi viņas nākotnes plāni tinas kā
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kamolā ap viņas pašas privāto dzīvi, un ka tiem trikst dzi-

ļākas ētiskas vērtības.

Protams, viņa pati uzskatīja sevi par sabiedriski-ideji-

sku censoni, lepodamās ar savu izcilus stāvokli kā ģimnā-

zijas direktrise priekškara gados un bēgļu laikmetā Pēter-

pilī. Tādēļ arī notika neizbēgamais, ka divi tik nevienāda

rakstura cilvēki, kādi bija Romina Baldera un Pāvils Mel-

ders, kritiskās dienās nejauši tikušies, nespēja dvēseliski

saprasties un pēc triju mēnešu kopdzīves izšķīrās, —kā

pasažieri uz okeāna tvaikoņa, kas pēc ilgāka brauciena ie-

griežas ostā, to atstāj, spiezdami cits citam roku un teikda-

mi: "Uz redzēšanos!"

Ja, viņi izšķīrās bez iekšēja sarūgtinājuma. Pāvils Mel-

ders aizbrauca uz Dancigu, Romina palika Berlīnē.

Pirmās vēstis par Rīgas krišanu Romina saņēma Bur-

charda kundzes pansijā, kur tā vēl vienmēr dzīvoja. Pie

vakariņu galda ar nosebošanos piesēdās inženiers Jirgen-

sons, kas nesen bija ieradies no Krievijas dienvidiem caur

Konstantinopoli Berlīnē, un ne vārda neteicis, pasniedza
Rominai avīzi, kas ziņoja par grāfa fon der Goltca Rīgas

atsvabināšanu. Izlasījusi telegramu, Romina pasniedza avī-

zi Burcharda kundzei. Pēc tam avīze gāja no rokas rokā.

Krievu emigranti jūsmoja par vācu armijas uzvaru, pare-

ģodami grāfa fon Goltca kara gājienu uz Maskavu.

Romina bija tā uztraukta, ka dažās minūtēs neatdabūja

valodas. Asins šaltis sakāpa viņās skaistajā sejā. ausu ga-

liņi bija purpura sārti un lielās acīs pateicībā raudzījās

inženierā, kas viņai pretim ieturēja vakariņas, šad un tad

pa skatienam pamezdams uz viņu. Viņa neklausījās vispārē-

jās emigrantu sarunās par lielinieku varas drīzu krišanu,
arī neiedziļinājās svarīgajā notikumā pašā, ka Rīga atbrī-

vota un vai uzvara gūta ar latvju vai vācu karaspēka da-

ļām: viņu interesēja šis svešais cilvēks galda otrā pusē,
kurš viņai pirmai bija pasniedzis telegrammu, un neņem-

dams dalību vispārējās sarunās, apslēpti vēroja viņu, Ro-

minu, caur pensneja stikla lodziņiem. Kādas tautības viņš
bija? Varbūt latvietis? Līdz šim viņš ne ar vienu pansijā

nedraudzējās un bija sevī noslēgts. Vai patiešām latvietis.

Viņa neizturēja un piecēlās.
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"Lūdzu, inženiera kungs, ja jums pēc vakariņām kāda

minūte brīva laika, ienākat pie manis," Romina viņu uz-

runāja vāciski.

"Pateicos!" uzrunātais bikli atbildēja.

Uzgriezusi savā buduārā elektrību, Romina pagāja ga-

rām spogulim, tanī nepaskatījusies, ko viņa citkārt aiz-

vien darīja, gaidīdama viesus.

Atlaidusies krēslā, viņa mēģināja ar strauju domu

pārmaiņu nomierināt nervu elektrisko vibrāciju, sakarā

ar svarīgiem notikumiem dzimtenē, kas tagad atbalsojās
arī viņas dvesēlē, izsaucot bezgalīga prieka sajūsmu. Ceļš
uz dzimteni ir atbrīvots, viņa var ar pirmo uz Rīgu ejošo

vilcienu doties mājup. Viņu gaida māsa Alvīna, kas, do-

mājams, būs lielinieku laikā paglābusi viņas skaisto dzī-

vokli no izlaupīšanas. Ne šinīs divās mēbelētās istabās vi-

ņai, Rominai, mitināties, kur Rīgas mājoklī tai visas ērtī-

bas. Tad šī emigrantu sabiedrība, klausīties dienu no die-

nas viņu sarunās par zaudētām muižām un fabrikām, agrā-
ko gadu bezdarbīgi ērto dzīvi un nākotnes sapņiem, šī sa-

biedrība viņai bija apnikusi, viņa nepiederēja pie spriede-

lētājām. — Ja, viņa brauks un nedomās vairs ne mirkli

par auksto Berlīni. Te viņai viss apnicis un apriebusies Ter-

Sarkisova, viņas Pēterpils drauga, sabiedrība. Pēterpilī
tas bija citādi: tur viņai šis armēnietis — kroplis bija va-

jadzīgs pabalsta lietās ģimnāzijas uzturēšanai. Te viņš pie-
kopa vienīgi restorānu un nakts lokālu dzīvi. Riebīgi!

Romina spieda abām rokām deniņus: tas bija ļauns sap-
nis viņas mūžā — kara piedzīvojumi. Te Berlīnē viņa vi-

sus sakarus ar Ter-Sarkisovu pa otram lāgam pārtrauca.
Par to vairs nedomāt...

Ko viņai Rīgā uzsākt, kādu sabiedrisku stāvokli ieņemt?
Ar ģimnāziju vai avīzi?

Viņa atcerējās, ka pāris mēnešus atpakaļ, šinī pašā is-

tabā viņa bija Pāvilam Melderim atklājusi savu sirdi. Tas

bija toreiz, kad Jelgavu atbrīvoja no lieliniekiem. Apvijusi
savas kailās, skaistās rokas viņam ap kaklu, viņa bija to

uzrunājusi kā vienīgo sirdsdraugu, kas viņu, Rominu, cen-

ties saprast, saķēdējot savu dzīvi ar viņas dzīvi. Viņa bija

paredzējusi Rīgas krišanu, runājusi par atgriešanos dzim-

tenē, jaunas dzīves sākšanu, izkarojot sev izcilu sabiedri-
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sku stāvokli kā viena no pirmām latvju sievietēm. Viņa
bija noprasījusi Pāvilam Melderim, vai viņš tai tic? Ja,

viņš viņu, Rominu atstāšot... Tagad šis cilvēks uzpērk

Dānijā vai Zviedijā siļķes un vedīs tās uz Rīgu. Viņu at-

baidīja avīzes izdošana un citi sabiedriski uzņēmumi. Ka-

ra gados iegūtā nauda vairojama komercijā
...

Šī vilšanās Pāvilā Melderī radīja Romin bažas par

savu nākotni. Kas viņai vispār tic? Vai varbūt šis noslēg-

tais inženiers, kas pasniedza viņai pirmai šovakar telegram-

mu? Līdz šim viņa nebija tam piegriezusi ne mazākās vē-

rības.

Pie durvīm tikko dzirdami pieklauvēja.
"Lūdzu!" Romina aicināja.

"Es atļaujos sevi priekšā stādīt: inženieris Valdemārs

Jirgensons," ienācējs runāja skaidrā latviešu valodā.

"Ļoti priecājos," Romina tam sniedza roku un viņas

sejā vijās smaida grumbiņas. "Tagad man saprotama

jūsu uzmanība pret mani pie vakariņu galda. _Lūdzu, at-

sēžaties."

"Man cienītās kundzes vārds pazīstams no studiju ga-

diem Rīgā, jo tanī pat laikā mācījās jūsu ģimnāzijā mana

māsica. Biju priecīgi pārsteigts, satikdams jūs svešā pil-
sētā. Jāatzīstas, ka pēc desmit gadiem man ir izdevība

pirmo reiz runāt savā mātes valodā."

"Bijāt visus šos gadus Krievijā?"

"Strādāju Doņecas baseinā."
" Bēgāt no lieliniekiem?"

"Nevarēju pierast pie viņu režīma. Izlietoju kādu ko-

mandējumu, no kura savā darbā vietā vairs neatgriežos."
"Vai brauksiet uz Latviju,"
"Neesmu vēl izšķīries. Baidos, ka es kā kalnu inženiers

neatradīšu dzimtenē nodarbošanos. Arī politiskais stāvok-

lis vēl nav noskaidrojies."

"Jūs neticat Latvijas patstāvībai?"
"Es tai ticu. šo patstāvību garantēs Versaļas miera

konference ar Vudro Vilsona 14 punktiem tautu pašnoteik-
šanās jautājumā. Nerunājot par dc jure, dc facto tiesības

katrai jaunai valstij, kas atdalījusies no kādas lielvalsts,

jāizkaro pašai. Manī rada bažas vācu kara pulki Latvijā."



105

"Sarežģījumi iespējami," Romina pārdomās iebilda.

"Mēs dzīvojam revolūciju laikmetā, kur katra diena var

atnest jaunus pārsteigumus. Es neņemos spriest par jūsu

nodomiem, aktīvu piedalīšanos cīņas laukā, bet es varu ie-

ņemt stāvokli kā pasīva novērotāja. Jūs pēc profesijas in-

ženiers, es skolotāja. Mūsu darba lauks aprobežots un mēs

ilgojamies pēc mierīgiem apstākļiem, kas netraucētu mūs

darbā. Protams, sabiedriski kulturāla dzīve dod mums ie-

spēju pacelties pāri ikdienišķībai, man šinī ziņā jau daži

piedzīvojumi."

Romina atcerējās Latvijas neatkarības proklamēšanas
romantiskās dienas un viņu nomāca sēras atmiņas. Pāvils

Melders bija viņas toreizējo aizraušanos nosaucis par bēr-

nišķīgu rotaļu. Kas zin, vai viņas spiestuvi nav lielinieki

aizveduši uz Krieviju? Vai viņai vispār sākt ar izdevnie-

cību? Kur mitinājās Jēkabs Stirpa, avīzes faktiskais re-

daktors? Vai viņš tai būs vēl pieejams? Varbūt kaujā
kritis?

"Savās bēguļu dienās, svaidīdamies no pilsētas pilsētā,
kamēr nokļuvu Berlīnē, es vairākkārt iedziļinājos domās,
izdarīt Latvijā zemes slāņu pētīšanu. Vēsture mums pauž,
ka Kurzemes hercogs Jēkabs būvējis Ventspilī kuģus un

Bauskā tam bijušas mechāniskās darbnīcas. Dzelzsrūdu tas

atradis savā zemē un to apstrādājis. Es neatceros lasījis
citos vēsturiskos darbos, ka toreizējā Ventspils divi simts

gadus atpakaļ būtu iegrimusi Baltijas jūrā, nerunājot par

Bausku, kuras vecās būves un pilsdrupas vēl līdz šai dienai

uzglabājušās. Tā tad hipotēze par minerālu slāņiem Latvi-

jā nebūtu atmetama, inženiers Jirgensons attīstīja savu

domu gājienu, līdz šim par to vēl ne ar vienu cilvēku neru-

nājis.

Tas zināmā mērā vilinoši, uzsākt kādu darbu, par ko ci-
ti nav domājuši.

"Ja, lielā mērā vilinoši. Patlaban rakņājos pa Berlīnes

bibliotēkām un archīviem, pētīdams ziņas par Latvijas ģe-

oloģisko stāvokli. Ja tik vien savākšu pietiekošus datus po-
zitīvā nozīmē, es virzīšu savu domu tālāk. Man ir mazi ie-

taupījumi un pirmos urbšanas darbus gribu izdarīt ar sa-

viem līdzekļiem. Tad mana profesija, varbūt, noderēs arī
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valstiskā nozīmē un man būs maize kā zinātniekam dzimtā

zemē."

"Brīnišķīgi, ka latvju zinātnieki ar valsts nodibināša-

nos atgriežas dzimtenē ar nodomu ziedot tai svešatnē gū -

tās zināšanas un darba augļus!" Romina izsaucās. Šinī acu-

mirklī viņa iedomājās arī Jēkabu Stirpu.

"Zinātne prasa plašu darba lauku. Tāds mums, augst-
skolu beigušiem latvjiem, atvērās agrākā Krievijā. Tagad

jāpiemērojas citiem apstākļiem. Man būtu arī izredzes, no-

dibinoties Latvijas augstskolai, ziedot savus spēkus tai, ja
mani pareģojumi zemes slāņu izmantošanā nepiepildītos,"
Jirgensons mierīgi noteica. Viņš piecēlās un sniedza Romi-

nai atvadīdamies roku.

"Esmu jums ļoti pateicīga par apciemojumu. Telegra-
fēšu vēl šodien māsai uz Rīgu un pieprasīšu par savas spie-
stuves likteni. No atbildes atkarāsies mana tūlītēja atgrie-
šanās Latvijā vai palikšana vēl še," Romina, izvadīdama

viesi, noteica. Viņa atturējās ar nodomu piebilst, ka izde-

vusi avīzi. Tam vēl bija laika.

Telegrammu Romina personīgi nodeva tuvākā noraidīša-

nas punktā. Viņai gan paskaidroja, ka tieša satiksme ar

Rīgu nav vēl nodibināta un noraidīšana varētu nokavēties.

Tas Rominu neuztrauca. Ceļā uz pansiju viņa gan iedomā-

jās, ka būtu vajadzējis norādīt: Kopenhagena-Liepāja-Rī-
ga, bet bija par kūtru, šinī vēlā nakts stundā atgriezties

atpakaļ noraidīšanas punktā. Tik svarīgos dzīves brīžos,
kādi atausa atkal viņas dzīvē, Romina negribēja steigties.

Viņa sāka pārlikt, ka pērn rudenī, neatgriezusies no Pēter-

pils dzimtenē, viņa būtu varējusi to izdarīt lielinieku varas

laikā Latvijā, kad, bez šaubām, tieša satiksme ar Rīgu ne-

bija pārtraukta. Ko viņai, apolitiskai sievietei, lielinieki

būtu varējuši padarīt! Tagad viņa atrastos Rīgā un varētu

vērtēt apstākļus un ievadīt savu dzīvi viengabalainās slie-

dēs. Bet notikušo nevarēja vairs atgriezt. Kaut ko pozitīvu
viņa bija toreiz pastrādājusi un šis mazumiņš, kas tik ļoti
glaimoja viņas pašmīlībai, varbūt noderēs arī nākotnē. Vi-

ņa gaidīs no Alvinas telegrammu un ar aukstu prātu novēr-

tēs apstākļus, lai nepārsteigtos savos lēmumos, neaizsteig-
tos liktenim priekšā, kas līdz šim viņu lutinājis, pašķirdams
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viņai ceļu visgrūtākos dzīves brīžos, kā reti kādai citai lat-

viešu sievietei viņas patstāvīgajās gaitās.

Atgriezusies pansijā un pēc masāžas, ko viņa ik vaka-

ru pirms gulētiešanas piekopa, atveldzēdama sakarsušo

miesu ar smaržūdeni, Romina sev jautāja, kas ir šis in-

ženiers Valdemārs Jirgensons? Vai viņam ir sieva un bēr-

ni? Viņš tos būtu atstājis Krievijā? Tas nevarēja būt, jo

latvietis par daudz labsirdīgas dabas, lai pamestu savu ģi-
meni likteņa nežēlīgā varā. Viņš zinātnieks-fanātiķis, līdzī-

ga rakstura Jēkabam Stirpām. Vai viņš būtu iecerējis savu

māsicu? Ja, kāda Elza Jirgensona nolika viņas ģimnāzijā

abituriju. Tad, cik viņai zināms, ta vingrinājās dramatiskā

mākslā un mūzikā. Kara gados tā pazuda.
Romina iespieda galvu spilvenā un negribēja šovakar

domāt par citu likteņiem. Tie bija daudzkrāsaināki par va-

ravīksnas loku, raibāki par dzeņa spalvām, traģiskāki par

viņas dzīves gaitu. Viņai uzmācās doma, vai viņa nav tra-

ģiska persona, ap kuru vijušies citu cilvēku likteņi, un vai

viņa pati tagad nav nokļuvusi sadursmē ar savu iekšējo cil-

vēku, kas prasa kaut ko citu, ko viņas aukstā, prāta slē-

dzieni neatzīst. Vai materiālie labumi atsver vienu mirkli

no tā, ko gars uzbur viziju perspektīvē? Viņa vēl šovakar

apbrīnoja savas skaistās miesas formas, vīrieši pēc tām al-

kuši un viņa atdevusies kaisles apkampieniem. Pārmērīga
bauda notrulina. Viņa līdz tam vēl nav nonākusi. Viņa mek-

lēja baudā dvēseles lidojumu, cilvēku, kas viņu garīgi sap-

rastu un saaugtu ar viņu. Tāds nebija bankas direktors,

kas viņai izgādāja kreditu ģimnāzijas atvēršanai, ne Ter-

Sarkisovs Pēterpilī un arī Pāvils Melders viņu nesaprata.

Pirmais nesātībā mira, armenietis izrādījās par ciniķi, lau-

ku tirgotājs uzsācis atkal savu bodīti ar siļķēm un speķi.
Jēkabu Stirpu viņa neprata saistīt — tas bija par daudz

noslēgts. Valdemārs Jirgensons, vai tas būs īstais, kam

viņa uzticēsies, kas viņu sapratīs ?
...

Rominai aptrūka elpas un asaru straume slacīja balto

spilvenu. Viņu skumdināja nepiedodamā tuvredzība, ka

bijusi baudu objekts to cilvēku rokās, kas viņu gan pabal-

stīja sabiedriskā darbā, bet arī kā vampīri sūca viņas asi-

nis baudu trulībā. Kaut jau rīt telegrafētu, ka spiestuve

nav evakuēta uz Krieviju. Viņa brauks tūliņ uz Rīgu, uzai-
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cinās Valdemāru Jirgensonu piebiedroties un atjaunos avī-

zes izdošanu. Viņa būs nežēlīga pret vāciem, Latvijas ieka-

rotājiem, un pabalstīs Pagaidu valdību. Kaut ar viņu cie-

tumā sēdinātu, viņa izdarīs valstij pakalpojumu, atriebsies

saviem ienaidniekiem kā Pāvils Melders un triumfēs
...

Piektā dienā pienāca no māsas Alvīnas telegramma, ka

spiestuve marta sākumā, pirms Jelgavas ieņemšanas, iz-

vesta uz Krieviju.

To dienu Romina maltītes laikā nerādījās panzijā pie

galda, pavadīdama visu laiku savās istabās.

Pēc vakariņām kalpone apprasījās Valdemāra Jirgen-

sona uzdevumā, vai kundze slima un vai viņš tai nevarētu

būt pakalpīgs.

Romina uzdeva aicināt inženieri pie sevis.

"Visa panzija uztraukusies par cienītās kundzes gara stā-

vokli. Jums pienākusi šodien telegramma no Rīgas — vai

saņēmāt ļaunas ziņas?" inženiers jautāja.
Romina pasniedza tam telegrammu.

Inženiers, izlasījis to, pavērās Rominā: viņa bija atslī-

kusi krēslā un raudāja ...

"Kundze, apmierinājāties. Miljoniem cilvēku zaudējuši

savu labklājību."
"Es neraudu par savām mašīnām: mans garīgais cilvēks

saplosīts..."

"Savā bēguļošanā no lieliniekiem es uzturējos dažas die-

nas Konstantinopolē. Tur es saskatīju krievu inteliģentās
sievietes traģēdiju. Viņas bija zaudējušas ģimeni un katru

morālisku atbalstu, bija nokļuvušas šausmīgu apstākļu va-

rā. Citkārt sievietes ar skanošu sabiedrisku vārdu, ārstes

un skolotājas, muižnieces un salondāmas, dzīvoja no svešu

ļaužu žēlastības. Bezraksturīgās noslīkušas sadzīves padi-

benēs, sen pārdodamās un vilkdamās citas līdz šai zaņķī.
Viņu tur bija daudz. Sabiedrībai un krievu tautai viņas uz

visiem laikiem zudušas. Latvieši paši prot sev izpalīdzēties,
noraida citu cilvēku līdzjūtību un neatzīst viņu žēlastības.

Bēgļu laikmets to visgaišāk pierādījis. Nabadzībā mēs esam

pavadījuši bērnību un jaunības gadus, mums pusmūžā stā-

vošiem iesākt dzīvi no nekā, ir daudz vieglāk, kā tiem, kuri

nabadzību nievājuši un to nepazīst. Tādēļ viss vēl nav zau-
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dēts, kundze. Un sabiedrības simpātijas nenovēršas no cie-

tušiem," Valdemārs Jirgensons runāja.
"Tas viss ir skaisti un labi, ko jūs nupat sacījāt. Daudz

patiesības un mierinājuma jūsu vārdos. Mani nebaida trū_

kums un nabadzība. Dzīve mani vīlusi un cilvēki izmanto-

juši. Tā ir latvju sievietes traģēdija šinī pasaules karā
..

/'

"Kundze, vai drīkstu būt atklāts?" Valdemārs Jirgen-

sons piecēlās un tuvojās Rominai.

Romina pacēla asarās mirdzošās acis uz runātāju.
"Es uzdrošinos piedāvāt jums savu pakalpību. Man

gribētos ticēt, ka kopējiem spēkiem mēs dzīvi uzveiksim."

Romina pūlējās saprast runātāju. Viņas lielās acis iz-

plētās un iemirdzējās.
Valdemārs Jirgensons uzlika Rominai roku uz pleca.

"Ja, ja, mēs dzīvi uzveiksim. Es — inženiers savā vai

svešā fabrikā, docents augstskolā vai skolotājs kādā zemā-

kā mācības iestādē. Jūs — skolas direktrise ..."

Pār Rominas vaigiem noritēja pēdējās asaru lāses.

"Ja, arī man gribētos ticēt, ka dzīve uzveicama un ap-

stākļi pārmaināmi," viņa klusi noteica.

Valdemārs Jirgensons sniedzās pēc viņas rokas, spieda
to pie lūpām un skūpstīja ...
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Trīspadsmitā nodaļa

Arnolds Veldre bija izšķīries par bēgšanu uz Ziemeļlat-

viju. Viņš prātoja pārģērbties par laucinieku, iegādāties

pajūgu un pa Lubānas šoseju doties uz Vidzemes iekšieni.

Pēc viņa aprēķina Zemitāna pulkiem vajadzēja atrasties

Valkā. Doties tiešā virzienā pa Vidzemes šoseju uz Siguldu

un Cēsīm Viņš neriskēs: vāci varētu viņu sagūstīt un kā

dezertieri nošaut. Bija arī vēl trešais ceļš: no Vecākiem gar

pašu Vidzemes jūrmalu nokļūt Ziemeļlatvijā. Viņš izšķīrās
par pēdējo un nolēma apciemot Loniju Vecākos.

Viņam vairākkārt bija izdevība Lonijai brutāli uzbrukt

un ļaut saviem dzīvnieciskiem instinktiem triumfēt pār

viņu. Viņš nekad nerēķinājās savās mīlas dēkās ar varbū-

tējām sekām: ar bravūru viņš tās centās izpirkt un līdz

šim arvien laimīgi. Viņš tomēr nebija morāliski tik zemu

grimis, lai nekontrolētu savu iegribu maksimumu: šī liel-

niecisma atziņa bija atmetama. Izšķirošais viņa iecietībā

bija Lonijas lielā mīlestība pret tēvu, nošauto Miķeli Kra-

stiņu, kuru tā ar dzīvības briesmām gribēja izraut no ben-

des rokām. Viņa bija arī Ata Celmiņa līgava. Vai viņš,

pastrādājis pie Lonijas varas darbus, varētu viņas līgavai-
nim skatīties acīs? Romantiku viņš sen vairs neatzina un

smējās par to, un tomēr bija jāatzīst, ka viņš Lonijā iemī-

lējies un viņas pretmīla tam iekarojama, upurējoties viņas
un tēvijas labā. Viņš nezināja, kas viņam patiesībā darāms.

Viņš nekala plānus, lai sacenstos ar Ati Celmiņu. Viņš do-

sies iekšā apstākļu varā, cīnīsies pret lieliniekiem un at-

riebs Lonijas tēvu.

Lonija dzīvoja Vecāku ciemā jūras kapteiņa šņores kun-

dzes vasarnīcas otrā stāvā, iepretim Augsburga kuģīšu pie-
stātnei. Liels bija viņas pārsteigums, ierodoties Arnoldam

Veldrem pie viņas.

"Vai atkal notikusi kāda nelaime?" viņa uztraukumā

izdvesa.
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"Vācieši." Arnolds Veldre pamāja ar roku, norādīdams

uz dežūrējošo vācu sargposteni ar uzstādītu smago ložme-

tēju zem vasarnīcas logiem ielas šķērsojumā.
"Es nesaprotu."

"Kad viņi še vairs nedežūrēs, tad jums būs viss sapro-

tams, Lonijas jaunkundze."

"Vai viņi mūsu ienaidnieki?"

"Viņu vadoņi, ne kareivji, kuri par naudu izpilda savu

priekšnieku pavēles."

Lonijai nebija vairs ko jautāt.

"Kā stāv ar jūsu veselību?" Veldre pētīja tālāk. Lonija

bija saulē iedegusi un bālums viņas sejā izzudis.

"Pateicos. Esmu mazliet nomierinājusies. Gaidu sa-

vus tuviniekus atgriežamies no ārzemēm."

"Vai saņēmāt kādas ziņas?"

"Māte telegrafē, ka drīzumā ieradīsies."

Arnolds Veldre izmeta dažus vārdus par savu ceļojumu
uz Ziemeļlatviju.

Lonija, ne vārda nebilzdama, noklausījās stāstījumā.

Viņu uztrauca Veldres liesmojošie skatieni un viņa nervozā

izturēšanās.

"Nu, tad dzīvojat veseli!" Arnolds Veldre satvēra viņas
roku un to kaisli skūpstīja.

Lonija tikko neiekliedzās.

"Vai drīkstu no jums sveicināt Ati Celmiņu?"
"Lūdzu!" viņa uztraukumā izdvesa.

Nākošā acumirklī Arnolds Veldre bija vasarnīcas pa-

galmā. Neatskatījies vairs atpakaļ, viņš pazuda priežu silā.

Lonija satvēra galvu rokās, spiezdama uztraukumā du-

nošos deniņus. Tādu viņa Arnoldu Veldri nekad nebija

redzējusi. Kas tam bija meklējams viņas vientulībā? Ko

nozīmēja šī kaislā rokas skūpstīšana? Vai viņa stāsts par

bēgšanu no Rīgas uz Ziemeļlatviju nebija samelots? Kam-

dēļ viņš nav izvēlējies taisnāku ceļu, un met lielu līkumu

gar jūrmalu? Varbūt viņa jaunā dēka bija salti meli un

nakti tas atgriezīsies zvejnieku ciemā un viņai uzbruks?
...

Arnolds Veldre bija jau sasniedzis kāpu ķēžu loku, briz-

dams pa irstošo balto smilti uz vientuļo priežu aizsargu lī-

niju citkārt Daugavas nesenās iztekas stāvos krastos. Jūra
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snauda diendusas tveicē. Cik tālu skats sniedzās, neviens

kuģis, nedz zvejnieku buru laiva nešķēla zilos ūdeņus, kas

likās sakustam ar horicontu. Pakava veidīgais jūras līcis,

kāpu iežogojumā, likās pamiris. Izmirusi visa dzīvība ir

Vidzemes, ir Kurzemes krastā. Nozudušas bija arī kaijas.

Tomēr ne: lūk, lejā, uz pakalniņa, dežūrē vācu zaldāts

ar ložmetēju.
"Kas tam te sargājams?" Veldre pusbalsī izkliedza.

"Lielinieki no Rīgas izdzīti un te šis teitonis sargā zvej-
nieka ciema vārtus uz jūru!"

Arnoldu Veldri pārņēma sātaniskas dusmas. Vislabākā

gara stāvoklī viņš bija atstājis Rīgu. Pēdējo dienu nepa-

tikšanas ar vāciešiem dienestā viņš bija aizmirsis. Izrē-

ķināšanos viņš atstāja uz priekšdienām, varbūt tad, kad

tiksies Ziemeļlatvijā ar viņiem. Tagad viņam bija skaidrs,
ka vāci ar nodomu nedzinās pānikā bēgošiem sarkanar-

miešiem pakaļ, bet palika Rīgā un nostiprināja savas pozī-

cijas pret latviešiem.

Viņš gāja no kāpas lejā taisni uz sargposteni. Arī te

bija drāšu aizžogojuma atliekas no pasaules kara un Vel-

drem bija jāiet līču ločiem.

"Guf Morgen!" Veldre sveicināja.

"Morgen!" sargzaldāts atbildēja.
"Aus Bavern?"

"Javvohl!"

"Eine deutsche Zigarre gefāllig?"
"Bitte schon!"

Arnolds Veldre izvilka etviju no augšējās krūšu kaba-

tas un sniedza zaldātam cigāru, kas tam nokoda galu un

iesprauda sev zobos. Veldre aizpīpoja papirosu un pasnie-

dza degošu sērkociņu vācietim.

Nākošā acumirklī bavarietis gulēja augšpēdus smiltīs

un Arnolds Veldre viņu atbruņoja. Sasējis tam rokas un

kājas, viņš uzmeta ložmetēju uz pleca un vērsdams revol-

vera stobru pret gūstekni, noteica:

"Paliekat mierīgi guļam. Tiklīdz jūs papīkstēsiet, jūsu
dienas šinī saulē būs skaitītas. Es neesmu nekāds lieli-

nieks, bet krievu armijas oficiers: lūk, pierādījums!" Un

Veldre izvilka no zābaku stilba savas virsnieka nozīmes,

rādīdams tās vācietim. "Man jūsu ieroči vajadzīgi."
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Nākošā acumirklī Arnolds Veldre ar kaķa lēcieniem

pazuda kāpās.
Pirmās gaitas bija ievadītas pozitīvi: vāciem viens lož-

metējs mazāk, šo trofeju nodos latviešu ziemeļarmijas
štābam. Tā būs labākā rekomendācija par viņa drošsirdību.

Sasniedzis tuvāko zvejnieku ciemu, Arnolds Veldre vē-

roja vecu zvejnieku, kas gatavojās braukt jūrā.
"Še jums divi Pēteri un aizvedat mani viņpus Gaujas.

Nolaupīju vāciem šo ložmetēju un nodošu latvjiem. Ne-

esmu lielinieks! Vai čarka vajadzīga? Arī tā man ķešā. Pa-

ņemat kādu sālītu reņģi uzkožamam. lebaudīsim jūrā."

Viņš pasniedza zvejniekam divus cara piecsimtniekus,
ko bija paņēmis no saviem veciem krājumiem.

Zvejnieks domīgi grozīja naudas zīmes.

"Par maz? še būs vēl divi simti ostrubļu. Bet tagad

steidzīgi!'" Veldre komandēja.
Pēc dažām minūtēm laiva taisnā virzienā slīdēja jūrā.

Dēls airēja, tēvs sēdēja pie stūres. Arnolds Veldre bija no-

meties guļus uz tīkliem, lai no krasta nenovērotu viņa bēg-
šanu.

Kad braucēji bija attālinājušies trīs kilometrus no kra-

sta, vecais pagrieza stūri un laiva ņēma kursu Ainažu vir-

zienā. Arnolds Veldre sadabūja plakanu konjaka pudeli un

to pasniedza vecajam zvejniekam.

"Nekas, laikam vācu šņabis," vecais iemetis malku,
sniedza blašķi atpakaļ Veldrem. Viņš atvīstīja avīzē ietītas

reņģes un piekoda.
"Tas pats krievu. Vāci vēl Rīgā atrada no lieliniekiem

neizdzertu," Veldre noteica, iebaudīja pats malku un snie-

dza pudeli airētājam.

"Tad jūs turat gan to latviešu kanti un braucat pie vi-

ņiem ar saviem ieročiem," vecais uzsāka valodu. Viņš bija
visu laiku vērojis jūrmalu, vai vācu patruļas nemeklēs pēc

bēgļa, bet nevarēja nekā aizdomīga saskatīt; laikam meklē

citā virzienā.

"Jākaro! Un karavīrs bez ieroča ir tikpat kā zvejnieks
bez tīkla," Veldre atbildēja.

"Tagad jau gluži tāpat, kā lielā karā, kad vācieši ieņē-
ma Rīgu. Tūliņ tie ar saviem zaldātiem apsēda mūsu zvej-
nieku ciemus, Dievs zin, kādus ienaidniekus gaidīdami. Gan
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jau atkal sāks mūsu zveju pievākt un tu cilvēks nekļūsi

no bada laukā/ vecais runāja. Viņš iemeta pa otram lāgam

pamatīgu malku, it kā gribēdams savas dzīves likstas al-

koholā remdināt.

"Tā jau ir, krusttēv. Labāki laiki mums pašiem jāizcī-

na. Citi tos mums nedos," Veldre runāja. Arī viņš vēroja

jūrmalas joslu, vai viņa bēgšanu laivā nebūtu novērojuši.
Bet viss bija klusu. Laikam viņa nedarbu pamanīs apmai-
not patruļu vakarā. Bavarieti viņš bija pietiekoši sasējis
un pats tas atsvabināties nevarēja.

Kad jau saka tumst, Arnoldu Veldri izcēla malā dažas

verstis aiz Gaujas. Viņš lūdza veco zvejnieku nonest Loni-

jai vēstuli, ko bija laivā uzrakstījis. Viņš rakstīja tikai

dažus vārdus: "Pirmā kaujā guvu trofejas."
Tad viņš pazuda krastā, neprasīdams nevienam pēc ceļa

un padoma. Bija 31. maijs un pēc tveicīgas dienas daba iz-

dvesa spirdzinošu valgmi. Tādu nakti pavadīt karavīram,

par kādu Arnolds Veldre sevi uzskatīja, sūnainā mežā vai

ziedošu druvu klēpī, ir ārkārtīga bauda. Tādos brīžos cil-

vēka labsajūtu veicina padarītais dienas darbs. Un Arnolds

Veldre, neizlējis ne piliena asins, bija šodien vienā momen-

tā izšķīries, ka tam kaut kas darāms. Bezdarbība viņu no-

bendēja. Viņš bija radīts drosmei un provocēja neskaitā-

mas reizes savā dzīvē apstākļus, lai viņa drosme neiemigtu.
Otrā jūnija vakarā Arnolds Veldre sasniedza Cēsis,

ģērbies krievu virsnieka mundierā un ar ložmetēju pār

plecu. Ceļā viņu laucinieki visādi pabalstīja, vēstīdami,
ka lielinieki padzīti līdz Lubānas ezeram. Viņš pieteicās

pulkveža Zemitāna štābā.

Šīs desmit dienas, kopš Rīgas atsvabināšanas, bija lik-

tenīgas Latvijas vēsturē. Grāfs fon der Goltcs, sēdēdams

ar savu galveno štābu Jelgavā, meta kauliņus par Latvijas
likteni. Pēc pārliecības monarķists, viņš bija zvērējis re-

staurēt Viļuma 2. dinastiju. Neiedziļinājies savas tautas

psīchē, kas pēc nelaimīgā kara izpaudās demokrātisma ide-

oloģijā, nerēķinādamies ar to apstākli, ka visi vācu karaļu,
ķēniņu un hercogu troņi sagrauti, fon der Goltcs iedomā-

jās uzburt ar dažām karaspēka daļām jaunu karaļvalsti
svešā zemē. šie iekarošanas plāni bija vērsti pret Latviju,

Igauniju un Lietavu: iznīcināt šo nomaļu valstu patstāvību



115

ar prūšu zaldātu papēdi. Landesvērs un Andrieva Niedras

šacha figūru valdība tam bija padevīgi kalpi. Pirmās des-

mit dienās Rīgā izrēķinājies ar saviem politiskiem preti-
niekiem» viņš uzsāka iekarošanu Vidzemes iekšienē.

3. jūnijā pulksten divos Cēsīs ieaulekšoja divi vācu ka-

valerijas eskadroni un viena baterija. Tie novietojās uz

tirgus laukuma kaujas gatavībā.

Pulkveža Zemitāna štābs ieturēja pusdienas viesnīcā,

pretim tirgus laukumam. Ziemeļlatvijas armija, cīnīdamās

plecu pie pleca ar igauņiem, bija iztīrījusi Vidzemi no

lieliniekiem un vajāja tos Pleskavas un Lubānas virzienā.

Nebija ne mazāko šaubu par vācu patiesiem nolūkiem, kur

bija jau noskaidrojies, ka vācu štābs, nesazinājies ar pulk-
vedi Zemitānu un ģenerāli Laidoneru, sūtīja lielākas kara-

spēka daļas no ienaidnieka atbrīvotā teritorijā.

Zemitāna štāba virsnieks atstāja pusdienu maltīti un

izgāja uz tirgus laukuma pie vāciem.

Viesnīcā palika pulkvedis Berķis, rotmistrs Goldfelds,
kurš bija pārbēdzis no Ragaciema pa jūru uz Ziemeļlatviju,
Arnolds Veldre un daži jaunāki virsnieki.

Stāvoklis bija ārkārtīgi kritisks: ielencot viesnīcu va-

rēja saņemt gūstā visu ziemeļarmijas štābu, iznīcinot jaun-
formētās armijas kodolu.

Sarunas ieilga. Vācu trieciena trupas vadonis Ričards

fon Manteifels negribēja ticēt, ka Cēsis no lieliniekiem at-

brīvotas. Patiesībā šis arguments viņu neinteresēja: viņam
bija uzdots Cēsis ieņemt, — vienalga, vai tanīs lielinieki,
vai mierīgi pilsoņi. Tomēr norādījums uz sabiedroto mili-

tāro priekšstāvju iejaukšanos, gadījumā, ja pret latvju ka-

raspēka daļām atklātu uguni, trupas komandieri veda uz

pārdomām.
Pa sarunas laiku ieradās pie savas tautības karavīriem

vietējo vācu delegācijas, suminādams tos kā uzvarētājus.

Jaunavas pasniedza oficieriem puķes, vecākās dāmas ielū-

dza pie sevis uz kafiju un pilsoņi piesolīja alu. Daudziem

landesvēristiem bija Cēsīs vecāki un tuvinieki, tie steidzās

tos apmeklēt.
Fon Manteifeļa triecienu trupa svinēja uzvaru, nepacē-

luši šķēpa un neizšāvuši neviena lādiņa.
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Bet nepagāja stunda, kad latvju karaspēka daļas no-

vietojās visapkārt tirgus laukumam uz jumtiem ar ložme-

tējiem un uzcēla barikādes. Vācu trieciena trupa bija ie-

lenkta.

Pievakarē vāci atkāpās: uzvarētāji bija latvji.

To vakaru Arnolds Veldre uzrunāja Zemitāna adju-

tantu Ati Celmiņu.

"Ar šo ložmetēju es būtu pāris dučus vācu aizraidījis

viņā saulē. Vai ziniet, kā pie šī ieroča tiku?"

Atis Celmiņš ziņkārīgi raudzījās runātājā.

"Nolaupīju vācu sargpostenim Vecāku jūrmalā. Biju
ciemā pie Lonijas jaunkundzes. Viņa liek jūs sveicināt."

"Vai tas tiesa, ka Lonijas tēvu lielinieki nošāvuši?"

Jaunais virsnieks kļuva vēl ziņkārīgāks.
"Ja. Un jūsu tēvu es, Arnolds Veldre, izglābu."

Par 3. jūnija notikumu Cēsīs pulkvedis Zemitāns ziņoja
ģenerālim Laidoneram, Igaunijas virspavēlniekam, kura

virsvadībai bija padota latviešu ziemeļarmija. Ģenerālis
Laidoners sniedza ziņojumu tālāk valdībai, kas savukārt

informēja savu priekšstāvi Liepājā, kurš uzturēja sakarus

ar Kārļa Ulmaņa valdību.

Vēsturiski dokumenti vēsta, ka grāfa fon der Goltca ie-

karošanas plānus pareizi novērtēja Versaļas miera konfe-

rence. Nevarēja pielaist kādas savervētas vācu armijas tri-

umfu Baltijas jūras piekrastē. Varēja rasties stāvoklis, ka

vācu un krievu armijas sadodas rokās, apdraudot miera

konferences sarunu gaitu. Norādīja vācu delegātiem Parī-

zē uz nenormālo stāvokli un noliedza grāfam fon der Golt-

cam virzīt savus pulkus viņpus Juglas.
Bet šie pulki bija ieņēmuši vairākas pozicijas Vidzemes

iekšienē. Fon der Goltcs neklausīja savas valdības pavēlēm,

ignorēja arī sabiedroto misiju priekšrakstus. Par daudz

viegli bija gūtas uzvaras, atbrīvojot Kurzemi un Rīgu no

lieliniekiem. Par latvju pretspēku, kas kavētu Latvijas galī-

gu iekarošanu, un varbūtējām sadursmēm ar igauņiem, fon

der Goltcs nicinoši vīpsnāja. Viņš gribēja nostādīt pasauli
notikušu faktu priekšā. Bija tik daudz Vilinošu nākotnes
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izredžu. Vācu militārisms pie Verdenas un Sommas vēl ne-

bija sagruzdējis. Apslēptās dzirkstis varēja uzliesmot.

Jauns karš glābtu zaudēto...

5. jūnijā vāci uzbruka bruņotam vilcienam pie Amatas

tilta, ievainodami dažus igauņu kareivjus. Vilcienā atradās

arī Sabiedroto priekšstāvji, kas gribēja pārliecināties, vai

ienaidnieks atgājis atpakaļ uz Juglas pozicijām.

Šie pirmie šāvieni bija signāls tuvāko dienu atklātām

cīņām.

Cēsu pulka sešas rotas sāka draudžaini gatavoties, uz-

ņemt cīņu, atturēt ienaidnieka pirmo spiedienu. Cēla bari-

kādes un sprostoja ceļus ar nozāģētiem kokiem pret bru-

ņoto automobiļu un kavalerijas pēkšņu uzbrukumu.

Arnolds Veldre komandēja tikko saformēto brīvprātīgo

rotu no skolniekiem un ugunsdzēsējiem. Atim Celmiņam
uzticēja veckareivju rotas komandu. Viss garnizona kop-

skaits nepārsniedza 1000 vīru ar 2 lielgabaliem un 20 lož-

metējiem.
Šī saujiņa tēvijas sargu» vairumā neapģērbti un ba-

sām kājām, izgāja no pilsētas, ieņemdami dažu kilometru

fronti Rīgas virzienā. Daudzi nebija nekad kaujā bijuši un

tikai dažas stundas vingrinājušies militārā apmācībā.

6. jūnijā pulksten 3 no rīta vāci pārgāja straujā uzbru-

kumā, pabalstīti no stipras artilērijas un ložmetēju uguns.

Tie guva no sākuma panākumus pie Līvu pagasta nama.

Latvju papildu spēki apturēja ienaidnieka spiedienu. Ar-

nolda Veldres brīvprātīgo rota pārgāja straujā uzbrukumā

un ieņēma augstieni pie mācītāja muižas. Visu dienu vāci

cīnījās ap šo poziciju, raidīdami stipru artilērijas uguni un

pāriedami straujā frontālā uzbrukumā. Uzbrukumam nebi-

ja sekmju. Labāspārnā leitnants Atis Celmiņš turējās bra-

ši ar savu rotu. Viņš bija norīkojis ložmetējus pirmā kau-

jas līnijā, noliegdams bez viņa atļaujas atklāt uguni uz ie-

naidnieku. Viņam bija labas pozicijas gravas, krūmu un

rudzu lauku apvidū. Tas bija liels pārbaudījums, redzēt tu-

vojamies ienaidnieku slēgtās rindās dažu simtu soļu attālu-

mā. Kad vācieši bija pienākuši nepilnus simts soļus atsta-

tumā, Atis Cemliņš deva pavēli un ložmetēji notarkšķēja.
lenaidnieks neizturēja, sagrīļojās un atkāpās.
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Otru smagu triecienu saņēma ienaidnieks no divām re-

zerves trieciena grupām savā kreisajā spārnā. Tas bija tik

negaidīts, ka vāci apjuka. Frontālā cīņā ienaidnieka lodes

ķēra pirmās trieciena grupas vadītāju, virsnieku Jāni Je-

kumu, un tas krita varoņu nāvē. Tas bij tas pašaizliedzīgais
veco strēlnieku virsnieks, kurs bija ar nacionālo armiju,
iebrūkot lieliniekiem Latvijā, atkāpies uz Liepāju un pēc
tam nosūtīts uz Ziemeļlatviju pulkveža Zemitāna armijā.
Tomēr ienaidnieks bija izbiedēts. Apturēja uzbrukumu un

sāka pārgrupēt savus spēkus.

Bija skaidrs, ka iestājoties tumsai, vāci centīsies latvju

pozicijas apiet. Izlūki savukārt ziņoja, ka ienaidnieka spēki

pārsniedz trīskārtīgi latvju spēkus.

Nolēma iziet no kaujas un ieņemt jaunas pozicijas uz

Raunas upes labā krastā, pārvaldot Cēsu-Valmieras dzelzs-

ceļu un šoseju.

To nakti Arnolds Veldre uzmeklēja Ati Celmiņu.

"Novēlu jums laimes, jaunais draugs, ar vakardienas

panākumiem. Jūsu rota nodarīja ienaidniekam smagus

zaudējumus."

Jaunais virsnieks neuzticīgi raudzījās runātājā. Viņš
bija nesaprašanā par Arnolda Veldres laipnību, kura viņam

izlikās neīsta, pat uzbāzīga.
"Mums jāgatavojas uz daudz nopietnākām cīņām. Va-

kardienas kaujas bija sākums, pirmā ieskaņa jaunam laik-

metam."

"Vai jūs šaubāties par mūsu galīgu uzvaru?"

"Es ticu latvju kareivju varonībai un mūsu galīgai uz-

varai. Bet es neticu diplomātijai, kuras pavadā jāiet kara-

spēkam. Tā tas bija pasaules karā ar veciem strēlniekiem.

Kādas garantijas mums tagad, kur par mūsu zemes likteni

spriež tik daudz ieinteresētas un neieintererētas valstis?"

"Jaunais draugs, karavīram nav jādomā par diplomāti-

ju. Kad lielgabali runā, diplomātija cieš klusu. Šķēps un

ložmetējs ir izšķirošais faktors. Uz šo faktoru arī jābalstās

neatkarīgai Latvijai," Arnolds Veldre ar uzsvaru noteica.

Vāci ziņoja majoram Fletčeram un ģenerālim fon der

Goltcam par lielu uzvaru pie Cēsīm, daudzkārt pastrīpoda-

mi savu varonību.
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Četrpadsmitā nodaļa

Bija iestājies nenorunāts kara darbības pārtraukums

abās frontēs.

Vāci gatavojās izšķirošai kaujai. Latvji, saziņā ar igau-

ņiem, šo apslēpto izaicinājumu pieņēma.

Tik savādi, ka ģenerālis fon der Goltcs, kas bija dekla-

rējis savai valdībai un visai pasaulei, ka viņa uzdevums

sargāt Vakar-Eiropu no lielinieku briesmām, pēc Rīgas ie-

ņemšanas nelikās par tiem vairs zinis. Viņam nevarēja

būt apslēpts, ka igauņu armija stāvēja pie Pečoru-Pleska-

vas robežas un latvju ziemeļarmijas pulki Latgales vārtos,
tā tad loģiski tam bija jāpārsviež sava armija uz Daugav-

pili, atbrīvojot Latgales dienvidus. Bet tas neietilpa fon

der Goltca plānā, viņš palika uzticīgs savām imperiālistis-

kajām tieksmēm: pakļaut zem sava krustneša vairoga vis-

pirms Latviju un Igauniju; no Lietavas viņš nebijās, tās

ieņemšana viņam izlikās mazāk sarežģīta.

Sabiedroto misijām likās politiskais stāvoklis mazāk

draudošs. Viņu tiešais uzdevums bija paralizēt katru sa-

dursmi, lai neizceltos no mazas uguntiņas jauns pasaules
kara ugunsgrēks.

Notika angļu misijas vadītāju maiņa: iecēla ģenerāli
Gofu, kas nostājās krasi pret vācu iekarošanas plāniem
un Andrieva Niedras valdību. Viņš 13. jūnijā 1919. gadā
telegrafēja ģenerālim fon der Goltcam:

"Pavēlu: 1) visus jūsu vadībā stāvošos karaspē-
kus atvilkt uz dienvidiem no līnijas Gaujas grīva

— Sigulda — Nītaure — Jaungulbene; 2) sūtīt

atpakaļ uz Vāciju pusi no vācu karaspēka. 3) at-

ļaut Ulmanim organizēt nacionālo valdību, ie-

saukt, organizēt un apmācīt Latvijas karaspēku
bez jebkādas iejaukšanās; 4) ievērot sabiedriskas

un privātas mantas neaizkaramību no Jums oku-
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petos apgabalos; 5) aizvākt projām lielgabalus,

kuri valda par Liepājas ostu.

Šī pavēle jāizpilda bez kavēšanās, par ko atbildīgu daru

personīgi jūs."

Fon der Goltcs atbildēja, ka viņš, kā vācu ģenerālis ar

sašutumu noraida angļu ģenerāļa pavēli. Viņš izpilda vienī-

gi savas priekšniecības priekšrakstus. Viņš sūta ģenerāļa
Gofa telegrammas kopijas savai valdībai, kas diplomātiskā

ceļā dos atbildi.

Abu ģenerāļu asās attiecības pūlējās nogludināt majors

Fletčers, fon der Goltca labā roka, bet bez panākumiem.
Uz angli neatstāja nekādu iespaidu denuncija, ka Ulmanis,
latviešu ziemeļarmija un igauņi ir vieni un tie paši lie-

linieki. Ģenerālis Gofs palika pie sava. Viņš runāja Liel-

britānijas vārdā, kas iestājās par Latvijas neatkarību.

Kauliņi bija mesti. Militāram spēkam bija jāizšķir, ku-

rā pusē taisnība līdz ar uzvaru.

Izšķirošai cīņai gatavojās abas puses.

Ģenerāļa fon der Goltca štābā drudžaini strādāja lielā

vācu ģenerālštāba piedzīvojumiem bagāti virsnieki, kas jau

pasaulskarā bija darbojušies dažādās frontēs. Viņi bija

piesavinājušies Ludendorfa taktiku sagrābt dzelzsceļu mez-

glus, un triecienu grupām spārnveidīgi ielenkt ienaidnieku,

šī taktika pasaules karā krievu smagās un nekustīgās ar-

mijas bija vairākkārt novedusi pie kapitulācijas. Francijā

šī taktika cieta fiasko, jo Sabiedroto armijas bija elastī-

gas, tās ātri pārgrupējās, attīstīdamas ielenkumus pret-

spārnos. Latviešu un igauņu jaunformētās armijas augst-

prātīgie vāci novērtēja pārāk zemu. Viņi bij piemirsuši

veco latviešu strēlnieku leģendārās cīņas Rīgas frontē.

Latviešu armija mobilizējās visā Ziemeļlatvijā, to ap-

gādāja ar ieročiem, apmācīja. lerīkoja komandantūras un

intendantūras. Palielināja rotas, komplektēja bataljonus un

pulkus. Brīvprātīgie pieteicās tūkstošiem. Tauta nekurnē-

dama deva produktus, brauca šķūtīs un ziedoja zirgus ka-

valerijai un artilērijas pajūgiem. Sauca uz cīņu ar gadu

simteņu ienaidniekiem vāciem. Šis karš bija populārs, ne-

skatoties uz pārciestām brūcēm pasaules karā un lielinieku

teroru.
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Latvijas un igauņu pulku virsvadību uzņēmās ģenerālis

Laidoners, strādājot ciešā kontaktā ar pulkveža Zemitāna

štābu. Vispirms viņš nosūtīja 1600 vīrus ar pulkvedi Dan-

keru sabiedroto kuģos pa jūru uz Liepāju Latvijas Pagaidu
valdības rīcībā. Tas bija stratēģisks solis, kas apdraudēja

ģenerāļa fon der Goltca aizmuguri. Trīs igauņu kara kuģi

stāvēja kaujas gatavībā, doties uz Rīgu bombardēt Dau-

gavgrīvas cietoksni.

1919. gada 19. jūnijā ģenerālis fon der Goltcs sāka uz-

brukumu ar 40.000 lielu armiju.

Sakoncentrējis Inčukalnā galvenos spēkus, fon der

Goltcs vadību uzticēja majoram Fletčeram un piekomandē-
ja tam krievu ģenerāli Timrodu par palīgu, jo pats neris-

kēja atklāti uzņemties kaujas virsvadību, baidīdamies, ka

Šeidemaņa valdība, kas par katru cenu pūlējās noslēgt
ar Sabiedrotiem mieru, viņu pēkšņi neatsauc. Galvenā virs-

vadība tomēr atradās viņa paša, fon der Goltca rokās Jel-

gavā. Fon Kleists ar 10.000 armiju, kurā ietilpa 4 bataljoni

kājnieku, 2 eskadroni kavalerijas un 4 baterijas artilērijas,
uzsāka no Inčukalna pirmo straujo uzbrukuma gājienu pa

Limbažu šoseju uz Straupi. Lidmašīnas šo kolonu pabalstī-

ja, sniegdamas savu novērojumu ziņojumus par ienaidnieku

Otra kolona, majora Blankenburga vadībā, gāja uz Vidri-

žiem, segdama fon Kleista kreiso spārnu. Limbažos abām

grupām bija jāsavienojas. Gadījumā, ja Straupes-Limbažu

virzienā latviešu ziemeļarmija pieņemtu kauju, majors Flet-

čers, palicis kā dzelzsdivīzijas komandieris ar saviem pul-
kiem Inčukalnā, sūtītu fon Kleistam palīgspēkus. Ja latvie-

šu-igauņu galvenie spēki būtu sakoncentrēti šinī virzienā,
tie apdraudētu vācu armijas kreiso spārnu, uzbrūkot fron-

tāli Valmierai-Valkai. Nodrošinājuši savu kreiso spārnu ar

Straupes-Limbažu ieņemšanu, tie varētu uzsākt frontālu

uzbrukumu tiešā Cēsu-Valmieras virzienā. Par labo spārnu

nebija ko bīties, jo tanī atradās kņaza Līvena grupa un aiz

tās pulkveža Baloža brigāde, kuru uzskatīja par neitrālu.

21. jūnijā rītā fon Kleistam, tuvojoties Straupei, uz-

bruka latviešu rotas jātnieki. Šī nevienādā kauja, pret piec-
reiz stiprāku ienaidnieku, vilkās visu dienu līdz tumsai un

beidzās ar Straupes ieņemšanu no vāciem. Kā parasti, vāci
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gavilēja par katru mazāko uzvaru un fon Kleists ziņoja
Fletčeram un tas tālāk fon der Goltcam, ka Straupe pēc

sīvām cīņām ieņemta un viņa kolona uzvaras gājienā virzas

uz Limbažiem. Bet latvieši bija ar nodomu ielaiduši vācus

Straupē: pirmkārt, saudzēdami savus spēkus, jo uzņemt
frontālu cīņu ar vāciem viņi neriskēja; otrkārt, lai ievili-

nātu ienaidnieku lamatās un nakti tam pēkšņi no muguras

uzbruktu.

Tā arī notika: 21. jūnija naktī piesteidzās latviešiem

palīgā viens igauņu bataljons ar artilēriju un bruņotu auto.

Gaismai austot latvieši uzbruka vāciem un tos sakāva. Fon

Kleists vajāts no ienaidneika, bēga atpakaļ uz Inčukalnu,
atstādams cēlā pārtikas un municijas vezumus.

Tāds pats liktenis ķēra majora Blankenburga kolonu:

Varonīgie partizāni Vidrižos tai aizsprostoja ceļu jūras leit-

nanta Gelbes vadībā. Kaujā Gelbe krita kā tautas varonis.

Arī pie Vidrižiem igauņu 9. pulka daļas piesteidzās latvie-

šiem palīgā, sakāva Blankenburgu un piespieda to bēgt Rī-

gas virzienā.

Ģenerālis fon der Goltcs, saņēmis fon Kleista ziņoju-
mu par Straupes ieņemšanu un viņa kolonas virzīšanos uz

Limbažiem, pārliecinājās, ka armijas kreisais spārns no-

drošināts. Lidotāji arī pienesa ziņas, ka Vidzemes jūrmalas
rajonā ienaidnieks nav saskatāms. Viņš cienīja augsti ma-

jora Blankenburga dūšu, jau pasaules karā vairākkārt pār-
liecinājies par šī virsnieka drošsirdību. Nebija ne mazāko

šaubu, ka šī kolona izpildīs savu misiju tikpat spoži kā fon

Kleista daļas, vēl jo vairāk tamdēļ, ka piejūras rajonā ne-

ietilpa stratēģiski punkti. Izstrādātais kaujas plāns un pir-
mās straujā gājienā veiktās operācijas solīja pilnīgu uzva-

ru. To apsvēris, fon der Goltcs deva Fletčeram pavēli, uz-

brukt frontāli Cēsu-Valmieras virzienā. Kādi spēki latvie-

šiem un igauņiem tur varēja būt? Daudz, ja trešā daļa no

viņa, fon der Goltca, pasaules karā norūdītajiem kara pul-
kiem. Un apbruņojušies šie puskailie lielinieki bez šaubām

desmit reiz vājāk!

Landesvēra pirmos uzbrukumus Cēsu pulks atsita. Tre-

šā straujā uzbrukumā vāci guva panākumus starp Cē-

su pulka kreiso un 3. igauņu pulka spārniem, pavirzīda-
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mies centrā uz priekšu. Latvieši un igauņi atkāpās Raunas

upes virzienā. Radās sprauga starp Cēsu pulku un 3. igau-

ņu pulku. Vāci šo apstākli izmantoja un pārgrupēja savus

spēkus ienaidnieka aizmugurē. Cēsu pulks ieņēma jaunas

pozicijas starp Cēsīm un Starti, atliekdams savu kreiso

spārnu. Stāvoklis bija kļuvis sliktāks, vāci to varēja izman-

tot. Te 21. jūnija priekšpusdienā piesteidzās Cēsu pulkam

palīgā igauņu partizāni "Kaleva-Maleva"- un daži bataljoni,

ieņemdami pozīcijas starp Cēsu pulka diviem bataljoniem.
Vācu kavalerija, kājnieki un artilērija sagrupējās ap Starti

un varēja latviešu-igauņu daļas ieslēgt. Atstādami Starti

puslokā ieslēgtu, vāci virzījās uz Valmieru. Stāvoklis kļuva
lielākā mērā kritisks, un nepareiza apstākļu novērtēšana,

vai mazākā nodevībabūtu nesusi vāciem uzvaru. Bet latvie-

ši un igauņi palika aukstasinīgi savās pozicijās, atturējās
no uzbrukuma vāciem, kad viņu galvenie spēki aizvirzījās

no Startēs — Valmieras virzienā. Apsvēruši stāvokli, ka

pienācis izšķirošais brīdis, abas grupas — Cēsu pulka 1. ba-

taljons un igauņu 3. pulks no Raunas pils no vienas puses,

pārējās latviešu daļas un igauņu partizāni no Lodes staci-

jas puses, paralēli virzījās zināmā attālumā vāciem iepaka-
ļis, apdraudot tiem aizmguri, kas jau bija dažus kilometrus

attālinājušies. lesākās straujš uzbrukums. Vāci apķērās,
ka viņi iekļuvuši maisā. Apturējuši virzīšanos uz priekšu,

viņi pūlējās atdabūt sakarus ar aizmuguri, kas bija jau

pārtraukti. Tad tie metās uz vienu un otru pusi, lai izlau-

stos cauri latviešu-igauņu ķēdēm, kas tos ieslēdz. Izlauša-

nās neizdevās, bija jāatkāpjas Cēsu virzienā. Tad norisi-

nājās fon der Goltca armijas traģēdija: zem latviešu un

igauņu pulkiem, ložmetēju un šauteņu uguns vāci atkāpās,
pamezdami kaujas laukā tūkstošiem kritušus: norūdītus

dzelzsdivīzijas zaldātus, kas bija avantūriskā nolūkā nāku-

ši svešā zemē gūt labumus, un zaļokšņus landesvēra kareiv-

jus, iedvesmētus monarķisma tieksmē un baronu atriebī-

bas žults saindētas, ka iznīcināma Latvija, restaurējamas

vecās privilēģijas un latvji jūdzami jaunā gadsimteņu ver-

dzības kalpībā...
Pēc šīs izšķirošās kaujas, vāci pānikā bēga uz Inčukal-

nu, kur majors Fletčers ar dažām dzelzsdivīzijas daļām mē-

ģināja aizstāvēties. Bet tas tam neizdevās: straujo latvie-
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šu armijas uzbrukumu dzelzsdivīzijas pieci bataljoni neiz-

turēja, tie sagrīļojās un atkāpās pāri Juglai.

Tā beidzās ģenerāļa fon der Goltca pirmā avantūra Lat-

vijā. Lielā mērā latviešu ziemeļarmijai indirekti palīdzēja

kņazs Līvens ar saviem pulkiem, kas Cēsu kaujās palika

neitrāls, jo saskatīja fon der Goltca patiesos nodomus un

kā Kurzemes muižnieks negribēja karot ar latvju tautu,
kas gadu simteņus vairojuši viņa senču mantu.

Arī pulkveža Baloža brigāde šinīs kaujās spēlēja to pa-

šu lomu: kā padotai fon der Goltca virspavēlniecībai un

stāvošai aiz kņaza Līvena pulkiem Vidzemē,tai bij kontakts

ar Pagaidu valdību Liepājā un noruna ar ziemeļarmijas pa-

vēlnieku pulkvedi Zemitānu, kritiskā brīdī pāriet viņa pusē.
Pēdējā sadursmē ar dzelzsdivīziju pie Inčukalna krita

varoņu nāvē Lonijas līgavainis, virsnieks Atis Celmiņš.
lenaidnieka lode to ķēra sirdī. Arnolds Veldre viņu apgla-

bāja. No atstātās piezīmju grāmatiņas viņš izņēma Ata

Celmiņa fotogrāfiju, uzņemtu Rēvelē virsnieka tērpā. Ar-

nolds Veldre ielika fotogrāfiju kuvērā, uzrakstīja Lonijas
adresi un nosūtīja to Lonijai uz Vecākiem ar kādu Carni-

kavas zvejnieku, ko viņš sastapa Inčukalnā. Viņš ne vārda

viņai nerakstīja. Viņa bez šaubām, būs dzirdējusi par Cēsu

kaujām un latviešu armijas uzvaru. Viņas acis priekā sta-

ros, iedomājoties, ka arī viņas līgavainis ņēmis šais kaujās

dalību. Lai viņa, šī skaidrā latvju jaunava, atgūst savu ve-

selību, stiprinādamies cerībā, ka redzēs savu iecerēto iejā-

jam pa Rīgas vārtiem. Varbūt viņa pat izies pretim zie-

meļarmijas uzvaras gājienam uz galvas pilsētu. Patiesību

viņš, Arnolds Veldre, pūlēsies Lonijai pateikt vēlāk
...

Lonija pārdzīvoja drausmīgus brīžus. Jau vairāk dienas

lidoja pār Vecāku zvejnieku ciemu smagie lielgabalu šāvie-

ni no igauņu kara kuģiem, kas dažu kilometru atstātumā

no krasta šaipus Carnikavas bombardēja Daugavgrīvas

cietoksni. Vispirms lādiņu atraisīšanās procesa spēcīgā du-

noņa, atbalsodamās piejūras rajonā, tad bumbu eksplosijas

ārdošais troksnis. Pirmās dienās apšaudīšanās notika regu-

lāri priekšpusdienā un pievakarē, pēc zināma ritma un lā-
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diņu skaita. Šonakt tā ieilga pirmo reizi līdz rīta gaismai.

Atskanēja vēl draudošāka dunoņa no Sabiedroto flotes, kas

taisni pret Daugavgrīvas cietoksni bija nostājusies jūrā,
dažus kilometrus no krasta.

Vakar pusdienas laikā Lonija izgāja jūrmalā. Jau vai-

rāk dienas viņa nebij peldējusies, baidījusies kara kuģu
draudošos siluetus un pret krastu vērstos lielgabalu stob-

rus. Daždien igauņu kuģi nostājās Vecāku ciemam gluži

iepretim, pāris kilometrus no krasta. Tādos brīžos vācu

sargpostenis jūrmalā mainīja poziciju, noslēpdamies kāpu

spraugās. Tie bija nevienādi ienaidnieki un viens otru ne-

apšaudīja.

Izpeldējusies kādā klusā vietā aiz vasarnīcu rajona, kur

vienīgi vārnas pa retam ieķērcās, lidodamas gar vientuļo
jūrmalu un meklēdamas izskalotos mēslos sev barību, Lo-

nija atmeta nodomu, kāpu paugurē, zem iemīļotā vītola

krūma ierakties baltās, no saules sakarsētās smiltīs un at-

veldzēt savu kailo miesu. Pēc peldēšanās viņa pastāvīgi lie-

toja saules vannas un viņas novārgušais ķermenis bija no-

dedzis kastāņu krāsā.Viņa atcerējās kādu hipotēzi, ka slima

cilvēka miesu saulei grūti pievārēt un tā neiedegot. Viņa ti-

cēja šai hipotēzei, ka viņa tagad vesela, dvēseliskais līdz-

svars atdabūts. Lonija ļoti labprāt visu pēcpusdienu,kā pa-

rasti, pavadītu jūrmalā, nododamās nākotnes zīlējumiem,
kad Atis būs viņas tuvumā un viņa tam būs pasacījusi neiz-

teikto, bet šodien viņu nesaistīja sapņu tēli un ilgu pave-

dieni viņas sirdī aptrūka. Jau jūrā viņu iztraucēja vārnu

griezīgā ķērkšana. Ko meklēja šie maitu putni: kādu slī-

koni, ko jūra sev prasījusi par upuri? Cik riebīgi šie

rijīgie putni! Ne,nē! Ata miesas nekad nekļūs vārnām par

barību! Viņš karo Ziemeļlatvijā un ienāks kā varonis Rīgā.

Viņa to pirmo sagaidīs.

Tad viņu sagrāba jaunas baiļu trīsas: divas flotes, kā

domājams, igauņu no trim kaujas kuģiem un anģļu desmit

vimpeļu sastāvā iznira no horiconta un tiešā virzienā tuvo-

jās krastam. Vai pēc nemitīgās bombardēšanas pagājušo

nakti abas flotes būtu izraudzījušas šo pēcpusdienu ģene-

rāluzbrukumam Daugavgrīvas cietoksni? Avīzes neko ne-

rakstīja, bet zvejnieki vakar stāstīja par latviešu armijas



126

sekmīgām kaujām pie Vidrižiem un Straupes, ka vāci sa-

kauti un panikā bēguši. Varbūt, ka notikušas kaujas arī

pie Cēsīm un Valmieras un jūras spēku intensīvais uzbru-

kums vakamaktī vedams sakarā ar šīm kaujām? Lonija

instinktīvi izjuta, ka viņa atkal aculieciniece jauniem vē-

sturiskiem notikumiem, — viņa, nevarīga sieviete, skatītā-

jas lomā, bet viņas līgavainis Atis cīnās sauszemes frontē,

viņš izpirks ar savu varonību viņas nevarību!...

Viņa atgriezās pa kāpām uz zvejnieku ciemu, vērodama

kara kuģu virzīšanos, kuru silueti kļuva labi saskatāmi un

biedējoši. Dažu simtu soļu vācu sargposteņa
vecās Daugavas gultnes labā krasta piegāzē Lonija ierau-

dzīja kara nometni no divi simts vīriem, šautenes bija sa-

slietas baltās smiltīs piramidveidīgi, tām blakus iedeguši
lauku puiši, pašaustās drēbēs, basām kājām. Priežu pudu-

ros bija izlikti sargposteņi, kas vēroja katru kustību jūr-
malā un zvejnieku ciemā.

Pirmā mirklī Lonija, vērojot šo neparasto skatu, tikko

neiekliedzās. Tad, nogriezušies vasarnīcu rajonā, viņa ne-

vērodama, vai viņai kāds neseko, ātriem soļiem sasniedza

zvejnieku ciemā kapteiņa Šņores vasarnīcu. Uzsteigusies

otrā stāvā viņa pavērās logā uz meža pusi: ja, kāds vīrs

nogriezās ciemā, basām kājām, bez ieroča. Svešais vīrietis

viņai bija sekojis. Tas nebija latvietis. Vai igauņu armijas
triecienu grupa, kas bija nometusies jūrmalas kāpās, gata-

voja vāciem uzbrukumu aizmugurē savu un Sabiedroto ka-

ra kuģu pabalstīta ?

Viņa par redzēto un pārdzīvoto ne vārda nebilda savai

saimniecei, kad tā uznesa vakariņas. Viņas jaunajā mūžā

liktenis nebija viņu saudzējis un pieskarties citu cilvēku

likteņiem viņa nejutās aicināta. Vienīgi ar Ati Celmiņu

viņa grib saķēdēt savu dzīvi.

Pievakarē lielgabalu dunoņa no jūras atjaunojās. Sēdē-

damauz balkona ar skatu uz Mangaļu pussalu, Lonijai šķi-

ta, ka dažas granātas krita vecā Daugavas gultnē. Tās, bez

šaubām, bija mērķētas Daugavas labā krasta apcietināju-

mam. Ap pusnakti dunoņa apklusa. Arī vācu sargpostenis

bija uz ielas stūra nozudis. Lonija bija vērojusi, ka 20 vīru

vācu patruļa vakar vakarā bija mainījusies: atbraukusi
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jauna ar kuģīti no Rīgas. Jaunā patruļa, kā likās, bija jaut-
rā gara stāvoklī, tamdēļ laikam posteņus neuzstādīja un

novietojās trešā vasarnīcā no kapteiņa Šņores mājās.

Lonija visu nakti nevarēja iemigt. Viņu nospieda kāda

baiga nojauta un tai skanēja ausīs vakardienas vārnu

ķērkšana jūrmalā. Tad vēl nejēdzīgā iedoma par slīkoni,

un ka viņas Atim varētu būt uzbrukusi nelaime. Tās bija

vizijas, kas viņai visu nakti spokojās un neatstājās līdz rī-

ta gaismai. Pusapģērbusies viņa izgāja uz balkona un meta

skatu uz smaržojošām pļavām vecās Daugavas puspiesē-

rējušās gultnes abās malās. No meldru puduriem iznira

pīļu mātes ar saimēm un netraucēti peldēja uz krasta otru

malu pie kuģīšu piestātnes.

Viņa izgāja otrā istabā ar logu uz mežu. Simtu gadu
vecās priedes jūras vētru liektas un žuburainas, sargāja šo

māju no kailo kāpu smilšu viesuļa. Tās bija drošas sardzes

zvejnieku ciemam pret trakojošām ziemeļa aukām, šorit

saules pirmie stari nosēdās uz viņu pusapaļām, kupola vei-

dīgām galotnēm. Bet kas tur zagās no viena koka uz otru,

arvien tuvāk vasarnicai, slēpdamies aiz priežu stumburiem?

Vai tie nebija tie paši baskājainie kareivji, kurus bija re-

dzējusi vakar kāpu nometnē? Lonija tiko atģidās, kad va-

sarnīca bija jau ieņemta un simts šauteņu stobri izspļāva
ložu krusu uz vācu patruļas nometni divi simts soļu attā-

lumā. Viņa atplaka gultā un noslēpa galvu spilvenos. Divas

sienas viņu sargāja no vācu lodēm, citas aizsardzības tai

nebija.

Lonija, aptinusi galvu ar aukstā ūdenī mērcētu dvieli

un uzmetusi uz pleciem mēteli, izgāja otrā istabā. Vasar-

nīcas pagalmā bija sapulcējusies vesela pusrota igauņu ka-

reivju un ielenkuši saimnieci. Kā vēlāk noskaidrojās, viens

igauņu lauku puisis, noturēdams Loniju par ievainotu ie-

naidnieku, tikko neizšāva uz viņu, bet saimniece, prazdama

igauniski, tam uzkliedza, ka Viņas mājā vāci nedzīvo.

Kaujā krita vācu patruļas vadonis, jauns leitnants. Vā-

cu kareivji aizbēga pa sīko priežu mežiņu uz Manguļu

pussalu, vēlāk pārceldamies uz Daugavgrīvas cietoksni.

Dažs no viņiem bēgdams bija atstājis savas drēbes, jo

igauņu uzbrukums tiem nāca negaidīts, un tanīs atrada

vairāk tūkstošus salaupītu ostrubuļu.
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Kritušo vācu virsnieku turpat vasarnīcas pagalmā ap-

bēdīja.
Nākošā dienā Carnikavas zvejnieks nodeva Lonijai Ar-

nolda Veldres sūtīto Ata Celmiņa ģīmetni.
"Miris!" Lonija iekliedzās, izņemdama no aploksnes

sava līgavaiņa fotogrāfiju un neatrazdama tanī nevienas

rakstu zīmītes.

"Vēstuli man iedeva kāds krievu armijas oficieris, no-

zvērinādams nodot to jums," zvejnieks iebilda.

"Miris! Atis miris!" Lonija ārprātā kliedza. Tad Viņa

saļima...
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Piecpadsmitā nodaļa

Arī Rominas māsa Alvīna nespēja Loniju nomierināt,
kad tā kapteiņa šņores kundzes pavadīta ieradās Rīgā.

Alvīna nogāja pie vecā Celmiņa, bet arī tas nekā ne-

zināja par dēla likteni.

Ģenerāļa fon der Goltca kara pulki, pēc Strazdu mui-

žas miera noslēgšanas, atstāja Rīgu un rīt gaidīja ienā-

kam Latvijas Ziemeļarmiju.
Lonija ar Alvīnu izgāja pretim līdz Aleksandra vār-

tiem.

Lonija bija tērpusies sērās. Kad Alvīna viņu no šī soļa
pūlējās atrunāt, Lonija atbildēja:

"Es sēroju par tēvu un līgavaini."
"Kādi tev pierādījumi, ka Atis kaujā kritis?" Alvīna

viņai pārmeta.
"Mana sirds to saka."

Abas sievietes bija paņēmušas līdz veselus ziedu klēp-

jus. Arī igauņu varoņus, kad tie atstāja Vecākus, Lonija
bija no vasarnīcas balkona apbērusi puķēm. Kāds karei-

vis, laikam tas pats, kas uz viņu toreiz gribēja šaut, pa-

cēla cepuri un to vicināja, kaut ko saukdams viņai nesa-

protamā igauņu valodā. Ilgi viņa bija noskatījusies igauņu
zemnieku dēlu staltajos stāvos, kas atrauti mierīgam lau-

ku darbam, basām kājām, trūcīgi apģērbti, plecos vecas

kramenīcas auklās uzkāruši, devās mājup. Viņi bija iede-

guši kā indiāņi, apauguši bārdām un cepures izrotājuši

ceriņiem.
Pie Aleksandra vārtiem bija sapulcējušies tūkstošiem

ļaužu apsveikt Cēsu kauju varoņus.

Lonija un Alvīna stāvēja uz tilta virs dzelzsceļa slie-

dēm un viņu skatam pavērās Vidzemes šoseja līdz Balt-

ezeram. Ārēji mierīga, Lonija kopš liktenīgās dienas, kad

saņēma Ata fotogrāfiju, bezgalīgi cieta. Viņa bija jau ap-

mierinājusies ar domām, ka Atis Celmiņš patiešām miris,
šo pārliecību viņai neviens nespēja izrunāt kā nedibinā-
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tu trauslas dvēseles nojautu. Revolūcijas un kari prasī-
ja upurus. Viņas tēvu nošāva lielinieki, Atis varēja patie-
šām kaujā krist jo arī viņu, Loniju tikko neķēra igauņu
kareivja lode un nejaušs gadījums to izglāba. Ja viņas lī-

gavainis būtu kritis varoņa nāvē kā tēvijas sargs, viņa
neskumtu tik pārmērīgi, apmierinādamās, ka viņa nav vie-

nīgā līgava, kas šai tūkstošu ļaužu barā gaida pārnākam
savu bālēliņu, bet tas jau guļ zem zaļām velēnām. Tuva

cilvēka varoņa nāve mīlu nesagrauj, bet tikai uz brīdi ap-

ēno, skumjos izzūd gaišā tēla priekšā, kas upurējies savas

tautas labā. Lonijas skumju biķerī bija iepilinātas gruz-

došu šaubu piles: vai tik Arnolds Veldre nav viņas līga-

vaiņa slepkava ?
...

Viņa bija atbalstījusies uz tilta margām un raudzījās

pāri fabriku pussagrautām ēkām uz Meža kapiem. Viņa
pūlējās novērst domas citā virzienā, kam nav nekāda sa-

kara ar Ati Celmiņu un Arnoldu Veldri. Viņa varēja būt

maldināta no slimīgas iedomas, iztulkojot nekad nebijušo

par notikušo.

"Viņi nāk"! Alvīna iesaucās un pieskārās Lonijai.
"Nāk! Nāk!" tauta sauca.

Baltezera kalnainā šosejā bija saskatāma melna, kus-

toša masa. Nebija izšķirams, vai tie jātnieki, vai kājnieki,

lielgabalu pajūgi vai transporta vezumi, kas viļņveidīgi
vēlās lejā uz Juglu.

Tiklīdz melnā masa nokļuva šosejas līdzenumā ezeru

rajonā, bija skaidri saskatāmas ziemeļarmijas atsevišķās
sastāvdaļas. Pirmajām rindām tuvojoties Aleksandra vār-

tiem, pēdējās bija tikko sasniegušas Krusta baznīcu.

Tauta sakustējās. Tā nekliedza uravas un nesvieda ce-

pures gaisā, kā tas notiek lētās izpriecās, sporta un tam-

līdzīgās sacīkstēs, suminot dienas varoņus: par daudz no-

pietns bija brīdis, skatīt vaigu vaigā jaunos tēvijas sar-

gus, kuri bija ģērbušies tāpat kā igauņu kareivji visda-

žādākos tērpos, cauriem apaviem kājās vai gluži basām.

Bet visiem pie cepurēm un šauteņu stobru galos ziedu puš-

ķi, priežu skujas vai bērzu zariņi.
Arī zirgu iemauktos bija iepīti ziedi un pajūgos kara-

vīru bronzā iedegušās sejas, kas mirdzēja pašapzinīgā prie-
kā.
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Pa priekšu jāja karoga nesējs, aiz tā komandieris Jor-

gis Zemitāns uz balta zirga. Viņa sausā seja ar smailu de-

gunu un spiču vaigu bārdu tik ļoti līdzinājās seno ēģiptie-
šu faraonu maskai, vienīgi galvas tērps traucēja šo ilūzi-

ju. Aiz viņa jātnieki, kājnieki un lielgabalnieki, visbeidzot

municijas un transporta pajūgi.
Uz gaisa tilta bija nostādīta goda sardze ar orķestri.
Atskanēja mūzika.

Tuvojoties karoga nesējam, Lonija izlauzās uz tilta vi-

du un pasniedza tam sarkanu rožu pušķi ; otru pušķi pulk-
vedim Zemitānam. Arī tauta bija kā elektrizēta: meta zie-

dus un vicināja lakatiņus. Nostājusies starp goda sardzi

un publiku, Lonija meta pa ziedam katras karaspēka da-

ļas vadītājam, alkstošiem skatiem meklēdamakaravīru rin-

dās Ati Celmiņu.
Pusarmijas jau bija tiltam pāri, sava līgavaiņa Lonija

nebija saskatījusi.
Vai viņš būtu tā pārvērties, ka viņa to nebūtu pazinusi ?

Priekšpēdējās kājnieku rotas priekšgalā jāja Arnolds

Veldre. Viņš Loniju kareiviski sveicināja. Viņa seja bija

nopietna, bez smaida.

Lonija sastinga un izplēstām acīm raudzījās viņā.
Arnolds Veldre turēja vēl vienmēr roku gaisā paceltu.

Viņa skats bija truls un nekā neizteica.

Lonija saprata šo skatu. Viņai izslīdēja pēdējie ziedi

no rokām
...

Ziemeļarmiju apsveica Tautas padomes viceprezidents

Marģers Skujenieks, tikko no Parīzes atgriezies, un Rīgas

pilsētas domes priekšsēdētājs Kārlis Dēķens. Andrieva

Niedras valdība bija likvidēta, tās locekļi aizbēguši. Pil-

sētas centrā notika parāde, piedaloties arī pulkveža Balo-

ža karaspēka daļām. Nu vairs ziemeļu un dienvidu armi-

jas nešķīra grāfa fon Goltca pulki un tās apvienojās; arī

vācu virspavēlniecībai tās nebija vairs pakļautas.

Arnolds Veldre ieradās Rominas Balderas dzīvoklī, kur

tas cerēja sastapt Loniju.

Viņš kaujās nebija varējis parādīt savu drošsirdību,

ieņemdams ar savu rotu neizdevīgas pozicijas. Vienīgi ie-

naidniekam atkāpjoties, viņš to bija vajājis un pie Inču-

kalna tam nodarījis zaudējumus. Tas apstāklis, ka viņš
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nebija viens no pirmiem un ar savu rotu Rīgā ienākot at-

radās armijas pēdējās rindās, aizvainoja viņa patmīlību.

Viņa pastāvīgi labais gara stāvoklis bija samaitāts. Tad

vēl grūtais uzdevums, ziņot Lonijai par Ata Celmiņa nāvi.

Vai viņa jau zinādama par traģisko notikumu Inčukalnā

bija šodien ģērbusies sērās?

"Vai saņēmāt manas abas vēstules?" viņš jautāja, tik-

ko ar Loniju apsveicinājies.

"Ja!"

"Es redzu, jūs zināt visu... Atļaujat, ka jums pa-
sniedzu kaujā kritušā virsnieka Ata Celmiņa dienas grā-

matu, ko man pulka komandieris uzticēja nodot jums."

Viņš pasniedza Lonijai ar pulka zīmogu apzēģelētu grā-

matiņu.
Lonija mēmi sniedzās pēc viņai nolemtiem dokumen-

tiem.

"Es ar nodomu jums ne vārda nerakstīju, sūtīdams

Ata Celmiņa ģīmetni, ko atradu viņa dienas grāmatā. Gri-

bēju jūs iepriekš sagatavot tam neizbēgamam brīdim, kas

nule pienācis. Manam sūtījumam bija arī cits nolūks: pa-

sniedzot attēlu, saistīt jūsu domas pie mīļa cilvēka viņa
liktenīgās gaitās kara laukā, kad katrs mirklis nes pār-

steigumus un cilvēka dzīvība līdzinās dvašai, ko mazākā

nejaušība izpūš bezgalībā. Redzot jūs šodien uz tilta sē-

rās, man bija skaidrs, ka jūs par Ata Celmiņa nāvi zināt."

Lonija nepūlējās atturēt asaras, klausoties Arnoldā

Veldrē.

"Tagad mans pienākums palīdzēt jums un kritušā tē-

vam pārvest viņa dēlu uz Rīgu un guldīt mūsu tautas va-

roņu pēdējās dusas vietas svētnīcā, Brāļu kapos."

Lonija pacēla acis uz runātāju, itkā pētīdama viņa vār-

du patiesību. Tad viņa piecēlās un iegāja savā istabā. Viņa
noplēsa zīmogu un lasīja dienas grāmatas pirmā lapas

pusē:
"Lonijai...

Šīs piezīmes es veltīju Tev, mana mīļā, ceļā ar kuģi no

Liepājas uz Rēveli. Es tā vēlējos no Ķemeriem, kur atrodos

pulkveža Baloža štābā, drīzāk nokļūt Rīgā pie Tevis un at-

riebt Tava tēva slepkavām.
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Man uzticēja slepenu misiju, informēt pēc apvērsuma

Pagaidu valdību Liepājā par stāvokli frontē un latviešu

karapulku uzticamību Pagaidu valdībai. Pakļauti vācu virs-

pavēlniecībai, mēs atklāti nevaram neatzīt mums uzspiesto
baronu valdību, bet pie izdevības mēs nokratīsim svešo jū-

gu, atriebsim nodevējiem un viņu piekritējiem. Cik savādi,
ka vāciešiem ir divi ienaidnieki: Pagaidu valdība un lieli-

nieki. Arī mums ir divi ienaidnieki: grāfs fon der Goltcs un

lielinieki. Vispirms jātiek galā ar kopējo ienaidnieku, tad

ar vāciem. Mana misija tik svarīga, ka man to pulkvedis

uzticēja mutes vārdiem, bez rakstu zīmītes. Pārģērbies par

lauku puisi, es devos ceļā uz Ventspili un pēc nedēļas no-

kļuvu Liepājā ar zvejnieku laivu. Paldies Dievam, ka bija

jauks laiks un mans ceļojums pa jūru norisinājās bez trau-

cējumiem. Noraugoties Kurzemes jūrmalas krāšņajos kras-

tos, kur daba tik vilinoši skaista, dažbrīd mani pārņēma

skumjas par Tevi, mana dārgā, kur esmu pilnīgā neziņā,
kā Tev klājas un vai arī Tevi nav lielinieki ieslodzījuši

savos moku kambaros. Bet tad es apzinos savu svarīgo

uzdevumu, kas man uzticēts, atmetu visas bažas un zīlē-

ju nākotni. Es nolēmu, ka pēc mūsu dzīves sakušanas vie-

nā dvašā, mēs brauksim kāzu ceļojumā uz Kurzemes vien-

tuļo, krāšņo jūrmalu. Tam jānotiek drīz, ļoti drīz! Tiklīdz

kara troksnis būs apklusis, es paņemšu savu ļaudaviņu un

mēs aizbēgsim. Es ticu, ka vecāki dos mums savu svē-

tību un mēs būsim laimīgi, ļoti laimīgi, mana mīļā, dārgā

Lonija..."

Lonijai izkrita dienas grāmata no rokām, un atkal klu-

si plūda asaras
...
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Sešpadsmitā nodaļa

1919. gada 8. jūlijā atgriezās no Liepājas ar kuģi "Sa-

ratov" Pagaidu valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā. Saņem-
šanas svinībās piedalījās karaspēks un lielas tautas ma-

sas, neiztrūka arī vācu tautības delegācijas, to pašu vācu,
kuru dēli bija iestājušies landvēristos, cīnījušies Cēsu kau-

jās pret Pagaidu valdību un simtiem krituši šinīs kaujās,
maldināti no ģenerāļa fon der Goltca fantastiskajiem plā-
niem.

Tā paša gada 28. jūnijā parakstīja Versaļas miera lī-

gumu, kurā ietilpa Vudro Vilsona 14 tautu pašnoteikšanās

panti.

Zigfrīds Meierovics atbrauca no Parīzes. Viņš bija go-

dam un ar panākumiem veicis savu diplomātisko misiju.

Viņam nerīkoja banketus un viņu necildināja izplūstošās

galda runās. Viņš arī necentās pēc šī goda, jo sevī bija

apmierināts ar padarīto darbu savas tautas labā. Viņam

bija pašķīrusies diplomātiskā karjēra, jauns laikmets vi-

ņa dzīvē.

Pēdējos divos mēnešos viņš bija ārkārtīgi daudz strā-

dājis. Bija Kārļa Ulmaņa un Andrieva Niedras valdības

ārlietu ministrs, — pēdējā bez savas piekrišanas, kaut ari

tikai īsu laiku. Viņš bija nosēdināts netikvien uz diviem

krēsliem, kur tam bija jāizšķiras, kurā krēslā nosēsties,

vēl vairāk: Zigfrīdam Meierovicam bija līdz šim jāatrisina
starptautiskais stāvoklis Latvijā, kurā Klemanso, Loids

Džordžs un Vilsons, Versaļas miera konferences vadītāji,

nespēja un nevarēja iedziļināties.Latvija stāvēja austrumu

vārtos un ar savām ostām ieņēma lielā mērā dominējošu

stāvokli starp Vakareiropu un sabrūkošo Krieviju. Tā bija

otra Beļģija starptautiskā politikā. Ziemeļjūra un Balti-

jas jūra ir māsas, tāpat Beļģijai un Latvijai jātop radnie-

ciskām savās vēsturiskās gaitās: cilvēcības un taisnības

sargiem starp pasaules titāniem, kuri viens otru grib ap-
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rīt. šis viedoklis bija izšķirošs Versaļas miera konferencē.

Beļģija pasaules kara sākumā glāba Franciju, Latvijai bi-

ja jāattur aziātisma mēris no Vakareiropas. Šo uzskatu,

protams Klemanso nodeklarēja Versaļas miera konferen-

cē, faktiski viens pats diktēdams savu gribu, nerēķināda-
mies ar Loidu Džordžu, ne ar Vilsonu. Bet Klemanso sa-

skatīja Baltijas jūras piekrastē neaizpildītu spraugu un to

nevarēja atstāt tukšu: Latvijas valstij tā bija aizpildāma.
Lielinieki bija padzīti, grāfs fon der Goltcs ar saviem pul-
kiem pie Cēsīm sakauts, Rīga atbrīvota, un spraugā varē-

ja saskatīt jaunās valsts kontūras
...

Ļoti laimīga bija Ģertrūde. Daudz viņa bij cietusi un

pārdzīvojusi pēdējos pusotra gados, kopš Zigfrīda aiz-

braukšanas uz ārzemēm. Ģertrūdes sejā bija iezagušās sī-

kas rieviņas, tā bija kļuvusi smailāka, parastais smaids no

lūpām zudis. Arī viņas runa, likās, nebija vairs tik plū-
stoša un viņas novērtējumi par vienu otru jautājumu bija

patstāvīgāki nekā agrāk. Tagad, savas ģimenes vidū, Zig-
frīdam pārnākot no ministrijas un apmīļojot viņu un bēr-

nus, Ģertrūde atkal atplauka. Bija aizmirstas melnās die-

nas, un bažas par nākotni viņu vairs nenospieda. Viņas
Zigfrīds bija atgriezies, vēl staltāks un drošsirdīgāks nekā

agrāk, viņa bija laimīga.

"No viena es, Zigfrīd, baidos, kas mani ļoti uztrauc,"

Ģertrūde kādu dienu pie pusdienas galda iebilda.

"Ka es atkal neaizceļoju?"
"Par to es mazāk domāju. Ja tev būs atkal jāaizceļo

valsts darīšanās, es neskumšu, — tu atkal atgriezīsies.

Turpmāk tu nekad vairs nepaliksi tik ilgi prom, jo tu esi

nepieciešams dzimtenē."

"Kas tās par bailēm, kas tev tik pēkšņi uznākušas,

mana mīļā Ģertrūde?" Zigfrīds smaidīdams taujāja.

"Man pat negribētos tev to teikt."

"Nu redzi, cik vientiesīga tu esi: tu kaut ko neesošu

iedomājies par draudošu sev vai man, un kad es prasu

saukt šo pūķi vārdā, tu vairies to minēt."

"Es zinu,'no kā mamma bīstas!" Melita pēkšņi iesaucās.

"Tad patiešām kāds ģimenes noslēpums?"

Un Zigfrīds iesmējās.
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"Tu, mazā melša, nekā nezini," māte norāja Melitu.

"Kam lai es tagad dodu vārdu: mātei vai meitai?"

Zigfrīds no sirds smiedamies jautāja.

"Man! Man!" Zigurds, plaukstas sizdams, sauca.

"Labi. Tu esi pirmais pieteicies pie vārda. Nāc klajā

ar noslēpumaino pūķi."
"Mamma nebīstas nekāda pūķa. Un pūķu vispār nav. Ko

tur teātrī rāda, tie arī nav nekāda pūķi, bet aktieri vien

mums tādus rāda, pārģērbušies par velniem un raganām.

Bet mamma no kaut kā cita baidās," Zigurds stāstīja.

"No kā tad?" Zigfrīds uzstāja.

"Mamma baidās, ka mēs drīz vien dzīvošot kādā skaistā

pilī un būšot daudz sulaiņu un kalpoņu. Tu rīkošot balles

un viesības, ielūgšot ārzemju karaļus un diplomātus un

prinčus, ģenerāļus un diplomātus, prezidentus un minis-

trus," Melita skaļi runāja.

"Tu melša!" māte rāja un grasījās mazo pļāpu papu-

rināt aiz auss!

Bet Melita uzlēca no krērsla un piesteidzās pie tēva, to

apskaudama.

"Ja, vai tu to vecmāmiņai nestāstīji?" viņa sirdīgi jau-

tāja mātei.

"Ja, es arī dzirdēju!" Zigurds piebalsoja.

Zigfrīds, sirsnīgi smiedamies, nosēdināja Melitu sev klē-

pī. Viņš to apmīļoja, glaudīdams bērna pietvīkušos vaidzi-

ņus un skūpstīdams pieri.

Ģertrūdei sakāpa asinis sejā un viņa piespiesti smai-

dīja. Patiesībā Melita bija pateikusi to, ko viņa jau gri-

bēja Zigfrīdam jautāt. Viņa tik ļoti negribēja šķirties no

vienkāršā četristabu dzīvokļa, kur viņi tagad mitinājās.
"Vai tu, Melita, nevēlētos dzīvot skaistā pilī?" Zigfrīds

jautāja bērnu, kas apzinājās mātei nodarījis pārestību.
"Nē!" viņa noteikti atbildēja.
"Tur tev būs pašai sava istaba un vēl atsevišķa telpa

spēļu lietām."

"Es negribu!" Melita vēl reiz palika pie sava.

"Un tu, Zigurd?"
"Ja es varētu futbolu spēlēt, labprāt!"
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"Un tu mamma, ko tu domā par to pili ?" Zigfrīds smie-

damies jautāja Ģertrūdei.

"Zigfrīd, vai tu patiešām bērnu valodas ņemi nopietni?"

Ģertrūde pārmetoši teica. Viņa gribēja bērnu klātbūtnē uz-

sākto sarunu izbeigt.

"Nu pieņemsim, ka mums būs jāpāriet uz valdības na-

mu, jāapdzīvo vesels stāvs, istabas desmit, divpadsmit. Vai

tu varētu atteikties ar bērniem šādā dzīvoklī mitināties?"

Zigfrīds, pūzdams cigāra dūmus, turpināja sarunu.

"Starp valdības dzīvokli un pili ir liela starpība. Es pa-

tiešām nemaz nezinu, vai es vienā vai otrā jutīšos laimīga.
Un tad tās balles un viesības, Zigfrīd! Tualetes un frizū-

ras ! Ārzemnieki, kas runā dažādās valodās! Tu zini, ka es

nemīlu lielas sabiedrības un starp svešiem cilvēkiem jūtos
kā pazudusi. Ja valdība grib uzņemt ārzemniekus un re-

prezentēties, tad vislabāk rīkot rautus svešās telpās, ne

mūsu dzīvoklī. Es būtu nostādīta ļoti neveiklā stāvoklī, ja

man būtu jāreprezentējas, ko es neprotu un nemīlu!" Ģer-
trūde runāja visā nopietnībā.

Melita izslīdēja tēvam no klēpja un izgāja ar Zigurdu
blakus istabā.

"No kura laika mana Ģertrūde tik bailīga no ļaudīm?
Vai pat sadumpojusies pret sabiedrību?"

"Tu mani pārproti, Zigfrīd! Par tiem karaļiem un prin-
čiem es patiešām vecmāmiņai jokodama ieminējos un bērni

būs dzirdējuši. Patiesībā tādas augstas personas mūsu

izpostīto zemi nekad neapmeklēs un viņām arī nav nekas

pie mums meklējams. Cik viņu vispār vēl skaitās uz ze-

mes lodes! Tev kā ārlietu ministram būs jāuztur sakari

ar ārzemju sūtņiem, diplomātisko korpusu, šie ļaudis nāks

pie mums ar savām ierašām un kultūru. Dažs labs lords

un marķīzs, lielvalstu diplomātijas zieds ņems zem savas

prizmas mūsu valsts iekārtu, ministrus un viņu personīgo
dzīvi. Un te nu es baidos, vai tu, Zigfrīd, tiksi ar šiem ļau-
dīm galā? Vai viņi būs mums labvēlīgi, kur viņiem pa-

tiesībā nekādu diplomātiju taisīt mūsu jaunajā valstī ne-

vajaga. Mēs viņiem bijuši, nebijuši."

"Es redzu, tu esi par mani norūpējusies. Arī tevi bai-

da mūsu jaunā dzīve, sveši ļaudis un satiksme ar viņiem.
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Es varu iedomāties, ko tu visu neesi savā fantāzijā uz-

būrusi, — nevis gaisa pilis, bet pienākumu nastu un at-

bildību pret sabiedrību. Es priecājos, ka tu ar lielu no-

pietnību vērtē manas spējas un šaubies par savējām. Dzī-

vē nekas nav viegli ar vienu roku paņemams, tanī jāieliek
viss cilvēks, izkarojama pozicija pēc pozicijas, meklējami

dziļumu avoti, no kuriem verd plaši ūdeņi, kas dara aug-

līgus mūs pašus un sabiedrību. Šis kults patlaban pēc ne-

laimīgā pasaules kara iezīmējās tā sauktā diplomātijā,
tautu saprašanās procesā. Aristokrātiskā, gadu simteņu
vecā diplomātija savu dominējošo lomu izspēlējusi, tās vie-

tā stājusies demokrātiskā. Agrāk pietika ar kādu neaprobe-
žota valdnieka ultimātu, ko strīdus gadījumā pasniedza

viņa sūtnis otram valdniekam, lai nepiekāpšanas gadījumā
pieteiktu karu. Turpmāk parlamenti, Tautu savienība un

starptautiskie pakti regulēs atsevišķu valstu attiecības

strīdus jautājumos. Un te nu demokrātiskam diplomātam
atveras gluži cits darba lauks, kādu nepazina vecie diplo-
māti: viņa personīgās dzīves ziedošana savas valsts labā.

Šie modernā tipa valstsvīri vēl tikko nozīmējuši šīs jau-
nās ēras kontūras."

"Ja, bet kāds tam sakars ar mūsu valsti?"

"Mūsu ģeogrāfiskais stāvoklis Baltijas jūras piekrastē.
Daudz gadu simteņus mēs apdzīvojām šo zemi, tagad tā

ir starptautiski deklarēta par valsti. Mēs neesam starptau-

tiskā mērogā mazāk svarīga valsts par Beļģiju un Holandi.

Izkarojušiem šīs tiesības, mums tās jānostiprina politiski

un kulturēli, saimnieciski. Kad lielgabali apklust, runā dip-
lomāti. Mans darba lauks vēl tikko iezīmējies."

Zigfrīds nolika cigāru pelnu trauciņā un piecēlās.
"Kādu upuri tu no manis prasi?" Ģertrūde pēkšņi jau-

tāja.

"Itin nekādu. Ja es būšu vīrs savā vietā, tu priecāsies

un leposies līdz ar mani. Neveiksmes gadījumos no sistām

brūcēm es atpūtīšos pie tevis. Ja, vienīgi varbūt —" Zig-
frīds neizrunāja līdz galam un raudzījās pētoši Ģertrūdē.

"Ja, saki man, kādu upuri tu prasi! Varbūt? " Arī

Ģertrūde neizrunāja līdz galam.
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"Es tev minēju par personīgās dzīves upurēšanu. Tas

attiecas vienīgi uz mani. Bet varbūt arī tev būs jācieš,"

Zigfrīds oārdomās runāja.

"Es varētu būt tev par traucēkli? Tu zini, es neesmu

nekāda granddāma. Es varbūt neiederēšos tavā jaunajā sa-

biedrībā?"

"Tu mani pārproti, Ģertrūde," Zigfrīds nosēdās viņai
blakus, uzlidams roku uz pleca. "Tev jāsaprot mani vārdi

plašākā nozīmē. Man būs jāaizceļo un jāslēdz ar ārvalstīm

dažādi līgumi. Tas no vienas puses. Man būs jāsarīko ār-

zemnieku uzņemšana mūsu jaunajā dzīvoklī un tu nevarē-

si iztrūkt. Mana prombūtne no mājas un intensīvā sabied-

riskā dzīve ienesīs mūsu kopdzīvē zināmus traucējumus.

Tā es saprotu tavu uzupurēšanos manis labā."

"Zigfrīd!" Ģertrūde pavērās viņā. Tad apvijusi viņam

ap kaklu rokas, padevīgi noteica: "Tavas gaišās acis mani

nekad nevils. Es tev ticu, Zigfrīd! Bet ja es tev būtu par

šķērsli, saki man to atklāti un es pati no tevis aiziešu, līdz

kamēr tu mani atkal sauksi atpakaļ!"

"Ģertrūde, kādas bērnišķības tu sarunā!" Zigfrīds viņu

rāja. "Tu mani mudini uz neceļiem. Bet es savu Ģertrūdi
nekad neatstāšu..." Viņš apskāva un skūpstīja Ģertrūdi.
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Septiņpadsmitā nodaļa

Nākošā dienā Zigfrīds, kā parasti, agri ieradās mini-

strijā. Ministrija atradās skaistā piecstāvu namā, kuru

valdība no kādas sabiedrības bija pirkusi. Tanī atradās

arī valsts kanceleja un sēžu zāle ministru kabineta vaja-
dzībām. Augšējā stāvā divi skaisti divpadsmit istabu dzī-

vokļi ministru prezidentam un ārlietu ministram.

Vakardienas saruna ar Ģertrūdi bija viņu lielā mērā

saviļņojusi. Kādēļ šie jautājumi, kuros izskanēja bailes un

neuzticība. Viņš sāka pētīt pēc cēloņa, bet neatrada pietu-
ras punkta. Nekad viņš nebija devis Ģertrūdei iemesla šau-

bīties par savu uzticību. Arī flirtu, šo mīlas rotaļu, viņš
neatzina; kur viņa dzīvei vajadzēja būt ar dziļāku saturu,

viņš nedrīkstēja spēlēties ar ikdienišķību un ar to apmie-
rināties. Viņš dažbrīd salīdzināja cilvēku ar kustoni, kas

iejūgts vezumā, tiek dzīts no mājas uz māju, kamēr ve-

zums iztukšots un viņš līdz nākošai dienai atbrīvots no sa-

va jūga. Vai cilvēks ar saviem kārtīgiem pienākumiem pret

sevi, ģimeni un sabiedrību nav tāds pats nastu nesējs ku-

stonis, varbūt vienīgi ar to starpību, ka cilvēks pats šo

jūgu labprātīgi uzņemas?
Savas dzīves saturu viņš šķita saskatām valstvīra ap-

ziņā, sargājot tautas un vispārības intereses. Viņa personī-

gā dzīve varēja būt piedēklis citai, plašākai dzīvei, kuras

audi savos sarežģījumos ievij visu personīgo, šūniņu orga-

nisku attīstību. Viņš dievinās Ģertrūdi kā mīļu,labu drau-

gu arī turpmāk! Spēlēdamies ar bērniem un tos apmīļo-
dams, kā vakar vakarā, viņš baudīs ģimenes laimi arī

uz priekšu, šī laime dos viņam atpūtu, spirdzinās jaunam
darbam un asinās domas.

Viņš mainīja savu uzskatu, ka vieglāk būt par jaunas
valsts ārlietu ministru, nekā par neesošas valsts ārpoliti-
kas vadītāju. Noorganizēt ministriju bez sakariem ar ār-

valstīm bija uzdevums, kas prasīja daudz atjautības un

enerģijas.
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Protams, iecelt attiecīgus departamentu direktorus ne-

bija liela māksla. Bet šie direktori, sekretāri, mašīnrakstī-

tājas un reģistratori nezināja ko iesākt un gaidīja rīkoju-

mus no resora vadītāja.

Kāda daļa bij ārvalstīm ar tikko proklamētu jaunu re-

publiku, kuru apdraudēja vēl vācu kara pulki aizmugurē
aiz Daugavas? Tām bija savi militārie priekšstāvji, kuri

lielā mērā simpatizēja vāciem un ne katrreiz sniedza savām

valdībām objektīvus ziņojumus.
Te nu atklājās Zigfrīdam plašs darba lauks, nostādīt

apstākļus pareizā gaismā.

Kādu dienu viņam pieteica Ludmilu. Viņš lika to aici-

nāt savā kabinetā.

"Es turēju par pienākumu taisīt jums savu viziti, mi-

nistra kungs," Ludmila, priekā starodama, sniedza Zigfrī-
dam roku. "Atrazdamās uz Latvijas zemes, novēlu jums
kā patriote vislabākās sekmes tajā augstajā amatā, kādu

ieņemat."
Zigfrīdu šāda Ludmilas oficiāla uzstāšanās pārsteidza.

Viņš nebija pie tās vēl pieradis.
"Arī es priecājos, ka esat atgriezušies dzimtenē," viņš

noteica, uzaicinādams viešņu apsēsties.
"Jūs patiešām te skaisti ierīkojušies. Lielas, gaišas

istabas. Arī no ārienes šis nams atstāj grandiozu iespaidu,
īsts valdības miteklis," Ludmila runāja, mērodama lielo

kabinetu ar nepretenciozo iekārtu.

"Māja piederēja kādai sabiedrībai, kura kara gados

pārtraukusi savu darbību. Valdība to ieguva savām vaja-

dzībām," ministrs lakoniski atbildēja.
Sarunas pavediens aptrūka. Likās, ka Zigfrīdam nav

viešņai nekas vairāk sakāms. Bija darba laiks un lieku

tērzēšanu viņš neatzina.

Ludmila to saprata. Viņa bija daudz ceļojusi, tikusies

ar tūkstots cilvēkiem, slēgusi darījumus un vedusi visda-

žādākās sarunas ar koncernu priekšstāvjiem un liela stila

finansistiem.

"Es nāku pie jums ar lūgumu un pēc padoma," viņa
uzsāka.

Zigfrīds pavērās runātājā ar pētošu skatu.
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"Es lūdzu valdību ņemt apsardzībā manu īpašumu Gat-

šinā. leguvu nelielu villu un tanī atrodas par dažiem miljo-
niem uzkrātas vērtības."

"Latvija ar Krieviju atrodas kara stāvoklī. Krievu pul-

ki vēl okupējuši Latgali un iekams tā nav atbrīvota un

nospraustas Latvijas etnogrāfiskās robežas, miers ar Krie-

viju vispāri netiks noslēgts, nekāda veida sarunas Latvijas

valdība ar Krieviju neuzsāks."

"Karš ar Krieviju neilgs mūžīgi!"
"Slēdzot mieru, valdība centīsies pēc iespējas nodroši-

nāt katra sava pilsoņa intereses Krievijā."
"Man jāatzīstas, ka esmu ministra kungu ar savu lūgu-

mu velti apgrūtinājusi. Vai drīkstu lūgt jūsu padoma?"

Zigfrīds no jauna pavērās runātājā un viņa skats kļuva
asāks.

"Vai man neriskēt pārkļūt robežai un ņemt savu īpašu-

mu savā personīgā apsardzībā?"

"Es to neieteiktu."

"Ko lielinieki man, sievietei, varētu ļauna nodarīt?"

"Riska varbūtība stāv ārpus manas kompetences."
"Jūs mani brīdināt?"

"Kā diplomāts es atturos dot padomu. Kā cilvēks es jūs

gribētu atrunāt no katra neapsvērta soļa."
Ludmila piecēlās.
"Pateicos!" Viņa sniedza Zigfrīdam roku.

"Es tomēr neuzskatu savu mantību Krievijā par zau-

dētu," viņa pie izejas noteica. "Tagad jāapskatās Latvijā,
ko man te uzsākt. Jūs zināt, es esmu liela komersante."

Zigfrīds piekrītoši pasmaidīja.
Kas viņa īsti bija, šī savādā sieviete? Kādā nolūkā viņa

šurp nākusi, prašņādama un savus plānus izklāstīdama?

Vai viņas runa nebija mākslota, viņas nodomi fantastiski?

Izlikdamās naiva, vai viņa nebija pārāk rafinēta un paš-

iedomīga? Kam viss tas stāstījums par īpašumu un miljo-
niem uzkrātām vērtībām Krievijā un sevis reklamēšana ar

savām spējām komercijā? Kamdēļ Ludmila viņam, Zigfrī-

dam, to visu sacīja?
Nākošās dienās ministru kabineta sēdē pārrunāja kādas

jaundibināmas akciju sabiedrības iesniegumu pēc pabalsta

hidroplānu un aeroplānu izgatavošanai. Satiksmes ministrs
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savukārt ziņoja par kādas citas firmas ogļu piedāvājumu

dzelzsceļiem, noslēdzot attiecīgu līgumu.

"Mums vispirms apbruņojams karaspēks un policija,
iekams sākam domāt par gaisa floti. Dzelzsceļi apkurināmi

ar malku, noārdot pasaules karā celtās tranšejas un blin-

dažas, kurās iebūvēts tūkstošiem asu kokmateriālu neru-

nājot par malkas sagatavošanu valsts mežos," ministru

prezidents Kārlis Ulmanis krasi nostājās pret abiem iesnie-

gumiem.

Projektu iesniedzēja bija Ludmila. Saņēmusi noraidošu

atbildi, viņa kādu dienu atkal pieteicās ārlietu ministrijā.

"Man negribētos domāt, ministra kungs, ka jūs kā

valstsvīrs nebūtu apsvēruši manu projektu lielo nozīmi

valsts labā. Nav taču noslēpums, ka valsts kase ir tukša,
un valstij pašai bez starpniekiem kreditēties ārzemēs ne-

veiksies. Vajadzību ir daudz. Tās būs jāaizpilda manai fir-

mai, kuru subsidē nopietni finansisti, vai arī daudzām ci-

tām, kas spējīgas kreditēt un kuru solīdums dažā ziņā ap-

šaubāms. Nav jāizlaiž arī no acīm, ka vācu karaspēks miti-

nājās Kurzemē un lielinieki Latgalē. Valsts vēl lielā mērā

apdraudēta un sarežģījumi vistuvākā nākotnē nav izslēgti,"
Ludmila runāja.

"Jūs paredzat jaunu karu?"

"Es runāju par sarežģījumiem. Es nupat kā atgriezos

no Berlīnes. Biiu arī Skandināvijā. Es daudz ko novēro-

ju."

"Sabiedrotie necietīs nekādas jaunas avantūras."

"Viņus interesē jaunās valstis kā politisks faktors par

sevi, mazāk šī faktora stabilizācija starptautiskā mērogā.

Protams, ja Anglijai vai Francijai būtu protektorāts par

mūsu valsti, mums nebūtu iemesla uztraukties."

"Arī tagad, kur Versaļas miera līgums parakstīts,

mums nav iemesla uztraukties."

"Vai šis miera līgums mūs absolūti sargā no uzbru-

kuma?"

"Nekas nav pasaulē absolūts un arī neviens miera lī-

gums."
"Tā tad varbūtības nav izslēgtas?"

"Līdzīgi dabas katastrofām."
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"Cilvēces katastrofa ir sākusies, kurp tā novedīs, mēs

nezinām."

"Evolūcija, ne katastrofa. Eiropas pārveidošanās pir-

mais posms."

"Vai jūs, ministra kungs, uzskatāt Eiropas savienoto

valstu ūniju par turpmāko cilvēces evolūcijas posmu?"

"Līdz tam mēs mūsu mūžā nenokļūsim. Tā tomēr nav

utopija. Bet cilvēces ģēnijs var vēl radīt citus izlīdzinoši

saistošus nolīgumus, piemēra dēļ, miera pakta noslēgša-

nu tautu starpā."

"Vai jūs tam ticat?"

"Es tam gribētu ticēt."

Ludmila brītiņu padomāja, tad piecēlās un atvadoties

noteica:

"Ar saviem priekšlikumiem es jūs, ministra kungs, un

valdību centīšos turpmāk neapgrūtināt. Nejūtos nebūt aiz-

vainota, ka tieku noraidīta. Bet manu brīdinājumu ņemat
tomēr vērā!"

Kādu dienu Ludmila aicināja pie sevis Arnoldu Veldri.

Viņa bija daudz par viņu dzirdējusi un gribēja ar viņu

personīgi iepazīties.

"Vai neesat pasteigti, inženiera kungs, ka tik nepa-

rastā veidā jauna sieviete jūs aicina pie sevis?" viņa smai-

dīdama uzrunāja Veldri.

"Jūs man rakstījāt veikalniecisku vēstuli un ar to man

pietika. Pārsteigums rodas manī tagad, ar jums iepazīsto-
ties: jūs tik jauna gados un dēvējat sevi par komersanti.

Esmu ziņkārīgs, kāda veida darījumos varu jums būt pa-

kalpīgs," Veldre galanti atbildēja un izņēma papirosu et-

viju. Tanī brīdī Ludmilai uznāca klepus un Veldre attu-

rējās no smēķēšanas.
"Es gribu dibināt liela stila tirdzniecības namu un mek-

lēju kompanjonus. Esmu dzirdējusi, ka jūs Krievijā ieņē-

muši atbildīgu posteni kādā fabrikā. Mēs latvieši visi esam

Krievijā darbojušies ar zināmiem panākumiem, guvuši zi-

nāšanas un uzkrājuši kapitālus.
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Nebūdami politiķi, mums jādibina saimnieciskā fronte,
kas jaunai valstij tikpat nepieciešama, kā labi noorgani-
zēta armija, kas sargā šo fronti."

Ļoti priecājos dzirdēt no jaunas sievietes šādus slē-

dzienus, kuriem nevaru nepiekrist. Atļaujos vienīgi piezī-

mēt, ka esmu kalnu inženiers un šaubos, vai atradīšu

Latvijā savā speciālitātē nodarbošanos. Par maz vēl mūsu

zeme ģeoloģiski izpētīta. Tagad, kur rūpniecība mūsu

valstī vispār sagrauta, nederētu sākt ar pētījumiem mums

vēl svešā nozarē, kur atjaunojamas agrāk pastāvējušās
fabrikas."

"Viena daļa, bet ne visas."

"Protams, līdz tam brīdim, kad radīsies iespēja domāt

par eksportu."

"Lielo mašīnu fabriku skursteni tomēr tik drīz nekū-

pēs."

"Gluži manas domas. Mums ir par maz izejvielu, lai

varētu dibināt neskaitāmas fabrikas un nodarbināt veselu

armiju strādnieku.

"Es tomēr simpatizēju technikas jaunieguvumiem un

moderna tipa uzņēmumiem."
"Kādi būtu šie uzņēmumi?"
"Piemēra dēļ — gaiskuģniecība."

Arnolds Veldre aprauti iesmējās.

"Jums mana ideja liekas fantastiska?"

"Fantastiska tanī ziņā, ka privātlīdzekļiem ne gaisa

flote, ne attiecīgu aparātu fabrikācija mūsu šauros ap-

stākļos nav izvedama. Protams, ja kāds fantasts šim nolū-

kam grib upurēt simts miljonu rubļu, viņš varētu ar laiku

gūt arī panākumus. Šī modernā rūpniecība dibināma ar

valsts pabalstu."
"Bet ja valdība garantē pasūtījumus un izsniedz pabal-

stus avansa veidā?"

"Es personīgi nevienā no valsts pabalstītā uzņēmumā

negribu piedalīties. Kreditu es atzīstu, bet ne pabalstu.

Tā jau ir filantropija!"
"Kādi jūsu uzskati par lieltirdzniecību ?"

"Tirgojoties ar labību, kokiem, liniem un oglēm, jābūt

speciālistam savā nozarē. Tā ir tikpat kā biržas spēle: šo-

dien devīzes krīt, rīt ceļas, parīt atkal krīt, un tā bez gala.
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Vienu gadu var pelnīt desmitiem miljonu, citu gadu jāno-
velk pēdējās bikses. Tas ir azarts, ko es neatzīstu. Esmu

vecmodīgs cilvēks, atzīstu vienīgi reālas iespējamības. Pro-

tams, arī es esmu savā mūžā, tā sauktos bada gados, pie-

kopis mazas spekulācijas. Tagad tām esmu pārvilcis
krustu."

"Atļaujat vēl vienu jautājumu?"
"Lūdzu!"

"Jūs taču ar kaut ko nodarbosities un neturēsiet rokas

klēpī?"

"Esmu materiāli nodrošināts un varu dzīvot no savas

mājas ienākumiem. Tomēr esmu pieradis pie darba un

plašuma, gribu studēt apstākļus un meklēt sev piemērotu
nodarbošanos. Vai tas būs parkets, finieri, sudmalas vai

kāda mechāniska darbnīca, es nezinu, kas mani vispirms
ieinteresēs un kādai rūpniecības nozarei es piegriezīšos.

Pagaidām mani aizņem sabiedriski pienākumi un tos es

stādu pirmā rindā. Man, vecākam cilvēkam, vēders nav

vairs vienīgais, kas jābaro un par ko būtu jālauza galva."
To teicis, Arnolds Veldre atvadījās un aizgāja. Pēdē-

jos vārdus viņš bija izteicis ar sev nepiemītošu sarkasmu.

Viņš nožēloja, ka to teicis jaunai sievietei. Rīt vajadzēja
notikt Ata Celmiņa pārvešanai no Inčukalna uz Brāļu ka-

piem. Viņš bija norūpējies par Loniju, kas visu pēdējo
laiku vargoja un kuras slimības dēļ viņas līgavaiņa mirstī-

gos pīšļus tikai rīt izraks no viena smilšu kalniņa, lai gul-
dītu citā.

Palikusi viena, Ludmila bezspēcīgi atkrita krēslā un

viņai uzmācās garš klepus. Kad tas pārgāja, viņa kramp-

jainiem pirkstiem burzīja mutautiņu un viņai saskrēja acīs

asaras. Kādu pārdrošību šis Arnolds Veldre pret viņu bija

atļāvies! Neviens vīrietis nekad vēl nebija ar viņu tā ru-

nājis, lietojot aizkarošas rupjības. Šis donžuāns un vācu

okupācijas laika spekulants viņai sludināja tirdzniecisko

ētiku!

Cik savādi, ka Zigfrīds Meierovics un Arnolds Veldre

viņu nesaprata. Vai viņa patiešām bija tik niecīga persona,

ka nebija cienīga nopietnām sarunām. Varbūt, ja viņa

būtu deklarējusi savu patieso mantas stāvokli un minējusi

tos kapitālus, kas glabājas ārzemju bankās, valdība ar viņu



147

rēķinātos un nenoraidītu viņas labi domātos priekšlikumus.
Tad arī Zigfrīds kļūtu pieejamāks un no valstiskā viedokļa
būtu kabineta sēdē iestājies par viņas iesniegumiem, tāpat
dzīves likstās norūdītais Arnolds Veldre, kas apšaubīja

viņas zināšanas un piedzīvojumus komercijā. Vēl bija par

agru atklāt visas kārtis, kur valsts drošība karājās mata

galā. Vēlāk, pēc kāda gada, kad zemē būs nodibinājušies
normāli apstākļi, valūta nostabilizējusies, kad nebūs jā-
dreb par tirdzniecībā un rūpniecībā noguldīto kapitālu dro-

šību, — ja, tad, atdabūjot no Krievijas uzkrātās vērtības

un pārvēršot tās zeltā: tad viņa uzsāks Viena pati, nodibi-

nās firmu Ludmila Rink, un pārsteigs sabiedrību. Par spīti
visiem viņas nelabvēļiem ...

Ko viņai tagad iesākt? Tuvojās rudens un drēgnās die-

nas grauzīs aizlausto veselību. Aizbraukt kaut kur uz dien-

vidiem? Atpakaļ uz Franciju? Ceļojums ļoti nogurdinošs.

Varbūt uz Polijas Karpatiem? Varšavā viņa nekad vēl ne-

bija bijusi. Jauna valsts, jauni apstākļi. Radnieciskais sla-

visms un izdaudzinātā poļu viesmīlība. Ja, viņa brauks uz

Poliju! Tur lieli rūpniecības centri un ogļu raktuves. Var-

būt nodibināt sakarus turpmākam.

Pēc divām dienām Ludmila aizceļoja.
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Astoņpadsmitā nodaļa

Romina Berlīnē saderinājās ar inženieri Valdemāru Jir-

gensonu. Šis klusais zinātnieks, kas caurām dienām sēdēja
bibliotēkās un kuru viņa no sākuma pansijā nemaz neievē-

roja, bija iekarojis viņas simpātijas tanī vakarā, kad viņa

jutās tik vientuļa un atstāta. Tagad viņa bija laimīga. Pir-

mo reizi savā mūžā viņa izjuta savādu mieru un viņas sirds

bija kā svaidīta un alka dziļāka piepildījuma. Nu viņai
vairs nevajadzēs nest sevi tirgū sabiedriskas domas priz-

mas gaismā, atkritīs klauvēšana pie svešām durvīm, kā ta-

nīs gados, kad viņa nodibināja savu skolu un no bankām bi-

ja jālūdzas nauda inventāra un mācības līdzekļu iegādāša-

nai, jāmēro ceļš uz Pēterpili pie iespaidīgām personām kon-

cesijas izgādāšanai; visbeidzot kara gados ar riebīgo ar-

meriieti Ter-Sarkisovu jāuztur labas attiecības savu no

dzimtenes izsvaidīto audzēkņu labā. Sažņaugtu sirdi viņa

bija spērusi dažu soli, kas bija tik pazeminošs un sievietes

necienīgs. Bet viņa negribēja palikt pusceļā un uzvarēto iz-

misuma brīžos pazudināt. Tāds liktenis bija ķēris daudzus

latviešu skolotājus priekš un pēc viņas direktrises lai-

kiem. Kaut arī dvēsele tukša, viņa bija sasniegusi savu un

atgriezās vācu okupācijas laikā Rīgā ar jaunām izredzēm

nākotnē. Tad straujais uzliesmojums sabiedriskā dzīvē,

bēgšana no lieliniekiem uz ārzemēm un Vilšanās Pāvilā

Melderī.

Viņa sākumā nevarēja aprast ar savu kluso, jauno lai-

mi. Tas bija tik savādi — attālināties no dzīves burzmas

noslēgta zinātnieka gara pasaulē, uzklausīt viņa vēsturiskos

pētījumus un zinātniskos slēdzienus. Viņa kā skolotāja ne-

kad nebija interesējusies par speciāliem priekšmetiem ār-

pus paidagoģijas. Bet Valdemārs Jirgensons atzina vienīgi

zinātni. Stundām ilgi viņš stāstīja par zemes slāņiem un to

saturu. Viņš pārzināja šos slāņus dažu simtu metru dziļu-
mā un Rominai dažbrīd šķita, ka viņš sadalījis visu zemes
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lodes čaulu diagrammās un aprāda tas vietas, kurās meklē-

jams zelts, dimants, platīna, varš, dzelzsrūda un ogles. Naf-

ta un dažādi dziedniecības avoti viņu neinteresēja, jo tie

nepiederēja pie zemes čaulas un neietilpa viņa speciālitātē.
"Es pastāvīgi domāju par to, kā mēs mūsu dzīvi iekārto-

sim," kādu vakaru, kad inženiers bija beidzis runāt, Romi-

na iebilda.

"Tu kādreiz minēji, ka dzīvoklis mums nebūs jāmeklē."

Romina aprauti iesmējās.

"Par dzīvokli mums nav jārūpējas, tas uz mums gaida.
Tavā rīcībā es nodošu trīs istabas, es paturēšu piecas."

"Es neesmu sabiedrisks cilvēks un labprāt ignorēju vie-

sības. Ar to tev, mīļā Romina, būs jārēķinās."
"Arī tas neietilpst mūsu jaunās dzīves plānā, Valde-

mār!" Romina jautri izsaucās. "Tev jau nozīmēts iepriekš
tavs darba lauks: augstskola, laboratorija, Latvijas zemes

slāņu pētīšana. Arī es negribu stāvēt dīkā, kur esmu visu

mūžu strādājusi. Es pieteikšos kādai valsts vidusskolai par

direktrisi. Varbūt arī Rīgas pilsētai."
"Tu gatavosi jaunatni augstskolai, es šo jaunatni atkal

dzīvei. Mūsu darba lauks būs viens un tas pats, Romina,"

Jirgensons noteica.

"Es varētu arī atvērt savu ģimnāziju, bet baidos no

rūpēm, kas mani visus šos gadus vajājušas kā aizšautu

putnu, kura lidojums nesokas un kam jālec no zara uz zaru.

Übaga tarba ir privātas mācības iestādes kase, kurā skol-

nieku graši tiek samesti tekošu izdevumu vajadzībām. Kā

jauna direktrise es ļoti bieži skaitīju klasē skolnieku gal-

viņas, un, aizverot vienas klases durvis, ceļā uz otru, kori-

dorā šīs galviņas jau pārvērtu rubļos. Pēc šādas inspekcijas

es atgriezos savā kabinetā garīgi salausta: galviņu bija

par maz, budžetā deficits. Tad sākās skraidīšana pa ban-

kām un diedelēšana pēc pabalstiem. Šo dzīvi, Valdemār,

es vairs negribu uzsākt!"

"To tev neviens neuzspiež, mīļā Romina. Es pat tevi

atrunātu saistīties ar valsts vai pilsētas mācības iestādēm.

Vismaz pirmā laikā."

"To es nevaru. Es negribu sevi sabiedriski aprakt."

To vakaru Valdemārs Jirgensons, pirms viņš Rominai
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novēlēja labu nakti, jau pie durvīm, ceļā uz savu istabu,
vēl iebilda:

"Mani šodien dzelzsceļā pārsteidza divi kungi ar savu

sarunu. Es sēdēju viņiem līdzās un nevarēju neuzklausīt

viņu atklāto izrunāšanos par Latvijas apstākļiem. Pēc tam

es personīgi uzmeklēju fon der Goltca brīvprātīgo vervēša-

nas biroju."
"Vai atkal sazvērestība un karš? Tagad, pēc Versaļas

miera līguma parakstīšanas?" Romina uztraukta vaicāja.

Viņa satvēra sava līgavaiņa roku un veda viņu atpakaļ uz

dīvānu, nosēdinādama sev līdzās. "Man jau viss sakārtots

aizceļošanai uz dzimteni. Rīt mēs brauksim."

"Mums nav iemesla aizceļošanu atlikt. Vēsture atkārto-

jas: pēc katra nelaimīga kara revolūcijas vilnis lauž sev

jaunu gultni, sagraudams un reizē atsvabinādams tautu

likteņus, aizskalodams mākslīgus izdambējumus, kas šos

likteņus, aizskalodams māklīgus aizdambējumus, kas šos

nedabiskai virskundzībai, kas nelielai ļaužu šķirai bija pie-

šķirta mūsu dzimtenē, tagad likvidējoties, šai virskundzībā

ieinteresētie nevar apmierināties ar Versaļas miera līgumu
— un grib uzsākt jaunas dēkas."

"Vai grāfs fon der Goltcs jau uzsācis jaunu kara gā-

jienu Latvijā?" Romina izbiedēta jautāja.

"Jelgavā savervēta skaitā 50.000 labi apbruņota armija.
Tā katru brīdi var doties uz Rīgu."

"Kas viņiem tur meklējams?"

"Revanšs pēc Liepājas puča un Cēsu kaujām. Safor-

mētas dzelzsdivīzijas un nāves bataljona daļas. Dibināti

krustnešu pulki ar krustu un miroņu galvu emblēmām."

"Ja Vācija šo karu atbalsta, es nevienu dienu vairs ne-

palieku šinī zemē. Rīt mēs aizceļosim. Brauksim uz Dā-

niju un no Kopenhāgenas ar kuģi uz Rīgu. Varbūt, ka vēl

nokļūsim dzimtenē pirms kara trokšņa. Šinī karā arī es

gribu būt aktīva, ja ne vairāk, tad kā žēlsirdīgā māsa."

Romina piecēlās un uzlika abas rokas savam līgavainim
uz pleciem, šinī brīdī viņa netiecās pēc glāstiem un negri-

bēja tiem aplaimot savu dzīves biedri. Viņas pirksti itkā

taustīja pēc nezināma spēka iejūtas, lielās acis meklēja
drošsirdības atbalsta. Viņas lūpas iedrebējās un pār tām

izlauzās rūgta atziņa:
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"Mēs, mīļo Valdemār, esam slikti pilsoņi un nosodāmi

patrioti. Tēvijai draud briesmas, bet mēs še svešumā ka-

ļam nākotnes plānus un gribam savu laimi dibināt uz dzim-

tenes drupām."

Inženiers noņēma Rominas skaistās rokas no saviem

pleciem un spieda tās savējās.

"Romina, tu man esi kļuvusi neizsakāmi mīļa. Tavā

sirdī atmirdz dimants pēc dimanta. Es nekad necerēju at-

rast šos dārgakmeņus. Mums patiešām apkaunotām acīm

būtu jāierodas dzimtenē, ja vēl joprojām paliktu svešumā.

Es šaubos, vai ar savām aprobežotām spējām varēšu būt

noderīgs tēvijas atbrīvošanas cīņās. Griba man tomēr ir.

Impulsu man dosi tu, Romina!"

To pašu nakti Romina Baldera un Valdemārs Jirgen-

sons aizbrauca uz Dāniju.

Parīzē, Versaļas miera sagatavošanas laikā, ārpus at-

sevišķu valstu ieinteresētām delegācijām saplūda desmi-

tiem tūkstošu dažādu tautu pilsoņi. Kaut arī ieceļošana
bija saistīta ar stingru kontroli un citiem ierobežojumiem,
meklēja ceļus tos pārspēt, lai nokļūtu Eiropas pirmajā gal-

vas pilsētā. Ļoti daudzi tiecās turp bez sevišķas misijas,

atpūtas un izklaidēšanās nolūkā, jo kara gados tie bija

piekalti savā dzimtenē, vai arī izsvaidīti pa svešām zemēm.

Inženiers Kārlis Ozols bija kā jauns dārzkopis aizceļojis
uz lekškrieviju, romantiski apprecējis kņazieni Kudašovu,

pēc tam beidzis augstskolu, izlīdzis ar kņazienes ģimeni un

karam sākoties iesaukts krievu armijā. Jaunais enerģis-

kais virsnieks drīz vien izpelnījās savas priekšniecības uzti-

cību un viņu deleģēja uz Amēriku kara materiālu pieņem-

šanai. Pēc lielinieku revolūcijas viņš palika uz sēkļa. Ap-

ceļojis daudzas latviešu kolonijas Amērikā, ieinteresēdams

tās par Latvijas republiku, viņš 1919. gada vasarā atgrie-

zās uz Eiropu un ieradās Parīzē, kur pēc Versaļas miera

parakstīšanas sastapa vēl dažus latviešu delegācijas lo-

cekļus.
"Es nevaru tukšām rokām atgriesties dzimtenē, līdz

šim Latvijas atbrīvošanas cīņās neņēmis dalību. Telegrā-
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fējat Pagaidu valdībai, vai tai nav vajadzīgi kara piede-
rumi un citas mantas, kas tagad par lētu naudu uzpērka-
mas no Sabiedrotiem," viņš griezās pie Dr. Oļģerta Gros-

valda, kas bija palicis Parīzē un nozīmēts Latvijas sūtņa

postenim Francijā.

"Es šaubos, vai valdībai būs nauda."

"Es izgādāšu kreditu. Ar pārtiku jau Amērika Laviju
kreditē. Kara materiālu tiem pārpilnam. Telegrāfējat!"

Pagaidu valdība pirkumu akceptēja.

Neiemaksājis neviena dolāra, inženieris Kārlis Ozols

nopirka veselu kuģa lādiņu dažādu mantu un nosūtīja tās

ar tvaikoni "Euphemia" uz Latviju.

Kopenhāgenā Rominai ar jauno dzīves biedri palaimējās

uz kuģa "Euphemia," kas devās ar dažādām mantām uz

Latviju, dabūt starpklaja pasažieru vietas.

Liels bija Rominas pārsteigums, tiekoties uz kuģa ar

Metu Krastiņa kundzi, kura ar nedaudz citiem emigrantiem

atgriezās no Francijas dzimtenē.

"Cik savādi, Meta, ka tik brīnišķīgi krustojas mūsu

ceļi!" Romina izsaucās. Tad viņa iepazīstināja draudzeni

ar savu līgavaini.
"Mēs tagad esam mainītās lomās, Romina: tu uzsāc

jaunu, laimīgu dzīvi, es atgriežos pie sasistas ģimenes si-

les," Meta skumji iebilda.

"Arī man šie astoņi mēneši emigrācijā nav bijuši vie-

nīgi svētku dienas. Mana Rīgas dzīve ir izpostīta un ārze-

mēs es izdzēru dažu rūgtu malku. Tāds mūsu, latvju sie-

viešu liktenis, kas prasa upurus no bērnu kājām."

"Vistraģiskākais, Lonija raksta, ka mūsu ģimenes gal-

vas kaps nav sameklējams. Cilvēks dzīvojis darba svētīgu

mūžu, izrauts no dzīves un kaut kur grāvja malā aprakts.

Vai tas nav briesmīgi, Romina?"

"Lonija bija mēģinājusi tēvu vēl glābt, riskēdama ar

savu dzīvību. Alvīna man viņu notēlojusi kā reti drošsir-

dīgu jaunavu."
"Arī viņa, savā jaunā dzīvē salausta, zaudējusi savu

iecerēto. Man vēl atmiņā tas vakars, kad viņi slepeni mūsu

mājās saderinājās. Es Loniju uzmeklēju viņas guļamistabā
un svētīju viņas mīlu. Itkā paredzēdama savas dzīves tra-

ģiku viņa mani sapņaini uzlūkoja, ne vārda par savu laimi
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nebilzdama. Tagad es esmu nopietni norūpējusies par viņas
likteni. Man dažbrīd ienāk prātā, ka Lonija spējīga spert

pat kļūmīgu soli."

Abas draudzenes viņu sarunās iztraucēja gongs, aicinā-

dams pusdienā.

Rīt bija nolikta Ata Celmiņa trūdu pārvešana no Inču-

kalna uz Brāļu kapiem.

Namdarmeistars Celmiņš jau sen gribēja to darīt, arī

Arnolds Veldre šo nodomu pabalstīja, bet Lonija lūdza no-

gaidīt māti atbraucam no Francijas. Viņa slimoja un bija
uztraukta par savu veselības stāvokli. Māte bija viņu kā

līgavu svētījusi, viņa nedrīkstēja iztrūkt viņas izredzētā

bērēs.

Bija norunāts, ka viņa brauks līdz uz Inčukalnu un būs

klāt pie līķa izrakšanas un pārvietošanas jaunā zārkā. Viņa
vairs nešaubījās, ka Atis patiešām kaujā kritis un ka nav

notikusi slepkavība. Bet viņa vēlējās skatīt vēl reiz viņa

seju, neskatoties uz to, ka tas jau trīs mēnešus gulējis
zemes klēpī.

Lonija nešķīrās no viņai veltītās dienas grāmatas un to

pārlasīja simtām reižu. Sirgdama ar bezmiegu, arī šonakt

viņa izraudzījās šo lektīru.

"... Pie mums štābā atveda vācu kavalerijas rotmistru

Otto Goldfeldu un divus vācu kareivjus, kas pārbēguši no

Ķemeru frontes pa jūru uz Igauniju. Tērbatas igauņu ko-

mendants tos stiprā apsardzībā sūta mums. Viņi teicas

esam republikāņi, sanākuši naidā ar grāfu fon der Goltcu

un grib stāties mūsu rindās pret monarķiskās Vācijas re-

staurēšanu, jo vāci izraudzījušies mūsu dzimtenes iekaro-

šanu kā izejas punktu savu nodomu varbūtējai izpildīšanai.

Mums šī versija sen bija zināma. Pagaidām mēs pārbēdzē-

jus atstāsim brīvā. Varbūt, ka tiem uzticēsim neatbildīgu

aizmugures dienestu."

"... Pie mums atveda lielinieku tribunāla priekšsēdē-

tāju. Pulkvedis Zemitāns to nenošāva, bet pavēlēja apcie-

tināt. Viņa devīze: neiznīcināt latvju tautu ar atriebības

aktiem. Arī grēcinieki varot atgriesties un pastrādāto ļau-

numu izpirkt ar labu darbu. Mēs novērojām štābā, ka ļau-
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dis denuncē aiz atriebības. Gluži tās pašas ainas, kā pēc
1905. gada revolūcijas, kad caur mēlnesību tūkstošiem cil-

vēku krita par upuriem soda ekspedīcijām".

"

...
Es apbrīnoju latvju zemnieku, pa kura druvām

pēdējos gados pārstaigājušas tik daudz svešas un tautai

naidīgas armijas. Par rekvizīcijām viņam uzkrājušies
kaudzēm dažādi kvitējumi. Kad viņš tos iekasēs? Ja pat-

stāvīgai Latvijai būtu miljardu atlīdzības fonds, nepietiktu

izlaupīto kaut arī tikai pa daļai līdzināt. Man sevišķi žēl

sirmo lauku saimnieku un viņu veco, salīkušo kalpu. Viņi
atceras vēl klaušu laikus un muižu nastas. Viņi salīdzina

savus likteņus ar savu tēvu tēvu likteņiem, kad barons bija

kungs par viņu mantu, un mierinājās pašapziņā, ka viņu
bērniem klāsies labāk, izbeigsies kari un viņi nenogurstošā
darbā atgūs zaudēto. Ja es būtu mākslinieks, es radītu ve-

selu galeriju šo dievticīgo smaidošo seju, ar labsirdībā

sprēgājošām acīm un baltiem linu matiem. Šī paaudze drīz

vien izmirs un tagadējai ir citas dzīves parašas un tikumi."

"... Arī mēs rekvizējam zemniekam labību, lopus, pa-

jūgus. Varbūt ne tik nežēlīgi, kā to darījuši krievi, vāci un

lielinieki, atņemdami pēdējo miltu sauju un zirdziņu. Mums

tauta pati labprāt atdara savus mantu kambarus un atdod

pēdējo pudu miltu, piedodot klāt pavalgam nokvēpušu šķiņ-

ķa gabalu. Neviens neatsakās no šķūtīm. Ja ceļš ved gar

baronu pilīm, kuras tagad tukšas, slēpjoties viņu valdnie-

kiem vācu karaspēka aizmugurē, zemnieks met nicinošus

skatus uz pils augstajiem torņiem. Dažs nenociešas un ie-

minas: "Lūk, šai gatvē, pie tā resnā ozola, piektā gadā pa-

kāra manu dēlu." Un runātājs pierauj zirgam grožus, itkā

bēgdams no šīm pilīm. Naids tautā pret muižniekiem ie-

sakņojies par daudz dziļi. Tādēļ karš pret vāciem tautā tik

populārs. Mums zemnieks sargā aizmuguri un vada mūsu

izlūkus. Es bieži sev jautāju: kāda atmaksa būs viņam par

to?"

...
"Biju kaujā. Mūsu pretinieki bija tie paši vāci, ar

kuriem mēs karojām plecu pie pleca Kurzemē pret lielinie-

kiem. Tā pati rota, bet sastāvā divreiz lielāka par mūsējo.

Abās pusēs bija kritušie. Gūsta mēs neatzīstam. Trīs viņu

izlūkus mani jaunekļi nošāva."
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"... Laimīgas mums bija Cēsu kaujas. Mēs zinājām,
ka uzvarēsim..."

"... Tagad mēs vajājam ienaidnieku. Tas apcietinājies

pie Inčukalna. Mūs neatbaida viņa pārspēks. Es iešu savas

rotas priekšgalā. Līdz šim mani nav ieskrambājusi neviena

ienaidnieka lode. Lonija, tu esi mans talismans un sargi
mani arī turpmāk. No Inčukalna līdz Rīgai — divi dienu

gājiens. Gaidi mani ..."

Nākošā dienā izraka virsnieka Ata Celmiņa līķi. Lonija

nokrita pie viņa trūdiem.

Ar kareivisku godu, tās pašas rotas virsnieki ienesa

czola zārku vaiņagiem pušķotā vagonā. Viņi nostājās zār-

kam abās pusēs ar kailiem zobeniem kā sargi.

Rīgā bēru vilcienu sagaidīja ziemeļarmijas virspavēl-

nieks pulkvedis Zemitāns ar štābu, daudz virsniekiem un

rotu kareivjiem —.

Viss stacijas laukums un tuvējās ielas bija pilnas ļaužu.
Atskanot sēru mūzikai, virsnieki, iznesa zārku no vago-

na, novietoja vaļējos līķratos, pārklājot ar sarkanbalt-

sarkano valsts karogu.

Puķes un vaiņagus novietoja divos atsevišķos pajūgos.

Divpadsmit virsnieki kailiem zobeniem nostājās līķ-
ratiem abās pusēs.

Atskanēja komanda, kara orķestris uzsāka šopēna sē-

ru maršu, rota sakustējās, šauteņu stobriem ar durkļiem
galā laistoties rudens saulē pār kareivju pleciem. Atkal vie-

nu brīvības cīnītāju veda uz Brāļu kapiem.
Aiz zārka gāja Lonija ar māti, sirmais Celmiņš ar otru

dēlu virsnieku, Romina Baldera, Valdemārs Jirgensons un

un Arnolds Veldre. Tad Zemitāns ar ziemeļarmijas augstā-

kajiem virsniekiem, kareivju rota un tūkstošiem tautas.

Kapa runu sacīja veco strēlnieku mācītājs Apkalns,

ņemdams savai runai par pamatu bībeles vārdus:

"Bet ja tu viņa balsij klausīdams klausīsi un darīsi vi-

su, ko es runāšu, tad es būšu tavu ienaidnieku ienaidnieks

un tavu pretinieku pretinieks."
Skaistā runā mācītājs aprādīja, ka tautas balss, kurai

virsnieks Atis Celmiņš klausījis, cīnīdamies un mirdams

par savu tautu, ir bijusi arī Dieva balss, kas aicinājusi uz

šo cīņu. Viņš darījis pēc bībeles vārdiem visu, uz ko viņu
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aicinājusi tauta. Latvju tauta būs mūžīgs pretinieks sve-

šiem iebrucējiem un katra tēvijas sarga nāve šo pretestību

vairodama vairos...

No armijas runāja pulkvedis Zemitāns un pulka koman-

diers, cildinādami aizgājēju kā drošsirdīgu un priekšzīmī-

gu virsnieku.

Zārku nolaižot kapā, atskanēja visas rotas ardievas zal-

ve un valsts karogs noslīga pār vaļējo kapu.

Lonija pirmā uzmeta trīs saujas smilšu uz sava līgavai-

ņa trūdiem.

Viņa turējās varonīgi, jo asaras viņai bija izsīkušas.

Caur sēru plīvuru mirdzēja viņas lielās acis retā spožumā.

Arnolds Veldre uztraukts viņu vēroja. Viņam bija

skaidrs, ka Lonija kaut ko apņēmusies darīt. Un tas arī

notika: nākošā dienā Lonija uzģērba žēlsirdīgās māsas

tērpu.
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Deviņpadsmitā nodaļa

Zigfrīds Meierovics bija noorganizējis Latvijas priekš-
stāvības Igaunijā, Somijā, Skandināvijas valstīs, Anglijā
un Francijā. Arī viņa resora iekšējā uzbūvē bija izveidota:

noorganizēti departamenti, kuru tiešais uzdevums bija Lat-

vijas propaganda ārzemēs. Sarežģītas vēl bija attiecības ar

Krieviju un Vāciju.

Latgali terorizēja lielinieku kara pulki un nebija izre-

dzes, ka tie aties brīvprātīgi uz etnogrāfiskām robežām aiz

Zilupes, kura šķīra Krieviju no Latvijas. Maskavas varas-

vīri gadu atpakaļ bija arī deklarējuši tautu pašnoteikšanās

principu, līdzīgu Vudro Vilsona 14 punktiem, bet šo princi-

pu viņi atzina padomju federācijas robežās un citām tau-

tām pilnīgi sakūstot ar viņu iekšējo iekārtu un pakļaujoties
ārpolitikas hegemonijai. Būtu loģiski, kaKrievija, sabrūkot

padomju iekārtai Latvijā, nepretendētu uz Latgali kā Lat-

vijas valsts sastāvdaļu un nepabalstītu latviešu lieliniekus

ar savu karaspēku, pārtiku un naudu, bet Maskavas varas

vīri nebija savu pasaulei deklarēto principu sekotāji, viņi

gribēja uzburt komūnistisko imperiālismu un pasaules re-

volūcija bija viņu gala mērķis. Tā bija viņu Betlēmes

zvaigzne, kuras priekšā viņi locīja ceļus. Jaunlaiku svētie

priesteru tērpos, kas bija mērcēti asiņu jūrā.

Vācu ģenerālis fon der Goltcs,apslēpti valdīja Kurzemē.

Viņš nevarēja aizmirst Cēsu kaujas un gatavojās uz revan-

šu. Viņu lielā mērā pabalstīja Berlīnes valdības divējādā

spēle: pret Sabiedrotiem viņa taisnojās, ka viņai nav ar

fon der Goltca nodomiem nekā kopēja, bet patiesībā Berlīnē

atklāti vervēja baltiešu pulkiem brīvprātīgos, vācu valsts

dzelzsceļi tos pārvadāja uz Kurzemi un ārlietu ministra

Mūllera partijas biedrs Augusts Vinnigs sekmēja fon der

Goltca iekarošanas plānus Baltijā. Šo divkosību atmaskoja

neatkarīgais sociāldemokrāts Haase divās reichstāga sēdēs,

kas deva iemeslu maršālam Fošam brīdināt vācu valdību
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šo spēli pārtraukt, ieceļot Sabiedroto kontrolkomisiju vācu

karaspēka daļu izvākšanai no Lietuvas un Latvijas.

Tanī pašā laikā krievu ģenerāļa Judeniča armija tuvo-

jās Gatčinai un Pēterpils bija apdraudēta. Berlīnē bija no-

dibinājusies Krievijas rietumu valdība ar fon Knorringu

priekšgalā un sastādīja savus kara pulkus no krievu gū-

stēkņiem Vācijā, kuru virspavēlniecība piesavinājās biju-

šais kapelmeistars Bermonts, izsludinādams sevi par kņazu
Avalovu. Sastādījās triumvirāts: grāfs fon der Goltcs,

kņazs Avalovs un fon Knorrings. Naudu jaunam karagā-

jienam pret Latviju apsolīja dot kāds starptautisks baņ-

ķieru konsorcijs.

Padomju Krievija bija iebiedēta, ģenerālis Judeničs pie

Gatčinas, igauņi pie Pleskavas, latvieši Latgales robežās un

krievi rietumu armijā varēja virzīties Daugavpils-Viļņas
virzienā uz Maskavu. Sibirijā cīnījās pret viņiem admirā-

lis Kolčaks un Krievijas dienvidos Deņikins.

1919. gada 12. septembrī Maskava noraidīja parakstītu

ārlietu komisāra Čičerina dzirksteļu telegrammu, kurā pie-

dāvāja Latvijai uzsākt miera sarunas, pārtraucot kara dar-

bību Latgalē. Līdzīga satura telegramma bija adresēta

igauņu valdībai Rēvelē.

Padomju Krievijas miera piedāvājums Latvijai un

Igaunijai izsauca dzīvu atbalsi Vakareiropā. Parādījās

presē ievērojamu politiķu intervijas. Anglijas prēmjers

Loids Džordžs izteicās, ka jaunām nomaļu valstīm Baltijas

jūras piekrastē nevarētu ņemt ļaunā, ja tās noslēgtu ar

Krieviju mieru. Sabiedrotie par šīm valstīm līdz šim bij

maz interesējušies un atturējušies no aktīvas pabalstīša-

nas. Bet lielvalstu taktika drīz vien izpaudās angļu-franču
flotes ekspedīcijā Baltijas jūrā ar bāzi Daugavgrīvas ūde-

ņos.

Apspriedusi ārkārtējā sēdē Krievijas miera līguma pie-

dāvājumu, Latvijas Pagaidu valdība nolēma telegrammas

tekstu nosūtīt Igaunijai un Sabiedrotiem. Šinī ministru

kabineta sēdē Zigfrīds Meierovics uzsvēra, ka Latvija, uz-

sākot ar Krieviju patstāvīgas miera sarunas, izolētos un

nokļūtu zem Krievijas iespaida. Grāfam fon der Goltcam

būtu iemesls uzbrukt Rīgai, karu nepieteikušam.
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Krievijas miera piedāvājums uztrauca Bennc-nta ie-

dvēsmotāju grāfu fon der Goltcu. Bija pienācis pēdējais
brīdis uzstāties aktīvi, lai vispirms Latviju, tad Igauniju
noslaucītu kā patstāvīgas republikas. Monarķisms Vācijā

ar Versaļas miera parakstīšanu bija sagrauts, to varēja
vēl atdzemdināt Krievijā, kur lielinieki bija ieslēgti no Ju-

deniča, Kolčaka, Deņikina armijām un ceļš caur Rīgu un

Daugavpili uz Maskavu bija brīvs. Uzvaras gadījumā lielā

nedalītā Krievija izstieps roku vācu monarķistiem un pa-

saules karā novājinātie Sabiedrotie, amērikāņiem atstājot

Eiropas kontinentu, būs bezspēcīgi likt ceļā šķēršļus di-

vām lielākām monarķijām diktēt savu gribu no jauna pa-

saules politikā. Viņš bija Somijā ārkārtīgi viegli uzvarējis
sarkano armiju. Okupējot Latviju, Sabiedrotie būtu nostā-

dīti notikuša fakta priekšā un atriebts angļu ģenerālim,
kurš bija uzdrošinājies viņam, grāfam fon der Goltcam,
diktēt Kurzemes iztīrīšanu no vācu kara pulkiem.

5. oktobrī notika Jelgavā liela vācu-krievu karaspēka

parāde, kuru pieņēma ģenerālis grāfs fon der Goltcs un

Bermonts-Avalovs.

6. oktobrī Bermonts, kā rietumu armijas virspavēlnieks,

parakstīja uzbrukumu Rīgai 8. oktobrī agri rītā.

— "Pilsoņi! Melnais bruņnieks atkal nāk! Pie ieročiem!

Uz pēdējo cīņu!"

Šādas proklamācijas izlaida atsevišķās studentu rotas

komandieris, uzaicinādams brīvprātīgos stāties ierindā.

9. oktobrī: valdība paziņoja:
"Karu iepriekš nepieteicot, pretēji visā civilizētā pa-

saulē pieņemtiem noteikumiem, vācu karaspēks, kopā ar

dažām krievu karaspēka nodaļām un zem krievu karaspēka

segas, šorīt uzsāka uzbrukumu Rīgas virzienā.

Latvijas varonīgie kareivji līdz šim visus uzbrukumus

atsituši un valdība ir pārliecināta, ka Latvijas armijai būs

spēka diezgan, lai likvidētu noziedzīgo uzbrukumu ..."

lenaidnieks uzsāka uzbrukumu trijos virzienos: uz

Olaini gāja dzelzsdivizījas, uz Ķekavu-Baldoni vācu leģioni

un uz Tukumu-Sloku krievu daļas.

10. oktobrī maršals Fošs nosūtīja vācu valdībai jaunu

notu, pieprasīdams vācu karaspēka avantūras likvidēšanu

Baltijā. Uz šo pieprasījumu vācu valdība pēc nedēļas at-
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bildēja ar garu taisnošanās rakstu, bet savu karaspēku no

Latvijas neatsauca.

Grāfs fon der Goltcs uzbruka ar 50.000 labi apbruņotu
armiju. Dažām daļām bij uz desmit vīriem ložmetējs.

Cēsu kauju revanšs bija sācies. Tagad operācijas va-

dīja grāfs fon der Goltcs personīgi un bija vairāk kā pār-

liecināts, ka uzvara būs viņa pusē.
Trešās dienas vakarā vāci pārvaldīja visu Daugavas

kreiso krastu no jūras līdz Ķekavai. Vēl viens lēciens uz

Daugavas tiltiem un Rīga būtu kritusi. Šo lēcienu vāci ne-

iegaumēja, to neparedzēja arī Vidzemes divīzijas koman-

dieris Zemitāns, atvilkdamies ar savu štābu uz Juglas pozi-

cijām un pārraudams saites ar Torņkalnā vēl karojošām

savas divīzijas atsevišķām grupām.
Trīs dienas Rīgā valdīja ārkārtīgs uztraukums un ap-

jukums. Tautas Padome un valdība bija pārcēlušās uz Cē-

sīm. Armijas virspavēlnieks ģenerālis Simansons zaudējis

visus sakarus ar atsevišķām karaspēka daļām un viņu štā-

biem. Kareivji un virsnieki pulcējās paši uz savu roku un

apsprieda stāvokļa nopietnību. ledzīvotāji slēpās savos dzī-

vokļos, citi atkal bēga gan pajūgos, gan kājām uz Vidzemes

iekšieni. Vācu lielgabali drūmi dunēja, ārdīdami Rīgas na-

mus un nogalinādami mierīgus iedzīvotājus. Igauņi atsū-

tīja divus bruņotus vilcienus, kas bija liels atbalsts šais

kritiskās dienās.

Kad Torņkalns bija kritis un latviešu karaspēka daļas
lielā nekārtībā atkāpās pāri tiltiem uz Daugavas labo kra-

stu, radās daži drošsirdīgi virsnieki un kareivji, kas uzņē-
mās tilta galu apsardzību Daugavas kreisajā krastā. To

diktēja apstākļu nepieciešamība: atiešanai uz jaunām pozī-

cijām jānotiek ritmiskā kārtībā, bet ne haotiskā bēgšanā.
Tad vēl krita svarā vajāšana no ienaidnieka puses, kur pār

Daugavu bija tikai divas pārejas, abi tilti. Šos drošsirdīgos

pulciņus noorganizēja kapitāns Bruņinieks un Arnolds

Veldre, vispārējā uztraukumā pazaudējuši savas komandas.

Viņi komandēja kailiem zobeniem un nepaklausīgie izbau-

dīja viņu cirtienu smedzošās sāpes. Viņu komandā darbojās

abi Krastiņa dēli — Mintauts un Visvaldis un Romāns Cel-

miņš — visi jauni virsnieki. Kad uz tiltiem bija nodi-

bināta kārtība, noorganizēja jaunus pulciņus, kas ieņēma



161

Akmeņu — Šoneru ielas izejas punktus, uzcēla tur barikā-

des un drāšu žogus, lai liktu ienaidniekam ceļā šķēršļus
tiltu forsēšanai. Citi atkal ar ložmetējiem novietojās tuvē-

jo namu augšējos stāvos.

Nakts pagāja mierīgi un latviešu daļas pārgāja Dauga-

vas labajā krastā.

'"Tiltu izgriezt!" komandēja drošsirdīgais, kaujās no-

rūdītais kapitans Bruņinieks, uzrāpies uz dzelzstilta virsē-

jām margām. Viņš vēroja Jelgavas šosejā ienaidnieka bru-

ņotos automobiļus un aiz tiem jātnieku eskadronu, kuri ne-

bija vairs kilometra attālumā no Daugavas kreisā krasta.

"Tiltu laukā" kliedza Arnods Veldre, izraudams no

maksts zobenu un turēdams to paceltu pret sargu.

"Ātrāk! Ātrāk! lenaidnieks tuvojas!" draudošā balsī

pavēlēja Bruņinieks, nolaizdamies no margām, lai personīgi

ņemtu dalību tilta posma izgriešanā.

Koka tilts bija jau izgriests tūliņ pēc tam, kad latvju

karaspēka daļas bija atkāpušās. Arnolds Veldre to zināja,

bet viņš uzkliedza Mintautam Krastiņam:
"Vēl vienu posmu laukā! Ja nav iespējams, uzspridzi-

nāt!"

Jaunais virsnieks ar palīgiem devās turp.
Nobaidītais dzelzstilta sargs, ieslēgts no latvju virsnie-

kiem, no kuriem vienīgi Arnolds Veldre tam sekoja uz pē-

dām ar kailu zobenu labā un uzvilktu revolveru kreisā rokā,

tuvojās elektriskai ierīcei, no kuras mechānisma, piespiežot
pogu, atkarājās jaunā dzelzstilta liktenis. Virsnieki bija

par to jau rūpējušies, iegādādamies dinamitu, lai gadīju-

mā, ja tilta posms nebūtu izgriežams, to saspridzinātu. To

krievi bija darījuši ar veco dzelzstiltu 1917. gadā vāciem

ieņemot Rīgu tas vēl tagad nebija izlabots. Jaunā tilta pos-

mu arī toreiz izgrieza.
Mechānisms funkcionēja. Tūkstošiem pudu smagais til-

ta posms sakustējās, krakšķēdams un stēnēdams kā mūža

sirmgalvis iztraucēts savos sapņos, un vērsa savu drūmo

seju uz Zaķu salu. Radās vairāk asu plata sprauga.

Tilta izgriešanas darbiem sekoja igauņu bruņotā vil-

ciena komanda: tā šim aktam salutēja. Latvju kareivju

pulciņš, kuru komandēja virsleitnants Grundmanis, saveda

kārtībā kādu vecu lielgabalu un izšāva uz ienaidnieka bru-
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ņotiem automobiļiem un jātnieku eskadronu, kas bija jau

sasnieguši tiltu galu Daugavas kreisajā krastā.

Arnolds Veldre pasniedza tilta sargam simts ostrubļus.
"Tagad, zēni, pie tranšeju rakšanas Daugavmalā! Mums

jārēķinās ar apstākli, ka ienaidnieks mēģinās pārsviest
pār šo spraugu pontona daļas," kapitans Bruņinieks ko-

mandēja, raudzīdamies lēni plūstošos Daugavas ūdeņos zem

savām kājām. "Desmit vīriem ceļamas barikādes vecā tilta

šinī galā, pārējie pie tranšejām!"

Kareivji izklīda pa tuvējiem iekšpilsētas namiem, at-

prasīdami no sētniekiem ledus laužamās dzelzsstangas, ar

kurām tie parasti atkusnī atbrīvoja ielas bruģi. Nesa zā-

ģus un cirvjus, dēļus un vecas kastes, sadabūja dzeloņ-
drāti, no bodniekiem maisus un striķus, visādus nederīgus

priekšmetus tranšeju vajadzībām. Darbs kūsāja. Līdzeno

Daugavmalas akmeņu bruģi saskaldīja gabalos, sadalot

sektoros. Kad pirmā tranšeju līnija bija izrakta un kareivji

ar ložmetējiem tanī novietojušies, Arnolds Veldre bija sa-

gādājis Daugavas sargiem brokastis, apstaigādams tirdzi-

niekus un tuvējos namus un valdības vārdā rekvizēdams

pārtiku. Sakari ar štābu vēl nebija nodibināti.

Tikko kareivji bija baudījuši pirmos brokasta kumosus,

piestrēbdami karstu tēju, kad Daugavas otrā krastā sā-

kās stipra apšaudīšanās. Izrādījās, ka dažas latviešu ko-

mandas daļas, kas sargāja armijas atkāpšanos, vispārējai

vadībai, sevišķi Vidzemes divīzijas štābam pazaudējot sa-

karus ar savām daļām, bija nogrieztas Daugavas kreisajā
krastā un tām tagad uzbruka vāci ar lielu pārspēku. Izmi-

suma pilna bija šī cīņa. Latvieši aizstāvējās varonīgi, izšau-

dami pēdējās patronas. lenaidnieks zvēriski uzbruka, sa-

kropļodams pat līķus. Daži privāti, riskēdami ar savu dzīvī-

bu, šos līķus pievāca un nofotografēja un vēlāk nodeva šos

kauna traipa skatus atklātībai.

Daugavas sargi labajā krastā atklāja no tranšejām lož-

metēju un šauteņu uguni. Igauņu bruņotie vilcieni bom-

bardēja savukārt.

Bet glābt nāvei nolemtos neizdevās. Kad apšaudīšanās

Daugavas kreisajā krastā apklusa, ienaidnieks atklāja ugu-

ni uz labo krastu.
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Bija redzams, ka divas jātnieku grupas aizaulekšo uz

abu tiltu galiem. Nodārdēja dobji lielgabalu šāvieni, seg-

dami jātniekus. Bet viņi tika līdz pustiltam, tad aizaulekšo-

ja atpakaļ. Tas pats liktenis bija bruņotiem automobiļiem.

"Nokavējušies!" zobojās latvju kareivji tranšejās rai-

dīdami ložmetēju uguni uz tiltu galvām viņā pusē.

"Melnais bruņinieks pārspekulējies! Naktī tas būtu ar

vienu lēcienu bijis Daugavas šinī pusē. Tagad liksim drus-

ku pagaidīt," otra kareivju grupa piebalsoja un ložmetēji

no jauna nosprakstēja.

Arī igauņu bruņotie vilcieni bombardēja bez mitēšanās.

Ap pusdienas laiku ieradās Daugavmalā armijas virs-

pavēlnieks ģenerālis Simansons ar savu štāba priekšnieku
Ed. Kalniņu. Viņi izteica drošsirdīgajiem Daugavas sar-

giem pateicību.

Turpat, apspriedies ar virsnieku grupu, ģenerālis Si-

mansons iecēla par Rīgas komandantu pulkvedi-leitnantu

Gailīti un Arnoldu Veldri par viņa palīgu.

"Tagad es visus nodevējus lekšrīgā saņemšu kā cāļus
maisā. Pēc stundas es noslēgšu visu Daugavmalas rajonu
būrī un vai tam pārdrošajam, kas iepīkstēsies manā krāti-

ņā un ar vienu aci mēģinās palūrēt uz Daugavas otru kra-

stu!" Arnolds Veldre svarīgi noteica un tūliņ ar Gailīti at-

stāja Daugavmalu.

Līdz pievakarei lekšrīgā līdz bulvāriem bija noslēgts

cietoksnis, uz visiem ielu stūriem dežūrēja kareivju patru-

ļas. Izlīmēja komandanta ziņojumu, piedraudot ar nāves

sodu, ka kustības brīvība pārtraukta, naktī visi logi aizse-

dzami, telefona sarunas noliegtas.

"Nu man atkal piemērots darbs, kas prasa visu enerģi-

ju," Arnolds Veldre smiedamies teica Rominai Balderai, ie-

razdamies uz brīdi viņas dzīvoklī, kur vēl vienmēr ieņēma

divas istabas. "Es varu zvērēt, ka, ja noķeršu kādu spiegu,
to tūliņ pie laternas staba, citiem par biedinājumu, bulvā-

ru rajonā, visdzīvākā kustības centrā! Nodevējiem node-

vēju sodu!"

"Vai mums no ienaidnieka apšaudīšanas briesmas ne-

draud?" Romina jautāja.
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"Vienīgi mājas sētas pusē."
"Es tomēr neatstāšu savu guļamistabu, kurai logi iziet

uz sētu," Romina noteica. Viņa šodien bija uzmeklējusi Lo-

niju slimnīcā, kur tā kopa Torņkalnā ievainotos kareivjus.
Vienam no tiem bija pāršauts žokļa kauls, visa galva nosie-

ta ar vati un marli. Šo tēvijas sargu baroja ar kādu šķidru
putru, kas nav jāsagremo. Romina nebija izšķīrusies, vai

pieteikties par māsu slimnīcā, vai organizēt kādu palīdzī-
bas komiteju kareivjiem, apgādājot tos ar veļu un visu ne-

pieciešamo. Viņai bija zināms, ka tādu palīdzības komiteju

bija organizējušas angļu sievietes pasaules karā. Viņa par

to ieminējās Arnoldam Veldrem.

"Savu pabalstu es jums apsolu. Pilsētas komandants

izsludinās apavu un siltas veļas nodevas pilsoņiem, un pie-

ņemšanas punktus pārzinās sievietes. Uz redzēšanos!" Ar-

nolds Veldre, to teicis aizsteidzās.

Valdība un Tautas padomes locekļi bija atgriezušies no

Cēsīm, kurp tie pirmā uztraukumā bija pārcēlušies, vācu

krievu karaspēkam straujā uzbrukumā ieņemot Daugavas
kreiso krastu. Kaut arī prese visu augustu un septembri

brīdināja valdību no draudošām briesmām, grāfa fon der

Goltca karaspēka daļām terorizējot visu Kurzemi un atbru-

ņojot Ulmaņa Pagaidu valdības nodibinātās komandantūras

Jelgavā un citās pilsētās, tomēr pietiek ģenerālim fon der

Goltcam karu, Pagaidu valdībai nebija pa spēkam. Šādu

soli arī Sabiedrotie pēc Versaļas miera līguma parakstīša-

nas nebūtu pabalstījuši, drīzāk atgriezuši Latvijai mugu-

ru, lai tā viena pati tiek galā saviem spēkiem. Direktu pa-

balstu Sabiedrotie arī tagad nesolīja, jo jauno Baltijas

valstu pastāvība vēl nebija izveidojusies par politiski

saimniecisku faktoru, kas spētu ieinteresēt lielvalstis. Vie-

nīgi Padomju Krievijas tiekšanās uz Vakareiropu deva

iemeslu novērtēt jaunās nomaļu valstis kā barjeru.
Savā patstāvībā apdraudētai Latvijai bija jātiek vie-

nai galā ar vācu-krievu karapulkiem.

Tautas padomes un ministru kabineta sēdēs izvirzījās

jautājums, meklēt sadarbību ar Igauniju, Lietuvu un Po-

liju.
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Uz Igauniju aizbrauca vesela delegācija. Uz Kauņu un

Varšavu sūtīja Zigfrīdu Meierovicu, piekomandējot tam

palīgus.

Igauņi, kas ar lielu entuziasmu bija pabalstījuši latvjus
Cēsu kaujās, uzstādīja zināmas prasības, un sarunas ieilga.

Zigfrīds Meierovics arī Kauņā nekā nepanāca, jo Lietu-

vas teritorijā mitinājās vesels vācu armijas korpuss. Po-

litiskais stāvoklis Lietuvā bija saspīlēts.

Zigfrīds Meierovics iebrauca Varšavā un pieteicās ģe-
nerālim Piļsudskim audiencē. Jau Parīzē viņš bija nācis

sakarā ar Polijas miera delegāciju. Jaunais» apdāvinātais

diplomāts J. Lukasevičs bija iecelts par politiskā departa-
menta direktoru, viņš bija sadraudzējies Parīzē ar Zigfrī-
du Meierovicu. Audienci noteica pēc divām dienām Belvede-

ras pilī.

Ģenerālis Piļsudskis bija Polijas nekronēts karālis. Kā

sociālists-revolucionārs Krievijas carisma pēdējos trīsdes-

mit gados viņš bija smacis cietumos, tiesāts un izsūtīts, tad

bēdzis un kā emigrants dzīvojis Anglijā un Šveicē. Viņš

bija sociālists-patriots, kas sevi upurēja lielās Polijas valsts

idejai. Jau pašā pasaules kara sākumā viņš nodibināja poļu

leģionāru divīziju, bij šīs divīzijas komandieris un pieslē-

jās vāciem karā pret Krieviju. Viņš nīda vienlīdzīgi Krie-

viju, Vāciju un Austriju, šīs trīs lielvalstis, kas Poliju pēc

pēdējās sacelšanās deviņpadsmitā gadu simteņa sešdesmi-

tos gados sadalīja savā starpā, apspieda poļu tautu, koloni-

zēja veselus apvidus un uzcēla dumpja apspiedējiem pie-

minēkļus Varšavā un Viļņā. Vispirms bija jāatsvabinās no

visnežēlīgākā varmākas — Krievijas. Jāsagrauj aziātisms,

jāpadzen šīs ideoloģijas sludinātāji, jāatbrīvo zeme no sve-

šiem izsūcējiem. Kā arī lielais karš nebeigtos, kas pirmā
laikā nebija paredzams, poļu tauta būs pārdzīvojusi jaunu

atdzimšanas laikmetu, nacionālā ideja kļuvusi spārnota.

Kaut arī miljonu armija pārstaigā Poliju, nopostot pilsētas

un sādžas, nobradājot tīrumus un pļavas, poļu tautu šīs

armijas neiznīcinās, bet uzkurs tautas dvēselē jaunu naida

uguni pret svešiem kalpinātājiem. šis naids uzliesmos vēl

spilgtāk leģionāros, jaunās Polijas armijas serdē.
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Tās bija Pilsudska iecerētās jaunās Polijas pamatlīni-
jas dibinot savus leģionus.

Un sociālista-patriota Pilsudska sapnis piepildījās: Po-

lija kļuva patstāvīga valsts un ar Versaļas miera līgumu
tai bija garantēta agrākās Krievijas, Vācijas un Austro-

ungārijas piesavinātā teritorija. Palika vienīgi vēl neno-

skaidrota pierobežas josla ar Lietuvu un poļu muižniecības

sēdeklis Latgalē, kur vēl mitinājās krievu lielinieki ar sa-

viem karapulkiem. Tādēļ Latvijas ārlietu ministra vizīte

ģenerāli Piļsudski ieinteresēja. Viņš mazāk domāja par vā-

cu-krievu uzbrukumu Rīgai, kā par Latgales atbrīvošanu

un poļu muižnieku likteni. Fantastiskais plāns par lielās,
senās Polijas restaurēšanu, kurā ietilpa Ukraina, Lietuva

un Kurzeme, perinājās vienīgi dažu šovinistu smadzenēs.

Piļsudskis kā reālpolītiķis piegrieza visu vērību savas ze-

mes iekšējai izbūvei un neuzticīgi vēroja savu vistuvāko

kaimiņu Krieviju.

Zigfrīds Meierovics Varšavā liktenīgi satikās ar dažiem

latvju pārbēdzējiem no Krievijas. Tur bija Archangeļskas
lielrūpnieks S., pazaudējis savus kuģus, namus, kantorus

un preces, kāds ārsts un inženieris, vairāki krievu armijas
virsnieki, pārbēguši no Ukrainas. Satikšanās iznāca gluži

nevilši, viesnīcā pie pusdienas galda. Uzklausot sarunas

latvju valodā, Zigfrīds Meierovics pirmais stādījās priekšā
tautiešiem un nosēdās viņu vidū.

"Mēs patlaban runājam par atgriešanos Latvijā, bet

jūsu mājās nebūs mierīga dzīve. Es kā komersants esmu

paradis strādāt vienīgi normālos apstākļos. Kara dēkās

es neprotu vilkt komersanta lomu," runāja lielrūpnieks

fiksēdams Zigfrīdu ar veikalnieka skatu.

"Mierīgi normāla dzīve vēl tik drīz Eiropā nav domā-

jama. Kara troksnis vēl skanēs dažus gadus. Ir patiešām
liels jautājums, kam tagad uzsākt savu dzīvi visizdevīgāki:

tam, kam nauda bijusi un kas to zaudējis, vai tam, kam tā

nekad nav bijusi un nav ko zaudēt arī turpmāk," Zigfrīds
rezervēti atbildēja.

"Tā nu gluži nav, ka tas, kam bijusi sava bagātība,
būtu palicis gluži bez kapeikas. Man lielinieki paņēma ku-

ģus un namus, bet šo to esmu paspējis nobēdzināt un pār-

vest pār robežu. Bet kur man uzsākt veikalus? Še Polijā,
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man gluži svešā zemē, vai Latvijā, kuru atstāju kā kuģa

puika un svešumā tiku pie turības? Latvija ir apdraudēta.
Pieņemsim, ka jūs tiksiet galā ar vācu baroniem, bet nekad

ar sociālistiem. Neviens cits kā latviešu lielinieki man pie-
lika Archangelskā nazi pie rīkles. Un jūsu mājās būs tas

pats!"

"Ģenerālis Piļsudskis arī ir sociālists," Zigfrīds iebilda.

"Bet patriots!"
"Ari mūsu sociāldemokrāti ir lielā vairumā patrioti."
"Vai Pēteris Stučka ir patriots? Būdams Maskavā es

viņu uzmeklēju. Neuzklausījis mani līdz galam, viņš mani

noraidīja. Es biju laimīgs, atstājot viņa dzīvokli, ka netiku

arestēts."

"Pēteris Stučka ir fanātisks dogmātiķis," ārsts piebilda.
"Bet ir vēl viena kategorija ļaužu, kurus neinteresē

materiālais," Zigfrīds vērpa savu domu tālāk, uzsācis dis-

putu ar lielrūpnieku. Viņš saskatījās ar virsniekiem un

viņi likās saprotamies.

"Nu, protams, dzejnieki un mākslinieki."

"Es domāju, tēvijas sargi, karavīri."

To teicis, Zigfrīds atkal saskatījās ar virsniekiem.

"Maršaia Foša un ģenerāļa Pilsudska priekšā es katrā

laikā esmu gatavs krist ceļos. Pirmais atsvabināja Eiropu

no militārā despotisma, otrais izcēla no pīšļiem Poliju,"

lielrūpnieks patētiski izsaucās.

"Un latvju strēlnieki? Pulkvedis Briedis? Cēsu kauju

varoņi?" ārsts iesila. Viņš bija sekojis pēdējiem notiku-

miem Latvijā.

"Tagad vecie strēlnieki sargā Kremli. Pārdevušies lieli-

niekiem —."

Lielrūpnieks S. nepaspēja izrunāt savas tirādes līdz ga-

lam, jo viens no virsniekiem, ar pulkveža nozīmēm, piecēlās

no galda un tuvojās Zigfrīdam Meierovicam.

"Vai varat man ziedot dažas minūtes privātai sarunai?"

viņš jautāja.
"Katrā laikā. Varbūt tūliņ?"

"Labprāt."

Zigfrīds dzīvoja turpat viesnīcā. Viņš aicināja pulkvedi

savā istabā.

"Pēteris Radziņš," pulkvedis stādījās no jauna priekšā.
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"Es atvainojos, ka runāju slikti latviski. Esmu daudzus

gadus Krievijā dzīvodams piemirsis. Es varētu labāk iz-

teikties krieviski."

"Lūdzu."

"Nesen atpakaļ atstāju Ukrainu kur biju Petļuras ar-

mijas štāba priekšnieks. Negribu tuvāk minēt iemeslus,
kas mani spieda likvidēt šo dienestu. Tur par daudz sarež-

ģītu notikumu un, varbūt, kādā kara vēstures lapaspusē
tiks atzīmēta patiesā gaita divu armiju iznīcināšanas kau-

jās Ukrainā. Esmu karavīrs ar kara akadēmijas izglītību

un negribētu mainīt savu profesiju ar kādu citu, manam

raksturam un izglītībai svešu. Biju jau gandrīz izšķiries
piedāvāt savus pakalpojumus Anglijas koloniju armijai,
kad sākās vācu uzbrukums Rīgai un manu uzmanību sais-

tīja Latvijas republikas apdraudētais stāvoklis. Kā no-

teikts pretlielinieks biju arī domājis par piedalīšanos Lat-

gales atbrīvošanā. Bet šī operācija man šķita pārāk nie-

cīga un es negribēju Latvijas valdību apgrūtināt ar saviem

pakalpojumiem. Karot ar vācu ģenerāli fon der Goltcu,

kas slēpjas aiz viltus kņaza Avalova mēteļa, ir daudz vili-

nošāk. Vai varu Latvijas republikai piedāvāt savas zinā-

šanas un piedzīvojumus šai karā?"

"Pieņemu ar pateicību Latvijas republikas valdības

vārdā jūsu piedāvājumu, pulkveža kungs!" Zigfrīds Mei-

erovics sniedza Pēterim Radziņam roku.

"Kad jūs brauksiet atpakaļ uz Rīgu, ministra kungs?"

"Rītvakar. Pēc audiences pie ģenerāļa Pilsudska."

"Vai man izbraukt jau šodien?" jautāja pulkvedis.

"Es priecātos dalīt ar jums savu kupeju atpakaļceļo-
jumā uz Rīgu. Es varēšu ar jums pārrunāt par savas sa-

runas iespaidiem ar Polijas valsts galvu."
"Vai jūs domājat aizkārt arī militārus jautājumus, mi-

nistra kungs?"
"Militāra palīdzība ir mana brauciena mērķis."
"Kāda rakstura? Dzīvā spēka, vai ieroču un municijas

piegādāšanā?"

"Mūsu armija vēl nav izveidota un vāji apbruņota.
Mums svarīga katra palīdzība."

Pulkvedis nekā neatbildēja. Bija redzams, ka viņš ne-

grib izteikties.
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"Vēl viens diskrēts jautājums." —

"Lūdzu!"

"Cik Latvijas armijai ir štiku?"

"Paigaidām 30.000. Ar izsludināto mobilizāciju būs

40—50.000."

Pulkvedis Radziņš atvadījās, noteikdams, ka rītvakar

ieradīsies.

Zigfrīdu Meierovicu šī saruna iepriecināja. Tas bija

pirmais panākums viņa ceļojumā, saistot šo nosvērto, aka-

dēmiski izglītoto pulkvedi armijā. Cik savādi, ka latvieši

svešās tautās un apstākļos guvuši lielus panākumus, pierā-
dīdami savas izcilus spējas, bet dzimtenē tie dažbrīd neva-

rīgi un gļēvi. Vai spējīgākie būtu savai dzimtai zemei at-

griezuši muguru? Vai tik snaudulīgums un pasivitāte ne-

bija par cēloni, ka dažs labs apraka savu gribas spēku un

talantu, atdodamies letarģiskam miegam, un apmierinājās

ar viduvējiem panākumiem dzīvē un sava gara izkopšanā?
Vienas sēklas grauds taču laida vienādus asnus, — vai vie-

nam kalst un citiem zaļot ? Katrā rasē ir zināmas iedzimtas

garīgas spējas, tās apslēpt nedrīkstētu ne apstākļu vara,

ne klimats, ne pati daba. Latvietis ir cirtis līdumus Krie-

vijas mūža mežos, atklimatizējies Brazīlijas džungļos, bet

dzimtenē tas ceļ naidu ar kaimiņu kā viensētas līdziemīt-

nieku mājas ceļa labošanā — upes laipas dēļ, kad to strau-

me aiznesusi un gādājama jauna laipa. Viņi brauc labāk

pa druvām un pļavām, bet ceļu nelobo, jo nevar saprasties

ar kaimiņu, kaut arī ceļš ir kopīgs un labojams abiem. Ja

viens ko dižāku uzsāk, otrs to skauzdams zākā, ceļ pirmām

neslavu un priecājas, ja pasāktais nesokas, bet pats vēderu

braucīdams nekā nedara, apmierinādamies ar savu pār-

gudrību. Jā, snaudulība un nenovīdība ir latvju tautas lie-

lākās indeves. Vienīgi spēji uzliesmojumi visā tautas dzīvē

šīs nezāles apēno un tās uz kādu laiku apkalst. Tāds uzlies-

mojums bij pirmo latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas

laikā, kad dzimtā zeme bija pārvērsta par postažu un pus-

tautas aizklīdusi svešumā. Šāds uzliesmojums dega visu

latvju sirdīs, dibinot savu valsti, pie Ventas krastiem, pie

Cēsīm; un tagad tas izpaudās, sargājot Daugavas kras-

stus. Kad nelaime uzglūn no pakšiem un nāve ar izkapti

rokās sniedzas pēc tautas dvēseles, nodārd pērkons un zi-
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bens met gaismas svītras dziļā nakts tumsā, tauta mostas

no letarģiskā miega, izrauj nāvei izkapti no rokām un glābj

savu dvēseli. Tie ir varonības brīži. Tā ir garīga atdzim-

šana. Ikdiena nokrīt kā zvīņas. Acis iemirdzas un skats

apskaidrojas. Dvēsele kļūst spārnota. Uzupurēšanās un

varonība sasaista atsevišķus indivīdus, kas rada leģendārus

notikumus un vēsturiskus brīžus. Ja, šāds brīdis latvju
tautai atkal pienācis. Melnajam bruņiniekam izraujams

šķēps no rokām un šim pūķim nocērtama galva ...

Šīs pārdomas Zigfrīdu Meierovicu tā saviļņoja, ka viņš
uztraukumā drebēja. Viņš šķita skatam savas tautas lik-

teni un dega nemierā, ka nevar būt jau tagad Daugavas

sargu rindās un ņemt dalību cīņā ar Melno bruņinieku.
Nākošā dienā vēlu vakarā ģenerālis Piļsudskis pieņēma

Zigfrīdu audiencē Belvederas pilī.

Viņu ieveda lielā zālē, kuras sienas greznoja poļu karaļu

portrejas.
Zāli spilgti apgaismoja vairākas lustras un tanī bija ne-

daudz mēbeļu gar sienām.

Pēc dažām minūtēm vienā zāles stūrī atdarījās durvis

un ienāca Piļsudskis poļu ģenerāļa uniformā ar franču goda

leģiona ordeni pie krūtīm, vidēja auguma, uz priekšu sa-

liektu stāvu, tipiskām melnām poļu vojevodas ūsām. Viņš

ar iedzimta revolūcionāra neuzticīgo skatienu fiksēja Lat-

vijas ārlietu ministri.

"Man ir gods Latvijas republikas vārdā nodot jūsu aug-

stai ekselencei draudzīgu sveicienu un izsacīt neliekuļotu
prieku par Polijas valsts restaurēšanu pēc gadu desmitu

nemitīgas cīņas poļu tautas ideāla sasniegšanā. Vēsturē

ierakstīti nedzēšamiem burtiem jūsu augstās ekselences

nopelni savas tautas labā," Zigfrīds Meierovics izteica savu

novēlējumu franču valodā.

"Mani par jūsu misiju informēja ārlietu ministrija. Mēs

varam jūsu valstij izpalīdzēt ar ieročiem un munīciju," Piļ-
sudskis, nereaģēdams uz novēlējumu, ātri runāja.

"Es dziļi pateicos par Polijas draudzību Latvijas re-

publikai."
"Mums ir kopīgi ienaidnieki — agrāk un tagad. Es kā

revolūcionārs-emigrants strādāju ar latviešiem vienā par-

tijā. Mums bija visiem viena vadoša idejiska līnija. Es
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nezinu, vai kāds no viņiem, maniem toreizējiem paziņām,
atrodas jūsu valsts priekšgalā, vai, varbūt, pārgājis mums

naidīgā lēģeri?"
"Mūsu valsts dzīvē visas partijas ņem dalību, neizslē-

dzot revolūcionārus-emigrantus, kas tagad atgriezušies
dzimtenē."

Tad Piļsudskis sīki izprašņāja par vispārējo politisko

situāciju Latvijā, sevišķi interesēdamies par Latgali un tās

atbrīvošanu no lieliniekiem. Tālākā sarunā noskaidrojās
ka Latgales atbrīvošanā poļu karaspēks ņems aktīvu da-

lību. Un pēkšņi, neizteicis kādu frāzi līdz galam, Piļsudskis
sniedza Zigfrīdam roku, ar uzsvaru teikdams:

"Rīt jūs varat saņemt ārlietu ministrijā municijas un

ieroču sarakstu, kādus jums varu dot. Pagaidām 25.000

šauteņu un vienu miljonu patronu. Esmu jau nozīmējis
militāru priekšstāvi Rīgā."

Zigfrīds dziļā pateicībā nolieca galvu.

"Es esmu Latvijas draugs!" ģenerālis Piļsudskis ma-

jestātiski noteica. Ar to audience beidzās.

Dežūrējošā ierēdņa izvadīts, Zigfrīds Meierovics atstāja

Belvederas pili, šo agrāko Polijas karaļu mītni. Viņš brauca

tieši uz viesnīcu, kur pulkvedim Radziņam vajadzēja viņu

gaidīt. Ap pusnakti gāja vilciens uz Grobiņu, kādēļ ne-

bija ko kavēties. Apsolītā pabalsta nokārtošanai Zigfrīds

nodomāja atstāt pārējos delegācijas locekļus. Viņš bija

galveno panācis — noskaidrojis Polijas attiecības pret Lat-

viju. Izredzes uz dzīvā spēka pabalstu bija zudušas. Bet

ar to Rīgā reāli nerēķinājās un ari viņš tās necerēja par

nodrošinātām. Pietika ar materiālu atbalstu un solījumu

pabalstīt Latgales atbrīvošanu. Sarunā noskaidrojās arī

Polijas attiecības pret Vāciju: tās bija Latvijai labvēlīgas.

Jā, jaunās Polijas nodibinātājs un diktātors Piļsudskis bija

Latvijas draugs.
"Ministra kungs, esat man izpalīdzīgi: man liedz braukt

ar šo vilcienu, tas ierindots kareivju transportam," Lud-

mila uzrunāja Zigfrīdu Varšavas stacijā.

Zigfrīds Meierovics izbrīnā uzlūkoja runātāju. Kur ra-

dusies šī sieviete šinī pasaules malā?

"Mums jāsteidzas, pirmais zvans jau bija," Ludmila

mudināja.
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Zigfrīds gāja uz stacijas komamdantūru, aicinādams

pulkvedi Radziņu un Ludmilu sev līdz. Varbūt, ka arī vi-

ņam liegs aizbraukt ar šo vilcienu?

"Lūdzu, te mani dokumenti. Esmu Latvijas republikas
ārlietu ministrs, ārkārtējas delegācijas priekšsēdētājs. Ma-

ni nupat pieņēma audiencē ģenerālis Piļsudskis. Lūdzu no-

vērst šķēršļus mūsu aizceļošanai ar nakts vilcienu uz Grod-

ņu un tālāk," Zigfrīds uzrunāja dežūrējošo virsnieku.

"Šis vilciens ierindots kareivju ešelonam. Pasažieru vil-

ciens aties rīt," virsnieks, nemierīgi šķirstīdams Zigfrīda

Meierovica diplomātisko pasi, franciski atbildēja.

"Tas man zināms un tādēļ jūs apgrūtinu ar savu lūgu-
mu. Patiesībā arī mēs esam, atskaitot šo dāmu, kura ir de-

legācijas sekretāre, karavīri, un karojam savā tēvijā pie

Rīgas vārtiem ar vāciem. Lūdzu piezvaniet uz Belvederas

pili, vai Latvijas ārlietu ministrs ir pieņemts audiencē no

ģenerāļa Pilsudska?" Zigfrīds uzstājās.

Dežūrējošais poļu virsnieks izgāja otrā istabā. Bija
dzirdama telefoniska saruna, minēts Belvederas komandan-

ta vārds. Atgriezies, viņš personīgi izvadīja Zigfrīdu ar pa-

vadoņiem uz peronu un nodeva Viņus vilciena komandanta

rīcībā, kurš bija ārkārtīgi laipns un ierādīja latviešiem

otrās klases vagonā veselu kupeju.

Pēc dažām minūtēm vilciens atstāja Varšavu.

"Cik savādos apstākļos mēs atkal satiekamies," Lud-

mila vagonā pirmā uzsāka. "Ja jūs man nebūtu izpalīdzē-

juši, man būtu bijis jābrauc atpakaļ uz viesnīcu, un es ne-

zinu, vai tik drīz nokļūtu Latvijā. Jau šurp braucot pārcie-
tu daudz neērtību. Kur nu vēl tagad kad kara darbība pilnā

spēkā un vāci pārvalda Daugavas kreiso krastu no jūras
līdz Jaunjelgavai, vai pat tālāk."

Pulkvedis Radziņš bija iespiedies kupejas stūrī un ne-

likās dzirdam Ludmilas runu. Viņš bija Varšavā iegādājies

Baltijas kartes vairākos izdevumos un tās jo sīki pārstudē-
jis. Rīgas frontes simts verstis garā kaujas līnija viņām
nelikās sarežģīta. Viss atkarājās no latviešu karapulkiem
un varonības, uzsākot karā uzbrukumu. Atgaiņāšanās tak-

tiku viņš neatzina. Bija arī jārēķinās ar ziemas tuvumu,
kad Daugavu pārklās ledus un tā nebūs vairs aizsarga vai-
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nis Rīgai. Tad, bez šaubām, ienaidnieks nebūs piekalts sa-

vās pozicijas un tas pats uzsāks ofensīvi.

"Ja nemaldos, arī jūs bijāt apmetušies Bristoles vies-

nīcā?" Zigfrīds atcerējās vakar redzējis Ludmilu viesnīcā.

Viņš vairījās viņu satikt un iegāja savā numurā, viņu ne-

sveicinājis.

"Es nodzīvoju tur desmit dienas: Rīgā mums tādu vies-

nīcu nav. Biju priecīgi pārsteigta, lasīdama presē, ka Lat-

vijas republikas ārlietu ministrs ieradies Varšavā. Negri-

bēju jūs traucēt, kādēļ atturējos jūs apgrūtināt ar savu

vizīti."

Patiesībā Ludmila bija sekojusi visiem Zigfrīda gājie-
niem. Viņa bija arī izzinājusi viņa aizceļošanas stundu un

uz pēdām sekojusi stacijā.

"Vai jūsu braucienam uz Poliju bija atpūtas vai veika-

la raksturs?" Zigfrīds jautāja.

"Pa daļai atpūtas, pa daļai veikala. Es nevaru panest
slapjdraņķi, rudens mēneši manai veselībai visbīstamākie.

Polijā rudens reti skaists. Biju izbraukusi uz Krakovu, Lo-

dzu un ogļu rajonu. levadīju dažas sarunas par eksporta
un importa priekšstāvībām Polijā un Latvijā. Ja nebūtu

izcēlies jauns karš, preču apmaiņu varētu realizēt. Varbūt

sākumā caur Dancigu. Tagad, pulkveža kungs, jums jā-

gādā par normālu dzīvi un apstākļiem," Ludmila griezās

pie Radziņa.
Uzrunātais pulkvedis uz šo izaicinājumu nereaģēja. Viņš

vispār maz runāja un par kara lietām ārpus dienesta un

sava kabineta nekad.

Sarunu pavediens pamazām aptrūka. Nebija kopēju in-

terešu spriest un runāt par lietām, kas Ludmilai bija tu-

vas, bet Zigfrīdu nesaistīja. Bija jau pāri pusnaktij un va-

kardienas pārdzīvojumi Zigfrīdu nogurdinājuši. Saruna ar

jaunās Polijas valsts nodibinātāju ģenerāli Piļsudski bija

viņa, Zigfrīda, personīgā dzīvē liels notikums, tai varēja
būt tā pati nozīme valstiskā mērogā, kā nepilnu gadu at-

pakaļ audiencei pie lorda Belfura, kad tas atzina Latviju
dc facto. Varbūt Piļsudskis groza savu nodomu: sūta uz

Latviju dažas divīzijas karaspēka un uzbrūk ģenerālim fon

der Goltcam no muguras Daugauvpils-Krustpils rajonā, un
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pēc vācu-krievu karaspēka sakaušanas kopēji ar latviešu

armiju straujā uzbrukumā padzen lieliniekus no Latgales,

Viņš teicās sūtam uz Latviju savu militāro priekšstāvi.

žēl, ka šī pilnvarotā persona nebrauc kopā ar viņu šinī vil-

cienā, kur viņš, Zigfrīds, to varētu ieinteresēt poļu karaspē-
ka aktivitātes nepieciešamībā, kur tuvos austrumos patla-

ban, sakarā ar igauņu un ģenerāļa Judēniea cīņām krievu

frontē, briest tik daudz jaunu notikumu. Bet iebraucot Gro-

dņā, jāuzņem sakari ar poļu karavīru aprindām un jāpa-
nāk skaidrība, kāds ceļa mērķis šim ešelonam — Grodņa
vai Latgales pierobeža.

Zigfrīda priekšlikumam, novietoties uz naktsguļu, pir-

mais sekoja pulkvedis Radziņš, atsizdams augšējo kupejas

solu un novietodamies tur. Zigfrīds un Ludmila ieņēma
apakšējos soļus, pa pusei izģērbdamies un apsegdamies ar

plediem. Guļamvagona ērtības nebija pieejamas un ar to

bija jāapmierinās.

Ludmila negulēja un pusvirus acīm vēroja Zigfrīda
skaisto galvu. Viņš tūliņ iemiga ar seju uz viņu un neno-

jauda savas dzīves lielo traģēdiju, ko šī nakts izšķīra un

kurai pēc nedaudz gadiem viņš krita par upuri. Pārliecinā-

jusies, ka pulkvedis Radziņš un Zigfrīds aizmiguši, Ludmi-

la piecēlās sēdus un, apņēmusi angļu pledu ap pleciem, bai-

dīdamās saaukstēties, kaut gan vagons bija labi apkurināts,

vaļējām acīm vēroja Zigfrīda seju. Viņa neatcerējās savā

mūžā redzējusi skaistāku vīrieti. Arī guļot, slēgtām acīm

un sakniebtām lūpām, viegli elpojot, viņa seja bija klasiski

skaista, ierāmēta melnām matu cirtām virs augstās pieres.

Tanī atspulgojās saulains dvēseles miers un gara inteliģen-

ce. Rūpes viņš šķita pārvaram ar prāta skaidriem slēdzie-

niem un iedzimtu atjautību. Bez šaubām, viņš ar panāku-

miem veicis Polijā savu misiju, jo citādi viņš tik mierīgi

negulētu. Varbūt sapņo par savu Ģertrūdi un bērniem: lūk

lūpas paveras un seju apvij smaids. Ja, Ģertrūde, šī laimī-

gā sieviete, kurai vienīgai viņš pieder, kurai nav sāncenses,
kas atgūtu Zigfrīdu sev.

Ludmilai uznāca nedziedināmās slimības lēkme. Viņa

spieda mutautiņu pie lūpām, sažņaudza elkoņiem krūtis,

pūlēdamās krēpas norīt un aizdambēt plaušās asins izplū-
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dumu. Viņa nedrīkstēja ar savu slimību traucēt Zigfrīdu
miegā, izrādīt savu nevarību un slimības progresējošo gai-

tu, tik tagad ne, kad viņas krūtīs pamodusies jauna dziņa
dzīvot. Viņa bija nelaimīga, vientuļa sieviete, dzīvē nevie-

na neatbalstīta un nemīlēta.

Cik ilgi viņai dzīvot? Gadu, divi, trīs?

Viņa atcerējās savu draudzeni Maigu, kas īsi pirms pa-
saules kara apprecēja Sevastopolē diloņslimu augstāku ar-

tilērijas virsnieku Kacencevu. Trīs gadi viņiem bija lemts,

plūkt mīlas rozes. Tad nežēlīgā slimība aizveda virsnieku

kapā. Maiga viņai rakstīja, ka šie trīs gadi viņai atsverot

visu mūžu; tik daudz laimes viņa baudījusi. Vēl laimīgāks

bijis virsnieks, kas ar vienu kāju stāvēdams kapa malā,

saņēmis Maigas lielo mīlu kā atpestīšanas simbolu.

Divdesmit pieci gadi viņas sejā vēl nebija iezīmējuši ne

mazākās vecuma pēdas. Viņa bija jauna, enerģiska.
No mazām dienām pašai izcīnot savu eksistenci grūtā

darbā, viņai bija palaimējies kara gados uzkrāt dažas vēr-

tības un viņa varētu iegūt kādu lauku māju, vasarnīcu,

vai pilsētā namu un raudzīties bez rūpēm nākotnē; revolū-

cijas un jauni kari šīs vērtības nevar iznīcināt, šādu pieti-
cīgu dzīvi ved simtiem tūkstoši un viņi ir apmierināti. Bet

šī pieticība viņu, Ludmilu, nonāvētu! Sēdēšana uz vietas

viņu novestu ārprātā. Vai tas bija darbs, iekasēt nomu no

rentniekiem un īri no dzīvokļiem? Ar to varēja apmierinā-
ties ļaudis, kas nemīlēja darba un sirga ar vecuma sērgu.

Viņa bija vērtējusi cilvēkus un apstākļus citā, lielā mašta-

bā un atzinusi, ka ir noderīgs loceklis vērtību uzkrāšanā.

Viņai bija tik daudz jaunu ideju un kombināciju, kuras

realizējot viņa nostātos plašas darbības degpunktā, kļūtu

populāra un cienīta, viņu apbrīnotu un lutinātu. Viņa bija

savā ziņā laimes bērns, kurai viss līdz šim uzsāktais pavēris

ceļu spraustam mērķim un neskaitāmos gadījienos stipri-

nājis viņas apziņu, ka viņai viss iespējams un sasniedzams,

protams, tais robežās, ko noteic veselais cilvēka prāts un

atļauj apstākļu iespējamība.

Tiklīdz karš ar vāciem būs galā un nodibinātas normā-

las attiecības ar Poliju, viņa atvērs savu kantori Rīgā, no-

dibinās lielu tirdzniecības namu. Līgumi ar ogļu raktuvēm
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un tekstilfabrikām sagatavoti; tie parakstāmi un izdarā-

mas zināmas iemaksas, un veseli kuģu lādiņi un dzelzsceļu
vilcieni piegādās preces Latvijas metropolei. Atgriezda-
mās no Francijas, viņa bija uz dažām dienām aizbraukusi

uz Londonu un arī tur ievadījusi sarunas ar dažām fir-

mām, tāpat Kopenhāgenā ar Amerikas firmu priekšstāv-

jiem, kuri šinī ostas pilsētā sākuši celt milzīgas preču no-

liktavas paredzētam tirgum ar Baltijas valstīm un Krie-

viju, tiešā transitā caur šīm valstīm. Pēc katra kara tirdz-

niecībai ataust zelta laiki, to māca tautsaimniecības vē-

sture. Tādas pašas izredzes rūpniecībā. Savu ideju, nodibi-

nāt Latvijā lidmašīnu fabriku, viņa neatmetīs. Aviācijai
ir nākotne, šo pasākumu katrā ziņā pabalsta valdība, lai

arī cik skeptiski tā tagad skatās uz šo ierosinājumu. Izšķi-
roša būs vāciešu sakaušana Kurzemē un valsts politiskā

nostiprināšānās.
Ludmilu šie nākotnes plāni tā aizrāva, ka viņa pilnīgi

aizmirsa savu veselības stāvokli; viņā uzliesmoja enerģija,
atausa dzīves prieks ar vilinošiem solījumiem nākotnē.

Šinī nakts stundā viņai šķita, ka vajaga vienīgi izstiept

rokas, lai satvertu šo reāli iespējamo kā sev vienīgi piede-
rošo.

Viņa piecēlās kājās un priekā dzirkstošām acīm rau-

dzījās Zigfrīdā, kura seju vēl vienmēr rotāja liegs smaids.

Viņa priekā gavilēja
. . .

"Tu, Zigfrīd, piederēsi man! Es tevi mīlu un tu man

dāvāsi savu mīlu
...

Tu kļūsi liels valsts vīrs ar nemir-

stošu slavu. Es tevi padarīšu neatkarīgu, lai tava slava ne-

norietētu līdz kapa malai. Un tava slava būs mana vienīgā

laime, mans dzīves mērķis!..."
Tad Ludmila nolēma: viņa noskūpstīs Zigfrīdu uz pie-

res. Ja viņa ar savu skūpstu viņu uzmodinās, viņa atklās

tam savu mīlu.

Viņa nometās pie Zigfrīda guļas vietas ceļos un pārlieca

savu galvu pār viņa seju. Zigfrīda lūpās pavērās smaids,

viņa sejā margoja klusa gaisma, un viņš elpoja aprautiem

elpas vilcieniem.

Tas Ludmilas mūžā bija pirmais gadījums, tuvoties vī-

rietim un ļaut sakust savai elpai ar iecerētā drauga sirds

pukstienu atbalsi.
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Šinī brīdī viņa bija kļuvusi sieviete, kas nedomāja
vairs par veikaliem un dažādu materiālu vērtību krāšanu,
aizmirsa savu slimību un neskaitīja dienas un gadus, cik

ilgi viņai lemts dzīvot, pamatojoties uz ārstu slēdzieniem:

viņa gribēja mīlēt un alka pretmīlestību, šinī naktī un līdz

kapa malai. Mīlēt vienīgi viņu, Zigfrīdu, saistīt ar viņu
savas dzīves likteņus, dzīvē uzvarēt vai bojā iet...

Viņa labu brīdi turēja savu galvu pārliektu pār Zigfrīda

seju. Pleds bija noslīdējis no viņas pleciem, tie bija pus-

kaili. Viņa uzlika roku uz Zigfrīda spilvena un viņas lūpas
skāra viņa balto pieri, viņas mīkstie mati savijās ar viņa
melnajām cirtām

...

Augšējā solā pukvedis, kā likās, apgriezās uz otriem

sāniem.

Bet Ludmila nebijās pulkzeža, arī tā pārsteiguma, ka

pulkvedis varētu piecelties, — šinī brīdī viņa bija gatava

upurēt visu. Šis brīdis viņas mūžā bija izšķirošais.

Notika kaut kas negaidīts: Zigfrīds miegā izrunāja da-

žus nesakarīgus vārdus, viņa roka pacēlās, skāva Ludmi-

las galvu un to maigi glaudīja.
Viņa vēl reiz uzspieda lūpas uz viņa pieres un vēlējās

Zigfrīdu uzmodināt.

Glāsti atkārtojās. Zigfrīda roka noslīka uz viņas pleca,

sāka tausīt viņas roku, satvēra viņas pirkstus un tos glau-

dīja. Tas atkārtojās vairākkārt un viņas seju rotāja svēt-

laimības smaids. Tad, kā likās, Zigfrīds bija savu sapni iz-

sapņojis, viņš pavērsās ar seju uz otru pusi. Ludmila pie-

cēlās un atsēdās savā solā.

Ilgi viņa tā sēdēja, kamēr viņu pārņēma drebuļi un

viņa apņēma pledu ap pleciem.

Visu nakti viņa nosēdēja, raudzīdamās Zigfrīdā.

Viņai šķita atausis jauns dzīves rīts, kura burvīgumu

viņa nespēja aptvert. Zigfrīda glāsti, kaut arī tie, varbūt

bija domāti Ģertrūdei, bija skāruši viņu, Ludmilu. Tas bija

mīlas simbols. Viņa ticēja šim simbolam kā savas mīlas

rīta zvaigznei...
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Vilciens gāja tikai līdz Grodņai, kur novietojās poļu

karaspēka ešelons, nomainīdams citu, kas dažas dienas at-

pakaļ bija pārcēlies uz Latgales pierobežas fronti. Bija

jāgaida pasažieru vilciens, kam vajadzēja pienākt pēc da-

žām stundām un neviens nezināja, vai tas noteiktā laikā

aties uz Turmontu staciju, kur izbeidzās Polijas ziemeļ-
austrumu dzelzsceļa līnija.

Zigfrīds Grodņā stājās sakarā ar militāro komandantu,

un lūdza viņa padomu, kā drīzāk nokļūt Latvijā.

Komandants, uzklausījis Zigfrīdu Meierovicu, saskatījās

ar kādu virsnieku savā kabinetā un nogāja ar to sānis.

Viņi paklusu sarunājās.

"Atļaujat iepazīstināt: rotmistrs Lutze-Birks, Polijas

militārais priekšstāvis Latvijā," komandants pieveda Zig-
frīdam pajaunu virsnieku ar melnu bārdiņu.

"Man ir liels prieks ar jums iepazīties, rotmistra kungs,

un apsveikt jūs Latvijas valdības vārdā jau ārpus manas

tēvijas robežām," Zigfrīds sirsnīgi uzrunāja Lutze-Birku,

sniegdams tam roku. "Es priecātos ar jums kopā iebraukt

Latvijā. Viss atkarājas no tā, kādus satiksmes līdzekļus
mums komandanta kungs atvēlēs."

"Lidmašīnu!"

"Es pateicos komandanta kungam par laipno piedāvā-

jumu, bet es neesmu viens: ar mani brauc mūsu armijas

jaunais štāba priekšnieks. Vai būtu iespējams?"
Abi poļu virsnieki apspriedās.
"Kur jūs apmetušies?" komandants jautāja.
"Stacijā."
"Pēc stundas nosūtīsim jums automobīli."

Ceļā uz staciju, Zigfrīds sev jautāja: vai Polijas mili-

tārais priekšstāvis Latvijā rotmistrs Lutze-Birks jau ag-

rāk ieradies no Varšavas Grodņā, vai, varbūt, ar to pašu

vilcienu, kurā viņš atbrauca? No ģenerāļa Pilsudska piezī-

mes, ka Polija sūtīs savu priekšstāvi, nebija saprotams, ka

tas jau ceļā uz Latviju. Laikam viņu, Zigfrīdu Meierovicu,

un rotmistri Lutze-Birku Piļsudskis būs pieņēmis vienā un

tanī pašā stundā un būs izšķīries par tūlītēju sava pilnvaro-
rotā deleģēšanu uz Latviju. Bet tie bija sīkumi, kurus iz-

pētīt nebija no svara. Daudz lielāka nozīme bija laimīga-
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jum apstāklim, tikties pie komandanta ar pirmo Polijas mi-

litāro priekšstāvi un jau šodien kopā ar viņu lidmašīnā sa-

sniegt Latvijas robežas, žēl vienīgi Ludmilas, ka viņai būs

vienai jāpaliek atpakaļ. Viņa šorīt izskatījās nogurusi un

bija ļoti nopietna.
Pēc stundas, stacijā atvadoties, Ludmila silti spieda Zig-

frīdam roku. Pēc lielā šīs nakts pārdzīvojuma viņai valoda

neraisījās.
"Uz redzēšanos Rīgā!" Zigfrīds vēl nosauca, automobī-

lim aizripinot.
Ludmila vicināja lakatiņu. Viņa nedusmojās, ka palika

atpakaļ un ka viņai būs vienai jāpārkravājas no vilciena vil-

cienā, kamēr nokļūs līdz Turmonta stacijai pie Daugavpils.
Tur būs jāmeklē kāds vedējs tālākam ceļojumam uz Rīgu.
Vāciem atrodoties pie Jaunjelgavas, dzelzsceļa satiksme pa

Rīgas-Daugavpils līniju, bez šaubām būs pārtraukta. Šīs

ceļa grūtības viņu neuztrauca, viņa bija pieradusi kara ga-

dos ceļot visgrūtākos apstākļos. Ceļā viņa izklaidējās, at-

pūtās.

Zigfrīds bija viņai atstājis savas somas nogādāšanai uz

Rīgu. Ludmila bija viņu darījusi uzmanīgu, ka kara lidma-

šīnas ir vieglas konstrukcijas un bagāžas pārvadāšanai nav

ierīkotas. Bija arī jāņem vērā triju personu svars bez

pilota.

Zigfrīds viņas aizrādījumu ievēroja un bija pateicīgs

Ludmilai, ka var somas atstāt viņai.

Ludmila atkal priecājās, ka viņai būs drīz vien izdevība

Zigfrīdu redzēt, nododot viņam personīgi mantas Rīgā.
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Divdesmitā nodaļa

Visa latvju tauta sacēlās pret Melno bruņinieku, kurš

iekalies dzelzs bruņās, apdraudēja Rīgu un Latvijas pat-

stāvību. Pēc izdarītas mobilizācijas, armijas sastāvs palie-

linājās otrtik. Jaunkareivji nebija apmācīti, nebija pietie-

koši apģērbti un apbruņoti, jo ieroču sūtījumi no Polijas

un Anglijas vēl nebija pienākuši. Viņus apmācīja koka

šautenēm, kā to darīja krievi pasaules karā. Nodibinājās

Sieviešu Palīdzības korpuss, kas vāca apavus, drēbes, veļu
un norīkoja kareivju ēdināšanas punktus. Latvju sievietes

atdzima savā sirds skaidrībā, kļuva garīgi modras un dvē-

selē lielas. Romina bija galīgi atmetusi senās domas, at-

jaunot savu galmu, kur tā varētu sabiedrībā spīdēt un no-

doties flirtam, savīt personīgi ar vispārīgo un nostādīt sevi

sabiedrības degpunktā. Viņa strādāja no agra rīta līdz vē-

lai naktij Sieviešu palīdzības korpusa mītnē Rīgas Latviešu

biedrības namā, pārzināja kareivju ēdināšanas punktus,

norīkoja ziedojumu vākšanu un dāvanu nogādāšanu armi-

jas pozicijās. Meta Krastiņa kundze ar Austru bija apme-

tušās pie Rominas: viņas dzīvoklis Ņevas ielā, izpostīts no

lieliniekiem, nebija vēl atkopts. Meta bija Rominas labā

roka, viņa ierīkojās pat uz nakts guļu korpusa telpās — tik

svarīgs viņai šķita katrs acumirklis, ko viņa varētu ziedot

vispārības labā. Viņa nevarēja sev piedot, ka emigrējusi uz

ārzemēm, atstādama savu laulāto draugu un Loniju ap-

stākļu varā, lieliniekiem iebrūkot Latvijā. Šajos pārbaudī-

juma brīžos viņai vajadzēja palikt pie savējiem, nebēgt no

aziātisma sērgas uz saulaino Franciju, kur viņa šo sauli ne-

bija varējusi saskatīt un šīs saules dievišķā tveicē atkau-

sēt savu dvēseles sastingumu, jo karš visu garīgo bija no-

pļāvis un tukšums līdzinājās šausmām. Paliekot dzimtenē,

varbūt viņas ģimenes likteņi būtu iegrozījušies citādi; upu-

rējušies nebūtu vienīgi viņas laulāts draugs un Lonija, arī

viņa būtu tukšojusi savu sāpju biķeri, daudz vieglāk par
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tiem sirdsapziņas pārmetumiem, kas tagad viņu pastāvīgi
krimta.

Korpusā katru dienu ieradās Arnolds Veldre. Viņš pār-
liecinājās, vai kaut kā netrūkst, un kad pārtikas krājumi

izsīka, viņš uzdeva kareivju patruļām pārmeklēt turīgo pil-

soņu dzīvokļus un tirgotāju noliktavas, ar pavēli konfiscēt

krājumus un tos nogādāt Sieviešu palīdzības korpusā. Sa-

vus draudus, pakārt nodevējus pie laternu staba, viņš bija
pildījis. Viņš izzināja, ka no kāda iekšpilsētas nama notiek

slepenu ziņu noraidīšana ienaidniekam. Patruļas pavadīts,
Arnolds Veldre izdarīja pēkšņu kratīšanu un pieķēra node-

vējus darbā. Tanī pašā stundā pakāra abus spiegus visdzī-

vākā rajonā pie laternu stabiem. Trīs dienas karājās viņu
līķi citiem par biedinājumu.

Lonija bija pārnākusi kā žēlsirdīgā māsa no slimnīcas

uz pilsētas centra pārsienamo punktu. lenaidnieks katru

dienu apšaudīja pilsētu ar smagiem lādiņiem, sagraujot

namus un nobendējot mierīgus pilsoņus. Apšaudīšanas
mērķis bija kara ministrija Nikolaja un Elizabetes ielas

stūrī, kuras stabilo, labi būvēto namu bija jau ķērušas div-

desmit granātas, ieurbdamās sienās, fasādē un dažās sētas

istabās. Bet lielākā daļa granātu eksplodēja bulvāru ra-

jonā, apstādījumos un uz Esplanādes. Viena bumba ie-

lingoja dāņu konsulāta dzīvoklī un nonāvēja pašu konsulu.

Pārsienamā punktā, kara ministrijas tuvumā, kur Lo-

nija strādāja, šodien bija pārsieti kādi divdesmit ievaino-

tie — kareivji un privātpersonas. Ārsts, kura vadībā Lo-

nija strādāja, izteica bažas, ka, ienaidniekam apšaudīšanu

turpinot, varētu aptrūkt medikamentu, sevišķi marles. Lo-

nija iebilda, ka vakar, apciemodama māti Sieviešu korpusā,
tā viņai minējusi par lielāku marles dāvinājumu no kāda

lauku aptieķnieka, kas to personīgi bija atvedis. Viņa pie-
mirsusi vakar marles paku paņemt līdz, kādēļ aiziešot pēc

tās uz Rīgas Latviešu biedrību. Ārsts necēla iebildumu.

Apstādījumos pie katedrāles dežūrēja kareivju patruļa.
Pūta griezīgs ziemelis un tēvijas sargi posteņos sala.

"Jūs laikam neesat vēl pusdienu ēduši?" Lonija viņus

uzrunāja, steigdamās pa apstādījumiem uz Sieviešu kor-

pusu.
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"Mēs kopš vakardienas neka silta neesam ēduši," bija
atbilde.

"Ejat uz Latviešu biedrību, tur jūs pabaros. Patlaban

pusdienas laiks."

"Mēs neesam nomainīti un nedrīkstam atstāt posteni."

"Labi. Es jums atnesīšu pusdienas. Vai ar diviem kat-

liņiem karstas zupas pietiks?"

"Pietiks, mīļā, labā māsa. Mēs esam seši vīri, pārpil-
nam pietiks."

Lonija aizlidoja pa apstādījumiem. Viņa paņems mar-

les paku, uzsies to sev mugurā un atnesīs nosalušiem ka-

reivjiem siltas pusdienas.

Rīgas Latviešu biedrība, šis tautas atmodas laikmeta

garīgais centrs un populāro Zinību komisiju šūpulis, bet

bēgļu traģiskās gaitās un valsts neatkarības cīņās palikusi
mēmas skatītājas lomā, tagad bija atvērusi sava nama dur-

vis privātai sieviešu organizācijai visnopietnākā latvju tau-

tas piemeklēšanas brīdī. Tur bija studentu rotas miteklis

un brīvprātīgo vervēšanas birojs. Sieviešu palīdzības kor-

puss aizņēma abas zāles un daudzas blakus telpas. Apak-
šējā, mazajā zālē, bija galvenais kareivju ēdināšanas

punkts; te ieradās veselas patruļas uz sargvietām ejot un

no tām nākot. Virtuvē sprēgāja uguns un kūpēja katli,

pieliekamos kambaros novietoja produktus un tos tūliņ iz-

sniedza izsalkušiem: bufetes telpās un mazajā zālē bija
norīkoti simtiem galdiņu, pie kuriem dežūrēja sabiedrības

dāmas, apkalpodamas kareivjus un nabadzīgo tautu. Katrs,

kas bija izsalcis, varēja nākt un dabūt siltu zupu, gabaliņu

gaļas un maizes riku. Augšējā, lielajā zālē, notika drēbju

un apavu pieņemšana; tur bija arī ierīkotas darbnīcas.

Tūkstošiem cilvēku ik dienas nāca un gāja. Neviens nekur-

nēja un neuztraucās. Tautas bēdas bija visus slāņus samie-

rinājušas un apvienojušas. Visi bija darbā čakli un baudās

pieticīgi.

Lonija, uzsējusi sev mugurā medikamentu saini, abās

rokās ar kūpošiem zupas katliņiem un padusēs ar rupjas

maizes rikām, atstāja Latviešu biedrības namu un steidzās

uz kareivju patruļu apstādījumos. Pie izejas viņu kāds vī-

rietis gribēja aizturēt, norādīdams, ka privātiem nav tiesī-
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bas baudīt ārpus korpusa telpām labprātīgus ziedojumus,
arī viņš esot viens no ziedotājiem un protestējot.

"Nākat man līdz un pārliecinājāties, kam es nesu pliko
zupu un maizi!" Lonija šim labdarim uzsauca. "Esmu māsa

un nesu pusdienas dežūrējošiem kareivjiem!"
To teikusi, viņa ātriem soļiem aizsteidzās pa Pauluči

ielu uz katedrāles pusi.

šķērsojot ielu pie apgabaltiesas, nodārdēja ellišķs sprā-
dziens. Lonija pavērās uz Vērmaņa dārza pusi un ierau-

dzīja tanī paceļoties putekļu stabu.

Viņa steidzās pāri ielai un sasniedza puskailos promenā-

des apstādījumus starp apgabaltiesu un katedrāli. Vēl da-

žus soļus pāri ielai un viņa būs nokļuvusi pie kareivju pat-

ruļas, kuras siluetus viņa jau saskatīja.

"Lūdzu, še jums pusdiena!" viņa sauca jau pa gabalu

kareivjiem, iedomādamās, ka pēc uzsāktās pilsētas apšau-
dīšanas būs pārsienamā punktā nogādāti ievainotie un vi-

ņai jāsteidzas turp ar medikamentiem.

Šinī momentā nodārdēja apstulbinošs granātas sprā-
dziens un likās, ka staltās krievu katedrāles sienas sagrī-

ļojas. Katedrāles ķieģeļu un cementa mūrus bija ķērusi
granāta, raidīta no vācu-krievu pulkiem viņpus Daugavas.
Izraudama asi dziļu bedri, bumba eksplodēja un asās šķem-
beles sadragāja Lonijai abas kājas. Zupas katliņi bija izli-

juši, maizes rikas izkritušas Lonijai no padusēm, un viņa

gulēja pussēdus, ar muguru uz medikamentu saiņa.
Kareivji piesteidzās pie nelaimīgās jaunavas.

"Māsa, mīļā māsa! Mūsu dēļ jūs upurējat dzīvību!" no-

mezdamies pie Lonijas ceļos, izsaucās jauns lauku puisis,—

kareivis, kurš pāris dienas atpakaļ bija mobilizēts un no

vakardienas ierindots patruļā.

"Lūdzu, nogādājiet mani uz pārsienamo punktu tepat

tuvumā," Lonija lūdza. "Cik žēl, ka jūs arī šodien paliksat
bez siltām pusdienām," viņa piebilda, vērodama vienu zu-

pas katliņu pie tuvējās liepas, kur tas bija aizsviests un zu-

pa izlijusi.
"Ko nu tagad par pusdienu domāt, kur jūsu dzīvība ap-

draudēta. Ak, piedodat, mīļā, labā māsa, ka esam vainīgi

pie jūsu nelaimes. Nebūtu mēs ierunājušies pirmīt, ka ne-

esam kopš vakardienas nekā silta baudījuši, jūs būtu gāju-
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si citu ceļu, un nekas nebūtu ar jums noticis," jaunais ka-

reivis runāja, taustīdams Lonijas kājas.

"Ja ne es, tad, var būt, kāds cits būtu kritis granātai

par upuri," Lonija izdvesa. Viņa sajuta griezīgas sāpes

un ar visiem dvēseles spēkiem centās tās kareivjiem neiz-

rādīt.

"Ja, ja, ari mūs varēja granāta ķert. Tik dažus soļus
atstatu vien bijām no nelaimes vietas," otrs kaveivis no-

teica.

Kareivji apspriedās, kādā ceļā ievainoto nogādāt uz

pārsienamo punktu. Uz rokām nonest nebija iespējams.
Tad jaunkareivis, lauku puisis, atrada izeju. Viņš nolika

zemē divas šautenes, sasēja abus galus ar savu un otra ka-

reivja vēdera siksnu; novilka savu kamzoli un palūdza ari

otra kareivja pusmēteli un uzlika tos uz šauteņu nestāvām.

Kad nestāvas bija gatavas, viņi vārīgi uzcēla Loniju uz

tām un nesa viņu uz pārsienamo punktu, kur Lonija līdz

šim bija pārsējusi citiem brūces, bet tagad viņu pašu ar

smagiem ievainojumiem nodeva dežūrējoša ārsta rīcībā.

Atgadījās, ka arī Arnolds Veldre bija ieradies pārsie-
namā punktā. Viņš bija dzirdējis no Krastiņa kundzes, ka

Lonija vakar bijusi korpusā un izteikusies, ka ārsta rīcībā

nepietiekošs daudzums medikamentu. Viņš gribēja pārlieci-

nāties, kādi ārstniecības līdzēkļi nepieciešami vajadzīgi, lai

varētu izdarīt iekšpilsētas aptiekās sekvestru.

"Lonija! Dārgā Lonija!" viņš noslīga pie nestuvēm ce-

ļos.

Jaunava ar piespiestu smaidu pavērās Arnoldā Veldrē.

Viņai palika viņa žēl. Lonija skāra viņa galvu ar roku un

tā noslīdēja uz viņa pleca.

"levainotā tūliņ nogādājama uz pilsētas slimnīcu!" Ar-

nolds Veldre uzlēca kājās. "Draugi, kareivji! Nonesat mā-

su manā automobilī lejā. levainotā glābjama! Viņai atvieg-

lojama katra minūte viņas ciešanās!" Arnolds Veldre ko-

mandēja.

Dežūrējošais ārsts Veldres rīkojumam piekrita.

Pievakarē Loniju slimnīcā apmeklēja māte un Romina.

Viņas bija atnesušas vēlīnās astras.

Ziedus bija atsūtījis arī Arnolds Veldre.
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Meta Krastiņa kundze klusi raudāja. Tad viņa nomie-

nājās, iedomādamās, ka viņas abi dēli, Lonijas brāļi, atro-

das armijā un atriebs melnajam bruņiniekam par māsas

sakropļošanu.

Abas pilnvarotās delegācijas no Polijas un Igaunijas
vēl nebija atgriezušās. Izņemot divus igauņu bruņotus vil-

cienus, kas bija nodoti latviešu armijas virspavēlnieka rī-

cībā, lielāka palīdzība no ārienes nebija dabūta. Ari Sabied-

rotie no desanta izcelšanās atsacījās, kaut gan viņu misiju

priekšstāvji bija informējuši savas valdības par apdraudē-
to Latvijas republiku. Liela morāliska nozīme bija angļu

ģenerāļa Berta un franču kolonela Diparkē protesta tele-

gramma Bermontam-Avalovam par viņa briesmu darbiem

Daugavas kreisajā krastā un Kurzemē, bet šiem protestiem

bija vairāk starptautiski-juridiska, ne reāla nozīme. Grā-

fam fon der Goltcam, Bermonta dēkas iniciatoram un fak-

tiskam vadītājam, draudošs biedēklis bija vienīgi Sabied-

roto flote Daugavgrīvas ūdeņos: cik ilgi tā paliks neitrāla

un nevērsīs savu lielgabalu stobrus pret viņa pulkiem? Va-

rēja arī ierasties igauņu kara kuģi un ņemt dalību latviešu

armijas uzbrukumā, kā tas bija noticis jūnijā, apšaudot

Dauvgavgrīvas cietoksni no Vecāku jūrmalas.
Šie draudošie simptoni saistīja grāfa fon der Goltca uz-

manību un viņam padotais kalps Bermonts-Avalovs ar

50.000 bruņotu kareivju, negribēja riskēt ar ofensīvi, for-

sēt Daugavu pie Doles un Ikšķiles, bet nogaidīt salu, kad

Daugavu pārklās ledus un tā būs pārejama kurā katrā vie-

tā divi simti verstu frontē.

Latviešu armijas štābā, kura dvēsele bija pulkvedis

Eduards Kalniņš, nobrieda cita doma: ne atgaiņāties, bet

uzbrukt. Izzināt pretinieka vājās pozicijas — tās ieņemt.

Izziņa bija noskaidrojusi, ka ienaidniekam nav vienotas

sadarbības starp atsevišķām daļām, kādēļ šis apstāklis bija

izmantojams. Nevarēja ļaut ienaidniekam attapties sava

neizdevīgā stratēģiskā stāvokļa novērtēšanā un nostiprinā-

ties Daugavgrīvas rajonā, uzstādot cietoksnī smagos liel-

gabalus, kas apdraudētu Sabiedroto flotes bazi un Manga-

ļu-Mīlgrāvja rajonu.
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Ar savu uzbrukšanas plānu pulkvedis Eduards Kalniņš
iepazīstināja Sabiedroto kara misiju priekšnieku, angļu
ģenerāli Bertu. Viņa rīcībā atradās angļu-franču flote,
astoņi kuģi.

"Vai mēs, ģenerāļa kungs, uzsākot uzbrukumu, varam

rēķināties ar Sabiedroto flotes atbalstu?" pulkvedis Kal-

niņš 14. oktobrī jautāja ģenerālim Bertām. Mīlgrāvī bija

sagatavoti un norīkoti pieci Augsburga kuģīši 1000 vīru

uzbrukumam Daugavgrīvas cietoksnim.

"Man jāsazinās ar savu karalisko valdību," ģenerālis
Bērts atbildēja, kuram Daugavgrīvas cietokšņa sturmēša-

na izlikās neiespējama.
"Es ceru, ka Lielbritānijas karaliskā valdība, kura gadu

atpakaļ pirmā no lielvalstīm atzina Latviju dc facto, tagad
neatteiksies sniegt mums militāru atbalstu."

"Es atturos iepriekš deklarēt savas karaliskās valdības

atbildi uz savu telegrammu. Es personīgi simpatizēju jau-
nai Latvijas republikai, ko esmu jau pierādījis ar savu nai-

dīgo izturēšanos pret Bermontu-Avalovu un grāfu fon der

Goltcu," ģenerālis Bērts noteica.

"Es gribētu vērst ģenerāļa kunga uzmanību uz vienu

svarīgu apstākli, kas apdraud vienlīdzīgi Latvijas republi-
ku un Sabiedroto prestižu. Vai ģenerāļa kungam labpatiktu
mani uzsklausīt?" pulkvedis Kalniņš vija savu domu tā-

lāk, štāba un valdības aprindās bija jau vairākkārt pārru-

nāts jautājums par Sabiedroto flotes piedalīšanos uzbru-

kumā. Visi atzina lielo morālisko nozīmi, ja nodārdētu daži

lielgabalu šāvieni no jūras milzeņiem ienaidnieka frontē.

Gara stāvoklis armijā kļūtu spārnots. Bet ienaidnieks no-

drebētu, ka tam jārēķinās ar angļu-franču flotes smago

artilēriju.

Ģenerālis Bērts atsēdās un jautājoši raudzījās pulkvedī.

Viņš bija cīnījies kā brigādes ģenerālis pasaules karā pie
Somnas. Tur nedēļām no vietas seši tūkstoši lielgabalu iz-

spļāva ugunīgas mēles. Šī briesmīgā simfonija skanēja vi-

ņam vēl tagad ausīs. Apvienotā angļu-franču flote Baltijas

jūrā varētu no simts lielgabaliem graut vācu pazīcijas un

noslaucīt visas ēkas no zemes virsus Daugavas kreisajā

krastā padzenot dažās stundās bijušā ienaidnieka atliekas

no Rīgas. Cik labprāt viņš arī nedotu pavēli šim iznīcības
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aktam vāciem, viņš, informēts visos sīkumos par šīs ar-

mijas trūkumiem un skaitlisko sastāvu, tomēr neticēja
Latvijas armijas uzvarai.

"Mums ir ziņas, ka ienaidnieks grib pastiprināt savu

garnizonu Daugavgrīvas cietoksnī, kur patlaban novietojies
krievu sapieru pulks ar divām baterijām. lenaidnieks grib
pārvaldīt piejūras rajonu un gatavojas uzstādīt cietoksnī

smago artilēriju. Izvedot netraucēti šo plānu, ienaidnieks

iegūtu lielu priekšrocību: pirmkārt, attiecībā uz mūsu ar-

miju, kurai tad grūti nāksies izsist ienaidnieku no cie-

tokšņa; otrkārt, likvidējot Daugavgrīvu kā bāzi Sabiedroto

flotei, jūsu kara kuģiem būs jāmeklē jauna bāze Ventspilī
vai Liepājā. Bet arī tur var apstākļi mainīties. Lielbritā-

nija ir pasaules jūru valdniece. Lielbritānija pārvalda arī

Baltijas jūru. Vai Lielbritānijai apmierināties Baltijas

jūrā vienīgi ar Rēveli kā bāzi saviem kara kuģiem? Vai,

varbūt, Lielbritānija neriskē zaudēt arī šo ostu, ja grāfs
fon der Goltcs ar Bermontu-Avalovu, samīdījuši Latviju,

trauktos turp?"

Ģenerālis Bērts ar lielu uzmanību uzklausīja pulkvedi

Kalniņu. Tad, piecēlies, viņš sniedza tam roku un noteica:

"Es pieprasīšu savai karaliskai valdībai instrukcijas."

Tās pašas dienas vakarā pienāca ģenerālim Bertām no

Londonas telegramma:

"lespaidot Latvijas valdību pārtraukt cīņas ar vācu-

krievu pulkiem Kurzemē. Latvijas armijai pabalstīt kara

gājienu pret lieliniekiem."

šīs savas karaliskās valdības instrukcijas ģenerālis

Bērts nepauda Latvijas valdībai. Šodien, atgriežoties no

Latvijas kara ministrijas, viņš tikko nebija kritis par

upuri vācu granātai, kas viņam pār galvu ieurbās kādā

namā Elizabetes ielā. Lūgt pamieru no Bermonta bija Lat-

vijas republikas gals. Pēc šīm instrukcijām viņš ģenerālis

Bērts nevarēja rīkoties: tā būtu Latvijas pašnāvība un

Anglijas politikas fiasko Baltijas valstīs.

Ģenerālis Bērts nosūtīja otru, garu telegrammu savai

karaliskai valdībai, izprasīdams atļauju rīt, 15. oktobrī

pulksten 12 atļaut Sabiedroto flotei piedalīties Latvijas

armijas uzbrukumā vāciem. Uzbrukums Daugavgrīvas

cietoksnim sagatavots, flotei tas pabalstāms
...
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Visu nakti no 14. uz 15. oktobri armijas štābs drudžaini

strādāja. Izlūki laiviņās bija pārcēlušies pār Daugavu un

pienesa pēdējās ziņas. Izlūku darbību sekmēja iedzīvotāji,

sniegdami un savākdami dzīves briesmās savus novēroju-
mus par ienaidnieku. Nāve nevienu nebaidīja. Visai tautai

bija viens ienaidnieks — vāci, šie gadu simteņu kalpinātāji,
kuri nāca dažādās maskās, gan kā tirgotāji, bīskapi, krust-

neši un bruņinieki. Tagad šim ienaidniekam bija modernā

iekarotāju maska: kara mundieris un ķivere, ložmetējs pār

plecu, revolvers rokā un zobens pie sāniem. Viņš bija uz-

pūtīgs un bezgala iedomīgs, cīnījies pasaules karā ar visu

civilizēto pasauli. Latvjus tas uzskatīja par barbariem,
tie iznīcināmi.

Mīlgrāvī, aiz nopostīto fabriku kailiem mūriem, kur

atveras Ķīšezera mierīgie ūdeņi ar snaudošu priežu kra-

stiem, vesela karavāne pasažieru kuģīšu un liellaivu bija

norīkoti karaspēka transportam uz Bolderāju un Daugav-

grīvas cietoksni. Tie bija tie paši Augsburga kuģīši, kuros

Andrieva Niedras valdība pēc Cēsu kaujām bēga uz Jel-

gavu, apbruņoti ar lielgabaliem un ložmetējiem, bet pie
Dubultiem nacionālās armijas sagūstīti. Pateicoties Ame-

rikas misijas starpniecībai, nodevīgie ministri izbēga sa-

dusmoto kareivju izlemtam sodam: nošaut tautas nodevē-

jus! Tagad šai upes flotilei bija jāveic cits uzdevums: to

pašu toreiz apžēloto ministru pabalstītos starptautiskos

avantūristus padzīt no Rīgas vārtiem, vērst pret viņiem

lielgabalu stobrus. Mašīnas bija savestas kārtībā, tvaika

katli jau uzstādīja vajadzīgo atmosfēras spiedienu, lai, ko-

mandai atskanot, karavāna varētu doties ceļā. Flotilē bija

novietojušies tūkstots drošsirdīgu virsnieku un kareivju,

kas bija gatavi ziedot savas dzīvības, ienaidnieka lielgabalu

ugunij tos pārsteidzot Daugavas vidū. Bet tēvijas sargi

nebijās nāves: viņi gāja uzvarā!

Šo riskanto operāciju apsvēra vēl pēdējā brīdī armijas

virspavēlniecība: ja ienaidnieks iznīcina desantu, ko tad?

No ģenerāļa Berta vēl nebija saņemta atbilde, ka Sabied-

roto flote ņems šai operācijā dalību; atbilde no Londonas

varēja arī nepienākt, tādēļ bija jārēķinās ar visām varbū-

tībām un vienīgi ar pašu spēkiem. Bet divi apstākļi runāja

šai operācijai par labu: Daugavgrīvas cietoksni sargāja
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krievu plastuņu pulks, kura kaujas spējas bija apšaubā-
mas; otrkārt, papildu spēkus no sava centra, Torņkalna,
ienaidnieks tik drīzi nevarēja pārsviest. Lai sasistu šī

centra uzmanību, latviešu armijas virspavēlniecība bija no-

lēmusi demonstrēt Daugavas forsēšanu pie Doles un pa
abiem tiltiem, iegriežot pontonus. Arī igauņu bruņotiem
vilcieniem vajadzēja atklāt uguni uz ienaidnieka centru,
demonstratīvi forsējot Daugavu.

Pulksten 12 ģenerālim Bertām vēl nebija pienākusi te-

legramma no Londonas.

"Mēs uzsāksim uzbrukumu," pulkvedis Kalniņš pazi-
ņoja. "Vai Sabiedroto flote, ģenerāļa kungs, pacels enku-

rus un izies jūrā, kad ienaidnieks apšaudīs mūsu flotīli,

Daugavgrīvas rajonā, vēršot savus lielgabalus arī pret jūsu
floti?"

Šī saruna notika agrākā Vidzemes bruņniecības nama

augšējā stāvā, kuru ģenerālis Bērts apdzīvoja. Pie viņa
bija ieradies franču flotes komandieris Brissons, kurš pēc

dienesta pakāpes bija apvienotās angļu-franču flotes

vecākais virsnieks un pavēlnieks Baltijas jūrā. Ģenerālis
Bērts bija vieglā rīta tērpā, gaidīdams visu rītu atbildi no

savas valdības.

"Lielbritānijas un mums draudzīgās Francijas flote pa-

balstīs latviešu armijas uzbrukumu vāciem," ģenerālis

Bērts, sizdams sev pie krūtīm, noteica. Viņš bija izšķīries,
pārliecināts, ka atbilde uz viņa vakardienas telegrammu no

Londonas izsūtīta. Viņam nebija vienīgi saprotama tā

steiga, ka latviešu uzbrukumam jāsākas taisni šodien pulk-
sten divpadsmitos.

"Vai ģenerāļa kungs pavēl flotei atklāt uguni?" franču

flotes komandieris noprasīja. Viņam nevajadzēja izprasīt

no savas valdības atļaujas, jo viņš atradās zem ģenerāļa
Berta virspavēlniecības. Viņš bija jau Bermontu-Avalovu

ar telegrammu brīdinājis, ka necietīs Daugavgrīvas rajona

apšaudīšanu, kur Daugavas iztekā bija noenkurojušies Sa-

biedroto kara kuģi. Viņš kā francūzis dega atriebt vāciem

katrā gadījumā. Tagad bija izdevība to darīt.

"Es, Lielbritānijas ģenerālis, pavēlu jums atbalstīt ar

floti latviešu armijas uzbrukumu! Visu atbildību nesu es!"

ģenerālis Bērts atkārtoja savu pavēli.
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Pulkvedis Eduards Kalniņš militāri sveicināja ģene-
rāli Bertu. Viņš bija savu sasniedzis: Daugauvgrīvas cie-

tokšņa un Bolderājas miestiņa ieņemšana tam šķita no-

drošināta.

Nepagāja ne stunda, kad latviešu kara lidmašīnas iznira

gaisā Ķekavas-Doles rajonā un lejup Daugavai līdz Dau-

gavgrīvai. Daugavmalā izbrauca bruņotie automobīļi un

nelielas kareivju patruļas. Igauņu bruņotie vilcieni atklāja

lielgabalu uguni, ierakumos Daugavas krastā nosprakšķēja
ložmetēji, abu tiltu izgriestās daļas sakustējās, demonstra-

tīvi virzītas savās sliedēs. Tā bija acu mānīšana ienaidnie-

kam, kurš jau sāka Daugavas kreisajā krastā nervozēt,
laizdams darbā ložmetēju un liegabalu uguni; lidmašīnas

pacēlās gaisā, automobīļi ierūcās, pie Torņkalna stacijas

parādījās ienaidnieka bruņotais vilciens. Vai frontāls uz-

brukums labi nostiprinātam centram vispār bija iespē-

jams? — ienaidnieka virsvadība sev jautāja, pārsteigta no

latviešu demonstrācijas.
Galvenais bija sasniegts: ienaidnieka uzmanība saistīta

pie abiem tiltiem pilsētas centrā, un tas nelikās ne zinis

par saviem kara pulkiem Daugavgrīvas cietoksnī un Bol-

derājā.

Dažas minūtes pēc 12, pulkvedis Bolšteins, kuram bija

uzticēta desanta flotile Daugavgrīvas cietokšņa sturmēša-

nai, saņēma rīkojumu uzsākt uzbrukumu. Pieci dažāda

tipa pasažieru kuģīši un divas liellaivas iznira zosu rindā

no Ķīšezera mutes gar Vec-Mīlgrāvi Daugavā. Izziņā bija

noskaidrots, ka Spilves pļavu rajons no Volermuižas līdz

Lielupes iztekai no ienaidnieka posteņiem netiek apsargāts.

Tādēļ uzbrukums, flotei iebraucot Daugavā, nebija sagai-

dāms. Izcelt desantu šai neapsargātā rajonā bija riskanti:

ienaidnieks no Volermuižas, Baltās muižas un Bolderājas

varēja latvju pulkus ieslēgt un atsviest atpakaļ Daugavā.

Uzbrukt cietoksnim no Bolderājas bija tikpat riskanti: Sa-

biedroto flote, atklājot uguni uz ienaidnieku cietoksnī, pa-

kļautu šinī joslā arī latviešu pulkus, tos līdzi iznīcināda-

ma. Uzbrukumam bija jāsākas no Lielupes iztekas divos

rajonos: cietoksnim kreisajā un Bolderājas miestiņam la-

bajā Lielupes krastā. Ņemot vērā šo stratēģisko plānu, flo-

tile slīdēja gar Daugavas kreiso krastu uz Mangaļiem. Bija
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no svara nokļūt ienaidnieka nepamanītai līdz Lielupes mu-

tei, kur savienojās Daugavas-Lielupes ūdeņi, izplūzdami
jūrā. Turpat, jūras vārtos, šaipus bākas, stāvēja noenku-

rojusies Sabiedroto flote.

Krievu plastuņu pulka zaldāti, kas sargāja Daugavgrī-
vas cietokšņa kailos mūrus, ar zāli apaugušos vaļņus, un

mitinājās drēgnās kazarmās, ēda patlaban pusdienu: svai-

gu kāpostu zupu ar vērša gaļu, kāri kozdami lielas rupjas
maizes rikas. Šis pulks pasaules karā bija kritis vācu gūstā,
trīs gadus mērdēts un kalpināts pie visgrūtākiem darbiem;
daudzi nebija šo katorgu izcietuši un miruši, kādu piekto

daļu no agrākā pulka sastāva savervēja šim karam ar lo-

zungu par nedalītas Krievijas restaurēšanu. Svaigos kāpo-
stus viņi bija savākuši apkārtnes iedzīvotāju dārzos, izdzi-

nuši divas govis no staļļiem un nokāvuši šīs dienas maltī-

tei, bet rupjo maizi izcepuši paši, arī no iedzīvotāju miltu

krājumiem. Tādas pusdienas viņi sen nebija baudījuši,

skaļi savā starpā lielīdamies, ka atrodas uz Krievijas ze-

mes, kur nebūs vairs jācieš bads.

Sargposteņi sacēla trauksmi.

Ko nozīmē šī trauksme?

Vai uzbrukums?

Bija jau par vēlu: flotile straujā griezienā tuvojās Dau-

gavas kreisajam krastam, ienaidnieka ložmetēju un šau-

teņu uguns nevarēja vairs iebiedēt drošsirdīgos latviešu

kareivjus, kur krasts bija jau sasniegts un desanta izcel-

šana sākusies. lerūcās arī cietokšņa lielgabali, bet šāvieni

aizlingoja latvjiem pār galvām un krita uz Sabiedroto ku-

ģiem.

Angļu-franču flote, astoņu kaujas kuģu sastāvā, bija

sarindojusies kaujas gatavībā un šinī momentā raidīja pir-

mos šāvienus uz cietoksni. Visa apkārtne nodrebēja no šī

elles trokšņa, kas atbalsojās Rīgas mūros. Jūras milzeņu

pelēkie silueti, kuru lielgabalu misiņa stobri laistījās sau-

lē, bija drausmīga izskata un neaprakstāmas postažas bie-

dēkļi. Tie bija katrs par sevi cietoksnis, un pietiktu ar ma-

zāko no viņiem, lai sagrautu Daugavgrīvu un Bolderājas

miestiņu. Viņi visi kopā, ar simts liegabaliem, noslaucītu

visu Pārdaugavu un padzītu fon der Goltca-Bermonta ar-

miju no Rīgas. Šāds uzbrukums neietilpa latviešu armijas
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plānā: vēl nebija tik daudz dzīvā spēka, kas būtu spējīgs

ienaidnieku vajāt un uzņemties izšķirošu kauju. No svara

bija ieņemt cietoksni un Bolderāju, apdraudot ienaidnieka

kreiso flanku. šī mērķa sasniegšanai flote apšaudīja cie-

toksni un piejūras apgabalu, lidmašīnām koriģējot artilē-

rijas uguni.
Tiklīdz bija sākusies Sabiedroto flotes kanonāde, lat-

vieši pārtrauca demonstrāciju pie Rīgas tiltiem un izgrieza
tos no jauna. Pazuda bruņotie automobiļi un lidmašīnas,

kareivji iegulās ierakumos un pa retam šāva. Demonstrā-

cija centrā bija izdevusies, ienaidnieks piemānīts un viņa
štābs apvests ap stūri.

Pēc trīs stundu cīņām latviešu drošsirdīgie kareivji

ieņēma Dauvgavgrīvas cietoksni un Bolderāju. Saņēma

gūstā 500 plastuņus, un kā trofejas lielgabalus, ložmetējus

un daudz munīcijas.
Pusstundu pēc Sabiedroto flotes kanonādes, pabalstot

pulkveža Bolšteina uzbrukumu Daugavgrīvas cietoksnim,

pienāca ģenerālim Bertām telegramma no Londonas: Liel-

britānijas karaliskā valdība neceļ iebildumus, flotei aktīvi

ņemt dalību latviešu armijas uzbrukumā vāciem...
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Divdesmitpirmā nodaļa

Lonijas stāvoklis bija šausmīgs, vajadzēja izšķirties
par abu kāju amputāciju: kreisā kāja bija sadragāta virs

ceļa, labā zem tā. Viņa ļoti cieta, bet ne pušplēsta vārda

viņa neizrunāja savās ciešanās, nebija arī dzirdami vaidi

brūces pārsienot. Viņas stiprais organisms spītīgi pretojās
komplikācijām. Vienīgi sirdsdarbība bija novājināta un iz-

sauca bažas.

Māte un Romina viņu katru dienu apmeklēja un nesa

puķes. Raugoties rudens ziedos, Lonija iedomājās: ja, arī

viņa tāpat novītīs, viņa līdzīga šiem ziediem, nogriestiem
kātiem. Sakaltis un aizies mūžībā.

Meta Krastiņa kundze apspriedās ar ārstiem par kāju

amputēšanu.
"Tas ir kaut kas briesmīgs, jaunava ar kruķiem padu-

sēs vai stumjamā krēslā!" Meta izsaucās, uzklausījusies
ārstu vienbalsīgu rezolūciju, ka grūtā operācija izdarāma

visā drīzumā, iekams nav radušās komplikācijas.

"Tā vienīgā izeja, kundze," ārsti uzsvēra.

"Vai paciente šo operāciju pārcietīs? Sirds izturēs?"

"Mēs to esam ņēmuši vērā. Citas izejas tomēr nav. Jo

brūces nav dziedējamas un dragātie kauli nav atjauno-

jami."
"Mans bērns nedrīkst mirt uz operācijas galda!"

"Tas viss Dieva ziņā. Viņa var arī nemirt," bija ārstu

lakoniska atbilde.

To dienu Meta Krastiņa kundze izraudātām acīm atva-

dījās no Lonijas.
Neraudi par mani, māmiņ. Redzi, es neesmu nemaz no-

skumusi," viņa mierināja māti.

Es raudu par tevi un sevi, bērns. Kam man vajadzēja
aizbraukt un atstāt tevi un tēvu vienus! Varbūt liktenis

mūs visus tad būtu saudzējis. Mani nemocītu sirdsapziņa

un pašpārmetumi par manu vieglprātību."
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"Mintauts un Visvaldis atriebs Melnam bruņniekam
par mani. Izlasījusi štāba ziņojumu par Daugavgrīvas ie-

ņemšanu, es priekā aizmirsu savas sāpes."

"Bet tavs līgavainis, Lonija ..."

"Arī par viņu atriebs! Atriebs uz mūžīgiem laikiem!"

"Tēvs
...

Kas viņu atriebs?"

"Mintauts un Visvaldis! Mūsu armija padzīs ari lieli-

nieku atliekas no mūsu zemes. Atriebs ari viņiem!"
"Tavus locekļus, Lonija, tev neviens neatdos. Tu pa-

liksi mūžam kropla, bērns ..."

Lonija sēri pavērās mātē.

Meta Krastiņa kundze saprata šo skatu.

"Ko tu man gribi teikt, bērns? Es tevi lūdzu, tik neko

briesmīgu."

"Tad es miršu ..."

"Lonija!"

"Es gaidu to stundu, kad būs man, manam līgavainim

un tēvam atriebts. Tad es miršu ..."

Visilgāk katru dienu pie Lonijas dežūrēja Alvīna, ar

kuru viņa bija dalījusies baigajā lielinieku laikā un pēc

tam savās bēdās. Likās ka Alvīnai nav personīgas dzīves

Vienīgi, — vai Pēteris Stučka viņu kādā klusā stundā at-

ceras un savā diktatūras laikā Latvijā, viņu Alvīnu, iedo-

mājies kā sievieti, kas viņam bijusi mīļa, padevīga viņa
raksturam un iecietīga robusta iegribām. Kāpēc viņas

taujās un meklēs, — šī goda Alvīna pēc tik daudz gadiem

negaidīja, veselam laikmetam ir viņas, ir Stučkas dzīvē

aizveroties kā kapam. Vienkāršā daba un padevīga savai

māsai Rominai, kuras dzīvē viņa pūlējās saskatīt savas

klusās dzīves attaisnojumu, Alvīna bieži skuma par Ro-

minas neveiksmēm, visnotāļ par viņas mīlas dēkām agrā-

kos gados. Toties viņa tagad priecājās un bija laimīga, kad

Romina atgriezās no ārzemēm ar Valdemāru Jirgensonu

un klusi ar to salaulājās. Viņa paliks arī turpmāk māsai

uzticīga kalpone, atvieglos viņai rūpes saimniecībā, būs

viņas patiess draugs un sargeņģelis. Vēl Rominai stāvēja
visa dzīve priekšā, Rīgu atkal apdraudēja ienaidnieka ka-

rapulki, vēl nebija zināms, kurā pusē būs uzvara, un vai

jaunu sarežģījumu necaurskatāmais plīvurs neaizēnos Ro-
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minas jauno laimi, par kuru viņa drebēja un gribēja to sar-

gāt kā savu acu gaišumu.

Tie bija nākotnes rēgi, uz kuru spoku stundu vajadzēja

gatavoties, bruņojoties ar pašaizliedzīgu nopietnību.

Tagad viņai mīļš cilvēks, Lonija, vārga gultā sakropļo-
ta un skatīja savas jaunās dzīves metus klājamies ar mū-

žības tumsu. Kā viņai līdzēt un remdināt viņas ciešanas?

Kā viņu mierināt ar dzīves skaistumu, kur viņas locekļi
sakropļoti un ir izsmiekls skaistuma jēdzienam!

Alvīna savos apciemojuma brīžos sēdēja parasti pie

Lonijas gultas, satvērusi viņas roku savējā, to glaudīja
klusi runādama.

Tie bija augstākās cilvēcības momenti, kuros šīs abas

sievietes gremdēja savas aizlaustās dzīves klusās sērās.

Parasti Lonija pirmā atdabūja dvēseles līdzsvaru un

caur asarām viņas acis bezbēdīgi iezibšņojās, atceroties kā-

du traģikomisku piedzīvojumu nesenā pagātnē. Visbiežāk

viņa tad stāstīja par dakteri Mežlauku, kurš pats piedzē-

ries, gribējis lielinieku laikā operēt kādu vēl vairāk piedzē-
rušu komisāru, bet norāvis operējamo no galda zemē, ne-

samaņā pakrizdams no kokaina vietā iešņauktā chlorofor-

ma.

Pēc šī skandalozā notikuma Dr. Mežlauks bija atstājis

slimnīcu un aizbēdzis pār fronti pie vāciem. Arī viņa bija
kā kopēja no slimnīcas aizgājusi un dabūjusi vietu Sta-

tistiskā komisāriātā Rīgas pilī.
Pie Lonijas pastāvīgi dežūrēja viņas jaunākā māsa

Austra, kas bija atgriezusies no ārzemēm reizē ar māti.

Māsa kavēja slimniecei laiku, lasīdama viņai priekšā Diken-

sa romānus vācu tulkojumā. Dikensa "Mazā Dorīte" tik

ļoti atgādināja Lonijas dzīves stāstu. Tā pati uzupurēša-

nās savējiem, bērna lielā mīlestība pret tēvu.

Kādu dienu, kad viņas istabā atradās māte un Austra

bija tikko beigusi lasīt, Lonija klusā balsī lūdza Alvīnu,

kura sēdēja pie viņas gultas: "Pārliecies, mīļā, pār mani;
lai es varu izraudāties ka māte un Austra neredz. Es ne-

gribu viņas sāpināt...
No tās dienas Lonija vairs neraudāja, pārvarēdama sto-

istiski visas ciešanas. Viņa neinteresējās arī par operāciju,
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kurā dienā tā notiks, vai viņas sirds izturēs un operācija
nebūs viņai liktenīga. Viņa likās garīgi apskaidrota, kā

cilvēks, kurš savus rēķinus šinī pasaulē noslēdzis un savā

mūžā ar visu izlīdzinājies. Viņa kāri sekoja štāba ziņoju-
miem par kaujām frontē un centās sausās rindiņās saska-

tīt nākošo dienu svarīgos notikumus: pēc Daugavgrīvas

cietokšņa ieņemšanas latviešu armija būs Melnā bruņnieka
uzvarētāja...

šo viņas nesatricināmo pārliecību stiprināja Arnolds

Veldre, bieži viņu apmeklēdams un sūtīdams viņai katru

dienu puķes. Likās, ka šis savādais cilvēks, kuru Lonija
līdz šim vēl nebija izpratusi, — kas viņam padomā, ko viņš
savā dēkainajā dzīvē grib sasniegt, kādi viņa dzīves uz-

skati, pielietojot dažādas mērauklas pret citiem, — tagad

ārkārtīgi pārvērties. Viņš neuzbāzīgi un ar patiesu līdzjū-
tību aptaujājās par viņas veselību un labsajūtu, ironizē-

dams par ārstiem, kuri bieži vien savā darbā vadoties no

pašsajūtas, neizšķīrusies īstā brīdī par pacientu likteni. To

viņš novērojis lielajā pasaules karā, kad operējamie slim-

nieki nedēļām ilgi gulējuši ar pārsietām brūcēm, bet šīs

brūces nebij dziedējamas un operācijas nazim vajadzējis
strādāt tūliņ. Protams, viņš neapvainojot latviešu ārstus;
neesot arī viņa, Veldres, kompetencē, spriest, vai Lonijai

operācija nebija izdarāma nākošā dienā, bet viņa uzskats

sveroties uz steidzamību. Ķirurģija mūsu dienās dara brī-

numus. Operātora nazis padara kropļus veselus, aklus re-

dzīgus. Kamdēļ šī vilcināšanās?

"Es pati negribu steigties," Lonija mierīgi atbildēja.

"Jūs esat nodoti ārstu rīcībā, viņi par jums atbild! Vi-

ņiem jāsteidzina operācija."

"Es varu mirt zem operātora naža."

"Jūs nemirsat!"

"Varbūt, ka es gribu mirt."

"Tā būtu pašnāvība!"
"Varbūt arī dzīves piepildījums."
"Jūs, kura savā jaunā mūžā tik daudz cietusi; pašaiz-

liedzīgi ne Vienu reizi vien riskēdama ar savu dzīvību, ne-

drīkstat mirt! Kāds tad attaisnojums labam pret ļauno,

ja velnišķais ar izsmieklu uz lūpām triumfētu pār cēlo un



197

daiļo? Tad jāsagrūst patiesības pamatiem. Dabai jākau-

nas, ka tā palikusi neuzticīga saviem likumiem. Vai tad vēl

ticēt bībelei, kura tūkstošiem piemēros sludina šo atziņu?
Vai neiznīcināt pasaules skaistākos literātūras daiļdarbus;
kuros mirdz šī dievišķā patiesība kā Betlēmes zvaigzne, tu-

rēdama gadu tūkstošus visu cilvēci savā varā?"

"Ir tomēr attaisnojums.''

"Nevienam pašnāvniekam nav attaisnojuma."
"Izlīdzinošs attaisnojums par cilvēka ciešanām un viņa

nāvi."

"Jums nonāvēts tēvs, jūsu līgavainis kaujā kritis, jūs

pati sakropļota no ienaidnieka granātas, — kāds attaisno-

jums būtu jūsu nāvei? Man būtu vēl saprotams, ja jūsu

personīgiem ienaidniekiem tiktu atriebts un tie iznīcināti."

"Ja, ar Melno bruņinieku mēs tiksim galā. Tāpat ar

lieliniekiem Latgalē, šoreiz latvju tautu šo pārbaudījumu

izturēs. Armijas virsvadībā notikušas lielas pārmaiņas: par

virspavēlnieku iecelts pulkvedis Balodis un štāba priekš-
nieku ģenerālštāba pulkvedis Pēteris Radziņš. Drīz jāsākas

ģenerālkaujai pret vācu-krievu karaspēka daļām. Tā visu

pārliecība."
To pašu dienu Arnolds Veldre konferēja ar slimnīcas

ārstiem un Metu Krastiņa kundzi par Lonijas operācijas

steidzamību. Viņš norādīja, ka pacientes organisms no ie-

vainojumiem var novājināties un novēlota operācija iz-

saukt komplikācijas. Ārsti tam piekrita un arī Krastiņa
kundze necēla vairs iebildumus.

Pēc tam Arnolds Veldre savādām jūtām atgriezās savā

darba kabinetā. Viņam bija atzīmēts blokā šonakt pārmek-
lēt dažu šaubīgu personu dzīvokļus iekšpilsētā, rekvizēt

pārtiku un citus armijai nepieciešamus priekšmetus turīgo

pilsoņu paslēptuvēs, kuri, pretēji publikācijai, nebija ko-

mandantūrā tos pieteikuši. Ar lielu cietsirdību viņš bija

nodomājis izdarīt rekvizīcijas un aizdomīgās personas are-

stēt. Viņš alka pēc gandarījuma, lai cik nežēlīgs tas būtu,

nerēķinādamies ar citu cilvēku īpašumu un viņu dzīvībām.

Līdz šim viņš nebija īsti skaidrībā par to, vai viņam per-

sonīgi gandarījums pienākas, kur viņš taču nebija šinīs ju-

ku laikos daudz cietis. Viņa tiešā dienesta pienākumā ie-
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tilpa ir rekvizīcijas, ir aresti, bet tos varēja izdarīt citi,

Viņa izsūtītās patruļas. Tās varēja būt vēl nežēlīgākas vai

saudzīgākas par viņu. Bet šodien, nākdams no Lonijas,

viņš atzina, ka viss tas naids, ko viņš vērsis savā tagadējā
amatā pret vāciem un žīdiem, viņa atriebības tieksme par

mazāko pārkāpumu pret latviešu armiju un Pagaidu val-

dību, vedama sakarā ar viņa liesmojošo kaisli pret Loniju.

Viņu mīlēdams, tas atriebs visiem par viņas sakropļošanu!
Viņš būs nesaudzīgs arī pret ārstiem, kuri vilcinājās Lo-

niju operēt. Labi, ka šodien panākta vienošanās.

Vakars vēl bija tālu un Arnoldam Veldrem atlika laiks

tālākām pārdomām.

Viņš bija agrāk izlēmis, ka tiklīdz beigsies karš, viņš
bildinās Loniju, neskatoties uz viņas sērām par Ati Celmi-

ņu. Viņš to darīs arī tagad, pēc pārciestās operācijas, ne-

piegriezdams nekādu vērību tam apstāklim, ka Lonijai būs

mākslīga kāja un arī otra kāja pa daļai kropla. Viņš viņu
mīlēja un ilgojās pēc ģimenes laimes. Viņu nesaistīja vairs

raibu piedzīvojumu pasaule ar precētām sievām un jauna-

vām, restorānu dzīve un bardāmas: šis gads Latvijas valsts

tapšanas laikā bija viņam rādījis tautu vēsturiskās cīņās,
kurās atsevišķs cilvēks bija pakļauts likteņa varai un kura

eksistence un dzīves laime atkarājās no tās tautas laklājī-

bas, kurai tas piederēja, Pēc lielā pasaules kara likās, ka

zemes lode kļuvusi tā kā mazāka, niecīgāka savos apmē-

ros, pārskatāmāka savā sadalījumā un pieejamas kļuvušas
visas tautas, neskatoties uz desmit tūkstošu jūdžu attālu-

miem, jūrām un tuksnešiem. Pārskatāmāks bija kļuvis ne-

vien atsevišķu tautu ģeogrāfiskais stāvoklis un mūžīgi ku-

stīgais saimnieciskais aparāts, kā patiesas labklājības re-

gulātors: katrs tautas īpatnējā dzīve noslēdzās savas ze-

mes robežās dzelzsriņķī, kuru pārraut nevarēja citu tautu

slāņi. Bija sācies jauns tautu atdzimšanas laikmets. Patri-

otisms bija uzvilcis demokrātisma masku, konservātisms

tam kļuvis par piedēkli. Vienīgi garīgais vēl sirga; neat-

spirdzis no pasaules kara sistām brūcēm un jaunām avan-

tūristu dēkām, kas līdzinājās pelnu gruzdēšanai pēc uguns-

grēka. Arnolds Veldre to vēroja ar asu skatu. Viņš bija

izšķīries, dibināt savu dzīvi Latvijā, kur vēl vajadzēja ie-

zīmēties atdzimšanas laikmeta pirmajam posmam.
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Vai Lonija viņa mīlu nenoraidīs? Ko gan nozīmēja

viņas runa par izlīdzinošu attaisnojumu, ko vienīgi nāve

nes kā mūžības simbolu ? Vai viņa minētie patiesības argu-

menti nebija smieklīgi sievietei, kura savu dzīvi noslēgusi

un ilgojas pēc atpestīšanas citā labākā dzīvē, kur tā vairs

nebūs mainīgo apstākļu upura jērs? Vai viņas vārdi par

atriebību sava līgavaiņa un tēva slepkavām nebija tukšas

frāzes, nesakarīgas ar mūžības problēmu un viņas skaidrās

dvēseles necienīgas? Ja Lonija kļūtu vesela un karš vēl

turpinātos, bez šaubām, pārsietu arī ienaidniekam brūces,

un nenodurtu to tāpēc, ka tā cilts brāļi nogalinājuši viņai
mīļus cilvēkus. Tā bija patiesā Lonija. To izteica viņas klu-

sie skati. Ciešanas viņas dvēseli bija noskaidrojušas, tā

mirdzēja labsirdībā un visa piedošanā. Miers, mūžīgs miers

bija viņas atpestīšanā. Nē, viņa nemīlēs Arnoldu Veldri,

viņa to nespēs ... Viņa arī neatriebs saviem ļaundariem ...

"Tad es to darīšu!" Arnolds Veldre kliedza, sagrāb-
dams no galda revolveru. "Vēl šo nakti es atriebšu!" un

viņš izsteidzās no sava kabineta.
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Divdesmitotrā nodaļa

Ludmila bija atgriezusies no Varšavas, ceļā no Grod-

ņas līdz Rīgai pārciezdama sīkus satiksmes traucējumus.
Daudz neērtības viņai sagādāja Zigfrīda divi koferi. Tos

pildīja, bez šaubām, viņa garderobe; jo Zigfrīds mīlēja
skaisti ģērbties un mainīja katru dienu uzvalku. Polijā
tas bija sevišķi no svara, kur ārienei piegrieza vislielāko

vērību. Kā Latvijas ārlietu ministrs viņš nedrīkstēja rādī-

ties oficiālās vietās, sevi ārēji neapkopis: to Ludmila bija

vērojusi, sekodama viņam notālēm Bristoles viesnīcā. Un

viņu, kā sievieti, elegance suģestēja. Tādēļ sīkās neērtības

ar viņa koferiem, kur viņai pašai bija to divtik, viņu ceļā
pat uzjautrināja. Būs viņai arī atmaksa: Zigfrīda laipnais
smaids un silts rokas spiediens, kad nogādās viņa bagāžu

ministrijā.

No tās liktenīgās nakts vagona kupejā, kad viņa zvē-

rēja Zigfrīdu iegūt par savu, Ludmila bija savu zvērastu

vēl desmitām reižu atkārtojusi. Viņa nebija ar sevi skaid-

rībā, kādā ceļā viņai tas būs iespējams, arī izstrādāta plā-

na viņai nebija, pēc kura tā rīkosies, kādi etapi būs jāno-

staigā, vilšanās un nepatikšanas jāpārdzīvo, lai iegūtu Zig-
frīda labvēlību un mīlu.

Tas viss viņu neuztrauca, bet drīzāk priecināja, ka vi-

ņai tagad savs dzīves mērķis, kura sasniegšanai viņa upu-

rēsies ; un apziņa, ka tas Viņai izdosies. Viņas raksturā bi-

ja — nepadoties apstākļu varai, nerēķināties ar citu un

sabiedrisko domu, bet soli pa solim iekarot pozicijas. Viņa

bija savā ziņā fanātiķe, kaut arī skatījās uz reliģiju caur

pirkstiem, bet viņas fanātisms iemiesojās vulkāniskā iz-

verdumā, kas izspļauj lāvas masas, kuras iznīcina citus,

bet verdošais šķidrums Viņu pašu sadedzina enerģijas uz-

plūdumā un kaisles varā. Šo fanātismu diktēja vēl tas ap-

stāklis, ka viņa bija nedziedināmi slima un savas mūža die-

nas skaitīja ar matemātisku aprēķinu.
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Blakus šai dēmoniskai ieskaņai, kas dominēja viņas
dvēselē, Ludmila dažbrīd gremdējās savas dzīves facita

uztverē. Ja, viņa iegūs Zigfrīdu par savu, atraus viņu sie-

vai un bērniem, un būs uzvarētāja. Viņa triumfēs gadu,
divi; trīs baudīs Zigfrīda mīlu; būs liela valstsvīra kundze;
kurai atveras sabiedrības durvis, kļūs ārzemēs pazīstama
un vēsturisko sieviešu galerijā viņu minēs blakus citām

personām, bet tad nāve izstieps savu melno roku un viņu

nožņaugs. Nē, viņa nevar cerēt uz ilgu mūžu, viņas slimība

nav dziedējama, viņa izkusīs kā svece, kura, viesuļa plosī-

ta; noplok dažās stundās.

Šādos brīžos viņa meklēja savam zvērastam attaisnoju-

ma. Viņa iedomājās Ģertrūdi, kura Zigfrīdu dievina, viņa
bērnus, kuri būs atrauti tēva glāstam; viņai ienāca prātā,
vai Ģertrūde nav, varbūt, jaunās mātes cerībās, un viņa;
Ludmila, zvērējusi iznīcināt veselas ģimenes laimi un lab-

klājību! Vai tā nav noziedzība, kas paredzēta kriminālko-

deksā, un par kuru tai jāatbild ne tik vien Dieva, bet pa-

saules tiesas priekšā? Vai tā nav sātaniska iegriba, kas

smagi sodāma? Dēmonisks uzliesmojums pār cilvēcīgo?

Un Ludmila iedomājās atgūstām attaisnojumu savam

zvērastam: viņas dzīve ar Zigfrīdu būs veltīta Ģertrūdes
un viņas bērnu labvēlībai. Viņa krās santīmu pie santīma,

slēgs darījumus un gūs virspeļņu, vairos savus kapitālus
un pēc savas nāves atstās visas uzkrātās vērtības Zigfrī-
dam un viņa pirmai ģimenei. Nē, viņa nedzemdēs: diloņsli-

mus bērnus viņa pasaulē nelaidīs!

Tāds laikam būs viņas dzīves facits. Citādu viņa nespē-

ja to iedomāties. Noziedzīgi attaisnojoši. Bet tomēr attais-

nojoši.

Viņa pieķērās šim attaisnojumam kā tekai, kas ved uz

kalna virsotni, no kuras atveras tūkstots ceļu uz ieleju,

laukiem un pļavām, kur mutuļo dzīvība un daba sniedz

savas balvas. Viņai, Ludmilai, jāsasniedz caur meža bie-

zokni un džungļiem kalna virsotne, jo arī viņas dabaprasa

pēc dzīvības, un Zigfrīds sniegs pārpilnībā viņai šīs balvas

ar savu mīlu. Vēl tik jauna gados, viņa nevar neizstiept

savas rokas pēc iemīļota cilvēka, nevar noslēgt savu mūžu

askētismā, kā to nedarītu neviena cita sieviete viņas vietā,
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varbūt vēl nežēlīgāka un noziedzībā viņu pārspēdama.

Katrs grēks izpērkams un noziedzīgs solis vēlākā dzīvē la-

bojams. Viņa izpirks savu grēku ar nāvi un atmaksās sa-

vu noziedzību ar labdarību. Tā nebūs filantropija, bet sauss

komerciāls rēķins, debets un kredits viena cilvēka dzīves

grāmatā.

Lai pēc viņas nāves šķirsta šīs grāmatas lappuses, ku-

rās katrs skaitlis būs ierakstīts zināmā rubrikā, katram

rēķinam būs savs attaisnojošs dokuments. Viņa būs dzī-

vojusi kā apzinīga nama māte, kurai slēdzot acis mūžībā,

paliek vakarsaules apsildīts, silts pavards pēcnācējiem.
Rīta sauli baudījusi Ģertrūde, dienvidsaule glāstīs viņu,

Ludmilu, un Ģertrūdei vēl atliks vakarsaules atspīdums.
Tā būs patiesa dzīve, kurā cilvēks otru cilvēku skumdina,
bet vēlāk iepriecina, kurā viens šo dzīvi pa daļai jau izbau-

dījis, bet otrais pēc tās vēl tiecas, jo arī viņam ir tiesības

uz to. Šinī dzīvē sieviete sievieti nepazudina, bet atstumj
to uz brīdi sānis, kā tik pat pilntiesīga un dabas dzenuļu
gumdīta mīlas kaislē.

Šo dzīvi Ludmila apņēmās iekarot. Šai dzīvei viņa bija

zvērējusi
...

Atgriezies no Polijas, Zigfrīds iestājās armijā kā sav-

vaļnieks. Pabijis katru dienu kādu stundu ministrijā, lai

nokārtotu dienu iepriekš uzkrājušos korespondenci, viņš
devās uz studentu rotas posteni Daugavmalā un ar šauteni

rokās gūlās ierakumos. Tēvija bija briesmās, un neviens,
kas vien spēja ar ieroci rīkoties, nedrīkstēja slēpties aizmu-

gurē, lai arī kādu sabiedrisku stāvokli tas ieņemtu. To Zig-
frīds bija vērojis lielā pasaules kara laikā Anglijā; tur bija

vērojams pretstats Pēterpils un Maskavas aizmugures va-

roņiem, kuri nedega kā angļi par savas karaļvalsts patstā-

vību, bet glāba savu ādu un nodevās izdzīvei. Latviešu ar-

mijai trūka dzīvā spēka: vecie strēlnieki bija palikuši Krie-

vijā, karā daudz krituši, un mobilizācija nedeva cerētā

skaita jaunkareivju.

Ministru kabineta sēdes notika vakaros un tās netrau-

cēja Zigfrīdu dienesta pienākumos dienas ierindā. Tomēr
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nogulēt visu dienu tranšejās, raidot pa retam šāvienam uz

Daugavas otru krastu ienaidniekam, bija garlaicīgi un Zig-
frīdu nervozēja. Vai to vien viņš spēja un nevarēja nekā

lielāka parādīt, kas atbilstu viņa enerģijai un drosmei?

Viņam vēl gaišā atmiņā stāvēja veco strēlnieku izlūku gā-

jieni vācu aizmugurē no Nāves salas un pie Babītes, ar da-

žām granātām saceltā trauksme ienaidnieka ierakumos un

daudz tamlīdzīgu notikumu lielajā karā. Viņš nevarēja,

protams, mēroties ar pulkvedi Briedi, kura drosme bija le-

ģendāra. Briedim karš bija viss: dzīve un poēzija, bauda

un atpūta. Ja Napoleons kara vadībā bija tas, kas Bētho-

vens mūzikā, tad Briedis sevi mēroja ar Debissi: vieglāks
un elastīgāks. Kad Briedis Pēterpilī gulēja lazaretē, Zig-
frīds stundām ligi bija ar viņu sarunājies par viņa jauna-

jiem stratēģijas principiem, frontes pārraušanu un aizmu-

gures izlūku gājieniem. Šos nostāstus viņš labi atcerējās

un nolēma kaut ko atgūt no mirušā pulkveža atziņām.
Sals pieturējās un Daugavas melnie ūdeņi sāka sa-

stingt. Radās nelielas ledus masas, kuras vientuļi plūda no

Latgales līdz Rīgas tiltiem, ar katru stundu palikdamas

smagākas un spītīgi nepadodamās straumei, kas tās nesa

uz jūru. Pie tiltiem ledus sastrēga. Tad pēdējās nakts sals

glāstoši uzgūlās uz ledus gabaliem, uzspieda savu auksto

elpu ūdens spraugām, kas šķīra šīs masas citu no citas,

pavēloši pārtrauca viņu savstarpējās cīņas un sakala tās

kopā. Otrā dienā Daugava augšpus tiltiem bija aizsalusi.

Drošsirdīgais studentu bataljona pirmās rotas virsnieks

Ķeselis bija dienu priekš tam norīkojis 90 vīru lielu ko-

mandu un laivās pārcēlies uz Zaķu salu. Šī saliņa, Dauga-
vai aizsalstot, varēja kļūt par otru Nāves salu, tā bija at-

slēga Rīgas vārtiem frontālā uzbrukumā. Komanda pirmo

dienu uzbruka vācu postenim Lucavas salā, ielauzās iera-

kumos un atņēma ložmetēju. Novietojusies tukšā mūra

ēkā, tā izdarīja izlūku gājienus un pēkšņus uzbrukumus,

nervozēdama ienaidnieku, kas atradās dažus desmit soļus

pāri Daugavas attekai, šai komandā skaitījās arī Zigfrīds.

Viņš iztrūka dažās kabineta sēdēs ārlietu ministrijā.

lenaidnieks šo latvju jaunkareivju pārdrošību neņēma

nopietni, tā bija spēlēšanās ar uguni un varēja maksāt

pārgalvjiem viņu dzīvības. Vāci norīkoja veselu bateriju
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un dažās stundās sagrāva visas koka mājas. Sašāva arī

mūra ēkai augšējos stāvus. Bet latvji bija novietojušies

pirmā stāvā un nams atradās salas labajā krastā, bez tam

aizsargāts ar daudzām koku mājām, un neatšķīrās daudz

no blindāžas. Tādēļ izsist tos no paslēptuves vāciem neiz-

devās.

Kad lielgabali bija apklusuši un iestājusies tumsa, latv-

ju jaunekļi uzbruka vācu sargposteņiem, tos atbruņoja un

saņēma gūstā. Tā bija priekšspēle lielam drāmātiskam

aktam, uz kuru gatavojās abas puses — vāci labajā un

latvji kreisajā Daugavas krastā.

Ģenerālštāba pulkvedis Pēteris Radziņš bija iecelts par

armijas štāba priekšnieku un strādāja pie uzbrukuma plāna

grāfa fon der Goltca-Bermonta armijai. Simts kilometru

fronte no Daugavgrīvas līdz Jaunjelgavai viņam bija pār-
skatāma kā uz delnas un izlūku piegādātie materiāli deva

iespēju novērtēt ienaidnieka spēku dislokāciju. Cik liels

varēja būt ienaidnieka karaspēks? Trīsdesmit, četrdesmit

tūkstoši, vai pat vairāk? Kamdēļ šī nedēļām ilgā vilcināša-

nās uzsākt ofensīvi, kur ienaidnieks taču zināja, ka preti-
niekam šinī pusē Daugavai uz pusi mazāk dzīvā spēka? Vai

neticēja savai uzvarai? Pēc nelaimīgā pasaules kara šau-

bījās par sava karaspēka spējām? Varbūt bailes no angļu-
franču flotes iznīcinošās artilērijas uguns? Ludendorfa

taktikas iegaumēšana, uzgulties ar savu pārspēku vājākam
ienaidniekam izdevīgā momentā —

šinī gadījumā nogaidīt

Daugavas aizsalšanu?

Šīs pārdomas pulkvedi Radziņu ilgi nodarbināja; viņš
kaujas virsnieks un pieradis izšķirošos brīžos rīkoties no-

teikti un ātri. Viņš nevarēja piedot krievu armijas virsva-

dības tūļību pasaules karā, kura katru reizi pirms izšķiro-
šām kaujām bezdarbībā it kā sagaidīja ienaidnieku un tad

atkāpās. Tā tas bija noticis vāciem sturmējot Georgijevas

cietoksni, kurā viņš, Radziņš, bija par štāba priekšnieku un

viņam izdevās ar lidmašīnu izbēgt no gūstniecības. Tas at-

kārtojās visās frontēs: smagums, tūļīgums, bet ne franču

armijas taktiskā elastība.
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Armijas virspavēlnieks pulkvedis Balodis piekrita Pē-

tera Radziņa kaujas plānam, un uzbrukumam vajadzēja
sākties novembra pirmajās dienās. Bija saņemti ieroči un

municija no Polijas, Francijas, Igaunijas, un armija pietie-
koši apbruņota.

Lonijai bija izdarīta operācija — noņemta kreisā kāja.

Viņa šo operāciju varonīgi pārcieta, neviens vaids neizlau-

zās no viņas sāpēs sažņaugtām krūtīm. Ārsti un viņas tu-

vinieki apbrīnoja šo varonību. Vienīgi māte, sēdēdama pie

viņas gultas nespēja valdīt asaras un klusi raudāja. Pamo-

dusies Lonija pēkšņi jautāja: "Es dzirdu lielgabalu du-

noņu. Vai uzbrukums jau sācies?"

"Es nezinu, bērns. Vai tu neesi sapņojusi?"
"Sabiedroto flote pirmā atklāja uguni. Un Arnolds

Veldre no lidmašīnas bombardēja ienaidnieka pozicijas."
To teikusi, Lonija atkal ieslīga miegā.

"Vizijas," Meta Krastiņa kundze klusi noteica un uzlika

roku uz meitas krūtīm, vērodama viņas sirds darbību. Ne-

kādi biedinoši simptomi nebija jūtami, sirds pukstēja

mierīgi ...
Arī Rīgas komandantūrānotika pārmaiņas: par koman-

dantu iecēla kapitānu Asmani. Arnolds Veldre izstājās no

komandantūras un pieprasīja sevi ierindot frontē. Viņu

piekomandēja Latgales divīzijai Daugavgrīvas cietoksnī.

Lonijas operācija bija viņu novedusi anormālā gara stā-

voklī. Viņš it kā paredzēja viņas traģēdijas beigu cēlienu

un pirmo reizi savā mūžā bija nostādīts neatrisināmu noti-

kumu krusta ugunīs. Šinīs ugunīs viņš gribēja līdzi sadegt,
lai pelnu sauja, kas no viņa paliktu pāri, būtu mīlestības

augstākais apliecinājums, un lai to nezināmas rokas kaisī-

tu uz Lonijas kapa.

Viņš pieteicās Latgales divīzijas komandierim pulkve-

dim Berķim visriskantākiem izlūku gājieniem. Par lielākas

vai mazākas vienības vadoni viņš nejutās aicināts. Cēsu

kaujās viņš nebija guvis laurus; varbūt, vienīgi pirmā

dienā, kad ar savu rotu bija nodarījis ienaidniekam zaudē-

jumus. Viņš gribēja personīgi, viens pats pierādīt savu

drošsirdību, izdarīt to, ko neviens cits neuzņēmās. Viņa

varonību tad minētu štāba ziņojumos un Lonija tos lasītu.

Viņš atriebtu viņas ienaidniekiem.
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Pulkvedis Berķis, Cēsu kauju faktiskais vadonis, un

tamlīdzīgā postenī nostādīts visa latviešu piejūras kara-

spēka priekšgalā, neuzticīgi uzklausīja Arnoldu Veldri.

Viņš nešaubījās par viņa patriotismu, bet negribēja riskēt,
uzticot kaujā nenorūdītam virsniekam pārāk lielu atbildību.

Labi sagatavotam ģenerāluzbrukumam varēja būt liktenīga
katra nejaušība. Vismazākā kļūdīšanās varētu nelabvēlīgi
atsaukties tiklab uz nozīmētās operācijas gaitu, kā uz ka-

reivju gara stāvokli, visnotāļ vēl tamdēļ, ka armijā bija
daudz jaunkareivju, kuri pirmās neveiksmes gadījumā va-

rētu zaudēt aukstasinību un ienest karaspēka daļās nervo-

zitāti, pat paniku. Pulkvedis Berķis bija norūdīts karavīrs,

aukstasinīgi drošsirdīgs, nemēdza pārsteigties, bet nozī-

mēto operāciju izveda ar matemātisku aprēķinu, piekļū-
dams ienaidniekam aizvien visvārīgākā vietā un to pār-

steigdams ar stipru uzbrukumu, neļaujot atjēgties.

"Es jūs piekomandēšu kapitānam Muceniekam, kuram

dota pavēle šonakt izcelt desantu Rīgas jūrmalā ienaid-

nieka aizmugurē," Berķis vilcinādamies teica. Patiesībā

viņu pašu neapmierināja šis priekšlikums, bet nekā cita

labāka viņš Arnoldam Veldrem neatrada.

"Pateicos pulkveža kungs par uzticību. Bet gadījumā,
ja desanta izcelšana neizdotos, kur patlabam jūra sāk tra-

kot, es paliktu atrauts no pirmā uzbrukuma iespējas, kurā

vēlētos katrā ziņā ņemt dalību. Vai pulkveža kungs neierin-

dotu mani riskantajā operācijā, — kā izlūku, novērotāju

ugunslīnijā? Varbūt kā novērotāju pilotu?" Veldre uzstā-

ja. Viņš dega darīt kaut ko tūliņ, vēl šo nakti.

Pulkvedis Berķis pārdomāja. Uzbāzīgais virsnieks sāka

viņu ieinteresēt. Viņš atcerējās Veldri no Cēsu kaujām un

bija dzirdējis par viņa darbību Rīgas komandantūrā. Zi-

nāmu iespaidu atstāja uz viņu Veldres krievu armijas ka-

pitāna tērps, kaut gan viņš šim tērpam sevišķu uzmanību

nepiešķīra, labi zinādams, ka revolūcijas laikā dažs labs

virsnieks sev piesavinājies vai nu augstākas vai zemākas

dienesta pakāpes nozīmes.

Šinī momentā pulkvedim Berķim pieteica angļu-franču
flotes pavēlnieku Brissonu. Viņš piecēlās un gāja uz dur-

vīm saņemt augsto viesi.
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"Uzgaidāt otrā istabā. Pēc sarunas ar admirāli nozī-

mēšu jūs atbildīgā postenī," pulkvedis Berķis pavēloši no-

teica Veldrem.

Istabā ienāca neliela auguma, franču Baltijas flotes

divīzijas komandieris kapteinis Brissons, no sava adjutanta
un latvju virsnieka pavadīts. Pēdējais bija piekomandēts
Sabiedroto flotei sakaru uzturēšanai ar latviešu armijas
štābu.

"Sakarā ar latviešu armijas rītdienas uzbrukumu vā-

ciem, kuru angļu-franču flote pabalstīs, vēlos ar pulkveža

kungu, šī uzbrukuma sauszemes spēka komandieri, no-

skaidrot dažus techniskus jautājumus," Brissons uzrunāja

Berķi.

"Esmu priecīgi pārsteigts par godu, kādu man, latviešu

armijas virsniekam, kuram uzticēta uzbrukuma grupas va-

dība, parāda Sabiedroto flotes virspavēlnieks, personīgi in-

teresēdamies par latviešu armijas uzbrukumu ienaidnie-

kam. — Esmu gatavs dot flotes komandierim izsmeļošus

paskaidrojumus par mūsu kopējā ienaidnieka ieņemtām po-

zicijām, ciktālu tās manas divīzijas izlūki noskaidrojuši, kā

arī sagatavotā uzbrukuma šēmu," pulkvedis Berķis atbil-

dēja un lūdza augsto viesi atsēsties pie vienkārša koka

galda, kuru pārklāja liela kara lauka karte ar sīkiem pozi-

ciju un stratēģisku punktu atzīmējumiem.

Sakaru virsnieks pārtulkoja pulkveža runu franciski, un

Brissons, laipni uzsmaidīdams Berķim, nosēdās pie galda.

Kaujas rajons, kurā bija jānorisinās ģenerāluzbruku-

mam vācu-krievu armijai, aptvēra ne vairāk par 25 kva-

drātkilometriem. Daugavgrīva - Dole - Olaine - Bulduru

tilts. Bet ienaidnieka galvenie spēki un viņa nostiprinātās

pozicijas neietilpa 15 kilometru joslā. Karstasinīgā franču

patriota Brissona sīkie pirksti skraidīja pa kaujas karti no

viena stratēģiskā punkta uz otru; viņam bija tikai viens

jautājums — cik kilometru? — un saņēmis noteiktus pa-

skaidrojumus, viņš priecīgi iesmējās, turēdams pirkstu uz

dzelzsceļa līnijas starp Torņkalnu un Olaini.

"Voilā!" Brissons izsaucās. "Flote var saberst ienaid-

nieku drumstalās! Artilērija sniedz viņa aizmuguri."
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Arī drūmā Berķa seju aplidoja smaids. Flote bija īsts

sabiedrotais priekšā stāvošām kaujām, vēl spēcīgāks, nekā

igauņu pulki un bruņotie vilcieni Cēsu kaujās. Viņam iešā-

vās prātā doma, vai tik krievu pulkos, kas cīnās kopā ar

vāciem, neatrodas latviešu virsnieki, varbūt no Virgoliča

armijas daļām, kuras atrodas Lietuvā: vai šie virsnieki,
uzbrukumam sekmējoties, nepārnāktu latviešu pusē? Paši

virsnieki ar savām daļām, — bruņoti automobiļi un vil-

cieni? Vai neuzticēt šo misiju, izkaisīt no lidmašīnas pro-

klamācijas ienaidnieka frontē, Arnoldam Veldrem? Tas,

varbūt, būs īstais darba lauks uzbāzīgajam visniekam,

kurš prasīt prasījās riskanta uzdevuma.

"Lūdzu man kaujas kartes kopiju," Brissons noteica.

"Es nezinu, vai tāda no latviešu armijas štāba man piesū-

tīta. Bet kad arī būtu, otrs eksemplārs noderēs maniem

virsniekiem. Tāpat es izlūdzos drošus pilotus, kas koriģētu

artilēriju."

Pulkvedim Berķim ienāca prātā atkal Arnolds Veldre.

Viņš bija dzirdējis, ka tas pēc profesijas inženieris, tā tad

zīmētājs. Pavēris durvis, viņš pamāja otrā istabā Arnol-

dam Veldrem un tas sekoja aicinājumam.
Arnolds Veldre atdeva militāru godu Sabiedroto flotes

komandierim. Otrā istabā viņš bija no citiem virsniekiem

izzinājis Brissona apciemojuma mērķi.

"Lūdzu šo karti steidzīgi pārzīmēt. Ja nemaldos, tam

vajaga būt pergamentam," pulkvedis Berķis noteica un pa-

sniedza Veldrem pergamenta rulli.

Arnolds Veldre novilka mundieri un stājās pie darba

vienā kreklā. Viņš bija labs zīmētājs un šis darbs bija vi-

ņam kā radīts.

Pulkvedis Berķis, vērodams, ka flotes komandieris grib

nogaidīt kartes pārzīmēšanu, piedāvāja tam tēju, ko patla-
ban ienesa dežūrējošais kareivis skārda trumulī un lēja šo

kūpošo virumu glāzēs. Viņš piebilda, ka viskiju un kon-

jaku viņš, pulkvedis, nevarot piedāvāt, jo nacionālā latviešu

armija lielā mērā pārtiekot no brīvprātīgiem ziedojumiem

un arī virsnieki daloties šinī uzturā. Par dzērieniem neva-

rot ir runa būt.

Brissons atkal labvēlīgi pasmaidīja, pateikdamies par

piedāvājumu. Viņš neatlaidīgi sekoja Arnolda Veldres
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veiklajam kopējumam, uzburot līnijas un punktus un izda-

rot attiecīgās vietās uzrakstus latviešu un franču valodā.

"Bien, mērci!" Brissons, vērodams franču uzrakstus

kaujas kartē, slavēja Arnoldu Veldri.

Durvis atdarījās un tanīs parādījās divi kareivji ar

lieliem aizsaiņiem rokās.

"Kas tās par pakām? No kurienes?" pulkvedis uzklie-

dza.

"No armijas štāba. Man pavēlēja tās nodot personīgi

pulkveža kungam līdz ar šo pavadrakstu," viens no kareiv-

jiem atbildēja, un, nolicis aizsaini zemē, pasniedza Berķim
slēgtu kuvēru.

Pulkvedis atplēsa vēstuli, ātri to pārlasīja un noteica:

"Noliekat pakas zemē. Citu sūtījumu nav?"

"Nav, pulkveža kungs!"

Berķis pamāja kareivjiem un tie atstāja istabu. Viņš
uzcēlās no galda un piegāja pie aizsaiņiem, pārgrieza iesai-

ņojumu ar kabatas nazi un izņēma paku grāmatu.

Viņš lasīja, šķirstīdams vienu eksemplāru: "J. Raiņa

Daugava. Sērdieņu dziesma. Melnā Daugava, Baltā Dau-

gava, Sarkanā Daugava, Saules Daugava. Darbojošās per-

sonas: Kareivis — Baskājietis, Baskājietis — Karodz-

nieks ..."

Armijas štāba pavēle skanēja:

"Izdalīt šo grāmatu kareivjiem pozicijās. Laist to no

rokas rokā, lai visa armija lasa. Pagaidām Latgales divī-

zijas rīcībā nosūtīti 2000 eksemplāru."

Pulkvedis Berķis atcerējās, ka bija jau lasījis avīžu

sludinājumu par šīs grāmatas iznākšanu. Viņam bija ie-

spiedušās atmiņā dažas frāzes no sludinājuma teksta.

"Virspavēlnieka kungs," pulkvedis, turēdams "Dauga-
vas" eksemplāru rokā, uzrunāja Brissonu, "vecie latviešu

strēlnieki pasaules karā, iedami drošā nāvē pret vāciešiem,

pirms kaujas gāja baznīcā, kur tos garnizona mācītājs svē-

tīja un pieņēma pie dievgalda. Tagad tas nav iespējams,

jo armija izkaisīta pozicijās. Bet šī grāmata sniegs mūsu

valsts sargiem tādu pašu garīgu barību: tā ir mūsu tautas

lielo ciešanu simfonija. Tā pauž 700 gadu vaidus un sēras.

Dzejnieks šīs cīņas pravietiski paredzējis, šī grāmata ir
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pielīdzināma mūsu tautas evaņģelējam: mūsu tautas neiz-

sīkstošā spēka un gribas avots."

Pulkvedim Berķim runājot, Arnolds Veldre bija pār-
traucis zīmēšanu. Arī flotes komandieris Brissons raudzī-

jās sprēgojošām acīm runātājā. Kad sakaru virsnieks bija

pulkveža runu pārtulkojis franciski, Brissons saņēma vi-

ņampasniegto eksemplāru un spieda Berķim pateicīgi roku.

Pustundas laikā kaujas karte bija pārzīmēta. Pulkvedis

Berķis to pasniedza Sabiedroto flotes virspavēlniekam ka-

pitānam Brissonam.

Francūzis kaut ko pārdomāja un netaisījās vēl uz ie-

šanu. Patiesībā viņam nebija arī iemesla steigties, kur

stundenis rādīja desmito vakara stundu un flotes artilēri-

jai, pēc norunas, bija jāatklāj ienaidnieka poziciju bombar-

dēšana rīt, gaismai austot. Pasaules karā viņam nebija
izdevība kā komandierim pierādīt savas spējas, jo franču

flote nekādās kaujās ar vāciem netika ierauta; viņš bija

agrāk komandējis traleru divizionu Vidusjūrā līdz tam

brīdim, kad Itālija, kā Vācijas sabiedrotā, skaitījās par ie-

naidnieku; bet Itālijai no Vācijas atkrītot, viņa divizions

sedza sargposteņus Lamanša kanāla vārtos. Pēc Versaļas
miera līguma parakstīšanas Brissonu iecēla par franču

vieglo kreiseru flotes komandieri Baltijas jūrā un 15. ok-

tobrī viņam bija izdevība, kā vecākam jūras virsniekam,

uzņemties apvienoto angļu-franču flotes virspavēlniecību

un pabalstīt latviešu nacionālās armijas uzbrukumu Dau-

gavgrīvas cietoksnim. Uzbrukumam bija panākumi, un

Brissons apzinājās, ka viņš šos panākumus sekmējis.

Rītdienas kaujai bija jau cits raksturs: ne atkarot

vienu, otru ienaidnieka poziciju, bet iznīcināt vāciešus, šos

franču tautas gadu simteņu ienaidniekus. Sen viņš ilgojās

ar grāfu fon der Goltcu stāties atklātā cīņā, bet fon der

Goltcu bija jau vācu valdība atsaukusi, un viņa, Goltca,

pasākto kara gājienu Baltijas valstīs vadīja citi. Viņš nīda

Bermontu-Avalovu ne mazāk par Goltcu: krievi, kā sa-

biedrotie, bija pasaules karā atkrituši no Francijas, viņi

bija nodevēji, arī viņiem atriebt! Kas viņiem arī tagad ko-

pīgs ar vāciem, ka viņi, apvienojušies, laužas Baltijas val-

stīs, lai pēc tam, sadevušies rokās kā divi lielvalstis, no

jauna apdraudētu Franciju. Nodevējiem nodevēja lāsts —
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atriebība! Vācu militārisms un krievu komunisms ir mēris

Vakareiropai. Pasaules karā vācu militārisms sagrauts,
bet krievu komunisms vēl tikko attīstās: šī aziātisma sērga

perinājās vēl pagaidām pašu mājās, bet drīz vien šīs sērgas

baciļus pārnesis uz Vakareiropu, Franciju, un sāks tos māk-

slīgi kultivēt.

"Es baidos, pulkveža kungs, vai mūsu darbība rītdienas

kaujā būs apvienota?" Brissons griezās pie Berķa. "Es šīs

bažas izteicu jūsu armijas virspavēlniekam un štāba

priekšniekam: vai mums būs saskaņota kopdarbība? Vai

flotes artilērijas uguni pratīs koriģēt jūsu lidmašīnas?"

"Es ceru, ka tas būs iespējams, virspavēlnieka kungs,"

pulkvedis Berķis atbildēja. "Varbūt jums piekomandēt
vēl kādu sakaru virsnieku?"

"Tāds man ir. Esmu ar viņu ļoti apmierināts," un Bris-

sons noraudzījās uz stalto latvju virsnieku, kurš bija cīnī-

jies kā brīvprātīgais franču armijā, tagad atgriezies Lat-

vijā un piekomandēts kā sakaru virsnieks Brissonam.

"Jums nav pietiekošs skaits lidmašīnu. Maz lidotāju

un labu novērotāju."
"Tādā gadījumā es ieteiktu kā novērotāju kapitānu

Veldri," un pulkvedis Berķis norādīja uz viņu.
"Voilā!" Brissons jautri iesaucās: "Patiesībā es to tik

gribu panākt. Šim virsniekam es uzticos."

Pulkvedis Berķis rakstīja štābam ziņojumu, ka Sa-

biedroto flotes komandiers vēlas kapitānu Veldri par no-

vērotāju artilērijas uguns koriģēšanai; viņš to pabalstot.

Veldrem varētu uzticēt vēl citu misiju: proklamāciju iz-

svaidīšanu ienaidnieka pozicijās. Proklamācijas būtu ie-

spiežamas latviešu, vācu un krievu valodās.

Nolasījis ziņojumu Arnoldam Veldrem, viņš to pa-

sniedza viņam.
Pēc tam flotes komandiers Brissons ar pavadoņiem at-

stāja pulkvedi Berķi, lai dotos motorlaivā atpakaļ uz flotes

bāzi. Arnolds Veldre brauca līdz, lai noskaidrotu un iedzi-

ļinātos sarežģītajā novērotāju signālizācijā, kādu bija iz-

strādājuši flotes štāba virsnieki. Pēc tam viņam bija nakti

jādodas uz Rīgu pie armijas štāba priekšnieka savu jauno,

viņu pašu ieinteresējušo uzdevumu sekmīgai veikšanai. Ka
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viņš, Veldre, būs ari šoreiz atradis sev piemērotu nodarbo-

šanos, kur varēs parādīt uzņēmību un drošsirdību, par to

viņš nešaubījās. Pēc viņa domām novērošana lidmašīnā

un flotes artilērijas uguns koriģēšana bija tīrais nieks:

vienalga, vai tie simts lielgabali kādu lādiņu nošauj greizi,
vai pareizi — municijas flotei taču nepietrūks; labi, ja des-

mitā daļa granātu trāpa mērķi, — tik daudz arī viņš sa-

prata no artilērijas izlietošanas kaujā. Bet galvenais, kas

viņu ieinteresēja: proklamāciju lietus no lidmašīnas. Ar

tām viņš nosēs ienaidnieka pozicijas, ar tām viņš meklēs

jaunus sabiedrotos vienkāršā tautā un pieklauvēs pie daža

nevainīga karotāja krūtīm ienaidnieka frontē, ka tas cīnās

par zudušu lietu un ka tam labāk nolikt ieročus un doties

gūstā. Proklamācijas taču viņš pats sastādīs un nodos

štāba priekšniekam.
Kad motorlaiva ar franču valsts karodziņu, ko vētra

lieca un purināja, atstāja steķus, turpat blakus Latvijas
kara flotilija, kurā ietilpa trīs pasažieru kuģīši, tie paši,
kas divas nedēļas atpakaļ iznira no Ķīšezera ar 1000 droš-

sirdīgiem kareivjiem Daugavgrīvas cietokšņa sturmēšanai,

bija sagatavota izbraukt jūrā, lai nakti pie Bulduriem iz-

celtu desantu ienaidnieka aizmugurē. Kapitāns Mucenieks,
desanta komandiers, stāvēja uz pirmā kuģīša deķa, dodams

pēdējos rīkojumus ekipāžai, kad franču motorlaiva tuvojās.

Viņš nojauda, ka laivā brauc Sabiedroto flotes vadošās per-

sonas un komandēja savus kareivjus, atdot braucējiem

godu. Viņš pats pirmais kareiviski svēcināja, un, motor-

laivai slīdot gar galvas kuģi, daži simti balsu nodunēja,

vētras brāzienus pārspēdamas: "Sveiks, admiral, sveiks!"

Bet pulkvedis Berķis deva pavēli izdalīt kareivjiem sēr-

dieņu dziesmu "Daugava" cietoksnī un pozicijās.
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Divdesmittrešā nodaļa

I.

Nakti no 2. uz 3. novembri 1919. gadā latviešu armijas

virspavēlnieks pulkvedis Jānis Balodis un armijas štāba

priekšnieks pulkvedis Pēteris Radziņš negulēja. Balodis

ap pusnakti bija atgriezies no Tautas padomes prezidija
un frakciju līderu apvienotās sēdēs kara ministrijā, kur

atradās armijas štābs. Sēdes parasti notika Baltajā namā

Nikolaja ielā, kurā dzīvoja Tautas padomes priekšsēdētājs
Jānis čakste. Tautas padomes plenārsēdes notika dažādās

telpās, visbiežāk priekšpilsētas skolās, jo deputāti vairījās

lielgabalu granātas, kas vēl vienmēr lidoja uz Rīgas pili

un tuvākiem Daugavas labā krasta rajoniem, šinīs vēstu-

riskās sēdēs, kurās neiztrūstoši ņēma dalību prezidents

Kārlis Ulmanis un ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics,

piedaloties armijas virspavēlniekam pulkvedim Balodim,

sprieda un lēma par jaunās Latvijas republikas kritiskām

dienām un tuvākās nākotnes izredzēm. Nebija pagājis vēl

gads kopš Latvijas valsts romantiskās proklamēšanas die-

nas, kad telegrāfs vēstīja visai pasaulei, ka uz gruvešu

drupām nodibinājusies neatkarīgā Latvija, ģeogrāfiskā

spraugā starp bijušām divām vislielākām monarkijām Ei-

ropā, kura uz brīdi atsvabinājās, iz vācoties no šīs spraugas

vācu okupācijas karaspēkiem, bet tanī pašā laikā krievu

komūnistiem uz to glūnot ar dzīvniecisku rīcību, šis gads

bija liela pārbaudījuma laikmets, varbūt vistraģiskākais

latvju tautas daudzu gadu simteņu vēsturē. Ja mums būtu

jātic Darvina teorijai, ka cilvēks cēlies no dzīvnieka un

gadu tūkstošu maiņās tiktāl kultivēj ies, ka viss dzīvniecis-

kais cilvēkā miris, atskaitot, varbūt, vienīgi fizioloģisko ele-

mentu, arī neticīgajiem Tomiem būtu jāatzīst angļu dabas

zinātnieka teorijas pareizība, ņemot vērā Latvijas valsts

pirmos pārbaudījumus šinī gadā: no austrumiem iebruka

šakāļu bari, alkdami pēc asinīm, un piesūcās līdz nesama-
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ņai šī dzēriena. Viņi nezināja mēra savām kaislībām, ap-

valdonības savu brutālo instinktu tieksmēm, viņus kairi-

nāja katrs laupījums no paslēptuves. Cilvēki bija atkal

kļuvuši zvēri un atņirgtiem zobiem triumfēja savās orģi-

jās, kādas nepazina cilvēce jau vairāk gadu tūkstošus. —

Otrs pārbaudījums bija vācu monarķista grāfa fon der

Goltca asu naglu bruņotais zaldātu papēdis.! Maskēdams

savus patiesos nolūkus no Latvijas padzenamo šakāļu iz-

nīcināšanā, viņš pats kļuva rijīgs un zem maskas uzglūnēja

mierīgajai latvju tautai, kad pienāca brīdis un norāva latv-

ju drošsirdīgie kara pulki tam liekulības masku no sejas

un padzina viņu viņpus Daugavas. Ja tas nebūtu noticis,

tad abas ģintis būtu tagad jau noslēgušas draudzību un

pirmais iznīcības objekts viņu rij īgumam būtu kļuvusi
latvju tauta. — Tagad jaunā Latvijas republika pārdzīvo-

ja trešo, visgrūtāko pārbaudījumu: to apdraudēja 50.000

vīru armija, iekalta bruņās no galvas līdz kājām, ar stipru

gaisa floti, artilēriju un bruņotiem vilcieniem. Uzbrucēji

bija mistrojums no abām šakāļu ģintīm, sapratušies, mek-

lēdami sev laupījuma. Revanša karš zaudētām Cēsu kau-

jām. Latvijas pastāvība bija nolemta nāvei un latvju tau-

ta jaunai gadu simteņu verdzībai. Un nāves zīmju emblē-

ma rotāja šo uzbrucēju krūtis. —

"Mēs paši saviem spēkiem ienaidnieku nepadzīsim," šo

frāzi atkārtoja kādas partijas līders arī šovakar-

"Bez igauņu palīdzības mums nav ko domāt uzsākt uz-

brukumu pieckārt stiprākam ienaidniekam," piebalsoja ci-

tas partijas līders.

"Mūsu uzbrukumu pabalstīs Sabiedroto flote," pulk-
vedis Balodis runāja pretim.

"Vienīgi Sabiedroto flotes artilērija. Dzīvo spēku mums

Sabiedrotie nedod. Arī igauņi to nedod," armijas virspavēl-
nieku pārtrauca trešās partijas priekšstāvis.

"Ja mēs dodam igauņiem pieprasītās kompensācijas

un armijas virspavēlniecību, tad igauņi neatsakās mūs pa-

balstīt. Tas viņu ultimāts," priekšsēdētājs ņēma vārdu.

"Kungi, rīt ar gaismu sāksies mūsu uzbrukums ienaid-

niekam. Līdz rītdienai mums palīdzība no ārienes nav sa-

gaidāma," pulkvedis Balodis noteica.
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"Sabiedroto flote mums visdrošākais atbalsts. Mēs sāk-

sim pašu spēkiem. Es ticu mūsu armijai, es ticu mūsu ar-

mijas virsvadībai!" Kārlis Ulmanis runāja. Viņš bija op-

timists un centās optimismu iedvest sapulces dalībniekiem.

Apspriede ieilga. Tika izteiktas daudz un dažādas do-

mas par rītdienas uzbrukumu. Ar tiešu vadu tika ziņots
no Rēveles, ka igauņi savās prasībās nepiekāpjas. Runā-

tājs bija delegācijas loceklis Mārtiņš Antons, kurš ziņoja,
ka apspriedes izbeigtas, jo mūsu delegācija igauņu prasī-
bas noraidījusi un šonakti izbrauc atpakaļ uz Rīgu.

Apspriedes dalībnieki izklīda, dodamies šinī tumšajā

vētrainajā naktī nospiestā gara stāvoklī katrs uz savu mā-

ju.

"Uz redzēšanos! Ar uzvaru, virspavēlnieka kungs!"
Kārlis Ulmanis sniedza pulkvedim Balodim roku.

"Ar uzvaru, ministru prezidenta kungs!" Balodis at-

bildēja. Tad uzsitis sava mēteļa apkakli, viņš iepīpoja pa-

pirosu un gāja uz štābu.

Štāba priekšnieks pulkvedis Radziņš bija pārliecies sa-

vā kabinetā pār sīki izstrādātu, visu kaujas lauku, visas

frontes aptverošu karti, kas bija viegli piestiprināta pie

gara, vienkārša galda. Viss kaujas lauks stiepās trīs simti

kilometrus, sākot no Daugavas augšup pa Daugavu līdz

Latgalei un straujā nogriezienā līdz Igaunijas robežām. Sa-

karā ar Čičerina miera piedāvājumu, kara darbība pret lie-

liniekiem bija apklususi, tomēr atvilkt karaspēku no šīs

frontes un to pārsviest Rīgas frontē nevarēja, riskējot ar

jaunu lielinieku ieplūdumu atbrīvotā Vidzemē. Vissvarīgā-

kā kaujas līnija bija no Rīgas līdz Krustpilij, kur otrā Dau-

gavas krastā bija koncentrēta Bermonta armija. Gatavo-

jot uzbrukumu ienaidniekam Rīgas frontē, kaujas plānā

ietilpa ienaidnieka maldināšana, uzbrūkot tam visā līnijā,
lai tas neatģistu, kurā virzienā tam draud ģenerāluzbru-

kums, ar to saistot pretinieka spēkus visā frontē.

Pulkvedis Radziņš, pasaules karā krievu armijā ieņem-
dams vairākkārt štāba priekšnieka amatu dažādās kara-

spēka daļās, bija guvis daudz piedzīvojumu. Arī sauszemes

spēku sadarbību ar floti viņš bija vadījis Melnā jūrā un

pie Donavas.
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"Pulkveža kungs, visas izredzes uz pabalstu no ārienes

ar dzīvo spēku ir zudušas," virspavēlnieks Balodis, ienāk-

dams Radziņa kabinetā, to uzrunāja. "Mums jārēķinās vie-

nīgi ar pašu spēkiem."

Radziņš nekā neatbildēja, kontrolējot izlūku ziņas, ku-

ras bija tikko ienākušas.'Vissvarīgākais bija izzināts: Ber-

monts šo nakti uzbrukumu negatavoja, iniciatīve palika
latviešu armijas rokās.

Pulkvedis Balodis staigāja nervozi pa kabinetu. Viņš
pilnīgi uzticējās savam štāba priekšniekam pulkvedim Ra-

dziņam, sevī noslēgtam un klusam. Viņa izstrādāto kaujas

plānu viņš akceptēja, armijai bija nodota pavēle rīt sākt

uzbrukumu, visi priekšdarbi sagatavoti, sīkumi apsvērti

un ņemtas vērā dažādas varbūtības. Viņš, Balodis, bija tas,
kas saņēma no latviešu nacionālās armijas pirmā virspavēl-
nieka Kalpaka armijas vadību un tās izveidošanu. Grūts

bija viņa stāvoklis, cīnoties zem grāfa fon der Goltca virs-

pavēlniecības Kurzemē un atbrīvojot Rīgu: fon der Goltcs

uz viņu raudzījās ar neuzticību, turēdams aizdomās, ka

viņš Kārļa Ulmaņa piekritējs. Latviešu karaspēka daļām
grāfs fon der Goltcs neļāva rīcības brīvību, norīkoja tās

neizdevīgās pozicijās, nedeva iespēju Rīgas atsvabināšanā

kā pirmām ienākt Latvijas valsts metropolē. Tad tā divpu-

sīgā spēle, kas viņam bija jāved, kad fon der Goltcs traucās

iekšā Vidzemē un viņa patiesie nolūki nebija atšifrējami.

Viņš tomēr bija pratis uzturēt ar Kārli Ulmani kontaktu,

ziņodams ar slepeniem izlūkiem par nacionālās armijas ko-

dola uzticību Pagaidu valdībai. Cēsu kauju laikā, novietots

ar savu brigādi Vidzemes iekšienē, viņš bija cerējis, ka vi-

ņa brigāde pie pirmās iespējamības sakusīs ar Ziemeļlat-
vijas armiju, bet katastrofa nāca tik pēkšņi, ka nodoms

palika neizvests un savienošanās notika vēlāk.

Pēc dažām stundām sāksies latviešu nacionālās armijas

uzbrukums Melnajam bruņniekam. Kurā pusē būs uzvara?

Vai tas kodols, kuru nodibināja Kalpaks, un kuru viņš bija

tālāk veidojis, netiek upurēts vieglprātīgai pārgalvībai, cī-

ņā ar vairākkārt stiprāku ienaidnieku? Vai drosme spēs

mēroties ar pārspēku, ideālisms ar sausu aprēķinu, kam

pamatā bija lielā kara gūtie piedzīvojumi, varētu teikt,
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amatnieciska rutina, kurpretim nacionālās armijas jaun-

karevjiem, kuru bija vairums armijā, trūka šī elementa?

Ideālisms ir kā brīnuma puķe, kuru klimatiskie apstākļi
nespēj galīgi nomākt, pietiek ar vienu saules staru, un šis

stāds raisa pumpurus. Ticībai, patiesam un labam, pret-
statā ļaunam un dēmoniskam, ir par pamatu daudzās bībe-

les leģendas, no kurām cilvēce gadu tūkstošus smēlušies

morālisku atbalstu. Vai šī mūžības atziņa būtu bankrotē-

jusi, un latviešu armijai, ejot cīņā ar savu mūžīgo ienaid-

nieku, nebūtu iemesla ticēt šai atziņai? Varbūt pāragri ti-

cēt brīnumiem, un brīnums būtu, uzvarēt Melno bruņnieku.
Varbūt latvju tautas ciešanu mērs nav vēl pilns līdz ma-

lām un liktenis atriebj tautai par nezināmām aizvēsturi-

kām apgrēcībām, jo vēsture nemin tādas apgrēcības, kas

būtu tik kliedzošas, ka latvju tautai jābūt uz visiem lai-

kiem nosodītai, kalpinātai — jāpaliek joprojām par pames-

lu citām tautām. Bet vēstures rats ir iekustējies, nezināms

spēks to griež. Daudzu tautu likteņi jau pārveidojušies.

Tās miljoniem dzīvību, kas kritušas pasaules karā, no viņ-

pasaules brēc pēc jaunas patiesības, jaunas taisnības liku-

miem. To dara arī kritušie latviešu strēlnieki, arī viņu bal-

sis nevar palikt nedzirdētas
. •.

Ja, uzbrukumam jāsākas. Tas vairs nav atliekams. To-

mēr savādi, ka šis pulkvedis Pēters Radziņš, kas izstrādā-

jis kaujas plānu, nemaz neuztraucas. Vai Viņa matēmati-

skie aprēķini sakarā ar uzbrukumu būtu tik pareizi, ka vi-

ņam nav iemesla uztraukties? Vai viņš, varbūt, tā pieradis

pie lielajām krievu armijas kaujām, ka uzskata priekšā
stāvošo kauju par nenozīmīgu šacha spēli, kur, sacenšoties

ar pretinieku, kauliņi pabīdāmi vislielākā dvēseles mierā?

Patiesībā spēlētājs bija viņš, pulkvedis Balodis, un kā ar-

mijas virspavēlnieks, viņš arī atbildēs par spēles iznākumu.

Gaismai austot Sabiedroto flotes lielgabali, ievadīdami

uzbrukumu, atklāja iznīcinošu uguni uz ienaidnieka pozi-

cijām. Lidmašīnas koriģēja artilēriju, dodamas norunātās

zīmes. Vienā no lidmašīnām atradās Arnolds Veldre kā

novērotājs, un šis postenis viņu bezgalīgi priecināja. Viņš
bija kaujas degpunktā, varēja skatīt savām acīm ārdošo

granātu postījumus ienaidnieka frontē, to neaprakstāmo
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uztraukumu karaspēka daļās, kad tās, miegā pārsteigtas,
chaotiskā nekārtībā sāka bēgt, nedomādamas aizstāvēties.

Flotes artilērija tricināja visu Rīgu, iedzīvotāji pamodās

neziņā, kas notiek Pārdaugavā, vai uzbrucējs ir ienaid-

nieks, vai latviešu nacionālā armija, un pusapģērbušies at-

stāja savas mītnes, lasīdamies uz ielu stūriem. Citi atkal

kāpa uz namu jumtiem, lai vērotu situāciju, pārliecinātos

par patieso stāvokli un sniegtu ziņas pārbiedētai tautai uz

ielas. Tanī pat laikā bruņotie vilcieni no tiltu galiem Dau-

gavas labā krastā, un paslēptās baterijas apšaudīja ienaid-

nieku Torņkalnā. Pa starpām ložmetēju un šauteņu uguns

visā Daugavmalā, kas mierīgo iedzīvotāju gara stāvokli

uztrauca vēl vairāk. Ja, cīņa bija sākusies, divu nevienādu

pretinieku cīņa ...

Tauta, pārliecinājusies, ka latviešu nacionālo armiju pa-

balsta Sabiedroto flote, nomierinājās un gāja bariem uz

Sieviešu palīdzības korpusu, piedāvādama savus pakalpo-

jumus, lai atbalstītu brīvības cīnītājus un ņemtu dalību

šinī kaujā.
Kad pēc dažu stundu bombardēšanas ienaidnieka pir-

mās pozicijas bija sagrautas, atbrīvojot nacionālās armijas

pulkiem kaujas lauku, Sabiedroto flotes artilērija pārnesa

uguni uz ienaidnieka aizmuguri Torņkalnā. No lidmašīnas,
kurā Arnolds Veldre bija novērotājs, izbira daži tūkstoši

proklamāciju, kurās uzaicināja kareivjus nolikt ieročus.

Proklamācijas vēstīja tautai viņas drīzu atsvabināšanu no

Melnā bruņnieka. lenaidnieks gan apšaudīja lidmašīnas

ekskadriļu, bet šāvieni nesasniedza mērķi.
Uzbrukums bija straujā gaitā uzsākts visā vācu-

krievu armijas frontē. Pašā sākumā, iekām Sabiedroto

flote atklāja artilērijas uguni, desanta izcelšana Rīgas jūr-

malā, ienaidnieka aizmugurē, neizdevās: stipra vētra jūrā

kavēja flotīlijai nakti atstāt Daugavgrīvu, un gaismai aus-

tot, pirms flotes bombardēšanas, tā pagāja garām bākai

Daugavas vārtos un ar gaismu nonāca Edinburgā. lenaid-

nieka sargposteņi kājās atklāja uguni un flotīlijai bija jā-

atgriežas jūrā. Tāds pats liktenis to pārsteidza Kauguru
ciemā: tur bija novietojušās krievu karaspēka daļas un

desantu apšaudīja ložmetējiem. Bet šīs pirmās neveiksmes

neatstāja iespaidu uz uzbrukuma vispārējo gaitu, tām bija
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epizodiska nozīme. Toties straujāks bija nacionālās armi-

jas uzbrukums ienaidniekam abos galējos flangos: no Dau-

gavas līdz Bulduru tiltam un Jaunjelgavas sektorā. Jau

pirmā dienā ienaidnieku atspieda atpakaļ vairāk kilometru,
ielaužoties aizmugurē un saņemot dažas karaspēka daļas
gūstā līdz ar trofejām.

Nacionālās armijas virspavēlniecība, iekam tā uz-

sāka uzbrukumu, bija ņēmusi vērā vēl vienu ļoti svarīgu

apstākli: Latvijas teritorijas galējā punkta, Liepājas ap-

sardzību. Šo viedokli aizstāvēja arī ministru prezidents
Kārlis Ulmanis: Bermonts, padzīts no Rīgas un Jelgavas,

varētu atkāpties uz Liepāju, līdzīgi Pagaidu valdības tra-

ģiskām dienām, kad tā zem lielinieku spiediena atkāpās uz

Liepāju un noturējās, kamēr uzsāka ofensīvi pret lielinie-

kiem. Vai grāfs fon der Goltcs nebūtu šo taktiku Bermon-

tam iepotējis? Liepāja ir cietoksnis, nevien no jūras, bet

arī no sauszemes: nostiprināta vaļņiem un tranšeju tīklu.

Bermontam, tur nosēsties, būtu droša patversme un to iz-

sist no pilsētas prasītu daudz pūļu un cilvēku upuru. Bez

tam ienaidnieks atrastos nedaudz kilometrus no Rītprūsi-

jas, kur bija koncentrētas, kaut arī apslēptā vadībā, dau-

dzas karaspēka daļas, kuras dažās stundās varētu pārsviest
uz Liepāju. Rītprūsijas administrātīvais virspavēlnieks

bija Augusts Vinnings, latvju tautas atklāts ienaidnieks,

un tam būtu iespēja pie pirmās izdevības pabastīt Ber-

montu. Tādēļ armijas virspavēlniecība nedēļu pirms uzbru-

kuma nosūtīja ar Sabiedroto transporta kuģiem 1500 labi

apbruņotus kareivjus pulkveža Dankera vadībā Liepājas

garnizona nostiprināšanai. Bija arī ievadītas sarunas ar

ģenerāli Bertu, neatraut angļu otras Baltijas jūras kaujas

flotes pabalstu, uzbrūkot ienaidniekam Liepājā. Šī flote

bija sadalīta divos divizionos, no kuriem viens uzturējās

Dancigā, otrs Liepājā.

Šī Pagaidu valdības un armijas virspavēlniecības tāļre-
dzība spīdoši attaisnojās: trešā dienā pēc Rīgas uzbrukuma

ievadītām operācijām, Bermonts pārsvieda lielākas kara-

spēka daļas uz Liepājas fronti, uzstādīdams dažas smagās

tāļšaujamās baterijas. Liepājas sturmēšana ilga četras

dienas un tanī ņēma dalību pasaules karā norūdīti vācu
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kareivji. Šai cīņai ienaidnieks laida darbā pat rokas granā-
tas un šauteņu durkļus. Bet vēl varonīgāk aizstāvējās

Liepājas 2000 vīru garnizons, angļu flotes iznīcinošās arti-

lērijas pabalstīts. lenaidnieks pretuzbrukumu neizturēja:
to sakāva, ielencot veselas karaspēka daļas un baterijas.

Kaujas lauks bija nosēts kritušiem un ievainotiem abās

pusēs.

Pēc sekmīgās Liepājas aizstāvēšanas, nacionālās armi-

jas virspavēlniecībai bija skaidrs, ka sāktais uzbrukums

Rīgas-Jaunjelgavas frontē attīstāms straujā gājienā un

ienaidnieka kara pulki padzenami no Rīgas un Kurzemes

bez apstājas pāri Lietuvas robežām, nedodot tiem iespēju

sakoncentrēt savas klīstošās karaspēka daļas jaunās vienī-

bās. Pulkvedis Radziņš un virspavēlnieks Balodis dzīvoja

turpat štābā, viņi nezināja atpūtas, un ja neizģērbušies

iesnaudās, tad bija dota pavēle, katrā vajadzības gadījumā

viņus modināt, lai notikumu gaita frontē ritmiski attīstītos,
neienesot disharmoniju briesmīgajā lielgabalu, ložmetēju

un šauteņu interpretētā simfonijā. Šī simfonija nebija tik

varena savā ieskaņā, kā pasaules kara dažādās frontēs, kad

tūkstošu lielgabalu rūkoņa stulbināja miljonu armijas cīnī-

tājus dažu desmitu kilometru sektorā; tai nebija Verdenas

opusa smeldzuma un Sommas prelūdijas plūduma, lielga-
baliem dunot dažas dienas no vietas. Bet dunot Sabiedroto

flotes simts lielgabaliem, rūcot gaisā kaujas lidmašīnām,

sturmējot cementa fabrikas biezos mūrus, kuros ienaid-

nieks bija iesēdies un ar saviem lielgabaliem apšaudīja

taisnā līnijā Rīgu, nerunājot par štiku un rokas granātu

cīņām, pavadītām ar ložmetēju, mīnu metēju un šauteņu

uguni, — šīs simfonijas skaņas pauda iznīcību, uzsūkdamas

savos akordos dzīvo radību, tiklīdz šie drausmīgie akordi

pieskārās elpojošām būtnēm. Vācu komponists Maksis fon

Šillings komponējis operas "Mona Liza'" beigu cēliena uver-

tīru Beļģijā, tanī laikā, kad tūkstots vācu lielgabalu grā-

vuši Antverpenes cietoksni; viņš mēģinājis pārnest iznīcī-

bas akordus no kaujas lauka operas priekšspēlē kur Mona

Liza gatavojas atriebt savam varmākam, kas viņu gribēja

pazudināt: tas viņam pa daļai arī izdevies.



221

Bija divi cilvēki, kurus šīs brīvības cīņas turēja eksal-

tētā gara stāvoklī: Arnolds Veldre un nelaimīgā māsa

Lonija.

Arnolds Veldre ar savu pilotu bija izdarījuši daudzus

pārdrošus lidojumus. Savu tiešo uzdevumu, koriģēt flotes

artilērijas uguni, viņš bija lieliski veicis. Protams, pirmās
katru reizi ķēra ienadnieku, jo distance no Daugavgrīvas
līdz Torņkalnam bija dažus kilometrus gara- Tika izstrādāts

sīks reglaments, pēc kura Arnolds Veldre un citu lidma-

šīnu novērotāji ar norunātām zīmēm, ko flotes štāba virs-

nieki saskatīja ar tālskatiem, deva norādījumus flotes ar-

tilērijai. Viņš bēdājās, ka Sabiedroto flotes divizionā ne-

ietilpa drednauts ar šespadsmitcollīgiem smagās artilērijas

lielgabaliem, kas ar vienu zalvi sagrautu Cementa fabrikas

biezos mūrus, no kuriem ienaidnieks vēl nebija izsists, de-

viņi un divpadsmit collīgie lielgabali nevarēja šos mūrus

sadrupināt. Frontāli ieņemt fabriku Siguldas pulkam vēl

nebija izdevies, kaut gan vairākkārt tas bij gājis pārdrošā

uzbrukumā un cietis lielus zaudējumus. "Nekas, mēs tei-

toņus izmērdēsim, nogriezdami tiem atkāpšanos," Arnolds

Veldre noteica un signālizēja flotei, apšaudīt Cementfabri-

kas aizmuguri, šaipus jaunās pilsētas slimnīcas, kurā miti-

nājās ienaidnieka štāba daļa ar municijas un pārtikas krā-

jumiem, šis manevris bija izšķirošs. Siguldas pulks otrā

dienā izsita ienaidnieku no Cementfabrikas. Bet galveno

vērību Arnolds Veldre piegrieza ienaidnieka aizmugurei un

pa daļai arī centram, kur tas kaisīja no lidmašīnas prokla-
mācijas. Viņam likās, ka sataustījis sakarus ar dažām ka-

raspēka daļām, kuras pie pirmās izdevības noliks ieročus

un pārnāks latviešu nacionālās armijas pusē.

Arnolds Veldre bija zvērējis atriebt ienadniekam par

Lonijas sakropļošanu — visnežēlīgākiem līdzekļiem, ar pro-

vokāciju un nodevību atriebt, šo atriebību viņš uzskatīja

kā taisnības augstāko bauslību, viņš pats nevarīgs šīs

bauslības sekmētājs, bet nacionālā latviešu armija bija tas

gigantiskais spēks, kas atsvabinās tautu no Melnā bruņ-
nieka un atriebs par visiem šinī karā cietušiem un arī par

nelaimīgo māsu Loniju. Šis brīdis jau tuvojās, ienaidnieks

bija savās pozicijās satricināts, viņa virspavēlniecība zau-
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dējusi nosvērtību, šaubīdamās savos rīkojumos kā ievainots

nezvērs drīz vienā, drīz otrā virzienā, tai nebija pārliecības

par uzvaru un to jau hipnotizēja haotisks bezspēks. Kaut

Lonija pēc smagās operācijas, kur tai nozāģēja kreiso kāju,

nezaudētu savu gara skaidrību un piedzīvotu to momentu,
kad ienaidnieks būs no Rīgas padzīts, un viņš, Arnolds

Veldre, varēs viņai personīgi vēstīt neieredzēto teitoņu ka-

pitulāciju. Ja, viņš pirmais steigsies ar šo ziņu pie Lo-

nijas, atklās viņai savu mīlu kā bruņinieks kas gājis savas

izredzētās dēļ cīņā ar viņas apsmējējiem. Un eksaltēts

savā gribas spēkā, Arnolds Veldre izdarīja ar savu lidma-

šīnu vispārdrošākos uzbrukumus ienaidniekam, apmētā-
dams to sprāgstošām granātām, pildītām ar smacējošu

gāzi, naktīs gāja izlūkos un sataustīja sakarus ar ienaid-

nieka daļām, tās provocēdams. Liels bija viņa prieks, kad

ienaidnieka bruņotais vilciens šaipus Lielupei, latviešu

virsnieka Lavenieka komandēts, ko bija atsūtījis ģenerālis

Virgoličs no Lietavas palīgā Bermontam, vienu dienu ar

baltu karodziņu pie lokomotīves iebrauca Torņkalnā stacijā,

kad to bija ieņēmusi nocionālā armija.

Pēc grūtās operācijas Lonija ieslīga letarģiskā gara

stāvoklī. Viņa baltajos audeklos pamodās tikai, kad noņem-

tā kāja un otra, mazāk ievainotā, no jauna pārsieta un ģip-

sā iemūrēta radīja smeldzošas sāpes. Viņa izjuta to kā lab-

sajūtu, ķermeņa vieglumu un dvēseles nogurumu. Viņu

likās ietinis saldu sapņu plīvurs un viņas elpu skāra liliju

aromāts. Arī gulta, kurā dusēja viņas nogurušie locekļi,

bija tik mīksta un silta, kā agrā bērnībā, kad viņu māte

tanī guldināja, un vecmāmiņa, kas tagad gulēja kapsētā,
to ieaijāja sapņu valstībā. Pievērusi acu plakstus, viņa

nevarēja nobrīnīties, ka arī istaba pārvērtusies: tik daudz

puķu, asteres un krizantēmas, sarkanas un baltas rozes,

vijolītes un lilijas. Vai viņa atrodas dienvidos? Vai asais

saules stars nelauzās no glečeru grēdām viņai sejā? — Tad

viņas gurdais skats sastapās ar mātes izraudātām acīm un

Alvīnas roka skāra viņas roku.
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Lonija sāka aptvert savu stāvokli. Bet gurdenums vi-

ņai uzspieda mēmu skūpstu uz lūpām un viņa aizvēra acis,

dziļas elpas nomākta.

Dažas dienas Lonija spītīgi pretojās nāvei, kas viņu

glāstīdama aicināja savā valstībā.

Viņa negribēja un nedrīkstēja mirt! Tuvā kara lauka

lielgabalu dunoņa atbalsojās arī viņas istabā. Kas uzva-

rētais? lebrucēji, vai nacionālā latviešu armija? Vai atriebs

par viņas līgavaini un viņu ?

Nakts stundās, kad kaujas laukā kara troksnis likās ap-

klusis un lielgabali nerūca, letarģiskais gara stāvoklis no-

māca gribas spēku un viņa nedomāja par atriebību. Sieviš»

ķīgais atplauka viņas dvēselē un viņa domāja par Ati Cel-

miņu un viņai veltīto dienas grāmatu, šais mēmajās lapās

mirdzēja tik daudz cilvēcības, izlīdzinošas patiesības un

reliģiska svētuma. Tur nebija ne vārda par atriebību, bet

par taisnības principiem, patiesās dzīves novērtējums un

nākotnes ideālisms. Kā Atis Celmiņš jūsmoja par veco,

pusaizmirsto, pusnoārdīto lauku sētu, sirmo saimnieku un

viņa vēl sirmākiem kalpiem. Kādas ainas viņš saskatīja
lauku dzīves nesenā vēsturē un jaunu laiku pārveidošanas
procesā! Tur bija vispār cilvēcīgais un dzīves satura ko-

dols, ko Atis notēloja viņai veltītās piezīmēs. Vai viņai,
Ata līgavai, vērtēt dzīvi citādi, alkst pēc atriebības? Vai

tā ir bauda, pēc kuras sniegties viņas trauslai dvēselei ? Vai

ar šo baudu atdzīvināt Ati Brāļu kapos? Paies vēl dažas

dienas un viņa gulēs zem velēnām Atim tuvumā — Meža

kapos.
Lonija skatīja vaļējām acīm savas jaunās dzīves pēdējo

etapu. Viņa nepārcietīs grūtās operācijas sekas, viņas sirds

neizturēs. Viņai izdarīja iespricējumus un izlietoja citus

mākslīgus līdzekļus sirds darbības uzturēšanai. Varbūt

operācija izdarīta par vēlu, varbūt, ja tā agrāk būtu izda-

rīta, viņa to nepārciestu un mirtu uz operācijas galda. Vi-

ņai nebija pārmetumu ne ārstiem, nedz mātei, kas bij pre-

tojusies operācijai; arī pati sev viņa nepārmeta, ka nav iz-

šķīrusies patstāvīgi. Kam no tā būtu labums? Vai Arnol-

dam Veldrem, kuru viņa nemīlēja un kura pavēnī viņa sa-

kropļotiem locekļiem dzīvot nespēja. Viņš tagad lidotājs

frontē. Kas viss viņš savā mūžā nav bijis, kas vēl nebūs!
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Tā bij dzīve, kas viņu, Loniju, nesaistīja. Šinī dzīvē meklē

sev baudu eksaltēti cilvēki, bet viņa tādu baudu neatzina.

Parasti Lonija pēc šādām hallucinācijām nemierīgi gu-

lēja un izjuta otrā dienā lielu nogurumu. Pasliktinājās arī

sirdsdarbība.

Bet pēc iespricējumiem viņa pusmiegā iemiga, pūlēda-
mās saklausīt lielgabalu rūkoņu frontē. Dažreiz viņai šķita,
ka kaujas beigušās un no visām Rīgas baznīcām jāzvana
miera noslēgšanu starp karotājiem.

Lielās kaujas frontē ilga jau veselu nedēļu. Bija pie-
nācis tas kritiskais brīdis, kad nacionālās armijas virspa-
vēlniecībai bija jāatzīstas: nākošās divdesmit četrās stun-

dās jāizšķiras Latvijas liktenim, jo Bermonts bija dabūjis
no Virgoļiča Lietavā un no Vācijas papildu spēkus un pār-

gāja straujā pretuzbrukumā, šo stāvokli vēroja Sabiedroto

misiju priekšstāvji un bija ļoti uztraukti. Viņu simpā-

tijas bija Latvijas pusē. Sabiedroto flote pabalstīja katru

jaunu uzbrukumu ar artilēriju. Bija jau izšauti uz ienaid-

nieku daži tūkstoši šāvienu, tam nodarīti lieli zaudējumi,
bet pilnīgi iznīcināt ienaidnieka artilēriju nevarēja, jo tas

slēpās Pārdaugavas apdzīvotā rajona mājās un dien no

dienas mainīja savas pozicijas. Vienīgi dzīvs spēks varēja

ienaidnieku satriekt, bet dzīva spēka nacionālai latviešu

armijai bja daudz mazāk nekā ienaidniekam.

9. novembrī bija nolemts dot ienaidniekam galveno trie-

cienu un armijas virspavēlniecība par to informēja Sabied-

roto floti un Latvijā atkreditētos militāros priekšstāvjus-
"Vai jums ir rezerves?" uzprasīja Francijas priekšstā-

vis kolonels Diparkē.
"Mums rezervju nav," atbildēja pulkvedis Pēteris Ra-

dziņš.
"Kas garantē jums uzvaru?"

"Mūsu armija frontē."

"Ģenerāluzbrukums pretiniekam bez rezerves ir pa

banque. Reti šī spēle izdodas."

"Maršālam šofram Marnas kaujā arī nebija rezerves,

Parīzes komandants ģenerālis Galiens izvāca no Parīzes
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visu garnizonu, ja nemaldos divas divīzijas un gāja marša-

lam Šofram palīgā. Un Marnas kauja glāba Franciju,"

pulkvedis Radziņš iebilda.

"No kurienes jums šīs ziņas?" Diparkē jautāja.

"Ģenerālštāba virsnieks nedrīkst nezināt lielu vēstu-

risku kauju notikumus un pielietoto taktiku. Tā ir zināmā

mērā viņa ābece."

Pēdējo dienu cīņās bija noskaidrojies, ka ienaidnieks

kļuvis elastīgāks un pārsviedis jaunas karaspēka daļas
visā frontē, no jūrmalas līdz Jaunjelgavai dažādos virzie-

nos: dažās vietās, sevišķi Daugavgrīvas rajonā, tas bija

atspiests atpakaļ, bet citās savukārt pavirzījies uz priekšu.
Latviešu nacionālās armijas virspavēlnieka štābs šo-

nakt negulēja. Bija izdarāmi tik daudz rīkojumu, sarindo-

jumu, kā pēc alfabēta dodamas pavēles visā frontē, lai

gaismai austot katra karaspēka daļa izpildītu tai nozīmēto

uzdevumu, un kaujas ritms, Sabiedroto flotei atklājot vis-

spēcīgāko uguni, kādu tā līdz šim attīstījusi, ievirzītos

straujā uzbrukumā. Nevarēja nerēķināties ar ienaidnieka

pretuzbrukumu, viņa apslēptiem nodomiem un izlūkiem

bija jāsatausta viņa vājāk aizsargātās pozicijas. Tā vairs

nebija miermīlīga šacha spēle, kā uzbrukuma pirmās dienās

nedēļu atpakaļ, bet cīniņš uz dzīvību un nāvi.

Štāba priekšnieks pulkvedis Radziņš izrādīja ārēji vis-

lielāko mieru, viņam viss šķita skaidrs, viņš zināja katras

karaspēka daļas ieņemtās pozicijas, zināja tām izstrādāto

instrukciju saturu, pēc kurām viņām rīkoties, un instink-

tīvi paredzēja jaunu poziciju iekarošanu jau pēc pirmām

divpadsmit stundām. Viņš ticēja nacionālās armijas varo-

nībai, jo nedēļu ilgstošās kaujas bija viņu pārliecinājušas,
ka latviešu kara pulki stādāmi daudz augstāk par krievu

armijas vienībām pasaules karā: drošsirdīgāki un elastī-

gāki, morāliski attīstīti un gara inteliģences apdvesti. Virs.

nieku sastāvs ideāls: ne kundziskās augstprātības un šķiru
uzskatu apsēsti, nodevībai nepieejami, baudu kāres nealk-

stoši un intrigu riņķī nemeklēdami sava personīga labuma

un godkārības. Jā, patiešām apbrīnojami, ka štāba visma-

zākais noslēpums netika izpausts ienaidniekam, kur abu

pretinieku cīņas fronte bija sasniedzama ar roku, vēroja-

mas kustības vienā un otrā pusē. Tas lielā mērā bija iedzī-
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votāju nopelns, kuri simpatizēja nacionālai armijai, ticē-

dami viņas uzvarai pār svešiem iebrucējiem ar viduslaiku

krustnešu ideoloģiju un ārīgi biedinošiem tērpiem. Viņi
bija viduslaiku komūnisma imperiālisti, šīs pašas varas

jauno laiku atmežģotāji. Pulkvedi Radziņu uztrauca vie-

nīgi ienaidnieka apslēptie nodomi, jo pēdējā nedēļā tas va-

rēja dabūt papildu spēkus no Lietuvas un Vācijas un gata-
vot pretuzbrukumu ar jaunu armiju.

Armijas virspavēlnieks pulkvedis Balodis raudzījās kau-

jas kartē un stipri pīpoja. Viņš it kā gribēja pārliecināties

par uzbrukuma izej vietām, kontrolēdams katru sektoru

atsevišķi, vai nav kāda tukša sprauga, kurā ienaidnieks

varētu iesprausties kā ķīlis un izjaukt kaujas ritmu no-

spraustā virzienā. Bet stratēģiskas spraugas nekur nebija,
visa garā fronte apsēta pozicijām, kas kartē atzīmētas gan

lielākiem, gan mazākiem plankumiem. Patiesībā šī karte

līdzinājās kaloriju diagrammai, vienīgi ar to atšķirību, ka

kalorijas parasti zīmēja stabiņos, bet karaspēka daļas kartē

apvilktas plankumos. Un šai pusē pozicijām piesētajā te-

ritorijā vijās Daugava un debesīs iespraudušies augstie

Rīgas baznīcu torņi, kas ar savu varenību bija vairāk bie-

dinoši par cietokšņa vaļņiem. Cietokšņus sagrāva un

dzelzsbetona pelnus lielgabalu ugunis izsvaidīja pa visiem

pasaules vējiem. Baznīcu staltās celtnes bija katras valsts

metropoles lepnums, vēstīja šīs valsts kultūru un morālisko

spēku, tās bija gadu simteņu cīņu objekts, un Rīga ar

savām baznīcām, tauta un kultūra bija atkal kļuvusi par

vilinošu dārgakmeni, kuru iegūt un paturēt kāroja nesamie-

rināmas ģintis, kā kopš daudziem simts gadiem senatnē.

Pulkveža parasti pašapzinīgi smaidošā seja bija drūma.

Acis dzirkstīja nemieru un krūtīs vārījās uztraukums.

Viņa priekšgājējs pulkvedis Kalpaks Latvijas nebaltās die-

nās bija formējis pirmo atsevišķo bataljonu un iecēlis vi-

ņu par pirmās rotas komandieri. No šī bataljona desmit

mēnešos bija izaugusi nacionālā armija, kas tagad cīnījās
simts kilometru frontē ar ienaidnieku. Kaujā mirdams Kal-

paks viņam uzticēja sava bataljona vadību un no šīs vienī-

bas bija izveidojusies brigāde, tad divīzijas un tagad 30.000

liela armija. Šis straujais lēciens no rotas komandiera līdz

armijas virspavēlniekam viņam neglaimoja: viņš bija uz-
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ņēmies par daudz lielu morālisku atbildību nostādamies

izšķirošu notikumu degpunktā un riskēdams ar savu per-

sonīgo atbildību. Pulkvedis Zemitāns bija darījis to pašu,

bet ar neveiklo Rīgas priekšposteņu aizstāvēšanu, uzbrū-

kot Bermontam karu nepieteikušam, atcelts no amata un

nobīdīts pie malas. Arī vēlāk Zemitānam Dievs zin vai uz-

ticēs armijā kādu atbildīgu posteni, atvaļinās no aktīvā

armijas dienesta un piešķirs nelielu penziju dzīves mini-

mumam, šī cilvēka dzīve ir aprakta, un tāds liktenis būs

arī viņam, Balodim, ar šīs dienas kaujas neveiksmēm. Bet

šīm neveiksmēm būs vēl daudz traģiskāks noslēgums: to

tūkstošu jauno dzīvību upurēšana, kas cīnās frontē un kri-

tīs par upuri nevienādā cīņā ar ienaidnieku. Vistraģiskā-
kais tomēr būs tas: vēsturē minēs viņu kā nespējīgu kara

vadoni, viņam būs krievu ģenerāļu slava, kuri iegrūda savu

valsti postā un noveda līdz anarķijai.
Vai tāds liktenis lai būtu arī latviešu tautai? Tā ne-

pārcietīs neveiksmes un meklēs vainīgos, kas šīs neveiks-

mes nav pratuši novērst. Un viņš, pulkvedis Balodis, būs

tas, uz ko metīs akmeņus, vai ko nolinčos. Jo tauta izmi-

sumā spēj atriebt visnežēlīgāk.

"Nu, pulkveža kungs, ar Dieva palīgu V virspavēlnieks

uzrunāja sava štāba priekšnieku, kad iedunējās Sabiedroto

flotes pirmie lielgabalu šāvieni, atklājot šīs dienas uzbru-

kumu.

Pulkvedis Radziņš raudzījās virspavēlniekā. Tad, pār-

metis trīs reizes krustu, noteica:

"Ar Dieva palīgu Dāvids uzsāka cīņu ar Goliātu un to

uzvarēja."

"Šis salīdzinājums ir pareizs. Es gribētu ticēt, ka bībe-

les leģendas mūsu dienās nav vēl zaudējušas savu morālis-

ko nozīmi un spēku. Lai Dievs mums palīdz." Un pulkvedis

Balodis arī pārmeta trīs reizes krustu.

Atskanot pirmiem lielgabalu grāvieniem, valdības gal-

vai, Kārlim Ulmanim, bija citas rūpes: ko darīs šinī iz-

šķirošā kaujā landesvērs, kas uzbruka pie Cēsīm Ziemeļ-

latvijas armijai un cīnījās kopā ar grāfu fon der Goltca

pulkiem? Tagad landesvēra daļas komandēja angļu kolo-

nels Aleksandrs un tās atradās lielinieku frontē. Vai igno-

rējot sava komandiera pavēles, landesvērs nevar mainīt
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fronti un uzbrukt pie Jaunjelgavas latviešu nacionālās ar-

mijas kreisajām spārnam un apvienoties ar Bermontu?

Tad Rīga zudusi, un Latvijas republikas patstāvība atkal

apdraudēta. Vienīgi var būt, ka landesvēram laužot dis-

ciplīnu, poļu kara pulki viņpus Daugavpils varētu pāriet
uzbrukumā un sekot landesvēram uz pēdām. Bet pretējā

gadījuma varētu sakustēties arī lielinieku armija un uz-

brukt savukārt poļiem. Tad sāktos tautu slaktiņš un būtu

aizdedzies ugunskurs, kura likvidēšana tik drīz nebūtu pa-
redzama.

Jo stiprāk dunēja lielgabali un lidmašīnu rūkoņa ievijās

starppauzēs vispārīgā situācija, jo Kārlis Ulmanis vairāk

nomierinājās: kauja bija sākusies un landesvēram vairs

nepaspēt no Latgales uz Jaunjelgavu.
Patiesībā nebija arī par landesvēru ko uztraukties, jo

tieslietu ministrs bija viņu tautības un valdības loceklis,

pret kuru karot nepielaida vācu takts un dotais solījums.
Par kņazu Līvenu Ulmanis bija drošs: jau pie Cēsīm kņazs
ar savu karaspēku izturējās neitrāli un tagad šī lojalitāte

pret latviešu tautu bija vēl drīzāk sagaidāma, kur viņa
Mežotnes muižā, Kurzemē, Bermonta karavīri bez šaubām

postīja un izdarīja rekvizīcijas.

Viņam, Kārlim Ulmanim, vairākkārt pārmeta, ka slē-

dzis ar grāfu fon der Goltcu Strazdumuižas mieru, vajadzē-

jis jau toreiz iztriekt vācus no Rīgas un Kurzemes. Vai tas

maz bija iespējams ar to saujiņu karaspēka un nedaudziem

igauņu pulkiem? Ziemeļlatvijas armijas virspavēlniecība

atradās ģenerāļa Laidonera rokās. Turpinot cīņas pie Rīgas

un Kurzemē, ģenerālis Laidoners nebūtu virspavēlniecību
nodevis Zemitānam, vai arī nedotu savus kara pulkus. Pir-

mā gadījumā būtu bijis jālīgst ar igauņiem par kontribū-

ciju un tās apmērus izpostītā Latvijā Dievs zin vai būtu

spējuši maksāt. Bet Zemitāna un Baloža brigādes vasarā

nebūtu fon der Goltcu no Kurzemes padzinušas. To viņš,
Kārlis Ulmanis, bija jau vairākkārt aprādījis Tautas pa-

domes prezidija sēdēs. Protams, viņam neticēja. Un tauta

vēl tagad netic, vainodama viņu par pārsteidzību Strazdu

muižas līguma noslēgšanā. Tagad uzvaras gadījumā diktēt

noteikumus! Un šiem noteikumiem jābūt: Latvijas robe-

žas līdz Lietavai un Prūsijai!



229

Uzbrukums bija sācies. No jūras pāri Daugavai ar

apdullinošu troksni lidoja uz ienaidnieku flotes artilērijas

granātas. Pārtrūka gaisa strāvas, šķeltas asām milzu bul-

tām, kuras, lidodamas ar drausmīgu švīkoņu, nokrita mēr-

ķētā vietā, sagraudamas katru cietu priekšmetu vai ieurb-

damās zemē un izraudamas asi dziļas bedres. Bija skaidrs

salīgs rudens rīts. Daba gatavojās uz ziemas dusu, upes,

grāvji bija pārklāti vieglu ledus kārtu. Lapu koki un krū-

māji kaili, bet priežu puduri un žuburainās eglītes pauguros

noderēja par aizsargu valni nacionālās armijas izkaisītām

daļām, uzbrūkot ienaidniekam. Kur šī dabiskā aizsargu

vaļņa nebija, bij jāapiet ienaidnieka pozicijas un jāapdraud

viņa spārni, jo poziciju karu, nostiprinoties frontāli pret
ienaidnieku, nevarēja vest: trūka dzīvā spēka un tas neat-

bilda straujam vispārējam uzbrukumam kad salaužama ie-

naidnieka pretestība un tas iznīcināms. Latvju brīvības cī-

nītāji, kuru rindās skaitījās daudz šī rajona iemītnieku,
kas pārzināja katru taciņu un lauku ceļu, izlietoja tos vis-

pirms izlūku gājieniem un, tumsai iestājoties pa tām plū-
da rotas un pulki, vieglo lielgabalu baterijas un municijas
vezumi. Ārpus regulārās armijas cīnījās arī partizāni,

kuri, kaut arī pakļāvušies armijas virsvadībai, bija lepni
tanī apziņā, ka viņi kā brīvprātīgie zvērējuši visriskantā-

kiem izlūku gājieniem un pēkšņiem aizmugures triecieniem.

Partizāni operēja Tīreļa purvā. Tas bija pasaules kara sla-

venais cīņas lauks, kur cīnījās vecie latviešu strēlnieki. Ne-

senais pagātnē sauca pēc jauna varonības laikmeta. Nesa-

sniegtais tagad sasniedzams, toreiz zaudētais — atdabū-

jams.
To apzinājās visi — katrs vec-un jaunkareivis, virs-

nieki, štāba priekšnieks un armijas virspavēlnieks. Latvi-

jas republika bija sargājama kā politisks faktors, valsts

kā dzimtā tēvu zeme un tautas sapņu lolotais sasniegums.

Viņi bija tēvijas sargi. Bet, neskatoties uz savu pilsoņu

pienākumu, turēt šo zvērastu, nacionālās armijas kareivji

apzinājās, ka viņi pieder pie zināmas korporācijas un kā

šī vienība ar savu specifisko raksturu ir katras tautas lep-

nums. Viņi nepazina gļēvulības un viņos atdzima leģendā-
rais. Viņi ticēja brīnumam, kam jānotiek. Viņi cīnīsies

par šo brīnumu un mirs, ja liktenis to prasīs.
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Tā bija ideoloģija, kuru apzinājās latviešu nacionālā

armija. Karogs, izrakstīts sirds asinīm, kuram tā ticēja.

Divi dienas un naktis nepārtraukti turpinājās uzbru-

kums. Visi pulki un atsevišķās rotas bez izņēmuma, it kā

savā starpā sacenšoties, izsita ienaidnieku no pozicijām,
nevairīdamās durkļu cīņas un uzbrukdamas straujos gājie-
nos ar rokas granātām. Atņēma veselas baterijas un pielā-

dētus, vēl neizšautus lielgabalus. Pagrieza šo lielgabalu
stobrus prētējā virzienā, un ienaidnieka ielādētie šāvieni

ķēra viņu pašu, neļāva viņam bēgšanā attapties un trieca

viņu prom uz Torņkalnu Tur apdzīvotu ēku paspārnē ie-

naidnieks jutās drošs: vai Sabiedroto flotes artilērija no-

slaucīs šo rajonu no zemes virsus? Sagraus fabrikas biezos

mūrus, dzīvojamās ēkas un pilsētas slimnīcu? Visu šķērs-
ielu stūros drošās paslēptuvēs dežurēja ienaidnieka ložme-

tēju komadas. Tiltu galus sargāja bruņoti vilcieni un Dau-

gavas kreisais krasts līdz Dolei bija piesēts barikādēm.

Bet nacionālās armijas labais spārns bija jau ieņēmis Za-

sulauka staciju un pie Ķekavas pārcēlušās dažas rotas ie-

naidnieka aizmugurē. Centrā, pēc Cementa fabrikas kri-

šanas, nacionālā armija uzsāka drošu uzbrukumu atklātās

ielās, virzīdamās uz tiltu galiem un taisni uz ienaidnieka

galveno bāzi — Torņkalnu. Tās bija izmisuma pilnas stun-

das, sastopoties diviem mūžīgiem ienaidniekiem krūti pret
krūti atklātās ielu cīņās.

Neviena puse nedomāja par padošanos un kapitulēšanu.
Būtu arī smieklīgi, ja kapitulētu, izstiepjot šautenes stobra

galā kādu baltu drēbes gabalu. Pasaules karā norūdītie

dzelzsdivīzijas veterāni, iekalušies bruņās un ar stiprām

ložmetēju komandām: izšaut visu municiju un nopļaut bas-

kājus — latvjus, kuri uzrāpušies uz jumtiem, ielauzušies

privātdzīvokļos, vai no citām paslēptuvēm uzbruka, kamēr

pārgāja durkļu cīņā. — Kas par vellišķu drosmi un atta-

pību viņu rindās! Viņi rāpoja kā skudras, te pa vienam,
te salasījušies pulciņos, te no vienas ielas, te atkal no ci-

tas šķērsielas nākdami; un viņu bija tik daudz, ka kaujas

notika uz reizi visās ielās, uz visiem ceļiem, centrā un spār-

nos, uzbrūkot frontāli un viņu lielgabaliem dunot aizmu-

gurē. Tā bija gatavā pekle, kurā atradās vācieši, savervēti
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savā tēvijā un atvilināti svešā zemē ar solījumiem un nau-

das balvām, bet tagad no savas priekšniecības pamesti un

atstāti likteņa varā. Labi, ka tuvojās nakts un viņi varēs

tumsā atkāpties, sataustīt izeju uz Jelgavas šoseju un tad

taisnā līnijā atiet uz Olaini vai tālāk uz Jelgavu. Ja, Ber-

monts, bez šaubām, sēž jau Jelgavā, atstājis viņus maisā

kā pie Verdenas, kad franču artilērija iežogoja viņu pat-

ruļas un savilka savu ugunsžogu arvien ciešāk kopā, kāmēr

radās granātu kausētava, kurā iestiga divīzijas un brigā-

des, pulki un rotas, un sakusa vienkopus ar zemi un betonu,
cilvēku miesas ar zirgu kauliem, granātu šķembeles ar cil-

vēku locekļiem. Atkāpties, bēgt. Tumsa ir labākais draugs,

jo ienaidnieks nevar sekot. Atstāt baterijas, ložmetējus un

municijas krājumus: kam tie vairs vajadzīgi, ja virsvadība

nerēķinājās ar viņu stāvokli un pati jau aizbēgusi!...

Latviešu kara pulki, uzsākdami ielu cīņas, ir domāt ne-

domāja par kapitulāciju: ienaidnieks bija jau uzvarēts,
vēl pēdējais trieciens un viņa armijai jāsabrūk. Astoņas
dienas ilga šī cīņa, divas dienas pēdējais uzbrukums. Ka-

reivji nebija gulējuši un ēduši, viņi uzvarā gāja pār ievai-

notiem un līķiem, tas bija vilnis, kas viņus ierāvis savā

varā, šūpoja un svaidīja tik uz priekšu, arvien augstākās

bangās, kas sacēlušās vienā krastā un nevar pretspēkā no-

stāt, iekams sasniegts otrs krasts, kurā izspļaut gļotas un

mēslus. Un mēslu bedrēm līdzinājās artilērijas sagrautās

ienaidnieka pozicijas. Izšautām patronām piekaisītas visas

ielas un blakus pamestiem ieročiem ienaidnieku līķi. Uz-

vandītas bija cilvēku kaislības un šīs kaislības prasīja upu-

rus. lenaidniekam uz sausa aprēķina pamata, latvjiem sa-

vas dzimtenes mīlestības labā.

Ap pusnakti ielu cīņas apklusa. Vienīgi artilērija dar-

bojās abās pusēs. Kamēr latvji mērķēja uz ienaidnieka

krustceļiem, lai apgrūtinātu tam atkāpšanos, vāci izgāza

visu žulti uz Rīgas iedzīvotājiem, apšaudot bez mērķa pil-

sētu smagiem lādiņiem.

Tā bija drausmīga nakts, kurā iedzīvotāji meklēja pat-
vērumu pagrabā dzīvokļos. Šinī naktī krita daudz mierīgu

pilsoņu.
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Nākošā dienā Rīga bija atbrīvota: ienaidnieks naktī

bija atstājis Torņkalnu.

leskanējās Pētera baznīcas zvani, vēstīdami latviešu

nacionālās armijas uzvaru.

Šie zvani uzmodināja Loniju slimnīcā no trausla miega.

Viņa uzlēca gultā pussēdus.

"Zvana... Kam šie zvani?" viņa izdvesa.

"Rīga ir atbrīvota. Tavam līgavainim atriebts," māte

viņu mierināja.

Lonija klausījās dobjajos baznīcas zvanos, abām rokām

spiezdama deniņus. Viņa it kā nedzirdēja mātes vārdus.

Tad viņa atkrita atpakaļ spilvenos.
Istabā bija Meta Krastiņa, Austra un Alvīna. Ārsts

tikko bija izdarījis slimniecei injekciju un atstājis istabu,
kad atskanēja baznīcas zvanu pirmās neritmiskās skaņas.

Tuvinieki jau veselu nedēļu dzīvoja vienās bailēs par Lo-

nijas apdraudēto dzīvību. Cik ilgi vēl viņas sirds izturēs?

Vai neiestāsies lūzums un šī jaunā dzīvība neizdzisīs, dzī-

vi nebaudījusi? Ārsti bija biedinājuši, ka šis moments var

pēkšņi nākt.

No Pētera baznīcas torņa plūda sen nedzirdētas zvanu

skaņas. Pēc pieciem gadiem tā bija pirmā reize, kur baz-

nīcas torņi runāja, pauzdami svētvakara mieru — mieru

pēc grūta darba cēliena. Ik pēc dažiem sitieniem dobjā

skaņu šalkoņā ievijās smeldzoši akordi. Vai tā nebija bēru

dziesma varoņiem, kas krituši šinīs brīvības cīņās? Varbūt

izvadu dziesma ievainotiem, kuri šinī mirklī slēdza savas

acis uz mūžību?

Lonijas gurdais skats aplidoja istabu. Visapkārt viņas

gultai tik daudz puķu, kā arvien, kopš viņa mitinās šinī

telpā. Vai to starpā, kas viņu atcerējās, ir arī tas jaunka-

reivis, kuram viņa nesa zupas podiņu, un kas pirmais vi-

ņas iežēlojās, kad nejēdzīgā granāta sadragāja viņas lo-

cekļus? Lonija nespēja tālāk risināt domu: krūtis sažņau-
dzās un acis apmiglojās. Bet viņai jāredz savi tuvinieki —

māte, Austra un Alvina! Viņa spēji piecēlās un izstiepa sa-

vas izdilušās rokas pretim mātei...

"Lonija, bērns, tu nedrīksti mirt!" māte izsaucās.
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"Mani iezvana
...

Uzvaras zvani mani iezvana mūžībā,"

viņa čukstēja.
Atslīgusi spilvenos, viņa izdvesa vieglu nopūtu, un sirds

apstājās pukstēt.

Dziļš miers klāja viņas izmocīto seju un lūpas aplidoja

atpestīšanas smaids.
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Divdesmitceturtā nodaļa

Zigfrīds Meierovics bija atgriezies no Tērbatas, kur tas

bija konferējis ar igauņu valdības priekšstāvjiem par či-

čerina piedāvāto miera līgumu. Tik labprāt viņš būtu pie-

dalījies Rīgas atbrīvošanā, tomēr viņa tiešais darbs ārpoli-
tikā bija veicams vispirms.

Apspriedēs ar igauņiem bija panākta vienošanās, ka

miera sarunas ar krieviem nav agrāk uzsākamas, iekam

viņu karaspēks nebūs atstājis Latvijas un Igaunijas pē-

dējo zemes stūrīti. Tā bija pirmā divu kaimiņtautu sapra-

šanās, saistīt savu tautu likteņus uz savstarpējas norunas

pamata pret ārējo ienaidnieku, kurš šo vienošanos pūlējās

skaldīt, uzsākdams miera sarunas ar katru no jaunajām

republikām atsevišķi. Šo savstarpējo līgumu neiesniedza

parlamentam, to neapsprieda ministru kabineti, un prese

nerakstīja par tā nozīmi garus ievadus: divi valstsvīri bija

satikušies, nosprauduši kopējas ārpolitikas līnijas, un no

viņu iespaida atkarājās abu tautu valdības un politisko ap-

rindu ticība šim savstarpējam ārpolitikas faktam, kaut

arī nerakstītam pergamentā, bet deklarētam slēgtā kon-

ferencē.

leradies ministrijā, Zigfrīds Meierovics pieprasīja sek-

retāram pastu. Sakarā ar Rīgas atbrīvošanu vajadzēja būt

ienākušām telegrammām no ārzemju priekšstāvībām.

Kādu iespaidu ārzemēs būs atstājusi latviešu nacionā-

lās armijas uzvara? Vai lielvalstu diplomāti un viņiem pa-

kalpīgā prese būs turējuši par vajadzīgu apjautāties pie

Latvijas pagaidu valdības sūtņiem pēc sīkākas informāci-

jas? Varbūt apmierinājās ar savu aģentu sniegtām ziņām

un novērtējumiem?

Sekretārs pasniedza veselu kaudzi telegrammu.

Zigfrīds nolika Parīzes un Londonas telegrammas atse-

višķi. Tās nevarēja vēstīt neiepriecinoša, kur Sabiedroto

flote bija pabalstījusi Rīgas atbrīvošanu. Londonāviņš bija
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laimīgi sācis savu diplomātisko karjēru, un lorda Balfura

akts, atzīstot gadu atpakaļ Latviju dc facto, bija pamats
republikai starptautiskā mērogā. Parīzē, miera konferen-

ces laikā, viņš bija piedzīvojis daudz vilšanās, bet arī zinā-

mu gandarījumu, kas Latviju, kā patstāvīgu valsti, pasar-

gāja no Krievijas parādu līdzsamaksas. Protams, ierakstīt

Latviju miera līguma protokolā vienā rubrikā ar Poliju —

četrdesmit miljonu valsti — nebija iespējams. Nebija vē-

sturisku argumentu un aizvēsturē miera konference neno-

dziļinājās.

Telegrammas no Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Dā-

nijas vēstīja daudz cildinoša līdz ar laimes novēlējumiem

valdībai. Igauņu ārlietu ministrs bija viņu Zigfrīdu Meie-

rovicu, jau personīgi apsveicis savas valdības vārdā Tēr-

batā, sūtnis Ramans nodeva dziļi izjustus novēlējumus
valsts vecākā uzdevumā. Kārlis Zariņš no Helsinkiem tele-

grāfēja par somu tautas un valdības lielo sajūsmu, kura

izpaudusies Latvijai draudzīgā manifestācijā. Atturīgāka

bija Fridricha Grosvalda telegramma no Stokholmas. Kār-

lis Ducmanis no Kopenhāgenas bija sarakstījis simts rindu

garu sumināšanas rakstu, vēstīdams visu to pasaules orgā-

nu nosaukumus, kuru korespondentus viņš bija informējis

par Latviju sakarā ar Rīgas cīņām. Dr. Oļģerta Grosvalda

telegramma no Parīzes bija īsa: franču prese ar gandarī-

jumu atzinusi vācu karapulku padzīšanu no Rīgas arī val-

dības aprindās izrāda zināmu apmierinātību, ka austrumu

vārtos pie Baltijas jūras nodibināsies normāli apstākļi. Pa-

lika vēl neatplēsta Londonas telegramma no Georga Bise-

nieka.

Zigfrīds drebošiem pirkstiem satvēra telegrammu: Kas

ir divu miljonu apdzīvotā Latvija priekš četri simti mil-

jonu Lielbritānijas karaļvalsts? Niecīga kolonija, kuru tā

aiz stratēģiskiem nolūkiem var iekārot vai arī neiekārot.

Starptautiskā nozīmē Latvijas republika Anglijai bijusi

nebijusi.

Sūtņa Bisenieka telegrammai bija visdziļākais saturs.

Lielbritānijas karaliskā valdība sīki informējusies par Rī-

gas atbrīvošanu un latviešu nacionālās armijas sastāvu.

Karaliskā valdība izteikusi savu prieku, ka Latvija tagad

kļuvusi par sargposteni Baltijas jūras piekrastē, uzņem-
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dāmās vēsturisku misiju civilizācijas aizstāvja lomā. An-

glijas labvēlība būs arī turpmāk drošsirdīgajai latvju tau-

tai garantija, kā to jau pierādījusi karaliskās valdības flo-

tes līdzdarbība nesenās cīņās Rīgas ūdeņos.
Telegramma noslēdzās ar vārdiem: "Times" redakcija

pieprasījusi vēl sīkāku informāciju, šis pasaules politikas

visiespaidīgākais laikraksts gatavojot pirmo ievadrakstu

par Latviju un viņas armiju. Pēc tā publicēšanas, viņš
sūtnis, piesūtīšot šo ievadu ārlietu ministrijai.

Zigfrīds Meierovics vēlrez pārlasīja telegrammu. Tas

bija dokuments, kam nevarēja neticēt.

Šinī brīdī sekretārs pieteica Ludmilu.

Ministrs piekrītoši pamāja.
"Ministra kungs, es nenāku kā lūdzēja un negribu jūs

apgrūtināt dažāda veida priekšlikumiem, kam valstiska no_

zīme. Savu personīgo pienākumu kā patriote sakarā ar Rī-

gas atbrīvošanu es izdarīju rakstiski, nosūtīdama valdībai,

armijas virspavēlniekam un pulkvedim Radziņam laimes

novēlējumus un mazu ziedojumu. Es nāku pie jums kā sie-

viete un lūdzu jūs neliegt savas cieņas un godbijības pa-

rādīšanu citai sievietei, kura šinīs brīvības cīņās kritusi

par upuri. Lūk, tur ved varonīgo māsu Loniju uz baznīcu,

no kurienes viņu sestdien izvadīs uz Meža kapiem. Nākat

man līdz kā valdības priekšstāvis. Es nezinu, vai kāds no

valdības locekļiem piedalās izvadīšanā" Ludmila steigā ru-

nāja, nostājusies pie Zigfrīda kabineta loga un raudzīda-

mās bēru procesijā, kura lēnām tuvojās ārlietu ministri-

jas namam uz iekšpilsētas pusi.

Zigfrīds bija piecēlies un stāvēja pie loga Ludmilai

blakus.

"lesim!" viņš ātri izšķīries noteica un ķēra pēc sava

kažociņa un kareivja cepures.

Viņi ātriem soļiem nosteidzās no pirmā stāva un pa-

spēja piebiedroties bēriniekiem.

Četri balti zirgi vilka vaļējus līķratus, uz kuriem bija
novietots vaiņagiem apkrauts zārks. Izvadītāju bija daudz,
arī Arnolds Veldre, ģērbies pelēkā zaldāta mētelī bez die-

nesta pakāpes nozīmēm un galvā nacionālās armijas tūka

cepuri ar trīszvaigžņu kokardi. Kopš tā brīža, kad viņš bija

kļuvis par aviācijas novērotāju un gāja cīņā pret vācu-krie-
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vu pulkiem, viņš sadedzināja agrāko krievu armijas mun-

dieri, dienesta pakāpes nozīmes un krievu ordeņus. Šo soli

viņam diktēja iekšējā garīgā atmoda. Varbūt taisni krievu

artileristu izšautā granāta sakropļoja Loniju un noveda

viņu kapā. Ja tas arī tā nebūtu — viņi, krievu karaspēka

daļās, cīnījās kopā ar vāciem, un šis uzspiestais karš bija

viņam laupījis iemīļotu cilvēku, kura apbrīnojamās gara

īpašības atdzemdināja viņā, Arnoldā Veldrē, sen mirušo

un aprakto cilvēcību — ar sāpēm un ciešanām, mīlu un

uzupurēšanos, to, cilvēcību, kas viņa sirdī mājoja jaunībā;

bet pēc tam bija padzīta un apsmieta. Viņš šodien bija

dabūjis atļauju no armijas virspavēlnieka un atlidojis no

Jelgavas frontes, izvadīt māsu Loniju uz garnizona baznī-

cu. Viņu uztrauca, ka zārks nav novietots uz lafates ar vie-

nu zirgu priekšā un izvadīšanā neņem dalību karaspēka da-

ļas. Lonija mīlēja dzīvē vienkāršību un kā māsa viņa skai-

tījās kara slimnīcas dienestā. Bet viņš nomierinājās, ņem-

dams vērā cīņas frontē, kur ienaidnieks vēl nebija galīgi
sakauts un katrs kareivis nepieciešams. Ja, pēc līķa novie-

tošanas baznīcā viņš lidos atpakaļ uz fronti un būs vēl

pārdrošāks savos izlūka novērojumos nekā līdz šim, jo ta-

gad viņam nav nekā ko zaudēt, vienīgi atriebt par Loniju.

Apbēdīšanas dienā, sestdien, viņš būs atkal Rīgā, ja ne

citādi, tad no lidmašīnas viņš nometīs savu smilšu sauju

uz Lonijas zārka un vaiņagu uz viņas kapa kopiņas...

Sēru gājiens apstājās pie Jēkaba baznīcas. Lonijas abi

brāļi, Zigfrīds Meierovics un Arnolds Veldre, visi vienkār-

šos nacionālās armijas tērpos, ienesa zārku baznīcā, kur

bija uzstādīts katafalks.

Mācītājs Edgars Bergs, kurš šinī gadā bija zaudējis

savu dzīves biedri, emigrējot no lieliniekiem uz Londonu,

izjustos vārdos runāja par sievieti, kas kritusi citai nai-

dīgai varai par upuri. Viņš bija Krastiņa ģimenes dvēseļu

gans, kristījis un iesvētījis Loniju, un viņa runā mirdzēja

tā lielā sirsnība, kas plūst mācītājam no dvēseles, kad tas

dalījies vienas ģimenes priekos un bēdās un kad skumjām

par traģisko pievienojas vēl paša ciešanas. Mierinādams

tuviniekus, viņš lika neizsamist likteņa priekšā, jo dzīve

prasa upurus, un upuru nasta, ko māsa Lonija nesusi, pār-

iet uz pakaļpalicējiem — tuviniekiem, kuriem katram
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savi pienākumi pret ģimeni, sabiedrību un valsti. Cilvēks

bez ciešanām pielīdzināms sievietei, kas nav dzemdējusi.

Sāpes mūs padara dziļus un dvēselē lielus. Paši ciezdami,
mēs izprotam arī citu ciešanas. Cilvēce, nepārdzīvojusi ka-

tastrofas savās tūkstošgadu gaitās, būtu garīgi nabaga.

Prieks aprītu prieku, ja bēdas prieka kausā nepilinātu sava

aromāta...

Iznākot no baznīcas Zigfrīdu Meierovicu uzrunāja ģe-

nerāļa Berta atašejs, un lūdza viņu apciemot ģenerāli, kas

dzīvoja turpat Bruņinieku namā.

Ģenerālis Bērts bija no sava dzīvokļa loga noskatījies
bēru procesijā, pazinis Zigfrīdu un sūtīja viņam pakaļ savu

kalpotāju. Atvadījies no Ludmilas, Zigfrīds sekoja ģene-

rāļa Berta aicinājumam. Viņam būs patīkami pateikt Lat-

vijas labvēlim sūtņa Bisenieka šīs dienas telegrammas sa-

turu.

Ģenerālis Bērts, vidēja auguma, drukns, gadu piecdes-
mit» apcirptām ūsām, iesārtu seju un labsirdīgām debesszi-

lām acīm zem tumšajām uzacīm, gludu pieri, kas neuzrā-

dīja rūpju rievas, vienīgi deniņos pasirmiem matiem, stai-

gāja pa kabinetu, turēdams vienā rokā pīpi un otru iebāzis

bikšu kabatā. Viņš bija vakar vakarā bijis viesībās pie
franču eskadras komandanta Brisona, kas viņam par godu

bija sarīkojis goda mielastu, pieaicinādams savas un drau-

dzīgās angļu eskadras augstākos virsniekus kā dalībniekus.

Brisons ar jūsmīgu uzrunu bij pacēlis pirmo bokalu par

godu franču-augļu asins brālībai, kas pēc pasaules kara

izpaužas tālāk, un kā piemēru pievedis abu tautu apvieno-
tās flotes līdzdarbību Rīgas atbrīvošanā, pabalstot latviešu

armiju. Pēc tam nolasīja Latvijas Tautas padomes patei-
cības telegrammu, priekšsēdētāja Čakstes parakstu. Apvie-
notās flotes komandants Brisons īsi skicēja savu atbildes

telegrammu un noslēdza savu otru uzrunu ar ģenerāļa Ber-

ta sumināšanu, kurš kā vecākais virsnieks bija izšķīries par

Sabiedroto flotes līdzdarbību šinīs veselu mēnesi ilgstošās

kaujās pie Rīgas mūriem. Pēc dinejas pie frančiem, ģenerā-
lis Bērts bija paklausījis angļu eskadras komandanta aici-

nājumam un palicis pie viņa viesos līdz rītam. Atgriezies
savā Rīgas dzīvoklī, viņš atrada priekšā Sabiedroto kont-
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rolkomisijas priekšēdētāja, ģenerāļa Nisseļa telegrammu,
kurā tas paziņo, ka pēc nedēļas būs Rīgā.

šī telegramma ģenerāli Bertu nervozēja. Novērojis Lat-

vijas Pagaidu valdības ārlietu ministri bēru procesijā,

viņš sūtīja savu atašeju pēc viņa. Varbūt diplomāts viņa
uztraukumu nomierinās.

"Tiešām skaists žests, ka ministrs piedalās savas valsts

pilsoņa pēdējā izvadīšanā," ģenerālis Bērts uzrunāja Zig-
frīdu.

"žēlsirdīgā māsa, šinīs kaujās ievainota un no sakrop-
ļojumiem mirusi." 1

"Vēl lielāka atzinība! Cildinošs piemērs lielo tautu val-

dības locekļiem, kurus šādi dzīves sīkumi neinteresē."

Ģenerālis Bērts piedāvāja Zigfrīdam Meierovicam glāzi

portvīna, ko viņš pats dzēra. Jau labi sen viņš sekoja lielā

Anglijas valstsvīra Pita parašai, uztraukumā remdināt

nervus ar portvīnu.

"Jelgava nav vēl ieņemta?" 1
"Vēl ne."

"Pasteidzaties! Es dodu jums padomu pasteigties!"

"Vai ģenerāļa kungam ir ziņas, ka ienaidnieks dabūjis

pastiprinājumus un pāries pretuzbrukumā?"

"Viņa majestātes Lielbritānijas karaļa ģenerālis dod

jums padomu!" Un ģenerālis Bērts piesita sev pie krūtīm,

gluži tāpat, kā kad 15. oktobrī deva flotes komandierim

Brisonam pavēli atklāt uz Bermontu artilērijas uguni. Viņš

izdzēra veselu glāzi vīna un atslīga krēslā, vilkdams no

pīpja dūmu pēc dūma.

"Viņa majestātes Lielbritānijas karaliskā valdība ir

ļoti labvēlīga latvju tautai. To no jauna apliecina mūsu

sūtņa saņemtā telegramma," Zigfrīds palocīdamies iebilda.

Ģenerālis Bērts likās kaut ko pārdomājam. Tad viņš

pēkšņi jautāja:

"Vai jūsu armijas virspavēlnieks atrodas frontē?"

"Frontē, ģenerāļa kungs."
"Ar to man pietiek."

Ģenerālis Bērts piecēlās.
Zigfrīds uzskatīja sarunu par izbeigtu un atvadījās.

Palicis viens, ģenerālis Bērts izdzēra jaunu kausu vīna

un bez mitēšanās pīpēja. Viņš iedomājās, ka atrodas kara
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laukā Ziemeļ-Francijā pie Sommas, kur viņš pasaules kara

sākumā komandēja pulku, bet pēdējā kara gadā brigādi.

Anglijas armijai demobilizējoties, arī viņš izstāsies no ak-

tīvā dienesta un neliksies sevi pārcelt uz Sudānu vai Ēģipti,
kur Lielbritānija uzturēja pastāvīgu regulāru armiju, arī

uz Indiju ne. Komercijā viņš nedarbosies un nemeklēs sa-

karus biržas aprindās. Viņam pietiks ar to nelielo pensiju,
ko viņš saņems kā atvaļināts brigādes ģenerālis. Viņa ko-

mandējumam uz Baltijas valstīm kā Lielbritānijas kara

misijas priekšniekam bija vairāk morāliska nozīme. Viņš
simpatizēja skautiem un daudzām sabiedriskām organizā-

cijām Londonā, tām viņš ziedos arī turpmāk enerģiju, šīs

organizācijas izplēta savu tīklu pagaidām Anglijā; iestā-

sies Eiropā miers un tās sataustīs sakarus ar visu konti-

nentu. Tādēļ no svara šo sakaru nodibināšanai jau tagad

sagatavot auglīgu zemi. No šī redzes stāvokļa viņš uzņē-
mās militārās misijas priekšnieka funkcijas Baltijas val-

stīs.

Bet no klusā novērotāja, sniedzot karaliskai valdībai

regulārus ziņojumus, viņš bija kļuvis aktīvs. Cits viņa vie-

tā nebūtu uzņēmies visu atbildību uz sevi un pavēlējis vi-

ņam pakļautai angļu-franču flotei atklāt uguni uz Bermon-

tu, nostājoties Latvijas republikas pusē. Piekrītošu atbildi

no savas valdības viņš pa daļai izprovocēja. Varbūt, ka

viņa nediplomātiskā rīcība atsaukusies uz viņa pensiju: to

samazinās. Viņš bija anglis un sava karāļa kalps; Lielbri-

tānijas impērijas prestižs viņam stāvēja augstāk par dažu

diplomātu kombinācijām. Un Lielbritānijas prestižs prasī-

ja, ka vācu-krievu pulki padzenami no Rīgas un pabalstā-

ma jaunā Latvijas republika. To vēsture noskaidros.

Sakarā ar Vācijas valdības dubultspēli, kur tā ar vienu

roku pabalstīja grāfu fon der Goltcu, bet izstiepa otras ro-

kas plaukstu Sabiedrotiem, apgalvodams, ka tā bezspēcīga

kautko darīt, lai klīstošā vācu zaldātu masa pēc nelaimīgā
kara un revolūcijas savā zemē varētu piespiest atgriesties

no Baltijas valstīm dzimtenē, Sabiedroto augstākā padome
iecēla kontrolkomisiju ar franču ģenerāli Nisselu priekš-

galā, piedaloties angļu, itāliešu, japāņu un beļģu delegā-

tiem, kuriem bija jāizšķir strīdīgais jautājums par vācu

karaspēka izvākšanās no nomaļu valstīm. Šodien saņemtā
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telegramma bija nodota Berlīnē. No turienes tas izbrauks

uz Lietuvu un pēc nedēļas būs Rīgā. Pāri visām karojošām

frontēm, vienalga, kur atradīsies Bermonts ar saviem pul-

kiem, kur latviešu nacionālā armija, vai šaipus Jelgavas,
vai viņā pusē — kontrolkomisija iebrauks Rīgā un diktēs

Latvijas republikas valdībai savus lēmumus
. . .

Ģenerālis Bērts piecēlās un nervozi staigāja pa kabine-

tu. Vīns bija izdzerts un istaba piepīpota zila.

"Ja latvieši neizdzen Bermontu no Kurzemes, viņu uz-

vara būs pusuzvara," viņš pusbalsī noteica.

Trešā dienā, 17. novembrī 1919. gadā ģenerālis Bērts

saņēma otru telegrammu no ģenerāļa Nissela:

"Pavēlu latviešu armijai apturēt uzbrukumu."

Ģenerālis Bērts pašrocīgi aizzīmogoja ģenerāļa Nissela

telegrammas kopiju un nodeva savam atašejam novest lat-

viešu nacionālas armijas virspavēlniekam pulkvedim Balo-

dim Jelgavas frontē. Viņš ne vārda neminēja par telegram-
mas saturu, bet pavēlēja to personīgi nodot pulkvedim Ba-

lodim. Pēc tam ģenerālis Bērts lika pasniegt pudeli port-

vīna, dzēra to lieliem malkiem, un staigādams pa kabinetu,

pīpoja.

"Sabiedroto kontrolkomisijas tiešs uzdevums likvidēt

kara darbību. Vai tas tādā ceļā panākams ? Bet, varbūt —"

un ģenerālis Bērts, pats ar sevi sarunādamies, aprāva frāzi.

ledzēris malku vīna, viņš turpināja: "Ģenerālis Nissels

netic latviešu nacionālās armijas uzvarai. Bermonts dabū-

jis papildu spēkus un var pāriet pretuzbrukumā. Jelgavu

ieņemt būs daudz grūtāk, nekā vācus padzīt no Torņkalna.
Bez tam viens svarīgs faktors atkrīt, kas latvjiem paslikti-

na izredzes uz uzvaru: flotes artilērija." 1

Kā Sabiedroto misiju priekšsēdētājs Baltijas valstīs,

par kuru ar daudz plašākām pilnvarām bija iecēlis ģenerā-

lis Nissels, Bērts nolēma saņemtās telegrammas saturu

paziņot kolonelam Diparkē un Amerikas priekšstāvim, ie-

karo nebūs atgriezies viņa atašejs no pulkveža Baloža.

lenāca kolonels Tallents, ģenerāļa Berta priekštecis Bal-

tijas valstīs un tagad angļu misijas politiskās nodaļas va-

dītājs.
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"Šī bijušās Krievijas province un viņas iedzīvotāji mani

daudzkārt pārsteidz, šinī zemē nav meklējama nafta, ogles

un citu minerālu slāņi. Varbūt tādi arī būtu atrodami, ja

izdarītu pētījumus, bet šīs bagātības slēpjas pārāk dziļi
zemes čaulā, šīs zemes bagātība ir zaļais un baltais zelts —

daudz miljonu mārciņu vērtībā. Ostas un fabrikas, kas ta-

gad stāv dīkā. Pati tauta, sākot ar Kārli Ulmani, no kura

es patlaban nāku, un beidzot ar kareivi-baskāji, sapņo-

tāji, ideālisti. Tā šīs tautas stiprā puse," kolonels runāja.

Ģenerāls Bērts pasniedza Tallentam telegrammu.

"Es neieteiktu pulkvedim Balodim uz šo telegrammu

reaģēt. Vācu valdība būs pūlējusies kontrolkomisiju iespai-

dot, lai ar godu aizvāktu no šejenes savus klīstošos kara-

pulkus. Bet uz starptautiskiem konfliktiem Vācija lai vairs

nerēķinās."

Latviešu nacionālā armija ieslēdza puslokā Jelgavu, kur

Bermonts bija koncentrējis savus galvenos spēkus. Virspa-
vēlnieka štābā bija ienākušas ziņas, ka ienaidnieks saņēmis
pastiprinājumus no Vācijas, kas lielā mērā atsvaigoja viņa

pie Rīgas sakauto armiju, šie papildu spēki pienāca kā-

jām, no Rītprūsijas, kur Augusts Vinnigs, šīs provinces

pārivaldnieks, nevarēja nezināt, uz kurieni šie karapulki
dodas. Tas notika tanī pašā laikā, kad Sabiedroto kontrol-

komisija atradās Berlīnē un noskaidroja ar vācu valdību

iespējamību, atsaukt vispār no Baltijas savu karaspēku.

Protams, ģenerāļa Nissela rokās neatradās vācu telegrāfs

un dzelzsceļi, nedz arī tās techniskais aparāts, ar kura palī-

dzību kontrolēt katru satiksmes kustību, kam bija sakars

ar Lietuvu un Latviju. Viņam bija jāapmierinās ar vācu

valdības paskaidrojumiem un komisijai jāmēro ceļš uz Lie-

tuvu, kur tā nāktu sakarā ar ģenerāli Eberhardu kā visu

vācu karapulku virspavēlnieku Baltijas valstīs, lai izšķirtu
karaspēka izvākšanos jautājumu uz vietas.

Latviešu nacionālās armijas labais spārns atradās Ķe-
meros un tam bija jāpāriet uzbrukumā divos virzienos —

uz Tukumu un Kalnciemu. Kreisais spārns bija jau ieņēmis
Bausku un gaidīja pavēli virzīties uz Meiteni, lai nogrie—

stu ienaidniekam dzelzsceļa līniju atkāpties uz Lietuvu.
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Centrs atradās Lielupes labajā krastā pie Jelgavas, izkai-

sīts neskaitāmās pozicijās. Operācijas plānu bija izstrādā-

jis virspavēlnieka štāba priekšnieks pulkvedis Radziņš ar

to pašu rūpību, kā Torņkalna uzbrukumam nedēļu atpakaļ.
Bija paredzētas visas nejaušības. Labajā spārnā koman-

dēja pulkvedis Berķis Latgales divīziju, kura bija kaujās

norūdīta; kreisajā spārnā atradās elastīgais Valmieras

pulks, kas lielinieku frontē bija piesavinājies apbrīnojamus

manevru paņēmienus, un drošsirdīgais partizāņu pulks

pulkveža-leitnanta Aparnieka vadībā. Centrā stāvēja virs-

pavēlnieks Balodis ar Vidzemes divīziju un dažām papildu

daļām.
Bija nolemts 18. novembrī uzsākt vispārēju uzbrukumu.

To prasīja politiskie apstākļi: Bermonts, saņēmis papildu

spēkus, varēja pāriet uzbrukumā un lielinieki Latgales

frontē, izjūkot piedāvātām miera sarunām, sāka kustēties.

Pulkvedim Balodim pieteicās Arnolds Veldre.

"Virspavēlnieka kungs, lūdzu mani uz dažām stundām

atvaļināt."
"Es nevaru izskaidrot to savādo parādību, vai tā epi-

dēmija, vai cits kas, ka tagad tik nopietnā momentā, kur

var sākties kauja, prasa atvaļinājumus ir kareivji, ir virs-

nieki. Priekš stundas pie manis bija brašs kareivis, kurš

veselu gadu cīnījās frontē, bija manā rotā, kad Kalpaks

formēja Jelgavā savu bataljonu, — un prasīja divas die-

nas atvaļinājuma. Viņam te kaimiņos jauna sieva, toreiz,

iestājoties manā rotā, bijis tikko apprecējies. Es atvaļinā-

juma negribēju un nedrīkstēju dot. Bet beidzot tomēr de-

vu, jo kareivis atveda vietnieku: savu tēvu. Lūk, tur viņš
ārā stāv! Bet kas tad jums, kapitana kungs, par iemeslu

uz dažām stundām atvaļināties? Vai arī precības?"
"Bēres!"

"Tēva vai mātes bēres ?'"

"Māsas Lonijas, kuru pēc stundas guldīs Meža kapos.

Es lūdzu atļauju ar lidmašīnu viņu pavadīt no baznīcas līdz

kapiem."
"Tā ir tā drošsirdīgā māsa, kura nesa kareivjiem pus-

dienas un kurai ienaidnieka granāta sadragāja abas kā-

jas?"

"Ja, māsa Lonija."
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Virspavēlnieks brīdi klusēja un raudzījās Veldrē.

"Brauciet, kapitana kungs! Un šo skuju nometiet arī

no manis uz viņas kapa."

Pulkvedis Balodis paņēma no galda egles zaru, ko viņš
bija nolauzis stundu atpakaļ, apmeklēdams pozicijas, un

pasniedza to Arnoldam Veldrem.

Kapitans militāri atvadījās, un sastapa durvīs angļu
virsnieku.

Virspavēlnieks šinī lauku māju nelielajā istabā bija

viens, un anglis, militāri sveicinādams, pasniedza tam te-

legrammu.

Pulkvedis Balodis ilgi raudzījās telegrammā. Viņš tik

daudz saprata angliski, lai izburtotu telegrammas saturu.

Bet acis neraisījās no papīra, burti lēkāja. Tad, telegram-
mu salocījis, viņš to nolika uz galda un uzaicināja angļu
virsnieku atsēsties.

"Telegrammu sūta ģenerālis Bērts?"

"Viņa majestātes Lielbritānijas karaliskās valdības ģe-
nerālis Bērts. Man bija pavēle, telegrammu jums personīgi

nodot, virspavēlnieka kungs."

"Vai jūs, majora kungs, zināt telegrammas saturu?"

"Burtiski es saturu nezinu. Bet man ir nojauta, ka te-

legramma svarīgs dokuments."

Pulkvedis Balodis brītiņu padomāja.
"Es telegrammu no jauna aizzīmogošu un jūs to, ma-

jora kungs, vediet ģenerālim Bertām atpakaļ."
"Man dota strikta pavēle telegrammu jums, virspavēl-

nieka kungs, personīgi izsniegt. To atpakaļ saņemt neesmu

pilnvarots."

"Tādā gadījumā es neesmu telegrammu saņēmis."
Angļu majors pasmīnēja.

"Ja, es šo telegrammu neesmu saņēmis."
Anglis nebilda ne vārda.

Kareivis ienesa kūpošu tējas kannu un to nolika uz

galda.
"Vai majora kungs nedzers glāzi tējas?"
"Pateicos! Labprāt."
"Divas glāzes!" pulkvedis Balodis nosauca kareivim pa-

kaļ, kurš jau bija izgājis otrā istabā.
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Kad tēja bija ielieta, latviešu armijas virspavēlnieks,

maisīdams lielu graudu cukura kūpošā virumā, turpināja

sarunu.

"Vai majora kungs ir komandējis kādu karaspēka da-

ļas vienību?"

"Protams, Sudānā un Ziemeļfrancijā. Biju bataljona

komandieris."

"Vai majora kungam gadījies kaujas karstumā ielenkt

ienaidnieku, teiksim, spēka zinā tik pat lielu karaspēka

daļu?"
"Divas reizes. Pirmo reiz Sudānā veselu pulku."
"Un angļu armijas gods jums diktēja piespiest ienaid-

nieku kapitulēt? Bez noteikumiem?"

"Viņa majestātes Lielbritānijas karaliskais valdības

virsnieks to nedrīkstēja nedarīt. Angļu tautai kopš gadu

simteņiem ir viens ideāls: Lielbritānijas karaļvalsts! At-

laist gūstekņus ir zem angļu virsnieka goda. Tā būtu no-

devība!"

"Jūs, majora kungs, esat ģenerāla Berta uzticības per-
sona?"

Majors pamāja galvu.
"Tad lasiet šo telegrammu!"

Angļu virsnieks, izlasījis telegrammu, sniedza to atpa-

kaļ pulkvedim Balodim.

"Tagad jūs saprotat, majora kungs, ka man, latviešu

nacionālās armijas virspavēlniekam, jāatsakās šodien šo

telegrammu saņemt, vispār, zināt tās saturu un uz to re-

aģēt. Pēc divdesmit četrām stundām, kad uzbrukums ie-

naidniekam būs sācies, ja, tad es ar parakstu apliecināšu,
ka 18. novembrī, pulksten 2 dienā esmu šo telegrammu sa-

ņēmis. Redziet, majora kungs, arī mēs esam ienaidnieku

ielenkuši: tam jākapitulē. Tagad stāvēt dīkā un gaidīt, ka-

mēr Bermontu no Kurzemes padzen diplomātiskā ceļā, bū-

tu tas pats, ka mēs noliekam ieročus un kapitulējam. Tā

būtu nodevība pret Latvijas valsti un latviešu virsnieka

mundiera apgānīšana."
"Vai virspavēlnieka kungs atļauj mūsu sarunu atstā-

stīt ģenerālim Bertām?"

"Ģenerālis Bērts ir Latvijas labvēlis un draugs. Vienīgi

viņam es atvēlu mūsu sarunu atstāstīt, majora kungs!"
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Anglis atvadījās.

Pulkvedis Balodis viņu izvadīja līdz ārdurvīm un palika
tanīs stāvam, iekam ģenerāļa Berta atašejs nebija iekāpis

automobilī, virs kura motora vējš plivināja Anglijas valsts

daudzkrāsaino karodziņu.
Atgriezies istabā, pulkvedis Balodis paslēpa telegram-

mu savā krūšu kabatā un nolēma sazināties ar štābu un rit

uzsākt uzbrukumu Jelgavas atsvabināšanai.

Pulkstens divos dienā, kad no Jēkaba baznīcas iznesa

māsas Lonijas mirstīgās atliekas un zārku novietoja līķu
ratos, virs baznīcas torņa parādījās lidmašīna. Kad bēru

procesija tuvojās Jēkaba laukumam, tā slīdēja arvien ze-

māk, un no tuvējo namu jumta augstuma Arnolds Veldre

nosvieda uz zārka skuju vaiņagu. Tad lidmašīna atkal

strauji pacēlās gaisā un pavadīja sēru procesiju līdz ka-

piem.

Pavadītāju bija daudz, sevišķi jaunatnes. Vēsts par

drošsirdīgās māsas izvadīšanu uz pēdējo dusu bija saviļ-
ņojusi visu Rīgu. Visnabadzīgākie centās pa ziedam vai

skuju zariņam nolikt uz traģiskā nāvē mirušās jaunavas

kapa. Kad mācītājs Edgars Bergs bija teicis pēdējos svētī-

šanas vārdus, un māte, Meta Krastiņa kundze, pirmā uz-

meta uz zārka trīs smilšu saujas, lidmašīna, kas bija visu

ceremonijas laiku simts metru augstumā planējusi, ar ris-

kantu griezienu noslīdēja koku augstumā un Arnolds Vel-

dre iemeta kapā no Zemgales māla pašdarinātu krustu un

armijas virspavēlnieka egles zaru. Tad tā atkal pacēlās gai-

sā un riņķveidīgi planēja līdz pievakarei, iekam bērinieki

nebija izklīduši, un rudens vēja locītās priedes Meža kapos

sāka drebināties.

Pirms tumsas Arnolds Veldre atgriezās armijas virs-

pavēlnieka nometnē.

1919. gada 18. novembrī agrā rītā Bermonts pirmais
uzsāka uzbrukumu latviešu nacionālai armijai. Viņu bija

informējis ģenerālis Eberhards par Sabiedroto kontrolko-

misijas ierašanos Lietuvā un tās miermīlīgiem nodomiem,
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evakuēt vācu karapulkus no Kurzemes. Apsvēris savas ne-

veiksmes pie Rīgas un pesimistiski noskaņots, ka avantūra

ar Latvijas iekarošanu tikpat kā izslīdējusi no rokām, Ber-

monts gribēja ar pēkšņu uzbrukumu latviešu armijai pie

Jelgavas daudz maz atgūt zaudēto, lai nepaliktu savu ie-

dvēsmotāju acīs par vēsturisku karikatūru. Gadījumā, ja
uzbrukums neizdotos, palika vēl otrs ceļš, kaut arī pazemi-

nošs, kāds tam būs jāizvēlas: piedāvāt latvjiem mieru un

šo piedāvājumu pa radio vēstīt pasaulei. Protams, tā bija
sevis paša krustā sišana, bet vismaz žests un savas perso-

nas popularizēšana. Varēja arī notikt, ka Sabiedroto kont-

rolkomisija iejaucas, un viņa armijas kapitulēšana,neveiks-
mes gadījumā ar uzsākto uzbrukumu, paliek atklāts jau-

tājums, kuru vēlāk vēsturnieki var iztulkot, kā viņi grib.
Latviešu nacionālā armija, gatavodama 18.novembrī uz-

brukumu, dažu sīku iemeslu dēļ nokavējās un iniciatīva bija

pretinieka pusē. Bet toties latviešu pulki bija vēl modrāki

un ienaidnieka uzbrukumu visā frontē atsita, ieņēma vai-

rāk svarīgas pozicijas un padzina to atpakaļ. Tas pats at-

kārtojās otrā dienā vēl nesaudzīgāk. Tad pienāca rodio-te-

legramma:

"Latvijas armijas virspavēlniekam.

Krievijas rietumarmija ir pārgājusi Vācijas apsardzī-
bā. Esmu pieņēmis viņas virspavēlniecību. Lūdzu dot pa

radio piekrišanu naktī no 19. un 20. novembri pārtraukt

kara darbību pamiera sarunu uzsākšanai.

Ģenerālleitnants Eberhards, vācu virspavēlnieks Bal-

tijā."

Ģenerālis fon der Goltcs bija lauzis Latvijā sev kaklu,

viņam sekoja kņazs Avalovs-Bermonts kā karikatūra; ta-

gad vēl trešās personas komēdija.

Latviešu nacionālās armijas virspavēlniecība atstāja ģe-

nerāļa Eberharda telegrammu bez ievērības.

Labi sagatavotā uzbrukumā 21. novembrī vācu-krievu

airnija sakāva latvju varonīgie pulki, atbrīvoja Jelgavu un

trenca ienaidnieku uz Lietuvu. Bet karš nebūtu karš, tas

neattaisnotu šī briesmīgā vārda ja tas nepersonificētu iz-

nīcības simbolu. Pieviltie vācu pulki, kuri bija ticējuši

grāfa fon der Goltca un Bermonta solījumiem, ka tie Lat-

vijā izkaros sev jaunu tēviju ar lielām zemes vērtībām,
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atstājot Jelgavu, aizdedzināja Jelgavas pili un Pētera kla-

sisko ģimnāziju, — gluži tā pati aina, kā gadu atpakaļ Rī-

gā, kad arī vācu pulki atkāpjoties aizdedzināja abus te-

ātrus. Rīgā viens teātris pa pusei nodega, otru izdevās

paglābt, bet Jelgavas pils dega vairāk dienas un no klasis-

kās ģimnāzijas vēsturiskās ēkas palika vienīgi sienas. Kā

mīlestība nav domājama bez greizsirdības dīgļiem, tāpat

uzvaras triumfs balstās uz postažas drupām.
Pēc nedēļas Zigfrīds Meierovics saņēma sūtņa Georga

Bisenieka apsolīto "Times'' numuru, kura pirmām ievadam

bija virsraksts:

"Brīnums

Sešas nedēļas saistīja Rīga, Latvijas republikas metro-

pole, visas pasaules uzmanību. Divu miljonu latvju tauta,
kura pasaules karā cietusi ne mazāk kā varonīgā beļģu tau-

ta, izcīnījusi savu patstāvību, varētu teikt kailām rokām;

padzenot no Rīgas un Kurzemes 50.000 labi apbruņotu vā-

cu-krievu armiju. Tauta, kura ar tādu mīlestību pieķēru-
sies savai dzimtajai zemei, ka tai neviens upuris nav bijis

par lielu, lai aizstāvētu savu neatkarību, pelna apbrīnoša-

nu. Tai pamatā ir garīgais spēks — varonība! To liecina

šīs brīvības cīņas, kurām kara vēsturē nav piemēra. Tās ir

leģendāras. Apliecinot savu cieņu latvju tautai, mēs neat-

rodam izteiksmīgāka vārda, lai apzīmētu notikušo Baltijas

jūras piekrastē: brīnums ..."
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OTRAIS SĒJUMS

Divdesmitpiektā nodaļa

Docents Jēkabs Stirpa pieteicās Latvijas augstskolas

organizācijas komitejā un ņēma tanī dzīvu dalību. lestā-

jies Liepājā nacionālā armijā kā ierindas kareivis, viņš
bija piedalījies Kurzemes atbrīvošanā un ienācis Rīgā ar

Baloža brigādi. Tad viņu piekomandēja štābā par ierēdni.

Bet kanclejas darbs viņu neinteresēja, vienīgi pienākuma

sajūta viņu saistīja šinī darbā. lepazīstoties ar Dr. Ādamu

Butuli un filozofu Paulu Dāli, augstskolas organizācijas

idejiskiem vadoņiem, Jēkabam Stirpām pavērās īstais dar-

ba lauks: ziedot savas zināšanas un enerģiju augstākai mā-

cības iestādei, kurā viņš no katedras varēs sludināt garī-

gās kultūras vērtības. Komitejas sēdēs viņš iepazinās ar

inženieru Valdemāru Jirgensonu, un liels bija viņa pārstei-

gums, dabūjot zināt, ka inženiers apprecējis Rominu.

Šī negaidītā vēsts Jēkabu Stirpu sāpināja; aiztrūka

kāda stīga viņa dvēselē. Romina nebija viņa dabas, viņš to

bij novērtējis par patmīlīgu un godkārīgu sievieti. Viņam
bija pretīgi Rominas pašapzinīgie sabiedriskie žesti un

veikalnieciskais aprēķins. Gadu atpakaļ, vadīdams viņas
laikrakstu, viņš daudzkārt Rominai kā izdevējai nepiekrita.
Daudz un dažādi sīkumi viņam dūrās acīs tanī laikā, kad

viņš ikdienas ar viņu tikās — viņa, lidojošā sabiedrības

virsotnē, lepna pavēlētāja, bet viņš, nīzdams visu ārišķīgo;
meklēja idejisko saturu, bija darbarūķis un skeptiķis. Tad

Rominas piekļaušanās tirgotājam Melderim un aizbrauk-

šana uz ārzemēm. Kāda bija viņas dzīve ar šo vienkāršo tir-

gotāju Vācijā? Vairākkārt armijā, Kurzemes klajumos,

viņš par to domāja, taisīja slēdzienus un nāca pie pārlie-

cības, ka Romina sabiedrībai zudusi, nodevusies flirtam un

neatalks savās baudās. Viņš skuma par viņu. Tad atkal

pārmeta pats sev: viņš Jēkabs Stirpa, savā mūžā nepie-
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dzīvojis neviena mīlas romāna, ņēmās spriedelēt par sie-

vieti, kuru tik maz pazīst. Viņam vēl bija sveša sievietes

būtne, viņas iegribas, tieksmes un apmierinātība.

Bet stīga viņa dvēselē bija ieskanējusies un harmonis-

kais miers, kas viņu visu mūžu bija žužinājis ciešamā pie-

ticībā, tagad zudis. Smeldzoši akordi haotiski jaucās cits

caur citu, loģiskā sintēze, ka zinātnieka prātu nevar

apēnot jūtu uzplūdums, nevar sagraut gribas pamatus, uz

kuriem balstās viņa garīgais cilvēks. Vai arī viņa dzīvē

šī pašiedomība nebija ārišķība, kas deva savukārt iemeslu

Rominai nogriezties no viņa un piekļauties citam, tam pa-

šam Valdemāram Jirgensonam, kurš arī bija zinātnieks,

bet varbūt Rominu grūtā brīdī netiesāja un neatgrūda kā

sievieti ar iedzimtām vājībām un nenosvērtu raksturu, šīs

vājības un nenosvērtību izlīdzinoši sakausēdams cilvēcības

oreolā? Ja viņš, Jēkabs Stirpa, būtu Rominai Liepājā tu-

vojies, viņa varbūt nebūtu aizbraukusi uz ārzemēm, viņa
būtu atradusi sabiedrisku darbu tāpat kā tagad Rīgā; viņu
abu dzīve būtu saķēdējusies: viņa impulsīvā, spārnotā, viņš
darba rūķis un nosvērtais prāta cilvēks. Tagad Valdemārs

Jirgensons ieņēma viņa vietu.

Savas klusās ciešanas Jēkabs Stirpa centās remdināt

zinātniskos pētījumos. Viņš jau Tomskā bija pasācis rak-

stīt kādu lielāku darbu un tagad to turpināja. Atvērsies

augstskolas durvis, būs vajadzīgas mācības grāmatas lat-

viešu valodā, un viņš būs viens no pirmajiem, kas nāks ar

tām klajā.

Pēc Bermonta pulku galīgas padzīšanas no Kurzemes,

Latvijas valsts sāka stabilizēties. Ārvalstis savukārt sāka

rēķināties ar jauno republiku kā ar nopietnu faktoru un

sūtīja uz Rīgu pastāvīgu diplomātisku sakaru izveidoša-

nai savus sūtņus. Neatbrīvota palika vēl Latgale, kur gal-
venā kārtā mitinājās no Rīgas padzītie latviešu komūnisti.

Bet tas bija tikai laika jautājums, kad uzsākt cīņas šinī

frontē, lai pievienotu divām mirdzošām zvaigznēm trešo,—

Kurzemei un Vidzemei — Latgali. Pagaidu valdībai bija

arī Polijas valsts galvas, ģenerāļa Pilsudska solījums, Lat-

gales atbrīvošanai sūtīt palīgā poļu karapulkus.
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Pēc Kurzemes atsvabināšanas Rīgā ieradās Sabiedroto

kontrolkomisija, kuras tiešs uzdevums bija panākt miera

ceļā vācu karaspēka daļu izvākšanu no Baltijas. No Latvi-

jas šie pulki bija padzīti, un komisijas priekšsēdētājam, ģe-
nerālim Nisselam, atlika konstatēt šo faktu ar zināmu gan-

darījumu, ka latviešu nacionālā armija viņa misiju lielā

mērā sekmējusi. Pabijis pāris dienas Rīgā, ģenerālis Nis-

sels ar saviem palīgiem aizbrauca atpakaļ uz Lietuvu, lai

savu uzdevumu izvestu līdz galam, tur vēl mitinājās ģene-
rālis Eberhards ar saviem pulkiem.

Zigfrīdam kā ārlietu ministram pavērās plašs darba

lauks. Sen atzītā patiesība, ka ieročiem runājot, klusē dip-

lomātija un otrādi, Zigfrīdu nostādīja valsts dzīves deg-

punktā. Pēc katra kara vispārējā haosā līdzierauta valsts ir

ekonomiski ruinēta, —kā uzvarētāja, tā uzvarētā. Apstāk-

ļiem pārveidojoties, sen sakrātās vērtības izgaist. Tomēr

valstīm ar savu gadsimteņu iekārtu, tradicijām un reālu

vērtību atliekām ir daudz vieglāk savest kārtībā finanses

un ekonomisko dzīvi, atvērt mākslas un kultūras tempļus,
nekā tautām,kuras atsvabinājušās no citu tautu kalpības

un kuru garīgā dzīve radāma uz gruvežiem. Ir vienīgi ske-

lets, ko sauc par valsti, un frāze, kuras saturs ir patstāvība,

idejisks kopojums, kam meklējams būtiskais attaisnojums

šis reālās formas un veidot no tām dzīvu ķermeni, bija Pa-

gaidu valdības pirmais darbs, un šinī darbā Zigfrīds Meie-

rovics saskatīja savu dzīves uzdevumu. Nenoslēdzot līgu-

mus ar ārvalstīm, nepanākot Latvijas dc jure atzīšanu no

lielvalstīm, jaunā republika bija kā būri ieslēgts putns ar

aprobežotu kustības brīvību un notiesāts bada nāvē. Jau

tagad pa dažādiem ceļiem atgriezās daudz bēgļu, kas pa

kara gadiem bija izsvaidīti visā pasaulē. Izbeigsies kara

stāvoklis ar Krieviju un atplūdīs viena trešā daļa tautas,

kas atrodās vēl austrumos. Ko darīs inženieri un strādnieki

kad fabrikas stāvēs dīkā; jūrnieki, ostām sērojot bez kuģu

mastiem; laucinieki, ja viņu liniem, sviestam un citiem ra-

žojumiem nebūs ārzemēs tirgus? leslodzītam putnam jaiz-

laužas no krātiņa, tam jāizvēdina spārni brīvam lidojumam

pār svešām zemēm un okeāniem, lai grūtsirdībā pats sevi

nenonāvētu. Ja tauta prata izcīnīt sev brīvību, tā nevar

būt bezspēcīga asinīm slacītā zemē sēt zelta kviešu grau-
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dus un ievākt ražu ar uzviju. Vāci paredzēja Kurzemes

kolonizācijas projektā divi miljoni kolonistu. Bet latvju
tauta skaita vispār divi miljoni iedzīvotāju. Vai mūsu zemē

var būt bezdarbs un bads ?

Kā ekonomists Zigfrīds Meierovics nosprauda savai dar-

bībai gaišas līnijas: slēgt līgumus un dažāda veida kon-

vencijas ar ārvalstīm un panākt dc jure atzīšanu. Tad ra-

dīsies arī ticība pašiem sev, izgaisīs skeptiķu spriedelējumi,
ka latvietis var vienīgi pavadā iet, ka viņš ir labs kalps

svešiem kungiem, bet pats savu dzīvi neprot veidot.

Zigfrīds pieteicās augstskolas organizācijas komitejā
kā privātdocents. Viņš atjaunos savas lekcijas, ko kara

gados bija sācis Maskavā.

"Zigfrīd, kur tu ņemsi laiku, ka esi pieteicies augstsko-
lā par profesoru?" Ģertrūde kādu dienu pie pusdienām

jautāja.

"Es gatavošu savas lekcijas naktīs, kā toreiz Maskavā."

"Papu, kas ir lielāks vīrs — ministrs, vai profesors?"

Zigurds pēkšņi jautāja.
"Kā tu domā, Zigurd?"
"Es zinu!" Melita, vicinādama karoti gaisā, pieteicās

pie vārda. Viņa apmeklēja jau skolu un pielietoja savas

klases biedrenes paņēmienus. Pati viņa vēl nebija uzdroši-

nājusies skolā to darīt.

"Bet papus taču mani jautā, Melita!" Zigurds īgni pa-

skatījās uz māsu.

"Tu nezini, bet es zinu: profesors!" Melita izsaucās.

Tad, nolikusi karoti, gaidīja no tēva savu vārdu apstipri-
nājumu.

"Kādas ir tavas domas, Zigurd?" māte ievaicājās. Vi-

ņai patika bērnu dzīvā daba un šīs pusdienas, kad Zigfrīds

ģimenes vidū baudīja atpūtu un prieku.
"Kad Melita man aizsteidzās priekšā, ko lai es saku?"

Un Zigurds taisījās uz raudāšanu.

"Zigurd, pacieties. Es vispirms noeksaminēšu Melitu,
tad tevi," Zigfrīds glaudīja zēna galviņu, tad pavērās Me-

litā. "Kāpēc profesors lielāks vīrs par ministru?"

"Profesors māca studentus. Tu arī esi mācījies pie pro-

fesoriem. Un ja tu nebūtu mācījies, tu nebūtu tagad mi-
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nistrs!" Melita droši runāja un paķēra atkal karoti, to

vicinādama gaisā. Viņa apzinājās, ka labi izteikusies.

Tēvs ar māti saskatījās un smaidīja par Melitas atbildi.

"Tagad tev vārds, Zigurd. Ko tu domā par tiem lieliem

vīriem?" Zigfrīds jautāja.

Zigurds izslaucīja mitrās actiņas, tad atgrūda krēslu

un, piecēlies kājās, noteica:

"Melitai nav taisnība, nemaz arī nē!"

"Nu, nu, Zigurd!" māte iebilda.

"Ja! Ja papus ir ministrs un profesors, tad viņš ir vēl

lielāks vīrs!" To teicis, Zigurds piegāja pie tēva un pie-

glauda galviņu viņa plecam.

Zigfrīds paņēma zēnu klēpī, apglaudīja viņu, teikdams:

"Zigurd, tu arī reiz dienās būsi ministrs un profesors.
Tu staigāsi manās pēdās." Tad viņš noskūpstīja bērnu.

Pēc pusdienas Zigurds gāja uz savu darba istabu. Ģer-
trūde viņam sekoja, nesdama vakara avīzes.

"Atsēdies, Ģertrūde," Zigfrīds aicināja sievu, kura, no-

likusi avīzes uz rakstāmgalda, gribēja aiziet-

Viņa atsēdās stūrī uz dīvāna, lai netraucētu Zigfrīdu
darbā, ko viņš parasti pēc pusdienas turpināja, atnesdams

ikdienas no ministrijas līdz veselu kaudzi dažādu papīru.
Bieži viņš, šķirstīdams papīrus un taisīdams atzīmes, sa-

runājās ar viņu un pīpēja pēcpusdienas cigāru. Protams,

šīs sarunas bija vairāk informācijas rakstura, apjautājo-
ties par saimniecību un dzīvokļa iekārtu, jo divpadsmit is-

tabas bija jāpilda ar gaumi un mierīgu eleganci. Savā jau-

najā mītnē ārlietu ministrs nebija vēl rīkojis neviena va-

kara, nebija lūdzis pie sevis ārvalstu priekšstāvības, lai ne-

oficiālā satiksmē tuvinātos. Parasti Ģertrūde, kad aptrūka
domu pavediens un Zigfrīds bija iedziļinājies kādā kores-

pondencē, nemanīti atstāja kabinetu. Viņai bija savas mā-

jas mātes rūpes, viņa sekoja Melitas un Zigurda skolas dar-

bam, bet viņai nebija ne mazākās intereses par politiku un

Zigfrīda darbu.

"Še tev jaunākie franču un angļu žurnāli." Zigfrīds no-

lika uz apaļā stūra galda žurnālu kaudzi un atsēdās blakus

sievai.

"Tu zini, Zigfrīd, es neprotu franciski un angliski- Es
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varu žurnālus vienīgi pašķirstīt un pakavēties pie ilustrā-

cijām."
"Mana Ģertrūde mācīsies vispirms franču, tad angļu

valodu."'

"Tu ar mani joko, Zigfrīd. Man, pusmūža gados, būtu

kauns ņemt stundas un lauzīt mēli svešā alfabētā."

"Tu to darīsi, Ģertrūde. Arī es tik bēgļu laikā sāku mā-

cīties šīs valodas."

"Tev ir talants uz valodām. Man tā diemžēl nav."

"Uzcītība ir deviņdesmit procenti no talanta."

"Vai tu nopietni ar mani runā, Zigfrīd?"

"Visā nopietnībā, mana mīļā Ģertrūde," un Zigfrīds
uzlika roku viņai uz pleca.

"Kur tad es ņemšu laiku saimniecībai?"

"Pieņemsim saimnieci. Sen jau laiks tev to darīt."

"Kas palīdzēs bērniem skolas darbos ?"

"Pieņemsim mājskolotāju."

"Vai tad tas ar tādu steigu jādara?"
"Kaut arī ne ar steigu, bet kādreiz tomēr būs jādara.

Un jo drīzāk, jo labāk."

"Tagad nē, tikai tagad vēl nē, Zigfrīd! Pēc tam, pēc ne-

daudz mēnešiem!" Un Ģertrūde izstiepa savas maigās ro-

kas un apvija Zigfrīdam ap kaklu. Priekā dzirkstošām

acīm viņa raudzījās viņā, viņas seja staroja laimē un pur-

pursārtās lūpas atdarījās.
"Tu esi mīļa, Ģertrūde," Zigfrīds, nolicis cigāru, satvē-

ra viņas roku un noskūpstīja. "Mīļai sievietei nevar atteikt

un es piekāpjos. Es to daru tās jaunās dzīvības labā, ko tu

nes zem sirds un ko tu man dāvāsi. Tie būs mūsu kopdzī-

ves vislielākie svētki pēc visiem pārbaudījumiem, ko tu

kara gados cietusi, atrauta gādībai un aizsardzībai. Es zi-

nu, kaut tu man ne pušplēsta vārda neesi stāstījusi, ko tu

lielinieku laikā manis dēļ pārcietusi. Tevi meklēja kā Pa-

gaidu valdības ministra sievu, un tev vajadzēja slapstīties

un bēguļot. Šo pārbaudījumu tu cieti manis dēļ. Ģertrūde,
tikai tagad es saprotu, cik ļoti tu mani mīli savā dvēselē,

man ataust jauna zvaigzne, kas izstaro sidraba gaismu un

mani apbur. Tu labā, mīļā, mana Ģertrūde!" —

Šovakar Zigfrīds ilgi strādāja savā kabinetā- Viņā bija
radies apbrīnojams darba un dzīves prieks un šo sajūsmu
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viņš pulējās ielikt katrā rakstu rindā, kas plūda no viņa
spalvas, un teicienā, ko viņam diktēja fantāzija prāta loģi-

skā ritmā. Viņš laimīgais, kam dzīve bija pašķīrusi ceļu un

veda viņu pretim kalna virsotnei, kuru sasniedzis, viņš būs

tas pats apzinīgais darba cilvēks, kas līdz šim, kam pie-
nākums pret ģimeni, sabiedrību un valsti visaugstākā bau-

slība. Viņš nekāroja goda un ārīgu cildinājumu, vēl aug-

stāka stāvokļa un noteicošāka vārda, kādu tam piešķīra
līdzšinējais, paša spēkiem izcīnītais stāvoklis. Protams,
valdības maiņas gadījumā viņš varētu ieņemt ministru pre-

zidenta posteni, bet viņš neies nekad atklātā vai maskotā

cīņā pret Kārli Ulmani, pirmo ministru prezidentu. Lai Ul-

manis veido savu darbu iekšējā valsts dzīvē, viņš Zigfrīds,

uz tiem pašiem pamatiem ārpolitikā, vienīgi savā starpā sa-

cenšoties, kura darbam ātrāk izveidoties, radīt sasniegtus
rezultātus. Un tā sacensībā līdzi augt un pašam sevi vest

pretim augstākam dzīves piepildījumam, kamēr valsts no-

stiprinās uz drošiem pamatiem. Ja, ja tas sasniegts, lai

nāk citi viņa, Zigfrīda, vietā ar jaunām atziņām, jaunām

teorijām, kam tāds pats dzīves mērķis un gara lidojums,

pārspēt viņa darbu. Tā ir dzīve, kas nebalstās uz sīkiem

aprēķiniem, tas ir ideāls, kura dēļ gājuši brīvības cīņās

kareivji-baskāji, neprasīdami, kas viņiem par to būs, ja tie

noliks savas galvas uz ežas. Šādu dzīvi dzīvot un veidot

var visspilgtāk tautas garīgās atmodas laikmetā. Šim liela-

jam, tagadējam laikmetam ir bijuši sīkāka rakstura episo-

diski laikmeti — pagājušā gadsimteņa septiņdesmitos ga-

dos, kad bija jāmodina apziņa un jaskicē nākotnes kontū-

ras. Piektais gads deva pirmo stipro impulsu, tam sekoja

pasaules karā no dzimtenes izdzītās tautas vienīgā cerība,

ka tauta, kuru svešas varas grib iznīcināt, pati atradīs ceļu
uz dzimto zemi un lems par savu likteni. To pravietoja
Vilis Olavs, viņa pravietojums tagad piepildījās.
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Divdesmit sestā nodaļa

Apbrīnojamā gara pacilātībā Ludmila veidoja savu dzī-

vi kopš tās nakts vagonā, kad viņa zvērējusi mīlēt Zig-

frīdu un iekarot to sev. Viņai bija mērķis un tas deva viņas
dzīvei jaunu sparu, viņa nebija vairs vientulīga un neba-

žījās par nedziedināmo slimību. Viņa kopš liktenīgās nakts

bija satikusies ar Zigfrīdu vienu vienīgu reizi, toreiz, kad

izvadīja māsu Loniju uz baznīcu un viņa aicināja Zigfrīdu

piebiedroties sēru gājienam. Viņai nebija tagad nekādas

tieksmes, gudrot iemeslus, lai būtu izdevība apciemot Zig-

frīdu ārlietu ministrijā un viņu redzēt, ar viņu runāt un

ievīt intrigu audos. Tas būtu tik mietpilsoniski banāli.

Viņa vēl nezināja, vai Zigfrīdā modusies mīla pret viņu,
un to provocēt bija pārāk lēts līdzēklis, lai vīrieti saistītu

pie sevis, kur tam jau bija dzīves biedrene un bērni. Viņa
bija izzinājusi, ka Ģertrūde mātes cerībās, tādēļ ielausties

jau tagad Zigfrīda ģimenes dzīvē, runātu pretim viņas re-

liģiskiem uzskatiem un ētiski-estetiskai sajūtai. Tad vēl:

tuvoties tagad Zigfrīdam būtu tikpat pārsteidzīgi, kā da-

žus mēnešus atpakaļ, kad viņa griezās pie Pagaidu valdī-

bas un prasīja savam uzņēmumam valdības pabalstu. Kaut

arī bez uzmesta plāna un neapsverot dažādas varbūtības,

viņa nolēma vispirms iekarot sev Rīgā sabiedrisku stāvokli,
nodibināt savu tirdzniecības firmu, kļūt pastāvīgai, rādo-

ties sabiedrībā, valdības aprindās un tuvoties Zigfrīdam.

Dzīvodama šādā savādā, apvaldītā dzīves priekā, Lud-

mila ielika visu enerģiju sava tirdzniecības nama dibināša-

nā. Sataustījusi savā ceļojumā sakarus ar Polijas ogļu
sindikātu, viņa tagad atjaunoja sarunas un noslēdza līgu-

mu par priekšstāvības tiesībām Latvija. Tāpat viņa ieva-

dīja sarunas ar kādu angļu ogļraktuves direkciju un cerēja

visā drīzumā ar šo firmu panākt vienošanos. Protams, vi-

ņai nebija tik lielu kapitālu, lai uz viņas jaunās firmas vār-

du: L. Rink u.Co. pienāktu veseli kuģu lādiņi preču, kas
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samaksājams iepriekš skaidrā naudā- Latvija ar Bermonta

padzīšanu bija gan ieguvusi ārzemēs labu politisku reputā-

ciju, bet ekonomiskai stabilitātei finansisti vēl neticēja.

Viņa, Ludmila gaidīja Latgales atbrīvošanu tad, pēc miera

līguma noslēgšanas ar Krieviju, viņa brauks uz Pēterpili

un atgādās savas miljonu vērtības gleznās un citos priekš-
metos, un viņai būs vajadzīgais rīcības kapitāls liela stila

uzņēmumam. Bet Latvijas karapulki uz Latgali vēl neku-

stējās, tās atbrīvošana, kam Ludmila nešaubīgi ticēja, ne-

bija tik drīz paredzama. Viņai piebiedrojās daži viņas miru-

šā šefa draugi, cienījami Rīgas tirgotāji, kuri viņu pazina,

un ieguldīja uzņēmumā lielākas summas. Firma bija nodi-

bināta un atklāja savu darbību.

"Jūs mani atvainojat, Alma Balss jaunkundze, ka jūs

apgrūtinu ar kādu lūgumu," Ludmila, ieradusies kādu die-

nu ārlietu ministrijā, griezās pie vienas no šī resora atbil-

dīgām darbiniecēm.

"Nebūt arī ne, cienījamā —"

"Sakiet — Ludmila ! Es mīlu, ka mani tā sauc. Vien-

kārši Ludmila!"

"To es neuzdrošinos un arī nedarīšu. Jūsu stāvoklis sa-

biedrībā to neatļauj un uzliek man pienākumu, respektēt

šo stāvokli."

Ludmila bija izņēmusi no somiņas šokolādes kārbu un

pasniedza Almai Balss jaunkundzei.

"Jūsu laipnība mani apbur. Visa ārlietu ministrija par

jums jūsmo."
"Arī jūsu šefs?"

"Tiešu pierādījumu man nav un es atturos to apgal-

vot. Bet pārliecība man tomēr ir," Alma Balss, paņēmusi

šokolādes gabaliņu un sniegdama kārbu atpakaļ Ludmilai,

noteica.

"Arī tas mani priecina. Bet ja ministrs uzzinās, ka ap-

grūtinu jūs un jūsu kolēģes ar saviem rakstu darbiem,

viņš parādīs man durvis. Cik man zināms, viņš ir stingrs

sava resora vadītājs."
"Tas ja, bet ārkārtīgi iecietīgs un laipns. Nekad mēs

viņu vēl neesam redzējuši dusmojam."
*

"Ja, arī man ta pārliecība, ka sievietes par viņu jūsmo-"
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Nepārvaldīdama vēl pietiekoši franču un angļu valodas,
Ludmila bija nodibinājusi ar dažām darbiniecēm sakarus

ārlietu ministrijā un nesa turp tulkot savu korespondenci.

Viņa lūdza to nedarīt oficiālā darba laikā ministrijā, bet

vakaros mājās, un atlīdzināja par katru nostrādāto stundu.

Viņa bija kļuvusi ministrijā tik pazīstama, ka durvju sargi

viņu pa gabalam sveicināja un viņa gāja atsevišķos kabi-

netos nepieteikusies un neprasīdama atļaujas. Viņu visi

labprāt ieredzēja, sievietes kautrīgi mielojās ar šokolādi,

kas viņai bija pastāvīgi somiņā, un vīriešus viņa apbūra ar

smaidu un mīļiem vārdiem. No Zigfrīda viņa vairījās un

nevēlējās šinīs gājienos ar viņu tikties. Viņa pastāvīgi at-

kārtoja savu lūgumu, lai viņas dēļ neatraujas no ministri-

jas darba un par viņas apciemojumiem nepauž ministram.

Tuvodamās ārlietu ministrijas namam, Ludmila katru reizi

izjuta uztraukumu un neriskēja pacelt acis uz otru stāvu,
kur savā kabinetā pie loga varētu Zigfrīds viņu redzēt ie-

griežamies ministrijā. Šo uztraukumu viņa izjuta līdz tam

mirklim, kamēr sasniedza otru stāvu un nepamanīta ieslī-

dēja kādā kabinetā, vismīļāk pie Almas Balss. Tad, tērzē-

dama ar ierēdņiem, viņa izjuta sevišķu prieku: visa šī in-

teliģentu saime bija viņas Zigfrīda palīgi, sekmēja viņa
darbu un vija ziedus viņa darba vaiņagā. Gaišajās telpās

bija tik mājīgi, kārtība un disciplīna, darbs kūsāja, rak-

stāmmašīnas klaudzēja-
Firmai L. Rink Co. pienāca no Polijas pirmie preču

sūtījumi: ogles, antracits, kokss. Satiksme bija gandrīz ne-

iespējama: jāsūta pa poļu koridoru Rīt-Prūsijā uz Danci-

gu un tad pa jūru uz Rīgu. Kamēr lielinieki vēl valdīja Lat-

galē un Daugavpils bija viņu rokās, par tiešu dzelzsceļa sa-

tiksmi ar Poliju nebija ko domāt. Tādēļ arī tirdzniecisko

sakaru nodibināšana ar ārzemēm neievirzījās tik drīz vē-

lamā virzienā, tie bij jāsatausta, jānoskaidro, iekams va-

rēja uzspiest savstarpējas vienošanās zīmogu. Ar Angliju

un Franciju varēja vienīgi korespondēt, šinīs valstīs rūp-

niecība no kara stāvokļa patlaban pārkārtojās normālā

stāvoklī; vispirms bija jāapmierina pašu vajadzības, kā-

dēļ uz eksportu šo zemju rūpnieki vēl skatījās caur pirk-
stiem. Tad vēl: pa priekšu bija jāapmierina vecie, agrā-
kie noņēmēji, kaut arī tie lielajā karā bija pa daļai izputē-
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juši; bet kolonijās bija radies pieaugums. Tādēļ pieprasī-

jumi no Latvijas bieži vien ieslīdēja papīru kurvī: ko šī

jaunā valsts vispāri varēja uzsūkt, taču ne kuģu karavā-

nes ar precēm, noliekot galdā miljonus zelta- Vienīgi Dā-

nija kā transitzeme sakrājusi pa pasaules kara laiku Amē-

rikas preces, nebija tās vēl izpārdevusi un saņēma no lielās

aizokeāna republikas jaunus sūtījumus. Ludmilas firma,

pabalstīta no Latvijas ģenerālkonsula Kopenhāgenā veda

plašu korespondenci ar Dānijas eksportiem un centās Lat-

vijā ierobežot preču badu.

Pieaugot veikala korespondencei, Ludmilai bija patiesī-

bā jāangažē pastāvīgs jauno valodu korespondents, bet vi-

ņa vilcinājās to darīt. Viņu saistīja ārlietu ministrija. Viņa
vēl arvienu vairījās Zigfrīda, vēl nebija pienācis brīdis, kad

viņa ar paceltu galvu tam tuvosies. Viņas gājieni uz šo

skaisto namu kļuva biežāki, viņa pat izdomāja iemeslus,

nenozīmīgas informācijas nolūkā iegriezties šinī resorā un

pavadīt pie Almas Balss kabinetā kādu pusstundu. Viņu
interesēja katrs jaunievests sīkums ārlietu ministrijā, jau-

nu priekšstāvību dibināšana un konsula iecelšana, Zigfrīda
vakari, kādus viņš bija sācis rīkot ārzemniekiem, uzaici-

not arī ministrijas atbildīgos darbiniekus, un koleģiālā

saprašanās ar tiem savās mājās. Dažreiz Alma Balss, šī

augsti inteliģentā darbiniece, kura bija studējusi Parīzē

un bijusi Rševā ģimnāzijas skolotāja, aizrāvās savos stā-

stījumos par Zigfrīda apburošo šarmu, kas kā saules glāsts

ielīgsmo un liek sirdīm stiprāk pukstēt. To dzirdot, Lud-

milai seja pietvīka un ausu gali sārtojās. Šis uztraukums

izsauca viņas slimības lēkmes, viņa sāka klepot un pūlējās

ar sasmaržotu mutautiņu aizturēt klepu. Atžirgusi Ludmi-

la smaidīdama sniedza Almai Balss šokolādes kārbiņu un

paņēma arī pati gabaliņu. Ja, viņa, Ludmila, dzīvoja līdz

ārlietu ministrijas un šī resora vadītāja dzīvei. Viņā bija

kāds apslēpts elements, kura iedarbību viņa pati nenojau-

ta, kura neredzamie stari izlauzās no vienas uz otru sev

radniecisku būtni. Tādas nojautas kļuva par patiesību un

izjūtas par piepildījumu ...

Kādu dienu, kad Ludmila iznāca no Almas Balss kabi-
neta, viņa sastapa uzgaidāmā telpā Arnoldu Veldri.
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"Esat sveicināti!" viņš nostājās viņai ceļā. "Lūdzu mani

atvainot, ka toreiz pie jums izturējos noraidoši par jūsu

skaisto nodomu būvēt lidmašīnas. Tagad, kopš piederu pie
aviātoru saimes, esmu savus ieskatus radikāli grozījis".

"Varbūt par šo jautājumu man būs vēl izdevība ar

jums runāt, inženiera kungs."

"Ļoti priecātos. Es censtos jums būt noderīgs,"
Ludmila pamāja ar galvu un atstāja telpu. Viņu at-

baidīja Arnolda Veldres bravūra, kas tik spilgti izpaudās

viņa žestos un runā.

Sulainis aicināja Veldri pie departamenta direktora

Paula Ašmaņa, kuram bija iesūtījis savu vizītkarti. Pieko-

mandēts aviācijas pulkam, kas pēc pēdējām cīņām kom-

plektējās par savas nozares vienību, Arnolds Veldre bija

šodien atvaļinājies un ģērbies privātās drēbēs. Viņš bija

saņēmis vēstuli no Klaudijas Kedrina kundzes, kura uztu-

rējās Kopenhāgenā, vai Latvijas sūtnim Helsingforsā ne-

būtu iespējams noskaidrot caur Somijas konsulu Pēterpilī
dažas viņas privātlietas. Kā bijušais audzinātājs Kedrinu

ģimenē, viņš nevarēja šo lūgumu neievērot, kaut arī zināja,
ka tas neizpildāms, jo svešas valsts konsulam nebija nekā-

das tiesības iejaukties Krievijas pilsoņu lietās. Viņš ne-

gribēja atteikt, neinformējies par šo lietu ārlietu ministri-

jā. Šai ģimenei viņš bija daudz pateicības parādā un ar ne-

pateicību atmaksāt nebija viņa raksturā.

"Tas vienkārši neiespējami. Paziņot rakstītājai, ka pēc

mūsu informācijas visās nacionālizētās bankās seifi uz-

lausti. Domājams, arī bankā, kurā glabājās viņas vērts-

lietas," direktors Ašmanis, pārskatījis pasniegto vēstuli,

sniedza to atpakaļ Veldrem.

"Un Latvijas attiecības ar Krieviju?"
"Kara stāvoklis."

"Ilgi vēl?"

"Kamēr Latgale nebūs atbrīvota un ar Krieviju no-

slēgts miers."

"Vai tas drīz notiks"?

Departamenta direktors uz šo jautājumu neatbildēja.

Iznācis uz ielas, Arnolds Veldre nezināja, kurp viņam
iet un ko šodien iesākt. Vēstuli Klaudijai Kedrina kundzei

norakstīs rītu, pulka provizoriskā kanclejā. No Rominas
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Balderas, tagadējās Jirgensona kundzes» dzīvokļa viņš bija

aizvācies un lietas nodevis sava nama sētnieka glabāšanā.
Šī privātā īpašuma viņam nebija daudz: divi nelieli čemo-

dāni- To viņš bija darījis tūliņ pēc Bermonta kaujām, un

tagad tuvojās jau Ziemassvētki. Savu dzīvokli Ņevas ielā

izremontēja un izīrēja, nododams nama pārvaldīšanu sēt-

niekam; pats viņš ierīkojās nelielā istabiņā blakus pulka
kanci ejai un nodevās aviācijai, gatavodamies uzbrukumam

lieliniekiem Latgalē. Pēc Lonijas nāves Arnolds Veldre bij

pilnīgi pārvērties, viņš pats vairs sevis nepazina: nedrošs

un neuzņēmīgs, nerunīgs un sevī noslēgts. Viņš ar nepa-

cietību gaidīja brīvības cīņu pēdējā posma noslēgumu Lat-

galē, lai atriebtu latviešu lieliniekiem par Lonijas tēva no-

slepkavošanu. Tas būs pēdējais viņa pilsoniskais pienā-

kums pret namdarmeistara Krastiņa ģimeni, turot Lonijas

piemiņu svētu savā sirdī.

Sasniedzis Romas viesnīcu, viņš palika brītiņu pārdo-
mās stāvam, tad iegriezās restorānā un pieprasīja atseviš-

ķu kabinetu-

Vai neuzaicināt Hertu Vaivariņa kundzi, kura nesen

bija atgriezusies no ārzemēm? viņš iedomāja, zinādams

viņas adresi. Pasaucis sulaini, viņš lika atnest papīru un

tinti, uzrakstīja dažas rindiņas un tās nodeva nosūtīšanai.

Pasūtījis glāzi tējas, viņš aizpīpēja cigāru un pūta

šaurajā telpā dūmu mutuļus, kas, gredzenos vīdamies iz-

gaisa. Parasti savas dzīves krustceļos, kad vajadzēja izšķir-
ties, kādā virzienā griesties» vai palikt uz vietas stāvam,

lai citi skrien un griežas ap viņu» Arnolds Veldre meklēja

stiprus nervu uzbudinājumus un daudz pīpēja. Tad viņš
pieskārās dzīves problēmai, lūkoja uzminēt šo sfinksu un

noskaidrot sava paša esamību, Kam derējusi viņa dzīve.

Viņš ir bijis pasaules klaidonis, dzīvojis vienīgi sev, viņam
nav bijis pienākuma ne pret ģimeni, ne sabiedrību, ne arī

pret dzimteni. Ja būtu palicis Sibīrijā, viņš būtu tur apsīcis

personīgā pieticībā» vai arī gājis bojā. Te, dzimtenē, viņš
atradis patvērumu un vēl sakrājis bagātības-

Arnolds Veldre uzlēca no sēdekļa un nosvieda cigāra

galu. Viņu sagrāba uztraukums.

Pie durvīm pieklauvēja un tanīs parādījās Herta Vai-

variņa kundze.
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"Priecājos, ka paklausījāt manam uzaicinājumam un

atnācāt," Arnolds Veldre, sasveicinājies ar viešņu, iebilda.

"Bet iesim labāk blakus kabinetā: te gaiss kā rijā no ma-

niem izkūpinātiem cigāriem."

"Tagad pastāstiet kaut ko," Veldre ar piespiestu laip-
nību runāja, tikko viņi bija atsēdušies mīkstajos krēslos,

un piedāvāja Hertai cigareti.

"Ko lai es stāstu? Savus piedzīvojumus ārzemēs. Jūs

zināt, Arnold Petrovič, ka sievietes nekad nerunā patie-

sību. Un anekdotes stāstīt es neprotu," Herta smiedamās

un vērodama runāja-

"Tikai ne anekdotus! Tos var sagremot jautrā gara

stāvoklī pie glāzes vīna, bet ne ar tukšu vēderu, kas prasa

citas barības. Mēs taču brokastosim?"

"Patiesībā neesmu nekā baudījusi, jo biju tikko piecē-

lusies, kad saņēmu jūsu vēstuli."

Arnolds Veldre sniedzās pēc zvana un piespieda podziņu.
"Brokastis!" viņš skaļi uzsauca sulainim, kurš Veldri

pazina un neriskēja prasīt pēc tuvākiem norādījumiem.

Viņam pašam bija sastādāms mēnijs ar attiecīgiem dzē-

rieniem.

"Jūs nervozējat, Arnold Petrovič!"

"Varbūt."

"Ak, kas man viss par jums nav stāstīts. Sevišķi par

jūsu darbību kamandantūrā."

Veldre raudzījās runātājā. Viņa bija tā pati baudu

sieviete, kas gadu atpakaļ. Kļuvusi slaidāka, pievilcīgāka,
bet acīs zudis spožums, tās pārvilktas kā ar stiklu.

"Visiem nostāstiem par mani piepīts daudz anekdo-

tiska. Neesmu bijis nekāds varonis, nedz aprēķina cilvēks,
kas būtu licis svaru kausā katru soli un centies pēc perso-

nīga labuma. Drīzāk dzīvnieciska pašaizstāvēšanās, savie-

nota ar manī iedzimto bravūru. Tas mani sāpina un dzeļ
manu tukšo sirdi kā asiem dzeloņiem. Jūs gaidīdams, es

pieskāros savas dzīves tukšumam, meklēju kāda gaišāka
momenta, bet nevarēju tāda saskatīt. Tā ir atziņa, kas man

tagad gaiši ataususi. Vai tas nav briesmīgi, Herta?"

"Arnold Petrovič, no kura laika jūs pesimists? Ar jūsu

nodrošināto materiālo stāvokli un lielām garīgām spējām?"
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"Nerunāsim par to. Jūs esat pirmais cilvēks, kam es

atklāju savu sirdi. Norauju sev masku un parādu savu iek-

šējo cilvēku visā kailumā. Ir bijuši brīži, kad esmu to gri-

bējis darīt citas personas priekšā. Tad, kad es šo tukšumu

nesaskatīju un tas vēl manā sirdī nebija iegūlies. Tad vul-

gārā bravūra man bija daiļskanīgs sinonīms. Šos brīžus

kāda melna roka apēnoja un izgaisināja-"

Divi sulaiņi ienesa bagāti klātu galdu un to novietoja

kabineta stūrī.

Arnolds Veldre pameta skatu: tur bija viss kā gadu

atpakaļ, kad viņš rīkoja brokastis Dr. Mežlaukam un viņa
dāmām.

"Tagad aizmirsīsim visu bijušo un pārvilksim tam kru-

stu. Es tā priecājos, saņēmusi jūsu vēstuli, ka neesat mani

aizmirsuši," Herta Vaivariņa kundze teica, sēzdamās pie

brokasta galda, un uzlikdama Arnoldam Veldrem roku uz

pleca, aicinoši smaidīdama paveroties viņa drūmajā sejā.

"Jūs man apsolāt?"

"Kavalieris nevar dāmai neapsolīt, kaut arī viņš me-

lotu.'»

"Arnold Petrovič! Metat filozofēšanu un epitetus pie
malas!"

"Ja pavēle ir kas cits: tai padodos.*'
Herta priekā sasita plaukstas.
Pēc kādas stundas pasniedza uz otra galda kafiju ar

konjaku, un Arnolds Veldre iepīpēja jaunu cigāru. Viņš
bija izdzēris ar Hertu zināmu kvantumu alkohola, baudījis

labāko, kas Romas restorānam bija krājumā un atdabūjis

omulību. Tādu viņu Vaivariņa kundze pazina agrāk, — kā

dāmu draugs un uzdzīvotājs viņš bija kļuvis slavens, pār-
drošs un ar plašu žestu, netaupīdams naudas un turēda-

mies sabiedriskās ētikas robežās.

"Tagad, lūdzu, pastāstāt par savu emigrantes dzīvi

Parīzē," Arnolds Veldre, pacēlis konjaka glāzi, uzaicināja

viešņu.
"Lieliniekiem tuvojoties Rīgai, mēs ar transporta kuģi

Princese Margarēta aizbraucām uz Angliju. Vairums bēgļu
palika Londonā, citi brauca uz Franciju- Es aizbraucu tieši

uz Parīzi un mēģināju dabūt nodarbošanos latviešu miera
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delegācijas birojā. Bet pastāvīga biroja no sākuma nebija,
katrs delegāts dzīvoja atsevišķi, vai pa diviem kopā, kā

Zigfrīds Meierovics ar Marģeri Skujenieku. Mums visiem

bija viena nelaime: mēs bijām gluži bez naudas."

"Arī latviešu miera delegācijas locekļi?"
"Vēl plikāki nekā mēs! Bagātā krievu aristokrātija un

finansisti, kas arī bija sabraukuši Parīzē un visādi pūlējās

piekļūt lielvalstu delegācijām un tās iespaidot par labu

nedalāmai Krievijai, bija atraduši Baltijas tautu priekš-
stāvjiem palamu: "Prikazšciki privhaļi." Bet Zigfrīdu viņi
sevišķi nevarēja ieredzēt."

"Kamdēļ?"
"Mūsu tagadējais ārlietu ministrs bija visaktīvākais.

Nekad viņš nestāvēja dīkā un kustējās kā ūdens zāle. Ne-

viens noraidījums, viņu neatbaidīja- Pa vienām durvīm iz-

raidīts, nākošu dienu viņš pieklauvēja pie citām, un lūdza

uzklausīt, sniegdams visplašāko informāciju par Latviju.
Es vēl atceros, ka kādā krievu sabiedrībā, kur arī es biju

ielūgta ar savu draugu, viens no krievu iespaidīgākiem

politiķiem teica: "Eto evreiskoje nahaļstvo kaķim latiši

domogajutšja svojēvo prāva." Komiskākais bija vēl tas,

ka Zigfrīds traucās iekšā hoteļos, kur bija nometušās liel-

valstu delegācijas, un arī konferenču zālē stipri nonēsātā

dienas uzvalkā. Šis apstāklis deva krievu aristokrātijai

jaunu vielu paskvilām par mūsu delegāciju."

Klausīdamies Arnolds Veldre pīpēja cigāru un dzēra

konjaku. Viņš gribēja Vaivariņa kundzei jautāt, kas bijis

viņas draugs, kas viņu ievedis krievu aristokrātu sabied-

rībā un no kā viņa ārzemēs dzīvojusi.

"Ar Rīgas atbrīvošanu no lieliniekiem mūsu stāvoklis

Parīzē uzlabojās —"

"Un ar Cēsu kaujām?"
"
— tas kļuva stabils. Ar mums jau rēķinājās kā ar

valsti."

Savu ziņkārību par Hertas Parīzes dzīvi Arnolds Veldre

nepūlējās apmierināt, izprašņājot dzīves sēklī izmestu sie-

vieti par viņas nebaltām dienām svešumā. Varbūt viņu

pabalstījuši latviešu emigranti un minētais draugs bijis
kāds Pēterpils ārsts, kas ar viņu kopā strādājis kara hos-
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pitāļos, kur Herta ilgāku laiku darbojās; varbūt krievu

armijas bijušais virsnieks» vai latvietis, franču armijas

brīvprātīgais, ticies ar saviem bijušiem ieroču brāļiem,
ieaicināts kopā ar savu draudzeni viņu vakarā. Šai rāsu

asimilācijas laikmetā veselas tautas pārstaigājušas zemes

lodi, kur nu vēl atsevišķi cilvēki, kas kā putni aizlaustiem

spārniem meklējuši patvērumu dzīves aukās.

Viņš paklausīja Vaivariņa kundzes aicinājumam un

brauca pie viņas uz māju. Herta bija mūzikāla, un vakaru

varēs noslēgt, klausoties Lista prelūdijās vai Šopēna nok-

tirnēs.

Atgriezies ap pusnakti savā istabā, Arnolds Veldre bija

nomierinājies. Rīt viņš rakstīs Kedrina kundzei. Vai šī

krievu bagātniece būtu tās summas jau nodzīvojusi, ko

viņš gadu atpakaļ tai pārveda no Pēterpils? Bet Hertai

Vaivariņai nebija pērn un nav arī šogad nekādu kapitālu,

viņa apdzīvo ar māti nelielu dzīvokli un neprasīja viņam
šodien padoma savas eksistences jautājumos- Kara gadi

padarījuši latviešu sievietes nopietnas un tās uz dzīvi ta-

gad skatās vaļējām acīm. Šodien Herta viņam pat pieglau-

dušies, bet gadu atpakaļ nebija liegusi savus skūpstus.

Varbūt viņa sekos Rominai Balderai un piegriezīsies pai-

dagoģijai, jo ģimnāzijas izglītība viņai bija.
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Divdesmit septītā nodaļa

Latgales atbrīvošana sākās ar to momentu, kad 1919.

gada decembra pēdējā dienā Kurzemes divīzija Liepājā

saņēma nacionālās armijas štāba priekšnieka pulkveža
Pētera Radziņa pavēli, atstāt kazarmas un doties uz lieli-

nieku fronti. Dažu politiķu aprindās tika izteiktas bažas,
vai nacionālā armija ies atklātā cīņā ar bijušiem veciem

latviešu strēlniekiem, kuri pārgājuši lielinieku kalpībā, ta-

gad cīnījās Latgales frontē. Vai strēlnieki-komūnisti ne-

iespaidos kareivjus-nacionālistus. Vai armijas vispār klau-

sīs virspavēlniecībai, zinādama, ka tā iet uzbrukumā pret
tautas brāļiem?

Šīs bažas perinājās vienīgi naivu cilvēku smadzenēs,
kuri nepazina kareivju psicholoģiju un nacionālās armijas
dzelzs kadrus, kas bija jau salauzuši daudz stiprāku ienaid-

nieku nekā lielinieku pulkus. Un nacionālai armijai bija

mērķis: atsegt Latvijas trešās zvaigznes — Latgales —

mirdzumu, lai tā starotu uz Vidzemes kalniem un Kurze-

mes līdzenumiem. Turpretim vecie latviešu strēlnieki trina

savus šķēpus solītās, bet vēl ne no viena redzētās Kāna-

anas mirgā, izmocīti savā Golgātas ceļā un necerēdami ska-

tīt savām acīm apsolīto zemi. Reāli sasniedzamais, ko ap-

būra brīvības un varonības oreols, bija kareivja paša daudz

spēcīgāks dzenulis, nekā mistiski neskaidrais, kas vēl slē-

pās labirintā, kura meteori šad un tad uzliesmoja, bet paši
sevī sadega.

Pēc viena mēneša Latgale bija atbrīvota. Šinīs cīņās
noslēdza latvji ar poļiem kaujas brālību.

Maršals Piļsudskis bija turējis Zigfrīdam doto solī-

jumu.
Pēc miera līguma noslēgšanas ar Krieviju, Ludmila ie-

radās ārlietu ministrijā un pieteicās ministram.

Zigfrīds staroja priekā: Latvijai vairs nebija ienaid-

nieku, tā bija atbrīvota!
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"Ar ko jums varu pakalpot? Es ceru, ka tagad man

būs iespējams kas vairāk," viņš uzrunāja Ludmilu, ar kuru

nebija veselu pusgadu ticies.

"Es būšu varbūt pieticīga, kā tā angļu lēdija, kurai lie-

lais valstsvīrs Disraeli prasīja, ko viņa vēlas, un bija pār-
steigts, ka tā nevēlas hercogienes tituli, bet apmierinājās
ar ko mazāku," Ludmila kautrīgi atbildēja.

"Hercogienes tituli es jums nevarētu piesolīt. Tādu ie-

spējamību mūsu republikai nav. Bet ko citu. Es atceros,

jums bija padomā daži tirdznieciski projekti. Vai tie jau

reālizēti? Jums vajadzīgs valdības atbalsts?"

"Pateicos- Savus projektus esmu jau pati pa daļai re-

ālizējusi. Man cits lūgums."

"Savu solījumu jums esmu devis. Mans uzskats, ka ta-

gad, kad valsts ir atbrīvota, valdībai jāiet roku rokā ar sa-

biedrību, vienai otru atbalstot. Pēc kara un revolūcijas ga-

diem mēs visi esam tukši, es gribētu teikt— izģērbti līdz

kailai miesai. Mums jārada vērtības un šo vērtību krāša-

nā valsts ņems visdzīvāko dalību, sekmēdama privāto inici-

atīvu. Nav arī izslēgti valsts uzņēmumi."
Šis jautājums bija jau pārrunāts ministru kabineta sē-

dēs- Kā ekonomists Zigfrīds to bija aizstāvējis. Aktīva

bilance bija katras valsts saimniecības stūra akmens un re-

gulātors starptautisku līgumu noslēgšanā.

"Man, ministra kungs, dažas vērtības ir jau sakrātas.

Tās atrodas Pēterpilī."
"Ja tās nav izputinātas, tad uz miera līguma pamata

jūs esat to likumīga īpašniece."
"Man ir ziņas, ka tās nav izputinātas. Man ir nodoms

braukt uz Krieviju un atgādāt tās šurp. Vai valdība mani

atbalstīs?"

"Katrā ziņā!"
"Es braukšu ar mūsu Pēterpils konsulu Jāni Taubi, ku-

ram palikusi Krievijā fabrika ar mašīnām, jēlvielas un ci-

tas mantas. Konsula kungs izbrauks pēc savām mantām

ar valdības kuģi- Vai valdība atļaus šinī kuģī novietot arī

manas mantas?"

"Principā valdība iebildumu necels. Izdevumi būs jāsedz
interesentiem."
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"Par to mēs ar konsula Taubes kungu vienosimies. Viņš
varbūt algos kuģa personālu, es došu ogles. Tie ir sīkumi.

No kā man izlūgties rakstisku atļauju? No ārlietu vai

tirdzniecības ministrijas?"
"No tirdzniecības ministrijas."'
Ludmila piecēlās. Viņa bija savu sasniegusi, tuvodamās

soli pa solim spraustajam mērķim. Viņa bija pašapzinīgi

laimīga, ka varēja sākt tuvoties Zigfrīdam, kur viņas stā-

voklis sabiedrībā bija jau nostiprinājies. Vēl viens gads

intensīva darba, kurā viņa ieliks visu enerģiju, un viņa
izstieps savas rokas Zigfrīdam un triumfēs...

Vai rudeni pavadīsiet Rīgā, vai brauksiet atkal uz Po-

liju?" Zigfrīds ievaicājās Ludmilai iekāsējoties. Viņš zinā-

ja viņas slimības lēkmes un pa sarunas laiku atturējās

smēķēt.
"Vai ministra kungs vēl atceras mūsu nejaušo tikšanos

Varšavā?"

"Tas bija viens no maniem laimīgajiem ārzemju ceļo-
jumiem."

Ludmila piesarka. Vai Zigfrīds toreiz vagonā būtu iz-

jutis viņas skūpstu un apzinīgi, ne pusmiegā, viņu glāstī-

jis? Vai viņš zinātu jau tagad viņas zvērastu?

"Arī man šis brauciens bija augstākā mērā laimīgs ..."

Viņas acis iegailējās un kļuva lielākas. Sirds sita strau-

jāk un viņa uztraukumā drebēja-

"Audience pie Polijas valsts galvas, ievadot ar jauno

Poliju pirmos draudzības sakarus, kuru rezultāti attaisno-

jās pēdējās brīvības cīņās Latgalē. Tad steigšanās uz sta-

ciju ar pulkvedi Radziņu, jo mēs nedrīkstējām kavēties.

Pēc uztraukuma stacijā dažu stundu atpūta pusapgaismotā

vagonā. To nakti tik saldi gulēju kā reti kad. Un sapņoju.
Neatceros vairs, par ko es sapņoju —

v

"Par kundzi un bērniem —"

"Varbūt. Nē, tas bija citādi..."

Ludmila apsedza rokām seju un atkrita krēslā. Lai sevi

nenodotu, viņa sāka kāsēt.

"Kas jums noticis?" Un Zigfrīds sniedza viņai glāzi
ūdens.

"Redzat, tāda es esmu. Dažreiz ar mani notiek kaut

kas nejēdzīgs. Pateicos-"
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Ludmila sniedza ar vienu roku atpakaļ glāzi, ar otru

slaucīja mutautiņā asaras, kas ritēja pār viņas bālo seju.
"Jums nopietni jāārstējas!"

Ludmila neatbildēja un piecēlās.
Atvadoties viņa uzsmaidīja Zigfrīdam un seja viņai at-

kal pietvīka.
Tad viņa aizgāja.
Palicis kabinetā Zigfrīds piezvanīja pa telefonu sek-

retāram un noteica tam, pusstundas laikā viņu netraucēt.

Viņam bija padomā rakstīt sūtnim Romā Dr. M. Valteram

vēstuli par savu pirmo Eiropas ceļojumu, lai sagatavotu

Latvijas uzņemšanu Tautu savienībā. Tāda paša satura

vēstules viņš gribēja rakstīt Dr. O. Grosvaldam Parīzē un

G. Biseniekam Londonā. Bet uzrakstījis pirmās rindas,

viņš nolika spalvu: domas neplūda. Nupat krēslā viņam

pretim bija sēdējusi Ludmila, un likās, itkā viņa vēl ta-

gad tur sēdētu. Tad viņa sabruka. Tā nevarēja būt viņas
slimības lēkme vien, tur slēpās kas cits. Ludmila bija vi-

ņam sekojusi piecus gadus- Tā nevarēja būt nejaušība, ka

Ludmila viņu uzmeklēja "Regīnas*' viesnīcā pēc tam, kad

viņš ar to bija vagonā iepazinies un minējis, ka paliks da-

žas dienas Pēterpilī. Nevarēja būt nejaušība, ka pa viņa

atvaļinājuma laiku Rīgā arī Ludmila atradās tur un, var-

būt, viņu visur izmeklējusies, gaidīja izdevīga brīža, lai

krustotu viņa, Zigfrīda, ceļus un nāktu ar viņu satiksmē.

Tad ceļojums uz Parīzi, apciemojums viesnīcā, izzinot un

uzmeklējot šo viesnīcu miljonu pilsētā un ielaužoties pie

viņa bez sevišķas vajadzības. Pēc tam garā vēstule, kādas

neviens emigrants par visu viņa uzturēšanās lauku Parīzē

viņam nebija rakstījis, bet apliecinājis savas simpātijas

personīgi, vai arī atgriezis viņam nākošu reizi muguru, ne-

atzīdams viņa darbu ārzemēs. Atgriežoties no ārzemēm Rī-

gā, arī Ludmila ierodas, uzmeklē viņu ministrijā un atkārto

savus apciemojumus, kuriem veikalniecisks raksturs un

kuri izdarāmi tirdzniecības ministram, vai valdības galvai,

bet ne viņam, ārlietu resora vadītājam. Tad satikšanās

Varšavā, viņa apmetusies "Bristoles" viesnīcā, kur arī viņš

mitinājās, un pēkšņais pārsteigums stacijā. Bez šaubām,

Ludmila bija zinājusi no viesnīcas šveicara, kad viņš iz-

brauks uz Latviju, bija viņam sekojusi uz staciju,vai arī
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ieradusies dažas minūtes iepriekš. Atkal Ludmilas ieraša-

nās viņa kabinetā māsas Lonijas izvadīšanas dienā ar uz-

aicinājumu, viņai sekot uz baznīcu, patiesi cilvēcīgs žests,

bet to parasti atļaujas tuvi cilvēki, kurus saista draudzības

saites- Vienīgi pēdējā pusgadā Ludmila bija no viņa vairī-

jusies, nebija viņu uzmeklējusi. Beidzot šīs dienas apcie-

mojums» kur Ludmila uzstājās ar pašapzinīgu lepnumu,

patiesībā, lai viņu informētu par saviem nodomiem, kur

tos varēja izvest ne viņa, Zigfrīda resors, bet tirdzniecī-

bas ministrijas jūrlietu departaments- Visiem šiem gājie-
niem bija loģisks sakars» tie ievijās viens otrā, savīdamies

mezglā.

Zigfrīda asā uztvere apstājās pie Ludmilas pēkšņā sa-

brukuma, viņam ieminoties, ka viņš vagonā, ceļā no Varša-

vas uz Rīgu, sapņojis par kādu sievieti. Tovakar, pēc au-

diences pie Pilsudska, viņš bija viesnīcā izdzēris dažas glā-

zes vīna: ārkārtīgā prieka sajūta, ka Polija solījusi Latvi-

jai atbalstu, bija viņu saviļņojusi. Taisni tāpat kā toreiz,
kad viņš iznāca no Anglijas ārlietu ministra lorda Balfura

kabineta ar parakstītu dokumentu, ka viņa majestātes

Lielbritānijas karaliskā valdība atzīst Latviju dc facto. To-

reiz viņš ieradās piektā gada emigrantu pulciņā Londonā

un dalījās ar viņiem savā priekā. Varšavā viņš īsos vārdos

bija atreferējis pārējiem delegācijas locekļiem savu sarunu

ar Piļsudski un steidzies ar pulkvedi Radziņu uz staciju»
lai ar pirmo atejošo vilcienu dotos atpakaļ uz dzimteni.

Pulkvedis bija atsacījies no vīna un viņš bija dzēris viens

pats, lai nomierinātos. Vagonā viņu bija pārņēmis salds

nogurums- Raisoties sapņiem, viņš bija atradies savas ģi-

menes, pulkveža Radziņa un Ludmilas sabiedrībā.

"Vai guļot Ludmila būtu man bijusi tuvumā un es būtu

viņu glāstījis?" Zigfrīds sev jautāja- "Ja, tas viss iespē-

jams. Es esmu fatālists. Ja liktenis to nakti būtu mani tu-

vinājis Ludmilai, tas viņa pirksts. Es padošos liktenim. Bet

Ģertrūdi es neaizmirsīšu. Ludmila var būt manā dzīvē kā

gāju putns, kas lido pavasaros uz ziemeļiem un rudeņos
uz dienvidiem. Viņai nekad nebūs pastāvīgas ligzdas, bet

man tāda ir: manā ģimenē." —

Pusgadu atpakaļ Ģertrūde bija dzemdējusi zēnu un

to kristīja viņa, Zigfrīda, vārdā. Šis pilsonis bija nācis pa-
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saulē viņa Ģertrūdes vislaimīgākajās mūža dienās. Tam

stāvēja kūmās Kārlis Ulmanis un citi kabineta locekļi- Jau-

nā dzīvība tika iezvanīta varonības laikmetā, tam jātop
dienās par tēvijas sargu un sava tēva tradiciju nesēju. —

Tā bija runājis mācītājs.

"Nē, nē, ar Ludmilu man nevar būt nekas kopējs un

viņa nedrīkst dzemdēt slimus pēcnācējus. Tā būtu apgrē-
cība, apzinīga noziedzība. Lai viņa iet savas gāju putna

gaitas, gan ziemas sals apsaldēs viņai spārnus, vai rudens

viesuļi tos salauzīs. Viņa pati uz to tiecas, viņa nekad ne-

apmierināsies ar klusu ģimenes dzīvi. Braucienā uz Pēter-

pili pa Baltijas jūras mīnu laukiem, kas vēl no pasaules
kara nav iztīrīti, liktenis var viņas pārgalvībai atriebties."

To viņš Zigfrīds, nevēlas, viņam nav ļaunu novēlējumu,
bet viņai nebūs krustot viņa dzīves ceļus, provocēt apstāk-

ļus vienīgi ar savu gribas spēku- Tā ir spēle uz dzīvību un

nāvi, pašiedvesme lieluma mānijā.

Tad Zigfrīds iedomājās Ludmilu kā nelaimīgu, slimu

sievieti, kurai atlicies vēl neilgs mūžs. Varbūt viņa nekad

nav mīlējusi. Viņas dzīve pagājusi vienā cīņā par savu ve-

selību. Viņa apzinās šo stāvokli un spītē dzīvei, kas viņu tik

jaunu priekšlaicīgi notiesājusi uz nāvi, un katra lēkme skan

viņai ausīs kā kapu zvani. Vai fizioloģiskais te nekliedz ar

ievainotas lauvas rēcienu? Vai sieviete, kas iecerējusi vī-

rieti, būtu nicināma, kad tā tuvojas kā stratēģe ar ielenk-

šanas nodomiem? Kara vadonim ir padomā uzvarēt ienaid-

nieku, sievietei cita stratēģija: atbruņot iemīļotu vīrieti.

Līdzekļi tie paši, tikai cits mērķis. Varbūt viņas plāni

izjuks, viņa paliks pusceļā. Bet aiziet kapā neviena nemīlē-

jušai, sievietei ir likteņa lāsts. Lai noveltu akmeni no sa-

vas sirds, viņa gatava upurēt sevi un nerēķinās ar neiespē-

jamo-
Sekretārs pieteica kādu apmeklētāju.
Zigfrīds deva savu piekrišanu-

Ludmila negāja uz jūrniecības departamentu un nevē-

lējās šodien tikties ar jauniecelto konsulu Jāni Taubi, lai

norunātu izbraukšanas dienu uz Pēterpili ar valdības kuģi.

Džons Taube, kā viņu plašā sabiedrībā sauca, bija liela
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stila finansists, dibināja bankas un dažāda veida rūpniecī-
bas uzņēmumus, pirka namus un kuģus, jo bija kara gados

sapelnījies miljonus, noguldījis tos ārzemju bankās un ta-

gad pārvedis Latvijā. Dārgās gleznas, gobelēni, veca bron-

za un kristais, ko viņš sapirka lielā vairumā no izputinātās
krievu aristokrātijas, atradās vēl Pēterpilī drošā vietā,

tāpat viņa siksnu fabrika. Patiesībā viņš lika sevi iecelt

par konsulu tikai tādēļ, lai atgādātu savas bagātības uz

Latviju, pēc tam viņš bija nodomājis atstāt valsts dienestu

un nodoties saviem uzņēmumiem. Ludmila to bija izzinā-

jusi, un ne mazāk par Džonu Taubi bija ieinteresēta atgā-
dāt Rīgā arī savas uzpirktās gleznas, tepiķus un citas

vērtslietas. Šī ideja, kā vislabāk realizēt šo projektu prak-

tiski, izprasot valdības kuģi braucienam uz Krievijas bijušo

ziemeļu metropoli, bija Ludmilas. Viņa pat ieteica braukt

ar "Saratovu," bet vienojās izraudzīties kādu mazāku kuģi,
lai lielinieki nenobītos, ka atbraukuši aizvest visu latviešu

bēgļu un optantu mantas, ko viņi bija piesavinājušies un

pa daļai jau nolietojuši. Bija vēl nokārtojamas dažas for-

malitātes un kuģis varēja atstāt Rīgas ostu, lai kā pirmais

ar Latvijas republikas flagu dotos svešās valsts ūdeņos.
Ludmila negāja arī uz savu kantori, bet tieši uz māju.

Viņa pieteica kalponei, lai viņu netraucē, un ja kāds pēc
viņas prasa, lai atbild, ka nav mājās.

Atslīgusi uz zofas, viņa palika zem galvas spilvenu un

spieda pie lūpām mutautiņu, kā bīdamās lēkmes, kas varētu

uznākt.

Zigfrīds zināja viņas noslēpumu! šodien, viņai sabrū-

kot, viņš to būs uzminējis ! Tas bija noticis tik pēkšņi, vi-

ņai pašai neapzinoties. Sirds lauzās uz āru un nervi neiztu-

rēja. Kur radās asaras? Vai tās bija gavilējošā prieka lieci-

nieces, šī noslēpuma viņas dvēselē, kas bija vienīgi viņas
noslēpums, ļaužu acīm nepieejams un mirdzošs kā pērle
tikai viņai vienai? Bet viņa paudīs šo prieku Zigfrīdam
atklāti un skaļi, ne rokām aizsegtu seju un noliektu galvu,
kā tas vija noticis šodien, kad viņa bija jutusies kā nedar-

bā pieķerta skuķe, bet paceltu galvu un mirdzošām acīm,
lai viņas prieks atbalsojas arī viņa, Zigfrīda, dvēselē! Vie-

nīgi līdzjūtība šodien atmirdzēja viņa sejā. Viņš runāja kā

draugs un deva tēvišķu padomu.



273

Vai viņai nevajadzēja jau šodien atzīties Zigfrīdam sa-

vā mīlestībā? Viņš nebūtu viņu noraidījis- Bet tā būtu bi-

jusi padevīga piekļaušanās, ne uzvara pār viņu!
Ludmila uzlēca kājās un steidzās pie telefona. Viņa

zvanīs tūliņ konsulam Taubem, ka ar izbraukšanu uz Pēter-

pili jāsteidzas. Viņa pievedīs daudz dažādus iemeslus, me-

los, izdomās neesošo un viņu kopējām interesēm draudošo,
lai jo drīzāk nokļūtu Krievijā, un tādā pašā steigā, kā no-

ticis turpbrauciens, jābrauc atpakaļ. Tagad viņa vairs ne-

drīkstēja kavēties. Viņa varēja saslimt un būtu jāaizceļo
uz Davosu vai Karpatiem. Viņas dzīve paliktu pusceļā, būtu

jāaprok dvēseles prieks, nesaplūstot tam ar Zigfrīdu, neiz-

saucot arī viņā jaunas dzīves gaviles. Atveduši savas bagā-
tības no Krievijas, viņa tās pārvērtīs miljonos zelta rubļos,

pārdodot uz ārzemēm, nodibinās lidmašīnu fabriku un no-

stāsies ar savu enerģiju un uzņēmību visas sabiedrības deg-

punktā. Tad būs pienācis īstais mirklis, atklāt Zigfrīdam
savu mīlestību un, noliekot pie viņa kājām visus savus uz-

ņēmumus, padarīt viņu neatkarīgu no partiju cīņām. Viņš
būs neatkarīgs politiķis un viņa šīs neatkarības sargātāja-

Atskanēja telefons.

Ludmila satvēra trūbiņu.
Kas viņai varēja dienā zvanīt uz māju?
"Hallo! Es pazīstu jūs no balss. Runā ārlietu ministrs,"

trūbiņā skanēja Zigfrīda balss

Ludmila uztraukumā sagrīļojās un viņai tikko neizkrita

no rokas tālruņa trūbiņa.
"Ja, klausos," viņa knapi spēja atbildēt.

"Pie manis kabinetā sēž Amērikas palīdzības biedrības

"Ara" pilnvarotais Baltijas valstīs, kolonels Raiens, galve-
nā komisāra Herberta Huvera tuvākais darba biedrs. Šī

sabiedrība grib attīstīt Latvijā svētīgu un plašu darbību.

Šim nolūkam paredzēta rīt ārlietu ministrijā dažu sabied-

risku organizāciju apspriede un es uzaicinu arī jūs pieda-

līties- Mums no svara jūsu plašie praktiskie piedzīvojumi.
Vai būsiet?"

"Es gatavojos ceļojumam —"

"Rīt jūs vēl neaizbrauksiet."

"Varbūt, ka palieku Pēterpilī ilgāku laiku. Un turpmā-
kās apspriedēs nevarēšu piedalīties."
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"Tas nav no svara. Galvenais pats sākums, noorganizē-
šanās. Jūs rīt būsiet?"

"Būšu!"

Ludmila zvanīja konsulam Taubem. Viņa to sadzina kā-

dā bankā, kur patlaban notika direkcijas sēde.

Noskaidrojās, ka ceļojumam uz Pēterpili viss sagata-
vots un jaunnedēļ valdības kuģis dosies ceļā. Formalitāšu

nokārtošanai ar jūrniecības departamentu, kas atradās Jā-

ņa Taubes mājā, konsuls apsolīja būt piepalīdzīgs-
Ludmila nolēma braukt uz savu kantori. Visi apstākļi

risinājās viņai labvēlīgi. Rīt viņa atkal tiksies ar Zigfrīdu,

jo viņš, bez šaubām, prezidēs. Viņa neizlaidīs viņu no acīm.

Skanēja, skanēja mīlestība, tā nevarēja vairs apklust...
Un Zigfrīdam vajadzētu būt kurlam, ja viņš nesaklausītu

šīs skaņas.
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Divdesmit astotā nodaļa

Valdība saņēma oficiālu uzaicinājumu no Tautu savie-

nības sekretāriāta, sūtīt savu priekšstāvi uz 15. novembra

Tautu savienības sēdi žeņēvā.

Par delegātu ministru kabinets izraudzīja ārlietu mini-

stru un sakarā ar šo braucienu uzdeva apmeklēt ārzemju
sūtniecības un iepazīties ar viņu darbību Latvijas propa-

gandēšanā. Bija arī Satversmes sapulces vienbalsīgs lē-

mums, lai Latvija, kas lieliem upuriem izkarojusi savu

brīvību un neatkarību, tiktu uzņemta kā pilntiesīgs loceklis

Tautu savienībā.

Korespondencē ar sūtņiem Dr. M. Valteru, Georgu Bi-

senieku un Dr. 0. Grosvaldu noskaidrojās, ka būs jāpārvar
lielas grūtības, jo lielvalstis vēl nebija pašas skaidrībā par
austrumu problēmu: Krievijā plosījās pilsoņu karš, vēl ne-

dalāmās Krievijas restaurēšana suģestēja lielvalstu politi-

ķus un daļu no bijušās cara valdības parādiem varēja uz-

velt jaunajām Baltijas nomaļu valstīm. Tādēļ Latvijas uz-

ņemšana Tautu savienībā bija saistīta ar dc jure atzīšanu.

Pirms aizbraukšanas uz ārzemēm,Zigfrīds atklāja Meln-

galvja namā poļu-krievu miera konferences pirmo sēdi.

Viņam kā valdības priekšstāvim bija gandarījums, ka mie-

ra sarunas notiek Rīgā un divi pretinieki var sadoties rokas

jaunas pastāvīgas valsts galvas pilsētā, kura agrāk bija

piederējusi ir Polijai» ir Krievijai-
Vēl pirms aizbraukšanas notika Baltijas valstu konfe-

rence un Zigfrīdu Meierovicu izraudzīja par Latvijas dele-

gācijas priekšsēdētāju. Radīt šo valstu savienību bija viņa

ideāls, kuram viņš pieķērās ar lielu aizrautību. Somija,

Igaunija, Latvija un Lietuva, atbalstoties uz Poliju un Ma-

zo antanti Balkanos, varētu radīt līdzsvaru Eiropas politi-

kā : miers uz ilgiem laikiem būtu nodrošināts, čūlojošās rē-

tas un pasaules kara postījumus pārklātu zaļš maurs.
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Tie bija skaidri prāta meti, kas izvijās kā stari cauri

Eiropas politiķu nākotnes zīlējumiem. Tiem bija pamatā
verdošs dzīves plūdums, nežvadzinot ieročus un nebalsto-

ties vienīgi uz šķēpa roktura, tautām savā starpā sacen-

šoties jaunu garīgu spīdekļu radīšanā. Technika bija pierā-

dījusi brīnumus kara mākslā, bet cilvēce negribēja vairs

iekalties vienīgi bruņās un uzņemt savā organismā iznīcī-

bas dīgļus, garam jātop brīvam citu vērtību radīšanā, dvē-

selei skaidrai, varmācības biedēkļa neapdraudētai.

Viņa ceļojuma maršruts bija? Varšava-žeņēva. Varšavā

viņš nedomāja uzkavēties, jo sūtnis Atis Ķēniņš bija tikko

turp aizbraucis- Attiecības ar Poliju bija korektas un par
tirdzniecības līguma un citu konvenciju noslēgšanu vēl bija

pāragri domāt, kur patlaban notika krievu-poļu miera sa-

runas un vēl nebija nospraustas šo abu valstu robežas.

Vilcienam kavējoties Grodņas stacijā, Zigfrīds atcerē-

jās savu ceļojumu gadu atpakaļ un ka šinī stacijā bija iz-

šķīries ar Ludmilu. Kad viņš izbrauca no Rīgas, valdības

kuģis ar Latvijas pilsoņu mantām vēl nebija no Pēterpils

atgriezies. Konsuls Taube ziņoja, ka mantu savākšana no-

risinās ar dažām grūtībām: tās nobēdzinātas un jāuzmeklē
svešos dzīvokļos. Savu fabrikas iekārtu un gleznas viņš
jau pārvedīs uz kuģa, bet līdzbraucēju mantas vēl ne-

esot sadabūtas; ne agrāk, kā oktobra beigās viņi cerot uz-

sākt atpakaļceļojumu, nevarot arī novēloties, jo novembrī

iestājoties sals un Pēterpils osta varot pārklāties ar ledu.

Par Ludmilu konsuls nerunāja ne vārda. Vai viņai ne-

būtu palaimējies?

Kopš Ludmilas aizbraukšanas Zigfrīds reti kad viņu
iedomājās. Pēc uztraucošā gadījuma viņa kabinetā, viņš
otru dienu satikās ar Ludmilu sabiedrisko organizāciju ap-

spriedē. Viņš vēroja Ludmilas nopietnību un apsveicinoties

piespiedās viņai pateikt dažus laipnus vārdus- Viņš bija
vienmēr galants pret dāmām.

Zigfrīds vēroja ka kolonels Raiens piegriež Ludmilai

uzmanību. Vai šis amerikānis, apceļojis savas tautas lielās

palīdzības organizācijas uzdevumā pus pasaules, būtu sa-

skatījis latvju sievietē savu ideālu? Viņas bagātība to ne-

varēja interesēt, vienīgi personība, kurā kūsāja enerģija

un apbrīnojams gribas spēks.
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Ludmilas raksturā nevarēja slēpties dēmoniskais, kas

apēnotu viņa, Zigfrīda, dzīvi, graustu viņa sabiedrisko re-

putāciju un valstsvīra cieņu. Viņa nekad aiz pātīgiem no-

lūkiem neizlietos viņa labvēlību savu uzņēmumu labā, ne-

prasīs valdības garantijas, kas arī viņam būtu jāparaksta

un jākļūst atkarīgam no viņas. Tās jau būtu kara gadu

machinācijas. Ludmilas raksturā ir godīgums un pašlep-

nums, viņa ir patstāvīga savas dzīves veidošanā. Atbrau-

kusi no Krievijas ar jaunām bagātībām, ko viņa uzsāks

Latvijā? Nodibinās banku, atvērs lidmašīnu fabriku? —

Ģertrūde ar bērniem bija viņu izvadījusi stacijā- Labā

Ģertrūde, kaut viņa zinātu, ka viņu neatstāj kāda slepena

nojauta, kas var kļūt liktenīga, — un viņam piedotu . . .

Vilciens strauji iebrauca Varšavas stacijā un Atis Ķē-

niņš ar sūtniecības sekretāru sagaidīja savu šefu.

Pēc dažām stundām Zigfrīds iekāpa ātrvilcienā, lai tur-

pinātu savu ceļojumu uz žeņēvu, kur atradās Tautu ligas
sēdeklis.

žeņēvā viņš sastapās ar pārējiem delegācijas locekļiem:
Dr. M. Valteru, Dr. 0- Grosvaldu un G. Bisenieku.

Arī Igaunijas un Lietuvas delegācijas bija ieradušās

tādā pat sastāvā kā latviešu. Turpretim lielvalstis repre-

zentējās: Anglija ar simts septiņdesmit, Itālija ar simts

trīsdesmit un Francija ar simts locekļiem. Tā bija trešā

Tautu savienības asambleja, vēl techniskais aparāts nebija

regulāri iedarbojies un piecdesmit tautām, kas jau skai-

tījās par pilntiesīgiem locekļiem šinī Tautu parlamentā,

bija katrai vairāki sasāpējuši jautājumi, kurus izšķīra mie-

ra ceļā, vispirms ekspertu, tad apakškomisijās, virskomisi-

jās un plenārsēdēs. Brīnišķīgais bija tas, ka šis vispasau-
les Mūžīgā miera pils dibinātājs, Vudro Vilsons, neņēma
aktīvu dalību reālu formu izveidošanā, lai miers virs zemes

uz visiem laikiem nodibinātos, piepildītos bībeles leģenda

un cilvēkiem būtu labs prāts; Ainērika bija pat atgriezusi

muguru sava prezidenta idejiskai ierosmei. Pienāca uztrau-

cošas ziņas no lielās aizokeāna republikas, ka Vudro Vilsons

slims.

Šī ziņa atstāja dziļu iespaidu uz delegācijām-
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Sējējs bija sēklu pirmais sējis jaunā arumā, asni jau

parādījās, bet nobriedušu graudu vārpas tam pašam nebija
lemts redzēt. Viņam bija jāapmierinās ar apziņu, ka cilvē-

ces vēsturē ieskanējušās jaunas šalkas, jauna laikmeta

dvesma. Šis filozofiskais traktējums bija Vudro Vilsona

mūža darbs.

Latviešu delegācijai vispirms bija jāsatausta sakari

ar lielvalstu politiķiem un jāpārliecinās par noskaņojumu
Baltijas tautu kā patstāvīgu valsts organismu atzīšanā.

Sūtņi Romā, Parīzē un Londonā informēja Zigfrīdu, kādus

iespaidus tie guvuši to valdību aprindās, kur tie bija ak-

reditējušies. Itālija bija par uzņemšanu, Anglija svārstī-

jās, bet Francija pretim. Franču delegācijas priekšsēdētājs
bijušais ministru prezidents un ārlietu ministrs Viviani

bija pārliecināts nedalāmās Krievijas aizstāvis, ticēja Vran-

gela armijas uzvaras gājienam Krievijas dienvidos un šīs

lielvalsts restaurēšanai agrākā godībā. Tad Baltijas valstu

liktenis būtu pakļauts Krievijai, un cara laika parādi, kuru

regulēšanā Francija visvairāk bija ieinteresēta, maksājami

arī Baltijas valstīm, kā vecās Krievijas bijušām sastāvda-

ļām. Tad Polijas-Lietuvas konflikts, kur žeļigovskis bija

okupējis Viļņu un viņa karapulki varēja virzīties uz Kau-

nu- Latvijas vēl galīgi nenospraustās robežas ar kaimiņiem.
Jautājums, vai Latvija kā valsts varēs ekonomiski pastā-

vēt? Visbeidzot, un galvenais, Latvija nav vēl ne no vienas

citas valsts atzīta dc jure, kā vienīgi no Padomju Krievi-

jas.

Patiesībā viena daļa franču delegācijas locekļu, profe-
sori un intelekti, bet sevišķi Leons Buržuā, bija par uz-

ņemšanu. Šo uzskatu viņi bija deklarējuši nesen noturētā

Milānas kongresā, un pūlējās arī Viviani pārliecināt, kad

decembra pirmās dienās pienāca ziņas, ka Vrangels sakauts

un arī žeļigovskis tālāk par Viļņu nevirzās.

Bet Viviani nepiekāpās. Viņš bija nedziedināmi slims,

sirga ar progresējošo paralīzi akūtā veidā. Viņš bija ievē-

lēts parlamentā kā sociālists, kur ar savām spīdošām runas

dāvanām vērsa uz sevi vispārēju uzmanību. Viņa karjēra

bija nodrošināta. Viņš politiski nosvērās pa labi un kļuva
ministrs, pēc tam ministru prezidents. Bet pasaules kara
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sākumā, sasniedzis visaugstāko stāvokli, kāds politiķim ie-

spējams, lai tas nostātos apdraudētas tautas priekšā kā

vadonis, viņam trūka Klemanso gribas spēka, lai suģestētu
tautu un iespaidotu armijas virsvadību: viņa valdība krita-

Viņš darbojās joprojām likumdošanas iestādēs, bija dažādu

komisiju priekšsēdētājs un referents, līdzīgi tiem franču

ministriem-patriotiem, kas veltījuši savu mūžu sabiedris-

kam un valsts darbam. Līdz ar Versaļas miera līgumu pa-

rakstīšanu tuvojās Francijas republikas prezidenta vēlēša-

nas, un Viviani, toreiz jau sasirdzis ar paralīzi, skaitīja arī

sevi par kandidātu uz šo posteni. Protams, Klemanso bija

pirmais kandidāts. BetKlemanso bija patvaldonisks, tas va-

rētu kļūt par Francijas diktātoru. Bija jārada intriga, jā-

iedveš senātoriem bailes, ka lauva tos varētu aprit. Tad

pēkšņi uzstādīja Brians senāta priekšēdētāja Dešanēla kan-

didātūru un to ievēlēja par republikas prezidentu. Bet De-

šanēls bija slimīgs, vecs un bezspēcīgs, kur turpretim viņš,
Viviani, vēl spēka gados. Gan pienāks laiks, kad viņš nostā-

sies Dešanēla vietā-

Viviani pareģojums piepildījās: pēc nepilna gada valdī-

šanas Dešanēls sabruka un viņu ievietoja sanatorijā. Bet

nepiepildījās viņa paša izredzes: par Francijas republikas

prezidentu ievēlēja Miljerānu.
Tas Viviani sarūgtināja. Smadzenes kaisa un viņa gri-

bas spēks auga: viņš kļūs par Tautu savienības diktātoru!

Visas lielvalstis ies Francijas pavadā. Viņš to pierādīs arī

šinī asamblejā. Jaunās Baltijas valstis, kuru brīvības cī-

ņas bija pabalstījuši franču kara kuģi» protams, pret vā-

ciem, ir ziepju burbulis lielvalstu acīs. Tās vispārējā politi-
kā nevar spēlēt ne mazāko lomu. Tās apdzīvo nelieli tautas

slāņi, kas kara gadījumā starp lielvalstīm var izkust pir-

majā lielgabalu dārdoņā.

Viviani iespaidoja pārējās lielvalstis, izņemot Itāliju,

Kolumbiju, Persiju, Panamu- Anglijas priekšstāvis lords

Roberts Sesils un Zviedrijas Fridjofs Nansens bija par uz-

ņemšanu.

Baltijas valstu uzņemšana Tautu ligā bija nozīmēta

1920. gada 16. decembra dienas kārtībā.
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"Mandātu komisija, vispusīgi pārbaudot Baltijas jauno

valstu politisko stāvokli, nolēmusi ar balsu vairākumu tās

līdz ar Kaukāza valstīm un Albāniju neuzņemt par piln-

tiesīgiem locekļiem Tautu ligā."

Pie vārda pieteicās Itālijas priekšstāvis Tittoni un pār-
liecinoši runāja par Latvijas tūlītēju uzņemšanu, asi uz-

brukdams Viviani.

Pēc viņa ņēma vārdu Kolumbijas delegāts Rectrepo,

protestēdams asā formā pret mandātu komisijas lēmumu.

Prezidents pārtrauca delegātu runu.

Rectrepo, atstādams katedru, brīdinoši nobeidza:

"Te iespējams kaut ko panākt vienīgi ar varu! Es lieku

priekšā nerēķināties ar komisijas lēmumu, bet uzņemt Lat-

viju, Igauniju un Lietuvu vēl šīs dienas sēdē. Neuzņemšana

nozīmēs pašas Tautu ligas sabrukuma sākumu."

Gala vārds bija Francijas delegācijas priekšsēdētājam

Viviani. Pēc asas Tittoni replikas, viņš nobeidza savu runu:

"Krievijas jautājumu nedrīkst saskaldīt un mēs ne-

drīkstam šīs atsevišķās un negatavās valstis uzņemt. Es

atgādinu, ka pēc 10. panta Tautu ligā uzņemtām valstīm

jāsteidzas palīgā tai valstij, kuras teritorija apdraudēta."

Viviani runa atstāja iespaidu un plenārsēde nolēma

piešķirt Baltijas valstīm, ja viņas vēlas, informējoša rak-

stura tiesības techniskās organizācijas konferencēs, norai-

dot uzņemšanu par pilntiesīgiem Tautu ligas locekļiem.
Otrā dienā Zigfrīds izbrauca uz Romu. Bija jākaļ dzelzs,

kāmēr tā karsta: Itālija vienīgā no lielvalstīm uzstājusies

par Latvijas uzņemšanu Tautu savienībā — Itālijai pirmai
jāatzīst Latvija dc jure, kas atvieglos Latvijas uzņemšanu
nākošā asamblejā.

Dr- M. Valters bija ierīkojies Romas sūtniecībā aicino-

ši-mājīgi. Pēc nelaimīgās debijas kā iekšlietu ministrs, kur

viņam nebija ne jausmas par policijas iekārtas un pašval-
dību noorganizēšanos, viņš kā kabineta loceklis pastāvīgi

ņēma vārdu citu ministriju iesniegto projektu iztirzāšanā,

bija apbrīnojams daiļrunātājs un visbiežāk uzkavējās pie

izglītības un ārlietu resora iesniegumiem. Kad nodibinājās

pirmais ministru kabinets, Dr. M. Valteram nebija izre-

dzes stāties ārlietu resora priekšgalā: Zigfrīds bija visu
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mutē un tā bija tautas balss, jaunās republikas ārlietu va-

dību piešķirt šim izcilus darbiniekam. Viņš pieprasīja iz-

glītības ministra posteni, kas viņam kā dzejniekam stāvēja

vistuvāk. Bet Dr. K. Kasparsons ar īsta eiropieša izglītību
šim amatam bija visnoderīgākais- Tas Dr. M. Valteru sa-

rūgtināja: viņš, vecs revolucionārs, lai būtu policijas virs-

pavēlnieks! Diezgan viņš bija krievu cara policijas vajāts,

bijis trimdā un bēdzis uz ārzemēm, kur nodzīvojis divdes-

mit gadus emigrācijā. Aizvainots, ka nevar ņemt dalību

Latvijas taļākizveidošanā, viņš nomierinājās Romā, kur

sīkās politiskās intrigas viņu neskāra un šī mūžīgā pilsēta

ar gadu simteņiem sakrātām mākslas bagātībām viņam
kļuva par otru tēviju. Jau kā emigrants viņš bija Itālijā

dzīvojis. Patīkams bija viņa pārsteigums, kad, ieradies

Romā, viņš varēja pie Itālijas valdības akreditēties kā

Latvijas sūtnis un šīs valdības ārlietu ministrs bija grāfs

Sforca, ar kuru viņš bija sadraudzējies savos emigrācijas
gados. Šī ievērojamā aristrokrāta ģimene, kuras priekšteči

ieņēma pie daudziem pāvestiem atbildīgus amatus, spēlēja

arī tagad lielu lomu Itālijas valsts dzīvē.

"Jūsu vēstule ik rītu atgādina man svarīgo uzdevumu,
kas mums stāv priekšā, lai panāktu Latvijas dc jure at-

zīšanu no lielvalstīm," Dr. Valters apsveica Zigfrīdu sūt-

niecības telpās, atgriezies jau agrāk no žeņēvas.
"Un izredzes?"

"Noskaidrojas. Mākoņi sāk izgaist."

"Tittoni mūs žeņēvā aizstāvēja!"

"Grāfs Sforca mūs Romā pabalstīs!"

Otrā dienā Itālijas ārlietu ministrs grāfs Sforca pie-

ņēma audiencē Latvijas republikas pirmo ārlietu ministru,

sūtņa Dr. M. Valtera pavadītu.
Audience ilga veselu stundu.

Vispirms tā bija vispārīga rakstura, sarunas par jauno

Eiropas ģeogrāfisko stāvokli, kur tagad metamas visas

enciklopēdijas kaktā un atlanti sadedzināmi, ģeogrāfiskai

kartei uzrādot gluži jaunas kontūras, enciklopēdijām papil-

dinoties ar jauniem datiem, un vēstures grāmatās jāraksta

gluži citi skaitļi par daudzu tautu pārveidošanos. Par Lat-

viju grāfam Sforca bija sīki dati: sūtnis Vivalda bija Lat-
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vijas draugs un iemīļojis mazo ziemeļu tautu. Kad grāfs

Sforca izsacījās ar lielu atzinību par sūtņa darbību Latvijā,

Zigfrīdam bija jāsavalda gandarījuma sajūta, lai tā pārāk

neizpaustos viņa sejā: sinjors Vivalda bija viņa, Zigfrīda,

personīgs draugs, katrā rautā viņš bija pirmais un palika

pēdējais, dažu labu reizi līdz otrai dienai; bija gadījumi,
ka galds bija jāklāj četras un vairāk reizes vienā rautā,

ja pie viena bija apnicis, gāja otrā istabā pie tikko uzklāta

jauna galda. Vivalda bija bohēmietis, no visiem Latvijā
akreditētiem diplomātiem visbiežāk sēdēja operas ložā ap-

meklēja izstādes un mūzejus un bija iedziļinājies latviešu

garīgā dzīvē. Protams, Vivalda varēja tikai labu rakstīt

savai priekšniecībai par viesmīlīgo latvju tautu, valsts

nostiprināšanos un kulturālo intelektu.

Tad grāfs Sforca pieskārās Tautu savienības tikko slēg-
tās asamblejas rezultātiem un bija uztraukts par Viviani,
ka tas ar savu ietiepību bija aizkavējis Latvijas uzņem-

šanu.

"Man ir gods izteikt jūsu ekselencei Latvijas valdības

pateicību par Itālijas atbalstu Tautu savienībā. Es atļau-

jos cerēt, ka Itālija negrozīs arī turpmāk savu izturēšanos

pret Latviju."
"To es esmu jau solījis savam draugam, jūsu valsts

sūtnim Dr. M. Valteram, un to arī es jums apsolu, ministra

kungs. Itālija negrozīs savu politiku, bet lūkos iespaidot

arī citas lielvalstis, lai Latvijas atzīšana būtu izšķirts jau-

tājums."

"Latvija nepaliks vienīgi pie pateicības vārdiem, bet

veicinās Itālijas tirdzniecību ar mūsu zemi un caur mūsu

ostām uz Krieviju."

"Manā resorā jau strādā pie tirdzniecības līguma pro-

jekta."
"Es atļaujos griezties pie jūsu ekselences ar lūgumu,

izgādāt Latvijas ārlietu ministram audienci pie viņa ma-

jestātes, Itālijas karaļa," Dr. M. Valters ņēma vārdu.

"Vecam draugam es negribētu atteikt, nepabalstījis

viņa jaunāko draugu."

Nākošu dienu Zigfrīdu pieņēma ministru prezidents

Džolitti, senāta un parlamenta prezidenti un kardināls Gas-

pari. Dienu pēc tam Itālijas karalis pustundas audiencē.
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Un dienu vēlāk pāvests, interesēdamies par katoļiem
Latvijā un konkordātu noslēgšanu.

22- decembrī Zigfrīds izbrauca uz Parīzi, jo nākošā die-

nā Dr. 0. Grosvalds viņu bija pieteicis audiencē pie Fran-

cijas republikas prezidenta Miljerāna.
"Uz redzēšanos līdz dc jure dienai!" Dr. M. Valters,

izvadīdams Zigfrīdu stacijā, spieda viņam roku.

"Janvārī, ne vēlāk. Uz redzēšanos!" bija atbilde.

Tad Romas-Parīzes ekspresis iešņācās un aizjoņoja
nakts tumsā-

Zigfrīdam bija palaimējies dabūt divvietu kupeju un

viņš bija tanī viens. Izbraucis no Rīgas ar rožainām cerī-

bām, viņš bija sešas nedēļas pavadījis ārzemēs un vēl nekā

nebija sasniedzis.

Šīs piecas nedēļas žeņēvā viņam lielā mērā atgādināja

Parīzē pavadītos septiņus mēnešus lielajā miera konfe-

rencē, vienīgi ar to starpību, ka tad viņam bija simtiem cil-

vēku jāskaidro, kas ir Latvija, kur tā atrodas, un daudz

citu ziņu jāsniedz, jāinformē prese, jāklaudzina pie iespai-

dīgu politiķu durvīm un pazemīgi jālūdz viņu uzklausīt.

Pateicoties pa daļai tam apstāklim, ka Latvijā tanīs sep-

tiņos mēnešos mainījās trīs varas, vispārējā uzmanība tika

saistīta: pie Baltijas jūras atrodas kāda tauta, kura cīnās

par savu patstāvību, žeņēvā viņam bija citi argumenti:
jaunā republika savu zemi pilnīgi atbrīvojusi, noslēgusi
mieru ar Krieviju, novilkusi robežas ar kaimiņu valstīm

un nodibinājusi normālas attiecības ar Vāciju. Zemē miers

un tai savs īsts saimnieks: Satversmes sapulcē. Latvija ir

pilntiesīga, lai viņu uzņemtu Tautu ligā un viņas liktenis

saķēdētos ar citu kultūras tautu likteņiem.
Tas likās ļoti vienkārši un politiskās aprindās, Zigfrī-

dam izbraucot uz žeņēvu, citādi nedomāja. Visas cīņas bija
aiz muguras un diplomātam taču viegla runāšana normālu

apstākļu noskaidrošanai un ne vairāk- Bet šī runāšana ilga

piecas nedēļas un nepārliecināja žeņēvu. lespītējās vienas

lielvalsts delegāts, kas neticēja vis jaunām Baltijas val-

stīm, bet vecai Krievijai.

Vakar, pēc audiences pie Itālijas karaļa, viņš bija sa-

rīkojis mielastu itāļu draugiem, uzaicinādams ārlietu mi-

nistrijas atbildīgos darbiniekus, senātorus, parlamentārie-
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šus. Roma elpoja citu, ne nospiesto žeņēvas atmosfēru. Vēl

dzīvoja Garibaldi un Macija gars. Noskaidrojās, ka jan-

vāra sākumā notiks lielvalstu prēmjeru apspriede Parīzē,

uz kuru brauks grāfs Sforca, Itālijas ārlietu ministrs un

Latvijas draugs. Vai nepacelt šai apspriedē Baltijas valstu

dc jure atzīšanu? Grāfs Sforca atbalstīs, viņš bija apsolījis.

Francijā reakcionārais Leiga kabinets nesaskaņu dēļ
ar Angliju bija sašķobījies- Avīzes minēja Brianu par

prēmjeru un ārlietu ministru. Tā tad jauni vēji. Rīt viņš
būs audiencē pie jaunā Francijas prezidenta Miljerāna un

iestāsies par Latvijas atzīšanu dc jure no Francijas...
Vēl Anglija Zigfrīdam radīja bažas: lielais cilvēces

draugs, lords Belfurs, kas divi gadi atpakaļ pirmais atzina

Latviju, nebija vairs Anglijas ārlietu ministrs, viņu no-

mainīja lords Kersons, bijušais Indijas vicekaralis. Sūtnis

G. Bisenieks raksturoja šo valstsvīru kā noslēgtu kabineta

cilvēku. Viņš it kā vēl dzīvo Indijas vicekaraļa tradicijās,

vienīgi lieli pasaules notikumi viņu interesē. Anglijas-Lat-

vijas pirmo līgumu viņš bija parakstījis savā kabinetā,
bet Bisenieks citā- Par viņa labvēlību jaunajām, mazajām
valstīm bija jāšaubās.

Savu domu gājienu Zigfrīds noguruma dēļ nespēja ri-

tināt tālāk. To viņš darīs Parīzē un Londonā, šīs dienas

audiencei pie pāvesta varēja būt tālu sniedzošas politiskas
sekas: vispirms jau tagad, Latvijas propagandai, un arī

pašu zemē, saistot ciešāk katoļus valsts izbūves darbā.
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Divdesmit devītā nodaļa

Ludmila, atgriezusies no Pēterpils Rīgā, bija ar savu

braucienu ļoti apmierināta. Nekas no viņas mantām nebija
zudumā gājis un viņai palaimējās vēl piepirkt klāt veselu

vagonu dārgu tepiķu. Kaut arī konsuls Taube ņēma dzīvu

dalību un uzņēmās nogādāt mantas uz kuģa, iepriekš apzī-

mogodams telpas, kurās tās bija novietotas, ar konsulāta

neaizskaramības zīmogu, padomes sāka apstrīdēt īpašnieka
tiesības un noliedza tās izvest. Konsulāts protestēja un ie-

sākās sarakstīšanās ar ārlietu komisāriātu. Pagāja mēnesis

un Ludmila sāka nervozēt, paredzēdama, ka sarakstīšanās

var ieilgt un gala iznākums kļūt apšaubāms. Viņa nolēma

meklēt citus ceļus pati uz savu risku, neatkarīgi no konsu-

lāta.

Viņa atcerējās savus vecos Pēterpils paziņas un sāka

ievākt par tiem ziņas. Daži bija agrāko organizāciju darb-

veži, citi strēlnieku virsnieki. Viņa atcerējās viņu torei-

zējās dzīves vietas un gāja meklēt pa dzīvokļiem. Un dau-

dzus viņa sameklēja, kas bija pieslējušies apstākļiem un

ieņēma komisāriātos atbildīgus posteņus. Visi baidījās vi-

ņas labā kaut ko darīt, vienīgi virsnieki nē.

"Jums negrib izdot jūsu mantas?" uztraucās kāds jauns

virsnieks.

"Kā redzat, esmu atbraukusi pakaļ un neizdod. Man ir

Latvijas valdības aizsardzība-"

"Par to aizsardzību nerunāsim. Ko visu nav gribējusi

Anglija un citas lielvalstis saviem pilsoņiem aizsargāt, bet

mēs parādījām mēli un nacionālizējām. Mums savi likumi

un lai neviens mūsu iekšējās darīšanās nejaucas. Cita pa-

darīšana ar tautiešiem. Vai zināt, Ludmila, ja jūs nebūtu

latviete, ko mēs ar jums darītu?" jaunais virsnieks uzlēca

no krēsla un satvēra Ludmilas abas rokas.

"Nu, ko tad jūs ar mani darītu?" Ludmila droši atcirta

un viņas seja uztraukumā gailēja.
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"Mēs jūs safangotu! Jūs būtu musu gūstēkne! Lai

meklē Latvijas valdība pēc jums: jūs būtu pasaulei pazu-
dusi!"

"Un tagad?" Ludmila droši prasīja un iesmējās.

"Tagad nav īstais jautājums: jūs esat latviete! Priekš

mums neeksistē diena, gads, gadu tūkstoši. Mēs nicinām

mūžību! Mums ir tikai šī diena, kurā mēs elpojam, dzīvo-

jam un baudām!" Un virsnieks atsvabināja jaunavas rokas.

Ludmila gaidīja atrisinājuma, vērodama istabā pārējos
divi virsniekus, kuri pīpēja smīnēdami par biedra bravūru.

"Redzat, tāpēc, ka Baltlatvijas armija sakāva Ber-

montu un ģenerāli Goltcu, mums ir cieņa pret latvju tau-

tu! To pašu mēs darījām ar Judeniču, Deņikinu un tagad

ar Vrangelu. Pie Kurskas viens latviešu strēlnieku pulks
sakāva divas Deņikina divīzijas un pārrāva fronti. Ģene-
rālim Vrangelam Krimā tas pats liktenis: mūsu pulki

viņu uzvarēja. Tādēļ, dārgā Ludmila, sakāt, cik jums va-

jadzīgs automobiļu jūsu mantu nogādāšanai uz kuģa:

viens, pieci, desmit? Rīt pulksten piecos no rīta mēs iera-

dīsimies ar automobiļiem sarkanarmiešu apsardzībā pie

jūsu agrākā dzīvokļa durvīm un jūsu mantas līdz gais-
mai nogādāsim noteiktā vietā!"

Un tā arī notika: nākošā rītā gaismai svīstot piebrau-

ca pieci smagie automobiļi, piekrauti ar Ludmilas dārga-

jām mēbelēm, gleznām, gobelēniem un tepiķiem pie Lat-

vijas valdības kuģa ostā un sarkanarmiešu uzraudzībā tos

izlādēja. Kuģa personāls bija pārsteigts par šo ainu.

"Uz redzēšanos! Gan jau vēl kādreiz tiksimies!" noslē-

pumainais virsnieks atvadījās no Ludmilas un iespieda

viņai kaut ko saujā. Tā bija vēstule viņa vecākiem Kur-

zemē.

Tepiķus Ludmila pārdeva Rīgas finieru fabrikantam

F. Nāteram, kuram bija Hamburgā lieli īpašumi, un ie-

ņēma lielu summu stabilā ārzemju valūtā. Gleznas un go-

belēnus Berlīnes antikvāriem par vēl lielāku summu. Mē-

beles un sīkākās greznumu lietas noderēja viņas dzī-

voklim.

Tagad viņa tuvojās mērķim. Kapitāls lidmašīnu fabri-
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kai bija sagādāts, palika vēl pāri pasāktā uzņēmuma pa-

plašināšanai.
Kam uzticēt fabrikas vadību? Arnoldam Veldrem,

kurš viņai nesen bija piedāvājies? Ja, viņa uzaicinās Vel-

dri par direktoru un atriebsies par viņa pirmējo noraidī-

jumu.
"Es apsveicu jūsu uzņēmību, es to apbrīnoju. Bet es

neesmu speciālists šinī ārodā, vienīgi kā pilots esmu šo

to piesavinājies. Tomēr gaisa satiksmi es varētu noorga-

nizēt. Bet vai Rīga varētu izvērsties par centru starp
rītiem un vakariem?" Veldre diplomātiski runāja.

"Es būvēšu lidmašīnas mūsu valstij. Ar tālsatiksmi

es Berlīnei un Maskavai nedomāju konkurēt."

"Neesmu būvētājs-speciālists. Un komerciālo pusi,

man šķiet, jūsu firma vadīs pati."

"Tas tā. Esmu saņēmusi vairāku vācu un franču in-

ženieru piedāvājumus. Ceru, ka technisko pusi nokārtošu.

Komerciālo, protams, varētu veikt mans kantoris. Bet es

gribētu jūs saistīt kā cilvēku ar plašāku skatu. Vai jūs

man otrreiz atteiksiet?" Ludmila iekarsa.

"Es padomāšu."
"Jūs taču neesat nekur citur saistījušies?"

"Apskatos un pārdomāju jau veselu pusgadu. Nevaru

iedzīvoties jaunajos apstākļos. Bet kaut kas būs jāuzsāk.

Varbūt ar tiem pašiem krieviem, kuri tagad mums

draugi."

Tikko Veldre bija aizgājis, atskanēja telefons.

"Ludmila?"

"Kas runā?" viņa skarbi jautāja. Neviens cilvēks viņu
Rīgā vēl nebija tik familjāri uzrunājis. Vai varbūt Zig-

frīds atbraucis no ārzemēm?

"No krievu sūtniecības. Tas jaunais virsnieks, kas jūs

izvadīja Pēterpilī uz kuģi."

"Jūs Rīgā?"
"Esmu piekomandēts sūtniecībai. Vai neieradīsaties

pie mums veikala darīšanās?"

"Pie kā griesties?"
"Bellevue viesnīcā 45. istabā."

"Labi. Es būšu pēc pusstundas."
Ludmila aicināja savas firmas prokūristu kabinetā.
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"Kā jūs domājat, Treiberga kungs, vai mēs ar krie-

viem varētu uzsākt veikalus?"

"Eksportu vai importu?"
"Es domāju, vispāri."

"Eksportu pret skaidru samaksu un importu kreditā."

Ludmila iesmējās.
"Tas jau būtu ideāli. Bet kādas preces»?"
"Mēs varam pirkt naftu, bencīnu. Pārdot — mašīnas,

ādas un citus ražojumus."
"Pateicos!'

Pēc pusstundas Ludmila piebrauca savā greznajā li-

muzīnā pie krievu sūtniecības, kura ieņēma visu Belle-

vue viesnīcas piecstāvu namu.

Viņa prasīja dežūrējošam ierēdnim pēc 45. istabas.

Atvērās lifta durvis un Ludmilu aicināja iekāpt.
45. stūra istaba atradās nama augšējā stāvā un bija

dubultnumurs ar skatu uz staciju un prefektūru. Pirmā

šaurākā telpā ar vienu logu bija ierīkots birojs ar vairāk

galdiem un rakstāmām mašīnām. Divas jaunas tumšma-

tainas sievietes kaut ko steidzīgi pārrakstīja un Ludmi-

lai ienākot nepacēlu acu. Viņu ieveda otrā, stūra istabā,

kas ar greznām mēbelēm izskatījās pēc salona. Gultu ne-

bija, tās laikam atvietoja divi masīvi dīvāni.

"Nu redzat, ka mēs atkal tiekamies," Ludmilu uzrunāja

jaunais virsnieks civilā, aizvērdams durvis uz biroju.

"Jūs mani patiešām pārsteidzāt —"

"Līdz šim vēl nē, varbūt uz priekšu. Vai nevaru jums

piedāvāt glāzi vīna? Šodien saņēmām jaunu sūtījumu. Vecs

Krimas vīns."

Uz stūra galda bija divas pudeles un saldumi.

"Pateicos, es nedrīkstu," un Ludmila ieklepojās.
"Glāzi trīsdesmit gadu veca portvīna? Tas tikpat kā

ella."

"Nē,nē!"

Jaunais virsnieks tomēr ielēja un pieskandināja:
"Uz veikaliem!"

"Ja jūs vēlaties, tad labi: uz veikaliem!" Un Ludmila

pielika glāzi pie lūpām.

"Tagad pie lietas! Vai jūs varat mums piegādāt vienu

kuģa lādiņu kaučuka?"
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"Šī operācija priekš manis par lielu. Man nav arī sa-

karu ar pirmavotiem."

"Uzpērkat un pārdodat mums tālāk! Hamburgā šīs iz-

ejvielas atrodas desmit kuģu lādiņu."
"To es ticu. Bet kāpēc jūs negriežaties tieši pie Ham-

burgas lielajām eksporta firmām?"'

Jaunais virsnieks pavērās ar asu skatu Ludmilā. Viņai
vajadzēja saprast šo skatu. Tad viņš piespieda pogu.

"Dodat man abas vēstules!" viņš uzsauca mašīnrakstī-

tājai, parādoties tai durvīs.

Pārlasīdams abas vēstules, virsnieks turpināja:
"Patlaban mēs sarakstāmies ar divām Hamburgas fir-

mām. Es varētu jums pat nosaukt šīs firmas. Bet, man

šķiet, tas nebūs vajadzīgs, kur jūs par minēto priekšmetu
neinteresējaties."

"Man ir savi tirdznieciski principi, varbūt, ka tie nove-

cojušies: prece, ko es nevaru iegūt par skaidru naudu, ma-

ni maz interesē. Un tik bagāta es neesmu, lai varētu liela-

jai Krievijai piegādāt kuģu lādiņus ar dārgām izejvie-

lām."

Virsnieks iesmējās.

"Tas ir vecmodīgi!"

"Varbūt."

"Ja mēs jums pasūtītu pusmiljona pāru galošas, vai jūs
tas interesētu?"

"Par to var runāt. Vispirms nevienai Eiropas fabrikai

nebūs tāds daudzums krājumā, varbūt piektā daļa. Būs

jāvienojas par terminiem. Tādus darījumus esmu spējīga

veikt."

Izrādījās, ka jaunais virsnieks bija sūtniecības tirdz-

nieciskā aģenta palīgs. Kaujās pret Deņikinu ievainots, Pē-

terpilī izveseļojies un pēc tam iestājies ārlietu komisāriātā

un piekomandēts Rīgas sūtniecībai. Viņš bija pāris gadus

studējis tirdzniecību, pārvaldīja valodas, kādēļ jaunais po-

stenis sūtniecībā varēja tam pašķirt karjeru. Jau tad, kad

Ludmila uzturējās Pēterpilī, viņš paredzēja savu iecelšanu

sūtniecībā un izpalīdzība Ludmilai nebija nekas cits, kā pir-
mo sakaru nodibināšana. Protams, no vienas puses, padom-

ju sūtniecība bija par lepnu, lai tā übagotu pēc kādas pri-
vātas firmas labvēlības, bet no otras puses, šis solis bija
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tomēr sperams, kur Vakareiropā Krievijai bija nogriesta

un vienīgi jaunajās Baltijas valstīs un caur šo valstu os-

tām varēja izdarīt jēlvielu un preču sūtījumus.
"Arī mēs jums varam dot savas preces, varbūt pat ap-

maiņas kārtībā."

"Petroleju un cukuru?"

"Arī petroleju un cukuru. Bet vēl daudz ko citu: linus,

kaviāru, zvērādas, lupatas. Jūs paši zināt, kādas bagātības

Krievijā atrodas, un tās Vakareiropā atrod tirgu," jaunais
virsnieks noteica, izdzerdams glāzi vīna.

Ludmila atstāja sūtniecību pacilātā gara stāvoklī. Pa-

vērās jaunas izredzes iegūt miljonu bagātības un tās sa-

krāt sava dzīves plāna izvešanai. Viņa atstās uz laiku lid-

mašīnu fabrikas dibināšanu. Tur jāiegulda nauda, un tas ir

lukss, kam sabiedriska flirta piegarša. Tam vēl laika diez-

gan, nebija taču no svara, vai tagad vai gadu vēlāk avīzes

pauž sensacionālo vēsti, ka viņa nodibina Latvijā pirmo
modernās technikas fabriku ar lielu valstisku nozīmi. Pa-

tiesībā viņa jau tagad piekopa sabiedrisku flirtu, uz ko

visas sievietes tik kāras un kam nereti ir pamatā personī-

gas tieksmes: apspriedes ar Amērikas palīdzības organizā-

ciju vēl turpinājās un viņa bija kādas komisijas priekšsē-

dētāja. Bez tam vēl kolonels Raiens viņu vairākkārt bija

birojā apciemojis, iepazīstinājis ar savas lielās republikas

finansistiem, un norādījis uz iespējamību, ka Latvija var

izveidoties par tiltu starp Krieviju un Amēriku preču tran-

sportam. Vai varbūt kolonelam Raienam bija citi nolūki?

Viņa misijā taču neietilpa komercija, arī viņš pats, kā likās,

maz par to interesējās. Kādēļ šie apciemojumi un ielūgumi

pie viņa oficiālās pieņemšanas dienās?

Birojā Ludmila ilgi apspriedās ar savu prokūristu par

krievu sūtniecības priekšlikumiem. Viņi nolēma uzsākt pir-
mās tirdznieciskās operācijas ar lielu apdomu, nodrošinot

sev aizmuguri.

Arnolds Veldre dzīvoja savā namā citā dzīvoklī, ne tanī

kur viņu bija arestējuši lielinieki. Vēl neizšķīries, ko uz-

sākt, vai atvērt nelielu fabriku, kā to bija agrāk nodomājis

darīt, vai pieslieties jau dibinātām akciju sabiedrībām, kā-
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das dibināja lielā skaitā ar kapitāliem un arī fiktīvi, tikai

uz papīra. Viņš bija izzinājis, ka liels vairums šo akciju
sabiedrību» lai varētu atklāt darbību, vienā dienā finansu

ministrijā iemaksāja statūtos paredzēto akciju kapitālu,
bet otrā dienā to izņēma operāciju uzsākšanai, šo likumīgo
iemaksu parasti aizņēmās no kādas bankas vai augļotāja,
maksājot augstus procentus, tādā kārtā uzsākdami darbību

ar tukšu kasi un pašu akcionāru vekseļiem. Nē, tādos uz-

ņēmumos viņš negribēja piedalīties! Tos uzsāka nelielas

ļaužu grupas, likās sevi ievēlēties pārvaldes orgānos ar

ministru atalgojumiem un apzinīgi slauca lētticīgos akcic*-

nārus.

Viņš piedāvājās Metai Krastiņa kundzei izbūvēt viņas

Pārdaugavas namu» ko nelaiķis vīrs nebija paspējis.
"Man nav naudas," kundze atbildēja.

"Būvējat uz kredita. Zināmu summu es jums varu aiz-

dot, ja pietrūks, lūkošu kādā bankā dabūt kreditu. Tāpat
jūsu pārējie nami jāsaved kārtībā."

Meta Krastiņa kundze jautājoši raudzījās runātājā. Vai

cilvēks, kas tik dzīvu dalību ņēmis viņas ģimenes viskritis-

kākos brīžos, varētu tagad viņu» nevarīgu sievieti, apkrāpt ?

Viņa tam paļāvās.
"Pateicos par piedāvājumu. Lūdzu iesniedzat aprēķinu

par Pārdaugavas nama izbūvi."

"Es gribētu uzsvērt, ka savu piedāvājumu nesaistīšu

ar vekseļu operācijām un jūs no tām vispār pasargāšu,"

Arnolds Veldre noteica.

šī saruna notika Metas Krastiņa kundzes darba istabā,

pie skolnieku burtnīcām apkrauta galda.

lenāca Austra, kas bija blakus istabā mūzicējusi.

Veldrem uzkrita» ka jaunava tik ļoti līdzinājās Loni-

jai, kam viņš līdz šim nebija piegriezis vērību.

Viņu sāpīgi iedzēla atmiņas par Loniju.

Arnolds Veldre atvadījās un aizgāja. Viņam bija noru-

nāts satikties ar Hertu Vaivariņa kundzi. Tā bija tagad

viņa vienīgā draudzene, kurai viņš izkratīja savu sirdi.
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Trīsdesmitā nodaļa

Zigfrīds iebrauca Parīzē Ziemssvētku vakarā. Audi-

ence pie Miljerāna bija atlikta uz 27. decembri.

"Kas sastādīs jauno valdību?" viņš jautāja sūtnim Dr.

0. Grosvaldam.

"Min trīs personas: Puankarē, Viviani un Brianu."

"Viviani mums atklāts ienaidnieks!"

"Politiskās aprindās viņam liels iespaids. Tas pēc že-

ņēvas vēl audzis."

"Viņš krievu emigrantu aizstāvis un draugs."

"Baltijas baroni savukārt meklē sev aizstāvību Anglijā.

Nodibinājusies kāda komiteja, kas sūta savu delegāciju uz

Londonu pie lorda Kersona."

"Sakarā ar mūsu agrārreformu?"

"Viņi grib pierādīt, ka Latvijas republikas valdība ir

komūnistiska."

"žeņēvā šī tendence nebija vērojama."

"Komitejas priekšgalā stāv bijušais Krievijas ģenerāl-
konsuls Londonā barons Heikings. Man ir zināms, ka tiek

gatavots iesniegums Tautu savienībai pret mūsu agrārre-

formu."

"Vēl šī reforma nav izvesta un baroniem būs mazliet

jāpagaida."

Trešos Ziemssvētkos Francijas republikas prezidents
Miljerāns pieņēma Latvijas ārlietu ministru un sūtni Dr.

O. Grosvaldu pusstundu ilgā audiencē. Prezidents izrādīja

lielu labvēlību un ieinteresējās par Latvijas dc jure atzī-

šanu. Viviani uzstāšanās žeņēvā pret Baltijas valstīm bijis

pārpratums. Nākošā prēmjeru konferencē viņš dos savai

valdībai mājienu, grozīt līdzšinējo viedokli pret jauniem

sabiedrotiem Baltijas jūras krastos. Ja, daudz latviešu

virsnieku cīnījušies pasaules karā franču armijā un Rīgas

ūdeņos starp frančiem un latviešiem noslēgta asins brālība.

Pirms izbraukšanas uz Londonu Zigfrīds sarīkoja Pa-

rīzes latviešu-franču tuvināšanās vakaru. leradās Sorbonas
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universitātes rektors Appēlis ar vairākiem profesoriem.

Atskanēja latviešu tautas dziesmas un modernā franču

mūzika. Bija atrasts kontakts garīgā sfērā, un prese to

nenoklusēja.

Jaungada dienā viņš izbrauca uz Londonu.

Sūtnis Georgs Bisenieks rādīja rūpju pilnu seju: angļu
prese pēc žeņēvas nav pacēlusi balsi par Baltijas valstu at-

zīšanu. Viņš izteica bažas, vai Lielbritānijas karalis un ār-

lietu ministrs lords Kersons pieņems Latvijas ārlietu mi-

nistru audiencē. Patlabam esot dienas kārtībā Sabiedroto

ministru prezidentu konference, kurā atrisināmi citi sva-

rīgi politiski jautājumi.

Zigfrīds saņēma no Ģertrūdes vēstules un latviešu avīžu

izgriezumus: Rīga bija kļuvusi nervoza par viņa ārzemju

ceļojumu un neveiksmēm žeņēvā. Satversmes sapulcēs lo-

cekļi un viena daļa sabiedrības uztraucās. Sāka jau aprē-

ķināt izdevumus, cik šis ceļojums izmaksājis, un vai tas

vispār bijis vajadzīgs. Daži politiķi gāja vēl tālāk un ie-

teica ārlietu vadībai grozīt kursu: atmest Sabiedrotiem ar

roku un orientēties uz austrumiem. To šie politiķi pateica

savos jaungada novēlējumos presē.
Pēc nedēļas lords Kersons pieņēma Latvijas republikas

ārlietu ministru.

"Man ir priekš jums desmit minūtes laika" turēdams

pulksteni rokā, lords Kersons pārtrauca Zigfrīdu viņa ru-

nā. Viņam bija ārkārtīgi liels iespaids angļu sabiedrībā.

Bijis vairākkārt ministrs, Indijas vicekaralis un lords-kanc-

lers, viņa spalvai piederēja vairāki plaši zinātniski darbi

par Ēģipti, Persiju, Indiju. Kad pēc pasaules kara atkā-

pās no ārlietu ministrijas vadības lords Belfurs, konservā-

tīvai partijai nebija cita cienīgāka priekšstāvja kā lords

Kersons, ko tā sūtīja Loida Džordža kabinetā. Pēc Versa-

ļas miera līguma noslēgšanas visas pasaules degpunktā bija

izvirzījies austrumu jautājums, kas ar Krievijas revolūciju

bija ārkārtīgi sarežģīts. Krievija bija gadu simteņus kru-

stojusi Anglijas imperiālistisko politiku. Japāņu karā Krie-

vija novājinājās. Tagad tā kā lielvalsts bija sabrukusi. Te

nu griezās pie viņa, Lielbritānijas karaliskās valdības ār-

lietu ministra, bijušās Krievijas mazas provinces priekš-

stāvis, reprezentēdams divi miljoni latvju tautu. Kāds tam



294

sakars ar austrumu jautājumu? Ko nozīmē divi miljoni

latvju pret dažiem simts miljoniem lielo austrumu tautu,

kuru likteņi tagad pārkārtojās, un Lielbritānija nevar būt

vienaldzīga šī kardinālā pasaules politikas jautājuma atri-

sināšanā.

Tomēraudience ieilga. Zigfrīds, pārvaldīdams labi angļu
valodu, saistošā priekšnesumā motivēja jaunās Latvijas

republikas politisko un ekonomisko stāvokli. Viņš norādīja

uz Latvijas parādu Anglijai par kara materiāliem un ar-

mijas apbruņošanu brīvības cīņās un ka šo parādu jaunā

republika centīsies visdrīzākā laikā nokārtot, bet tas iespē-

jams ar dc jure atzīšanu. Tad Anglijas tirgus izpostītai

zemei, kur rūpniecība atjaunojama, zemkopībā trūkst ma-

šīnu un tirdzniecībā preču.

"Ja Parīzes konferencē šo jautājumu pacels, Lielbritā-

nijas karaliskās valdības delegāti neieņems atsevišķu stā-

vokli, bet piesliesies Sabiedroto vairākumam," lords Ker-

sons nobeidza audienci.

Paspīdēja jauns cerības stars. Bija jānoskaidro Angli-
jas delegācijas sastāvs un jāinformē arī pārējie locekļi.
Izrādījās, ka delegācijas priekšsēdētājs būs ministru pre-

zidents Loids Džordžs. Zigfrīds pazina Loida Džordža pri-
vātsekretāru Karru no Parīzes miera konferences un stā-

jās ar to sakarā.

Mr. Karrs bija viens no spējīgākiem angļu jauniem dip-
lomātiem. Viņš strādāja ārlietu ministrijā un gaidīja uz

iecelšanu atbildīgā amatā kādā no sūtniecībām. Viņš nece-

rēja vēl uz sūtņa vietu, bet gan uz padomnieka vai pirmā

sekretāra. Vēl nebija izšķirts jautājums, vai Anglija, atzī-

dama Baltijas valstis par politiski pilntiesīgām, nodibinās

tur sūtniecības, vai vienīgi ģenerālkonsulātus. Viņš nebija
arī domājis par to, ka viņu varētu iecelt jaundibināmā sūt-

niecībā par padomnieku, kā tas vēlāk notika: viņš vēl bija

nepieciešams premjerministram Londonā, un Loida Džor-

dža valdībai vēl nedraudēja briesmas. Tomēr Latvijai viņš
simpātizēja un bija sevišķi labvēlīgs tās ārlietu ministram.

"Mūsu delegācijas sastāvs Parīzes konferencei vēl nav

noskaidrots.'*
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"Es tomēr ceru jūs Parīzē sastapt. Es priecātos jūs

apsveikt kā Lielbritānijas karaliskās valdības delegācijas
sekretāru.

"Es priecātos, jums, ministra kungs, novēlēt laimes uz

Latvijas dc jure atzīšanu."

Tā izšķīrās divi diplomāti, spiezdami viens otram drau-

dzīgi roku.

Zigfrīds palika vēl veselu nedēļu Londonā. Bija jāin-
formē prese un jāpanāk sabiedrības noskaņojums par labu

Baltijas valstīm.

No Rīgas pienāca uztraucošas ziņas: viņu gaidīja at-

griežamies.

Vai atstāt pasākto darbu, kas maksājis tik daudz pūļu,
radījis vilšanos un nepatikšanas, atgriezties dzimtenē tuk-

šām rokām un robu valsts kasē? To viņš Zigfrīds, neva-

rēja! Uzsāktu darbu nenovest līdz galam, tas nebija viņa

raksturā. Viņš rakstīja ministru prezidentam Kārlim Ul-

manim un lūdza pagarināt komandējumu līdz 1. februārim.

Ja Sabiedroto prēmjeru konference Parīzē Baltijas valstu

jautājumu neliks dienas kārtībā, viņš pārbraucis Latvijā,
demisionēs. Lai nāk citi un strādā viņa darbu tālāk.

Vai visi ceļi jau izstaigāti un nav kādas durvis, pie ku-

rām viņš nebūtu pieklauvējis? Jauno Francijas ministru

prezidentu un ārlietu ministru Aristidu Brianu viņš vēl

nebija informējis. Varbūt prēmjeru konferencē Brians pre-

zidēs un no viņa atkarāsies Baltijas valstu jautājuma ap-

spriešana. Viņam jāpanāk audience pie Briana!

Vēl bija viens apstāklis, ko viņš nebija ņēmis vērā: in-

tervija franču presei. Ne vienam, diviem laikrakstiem: 50

preses pārstāvjiem! Viņš tos uzlūgs uz glāzi tējas primkla-

sīgā viesnīcā un sniegs plašu interviju par Baltijas valstīm

vispāri un Latviju sevišķi. Viņam asistēs sūtņi: Grosvalds

Valters, Bisenieks. Šai intervijai jānotiek dienu pirms kon-

ferences sākuma...

"Man rodas šaubas, vai intervijai būs cerētie panā-
kumi,"' Bisenieks ieminējās, kad viņi bija pārbraukuši La-

manša kanāli un iekāpuši ātrvilcienā, kas viņus nesa uz

Parīzi.

"Intervija ir modernās diplomātijas asākais ierocis.
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Prese tagad grib ari starptautiskos jautājumos runāt līdz,

gluži citā valodā nekā agrāk."

Georgs Bisenieks bija noskaņots skeptiski, bet attu-

rējās izteikt savus uzskatus un laupīt ministram visas

cerības, kādas tas lika uz Parīzes konferenci. Viņš bija

pārliecināts socialdemokrāts-mazinieks, piektā gada ide-

ologs, tiesāts un izsūtīts uz Sibīriju, no kurienes bēdzis un

nokļuvis Londonā. Desmit gadus viņš bija pavadījis Ang-

lijā, ar fizisku darbu nodibinājis sev eksistenci, bet aktīvi

partijā maz piedalījās. Ar Zigfrīdu viņš iepazinās, kad

tas ieradās Londonā kā Nacionālās padomes delegāts pro-

pagandēt Latviju, un bija tās latviešu emigrantu grupas

loceklis, kas to atbalstīja ar padomu un naudu. Viņš neat-

zina straujuma un ekstrāvagances. Viņš bija reālpolītiķis
ar angļiem piemītošu flegmu.

Parīzē Zigfrīds sarīkoja franču presei Rojai viesnīcā

pēcpusdienas tēju.

Noteiktā laikā viesnīcas reprezentācijas zāle pildījās

franču žurnālistiem. Viesus saņēma Latvijas ārlietu mi-

nistrs, sūtņi 0. Grosvalds, Dr. M. Valters, G. Bisenieks un

Parīzes sūtniecības darbinieki.

Pēc pirmās iepazīšanās un dažu vārdu apmaiņas, kamēr

sulaiņi pasniedza viesiem atspirdzinošus dzērienus, Zigfrīds

labā franču valodā uzsāka savu interviju.

Viņš runāja vairāk par stundu. Vispirms Latvijas vē-

stures īss skicējums līdz pasaules karam. Tad latviešu

strēlnieku varonīgo cīņu notēlojums Rīgas frontē. Veselu

vācu armiju divi gadus saistot pie Rīgas, arī latviešu strēl-

nieku bataljoniem savs nopelns. Nāves salu, šo Rīgas at-

slēgu, aizstāvējuši latvieši. Tāpat Ložmetēju kalnu puskilo-
metra attālumā no vācu ierakumiem. Tad vairākkārtīga

vācu frontes pārraušana Kalnciemā un pie Babītes. Izšķi-
rība starp poļu leģionāriem un latviešu strēlniekiem bijusi

tā, ka pirmie pasaules karā piebiedrojušies vāciem, cīņā

pret Krieviju savas patstāvības dēļ, bet latviešu strēlnieki

cīnījās pret vāciem arī savas neatkarības labā. Vēlāk poļi
uzbrukuši vāciem un latvieši savukārt ģenerāļa grāfa fon

der Goltca pulkiem. Polija ir kļuvusi lielvalsts un uzņemta

Tautu savienībā. Latvija, atbrīvojusi savu zemi no vāciem

un krieviem, netiek atzīta pat dc jure. Viņš izteica Latvijas
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valdības vārdā franču tautai pateicību par militāro atbal-

stu cīņās pret Bermontu.

Nākošā dienā divdesmit astoņas franču avīzes atrefe-

rēja Latvijas ārlietu ministra interviju. lespaidīgie orgāni

pieprasīja Latvijas atzīšanu dc jure lielvalstu prēmjeru
konferencē, kura 25 janvārī bija nolēmusi uzsākt savu dar-

bību.

Bet latviešu Parīzes sūtniecībā notika cita konference:

latviešu un igauņu ārlietu ministru un sūtņu. Katram šo

abu valstu diplomātam bija savi labvēļi lielvalstu delegā-

ciju sastāvā. Un 24. janvārī sākās atkal klauvēšana pie pa-

saules politikas noteicēju un viņu sekretāru durvīm.

"Grāfs Sforca, Itālijas delegācijas priekšēdētājs, iestā-

sies par uzņemšanu," Dr. Valters ziņoja savas sarunas gai-

tu ar Itālijas ārlietu ministru.

"Franču ārlietu ministrs nepretosies," Zigfrīds noslē-

dza savu atreferējumu.
"Kad Brians un grāfs Sforca būs par atzīšanu, Loids

Džordžs un lords Kersons, kā Lielbritānijas delegāti, pie-

vienosies," Bisenieks izteicās.

Pirmā dienā prēmjeru konference sprieda par Vācijas

atbruņošanu.
Otrā dienā kā pēdējo dienas kārtības punktu izlēma

Latvijas un Igaunijas atzīšanas jautājumu. Grāfs Sforca

bija ierosinātājs.

Sabiedroto augstākā padome Lielbritānijas, Francijas,

Itālijas un Beļģijas vārdā nolēma Latviju un Igauniju at-

zīt dc jure.

Zigfrīds palika vēl pāris dienas Parīzē. Šie divi un pus

mēneši žeņēvā, Romā, Parīzē, Londonā un atkal Parīzē bija

ievijuši viņa matos pirmās sidrabotās cirtas. Viņš bija aiz-

braucis no Rīgas ar visrožainākām cerībām, ka valsts, kas

pati izcīnījusi savu patstāvību, var savu neatkarību de-

klarēt arī pasaules priekšā un ieņemt vienlīdzīgu starptau-
tisku stāvokli ar Poliju un čehoslovākiju, kas tāpat kā Lat-

vija bija atbrīvojušās no svešām varām. Viņš bija pārlie-

cināts savas misijas laimīgā atrisinājumā. Toreiz, Londo-

nā, panākt Latvijas dc facto atzīšanu bija taču daudz grū-



298

tāk: tāda Latvija nemaz neeksistēja, to bija okupējuši sve-

ši karapulki. Tagad jau runāja reāla tiešamība
.

Bet šī tie-

šamība bija pasaules polītikās noteicēju acīs kā sinepju

graudiņš, kas gan iesēts, bet vēl nav uzdīdzis un nesola aug-

ļus. Šo vīru galvās žeņēvā bija radušās šaubas, vai sēkla,
iekaisīta kara postījuma gruvešos, vispār spēs laist as-

nus, jo zeme nebija dārza lecektis, bet piesēta granātu

šķembelēm.

Viņš nevarēja atgriezties dzimtenē ar neaprakstītu la-

pas pusi Latvijas vēsturē. Daudz bija tādu tukšu lapu, ku-

ru bālais sējs bija izdzeltējis kā līķauts un dvesa miroņa
smaku. Vienas tautas tiesības nedrīkst citi mīdīt kājām.

Tad šo tiesību izkarotāji, guldināti Latvijā zem velēnām,

kliegtu no kapenēm un atprasītu savas dzīvības, vai arī

tautai būtu jānolīdzina viņu kapu vietas, jāaizmirst brī-

vības cīnītāji, jāsadragā viņu krusti, uz kuriem ierakstīti

viņu vārdi, un jāizdzēš varoņu laikmets savā atmiņā atkal

uz gadu simteņiem ...

šie baigie brīži tagad bija garām. Francijas saule iespī-

dēja drūmajos polītiķu kabinetos un skāra ar savu smaidu

augstākās padomes locekļus Parīzes konferencē. Šie saules

stari bija arī pirmie vēstneši jaunām valstlim Baltijas jū-

ras krastos, kas pauda jaunas dzīvības spēku un ielīgsmoja
divas tautas viņu kopdarbībā.

Zigfrīds no Rīgas saņēma daudz apsveikuma telegram-

mu. Tanīs viņam glaimoja un viņu cildināja. Bet Ģertrū-
des vēstule, rakstīta nedēļu atpakaļ, raksturoja Rīgas sa-

biedrību gluži citā gaismā.

"Dārgais Zigfrīd!

Lūdzu man nedusmot, ka Tev rakstu atkal par lietām,
kas man izliekas briesmīgas, bet Tu par tām varbūt smīni.

Es iedomājos vienmēr to ļaunāko, ko neapzinīgu cilvēku

valodas var radīt, saģiftējot ar savām tenkām Tavu skai-

dro, gaišo dzīvi. Man patiešām grūti Tev to ziņot, kādas

leģendas par Tevi Rīgā cirkulē un es ar sažņaugtu sirdi

rakstu Tev šīs rindiņas. Man jau sen to vajadzēja darīt,
bet gribēju pārbaudīt baumas, noskaidrot, no kurienes tās

cēlušās un kādās aprindās tās izplatās. Izrādās, ka tenku
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paudēji ir mūsu sabiedrības virsslāņi, personas ar augstu
stāvokli un spīdekļi mūsu kultūras dzīvē. Es nezinu, vai

tā ir nenovīdība pret Tevi, kas šos ļaudis pavedinājusi to

darīt, vai, varbūt, kas cits. Tomēr tas ir skaidrs: viņi grib
būt Tavi soģi, bet dara to slepenībā, slēgtos kabinetos, sa-

vu draugu starpā. Viņi kautrējas atklātības un baidās uz-

ņemties atbildību, ka tas, ko viņi izrunā, ir patiesība. Bet

nepatiesību paust viņi neuzskata par noziegumu un dara

to ar lielu labpatiku.
Tad klausies, mīļais, dārgais Zigfrīd, ko par Tevi runā.

Tu esot iztukšojis valsts kasi. Ne ar kādu viltotu čeku,
bet ar savu ārzemes komandējumu. Tu apzinīgi savu uztu-

rēšanos ārzemēs stiepis garumā, kas valstij maksājot mil-

jonus. Par šiem miljoniem Tu jau nopircis Itālijā muižu

un Rīgā divus namus.

Mīļo Zigfrīd! Atspēko šīs tenkas, sauc viņu paudējus
pie atbildības! Kā viņi uzdrošinājās mest uz Tevi ēnu, kur

Taviem pirkstiem nav pielipis neviens sarkans grasis. Kas

tā par mēlnesību, kas iet kā dzīva avīze no mutes mutē un

pārņēmusi savā varā visu Rīgu.
Tu man piedodi, ka Tev rakstu tik nepatīkamas lietas.

Bet manam Zigfrīdam jāzin viss, ko par viņu runā draugi

un ienaidnieki.

Tevi skūpsta
Tava Ģertrūde.

P. S. Bērni Tevi ar ilgošanos gaida atgriežamies. Gaidu

Tavu telegrammu, kad Tu sēdīsies ātrvilcienā ceļā uz le-

daino Rīgu."

Zigfrīds pasmīnēja par ienaidniekiem. Uz rakstāmgal-
da gulēja viņa piezīmju grāmatiņa, kurā viņš bija ierakstī-

jis katru santīmu, ko izdevis savā komandējumā.

Nākošā dienā viņš izbrauca uz Berlīni. Bija jātiekas ar

Vācijas ārpolitikas vadītājiem un jāpieteicas audiencē pie
valsts prezidenta Eberta. No Berlīnes viņš brauks tieši uz

Rīgu.



300

Trīsdesmit pirmā nodaļa

Romina atteicās no viņai piedāvātās vidusskolas direk-

trises vietas. Viņa it kā apzinājās, ka nav šī posteņa cie-

nīga pēc tās bangojošās dzīves, kurā ierauta viņa bija pa-

devusies kaislībām. Kā tālredzīga sieviete viņa arī iedomā-

jās, ka kāds nelabvēlis varētu viņas Pēterpils dzīvi izklāstīt

sabiedrībai, un pagultes žurnālisti šos atklājumus uzņemtu

savās lapelēs kā sensāciju. Sabiedrība bija uz tādām lietām

kāra. Bija radusies zināma ļaužu šķira, kas rakņājās pa

sabiedrisko darbinieku privāto dzīvi, piedzejodama tai

fantastiskus notikumus.

Tomēr turēt rokas klēpī viņa nebija pieradusi. Apsprie-
dusies ar Metu Krastiņa kundzi, viņa iestājās par ģeogrā-

fijas pasniedzēju tanī skolā, kurā Meta darbojās kā franču

valodas skolotāja.

Docents Jēkabs Stirpa un inženieris Valdemārs Jirgen-
sons strādāja augstskolā, abi vienā fakultātē. Stirpa lasīja

par tautsaimniecību. Jirgensons pasniedza augstāko matē-

matiku. Tā kā bija vidusskolotāju trūkums, viņi pasniedza

dažas stundas nedēļā arī pilsētas vidusskolā, abi vienā. Li-

kās, šo abu cilvēku dzīve saistījās, viņiem pašiem nenojau-

šot. Un bija arī dabiski: Inženieris Jirgensons vēl nebija
atmetis nodoma, izdarīt ģeoloģiskus pētījumus un meklēt

Latvijā akmeņogles un citas apakšzemes bagātības; taut-

saimnieks Stirpa apskatīja šīs bagātības no tautsaimnie-

ciskā viedokļa un uzstājās presē par urbšanas darbiem pils-
kalnu apvidos, kas valstij pabalstāmi. Viņš publicēja arī

veselu sēriju rakstu par mūsu kūrortu izbūvi Vakareiropas

publikai un norādīja uz baltā zelta izmantošanu Daugavā

un citās upēs.

Bija atmodusies garīgā dzīve un to sekmēja augstskola
un mākslas iestādes. Bija lausts kara gadu sastingums. Šis

darbs bija daudz gadu aizkavēts, to apdraudēja jau rūsa

un pelējuma smaka, šo darbu strādāt atgriezās latvju zi-
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nātnieki un mākslinieki no visām pasaules daļām. Materi-

ālā Latvija bija nodibināta, ceļama garīgā.

Ministru prezidents Kārlis Ulmanis ierosināja projektu

par Kultūras fonda dibināšanu garīgās kultūras veicinā-

šanai. Viņš pildīja solījumu, ko bija devis Pagaidu valdī-

bas vārdā Liepājā latvju dzejniekiem pusotra gada atpa-

kaļ. No Satversmes sapulces katedras viņu atbalstīja Rai-

nis, Aspāzija, Skalbe un Švābe ar izjustām runām. Sabied-

rība šo ierosinājumu ar sajūsmu apsveica. Un 1920. gada
18. novembrī, divi gadi pēc Latvijas proklamēšanas, mi-

nistru kabinets izdeva noteikumus par Kultūras fondu, ap-

liekot ar nelielu procentu dzelzsceļu ienākumus par labu ga-

rīgai kultūrai.

Meta Krastiņa kundze šovakar rīkoja klusas viesības:

abi dēli, Mintauts un Visvaldis, bija beiguši karaskolu un

meita Austra vidusskolu.

Viņa aicināja nedaudzas personas: Valdemāru Jirgen-

sonu ar kundzi, Rominas māsu Alvīnu, mūrniekmiestaru

Celmiņu ar dēlu Romānu, kas arī bija beidzis karaskolu,
docentu Jēkabu Stirpu un Arnoldu Veldri.

Meta Krastiņa kundze bij daudz maz samierinājusies

ar dzīvi. Abi dēli, virsnieki, un meita Austra, kura gribēja

rudenī iestāties augstskolā, bija tagad viņas dzīves prieks.

Paziņas zināja, ka nevar viņas klātbūtnē runāt par lielinie-

ku laikmetu un Bermonta avantūru: tad viņa izplūda asa-

rās. Viņa vēl vienmēr nevarēja sev piedot, ka braukusi uz

ārzemēm un atstājusi vīru vienu Rīgā. Par Loniju viņa

vispār nespēja domāt: viņas traģēdija izsauca neizsakāmas

sēras un asaru straumi.

Neomulīgi jutās Arnolds Veldre. Sarunās par izglītī-
bas jautājumiem, grāmatām un augstskolas dzīvi viņš ne-

varēja un negribēja piedalīties. Tas stāvēja par daudz tālu

no viņa garīgā horiconta. Kopš augstskolas beigšanas viņš

nebija gandrīz nevienu grāmatu rokā ņēmis, vienīgi savā

speciālitātē iegādājies pāris darbus un nekā vairāk, izņemot
kādu lētu romānu savos ceļojumos, ko vagonā pēc pāršķir-
tīšanas izsviedis pa logu. Rakstnieki viņa acīs bija visnožē-
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lojamākā ļaužu šķira: kam uzburt kādu fantāziju, kur dzī-

ve sniedza tūkstoškārt spilgtākus piemērus. Viņš šo dzī-

vi bija baudījis, viņš varētu rakstīt romānus, nostādot sevi

degpunktā. Tāpat tā spriedelēšana par sadzīves jautāju-

miem, apspriešanās visos sīkumos pro un contra, tas bija

garlaicīgi, tur nebija impulsa, tikai mīņāšanās uz vietas

un skolnieciska gudrošana. Viņa dabā bija uzsākt un izda-

rīt. To viņš bija pierādījis Krastiņa kundzei ar viņas nama

izbūvi. Cits viņa vietā nebūtu šo darbu gada laikā veicis,

pie tam būtu apvedis kundzi ap stūri.

Viņš nevarēja piedot Rominai, ka tā apprecējusies un

atgriezusi kūsājošam sabiedriskam darbam muguru, kļu-
vusi mietpilsoniska. Pasniegt pusaudžiem ģeogrāfiju nav

taču nekāda māksla, Romina spēj daudz vairāk. Un šis

inženieris Jirgensons gudroja izdarīt urbšanas darbus un

meklēt Latvijas smiltīs zeltu un citus metālus? Kamdēļ

viņš to nedara un neieinteresē ārzemju kapitālistus, ne-

griežas pie valdības un neprasa atbalsta? Vienkārši tāpēc,
ka viņa projektiem nav reāla pamata, Latvijas zemes slāņi

nav izpētīti, zem purviem un smilšu kalniem nav meklē-

jamas akmeņogles. Jirgensons par to neinteresējās, vi-

ņam savs jājamais zirdziņš, kaut arī tikai fantāzijā.

Vislielāko īgnumu viņš izjuta pret docentu Jēkabu Stir-

pu, ar kuru kopā trīs gadus atpakaļ bija atbraucis no Si-

bīrijas. Tautskolotājs, un nekas vairāk, manierēs un dzī-

vē. Pusbadā beidzis studijas un pusbadā velk savu dzīvi

arī tagad. Kādu varonību viņš parādījis brīvības cīņās?
Kur tas bija paslēpies, ka tik tagad atradies, kad dzimte-

nei briesmas garām? Viņš, Arnolds Veldre, nepierakstīja

sev nekādus varoņa darbus, tomēr bija visur, riskēdams

ar savu dzīvību, un kaut ko pozitīvu padarījis. Ja ne vai-

rāk, nolaupīja vācu zaldātam ložmetēju, pakāra pāris spie-

gus un apšāva dažus lieliniekus. Ja, un veco Celmiņu, kas

sēž viņam pretim galda otrā pusē, viņš atsvabināja no

vācu ķetnām.

Vecajam Celmiņam sēdēja blakus viņa dēls, jaunais

virsnieks, un tam līdzās Austra. Abi jaunieši paklusām sa-

runājās, un viņu skatieni gailēja. Jaunais virsnieks meta

arī uz viņu dažus skatus un Austra piesarka. Vai viņš, Ar-
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nolds Veldre, būtu vinu sarunu priekšmets? Tie vinu apru-

nātu?

Viņš satvēra vīna glāzi un piesita ar Mintautu Kra-

stiņu, kas viņam sēdēja blakus.

"Uz Cēsu varoņu piemiņu!" viuš iztukšoja glāzi.
Ar šo frāzi pārtrūka vispārējo sarunu pavediens un Ro-

mina pārmetoši raudzījās Arnoldā Veldrē. Tas taču bija
tik neparasti un nepiederēja pie labā toņa.

Meta Krastiņa kundze glāba neveiklo situāciju, ievaicā-

damās docentam Stirpām par franču valodas lektora aici-

nāšanu augstskolā.
Pēc vakariņām Arnolds Veldre atvadījās no nama mā-

tes un aizgāja.
"Romāns jau sācies," viņš pie sevis noteica, izgājis uz

ielas un aizpīpējis papirosu, "šis jaunais virsnieks stājas
man ceļā."

Viņš apstājās pie sava nama durvīm, turpat blakus Me-

tas Krastiņa kundzes mājai, un sāka pārdomāt, ko darīt,
kur pulkstens bija tikai desmit. let gulēt bija par agru un

tik uzbudinātā gara stāvoklī nevarētu arī iemigt. Ilgi viņš
nebija ticies ar Hertu Vaivariņa kundzi. Bija jāizkrata vi-

ņai sava sirds, lai nāktu pie prāta, lai apvaldītu savas tieks-

mes un neizdarītu kādu neprātību. Viņš aptaustīja savas

kabatas: ja, revolveris viņam līdz. Šodien viņš bija uz visu

spējīgs, lai tik piesargās viņam stāties ceļā.
Herta vēl negulēja. Viņas māte cēla iebildumus, bet

Arnolds Veldre pierunāja Hertu un viņi aizbrauca uz Tro-

kadero Dzirnavu ielā.

"Redzat, tāds es esmu," viņš uzsāka pie pirmās vīna

glāzes, "visu laiku, vairāk kā pusgadu, es neliekos par jums

zinis, bet tad jūs uzmeklēju nakts stundā un meklēju pie

jums glābiņa. Gluži kā mazs bērns, kas pazaudējis ļuļķi
un brēc pēc mātes krūts."

Herta iesmējās. Viņai patika Veldres vaļsirdība.
"Vai varat uzminēt, no kurienes es ierados pie jums

dzīvoklī?"

"No Otto švarca vai Romas pagraba."
"Neuzminējāt."

"No kādas sabiedrības, kur jūs garlaikojāties."
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"Garlaikojos un sadusmojos. Tad zināt: no Metas Kra-

stiņa kundzes viesībām, ko tā rīkoja par godu saviem abiem

dēliem ,kas beiguši karaskolu un izvesti par virsniekiem.

Tur bija tik dievbijīgi kā baznīcā, pat šņabja nebija galdā."

"Bagātnieki degvīna neatzīst," Herta iebilda. Viņa uz-

traucās, ka nebija aicināta viesībās. Viņa bija agrāk Loni-

jai pasniegusi klavierstundas un skaitījās Krastiņu ģime-

nē kā locekle. Vai Krastiņa kundzi kāds būtu informējis

par viņas vaļīgo dzīvi kara gados ? Rominas sakari ar ar-

mēnieti Ter-Sarkisovu Pēterpilī bija daudz kliedzošāki. Bet

Romina bija tagad inženiera Jirgensona kundze un viņa,
Herta, tikai šķirtene.

"Romina bija?"

"Bija. Mani pat draudošiem skatieniem nostrostēja."

"Par ko tad?"

"Izteicu kādu viņu pelēkās sarunās neietilpstošu

vārdu."

Herta atkal iesmējās. Viņa satvēra vīna glāzi un to

iztukšoja.

"Tagad pie lietas. Gribu jums izkratīt visu rūgtumu,

kas manī sakrājies, kādēļ jūs šodien, aizbēdzis no viesībām,

uzmeklēju," Arnolds Veldre noteica.

Herta vērīgi raudzījās runātājā. Viņa nebija tik naiva,

un neiedomājās, ka Arnolds Veldre viņu bildinātu. Viņi
satika, kā labi draugi, izpļāpājās un šķīrās sevī apmieri-

nāti, ka varējuši vaļsirdīgi izrunāties un no dvēseles uz

brīdi nokratīt tumšās ēnas. Palika tā kā vieglāk, tumšie

dzīves plankumi izgaisa, zuda pesimisms. Kad pēc kāda lai-

ka sakrājās atkal duļķaini ūdeņi, viņi satikās no jauna un

zobgalībās par citiem, nesaudzējot arī paši sevi, izbrida uz

otra krasta. Bet tik nopietnu, kā šodien, Herta nebija Vel-

ri sen redzējusi.

"Es nevaru dzimtenē iedzīvoties. Man te viss izliekas

tik šaurs, es gribētu pat teikt, apspiests. Pieradis dzīvot

citos apstākļos, lielā stilā, es jūtos tik svešs un sabiedrībā

neiederošs. Mūsu fabrikās Uralā bija nodarbināts lielāks

ierēdņu štats, nekā jebkurā ministrijā, nerunājot par strā-

niekiem, kas skaitījās tūkstošos, un gada budžets laikam
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nebija mazāks par Latvijas valsts budžetu. Es nezinu, vai

tagad tur notikušas radikālas pārmaiņas, bet viens man

bija skaidrs — lielinieku valstībā palikt es nevarēju, ne-

riskējot ar savu dzīvību. Strādnieki mani vienu no pir-
miem būtu nogalinājuši, jo neatzinu viņu komitejas un

neielaidos ar viņiem kompromisos. Varbūt ari manas po-

litiskās pārliecības dēļ, jo uzstājos atklāti pret graujošo

elementu. Kad atbraucu dzimtenē, man nebija nekāda se-

višķa plāna, tiecos vienīgi paglābt dzīvību. Laimīgā kārtā

es ieguvu nekustāmu īpašumu, kas tik daudz atlicina, ka

pietiek dzīves minimumam. Tagad, pēc pārlaistiem revolū-

cijas un kara gadiem, es varētu mierīgi dzīvot un necelt

ne ausis augšā, kas notiek pasaulē. Bet man nav miera, es-

mu vēl pašos spēka gados, es gribu un varu strādāt! Es

esmu vēl par jaunu, lai nosēstos rentjē krēslā un grieztu

kuponus! Piedāvājumus, piedalīties jaundibinātās akcijas

sabiedrībās, esmu noraidījis: es neticu viņu eksistencei. Tas

ir saimniecisks drudzis, kas prasīs upurus. Es negribu sevi

līdz iezārkot, vienkārši negribu!"

Arnolds Veldre izdzēra vīnu un prasīja viesmīlim ci-

gārus.

"Agrāk man bija padomā pašam atvērt kādu lētu

priekšmetu fabriku. Fabricēt ziepes, spičkas, vai kautko

tamlīdzīgu. Tad es sāku pats par sevi smieties: Arnolds

Veldre lai kļūtu sīkbodnieks un tirgotos Daugavmalā! Tad

jau kaķiem būtu jāsmejas un mana draudzene Klaudija

Petrovna nesniegtu man roku!"

"Vai jūsu draudzene vēl atrodas Kopenhāgenā?"

"Tagad Londonā."

"Jūs sarakstāties?"

"Ja."

"lesākat ar viņu kādu veikalu I"

"Esmu par to domājis. Negribas. Baidos, ka ar savu

raksturu nenovedu viņu un sevi pie übaga spieķa."
"Jums taču tik daudz piedzīvojumu un zināšanu."

"Tikai ne komercijā. Es esmu ražotājs, bet ne tirgotājs,

izņemot pāris valūtas spekulācijas vācu okupācijas laikā.

Es patiesībā nīstu komerciju."
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"Patiešām savādi."

"Ja, tāds es esmu."

"Jums jāprecas."
"Arī par to esmu domājis. Bet vienmēr man pavedieni

samežģījušies. Jau vairākkārt."

Arnolds Veldre iedomājās Loniju un satvēra vīna glāzi.
Skatoties dzirkstošā nektārā, viņa acu priekšā nostājās Lo-

nijas māsa Austra ar jauno virsnieku Romānu Celmiņu.
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Trīsdesmit otrā nodaļa

Latgale ar savu nabadzību pirmo reizi pieklauvēja par-

lamentā. Viņas sūtītie deputāti gāza Kārļa Ulmaņa valdību

par muižas centru sadalīšanu un piešķiršanu. Viensētnieka

nabadzībai ar to nebija līdzēts, tā ar nopūtām gaidīja savu

rindu.

Bija kritusi valdība, kuras pirmais ministru prezidents

Kārlis Ulmanis bija stāvējis pie Latvijas valsts šūpļa un

tukšām rokām, ar tukšu valsts kasi, nenoorganizētu armi-

ju un sagrautu saimniecisko dzīvi bija nepilnos trijos ga-

dos atsvabinājis zemi no svešām varām, uzcēlis valsts ēku

ar gaišiem torņiem un logu uz Vakareiropu. šinīs trijos

gados bija atdzimusi senā latvju varonība un to nesa savā

sirdī visa tauta: karavīrs — tēvijas sargs, kura leģendārai

drosmei nebija piemēru, zemnieks ar savām klaušām val-

stij, darba inteliģence ar gaišu prātu, valsts būvētāji ar

fantastisku iedvesmu un apbrīnojamu izturību. Latviešu

vēsturē bija ierakstīts liels varoņu laikmets.

Zigfrīds Meierovics sastādīja jaunu valdību. Bija pie-
nācis saprašanās brīdis, pieaicinot valsts darbā labā spārna

strādniecību. Viņu līderis, Marģers Skujenieks, to bija jau

vairākkārt kā nacionālists pierādījis: vācu okupācijas lai-

kā, demokrātiskā blokā, kura iedvesmētājs tas bija, vē-

sturiskās sēdēs valsts proklamēšanas dienās, Parīzes miera

delegācijā, un tagad, Satversmes sapulcē. Zigfrīda ideja

bija: nodibināt lielo koaliciju no zemnieku savienības līdz

kreisiem sociāldemokrātiem. Viņš gribēja sekot Viļa Olava

pēdējo dzīves gadu politiskai atziņai, kad tas kā Centrāl-

komitejas priekšsēdētājs Pēterpilī apvienoja kopējā darbā

darbā visus tautas slāņus un politiskos virzienus. Vai tas,

kas toreiz bija iespējams svešos apstākļos un Krievijas ca-

ra laikā, tagad, pašu mājās un savā valstī, nebūtu panā-

kams? Vai zemnieka un pilsētnieka intereses ir tik pre-

tešķīgas, ka tās izrādītos par neapvienojamām? Vai sīki
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novirzieni pa kreisi vai pa labi abu lielāko politisko partiju
programmās bija stādāmi augstāk par valsts ideju, kurā

iemiesojas garīgā kultūra un saimnieciskā labklājība? Lie-

lās Vakareiropas tautas bij šo problēmu atrisinājušas:

Francija un Vācija bija gaišākais piemērs. Tur parlamen-
tārisms nostaigājis garu attīstības ceļu. šaurā iedomība

kapitulējusi radoša darba priekšā. Noslīpējušās spuras un

tām vairs nebija radžu asuma. Bet ko Zigfrīdam neizdevās

panākt šoreiz, viņš cerēja atrisināt nākotnē. Pirmais solis

bija jau sperts: viena daļa strādniecības apvienojusies ar

zemniecību. Viņš bija arī kā valstsvīrs romantiķis un ticē-

ja savai idejai.

Patlaban blakus lielajai agrārreformai bija izvirzījušās

degpunktā saimnieciskās dzīves intereses, reālā īstenība

klauvēja pie durvīm. Bija jāatsvabinās no uzbāzīgiem

starptautiskiem avantūristiem, kas uz dažādu līgumu pa-

mata grāba pilnām riekšavām no valsts kases vēl svārstīgo

Latvijas valūtu.

'Ģertrūde bija ārkārtīgi laimīga: Zigfrīds bija atkal

mājās, un visas baumas par viņa ārzemju ceļojumu pēc

dc jure atzīšanas, apklusušas. Cik viņai izdevās noskaidrot,

pelnos vēl gruzdēja pagaļu atliekas un vēl pa jaunai pagalei

piemeta tās aprindas, kuras okupācijas laikā simpātizēja

svešām varām, šīs aprindas vēl nekautrējās atklāti izteikt

savus politiskos uzskatus: tauta, kurai mazāk par desmit

miljonu dvēseļu, nav patstāvības cienīga. Tie bija Friča

Veinberga padevīgie kalpi. Viņš pats, aizgājis no dzīves auk-

stās sienās, bija kļuvis par dzīvu mūmiju un līdzīgi Ēģip-

tes faraoniem uzrakstījis sev uz krūtim nolādējumu, ka

viņa otrais "es" nav aizskarams, tas nesīs atriebību un

nāvi katram, kas tam pieskarsies. Bet vēl viņa pirmais
"es" mēģināja tulkot dažos avīžu rakstos Latvijas valsts

nelikumīgu nodibināšanos, saukt atmiņā savu klanīšanos

cara Nikolaja otrā priekšā, kad tas apmeklēja Rīgu, apgal-

vot, ka piektā gada revolūcijā nav notikusi latvju zemnie-

cības sacelšanās, bet tā izcīnīta no starptautiskiem nihili-

stiem, šīs atmiņas Fridricham Veinbergam neizdevās tautā
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atdzīvināt. Garlībs Merķelis bija par viņu lielāks pravietis,

pareģodams, tāpat kā Stendals: pirmais, ka latvju tauta

atsvabināsies no verdzības ar muižnieku piļu dedzināšanu,
kas notika pēc simts gadiem, un otrais, ka viņa rakstus at-

zīs un lasīs simts gadus pēc viņa nāves.

Ministru prezidenta miteklis atradās Rīgas pilī.

"Kā tu domā, Ģertrūde, vai mums nepārkravāties uz

pili? Pirmā stāvā atrodas valsts kancleja un pārējie tavā

rīcībā," Zigfrīds pēc pirmās uzstāšanās Satversmes sapulcē,
kā valdības galva saņēmis augstā nama uzticību, pie vaka-

riņu galda uzrunāja savu dzīves biedri.

Bērni jau gulēja un viņi bija vieni.

"Nē, Zigfrīd! Kāpēc mums mainīt dzīvokli? Jau pār-

kravāšanās no ministrijas nama šinī namā, kas speciāli

pirkts ārlietu ministram, man nodarīja daudz rūpju. Un

tad, ja, kas var zināt —"

"Ko tu gribi teikt, Ģertrūde?"

"Tu jau mūžīgi nebūsi ministru prezidents."
"Es arī ārlietu ministrs mūžīgi nebūšu."

"Tas tu būsi, Zigfrīd! Tu esi savai tautai nepiecie-
šams."

"Tās tavas personīgās domas, Ģertrūde. Politikā mai-

nās situācijas un apstākļi. Piemēra dēļ Francijā: tur ka-

bineti mainas dažas reizes gadā."

"Miljerāns, Brians un Viviani desmitām reižu bijuši

ministri."

"Lūdzu, nemini man Viviani vārda. Es negribu atce-

rēties savu pirmo debiju žeņēvā. Jau toreiz viņš bija ne-

normāls. Tagad viņa dienas skaitītas."

"Pirmdien tu rīko oficiālu pieņemšanu?"
"Tēju diplomātiskam korpusam, sabiedriskiem darbi-

niekiem un presei."
"Vai es nevaru izpalikt?"
"To tu nedrīksti, Ģertrūde! Mēs kopīgi saņemsim vie-

sus."

Ģertrūde necēla iebildumus. Viņai bija vienīgi rūpes

par tualeti. Sevišķi ārzemnieki viņai darīja galvas sāpes:

viņu dāmas tik dažādi ģērbās, grūti bija piemēroties.
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Ludmilu pārsteidza jaunie politiskie notikumi. Tie nā-

ca tik strauji un apēnoja viņas dzīvi, kas bija ievirzījušies

mierīgā gultnē un veidojās tagad pēc nosprausta plāna:

bija noslēgti ļoti izdevīgi līgumi ar Krieviju un deva viņai
lielu peļņu. Viņa bija savus uzņēmumus ievērojami papla-
šinājusi: pienāca kuģu lādiņi ar oglēm un veseli vilcieni

ar citām precēm. No vienkāršas kantoristes Ludmila bija

kļuvusi par liela tirdzniecības nama galveno īpašnieci. Pat-

laban bija ceļā ārzemju inženieri lidmašīnu fabrikas celša-

nai. Nopirkts ārpus pilsētas liels zemes gabals, un mūr-

niekmeistars Kristaps Celmiņš būvēja milzīgas ēkas. Tik-

līdz fabrika būs gatava, viņa bija nodomājusi aicināt uz

iesvētīšanu valdību ar Zigfrīdu priekšgalā.

Tagad Zigfrīds kā valdības galva bija viņai aizsteidzies

priekšā: viņš, ministru prezidents, sasniedzis savas dzīves

kalngalus, viņa, vienkārša tirgotāja, ne ražotāja un valsts

saimnieciskās dzīves līdzveidotāja. Zigfrīds bija pārāk aiz-

ņemts valsts darbā, viņam neatlika laika personīgai dzī-

vei, un laikam arī Ģertrūde skumst, reti viņu redzēdama

ģimenes vidū. Būt par ministru prezidentu un vadīt ārlietu

resoru, tā bija pienākumu nasta, kas visstiprākam cilvē-

kam saliec plecus un rūpes sudrabo galvu, ja tā jau līdz

tam nav klājusies baltām matu cirtām. Un patiešām Zig-
frīds sāka jau sirmot. Viņš pēdējā gadā bija kļuvis manā-

mi vecāks un ļoti nopietns.
Ludmila cieta. Bagātība bija tikai līdzeklis, kļūt lai-

mīgai, bet tie daudzie miljoni, kas viņai bija laimīgā kārtā

ieslīdējuši klēpī, un uz kuriem viņa būvēja savu laimes

pili, izrādījās par nepietiekošiem, lai apzeltītu šīs pils tor-

ņus un viņa pati tur mājotu. Tā bija pasaciņa ne par ap-

burto princesi, kuras dēļ bruņnieki lauž šķēpus, bet par

princi ar rotaļīgu smaidu, ko iekāro simtām daiļavu un

kura sirds pukstieni jau aplaimojuši sev izredzēto. Toreiz,
kara gados, kad viņa bija iepazinusies ar Zigfrīdu un viņā

iemīlējusies, likās tik vienkārši, atkarot viņu Ģertrūdei un

saistīt savu dzīvi ar viņa, Zigfrīda, dzīvi: viņi atradās vie-

nādos apstākļos, nogājuši savā mūžā pirmo attīstības pos-

mu, jauni un impulsīvi, tad viņu, Ludmilu, nenomāca ļaunā

slimība tik strauji kā tagad. Jau divi gadi viņa nebija bijusi

ārzemēs, dienvidu saule nebija skārusi viņas dilstošo ķer-
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meni un asiņojošās plaušas nebija elpojušas Davosas kalnu

spirdzinošo gaisu. Viņa nedrīkstēja šķiest laiku atpūtai,
kur sirds asiņoja un prasīja cita piepildījuma. Pērn rudenī,
kad Zigfrīds uzturējās Žeņēvā un par neveiksmēm Tautu

savienībā viņam dzimtenē uzbruka, un noteicošās politiskās

aprindas prasīja, kaut arī apslēptā veidā parlamenta ku-

luāros un frakciju birojos, ārpolitikas un līdz ar to šī re-

sora vadītāja maiņu, Ludmila ir skuma, ka viņas Zigfrī-
dam uzbruka, apslēpti priecājās, ka viņa demisijas gadī-

jumā varēs viņam tuvoties, iekarot un ņemt viņu savā

apsardzībā. Tas bija Ludmilai liels pārbaudījumu brīdis,

Viņas ētiskais viedoklis sabruka tvīkstošas kaisles varā.

Tas bija, bez šaubām, tikpat zemu, kā atņemt Ģertrūdei
laulātu draugu. Pret Ģertrūdi viņa bija atradusi attaisno-

jumu: viņa gāja šo grēka ceļu Zigfrīda kā politiska darbi-

nieka neatkarības un Ģertrūdes un viņas bērnu labklājī-

bas labā. Cik ilgi viņa vairs dzīvos, kad jau kreozots kļu-
vis viņas plaušām par barību. Un Zigfrīdam demisionējot

pēc neveiksmēm ārzemēs, viņa gribēja to paglābt no übaga

spieķa, dot tam iespēju kļūt par saimniecisko diktātoru.

Tagad viņu abēju sacensības distance bija ļoti nevienāda:

Zigfrīds aizsteidzies pie mērķa pirmais un viņa palikusi

pusceļā. Zudusi ilūzija, ka viņa tam būtu varējusi node-

rēt šai auļojošā gaitā, ja ne vairāk, tad kā pavadas pasnie-

dzēja, kur savus dzīves grožus Zigfrīds turēja pats savās

rokās.

Ludmila dažkārt sev jautāja, vai tas nav likteņa mā-

jiens, ka viņas aprēķini neatrisinās plānveidīgi, samezglo-

jas un kļūst neskaidri, vai viņai neizbeigt šo spēli, kas va-

rētu radīt sarežģījumus un novest līdz katastrofai. Viņa

ieņēma izcilu sabiedrisku stāvokli, visas durvis viņai bija

vaļā, arī ārzemju sūtniecībās, un Amerikas kolonels Rai-

ens bija kļuvis viņas draugs un cienītājs. Gluži citu stā-

vokli ieņēma Zigfrīds, viņš bija valdības galva un ārlietu

ministrs, valstsvīrs Eiropas mērogā, cienīts ārzemēs un

mīlēts dzimtenē. Kā likās, arī iekšējā politikā viņš bija

tālredzīgs un uzsāka jaunu kursu. Vai viņas riskantā spēle,

izrietoša no personīgiem iekarojumiem, kaut arī tie bija

vispārcilvēciski un vēsturē atkārtojošies, nevar būt likte-

nīga Zigfrīdam un viņai pašai? Ko teiktu sabiedrība, ja
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viņai izdotos iekarot Zigfrīdu? Vai viņam nebūs jānoliek
ministru prezidenta un ārlietu ministra pilnvaras? Vai tas

nebūs skandāls visā Eiropā? Ārzemju sūtņi to ziņos savām

valdībām. Vai nerādīs ar pirkstu uz Zigfrīdu, ka upurējis
savu valsts vīra stāvokli slimas, nevarīgas sievietes dēļ?
Vai tas vispār iespējams un vai normāla cilvēka saprāts
to var atļaut? Vai viņa, Ludmila, nestaigās Kleopatras pē-
dās un neņems tādu pašu galu kā Kleopatra?

Ludmila nodrebēja. Viņa ieslēdzās savā guļamistabā un

raudāja visu nakti. Viņai uznāca drudzis un lēkmes at-

kārtojās. Tās bija briesmīgas stundas, kas apdraudēja vi-

ņas bojāto veselību.

Tad viņa apmierinājās. Viņa domāja par lēdiju Hamil-

ton, kas aizgāja no vīra un kļuva slavenā admirāļa Nelso-

na draudzene. Viņa iedvesmoja Nelsonu Anglijas jūras spē-
kus pasaulslavenā varoņdarbā. Viņa domāja arī par poļu
grāfieni Tarnovsku, kas Vīnes kongresa laikā sūtīja Napo-
leonam uz Elbu slepenas ziņas, un Napoleons no jauna ie-

gāja Parīzē. Viņa atcerējās vēl daudz citas sievietes, kas

daudzu tautu dzīvē spēlējušās ievērojamu lomu, un kuru

vārdus vēsture piemin ar cienību. Ja arī viņa nebūs nevie-

nai līdzīga un neiekļūs vēsturē, tad viņa cīnīsies un dzī-

vos kā Zigfrīda labais gars un iedvesmotāja. Varbūt

viņa kļūdīsies, bet viņas kļūdas būs vispārcilvēciskas un

vēsture tās viņai piedos.
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Trīsdesmit trešā nodaļa

Arnoldam Veldrem nekur un nekas neveicās. Viņš šķita
pazaudējis droši peldošo dzīves kuģi, kas līdz šim bija spī-
tējis visām viesuļu vētrām un sabangoto viļņu kalniem.

Viņa dzīve bija kļuvusi sīka un viņš sevis vairs nepazina.

Nevarēdams pieskaņoties tai darba dzīvei, kas bija jā-
sāk izpostītā zemē uz gruvešiem, viņš aizbrauca uz ār-

zemēm pie Kedrina kundzes, lai apspriestos ar to. Klaudija
Petrovna bija pārcēlusies no Londonas uz Vāciju un dzī-

voja Darmstatē, jo vācu marka vēl nebija stabilizēta un ar

augstu valūtu tur bija lēta dzīve. Darmstati krievu emi-

granti bija sevišķi iemīlējuši, jo Hesenas princese bija

Krievijas pēdējā cariene, tur atradās krievu kolonija un

pareizticīgo baznīca. Kedrina kundze nemīlēja carieni Alek-

sandru Fedorovnu, uzskatīdama to par nelaimes nesēju vi-

sai Krievijai. Bet cariene bija mirusi mocekles nāvē un

savās lūgšanās viņa tai piedeva, pat aizlūdza par to.

"Arnold Petrovič, es vairs neesmu nekāda bagātniece,

man nav veikaliem naudas!" Kedrina kundze noraidīja Ar-

nolda Veldres priekšlikumu, pārcelties uz Rīgu un uzsākt

ar viņu kopīgus tirdznieciskus darījumus. "Kā redzat, dzī-

voju te viena, šķīrusies no bērniem, un lētā pansijā. Soņa
tagad strādā vīra kantorī Kopenhāgenā un izpilda mašīn-

rakstītājas vietu. Arī znotam es atteicu. Es esmu prak-
tiska veclaiku krievu sieviete, kurai saprašana un prāts

vienīgi mūsu pašu mājās Krievijā, sadarbībā ar cilvēkiem,

kurus es pazīstu un kuri pazīst mani. Bet galvenais, es

esmu nabaga, visi mani īpašumi un kapitāli nacionālizēti.

Tie nabaga graši, kas man ir, dod man iespēju vēl kādu

gadu pavilkt dzīvību. Par nākotni es labāk nedomāju, tā

man sola maz iepriecinoša."

Tā runāja Klaudija Petrovna.

Arnolds Veldre palika vēl dažas dienas Darmštatē, pa-

bija Frankfurtē, Hamburgā un Berlīnē, un Vācijā nekā ne-
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panācis, atgriezās Rīgā. Izšķērdīgā dzīve, ko viņš bija sā-

cis piekopt un ārzemju brauciens bija viņu piespiedis iz-

ņemt uz namu obligāciju. Viņam Berlīnē pietrūka naudas

dzelzsceļa biļetei uz Rīgu un viņš aizņēmās Latvijas ģene-
rālkonsulātā nelielu summu. Mēģinājumam, ievadīt saru-

nas ar kādu vācu kalnrūpniecības firmu par angažementu

Rūrā, nebija panākumu: ārzemniekus vāci noraidīja.
šīs sīkās neveiksmes Arnoldam Veldrem bija kā narko-

tika, kas saspīlēja viņa nervus pastāvīgā uzbudinājumā.

Viņš sāka vērtēt dzīvi ne pēc apstākļiem, kas pēc pasaules
kara bija diametrāli pārveidojušies, iznīcinādami patriar-
chālo un veco tradiciju normas ar pussapuvušām saknēm

un ķirmju apgraustiem stumbriem. Šo līdumu līst ar at-

braucītām piedurknēm un sviedru lāsēm uz pieres, Arnolds

Veldre uzskatīja par sev nepiedienošu darbu. Nevis ener-

ģijas un spēka, uzņēmības un drosmes trūkuma dēļ, bet viņš

neticēja šim darbam, tas izlikās tik niecīgs un mazvērtīgs.

Šis darbs bija veidojams katram pašam, bet ne kā pavēl-

niekam, ar spieķi rokā, pie kā viņš bija pieradis Urālos.

Turklāt vēl viņa izglītības un agrākā stāvokļa necienīgs.
Vai Jēkabs Stirpa un Valdemārs Jirgensons par viņu nezo-

bosies? Un Romina, Meta Krastiņa kundze un Austra: kas

viņš būs viņu acīs? Tad vēl virsnieks Romāns Celmiņš, kas

lakstojās ap Austru? Viņam ar šo jaunekli pie pirmā gadī-

juma iznāktu sadursme un būtu jāvelk revolveris.

Tad jau labāk uzturēt sabiedrisku cieņu ar to rietošo

gloriju ,kas vēl vijās ap viņa personu.

Viņš sāka apmeklēt kafejnīcas un melno biržu; viens

otrs darījums viņam palaimējās. Tā bija dzīve bez no-

teikta mērķa, haotiski uzbudinoša, kas viņa nervus postīja
vēl vairāk. Bija dienas, kad labi nopelnīja, tad mirka alko-

holā, neviens lokāls viņam nebija par dārgu, neviena sa-

biedrība par plašu, kas ēda un dzēra uz viņa rēķina. Neiz-

devīgu darījumu dienās viņš atjēdzās un aicināja Hertu

Vaivariņa kundzi, kurai jau simto reizi atkārtoja savas ne-

laimīgās dzīves stāstu un gaidīja viņas mierinājumu. Lab-

sirdīgā Herta darīja visu iespējamo, lai izpatiktu savam

draugam un remdinātu viņa melanholiju. Viņa dažbrīd

iedomājās, ka Veldre nevar bez viņas iztikt un ka pienāks

brīdis, kad viņš to aicinās un slēgs ar viņu mūža derības.
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Viņš impulsīvi straujš, viņa padevīgi labsirdīga. Mīlēt

viņi viens otra nespēja, jo bangojošā dzīve bija sagānījusi

viņu dvēseles un tās bija tukšas. Izdzisis cilvēcīgi gaišais,

tumšajos mākoņos vēl ieplaiksnījās vienīgi rezignācijas
blāzma.

Domas par savas mājas dzīves nodibināšanu Arnolds

Veldre vēl nebija galīgi atmetis, bet par Hertu viņš nebija
nekad iedomājies, ka tā varētu nostāties viņam līdzās. Ja,

Loniju viņš bija iekārojis un iemīļojis. Par savām jūtām

pret Austru viņš nebija īsti skaidrībā: viņa vēl bija tik

jauniņa un kaut arī otrā semestra studente, nepacēlās pāri

viduvējam sieviešu tipam, nebija vēl dzīves brāzmās asinā-

jusi prātu un raksturu. Viņš mēģināja tai tuvoties un iz-

domāja aizvien kaut ko estrāvagantu, kas modinātu Austrā

interesi pret viņu, bet visas šīs ekskursijas cieta neveiksmi

un nostādīja viņu neveiklā stāvoklī. Kā likās, viņas drau-

dzībai ar virsnieku Romānu Celmiņu bija dziļāks raksturs:

viņi gāja kopā operā un teātros, viesībās un ballēs, un jau-

nais virsnieks bija Metas Krastiņa kundzes mājās redzēts

viesis. Tas uztrauca Arnoldu Veldri. Viņa chaotiskā dvē-

selē iegūlās rūgtums un naids. Rūgtums par savas dzīves

tukšumu un ienaids pret citu laimi. Bet tad viņš pielika

pats sev kritikas mērauklu : bija jānoskaidro paša garīgais

cilvēks, vai ir spējīgs pacelties taīs augstumos, kas jaunī-

bai vēl bija neskaidri un sveši. Viņu pārņēma šaubas, vai

viņš to vairs spēj un vai Austra nebūs jauns upuris viņa
neapvaldāmām tieksmēm un nenosvērtībai.

Tie vēl bija Arnolda Veldres gaišie momenti ārpus ka-

fejnīcām un nakts lokāliem. Šādos brīžos viņš atcerējās

tās daudzās sievietes Krievijā, kurām viņš bija postījis

dzīvi. Savās vēstulēs tās viņam bija novēlējušas visu ļaunu

un viņu nolādējušas. Vai atmaksas stunda būtu nākusi?

"Ko niekus!" viņš sevi mierināja. "Tāds es esmu! Tāds

es palikšu!"

Pēc divdesmit četru stundu dzīves dažādos lokālos, Ar-

nolds Veldre piezvanīja Hertai Vaivariņa kundzei minis-

trijā. Bija sestdiena un darbi beidzās pulksten vienā. Pat-

laban bija divpadsmit.
"Herta, jūs? Esmu jums zināmā lokālā. Pēc darba

beigšanas lūdzu uz brokastu. Būsiet? Pateicos."
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Viņš piezvanīja sulainim un pavēlēja izvēdināt kabi-

netu, kas bija piesmēķēts gluži zils.

"Taisni pulksten vienā brokastis divām personām.
Ēdienus un dzērienus vislabākos no labā pēc jūsu izvēles.

Es iešu otrā kabinetā nosnausties, bet taisni pulksten vienā

mani paceļat. Vai blakus kabinets brīvs?"

"Brīvs!"

"Taisni pulksten vienā!"

"Klausos, inženiera kungs!"

Norunātā laikā ieradās Herta.

Arnolds Veldre viņu sagaidīja. Viņš bija izgulējies, no-

mazgājies un gluži svaigs.
Herta Vaivariņa kundze pārlaida skatu galdam: tur

bija visgaršīgākās Krievijas un Parīzes delikateses, vīno-

gas un citi dienvidu augļi. Uz blakus galdiņa vīna pudeles

un saldēts šampānietis.

"Arnold Petrovič, vai jums šodien kādas svinības?"

"Ja!"

"Vai varu novēlēt laimes?"

"Pie pirmās šņabja glāzes!"
"Kādam gadījumam?" Herta pacēla glāzi.
"Dzīvei! gribu sākt dzīvot!"

Viņi saskandināja un izdzēra.

"Vai tas vienīgais iemesls?"

Arnolds Veldre ielēja otru glāzi un to pacēlis, izklie-

dza.

"Visām sen mirušām atmiņām! Kapā tās uz mūžīgiem
laikiem! Izgaist visiem pagātnes rēgiem laistošās dzīves

saules vizmā! Lai tie iezārkoti dus pie senčiem un nespo-

kojas ne dienu, ne nakti!"

Arnolds Veldre izdzēra glāzi un iesvieda to kaktā, tur

tā saplīsa.

Viņš piecēlās, apgāja galdam apkārt, satvēra Vaivariņa
kundzes abas rokas un tās noskūpstīja.

Viņš nosēdās viņai līdzās.

"Tā, Herta, tagad mēs esam nodzēruši mūsu pagātnes
bēres."

"To mēs esam vienmēr darījuši. Bet kā tu nāci taisni

šodien uz šo ideju un vēl dienas laikā?"
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"Es gatavojos divdesmit četras stundas kā uz bikti.

Starpība vienīgi tā, ka es negavēju, bet gribēju alkoholā

noskalot visu veco raugu, kas bija uzkrājies manā dvēselē.

Noslīcināt kā dzirnu akmeni un sevi atbrīvot. Viens es to

nespēju, kādēļ aicinu tevi. Es zinu, ka arī tev pagātne spo-

kojas un nedod miera. Tu man piedodi, ka esmu tik atklāts.

Mēs esam viena laika cilvēki — bijušie. Man nav vietas

dzimtenē, es smoku nost. Arī tev nepiederas sēdēt pie rak-

stāmmašīnas: tu esi citas dzīves un cita sabiedriska stā-

vokļa sieviete. Mēs ciešam un mokāmies. Varbūt tagad, kur

esam noslēguši draudzību, mēs kļūsim labāki domās un dar-

bos, būsim pieticīgi ar to, kas mums ir, un mums atausis

atkal dzīves prieks, kā nesenā pagātnē. Vai tu tam tici,

Herta?"

Vaivariņa kundzes skati urbās kailajā sienā. Siena bija
kā spogulis, kurā atmirdzēja viņas jaunība, pirmā mīlestība

un šķiršanās no vīra, kara gadi, aizraušanās un vilšanās

izdzīves kāro krievu virsnieku sabiedrībā, Dr. Mežlauks ar

savām māsām, bēgšana uz ārzemēm, jauni vilinājumi Lon-

donā un Parīzē. Tā bija kino lenta, kurā darbojošās perso-

nas sadega pašas sevī. Tur nebija pašnāvības un atriebības

aktu, vienīgi ikdienas traģēdijas ar sājām beigām.

"Es gribu ticēt..."

"Pārliecināti un droši?"

"Kā sieviete, kura tomēr tic."

"Ja, tas ir sieviešu raksturā. Bet tu, Herta, esi man

ceļa rādītāja. Tu pirmā atradi izeju un bez liekiem žestiem

un bravūras pārveidoji savu dzīvi."

"Tik daudz drosmes man patiešām bija."

"Un būs arī turpmāk!"

"Pagaidām vēl ir."

"Ar to pietiek. Un man pietiek ar atziņu un skaidru

līniju nospraušanu. Tas taču dzīvē pats galvenais. Tagad

uzskatīsim diskusijas par izbeigtām. Izrunāts un beigts!"

Viņi palika kabinetā līdz vakaram. Arnolds Veldre tur-

pināja* dzert. Vaivariņa kundze bija nogurusi un taisījās

iet uz māju. Viņa nebija labā omā jau no paša rīta un

Veldres aicinājums restorānā viņu sevišķi neiepriecināja.

Tad šīs sarunas par jaunas dzīves uzsākšanu bij tik nein-
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teresantas, sen dzirdētas jau līdz apnikumam. Veldre tur-

klāt bija vēl nenormālā gara stāvoklī, un to, ko viņš šo-

dien apzvērēja par patiesību, rīt izgulējies noliegs. Vienīgi

momentā, kad tas satvēra viņas rokas un tā seja pieglau-
dās viņas krūtīm, Herta tikko priekā neuzgavilēja: viņai
šķita, ka ar savu padevību Arnoldu Veldri uzvarējusi. Bet

lūpas auksti skāra viņas seju un mute izgaroja alkohola

tvanu. Tas bija atbaidoši. Viņa klausījās pa ausu galam
Veldres runā un bija atturīga savās atbildēs.

Nokārtojot rēķinu, Arnoldam Veldrem izslīdēja no port-

feļa kādas organizācijas ielūgums uz šā vakara balli virs-

nieku klubā, šo ielūgumu viņam bija dažas dienas atpakaļ
piesūtījusi Meta Krastiņa kundze, kas šai organizācijā dar-

bojās. Pēc tam, tikusies tramvājā, viņa bija uzprasījusi,
vai viņš ballē būšot. Viņš bija solījies.

"Tagad brauksim uz māju. Kāda stunda vai divas jā-

noguļas. Pulksten vienpadsmitos es ieradīšos pie tevis un

brauksim uz balli. Es tevi lūdzu, Herta," Arnolds Veldre

runāja.

"Es nevaru. Esmu pārāk nogurusi."

"Herta, tu man nedrīksti atteikt. Šoreiz nē. Restorānā

mēs nedrīkstam vakaru noslēgt. Pieņemsim, ka šinī telpā

likvidējas pagātne, aizmirsta un ieslēgta zārkā. Tai vairs

augšā necelties un mūs nebiedēt. Mums nesērot un skum-

jiem nerādīties ļaudīs, bet priekā un ar paceltu galvu!

Viens es nevaru un nespēju. Tu būsi mans sargeņģelis un

nāksi man līdz. Tu man apsoli?"

Arnolds Veldre satvēra Hertas roku un to noskūpstīja.

Vaivariņa kundze nervozi nodrebēja. Kas īstenībā bija

šis cilvēks, kuru viņa līdz šim vēl nebija izpratusi, kuru

mīlēja un kura priekšā drebēja? Kāda viņa pagātne, un kas

viņam padomā nākotnē? Vai tas, ko Arnolds Veldre viņai

stāstījis, būtu viņa patiesais dzīves stāsts, un viņš nebūtu

slēpis savas dzīves traģiku, ko viņš šodien teicās iezārko-

jam. Skumjām zārka vāks ir par smagu, tās norimst dau-

dzu gadu maiņā, līdz kamēr smeldzošais vairs negrauž.
Varbūt noziegums, kas seko cilvēkam līdz kapam? Nozie-

gums pret sievieti, kuras lāsti deg kā ogles, noziegums,

kas dzīvē izpērkams? Noziegums pret radību, ko Arnolds

Veldre būtu pastrādājis, un šis radības satrunējušās mie-
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sas sauc pēc atriebības? Varbūt no Sibīrijas tundras, no

Urāla kalniem? Tik neskaidra viņa pagātne, bet vēl ne-

skaidrāka viņa nākotne: vai dzīves prieks ir vienīgais val-

došais faktors? Vai tas rodams ar bravūru uz gruzdošas
pelnu kaudzes, kāda patiesībā ir Arnolda Veldres dzīve?

"Herta, tu man neatbildi ?"

Vaivariņa kundze pavērās savā draugā. Viņa acis bija

izspiedušās un uzbudināti liesmoja. Viņa sastinga. Tādu

viņa Arnoldu Veldri nekad nebija redzējusi.
"Es iešu. Un ģērbšos pirmo reiz tai tērpā, ko jūs man

dāvājāt manā dzimšanas dienā."

"Lieliski! Es atkal frakā ar visiem ordeņiem. Mēs bū-

sim cienīgi balles viesi. Vai ne, Herta?"

Vaivariņa kundze piecēlās. Arnolds Veldre sniedza viņai
mēteli.

"Labāk divpadsmitos. Man šodien mājā vanna," Vaiva-

riņa kundze izkāpdama no auto noteica.

"Labi. Divpadsmitos. Man arī laikam mājā šodien van-

na."

Vecajai samniecei ar lielām pūlēm izdevās pēc divu stun-

du snaudiena uzmodināt Arnoldu Veldri. Viņš bija atkritis

tāpat ar visām drēbēm uz kušetes un ar cigāra galu rokā

aizmidzis. Piecēlies pussēdus, viņš neatjēdza, kādā telpā

atrodas, jo acis lipa aiz noguruma cieti un svina smagums

kaulos vilka guļus.
"Kungs, vanna ir gatava, ceļaties!" saimniece neatlai-

dās. "Ari fraka un veļa sagatavota, jums jāiet šodien uz

balli."

Veldre nedzirdēja saimnieces vārdus.

"Kungs, jūs man pavēlējāt katrā ziņā piecelt. Pulkstens

jau desmit pāri. Ceļaties!"
Pārliecinājusies, ka ar vārdiem nekas nebūs panākams,

saimniece iznesa no guļamistabas odekolonu un sāka rīvēt

viņam deniņus, iešļakstlja kodīgo šķidrumu sejā un acīs.
*

"Kur es atrodos?" Veldre iekliedzās un uzšāvās pus-

sēdus.

"Savā dzīvoklī. Jums jāiet šodien uz balli. Bet vispirms

vannā, ūdens jau ielaists."
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"Ja, gluži pareizi. Cik pulkstens?"
"Pusvienpadsmit."
"Es nevaru vairs kavēties. Labi, ka pacēlāt. Saimniec,

pēc vannas kūpošu patvāri. Un sameklējat bufetē konjaku
vai araku, man jāizsviedrējas. Saprotat?"

"Kā pavēlat, viss būs kārtībā."

Karstā vannā viņa nervozās tirpas un drebuļi norima,
atslāba ari uzbudinātā sirdsdarbība. Bet galva vēl bija kā

spainis, pieliets samazgām. Ar kompresēm un ilgstošu dušu

viņš atguva atkal skaidru prātu.
Tā nebija pirmā reize viņa mūžā, kad viņš šādā gara

stāvoklī gāja viesībās. Protams, desmit gadus atpakaļ pie-
tika ar aukstu dušu vien. Tagad bija jāsautējas, jāpielieto

kompreses un jāierīvē miesa ar spirtu un smaržvielām.

Vienīgi ar sirdi nebija kaut kas kārtībā un ar šo instru-

mentu nevarēja jokus dzīt.

letinies rīta svārkos, viņš gāja uz ēdamistabu, kur jau

kūpēja patvāris un saimniece bija novietojusi konjaka un

araka pudeles.

"Sakāt, saimniec, vai drēbnieks fraku atsūtījis?" dzer-

dams karstu tēju ar piemaisījumu no abām pudelēm, Ar-

nolds Veldre vēl aizturēja saimnieci. Viņš bija nodomājis
rīt pusdienā uzaicināt Vaivariņa kundzi un viņas māti.

"Sētnieks atnesa. Un laikam arī samaksāja. Viņš man

naudu neprasīja."

"Pasaucat sētnieku! lenākat arī jūs vēl pie manis!"

Veldre noteica un gāja pēc sava portfeļa otrā istabā. Šie

labie cilvēki bija viņam ļoti pakalpīgi. Būdams labā gara

stāvoklī, viņš tos šad un tad apdāvināja nelielām naudas

summām.

"Mums jauna revolūcija nedraud?" viņš saņēma sēt-

nieku, parādoties tam ar saimnieci istabas durvīs.

"Nekas nav dzirdams, kungs."
"Arī karš mums nedraud?"

"Karots jau diezgan. Tagad karš vienīgi darba frontē."

"Kā tas saprotams?"

"Nu, jāstrādā. Ir cilvēki, kas grib strādāt un kam ne-

dod darba. Un atkal citi, kam būtu darbs, to nedara."

"Gluži pareizi. Pie pēdējiem arī es piederu. Man bija

darbs jāstrādā, nopietns darbs, bet es slinkoju un no tā
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vairījos. Bet tagad diezgan! Pirmdien mēs parunāsim no-

pietni. lerodaties pie manis deviņos rītā."

"Klausos, kungs."
"Kā jūs domājat, sētniek, vai šim namam var vēl uz-

celt jaunu stāvu?"

"Nams labi būvēts un grunts ir droša."

"Lieliski! Redzat, arī dzērumā esmu kaut ko izdomājis
lai nebūtu vairs jāslinko."

Viņš uzdāvināja abiem kalpotājiem pa tūkstots rubļu
un piespieda viņus izdzert glāzi konjaka. Tad, pavēries

pulkstenī, noteica:

"Saimniec, rīt pulksten divos pusdienu trim personām.
Sētniek, pirmdien deviņos pie manis darbistabā!"

Viņš sāka steidzīgi apģērbties. Tas būtu nepiedodami,

ja Hertai būtu uz viņu jāgaida. Arī auto jau taurēja uz

ielas.

Viņš piegāja pie spoguļa un apskatīja sevi. Nekas, viņš
bija katra salona cienīgs: uzgludināta fraka, balta veste,

jaunas lakādas kurpes, pie kreisās krūts Lāčplēsis, balti

cimdi un — viss kārtībā — jābrauc! Vēl rožu pušķis Vai-

variņa kundzei. Jā, tas arī bija atsūtīts.

"Jūs jau, kungs, šodien kā uz kāzām," saimniece, viņu
izvadīdama, noteica.

"Kas var zināt, vai arī nenotiek kādas derības."

"Laiks jau gan būtu. Nu, tad laimīgi!"
Arī sētnieks pie mājas ārdurvīm noteica dažus vārdus.

Kad automobilis aizripoja, viņš noprātoja pie sevis: "Cik

ilgi tā var dzīvot, vienās dzīrēs. Labi, ka ir tie ienākumi.

Bet veselība! Vai tad cilvēks ir no dzelzs? Arī tā sarūsē."

Vaivariņa kundze bija ģērbusies gaiši zilā zīda balles

tērpā ar zelta mežģīnēm. To Arnolds Veldre viņai bija at-

vedis no ārzemēm. Viņa elegances ziņā bija Arnolda Vel-

dres cienīga un ieejot balles zālē nenožēloja, ka ļāvusies no

Veldres iespaidoties un šovakar atradās viņa sabiedrībā.

Viņi vērsa uz sevi visu uzmanību.

Šī balle bija parastais labdarības izrīkojums, kam bija

mērķis savākt no biļetēm, labprātīgiem ziedojumiem, lote-

rejas, boles galda, kas pēdējā laikā bija iegājis modē, un

puķu galdiem, iespējami daudz naudas. Tā kā tas bija šinī

sezonā pirmais šāda tipa vakars un organizācijas valdē
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darbojās sabiedrībā plaši pazīstamas personas, to starpā
arī Meta Krastiņa kundze, Romina, Jēkabs Stirpa un inže-

niers Jirgensons, apmeklētāju bija daudz un visas virsnie-

ku kluba telpas pārpildītas. Lielajā zālē spēlēja nepār-

traukti divi orķestri, viens stīgu, otrs kareivju, un dejotāji

ne uz brīdi nerima. Pie boles galda saimniekoja Romina,

lotereju pārzināja Meta Krastiņa kundze. Bet Austra bija
virsnieku sabiedrībā un dejoja ar Romānu Celmiņu.

Arnolds Veldre vairākas reizes dejoja ar Hertu, pagura

un iegriezās boles istabā. Nostājies durvīs, viņš vēroja, ka

virsnieki un studenti Vaivariņa kundzi nelaida no rokām,

viņa šovakar bija patiešām balles karaliene, un tas viņam

glaimoja. Viņam arī patika, ka Herta viņa dāvātās sarka-

nās rozes vaiņagveidīgi iepinusi frizūrā un zelta stīpa apvi-

ja viņas pieri. Viņš gaidīja Hertu pēc nobeigtas dejas at-

svabināmies no jaunajiem pielūdzējiem, lai ar viņu zem

rokas ierastos pie Rominas boles galda. Bet šinī mirklī viņš
izjuta krūtīs žņaudzienu. Vai viņš būtu par daudz dejojis?

"Paglābjat, Arnold Petrovič, es vairs nespēju,"
—

Herta ielika savu roku Veldres elkonī un viņi tuvojās
boles galdam.

"Reti un vēli viesi," Romina pēc atdotā pretsveiciena

pirmā ierunājās un aprauti iesmējās. Tas bija viņas senais

paradums, ka tiekoties ar paziņām labā gara stāvoklī, viņa

vārdus noslēdza rotaļīgiem smiekliem.

"Vēl bole nav izdzerta un tas mums gandarījums. Vai

drīkstu ar cienīto kundzi pieskandināt?"
"Esmu jau daudz dzērusi. Bez tam mūs gaida vakariņas.

Vai jums arī, inženiera kungs, galds pasūtīts?"

"Neesmu, diemžēl, parūpējies."
"Ja nemaldos, visi galdi aizņemti."
"Gan jau iztiksim. Ja ne citādi, būs jālūko piebiedro-

ties."

Arnolds Veldre nolika glāzi un pavērās pret publiku,
kas plūda no dejas zāles. Viņam tuvojās Romāns Celmiņš
ar Austru.

"Man ir gods jūs uzaicināt uz valsi," viņš paklanījās
Austrai. "Uz skaisto štrausa valsi, kas tikko sācies."

Jaunava bija neziņā, ko darīt, un pētoši raudzījās savā

kavalierī.
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Bet Arnolds Veldre bija jau ielicis savu roku viņas el-

konī un veda viņu atpakaļ uz dejas zāli.

Jaunais virsnieks dusmās pietvīka. Viņš jutās aizvai-

nots, bet savaldījās.

Austras jaunavīgais stāvs izdvesa apburošu aromātu,

bija tīksmaini kvēlošs un sajuka ar viņas aprautiem elpas

vilcieniem, lika atplaukt Arnolda Veldres kaislei līdz ār-

prātam. Nekad viņš šo sievieti, kas bija Lonijas prototips,

nebija skāvis savās rokās, arī Loniju nē, kuru viņš bija

iemīlējis un kuras dēļ licis vairākkārt savu dzīvību uz spēli.

Tagad viņš lidoja ar Austru pa dejas zāli, varēja paust vi-

ņai savas sirds noslēpumus, — ne to bēdu stāstu, ko da-

žas stundas atpakaļ Hertai, bet jaunas vilinošas dzīves per-

spektīves, ko vien viņa fantāzija prata uzburt un kas Au-

strai bija svešas. Savu jauno dzīvi sākt ne ar Vaivariņa

kundzi, kas jau bija noslīkusi mietpilsonībā un padarīs arī

viņu sev līdzīgu ar normētām dzīves prasībām, normētu

darba un atpūtas laiku, bet šo dzīvi nolikt pie kājām Au-

strai, kura tai spraudīs citas robežas un piepildīs, kas ie-

spējams vienīgi jaunībai un ideālu pasaulei. Viņam šī pa-

saule bija zudusi, bet Austra to uzburs no jauna, tā būs

viņu abu pasaule, saulaina un krāšņa, sniegdamās bezga-
lībā

...
Un viņš, Arnolds Veldre, kļūs atkal tas, kas viņš

reiz dienās bija: lepni drošsirdīgais un enerģijā plūsto-

šais
...

Arnolds Veldre nejuta zemi zem kājām.

Valsis beidzās.

"Turpināt!" Arnolds Veldre kliedza zāles vidū.

Bet kareivju orķestris sāka spēlēt čarlstonu.

"Šo deju es neprotu," viņš noteica un veda Austru uz

blakus telpām.

Gāja jau uz rīta pusi, bole bija izdzerta, loterija izbeig-

ta, un organizācijas valde novietojusies garenajā blakus

zālē. Tajā uzstājās viegla žanra mākslinieki no varietē

skatuvēm. Operas dziedoņi un drāmatisko teātru aktieri

bija ar saviem priekšnesumiem jau cauri. Rominai bija

taisnība: visi galdi šinī telpā aizņemti, un Arnolds Veldre,

turēdams savā elkonī vēl vienmēr Austras roku, sekoja vi-

ņai uz ieņemto priekšniecības galdu skatuves tuvumā. Tur

sēdēja Romina ar inženieri Valdemāru Jirgensonu, Jēkabs

Stirpa, Meta Krastiņa kundze un vēl dažas personas. Galda
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vidū bija pielikti divi krēsli. Arnolds Veldre atgāza vienu

krēslu un piedāvāja to Austrai. Paklanījies pret sabiedrību,

viņš atsēdās uz otra Austrai blakus.

Arnoldu Veldri neinteresēja priekšnesumi, tāpat sa-

biedrība, kurā viņš bija ielauzies, un viņš piemirsa sa-

biedrisko etiķeti, sasveicināties ar paziņām un stādīties

priekšā pie galda sēdošām svešām personām. Viņš nebija
arī prasījis atļauju atsēsties, un vai krēsls, kurā viņš sēdē-

ja, nav citas personas ieņemts. Divu dienu dzīres, nupat iz-

dzertā stiprā bole,deja ar Austru bija viņu apdullinājusi.

Viņa nervi bija elektrizēti, fantāzija spārnota. Bet galve-
nais: viņš bija piekļāvies Austrai kā vienīgai būtnei, kas

būtu spējīga viņu izraut no šī garīgā haosa, kurā viņš pē-

dējos gados bija iestidzis un kurā slīka kā okeānā tumšām

varām izmests laupījums. Viņš iedomājās sevī vēl tik daudz

spēka, ka varētu uzsākt šo titānisko cīņu, izkļūt no okeāna

dzelmes un atdabūt garīgo līdzsvaru. Un Austra, ja, vienīgi
Austra bija tā, kas viņu sauca uz šo cīņu, kura aicināja

tāpat kā Lonija uz citu dzīvi, ne to, ko viņš baudījis un

bezprātīgi iznīcinājis. Šis brīdis bija pienācis, viņš bildinās

Austru, viņš neatstās viņu, nesaņēmis no viņas piekrītošu

atbildi...

Arnolda Veldres roka noslīga no krēsla atzveltnes un

skāra Austras stāvu. Pieliecies tuvāk, viņš vērās tai acīs

un izdvesa:

"Es lūdzu mani uzklausīt... Te, varbūt, nav īstā vie-

ta... Bet es lūdzu ..."

"Inženiera kungs, neaizmirstaties!' virsnieks Romāns

Celmiņš skāra Veldres plecu.

Arnolds Veldre atbīdīja krēslu un piecēlās.

"Ko jūs vēlaties?"

"Neapgrūtināt manu līgavu!"

"Jūsu līgavu?"

"Jā, manu līgavu!"

"Jūs ālojaties
...

Austra ir mana līgava ..."

Austra saķēra galvu un iekliedzās.

Piecēlās Valdemārs Jirgensons un Jēkabs Stirpa. Viņi
redzēja pazibam virsnieka rokā ieroci.

"Te nav vieta izcīnīt tiesības, kuram no mums Austra

piederēs. Es jūs izaicinu rīt vai pat šonakt uz divkauju."
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Un Arnolds Veldre sāka meklēt savu revolveri.

"Jūs neesat man pretinieks, es jūs vienkārši nicinu!"

virsnieks Romāns Celmiņš kliedza un izšāva.

Arnolds Veldre sabruka.

Viņu iznesa blakus telpā.

Starp viesiem bija kāds ārsts, kas konstatēja, ka inže-

nieris Arnolds Veldre miris ar sirds trieku, bet lode bija

ieurbušies viņam plecā.
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Trīsdesmit ceturtā nodaļa

Pagāja vesels gads un Satversmes sapulce izbeidza sa-

vu darbību, bija pieņemts valsts satversmes likums un pie-

ņemta lielā agrārreforma. Sākās pirmās Saeimas — kārtē-

jās likumdevējas iestādes — vēlēšanas, kurās visas partijas
attīstīja plašu aģitāciju, apelēdamas pie tautas pēc uzticī-

bas. Blakus zemniecības un strādniecības lielajām parti-

jām, kuras dominēja Tautas padomē un Satversmes sapul-

cē, bija radušās daudzas jaunas politiskas grupas, kurām

patiesībā bija tā pati programma — lauku un pilsētu iedzī-

votāju interešu aizstāvēšana, bet šīs vidus partijas savā

starpā sacentās, deklarēdamas savās programmās sīkus no-

virzienus pa kreisi, vai pa labi, kas jau bija pamatā zem-

niekiem un strādniekiem. Šīs jaunās partijas izgudroja
daudz un dažādus skanīgus nosaukums. Tās sludināja tau-

tai simts un vairāk pantu programmās savu politisko seju,

neapzinādamās, ka ar šiem solījumiem pašas sevi pazudina,

jo patiesībā vēlētājiem deklarētos labumus šīs sīkās grupas

vienas pašas Saeimā izvest necerēja un arī nevarēja. Tā

bija apzinīga vieglprātība lētticīgo acu mānīšanai. Palika

iespaids, ka bija radušies polītiķi-bezdarbnieki, kas centās

nodrošināt sev karjēru. Daudzi Tautas padomes locekļi Sa-

tversmes sapulcē nebija ievēlēti, citiem atkal nebija izre-

dzes iekļūt Saeimā. Bet atmest politikai labprātīgi ar roku

un nodoties ražīgam radošam darbam, šie politiķi negri-

bēja.

Zigfrīds astoņpadsmit mēnešus turēja valdības grožus

savās rokās un viņa kabineta funkcijas izbeidzās ar Saei-

mas ievēlēšanu. Šinīs pusotra gados viņš bija vedis aktīvu

saimniecisku politiku, noslēdzis daudzus līgumus ar ārval-

stīm un panācis Latvijas uzņemšanu Tautu savienībā. Viņš
kā ministru prezidents uz žeņēvu nebrauca, bet uzticēja

delegācijas vadību viceministram V. Salnājam, sūtņiem Dr.

M. Valteram un Dr. 0. Grosvaldam. Pēc Latvijas dc jure

atzīšanas no trīsdesmit valstīm, to starpā no visām Eiro-
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pas lielvalstīm, panākt Latvijas uzņemšanu Tautu ligā ne-

bija vairs grūti, atkrita arī agrākie, Viviani celtie iebildu-

mi: Krievijā bija kapitulējušas Kolčaka, Judeniča, Deņi-
kina un Vrangeļa armijas un līdz ar to agrākās, nedalā-

mās Krievijas atjaunošanas ideja bija aprakta. Stabilizē-

jies Latvijas ekonomiskais stāvoklis un pa daļai jau izvesta

lielā agrārreforma. Un tā 22. septembrī 1921. gadā Latvi-

ju uzņēma par pilntiesīgu locekli kultūras tautu saimē —

Tautu savienībā.

Saeimas pirmā sēdē notika valsts neatkarības svētkos

11. novembrī 1922. gadā, kurā ievēlēja par valsts preziden-
tu Jāni čaksti un izvēlēja Saeimas prezidiju. Vakarā demi-

sionējošā valdība rīkoja Rīgas pils baltajā zalē rautu un

viesus saņēma Zigfrīds ar kundzi.

Zigfrīdam bija poļu ordeņa Polonia Restitita sarkanā

lenta pār krūtīm un viņa fraku greznoja daudz ārvalstu

goda zīmes. Ģertrūde bija ģērbusies tumši zilā viesību tēr-

pā ar neuzkrītošiem rotājumiem.

Šīs viesības bija plašākās, kādas valdība līdz šim bija

rīkojusi. Diplomātiskais korpuss ar zeltā izšūtiem tērpiem,

augstākie armijas virsnieki un ārvalstu militārie priekš-

stāvji, valsts prezidents ar kundzi, Saeimas deputāti, pro-

fesori un mākslinieki, rakstnieki un prese, sabiedriskie

darbinieki un saimniecisko organizāciju vadītāji, pilsētu

un lauku pašvaldību amatpersonas — šī plašā sabiedrība

grupējās pulciņos un bija pacilātā gara stāvoklī. Daudzi

apzinājās, ka arī viņiem nopelns jaunās republikas izveido-

šanas darbā; pagājis zināms posms valsts dzīvē, tagad gai-
šām acīm jāraugās nākotnē, lai sasniegtais nostiprinātos

un uzsāktais nepaliktu stāvam uz vietas. Šī apziņa bija arī

Zigfrīdam, viņš piebiedrojās te vienai, te otrai grupai.

Rautā nebija ieradušies Kārlis Ulmanis un dzejnieks

Rainis. Varbūt viņi vairs neatzina jūsmošanu, kur Saeimā

bija atkal jāsākas valsts darbam un bija jāgatavojas šim

darbam? Jeb vai partijas pienākumi provincē viņus aizka-

vēja? Svētkus rīkoja vienīgi Rīgā, lauciniekiem pietika ar

šo svētku aprakstiem laikrakstos, kurus lasīdami tie izmeta

pa zobgalībai. Ja, latvietis ir ass novērotājs un pārmērības
tas neatzīst, neizteicis kādu kodolīgu piezīmi.
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Nākošās dienās ikdienība pagrieza savu nejauko seju
visā kailumā, šis kailums pa daļai atsedzās jau Saeimas

vēlēšanu laikā, kad presē un aģitācijas runās kandidāts no-

melnoja kandidātu, rakņādamies pa viņa privāto dzīvi,

meklēdams tanī sensacionālas pikantērijas un sava poli-

tiskā pretinieka sabiedrisko reputāciju pielīdzināja nozie-

dzībai, kas tiesājama ar likuma bārdzību. Vēlētāji klausī-

jās un brīnījās: cilvēks, ko visi cienīja un pazina, kļuvis
par ļaundari, krāpis valsti un sabiedrību, prokurātūra sauc

viņu pie atbildības: vai patiešām blēdis? Tāpat kā dūmi

nevar rasties bez uguns, laikam arī baumām kāds pamats,

tādēļ cilvēks, kura vārdu zākā atklātībā, bez vainas gluži
nebūs un tādu vēlēt Saeimā būtu apgrēcība. Nost ar šiem

sabiedriskās apziņas izvarotājiem! Tie pazudināmi jau ie-

priekš, nenogaidot tiesas izmeklēšanu un likumā paredzēto
sodu.

Kad vēlēšanu tracis bija aiz muguras, apklusuši sav-

starpēji uzbrukumi presē un partiju kases aģitāciju virpulī

iztukšotas, mazu brīdi patiesie un iedomātie pretinieki sa-

vā starpā salaba un sniedza kaunēdamies viens otram roku.

Ja, politiskā cīņā taču viss esot atļauts? Sapratās ievēlētie

un arī tie, kas bija palikuši ārpusē, kuru politiskā karjēra

uz trim gadiem, līdz nākošām Saeimas vēlēšanām, bija ap-

rakta. Bet tas tā likās uz ārieni, lielās publikas priekšā. Pa-

tiesībā šis klusums bija pielīdzināms pamieram, bet ne

īstam mieram un atklātai atziņai, ka ālošanās ir cilvēciska

un vienīgi tas ir bez grēka, kas nekā nedara, kas turēdams

rokas klēpī kļuvis par varizeju. Vajadzēja sastādīties jau-
nai valdībai, kādēļ pēc pirmās svinīgās Saeimas sēdes po-

litiskās kaislības atkal uzliesmoja. Partijas centās izkarot

sev vislielāko ministru skaitu un daudzo departamentu di-

rektoru vietas. Radās jauns cīņas lauks, — bloķēšanās savā

starpā, šoreiz draugiem ar draugiem un arī ar ienaidnie-

kiem, jo bija par daudz sīko grupu, kas visvairāk kāroja

augstus amatus. Tādēļ arī ieilga valdības sastādīšana, jo

mazās vidus partijas uzstājās diktātoriski, daudzkārt pār-

spīlēdams savas prasības. Sākās atkal presē netīras veļas

mazgāšana par katru,ko vien minēja atbildīgam valsts ama-

tam. Visasāk uzbruka Zigfrīdam, ka viņš ārlietu ministriju

četru gadu laikā novedis haotiskā stāvoklī. Bija aizmirsti
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viņa izcilie panākumi ārpolitikā, — tos neskaitāmos avīžu

rakstos atšķaidīja godkārīgi ļaudis, kas paši gribēja nosē-

sties ārlietu ministra krēslā vai ieņemt sūtņa vietu kādā

ārvalstī.

Ludmila ar vislielāko uzmanību sekoja politiskiem noti-

kumiem un jaunās valdības izveidošanās procesam. Viņa
bija izmocījusies, gaidot tā brīža, kad varēs tuvoties Zig-

frīdam, sniegt viņam atbalstu un viņu iespaidot. Vēl viņš

izpildīja ministru prezidenta pienākumus, bet sastādīt jau-

nu valdību viņam nebija izredzes. Tagad viņai, Ludmilai,

bija jāuzstājas aktīvi un viņa nolēma to darīt.

Viņa negribēja atkārtot savas lidmašīnas iesvētīšanas

svinības, kurās arī Zigfrīds piedalījās kā valdības galva un

viņu apsveica, nododams valdības vārdā pirmo pasūtījumu.

Tas bija tik oficiāli un auksti, tā bija parastā darījumu eti-

ķete: uzņēmīgs cilvēks kaut ko uzsāk, kaut arī patriotisku

darbu, valdība atzīst un to pabalsta. Pats darītājs jūtas tā

kā apkaunots, jo viņš savam uzņēmumam licis tikai pama-

tu, nav vēl gūti panākumi paša darba izveidošanā, kad jau

uzguļas pienākumu nasta par izsniegto pabalstu, kaut arī

pasūtījuma veidā. To izjuta Ludmila un Viņai šķita, ka Zig-

frīds no viņas attālinājies, jo komerciālos darījumos nodi-

binājušies zināmi uzskati: tas, kas pērk un atdara savu

maku, uzskata sevi pārāku par ražotāju pārdevēju, kas par

savu preci saņem naudu. Tas pats atkārtojās pie pirmo
lidmašīnu nodošanas kara resoram: tās izmēģināja un pie-

ņēma, izrakstīja čeku uz valsts banku un viņa saņēma nau-

du. Augstā priekšniecība bija atturīgi laipna. Ludmila la-

sīja šo kungu sejās, ka tiem trūkst sajūsmas savas valsts

rūpniecības sekmēšanai un to skati tiecās uz ārzemēm. Iz-

zuda ilūzija, ka viņa ar savu jauno pasākumu varēs sabied-

rībā lepoties, ikdiena runāja savu skarbo valodu un ārzem-

ju konkurence pieteica karu.

Ludmila šī kara nebijās. Dibinot savu mazo modernās

technikas uzņēmumu, viņa nesprauda par mērķi, konkurēt

ar Junkersu/Vikersu un Čechoslovākijas valsts fabrikām.

Viņa tiecās pēc gandarījuma, lai sabiedrībā viņu neuzska-

tītu par vienkāršu komersanti, kas tirgojas vienīgi ar og-

lēm, cukuru un naftu, bet kura netaupa laika un atrod lī-
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dzekļus arī savdabīgam darbam, ko līdz šim vēl neviens

cits dzimtenē nav darījis. Cerētie panākumi vēl nebija sa-

skatāmi. Viņa tomēr varēja apmierināties, ka kautko lielā-

ku realizējusi, un neviena viņas fabrikas lidmašīna nebija

cietusi avāriju. Viņu skumdināja vienīgi tas apstāklis, ka

Zigfrīds nebija sajūsminājies par viņas ideju, neatsūtīja

viņai valdības vārdā pateicības rakstu un pats no viņas at-

tālinājās. Protams, viņam kā ministru prezidentam bija
daudz darba. Tad Saeimas vēlēšanas un jaunas valdības

organizēšana, kas aprija visu viņa enerģiju. Bet tagad, kur

valsts prezidents bija uzticējis kabineta sastādīšanu sīko

partiju blokam, viņš kļuva svabads. Tagad viņa Ludmila,

varēja Zigfrīdam tuvoties kā cilvēks cilvēkam, bez sabied-

riskā stāvokļa izšķirības, atraut viņu uz brīdi aktīvai po-

litikai un ļaut savai sirdij runāt uz viņu visā atklātībā. Vi-

ņas trauslā dvēsele priekā apmulsa un šķita salūstam. Iz-

šķirošais brīdis pienācis, viņa aicinās Zigfrīdu pie sevis,
bet kādiem vārdiem viņam pateikt savu noslēpumu un vai

viņš būs sagatavojies uzklausīt šo noslēpumu un ticēs tam

kā likteņa nenovēršamam norādījumam un viņu, Ludmilu,
neatstums ? Vai iecerētā laime, kuras pavēnī viņa visus šos

daudzos gadus dzīvojusi, pati sevi suģēstēdama, ka vizošais

spožums nevar aptumšoties, nevar satumst viņas dvēseles

dzīvē, nav tomēr māņi, kas viņu maldinājuši? Vai tās ar-

tavas, ko dzīve viņai vēl var sniegt, kur viņas slimība drau-

doši vēstīja — gads, divi, trīs gadi, bet ne vairāk, — ne-

izslīdēs viņai no rokām, Zigfrīdam no viņas novēršoties?

Tā būtu katastrofa! Ja cerību zvaigznājs aizklātos ar mel-

nu segu, viņa saļimtu tumsā. Viņa mirtu kā no dzīves iz-

raidīta, atstumta...

Bet tad Ludmila atcerējās savu zvērastu tanī liktenīgā

naktī vagonā, savu zvērastu, Zigfrīdu iegūt, kļūt par viņa

sargeņģeli, rūpju remdētāju un viņa slavas paudēju. Saķē-
dējusi savu dzīvi ar Zigfrīda dzīvi, viņa paliks arī turpmāk

pavēnī, pietiks ar artavām, ko viņai atmetīs. Ja Zigfrīds

viņu arī nemīlētu, viņš tomēr viņu neatstums, sevis labā

viņš ot nedarīs. Ar savu zvērastu viņa bija uzņēmusies zi-

nāmu pienākumu nastu.
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Nākošā dienā Ludmila rakstīja ielūgumus nedaudz per-

sonām, uzaicinādama pie sevis uz glāzi tējas. Viņa tos rak-

stīja uz mazā Remingtona, katras tautības viesim viņa mā-

tes valodā. Pirmo ielūgumu viņa adresēja Zigfrīdam ārlietu

ministrijā. Dienu pirms viesībām viņa vēl nodomāja pie-
zvanīt pa telefonu, arī tanī gadījumā, ja viņš nebūtu attei-

cis. leliekot kuvērā ielūgumu kolonelam Raienam, viņas ro-

ka iedrebējās: ja, varbūt šis amerikānis viņu bildinās, ie-

kam viņa pati būs paspējusi ar Zigfrīdu izskaidroties. Viņš

bija nesen minējis, ka Amērikas palīdzības organizācija

Ara, kuras priekšstāvis viņš bija, drīz likvidēšot savu dar-

bību Baltijas valstīs, un viņš pārcelšoties uz Persiju, vai

arī braukšot atpakaļ uz Amēriku. Neesot arī izslēgta var-

būtība, ka viņš paliekot Rīgā, gadījumā, ja viņa presonīgā
dzīvē notiktu kādas pārmaiņas. Tā bija indirekta mīlestī-

bas atklāšana. Zīmīgi bija arī viņa biežie apciemojumi bi-

rojā, taisni viņas runas stundās.

Ludmila dažas sekundes vilcinājās. Tad izšķīrās.

"Viņa bildinājumu es varu arī uzklausīties. Lai notiek!"

viņa noteica.

Braukdama uz savu kantori, viņa pati nodeva ielūgu-

mus pastā.
Pirmais otrā dienā piezvanīja kolonels Raiens.

"Saņēmu ar pateicību jūsu laipno ielūgumu. Sen neesmu

jūs redzējis un patiešām ilgojos jūs satikt."

Nākošā rītā Ludmila saņēma no Raiena puķes un vē-

stuli.

"Cienījamā miss!

Šie pāris gadi, kurus esmu pavadījis Jūsu zemē un Jūsu

personīgā sabiedrībā, man padarījuši Latviju mīļu. Es at-

nācu ar manas tautas palīdzību dzēst karā sistās brūces

daudziem Jūsu tēvijas pilsoņiem, un mans darbs tuvojas

beigu cēlienam. Es nezinu, cik tas bijis svētīgs. Tomēr

posts ir mazinājies, un Jūsu drošsirdīgā un uzņēmīgā tauta

pati lielā mērā dziedējusi savas brūces. Tas mani ļoti prieci-

na. Bet mans prieks būtu vēl lielāks, ja es pats, neievainots

varētu atgriezties savā dzimtenē.

Jūsu padevīgais
Raiens."
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šī vēstule izteica visu. Kolonels bija sirdī ievainots un

viņa brūces varēja dziedināt vienīgi viņa, Ludmila.

Cik viņa bij izzinājusi, Raiens bija bagāts un ar spo-

žām nākotnes izredzēm savas valsts dienestā. Personīgs
Huvera draugs, kura vārdu jau minēja lielās republikas

prezidenta amatam.

Ko viņai atbildēt? Labāk neatbildēt. Viņu abu likteņi
bija vienādi, traģikas apdvesti. Vai tas nebija likteņa bie-

dinājums, ka viņa saņēma Raiena vēstuli pirms savas iz-

skaidrošanās ar Zigfrīdu? Vai viņai neupurēt savu laimi

šīs lielās nācijas pilsoņa labā un nenoziegties pret Ģer-
trūdi, kura Zigfrīdu dievina un ir viņa bērnu māte? Kā

bāgāta un iespaidīga Raiena kundze viņa varētu varbūt vēl

daudz vairāk pakalpot savai tautai un Zigfrīdam. Tas būtu

nesavtīgas, lielas sievietes žests. Vai viņai to nedarīt?

Ludmilu šīs pārdomas uztrauca un viņai uznāca ilgsto-

ša slimības lēkme. Viņa piezvanīja prokūristam un teica,
ka brauks uz māju, lai viņu šodien veikala darīšanās ne-

traucē, vienīgi privāti viņa runājama.

Tikko viņa atslīga savā buduārā pie rakstāmgalda un

nervozi spieda abām rokām dunošos deniņus, kad atskanēja

telefons.

"Runā ārlietu ministrs —"

"Klausos!"

"Es pazīstu jūsu balsi. Esat sveicināti. Vai jūs nevesela,
ka atgriezāties tik agri no biroja mājās? Es zvanīju uz jū-

su kantori, kur man sniedza šīs ziņas."
"Pateicos par apvaicāšanos. Šogad ir sausa ziema, ceru

to pārciest."
"Nevien šo ziemu, bet daudzas, ļoti daudzas visbargā-

kās ziemas jūs pārcietīsiet. Jūsu apbrīnojamā enerģija visu

uzvar. Tā mana pārliecība. To jūs jau simtām reižu pierā-

dījuši. Mans sirsnīgs paldies par ielūgumu. Es katrā ziņā
ieradīšos, vienīgi varbūt ar mazu nosebošanos, jo tanī pēc-
pusdienā man jāpiedalās kādā sēdē."

"Valdības sastādīšanās?"

"Starpfrakciju apspriede, sakarā ar jaunās valdības sa-

stādīšanos. No turienes taisni pie jums. Gribu izklaidēties,
smieties!"
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"Es it kā paredzēju jūsu gara stāvokli, ministra kungs,
un neuzaicināju neviena profesionāla politiķa. Pie manis

būs daži privāti un ārzemnieki."

"Arī kolonels Raeins?"

"Ja!"

"žēl, ka viņš šķiras no Latvijas, šis lielās amerikāņu
nācijas cienīgākais pilsonis. — Tad uz redzēšanos!"

"Uz redzēšanos!"

Pēc telefoniskās sarunas ar Zigfrīdu Ludmila nomieri-

nājās. Šajos nedaudz vārdos, ko Zigfrīds viņai teica, izpau-
dās sirsnība un dzīves prieks, bezrūpība un plašums. Tās

bija liela, gaiša cilvēka raksturīgas īpatnības: darbā visu

aizmirst un ārpus ministrijas izklaidēties, būt cilvēkam

starp cilvēkiem bez uzpūtības un šķiru uzskatiem. Ja, arī

viņa Ludmila, darbā koncentrējās, visu aizmirzdama, bet

sabiedrībā viņa bija neveikla un no viņas neizplūda pla-

šums, suģestija. Protams, sievietei ir sava norobežota

sfēra: ģimene un mājas pavards, kas iezīmējas kā fons, uz

kura paceļas sadzīves torņi, šie torņi gan modernajā ģime-

nes dzīvē sašķobījušies. Tomēr etiķete pastāv un šo etiķeti
attaisno pāris sabiedriski vakari gadā ar veclaiku piegaršu

pie labi klātiem galdiem, deju un kāršu spēli. Sabiedrisks

darbinieks, kas to neievēro, top uzskatīts par liekēdi, kas

staigā no viesībām uz viesībām. Reprezentēšanās ir zināma

bauslība, kas modernam cilvēkam jāiegaumē. Te nav iz-

šķirības starp vīrieti un sievieti, šī bauslība vienkārši re-

spektējama.
Ludmila līdz šim plašākas viesības nebija rīkojusi, šī

būs pirmā reize. Viņa aizdzīs bažas un mazdūšību, būs vies-

mīlīga un jautra.
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Trīsdesmit piektā nodaļa

Viens no pirmajiem ieradās kolonels Raiens. Viņš bija

apmainījis Amērikas armijas virsnieka tērpu pret vienkār-

šu vakara uzvalku.

"Esat sveicināti, kolonela kungs. Lielais paldies jums

par uzmanību, ko esat man pēdējās dienās parādījuši," Lud-

mila apsveica viesi angļu valodā un viņas skats slīdēja uz

rozēm vāzē, ko viņa šodien no Raiena bija saņēmusi.
"Man ir sevišķs prieks, būt šodien jūsu viesim," kolo-

nels nolieca galvu, sniegdamies pēc Ludmilas rokas. Viņš
bija nopietns un viņa gaišais skats mierīgs.

Ludmilas priekšā stādīts, viņš sasveicinājās ar latviešu

sabiedriskiem darbiniekiem, operas solistiem un ārzemnie-

kiem, kas bija sastājušies zalē puslokā, sekodami katram

jaunam viesim, ko mājas māte saņēma un viņiem pieveda.

Viņi visi pa lielākai daļai bija savā starpā pazīstami, tiku-

šies neskaitāmas reizes valdības rautos un diplomātu dine-

jās, arī kolonels Raeins kā izcila persona nebija viņiem
svešs.

leradās Zigfrīds.

"Vai varu jūs apsveikt kā jaunās valdības ārlietu mi-

nistru?" Ludmila, priekā starodama, viņu saņēma.
"Tik tālu mēs šodien vēl netikām, ka būtu jau nozīmē-

juši kabineta personālo sastāvu."

"Jūs būsat arī jaunajā valdībā ārlietu ministrs!"

"Tas ir pārdrošs pareģojums I"

"Jūs būsat!"

"Kas attiecas uz manu personu, jūsu pareģojumi aizvien

piepildījušies. Tas patiešām brīnišķīgi."
Zālē ienāca vēl pēdējie viesi, un Ludmila gāja tiem pre-

tim, piebilzdama:

"Atvainojiet, man šodien nama mātes pienākumi. Mani

viesi jums visi labi paziņas, kādēļ atturos jūs priekšā stā-

dīt, ministra kungs."
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Viesi sagrupējās pa divi un trīs un savā starpā dzīvi

debatēja.Divi kalpotāji piedāvāja kafiju,dažādus dzērienus,
miniaturmaizes ar garšīgām delikatesēm un cepumus. Kun-

gi vispirms dzēra konjaku vai kādu citu stiprāku dzērienu,
dāmas paņēma japāņu porcelāna tasītes ar kafiju un ce-

pumiem. Vienīgi kolonels Raiens stāvēja savrup un neno-

laida acis no Ludmilas, kura gāja no grupas uz grupu un

iemeta pa atjautīgai frāzei viesu sarunās.

"Esmu jūsu priekšā, kolonela kungs, liela parādniece:

neesmu atbildējusi uz jūsu vēstuli," Ludmila uzrunāja Ra-

ienu, kas bija tikko nosēdies pie viena galdiņa ar Zigfrīdu.
Sulainis piebīdīja arī viņai krēslu.

Raiens jautājoši pavērās Ludmilā.

"Kolonela kungs, Latvijas pateicība jūs pavadīs visās

jūsu turpmākās dzīves gaitās. Jūsu personā mēs sastopam
ne tik vien lielās Amērikas nācijas viscienīgāko priekšstā-

vi, Eiropā vulgāri definēto Amērikas bagāto onkuli, bet arī

sirsnīgu un atsaucīgu cilvēku, kas žāvēs asaras daudziem

bāriņiem un atraitnēm, karā cietušiem un izpostītiem viņu
trūkumā. Mūsu valdība jums izteiks atsevišķu pateicību,"

Zigfrīds runāja.
"Mans jaunais darba lauks vēl nav nozīmēts," Raiens

iebilda.

"Tad paliekat pie mums, kolonela kungs. Mūsu saimnie-

ciskie sakari ar Amēriku nav vēl izveidojušies. Mūsu ban-

kās naudas bads un augsts diskonta procents. Arī valsts

saimniecība klibo naudas trūkuma dēļ," Ludmila runāja.
"Neesmu pārliecināts par savām spējām privātā ko-

mercijā. Un mūsu valsts tirdzniecības aģents pie jums jau

darbojas."
Sākās koncerta priekšnesumi, uzstājoties operas soli-

stiem.

Sarunas apklusa.
Kad pēc stundas Raiens atvadījās, Ludmila, viņu izva-

dīdama, teica:

"Rīt es jums atbildēšu uz jūsu vēstuli."

Kolonels nolieca galvu.

Atgriezusies istabā, viņa sastapa Zigfrīdu vienu.

"Lūdzu neejat! Paliekat uz vakariņām. Pēc izrādes at-

griezīsies operas dziedoņi."
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Zigfrīds izvilka pulksteni: tas rādīja septiņi.

"Šodien Rigoletto izrāde, tā beidzas desmitos."

"Atļaujat, ka piezvanu pa telefonu."

"Lūdzu!" Un Ludmila ieveda Zigfrīdu savā buduārā.

Pievērdama aiz sevis durvis, viņa dzirdēja minam Ģer-
trūdes vārdu. Viņa iesteidzās savā guļamistabā un atkrita

krēslā.

Zigfrīds runā ar Ģertrūdi un atvainojas, ka nevar iera-

sties uz vakariņām. Viņš ziņo, ka atrodas pie viņas, ka

pieklājības dēļ nevarējis atteikt. Viņš dievina savu Ģer-
trūdi, un elpo viņas dēļ. Un viņa, Ludmila, tūliņ pēc tam;
kad Zigfrīds būs atsveicinājies un novēlējis Ģertrūdei un

bērniem labu nakti, atklās viņam savu noslēpumu. Vai viņa

spējīga to darīt? Vai tas nav ārprāts, kas viņu visus šos

gadus kūdījis?

Ludmilai uznāca atkal lēkme un viņa pūlējās to pārva-
rēt. Tikai ne vājības pazīmes!

Viņa piecēlās un nostājās spoguļa priekšā: viņa bija
dvēselē izmocīta, ķermenis izkaltis. Viņa nobijās no sava

attēla spogulī un drebuļi sāka viņu kratīt. Viņa apņēma

smagu zīda lakatu ap pleciem: viņai sala. Sakārtojusi fri-

zūru, viņa ierīvēja deniņus un seju ar smaržūdeni, ieņēma
pulveri nervu nomierināšanaiun iegāja savā buduārā: Zig-
frīda tur nebija. Paredzēdams neizbēgamo savā un viņas

dzīvē, aizgājis, no viņas neatsveicinājies? Viņa pavērās

zāles durvis: Zigfrīds šķirstīja kādu mākslas izdevumu.

Ludmila iegāja drošiem soļiem zālē un atsēdās viņam

iepretim.
"Lūdzu mani atvainot, ka atstāju jūs bez sabiedrības.

Mums, sievietēm, bieži uznāk migrēnas, un no tām, kaut

arī mākslīgā ceļā, jāatsvabinās. Tagad esmu spirgta un va-

ru jums pareģot visu jūsu dzīvi. Jā, visu!"

Zigfrīds izstiepa savu kreiso roku.

"Ar hiromantiju es nenodarbojos."

Viņš izņēma no krūšu kabatas kādu pašrocīgi rakstītu

vēstules konspektu un to sniedza Ludmilai: "Lūdzu, te būs

mans rokraksts."

"Arī grafoloģiju es neesmu studējusi. Un grafoloģija
nosaka vienīgi cilvēka raksturu."
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"Tad patiešām esmu ieinteresēts par jūsu pareģošanas

metodi," viņš smiedamies izsaucās. "Vai arī par jūsu gaiš-
redzību."

"Es jums jau šodien teicu: jūs ieņemsat atkal jaunā
kabinetā ārlietu ministra amatu. Un šis kabinets noturēsies

pie varas ne vairāk par trim vai četriem mēnešiem."

"Un tad?"

"Pirms Saeimas vasaras sesijas slēgšanas jūs sastādī-

siet jaunu valdību. Būsat ministru prezidents un ārlietu

ministrs."

"Lūdzu, turpināt!"

"Vienu gadu jūs būsat valdības galva."

"Stāstāt! Stāstāt!"

"Jūsu valdība kritīs."

"Pie mums parasti ilgāk par gadu nenoturas neviens

kabinets."

"Jūs izstāsities no valdības."

"Tas būtu nenormāli, ja viens cilvēks demokrātiskā

valstī visu mūžu būtu ministrs. Lūdzu tālāk!"

"Par turpmākām jūsu valstsvīra gaitām es atturos iz-

sacīties."

"Ludmila!"

"Tik tālu man jūsu dzīve un valstsvīra gaitas pārska-

tāmas."

"Ludmila, ko jūs esiet nodomājusi ar mani darīt?"

"Es jūs brīdinu. Es turēju par savu pienākumu jūs

brīdināt."

"No kā mani brīdināt?"

"No likteņa!"
"Ludmila!" Zigfrīds saslējās kājās. "Ne jūs mani no

likteņa brīdināt, bet liktenis mani brīdina no jums! Ja, no

jums! Ja, no jums, Ludmila! Visus šos gadus jūs man esiet

sekojusi: Pēterpilī, Rīgā, Parīzē, Varšavā un atkal Rīgā.

Es esmu sev vairākkārt jautājis: kā tas nāk, ka es jūs

visur sastopu, savas dzīves gaišās un nebaltās dienās? Vai

tā nejaušība, ka šķērsojat manus ceļus? Tagad es redzu:

tā nebija nejaušība, jūs esat man sekojuši soli pa solim,
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atklāti un māksloti, kā tas jums iepaticies un bijis vaja-

dzīgs. Sakāt, kas jums padomā? Kādam nolūkam šī spēle?"

Ludmila atbalstījusi galvu pret krēsla atzveltni, rau-

dzījās Zigfrīdā, kas bija nostājies istabas vidū un caur

pensneja stikliem, uz priekšu paliecis galvu, raidīja uz viņu

nemierīgus skatus. Šinī acumirklī viņš nebija tas galantais

džentlmens, kas atrada katram un visiem mīļus un mieri-

nošus vārdus, lai arī kādās darīšanās pie viņa griezās. Lai

kādas ziņas viņam mēdza pienest — labas, vai uztraucošas,

viņa personu aizskarošas, vai valsti nicinošas: viņš nekad

nepārsteidzās, palika nosvērts un bija nesaskaņu izlīdzinā-

tājs. Tagad viņa, Ludmila, runāja uz viņu, pati neapzinā-
damās savu vārdu liktenību un viņš saklausīja āmuru klau-

dzienus savam liktenim. Viņš, Zigfrīds, valstsvīrs Eiropas

mērogā!

Bet Ludmilalikās aizmirsusi, ka Zigfrīds gaida no viņas

atbildi, un klusēja. Viņas dvēsele atvērās kā plaukstošs
dārzs un viņa tvīka reibinošā aromāta. Viņa negavilēja par

savu triumfu. Bet viņas acis mirdzēja cauri skropstām,

šķildamas dzirkstis. Viņa gribēja gavilēt par uzvaru, kas

bija tik tuvu, bet vēl neuzdrošinājās to darīt.

"Ludmila, kamdēļ jūs man neatbildat? Es negribu ticēt,
ka jūs ar mani niekojaties. Tas jau būtu — es nezinu

...

Bet, varbūt, šī spēle jums tomēr dara prieku, redzot mani

Jūsu priekšā nevarīgu?" Zigfrīds, atsēdies viņai blakus,

uzlika savu roku uz viņas rokas.

"Labais draugs, es stāvu par jums. Par jūsu — jūsu..."

"Es nesaprotu!"

"Jā, jā, par jūsu valstsvīra slavu!"

"Jūs runājat mīklaini, Ludmila."

"Pieņemsim, ka politiskās partijas jūs noēdīs. Nograu-
zīs jums locekli pēc locekļa."

"Tad paliks man mana privātā dzīve."

"Tikai ne birojā un citu kalpībā!"

"Arī birojā un Saeimā."

"Jūs nories un apmētās dubļiem. Norietēs jūsu valsts-

vīra slava!"
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"Tamdēļ, Ludmila, jūs mani brīdināt? Jūs gribat mani

pasargāt un darīt uzmanīgu no kļūmīga soļa?"
"Ja! Simtreiz, tūkstošreiz ja! Es esmu apņēmusies jūs

pasargāt... To nakti vagonā, no Varšavas uz Grodņu, es

nometos pie jūsu guļas vietas ceļos, skūpstīju jūs un zvē-

rēju ...
Es to darīju, Zigfrīd!"

...

Ludmila aizklāja abām rokām seju.

"Ja, tagad es saprotu. Tagad man viss ir skaidrs," Zig-

frīds, atvieglots, noteica. Tad viņš sniedzās pēc Ludmilas

rokām un tās skūpstīja ...

Kad pēc izrādes atbrauca operas solisti, galds bija jau
klāts un Ludmila aicināja viesus pie vakariņām.

Džildas lomā bija uzstājusies kāda viešņa no ārzemēm,

nams bija izpārdots un izrāde noritējusi ar lieliem panāku-
miem. Opernieki cildināja viešņu, bet neaizmirsa arī paši se-

vi slavēt, ka turējušies braši un guvuši pēc nodziedātām āri-

jām cēlienu vidū publikas aplausus. Mākslinieki bija paci-
lātā garastāvoklī un ienesa pie vakariņu galda īstu bohēmas

atmosfēru.

Ludmilu un arī Zigfrīdu iepriecēja šie gara kultūras cil-

vēki. Viņi dzīvoja vienīgi mākslai un šai dienai, nerūpēda-
mies par rītdienu. Šai dzīvē bija tik daudz saulainu brīžu,

kad pēc labi nodziedātas ārijas un pacilātas izrādes, publikai
neskopojoties ar aplausiem, mākslinieki visu aizmirsa, —

ikdienību un savstarpējās ķildas —, viņi paceltu galvu un

starojošu seju gatavojās jaunam darbam, alkdami pēc atzi-

nības un vainagiem. Bet atpūtas brīžos, kā šovakar, viņi bi-

ja bezbēdīgi jautri, smējās un jokoja, nenicināja vīnu un

bija laimīgākie cilvēki zemes virsū.

Pēc tam, kad Ludmila bij atklājusi Zigfrīdam savu no-

slēpumu, un viņš savas un viņas dzīves spokojošā traģismā

bija iejuties, viņi ar Ludmilu noslēdza draudzību. Šai drau-

dzībai par pamatu bija pašaizsardzība, spītē apstākļu varai.

Erotika bija pilnīgi izslēgta. Bija satikušies divi vienāda

rakstura un tieksmju cilvēki, kā meteori, klīzdami pa bez-

galības labirintu, kuru lidojumam vairs nestājās ceļā nekas,
nekas

...Viņiem abiem bija savas dzīves traģisma nojauta,
bet šī nojauta bija rēgs, kā mūžīgais iznīcības simbols. Ne-

dzīvot tikai tamdēļ, ka nāve spokojas, absurdi. Vienīgais lī-

dzeklis ir drosme un griba, dzīves mērķis un uzdevumu na-
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sta, kas ir kultūras cilvēka augstākā atziņu sintezē, un ku-

ras dēļ dzīvojuši un miruši cilvēcības krustneši. Nav no sva-

ra, kad cilvēks mirst, bet gan tas, kā viņš dzīvojis, kam

ziedojis savu enerģiju un mūžu, sirmā vecumā vai pašos

spēka gados, ka viņa dzīve nav bijusi tukša un nožēlojama,

bet varonības iedvesmota, lai šī varonība izpaustos tīrā

sirdsapziņā un nesavtīgā darbā.

Zigfrīds un Ludmila lika šo atziņu par pamatu sa-

vai draudzībai. Zigfrīdu nesaistīja Ludmila kā sieviete,

viņš Ģertrūdi mīlēja, un neiedomājās, ka viņam kād-

reiz būtu jāšķiras no savas ģimenes. Ludmila to arī nepra-

sīja un nedrīkstēja to darīt. Ludmila savukārt bija apmie-

rināta, ka viņa Zigfrīdam tuvojusies, atklājusi, saņēmusi
viņa tuvumu. Pašlaik Zigfrīdam nedraudēja briesmas, bet

kad šis brīdis pienāks, viņa paglābs viņu. Tad viņš atkal vi-

ņu uzmeklēs, glāstīs un skūpstīs viņas rokas un atzīsies sa-

vā nevarībā. Tad, ja, tad viņa varbūt sniegs viņam pirmo

skūpstu. Viņš atbildēs šim skūpstam tāpat kā šovakar ne-

atraidot viņas draudzību
...

Pēc vakariņām mākslinieki sāka mūzicēt un dziedāt.

Pēc tam iesākās deja.

Zigfrīds bija labs dejotājs un uzlūdza Ludmilu.

"Es kopš savas iesvētīšanas dienas neesmu dejojusi,"

viņa čukstēja Zigfrīdam, lidodama ar viņu pa zāli.

"Man deja ir vienīgais sports, ko es piekopju. Es kād-

reiz aizraujos un eju uz dejas lokāliem, lai nepaliktu šim

sportam neuzticīgs," viņš atbildēja.
"Arī šovakar no manis jūs iesiet turp?"
"Šī diena manā mūžā ļoti svarīga un es negribu nekā

vairāk."

Pēc tam Zigfrīds dejoja ar visām operas dziedonēm.

Ludmila bija likusi servēt kafiju ar dzērieniem.

Vakars noslēdzās ar šampānieti. Ludmila to dzēra sa-

sildītu.

Zigfrīds un Ludmila saskandināja glāzes klusēdami Bet

viņu acu valoda bija neapklusināma.

Zigfrīdam atvadoties, Ludmila iebilda:

"Lūdzu, piezvanāt, kad būs sastādījies jaunais kabi-

nets."

"Jūs interesējaties par kabineta sastāvu?"
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"Ja!"

"Rīt, parīt tas noskaidrosies."

"Jūs piezvanīsiet?"

"Es piezvanīšu."

"Pateicos!"

Nākošā rītā Ludmila rakstīja kolonelam Raienam vē-

stuli.

"Dārgais draugs!

Vakar man nebija izdevība Jums personīgi atbildēt uz

Jūsu vēstuli. Tādēļ turu savu solījumu un rakstu Jums šo-

dien un lūdzu vispirms saņemt manu vissirsnīgāko simpā-

tiju un padevības apliecinājumu.

Jūs rakstāt par kādu ievainojumu, un es to saprotu,
ka Jūsu sirds ievainota. Es nebūtu tik atklāta, ja es pati
šīs sāpes nepazītu un nebūtu tās nesusi savā sirdī. Tās ir

brūces, kuras var dziedēt mīļa, glāstoša roka, vai arī laiks

ar savu gaitu. Man liktenis bijis žēlīgs un manas brūces

skārusi mīļa roka.Tās gan vēl vārīgas,bet es ceru, ka dzied-

niecības spēks neatslābs un manas brūces sadzīs.

Ja es nebūtu pati ievainota, mans svēts pienākums bū-

tu bijis, Jūs, dārgais draugs, ar noliektu galvu uzklausīt

Jūsu skumjās. Tagad es vairs neesmu tam spējīga. Tas ir

cietsirdīgi no manis, bet es ceru, ka Jūs man piedosiet. Vī-

rietim, kas kā karavīrs skatījies nāvei acīs, būs vieglāk

pārciest ievainojumus, kaut arī tie nav zobena šķelti, nekā

sievietei, kas pati tikko atdzimst cerībā, atgūt savu sirds-

mieru, un atrodas vēl vienlīdzīgā stāvoklī ar Jums.

Jūsu

Ludmila."

Nākošajās dienās likvidējās Amērikas palīdzības bied-

rības ARA nodaļa Baltijas valstīs. Vairākus automobiļus un

citas mantas kolonels Raiens uzdāvināja latviešu organi-

zācijām. Viņš pārcēlās uz Persiju, kur bija izcēlusies re-

volūcija. Pēc neilga laika viņš mira, neredzējis vairs savu

dzimteni Amēriku un arī otro tēviju Latviju, ko viņš bija

iemīlējis.
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Trīsdesmit sestā nodaļa

Jaunais, tā sauktais darba kabinets, bija sastādījies

un stājās pie varas. Tanī bija reprezentētas visas redza-

mākās partijas no sienas līdz sienai. Daudzi šim kabine-

tam pareģoja visilgāko mūžu. Sevišķi priecājās sīkās vidus

partijas, lepodamās, ka tas viņu nopelns.

Pēc neizdevīgā mēģinājuma sastādīt jaunu valdību, ko

viņam bija uzticējusi viņa partija, Zigfrīds, uzņemdamies
J. Pauļuka darbakabinetā atkal ārlietu resora vadību, sāka

ticēt Ludmilas gaišredzībai. Viņam pat uzmācās doma, ka

gadījumā, ja viņš ar Ludmilu nebūtu ticies un nebūtu uz-

klausījies viņas brīdinājumus, viņa partija būtu palikusi
šoreiz ārpusē, valdībā neiegājusi. Ļoti daudz atkarājās

no viņa uzstāšanās par to, ka lielākā zemniecības partija
nedrīkst palikt pasīva, kur tā no valsts dibināšanas dienas

stāvējusi pirmā rindā un līdz šim grožus turējusi savās

rokās. Mēģinājums sociāldemokrātu labo spārnu saistīt val-

dībā, bija jau lielā mērā tuvinājis strādniecību zemniecībai,

tādēļ sadarbība ar kreisiem sociāldemokrātiem nebija no-

raidāma. Tas jau bija solis uz saprašanos daudz plašākā

apjomā un viņa, Zigfrīda, sen senā vēlēšanās. Viņš atcerē-

jās savu pirmo politisko debiju Maskavas kultūras birojā,
kad bija samierinājis A. Ķēniņu ar V. Bastjāni, un bēgļu
Centrālkomitejas apvienošanās politiku. Tagad, valsts ra-

došā darbā, tam bija vēl lielāka nozīme. Jaunā valstī, ar

nelielu teritoriju un divi miljoniem iedzīvotāju, partiju

pretešķībām jānolīdzinas, tautas labklājība stādāma aug-

stāk par dogmu. Šis pirmais mēģinājums nebija viņa ini-

ciatīva, bet citas personas. Tomēr pienāks laiks, kad arī

viņš runās atklāti savu vārdu. Vispirms vērojams pozitī-
vais darbs, vai dogma pakļausies saprātam un personīgās

intereses kapitulēs vispārības labā.

Bet tad viņu sagrāba šaubas: vai viņš, kā politiķis, sa-

vu lomu nav izspēlējis? Viņš bija par elastīgu un vijīgu,
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iegāja kompromisos un bija noslēdzis ar kaimiņu valstīm

dažus neizdevīgus līgumus: atdevis Igaunijai Lauru kolo-

niju un pus Valkas, Lietuvai Palangu. Protams, Saeima

bija šos līgumus ratificējusi, bet tauta viņu uzskatīja par

autoru. Visi viņa pievestie argumenti, kas attaisnoja šo

līgumu parakstīšanu, bija atrodami komisiju protokolos un

Saeimas stenogrammās. Bez tam pie robežu nospraušanas

ar Igauniju un Lietuvu bija ņēmuši dalību arī Sabiedroto

delegāti; bet tauta neiedziļinājās sīkumos un kurnēja, ka

Latvijas teritorija samazinājusies, kaut arī par pāris tūk-

stots hektāriem. Gaisā karājās vēl Ilūkstes apriņķis ar se-

šiem pagastiem, un pēc tiem tīkoja poļu šovinisti.

Vai Ludmila, viņu brīdinādama, neizteica tautas balsi?

Viņa bija pirmā, kas viņam teica patiesību acīs, un bija
atklāta. Viņa teica vēl vairāk: apdraudēta viņa valsts vīra

slava! Viņa neizteica vienīgi savus novērojumus līdz ga-

lam: varbūt arī ārzemēs viņa prestižs cietis? Kāds viņa
personai tagad vairs iespaids, kur viņš vada vienīgi ārlietu

ministriju?

Nākošā dienā Zigfrīds konferēja ar visiem sava resora

departamentu direktoriem un nodaļu vadītājiem .Viņš vi-

sos sīkumos iedziļinājās dažos nenoskaidrotos jautājumos,
mazāk svarīgus izšķīra patstāvīgi, vairāk komplicētus lika

sagatavot nākošai Saeimas ārlietu komisijas sēdei.

Nolēma šovakar mājās nopietni pastrādāt un paņēma
līdz veselu mapi ar dokumentiem. Ministrijā tas nebija ie-

spējams, jo divi reizes nedēļā bija kabineta sēdes un pārē-

jās dienās viņš pieņēma ārzemju sūtņus un privātu publiku.

Bieži pie viņa, kā bijušā ministru prezidenta, griezās ļau-
dis pēc padoma un palīdzības, kam nebija nekāda sakara

ar ārpolitiku. Ne katru reizi bija iespējams atteikt, sevišķi
sabiedriskām organizācijām un māksliniekiem, kuri apstai-

gāja visus ministrus, tik līdz sākās valsts budžeta komisi-

jas sēdes, kurās lēma par pabalstiem mākslas iestādēm un

daudzām organizācijām. Viņš gan budžeta komisijas sēdēs

neņēma aktīvu dalību, ieradās vienīgi aizstāvēt sava resora

budžetu, bija pats no šīs komisijas atkarīgs, bet viņam bija

iespaids uz savas frakcijas locekļiem, tāpat kabinetā, un

tauta to zināja. Tad vēl ārzemnieki iebraucēji, finansisti ar

un bez maskas, ekskursiju dalībnieki un zinātnieki, kas
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apceļoja Latviju informācijas nolūkā, — viņi turēja par

savu pienākumu ierasties ārlietu ministrijā un pieteikties
audiencē. Noraidīt šos ļaudis pie nodaļu vadītājiem neva-

rēja. Starp iebraucējiem bija daudz vecu Latvijas draugu.
Patlaban bija ieradusies angļu parlamentāriešu grupa, ie-

vērojami finansisti un rūpnieki, un viņu pirmais ceļš būs

katrā ziņā uz ārlietu ministriju.

Ģertrūde ienāca viņa darba istabā.

"Vai es tevi traucēju?"

"Tev kas svarīgs sakāms?" Zigfrīds, nepacēlis acis no

darba, jautāja.

"Zigurds saslimis."

"Vai nopietni?"

"Es baidos, ka ar šarlaku."

Zigfrīds atgrūda krēslu un piecēlās.
"Tad jāsauc ārstsiTūliņ ārsts!"

"Nāc un pārliecinies. Jau vakar viņš bija saguris, šo-

dien es viņu aizturēju no skolas."

"Kamdēļ tu man bērna slimību slēpi, Ģertrūde?" Un

viņa vārdos izskanēja pārmetums.
"Es domāju, ka viņš atlabs. Nekā nopietna pie viņa šo-

rīt nevēroju."

Viņi abi gāja uz bērnu istabu otrā stāvā.

"Nu, kā tev klājas, mazais profesor?" Zigfrīds jautāja,

uzlicis bērnam roku uz pieres, kas dega vienās ugunīs.
Zigurdam saskrēja asaras acīs un viņš sāka šņukstēt.

"Nu, neraudi! Es jau tevi nebaru." Viņš atsēdās pie

gultiņas un uzsmaidīja bērnam.

"Man kakls sāp un ir tik karsti," Zigurds izdvesa.

"Tūliņ ieradīsies ārsts un dos tev zāles. Tās tev būs

jādzer un jāklausa ārsta, mammas un manām pavēlēm.

Tad tu drīz vien izveseļosies un varēsi atkal apmeklēt sko-

lu. Apsoli to man, mans mazais, mīļais profesoriņ!"
"Ja!"

Zigurdam bija šarlaks. Ārsts ieteica viņu pārvest uz

slimnīcu. Zigfrīds tam pretojās: viņš pats grib sekot sli-

mības gaitai, kas slimnīcā viņam nav iespējams, kādēļ ār-

stēšanai jānotiek mājās. Nolēma Melitu un mazo Zigfrīdu

pārvietot pie Ģertrūdes mātes.
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Atgriezies savā darba istabā, viņš piesēdās pie rakstām-

galda un gribēja turpināt darbu. Bet domas bija saraustī-

tas, viņš nespēja vairs koncentrēties. Aizpīpējis papirosu

viņš piecēlās un sāka soļot pa kabinetu.

"Ne, ne, Ludmila, mana ģimene man ir dārgāka par

manu karjēru un valstsvīra slavu," viņš pusbalsī runāja.

"Politika var mani saberzt, gluži pareizi — man nograuzt
locekli pēc locekļa. Esmu jau nosirmojis un manu spēku

pagurumu. Vēl daži gadi un es tikšu atmests kā sarūsējusi
dzelzs. Mūsu valsts ir par nabagu, lai tā arī politiskiem

darbiniekiem piešķirtu pensiju, ja tie kā invalīdi atstāj

kaujas lauku. Un tauta protestētu pret tādu likumu, no-

rādīdama uz politiskām partijām: tās lai pensionē savas

partijas biedrus, bet ne valsts. Gods, slava? Pietiek viena

kļūmīga soļa vai pretinieka bezkaunības un slava kļūst par

zvārguļiem, gods tiek samīts dubļos. Klemanso vajadzēja
cīnīties divdesmit piecus gadus, kamēr viņš uzvarēja sa-

vus apmelotājus un tika no jauna ievēlēts parlamentā. Vai

pie mums tas citādi?"

Ģertrūde ienesa glāzi tējas, ko viņš bija lūdzis.

"Zigfrīd, vai tev kādas nepatikšanas?"

"No kā tu to spried, Ģertrūde?"

"Tu esi kļuvis nervozs."

"Vecs un nopietns. Ja, ja, vecs, Ģertrūde!"
"Tu pārspīlē. Tu par daudz strādā un nogurumā tu sa-

skati vecumu."

"Nogurums vislabākais garīgo spēku termometrs."

"Bet ne vecuma. — Avīžu tenkas tagad par tevi apklu-

sušas. Vai tev citas nepatikšanas? Varbūt ministrijā?"

"Man patiešām prieks, ka tev radusies tik dzīva interese

par manām dienesta gaitām."
"Tu mani pārproti, Zigfrīd!"
"Nu labi, par mani pašu ārpus ģimenes."

Ģertrūdei saskrēja acīs asaras, bet viņa centās tās no-

slēpt.
"Es lūdzu, mīļā Ģertrūde, arī mani nepārprast," Zig-

frīds runāja ar uzsvaru. "Mans matu sidrabs, kas dienu no

dienas kļūst spilgtāks, kausēts rūpju biķerī. Nepētīsim pēc

stundas un cēloņiem, kad tanī uzkrājies maisījums no ma-
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nām sirds asinīm, enerģijas un spēka, iegribas un saprāta,
— visas mana garīgā cilvēka substances, kas izkausēts

šinī biķerī, šis process ir norisinājies."

Ģertrūde uztraukta pūlējās sekot Zigfrīda domu gai-
tai. Tas, ko viņš runāja, bija tik oficiāli un sveši.

"Es varētu minēt daudz gadījumu no ievērojamu poli-
tisku darbinieku dzīves: Šoress, Šingarevs, Kokoškins, Erc-

bergers, Ratenaus krita no fanātiķu rokas. Tie pēdējo gadu
nedaudzie notikumi, vēsture pauž daudz vairāk. Mēs tiekam

kā vēršu cīņās izdzīti publikas priekšā, un tā nespēj no-

priecāties, kad asinis plūst, kaut arī tas, kam šodien jā-

mirst, būtu viņas mīlulis un vakardienas dievs."

"Zigfrīd, no kura laika tu esi kļuvis pesimists?"
"Es negribu tev slēpt tā gadījuma, ka šinīs dienās kādā

sabiedrībā man gluži sveša persona, kas sekojusi manai

dzīvei vairāk gadus, man atklāti pateica, pat gaišredzīgi

pareģoja,ka mana politiskā karjera apdraudēta. Ne tanī no-

zīmē, ka šodien esmu ministrs un rīt tas varbūt vairs ne-

būšu : mani kā valsts vīru grib aprakt."
"Es zinu! Es visu zinu, Zigfrīd!"
"Vai tu, Ģertrūde, esi pārliecināta, ka tam jānotiek?"

"Viņa to tev teica! Vienīgi viņa tev to varēja teikt!"

Zigfrīds atspiedās uz Ģertrūdes krēsla atzveltnes.

"Ja, viņa — Ludmila!" Un Ģertrūde žņaudza abām ro-

kām krūtis, itkā gribētu tanīs kaut ko apslēpt.

"Ja, viņa, mani brīdinādama to teica," Zigfrīds apstip-

rināja un nosēdās Ģertrūdei līdzās.

Tas bija pirmais mocošais brīdis, kas kā bezdibenis at-

vērās viņu priekšā. Ģertrūdei bija paslēptas daudz anonī-

mas vēstules, ko tā pēdējā laikā bija saņēmusi. Šīs vēstu-

les pauda Zigfrīda mīlas sakarus ar Ludmilu, un tās, bez

šaubām, bija rakstījušas sabiedriskas dāmas, kas parasti
visu zin un ar savu ziņkārību iespiežas citu cilvēku dvē-

seles dzīvē, dažādi tulkodamas šo dzīvi un mēlnesīgi izdo-

mātus notikumus iznes sabiedrībā. Ģertrūde neticēja šīm

vēstulēm, viņa nedomāja tās arī rādīt Zigfrīdam. Viņa pat

brīnījās, ka vēstules pievākuši un uzglabājusi. Bet dažbrīd

viņu mocīja nojauta, ka viņa un bērni Zigfrīdam itkā par

nastu. Viņa nekad nebija jaukušies viņa valsts un sabied-

riskā darbā, nebija devusi viņam padomus un viņu iespai-
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dojusi, uzstājusies dēļ protekcijām, kā to darīja citu mini-

stru sievas, pat ar to lepodamās. Viņai vienīgais svētums

bija ģimene, to viņa sargāja kā savu acuraugu, tai nedrīk-

stēja neviens pieskarties. Tā, protams, bija veclaiku ētika

un patriarchalisma dievināšana. Arī Zigfrīds bija šis tradi-

cijas respektējis un juties laimīgs šai saulainajā atmos-

fērā, kurā neiešalca ielas dunoņa, bet bija piesātināta ar

lauku dzīves pieticību un rudzu puķu aromātu. Bet, varbūt

modernā dzīve prasīja citas poēzijas? Zigfrīda dvēselē būtu

ieskanējušies citi akordi, jaunas skaņas, kāds cits suģestē-

jošs spēks? Bet tad atkal, kā šovakar, Ģertrūde pārliecinā-

jās, ka tas tā nav: Zigfrīdam ģimene bija viss. Un Ģertrū-
dei zuda bažas un mazticība... Zigfrīds bija uzlicis savu

roku uz Ģertrūdes rokas un viņa dzīslās ieplūda elektriskai

strāvai līdzīgs saviļņojums, krūtīs iedzēla. Nekad viņš ne-

bija iedomājies tā brīža, kas tagad bija pienācis, ka Ģer-
trūde pirmā atklās viņa noslēpumu. Viņš ar rotaļīgu smaidu

bija uzvarējis cilvēkus un dzīvi, ar bērnišķīgu uzticību sa-

skatīdams visos un visur laistošos saules mirdzumu kā visa

dzinēja spēku, ticējis šim spēkam un atdevies viņa kalpībā,

smiedamies par mazdūšīgiem un dzīves sērdieņiem, — ta-

gad viņš bija nevarīgs un nelaimīgs. Nevarīgs savu gaišo,

rotaļīgo dzīvi dzīvot tālāk, ticēt dzīvei kā līdz šim, neiedo-

mājoties neesošo par likteņa dievi, kas kā burve varētu

sludināt viņa bojā eju, aptumšot un aizsegt saules mir-

dzumu! Nesen atpakaļ viņš bija zobojies par saviem drau-

giem, kas neievēlēti Saeimā vai zaudējuši ministru portfe-

ļus, bija kā no sliedēm izsisti un bēga no sabiedrības, itkā

tanī vairs neiederētos un būtu no tās izstumti; viņš tos ap-

rāja un deva viņiem dažādas pamācības, — nenokārt galvu,

atgūt zaudēto un pacelties pāri apstākļu varai un sabiedrī-

bas novērtējumam. Bet tagad viņš pats bija saindējies ar

viņu slimīgo psicholoģiju, kur viņam vēl briesmas nemaz

nedraudēja. Viņš nevarēja saprast, kā tas viss bija noticis,
kur meklējams cēlonis viņa bažām un dvēseles nemieram,

no kura laika viņš iepotējis sevī pārliecību, ka apdraudēta

viņa politiskā karjēra, gods un slava, kas apšauba viņa no-

pelnus un garīgās spējas, — ja, kas ir šie viņa dzīves ārdī-

tāji, kur viņi paslēpušies? Ja, nevarība kā nāve tā uzglū-

nēja no paslēptuves un viņu biedēja, bija paralizējusi viņa
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smadzenes un gribu, šis spoks viņam sekoja ik uz soļa un

nedeva miera, izsmiedams visu gaišo viņa dvēselē
... Viņš

bija nelaimīgs Ģertrūdes priekšā, kas jau zināja viņa at-

tiecības ar Ludmilu, tās varbūt dažādi iztulkoja un iedo-

mājās kā mīlas dēkas un viņa ģimenes dzīves katastrofu.

Vai tā bija atmaksa Ģertrūdei par viņas uzupurējošos mī-

lu? Ģertrūde, bez šaubām, būtu vēl klusējusi, ja viņš pats

viņu nebūtu šodien izaicinājis. Bet viņas vārdos, ka viņa
visu zin, izskanēja vienīgi skumjas.

"Zigfrīd, tu pats man teiksi, kad es tev nebūšu vairs

vajadzīga, es tevi lūdzu to darīt," Ģertrūde vīrišķīgi izru-

nāja šos vārdus. Viņa neraudāja.

"Ģertrūde, jau otru reizi, kad tu man saki, ka varētu

pienākt brīdis, kad tu nebūsi man vajadzīga. Tu itkā ga-

tavojies uz upuri, ko gribi manis labā nest. Bet es neprasu

no tevis šī upura. Tās ir vīzijas, kas tev spokojas, un es to

izskaidroju ar tavu mīlestību pret mani..."

Ģertrūde klusēja. Vienīgi viņas dvēsele runāja un šī

valoda bija skanīgāka par visizteiksmīgākiem vārdiem. Ta-

nī neizskanēja pārmetumi un rūgtums, neiešalcās greiz-
sirdība. Ne sacensties ar kādu citu sievieti, kas gribētu no-

stāties viņas vietā, bet savā mīlā būt lielai un visu piedot,
nest katru upuri, ko Zigfrīds no viņas prasītu. Bet viņš
šī upura neprasīja un to arī nekad nedarīs. Viņa ticēja Zig-

frīdam. Viņa iznīdēs katru šaubu dīgli savā dvēselē, kas

kā ķirmis varētu graust viņas ticību un to satricināt. Un

pateicībā, ka viņu gaišo un skaisto dzīvi neklāj draudoši

padebeši, ka tā tik dzidra un dziļa kā debess velve saules

mirdzumā, Ģertrūde pieglaudās Zigfrīdam.

"Es būšu šo nakti pie Zigurda gultas nomodā. Es viņu

kopšu visu slimības laiku."

"lesim viņu apraudzīt!" Zigfrīds spieda savukārt patei-
cībā Ģertrūdes roku.

Ceļā uz bērnu istabu Ģertrūde ierunājās:
"Saeimas vēlēšanas tikko notikušas un tavu deputāta

mandātu triju gadu laikā tev neviens nevar atņemt. Arī

partija tevi nepiespiedīs nolikt pilnvaras. Tu esi tautā po-

pulārs un viņas mīlulis, Zigfrīd!"
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Trīsdesmit septītā nodaļa

Gadu atpakaļ Zigfrīds bija pasniedzis Lāčplēša dc*-

mes uzdevumā maršalam Fošam augstāko Latvijas kara

ordeni. Tanī pašā laikā Turmonta stacijā bija ieradies Po-

lijas diktātors ģenerālis Piļsudskis, lai tiktos ar nacionā-

lās armijas virspavēlnieku ģenerāli Balodi.

"Tik ilgi, kāmēr es būšu Polijas likteņa noteicējs, Lat-

vija būs pasargāta no ārējām briesmām," viņš bija no jau-

na apliecinājis savu draudzību jaunajai republikai.

Ģenerālis Piļsudskis bija ieradies šai Polijas pierobežas
stacijā speciālā vilcienā, viņa vagona abās platformās bija
uzstādīti ložmetēji un viņu apsargāja viņam padevīgie le-

ģionāri. Stacija bija greznota Polijas valsts karogiem un

perons izklāts tepiķiem, tāpat stacijas telpas, kurās bija
sarīkots mielasts. Leģionāri skaļā manifestācijā izrādīja

savu padevību Polijas valsts nodibinātājam. —

Patlaban viesojās Latvijas valsts metropolē angļu par-

lamentāriešu grupa. Pēc daudzām dažāda rakstura apsprie-
dēm Rīgas pilī notika slēgta sēde, kurā piedalījās ģenerālis

Balodis, kara ministrs Ducens, daži Saeimas deputāti un

angļu parlamentārieši. Šī sēde bij neoficiāla.

"Kāds būtu Lielbritānijas viedoklis, ja mūsu tautā no-

briestu doma, ka mums nepieciešama kādas citas valsts

ārējā aizsardzība?" kara ministrs un Saeimas deputāts Du-

cens pacēla jautājumu.

"Lielbritānijas dominiju pārvaldes robežās?" jautāja

angļu delegācijas vadonis.

"Ar parlamentu, kuru izvēl tauta?' ar valdību, kas at-

bildīga parlamentam; bet ar Lielbritānijas hegemoniju ār-

politikā," Ducens paskaidroja.
"Šī jautājuma apspriešana nav paredzēta mūsu prog-

rammā. Atgriezušies Londonā, mēs to varam noskaidrot.

Ja, mēs noskaidrosim un nekavēsimies atbildēt."

Kara ministrs Ducens nebija pilnvarots ne valdības,
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ne savas partijas uzdevumā pacelt un vispāri kustināt šo

svarīgo politisko jautājumu, kur Latvijas suverēnā vara

atradās tautas rokās un tauta, uz satversmes pamata, bija

ievēlējusi Saeimu, Saeima izvēlējusi valsts prezidentu un

valsts prezidents bija uzticējis parlamenta vairākumam sa-

stādīt valdību. Visi šie izpildošās varas orgāni bija likumīgi
izvēlēti un darbojās. Bet Ducens kā virsnieks bija cīnījies

pasaules karā krievu armijā, pieredzējis visas tās nejēdzī-

bas, kas šo lielvalsti noveda pie sabrukuma un tagad sāka

vērot tos pašus simptomus, kas ārdīja un skaldīja sabied-

rību un sāka graut saimnieciskos pamatus arī Latvijā. —

Šis nesaskaņas sāka jau izpausties kabineta sēdēs kreisā

novirziena likumu projektu izstrādāšanā. Latvija sociālā

likumdošanā bija jau aizsteigusies priekšā visām lielām

kultūras tautām, pievienojusies starptautiskiem līgumiem

par darba laika normēšanu, aizsardzību un inspekciju.

Astoņstundu darba diena bija jau normēta, darba devēji

ar darba ņēmējiem slēdza kolektīvus līgumus, darbojās

slimo kases un daudz un dažādas sabiedriskas organizāci-

jas, kuru mērķis bija propagandēt saimnieciski kulturālu

labklājību. Bet tad darba ministrs nāca ar likumprojektu

par fabriku un laukstrādnieku komitejām, kas bija tikpat
kā rūpniecības iestādes, un lauku saimniecības pārvērst ko-

mūnās. Tas uztrauca Ducenu.

Nesaskaņas valdības sastāvā izpaudās arvien skaļāk un

J. Pauļuka darba kabinets pēc četriem mēnešiem demisi-

onēja.

Piepildījās Ludmilas pareģojums.
"Vēlu jums laimes, ministru prezidenta kungs!" Lud-

mila otru dienu, pēc neuzticības izteikšanas valdībai, pie-

zvanīja Zigfrīdam.
"Es tas vēl neesmu I"

"Valdību sastādīsiet jūs! Jūs būsiet ministru prezidents

un ārlietu ministrs!"

Bija auksts, miglains pavasaris un daudz lija. Šīs tum-

šās dienas bez saules aizkavēja pilsētas mauriem klāties

zaļā segā, un apstādījumu rajonos koku zari bija kaili kā

nobraucītas rīkstes. Ludmila bija nopirkusi Rīgas jūrmalā
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vasarnīcu ar pūrvietu lielu dārzu un gribēja tur pavadīt
vasarā katru brīvdienu. Sirmie, bezlapainie bērzi un apsū-

nojušās gobas šinī dārzā bija kā sērdieņi starp dižajām

priedēm, kuru žuburainos zarus sedza skuju zaļums. Va-

sarnīca bija kāpu aizvēnī un pasargāta no ziemeļu vētrām,
kas sevišķi šopavasar plosījās un dzina bangojošos jūras

viļņus līdz kāpām.

Šinīs nemīlīgās dienās Ludmila reti kad izbrauca uz jūr-
malu. Viņa būtu tik labprāt aizceļojusi uz dienvidiem un

Rivjerā vai Kapri salā pavadījusi kādas nedēļas. Ārsti vi-

ņai to vairākkārt ieteica, jo viņas veselības stāvoklis bija
atkal pasliktinājies un viņa pēdējā laikā stipri klepoja. Bet

viņa nevarēja sev atļauties šī prieka, tik tagad nē, kur vi-

ņas personīgā dzīvē atplauka visas senlolotās cerības, kļuva
gaišs viņas vientuļais dzīves ceļš. Viņa pati brīnījās, ka

bija gaišredzīgi pareģojusi Zigfrīdam politiskās varas mai-

ņu, kas tagad bija noticis fakts. Ludmila ticēja, ka viņam
uzticēs atkal jaunās valdības sastādīšanu un viņš būs mi-

nistru prezidents. Un viņa gaidīja šī sava pareģojuma jau-
nā piepildījuma, apzinādamās, ka ar to viņas iespaids uz

Zigfrīdu kļūs nesatricināms.

Ludmilu arī lielā mērā nodarbināja viņas plašie uzņē-

mumi, sevišķi sakari ar Krieviju, kur viņa bija cietusi ne-

veiksmes. Jo blakus importam viņa bija ielaidušies ekspor-
ta darījumos, nodibinājusi Maskavā savas firmas priekš-

stāvību ar preču noliktavām. No sākuma gāja viss gludi,

naudapar pārdotām precēm ienāca kārtīgi. Tad, pēc kāda

lielāka darījuma, kur viņa uz Maskavu bija nosūtījusi ve-

selu vilcienu dažādu jēlvielu, bija pārtrūkušas visas saites,

viņas pilnvarotais arestēts par spekulāciju un konfiscētas

preču noliktavas. Sākās diplomātiska sarakstīšanās, kas

ieilga veselu gadu, bet rezultātu nekādu. Vienīgi viņas piln-

varoto atsvabināja. Par šīm neveiksmēm Ludmila vairījās

ar Zigfrīdu runāt un viņu, kā ārlietu ministru, apģrūtināt

un iespaidot savā labā.

Šīs pirmās neveiksmes komercijā atstāja uz Ludmilu no-

mācošu iespaidu. Ne pazaudētie miljoni viņu uztrauca, bet

pats notikums kā tāds, jo tā bija pirmā reize viņas dzīvē,

ka viņa komercijā vispār zaudēja. Un šis diezgan nenozī-
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mīgais gadījums bija kā rūgts piliens saldā vīna traukā.

Ja, viņa bija tik tuvu savu sapņu lolojumam, viņas neapzi-

nīgie, Zigfrīdam izteiktie pareģojumi piepildījās, viņā bija

jau nobriedusi pārliecība, ka viņas dvēseles sajūtas nekas

vairs nevarēs aptumšot, tā bija patiešām savāda pasaule,
kurā viņa tagad dzīvoja, tik burvīgi gaiša, visu aptveroša
un piepildoša, bet te pēkšņi neveiksme viņas otrā dzīvē, uz

kuras pamatiem vajadzēja balstīties ir viņas, ir Zigfrīda

nākotnei; tāpat Ģertrūdes un viņas bērnu, kuriem pēc viņas
neilgā mūža vajadzēja kļūt par viņas mantiniekiem. Tas

bija tas attaisnojums, kas paglāba viņu, Ludmilu; no pa-

stāvīgi mocošām domām, ka sagraudama Zigfrīda ģimenes

dzīvi, viņa izdara noziegumu un būtu vedama pie kauna

stabakā vispārcilvēciskā ārdītāja un apsmējēja. Šādos dvē-

seles brīžos sabruka visi attaisnojošie argumenti, kādus

viņa agrāk sev pūlējās iestāstīt un uz tiem bāzēties: šie

argumenti bija tikpat noziedzīgi, kā viņas dēmoniskā ie-

griba, jo labdarība nevarēja izpirkt grēku, pati dzīve va-

rēja sagraut iluzoriskos nākotnes plānus un viņas bagātība

izšķīst kā ziepju burbuļi. Tās bija šausmīgas stundas, ana-

lizējot patieso ar varbūtējo, rokām taustāmo ar miglā tērp-

to. Viņas dvēseles miers bija iztraucēts, uzvandīts kā gruz-

došs ugunskurs, kura apslēptais spēks sāka liesmot un va-

rēja viņu pazudināt.
Patiesībā viņa, Ludmila, un Ģertrūde bija traģiskas

personas: Ģertrūde cieta, zaudējot Zigfrīdu un viņa, cen-

šoties to iegūt. Viņām abām nebija iemesla savā starpā

naidoties, jo mīlēdamas Zigfrīdu, viņas katra centās viņa
labā visu upurēt, katra savā izpratnē. Ģertrūdei bija tā

priekšrocība, ka viņa stāvējusi pie Zigfrīda slavas laikmeta

šūpuļa un viņu sargājusi līdz šai baltai dienai. Viņai, Lud-

milai, bija cits uzdevums: pasargāt Zigfrīdu viņa slavas

augstumos no visām nejaušībām turpmāk un lai šis laik-

mets nekad neaptumšotos. Vai viņa to spēs? Viņas materi-

ālais stāvoklis vēl nebija satricināts, tanī ierauts vienīgi

robs. Bankas viņas kreditus nebija ierobežojušas, bet sa-

biedrībā par viņu spriedelēja dažādi. Galu galā tas tomēr

nebija no svara, ko pasaule par viņu runā. Viņas zaudējumi

Krievijā bija zināmi arī Zigfrīdam: kā viņš tos vērtē? Vai

lepodamās ar savu gaišredzību viņa nebija nožēlojama tuv-
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redze pati savā dzīvē? Vai Zigfrīds vēl ticēs viņas pravie-
tojumiem?

Ludmila šodien palika mājās. Viņa nebija spējīga domāt

par veikaliem un dot rīkojumus savam personālam. Arī

klepus viņu šodien neatstāja un krūtīs bija satricināti visi

iekšējie orgāni. Viņa turēja pastāvīgi smaržainu mutautiņu

pie lūpām un vairījās savas elpas, lai tās neaptrūktu. Vēl

kāda neveiksme un šaubas Zigfrīdā, ka viņa tiek atstumta,

un viņas dienas būs skaitītas, aprakta viņas dzīve, ko viņa

izkarojusi sūrā cīņā soli pa solim. Viņa paņēma no plaukta

kādu romānu, bet neizlasījusi ne dažas lapas puses, aizvēra

grāmatu: domas lidoja citur, acis bija kā apmiglotas. Kā

pavadīt šo dienu, kur rast sev mieru rīt, parīt? Viņa pie-

cēlās un piegāja pie loga, lai pārliecinātos, vai sīkais lie-

tutiņš nav nostājies un viņai neizbraukt uz jūrmalu, palikt
dažas dienas vasarnīcā un atkratīties vientulībā no nelā-

gā gara stāvokļa. Bet vai vientulība viņu vēl vairāk neno-

māks un mitrais jūras gaiss viņas slimību nenovedīs līdz

pēkšņai katastrofai?

Atskanēja telefons.

"Vai būsiet šovakar mājās?" Zigfrīds jautāja.
"Es gribēju gan izbraukt uz jūrmalu, bet laiks ir ne-

lādzīgs."

"Šovakar pēc sēdes starp deviņiem un desmitiem es jūs

labprāt apciemotu."
"Man būtu liels prieks jūs apsveikt, ministru prezidenta

kungs."

"Man vēl lielāks prieks pavadīt dažus mirkļus jūsu sa-

biedrībā. Tad uz redzēšanos!"

"Uz redzēšanos!"

Nē, nē, dzīve taču nebija tik nejēdzīga; ka tā varētu

uz reizi satumst. Viņa, Ludmila, vēl nebija nevienam ļauna
nodarījusi un velti iedomājās, ka viņa noziedzniece. Zig-

frīds pats pēc viņas ilgojās — viņš, nākošais ministru pre-

zidents! Tā jau bija garīga nepieciešamība, kas viņus sai-

stīja vienu pie otra. Zigfrīds to saprata un neinteresējās

par sīkumiem, par viņas firmas zaudējumiem un ko sabie-

drība par viņu, Ludmilu, runā: viņš stāvēja tam visam pā-

ri, ar liela stila valstsvīra skatu saskatīdams valsts un at-

sevišķu individu evolūcijas procesu. Tur nebija mietpilso-
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niskā patriarchālisma dievināšanas: modernais cilvēks ne-

drīkstēja savās garīgās tieksmēs apstāties šī gadsimteņa
uzvarošās technikas priekšā, tam bija jāiet līdztekus. Ja,

Zigfrīds sāka viņu saprast...

Ludmilai šovakar nebija citu viesu. Viņa pat atlaida

kalponi uz kino.

"šodien kabineta sēdē pārrunāja, nodot jūsu fabrikai

jaunu hidroplānu pasūtījumu," Zigfrīds pie vakariņu gal-
da vēstīja.

"Es patiešām priecājos, ka valdība atbalsta manu uz-

ņēmumu."
"Kabinetā pacēlās balsis, ka valstij atpērkama jūsu

fabrika. Arī es par to iestājos."

"Vai tas bija kara ministra priekšlikums?"

"Ja, kara ministra."

"Tas man liels gandarījums, ka valsts vara atzīst mana

uzņēmuma lietderību."

"Jūs bijāt pie mums pirmā celmlauze modernās tech-

nikas laukā. Protams, ja valsts jūsu uzņēmumu atpirktu,
tas būtu paplašināms, būvējot arī sauszemes kaujas apa-

rātus. Bet tas prasītu lielus ieguldījumus, un iekams mēs

neesam noslēguši ārējo aizņēmumu, mums nav svabadu lī-

dzekļu."
"Arī manas domas, ka vienīgi ar nodokļiem mēs nedrīk-

stam monopolizēt rūpniecību. Jau pasāktās dzelzsceļu būves

un citi atjaunošanas darbi nospiež nodokļu maksātājus."

"To, diemžēl, daži mūsu valsts dzīves veidotāji izlaiduši

pilnīgi no acīm. Pēc viņu uzskatiem nodokļu skrūve pie-
velkama vēl ciešāk.

"Un budžeta atlikumi uzkrājami rezervē." Gadu no

gada uzkrāj ams,lai visa mūsu tautas saimniecība būtu pil-

nīgā atkarībā no valsts bankas un finansu ministrijas."

"Šo ceļu mēs ejam."
"Bet radīsies krustceļi, kur būs jāapstājas."
"Var pienākt laiks, kad valsts vicinās ūtrupes āmuru

un tauta ar drebošu sirdi klausīsies šī āmura klaudzienos."

"Ja mēs saimnieciskā politikā tiktāl nokļūtum, valsts

būs izūtrupētāja un pati arī pircēja. Citu reflektantu ne-

būs, vienīgi varbūt ārzemnieki."
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šī sausā saruna aptrūka. Bija jau gluži patīkami iz-

mainīt domas par kardināliem saimnieciskiem jautāju-
miem un diviem gudriem cilvēkiem uzklausīt vienam otra

uzskatus. Bet ne tamdēļ Zigfrīds bija ieradies pie Ludmi-
las. Arī neoficiālo paziņojumu par valdības varbūtēju vi-

ņas fabrikas atpirkšanu Zigfrīds neturēja par tik svarīgu

priekš Ludmilas, kur konkrēts lēmums vēl nebija pieņemts.
Protams, ziņa par valdības uzskatu maiņu, pabalstīt iekš-

zemes rūpniecību bija Ludmilai patīkams gandarījums, jo
vēl nesen atpakaļ tie bija citādi, kad viņa ierosināja šo

savu pārdrošo ideju, būvēt lidmašīnu fabriku, valdība tam

nepiegrieza vērības.

Zigfrīds bija šodien pacilātā gara stāvoklī: viņš bija

saņēmis valsts prezidenta rakstu ar uzaicinājumu, sastā-

dīt jaunu valdību, šodien bija notikusi pirmā apspriede
ar politisko partiju līderiem un viņam bija izredzes sastā-

dīt valdību. Viņš netiecās pēc varas un nesaskatīja savas

politiskās karjēras nostiprināšanos. Bet šī vara suģestēja

un iedvesa pašpārliecību, bija attaisnojoša plašām tautas

masām opozīcijas karā, kurā arī viņš bija pēdējā laikā ie-

rauts, jo katras valdības krīzes laikā visasāk uzbruka viņa
nodibinātai un vadītai ārlietu ministrijai. Ar to bija iz-

skaidrojami asie, nemitīgie cīniņi politiskās varas dēļ ne-

vien Latvijā, bet visās jaunās, pēc pasaules kara nodibinā-

tās republikās kurās parlamentārisms vēl tikko izveidojās

un lielo tautu tradīcijas politiskā dzīvē vēl netika respektē-
tas. Un patiešām brīnišķīgi: tiklīdz atklātībai kļuva zi-

nāms, ka valsts prezidents uzticēs jaunās valdības grožus

viņam, Zigfrīdam, lai gan viņš no valsts galvas nebij sa-

ņēmis oficiālu rakstu, sīkā opozīcija norima, apklusa presē

uzbrukumi, mazās politikas grupas ierāva asti un sāka lun-

cināties kā ap gaļas podu. Vienīgi lielā strādniecības par-

tija ar savu noteikto ideoloģiju turējās savās pozīcijās,

pieteikdama karu katrai pilsoniskai valdībai. Tanī bija

veci, nopelniem bagāti revolucionāri, kas neatzina kompro-

misa, vismaz to maskoja uz ārieni. Viņu iekšējā būtībā

bija jau saskatāma novirzīšanās pa labi, jo pabalstīt ko-

mūnismu nebija iespējams. Daži šīs partijas līderi at-

klāti pateica Zigfrīdam: "Gan jau pienāks laiks, kad

strādnieki ar zemniekiem sapratīsies. Vēl mums par agru.
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Jūs pirmie mūs aicināsiet." Uz to Zigfrīds bija atbildējis:
"Es ticu jūsu vaļsirdībai. Ne zemnieki aicinās strādniekus

vai otrādi, bet mūsu politiskās dzīves nepieciešamība. Es

kā vidutājs izsaku jau tagad savu gatavību pakalpot." šī

saruna notika dažas dienas atpakaļ Saeimas kuluāros. —

"Cik tālu pavirzījies valdības jautājums?" Ludmila

pirmā pēc vakariņām uzsāka.

"Es ticu jūsu gaišredzībai. Minat jaunā kabineta sa-

stāvu!"

"Tas nav grūti uzmināms. Es atturēšos saukt personas
vārdā. Politiskās partijas, kas atbalstīs jauno valdību,
man ir zināmas."

"Tās būtu?"

"Zemnieku savienība, mazinieki un centrs."

Zigfrīds vēroja Ludmilu.

"Vai tā jūsu nojauta? Vai, varbūt, jūsu slēdzieni dibi-

nās uz citiem pamatiem?"
"Man grūti pateikt patiesību. Ir nojauta un arī kaut kas

mani vilina noteikt jūsu dzīves gaitas un sakarā ar to poli-
tiskās kombinācijas, kas jums jāatrisina." Un Ludmila ar

dziļi pētošu skatu pavērās Zigfrīdā.

"Brīnišķīgi... Man patiešām jātic, ka jūs manā dzīvē

kaut ko nozīmējat. Ka jūs šai dzīvei pieskārusies un līdzi

elpojat, bailēs drebēdama un priekā starodama. Tā nevar

būt vienkārša aizraušanās vai dumpīga iedoma, sagraut

manu ģimenes dzīvi. To es jūtu un saku jums atklāti. Es

par to domāju dienas un naktis un citādi neizprotu. Tādēļ

es jums šodien no paša rīta piezvanīju, no ministrijas savā

kabinetā, pašā darba laikā, kur ierēdņi man pasniedza sva-

rīgus dokumentus parakstam un man līdz šā vakara sēdei

bija desmitiem cilvēkiem jāzvana, jābūt kabineta sēdē un

vēl daudz cita darba jādara. Patiešām brīnišķīgi, ka redzu

jūs visur, dzirdu jūsu balsi, klausos jūsu vārdos un ticu

jūsu runai," Zigfrīds aprautos vārdos runāja.

"Labais draugs, jūs sākat mani jau saprast, un tas

mani priecina. Man jāatzīstas, ka esmu patvarīgi pieskāru-

sies jūsu dzīvei, bet esmu centusies to izprast. Man nav

palikusi apslēpta jūsu fiziskā depresija pēdējā laikā. Jūs

pats to nevērojat, jo impulsīvi garīgais kūsā jūsu dvēselē

un traucas nemitīgi uz priekšu. Jūs nepazīstat darba nor-
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mas un nespraužat savām idejām robežas. Pat tie, kas jūs

pazīst — pie kuriem skaitos arī es — un pazīst mūsu pe-

lēko, vienmuļīgo dzīvi un apstākļus, kļūst kritiski noska-

ņoti un dzīvo vienās bažās par jums. Nav taču mūsu sīkā

dzīve tā arēna, kurā liela stila vīriem lauzt šķēpus. Jaunas,
mazas republikas jaunradīšanas darbu nevar salīdzināt ar

lielvalstu pārkārtošanu savā iekšējā izbūvē pēc pasaules
kara: ja, tur būtu jums īstais darba lauks. Bet jūs esat

savas tautas dēls un kā patriots negribat apmainīt artavu

pret vērdiņu. Izšķirošais jūsu dzīvē jums stāv vēl priekšā.
Es negribu jums pareģot, bet nevaru atturēties neaizrā-

dījusi, ka taisni tagad, jums nostājoties jaunās valdības

priekšgalā, jums būs jāiztur eksāmens, kas jūsu dzīvē var

būt liktenīgs."
"Es to apzinos un iešu droši savu ceļu, ko man liktenis

nozīmējis."
"Bet radīsies krustceļi un jums būs jāizšķiras, vai pa

labi, vai pa kreisi."

"Tad es atkal pie jums pieklauvēšu un jūs mani neno-

raidīsiet."

"To esmu jums solījusies."
Kad Zigfrīds no Ludmilas atgriezās mājās, Viņš bija

kļuvis par vienu atziņu bagātāks: politiskās partijas vara

ir stipra tad, ja tai nodrošināta saimnieciskā aizmugure,
šo atziņu bija iedvesusi Ludmila. Ilgi viņi bija par šo jau-

tājumu debatējuši, apsvērdami pro un kontra. Zemniecība

pati par sevi bija stipra, valstij bija jāpabalsta jaunsaim-

niecības un kara gados paputējušās vecsaimniecības. Tas

bija Zemes bankas neatliekams uzdevums. Atlika vienīgi

normas jautājums, kādos apmēros pabalsts izsniedzams. To

noteiks valdības sastāvs, kas vairāk vai mazāk simpatizēja

zemniekiem, un klimātiskie apstākļi katra tekoša gada ra-

žai. Līdz šim neražas gadu nebija un par laukiem nevaja-

dzēja uztraukties. Gluži citā perspektīvā bija nostādīta pil-

sonība, pilsētu un miestu iedzīvotāji, kuri pasaules karā

tiklab kā visu bij zaudējuši; daudzi nebija vēl paspējuši sa-

vest kārtībā savus nopostītos namus un atjaunot rūpnie-
cības iestādes. Protams, arī pilsonību atbalstīja Hipotēku

un Latvijas bankas, bet vienīgi visnepieciešamākām vaja-

dzībām un kur posts bija vislielāks. Visumā rūpniecība un
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tirdzniecība kliboja, tanī sāka iespiesties ārzemju kapitāls

ar augstu procentu normu; sāka rasties inteliģento bez-

darbnieku armija. Zigfrīds, kas visu savu mūžu bija pava-

dījis pilsētā, vēroja šo nenormālo stāvokli, visnotāļ vēl

tamdēļ, ka darba inteliģence bija piesieta pašu mājās un

sev piemērotu darba lauku ārpus dzimtenes retais kāds

atrada. Pirmskara gados šim darba spēkam bija vaļā visas

pasaules durvis, izceļošanas tiesības nebija ierobežotas, bez

tam Rīgā, Liepājā, Jelgavā un citās pilsētās darbojās sim-

tām rūpniecības iestāžu un tūkstošiem dažāda veida kan-

toru. Tagad šīs rūpniecības iestādes tikko atjaunojās, tās

ražoja galvenā kārtā pašu vajadzībām, un starpniecības
kantori bija saskaitāmi uz pirkstiem. Pieslējies lielākai

zemniecības partijai un aizstāvēdams tās ideoloģiju, viņš
bija un palika pilsētnieks un visgaišāk saredzēja darba in-

teliģences kritisko sātvokli un jaunās pilsonības atplauk-
šanas trūkumus. Tādēļ Ludmilas aicinājums, nodrošināt

sev saimniecisko aizmuguri arī pilsētā, bija vairāk kā ie-

vērības cienīgs. Tā bija neatkarības atziņa visplašākā no-

zīmē. Tai pamatā bija tāļredzība visās politiskās kombinā-

cijās un tā nerunāja pretim saimnieciskām interesēm. Pro-

tams, kā nākošās valdības galva viņš varēs indirekti at-

balstīt sen nokavēto. Bet pienāks brīdis, atvērsies tie krust-

ceļi, par kuriem Ludmila runāja, un viņš būs jau sagata-

vojis ceļu savai privātai darbībai, kad nebūs vairs ministrs.

Viņš kļūs neatkarīgs sīkās politiskās cīņās, kur tagad šīs

cīņas kā lietuvēns nomāca radošo valsts darbu.

Nākošās dienās Zigfrīds vēl reiz domās pārkontrolēja

savu sarunu ar Ludmilu. Tur nebija ko kontrolēt: pati atzi-

ņa skaidra un balsti nesatricināmi, palika vienīgi pakļauša-
nās neizbēgamam, kas ievijās kā staipeklis viņa un Ludmi-

las dzīvē un viņus abus saistīja ciešāk, šī dzīve nebija iz-

cīnāma, ta orgāniski sāka izveidoties pati.
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Trīsdesmit astotā nodaļa

Bija jau pagājis pusgads, bet sabiedrībā vēl arvien ru-

nāja par Arnolda Veldres nāvi virsnieku klubā. Tas bija
tik neparasts notikums, kas deva vielu dažādiem spriedelē-

jumiem. Dzīves noliedzēji saskatīja Veldrē izdzīves tipu un

teicās viņa traģisko nāvi jau paredzējuši. Docents Jēkabs

Stirpa nebilda ne vārda. Viņš nebija Veldres cienītājs, at-

cerējās savu ceļojumu kopā ar Veldri no Urāliem un bija
tam sekojis Latvijas brīvības cīņās. Pēc viņa uzskata Vel-

dre bija viens no tiem, kas dzīvi prata baudīt un krita šai

dzīvei par upuri kā senlaiku bruņinieks, kam citas izejas
nav. Troksnis norima pamazām. Dāmas par viņu sajūsmi-

nājās: īsts kavalieris, kas ar Lāčplēši pie krūts un frakā

noslēdz savu dzīvi sievietes dēļ. Tā bija romantika, kas liek

sievietes sirdij nodrebēt un izvilina asaras. Visnelaimīgākā

bij Meta Krastiņa kundze, ka Austras jaunais mūžs ap-

traipīts asinīm, kur asaras un asinis bija viņas ģimenes

locekļus jau novedušas kapā. Bet Austra nežēloja, jo viņa
Veldri nemīlēja. Viņas līgavainis Romāns Celmiņš patlaban

izcieta cietokšņa sodu, ko tam bija piespriedusi kara tiesa.

Par Arnoldu Veldri sēroja Herta. Viņa bija arī vienīgā,
kas Veldres apbēdīšanas dienā bija tērpusies sērās. Viņa

neinteresējās, ko ļaudis par viņu runā: vai viņa bijusi Vel-

dres sirdsdraudzene vai mīļākā. Viņai bija palikuši spilgti

atmiņā šī cilvēka pēdējie dzīves brīži, viņa traģiskās dzī-

ves baigie momenti, kad viņš nolādēja savu pagātni un tie-

cās pēc citas, jaunas dzīves. Viņa šo jauno dzīvi bija jau

varonīgi sākusi, sakostiem zobiem sevi disciplinēdama. Pā-

rēja uz šo dzīvi nebija viegla, bija jāatsakās no daudz kā

un jāpieron strādāt, kaut arī vienkāršu kanclejas darbu.

Dažbrīd viņai šis darbs izlikās pelēks un nekam nederīgs,

aptumšojās redze un deniņos zvanīja nervu lēkme. Tikpat

pelēks un tukšs viņas dzīvoklis, labi, ka māte viņu apkopa

un kādu vārdu ar viņu pārmainīja. Tikai kad Arnolds Vel-
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dre viņai ministrijā piezvanīja, uzaicinādams uz operu un

vakariņām restorānā, Herta atdzīvojās. Viņa viena pati
bieži apmeklēja operu un pēc izrādes šad un tad iegriezās

restorānā, jo viņas mēnešalga to atļāva. Bet Veldres sa-

biedrība viņai bija glaimojoša, visu acis vērsās uz operas

ložu, kurā viņi sēdēja, un viesmīļi pie Švarca Veldres priek-
šā izkusa. Patīkami bija ar Veldri tērzēt: viņam bija iejCi-

ta, plašums. Ja, un kādam nolūkam Arnolds Veldre dažas

stundas pirms traģiskā notikuma viņu un māti otrā dienā

bija aicinājis pie sevis uz pusdienām? Vai, varbūt, saderi-

nāšanās? Pie traģēdijas virsnieku klubā Herta nebija klāt

un pats notikums atklātībā tika noskaidrots ar vienkāršu

sadursmi divu virsnieku starpā.

Reiz Meža kapos Meta Krastiņa kundze satika Hertu

un uzlūdza pie sevis. Viņa aizgāja un satika Rominu un

viņas vīru, Jēkabu Stirpu un citus vecus paziņas. To pašu

vakaru Romina ielūdza Hertu atkal pie sevis un Herta

gāja. Atjaunojās agrākie sakari un uz Hertu visi raudzī-

ar līdzcietību, pārliecināti, ka viņa bijusi Arnoldam Vel-

drem tuvs cilvēks.

"Šovakar mums būs jānoklausās zinātniskos priekšla-

sījumos: par šķidriem un cietiem minerāliem Latvijā.
Tas būs pārsteigums parastajos sabiedriskos vakaros," Jē-

kabs Stirpa pauda Hertai Rominas viesībās, sēdēdams tai

līdzās. Viņš minēja divu augstāko profesoru vārdus, kuri

pēc tējas iepazīstinās slēgto sabiedrību ar savu pētījumu

panākumiem.

"Nākošu reizi lasīsiet jūs, profesora kungs," Herta at-

jautīgi atbildēja. "Esmu jūsu auditorijas klausītāja augst-
skolā un kāda jūsu lekcija varētu ieinteresēt arī plašāku
sabiedrību."

"Mans lekciju cikls vēl nav noslēgts. Kad būšu tiktāl

sastrādājis, publicēšu savu darbu grāmatā."

"Es domāju par to posmu, kurā runa par hercoga Jē-

kaba tirdznieciskiem sakariem ar Franciju."

"Tam vairāk vēsturiska nozīme."

"Taisni tādēļ! Mūsu vēsture vēl maz izpētīta. Visma-

zākajam darbam liela nozīme."
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"Tam es piekrītu. Bet es aizkaru vienīgi savu speciali-
tāti.'"

"Gan radīsies mūsu sengaidītais lielais vēsturnieks, kas

pievāks savā apcirknī arī jūsu uzlasīto graudu. Ar to viņam
darbs paliks vieglāks. Ja jūs atļaujat, es pieteikšu Romi-

nai jūsu priekšlasījumu un viņa to paziņos saviem vie-

siem."

Herta, nenogaidījusi docenta piekrišanas, piecēlās un

uzmeklēja Rominu.

Kad tēja bija iebaudīta un trauki pievākti, Romina ņē-
ma vārdu.

"Man ir liels prieks, ka varu godājamiem viesiem pazi-

ņot, ka augstskolas profesors Kupča kungs nolasīs priekš-

lasījumu par dziedniecības avotiem Latvijā. Profesora kun-

gam ir nopietni pētījumi balneoloģijā. Viņam sekos docents

Jirgensons ar priekšlasījumu — Latvijas zemes slāņi un

viņu bagātības. Es izsaku cerību, ka godājamos viesus šie

referāti nenogurdinās. Sāksim vispirms propagandu par

mūsu zemes bagātībām šaurā sabiedrībā, gan tā atradīs

dzirdīgas ausis plašākās aprindās. Es no savas puses izsaku

pateicību lektoriem, ka paklausījuši manam uzaicināju-

mam, nolasīt dažas nodaļas no viņu zinātniskiem darbiem,
kas vēlāk parādīsies speciālos žurnālos un grāmatās."

Viesu puslokā lēnkrēslā sēdēja vecāks kungs ar iesirmu

bārdu un pāršķirstīja korektūras loksnes. Tad, pabīdījis

penseju tuvāk acīm, viņš pameta ziņkārīgu skatu uz vie-

siem, kas krasi atšķīrās no augstskolas auditorijas un lēnā

balsī iesāka. Viņš runāja brīvi, pamezdams šad un tad pa

skatam loksnēs, patiesībā tanīs neieskatīdamies, bet tās

cildinādams un pēc dažām frāzēm pārlasīdams. Viņš at-

stāstīja sava darba saturu, vispirms definēdams balneolo-

ģiju kā mācību par minerāl un jūras ūdeņiem un dūņām;
tad šīs mācības teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas

ciešā sakarā ar fiziku, ķīmiju, bioloģiju un medicīnu. Bal-

neoloģijai jau senatnē ēģiptieši un grieķi piegriezuši lielu

vērību. Uzglabājušās teikas par nogrimušo Atlantīdu un

tās brīnumavotiem, grieķu teikas par Ahillu un Heraklu,
kas guvuši spēkus, mazgādamies avotu ūdeņos. Grieķi pie
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saviem minerālūdeņu avotiem uzbūvēja tempļus un peld-
iestādes. Tur sapulcējās tautas tribūni, filozofi un māksli-

nieki ar saviem skolniekiem. Tanī laikā maz lietoja zāles.

Vēlāk romieši sacentās ar grieķiem, izkopdami savas peld-
iestādes greznuma ziņā. Visa tā laika architektūra un māk-

sla tika pielietota romiešu minerālūdeņu peldiestādēs. Bija
ādas kopšanas, masāžas, auksta, silta un karsta ūdens no-

daļas ar baseiniem, apsildāmas marmora grīdas, galerijas

ar vannu nodaļām, dārzi un laukumi. Paplašinājās Hipokra-
ta mācība par ūdeņiem un ārsts Herodots ieveda pamatli-
kumus ūdeņu lietošanai. Ķeizara Nērona laikā bija lielā

cieņā siltu un aukstu minerālūdeņu avoti, un romieši katru

vasaru ceļoja uz peldiestādēm, tāpat uz gotu un ģermāņu

zemēm, kur uzcēla grandiozus kūrortus ar visām labierīcī-

bām. Romieši piekopa arī sviedrēšanos, apsauļošanos un

masāža ar eļļu un smaržīgām ziedēm. Vēlāk Romas kūrorti

sāka zaudēt savu labo slavu, pārvērzdamies par izpriecas

un izvirtības vietām. Ar Romas valsts krišanu vandaļi sa-

grāva kūrortus un viņu celtnes. Kristīgie skatījās uz kūror-

tiem ar īgnumu un iespaidoja pāvestu, lai tie vairs netiktu

atjaunoti un būtuaizmirsti. Noliedzapat mazgāties, jo maz-

gāšanās attīstot miesas kārību. Viduslaikos daži valdnieki

un zinātnieki gan mēģināja atjaunot minerālūdeņu peldie-

stādēs, bet viņu pūlēm nebija panākumu. Tikai astoņpds-
mitā gadsimteņa beigās un deviņpadsmitā gadsimteņa sā-

kumā, kad izdarīja ķīmiskas minerālūdeņu analīzes un no-

vērojumus klīnikās, zinātniskais viedoklis guva ievērību.

Bet pie austrumu tautām, turkiem, persiešiem un Kaukāza

tautām balneoloģijā bija vienmēr lielā cieņā un garīdznie-

cība nenoliedza minerālūdeņu lietošanu. Mūsu tautas me-

dicīna izšķir trīs avotu grupas: acu avotus, kur slimie maz-

gāja asarojošās acis; svētavoti kaulu sāpju un ādas slimību

dziedināšanai; avoti, kuru ūdeņi pēc slimnieku novēroju-
miem atstāja sliktu iespaidu: tādus sauca par velna acīm.

Par dziedināšanas labiem panākumiem slimnieki ziedoja

avotiem naudas gabalus, kas atrasti daudzos avotos. Latvi-

jā ir daudz minerālūdeņu avotu. Visur minerālūdeņu avo-

tus, dziedniecības dūņas un jūras peldvietas pieskaita lielā-

kām bagātībām, kas noder nevien ārstniecības, bet arī peļ-
ņas nolūkiem.
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Profesora referāts ilga vairāk kā stundu un daži no vie-

siem jutās noguruši, jo parasti viesībās nāk izklaidēties,
bet ne ar uzmanību sekot zinātniskam priekšlasījumam. Iz-

cēlās debates un profesors deva uz visiem jautājumeim iz-

smeļošas atbildes. Bija redzams, ka balneoloģijā ir sir-

mā zinātnieka sirdslieta. Pulkstens tuvojās jau astoņiem
un daži viesi sāka atvadīties. Rominu tas uztrauca: ja, kas

tad uzklausīsies docenta Jirgensona priekšlasījumu. Pār-

mainījusi dažus vārdus ar vīru, viņa paziņoja viesiem, ka

docents Jirgensons nolasīs savu referātu nākošu reizi un

kādu citu reizi docents Jēkabs Stirpa par hercoga Jēkaba

tirdznieciskiem sakariem ar Franciju.

"Jūs mani izprovocējāt," Jēkabs Stirpa iebilda, kāp-
dams ar Hertu Vaivariņa kundzi pa platajām Morberga na-

ma trepēm lejā. Viņa vārdos tomēr neizskanēja pārme-

tums.

"Tas sieviešu dabā, profesora kungs. Mēs prasām no

vīriešiem personību. Jūs savu personību slēpjat un sabied-

rībā jūs tikpat kā neredz. Tādēļ, lūdzami, neņemat ļaunā."
"Mani pētījumi nav vēl pabeigti un es šaubos, vai pāris

nedēļās tikšu galā."

"Slēgtai sabiedrībai pietiks kādas nodaļas atreferēju-

ma. To šovakar teicami veica profesors Kupča kungs. Ar

šādām pēcpusdienām Romina ieved gluži jaunu sabiedrisku

kultu. Ir taču patiešām lieki nosēdēt dažas stundas pie klā-

ta galda un sarunās kult tukšus salmus, vispāri runāt par

neko."

Viņi soļoja pa Aspazijas bulvāri un nogriezās Krišjāņa
Barona ielā, jo viņiem bija viens ceļš uz mājām. Jēkabs

Stirpa, kas bija nodevies vienīgi augstskolas darbam, jutās

izkustināts no savas noslēgtības, ko viņš līdz šim sargāja.
Savai noslēgtībai viņš nevienam neļāva pieskarties un to

viņš sargās arī turpmāk. Bet Rominas aicinājumu, nolasīt

kādu nodaļu no sava zinātniskā darba viņas sabiedrībā, kā

to bija darījis sirmais profesors, viņš nevarēja atraidīt. Vi-

ņa simpātijas pret Rominu vēl vienmēr kvēloja, tas bija

kā dziestošs saules riets, pilns skumju. Un Romina bija lai-

mīga, atmetusi aušību un skaļumu, savu agrāko galmu pār-

veidojusi gluži uz citiem pamatiem; viņas sabiedrībā tagad

grozījās citi cilvēki. Viņš neņēma arī Hertai ļaunā, ka tā
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viņu izprovocējusi. Herta bija viņa fakultātes studente, sie-

viete, kas nostājusies pati uz savām kājām. Patiešām brī-

nišķīgi, ka latvju sievietē tik daudz garīga spēka un ener-

ģijas, ka pēc kara un revolūcijas gadiem tās atdabūjušas
atkal dvēseles līdzsvaru, nododas radošam darbam un sava

intelekta izkopšanai.

"Es esmu mājā!" Herta sniedza docentam roku.

"Arī es tepat blakus namā dzīvoju."
"Tad uz redzēšanos!"

"Uz redzēšanos!"
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Trīsdesmit devītā nodaļa

Zigfrīds Meierovics bija pa otram lāgam ministru

prezidents, bet ārlietu ministrs kopš dibināšanas dienas.

Pēc deklarācijas nolasīšanas Saeima bija izteikusi jaunai
valdībai uzticību ar prāvu balsu vairākumu un aizgājusi
vasaras atpūtā. Politisko partiju koalicija, kas valdību at-

balstīja, bija stabila un līdz Saeimas rudens sesijai nekādi

zemūdens akmeņi valdības kuģi neapdraudēja. Varēja strā-

dāt mierīgu, intensīvu darbu un sagatavot likumu projek-
tus.

Brīvās stundās, kad aizslēdzās ministrijas durvis un

viņš atradās savas dibinātās korporācijas konfilistru vidū,
vai arī viens staigāja gar jūrmalu, kur vasaru pavadīja

viņa ģimene, Zigfrīdam sāka nobriest doma, dibināt sa-

biedriskus uzņēmumus, akciju un komandītsabiedrības, ko-

operatīvu bankas, kas līdztekus valstij piedalītos saimnie-

ciskās dzīves izveidošanā. Protams, viņš kā valdības galva

nevarēs šais uzņēmumos ņemt aktīvu dalību, viņam arī

nebija kapitāla, lai anonīmi varētu būt līdzdalībnieks, bet

viņš būs idejiskais ierosinātājs, līniju nospraudējs; rīko-

tāji būs viņam tuvu stāvošas personas. Darba lauks bija

plašs un tas aptvēra bez maz visas saimnieciskās nozares.

Valdība kreditēs šos uzņēmumus. Izzudīs starpniecības

kantori, jo zemnieks kā līdzdalībnieks iegādāsies mašīnas,

sēklu un visu pārējo savā veikalā, kas viņu savukārt kre-

ditēs. Abi jau pastāvošie lielie kooperātīvi bija sevī pārāk

noslēgušies, tos apgrūtināja arī uzkrājušies parādi valstij,

tādēļ jaundibināmiem uzņēmumiem ar daudz plašāku ap-

jomu bija vislabākās izredzes. Šie uzņēmumi būs viņam,

Zigfrīdam, tā aizmugure, ko Ludmila pastāvīgi uzsvēra un

kuros viņš kā līdzdibinātājs varēs aktīvi piedalīties, tik-

līdz vairs' neatradīsies valsts amatā. Varbūt arī pretstats

Ludmilas iegribai, sevi pakļaut viņas iespaidam.

Bet dažbrīd Zigfrīda dvēselē ieskanējās cita stīga, ku-

ras skaņas bija daudz maigākas, tīrākas: vai viņam nepie-
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griesties profesūrai augstskolā, kaut arī iesākot ar docen-

tūru? Viņš jau kara gados bija pāris semestrus Maskavas

komercinstitūtā docentējis. Sastrādātais lekciju cikls vi-

ņam glabājās atvilktnē. Jau agrāk viņš par to bija domā-

jis un pats sajūsminājies, bija pieteicies augstskolas pa-

domē, kas viņu bija izvēlējusi par lektoru. Bet pagāja gadi

un viņš nekā šinī virzienā nebija darījis, viņa vietu augst-
skolā aizpildīja citi. Tomēr nokavētais bija labojams un

docentūru viņš varēja arī tagad iegūt. Vai neizšķirties par

labu garīgam darbam, lai saimnieciskā laukā lauž šķēpus
profesionāļi? Šo iejūtu viņam lielā mērā stiprināja viņa
ģimenes laime. Ģertrūde, bez šaubām, ļoti priecātos, un

bērni viņu jau tagad bieži sauca par profesoru.

Šīs domas Zigfrīdā pastāvīgi atplauka, kad viņš pava-

dīja vasaras vakarus savas ģimenes vidū. Te neiespiedās

politisko cīņu un saimnieciskās dzīves troksnis. Viņš bija
kā tā slaidā priede vasarnīcas priekšā, nelokāmi stalta ar

zaļu skuju vaiņagu galvā. Tā spītēja vētrām un salam,

viņa nebija saliekta un nekad arī nelieksies, turēdamās ar

saknēm dziļi zemē. Jau trešo gadu viņa ģimene apdzīvoja
šo vasaras mītni. Simtām reižu viņš izbrīnā bija mielojies

acīm pie šī koka. Vai arī viņam nebūt tikpat stipram un

staltam, neliekties citu priekšā un nekad nepadoties Lud-

milas iespaidam, lai nāk un drāžas dzīves vētras pār viņa
galvu, lai kliedz prese par viņa padarīto darbu, apgānīdama

to, lai politiskie pretinieki raida viņam draudus: viņš stā-

vēs kā šī priede, spītēdama vētrām un negaisiem. Tie bija

svēti brīži. Ģertrūde, viņu notālēm vērodama, pateicās
Dievam: viņas Zigfrīds piederēja vienīgi viņai. Ģimenē

viņš atrada atkal pats sevi. Neviens viņu Ģertrūdei neno-

laupīs, — viņai un bērniem.

Kādā pievakarē gar ministru prezidenta vasarnīcu at-

griezās no viesībām mājās jautra kompānija pacilātā gara

stāvoklī. Tur bija kara resora augstāks priekšstāvis, ap-

gabaltiesas loceklis, viņu kundzes, un pāris studentu.

Zigfrīds dārzā pāršķirstīja ārzemju žurnālu jaunākos

numurus ko bija šodien atvedis no pilsētas. Viņš tikko

bija atgriezies no promenādes jūrmalā un bija nodomājis

šovakar pēc vakariņām ar Ģertrūdi apmeklēt jūras pavil-
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jonu, kur uzstājās jauna trupa. Vakars bija silts un jauks

un aicināja vasarniekus izklaidēties.

Jautrā kompānija sveicināja ministru prezidentu, kurš

sēdēja vaļējā vērandā sētas tuvumā. Dāmām bija rokās
ziedi un viņas ar tiem apmētāja Zigfrīdu.

Zigfrīds piecēlās un gāja ar garāmgājējiem apsveicinā-
ties. Tie bija sabiedriski darbinieki un valdības rīkotos

rautos pastāvīgi viesi.

"Jūs esat ļoti izšķērdīgas, ka izsvaidāt šos skaistos zie-

dus," Zigfrīds, skūpstīdams ģenerāļa kundzei roku, smaidot

teica, turēdams rokā divas skaistas rozes. "Un jūs tāpat,
cienītā priekšsēdētāja kundze," viņš pagriezās pret otru

dāmu, sniegdamies pēc viņas rokas.

"Tas jau dāmuraksturā," ģenerālis iebilda.

"Jā, attiecībā uz puķēm un tualetēm," viņa kundze pār-

laboja.
"Vai nu uz to vien, es gribētu šaubīties. Vecie grieķi

un romieši min savos anālos vēl citas sieviešu iedzimtas

kaislības," jurists konstatēja.

Pienāca Ģertrūde un aicināja visus vakariņās. Galds

esot klāts.

"Mēs ļoti pateicamies un nedrīkstam prezidenta kun-

dzes ielūgumu atraidīt. Bet vai prezidenta kundzes gara

stāvoklis būtu pieskaņojams mūsu kompānijas pacilātībai,
kur mēs no viesībām nākdami esam ceļā uz jūras paviljo-

nu," jurists runāja, izņemdams no svārku pogas cauruma

rozi un sniegdams to Ģertrūdei.
"Par mūsu gara pacilātību nav ko uztraukties. Cerams,

ka pie vakariņām viss izlīdzināsies. Un arī mums ir pa-

domā šai jaukā vakarā apmeklēt jūras paviljonu. Bet vēl

jau agri. Programma sākas pēc desmitiem. Lūdzu!" Zig-

frīds savukārt aicināja.

Pēc dažām minūtēm, kad galds bija pārkārtots un klāts

arī priekš viesiem, jautrā sabiedrība vasarnīcas vērandā

iebaudīja vienkāršas zemnieciskas vakariņas, sarunās kū-

sāja asprātības un atjautīga vārdu spēle. Par politiku ne-

tika minēts ne vārds. Dzīves likstas katrs nesa savā sirdī

un tās nepauda uz āru. Izpalika arī mēlnesība attiecībā

uz citām personām. Arī anekdotus neviens nestāstīja un
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ar tiem neplātījās. Sarunās mirdzēja pacilātība, vienkār-

šība, zobgalības no tautas dainām. Neviens nejutās apvai-

nots, ka attiecīgā frāze viņam mērķēta, dāmas nesarka par

literāriskām divdomībām, kungi neuztraucās, kad viņu
sirdskambaru durvtiņas pavēra un tanīs parādījās kādas

svešas sievietes galva, ko apzināti vai neapzināti cits tei-

cās redzējis. Tas bija vārdu karš un atjautības turnirs.

Visbeidzot tautas dziesmu ieskaņa, cilājot miestiņa kausus.

Visi bija priecīgi un laimīgi.

Izpalika nodoms, apmeklēt jūras paviljonu un iejusties

citā sabiedrībā, kur visapkārt sveši cilvēki un no estrādes

tiek deklamētas nodrāztas kuplejas. Tas būtu tikpat kā

iziet no rožu dārza viršu klajumā, kur visapkārt tīreļi un

purvi izgaro sasērējušu ūdens smaku. Tik uz rīta pusi sa-

biedrība izšķīrās, jo ģenerāļa un tiesneša kundzes bija no-

gurušas, un abi studenti mīļāk sēdēja pie saviem miestiņa
kausiem, nekā dāmām kavēja laiku.

"Zigfrīd, vai mums šodien neizbraukt uz Zemgali pie

radiem, tik sen neesam bijuši? Tev taču šodien kabineta

sēdes nava?" Ģertrūde otru dienu pie brokasta galda jau-

tāja.
"Arī es par to esmu domājis."
"šodien patiešām skaista diena. Un bērni sevišķi prie-

cātos."

"Labi. Es piezvanīšu, ka šodien nebūšu ministrijā un

izsaukšu no Rīgas automobīli."

Pēc stundas Zigfrīds ar kundzi un bērniem sēdās vaļējā
automobīlī, kādas vācu firmas jaunākā modelī, ko ārlietu

ministrija nesen bija iegādājusies. Zigurds nosēdās bla-

kus šoferim kā parasti, kad vecāki viņu ņēma līdz savos iz-

braucienos no pilsētas uz jūrmalu vai citur. Viņš ļoti inte-

resējās par sportu un zināja vārdā saukt visu labāko ko-

mandu futbolistus un citus ievērojamākos sportsmeņus.
Sēdēt blakus šoferim viņam bija vislielākais gandarījums,
kur caur stikla aizsargu varēja pārskatīt šoseju un dot pre-

timbraucējiem brīdinājuma signālus, ko šoferis viņam at-

ļāva, protams, kontrolējot viņa rīcību. Šī kontrole patie-
sībā bija lieka, jo ieraugot jau notālēm kādu braucēju vai

pretimnācēju, Zigurds taurēja vienā taurēšanā itkā bries-

mas būtu nenovēršamas un sadursme neizbēgama. Dažreiz
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Melita, kas sēdēja tēvam klēpī, nenocietās un pārliekusies

Zigurdam pār plecu, arī satvēra mīksto gumijas brīdināša-

nas ierīci un spieda to vienā spiešanā, tā kā visa apkārtne

skanēja un bija jādomā, ka brauc ugunsdzēsēju komanda,
kurai atbrīvojams ceļš jau notālēm. Ģertrūde pastāvīgi
Melitu bāra par šādu nerātnību, bet Zigfrīds neteica ne

vārda, ļaudams bērniem pilnu vaļu. Tomēr vislielākais

prieks šinī izbraucienā bija mazajam Zigfrīdam, kas sēdēja
mātei klēpī: viņš sita rociņām un skaļi smēja. Braucot pa

vientuļām vietām, kad taure klusēja, viņš tūtēja viens

savā sīkajā balstiņā.
Ceļš vijās gar Sloku cauri tīreļa purvam uz Tukumu.

Līdz Slokai tas vēl bija ciešamā stāvoklī, bet tālāk gandrīz
neizbraucams: pasaules karā plankotā šoseja bija braukša-

nai gluži nelietojama: plankas sapuvušas, iegrimušas irde-

najā purva zemē, vai arī vietām izņemtas un šoseja līdzi-

nājās mēslu bedrei ar iegruvumiem un uzkalniņiem. Zig-
frīds pa šo ceļu biežāk brauca, bija ieminējies satiksmes

ministram, ka šoseja no Rīgas jūrmalas līdz Ķemeriem un

Tukumam savedama kārtībā, bet izrādījās, ka visā valstī

pēc kara ceļi atrodas tādā pašā stāvoklī un desmittūkstošu

kilometru ceļus pāris gados nav iespējams izbruģēt. Trūkst

budžeta un nav arī reālas iespējamības labot vienā laikā

šosejas un lauku ceļus. Tas darāms pakāpeniski. Bez tam

šī šoseja nav viena no galvēnām valstī, jo tai lokās blakus

dzelzsceļa līnija. Un satiksme pa šo šoseju nav intensīva.

Zigfrīds brauca pie sava audžu tēva, lauku skolas pār-

ziņa Tukuma apriņķī. Māte viņam bija mirusi, raidot viņu

pasaulē. Tēvs mira dažus gadus pēc tam lielā grūtsirdībā

par savas dzīves biedres nāvi. Viņa tēvs bija ārsts un

māte skolotāja F. māsa. Pēc vecāku nāves mātes brālis bij

viņu uzņēmis savā ģimenē, pasniedzis pirmās skolas mācī-

bas, pēc tam sūtījis Tukumā apriņķa skolā, tad Rīgā ko-

mercskolā. Vēlāk viņš pats bija pelnījies ar stundu došanu

un citādi, tāpat arī studiju gados. Bet grūtā brīdī, kad ar

stundām neveicās audžu tēvs viņam pastāvīgi izpalīdzēja,

uzņēma viņu vasaras brīvlaikā pie sevis, lika apkopt un ap-

gādāt visu nepieciešamo, un rudenim tuvojoties, kad bija

jāatgriežas atkal Rīgā skolā, līdz ar azaida kuli iedeva

naudu pirmām pusgadam panzijai un skolai. Zigfrīds ļoti
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cienīja savu audžu tēvu. Kaut arī viņš nepazina vecāku

glāstus, mātes brāļa labvēlību viņš nekad neaizmirsa. Viņš
daudzkārt domāja, kādā ceļā izrādīt šai ģimenei savu pa-
teicību. Protams, ar naudas balvu tas nebija izdarāms. Pat-

laban bija beidzis augstskolu skolotāja dēls. Vai tam ne-

pašķirt ceļu viņa tālākā dzīvē?

Viņi iebrauca skolā ap pusdienas laiku, un Duksis, uz-

ticamais mājas sargs, tikko sadzirdējis automobīļa rūkoņu,
rēja savā būdā. Mašīnai iegriežoties pagalmā, Duksis at-

stāja savu midzeni, un luncinādams asti, nokaunējies tuvo-

jās Zigfrīdam. Bet Zigurds ar Melitu cēla suni mašīnā, lai

to izvizinātu. Tas katru reizi atkārtojās, kad viņi atbrauca

pie krusttēva sērst, un Duksis, notupies pakaļkājām auto-

mobilī blakus bērniem paceltu galvu noraudzījās savā ap-

kārtnē, nemaz neuztraukdamies, kad Zigfrīda kamera šo

skatu noknipsēja. Viņam bija žēl vienīgi mazā Zigfrīda,
kas raudāja Ģertrūdei uz rokas, jo tas arī gribēja vizinā-

ties. Nekas cits neatlika, kā mazo rauduli celt mašīnā un

uzticēt viņu Melitai. Izrādījās, ka Zigfrīda ģimenes jaunā-

kais loceklis bija Dūksim lielākais draugs, jo tikko iecelts

automobilī, viņš apķērās savām mazajām rociņām sunim ap

kaklu. Zigfrīds pa otram lāgam bērnus ar suni noknipsēja.

Pagalmā saradās mājinieki: sirmais skolotājs ar kundzi

un viņu jaunākais dēls, stalts jauneklis pabālu seju. Vir-

tuves logā bija nostājusies kalpone atlocītām rokām, atrā-

vusies no sava darba pie veļas baļļas. Tā bija svētku diena,
kad atbrauca Zigfrīds šai vientuļajā Zemgales stūrītī, kur

viņš bija pavadījis savu bērnību. Visgaišākās atmiņās at-

mirdzēja visskaidrākie dzīves brīži. Tie saistīja Latvijas
valsts ministru prezidentu ar sirmo tautas audzinātāju un

viņa ģimeni. Patriarchālais te nebija pretstats moderna-

jam, bet likās izlīdzinām, sasaistām divas paaudzes.

"Lūdzu istabā! Ceļā būsiet noguruši," skolotāja kundze

aicināja.
"Vai nepagaidīt bērnus atgriežamies," Ģertrūde bikli

ieminējās.
"Mazais ir Melitas un Zigurda uzraudzībā, nav iemesla

uztraukties," Zigfrīds noteica un pirmais sekoja audžu

mātes aicinājumam. Viņš turēja rokā ciema kukuli — pā-
ris pudeles laba vīna un saldumus.
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Diena pagāja nemanot. Pēc vienkāršām zemnieku pus-
dienām skolotājs izrādīja savam māsas dēlam atkal at-

kopto dārzu, kas kara gados bija panīcis. Sastādīti bija
daudz jaunu augļu koku, šogad pirmo reiz zemeņu dobes

un aveņu krūmāji, kas bija labi padevušies. Tautskolotājs

bija priekšzīmīgs dārzkopis un šī blakus nodarbošanās vi-

ņam ienesa ikgadus tik daudz, ka varēja skolot savus dē-

lus un Zigfrīdu. No nabadzīgās skolotāja algas vien tas

nebija iespējams. Tāpat dažu pūrvietu graudu zeme maz ko

deva, kas pietika pašu vajadzībām un pāris mājlopu uztu-

rēšanai. Vadādams Zigfrīdu pa dārzu, viņš tam skaidroja

angļu šķirnes, apstādamies te pie viena, te pie otra koka,
kuru zari līka no vēl negatavo angļu pārpilnības. Viņš pār-

zināja tik labi katras ābeles vai bumbiera ražu, ka būtu

varējis to pārrēķināt naudā vai arī minēt agrāko gadu ie-

nākumus no sava augļu dārza. Bet viņš to nekad nedarīja,

jo dārzs viņam bija mazāk tirdznieciskas peļņas avots.

Viņš nebija arī savas artavas Zigfrīda izglītībai atzīmējis,
cik to izdevis, un nekad nedomāja par viņa audzināšanu uz-

stādīt tagad rēķinu. Dārzs viņam bija otra dzīve, kurā tas

no agrīna pavasara līdz vēlam rudenim strādāja, nekaunē-

damies rakšanas un mēslošanas, augļu sijāšanas, pakošanas
kastēs un transportēšanas uz Tukumu un Rīgu. Turēt at-

sevišķu cilvēku šim darbam viņš nemēdza, jo uzticējās

vienīgi pats sev. Dārzs bija viņa dzīve vasarā un ziemā šī

dzīve pārvietojās skolā. Ar to pašapzinīgo prieku, ar kādu

viņš rādīja kuram katram savu dārzu, ziemā skolā viņš

priecājās par inspektora un citu darba biedru apciemoju-

miem, lai klasē demonstrētu savu audzēkņu spējas, kuras

viņš prata izkopt un attīstīt. Bez Zigfrīda un viņa dēliem,

kas bija viņa skolā mācījušies, labs vairums citu viņa au-

dzēkņu bija beiguši augstskolu.

Ģertrūde Zigfrīda audžu māti bija jau sen iemīļojusi.
Viņa bija tās lauku inteliģences celms, kura atvases ieza-

rojās jaunajā modernajā dzīvē, jo viņas vecākais dēls bija
ārsts un jaunākais tikko beidzis studijas. Neviens no viņas
dēliem nevēlējās staigāt tēva pēdās, cik ļoti viņa un vīrs

to vēlējās. Dzīve gāja milzu soļiem uz priekšu, izmira

lauku romantisms un pilsēta aicināja uz citu, pārkārtotu

dzīvi, kur romantisms līdz ar valsts tapšanas dienām bija
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jau aizmirsts un asa sacensība izpaudās visos sabiedriskos

slāņos. Viņa priecājās par Zigfrīda un viņa ģimenes ap-

ciemojumu: arī viņa bija lepna uz savu audžu dēlu, un

Ģertrūde ar savu vienkāršību viņai bija kā māsa, kas iz-

pratusi tagadējās dzīves traģismu un pakļāvušies vēl pa-

triarchālismam. šīs abas sievietes bija no citas, vecās pa-

saules: skolotāja kundze šo pasauli jau skatījusi, tanī

priecājusies un cietusi; Ģertrūde šo pasauli no savām ve-

cāku mājām uzņēmusi sevī un droši turējās pamata balstos,
kas viņai šķita nesatricināmi. Tādēļ arī viņu sarunas, bēr-

niem viņu acu priekšā pagalmā spēlējoties, skāra audzinā-

šanas problēmas un māju dzīvi. Ģertrūde stāstīja par

bērnu sekmēm skolā, Zigurda slimību ziemā un viņa kop-
šanu. Daudz un dažādus sīkumus abas sievietes pārrunāja,

iedziļinājās tanīs un tos iztirzāja. Bet ne vārda par poli-

tiku, rautiem un viesībām. Modernais cilvēks viņām abām

šķita pretīgs un viņa dzīve nenosvērta. Tā bija cita pa-

saule, kas stāvēja savrup.

"Tad tu nāksi pie manis par jaunāko palīgu minis-

trijā?" Zigfrīds pie kafijas noprasīja savam audžu brālim.

Viņi bija ar tēvu pa dārzu staigādami pārrunājuši jaunekļa
nākotni un Zigfrīds bija izteicis vēlējumos nodarbināt viņu
ārlietu ministrijā un sagatavot diplomātiskai karjērai. Jau-

neklim bija juridiska izglītība un viņš pārvaldīja arī jau-
nās valodas. Viņš raudzījās mātē, kas nebija informēta.

"Ar to advokatūru arī ir šā un tā: kamēr tu kļūsi sla-

vens un populārs, paies desmitiem gadu. Un mūsu dienās

slava tik viegli nav iegūstama," tēvs runāja.
Māte nebilda ne vārda un raudzījās pietvīkušajā jau-

neklī, kas vēl nebija izšķīries par savu nākotni.

"Es gan onkuļa vietā kļūtu par diplomātu un profe-

soru!" Zigurds izsaucās, sēdēdams pie galda jaunajam J.

blakus un sprēgājošām actiņām raudzīdamies mātē, vai

nebūs izteicis kādu aplamību.

"Zigurd!" Ģertrūde viņu apsauca un pavērās Melitā,
kurai arī bija uznākusi patika runāt. Jo to, ko Zigurds at-

ļāvās, arī viņa vienmēr uzdrošinājās.

"Atstāsim šo jautājumu neizlemtu. Lai paliek līdz citai

reizei, kad atbrauksim atkal pie jums ciemā. Bet līdz rude-

nim lūdzu izšķirties, kad esmu nodomājis ministrijā at-
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svaigot štatu. Arī ārzemju sūtniecību sekretāriātos pare-

dzamas pārmaiņas," Zigfrīds noteica.

Un tā arī notika: rudenī jaunais jurists iestājās ārlietu

ministrijā un Zigfrīda personīgā vadībā gatavojās diplo-
mātiskai karjērai. Vispirms viņam bija jāiziet cauri mini-

strijā visi zemākie posteņi, sākot ar reģistrātoru. Šinī ziņā
Zigfrīds bija nelokāmi stingrs. Un viņu priecināja tas ap-

stāklis, ka pašķīris savam audžu brālim dzīvē ceļu, — ta-

gad ministrijā, vēlāk kādā sūtniecībā par sekretāru.
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Četrdesmitā nodaļa

Pūta dzestri rudens vēji un laukos rugāji bija piesū-
kušies tik daudz mitruma, ka zaķi tos atstāja un mitinā-

jās sausākās vietās. Raža bija padevusies un zemes rūķi
uzelpoja vieglāk; vienīgi pašvaldību un valsts nodokļi tos

nospieda un nedeva elpas savas saimniecības uzlabot ar sa-

viem līdzekļiem. Atvērās gan valsts kase dažādu aizdevu-

mu veidos, gan caur Zemes banku vai ieķīlājot inventāru,
bet visās dzīves likstās piemeklētais zemkopis ar neuzticību

novērtēja šos aizdevumu pabalstus: pienāks laiks un valsts

atprasīs katru santīmu. Tad vēl tie procenti! Braukšana un

tērēšanās pabalstu saņemot! Vienīgi vieglprātīgie un jaun-

saimnieki, kuriem nekā nebija, kāri tiecās pēc aizdevumiem.

Un kamdēļ arī neņemt, kad valsts pati piedāvā un Saeimas

deputāti naudu vai rokā spiež? Varbūt, ka lata kurss sa-

šķobīsies un līdz ar to aizdevums pats no sevis anulēsies?

Tāda situācija bija uz laukiem, kas zemkopjus lielā mērā

apmulsināja.

Bet Rīgā nepazina lauku apstākļus un neinteresējās par

zemkopju sasāpējušām bēdām. Vismazāk tos pareizi novēr-

tēja Saeimas deputāti, kurus tauta bija izvēlējusi kā savus

aizstāvjus. Politika bija tas velns, kas visus dancināja līdz

ārprātam. Bija radies burvju riņķis, kurā iestiga visu vir-

zienu ļaudis, neizslēdzot Saeimas deputātus, kas brāļojās
un pārdeva savu sirdsapziņu atgriezdami tautai muguru.

Veikali un kombinācijas, augsti amati un viesības, līgumi

un kukuļi, automobiļi un bārdāmas, — šis mistrs bija ka-

tram uz mēles un sirds, tas bija elks, ko pielūdza un kura

dēļ gāja bojā sabiedrības labākais zieds. Tā bija trakuma

sērga, kuru dziedināt neviens nebija spējīgs. Šī sērga bija

kā narkoze, kas apreibināja prātus, noved bezjūtu stāvoklī

un cilvēks kļūst par kustoni ar dzīvnieciskām tieksmēm.

Bet visļaunākais bija tas, ka neviens neapzinājās, ka viņš

saindē un ārda savu un savas ģimenes dzīvi, pieviļ draugus
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un iznīcina viņu eksistenci, top par noziedznieku, un ar

dažādu kombināciju veidiem uzspiež noziedznieka zīmogu

arī citiem, draugiem un lētticīgiem muļķiem, savijot visu

sabiedrisko dzīvi vienā neatšķetināmā kamolā. Šis kamols

vēlās kā futbola bumba, kuru pasper ar kāju gaisā un citi

atkal uzķēra un mētā pār galvām un zemes līdzenumu, —

jā, šī bumba bij kļuvusi visas sabiedrības līdzīpašums, goda
un sirdsapziņas priekšmets, tā nedrīkstēja sašķīst un izliet

riebīgo šķidrumu, mistra nāvējošās sastāvdaļas. Ja tas

notiktu, sabiedrība būtu izģērbta kaila, atmaskotos veikali

un kombinācijas, politiķi zaudētu savu prestižu, un viņu
tieksmes, sagrābt valsts varu savās rokās, izgaistu kā bur-

buļi. Tagad bija no svara uzturēt ārējo prestižu un kaisīt

lētticīgiem un tautai smiltis acīs. Ja ne citādi, tad ar bra-

vūru, automobīļos ar cilindriem galvā un viesībās frakās

un ordeņos. Tā bija sātaniska deja, kas kā viesulis biedi-

noši šalkdama drāzās pār mierīgo pilsoņu galvām, šai idejā

bija varoņi ar tumšu pagātni un vēl tumšākiem dzīves ce-

ļiem tagadnē. Tas bija modernās dzīves džess, kas pārkliedz

godīgumu, izsmej sirdsšķīstību, aptumšo prātu un apmul-
sina skatu dzīves patiesā novērtēšanā. Šī džesa mūzika ska-

nēja visā Rīgas sabiedrībā un bija tikko sākusi savu uz-

varas gājienu.
Saeima uzsāka rudens sesiju. Deputāti vasaras brīv-

laikā bij iedeguši, dažs pieņēmies svarā, cits atsvabinājies

no liekiem taukiem. Dažādu komisiju locekļi ārvalsts naudu

bija apbraukājuši visu Latviju, pārbaudījuši valsts uzņē-
mums un no automobiļiem novērtējuši lauku stāvokli. Cits

pie tās pašas reizes bij izmetis spiningu vai arī pavēžojis

un ņēmis dalību vienīgi augstiem kungiem par godu rīkotos

mielastos. Tagad sākās darbi. Kā izrādījās, vasaras brīvlai-

kā politiskie džesbendisti bija cītīgi vingrinājušies un labi

saspēlējušies. Jau pirmās jaunās sesijas sēdēs notika dažu

politisku partiju pārgrupēšanās un apvienošanās. Pēc va-

saras klusuma ieskanējās rudens vētru šalkas. Tā bija tikai

priekšspēle. Koncerta programma bija zināma vienīgi pa-

šiem rīkotājiem, kas vēl slēpa savus nodomus. Visos jauno

valstu parlamentos bija radies savāds politiķu tips, kas lie-

lās kultūrtautās varbūt slēpās zem citas maskas un nevērsa

uz sevi vispārības uzmanību. Jau tas fakts vien, ka valdi-
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bas maiņa notika ik pēc deviņiem mēnešiem vai pat vēl ag-

rāk, un jaunas valdības sastādīšana aizņēma vairākas nedē-

ļas, lielo tautu parlamentos nebija konstatējams: tur iz-

šķīrās ātri, nedaudzi dienās, cīniņi ap ministru portfeļiem
un departamenta direktoru vietām tik uzkrītoši nenotēlo-

jās. Nebija šaubu, ka parlamentāriskām tradicijām te bija

sava nozīme. Bet jaunās valstīs bez tirgošanās nebija do-

mājama pat neviena kārtīga parlamenta sēde. Tika pie-

kopts personīgais kults, savas personas un tuvinieku ma-

teriāla nodrošināšana. Šinī ziņā sevišķi veikli bija mazo

partiju un grupu deputāti, jo tie sevi uzskatīja par katras

valdības regulētājiem un eksistences noteicējiem, vai tā

būtu labā virziena, vai kreisā spārna. Kad atklātā tirgo-
šanās valdības konstruēšanās dienās bija aiz muguras, ne-

pagāja pāris mēneši, un sākās jaunas apslēptas intrigas,
kam pamatā bija vieni un tie paši principi — izkaulēt ban-

ku kredītus, valdības pabalstus, jaunus direktoru posteņus,
kaut arī tie būtu izzīžami no īkšķa, un daudz un dažādas

citas kompensācijas. Ja kāds stūrgalvīgs ministru prezi-
dents uz to neiegāja, viņa dienas bija skaitītas. Un politis-

kie džesbendisti to vien gribēja, lai sāktos atkal tirgoša-

nās no gala, — jaunu izdomātu, labi atalgotu posteņu jaun-
radīšanā.

Sevišķi kustīga bija neliela vidus partija, kuras līderis

bija kāds bijušais sūtnis un jauns, tikko augstskolu beidzis

advokāts. Sūtnis savā neilgā darbības laikā bija pratis ie-

krāt tādus kapitālus, ka varēja iegūt divus staltus namus

un kļūt par padomes locekli vairākās lielās akciju sabiedrī-

bās. Brīvības cīņu gados viņš bija atradies ārpus dzimte-

nes robežām un kā ekonomists atgriezās Latvijā tik tad,
kad valstij vairs nedraudēja briesmas no ārienes un tirdz-

nieciskie darījumi varēja notikt bez riska. Tādēļ bija

skaidrs aprēķins ieņemt kādā kaimiņu valstī sūtņa posteni

un aiz diplomāta personas neaizskaramības spekulēt ar va-

lūtu, dārgakmeņiem un citām lietām. Nevienam arī neuz-

krita sūtņa biežā ceļošana ar ziņojumiem valdībai, kur pa-

tiesībā maz kas bija ziņojams, un diplomātiskie kurjeri no

vienas galvas pilsētas uz otru brauca ik nedēļas šurp un

turp, kas šādus ziņojumus varēja atvest 24 stundu laikā.

Tāpat par diplomāta personīgo bagāžu dažu koferu tilpu-
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mā, ko tas pastāvīgi vadāja salonvagonā, muitas ierēdņi
neinteresējās: vai čemodāni pieblīvēti diplomātiskiem do-

kumentiem, vai sūtņa personīgiem, kaimiņu valstī uzpirk-
tiem augstas vērtības priekšmetiem — sūtņa persona un

viņa koferi bija neaizkarami.

Šo ienesīgo posteni tagadējam partijas līderim pūlējās

izgriezt cits partijas centrālkomitejas loceklis, kas bija
vēl veiklāks. Bet divi nami Rīgas centrā un miljonu iegul-

dījumi uzņēmumos tagadējam partijas līderim bija pietie-

košs atbalsts viņa politiskās karj ēras turpmākai nostipri-
nāšanai. Bija taču izredzes kļūt par ministru un savu ies-

paidu arī dzimtenē sekmēt, neizslēdzot arī mantas stāvok-

ļa uzlabošanu.

Otrs šīs partijas līderis, vēl jauns cilvēks, bija taisījis

apbrīnojami ātru karjēru: tikko ievēlēts Saeimā un jau

partijas līderis. Tas bija iespējams vienīgi ar divkosību un

demagogiju. Būt divkosīgam pret vēlētājiem un citām par-

tijām, solīt šodien vienu, bet rīt darīt citu, bija šī karjērista
lielā māksla. Kad dažreiz apstākļi sarežģījās un viņa poli-
tiskais prestižs likts uz spēli, deputāts pielietoja viskrasā-

kos līdzekļus un pastāvīgi panāca savu. Viņam bija sava

tauta, ierēdniecība, un visi baidījās, ka līderim pārejot citā

politiskā partijā, nākošās vēlēšanās šī tauta varētu iet zu-

dumā. Tas bija bubulis, kas baidīja vecus, nosirmojušus

partijas vīrus. Tādēļ jaunā deputāta politiskais iespaids
vērsās arvien plašumā.

Šai partijai bija vēl viens ievērojams deputāts, kas bija

uzņēmies sakara funkcijas starp lieltirdzniecibu un rūpnie-
cību un iekasēja kārtīgi meslus par vismazāko pakalpoju-

mu partijas un savā labā. Kodīgas mēles šo deputātu bija

iesaukušas par politisko komivojašeru. Tiklīdz kāds likuma

projekts nāca apspriešanā un jau agrāk, jaunā likuma, sa-

gatavošanas stadijā, deputāts ar sakariem ieradās pie iein-

teresētām personām, vai tie bija banku direktori, rūpnie-

cības priekšstāvji, anonīmas sabiedrības, lauksaimniecības

biedrības vai ārzemnieku kompānijas, kas no sava vidus

izbīdīja Latvijas pavalstniekus kā salmu vīrus, un veda

sarunas par viņu interešu sargāšanu augstā namā. Kad bi-

ja panākta vienošanās par atbildību, sākās citu politisko

partiju apstrādāšana, piesolot zināmas kompensācijas citā
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jautājumā. Tādēļ arī notika tā brīnišķā parādība, ka da-

žiem strīdīgiem jautājumiem vienā Saeimas sesijā radās

balsu vairākums, bet nākošās sesijās tos atkal anulēja. Tā

tas notika ar spēļu kazino, hipodromu, valsts degvīnu un

daudziem citiem saimnieciskiem jautājumiem, par muitu

nemaz nerunājot, jo muitas liktenis mainījās vai ikkatrā

sesijā. Cietušie bija darba rūķi, bet ārzemniekus ļoti bieži

izģērba kailus un tie bija spiesti savus uzņēmumus Latvijā
likvidēt.

Līdztekus politiskam džesam tāds pats stāvoklis attī-

stījās arī pašvaldības iestādēs un sabiedriskā dzīvē vispār.

Rīga bija vēl arvien internacionāla pilsēta, bet ne Latvijas
valsts metropole vārda pilnā nozīmē. Skaistos dārzus un

alejas nerotāja vēl neviens piemineklis, kas atgādinātu ze-

mes iedzīvotājiem un ārzemju tūristiem, ka šo pilsētu 700

gadus atpakaļ cēlušas latvju rokas, ka skaistās baznīcas,

pilis un citas vēsturiskās ēkas būvētas no mūsu pašu ak-

meņiem un māla, mūsu senču darinātas, ka uz viņu salī-

kušām mugurām izauguši baznīcu torņi, kas debesu velvē

izstiepušies skuma, neredzēdami savā tuvumā darinātāju

piemiņas zīmes. Cara laika pieminekļi bija novākti, bet

uz viņu pamatiem putni cēla sev ligzdas un Saeimas vai pil-
sētas vēlēšanu dienās šos pamatus aplipināja aģitācijas

plakātiem. Ka pie Rīgas mūriem notikušas latvju tautas

brīvības cīņas un tūkstošiem varoņu šinīs cīņās krituši, to

sirmā Rīga kaunējās atzīties un liedza tautas varoņu pie-

minekļiem vietu. Internacionālais bija valdošais. Pilsētas

tēvi kaunējās nacionālās apziņas. Par brīvības cīņām ne-

minēja pat skolu grāmatās, vienīgi izvedot kādu veckareivi

uz pēdējo dusu, pie viņa kapa pateica dažus vārdus, ka viņš

tur un tur līdzi cīnījies.
Šis garīgā tukšuma džess, kam pamatā bija ieraušana,

uzdzīve, kombinācijas un partiju viltus, bija izaudzinājis

moderna tipa pilsoni, kas godam reprezentēja savu stā-

vokli sabiedrībā. Viens no šī tipa vīriem bija bijušais kon-

suls kādā kaimiņu valstī, — Fedors Koncils, kas no kāda

ārzemnieku uzņēmuma bij paspējis izdabūt visus dibinātā-

jus laukā un pats nosēsties viņu vietā. Šis uzņēmums nebi-

ja nekāds plašais, tanī nedunēja mašīnas, neklaudzēja ve-

sera sitieni, tanī neapstrādāja jēlvielas un firmas vadītāji



379

nemieloja savas acis kāda tautai vajadzīga priekšmeta ra-

dīšanā, bet toties ienesīgs: uzņēmums bija naktssargu ar-

telis. Daži simti sargu, katru vakaru, ar atslēgu buntēm

apjozušies, atstāja kādas šauras ieliņas patumšās kantora

telpas, kurās valdīja Fedors Koncils. Kamzoļus, formas ce-

pures un nūjas neizsniedza pats bijušais konsuls ar augst-
skolas izglītību: to izdarīja pāris jaunkundzes, kas saņēma
dažus latus mēnesī, tikpat daudz kā paši sargi. Fedors strā-

dāja pie līguma formulāriem, pastāvīgi tos grozīdams, iz-

gudrodams vienu saistošāku klausuļu par otru, lai klientus

— veikalniekus un namsaimniekus — pieķēdētu jo ciešāk

savam uzņēmumam, un tad — kase! Ja, to viņš pārzināja

personīgi. Neviens santims bez viņa ziņas netika izdots.

Neviens klients nedrīkstēja maksājumus nokavēt. Patie-

sībā darba nebija pārāk daudz Fedors meta acis uz kā-

du citu uzņēmumu, anonimu paštautiešu linu punktu un

eksporta kompāniju, šinī uzņēmumā kā akcionāri piedalī-
jās advokāti, ārsti — pa daļai Fedora konfilistri. šie kungi

priecīgi pārsteigti, kad viņu konfilistrs uzņēmās direkto-

ra-rīkotāja funkcijas, jo viņi bija pārāk nodarbināti un at-

nāca vienreiz gadā uz ģenerālsapulci, saņēma dividendes,

ja tādas maksāja, bet visbiežāk piepirka jaunas akcijas

klāt, jo uzņēmums pastāvīgi kāvās ar naudas badu. Te at-

vērās bijušam konsulam plašs darba lauks. Protams, ne

tanī nozīmē, ka viņš kļūtu šī uzņēmuma idejiskais vadītājs,

patiesi attīstītu eksportu un sekmētu importu, nostāda-

mies uz valstiskā viedokļa: viņa cenšanās izgāja uz to, pie-

vilkt šinī uzņēmumā jaunus akcionārus-kapitālistus, sasai-

stīt viņu privātīpašumus ar garantijām un nolaist pašu uz-

ņēmumu dibenā, piesavinoties lētticīgo galvotāju namus

un lauku mājas. Viens sešstāvu nama īpašnieks uz šo mak-

šķeri bija jau uzķēries, ievēlēts par valdes locekli — sub-

stitūtu, parakstījis jau dažus fiktīvus darījumus, bet vilci-

nājās vēl izdot uz savu namu obligācijaas. Fedoram šis īpa-

šums ļoti iepatikās, namā bija vairāk kā simts dzīvokļu un

tas ienesa divi miljoni īres naudas. Lai pārliecinātu naivo

pilsoni par uzņēmuma drošību, bijušais konsuls nodomāja

piedāvāt ārlietu ministram akciju paketu un arī Zigfrīdu

piesaistīt uzņēmumā. Ja, kad jau ministri, kaut anonimi,

piedalās kāda akciju sabiedrībā, tad par veikala drošību
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nav ko šaubīties, — labākais arguments, kaisīt lētticīgiem
smiltis acīs!

Kādu dienu Fedors Koncils pieteicās savam bijušam še-

fam ārlietu ministrijā.

"Es ņemu to brīvību, apgrūtināt ministru prezidenta

kungu gluži privātā lietā," viņš uzsāka sarunu.

Zigfrīds neuzticīgi pavērās runātājā.
"Es atļaujos piedāvāt prezidenta kungam nelielu paketu

mūsu anonīmās sabiedrības akciju. Pērn mēs izmaksājām
15 procentus dividendes."

"Es nepiedalos nevienā privātā uzņēmumā!"
"Atļaujat, prezidenta kungs, Valtera un Rapas akciju

sabiedrībā jūs esat akcionārs."

"Grāmatu izdevniecībā ietilpst kultūras jautājumi.

Mākslu un kultūru es pabalstu privāti un kā valdības galva
arī no valstiskā viedokļa."

Zigfrīds uzmeta sava resora bijušam ierēdnim nicinošu

skatu. Viņš bija daudz dzirdējis par šī ierāvēja tumšiem

veikaliem un brīnījās par viņa pārdrošību, nākt ar šādu

priekšlikumu.

Bijušais konsuls saprata situāciju. Viņš tomēr neuz-

traucās, jo durvis viņam jau vairākkārt bija parādītas. Ar

skandālu viņš bija atstājis konsula vietu un tikko nenokļu-
va cietumā. Viņš bija glums kā zutis un prata aizvien iz-

locīties vissarežģītākos gadījumos. Viņš atvainojās, ka

traucējis, un zemu palocījies atstāja Zigfrīda kabinetu.

Viņa tuvākais ceļš bija pie kāda bijušā viceministra, pie-
dāvāt tam akciju paketu. Viņš cerēja katrā ziņā eksportko-

misijai piesaistīt kādu iespaidīgu personu. Galvenais —

iegūt sešstāvu nama obligācijas!

Politiskā atmosfēra sabiezēja. Nebija vēl pagājis pus-

gads, kad notika valdības maiņa, bet politiskās partijas
meta atkal kūleņus un visādi zīlēja. Viskustīgākās bija
centra partijas un vienvīru grupas, atšķēlušās no lielākām

politiskām vienībām un gatavodamās uz savu roku jau lai-

kus ceļu nākošām Saeimas vēlēšanām. Tā kā zemniecībai

un strādniecībai katrai par sevi parlamentā nebija absolū-
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ta balsu varākuma, viss atkarājās no pilsoniskām vidus

partijām un minoritātēm. Patiesībā situāciju pārvaldīja
centra grupas, jo minoritātes vēl nebija nākušas pie atzi-

ņas, ka valsts darbs veidojams visu tautību slāņiem, nevis

separātisma noslēgtībā un šķielējot uz ārieni. Nesen Ludmi-

la bija minējusi Zigfrīdam sarunu ar kādu Rīgas vācu tau-

tības patricieti, no kura īrēja savai firmai preču nolikta-

vas. Priekšlikumu, slēgt kontraktu uz vairāk gadiem, pat-

ricietis bija strupi noraidījis, motivēdams: "Mēs dzīvojam
valstī un apstākļos, kur nevaram būt droši, kas notiks pēc

gada vai divi gadiem." Šāds uzskats bija ieperinājies arī

daudzu latvju pilsoņu smadzenēs. Šīs pilsonības priekšstāv-

ji bija ievēlēti Saeimā, un turējās vienrokus ar valsts no-

liedzējiem galējā labā un ekstrēmistiem kreisajā spārnā.

Tādēļ arī notika neizbēgamais — mākslīga valdības krīzes

radīšana. Par to sačukstējās vispirms deputāti savā starpā,
žurnālisti uzķēra dažas atsevišķas frāzes un publicēja tās

presē. Sensāciju alkstošā sabiedrība izpauda šīs ziņas rau-

tos un restorānos. Un Latgale, kas bija pieteikusi savu na-

badzību jau gadu atpakaļ, deklarēja to pa otram lāgam.

Pagaidām vēl priekšlikumu un vēlējumos kārtībā. Tad no-

tika fatālais starpgadījums ar virsniekiem un Saeimas de-

putātiem vagonā, ceļā no Liepājas uz Rīgu, kad virsnieki

jautrā gara stāvoklī izraidīja no kupejas augstā nama lo-

cekļus. Saeima neapmierinājās ar kara ministra Ducena

paskaidrojumiem un izteica valdībai neuzticību. Tas notika

tanī dienā, kad Ducens saņēma no Londonas viņam perso-

nīgi adresētu vēstuli, sakarā ar angļu parlamentāriešu ne-

seno viesošanos Latvijas metropolē, kas bija atbilde viņa,

Ducena, uzstādītam jautājumam par Latvijas pakļaušanos

Lielbritānijas dominiju sfērā. Vēstulē bija formulēts angļu
valdības viedoklis: pagaidām Lielbritānija būtu ar mieru

sūtīt savu virskomisaru maršala H. personā. Viss pārējais

atkarājoties no latvju tautas
...

Pēc neuzticības izteikšanas valdībai, Zigfrīds no Saei-

mas brauca pie Ludmilas.

"Kas noticis? Vai jums nepatikšanas?" Ludmila viņu

saņēma.
"Jūsu pareģojums piepildījies."
"Valdība gāzta?"
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"Ar lielu balsu vairākumu. Fatālā virsnieku incidenta

dēļ ar deputātiem."
Ludmila veda Zigfrīdu savā buduārā.

"Un tagad?"

"Ja, tagad —!" Ludmila neizrunāja frāzi līdz galam.
Viņa bija uztraukta un drebēja.

"Tagad es atrodos jūsu rokās!"

"Un es jūsu! Tāda, kāda es esmu, vārga, slima. Bet ar

nelokāmu gribu, dzelzs enerģiju! Visu, visu es nolieku pie

jūsu kājām un upurēju jums!..."

Zigfrīds satvēra Ludmilas rokas. Bija pienācis izšķiro-
šais brīdis, kur viņam jāizšķiras, vai palikt romantisma

aizvējā, sava audžu tēva pasaulē, klausīties Zemgales mie-

rīgo lauku elpu kā agrā bērnībā un jaunekļa gados, kad

kā students klaiņoja pa birzēm un pļavām, nezināja cita

skaistuma un dvēseles miera. Arī vēlāk, vīra gados un

valsts tapšanas laikmetā šis romantisms viņu nesa pāri
visām briesmām, tas bija kā Betlēmes zvaigzne, kas sve-

šās zemēs rādīja ceļu atpakaļ uz dzimteni, lika sirdij strau-

jāk pukstēt arī šovasar, kad dažu dienu atpūtā mina bēr-

nības tekas un visa viņa dzīve viņam šķita kā šalcoša puķu
druva dabas klēpī. Vai aizspiest ausis un neklausīties citā

šalkoņā, kurā ieskanējās modernās dzīves vētras, citu zem-

ju vēji, kas nāca no viena kontinenta un traucās pāri oke-

ānam uz citu pasaules daļu, skāra arī Latviju un ierāva

zemi un ļaudis citā sfērā? Vai viņš to vairs spēj ? Tāpat kā

arklu ir atvietojis motors — modernā dzīve ir pakļauta cī-

ņai uz dzīvību un nāvi! Modernais cilvēks nepazīst bailes

un nebaidās neveiksmes, bet vienīgi uzvaru vai bojā eju ...

"Ludmila, es neprasu no jums nekāda upura manis labā

un nevaru arī jums tādu piesolīt, ja jūs no manis to prasī-
tu. Mūsu attiecībām un dzīvei ir daudz dziļāks saturs, kur

ar vienreizēju uzupurēšanos nekas nav sasniedzams. Ne ga-

dījuma rakstura, kā jūs to paši zināt, nedz filantropisku

piegaršu. Mēs esam tanīs gados, kad jauneklīga aizrauša-

nās mums vairs neimponē, un loterijas spēlei mēs vēl ma-

zāk ticam. Es neticu arī jūsu gaišredzībai, kā neticu pra-

vietojumiem vispāri. Bet jūs esat tā sieviete, kas manu

dzīvi visgaišāk skatījusi un novērtējusi. Varbūt to darī-

juši arī citi, notālēm vērojuši un tanī iedziļinājušies. Visi,
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kas to būtu darījuši, atturējušies no saviem spriedumiem
un vai nu mani slavējuši, vai pēluši. Bet jūs, Ludmila

pieskaroties manai dzīvei esat man līdzi dzīvojuši, pare-
dzēdama šīs dzīves notikumus līdz šai dienai. Zināmsposms

ir nostaigāts, tālākais ceļš liekas mums kopēji ejams. Es

neprasu no jums, Ludmila, nekādus nākotnes pareģojumus:
tos mums rītdiena pati diktēs. Viens man tomēr skaidrs:

jaunās valdības galva un ārlietu ministrs es vairs ne-

būšu ..."

"Pēc pusgada, pēc gada jūs sauks atpakaļ valsts darbā!

Jūsu valstsvīra slava nav vēl norietējusi, tā nekad neap-

tumšosies!"

"Patiesībā man ir stāvējusi kūmās Laimes māte, pa-

šķirdama man visur ceļu, vienīgi šīs dienas noslēgums mani

neapmierina. Es vairākkārt iedomājos noiet no politiskās
dzīves skatuves kā Valdeks-Russo vai Klemanso: pirmais,
kad tam parlaments gandrīz vienbalsīgi izteica uzticību,
Vecais tīģeris — izglābis Franciju."

"Starp Valdeku-Russo un jums nav liela starpība: jums

parlaments pieci gadi dāvājis uzticību un jūsu darbs latvju
tautas labā ir lielāks par to, ko franču valstsvīrs atstāja

savai tautai. Klemanso jau pieder vēsturei, bet latvju tau-

tas vēsture vēl nav rakstīta un tā nevarēs neminēt jūsu

mūža darba pirmo posmu. Šis darbs nav noslēdzies ar šo

dienu, tam jāvirzās jaunā gultnē, jāapaugļojas kā sievie-

tei, kas negrib nokalst vientulībā, šis orgāniskais likums

ir noteicošs visa dzīvā jaunradīšanai, — arī domas, idejas

un darba elpojumā."

"Ludmila, jums ir sava dzīves filozofija."

"Ja, dzīves filozofija, kas neatzīst sentimentālitātes."

"Vai arī jūsu dzīvi regulē šī atziņa?"
"Mana dzīve bija veltīta jūsu dzīvei. Tagad mūsu ce-

ļiem jāsakūst. Mana šaurā taciņa ir izbeigusies. Es neredzu

ceļa, pa kuru man vienai iet — bez jums."
"Ludmila!"

"Jā, Zigfrīd!"
"Mums jāizšķiras — kopīgi vai katram atsevišķi."
"Kopīgi kā sirdsdraugiem visas pasaules priekšā! Jau-

nā lidojumā, kas nepazīst šaubu un kur neskatās atpakaļ.
Es nedzīvošu ilgi, bet tie nedaudzie gadi, kas man vēl pie-
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šķirti, būs veltīti jūsu jaunās dzīves triumfam, jūsu slavas

un nemirstības oreolam. Tas ir bijis un paliks manas dzīves

saturs. Es esmu izmocījusies, gaidīdama šī mirkļa —"

"Ludmila!"

"Jā, Zigfrīd! Un tauta jūs sauks atpakaļ! Un valstij

vajadzēs viņas cēlāja, liela un stipra!"
šinī vakara stundā Zigfrīds ar Ludmilu noslēdza mūža

derības. Kaut arī Ludmila teicās neatzīstam sentimentāli-

tātes, viņa bija tomēr sieviete, kas neatraidīja Zigfrīda

glāstus. Viņi vairs nerunāja par politiku un tiem reāliem

pamatiem, uz kuriem jābalstās Zigfrīda jaunai dzīvei, —

tas bija izrunāts, apspriestas pro un kontra varbūtības. Vi-

ņi arī nepieskarās jautājumam par Zigfrīda šķiršanos no

Ģertrūdes un nenozīmēja dienu, kad viņu abēju dzīve ofi-

ciāli savienosies. Kaut arī netika minēts vārdos, ka viņu

līdzšinējai draudzībai jāuzspiež atklātības zīmags, tiklab

Zigfrīds kā Ludmila to saprata, ka tas darāms, tiklīdz Zig-
frīds būs atdevis valdības grožus un ārlietu resora vadību

citai personai. Tas bija likvidācijas process, kas jau iesā-

cies un kuru aizturēt Zigfrīds nespēja.
Kad Zigfrīds bija aizgājis un Ludmila atradās viena,

viņai uznāca skumjas un grūtsirdība. Viņa šodien bija sa-

ņēmusi ziņas par kolonela Raiena nāvi un atcerējās savu

korespondenci ar viņu. Nāve bija nostājusies starp viņu,

un Zigfrīdu. Toreiz, ja viņa nebūtu atraidījusi, Raiens ne-

būtu ļāvies sevi pārcelt uz Persiju un nebūtu, varbūt, miris.

Vai nāves elpa neskar arī viņas derības ar Zigfrīdu? Vai

tā nebija liktenīga sagadīšanās, ka ziņu par kolonela Raie-

na nāvi viņa saņēma taisni šovakar, Zigfrīdam atrodoties

ceļā uz viņas dzīvokli, kur viņš bija izšķīries par savu jau-

no dzīvi ar viņu, Ludmilu? Ko šis iznīcības spoks gribēja
no viņas un Zigfrīda? Sev jaunu upuri? Ne, ne! Tagad par

to nedomāt...

Ludmila gribēja priekā gavilēt, izkliegt savu laimi pa-

saulei: viņa sasniegusi savu mērķi — būs ministra, mini-

stru prezidenta, valsts prezidenta kundze! Zigfrīda slava

būs viņas laime. Viņa neslimos un plauks kā jaunā zemē

pārdēstīts stāds. Šim stādam viņa savām rokām gatavos

lecekli, sijās irdenas smiltis, to kops un laistīs. Viņai būs

tagad izdevība ceļot un kopt savu veselību. Dvēseles līdz-
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svars stiprinās spēkus, gribu un enerģiju. Zigfrīds atbal-

stīs viņu un viņa Zigfrīdu .. .

Bet Raiena nāves ziņa šo nakti Ludmilu sapņos biedēja:

viņa murgoja un vairākkārt pamodās. Nākošā rītā viņa
piecēlās nogurusi un apātiska.
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četrdesmit pirmā nodaļa

Ārpus savas partijas Zigfrīdam bija tuvi domu biedri —

Marģers Skujenieks, Vilis Holcmanis un citi kreisā spārna
parlamentārieši, ar kuriem viņš trīs gadus bija strādājis

kopā valdībā. Viņu negribēja aiziet no politiskās dzīves,

neatvadījies no viņiem ārpus Saiemas un ministrijas auk-

stām sienām. Viņš tos uzaicināja kādu vakaru pie Švarca.

"Parīzē, Versaļas miera konferences laikā, kad mēs pū-

lējāmies par Latvijas populārizēšanu un valstisko ideju

vispār, neviens no mums nedomāja, ka nodibinājuši neat-

karīgu valsti, mēs šķiedīsim tik daudz laika politiskās situ-

ācijas noskaidrošanai ar pastāvīgām valdības maiņām. Ne-

sen man vācu deputāts mācītājs Kellers teica, ka viņš pusi

sava darba laika, ārpus Saiemas sēdēm, pavadot gaidīšanā
ministru uzgaidāmās telpās. Mēs, latviešu deputāti, upurē-

jam pusi sava darba laika politisku kombināciju vīļāšanā,
pareizāki sakot gremošanā," Marģers Skujenieks pirmais

pieskārās sasāpējušiem dienas jautājumiem.

"Mēs lietojam politiku gremojamās gumijas vietā. Kat-

rai tautai savi gardumi, no kuriem tā negrib atteikties,"
Vilis Holcmanis piemetināja. Viņš bija upurējis savu labo

advokāta praksi un trīs gadus nepārtraukti ieņēmis ties-

lietu ministra amatu.

Zigfrīds vēl nebilda ne vārda. Jau tas apstāklis, ka viņš

bija ielūdzis pie švarca kabinetā, ne savā dzīvoklī, kā viņš
to parasti darīja, klātesošos pārsteidza. Un tad — vienas

politiskas partijas centrālkomitejas locekļus vien. Kādam

nolūkam?

Pagāja stunda un pasniedza kafiju bet Zigfrīds vēl

vienmēr nerunāja. Sešu vīru sabiedrība sāka jau garlai-

koties, jo blakus telpās spēlēja mūzika un dejoja. Vai viņi
bija aicināti uz politiskām bērēm?

"Mani draugi un zemniecības atbalstītāji," Zigfrīds bei-

dzot iesāka. "Es negribu runāt savas partijas vārdā, man
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nav arī mandāta vest ar jums sarunas par degošiem dienas

jautājumiem, kur valdības sastādīšana ir dienas kārtībā

un valsts gaida saimnieka. Es priecājos, ka paklausījāt
manam aicinājumam un es varu jūsu vidū justies brīvi,
nesaistījies ar savas partijas lēmumiem un neprasīdams
arī tādus no jūsu centrālkomitejas. Bet iekams es pieska-
ros tēmatam, par kuru es gribu runāt, lai man ir atļauts
izteikt jums savu pateicību par jūsu un jūsu partijas līdz-

darbību valsts radīšanas darbā, sevišķi pēdējo triju gadu
ciešā kopdarbībā valdībā. Mūsu darbs nav bijis veltīgs:
agrārā reforma izvesta, saimnieciskā dzīve nostiprinājusies
un uz ārieni mūsu valsts gūst dien no dienas vairāk cieņas
un atzīšanas. Mēs neesam baidījušies no spriedelētājiem,
bet strādājuši pēc labākās sirdsapziņas, atstādami mūsu

darba novērtējumu vēsturei."

Zigfrīds sniedza vispirms roku Marģeram Skujeniekam,

ilgi to kratīja un saskūpstījās ar viņu. Tad nāca Viļa Holc-

maņa un citu rinda.

"Iznāk, it kā mēs dzertu politiskas bēres. Bet tā tas

patiesībā nav, jo par līķi es sevi un savu partiju neuzskatu.

Zemniekiem vēl vairāk tiesības to nedarīt," Skujenieks, ie-

dzēris malku kafijas iebilda. Viņš kā reālpolītiķis neatzina

sentimentālitātes.

"Jā, bēres! Manas bēres!" Zigfrīds izsaucās. "Man jā-
pazūd no politiskās skatuves, jo manā personīgā dzīvē no-

tiek pārmaiņas. Stundu atpakaļ es paziņoju valsts prezi-

dentam, ka atsakos no valdības sastādīšanas. Jums es minu

patieso iemeslu — savas dzīves traģēdiju."

"Ir dažādas pašnāvības vēl bez tām, ko mēs lasām ikrī-

tu dienas presē. Viena no dumjākām ir tomēr politiskā
pašnāvība. Vērodams vairākkārt Saeimā asās debates, se-

višķi interpelācijās valdībai, esmu nācis pie pārliecības, ka

mēs piekopjam iznīcināšanas politiku. Nerunājot par parla-
mentāriskām tradicijām, kādas mums vispār nav, mums

ir arī svešs ētiskais viedoklis. Paliek godkārība, ietiepība

un šķiru naids, ko mēs visiem līdzekļiem kurinām, rīdīdami

sabiedrības slāņus uz neiecietību un pilsoņu karu. Dažreiz

tā vien liekas, ka satikušies divi nesamierināmi cilvēki uz

šauras upes laipas un neviens netiek upei pāri, ne tas uz
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labo krastu, ne otrs uz kreiso krastu: vienam jākrīt dzelmē,
lai atbrīvotu otram ceļu. Paceļas jautājums, kurš kuru uz-

varēs un vai laipa viņu cīņu izturēs. Kad upe nav pārāk dzi-

ļa, cīņu zaudējušam pēc aukstas vannas vēl rodas spēks aiz-

peldēt atpakaļ uz savu krastu. Bet pavasara plūdu laikā,
kad abi krasti tikko saredzami un dzelmes atvari alkst pēc

upura, cīniņš var beigties abiem traģiski. Laipu var aiz-

zāģēt svešas rokas un nelaime neizbēgāma. — Man šī cīņa

apnikusi," Zigfrīds nobeidza.

"Politiska pašnāvība?" kāds iejautājās.
"To neviens neapraudās."

"Varbūt nožēlos."

"Grūti ticams, ka sabiedrība, kas pati lielā mērā ieinte-

resēta politiskās cīņās, izsludinātu sēras un liktu lasīt mišas

par kādu politisku darbinieku, ja viņš nozustu no skatuves,
cik mīļš viņš tai arī nebūtu. Protams, viena otra asara no-

birtu, vairāk ārēja goda dēļ, bet vairums to pašu dienu pie-

ķertos citam elkam," Marģerts Skujenieks runāja. "Paš-

nāvība, arī politiskā, ir gļēvulība," viņš vēl piebilda.

Zigfrīds atzina, ka bijis pārāk atklāts, un viņam bija

rūgti dzirdēt šos vārdus no drauga mutes. Tā bija politiskā

ābece, tur nebija ko strīdēties. Viņš agrāk sprieda un do-

māja tāpat. Bet šodien, kad viņš atstāja māju, viņš bija
saticis Ģertrūdi uz trepēm noskumušu: vai viņa zināja viņa

traģēdiju? Pēdējās dienās Ģertrūde vairījās viņu satikt,

nerādījās pat pie galda, aizbildinādamās ar neveselību. Tā-

dēļ arī Zigfrīds nevarēja būt šovakar jautrs. Savijās per-

soniskais ar vispārējo, aptumšojās bezbēdīgi gaišais, viņa
dzīves horiconts aizklājās kā ar segu, kuru pacelt viņš ne-

bija spējīgs, šodien viņa dzīves likstas zināja viņa draugi

pa kreisi, rīt jau plašāka sabiedrība. Ģertrūdei viņš pateiks

vispēdīgi, atklāti, bez aplinkus motiviem. Viņa sapratīs un

viņam piedos ...
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četrdesmit otrā nodaļa

Nākošā dienā sastādījās jaunā valdība. Opozīcija pir-

mo reizi nobīdīja zemniecību pie malas. Sabiedriskās domas

uztverē bija noticis lūzums, lielā mērā aiz Zigfrīda vainas.

Tikai pēc notikušā fakta sāka meklēt cēloņus, bet nedaudzi

tos zināja un nepauda tālāk. Tobrīd vēl cilvēka personīgo
dzīvi uzskatīja par neaizkarāmu un bulvāra žurnāli vēl ne-

eksistēja.

Zigfrīdam bija jānodod ārlietu ministrijas vadība jau-

nam ministram, kas ieņēma līdz šim sūtņa posteni kādā

kaimiņu valstī, un jāizvācas no skaistā divstāvu nama.

Viņš uzmeklēja Ģertrūdi viņas istabā.

"Mums jāšķiras," viņš iesāka, atsēdies Ģertrūdei iepre-
tim.

Ģertrūdei izkrita rokdarbs no rokām.

"Šis nams mums nedēļas laikā atbrīvojams. Es vēl ne-

esmu ar savu pēcnācēju par to runājis, bet es ceru, ka viņš
tikdaudz laika mums atstās, kāmēr izkravāsimies."

Ģertrūde atdabūja atkal pašsavaldīšanos.
"Cik man zināms, ārlietu ministrijas sētas mājā ir viens

neaizņemts dzīvoklis. Es šodien to noīrēšu. Tur tu, Ģert-

rūde, pārvilksies ar bērniem."

Ģertrūde sastinga. Neizbēgamais tuvojās... Viņa ap-

klāja abām rokām seju un nolieca galvu Zigfrīda klēpī.

"Ģertrūde, neraudi... Es redzu, tu zini visu. Es tevi

lūdzu, uzklausi mani."

Zigfrīds satvēra abas viņas rokas.

"Mums jāšķiras... Mana dzīve tā sarežģījusies, es ne-

varu citādi. Es to nedaru ar vieglu sirdi un lūdzu man pie-

dot. Neapbēdini arī bērnus un saki viņiem, ka es aizceļoju

un drīzi atgriezīšos. Tevi un bērnus es nekad neaizmirsīšu

un būšu par jums nomodā, sekošu jūsu dzīvei un rūpēšos

par jums. Man jūs jāatstāj ..."

Zigfrīds skūpstīja Ģertrūdes rokas un viņa acis kļuva

valgas. Šis bija visgrūtākais brīdis viņa mūžā.
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"Zigfrīd, es sen jau vēroju tavas dvēseles pārdzīvoju-
mus un vairījos tiem pieskārties, labi zinādama, ka tie tavu

sirdi kremt un tu pats ciet. Pēdējā laikā apēnojies tavs

gaišais, apburošais skats, kas agrāk katru cilvēku un visu

apkārtni pakļāva savam mirdzumam. Es visādi meklēju

iemeslus un jautāju sev, vai varbūt esmu tevi apbēdinājusi,
vai ģimene tev par nastu, bet neatradu saviem taujājumiem

atbildes. Tu pats zini, ka neesmu tev nekad stājusies ceļā,
tavā mājas dzīvē neuzspiedu savu gribu, valsts darbā tevi

netraucēju, bet saviem vājiem spēkiem tevi visādi pūlējos
atbalstīt. Varbūt tā bija mana kļūda un tu to ņēmi man

ļaunā, ka nebiju aktīva un nenostājos tev līdzās dzīves iz-

cīnītājas un veidotājas lomā, bet paliku pie mājas pavarda

un biju saviem bērniem māte un audzinātāja. Es vairākkārt

aplinkus par to ieminējos, bet tu mani saudzīgi noraidīji un

izteici savu prieku, ka stāvu sānis politikai un tevi neie-

spaidoju. Es biju laimīga, neizsakāmi laimīga, ka varēju
būt tavs patiess dzīves draugs, dalīties ar tevi priekā un

skumjās un būt lepna uz savu Zigfrīdu ..."

"Ģertrūde, šinī nopietnā brīdī, kur mūsu kopējā dzīve

noslēdzas un mēs varam atskatīties atpakaļ uz daudziem

lielā dvēseles saskaņā pavadītiem gadiem, saņem no manis

vissirsnīgāko pateicību. Tā nāk no bezgalīgi nomāktas sirds.

Es lūdzu man ticēt, ka vieglprātība un acumirkļa aizrau-

šanās mani šinī brīdī nevada. Te neizšķir manta un mans

aizvainotais pašlepnums — tas pašlepnums, kas katram cil-

vēkam ir viņa goda jautājums. Mani apbēdina tie uzbru-

kumi, kas pēdējā laikā atkal vērsti pret mani, kā mūsu

valsts ārpolitikas vadītāju. Man ir bijusi laime, stāvēt

vēsturiskos brīžos pie mūsu valsts šūpuļa. Es esmu bijis

uzticīgs sargs savā vietā, cīnītājs-kareivis, kura vairogā

mirdzēja Latvijas trīs zvaigznes, šo zvaigžņu mirdzums

bija arī manas līdzšinējās politiskās dzīves mirdzums. Ta-

gad es esmu līdzīgs tiem tūkstošiem brīvības cīnītāju, kas

atvaļināti no aktīvā dienesta, kas valstij vairs nav vaja-

dzīgi."

"Zigfrīd, tas ir briesmīgi!"
"Tas notiek mūsu acu priekšā."

"Tagad es saprotu tavu nospiesto gara stāvokli. Sīkās

politiskās cīņas visu noteic un izlemj."
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"Vakar es biju ar dažiem draugiem slēgtā sabiedrībā.

Es runāju ar viņiem tikpat vaļsirdīgi, kā šodien ar tevi,
jo šķīros arī no viņiem. Mēs nosvinējām politiskas bēres.

Es vēl aizgāju uz konventa dzīvokli, tikos ar komiltoņiem,
bet arī viņu starpā es neatradu miera. Nekur es vairs neat-

rodu dvēseles līdzsvara."

"Bet partijā? Tavu patieso draugu un domu biedru vi-

dū? Ar Kārli Ulmani?"

"Es līdz šim partijā atbalsta nemeklēju, jo biju pats
lielā mērā atbalsts saviem domu biedriem. Es uzskatīju to

par pazemojumu. Ja es esmu tautas tribūns un vadonis —

man gluži citi uzdevumi."

"Tas taviem draugiem jāzin! Tu nedrīksti viņiem nekā

slēpt. Tava dzīve ir atklāta un visiem redzama."

"Vakar, paziņojot Saeimā jaunās valdības sastāvu, ma-

nas partijas prezidijs bija vairāk kā pārsteigts: neviens

nebija rēķinājies ar tik pēkšņu šī jautājuma atrisinājumu.

Bet tas nebūtu tas ļaunākais. Man tā vien liekas, ka zem-

niecības stiprākā partija pielaida lielu taktisku kļūdu un es

esmu līdzatbildīgs. Vai šis mans novērtējums pareizs, to

rādīs nākotne."

Šo divu cilvēku starpā notika kaut kas brīnišķīgs, kas

liecināja par viņu nesaraujamām dvēseles saitēm, šinī

brīdī, kur viņu dzīves ceļi šķīrās un viņiem būtu bijis jāat-
rod vissaudzīgākais veids, kā pārtraukt līdzšinējos saka-

rus, — viņi par to nemaz nedomāja un neiedziļinājās savu

irstošo attiecību traģismā. Ģertrūde, no sākuma uztraukta

un tikko valdīdama savas lielās skumjas, nomierinājās un

sāka aprast ar apstākļu varu, kas izmeta savas cilpas un

savilka tās aizvien ciešāk: vēl nesažņaudzās viņas dvēseles

elpa, vēl viņa varēja joprojām būt Zigfrīda patiess draugs.

Vai zināmā mērā neatkārtojās tas pats, ka viņa un bērni

jau agrāk ilgāku laiku bija vairākkārt šķirti no Zigfrīda?

Tagad tikai jaunos apstākļos un citā uztverē. Zigfrīds bija

vīlies savā ticībā cilvēkiem, varbūt neatradis savu draugu

atbalsta. Viņš ņēma pārāk pie sirds vismazāko preses uz-

brukumu ārlietu ministrijai un iedomājās sevi par vienīgo

atbildētāju. Tās taču bija ikdienišķas lietas, ka ārzemju

priekšstāvībās kāds ierēdnis pielaidis nekorektības un vi-

ņa resora kurjeri pieķerti kontrabandā. Bet prese nesauca
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vainīgos vārdā un visu atbildību uzkrāva Zigfrīdam. Ne-

piepildījās arī viņa agrāk izteiktā vēlēšanās — noiet no

politiskās skatuves kāda liela principiela jautājuma dēļ,
bet ne saduļķotu, sīku intrigu uzplūdumā, kad viss gaišais

aizmirsts un sausi aprēķini balstās uz varas kāri. Un Ģer-
trūde dega līdzjūtībā pret Zigfrīdu — kādā ceļā viņam no

jauna iepotēt ticību pašam sev. Šinī brīdī viņa aizmirsa

savu personīgo dzīvi, jo ticēju un dzīvoju vienīgi Zigfrī-

dam, viņa laimei, viņa valstsvīra slavai...

Tas pats notika ar Zigfrīdu. Viņam bija sāpīgi atzī-

ties Ģertrūdei, ka viņa dvēselē noticis lūzums, ka pats bū-

dams nelaimīgs, sniedz skumju biķeri arī viņai. Viņš bija

pārsteigts par Ģertrūdes vīrišķību un apbrīnoja viņas

pašsavaldīšanos. To spēj vienīgi sieviete, viņa bērnu māte

un patiess draugs. Ne vārda pārmetuma, histērijas, bet

līdzjūtība pret viņu, nelaimīgo, kas sapinies dzīves mezglos

un grib tos saraut. Viņu jaunā dzīve nebūs rozēm kaisīta,

Ludmila būs vienīgi cīņas biedrs, pretstats Ģertrūdei, kas

ar savu sievišķību un lielo mīlu viņu līdz šim atbalstījusi,

bijusi viņa sargeņģels. Bet tagad bija mesti kauliņi, viņa
sirds nemieru Ģertrūde vairs nevarēja remdināt, sabiedrībā

sanēja citas skaņas, džess pārkliedza patriarchālo mieru,

asumi izsauca replikas, sīki notikumi radīja lielas pārgrozī-

bas, pārgrupējās sabiedriskā dzīve un tā iespaidoja valsts

politiku. Ar upuriem vairs nerēķinājās, jo valdzināja tri-

umfs, uzvara pār ienaidnieku, sabiedrības simpātijas. Un

Zigfrīdam šķita, ka tas upuris, ko viņš Ģertrūdei uzspieda,

nebija lielāks par to, ko viņš pats uzņēmās nest, ne savā la-

bā, bet partijas, valsts idejas. Viņš vēl nebija īsti skaidrībā

par savas pārveidojamās dzīves gaitām, kas iecerams un re-

ālizējams iespējamības robežās; viņš arī neiedomājās pre-

tešķības, kas pārvārāmas, par sasniegumiem vai fiasko, bet

valdzināja cīņas lauks, sacensība saimnieciskā frontē, kam

jābūt pamatā zemniecības nostiprināšanai ar atbalstu rad-

nieciskos pilsētas elementos. Tie bija tie paši Viļa Olava

lozungi, viņa tālredzīgais skats, kad tas kā mācītājs pie-

griezās tautsaimniecībai, atvēra savu komercskolu un uz-

cēla namu, kurā mitinājās šī praktisko zinātņu mācības

iestāde: būt garīgi neatkarīgam un materiāli nodrošinā-

tam. Toreiz daudzi nesaprata šo Olava pārdrošo soli. Tagad
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arī viņu, Zigfrīdu, nesapratīs savas personīgās dzīves pār-
veidošanā. Bet paies gads, divi, trīs un viņš snaudošā sa-

biedrībā būs ierāvis jaunu atziņu vagu, uzmudinājis paš-
darbībai un savu spēku koncentrācijai. Kad būs nodibinā-

tas desmit vai vairāk saimnieciskas organizācijas, kurām

būs savas bankas, eksporta un importa kantori, fabrikas

ar tūkstošiem strādnieku, rēderejas ar lielu tirdzniecības

floti, — materiālā neatkarība būs arī atbalsts valsts poli-
tikā

...

"Es neatrodu vārdus, kā tev pateikties par tavu augst-

sirdību, ko tu man parādi šinī brīdī. Tu mani aizvien esi

sapratusi un saproti arī tagad."

"Zigfrīd!"

"Es lūdzu, Ģertrūde, neskopojies vārdiem un saki man

visu, kas tev uz sirds. Es esmu pelnījis tavus visasākos pār-

metumus, neviens tavs vārds, kas nāks pār tavām lūpām,

nebūs par skarbu un nepazemos mani vairāk, kā esmu jau

tavā priekšā pazemots."

"Zigfrīd, es tev jau teicu, ka negribu stāties taviem

dzīves mērķiem ceļā. Tas bija tik sen, kad mēs par to ru-

nājām. Es to atkārtoju arī tagad, jo esmu pārliecināta, ka

tu atgriezīsies atkal atpakaļ, tu nekad neaizmirsīsi bēr-

nus un to kluso laimi, ko esi baudījis savas ģimenes

klēpī..."
"Tevi un bērnus es nekad neaizmirsīšu. Tik daudz paš-

cieņas man vēl ir, ka negribu un nespēju izraut no savas

sirds man mīļus tēlus, noliegt un neatzīt asins radniecību.

To es tev, Ģertrūde, apsolu."
Zigfrīds noskūpstīja Ģertrūdi uz pieres un atvadījās.

Ģertrūde viņu izvadīja līdz ārdurvīm, tad turpat sa-

ļima ...

Nākošā dienā Ģertrūde pārkravājās uz jauno dzīvokli.

Izrādījās, ka viņa maz ko varēja ņemt no valdības ārlietu

ministra mītnes, kurā viss inventārs bija iegādāts par

valsts naudu. Bet Ģertrūde par to neskuma: viņas četris-

tabu dzīvokļa iekārta, ko māte bija devusi pūrā, glabājās

pie viņas. Un savā mūžā viņa bija vairākkārt pārkravāju-

sies. Vienīgās rūpes bija par bērniem, kā apmierināt viņu

ziņkārību par Zigfrīda izpalikšanu.
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Četrdesmit trešā nodaļa

Zigfrīda un Ludmilas laulības notika visā klusībā, pie-
daloties pāris personīgiem draugiem kā lieciniekiem. Dienu

priekš tam bija notikusi Ludmilas dibinātā tirdzniecības

nama akcionāru sapulce, kurā Zigfrīdu ievēlēja par ģene-
rāldirektoru. Un kāzu ceļojuma vietā otrā rītā Zigfrīds ar

Ludmilu ieradās galvenā kantorī un uzņēmās firmas vadī-

bu. Viņu darba kabinetā bija divi galdi — viens Zigfrīdam,

otrs Ludmilai, viens otram pretim. Ludmilai bija vairāk

kā puse sava tirdzniecības nama akciju un viņa bija gal-

venā noteicēja. Tagad ar viņu dalīsies Zigfrīds, kļūs šīs sa-

biedrības dvēsele. Lidmašīnu fabrika piederēja vienīgi vi-

ņai un arī šīs iestādes virsvadību uzņēmās Zigfrīds.
Ludmilas uzņēmumos ierēdņu un strādnieku skaits

daudzkārt pārsniedza ārlietu ministrijas un visu ārzemju

sūtniecību un konsulātu personālu. Zigfrīds iejūdzās no

jauna darbā, kas viņam nebija svešs no agrākiem laikiem,

kad viņš darbojās bankā un citās saimnieciskās organizā-

cijās. Tagad viņam bija nesamērīgi vairāk piedzīvojumu, jo

daudzajās konferencēs Žeņēvā viņš bija ņēmis dalību kā

ārlietu ministrs. Tur noskaidrojās jaunradīšanas process

Eiropas sagrautajā saimniecībā. Tas bija fons, kurā atspul-

gojās valūta, krediti, dzelzsceļu tarifi, transits, rūpniecība

un zemkopība. Statistiskas diagrammas bija ilustrācijas

jau esošam un modināja interesi topošam.

lesākās apstākļu loģiskā gaita: Zigfrīds neaprakās
Ludmilas uzņēmumos, bet skatījās tiem pāri un vērtēja

tos no valstiskā viedokļa. Ar oglēm, naftu un bencinu tir-

gojās daudzas firmas, piedāvāt šos produktus personīgi
valsts dzelzsceļiem Zigfrīds turēja zem sava goda. Viņa

personīgais iespaids nedrīkstēja būt izšķirošs. Tāpat ar

hidroplāniem un jauna tipa lidmašīnām: iekam tās nepār-

spēja ārzemju firmu visjaunākos modeļus, sacensties go-

dīgā konkursā un techniskā izbūvē. Tas nebija izdarāms
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pāris nedēļas, bet prasīja garāka laika sprīža un daudz no-

pietna darba.

Bija daudz citu degošu jautājumu, kas kā karstas ogles
kvēloja un varēja pārvērsties liesmā, izsaucot katastrofu.

Tā bija nīkuļotāja lauksaimniecība un sagrautā rūpniecība,
kas pēc kara un revolūcijas gadiem bija pielīdzināma postā-
žai. Valsts vien nevarēja sniegt materiāla atbalsta, kur va-

lūta bija tikko stabilizēta, nenokārtoti parādi ārvalstīm

par militāro palīdzību brīvības cīņās. Privātai uzņēmībai
un sabiedriskai ierosmei atvērās vilinošas perspektīvas. Ne

skaļu vārdu sludināšanā un jaunu idejisku ceļu meklēšanā

bet intensīvā, melnā dienas darbā meklēt izeju no grūtā

saimnieciskā stāvokļa, pasargāt no izūtrupēšanas tūksto-

šiem lauksaimnieku un simtiem sīko uzņēmumu pilsētās.
Izeju Zigfrīds cerēja atradis, nodibinādams divas lielas ak-

ciju bankas un dzīves atjaunošanas sabiedrības, kas kredi-

tēja visplašākās aprindas. Zigfrīds bija šo uzņēmumu ide-

jiskais sekmētājs un valdes priekšsēdētājs.

Radās skeptiķi, kas apšaubīja šo uzņēmumu eksistenci.

Tie bija tie paši gudrie ļaudis, kas brīvības cīņās sargāja

savu ādu, atvērdami ik pāris dienas logu un vērodami, vai

kāda jauna vara uz ielu stūriem nav uzlipinājusi proklamā-

cijas; kāda šī vara, tiem bija vienalga, jo viņu redzes ap-

loks tālāk par guļamistabas sienām nesniedzās, nerunājot

nemaz par kaut kādu politisku pārliecību un idejisku dzī-

ves saturu: tie šai ļaužu šķirai bija lieki kankari.

Vēl ļaunāki par šiem dzīves gudrajiem bija kāda cita

ļaužu grupa, kas pildīja operas un teātra zāles, apmeklēja
labākos restorānus un citus izpriecu lokālus, tērpās nevai-

nojamos uzvalkos, nešķieda naudu, zinādami viņas vērtību,

bet it visur bija sastopami, visu vēroja un taisīja savus

aprēķinus. Tie bija kara gadu miljonāri, naudas aristo-

krāti, kas uzglūnēja no paslēptuves jauniem pasākumiem,

ņēma tanīs kādu laiku dalību, lai izdevīgā brīdī tos novestu

līdz sabrukumam un tad par grašiem tos atpirktu. Fedors

Koncils bija viens no tiem. Patlaban bija atgriezies no ār-

zemēm uz pastāvīgu dzīvi Rīgā Pāvils Melders, agrākais

Rominas pielūdzējs. Savu kantori Kopenhāgenā viņš bija

likvidējis. Latvijas republikas jau likvidētā apgādības mi-
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nistrija bija ar Pāvilu Melderi taisījusi lielus apgrozījumus.
Pāvils Melders bija nopircis Rīgā divus staltus namus. Bet

uzkrātie miljoni nedeva miera: tos vajadzēja vairot. Ta-

gad viņš varēja sākt augstākā stilā un netirgoties vairs ar

siļķēm un speķi: viņam bija uzkrātas lielas naudas sum-

mas, lai izdevīgā momentā iepirktos ar akciju paketu kā-

das bankas pārvaldē vai citur. Vispirms bija jāapskatās,

jāorientējas, jāpārbauda biržas vērtības. Riskēt nebija

viņa dabā.

"Kaut arī jūs mani reizi noraidījāt, es tomēr uz-

drošinos jums piedāvāt savus pakalpojumus kādā no jūsu

jaundibinātām akciju sabiedrībām. Man ir neliels kapitāls

un personīgs banku kredits," kādu dienu Fedors Koncils

pieteicās Zigfrīdam.
"Mūsu bankā vēl dabūjams lielāks pakets akciju. Vai

tas jūs interesē?"

"Bankas nemaksā augstas dividendes, kādēļ veikalnie-

kam ieguldīt naudu nav izdevīgi. Ir cits jautājums, vai ar

akciju paketu es varu iepirkties bankas pārvaldē?"
"Valde jau ievēlēta un banka šinīs dienās uzsāks dar-

bību."

"Es vēlētos piedalīties uzņēmumā, kur varu personīgi

darboties pārvaldē."
"Lauksaimniecības atjaunošanas biedrībā? Rēderejā?

Zemkopības mašīnu fabrikā? Apbūves akciju sabiedrībā?"

Zigfrīds uzskaitīja jaunos uzņēmumus.

"Lietderīgi vadīti visi šie uzņēmumi var zelt un pa-

stāvēt."

"Ar kādu kapitālu jūs vēlētos piedalīties?" Zigfrīds

neuzticīgi jautāja. Bijušais konsuls, kas ar skandālu bija

atstājis diplomātisko dienestu, tāpat pazīstams Rīgā kā

nesolīds tirgotājs, nebija tā persona, ar kuru Zigfrīds gri-
bēja saistīties. Protams, kā ieguldītājs-akcionārs viņš ne-

bija noraidāms, ja viņam lieka nauda, jo izdibināt, kā ku-

rais akcionārs ticis pie turības, neietilpa viņa, Zigfrīda,

kompetencē. Viss atkarājās no pārvaldes orgāna, kurā

Fedoram Koncilam nedrīkstēja piešķirt noteicošu vārdu.

"Pateicos par informāciju. Visi jūsu minētie uzņēmumi

simpātiski un ievērības cienīgi. Es vēl padomāšu. Man jāat-

svabina kapitāli, uzteicot obligācijas. Mani galvenā kārtā
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interesē lauksaimniecības atjaunošanas sabiedrība un rē-

dereja. Zemkopī un jūrniekā visgaišāk atspoguļojas mūsu

tautas enerģija, iedzimtais spēks, šīs nozares mūsu saim-
nieciskā dzīvē man nav gluži svešas. Ļoti priecātos, ja
mūsu sadarbība jaunajā darba laukā būtu tikpat sekmīga
kā agrāk diplomātijā. Izkliegtie uzbrukumi man kā konsu-

lam, tāpat jums kā ārlietu ministram, tagad, kur citi no-

sēdušies mūsu vietās, izrādījušies par blefiem. Aizbāst

kritizētājiem muti nav tik viegli. Vislabākais atspēkojums
tomēr padarītais darbs. Tie desmit tūkstoši bēgļu, kuriem

Krievijā visādi izpalīdzēju un tagad atgriezušies dzimtenē

neviens nav pret mani akmeni pacēlis."

"Kas bija šis kungs, kas nupat izgāja?" Ludmila, satik-

damās ar Fedoru Koncilu durvīs, ienākusi jautāja.

"Mana agrākā resora atbildīgs darbinieks" Zigfrīds

atteica, minēdams vārdu.

"Man tāda nojauta, ko man grūti nākas tev pateikt",
Ludmila atsēdušies pabīdīja nelielu aizsaini sānis, ko bija
nolikusi uz galda, pavērās Zigfrīdā.

"Komerciālos darījumus izšķir prāts, bet ne sirds."

"Tas gluži pareizi. Reālas vērtības. Bet ja tādas nav,

ja tās fiktīvas?"

"Mīļā Ludmila, neaprakstītu loksni es vēl nekad neesmu

ar savu vārdu parakstījis."

"Veidi ir dažādi, kas neizliekas fiktīvi, bet patiesībā

tiem krimināla rakstura piegarša. Es to visgaišāk novēr-

tēju savas dzīves nebaltās dienās. Tā šodien, nejusdamās

vesela, es paliku līdz pusdienai gultā un pēc tam, kad tu

aizbrauci uz fabriku, es iekritu dziļā pesimismā. Ludzu

mani nepārtraukt un uzklausīt mani līdz galam. Ne pe-

simismā par sevi, par savu bezcerīgo dzīvi, kur es saskatu

iznīcību kā atsvabinātāju, kad beigsies manas ciešanas, —

ja, tas viss ir nieks, tam nav nekādas nozīmes, es labi zinu,

ka nekāda vara mani no priekšlaicīgas nāves nepaglābs.

Mani nomāca pesimisms par tevi, Zigfrīd!"

"Ludmila, kamdēļ šie pareģojumi?"
"Ne pareģojumi, bet apstākļu novērtēšana, cilvēku šķi-

rošana, kas tev tuvojas un piesienas ar sausu aprēķinu se-

vis labā. Tu esi viņiem visiem vajadzīgs, bet ne viņi tev.
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Tavs grandiozais plāns par saimnieciska koncerna dibinā-

šanu ir uztverē ģeniāls. To radīt mūsu sagrautā dzīvē esi

spējīgs vienīgi tu. Tur ir tautsaimnieciska izdoma ar reālu

iespējamību. Bet reālitātes faktori ir apšaubāmi, es gri-

bētu teikt serdē sapuvuši. Piemēra dēļ šis pats izbijušais
konsuls. Es negribu jautāt, kādas bijušas jūsu sarunas, bet

tas man ir skaidrs, ka šis kungs, ja tu ar viņu saistīsies

sabiedriskā dzīvē, būs viens no taviem kapračiem. Un tādu

ir daudz. Viņiem visiem trūkst morāliska atbalsta un to

viņi cer iegūt tavā paspārnē. Vai tev, Zigfrīd, ar tavu

skanošo vārdu, ar tavu godīgumu segt šo cilvēku iedzīvoša-

nās kāri?"

"Es nesaskatu katrā cilvēkā vienīgi zemo un patmīlīgo.
Uz sabiedriskām korporācijām tas attiecas vēl mazāk. Ta-

nīs pārvaldes orgānos, kuros viens otrs ar apšaubāmu pa-

gātni censtos iekļūt, nebūšu vienīgi es noteicējs, bet visa

pārvalde. Tā būs arī atbildīga par visu."

"Visu šo uzņēmumu dibinātājs esi tu! Katra neveiksme

būs arī tava neveiksme. Vai tas tev vajadzīgs, kur mums

pašiem savs norobežots darba lauks un tev jāgatavojas

jaunai politiskai cīņai,"
"Politiskā cīņa vairs nav šķirama no saimnieciskās aiz-

mugures. Ne savā, bet partijas labā es dibinu šos sabied-

riskos uzņēmumus. Mums vairojams iespaids, mums vaja-

dzīgs prestižs, ko mūsu politiskie pretinieki sākuši graut."

Viņi vēl ilgi runāja. Ludmila bija šodien kareiviski no-

skaņota un visādi pūlējās Zigfrīdu pārliecināt, lai viņš ne-

aganžējas tik stipri ārpus viņu pašu uzņēmumiem. Viņas
vārdos izskanēja nelaimīgas sievietes sāpes: ilgas pēc dzī-

ves saules un laimes. Ar Zigfrīdu viņas vientuļā dzīve bija

pārvērtusies strauji kūsājošā, kā dzirkstošs vīns, ko va-

jadzētu malkiem dzert un ļauties ieaijāties saldā reibumā,

vislabāk Francijas dienvidos, kurp nokļūt viņa sen ilgojās.
Te ziemeļos tas neatbalsojās un likās izskanam viņas sa-

laustā ķermenī, ka nespēja sevī saturēt dzīves paisuma
šalkas. Viņa atkal slimoja, jo nežēlīgā ziema ar atkusni

un miglu bija kā mūžības lāsts, kas viņu vajāja. Pēc tam,

kad Zigfrīds bija uzņēmies viņas īpašuma vadību, viņa

gribēja viņu pierunāt, kādu laiku atbrīvoties un aizceļot uz

ārzemēm. Firmā taču darbojās iestrādājies personāls, ku-
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ram varēja uzticēties. Nodomātā reorganizācija varēja iz-

palikt līdz pavasarim, kad būs atklāta kuģniecība un vairo-

sies darījumi ar ārzemēm. Bet Zigfrīds noraidīja viņas
priekšlikumus. Viņa nevarēja viņam nesekot, lai neizrādītu

savu fizisko bezspēcību un savas sagrautās veselības pa-

tieso stāvokli. Tikko viņa bija nomierinājusies, cerībā, ka

Zigfrīds pakļausies viņas iespaidam, viņu pārsteidza Zig-
frīda aktīvā uzstāšanās par saimniecisko organizāciju dibi-

nāšanu. Visos sīkumos viņa uzklausīja Zigfrīda plānus.

Viņa pūlējās atšifrēt visas politiskās aizkulises, lai pār-

liecinātos par saimnieciskā koncerna nepieciešamību. Vēl

vairāk: vai šis koncerns neapdraudēs viņas un Zigfrīda

privātuzņēmumus, vai no tā necietīs viņu abu materiālā

neatkarība. Šodien, palikusi līdz pusdienai mājās, viņa bija

izrēķinājusi, ka Zigfrīds novirzās savām un viņas intere-

sēm pretējā virzienā. Ludmila atzina viņas uzupurēšanos

partijas labā, bet ne tādā ceļā un tik plašos apmēros, kā

saimnieciska koncerna dibināšanā, kur vajadzētu ieguldīt
simtiem miljonus un šos miljonus saubagot no bankām un

ārpus zemniecības stāvošām personām. Tur nevarēs iznākt

viengabalains, idejiski nosprausts darbs, jo koncernam pie-
sliesies kara laika miljonāri un avantūristi, kas profanēs

ideju un to nogremdēs.

"Zigfrīd, lūdzu neņem man ļaunā, bet es tevi brīdinu

nepārsteigties. Tev jāņem vērā arī tas, ka ar valdības

maiņu, kas var drīzumā notikt, tevi aicinās atkal valsts

darbā. Bet izbeigsim šodien šīs sarunas, še, lūdzu, kādi

sīkumi, kurus nosūti mazajam Zigfrīdam. Varbūt tu pats

tos novedīsi."

Ludmila pasniedza Zigfrīdam nelielu aizsaini un at-

stāja kabinetu. Pusdienā gaidīšot viņu mājās.

Zigfrīds attaisīja aizsaini: tanī atradās skaistas spēļu

lietiņas. No Ludmilas? Viņa viņu sūtīja tās personīgi pa-

sniegt savam mīlulim? Nē, šodien viņš nevarēja ierasties

pie Ģertrūdes ar bērniem: viņš bija sarunā ar Ludmilu uz-

traucies. Viņš uzrakstīja dažas rindiņas un aizsūtīja aiz-

saini līdz ar vēstuli Ģertrūdei.

Saimniecisko organizāciju nodibināšana izveidojās pēc

Zigfrīda plāna un viņa partijas centrālā valde tos atbals-
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tīja. Darbojās divas bankas — lauksaimniecības un rūp-

niecības, katra ar savu klientūru, kuģu rēdereja, mašīnu

fabrika un dzīves atjaunošanas uzņēmumi. Jau katra par
sevi šīs iestādes bija grandiozas izdomā. Vai lauksaim-

niekam ar savām vajadzībām apgrūtināt vienīgi valsts kasi,
kur to varēja lielā mērā veikt arī privātā ceļā, līdz ieintere-

sējoties uzņēmuma operācijās? Tāpat darba uzņēmējam
pilsētā, iegādājoties nepieciešamo inventāru, jēlvielas un

izstrādāto preču kreditēšanu konsumentiem? Bez bankas

kredita tas nebija domājams. Kuģu tonnāža kara gados bija

stipri mazinājusies un agrākās kuģniecības biedrības lik-

vidējušās. Bet latvji bija drošsirdīgi jūrnieki, tālbraucēji

kapteiņi ar labu izglītību, braši matroži un iestrādājušies

mechaniķi. Jau ar buru kuģiem latvji bija nodibinājuši
labu reputāciju, apbraukuši visu zemes lodi, un nebija

ostas, kur latvju jūrnieks nebūtu bijis. Buru kuģu laik-

mets, Krišjāņa Valdemāra iedvēsmots, līdz ar pasaules
karu bija nogājis pagājībā: to izkonkurēja modernā kuģ-

niecība. Tvaiks un elektrība bija spēcīgāki elementi par

burām cīņā ar dabas stichiju. Izdevīgāki agrāko tonnažu

atgūšanai bija tas apstāklis, ka varēja par lētu naudu uz-

pirkt mazlietotus tvaikoņus Anglijā un Amerikā, kur pa-

saules slavenās rēderejas būvēja jaunus milzu milzeņus un

vidēja tilpuma kuģus izpārdeva. Te atkal bija vajadzīga
banku starpniecība un kredits. Ar lēto darba spēku vien,
kas bija dominējošs latviešu kuģniecības attīstībā jau no

laika gala, nevarēja latvju vārdam ļaut skanēt pasaules

jūrās. Tas bija vienīgi iespējams, darbojoties arī citiem

elementiem. Un uz līdzīgiem pamatiem varēja uzsākt gai-
tas arī pārējie saimnieciskās dzīves atjaunošanas faktori.

Plašākām tautas masām šis saimnieciskās dzīves jaun-
radīšanas process pagāja itkā secen. Te neizskanēja poli-

tiskie lozungi un tautas sapulcēs par tiem nerunāja. Prese

klusēja, jo te nebija sensāciju. Arī tautsaimniecības pro-

fesori, nogrimuši vecu, jau pārdzīvotu dogmu popularizē-

šanā, nesaskatīja nekā jauna. Vienīgi Jēkabs Stirpa pub-

licēja dažus rakstus, norādīdams par jauna saimnieciska

laikmeta ieskaņu. Viena daļa preses to uzķēra, bet nepa-

balstīja Krišjāņa Valdemāra ideju atdzimšanu, turpretim
sāka meklēt pēc panāmām un brīdināt publiku no aizrauša-
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rās. Sāka rakņāties valsts bankas kredita piešķiršanā pri-
vātām sabiedrībām un publicēt šīs bankas slēgto sēžu lē-

mumus. Tie bija ganminējumi, gan koridoros saklaušināti

reportieru ziņojumi, bet prese alka pēc sensācijām ar kri-

minālu piegaršu, piekarot katras sataustītas intervijas galā

prokurora vārdu. Pēc gada vajadzēja notikt jaunām Sa-

eimas vēlēšanām un tautā nepopulārie deputāti gatavojās
uz panāmu pamata nodrošināt savu jaunievēlēšanu. Kaut

vēl maskoti, bet ar neatlaidību vienas dienas politiķi sāka

kultivēt savu personisko iespaidu valsts politikā, nerēķinā-
damies ar līdzekļiem savu mērķu sasniegšanai.

Zigfrīds bija nodarbināts vēl vairāk, nekā kad ieņēma
ārlietu ministra un ministru prezidenta posteņus. Apsprie-
des un sēdes, Ludmilas dibināto uzņēmumu virsvadība, ban-

kas priekšsēdētāja pienākumi un pārējās jaundibinātās
saimnieciskās organizācijas aprija visu viņa brīvo lauku.Ar

Ludmilu viņš tikās tikpat reti, kā agrāk ar Ģertrūdi. Vie-

nīgi tanīs pāris stundās, kad viņi bija kopā darba kabinetā,

bija izņēmums pret Ģertrūdi. Bet te nebija laika tērzēša-

nai un personīgām lietām: direktori nāca un gāja, prokū-
risti saņēma direktīvas, personāls norādījumus un ārzemju

aģenti stāvēja rindā, gaidīdami pieņemšanu. Zigfrīds bija

pieradis daudz strādāt, darbs kairināja viņa enerģiju, tā

nebija nasta, kas nospiež, bet aicināja uz labsajūtu un

baudu, dara prieku. Un šo prieku Zigfrīds prata baudīt

kā estēts ar smaidošu seju un mīļu skatu, arvien laipns un

uzmudinošs, galants un neuzbāzīgs, aicinoši labsirdīgs. Kad

veikala personāls palika virsstundās, otrā rītā viņš pa-

sniedza dāmām saldumus un iedāvāja biļetes uz operu vai

teātri. Augstākiem ierēdņiem viņš iespieda saujā aploksni,

piebilzdams, ka dāvinājums domāts viņu bērniem
.
Tā bija

īsta saskaņa starp darba devēju un darītājiem, kas radīja

patiesas cieņas un draudzības attiecības. Ludmila, to vē-

rodama, priekā gavilēja. Viņa bija pārvarējusi grūtsir-

dību, aizrauta no Zigfrīda apburošā rakstura.

Viņi pavadīja vasaru Rīgas jūrmalā, Ludmilas vasar-

nīcā, staltu priežu un augstu kāpu aizvējā. Ludmila ik

pāris dienu brauca uz pilsētu, jo vasara bija skaista, un

viņa saulē dedzinājās. Veselības stāvoklis bija manāmi uz-
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labojies, viņa reti kad klepoja, un smaržojošais mutautiņš
netika dienām ilgi lietots kā aizsargu līdzeklis. Šais vien-

tuļās stundās, gulēdama puskailiem locekļiem un pār galvu
turēdama miniatūru saulessargu, viņa gremdējās domās

par savu un Zigfrīda nākotni. Patreizējais stāvoklis viņu

apmierināja, bet neglaimoja viņas patmīlībai: viņa bija
izdaudzināta bagātniece un bijušā, ievērojamā valstsvīra

otrā sieva, kas pratusi panākt sava vīra pirmās laulības

šķiršanu. Sabiedrībā par to runāja daudz un dažādi. Da-

žas aprindas viņai pagrieza muguru, arī ārzemnieki bija

kļuvuši pret viņu vēsi. Tas Ludmilu sevišķi neuztrauca, jo

viņa bija uz to sagatavojusies un jau agrāk apsvērusi visas

varbūtības, kas varētu izrietēt no viņas tagadējā dzīves

veida. Viņa domāja par tuvāko nākotni, par Zigfrīda at-

griešanos valsts darbā. Saimnieciskās dzīves izveidošanā,

ko Zigfrīds bija uzsācis, viņa palika pie savām domām, tās

tagad tik skaļi nepauzdama kā agrāk, kad šie uzņēmumi

tika projektēti un Zigfrīds par tiem vien runāja. Viņai bija

komercijā piedzīvojumi un tā retā dāvana, novērtēt ap-

stākļus pēc būtības un sevišķi neaizrauties naudas lietās.

Tādēļ viņa bažījās, ka Zigfrīda jaunie pasākumi, kuros viņš

piedalījās mazāk ar kapitālu, bet tos vadīja idejiski un no-

sprauda darbības līnijas, bija par plašiem un pēckara ap-

stākļiem nepiemēroti. Visa latvju tauta bija saimnieciski

izpostīta un nebija maksātspējīga. Veselas zemes platības
vēl gulēja neapstrādātas atmatā, tāpēc, ka nebija darbi-

nieku un darba rīku, jo karš bija izgaisinājis dzīvo un

nedzīvo inventāru. Tad vēl sagrautās ēkas, tranšejas un

dzeloņdrātis druvās, nelabotie ceļi, purvā pārvērtušās pļa-
vas. Dzīvi atjaunojot bija taču jāsāk no gala, vispirms jā-

iztīra pagalms, dārzs, kūtis un piedarbs, jāiesēj rudzi pašu

vajadzībām, iekam domāt par mašīnām lauku apstrādāša-

nai, plaša inventāra iegādāšanu, kur kabatā nebija ne gra-

ša. Vai izpostītais zemnieks bija spējīgs kreditēties bankās

un dzīves atjaunošanas veikalos, izrakstīdams vekseļus

un ieķīlādams savas mājas, govis, zirgu? Kas to darīja, uz-

mauca sev cilpu kaklā, jo vekseli termiņā tas izpirkt ne-

spēs, labi ja pietiks nomaksāt procentus, nerunājot nemaz

par nodokļiem un citām nepieciešamām dzīves vajadzībām,
kas sedzamas no dažām pūrvietām apstrādātas zemes. Tā
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pati aina pilsētā, uzsākot rūpniecību sagrautās ēkās ar sa-

rūsējušu inventāru un vecmodīgām mašīnām, kur technika

pēdējos desmit gados bija gājusi milzu soļiem uz priekšu
un ārzemes konkurēja. Vai ar bankas kreditu uzsākt dar-

bību, neizpētot tirgu un kreditā iepērkot jēlvielas? Pie pir-

mās neveiksmes tāds uzņēmums bija notiesāts uz nāvi, la-

bākā gadījumā nīkuļoja kā dzīvot nespējīgs, apkrauts pa-

rādiem.

Tās bija pārdomas, kas Ludmilai pastāvīgi uzmācās.

Viņa tās nepauda Zigfrīdam, negribēdama samaitāt viņa
gara stāvokli, laupīt viņa entuziasmu. Bet viņa neticēja

brīnumiem, un brīnums būtu, ja saimnieciskā dzīvē nera-

stos kavēkļi un tā straujā gaitā, pēc Zigfrīda atjaunoša-

nas plāna, triumfējoši uzvarētu.

Raugoties zilajās debesīs un vibrējošo saules staru glā-

stītai, Ludmilai izklīda drūmās pārdomas, apzinoties savu

lielo personīgo laimi, ko Zigfrīds viņai dāvāja. Bet laime

bija trausla un nepastāvīga. Vai Zigfrīds bija laimīgs? Vai

viņa apciemojumi bērniem un Ģertrūdei, kas gan notika

reti, viņu nevilka atpakaļ idiliskā lauku dzīvē, kur Ģertrūde
vasaru pavadīja pie viņa radiem? Vai viņa, iekarojusi Zig-

frīdu, ir tas sievietības ideāls, kas atsver viņam pagātni?

Viņas manta viņu nesaistīja, viņas sabiedriskais stāvoklis

nevarēja imponēt. Atlika nākotnes izredzes, Zigfrīda jauns

uzvaras laikmets valsts darbā. Un viņas, Ludmilas, triumfs,

būs, kad viņa Zigfrīdu atdos tautai, norūdītu kā tēraudu,

nesalaustu un stipru.
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Četrdesmit ceturtā nodaļa

Pēc skaistās vasaras un briestošā rudens zemkopji ie-

vāca bagātīgu ražu. Tas bija labs atspaids jaunsaimnie-

kiem, jo dažu pūrvietu apsētie lauki bija visa viņu cerība

jaunai dzīvei: biruma pietiks maizei un sēklai, salmu kūts

jumtam un pakaišiem. Par dzīvojamo ēku vēl nevarēja do-

māt: vispirms bija jāpabeidz celt kūti zirgam, gotiņai un

sivēnam: turpat otrā galā, aiz dēļu sienas varēja pieme-
sties līdz nākošam gadam, kad varēs saņemt valsts vai dzī-

ves atjaunošanas biedrības pabalstu savas saimniecības

tālākai izbūvei. Un šai dažu pēdu lielajā telpā ar mazu lo-

dziņu un plīti kaktā, bija silti kā pirtiņā, jo dēļu iekšējo
sienu sildīja lopu karstā dvaša un mēslu izgarojumi. Nebija

arī vientuļi, jo zirgs, no cūkas urkšķēšanas pamudināts,

iezviedzās un govs iemāvās. Par to priecājās jaunā līdum-

nieka bērni, — vecākais, uztupinājis jaunāko uz galda pie

lodziņa, un mazais knēvelis, bungodams ar pirkstiņiem pa

rūtīm, jo sētā kārpījās vistas, meklēdamas kādu slieku, un

Krancis bija atradis kaulu. Jaunsaimnieki paši, jaunais

vīrs, demobilizēts kareivis, un viņa dzīves biedre raka tur-

pat kūtiņas priekšā kartupeļus. Arī tie bija šogad padevu-

šies, tāpat citi dārzāji.

Vecsaimniekiem kalpu trūkuma dēļ vairāk hektāru ze-

mes bija šogad palicis atmatā. Kalpi bija ar uguni meklē-

jami, — uz pilsētu vien steidza; daudziem ar agrārreformu

bija piešķirta zeme un tie cēla savas jaunsaimniecības. Un

kara gadi šo saimi bija izklīdinājuši pa visu pasauli, retais

atgriezās, jo dienas peļņa tam bija nodrošināta visur. Visa

viņa manta tam bija mugurā, viņš gāja no pilsētas uz pil-

sētu, no ostas uz ostu, kā tirdzinieks, kas piedāvā savu

preci, bet šīs pasaules algādzis savu vienīgo bagātību —

darba spēku. Šis darba spēks bija palicis dārgs, un vecsaim-

nieks to nespēja samaksāt, jo zemkopības produktu cenas

bija zemas un gada bilance katru gadu uzrādīja iztrūkumu.
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Kā citādi līdzēties, kā vienīgi ar mašīnām. Kas cits lai aiz-

dod, kā valsts vai dzīves atjaunošanas biedrības. Procenti

gan bija augsti, bet neko darīt, jāņem vien bija, jo acīs ie-

šāvās asaras, redzot gadu no gada pusi tīrumu atstātu at-

matā.

Pilsētnieks lika visas cerības uz laukiem: — tie viņu
baroja nevien ar produktiem, bet arī ar katru grasi, ko lau-

cinieks atveda pilsētā un izdeva, izdarot iepirkumus. Kā

gan visa šiem zemes rūķiem nevajadzēja! Sākot ar lāpstu
druvā un apaviem kājās! Kur nu vēl cukurs un ratu smēre,

diegi un sakas un daudz citu priekšmetu pašu un saimnie-

cības vajadzībām. Katrai saujai, ko zemturis deva no sa-

viem apcirkņiem, bija zelta vērtība. To zināja pilsētnieks,

bet ne laucinieks, kas šis vērtības bieži vien atdeva par gra-

šiem. Ko par saru sauju daudz prasīt, tāpat par groziņu
ar olām? Labi, ka pīpei tabaku un kādu mārciņu cukura.

Bet pilsētnieks, pats neražojis, pelnījās no starpniecības,

uzpirkdams zemtura produktus.
Zigfrīds bija šīs jaunās, plaukstošās dzīves līdznotei-

cējs un sekmētājs, iejuzdamies katrā nozarē kā darbojo-
šās persona, kam priecāties par sekmēm un skumt par ne-

veiksmēm. Ne ar kritiķa olekti mērīt katru soli un palikt

nezināšanā, bet drošā, jauneklīgā gaitā traukties uz priek-

šu, iekaist darbā. Tas bija viņa dabā, sadegt darbā un pār-

varēt šķēršļus, kas daudziem likās neiespējami. Viņš prata

apklusināt brīdinātājus, kas radās arī zemniecības partijā

un biedināja no varbūtējām neveiksmēm, kas nāktu arī

partijai par ļaunu: radošais darbs bija tik svarīgs, ka ne-

bija laika domāt par sekām, bija jāievēro arvien jaunas

prasības un tās jāapmierina. Viņa iespaidam pakļāvās par-

tijas līderi, un Ludmila apklusa. Viņš iespaidoja arī citas

politiskās grupas viņa radīto saimniecisko organizāciju fi-

nansēšanā valsts iestādēs. Un atkal viņš domāja par zem-

niecības un strādniecības saprašanos, tagad vispirms darba

frontē un vēlāk Saeimā. Cik ilgi nīst un mākslīgi radīt pre-

tešķības tiklab no vienas, kā otras puses? Kamdēļ nomel-

not otru, kad uz paša miesas jau no radības atrodami ie-

dzimti plankumi? Katram cilvēkam ir savas vajadzības,

katrai politiskai partijai savas aizkulises, kas atmaskotas

nedarītu tai godu. Bet aizkulises ir iespējams noārdīt, tās
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iznīcinot kā slepeno diplomātiju. Ja tas bija iespējams pa-
saules politikā ar ļoti sarežģītu aparātu, jaunā mazā re-

publikā darba frontē tas vēl labāk izvedams.

Pieteicās Fedors Koncils.

"Kas jums saimnieciskā frontē?" Zigfrīds jautāja.

"Bēdīgas ziņas!" bijušais konsuls diplomātiski iesāka.

"Izvairīsimies no daiļrunības. Man priekš jums piecas
minūtes laika."

"Mums taisās atņemt linu punktus un noliegt pierobe-
žas tirdzniecību."

"Jums personīgi, jūsu vadītai organizācijai?"
"Dzīves atjaunošanas sabiedrībai, kurai gods jūs skaitīt

par padomes priekšsēdētāju."
"Tad būs notikušas nelikumības. No kurienes jums šīs

ziņas?"
"No Saeimas peticiju komisijas."
"Jūs esat tur vainojami! Kamdēļ jūs mani līdz kompro-

tējat?" Zigfrīds uzlēca kājās.
"Es lūdzu neuztraukties. Nekā noziedzīga mūsu sabied-

rības un viņas aģentu darbībānav. Mūsu pierobežas punkti

tirgojušies tāpat kā visi pārējie. Galvenā kārtā uzpērk jēl-
vielas. Tie labi pelnījuši un dos mūsu sabiedrībai pirmā dar-

bības gadā prāvas dividendes. Tādēļ ļoti vēlams, ka tos ne-

likvidētu. Jums liels iespaids zemniecības partijā. Jums uz-

klausīs arī citu pilsonisko partiju līderi. Vajadzīgs pret-

spiediens."

Zigfrīds atrāva sava kabineta durvis un norādīja ar pa-

celtu roku Fedoram Koncilam izeju. Tad, savaldījies, viņš
noteica:

"Es lūdzu turpmāk mani ar tādām lietām neapgrūtināt.
Mūsu saimnieciskiem uzņēmumiem jāatbalstās uz sabied-

riskas morāles pamatiem. Uzdodu jums sasaukt apvienotu

padomes un valdes sēdi, kurā būs pieņemami svarīgi lēmu-

mi. Pretējā gadījumā es piesaku savu izstāšanos."

Zigfrīds sniedzās pēc mēteļa, bet tanī momentā, īsi pie-

klauvēja un nenogaidījis atbildi, kabinetā ievēlās Pāvils

Melders.

Šis kara laiku miljonārs bija vasaru pavadījis kādā ār-

zemju kūrortā, noņēmies svarā un uzsvaidziņājis savu dzel-
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teni pelēko sejas krāsu. Daudzie ārzemēs pavadītie gadi

bija noslīpējuši viņa manieres, padarījuši viņu elastīgāku.

Viņš pats sevi vērtēja par nosvērtu finansistu, kas neatzīst

sīkmanības un rēķinās vienīgi ar miljonu veikaliem. Bankā,
kurā Zigfrīds bija direktors, viņš bija padomes loceklis,
bet tur viņam nebija noteicošais vārds. Pēc tā viņš arī ne-

tiecās, jo bankas praksi viņš maz pazina un krāmēties ar

citu ļaužu vekseļiem tam nebija patikas. Uzpērkot lielāku

paketu bankas akciju, viņa nolūks bija nākt sakarā ar ie-

spaidīgām personām, politiķiem. Viņš neapzinājās, ka būtu

valstij grūtās dienās ko ziedojis un tas viņu neskumdināja,

bet tagad viņš bija vajadzīgs ar saviem kapitāliem dažā-

dām saimnieciskām organizācijām, kurām priekšgalā stā-

vēja Zigfrīds un citi redzami politiķi. Viņš apsvēra savu

stāvokli un kala savus plānus. Radās godkārība sagrābt
savās rokās vienu otru akciju sabiedrību. Vajadzēja dibi-

nāt jaunas, kurās noteicējs būtu vienīgi viņš, Pāvils Mel-

ders, "Es nāku nelaikā, jūs steidzaties," viņš familjāri snie-

dza Zigfrīdam roku, vērodams viņu mētelī.

"Patiesību sakot, esmu jau nokavējies. Vai kāds no-

pietns ierosinājums?"

"Pietiekoši ievērības cienīgs, ja jūs mani uzklausītu."

"Lūdzu piesēžaties. Es piezvanīšu, ka ieradīšos ar no-

vēlošanos." Un Zigfrīds satvēra telefona trūbiņu.

"Ar ko es varu pakalpot?" viņš jautāja, pēc īsas saru-

nas nolikdams trūbiņu.
"Esmu bezdarbnieks."

"Jūs?!"

"Ja, ja, bezdarbnieks. Savus namus es pats nepārvaldu

un bankā man ļoti maz darba. Tās pāris sēdes nedēļā ir tik

izklaidēšanās."

"Ņemat dalību kādā no mūsu saimnieciskām organizā-

cijām "

"Rēderejā es labprāt piedalītos. Bet ieguldījis tur nau-

du, es pats paliktu ārpusē."
"Ir taču vēl citi uzņēmumi."
"Tie manis nesaista. Tādēļ esmu nācis uz domām, di-

bināt jaunus un priecātos, ja jūs kā izcila personība tos

atbalstītu."
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"Tie būtu?"

"Es redzu, jūs aizņemti, kādēļ aprobežošos ar kon-

krētiem priekšlikumiem," Pāvils Melders svinīgi uzsāka,
slaucīdams mutautiņā savu pensneju. Viņš gaidīja Zigfrīda
aicinājumu, nākt ar saviem priekšlikumiem klajā. Bet Zig-

frīds, uztraucies par Fedoru Koncilu, bija atturīgs. Arī

Pāvila Meldera svinīgums tam šķita aizdomīgs.
"Jūsu dibinātās saimnieciskās organizācijas ir laba lie-

ta, tās nesīs daudz svētības, tur nav ne mazāko šaubu. Es

neņemos kā finansists spriest par ieguldītā kapitāla renta-

bilitāti, kur šis kapitāls lielā mērā aizņemts no valsts un

privātām bankām. Viss atkarājas no konjunktūras. Bet ce-

rēsim visu labāko. Jūsu populāritāte tautā un prestīžs sa-

biedrībā ir liela garantija, ka neradīsies sarežģījumi un uz

kredita pasāktie uzņēmumi varēs pastāvēt. Es tanīs negri-
bu piedalīties. Bet ir citas nozares, kas neracionāli strādā

un atkal dažas, kas pilnīgi piemirstas. Piemēra dēļ spirt-

rūpniecība. Man par šo nozari izstrādāts jauns projekts

un lūdzu ar to brīvā stundā iepazīties," viņš izņēma no

krūšu kabatas veselu žūksni papīru un pasniedza to Zig-
frīdam. "Es atļaujos piebilst, ka te gada apgrozība sa-

sniegtu vairāk simtu miljonus un vismazākais peļņas pro-

cents uzrādītu ievērojamas summas. Tālāk: valsts linu mo-

nopols reorganizējams, nododams privātās rokās. Redziet,

šīs nozares ir vissvarīgākās mūsu tirdzniecības bilancē un

tām nav vēl piegriesta pietiekoša vērība."

"Tie ir nopietni ierosinājumi. Vienīgi pret spirtrūpnie-
cību man būtu iebildumi, to es personīgi nevēlētos atbal-

stīt," Zigfrīds atdeva Pāvilam Melderam viņa projektu at-

pakaļ, tanī neieskatījies.

Tas uztrauca miljonāru un viņa sejā sakāpa asinis.

Viņš tomēr savaldījās.

"Man, ārpus politikas stāvošai personai, nav tā iespai-

da, lai ņemtu iniciatīvu savās rokās. Te saduras lielā mērā

valsts ar privātinteresēm un noteicošu vārdu varētu teikt

vienīgi jūs, kas esat saimnieciskā frontē tālredzīgāks par

citiem. Es piedāvāju savu naudu un darba spēku."

Atskanēja telefons.
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"Es tūliņ braucu," Zigfrīds piecēlās. "Es pateicos par

apciemojumu," viņš sniedza Pāvilam Melderam roku.

"Vēl viens jautājums: kā jūs skatāties uz hipodromu?"
"Es par sportu maz interesējos."

"Nē, veikalnieciski."

"Interesentiem būtu jāgriežas vispirms pie valdības."

"Tagadējā valdība ierosinājumu neatbalstīs."

"Es šaubos, vai vispār kāda valdība atbalstīs totaliza-

toru."

"žēl. Te būtu taisāms spīdošs veikals."

Lejā uz trepēm viņi izšķīrās.
Zigfrīds iekāpa automobilī un brauca uz savas partijas

galveno valdi.

Šī diena bija rūgts piliens viņa mūžā: viņš nedrīkstēja
cilvēkiem uzticēties. Fedors Koncils bija jau viņu kompro-
mitējis, tagad piedāvājās Pāvils Melders vēl plašākām ope-

rācijām, kas viņam kā bijušam ministru prezidentam un

Saeimas deputātam būtu jāsedz. Tā bija bezkaunīga pār-

drošība, žēl, ka viņš arī Pāvilam Melderam neparādīja dur-

vis. Ja, Ludmilai atkal zināmā mērā taisnība: viņš bija par

labsirdīgu un atklātu, ticēja cilvēkiem un domāja par vi-

ņiem tikai labu. Bet kara laika spekulantiem nebija nekas

svēts, viņi auda savus tīklus tumšās paslēptuvēs un izmeta

tos izdevīgā momentā, vērodami apstākļu pārgrozīšanos
un tautas nabadzības postu. Gan izsalkušie uzķērsies. Vi-

ņiem laika diezgan gaidīt. Viņi griezās pie viņa, Zig-

frīda, vēlreiz un atkal. Viņu plāni nav pirmā acumirklī

caurskatāmi, jo viņi tos neatklāj.

Ludmila jau vairākkārt bija zvanījusi uz Saeimas ku-

luāriem un gribēja apjautāties, vai valdība jau demisionē-

jusi, sakarā ar plaisām, kas bija radušās koalīcijā. Bija

skaidrs: vai nu koalīcija pēdējās divpadsmit stundās sa-

lāpījusies un šodien Saeimā demonstrēs savu sastutēto ēku,

vai Saeimas priekšsēdētājs nolasīs no valsts prezidenta

kanclejas atsūtīto ministru prezidenta demisijas rakstu, ka
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valdība atkāpusies. Bet dežūrējošais ierēdnis kuluāros bija
ne mazāk ieinteresēts par šīs dienas Saeimas sēdi, jo viņš
skaitījās kādā politiskā partijā un katru reizi, kad notika

valdības maiņa, iedomājās, ka apdraudēts viņa stāvoklis.

Tādēļ viņš uzturējās sēžu zālē, piegriezdams visu vērību

tam, kas notiek augstā namā, ar kuru bija saistīta viņa

dzīve, un nedzirdēja telefona trokšņa kuluāros. Visbeidzot

Ludmila sazvanījās un lūdza Zigfrīdu pie telefona. lerēd-

nis atbildēja, ka notiek frakciju apspriede, kurā piedalās
arī Zigfrīds un viņš nav pilnvarots viņu izsaukt.

"Sakāt, ka es, viņa kundze, vēlos ar viņu runāt," Lud-

mila uzstāja.

"Atvainojat, man aizliegts frakciju sēdes traucēt," bija

atbilde.

Šī gaidīšana bija mocoša un Ludmila uztraucās. Viņa
sāka klepot un nobijās, ka aiz uzbudinājuma kāda dzīsliņa

plaušās nepārtrūkst un viņa nesāk atkal asinis spļaut, kas

nesen bija noticis, un viņai bija lielas pūles to noslēpt Zig-

frīdam. Tagad tas nedrīkstēja atkārtoties, kur Zigfrīdam,
valdības demisijas gadījumā, valsts prezidents varēja uz-

ticēt jaunas valdības sastādīšanu. Ja arī tas nenotiktu, par

ārlietu ministru viņu atkal aicinās, par tā resora vadītāju,

ko viņš noorganizējis un izveidojis, un kas pēdējos desmit

mēnešos citā vadībā bija ne vairāk kā izejošu ienākošu do-

kumentu reģistrātūra.

"Ludmila pie telefona. Lūdzu man piedot, ka tevi izsau-

cu. Pēc Saeimas sēdes gaidu tevi mājās. Vai tu apsoli?"
"Valdība demisionējusi," Zigfrīds nolika telefona trū-

biņu.
Ludmila saķēra galvu rokās. Kaut kas neaprakstāms

norisinājās viņas dvēselē: gaviles, uzvaras prieks, uzbudi-

nājums un asaras. Tagad vajadzēja sākties viņas patiesās,

īstās dzīves triumfam. Zigfrīdam jāizstājas no visām viņa

dibinātām saimnieciskām organizācijām, jāatgriež mugura

Pāvilam Melderam un Fedoram Koncilam, kas centās viņu

piesaistīt panāmām, jāatsakās no viņas, Ludmilas, uzņē-

mumu virsvadības un jāziedojas vienīgi valstij, tās izbū-

vei un prestižam. Un viņa Ludmila, līdzi priecāsies un ga-

vilēs. Pavadīs viņu ārzemju ceļojumos, uz žeņēvu, Tautu sa-

vienības sapulcēm, būs viņa tuvumā un dzers no viņa lai-
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viņas laime un uzvara, nepārtraukts triumfs līdz kapam

un, tam aizveroties, tautas atmiņā ...

Kad Zigfrīds pēc Saeimas un savas frakcijas sēdes ap

pusnakti ieradās mājās, Ludmila viņu apskāva un nebeidza

skūpstīt. Zigfrīds no sākuma neizprata šīs sajūsmas, kur

Ludmila vispār bija kautrīga un kā sieviete atturīga. Tik

pie vakariņu galda, kad Ludmila pacēla dzirkstošu vīna

glāzi un pieskandināja uz atgriešanos valsts darbā, viņš
izprata Ludmilas prieku. Tas nu reiz bija tautas tribūna

liktenis: mazākā kļūdīšanās izrok viņam kapu, kurā jā-

gulstas dzīvi apraktam. Vai Krišjānis Valdemārs, latvju
tautas idejiskais saimnieciskais vadonis un jūrniecības ie-

dvesmētājs, neaizgāja kapā, nepiedzīvojis tautas lāstus ar

koloniju dibināšanu lekškrievijā? Arī viņu, Zigfrīdu, var-

būt vēlāk nolādēs, ka izplētis saimniecisku tīklu, dodams

savas idejas, sajūsmu un iedvesmu, bet pats nav to attīstī-

jis. Viena organizācija jau sāka šķobīties, pateicoties tā-

dam vadītājam, kā Fedors Koncils. Kas notiks ar pārējām,

kā viņas izveidosies? Neveiksmes gadījumā vainīgais būs

viņš, dibinātājs, kas sadedzināms uz sārta kā vidus laiku

zinātnieki. Visiem, kas aizsteidzas dzīvei priekšā, vienlī-

dzīgs liktenis, lāsti vai nāve. Ikdienība ir visbārgākā soģe

un noraut viņai svētulības talāru reti kādam izdodas. Tā-

dēļ Ludmilas gaviles bija arī šovakar Zigfrīda prieks, kas

nogremdē dvēselē smagas pārdomas un sarūgtinājums,

ļauj atplaukt ticībai uz nesavtīgumu un labu.

"Mūsu frakcijai nav vēl ienācis valsts prezidenta raksts

par kabineta sastādīšanu. Mēs esam tik otra lielākā poli-

tiskā partija, vispirms prezidents griezīsies pie strādniecī-

bas priekštāvjiem," Zigfrīds atbildēja uz Ludmilas jautā-

jumiem.

"Strādniecība atteiksies no valdības sastādīšanas."

"Vai mums, zemniecības priekšstāvjiem, izdosies val-

dību sastādīt, arī jautājums."

"Tu būsi ministru prezidents!"

"Es to apšaubu."

"Ārlietu ministrs!"

411
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Šinī momentā Zigfrīds atkal iedomājās Ģertrūdi un

bērnus, kurus labu laiku nebija apmeklējis. leņemot jaunā
kabinetā ārlietu ministra amatu, viņam būs jāpārkravājas

uz valdības pirkto namu, kas skaitījās ārlietu resora va-

dītāja rīcībā, šinī namā viņš bija pavadījis daudz laimīgu

brīžu, tanī piedzima viņa mīlulis Zigfrīds. Tur Zigurds

slimoja un viņš ar Ģertrūdi stāvēja pie viņa gultas. Šīs at-

miņas atbalsojās viņa dvēselē un vēl biežāk tanīs telpās,
kur tās kā gari staigās un nedos viņa sirdij mieru.

"Ludmila, nerunāsim par rītdienu."

"Es tevi rīt modināšu uz jaunu uzvaru, uz tavas dzī-

ves triumfu!"
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četrdesmit piektā nodaļa

Ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics ar kundzi izsūtīja

ielūgumus rakstniekiem, māksliniekiem, zinātniekiem un

presei, aicinādami uz pēcpusdienas tēju. Tā bija pirmā Lud-

milas reprezentēšanās.

Aicināmo viesu sarakstu Ludmila sastādīja kopīgi ar

Zigfrīdu. Tika aicinātas vairāk par simts personām, arī

Romina un inženiers Jirgensons, Meta Krastiņa kundze un

docents Jēkabs Stirpa. Maz bija Saeimas deputātu un ār-

zemnieki tik retais. Šai pieņemšanai vajadzēja atšķirties no

tamlīdzīgām ar to, ka reprezentējās mazāk oficiālas perso-

nas. Uz to sevišķi pastāvēja Ludmila. Viņa gribēja atgūt

gandarījumu par savām ciešanām un daudzkārtējiem paze-

mojumiem, kur uz viņu bija skatījušies kā uz sabiedrības

traipu un morāles iznīcinātāju. Viņa pat neriskēja viena ap-

meklēt teātri un kāpt dzelzsceļa vagonā, baidīdamās saklau-

sīt no līdzsēdētājiem kodīgas piezīmes un vērot viņu nici-

nošos skatienus.

Ārlietu ministrs ar kundzi saņēma viesus, sacīdami kat-

ram mīļu vārdu, cik tas bija laika ziņā apsveicinoties iespē-

jams, jo noliktā stundā aicinātie nācapa vienam un grupās.

Kad aptrūka vārdi runāja labvēlīgi priecīgs smaids un silts

rokas spiediens.

Kad pēdējie aicinātie bija ieradušies, Zigfrīds un Lud-

mila apstaigāja viesus, kas spirdzinājās pie tējas glāzes.
Vienā telpā dejoja. Kādā citā bija klāts garš galds, uz kura

atradās uzkožamie un stiprāki baudījumu. Ap to grupējās

žurnālisti un sabiedriskie darbinieki, kas nenicināja glāzi

alus un sausus zirņus ar speķi. Visur čaloņa, valodas un ap-

valdīta jautrība.
"Docenta kungs, kad mēs dzirdēsim atkal jaunas ieprie-

cinošas ziņas par jūsu ģeoloģiskiem pētījumiem?" Zig-

frīds uzrunāja Valdemāru Jirgensonu, kas sarunājās ar

profesoru Kupci.
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"Man kā privātai personai ar aprobežotiem līdzekļiem
ne visai veicas. Bez tam pirmie urbumi bija neizdevīgi."

"Pieprasāt valdības pabalstu!"

"Neesmu par to vēl izšķīries. Var gadīties, ka iztērēju
naudu un arī nekā nepanāku, un tad mani prese nories."

"Valsts izsniedz lielas summas vecu archīvu pētīšanai.

Universitāte un izglītības ministrija nebūt neprasa, lai da-

žu mēnešu, pat gadu pētījumi pilnīgi atšifrētu mūsu tautas

vēsturi. Tas iespējams gadu desmitos. To apzinās valsts un

savus pabalstus neliedz," Zigfrīds runāja.

"Ir tomēr starpība starp vecu archīvu un zemes slāņu
pētījumiem, ministra kungs. Pirmiem ir vispārīga nozīme,

otrie privāta rakstura, un zeme, kurā atradīsies nafta, ak-

meņogles vai dzelzsrūda, ne katru reizi piederēs valstij, bet

skaitīsies, varbūt, privātīpašumā."
"Vai jūs slēdzat separatlīgumus ar zemes īpašniekiem?"

"Tas man dažreiz izdodas. Kad nav rezultātu, mūsu lī-

gums skaitās anulēts."

"Tas pats darāms arī ar valsts zemēm."

"Es tomēr gribu atturēties, kā jau minēju, zināmu ie-

meslu dēļ," inženiers noteica. Tad norādīdams uz profesoru

Kupci, viņš turpināja: "Profesora kungam vairāk laimes.

Neminot viņa mūsu pazīstamo minerālavotu pētījumus,

profesors atradis dažu simts metru urbumā jaunu avotu,

kam liels dziedinošs spēks."

Zigfrīds ieinteresējās un sirmais profesors sāka stāstīt

par saviem pētījumiem. Tie patiešām bija brīnišķi. Lielas

bagātības slēpās Latvijas purvos un smiltainē. Šais purvos

auga sīki bērziņi un vaivariņi, un tos uzskatīja par kūdras

laukiem, šos laukus sāka jau izmantot, griezt kūdru ķieģe-

ļu veidīgos gabalos un gatavot kurināmo dzelzsceļiem. Ra-

dās pusizrakti laukumi, kuros saplūda veseli ezeri ūdens;

ziemā tie pat neaizsala, jo sēravoti šais laukumos nebija

pārāk dziļi un sērūdens piemaisi jās virszemes ūdeņiem pa-

darīdams tos salam nepieejamus. Tad pacēlās sabiedrībā

balsis, ka sargājami vispirms sēravoti, kas neatsverami

tautas dziedniecībā, un kūdras purvi nav izmantojami ku-

rināmam materiālam. Tā glāba no izsīkšanas vesela rajona

sēravotus. — Vidzemes smiltainē parasti dēstīja kartupe-
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ļus un sēja lopiem zaļbarību. Te ievajadzējās kādam uzņē-
mumam artēziskas akas un raka vairāk simts metru dziļu-
mā. Pieaicināja profesoru Kupci, kurš ņēma urbšanas dar-

bus savās rokās un izdarīja ik pa desmit metru urbumiem

ūdens analīzi. Beidzot no trīssimts metru dziļuma izšāvās

minerālūdens strūkla, kas saturēja daudz sāls un joda. Bija
atrastas apakšzemes bagātības.

"Un tamlīdzīgu avotu mūsu zemē daudz," nobeidza sir-

mais profesors.
"Man gribētos ticēt, ka vēl daudz citas bagātības slēp-

jas mūsu zemē," Zigfrīds noteica, uzsmaidīja abiem zināt-

niekiem un piegriezās citai viesu grupai.
Ludmila tērzēja ar Rominu. Ludmila bija izsekojusi

visai viņas dzīvei. Dažbrīd viņa salīdzināja savas dzīves

likteņus ar Rominas un atrada tanīs daudz kopēja. Tagad,
kā likās, Romina bija galīgi atmetusi ekstrāvagancēm ar

roku, jo darbs skolā un sabiedriskās organizācijās bija viņu
ievedis apskaidrotā pasaulē. Sarunājoties, Rominas acis

iegailējās: vai tā apskauda viņu, Ludmilu? Vai to nedarīja
arī citas sievietes, kas šovakar viņai glaimoja? Bet Meta

Krastiņa kundze bija patiesa un tērpās vēl vienmēr sērās.

Meta sarunājās ar Hertu, tagadējo docenta Stirpas kundzi.

Arnolda Veldres bērēs viņš bija gājis aiz zārka blakus Her-

tai. Tad viņu vērojis savā auditorijā kā studenti. Vēlāk

uzticēja Hertai dažus rakstu darbus un nāca ar viņu tuvā-

kās attiecībās. Un Herta, izgājusi dzīves skolu, strādāja
kā ierēdne, beidza studijas un tagad bija profesora kundze.

Viņa bija labākais draugs, kādu Jēkabs Stirpa varēja vēlē-

ties, un pārrakstīja viņa manuskriptus, iekam tie nonāca

kādā tipogrāfijā.
"Mums nav saimnieciska plāna. Valsts, kura pastāv

tuvu desmit gadiem, nav vēl nospraudusi saimnieciskas

līnijas," Jēkabs Stirpa runāja.

Acumirklī saimnieciskā politika ir mums vissvarīgākā.
Es kabinetā to aizstāvu. Bet sakarā ar pirmās Saeimas

pēdējo sesiju, kur deputātus un ministrus nodarbināja ie-

sniegto likumu projektu pieņemšana, mēs netiekam pie

mūsu saimnieciskās dzīves izveidošanas. Es pats esmu

ekonomists un atzīstu šī kardinālā jautājuma neatlieka-

mību," Zigfrīds atbildēja docentam.
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"Taisni tiem, kas grib kandidēt jaunās Saeimas vēlē-

šanās, būtu tas vispirms iegaumējams. Ko tad nākošie

deputāti grib uzstādīt par lozungiem? Utopiskus solīju-
mus? Tos tauta jau diezgan klausījusies revolūcijas die-

nās. Kādas partijas nomelnošanu un atsevišķu personu

apmētāšanu dubļiem? Vēlētājs tam vismazāk notic. Liekat

vispirms valsts saimniecības ēkai pamatus un aicināt tautu

pie pamatakmena iemūrēšanas. Jūs redzēsiet, ka šo aicinā-

jumu uzklausīs un visnabagākais nāks ar riekšavu smilšu

vai mālu piku, lai arī viņš būtu ēkas līdzcēlējs. Tā būs pa-

reiza politika un tā atradīs tautā piekrišanu," Jēkabs Sirpa
iekarsa.

"žēl, ka jūs neskaitāties nevienā politiskā partijā un ne-

domājat jaunās vēlēšanās kandidēt."

"Es esmu zinātnieks. Un politikai jāstāv ārpus augst-

skolas sienām."

Kad Zigfrīds tuvojās mākslinieku grupai, melomāni

viņu saņēma kā sev līdzīgu. Viņš bija viņu pabalstītājs un

mīlulis.

"Kad Nacionālā opera viesosies Parīzē un Londonā?"

viņš smaidīdams jautāja.

"Reitera koris jau gatavojas ārzemju ceļojumam."
"Bet opera, balets?"

"Par to vēl neesam domājuši?"

"Savu pabalstu es apsolu. lerosinājumam jānāk no

jums."
žurnālisti bija kaut ko saklausījuši par Zigfrīda ār-

zemju ceļojumu. Viņi prasīja paskaidrojumus.
"Šis jautājums nav vēl kabinetā pārrunāts."
"Iniciatīva būs jūsu?"
"Neesmu vē izšķīries."
"Telegrāfa aģentūra, ministra kungs, jums pakalpos

iespējamo," piezīmēja aģentūras direktors.

Kad pēdējie viesi bija izvadīti, Ludmila apskāva Zig-

frīdu.

"Tu esi apmierināta?"

"Ļoti!"
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"Es tevi vēroju un priecājos, ka tu sabiedrībā nepa-
zūdi."

"Šis vakars man liels pārbaudījums."

"Es nesaprotu."

"Es bažījos, vai varu būt tavas dzīves sekmētāja."

Zigfrīds spieda Ludmilai roku.

"Man jāatzīstas, ka sastapos ar cilvēkiem, ļoti nopiet-
niem zinātniekiem, ar kuriem man līdz šim nebija izdevība

tuvāk iepazīties."

"Ir patiešām daudz cilvēku, kuru kluso darbu sabied-

rība neievēro. Viņi pārveido dzīvi, paši līdz pārveidodamies.
Un tas notiek daudzreiz klusā stūrīti, kur neviens viņus
neredz. Pozitīvais viņu dzīvē tik vēlāk atmirdz." Ludmila

domāja par Metu Krastiņa kundzi un Hertu.

Ģertrūde ar bērniem maija beigās izbrauca pie Zigfrīda
brālēna Kurzemē, kam bija sava lauku māja, pavadīt tur

vasaru. Tur viņa bija dzīvojusi pērn, sava jaunā mūža vis-

grūtākās dienās. Arī bērni tur nebija vientuļi: saimnieka

pusaudži bija spēļu biedri, vienos gados. Lauku māja bija
divdesmit kilometrus no dzelzsceļa stacijas, vienīgā ne-

ērtība, kad ievajadzējās braukt uz pilsētu. Bet Zigfrīda ap-

ciemojumiem tas nebija par traucēkli: viņš brauca automo-

bīlī. Pagājušo vasaru viņš bija divi reizes izbraucis.

Ar visu pieticīgai un dvēselē dziļi pārbaudītai šie apcie-

mojumi Ģertrūdei bija svētku dienas. Viņa uz tiem gata-

vojās kā līgava, gaidīdama savu iecerēto. Un tikpat pade-

vīgi, kā viņa bija uzklausījusi Zigfrīdu, kad viņš, juzda-
mies aizvainots, pats sevī šaubīdamies, viņai atklāja savu

dvēseles traģēdiju un neredzēja citas izejas, kā būvēt savu

dzīvi uz citiem pamatiem, nodrošinot sev aizmuguri jauna

apstākļu izveidošanā, Ģertrūde arī tagad klausījās viņa
vārdos, veltītos viņai un bērniem, slīka viņa gaišo acu sta-

rojumā, ticēja viņam. Zigfrīds viņu nebij vīlis un nevīla

arī tagad: viņš risināja atklāti savas gaitas, raudzīdamies

droši nākotnē, neapēnoja pagātni, neaizvilka priekškara,

kas uz visiem laikiem šķirtu viņu abēju dzīvi. To viņš ne-

spēja. Tam Ģertrūde bija ticējusi un viņas uzticībai nebija
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robežu. Tā bija augstākā aizliegšanās. Viņa neprasīja upu-

ra, jo pati upurējās. Viņai nebija savas dzīves: viņa dzīvoja

Zigfrīda bērniem un viņas mīlestība sasniedza apskaidro-

tibu, kas nepalika nepamanīta Ģertrūdes tuvākai apkārtnei.
Un mīlēdams savus bērnus, Zigfrīds mīlēja arī viņu, Ģert-
rūdi.

Ar to izskaidrojās Ģertrūdes lielā iecietība pret dzīvi

un cilvēkiem. Nekas viņu vairs neuztrauca un neradīja

viņā bezcerību nojautu. Kopš tās dienas, kad Zigfrīds
sāka viņu un bērnus apciemot, viņas dvēselē iegūlās atkal

miers, viņa nepazina vairs rūgtuma un naida, kā pirmā

laikā, kad viņa bija iedomājusies, ka Ludmila Zigfrīdu no

viņas atsvešinās. Viņa bija pārliecinājusies, ka daudzās dā-

vanas, ko Zigfrīds veda bērniem, bija Ludmilas pirktas, un

tas viņu neaizvainoja. Bez Ludmilas ziņas nenotika arī

Zigfrīda apciemojumi. Tur nevarēja būt šaubu, ka Lud-

mila, kā neauglīga sieviete, nespēja Zigfrīdam sniegt viņa
pirmās laulības laimi, un pirmā kapitulēja. Nebija no svara

izzināt, vai Ludmilas kapitulācija notikusi labprātīgi vai

piespiesti. Zigfrīda dzīvē risinājās jauns posms, viņš, at-

dabūjis dzīves prieku un enerģiju, ticēja atkal savai zvaigz-

nei, arī tagad viņu uzklausīja ārzemes un plaši tautas slāņi,
un viņš nevarēja sevi pārveidot, neatgriezies pie viņas un

bērniem.

Pagaidām šie apciemojumi bija īsi, ilga dažas stundas,

tie bija veltīti vairāk bērniem nekā viņai. Zigfrīds vairījās

pieskarties viņas personīgai dzīvei, neiedziļinājās viņas ik-

dienībā. Arī pabalstu, ko viņš deva bērniem un viņai, viņš

pasniedza personīgi slēgtā aploksnē vai piesūtīja, ne vārda

nebilzdams un bez pavada vēstulēm. Bet šie pabalsti pēdējā
laikā dubultojās. Tā bija nepiespiesta gādība. Tas nebija

žests, bet runāja sirds. Un šo sirds valodu saklausīja Ģer-
trūde.

"Mamma, kad mēs iesim papam pretī?" kādu rītu pie

kafijas Melita jautāja.

"Jaunnedēļ."

"Nākošo sestdien!" Zigurds izsaucās.

"Kā tu to zini?"
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"Sestdienās nav Saeimā sēdes. Sestdienās visas minist-
rijas pulksten vienā slēdz. Un pērnvasar papus mūs apcie-
moja sestdienās," Zigurds atbildēja.

"Bet kad papu nelaiž?" Melita negribēja piekāpties.
"Kas viņu var nelaist?"

"Bērni, mierā!" Ģertrūde aprāja. Viņa vēl vienumēr

bijās, ka bērni viņas klātbūtnē varētu minēt Ludmilas vār-

du. Līdz šim tas nebija noticis.

"Bet tad iesim labi tālu pretim. Vismaz kilometrus pie-
cus," Zigurds noteica. Viņš bija jau beidzis trešo pamat-
skolas klasi un bija lepns uz to.

Nākošu nedēļu Zigfrīds neatbrauca, arī nedēļu pēc tam

nepienāca no viņa ziņas. Saeimā notika pa divi sēdēm dienā,
jo līdz Jāņiem gribēja slēgt sesiju un pirmā Saeima negri-

bēja atstāt savai pēctecei pārāk lielu likumu projektu man-

tojumu. Zigfrīds kā deputāts un ministrs nedrīkstēja noka-

vēt sēdes, kur bija izlemjami daži ļoti svarīgi jautājumi.
Tas Ģertrūdi skumdināja. Tad kādu dienu bērniem rokā nā-

ca vakara avīzes numurs, kurā bija ievietots Zigfrīda un

Ludmilas kopuzņēmums uz vasarnīcas terases pie brokasta

galda ar parakstu: "Mūsu ārlietu ministrs ar kundzi vasa-

ras atpūtā". Jau Melita ar Zigurdu, kas bija noliekušies pār
avīzi, pacēla savas galviņas un jautājoši raudzījās mātē,

kurai bija klēpī mazais Zigfrīds un viņa to izģērba uz nakts

guļu. Ģertrūde tikko neiekliedzās. Tanī momentā ienāca is-

tabā saimnieks, kas aptvēra situāciju un, piegājis pie galda,
uzlika plaukstu uz Zigfrīda un Ludmilas fotogrāfiju, pavē-

loši noteikdams:

"Bērni, laiks iet gulēt. Kas jums par avīzes lasīšanu!

Tā jau tikai blēņošanās vien ir. Ne avīze priekš jums, ne

jūs priekš avīzes. Mums pieaugušiem nav pat intereses iz-

sekot visām sensācijām, kas avīzēs drukātas."

Ģertrūde pavadīja šo nakti pusnomodā. Ko viņai atbil-

dēt bērniem, kad viņi sāks jautāt? Varbūt, ka viņi jau ag-

rāk zināja, skolā Zigurdam būs citi puikas papauduši ģi-

menes apstākļus un Zigurds savukārt Melitai, kas mācījās

vēl mājās. Bet bērni viņu vēl nekad nebija jautājuši un

viņu fantāzijā tēvs braukāja pa ārzemēm kā agrāk un re-

tumis bija mājās, šo stāvokli līdz šim bija glābis Zigfrīds,

izdalot bērniem balvas un teicās tās atvedis no ārzemēm.
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Tie bija meli, bet uz šiem meliem viņu mudināja Zigfrīds,

kā likās, apzinādamies šīs nepatiesības traģisko patiesību,
kad tā nostātos bērnu acu priekšā. Un šī patiesības slēp-

šana bija viena no tūkstoš saitēm, kas Zigfrīdu saistīja ar

bērniem un viņu, Ģertrūdi. Tas bija kā apslēpts mīlas aug-

lis, ko bērni nedrīkstēja vārdā saukt un iztulkot kā savam

prātam nepieejamu objektu.
Nākošā dienā, gluži negaidot, atbrauca Zigfrīds.
Liels prieks valdīja to dienu D. lauku mājās.
Ar bērniem klēpī un viņu mīlulim, sunim luncinoties

un smilkstot uz grīdas pie kājām, Zigfrīds bija atnesis

sauli, kas izgaisināja skumjas, remdēja smeldzošās dvēse-

les sāpes un lika atstarot Ģertrūdē viņas ticībai.

Savu vakardienas pārdzīvojumu viņa Zigfrīdam ne-

pauda: tas varētu viņu skumdināt. Tikai ne skumjas! Tās

glabājamas sirdī visā noslēgtībā! Tās neizrādīt un nepaust

pasaulei!
Bet saimnieks, Zigfrīda radinieks, viņam pirms aiz-

braukšanas pateica vakardienas atgadījumu ar bērniem.
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Četrdesmit sestā nodaļa

Pirmai Saeimai aizejot mājās, finansu ministrs ierosi-

nāja kabineta sēdē valsts saimniecisko plānu, nozīmējot tā

izvešanai piecus gadus. Dedzīgi par to iestājās Zigfrīds,
atrazdamies kontaktā ar tām organizācijām, kuras pats
bija dibinājis un paspējis ieskatīties valsts saimnieciskās

dzīves trūkumos. Tika pārrunāts jautājums, ka dibināma

saimnieciskā padome, kurā ieietu tirdzniecības, rūpniecības,

kooperācijas un citu radniecisku nozaru priekšstāvji, lai

nospraustu darbības līnijas. Zigfrīds norādīja uz šāda sma-

ga aparāta negatīvām pusēm un ieteica finansu ministrijai
nākt ar gatavu projektu. Atkristu daudzās sēdes un citas

nevēlamas parādības. Lai Saeima, iesniedzot šo svarīgo pro-

jektu, nodod to komisijām, kurās darbojas tautas vēlēti

lietpratēji. Un Saeimas komisijas varētu pieaicināt ar pa-

doma devēju balsīm saimniecisko organizāciju priekšstāv-

jus. Tad projekts netiktu aprakts sēžu protokolos. Valdībai

jāuzņemas saimnieciskā plāna izvešana valsts budžetā.

Šinī kabineta sēdē konkrētus lēmumus nepieņēma. Zig-

frīdu tas neapmierināja, viņš bija par tūlītēju izlemšanu.

Bet finansu resoru pārvaldīja cits ministrs, kas bija nācis

ar savu priekšlikumu pārrunas kārtībā. Kabineta locekļi
bija noguruši un ilgojās pēc atvaļinājumiem.

Atvaļināja arī Zigfrīdu uz veselu mēnesi ārzemju ceļo-

jumam.

Latvijai bija daudz nenokārtotu lietu ar ārvalstīm, da-

žas pat iestāvējušās no brīvības cīņām. Akreditējušies sūt-

ņi tās gan virzīja uz priekšu, bet nebija vēl panākta vieno-

šanās ar Vāciju par kara zaudējumiem un ar Angliju par

militārās palīdzības sniegšanu. Nebija noslēgti tirdzniecī-

bas līgumi ar Lietuvu, Beļģiju, Japānu, Itāliju, Poliju un

citām valstīm. Tad vēl aktuālās politikas jautājumi, kas

pārrunājami ar šo politiku vadošām personām sakarā ar

Tautu savienības rudens asambleju. Latvijas delegāciju



422

žeņēvā bija nodomājis vadīt ārlietu ministrs pats, tādēļ
bija no svara sagatavoties, jo mazās valstis Tautu savie-

nībā nebija vairs nostādītas mēmu skatītāju lomā, tās sāka

grupēties, noslēgties blokā un izveidoties par zināmu fak-

toru, ko lielvalstis nevarēja neievērot. Bija patiešām sācies

jauns diplomātijas laiks, kādu Zigfrīds kā tālredzīgs poli-

tiķis bija agrāk paredzējis, miera un saprašanās politikas
uzvaras gājiens, kura mērķis bija Eiropas Savienotās val-

stis. Par to vēl parlaments nelauza šķēpus, bet ārlietu mini-

stri izmainīja domas personīgās sarunās, apsvēra pro un

kontra. Minēja Brianu kā šīs idejas varbūtēju iemiesotāju
taustāmās formās. Bet Vācija vēl nebija uzņemta Tautu

savienībā un pārvārāmi vēl citi šķēršļi, kas kavēja cilvēci

iezvanīt šo jauno humanitātes laikmetu. Eiropas visvarenie

monarki simts gadus atpakaļ to bija deklarējuši, bet ideja

palika uz papīra. Visstiprākās monarķijas bija tagad sa-

gruvušas, republiku demokrātismam vajadzēja pavērt

jaunu pasaules vēstures lapu.

Ārzemju ceļojumā Zigfrīdu pavadīja Ludmila. Apcie-
mot mēneša laikā desmit valstis, vest ar šo valstu preziden-
tiem un ministriem sarunas, noslēgt dažādus līgumus, bija
rekorda ceļojums, ko Zigfrīds uzņēmās. Viņš sīki izstrādā-

ja maršutu un negribēja nevienu dienu veltīt personīgai at-

pūtai. Viņu pēc mēneša gaidīja atgriežamies zemniecības

partija, jo sākās jaunās Saeimas vēlēšanu aģitācija. Zig-

frīds bija labs runātājs. Viņa politiskiem domu biedriem

glaimoja viņa uzņēmība. Viņa ceļojums varēja izvērsties

par triumfu. Un drošības ķīla partijas un valsts prestižam

bij Zigfrīda persona.

To paredzēja arī Ludmila un bija neizsakāmi laimīga.

Viņa pavadīs Zigfrīdu un būs viņa miesas sargs. Nevienā

dinejā, ko viņam ārzemēs rīkos par godu un arī tanīs, ko

rīkos viņš vai Latvijas sūtniecības cittautu valstsvīriem,

Zigfrīds nedrīkstēs lieku minūti kavēt: viņa mudinās un

sekmēs viņu darbā, aprēķinādama darba maksimumu, kas

tam veicams. Viņam būs daudz, ļoti daudz jāstrādā. Viņa
būs viņam palīdzīga papīru pārrakstīšanā un kārtošanā,
būs viņa privātsekretārs, kas glabā katru dokumentu kā

svētumu, iekam tas pārrakstīts un nokļūst sūtniecības ar-

chīvā. Viņa ņems līdz savu rakstāmo mašīnu, viņa pārvalda
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pietiekoši labi franču, angļu un vācu valodas. Zigfrīda tri-

umfs būs arī viņas, Ludmilas, triumfs, līdznopelns, līdz-

iekarojums. Viņa spītēs slimībai, sakopodama visus savus

dvēseles spēkus. Viņa nedrīkst būt Zigfrīdam par nastu,

bet viņa darba nastas atvieglotāja un palīgs
...

Dienu pirms aizceļošanas Zigfrīds izbrauca pie Ģertrū-
des un bērniem. Viņš bija fatālists un ticēja Ģertrūdes no-

vēlējumiem, svētībai. Tā tas bija agrāk un Ģertrūde viņu
informēja par katru raksta gabaliņu, kas parādījās presē

par viņu, atrodoties valdības komandējumos ārzemēs. Arī

par sabiedrisko domu, cik tas viņai bija pieejams privātā

ceļā. Šoreiz viņš no Ģertrūdes vairāk neprasīs, kā mīļu,

siltu rokas spiedienu.
Un tā tas arī notika.

Pēc veselas dienas viesošanās Ģertrūde ar bērniem viņu

izvadīja no savas vasaras mītnes labu ceļa gabalu.
"Uz drīzu atgriešanos, Zigfrīd!" Ģertrūde viņam māja,

automobīlim ierūcoties.

"Mēs tevi gaidām, papa!" bērni vicināja mutautiņus.
Zigfrīds atskatījās — Ģertrūde, viņu svētīdama, pār-

meta krustu
...

30.jūnijā Latvijas republikas ārlietu ministrs Zigfrīds

Meierovics ar kundzi ieradās Lietuvas galvas pilsētā Kau-

nā. Stacijā viņus sagaidīja draudzīgās kaimiņu valsts ār-

lietu ministrs, garnizona priekšnieks un daudzas oficiālas

personas.

Tad sākās vizītes ārlietu ministram Čarņeckam un mi-

nistru prezidentam Petrulisam. Pēc tam audience pie

valsts prezidenta Stuļginska.
Pulksten piecos sākās pirmās apspriedes.
Vakarā Latvijas ārlietu ministram par godu rauts pie

valsts prezidenta. Otrā dienā Lietuvas ārlietu ministrija

publicēja oficiālu ziņojumu, ka Latvijas un Lietuvas ārlietu

ministri, sanākuši kaunā uz apspriedi, lai veicinātu abu

valstu sekmīgu kopdarbību, atzina par nepieciešamu, no-

slēgt arbitāžas konvenciju, kuras nolūks, stiprināt Tautu

savienības principus un realizēt Baltijas valstu tuvāku ap-

vienību; saimniecisku nolīgumu, kas parakstāms līdz nā-
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košā gada 1. martam; sasaukt Rīgā Igaunijas, Latvijas un

Lietuvas ārlietu ministru konferenci, kura lemtu par lī-

dzīga nolīguma noslēgšanu visu triju valstu starpā.

Tās pašas dienas vakarā Zigfrīds izbrauca uz Berlīni.

Pēc divām dienām viņu pieņēma audiencē Vācijas valsts

prezidents Hindenburgs. Tad saruna ar ārlietu ministru

Dr. Strezemani par aktuāliem politikas jautājumiem un

apspriedes ar valsts sekretāru fon Šubertu un Dr. Vairotu

par kara zaudējumu norēķiniem un tirdzniecības līguma

noslēgšanu. Vācija, maksādama Sabiedrotiem lielas reparā-

cijas, gribēja no izpostītās Latvijas iekasēt miljardu sum-

mu par ripojošo dzelzsceļu materiālu, kas tai palika Latvijā

no okupācijas laika; par kara piederumiem un municiju,

atbrīvojot Kurzemi no lieliniekiem; beidzot valstsvācu pre-

tenzijas par atsavinātām muižām, sakarā ar agrārreformas
izvešanu. Latvijas pretprasības par vācu kara pulku no-

darītiem zaudējumiem bija vēl lielākas. Norēķināšanās bija

ļoti sarežģīta un neviena puse negribēja piekāpties. Fon

Šuberts cēla priekšā izstrādātu projektu, bet Latvijas ār-

lietu ministrs to nevarēja akceptēt. Zigfrīds nāca ar

priekšlikumu: anulēt tiklab no vienas, kā no otras puses

visas prasības. Beidzot panāca vienošanos: Vācija atsacī-

jās no visām savām prasībām pret Latviju, ietverot tanīs

arī atlīdzību muižniekiem, Vācijas pavalstniekiem, par Lat-

vijā atsavināto zemi, turpretim Latvija atsacījās no kara

zaudējumu atlīdzības prasības.

Bija atrasta izeja un nesenie ienaidnieki sadevās rokas.

To pašu vakaru tika parakstīts tirdzniecības līgums

starp Latviju un Japānu Berlīnes japāņu sūtniecībā. Svēt-

dien, 6. jūlijā, Zigfrīds izbrauca uz Briseli.

Latvijai vēl nebija Beļģijā diplomātiskas priekšstāvī-

bas, vienīgi goda konsuli. Tādēļ visi sagatavošanas darbi

tirdzniecības un citiem līgumiem, kur ar Beļģiju bija jau

attīstījusies strauja preču apmaiņa, bija jāuzsāk Zigfrī-

dam pašam. Visumā starptautiskiem līgumiem tika ņemts

par pamatu normālteksts, ko valsts no valsts piesavinājās,

un strīdīgos jautājumos ietilpa kādas zemes eksportpreces,
kuras ieinteresētā valsts centās uz vispieejamākiem notei-

kumiem izvest uz otru valsti. Latvijas eksports pastā-
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vēja galvenokārt no liniem, sēklas, sviesta, kokiem, gaļas,
konzerviem. šīm precēm bija meklējams tirgus, kas labvē-

līgs latvju zemkopim. Mazā Beļģija kā rūpniecības valsts

pirka lielā vairumā linus un sēklas. Tādēļ bija no svara,
lai ievedmuita būtu zema. Pēc divi dienu sarunām tika pa-
nākta vienošanās un parakstīja Latvijas-Beļģijas tirdz-

niecības līgumu. Pēc diplomātiskā paraduma Zigfrīds rī-

koja dineju, uzaicinādams Beļģijas ministru prezidentu un

citus valdības locekļus. Arī Ludmila ņēma dinejā dalību.

Nākošā dienā Zigfrīds ar kundzi ieradās Parīzē.

Pēc vizītes ārlietu ministram Brianam, viņu pieņēma
audiencē Francijas valsts prezidents Dumergs. šis viens no

vispriekšzīmīgākiem republikas prezidentiem, kas savu kar-

jēru sāka kā mazs koloniju ierēdnis, kuram jaunībā ie-

dzimtā, krāsaina sieviete pareģoja tagadējo stāvokli, bija

sekojis Latvijas brīvības cīņām un pazina Latvijas ap-

stākļus no starptautiskā viedokļa. Viņu sevišķi interesēja

Baltijas valstu politikas problēma un viņš piekrita drošības

pakta nolīgumam.

Pirms audiences pie Briana, kurš kā šī laika visspējī-

gākais politiķis turēja savās rokās vispasaules politikas

grožus, Zigfrīds bija apspriedies ar ģenerālsekretāru Ber-

telo un politisko direktoru Larošu par Baltijas valstu po-
litiku ; drošības paktu; Latvijas-Francijas attiecībām. No-

skaidrojās, ka Francijas viedoklis atbalsta Baltijas valstu

savienības ideju. Drošības jautājumā Francija grib pie-
turēties pie savām līdzšinējām tradicijām, nepielaižot no-

slēgto starptautisko līgumu grozīšanu, bet gan tos papildi-
not ar jaunām drošībām. Aristids Brians, kuram vairs ne-

glaimoja ovācijas parlamentā, žeņevā, un kā viesim Lon-

donā un Briselē ļaužu masās, risinādams domu cilvēces vēs-

stures pārveidošanā, apstiprināja Zigfrīdam savu tuvāko

līdzstrādnieku dotos solījumus un viņu izteiktās domas. Ja,
labvēlību viņš neliegs. Ar vieglu sirdi viņš bija piešķīris
Baltijas valstīm dc jure un viņš labprāt atbalstīs Baltijas

valstu savienību.

Pēc sarunām ar ministru prezidentu Penlevē, senāta un

parlamenta prezidentiem, 15. jūlijā, Zigfrīds izbrauca uz

Londonu.
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Nākošā dienā Latvijas ārlietu ministru pieņēma audi-

encē Lielbritānijas karalis Džordžs Bekinghemas pilī.
To pašu dienu vizītes ārlietu ministram čemberlenam,

ministru prezidentam Baldvinam, lordkanclēram. Vakarā

ielūgums pie apakšnama priekšsēdētāja uz tēju.
Otrā dienā sākās apspriedes ar finansu ministru Čer-

čilu par Latvijas parāda nokārtošanu Anglijai.
Tas bija ārkārtīgi kutelīgs jautājums.

Anglija, kura finansiēli lielā mērā iznesa pasaules karā

visas grūtības uz saviem pleciem, bija arī tā, kas Latvijai
brīvības cīņās sniedza visstiprāko atbalstu. leroči, kara

piederumi, municija, militārais atbalsts ar flotes artilēriju

bija tik nepieciešami, ka tiem izpaliekot latviešu nacionālā

armija būtu cīnījusies plikām rokām, neapģērbta un bez

kaujas kuģu lielgabaliem. No sākuma gan Igaunija izpalī-

dzēja, vēlāk arī Polija. Bet īstā laikā Lielbritānija sniedza

visu — lielu materiālu un neatsveramu morālisku pabalstu,
kad Sabiedroto flotes lielgabali nodunēja. Kā aprēķināt
samaksu? Vai tas vispār aprēķināms un samaksājams

zeltā, kur Latvijas valsts kase bija tukša? Pēc kādas nor-

mas? Vai aprēķināt izšauto lādiņu skaitu? Tāpat ieročus

un municiju — pēc tagadējās tirgus cenas, vai tās, kad

pasaules karā strādāja saspīlētos apstākļos un izejvielām

bija zelta vērtība? Sarunas bija jāievada ar vislielāko

taktu, izlietojot personīgo iespaidu un šarmu, kā Zigfrīdam
netrūka. Tas gads, ko viņš bija pavadījis Londonā, bija

viņu tuvinājis angļu tautai. Viņš cienīja angļu demokrā-

tisko aristokrātismu, ko arī viņš bija piesavinājies un kam

vajadzēja būt par bāzi sarunu sākšanai.

Simtiem miljonu parādu grūti nokārtot pāris dienās,
kad parādniekam ir nabaga tarba kaklā un katra mārciņa
ir viņa dzīvības jautājums. Arī demokrāts-aristokrāts, tā-

dos gadījumos neķeras übagam pie rīkles, bet tic viņa labai

gribai, uzklausās argumentus un ņem tos vērā. Visbeidzot

panāca vienošanos, — Latvijas parāds Anglijai tika redu-

cēts uz 950 tūkstošu angļu mārciņām un nokārtojams trīs-

desmit gadu laikā.

Tad notika saruna ar Baldvinu par Anglijas-Latvijas
tirdzniecisko sakaru sekmīgāku izveidošanos, un ar Čem-

berlenu par Tautu savienības rudens asamblejā apsprieža-
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miem jautājumiem. Pirms aizbraukšanas no Londonas Zig-
frīds sekoja "Times" ārpolitikas redaktora Viljamsa aici-

nājumam un ieradās šī iespaidīgā laikraksta redakcijā. Vi-

ņam bija izdevība izteikt savu pateicību par latvju tautu

cildinošu ievadrakstu Latvijas brīvības cīņu beigu cēlienā.
Vēl interviju presei, kurā uzsvēra starp Latviju un Igau-
niju noslēgto savienību, un pateicība Lielbritānijai par

sniegto palīdzību Latvijas republikas visgrūtākās dienās.

21. augustā Latvijas ārlietu ministrs ar kundzi ieradās

Romā. Vagonā, kurā viņi brauca pa Itālijas teritoriju, bija
novietota militāra sardze.

Tai pašā laikā ieradās Romā latvju ekskursanti, oficiālā

valodā saukti svētceļotāji, pāvesta nuncija Latvijā Cekchini

vadībā. Viņu vidū bija arī Ģertrūde, kas pēc Zigfrīda aiz-

ceļošanas pārdzīvoja lielu dvēseles satricinājumu. Lasot

laikrakstos par Zigfrīda un Ludmilas ierašanos Kaunā,

viņa zaudēja pašsavaldīšanos: viņa bija Zigfrīdu svētījusi

un Ludmila brauca viņam līdz! Viņa nekad nebija Zigfrīdu

viņa ceļojumos ar savu personu apgrūtinājusi. Ko Lud-

mila meklēja ārzemēs, kas viņai bija padomā? Savas per-

sonas izcelšana, satiksmē ar valdniekiem un ministriem, un

viņas, Ģertrūdes, nicināšana! Pierādīt Zigfrīdam, ka viņa
tā cienīga, bet ne Ģertrūde, pieticīgā un labā Ģertrūde, ku-

rai nebija pretenziju, kas bija pieradusi gaidīt un cerēja

Zigfrīdu atgriežamies atpakaļ ģimenē, pie viņas. Tās bija

šausmīgas domas, kas viņai uzmācās. Spoku pasaule kurā

cīnās labais ar ļauno. Pirmo reizi viņas dvēselē iedegās
naids pret Ludmilu. Ja, Ludmila grib viņu apkaunot, iznī-

cināt
...

Tad viņa nomierinājās, jo viņai nebija cīnītājas daba,

viņa negribēja ar Ludmilu sacensties. Gaidīt, mierināties,

bija viss, ko viņa spēja. Tas, ka Ģertrūde Zigfrīdu nepava-

dīja un Ludmila tagad Zigfrīdu pavadīja viņa ceļojumos
un gaitās, bija viņu visu trīs traģiskās dzīves cēlonis. Un

Ģertrūde to tagad aptvēra un saprata...

Kad telegrāfs no jauna ziņoja, ka Latvijas ārlietu mi-

nistrs ar kundzi ieradušies Berlīnē, Ģertrūde neizturēja:

sagrīļojās viņas ticība Zigfrīdam, ka viņš jebkad varētu

atgriezties pie viņas, Ludmilas suģestēts, viņas godkārības

pavadā vadāts. Ne viņai drebēt kā agrāk par Zigfrīda ār-
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zemju ceļojumiem, vienīgi skumt un apraudāt savu lētti-

cību, savas lielās dvēseles bēdās kā pazemotai un atstātai

sievietei. Tagad par viņu triumpfē Ludmila. Kad Zigfrīds ar

Ludmilu atgriezīsies dzimtenē kā karāļu pāris, kas triumfa

ceļojumā iekarojis Eiropas valdnieku simpātijas, lielvalstu

ministru cienību, pasaules politiķu ievērību, sabiedrība at-

griezīs viņai muguru. Ludmila pratīs sev pierakstīt nopel-

nus un tai noticēs, bet viņu, Ģertrūdi, nožēlos, nicinās, aiz-

mirsīs. Viņa nevarēja pārciest šo pazemojumu. Viņai bija
kauns savu bērnu priekšā. Paslēpties, nobēgt kādā vientuļā
vietā, kur nav ļaužu, kur nav laikrakstu, kas min Ludmilas

vārdu, pauž viņas varenību pār viņu, Ģertrūdi. Viņa
brauca uz Rīgu pie mātes un māsas. Vagonā viņa sastapa
dažas paziņas, tērpušās melnās drēbēs un vieglām ceļa so-

mām. Uz kurieni viņi brauc? Svētceļojumā uz Romu. Ģer-
trūde uzklausīja nostāstus, kuros izskanēja sēras un grūt-

sirdība. Viņu dvēseles bija dzīvē samīdītas, acu spožums

aptumšojies, fiziskie spēki izsīkuši. Viņu sirdis alka mieri-

nājuma, dievišķā glāsta, ko svētais tēvs Romā tiem neat-

teiksies sniegt. Jā, uz Romu, šo mūžīgo pilsētu, kur ik-

gadus simtiem tūkstošu svētceļotāju meklē sirdsmieru,

dosies arī viņa, Ģertrūde. — Un viņa pieslējās latvju ek-

skursantiem, atstādama bērnus mātes uzraudzībā.

Šodien Latvijas svētceļotājus pieņēma pāvests Pius XI.

legarenās audiences zāles sienas greznoja milzīgas glez-

nas, kurās atspoguļojās Kristus dzīve un katoļu baznīcas

svētie. Augsto griestu krāšņie ornamenti sakusa ar zeltu

un mozaiku. Tā bija renesanses poēzija krāsu vijīgumā.

Katoļu ticības misticisms, ne biedīgs, bet svinīgi aicinošs,

pakļaudamas savā varā laicīgo pasauli. Karaļi un diktātori,

pasaules gudrie un dvēselē izmocītie, sirmgalvji un jau-

natne te ir locījuši ceļus valdošā pāvesta troņa priekšā,
virs kura pacēlās purpura baldachins.

Pirmais zālē ieradās pāvesta nuncijs Latvijā Cekchini,

kas svētceļotāju ievešanu šinī telpā bija uzticējis monsiņ-

joram Stukelam. Vīrieši nostājās gar vienu sienu, sievietes

taisni pretim. Visi melnos tērpos, sievietēm bez tam vēl

melns galvas plīvurs. Laistījās tūkstošu elektrisko spuldžu

ugunis, kurās atmirdzēja baldachina zelts.
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lenāca pāvests, savu miesas sargu pavadonībā. Pāvests

tradicionālā baltā tērpā, pavadoņi prelāti purpura mantijās.
Pāvests sasveicinājās ar Cekchini, tad ar citiem ekskursi-

jas priesteriem, kas nokrita ceļos.
Tad smaidīdams un veltīdams atsevišķām personām

mīļus vārdus, katoļu virsgans apstaigāja svētceļotāju rin-

das. Nosēdies tronī, kam katrā pusē nostājās prelāti, pā-
vests Pius XI. uzrunāja latviešu svētceļotājus vācu valodā.

"Mani dārgie, sirdsmīļie bērni! Jūs esat ieradušies pie
manis no tālas zemes, man mīļās Latvijas. Jo sevišķi jūs

man mīļi, ka neesat likušies atbaidīties no ceļa grūtībām

un citiem kavēkļiem un mērojuši ceļu no jūsu senās skais-

tās galvas pilsētas Rīgas uz svēto pilsētu Romu, kas ar

savu krāšņumu mani valdzinājusi. Pētera un Jēkaba baz-

nīcas celtnes ir jūsu galvas pilsētas lepnums. Jūsu bib-

liotēkās es atradu uzkrātas gara bagātības, kas mani

pārsteidza. Manu uzmanību saistīja nevien veci rokrak-

sti, šie senātnes pieminekļi, es apbrīnoju arī jūsu gara

mantu krājumus, ko tautas dvēsele uzglabājusi daudz gadu

simteņus un ko čaklas rokas uzrakstījušas un paglābušas

no aizmirstības. Es pārliecinājos, ka latvju tauta ir garā

bagāta, tā nav aizmirsusi Dievu un tic Viņa žēlastībai. Un

jūs, kuru sirdis varbūt nospiestas, smejaties stiprinājumu

Romas svētajos mūros, neskumstat savās bēdās, jo Dieva

žēlastība ir neizsmeļama. Lai Visvarenais sargā jūs visus

jūsu gaitās, sargā latvju tautu un izcīnīto brīvību."

Pāvests svētīdams pacēla rokas.

Ģertrūde bija nokritusi ceļos un viņas galva noslīka

līdz zemei.

Pēc tam, kad nuncijs Cekchini bija izdalījis visiem pā-

vesta piemiņas medāli, ekskursanti atstāja Vatikānu.

Nākošā rītā bija norunāts apmeklēt Nezināmā itāļu ka-

reivja kapu. Kāds no ekskursantiem ieminējās, ka Romā

ieradies Latvijas ārlietu ministrs. Vai tik viņš nenoliks

vaiņagu uz Nezināmā kareivja kapa, kā to agrāk darījis

Parīzē, kad pasniedza maršalam Fošam Lāčplēša ordeni?

Ģertrūde, to dzirdot, nodrebēja. Viņai vēl skanēja ausīs

pāvesta mierinājuma un svētīšanas vārdi, viņa bija atkal

samierinājusies ar savu likteni un neizjūta naidu pret Lud-

milu. Jā, viņa piedalīsies gājienā uz Itālijas Nezināmā ka-
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reivja dusas vietu, varbūt, ka viņa sastaps Zigfrīdu un viņš

viņu redzēs svētceļotājas tērpā, — viņu, pēc dvēseles miera

un senās laimes alkstošu
...

Kad otrā dienā latvju ekskursanti, monsinjora Stukela

vadībā ap pusdienas laiku ieradās Kapitola laukumā, kur

atradās pasaules kara Nezināmā kareivja kaps, tur dežū-

rēja itāļu armijas augstāki virsnieki. Svētceļotāji pagāja
kapam garām, dažs labs nolika ziedu pušķi un arī Ģertrūde
to darīja, tad ieslēdza šo svēto vietu puslokā. Visiem bija

skaidrs, ka kareiviskā goda sardze gaida kādu ārvalsts de-

legāciju, kā tas tādos gadījumos pieņemts.

Nebija ilgi jāgaida: no tuvējās ielas piebrauca divi au-

tomobiļi. No pirmā automobiļa izkāpa divi slaida auguma

vīrieši cilindros un izcēla no tā lielu vaiņagu; no otrā dāma

ar pavadoni.

Ekskursanti pazina piebraucējus: tā bija latviešu dele-

gācija, ārlietu ministrs ar sūtni Šūmani, Ludmila un Ro-

mas sūtniecības sekretārs.

Vaiņagu nesa Zigfrīds ar Šūmani. Viņiem sekoja zinā-

mā atstatumā Ludmila ar sekretāru.

Tuvojoties kapam, sardze atdeva godu latviešu delegā-

cijai.

Pēc svētsvinīgā brīža, noliekot vaiņagu Latvijas naci-

onālās krāsās, Zigfrīds pacēla galvu un izbrīnā vēroja, ka

kaps puslokā ieslēgts no latviešu svētceļotājiem. Tas viņam

šķita liels gandarījums, ka arī latviešu tauta ārpus valdī-

bas godina itāļu Nezināmā kareivja kapu. Tad viņš ierau-

dzīja Ģertrūdi, kas bija viņu svētīdama izvadījusi ārzemju

ceļojumā un tagad atradās starp svētceļotājiem. Viņš tri-

umfālā gaitā no valdības uz valdību, no ministrijas uz mi-

nistriju dažādās valstīs, rautos un dinejās, bet Ģertrūde
sērās tērpusies meklēja sev sirds mieru mūžīgajā pilsētā

Romā. Bez šaubām, pāvests latviešu svētceļotājus pieņē-

mis un svaidījis viņu sirdis lūgšanās un ticībā. Arī viņam
rīt nolikta audience pie pāvesta, — ko katoļu baznīcas virs-

gans sacīs viņam ārpus baznīcas lietām Latvijā un valsts

politikā? Vai arī viņam, līdzīgi Ģertrūdei, atklāt savas dvē-

seles ciešanas, savas dzīves noslēpumu? Vai valstiskais ar

personīgo savienojams oficiālā audiencē?
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Viņam šķita brilles rasojam, Zigfrīds tās noņēma un

slaucīja acis. Tad viņš ar mutautiņu pamāja Ģertrūdei.

Ludmila bija ne mazāk pārsteigta, ieraudzīdama eks-

kursantu vidū Ģertrūdi. Viņa, gavilēdama par Zigfrīda ār-

kārtīgiem panākumiem šinī ceļojumā, satikās ar Ģertrūdi
dažu soļu atstatumā viņpus kareivja kapa. Kāds liktenīgs
atgadījums! šai mūžīgā pilsētā tautas gadu tūkstošus cī-

nījušās dēļ virskundzības par citām tautām, valdījuši ce-

zāri un pāvesti, cits citu pazudinādami. Vai arī viņa, Lud-

mila, nav pazudinājusi Ģertrūdi? Nerazdama mājās miera

viņa piebiedrojusies svētceļotājiem un nākusi šurp meklēt

savai sirdij mierinājuma, saņemt savās ciešanās pāvesta
svētību. Vai viņai, Ludmilai, šī svētība nav vajadzīga, lai

viņas triumfs nebūtu vienas dienas uzvara? Kur viņai to

meklēt? Kas viņu uzklausīs?

Ludmila pavērās Ģertrūdē: viņa sēri smaidīdama māja

Zigfrīdam. Plivinājās divi balti lakatiņi — Ģertrūdes viņ-

pus kapa un Zigfrīda šinī pusē. Viņus šķīra Nezināmā ka-

reivja kaps...

Pirms vaiņaga nolikšanas Zigfrīds bija audiencē pie

Itālijas diktātora, ministru prezidenta Musolīni. Galvenais

sarunu punkts — tirdzniecības konvencijas noslēgšana

starp Itāliju un Latviju. Pēc tam neizbēgamās vizītes ie-

spaidīgiem politiķiem un pāvesta kanclēram kardinālam

Gaspari. Vakarā sūtniecībā tēja latvju kolonijai Romā.Viņš

iedomājās Ģertrūdi un svētceļotājus. Nē, še svešumā viņš

nevarēja tuvināt Ģertrūdi Ludmilai, kuras abas vienādi do-

minēja viņa personīgā dzīvē. Te nebija vieta dvēseles ana-

līzei, skumjām un gavilēm viņa personīgā dzīvē: valstiskais

darbs stāvēja pirmā vietā. Viņam bija jāsmaida kā aktie-

rim, jāsaka sabiedriski glaimi, kur tas nepieciešami vaja-

dzīgs: viņš reprezentēja Latviju. Lai asiņo sirds, gan tā

apklusīs un norims sāpēs. Pasaulei tas nav jāzin un jāredz.

Pēc divām dienām parakstīja konvenciju, kurā abas

valstis, Itālija un Latvija, piešķir viena otrai priekšrocības,

kādas paredz vislielākās labvēlības princips, un abu valstu

pilsoņiem vienādas tiesības un privilēģijas.
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Tas bija jauns Zigfrīda rekorda ieguvums.
Pāvests Pius XI viņu pieņēma audiencē vēlā nakts stun-

dā. Svētais tēvs viņu pazina kopš tā laika, kad bija kā nun-

cijs viesojies Rīgā un sēdēja tam Latvijas valsts prezidenta

Čakstes rīkotā dinejā iepretim pie galda. Zigfrīda nopelns

bija konkordāta nolīgums. Audience ilga veselu stundu,

pieskaroties katoļu baznīcas stāvoklim Latvijā un labvēlī-

gai Latvijas valsts politikai reliģijas jautājumos.
Tālākais maršruts bija Vīne, Prāga un Varšava.

Vīnē sarunas ar ministru prezidentu Romeku un ārlietu

ministru Mataju. Temats — līgumi, konvencijas.

Prāgā Zigfrīdu pieņēma valsts prezidents Masariks, Če-

choslovākijas nodibinātājs, zinātnieks un gara aristokrāts.

Kā dziļš tautu psīchologs un paties demokrātisma ideologs

viņš bija savas tautas garīgais tēvs, un čeku leģionārs rak-

stīja savā karogā vienu vārdu: Masariks. Viņš bija viņu
vadonis un dvēseļu gans. Biezos sējumos viņš bija aplieci-

nājis augstākās cilvēcības būtību, populārizējis tās ideju

un savā personā apvienoja valstsvīru un zinātnieku. Viņš
nemīlēja audiences un deva tās vienīgi izcilus personām. Vi-

ņam bija paradums iepriekš pieprasīt sarunas temātu un

audiences laikā atsaukties uz saviem publicētiem darbiem,
norādot attiecīgās lapas puses. Šie darbi bija jau agrāk

publicēti un viņa idejas tagad piepildījās, gaišredzīgi saska-

tītas cilvēces attīstībā. Viņš bija mazo tautu un arī Latvi-

jas draugs.

Latvijas ārlietu ministra apciemojums sirmajam prezi-
dentam bija mīļš sveiciens no latvju tautas, jo latviešu kara

pulki Sibīrijā bija cīnījušies vienās rindās ar čeku leģionā-

riem, slēguši asins brālību. Un Zigfrīdā viņš saskatīja jau-
nās Latvijas briestošo spēku.

Sīka rakstura techniskos jautājumus Zigfrīds nodarīja
ārlietu ministrijā, jo tirdzniecības līgums starp Latviju un

Čechoslovākiju bija jau parakstīts.
Varšavā Zigfrīds ar kundzi apmetās ministru prezi-

denta pilī.
Otrā dienā viņš izbrauca pie Polijas valsts prezidenta

Voicechovska uz viņa vasaras rezidenci Spalā.

Ar Poliju bija daudz nenokārtotu jautājumu. Viens no

vis sarežģītākiem bija poļu muižnieku pretenzijas uz Lat-
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galē atsavinātām muižām, sakarā ar Latvijas agrārrefor-
mu. Latgales muižniekus Varšavā uzklausīja un noteico-

šās parlamenta aprindas iestājās par vairāk simts miljonu
atlīdzību. Šovinisti savukārt reflektēja uz sešiem pierobe-
žas pagastiem. Tādēļ arī neveicās sarunas par tirdzniecības

un citiem līgumiem, atduroties vienmēr uz poļu pretenzi-
jām. Vainojami bija lielā mērā neveiklie Polijas sūtņi, kas

tendenciozi informēja savu valdību par Latvijas apstāk-
ļiem. Bija jāmeklē bāze, jānosprauž sarunu līnijas. Tas bija

galvenais Zigfrīda uzdevums.

Polijas ārlietu ministrs grāfs Skrišinskis patlaban at-

radās propagandas ceļojumā Amērikā un viņa vietas izpil-
dītājs nebija pietiekoši elastīgs, lai straujā gaitā pārva-
rētu šķēršļus un panāktu kaut tikai principiālu vienošanos.

Bez tam parlaments bija atpūtā un ārlietu komisijas

priekšsēdētājs neatradās Varšavā. To apsvēris, Zigfrīds ķē-
rās pie cita līdzekļa: informēt presi par Latvijas-Polijas

attiecībām un Baltijas valstu savienību, kurā ietilptu arī

Polija. Tas bija diplomātisks šacha vilciens, jo Polija ar

Lietuvu Viļņas dēļ atradās naidīgās attiecībās un bez Lie-

tuvas līdzdalības nebija Baltijas valstu savienība domā-

jama. Zigfrīds prata cienīt preses lielo nozīmi, jo Parīzē,

Latvijas dc jure atzīšanas dienās, franču prese bija izda-

rījusi lielu pakalpojumu, informēdama sabiedrību par Bal-

tijas valstīm. Un viņš nebija vīlies: visu virzienu poļu prese

nodrukāja interviju un komentāros ieteica valdībai sapras-

ties ar Baltijas valstīm. Arī Latvijas agrārreformu poļu
prese atzina par laimīgi izvestu, atskaitot dažus galējā

labā virziena orgānus, kas aizstāvēja muižniecības inte-

reses.

Latvijas ārlietu ministra apciemojums Varšavā noslē-

dzās ar ministru prezidenta Grabska rīkoto dineju, pieda-

loties arī Ludmilai un sūtnim Nukšam ar kundzi. Pēc tam

atvadīšanās Latvijas sūtniecībā, kur uz glāzi tējas bija ie-

radušies ministri un preses priekšstāvji. To pašu vakaru,

31. jūlijā Zigfrīds izbrauca atpakaļ uz Rīgu.

Vienā mēnesī bija apceļotas deviņas valstis, parakstīts

ar šīm valstīm daudz līgumu, ievadītas sarunas sarežģītu

jautājumu nokārtošanai, iegūti ierosinājumi, noskaidroti

aktuālas politikas jautājumi. Tās simts vai pat vairāk per-
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sonas, ar kurām viņš bija personīgi ticies, bija viņam pa-

rādījušas lielu uzmanību un izcilu godu, — ne viņam, Zig-

frīdam, bet Latvijas valstij, kuras vārdā viņš bija runājis,
slēdzis līgumus, centies ieinteresēt drošības pakta noslēg-

šanā, lai kara gadījumā Latvija nebūtu atstāta viena sa-

vam liktenim, bet kā pilntiesīgs Tautu savienības loceklis

baudītu šīs savienības aizstāvību, viņas neaizskarāmu dro-

šību.

To nakti vagonā Ludmila atcerējās savu braucienu pa

šo pašu ceļu sešus gadus atpakaļ. Viņas sapnis bija pie-

pildījies, viņa bija sasniegusi savas dzīves kalngalu. Līdz

ar viņu atgriezās dzimtenē Zigfrīds kā triumfātors, kas

dažās nedēļās bija veicis lielu valsts darbu, ne mazāku kā

Latvijas visgrūtākos brīžos, kad viņš übagodams gāja no

durvīm uz durvīm, pieklauvēja un kad atraidīja, vēl reiz

nāca, kamēr viņu uzklausīja. Arī šinī ceļojumā viņu uz-

klausīja, neviens Eiropas valstsvīrs viņu nenoraidīja, ti-

cēja viņam, ticēja Latvijas valsts patstāvībai.

Zigfrīds viegli elpodams gulēja. Viņa sejā atspoguļojās

dziļa apmierinātība, lūpas rotāja liegs smaids kā toreiz,

tanī liktenīgā naktī, kad viņa bija zvērējusi viņu iegūt, un

ceļos pie viņa guļas vietas nometusies, viņu skūpstīja.
Vai viņš sapņo par viņu, Ludmilu, jeb vai Ģertrūde vēl

bija viņa sapņu tēls?

Ludmila noslīka pie Zigfrīda ceļos, izstiepa rokas, lai

satvertu viņa skaisto galvu un to skūpstītu. Nevienam viņu

neatdot, ne Ģertrūdei, ne kādai citai siveietei, viņš piede-

rēja vienīgi viņai, Ludmilai
...

Šinī momentā kaut kas pārtrūka viņas dvēselē un sirds

sāpēs sažņaudzās. Viņa pakrita uz aukstās grīdas un asaru

straume lija pār viņas vaigiem.

Vai tuvojās neizbēgamais?
To izjuta šinī naktī Ludmila, klausoties vagonu riteņu

nemitīgā dārdoņā, kas viņai šķita kā likteņa klauvieni...
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Četrdesmit septītā nodaļa

Atgriežoties Rīgā, Zigfrīds otrā dienā bija audiencē

pie valsts prezidenta J. Čakstes un sniedza ziņojumu par

savu ārzemes ceļojumu. Prezidents bija speciāli iebraucis

no savām lauku mājām Aučiem. Viņš augsti cienīja Zig-
frīdu jau kopš bēgļu Centrālkomitejas laika, kad viņi šinī

organizācijā, kopā ar citiem izcilus sabiedriskiem darbi-

niekiem, lika pamatu Latvijas patstāvībai.

"Es jūs mīļi sveicinu dzimtenē," sirmais prezidents

spieda Zigfrīdam roku, labsirdīgi smaidīdams. "Mani pa

daļai jau ārlietu ministrija informējusi par jūsu panāku-
miem ārzemēs. Jo patīkamāk man būs dzirdēt izsmeļošu zi-

ņojumu no jums personīgi."

"Man ir patiess prieks ziņot valsts prezidenta kungam

par Latvijai labvēlīgi parakstītiem līgumiem un par pa-

nāktu vienošanos dažos sarežģītos jautājumos ar Lietuvu,

Vāciju un Angliju, kas caurskatāmi Saeimas ārlietu komi-

sijā un apstiprināmi Saeimai," Zigfrīds smaidīdams ie-

sāka savu ziņojumu, tad pārgāja uz atsevišķām valstīm un

katru konkrētu gadījumu savā ceļojumā.

Valsts prezidents klausījās ar lielu uzmanību. Pavērās

Latvijas vēsturē jauna lapas puse, ko kroniķi, rakstīdami

par jaunās republikas nostiprināšanos, nevarēs neatzīmēt.

Arī viņš, Jānis Čakste, bija vēsturiska persona, jau no pa-

šas jaunības visu savu garo mūžu dzīvojis vienai idejai —

nacionālai apziņai un Latvijas neatkarībai. Viņš savā mūžā

bija pārdzīvojis daudzus rūgtus brīžus. Ceturtie vispārīgie

dziesmu svētki Jelgavā viņam izmaksāja vairāk desmit

tūkstošus rubļu, jo viņš bija svētku iniciātors un iztrūku-

mu sedza viņš. Tas jau lielu cilvēku liktenis, ka vispārības

intereses nesaudzē viņu personīgo dzīvi. Bet kā optimists

viņš skatījās neveiksmēm pāri un apmierinājās ar ganda-

rījumu, ka dziesmu svētki izdevušies, stiprināta nacionālā

apziņa, un Jelgava, Zemgales sirds, bija nostājusies Rīgai
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līdzās kā kultūras centrs. Tad nāca nelaimīgie kara un re-

volūcijas gadi un Jānis Čakste atradās vairāku sabiedrisku

organizāciju priekšgalā. Viņš bija Tautas padomes un Sat-

versmes sapulces priekšsēdētājs un tagad pirmais Latvijas

valsts prezidents. Tie bija amati, kas prasīja lielu taktu un

politiskas gudrības. Sadūrās partiju intereses un viņam

bija jāstāv kā sargam, kas neskatās ne pa labi, ne pa kreisi.

Viņš sevišķi priecājās par pozitīva darba panākumiem.

Viņš bija tautas atmodas laikmeta izcilus pēctecis un šīs

tradicijas centās iepotēt arī jaunajai paaudzei.

"Es līdz šim vienmēr dzīvoju bažās par mūsu nenokār-

totām attiecībām ar Lietuvu, Vāciju un Poliju. Lietuva ir

nepieciešams loceklis Baltijas valstu savienībā, bet kamēr

tai nenokārtots ar Poliju Viļņas jautājums, mums neizdo-

sies Lietuvu piesaistīt. Prasību anulēšana ar Vāciju tiklab

no vienas, kā otras puses, ietverot šinīs prasībās arī valsts-

vācu pretenzijas uz muižām Latvijā, bija vienīgā izeja, lai

visiem rēķiniem pārvilktu krustu. Cerams, ka Vācijas

Reichstags un mūsu Saeima panākto vienošanos protokolu

ratificēs. Un Vācijai ir no lielāka svara izdevīgs tirdznie-

cības līgums, nekā mums. Ar Poliju es vienošanos tik drīz

neparedzu. Par atsavinātām muižām mums būs jāmaksā,

to prasa taisnības princips. Bet savus pagastus mēs Polijai

neatdosim," valsts prezidents piebilda ārlietu ministra zi-

ņojumam.
Audience ilga veselu stundu un abi valstsvīri šķīrās

lielā sirsnībā.

To pašu vakaru Zigfrīds sniedza ziņojumu savas parti-

jas centrālai valdei.

Nākošā dienā viņš pieņēma presi un informēja to.

Tad, pāris dienas jūrmalā atpūties, viņš izbrauca pie

Ģertrūdes ar bērniem. Dāvanas pēdējiem Ludmila bija sa-

pirkusi Parīzē un nodeva tās Zigfrīdam.

Par braucienu viņš Ģertrūdei ziņoja, jo nebija pārlieci-

nāts, ka viņa no Romas atgriezusies. Atbildi nesaņēmis,

viņš izbrauca sestdienas priekšpusdienā taisni no mini-

strijas.

Ģertrūde bija atgriezusies un nāca viņam ar bērniem

lielu ceļa gabalu pretim, mādama ar lakatiņu, kā Romā
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pie Nezināmā itāļu kareivja kapa. Arī viņš sveicināja pa

gabalu no automobiļa.

Viņš neprasīja Ģertrūdei par viņas svētceļojumu un arī

Ģertrūde par to ne vārda neminēja. Sastapdams lauku mā-

jās Ģertrūdes māti, Zigfrīds pārliecinājās, ka vecmāmiņa
viņas prombūtnē uzraudzījusi bērnus. Pēc nevilšās tikša-

nās ar Ģertrūdi Romā, viņš visu laiku bija bažījies par
bērniem.

Tagad bija īsti ģimenes svētki. Aizmirsta pelēkā ik-

diena, kas bija uzmākušies kā melna nakts, tīdama visu

tumsības plīvurā, atraudama viņu bērniem
un Ģertrūdei.

Viņš šinī brīdī nedomāja par Ludmilu, jo zināja, ka viņa
nedusmo viņam: Ludmila nebija maziska, viņa stāvēja tam

visam pāri, viņai ģimenes dzīve bija saites, bet ne saturs,
pretēji Ģertrūdes dzīves uztverei. —

Dažbrīd viņš iedomā-

jās, ka viņš ir liekulis, kas slēpj patiesību Ludmilai un Ģer-
trūdei, ka šāds stāvoklis nav sabiedrībā ciešams, nav atzīta

valstsvīra cienīgs. Viņš tad gāja ar sevi tiesā, analizēja

savas jūtas, ņemdams morāli palīgā, un iedziļinājās ētikas

problēmās. Bet viņš neatrada pret sevi pietiekoša apsū-
dzības materiāla, ka tiesājams un pazudināms, izstumjams

no sabiedrības. Kam viņš bija ļaunu nodarījis? Ģertrūdei,
— no viņas šķiroties, un bērniem, tos atstājot? Šo grēku

viņš izlaboja, bija bērniem aizgādnis un Ģertrūdei atkal

mīļš draugs kā agrāk. Ludmilai? Viņa nebija greizsirdīga

un viņš nedeva tam iemesla. Mīlas jautājums vispāri ne-

spēlēja viņa dzīvē izšķirošu lomu. Jaunlaiku valstsvīrs,

kaut tikai ministrs, neko daudz neatšķīrās no viduslaiku

monarcha, kas upurēja savu personīgo dzīvi valsts labā,

nedrīkstēja būt sentimentāls sapņotājs, bet bija reālu ap-

stākļu veidotājs un pakļāvās šiem apstākļiem kā vergs.

Savu pienākumu vergs pret valsti un sabiedrību bija arī

viņš, Zigfrīds. Lai nāk un met uz viņu ar akmeņiem, viņš
nesabīsies. Viņa dvēseles brūces vēl nav sadzijušas, un va-

rizeji, morāles sprediķotāji, tādas nemaz nepazīst.

Atvadoties Ģertrūde viņam teica:

"Tagad mēs tevi gaidām Zigurda dzimšanas dienā."

"Es būšu!"



438

"Neaizmirsti, Zigfrīd, 22. augustu!"
"Es apsolos, ka būšu."

Tad Zigfrīda automobīlis tumsā izbrauca no Kurzemes

lauku mājām uz Rīgas jūrmalu.

Ludmila nejutās vesela. Kopš tās nakts vagonā, kad

viņa pakrita uz grīdas un bija vairāk kā stundu nesamaņā

nogulējusi, viņa vārguļoja un bija dvēselē salausta. Viņa
šo atgadījumu veda sakarā ar savu veselības stāvokli un

centās sev iestāstīt, ka lēkme uznākusi aiz noguruma ve-

selu mēnesi ceļojot ar Zigfrīdu. Viņa bija daudz pārdzīvo-

jusi un cietusi, bet fiziskie spēki vienmēr spītīgi pretojās

un noturēja viņu garīgā līdzsvarā. Pēkšņo prāta aptumšo-
šanos un histērisko iedomu, ka viņa varētu Zigfrīdu zaudēt,

viņa izskaidroja ar dvēseles depresiju, ko radīja viņas sli-

mība. Tikai ne zīlēt nākotni, izaicināt un spēlēties ar lik-

teni! Zigfrīdu viņa neapzinīgi bija provocējusi un tur bija
nolūks. Nelaimi nevajaga saukt vārdā, tā pati uzglūn un

piezogas kā zaglis.

Kad Zigfrīds šodien taisījās ceļā pie Ģertrūdes un bēr-

niem, Ludmila viņu izvadīja līdz vārtiem un palika stāvam,

kamēr automobilis pazuda viņas acīm. Viņa bija sevi pār-

varējusi, nokratījusi šaubas, ticēja Zigfrīdam un savai lai-

mei, ko apēnot neviens nespēja un nedrīkstēja. Atgriezu-

sies vasarnīcā, viņa izņēma no portfeļa Tauchnica angļu

jaunāko romānu, ko vakar bija iegādājusies, un nodevās

lasīšanai. Lai papildinātu savas valodnieciskās zināšanas,

viņa vienu dienu lasīja angļu, otru franču literātūru, stun-

du vai divas.

Taisni pēc stundas ieradās viņas galvenā kantora ie-

rēdnis un atveda firmas pēdējā mēneša bilanci. Lidmašīnu

fabrika savu pusgada darbības pārskatu bija jau atsūtījusi

agrāk. Šodien, brīvā dienā, un vēl pieteikusi kalponei, lai

neviena nepieņem, viņa gribēja izsekot savu uzņēmumu

gaitām, kur veselu mēnesi bijusi prom. Nodrošināts mate-

riālais stāvoklis bija labākā garantija viņas un Zigfrīda

neatkarībai. Lai tagad Ģertrūde viņai dusmo, bet pēc viņas
nāves tā pārliecināsies, ka viņa, Ludmila, dzīvojusi vienīgi
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Zigfrīda un viņa bērnu labklājībai. Nevajadzēja būt gaiš-

reģei, lai pateiktu, ka viņa mirs pirmā. Grauzējs tārps, kas

krimta viņas veselību, bija atradis patīkamu mājokli viņas
ķermenī, un to nonāvēt medicīniskā zinātne vēl nebija at-

radusi līdzekļus.
Lidmašīnu fabrika vēl vienmēr nīkuļoja: tas nebija ne

progress, ne regress. Tie pāris pasūtījumi, ko valdība ik-

gadus piešķīra, pietika vienīgi dzīvības vilkšani. Virsva-

dība bija jāatalgo no galvenā kantora, tāpat nodokļi mak-

sājami no citām summām. Par jauniem modeļiem un no-

pietnu konkurenci ar ārzemēm, nepalielinot rīcības kapi-

tālu, nevarēja domāt, šī vismodernākā rūpniecības nozare,

kurā sacentās Amerika ar Eiropu, kad jau lidojumi pār
okeāniem un ap zemes lodi tuvojās atrisinājumam, bija
technikas triumfs, ko cilvēces radošais gars proklamēja.

Bija radusies, jauna, pārcilvēciska saime, kas atzina vie-

nīgi relatīvas iespējamības, pretēji Nitčes misticismam,

uzvaroši pārvaldot zemes lodes telpu kā putnu būri, kurā

mitinājās miljonu tautas. Un skatoties no šīs perspektīvas,
bija jāatzīst, ka cilvēce vēl visumā neattīstīta, iedomīga

līdzšinējā attīstībā, stupīdi dogmatiska, dievina vecas at-

ziņas, bet jaunā, pārveidojamā vēl neapzinās cienīga. Kas

notiks pēc simts gadiem? Kādus pārsteigumus cilvēces ra-

došais gars tad mums sniegs?

Ludmila atzina, ka viņa ar savu fabriku ir nožēlojams

amatieris, kam izpildīt viselementārākās prasības. Arī Zig-

frīds tanī īsā laikā, kad nebija ministrs, bija šim uzņēmu-

mam tikko pieskāries, bet nodevās vairāk citiem, degošiem

saimnieciskiem jautājumiem: viņš, kā patriots, tos atzina

par svarīgākiem.

Viņa ar grūtu sirdi nolika neiepriecinošo pārskatu pie

malas. Pirmie mēģinājumi bija veikti. Tālākais atkarā-

sies no viņas galvenā uzņēmuma bilances.

Pavirši pārskatot sagrupētās skaitļu rindas, Ludmila

pārliecinājās, ka bilance pasīva. Viņa saķēra rokām galvu

un spieda deniņus, instinktīvi juzdama, ka kāda nervu dzīs-

liņa varētu pārtrūkt un apstāties sirds. Vai bankrots? Fa-

tālais beigu cēliens ?

Nomierinājusies, viņa aukstasinīgi sāka pārbaudīt

katru posteni bilancē.
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Ja, cenu diference uz oglēm un cukura uzrādīja dažus

miljonus iztrūkuma. Šīs preces iepirktas par augstām ce-

nām, tagad noslīdējušas un radās pasīvs. Protams, šī bi-

lance nebija sastādīta bankām, kad pieprasīja kreditu un

uzdeva pašcenu vērtības, bet viņai privāti, saskaņā ar paš-

reizējām tirgus cenām. Konkurence bija saņēmusi preces
vēlāk un izmeta tās tirgū lētāk, un ar to vajadzēja rēķinā-
ties. Pēc tikdaudz gadu grūta darba pasīva bilance.

Kur palika viņas iepriekšējie aprēķini, skaistā doma

par vērtību sakrāšanu, materiālā stāvokļa nodrošināšanu?

Viņa bija übadze Zigfrīda priekšā, ne viņa neatkarības pau-

dēja un atbalstītāja! Vai teikt Zigfrīdam patiesību, lūgt

viņa padomu un pabalstu? Viņš varētu iespaidot bankas

un valdības iestādes. Nē, to viņa nedarīs! Viņš nedrīkst

nekā zināt, nedrīkst nevienu ar savu izcilu stāvokli iespai-
dot un palīdzēt. Tā viņas privāta lieta. Viņai jātiek vienai

galā.
Ludmila gaidīja līdz pusnaktij Zigfrīdu pārbraucam.

Nekad viņš tik ilgi nebija izpalicis un no Ģertrūdes pastā-

vīgi atgriezās jau pievakarē. Varbūt, ka ar mašīnu noti-

kusi klizma, jo šoseja, kara gados plankota, bija izbraukta

un automobiļu satiksmei nelietojama. Bet Zigfrīds varēja

telefonēt, kā viņš to darīja, kādreiz Rīgā nokavējies. Viņa

visādi pūlējās sevi nomierināt, bet Ģertrūdes tēls pie Nezi-

nāmā kareivja kapa Romā nostājās viņai acu priekšā, —

viņa, tur lūdzoši skumja sveicinādama Zigfrīdu! Vai tas

nebija liktenis, kas viņu, Ludmilu, pa otram lāgam biedi-

nāja, sakarā ar viņas uzņēmuma neveiksmēm? Viņa bija

prasījusi citu cilvēku upurus, bet vai jau šodien, Zigfrīdam

viņu atstājot, viņa nesaļims pirmā, likteņa sodīta? Pēc vi-

ņas nāves nekas nepaliks pāri, kā vienīgi ideja, ko viņa gri-

bēja iemiesot savos uzņēmumos, kas neizveidojušies sa-

bruks, filantropiskā doma par vērtību krāšanu un atdāvi-

nāsanu, bet šī doma, nevienam nepausta, aizies ar viņu

kapā kā nedzimusi. Vēl viņas iedvesme Zigfrīdam, ko tikai

viņš zin
...

Bija dzirdama automobiļa rūkoņa.
"Es nokavējos ceļā. Man bija klizma ar mašīnu," Zig-

frīds ienākdams runāja un sniedzās pēc Ludmilas rokas.

Atsēdies viņš pavērās papīru blāķī uz galda un piebilda:
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"Tu esi strādājusi."
Ludmila pievāca papīrus portfelī.
"Arī man ar rītdienu sākas jauna darba diena."
"Rīt ministrija slēgta."
"Man jārunā Saeimas vēlēšanu sapulcē Smiltenē. Tū-

liņ pēc kafijas es došos ceļā."
"Es braukšu tev līdz Rīgai līdz. Es sasaucu rīt direkci-

jas sēdi."

"Lūdzu, piesargies."

"Veselība nav galvenais, kas man sargājama. Tu to

zini, Zigfrīd!"

"Vai firmā radušies sarežģījumi?"
"Manis personīgi vadītie uzņēmumi vēl nestāv ban-

krota priekšā."
"Es tik ļauni nedomāju. Bet cenas uz oglēm kritušās.

Varbūt arī uz citām precēm. Un saimnieciskā konjunktūra

vispār sola maz iepriecinoša. Man nāksies vēlēšanu sapul-
cēs par to runāt un es nevarēšu noklusēt faktisko stāvokli."

"Ir vēls. lesim pie miera," Ludmila piecēlās.
Tad viņa uzlika savas rokas uz Zigfrīda pleciem un rau-

dzīdamās viņa nopietnā sejā, teica:

"Tev, Zigfrīd, nekādas briesmas nedraud! Tu esi tautas

mīlulis un pret tevi arī nelaimē neviena roka nepacelsies.
Es tevi nekompromitēšu un nebūšu par šķērsli tavam uzva-

ras un valstsvīra laikmetam. — Ja liktenis būtu citādi lē-

mis, pretēji cilvēka saprašanai, es būšu pirmā, kas tevi

atsvabinās, tāpat kā Ģertrūde, kas to jau darījusi."

"Ludmila, nesauksim spokus mājā, kur viņu gars vēl

nav ieperinājies."
"Un neticēsim viņiem! Nekādām parādībām!" viņa iz-

dvesa, un viņas baltās rokas apvijās ap Zigfrīda kaklu.

Zigfrīds bija viens no pirmajiem savas partijas kandi-

dātiem Saeimas vēlēšanās. Zemniecības platforma bija jau

deklarēta un to izplatīja uzsaukumu un brošūru veidā vai-

rāk simttūkstošu eksemplāros visā Latvijā. To darīja arī

citas partijas un papīru lietus nosēja visu zemi kā pirmais

sniegs vētras virpulī. Un aģitācija, vesta visnesaudzīgā-

kiem līdzekļiem, līdzinājās orkānam, kas plosīdamies ne-
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saudzēja nevienas mītnes, kurā mājoja cilvēki un dvašoja

dzīvība. Šinī svētdienā notika neskaitāmas vēlēšanu sapul-

ces, dažās vietās vienā un tanī pašā telpā vai uz atklāta

laukuma no rīta līdz vakaram un vēl vēlāk. Uz vēlētājiem

runāja vairāki partiju kandidāti un tauta varēja izķirties,
kura politiskā platforma pieņemama un kādus kandidātus

vēlēt savu interešu aizstāvēšanai.

Smiltenē uz tirgus laukuma atklāja aģitācijas sapulci

galējie kreisie ar aprēķinu, saistīt baznīcēnus, tiem ejot un

nākot no dievvārdiem. Viņi solīja visvairāk: bezzemnie-

kiem zemi un strādniekiem-pilsētniekiem buržuju kapitā-
lus. Iznīcināt privātīpašumu, nodibināt komūnas, naciona-

lizēt fabrikas un proklamēt strādniecības diktatūru. Tie

bija kādas kaimiņu valsts uzpirkti aģenti, kas, pārdevuši
savu dvēseli, musināja tautu viņiem sekot, neatzina die-

višķās cilvēcības sejas, bet rēca kā plēsīgi zvēri tuksnesī,

alkdami pēc savu līdzcilvēku asinīm. Viņus mulsināja vie-

nas dienas triumfs, zema instinkta vaļība, kas nezin mēra,

neatzīst robežas. Viņi nosauc citu partiju kandidātus par

zagļiem un slepkavām, pieveda izdomātus pierādījumus,

sauca vārdā arī Zigfrīdu, kas pārdevis Latviju Romas pā-

vestam, iecelts grāfa kārtā un saņēmis no katoļu baznīcas

virsgana uzdāvinātu muižu ar lielām zemes platībām Itā-

lijā, šie aģitātori pauda daudz un dažādas kliedzošas nepa-

tiesības, jo viņiem par to samaksāja, un cietuma sods, kas

viņus gaidīja, kārtības uzturētājiem tos arestējot, viņus
nebaidīja. Ar savu galvu viņi neriskēja un daži mēneši aiz

restēm bija ciešama atpūta, arī attaisnojums Jūdasa grašu

izsniedzējiem, ka viņi par velti tos nesaņem.

Pēc galējiem kreisajiem runāja kādas citas partijas
kandidāts. Tas bija tautsaimnieks ar pazīstamu vārdu un

ārzemju tituliem, ko viņš ieguva pasaules karā strādājot

kādas lielvalsts dienestā, tās pašas valsts, kas Latviju gri-
bēja iznīcināt, pārpludinot to ar kolonistiem un uzspiežot

savas tautas valodu un kultūru. Viņa dzīves gājums bija

fantastisks. Beidzis teoloģisko fakultāti, viņš kā jauns

mācītājs apceļoja aizjūras latviešu kolonijas un attīstīja

presē un speciālās brošūrās aģitāciju par latviešu izceļošanu
uz Brazīliju, dibināt tur mūža mežos savu valsti. Daudzi

paklausīja šim aicinājumam un kļuva par vergiem kafijas
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plantāciju magnātu rokās, citi pazuda džungļos, nolādēda-

mi paši sevi un mācītāju — fantastu, kura aicinājumiem

viņi bija klausījuši. Tā no latviešu valsts Brazīlijā nekas

neiznāca. Mācītājs atbēga uz Eiropu, beidza tautsaimnieka

studijas Vācijā, aklimatizējās tur un dabūja profesūru. Pa-

saules karā viņš izgudroja kartiņu sistēmu un viņam pie-

šķīra slepenpadomnieka titulu. Latvijā atgriezies, viņš bija
augstskolas profesors un tagad pirmo reizi kandidēja Sa-

eimas vēlēšanās. Viņa jājamais zirdziņš bija valsts mono-

poli, kas pārveidotu visu saimniecisko dzīvi. Savās runās

viņš operēja ar fantastiskiem skaitļiem un varēja pateikt,
cik Latvijas mežos ozolu un apšu, bērzu un citu koku. Presē

viņš pieskārās visiem saimniecības jautājumiem un pastā-

vīgi pieveda veselas skaitļu rindas. Viņš iedomājās par

speciālistu tiklab ledlaužu būvē, kā dzirnakmeņu lauz-

tuvēs.

"Mums vajadzīga saimnieciskā diktatūra, kas uzticama

Dieva svaidītam finansu ministram!" sirmais profesors no-

beidza savu runu.

Tauta bija neziņā, vai aplaudēt vai svilpt. Agrāk bija

Dieva svaidīti monarchi, kas tagad savus troņus zaudējuši,
bet par finansu ministriem un saimnieciskiem diktātoriem

Dieva žēlastība vēl nebija nākusi. Tā bija pirmā dzirdēšana.

Nākošais runātājs bija arī augstskolas profesors, tikpat

fantastisks. Viņa jājamais zirdziņš bija grieķu filozofija,

bet pats viņš savā specālitātē nebija publicējis neviena

plašāka zinātniska darba un savās lekcijās runāja par visu

citu, bet vismazāk par grieķu filozofiju.

"Latvijai jāstaigā senās Grieķijas pēdās. Mums dibi-

nāmi mūžīgi nemirstami mākslas pieminekļi, mākslas

tempļi. Arī kultūras laukā mums vajadzīgs diktātors, tāpat

kā finansu politikā."
Visiem bija skaidrs, ka abi profesori paši reklamējas

par diktātoriem.

Šī sapulce nobeidzās ar kodīgām replikām.

Trešā politiskā partija saucās par sīk un mazgruntnie-

kiem, ražotājiem un patērētājiem. Viņu runātājs bija pa-

stāvīgs jaunu partiju dibinātājs, bijušais Tautas padomes

loceklis, bet Satversmes sapulces un Saeimas velēšanas iz-

kritis cauri.
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Viņš uzsāka savu runu ar atzītu politisku darbinieku

noķengāšanu. Kārlis Ulmanis vislielākais demagogs, kas
tīko pēc Latvijas ķēniņa troņa. Zigfrīds Meierovics pārde-
vis tautas intereses katoļiem un pāvests Romā diktē Lat-

vijas ārpolitiku. Arvēds Bergs multimiljonārs, kas kā liel-

kapitālists nožņaugs slkražotājus. Rainis Durbes pils un

muižas īpašnieks, sociālists-miljonārs. Rīgas advokāti vis-

lielākie blēži, iesēdušies Saeimā un bankās, neliekas par

apspiesto tautu zinis.

"Otrai Saeimai jārāda jauna seja: balsojot par mūsu

listi, mēs lauzīsim Rīgas kungiem kaklu!" runātājs nobei-

dza.

Viena daļa tautas bija paspējusi iebaudīt pusdienas un

tagad atgriezās, jo nākošais runātājs no zemniecības bija

Zigfrīds.

Viņš uzkāpa paaugstinājumā un paklanījās tautai, kas

pildīja visu tirgus laukumu un skaitījās tūkstošos. Bija
sabraukuši daudz laucinieku, kas sakāpa pajūgos, lai labāk

dzirdētu un redzētu savu mīluli, kura vārds pēdējā laikā

pildīja avīžu slejas. Atskanēja nerimstoši, vētraini ap-

plausi.

"Tauta! Latviešu zemes rūķi! Man ir liels gandarījums,
dalīties ar jums priekā par valsts darba panākumiem, atzī-

ties kļūdās, ja tādas pielaistas, jūs mīļi sveicināt, raugoties

jūsu nopietnās sejās, kas rūpēs rievotas, un darbā saliek-

tos stāvos. Es negribu uz jums runāt aģitācijas nolūkā, kur

manas partijas, zemniecības, platforma jaunās vēlēšanās

jums zināma. Negribu atbildēt tiem uzbrukumiem man un

manas partijas biedriem, kas tika izteikti no šīs vietas.

Vārds nav arguments un vēlēšanu kampaņā teiktais vārds

satur vismazāk patiesības. Stiprāki izteikts šāds vārds ir

kā vēja brāziens, kas iesitas sejā un mums jāsaviebjas, bet

dvēseli viņš neskar un sirdī neatrod atbalss. Es jums teikšu

citus, ne uztraucošus vārdus, lai rūpju rievas jūsu sejās

izzustu un jūsu sirdīs atplauktu ticība pašiem sev, ticība

mūsu valstij, mūsu ikdienišķai dzīvei, kas tik bieži klājas

tumšiem mākoņiem, mums dažbrīd šķiet, ka satumsīs

mūsu acis un sauli aiz mākoņu kalniem mēs nesaskatīsim,
tā izdzisīs un mums nekad nesmaidīs. Es jūs neapgrūti-
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nāšu ar datiem un skaitļu rindām, ko jūs varētu nepaturēt
atmiņā un tie aizslīdētu jūsu dzirdij kā gāju putnu klai-

gas, izskanēdamas bezgalībā. Es gribētu ticēt, ka jums
patiksies dzirdēt, kā griežas mūsu valsts aparāts kura rit-

mam jūs līdzi dzīvojat."
Atkal vētraini applausi un ovācijas.
Tad Zigfrīds pieskārās nesenās pagātnes ainām, kad

Latvija pēc brīvības cīņām bija pielīdzināma kapsētai ar

aizlaustiem krustiem un uzvandītām kapu vietām, no ku-

rām rēgojās pretim miroņu kauli un vēja grūdiens pacēla

gaisā trūdu atlieku pelnus. Nebija dzelzs lāpstai un arklam.

Laikrakstus iespieda uz makulatūras. Tirdzniecības flote

iznīcināta. Simtām tūkstošu pūrvietu zemes pārvērstas
tranšejās ar dzeloņu drāšu pinumiem. Viena trešdaļa saim-

niecību nopostītas, pāri palikušās pa pusei sagrautas un

laika zoba piemeklētas. Upes aizsērējušas, ceļi izbraukti.

Nodedzinātas dzelzsceļu stacijas un bojātas stigu līnijas.

Tukšas fabriku ēkas un skursteņi sadrupuši. Pilsētās nami

neremontēti, ielu bruģis nolietots, trotuāri vienās bedrēs.

Un apsīkusi garīgā dzīve.

Pēc pieciem gadiem jau cita aina: pavasara šalkoņa aiz-

dzinusi kapu trūdu smaku un no tranšeju bedrēm kūp jaun-

saimnieka plīts dūmi, gatavojot viņam azaidu jauna līdu-

ma cirtumam. Pasākti desmitiem tūkstošu jaunbūves un

izlaboti veco riju salmu jumti, kuros vairs neperinās zvir-

buļi, bet baloži uzlasa pie vaļējām durvīm izbirušos grau-

dus. Strādā mašīnu un papīru fabrikas un muitas likmes

sargā mūsu rūpniecību. Latvijas karogs plivinās visās pa-

saules jūrās, jo tirdzniecības flote jau sasniegusi pirms-

kara apmērus. Dzelzsceļi strādā ne sliktāk kā Vakareiropā

un jaunās stacijas ir architektoniski skaistas. Vecsaimnieks

savedis kārtībā savu saimniecību un skumst, ja kāda pūr-

vieta zemes paliek atmatā: viņam jārāda priekšzīme jaun-

saimniekam, kā katra zemes pēda izmantojama, jo iesētais

grauds ir zemes rūķa zelta artava. Un pilsētās rit tā pati

dzīvība: veco salabo un sagruvušā vietā ceļ jaunu. Bankās

krājas tautas turība un dzīvnieku skaits valstī prasa pēc

eksporta. Kooperātīvi un dzīves atjaunošanas biedrības

veic savu darbu: tie regulē tirgu valsts uzraudzībā, lai spe-

kulanti neiedzīvotos virspeļņā un zemkopis nenokļūtu viņu
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aizbildnībā... Visā valstī nodibināts skolu izglītības
centru tīkls, jo ar Kultūras fonda nodibināšanu sācies mūsu

garīgā dzīvē jauns laikmets. Katram pagastam sava bibli-

otēka un centriem tās vairāk
...

"Tā ir prozaiska aina no mūsu tautas un valsts dzīves

pēdējos piecos gados, ko jums nupat notēloju. Dzejnieks
to būtu uzbūris varavīksnes krāsās un runājis citā, fan-

tāziju suģestējošā un sirds aizrautības valodā. Man nav

tās dāvanas, jo esmu dzīves prozaiķis, tāpat kā jūs. Vai

jums nepriecāties par gūtiem panākumiem? Vai nodurt

galvu un sevi nicināt? Es tikko atgriezos no ārzemju ce-

ļojuma, kur pārliecinājos, ka vācu strādnieks ģērbjas slik-

tāk par mūsējo un Anglijas ogļraču rajonos bads klauvē

pie durvīm. Mūsu naudai zelta vērtība un valstij mazāk

parādu nekā jebkurai citai Eiropā. Mēs esam veca zem-

nieku tauta, kura gatava mirt par savu zemi, kas piesā-

tināta senču sviedriem.To pierādīja nesenās neatkarības un

brīvības cīņas, šis ir varoņu laikmets mūsu tautas vēsturē.

Serbi, pasaules karā padzīti no savas tēvijas, to atkal at-

karojuši, atgriezdamies skūpstīja savas dzimtenes zemi

kā visdārgāko. Es esmu bijis acu liecinieks, ka latviešu

bēgļi, atgriezdamies Latvijā pēc ilgu gadu klējošanas pa

pasauli, nometās ceļos un sniedzās pēc smilšu saujas, to

skūpstīdami. Mūsu varoņi Lāčplēši aiztrenca Melno bruņ-
nieku un atdeva tautai viņas ideālus. Šie ideāli nekad ne-

mirs. Ja gadu simteņos tie nav iznīcināti, gadu tūkstošos

tie dzīvos. Tas ir evaņģēlijs, kas glabājas mūsu tautas dvē-

selē un mums svēts."

šī runa bija Zigfrīda ticības apliecinājums tautas sa-

pulcē.
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četrdesmit astotā nodaļa

Ludmilai bija atzīmētas visu Zigfrīda bērnu dzimšanas

un vārda dienas. Viņa Zigfrīdam nezinot domāja par bal-

vām un tās nedēļām iepriekš iegādājās apstaigādama vei-

kalus un meklēdama kaut ko sevišķu, oriģinālu, šogad viņa
balvas atveda no ārzemēm.

Parasti viņa ar balvām pildīja Zigfrīda rokas somu,

kad viņš brauca pie Ģertrūdes. Šo nakti viņi bija palikuši
Rīgā, jo Ludmilai bija paradums, kad Zigfrīds ciemojās

pie savas pirmās ģimenes, nodoties darbam, šodien viņa
bija nodomājusi visu dienu nostrādāt kantorī un atgries-
ties vasarnīcā vēlā pēcpusdienā, — viņa no Rīgas un Zig-
frīds no Ģertrūdes.

Zigfrīds ieradās deviņos ārlietu ministrijā. Viņš izsauca

nodaļu vadītājus, uzklausīja viņu referātus, deva rīkojumus

un parakstīja dienu iepriekš sagatavotus papīrus. Viņš pa-

skatījās pulkstenī, vēl nebija desmit, pārlaida skatu rak-

stāmgaldam, vai nav kāda vēstule palikusi neatbildēta,

kāds papīrs nenodots attiecīgā nodaļā. Viss bija nokārtots,

rakstāmgalda atvilktnes noslēgtas, katrs priekšmets uz

galda atradās savā vietā, rudens saules staru glāstīta lai-

stījās kristāla vāze, kurā atradās daži agrīni rudens ziedi.

Viņš piespieda pogu un durvīs parādījās sekretārs.

"Es aizbraucu uz laukiem un būšu pirmdienas rītu at-

pakaļ."
"Klausos, ministra kungs."

Viņš jau sniedzās pēc mēteļa, jo desmitos viņu gaidīja

šoferis. Bet tad nometa mēteli un cepuri uz krēsla un uz-

sāka gājienu pa visām ministrijas darba istabām.

Visās nodaļās ierēdņi atradās savās vietās, klaudzēja

rakstāmmašīnas. Viņš sveicināja ar viņam piemītošu smai-

du, spieda atbildīgiem darbiniekiem roku un teica dažus

atzinīgus vārdus. Pirms sešiem gadiem, kad viņš sāka no-

organizēt ārlietu ministriju, visas šīs daudzās istabas bija
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tukšas, tanīs vēl spokojās pagātnes ēnas, kas ar brīvības

cīņām tika aiztrenktas. No šī nama evakuējās Pagaidu val-

dība, kad Goltca-Bermonta kara pulki no kreisā Daugavas
krasta apšaudīja Rīgu. Tagad šinī namā notika ministru

kabineta sēdes un tanī atradās ārlietu ministrija ar valsts

kancleju. Te norisinājās lielais jaunradīšanas darbs, kurā

arī viņš Zigfrīds, ņēma dalību, kas līdz šim godam veikts

kara gados un revolūcijā izmocītās tautas labā.

Visbeidzot ministrijā Zigfrīds atsveicinājās no durvju

sarga, vienroča Spindes, kas savā jaunībā bija pazaudējis
labo roku fabrikā.

Tad viņš elastīgiem soļiem steidzās uz savu privātdzī-
vokli Valdemāra ielā 13, kur jau šoferis viņu gaidīja va-

ļējā automobilī.

Ludmila bija aizbraukusi uz savu kantori.

Viņa ceļa soma atradās darba kabinetā, pa daļai jau

pildītas Ludmilas balvām. Viņš tai pievienoja savas, ko

vakar bija iegādājies. Nevien Zigurdu viņa dzimšanas die-

nā,bet visus savus mīluļus viņš šodien apdāvinās. Arī Ģer-
trūdei bija dāvana.

Pēc dažām minūtēm Zigfrīds iekāpa automobilī un pie-

kodināja šoferim pārāk ātri nebraukt, šinī saulainā

priekšpusdienā bija patīkami ieelpot dzestro rudens gaisu,
kas pēc lietainas nakts sitās viņam sejā.

Viņš nekā nedomāja, slīdot mašīnai pa peļķaino šoseju

gar rasainām pļavām un piemirkušiem priežu zariem no

stiprā nakts lietus. Ministrijā viņš darbus nokārtojis, ka-

bineta sēde notiks nākošu otrdienu, un tautas sapulcē, sa-

karā ar Saeimas vēlēšanām, viņš uzstāsies pēc nedēļas. Bet

savādi, ka viņam šodien, atstājot ministriju, ienāca prātā,

apstaigāt savu līdzstrādnieku darba istabas, un saviem

vistuvākiem darbiniekiem, kurus viņš bija pieņēmis, spiest
roku un pateikties. To viņš līdz šim nekad nebija darījis,
nekad nebija izstaigājis visu ministriju vienā gājienā bez

sevišķa iemesla. Vienkārši ienāca prātā un viņš to izdarīja

aiz labsajūtas un priecīgā gara stāvoklī, kur viņš brauks

pie Ģertrūdes un bērniem, būs viņu vidū un pavadīs laimī-

gu, dvēselē noskaņotu dienu. Un visi viņa ierēdņi, Alma

Balss un citas atbildīgās darbinieces, parādoties viņam
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durvīs, viņu priekā sveicināja, cēlās no saviem rakstāmgal-
diem un viņam kaut ko prasīja, gluži nenozīmīgu un neva-

jadzīgu. Viņām bija prieks uzklausīt viņa atzinību, dzirdēt

viņa balsi un saņemt siltu rokas spiedienu. Patiešām ār-

lietu ministrijā strādāja izlasīta ļaužu saime, cienīga sava

stāvokļa un padota viņa iespaidam. Tie nebija dienas algā-

dži, kas skatījās pulkstenī, rēķinādamies ar darba stun-

dām, viņi visi bija vienas lielas ģimenes locekļi, sasaistīti

kopējām interesēm un viņa, Zigfrīda, skata vergi. Sākot no

atbildīgiem darbiniekiem līdz durvju sargam.

Automobilis jau slīdēja pa jūrmalas labi bruģētiem

prospektiem, kas rudens sestdienā bija tukši un neradīja

traucējumus mašīnas straujai gaitai. Tuvojoties Ludmilas

vasarnīcai uz Majoru-Dubultu robežas, viņš pavērās pē-

tošu skatu augsto priežu dārzā, gribēdams pārliecināties
vai Ludmila, ko viņš pilsētas dzīvoklī nesastapa, būtu jau

atgriezusies jūrmalā un viņam būtu jāpietur un no viņas

jāatsveicinās. Bet dārzs bija tukšs un verandas durvis no-

slēgtas. Vai Ludmila viņam dusmoja? — Kādēļ viņa bija

aizgājusi uz kantori, viņu šoreiz līdz vārtiem neizvadījusi,
ko viņa pastāvīgi darīja? Nē, nē! Melnā ceļa soma bija

pildīta Ludmilas dāvanām viņa bērniem, viņa svētīja šos

braucienus pie ģimenes. Viņa bija nelaimīga sieviete un

neskauda citu cilvēku laimi, arī viņa, Zigfrīda, tikšanos

ar bērniem. Tomēr gadījums Romā pie Nezināmā kareivja

kapa, nevarēja atstāt Ludmilu vienaldzīgu: bez šaubām

viņa redzēja Ģertrūdes sveicienu viņam un viņa Ģertrūdei.

Kopš tās dienas Ludmila bija noslēgta un atturīga. Var-

būt viņas slimība viņu nomāca, ko slēpa, juzdamās sevi

priekšlaicīgi notiesātu uz nāvi.

Starp Skolu un Ķemeriem šoseja bija vienās bedrēs un

pārplūdināta kā ezers. Pie kāda tiltiņa automobilis iestiga

un nekustējās no vietas.

Bija jāgriežas pie tuvējo māju saimniekiem, kas ar

bomju un zirgu palīdzību automobili izcēla. Bet ūdenī mo-

tors bija atdzisis un pagāja labs laiks, kamēr tas atkal

iedarbojās.

Šoseja no Ķemeriem līdz Tukumam bija labāka un va-

rēja attīstīt 30 kilometru ātrumu stundā.
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Braucot cauri Tukumam, Zigfrīds gribēja saskatīt bi-

jušo apriņķa skolu, kur bija mācījies un gatavojies uz ko-

mercskolu. Bet iedzīvotāji viņu pazina un sveicināja. Viņš
ievilka galvu mētelī un nevēlējās ne ar vienu sasveicināties.

Šodien viņš brauca pie savas ģimenes un bija privāts. Nā-

košu svētdien viņš runās Tukumā tautas sapulcē, lai tad

uzklausa.

Aiz Tukuma automobilis nogriezās uz Raudas lielceļa,
kas veda uz viņa brālēna mājām, kur dzīvoja Ģertrūde ar

bērniem. Divdesmit kilometru atstatumu viņš sasniegs

pusstundas laikā.

Pēdējo reizi viesojoties pie Ģertrūdes, bija norunāts, ka

viņa ar bērniem iznāks kādu gabalu pretim. Sevišķi uz to

priecājās bērni, lai varētu automobilī pavizināties. Ja, un

lielais mājas suns arī nāks līdz un brālēna dēlēns. Visi

spēļu biedri Ģertrūdes uzraudzībā.

Lauku ceļš bija bedrains un pēdējās nakts lietū izmir-

cis. Maz piemērots automobiļa satiksmei. Bet Zigfrīds bija

jau šogad divi reizes pa to braucis un kā likās, tas bija

vietām pat labots. Tomēr radās savāds iespaids, kad vie-

tām ceļu pārpludināja ezeram līdzīgi laukumi un mašīna

pilnā gaitā drāzās iekšā, ūdenim šķīstot uz visām pusēm.

Kas zin, kas zem duļķainām peļķēm atradās, vai nav avoti

radušies un izgrauzuši bedraino ceļu vēl vairāk?

"Lēnāk, lēnāk!" Zigfrīds brīdināja šoferi. "Mums nekur

nav jāsteidzas."
"Bīstamās vietās mašīna nedrīkst palikt sēžam. Tad

mēs netiksim no vietas," šoferis atbildēja, vērodams, ka

vēl vienam pārplūdumam jātiek pāri, kur vajadzēs sākties

labākam ceļam.
Ar spēju griezienu te pa labi, te pa kreisi automobilis

izdrāzās pārplūdumam cauri.

Bija jau nobraukts četrpadsmit kilometru un lapu koku

mežs, viegla vēja drebināts, jau sveicināja. No meža līdz

D. mājām bija seši kilometri.

Tur jau nāca Ģertrūde un bērni, vicinādami lakatiņiem.
Lielais mājas suns pirmais skrēja pretim, sāka riet,

bet pazinis braucēju, lēca un smilkstēja no prieka.
Automobilis apturēja un Zigfrīds izlēca no tā.

Rokas spiediens Ģertrūdei, tad apkampa un skūpstīja
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bērnus vienu pēc otra. Jaunāko, Zigfrīdu, viņš paņēma ro-

kās un sāka šūpot.
"Ja tu būtu nokavējies, papa, mēs būtu gājuši pretim

līdz Tukumam!' Melita teica. Viņa bija greizsirdīga uz ma-

zo Zigfrīdu, ko tēvs nebeidza apmīļot.
"Tu mazā varone, nāc man tuvāk, lai arī tevi apmīļoju."

Zigfrīds sniedzās pēc Melitas galviņas un to glaudīja, tad

noliecās un viņu vēlreiz noskūpstīja.
"Bet es būtu visus pār peļķēm pārnesis pāri!" Zigurds

svarīgi noteica.

"Arī mammu?"

"Mazo Zigurdu un Melitu!"

"Es pati peļķes pārbristu!" Melita izsaucās.

"Es ar!" mazais piebalsoja.

Ģertrūdei pie kājām bija nogulies suns. Viņa priekā

staroja klausīdamās Zigfrīda un viņu bērnu sarunās. Šis

mirklis izpirka viņas skumjas un ciešanas. Viss, viss aiz-

mirsts. Zigfrīds bija atkal savas ģimenes vidū, viņš bija tu-

rējis vārdu un atbraucis. Viņa priekā dzirkstošās acis un

gaišā seja visu atsvēra.

"Nu kāpsim automobilī!" Zigfrīds aicināja.

"Es pie šofera!" Un Zigurds pirmais iekāpa.

"Še tev šī soma!" Zigfrīds pasniedza somu Zigurdam,

ko šoferis novietoja zem kājām.

"Somā kaut kas klukst!"

"Varbūt kāda svešzemes ola, ko tu mums celsi maltītē,

jo šodien tu esi jubilārs."

Zigfrīds nosēdās pa kreisi ar mazo Zigfrīdu klēpī, vi-

ņam pretim brālēna dēlēns, kas bija nācis līdz, lai izvizinā-

tos automobilī. Zigfrīdam blakus nosēdās Ģertrūde un Me-

lita viņai pretim. Lielais suns tika novietots vidū. Viņš

uzlika savu purnu uz Zigfrīda ceļa un smilkstēdams žēli

raudzījās viņam acīs. Suni bija uzdāvinājis viņam audžu

tēvs bērniem un tas pazina Zigfrīdu.

"Mierā, Dūksi!" Ģertrūde suni glaudīdama bāra.

"Ko tu gribi teikt, manu bērnu gudrais draugs? Tavas

lielās acis tik izteiksmīgas, tās pilnas asaru?" Zigfrīds sa-

vukārt noglaudīja suni.

Duksis žēli iekaucās un gribēja saslieties kājās.

"Dūksi! Dūksi!" Ģertrūde bāra.
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Bet suns ikeaucās vēl skaļāk un metās automobilī no

vienas puses uz otru, pieglaudās Zigfrīdam, tad Ģertrūdei
un nerimās savā uzbudinājumā.

Tad mazais Zigfrīds aplika savas rociņas Dūksim ap

kaklu un pieglauda savu galviņu viņa galvai. Suns laizīja
bērna sejiņu, bet viņa raudošās acis vērās Zigfrīdā.

"Patiešām savādi, ka šis patiesais cilvēku draugs tā

uzbudinās, žēl, ka viņam trūkst valodas," Zigfrīds noteica.

Automobilis bija sasniedzis mežu. Sākās uzkalniņš.
"Tu nākošo svētdien runāsi Tukumā tautas sapulcē?"

Ģertrūde jautāja.

"Ja, pulksten vienos dienā."

"Kā es priecājos tevi atkal dzirdēt runājam uz tautu!"

"Tu būsi?"

"Visa mūsu māja brauks. Un vakarā es tevi gaidīšu

ciemā."

Automobilis bija sasniedzis uzkalniņu. Ceļš gāja uz

leju, bet tas bija svaigi uzbērts divi metru augstumā.

Smilts bija lietus piesātināta un irdena.

"Šofer, prātīgi! Es jūs vienmēr esmu darījis šinī vietā

uzmanīgu." Zigfrīds stingrā balsī brīdināja.

Smagā mašīna ar trim pieaugušiem un četriem bērniem

iegrima irdenajā uzbērumā. Un tas vēl nebija vienāds:

kreisajā pusē augstāks un labajā bedrains ar peļķi.
Šoferis deva pilnu spēku un pagrieza mašīnu strauji pa

kreisi, jo pa labi atgāzē bija grāvis.

Riteņi gan urbās smiltīs, bet nespēja izurbties mitrajai
zemei cauri un automobilis sāka slīdēt lejā no uzbēruma

uz nogāzi.

Zigfrīds izgrūda Ģertrūdi un bērnus no automobiļa, arī

suns izlēca.

šoferis deva atkal pilnu spēku, bet vienā momentā auto-

mobilis apsviedās.

"Zigfrīd, Zigfrīd!' Ģertrūde rokas lauzdama kliedza.

No automobiļa apakšas izlīda Zigurds un šoferis.

"Zigfrīd! Zigfrīd!" Ģertrūde nevarēja rimt.

Bet vientuļajā mežā vienīgi atbalsojās viņas kliedzieni,

neviens tos nedzirdēja.

Zigurds devās skriešus uz tuvējo muižu pēc palīga.
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Šoferim ar lielām pūlēm izdevās izvilkt savu kungu no

automobiļa apakšas, atrokot mīksto smilti un atstutējot
smago mašīnu uz bomjiem.

Zigfrīds vairs neelpoja, automobilis bija viņu nospiedis.

Ģertrūde un mazie bērni nokrita pie viņa vēl neatdzisu-

šajām miesām ceļos ...

Bija stājusies pukstēt sirds, kas kaisa un dega, upurē-

jās un bija prasījusi arī no citiem upurus.

To pašu vakaru, tanī pašā automobilī, kas nebija kata-

strofā cietis, Zigfrīdu veda atpakaļ uz Rīgu.

Ģertrūde visu garo ceļu turēja Zigfrīda galvu savās

rokās, skūpstīja saltās lūpas, glāstīja viņa balto, kā mar-

morā izcirsto pieri.
Kad Zigfrīds bija novietots Sarkanā Krusta kapliča, tur

pie vaļējā zārka satikās Ģertrūde un Ludmila.

Pirmo reizi viņas tikās Romā—pāri Nezināmā kareivja

kapam, tagad kapličā — pāri Zigfrīda līķim.

Latvija sēroja
...

Līdzjūtības telegrammas valdībai bija atsūtījis Liel-

britānijas karalis Džordžs, daudzu Eiropas valstu prezi-
denti un valdības. Jo tikai dažas nedēļas atpakaļ nelaiķis

bija viņu viesis.

Daudz līdzjūtības apliecinājumu personīgi un rakstiski

saņēma vienlīdzīgā daudzumā Ludmila un Ģertrūde.

Zigfrīda bēres rīkoja valsts un apbēdīšanas dienā visas

valsts un komūnālās iestādes bija slēgtas.

Latvija sēroja ...

Tās bija karaliskas bēres, kurā visa tauta ņēma dalību,

sūtīdama delegācijas ar vainagiem.

Apstājās kustība uz ielām un karogi virs namu jumtiem

bija nolaisti pusmastā.

Zigfrīda mirstīgos trūdus guldīja Meža kapos augstu

priežu pavēnī.

Karogi plīvoja pusmastā mādami pēdējos sveicienus

Zigfrīdam.

Latvija sēroja ...
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Četrdesmit devītā nodaļa

Ludmilai bija pārtrūcis dzīves pavediens, kam viņa
vairs vajadzīga, kam viņai vēl dzīvot? Sabruka morāles

principi, ka labdarība var izpirkt grēku, kā viņa to bija

iedomājusies, tam ticējusi
... Zigfrīda bērnus viņa nebija

ne reizi glaudījusi un tagad atrast ceļu uz viņu sirdīm, ne-

bija iespējams: viņu noraidīs. Noraidīs pēc viņas nāves arī

viņas mantojumu.

Attaisnojošās morāles tilts bija norauts.

Izgaisusi viņas dzīves uzvara un personīgā laime.

Slimība un vientulība bija viņas vienīgie tuvinieki kā

agrāk. Viņa visu savu mūžu bēga viņu klusiem soļiem. Ta-

gad tie atkal viņu ieslēdza savā varā.

Viņa brauca katru dienu uz Meža kapiem. Augsto priežu

šalkoņa virs Zigfrīda dusas vietas bija kā mūžības dzies-

ma, atkārtodama dien no dienas to pašu meldiju. Tā nebija

vētras simfonija, ko Zigfrīds mīlēja, kad jūra krāca un ne-

gaiss virpuļoja. Cīnoties dabas spēkiem, simts gadu vecās

kāpu priedes neliecās, tās vienīgi lūza.

Zigfrīdu dzīve lauza pirmo.
Cik ilgi viņai, Ludmilai, spītēt?

Viņa atbildēja cilvēkiem uz viņu līdzjūtības vēstulēm

viņas skumjās.

Viņa rakstīja dzejniecei Aspazijai:

Mīļā Aspazija!
Grūti vārdos tērpt tās jūtas, ko gribētos Jums izteikt

un kas manī mājoja lasot Jūsu vēstuli. Tā cilvēku iz-

prast, ka Jūs varat, spēj tik tas, kas var pacelties pāri

ikdienai, mirdzēt līdz ar zvaigznēm.

Jūs man esiet tuva un mīļa jau sen, sen —
tik es

nemēdzu savas labākās jūtas skaļi izteikt. Jūsu lielā

dzeja man devusi gaismu daudzos smagos dzīves brī-

žos un to gribas sevī iemiesot.

Kad mandažkārt liekas, ka viss ir pret mani, es at-

ceros skaistos vārdus:
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Lūsti, ja lauž,
Tik nebūs tev liekties.

Jūsu Ludmila."

Tā rakstīja Ludmila 24. septembri, vienu mēnesi pēc
Zigfrīda nāves, atstādama neviltotu dokumentu savas dzī-

ves gājuma varbūtējam aprakstītājam. Lūst, bet neliek-

ties pretim visiem tiem sarežģījumiem, kas viņu gaidīja

un kuru varai viņa negribēja padoties.
Sakarā ar vispārējo saimniecisko konjunktūru, dažas

ārzemju firmas uzteica viņas tirdzniecības namam kreditu,
citas to ierobežoja. Vēl jūtīgāki bija kaimiņu tirdzniecis-

kie aģenti, kas saistīja privāto tirdzniecību ar starptau-
tisko polītiku. Un vienu dienu viņa saņēma nodokļu de-

partamenta paziņojumu, ka sešsimts tūkstošu rubļu peļņas
nodoklis nokārtojams neatliekami.

Kas tad īstenībā bija noticis? Vai viņu jau uzskatīja

par maksātnespējīgu?
Ko no viņas gribēju, viņu iznīcināt? Atriebt viņas pa-

devību, viņas iedvesmi Zigfrīdam ?

Nē, nē! Viņa nebija lēdija Hamilton, kas admirālim

Nelsonam pasniedza šķēpu viņa pēdējā cīņā ar ienaidnieku.

Viņas dzīve bijusi daudz sīkāka, iedvēsme Zigfrīdam ne-

sniedzās pāri ikdienai, šauriem apstākļiem. Vienīgi — viņa

nekavēja Zigfrīdam uzturēt sakarus ar saviem bērniem,

viņa nedega greizsirdībā, Zigfrīdam apciemojot Ģertrūdi.

Viņa ir bijusi cienīga divdesmitā gadsimteņa sieviete, kas

ieskatījusies modernās dzīves apstākļos un uz tiem dibinā-

jusi citu, jaunlaiku ētiku, citu varonību
...

Tā ir dvēseles noskaidrība, pēc kā tiecas sirmgalvji, kas

noslēdz dzīves kontu ar atlikumu citai paaudzei, vai ar

deficitu. Paliek rezignējošais smīns, filozofiskā atziņa, ka

tu esi bijis viens no simts miljonu ritenīšiem, kas savā

mūžā līdzi kustējies cilvēces gaitās ar to apziņu, ka neesi

traucējis šo kustību, bet sekmējis. Bet vai tā viņai, Lud-

milai, beigt savu dzīves vakaru, kur viņas slimība atkal

progresēja un viņai nevarēja glaimot šī atziņa.

Pagāja trīs mēneši un sarežģījumi firmā nokārtojās.

Tā nebija dzīves uzvara, bet letarģisks miegs, kas Ludmilu
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vilka zem segas, apraka viņas enerģiju, iežūžināja snau-

dienā un varbūtējā pieticībā. Jo, samierināties ar dzīvi,

pakļauties apstākļiem, dzīvot pagātnes atmiņās, turēt tās

svētas, to Ludmila nespēja. Tas bija krātiņš, kurā viņa
nevēlējās un nevarēja ieslodzīties. let apstākļu varas pa-

vadā viņa nevarēja. Viņai nebija draugu un viņa nemek-

lēja pēc tiem. Nebija vairs dzīves mērķa un savas perso-

nas eksistence viņai vismazāk rūpēja.

Šodien Ludmila apmeklēja Zigfrīda kapu un vientuļā
kapsētā viņa nomierinājās. Priežu galotnes bija piesnigu-

šas un kapu sedza balta velēna. Šovakar viņa bija uzaici-

nājusi pāris tuvu cilvēku un gribēja ar viņiem apspriesties

par Zigfrīda kapa pieminekli. Bija jau nodibinājies pie-

minekļa fonds un viņa tam ziedojusi zināmu summu. Viņa
gribēja ar māksliniekiem pārrunāt pieminekļa tēlu, izteikt

savas domas un vēlējumus.

Kad viesi bija aizgājuši, viņa atslīga savā guļamistabā
uz kušetes kā to vakaru, kad Zigfrīds runāja blakus istabā

pa telefonu ar Ģertrūdi un viņa, Ludmila, to vakaru pār-

dzīvoja savu dvēseles traģēdiju: viņa lika visu uz spēli

un ieguva Zigfrīdu. Vai tas nebija grēks, vai liktenis viņu

nosodīja? Viņas gaišredzība bija liktenīga Zigfrīdam, bet

viņai, Ludmilai, atriebās. Viņas spārnotā doma, iejūta, gri-
ba bija tas intrigu tīkls kurā viņa pati sapinās. Šā tīkla

žņaugos noslāpa Zigfrīds un viņai pašai tagad trūka elpas

tālāk dzīvot...

Viņa uzlēca kājās, piegāja pie spoguļa un nepazina
vairs savu izmocīto seju. Tad uznāca lēkme, garais klepus,

mutautiņš uzsūca asinis un viņa bespēkā pakrita. Guļot
uz grīdas viņai atkal skanēja ausīs likteņa sitieni, kā to

nakti vagonā, ceļā no Varšavas uz Rīgu. Tā bija automo-

biļa rūkoņa uz ielas. Aizspiest ausis, neklausīties! Kas vēl

uzdrošinājās viņu traucēt, pieskarties viņas izmocītai dvē-

selei? Kamdēļ šis troksnis uz ielas, kur viņā viss jau sa-

tumst un nav vairs atgriešanās dzīvē? Viņu var glābt vie-

nīgi atpūta, miers
...

Šo nakti Ludmila mira
...

Uz galda atrada zīmīti:

"Paglabājiet mani blakus Zigfrīdam."
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Epilogs

Nacionālās armijas virsnieka Jekuma dzīves biedre jau

septīto gadu gaidīja atgriežamies savu Jāni Antiņciemā.
No tās dienas, kad bija saņēmusi viņa pēdējo vēstuli 1918.

gada decembrī, Pagaidu valdībai uzticamiem karavīriem

atstājot Rīgu, kuru vidū atradās arī viņas Jānis, — virs-

nieks Jekums bija pazudis. Kritis kaujās par Latvijas ne-

atkarību, vai saņemts no lieliniekiem gūstā — neviens to

nevarēja pateikt. Arī uz sludinājumiem avīzēs Jānis ne-

atsaucās.

Viņa katru gadu ap Ziemsvētkiem ieveda Rīgā cigori-

ņus un ņēma mazo Jānīti līdz. Pabeigusi darījumus un

iepirkusi visnepieciešamāko savai saimniecībai, ko viena

pati vadīja, viņa gāja ar puisīti pie rokas uz Brāļu kapiem,
meklēt tur pazudušo nacionālās armijas virsnieku Jāni

Jekumu. Viņa izstaigāja visas izbalējušās krustu rindas

pēc kārtas, pieliekusies burtoja uzrakstus, nometās ceļos
pie plāksnēm un skaļā balsī lasīja varoņu vārdus uz tām.

Viņu bija daudz: vecie strēlnieki pasaules karā, lielinieku

upuri, brīvības cīnītāji. Tik daudz mīļu vārdu, kas tautas

mutē bija ikdienas, sildīja jaunatnes sirdis un bija liesmo-

joša uguns viņu dvēselēs. Viņi dusēja šai tautas svētnīcā»

kas kļūs par nemirstības panteonu ar mākslinieku radī-

tiem mūžības simboliem par latvju tautas ilgu piepildīju-
miem. Jau parādījās pirmie celtnieciskie meti.

Virsnieka dzīves biedre ar savu puisīti arī šoreiz ne-

atrada pazudušā brīvības cīnītāja kapu. Viņš bija pazudis
kā viens starp miljoniem pasaules karā, kuru atsevišķus
vārdus neminēs neviena tautas vēsture. Viņiem visiem bi-

ja viens vārds — Nezināmais kareivis. Un pie Nezināmā

kareivja kapa noliecās tautu tautas dziļā godbijībā.

Latvju tauta apmierinājās ar apziņu, ka viņas dēli pa-

saules karā un revolūcijās cīnījušies un krituši daudzās

frontēs un tiek godināti jebkurā valstī ar tās valsts pa-
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zudušajiem karavīriem. Pie šīs atziņas nāca arī sērojošā na-

cionālās armijas virsnieka atraitne: viņas Jānis kritis un

aprakts kā Nezināmais kareivis.

"Māt, parādi man Zigfrīda kapu!" puisītis uzstāja. Viņš
bija no lieliem ļaudīm tik daudz dzirdējis runājam par

Zigfrīdu.

"Ja, iesim, iesim!" māte atbildēja.

Viņi iznāca pa Brāļu kapu vēl celtnieciski neizveido-

tiem vārtiem, un nogriezās uz Meža kapiem.
Virsnieka atraitne ar savu puisīti pienāca pie Zigfrīda

kapa reizē ar Ģertrūdi un viņas bērniem.

"Māt, vai zem šīm velēnām guļ Zigfrīds?" puisītis tau-

jāja mātei.

"Ja puisīt, zem šīm velēnām. Te, kundze, ir taču

Zigfrīda kaps?" virsnieka atraitne griezās pie Ģertrūdes.
Ģertrūde neatbildēja. Viņa noslīga vēl tuvāk Zigfrīda

dusas vietai. Viņas sēras vēl nebija rimušas un nekad ne-

rims, dvēsele vēl tikpat smaga kā tanī traģiskajā dienā

uz lauku ceļa, kad Zigfrīds mira viņas acu priekšā.

Zigurds bija piecēlies kājās. Pievakares šalkoņa salī-

goja stalto priežu piesnigušās galotnes, un balti ziedi krita

uz kapu un kluso apmeklētāju galvām.
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DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!

Sveicienam un lūgšanai vienojamies dzimtenei Latvijai
40 gadu neatkarības piemiņā un mūsu tautas lielajam dē-
lam Zigfrīdam, Anna Meierovicam.

Irma Ābelīte, Monterev Park, California

J. Āboliņš, Toronto, Ont. Canada

J. Āboliņš, Stockholm, Sweden

Edg. Abrants, Phila., Pa.

E. Abrenietis, Phila., Pa.

J. Abrickis, Des Moines, lowa

K. Adamsons, Brooklvn, N. V.

E. Ainārs, Longview, Wash.

L. Aistars, Chicago, 111.

E. Akerbergs, Brooklvn, N. V.

A. Akmentiņš, Lake Charles, La.

Ruta Akmentiņš, Buffalo, N. V.

Velta Akmentiņš, New York, N. V.

E. Alainis, Memmingen, Germany
K. Alutis, Milwaukee, Wis.

M. Alužāns, Hudson, N. V.

J. Amatnieks, Des Moines, lowa

Anna Amoliņš, W. Roxbury, Mass.

R. Ancāns, Ozone Park. N. V.

Alide Andersons, Brooklvn, N. V.

Edg. Andersons, San Jose, Calif.

Ella Andersons, Mihvaukee, Wis.

E. Andersons, Davenport, lowa

W. P. Anderson, Kingston, N. V.

K. Andreika, Des Moines, lowa

Jānis Andriksons, Christchurch, New Zealand

L. Andžāne, Meriden, Conn.

Kārlis Āns, Chevenne, Wyo.

J. Anšklaviņš, Man. Canada

A. Ansveriņš, Milwaukee, Wis.

Anna Apaļš, Mihvaukee, Wis.

Anna Apinis, Madison, Wis.

K. Apinis, Pendleton, Ore.
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Tabita Arājs, Quakertown, Pa.

Ādolfs Artmanis, Kalamazoo, Mich.

Milda Asars, Mihvaukee, Wis.

A. Asmanis, Chicago, 111.

E. Asmanis, Bradford, Yorks, England

Lūcija Asnītis, Detroit, Mich.

Hugo Atoms, Chicago, 111.

Gaida Aulis, Des Moines, lowa

Paulīne Auseklis, Canton, Ohio.

K. Austriņš, Benton Harbor, Mich.

Fricis Auziņš, Mihvaukee, Wis.

Edvīns Auziņš, Indianapolis, Ind.

J. Auziņš, Toronto, Ont. Canada

Norma Auziņš-Leonard, Rochester, N. V.

Ārija Āviks, Toronto, Ont, Canada.

J. Avotiņš, Kalamazoo, Mich.

R. V. Avotiņš, Faulkton, N. Dakota

G. Avotnieks, White Bear Lake, Minn.

Ārija Babāns-Šmeliņš, Wheaton, 111.

R. Bagātais, New York, N. V.

Aina Balcers, Kalamazoo, Mich.

L. Bālens, Flushing, N. V.

A. Balodis, Des Moines, lowa.

Alb. Balodis, Phila, Pa.

P. Balodis, Glenwood, lowa

Z. Balodis, Newtown Geelong, Vic. Australia

R. Balodis, El Cerito, Calif.

K. Baltpurviņš, Elkhart, Ind.

P. Bārda, Brooklvn, N. V.

M. Bārdiņš, Belding, Mich.

E. Baumanis, E. Orange, N. V.

V. Baumanis, Maywood, 111.

Rev. J. Bečs, Venice,Alta. Canada

A. Bērns, Des Moines, lowa.

Konst. Berents, Hamilton, Ont. Canada

M. Bergins, Calgarv, Alta, Canada

J. Bejrgmanis, Milwaukee, Wis.

Laimonis Bergmanis, Brentwood, Mo.

P. Bergmanis, Toronto, Ont. Canada.

A. Berka, Le Center, Minn.

Helene Bernsons, Pittsburgh, Pa.

Andris Bērziņš, Denver, Colorado.

A. Bērziņš, Munster, Germany.
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Elm. Bērziņš, Galena, 111.

K. Bērziņš, Toronto, Ont. Canada

K. Bērziņš, Phoebus, Va.

Ed. Bērziņš, Grand Rapids, Mich.

L. Bērziņš, Kalamazoo, Mich.

Jānis Bērziņš, Detroit, Mich.

M. Bertiņš-Bērziņš, Battle Creek, Mich.

J. A. Bērziņš, Newport News, Va.

Spodra Bērziņš, Belvidere, 111.

O. Bērziņš, Brooklvn, N. V.

A. Bērziņš, Toronto, Ont. Canada

P. Bērziņš, Revesbv, Australia.

Sophia Bērziņš, Brooklvn, N. V.

M. Bēts, Des Moines, lowa

J. Bičolis, E. Orange, N. V.

Milda Bīlmanis, Indian Head, Md.

J. Bieriņš, Hamilton, Ont. Canada

K. Birgers, Concord, N. H.

A. Birkavs, Danville, Ohio.

Livija Birze, Grand Rapids, Mich.

P. Birzgalis, Chevenne, Wyoming.
Z. Birznieks, Hudson, N. V.

Baiba Blāķis, Sacramento, Cal.

Ad. Blāķis, Madison, Wis.

Juris Bluķis, Champaign, 111.

M. Bluķis, So. Orange, N. J.

M. Bluķis Saginaw, Mich.

Julia Blumbergs, Toronto, Ont. Canada

Biruta Blumbergs, Brockton, Mass.

Jūl. Blūms, New Britam, Conn.

E. Brants, Toronto, Ont. Canada.

Mirdza Brašnēvics, Des Moines, lowa

Rob. Braucējs, Bucvrus, Ohio.

Jānis Breitenbergs, Milwaukee, Wis.

P. Brencis, Muenchen, Germanv.

Vija Brende, Oak Park, HL

Elga Briedis, Des Moines, lowa.

Em. Briedē, W. Toronto, Ont Canada.

E. Brodiņš, Bronx, N. V.

J. Brukmanis, New York, N. V.

G. Bruniņš, West Allis, Wis.

Leo Buda, Albanv, N. V.

B. Budkevics, Freeport, N. V.

Erna Buka, Toronto, Ont,Canada.
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Milda Bunte, Monroeville, Ohio.

M. Burģelis, San Diego, California

Aivars Bušs, Timmins, Ont. Canada

Gunārs čače, New York, N. V.

E. Čakans, Milwaukee, Wisconsin

A. Cauka, London, Ont. Canada

A. Caune, Indianapolis, Ind.

M. Cekuliņš, Calgarv, Alta, Canada

J. V. Celinskis, Worcester, Mass.

Aina Celle, Sacramento, California.

A. Celma, Nia. Fails, Canada.

Mart. Celms, Pound Ridge, N. V.

Oskars Cerbins, Mihvaukee, Wisconsin

Juris Ceriņš, Indianapolis, Ind.

A. Cimdiņš, Sacramento, California.

A. Cimermanis, Williston, Ohio

T. Cirķelis, Cleveland, Ohio

A. Cīrulis, Hamilton, Ont. Canada

A. Cīrulis, Chicago, 111.

V. Čoks, Coventry, England.

Fr. čukurs, Quakertown, Pa.

E. Čuls, Milwaukee, "VVisconsin

A. Currence, San Mateo, California

J. Cvībelis, Toronto, Ont. Canada

E. Dābols, Hamilton, Ont. Canada

V. Dadzis, Des Moines, lowa

Rota Dālderis, Edmonton Alta, Canada

A. Dambergs, Cleveland, Ohio

A. Dambergs, U. S. Forrces, Europe

Ādolfs Dambro, Fremont, Nebraska

E. Danenbergs, Tiffin, Ohio

V. Daniels, Indianapolis, Ind.

B. Danishevskis, Gary, Ind.

A. Dargevics, Agana, Guam

V. Dārziņš, Seattle, Washington

Austra Dārznieks, Cornwall, Ont. Canada

R. Daugavietis, St. Catharines, Ont, Canada

Lūcija Daugulis, Fargo, N. Dakota

J. Dāvis, Hamilton, Ont. Canada

Valentins Dāvis, Chicago, 111.

K. Dedziņš, Akron, Ohio

E. Delle, Tacoma Wash.

O. dc Lec, Detroit, Mich.

Stef. Didrichsons, Milwaukee, Wisconsin
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J. Dimants, Des Moines, lowa

Z. Dimza, Des Moines, lowa

Jānis Dobelis, Santa Monica, Cal.

Silvija Dobelis

J. V. Dombrovskis, Goldsboro, N.C.

A. Dones, Toronto, Ont. Canada

Ēriks Doskins, Denver, Colorado

A. Dravnieks, Detroit, Mich.

E. V. Dravnieks, New York, Toronto

V. Dreifelds, Toronto Ont. Canada

V. Dreimans, Roxbury, Mass.

J. Driba, Sydney, NSVV. Australia

Eduards Drics, Indianapolis, Ind.

Emma Drīviņš, Rochester, N. V.

J. Dubelzars, Quakertown, Pa.

J. Dubinskis, Hamilton, Ont. Canada

Art. Dūcis, Redding, Cal.

P. Dūcmanis, Kalamazoo, Mich.

Biruta Dulevskis, Millis, Mass.

Ed. Dulpiņš, Toronto, Ont. Canada

F. Dundurs, Fond dv Lac, Wisconsin

A. Dūmiņa, Seattle, Wash.

Art. Dūnis, Milwaukee, Wisconsin

Elga Dūnis, Mihvaukee, "VVisconsin

L. Dunsdorfs, Elwood, Vic. Australia

E. Dzenltis, Nevada, lowa

Jānis Dzilna, Cromwell, Conn.

Mirdza Dilna, Cromwell, Conn.

Minna Dzilna, St. Paul, Minn.

Austra Eglājs, Paramount, California

A. Eglītis, So. Ozone Park, N. V.

Em. Eglīte, Montreal, Q. Canada

Fredis Eglīte, Elkhart, Ind.

Robert H. Eglīte, Haverton, Pa.

A. Eizenšmits, Poughkeepsie, N. V.

E. Ekševics, Chicago, 111.

Ver. Elferts, Seattle, VVashington

Arv. Elgūts, Chicago, 111.

A. Epners, Detroit, Mich.

A. Erkmanis, Milwaukee, "VVisconsin

A. Ērmanis, New York, N. V.

R. Evaltovies, Des Moines, lowa

M. Ermansons, Boston, Mass.

V. Ermansons, Brooklvn, N. V.
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Art. Ezergailis, Toronto, Ont. Canada

J. Ezergailis, Cleveland, Ohio.

J. Ezerosis, Montreal, Q. Canada

Lilija Fisher, VVilkes Barre, Pa.

Daina Fogelmanis, VVillimantic, Conn.

E. Freimanis, Calgarv, Alta, Canada

I. Gailītis, Dailas, Texas

X.Gāle, Toronto, Ont, Canada

J. Galējs, Ames, lowa

Lidija K. Garais, Springfield, Ohio

J. Gargurns, Indianapolis, Ind.

Edg. Gedrovics, Chicago, 111.

N. Gils, Bowness, Alta, Canada

P. Gipters, London, Ont. Canada

E. Gloms, Poughkeepsie, N. V.

K. Grasmanis, Toronto, Ont. Canada

Ž. Graubics, Waynesboro, Va.

Lidija Graudiņš, Indianapolis, Ind.

Alfr. Grava, Mihvaukee, VVisconsin

A. Greblis, Montreal, O. Canada

K. Grigalis, Hamilton, Ont. Canada

Anita Grīnbergs, New Britam, Conn.

Elga Grīnbergs, Toronto, Ont. Canada

J. Grīnbergs, Toronto, Ont. Canada

Pauls Grīnbergs, Soudertcvvn, Pa.

Jānis Grīnblats, New York, N. V.

R. Grinmanis, Glenmont, N. V.

Ed. Grīnvalds, Sr., Hastings, Mich.

K. Grīnvalds, Kalamazoo, Mich.

K. Grīnvalds, Torrington, Conn.

Egils Grīslis, Hudson, N. V.

G. Grīslītis, Indianapolis, Ind.

H. Grīve, Norwood, Mass.

L. Groskopfs, Brooklvn, N. V.

Ksenija Grotāns, Indianapolis, Ind.

J. Gross, Sanfrancisko, Cal.

J. Grotēns, Kalamazoo, Mich.

Vera Grotuss, Springfield, Ohio

V. Grozgalvis, VVilton, VVisconsin

Indriķis Grūbaums, Indianapolis, Ind.

E. Grundsteins, Regina, Sask. Canada

E. Gtalbis, Hamilton, Ont. Canada

Tālivaldis Gulbis, Columbus, Ind.

Andr. Gusārs, Foot&cray, Vic. Australia
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Mirdza Gustiņš, New Britam, Conn.

J. Henkhuzens, Valencia, Venezuela.

Valdis Hermanis, Chicago, 111.
H. Hibšmanis, Hackensack, N. J.

K. Hollanders, Toronto, Ont. Canada

E. Hūns, Toronto, Ont. Canada

A. Hvastkovs, Laramie, Wyo.

Edgars lesals, Luebeck, Germany
Konstantins leviņš, Le Center, Minn.
Bruno Igals, New York, N. V.

Jānis Ikstrums, Pullman, Wash.

J. Indriksons, Minneapolis, Minn.

Austra Inkulis, Lansing, Mich.

Ivanovs, Brooklyn, N. V.

O. Ints, Toronto, Ont. Canada

Irma Inveiss, Houghton, Mich.

Uldis Inveiss, Madison, VVisconsin

Jūl. Izaks, P. 0. New Brauswick, N. J.

K. Jakobsons, Des Moines, lowa

A. Janeks, Kalamazoo, Mich.

R. Jankus, Toronto, Ont. Canada

Emīlija Jansons, Kalamazoo, Mich.

Irma Jansone, Los Angelos, California

P. Jansons, Hastings, Mich.

M. Jansons, Northfield, Minn.

R. Jansons, Austin, Texas

R. Januška, Hamilton, Ont. Canada

Helene Jātnieks, Menomonie, VVisconsin

J. Jauntirāns, Torrance, California

A. Jaunzemis, Joliet, 111.

Z. Jaunzeme, Lincoln, Nebr.

F. Jaunzems Vancouver, B. C.

B. Jēgers, New Haven, Conn.

Anna Jēkabsons, Milwaukee, VVisconsin

Olga Lapsa-Jēkabsons, Oakland, California

St. Jermacans, Kalamazoo, Mich.

H. Jirgensons, Kalamazoo, Mich.

K. Jordāns, Brooklyn, N. V.

K. Jurbergs, Memphis, Tenn.

Ed. Jurevics, Milwaukee, VVisconsin

Z. Karlsone, Rochester, N. V.

A. Karps, Watertown, VVisconsin

Zelma Kauliņš, Dundee, Mich.

Tince Kautskalis, Portland, Ore.
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Arv. Ķeikulis, Ottville, Pa.

Ērika Ķerģis, Sudbury, Ont. Canada

Anna Kersteins, St. Catherines, Ont. Canada

J. Kersteins, Hamilton, Ont. Canada

Gita Ķikauka, Hamilton, Ont. Canada

L. Ķiploks, Brooklvn, N. V.

Art. Ķirulis, Patchoque, N. V.

H. Ķirulis, Dubuque, lowa

A. Ķivlenieks, Toronto, Ont. Canada

I. Ķivulis, Brooklvn, N. V.

A. Klaupiks, Washington, D. C.

Alberts Kjaviņš, Birch Lake, Sask. Canada

J. Kļaviņš, Perth, Australia

J. Kļaviņš, Des Moines, lowa

A. Kļaviņš, Lincoln, Nebr.

Irēne Kļaviņš, Lincoln, Nebr.

Emils Kļaviņš, Omaha, Nebr.

A. Kleinhofs, Lincoln, Nebr.

A. Kleķeris, Toronto, Ont. Canada

L. Klīdzējs, Des Moines, lowa

Jānis Klīdzējs, Imola, California

Benita Klims, Brooklvn, N. V.

J. Knostenbergs, Melbourne, Australia

J. Konters, Peru, 111.

Jānis Kops, Hamilton, Ont. Canada

AI. Kore, Milwaukee, "VVisconsin

S. Koškins, Toronto, Ont. Canada

Edgars Krasts, Kalamazoo, Mich.

Krists Krasts, Detroit, Mich.

V. Krasts, Burlingame, California

Alfr. Krauze, Milwaukee, VVisconsin

S. Krēsliņš, New York, N. V.

A. Kripēns, Columbia, Pa.

V. Krūmiņa, St. Johns, Nfld. Canada

J. Krūmiņš, Aurora, 111.

Ern. Krūmiņš, Baltimore, Md.

N. Krūmiņš, Toronto, Ont. Canada

Konstantins Krusts, Denver, Colorado

K. Kundziņš, Seattle, Wash.

A. Kupcis, Des Moines, lowa

V. Kupcis, Chicago, 111.

V. Kupers, Toronto, Ont. Canada

Žanis Kuplēns, Milwaukee, "VVisconsin

J. Kuplis, Turtle Lake, N. D.
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Fricis Kurāts, Brcmx, N. V.

Gothards Kurcigs, Toronto, Ont. Canada

B. Kurēns, Toronto, Ont. Canada

Olga Kurmis, Oakland, California

A. Ķuze, Manchester, Conn.

A. Kabucis, Brantford, Ont. Canada

Olga Kadile, No. White Plains, N. V.

L. Kajaks, Bowness, Alta. Canada

Spīdola Kajaks, Kalamazoo, Mich.

J. Kallītis, E. Orange, N. J.

P. Kalme, Ellenville, N. V.

Katrīne Kalnājs, Kalamazoo, Mich.

V. Kalnietis, Hamilton, Ont. Canada

A. Kalniņa, Ft. Lewis, Wash.

A.Kalniņš, VVashburn, N. D.

J. Kalniņš, Toronto, Ont. Canada

Nik. Kalniņš, Bronx, N. V.

Antonija Kalniņš, Des Moines, lowa

Ruta Kalniņš, Chicago, 111.

J. Kalniņš, Kalamazoo, Mich.

Olga Kalniņa, Long Beach, Calif.

Teodors Kalniņš, Kalamazoo, Mich.

V. Kalniņa, Phila. Pa.

A. Kamenders, Toronto, Ont. Canada

V. Kalvjeks, Bradford, England
Zenta Kampars, Elkhart, Indiāņa

Egl. Kapostiņš, New York, N. V.

P. Kapmalis, Aurora, 111.

P. Kārkliņš, Scarboro, Village, Ont. Canada

Imants Kārkliņš, Chicago, 111.

J. Kārkliņš, Stockholm, Sweden

M. G. Kārkliņa, White Plains, N. V.

Helēne Kārkliņš, Silver Spring, Md.

Anna Kārkliņa, Valparaiso, Indiāņa

E. Kārkliņš, Maywood, 111.

V. Kārkliņš, Sudbury, Ont. Canada

E. Karlivans, New York, N. V.

R. Karlson, Milwaukee, "VVisconsin

K. Lācars, Chicago, 111.

Rasma Lācis, Puyallup, Wash.

Em. Lācis, Seattle, Wash.

J. Lācis, Burlington, lowa

Valentina Lambergs, Roslindale, Mass.

Fricis Lange, Sellersville, Pa.
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J. Langins, Corner Brook, Nfld. Canada

R. Langins, Shelby, N. C.

E. Lapainis, Cedar Rapids, lowa

Z. Lapiņa, E. Orange, N. J.

Paulis Lapiņš, Toronto, Ont. Canada

E. Lapiņš, Grand Rapids, Mich.

Ruta Lapsa, Kalamazoo, Mich.

A. Lasmanis, South Bend, Ind.

Jānis, Lasmanis, Mihvaukee, "VVisconsin

B. Laupacis, Q, Canada

Velta Lauznis, Longview, Wash.

Em. Lauznis, Evanston, 111.

E. Laviņš, Des Moines, lowa

A. Lazdiņš, Houston, Texas

Vilis Lazdiņš, Bronx, N. V.

J. Lazdiņš, Indianapolis, Ind.

J. Lecis, Des Moines, lowa

R. Lečmands, "VVichita, Kansas

R. Legzdiņš, Des Moines, lowa

K. O. Leimanis, Kalamazoo, Mich.

S. Leimanis, Toronto, Ont. Canada

P. Leitis, Sacramento, California

Indr. Leitis, Northfied, Minn.

O. Leitrants, Scarborough, Ont. Canada

Valija Leleps, Minneapolis, Minn.

leva Lēmane, lowa City, lowa

Natālija Lemquist, Albuquerque, New Mexico

Valda Lesiņa, Minneapolis, Minn.

E. Lēvalds, Davenport, lowa

R. Līdaka, Broadview, 111.

R. Līdums, Marion, Ohio

Jānis Pomona, California

K. Lielais, Vancouver, B. C. Canada

Valda Liepa, Longview, Wash.

J. Liepiņš, "VVillimantic, Conn.

Vija Liepa, Bend, Ind.

A. Liepiņš, Lincoln, Nebr.

H. Liepiņš, Cicero, 111.

Ērika Liepkalns, Lexington, Mass.

A. Limbachs, Seattle, Wash.

Vilma Līnis, Ottawa, Ont, Canada

George Longvvorth, Universitv, Mississipi
Erna Lubavs, "VVatervliet, Mich.

M. Lucāns, Bronx, N. V.
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P. Lucs, Milwaukee, VVisconsin

Lidija Ludiņa, St. Paul, Minn.

A. Ludzenieks, Detroit, Mich.

E. Lukins, Lancaster. Pa.

P. Luters, VVinston Salem, N. C.

A. Māliņš, VV. Toronto, Ont. Canada

Art. Mamis, Columbiana, Ohio

I. Maneks, Des Moines, lowa

A. Markevics, Toronto, Ont. Canada

L. Markitans, Minneapolis, Minn.

G. Markovskis, Madison, VVisconsin

V. Markovskis, New York, N. V.

A. Martinsons, Bronx, N. V.

E. Martinsons, Minneapolis, Minn.

G. Martinsons, Toronto, Ont. Canada

Drosma Masīte, Toronto, Ont. Canada

L. Maskovich, Toronto, Ont. Canada

K. Matisons, Sheridan, 111.

J. Mauriņš, Montreal, Q. Canada

P. Mazpolis, Hamilton, Ont. Canada

P. Medenis, Rolphton, Ont. Canada

A. Mednis, Bangor, Maine

Aug. Mednis, Mihvaukee, VVisconsin

J. Mednis, Omaha, Neb.

M. Mednis, Willow Grove, Pa.

J. Meisters, Milwaukee, VVisconsin

H. Menska, Toronto, Ont. Canada

V. Mērnieks, Toronto, Ont. Canada

A. Mētra, Appleton, VVisconsin

P. Mežinskis, Davenport, lowa

V. Mežulis, Toronto, Ont. Canada

J. Mežulis, VVillimantic, Conn.

Valda Miesiņš, Kalamazoo, Mich.

J. Miesnieks, Phila, Pa.

V. Miezis, Sefton, NSVV. Australia

Eugene A. Migla, Cleveland, Ohio

B. Miķelsons, Phila, Pa.

M. Mīlenbachs, Minneapolis, Minn.

M. Millere, Brooklvn, N. V.

Alfr. Mitenieks, Hopkinsville, Ky.

Henrijs Moors, New York, N. V.

Sk. Muižnieks, Brooklvn, N. V.

Uldis Muižnieks, Chicago, 111.

V. Muižnieks, Chicago, 111.
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E. Muldiņš, Milwaukee, Wiss.

Zuzanna Muncis, Hollywood, California

N. Mundirovs, Chicago, 111.

N. Mundirovs, Chicago, 111.

E. Mūrnieks, Birmingham, England

Jānis Mūrnieks, Ste. Agathe Des Monts, Q. Canada

K. Mūrnieks, Johnson City, N. V.

V. Nariņš, Des Moines, lowa

Katrīna Narkevics, Denver, Colorado

J. Nāruns, Detroit, Mich.

Zenta Neilands, Columbus, Ohio

L. Neimane, Milwaukee, Wisconsin

P. Nesaule, Indianapolis, Ind.

L. Neulande, Roslags, Nasley, Sweden

J. Niedre, Monthylon, (S. et. M.) France

Art. Nīkurs, Mihvaukee, "VVisconsin

Alīde Nusbaums, Rochester, Minn.

Lidija Odeiko, Indiv.napolis, Indiāņa

R. Ozoliņš, St. Louis, Mo.

P. Olšteins, Des Moines, lowa

Z. Oļukalns, Rochester, N. V.

E. Osiņš, Ludvvigsburg, Germany

A. Osis, Kalamazoo, Mich.

AI. Osis, Maywood, 111.

Fr. Osis, Chicago, 111.

Kārlis Osis, Glen Ridge, N. J.

Z. Osis, Gleichen, Alta, Canada

A. Osītis, Oakland, Cal.

G. Osītis, Longview, Wash.

M. Oškalns, Phila, Pa.

0. Ostrovskis, Toronto, Ont, Canada

M. Ozoliņš, Milvvaukee, "VVisconsin

Milda Ozoliņš, Toronto, Ont. Canada

B. Ozoliņš, Toronto, Ont. Canada

J. Ozoliņš, Milledgeville, Ga.

Vija Ozoliņš, Cleveland, Ohio

1. Ozols, Cleveland, Ohio

I. Ozols, Schenectady, N. V.

Art. Ozols, Goteborg, Sweden

L. Ozols, Port Credit, Ont. Canada

S. Ozols, Brooklyn, 13, N V.

Rud. Ozols, Grand Rapids, Mich.

Zenta Ozols, Chicago, 22, ID
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V. Paeglis, Chicago, 111.

V. Palks, Marshalltown, lowa

V. Papēdis, Des Moines, lowa

Roberts Papulis, Indianapolis, Ind.

J. Paucītis, Washington, D. C.

M. Paudrups, Kalamazoo, Mich.

A. Paupe, New Brunswick, N. J.

R. Pavasars, Rockv Hills, Conn.

V. Pavlovskis, Portland, Ore.

P. Pelcis, Mihvaukee, VVisconsin

J. Pelds, Des Moines, lowa

Austra Pelsis, Mihvaukee, VVisconsin

M. Pelverts, VVallingford, Conn.

Egd. Peniķis, Mihvaukee, VVisconsin

J. Peniķis, Spragge, Ont. Canada

E. Pērkons, Toronto, Ont. Canada

M. Pērkons, Toronto, Ont. Caada

Ern. Pētersons, Grand Rapids, Mich.

J. Pētersons, Montreal, Q. Canada

Miervaldis Pētersons, Toronto, Ont. Canada

I. Petrevica, Portland, Ore.

Livija Petrovs, Chicago, 111.

J. Pillanders, Tenaplv, N. V.

V. Pilpe, Toronto, Ont. Canada

Milda Piro, Hackensack, N. J.

O. Platauskis, Boston, Mass.

V. Plēsums, Minneapolis, Minn.

R. Plostiņa, Longview, VVash.

J. Plostnieks, Cleveland, Ohio

J. Pluksis, Cleveland, Ohio

Gatis Plūme, Chicago, 111.

Ojārs Plūme, Hamilton, Ont. Canada

R. Plūme, Woodward, lowa

Skaidrīte Pokornijs, Kalamazoo, Mich.

Hedviga Polis, Kalamazoo, Mich.

V. Pomelnieks, Ulm, Donau, Germany

J. Porietis, Calgary, Alta, Canada

J. Porietis, Boston, Mass.

V. Poriņš, VVilliston, N. Dak.

Ņina Postiljons, Ipswich, Mich.

J. Preimanis, VVinnipeg, Man. Canada

J. Priede, Jamaica Plain, Mass.

Jānis Priede, Chicago, 111.
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N. Priedītis, Denver, Colo.

Ādolfs Priedītis, Greensburg, Ind.

A. Priedītis, Sydney, Australia

Austra Priednieks, Detroit, Mich.

H. Prīverts, Midleville, Mich.

Maria Prulffert, Niagara Fails, N. V,

R. Prūsis, Milwaukee, "VVisconsin

T. Pucirius, Lebanon, Pa.

John Pudāns, Des Moines, lowa

Indr. Pūliņš, Kungsor, Sweden

Anna Pūpols, Tacoma, Wash.

P. A. Pupurs, Phila, Pa.

Daina Purgailis, Hudson, N. V.

A. Pūriņš, Youngstown, Ohio

Jānis Pūriņš, Hamilton,, Ont. Canada

Ausma Rābe, Ann Arbor, Mich.

E. Radvils, London, England
R. Rafaels, East Orange, N. J.

A. Raidonis, Chicago, 111.

V. Rameika, West Carrollton, Ohio

J. Rancans, Grand Rapids, Mich.

Gunārs Ranķis, Cleveland, Ohio

A. Ranne, Des Moines, lowa

Jānis Rapša, Toronto, Ont. Canada

Andris Rasmanis, Brooklyn, N. V.

J. Ratnieks, Phila. 4, Pa.

Mr. A. Rāviņš Toronto, Ont. Canada

N. Reinfelds, Olathe, Kansas

E. Reinis, Hamilton, Ont. Canada

E. Reinvalds, Kalamazoo, Mich.

A. Reiss, Noranda, Q. Canada

Ilga Reke, Fond dv Lac, VVisconsin

V. T.ekevics, Cut Bank, Montana

A. Rencis, Toronto, Ont. Canada

S. Renigers, Chicago, 111.

M. Rēvalds, Quakertown, Pa.

D. Ricklefs, Mt. Prospect, 111.

Emilija Riekstiņš, VVillimantic, Conn

H. Riekstiņš, Chicago, 111.

Irēna Riekstiņš, Cheyenne, Wyo.

J. Riekstiņš, Brooklyn, N. V.

V. Rinkuss, Kalamazoo, Mich.

leva Ripelis, Kalamazoo, Mich.
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Gaida Rīsbergs, Babylon, L. I. N. V.

Z. Ritmanis, Portland, Ore.

Fricis Ritums, Kalamazoo, Mich.

H. Roze, Plumbing Shop, Canada

Alīde Roze, Milwaukee, VVisconsin

Zigr. Roze, Lincoln, Nebr.

Irma Rozenbergs, Minneapolis, Minn.

Velta Rozenbergs, Scarboro Village, Ont, Canada

E. Rozentāls, Gravesend, Kent, England

A. Rozītis, Milroy, Pa.

A. Rožkalns, Toronto, Ont. Canada

O. Rubenis, Palo Alto, California

Aleksis Rubulis, Chicago, 111.

V. Rudzītis, Hamilton, Ont. Canada

J. Rudens, Cornwall, Ont. Canada

Alb. Ruka, Battle Creek, Mich.

Jul. Rullis, Lincoln, Nebr.

Jānis Rūmnieks, Meriden, Conn.

Aivars Runģis, Kalamazoo, Mich.

K. Runģis, Beloit, VVisconsin

Egons Rūsa, Indianapolis, Ind.

V. Ruševics, Kalamazoo, Mich.

A. Ruslevics, Chevenne, Wyo.

Jūlijs Sakne, Syracuse, N. V.

Hermanis Salenieks, Kalamazoo, Mich.

Leonards Salenieks, Fond dv Lac, VVisconsin

Jevg. šalts, Milvvaukee, VVisconsin

Elv. Šampāns, VVest Camp, N. V.

H. J. Saukants, Minneapolis, Minn.

Livija Saulgoze, Indianapolis, Ind.

Jānis Saulitis, Indianapolis, Ind.

N. Saulīte, St. Johns, Nfld. Canada

Ojārs Šēfers, Salem, Ore.

M. Šēfers, Salem, Ore.

V. Šēfers, Salem, Ore.

A. Segliņa, Lincoln, Nebr.

V. K. Segliņš, Seattle, VVash.

Spodra Segliņš, Sudbury, Ont, Canada

Jāni* Sēja, Kalamazoo, Mich.

Vera Šēnfelds, Nashua, lowa

L, Shensters, Roxbury, Mass.
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Ed. Siekstiņš, Sault ste Marie, Ont. Canada

K. šifers, Des Moines, lowa

J. Šiliņš, Worcester, Mass.

R. Šiliņš, Toronto, Ont. Canada

J. Šiliņš, Port Credit, Ont. Canada

K. Silis, Glenside, Pa.

T. Silis, Palo Alto, California

Vilis Siljānltis, Madison, "VVisconsin

Pēteris Sīmanis, Hartford, Conn.

Verners Sīmanis, Kalamazoo, Mich.

R. Sīmansons, Des, Moines, lowa

A. Sīmansons, Des Moines, lowa

Ed. Sināts, Berkeley, Cal.

Marta Šķerbele, Kalamazoo, Mich.

E. šķobe, Toronto, Ont. Canada

Alise Skrapa, Indianapolis, Ind.

Kārlis Skribijs, Brantford, Ont. Canada

M. Skujiņš, Lethbridge, Alta, Canada

Marta Skujnieks, Richmond, Ind.

E. Šļaukstiņš, Milwaukee, "VVisconsin

Pēteris Slemperis, Mimico, Ont. Canada

K. šlesers, Sarnia, Ont., Canada

Pēteris Smalkais, Port VVashington, L. I. N. V

A. Smitchens, Aurora, 111.

A. Šmits, Des Moines, lowa

A. šmits, W. Toronto, Ont. Canada

J. Šmits, New Zealand,

Ērika Šmits, New York, N. V.

Vilis Šnikvalds, Hamilton, Ont. Canada

J. Soboļevskis, Lincoln, Nebr.

J. Sondors, Ventura, Cal.

Milda Sorens, Indianapolis, Ind.

Ed. Sotskļs, Middletown, Conn.

Kārlis Spalviņš, Proton, Ont. Canada

E. Spigulis, Boston, Mass.

J. Spirģis, New York, N. V.

E. Spodris, Hudson, N. V.

Fricis, Sprinģis, Dunkerton, lowa

Alberts Sproģis, Rheinberg, Germany

A. Sproģis, Rochester, 20, N. V.

G. Sproģis, Danville, Kentucky

Amālija Sproģis, Wauwatosa, "VVisconsin
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Aīda. Sproģis, West Granby, Conn.

E. Sproģis, New York, N. V.

Lina Sproģis, Phila., Pa.

Sproģis, St. Albans, Herts, England
AI. Sprūdžs, St. Catharines, Ont. Canada

J. Spūle, Saginaw, Mich.

K. Stabiņš, Brewster, Cape Cod. Mass.

A. Stāks, Eutin, Germany
Ādolfs Stamguts, Springfield, Ohio

Vilis Staģis, Kalamazoo, Mich.

Rasma Stankevics, Brooklyn, N. V.

Rūd. Statans, Rochester, N. V.

D. Stauvers, Cleveland, Ohio

M. Stegmanis, Bangor, Maine

A. Steinbergs, Des Moines, lowa

R. Steinbergs, Toronto, Ont. Canada

Fr. Steinmanis, Indianapolis, Ind.

Augusts Steins, Indianapolis, Ind.

Vilis Steps, Mihvaukee, "VVisconsin

Kristīne Sterns, Indianapolis, Ind.

M. Stērste, Chicopee, Mass.

A. Stiebris, New Haven, Conn.

A. Strads, Toronto, Ont., Canada

G. Straumanis, Chicago, 111.

M. Straumanis, Rolla, Mo.

Kārlis Strauss, Chicago, 111.

E. strauss, Colo. Springs, Colo

E. Strauss, Parker, S, Dak.

J. Strautkalns, Kalamazoo, Mich.

T. Strautmanis, Leicester, Engand
Viktors Strauts, E. Lansing, Mich.

O. Strauts, Sydney, Australia

M. Strazdiņa, Springdale, Conn.

V. Strazds, Phila., Pa.

Hugo Streips, Melrose Park, 111.

Konst. Strods, Horseheads, N. V.

Katrina Stroda, Chicago, 111.

Vold. Stubis, Endicott, N. V.

P. Students, Red Bank, N. J.

Alb. Stuķens, Macedonia, Ohio

N. Stulmanis, Phila., Pa.

V. Stumbre, Pottstovvn, Pa.

A. Stundiņš, Des Moines, lowa

K. Subris, Chicago, 111.
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A. Sudars, Bellwood, 111.

E. šulcs, Svracuse, N. V.

Jānis, šulcs, N. Dak.

K. Sūniņš, VVebster City, lowa

E. šūpulnieks, Chicago, 111.

A. švalbe, Dalbo, Minn.

Mirdza Sveilis, Buenos Airēs, Arg.
K. Sventeckis, Indianapolis, Ind.

B. Sviķis, Milwaukee, Wisconsin

Alberts Tamanis, Dundas, Ont. Canada

H. Tarksis, Edmonton Alta, Canada

Anna Temmers, Lincoln, Nebr.

P. Tenders, W. Hartford, Conn.

Hermanis Tērauds, Hamilton, Ont. Canada

K. Tikmanis, Mihvaukee, VVisconsin

Valija Tillers, Columbus, Ohio

Gaida Tilts, Rye, N. V.

A. Timermanis, Colo. Springs, Colo.

Olga Timrots, Mihvaukee, "VVisconsin

Velta Toma, Bowness, Alta, Canada

A. Tomans, Dandas, Ont. Canada

Arvīds Tralmaks, Kalamazoo, Mich.

J. Tramdachs, San Diego, Cal.

A. Treigūts, Willowdale, Ont. Canada

R. Treijs, Toronto, Ont. Canada

N. Trepša, Chicago, 111.

J. Trokšs, Indianapolis, Ind.

A. Tuims, Mihvaukee, "VVisconsin

Jānis Tums, Chicago, 111.

R. Turciņš, Leeds, England
Ed. Tūters, Minneapolis, Minn.

Ern. ūdris, Rockville, Conn.
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