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Jānis Goldmanis

TĀ RADĀS UN CĪNĪJĀS LATVIEŠU STRĒLNIEKU

BATALJONI

Lielā cīņu laikmeta ieiešana vēsturē

Kad 1914. gadā iedegās pirmais pasaules karš, latviešu tauta

un zeme atradās starp Krieviju un Vāciju, kā starp diviem mil-

zu dzirnu akmeņiem. Lai mūs galīgi nesaberstu putekļos, bij
skaidri un gaiši jāpateic, kurā pusē stāvam. To arī es darīju

Krievijas Valsts Domē. No Taurijas pils katedra es 26. jūlijā
1914. gadā deklarēju latviešu tautas vārdā, ka ķeizara Viļuma Vā-

cija pie mums katrā latviešu būdiņā, uz katra soļa sastaps savu

niknāko pretinieku. Visa Krievija un tās sabiedrotie par tādu

latviešu tautas nostāju gavilēja. Valsts augšienē mēs bijām ie-

guvuši tik lielu iespaidu par ko agrāk nevarēja pat ne sapņot.

Pēc kara izcelšanās bij jau saskatāms, ka robežstabi uz valstju
robežām nepaliks vairs tā kā tie rakti.

Ko tādā laikā bij darīt mums? Vai arī aizvien turpmāk palikt
tik par skaidiņām dzīves jūrā, ko likteņa vēji dzenā, kur vien tiem

tīk? Nē! Mēs bijām diezgan ilgi savas asinis lējuši citas tautas

uzdevumā, iedami cīņā gan pret turkiem, japāņiem v.l, bet ar

to priekš latviešu tautas neko neiegūdami. Tagad latvieši Krie-

vijas armijā galvenā kārtā bij iedalīti tanī Krievijas armijā, kas

cīnījās Rītprūsijā. Kaujas bij asiņainas un varonības pilnas.
Lai gan tur bij karaspēka vienības, kur dažā bij līdz 80% latviešu,
tomēr visa slava par varonību bij dzirdama par labu krieviem,

ne vārda par latviešiem. Tā mēs varējam noasiņot, nevienam
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nezinot, cik lieli nopelni varonīgās cīņās ir latviešiem. Un lat-

viešu rindas aizvien papildinājās,jo pie kara apriņķu priekšnie-
kiem aizvien pieteicās atkal no jauna latvieši. Karš tak gāja

pret Viļumisko Vāciju un tas karsēja latviešu asinis. Latvietis

sagaidīja ka tagad nu reiz būs lauzta Baltijas vācu muižniecības

vara. Bij jāatrod iespēja parādīt varonīgo latvieti šinīs cīņās, lai

par to zinātu visa pasaule. Bij skaidri paredzams ka galu galā

pēc kara beigām pasaule būs tā, kas izvērtēs katras tautas nopel-

nus šinī karā.

Pārrunājot šo stāvokli ar otru mūsu valsts domnieku Jāni

Zālīti, nācām pie atziņas, ka vislabākais būtu, ja mēs dabūtu at-

ļauju noorganizēt Krievijas armijas sastāvā

nacionālas latviešu vienības.

Atzinām par vajadzīgu sazināties ar latviešu sabiedriskiem dar-

biniekiem. Nolikām dienu, kad mēs ar Zālīti ieradīsimies Rīgā

un tur kopējā sanāksmē ar šiem darbiniekiem apspriedīsimies.
Pa ceļam vēl pārrunājot ar Zālīti šo jautājumu, mēs bijām pil-

nīgi vienisprātis par šo ideju. Vienīgais kur mums domas dalī-

jās — bij, ka Zālītis domāja, ka vajadzētu tautā izdarīt balsošanu.

Manas domas bij ka toreizējos haotiskajos apstākļos tas pilnīgi

neiespējami. Ar to mēs varētu darīt tikai uzmanīgus un sacelt

kājās mūsu pretiniekus. Un arī pašiem mūsu tautiešiem būtu

grūti iedomāties, kā ar tādu prasību var nākt, ja pat pagasta

vecākajam bij grūti dabūt atļauju revolvera turēšanai. Un nu

uzreiz no tāda, var teikt beztiesīga stāvokļa taisīt lēcienu uz to,

ka mums pašiem būtu savas nacionālas karaspēka daļas, krievu

armijas sastāvā, kuras vada latviešu virsnieki, ka koman-

das valoda līdzās krievu būtu arī latviešu, ka mums ir karogi ne

tikai ar uzrakstiem krievu valodā, bet arī latviešu, ja pat uz ce-

ļu stabiņiem bij jābūt tikai krieviskiem uzrakstiem. Tādēļ ne-

atliek nekas cits, kā likt ausi pie tautas krūts, dzirdēt un saprast

ko teic tautas sirds. Šie sirds pukstieni bij: tagad — vai nekad.

Arī Rainis toreiz teica, ja šo laiku nogulēs, tad nebūs jāguļ

simts bet tūkstots gadu.
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Sapulci Rīgā, Purgaļa namā, klāt esot vairāk kā 30 sabie-

driskiem darbiniekiem vadīja Arvids Bergs. Pēc pārrunām visi

vienbalsīgi ar lielu sajūsmu atzina par vajadzīgu nacionālas ka-

ra vienības un, ka ar lūgumu dēļ atļaujas uz virspavēlnieka
stabu nekavējoties jābrauc J. Goldmanim.

lerodoties tur varēja just, ka Baltijas vācu muižniecības in-

trigas bij mēģinājušas izdarīt pretdarbību, bet ļoti patstāvīgo

virspavēlnieku Nikolaju Nikolajeviču tās nebij varējušas iespai-

J. Goldmanis J. Zālītis

dot. Tam, kā tas sarunās izsacījās, bij vēl atmiņā palikusi runa

ko latviešu tautas vārdā es Valsts domē sacīju kara sākumā. Par

lielu atbalstu pie lūguma motivēšanas nāca tas, — ka divi Dau-

gavgrīvas darba bataljoni, kuri sastāvēja tik no latviešiem, bij
atsituši vāciešus no Jelgavas, sakarā ar ko viņu vadītājs, ģen, Po-

tapovs, bij noturējis par latviešiem tik cildinošu runu, ka muiž-

niecībai pakalpīgais Kurzemes gubernātors neatļāva to pilnīgi
laikrakstā ievietot, bet latvieši ar īpašu delegāciju (J. Goldmanis,
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J. Zālītis, mac. J. Zanders, A. Ķēniņš, J. Glizdiņš) ieradās pie Pota-

pova un pasniedza tam zelta zobenu. No Baltiias vācu muiž-

niecības pret šādu latviešu kara pulku dibināšanu arī cara pils

galmā spēra visus soļus, bet šīs pūles palika veltīgas.
Un tā 19. jūlijā 1915. gadā izdeva pavēli par latviešu strēl-

nieku bataljonu dibināšanu. Tai pašā dienā mēs ar J. Zālīti

publicējam uzsaukumu: Pulcējaties zem latviešu

karogiem! Šo kara vienību organizēšanai nodibināja īpašu

organizācijas komiteju, par tās priekšnieku virspavēlnieks apstip-

rināja J. Goldmani. Par savu vietnieku Rīgā, es iecēlu zv. adv.

Gustavu Ķempeli un izraudzīju organizācijas komitejā 15 sa-

biedriskus darbiniekus, starp citiem Vold. Zāmueli, Zigfr. Meie-

rovicu, J. Brūmeli, Liepājas — J. Breikšu, J. Seskovu, adv. M. An-

tonu, J. Bisenieku. Šī komiteja 13. augustā 1915. g. pieņēma

pirmo brīvprātīgo Robertu Pogu un 18. dcc. atvēra pagaidu la-

zareti, kuru vēlāk pārvērta par strēlnieku bataljonu apvienoto

lazareti. Uzsaukumā bija teikts: Kurzemnieki! kuriem jau arkli

rūsē tēvu tīrumos un vidzemnieki! kas vēl izkaptis cilājat, —

uz priekšu! ar latviešu karogu par Latvijas nākotni! Apstipri-

nātajos noteikumos bij nosacīts,

1) ka strēlnieku bataljoni tiek komplektēti tiklab no brīprātīga-

jiem, kuri vēl nav iestājušies armijā, kā arī tiem kuri ir jau kara

dienestā, bet izsaka vēlēšanos pāriet uz latviešu bataljoniem,

2) tos vada latviešu virsnieki,

3) Komandas valoda līdzās krievu ari latviešu,

4) uz krūšu nozīmēm un kauju karogiem blakus krievu uzrak-

stiem ir arī latviešu,

5) dibināmās vienības darbojas tikai Latvijas territorija un nevar

tikt pārceltas uz citurieni.

No latviešu brīvprātīgajiem karavīriem bataljonos nebij do-

māts izveidot to, kas kalējam smēdē ir lielais, smagais āmurs.

Lai sistu visus dzelzs stieņus, lai ar latviešu pleciem gāztu visus

kalnus, tūkstošiem pie tam saļimstot. Tādēļ ar jau pašā sākumā
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pie bataljoniem nebij paredzēta artilērija. Bij ņemtas vērā gal-

venā kārtā latviešu garīgās spējas, viņu ģeogrāfiskās zināšanas,

savas zemes pazīšana ar tās lielajiem un mazajiem ceļiem, celi-

ņiem, viņa attapība, kustības veiklība, stāvokļa izpratne, viss

kas to paceļ pāri tam karotājam, kam dzīves vieta palikusi tur —

pie Volgas krastiem, un tādēļ par to vien prāto, ka līdz turienei

vācietis nemaz nevar aizkļūt.

Tādēļ mūsu karavīriem bataljonos bij jābūt apzīmētiem par

tādiem izveicīgiem karotājiem, kādi vispār ir pasaulē pazīstami
ar vārdu, strēlnieks.

Sajūsma un pieplūdums bataljonos bij tik liels, ka drīz vien

pēc pirmo divu bataljonu noorganizēšanas, pēc dažām dienām

jau bij jāformē nākošie. Strēlnieku bataljonos bij arī pa kādam

lietuvietim un igaunim. Neiziet no prāta kāda saruna ar lietu-

viešu valsts domnieku Ičasu tai laikā. Ičas teica: "Lai arī cik

svarīgi tas būtu, ka arī mums būtu tādi nacionāli bataljoni, bet

mums nav izredžu ka tādi varētu tik noorganizēti Lietuvā, jo

pie mums nav tik asu attiecību ar vācu muižniecību kā pie jums."
Reiz ar Zālīti vērojam Taurijas pils bibliotēkā, Ičas ar lab-

patiku tur lasīja kādā franču laikrakstā, ka Rīgas frontē cīnoties

lietuviešu strēlnieki. Kad lūdzam viņu, lai šo ziņu atsauc, —
tas

tomēr to nedarīja, un tas bija ar Zālīti jādara mums. Tāpat reiz

sarunā ar igauņu valsts domnieku Dr. Raamotu, tas skumji pa-

teica ka igauņiem neesot izredžu dabūt atļauju tādas vienības

nodibināt, kā to viņi noskaidrojuši, jo bijusi izmanāma igauņu
vācu muižmecības pretdarbība aizkulisēs. Starp atsevišķiem

lietuviešiem, kas iestājās latviešu bataljonā atzīmējams tik re-

dzams lietuviešu karavīrs kā Plechavičms, kas brīvās Latvijas
laikā pāris reizes ieradās Rīgā uz 6 .janvāra dienām.

Kad pēc daudz varonīgām kaujām pienāca 1916. g. Ziemas

svētki, tad šīs kaujas, kurās strēlnieki pārrāva vācu fronti, vācie-

šiem izrādījās tik bīstamas, ka tiem no rietumu frontes vajadzēja

pārsviest uz šo pārrāvumu divas divīzijas, ar to radot ievēroja-
mu atvieglojumu tur sabiedrotiem. Par šīm kaujām sīkāki rakstīts
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šinī grāmata no kauju vadītajiem. Tur vajadzēja gan varonības,

gan kara mākslas, ko sniedza tādi leģendāri virsnieki kā Auzāns,

Latviešu strēlnieks
— tautas karoga nesējs

Briedis, Goppers, Bangerskis, Kalniņš, Zeltiņš un daudzi citi.

Bij nodibinājusies pārliecība ka tie var izdarīt pat brīnumdarbus.

Kā tad slavēja strēlniekus! Tā beļģu dzejnieks rakstīja:
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"Un mēs pie Verdenas, Izeras klausāmies,

Elpa pat klust, kā Latvijas ozoli sasaucās

Tie locīties neprot, tik lūzt."

Kāds itāliešu laikraksts lieliem burtiem, pāri vsai lapas pusei

rakstīja: "Ko vērts ir tāds latviešu strēlnieks?" Un turpat bij arī

atbilde — Latviešu strēlnieks ir tik daudz vērts — cik viņš pats
zeltā sver."

Pa kādiem līču loču ceļiem dažreiz dzīve ved — var redzēt

no tam, ka pēc otrā pasaules kara daļa latviešu bija nokļuvuši

Beļģijā kā kara gūstekņi, un beļģieši tos apsārgāja aiz dzeloņu

stiepulēm, tad bij jāraksta laikrakstā: beļģieši! uzliktie pienāku-

mi protams jums jāpilda, bet ziniet, ka tie nav noziedznieki, ko

jūs sārgajiet. Tie gribēja to pašu ko katrs krietns beļģietis,
anglis vai amerikānis —sargāt savu tēva zemi. Dzirdiet un zi-

niet, kā kad pirmajā pasaules karā tūkstošiem beļģu bērni bij
izkaisīti tur gar visu fronti — tad latviešu strēlnieki bija tie, kas

lēja savas asinis, lai šie bērni varētu būt atkal pie saviem vecā-

kiem. Cik daudzi varbūt tagad starp jums, šo toreizējo bērnu,
kas sargā cik dažu labu toreizējā strēlnieka bērnu vai brāli. Pār-

domājiet to, pasakait savai sirdij."

* * *

Bet nu ir viens jautājums, ko daži ļaudis pilnīgi neizprot, tas

kādu 5000 strēlnieku aiziešanu krieviem līdzi uz Krieviju, krievu

armijas sabrukuma laikā, 1917. gadā.
Ir jāzin, ka pēc Ziemas svētku kaujām daudzi strēlnieki bij

dziļi sarūgtināti, ka viņu varonīgie panākumi, netiek līdz galam
izmantoti no krievu armijas augstākās vadības, cīņās, kurām va-

jadzēja iesākt Kurzemes atbrīvošanu. Krievu armija bij pagu-

rusi pret karošanu, palikusi apātiska. Komūnistu aģitātoriem,
kuri pārplūdināja karavīru rindas, nenācās grūti ar dažādiem

maldinājumiem solot mieru, mieru bez aneksijām un kontribu-

cijām un krievu pusē apsolot vai lejputrijas labumus, aizvilināt

arī vienu daļu strēlnieku uz austrumiem. Tomēr komūnistu va-

dība tiem vēl pilnīgi neuzticējās, jo pēc Latvijas atstāšanas tos
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tur izformēja, saliekot jaunajās formācijās dažādu tautību ļau-

dis, bet katrā ziņā paturot nosaukumu — latviešu strēlnieki. Tas

tiem bij vajadzīgs tā lielā varonības oreola dēļ, kāds bij vijies

ap strēlniekiem cīņās pret vācu armiju.
Uz Krieviju aizgājušos strēlniekos tomēr nebij apdzisuši na-

cionālā latviešu kvēle. Ir vesela rinda tādu gadījumu, kas to

pierāda. Kad pēc kaujām pie Perekopas, kas bij beigušās ar

sarkano uzvaru, komisārs bij paziņojis, ka spēlēs internacionāli,

tad no strēlnieku puses bij nākuši saucieni, "nē, nē, te jāatskaņo

"Dievs svētī Latviju!". Kad Penzas guberņā strēlnieki bij pacē-
luši virs sava ešalona sarkanbaltsarkano karogu, un komisārs bij
sācis strēlniekus par to norāt, tad strēlnieku komandiers bij pavē-

lējis, lai sarkanais karogs noliektos goda sveicienam sarkanbalt-

sarkanā priekšā. Un tie strēlnieki, kas izgāja nevien Eiropu, bet

arī Āzijas Krievijai cauri, līdz pat Klusajam okeānam, nenotaš-

ķīdami savas kājas ar krievu sādžu sarkanajiem dubļiem, atgrie-

zās Latvijā, kā Troickas un Imantas pulku nacionāli karavīri.

Tie nekādā ziņā negribēja palikt tur, kur Pumpura vārdiem sa-

kot — necērt Jāņu meijas, latviski kur nelīgo.

Tie latviešu strēlnieki kuriem komūnistu vadība lika atgries-
ties Latvijā ar ieročiem rokās — ne tuvu vairs neizrādija to varo-

nību, kāda tiem bij pret vācu armiju. Lai gan tos no aizmugu-

res uzraudzīja politiskie komisāri ar pistoli rokā, šie latvieši, juz-
dami zem savām kājām Latvijas zemi, vienkārši izkusa, nozuda.

Ir zināmi vairāki gadījumi kur tie pārnāca pat grupiņās nacio-

nālās armijas pusē.

Ja nu tomēr pēc visiem maldiem, vilšanās, attapšanās kāds

grib nostāties vēstures tiesas priekšā prokurora lomā, ka daļa
strēlnieku krievu armijas sabrukuma laikā nav pareizi rīkojusies,
kad tie pie sarkanarmijas varēja paglābties no bada, kad tie tu-

rēja zem sava goda gļēvi pacelt rokas un padoties, tad tādam

"prokuroram" nebūtu jāaizmirst, ka pat tagad augstās diplomātu

skolās mācīti vīri vēl nezin kā tiem rīkoties pret postošo komū-

nismu, kur nu vēl šie no arkla nākušie pelēkie karavīri. Lai šie

"prokurori" vispirms pavaicā paši sev, kur tie bij un ko darīja ta-
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nīs lielajās dienās, kad strēlnieki nesa uz ciņu lauku savas kars-

tās sirds asinis.

Kad nu pēc visām cīņām, vilšanās un politiskajiem slapjdraņ-

ķiem bijām nokļuvuši līdz Latvijas valstij, tad ir jāzina, ka Zigfr.

Meierovics, kuru Latviešu pagaidu nacionālā padome deleģēja uz

Angliju, lai panāktu tās piekrišanu Latvijas valsts radīšanai, tad

Meierovics vairākkārt apliecināja, ka viņam sarunās ar ārlietu

ministru Balfuru, par lielu atbalstu bijis tas, ka

varējis atsaukties uz latviešu strēlnieku varonīgajām cīņām

pie Rīgas, pārraujot vācu fronti. To pierāda arī tas, ka 7 dienas

pirms 18. novembra jau 11. nov. 1918. g, kad atskanēja pirmā pa-

saules kara miera zvani, Anglija atzina jau Latviju dc facto par

patstāvīgu valsti un strēlnieku bataljonu komitejas locekli Zigfr.
Meierovicu par šīs valsts pārstāvi pie Anglijas valdības. Tādēļ

visu to zinot, mūsu sūtnim K. Zariņam, bija pilnīgs pamats savā

grāmatā par Latvijas valsts tapšanu nodot vārds vārdā šādu ap-

liecinājumu: "Latvijas valsts idejas pamats bija likts ar strēlnie-

ku bataljonu nodibināšanu." Ja šai liecībai pieskaitām vēl klāt

to nacionālās pašapziņas vareno iedvesmi uz visiem mūsu Latvi-

jas dēliem, kuri kā karotāji, likdami zobenu zem galvas, nekad

nav dziļi iemiguši, kad ir bijis jāstāv sardzē par Latviju, var teikt,

ka vēl tālā nākotnē strēlnieku pēcnācēji ar lielu lepnumu teiks:

mans tēvs vai tēva tēvs bij latviešu strēlnieks. Gadi nāks un ga-

di ies, bet nekādi laika putekļi neapklās strēlnieku laika spo-

žumu, jo strēlnieki ienesa latviešu tautā ne tikai jaunus laikus,
bet veselu spožu laikmetu.

Še jācitē Raiņa vārdi, kurš deva šādu vērtējumu: Tautai, kurai

ir nacionālas kara spēka vienības kaut arī tās ietilptu citas armi-

jas sastāvā —
ir jau ceļā uz patstāvību.

Arī Latvijas nacionālās armijas sākumā redzam strēlnieku

līdzdalību, jo Latvijas kara ministrijā izdarot ziņu vākšanu par

to izrādijās — kā tas tika oficiāli konstatēts, ka 86% virsnieku ir

bijuši strēlnieki.

Bet netik šie skaitļi vien ir raksturīgi un krīt svara. Ir jāņem

vērā, ka strēlnieki iedvesa mūsu tautas cīnītājiem pašapziņu
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ko latvieši var veikt saviem speķiem.
Ka strēlnieku nopelni pirmā pasaules karā nav aizmirsušies

Sabiedrotajiem rāda pag. gada marta mēnesī man atsūtītā Ame-

rikas armijas un flotes kara veterāņu organizācijas komandiera

pulkv Stelina vēstule: "Es personīgi labi pazīstu latviešu varo-

nīgo un cēlo cīņu pirmajā pasaules karā pret vācu kroņprinča
dzelzs divizijām un vēlākā laikā pret boļševikiem. Viss tas vēl

nav pilnīgi novērtēts kaut arī vēsture to izdarīs. Latviešu kul-

tūru un vēsturi es labi pazīstu. Latvija ir varonīga zeme ar iz-

cilus kultūru un vēsturi, tādēļ brīvību mīlošiem latviešiem jā-

pievērš pienācīga ievērība un iespēja progresēt un rast sekmes

arī Amerikā".

Atliek tik velēties, lai mūsu politiskie vadītāji šo atsaucību

izmantotu.

Nav tā, ka strēlnieki būtu kā spoži meteori parādījušies reiz

debesstelpā un tad nezināmībāizdzisuši uz visiem laikiem. Strēl-

nieks aiziedams no šīs zemes dzīves garīgi dzīvos tālāk nākoša-

jās paaudzēs, kurās tas iešķīlis latvietības uguni, un tad tik ie-

iedams mūžībā.

Ja tagad sarkanie mākoņi aizvilkušies Latvijas balti mirdzo-

šajām zvaigznēm priekšā, tad darīsim tāpat kā toreiz, kad nebij
vēl Latvijas valsts, bet bij jau Latvijas valsts himna. Mēs toreiz

sirsnīgi lūdzam, lai Dievs svētī Latviju, tāpat tagad no visas

sirds lūgsim "Dievs svētī Latviju!"

Mēs nevaram trimdā būdami celt pieminekļus ne cīņu vietās,

ne kapsētās Latvijā — kur uzgulies virsū sarkanais lietuvēns.

Darīsim tomēr to, ko spējam, nepaliksim savu pateicību parādā

tiem cīnītājiem, kas stāvējuši sardzē par brīvo Latviju. Vienal-

ga kurā vēstures laikmeta posmā. Neaizbildināsimies ar trimdas

apstākļiem.

Celsim ar šo grāmatu pieminekli

tiem, novietojot tokatrs savā mājokli, zinot ka tās nes sev hdz ka

zvērestu mūsu sirds vēlējumu, — Tev mūžam dzīvot, Latvija.
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VĒSTURES PERSPEKTĪVE

Mūsu nolūks ir bijis šeit notēlotos notikumus nostatīt parei-
zā vēsturiskā perspektīvē. Tas nav bijis viegls uzdevums, jo kat-

ram laikmetam ir savas acis un savs īpatnējs skatīšanās veids.

Tas sakāms arī par mūsu brīvības un pēc tam latvju leģionā-
ru cīņu laikmetu, jo to pareizie izpratēji ir beidzot sākuši sa-

prast arī latvju strēlnieku cīņu īpatnējos apstākļus un sasniegu-

mus.

Strēlnieku kritizētāji bieži aizmirsa, ka tie bija cīnījušies bla-

kus svešiem karogiem. Bet, kad tāds pat traģisks liktenis veltī-

jās arī latvju leģionāriem un pie tam daudzu līdzīgu vēsturisku

apstākļu dēļ, tad šie kritizētāji redzēja, cik vāji tie kādreiz izpra-

tuši vēsturiskos apstākļus un to liktenīgās secības.

Strēlnieku melnotāji visvairāk tiem centās pārmest, ka to daļa
reiz pārgājusi Maskavas kalpībā, gan liktenīgi ļoti smagos un

sarežģītos apstākļos. Bet viņiem bija jāapklust, kad Latvijas

jaunā traģiskā stundā (1940. gadā) visa Latvijas armija pārvei-

dojās tā dēvētā tautas armijā un pēc tam territoriālā korpusā.
Pie kam liktenis bija vēlējies, lai krievu komandieru tērpu uz-

velk tieši "sarkano strēlnieku" niknākie apsmējēji, — tā dēvētie

pirmatbrīvottāji.

Ja, — nekad nevajaga pāragri spļaut vēstures akā, jo var iz-

nākt no tās nodzērties pašam. Galvenais tomēr bija tas, ka arī

šiem vīriem bija jāizprot, kā var mainīties vēsturiskie apstākļi
un perspektīves.

Mēs tomēr neesam tie, kas gribētu viņus par to kritizēt, vai

kaut kādi nosodīt. Tieši pretēji, mēs dziļi nožēlojam, ka tiem bi-

jis jāiet smagais Golgātas ceļš, ko nepilnu paaudzi pirms tam

bija gājuši mūsu strēlnieki.
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Tomēr nevar teikt, ka strēlnieku cīņu būtību ir izpratuši pat

tagad daži no mūsu redzamākiem vēsturniekiem, jo tie cenšās to

iespiest agrākā, jau nodeldētā un stipri negatīvā perspektīvē

(par ko būs runa mazliet vēlāk).
Šie "vēsturnieki" atkārto to pašu veco ziņģi, kas reiz bija tī-

kama to lielo kungu ausīm, kas nebija ņēmuši ne mazāko dalību

strēlnieku laikmeta norisēs. Un šī ziņģe ir šāda:

"Latv. strēlnieku cīņām nav tieša sakara ar Baltijas valstu

neatkarību. To izcīnīja citi vīri un spēki."
Tas mums atgādina vislielāko politisko spiedienu pret veco

strēlnieku organizāciju, ko augstie kungi izdarīja apm. pāris ga-

dus pirms Latvijas brīvības pazaudēšanas.
Šie kungi bija pirms tam iecēluši viņiem padevīgu padomi

(ar agr. Skubinu priekšgalā) un tik pat padevīgu valdi. Un tad

šī padome un valde jo padevīgi parakstīja tai priekšā likto rezo-

lūciju, ka latvju strēlniekiem nav bijis nemazāko nopelnu un ari

nekādas nozīmes pie Latvijas brīvības izcīnīšanas.

Tas bija zemākais punkts un zemiskākais paņēmiens dažu

augsto kungu kampaņā pret daudz cietušo un daudzkārt nie-

vāto veco strēlnieku saimi. Protams, šo rezolūciju nebija uz-

rakstījis neviens latvju strēlnieks, bet gan kāds kungiem pakal-

pīgs konjunktūras žurnālists.

Zem četrām acīm viņam bija noprasits, ko šī jaunā kampaņa

nozīmē. Uz ko viņš bija ciniski atbildējis: Lūk, viens no strēl-

nieku ģenerāļiem izplata dažādas valodas par mūsu ģenerāli.
Un mūsu ģenerālis revanšējās.

— Kālab tad pret visu organizāciju?
— Tālab, ka visi strēlnieki cieši nostājušies aiz saviem ģene-

rāliem.

Tā bija atbildējis šis konjunktūras žurnālists. Šī mazā epizode

raksturīga tanī ziņā, ka tā atsedz tos iemeslus, kāpēc dažādas

vajāšanas un nelabvēlības visbiežāk vērsās pret latvju strēlnie-

kiem.

Tie bija, — skaudība, šaursirdība, maziskums, bažas, ka tikai

kaut kas nevarētu kaut kādi aptumšot favorītu slavu.
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īstenībā Latvijas vēstures panteonā būtu bijis vietas diezgan

daudziem lieliem vīriem. Diemžēl, daži no šiem lieliem vīriem

bija tik maziski, ka viņi gribēja būt tie vienīgie "lielie".

Un tā kā šie vīri, ar retiem izņēmumiem, atradās pie politis-

kās varas no 1919. līdz 1940. g, tad viņi savus nopelnus centās

izcelt ar citu samazināšanu. Pie tā viņiem palīdzēja pakalpīgi
vēsturnieki un citi spalvas cilātāji.

Galvenie cietēji bija latvju strēlnieki, jo to vēsturiskie un kau-

jas nopelni bija tik lieli un pirmreizīgi, ka tos vajadzēja kaut

kādi samazināt, lai caur to it kā vairāk izceltos šo vīru sasnie-

gumi.

Vēsturiskā patiesība, protams, bija citāda. Ne jau šie vīri

bija lielāki par strēlnieku vīriem, bet gan vēsturiskie apstākļi
tiem bija izrādījušies labvēlīgāki.

Jā, — tieši 1918.—20. g. bija radušies vēl nebijuši labvēlīgi ap-

stākļi Baltijas valstu, Somijas un Polijas neatkarības izcīnīšanai.

Pad. Savienības un Vācijas bruņotie spēki bija vāji, bet rietumu

sabiedroto atbalsts ļoti nozīmīgs.

Pie kam 1919. g. 22. maijā Rīgu no boļševikiem palīdzēja at-

brīvot vācu spēki, 22. jūnija kaujā pie Cēsīm galv. lomu nospē-

lēja igauņu palīdzība, oktobrī-novembrī bermontiādes satriekša-

nas laikā kaujas sekmju kausu mums par labu nosvēra sabiedro-

to flotes atbalsts un to nostāšanās mūsu pusē. Latgali un vis-

pirms Daugavpili galv. kārtā palīdzēja atbrīvot lieli poļu spēki,
kas uzbruka mūsu divīziju labajā flankā 1920. g. janvārī.

Mūsu valsts un armijas vadība prata ļoti labi izmantot mums

par labumūsu sabiedroto un līdzcīnītāju intereses, kas ievērojami

mazināja Latvijas armijas zaudējumus un stiprināja tās panāku-
mus.

Tik labvēlīgi apstākļi nebija nedz pirms tam (1915. — 17. gg.)

un tie neatkārtojās arī vairs 1939.—45. gg.

Katrā ziņā latvju leģionāru (un pirms tam strēlnieku) varo-

nība nebija mazāka kā brīvības cīnītājiem un arī to vadība nebi-

ja sliktāka, bet nebija to panākumu, jo nebija to labvēlīgo vēs-

turisko apstākļu.
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Tomēr būtu zemsirdība runāt, ka mūsu leģionāri nebūtu cī-

nījušies par Latviju, tāpat, kā to agrāk bija darījuši strēlnieki, bet

gan tas bija noticis vēsturisku apstākļu un iespējamību robežās.

Tā arī ir neapšaubāmi skaidrs, ka latvju strēlnieki ir savā laikā

cīnījušies par Latviju, — par tautisko ilgu un sapņu piepildīšanu
to laiku skatījumā.

Ja mēs godīgi nostājamies vēsturiskā plāksnē, tad mēs neva-

ram prasīt, lai kalpakieši jau 1919. g. sākumā būtu pateikuši, kā -
das izskatīsies Latvijas robežas 1920. g. vidū un kāda vēlāk iz-

veidosies tās satvērsme. Kālab gan prasa, lai tādi nākotnes
pa-

reģotāji būtu bijuši latvju strēlnieki, kurus no tās šķīra vēl lie-

lāka neskaidrības un traģisku pārdzīvojumu siena?

Ir labi, ka beidzot atklātu valodu, vērtējot vēstures vērtības

var lietot arī strēlnieki un citi laikmeta liecinieki. Amerikas

brīvie apstākļi tam ir daudz labvēlīgāki, nekā dzimtenes iespē-

jamības dažos laikmetos, kad bija grūti atbrīvoties no dažādiem

"ietekmējumiem".
Mēs esam pilnīgi brīvu vārdu devuši arī visiem rakstu auto-

riem, jo tie par izteiktām domām un uzsvērtiem viedokļiem pil-

nā mērā uzņēmās atbildību paši. Vēstures tiesai nepietiek ar

vienu, bet gan tai vajadzīgas daudzas un droši izteiktas liecības.

Vecajiem strēlniekiem nav no tām jābaidās un jābažijās. Tie ir

pastāvējuši daudzos kaujas uguņos un nebeidzamās dzīves pār-

baudījumu vētrās.

Tie jo lepni un arī jo pazemīgi nu nostājušies vēstures va-

reno spārnu aukā.

* * *

Tāpat kluss un pazemīgs ir mūsu grāmatas apzīmējums. Mēs

esam tikai pateikuši, ka latvju strēlnieki nu nostājušies klusā

neaizmirstības gaismā.
Tas arī ir bijis tas mazākais, ko esam varējuši pateikt par

mūsu līdzcīnītājiem. Te nav nekā no slavas fanfarēm un ne-

mirstības liesmojumiem, kas tik bagātīgi veltīti daudziem ci-

tiem cīnītājiem.
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Tāpat nav bijis mūsu nolūks sakopot visus pieejamos mate-

riālus, kas noderētu visu strēlnieku laikmetu raksturošanai. Jo tas

būtu pārāk liels un trimdas apstākļos neizpildāms uzdevums.

Mūsu nolūks bija galv. kārtā sakopot jaunus, vēl nepublicētus
darbus un ļaut paust tiem jaunu, vēl nedzirdēti atklātu valodu.

Mēs priecājamies, ka bija atsaukušies vairums autoru, kaut

arī dažādu iemēslu dēļ to nebija darījuši visi.

Mēs dziļi skumstam, ka vareno vēstures vilni vairs nepalīdz
celt K. Skalbe, J. Akuraters, A. Grīns un daži citi, kas ir apklusi-

nāti agrāko gadu tecējumā. Izņēmuma kārtā vēl ierunājās Ed.

Virza, kādā mazpazīstamā, bet nozīmīgā 1917. g. publicējumā.
Citādi esam vairījušies no pārdrukājumiem, kas ierobežotu mūsu

iespējas jauno vēstures materiālu pasniegšanā.

No jauna krājuma uz līdzcmitajiem un jauno paaudzi noska-

tās arī daudzas

varoņu sejas.
Nez vai trimdas apstākļos rāsies vēl jauna iespēja tās skatīt

kādā citā izdevumā. Tamdēļ vēl jo vairāk izceļama šīs pašrei-
zējās kareiviskās sastapšanās un saskatīšanās iespēja.

Ir labi arī uz varoņu sejām raudzīties vēstures perspektīvē.

Jo tā tās izaug vēl dižākas un vēl augstāk pacēlās pāri mūsu lai-

kam. Tikai patiesi lielais spēj saskatīt citu lielumu, un garā di-

žais ieraudzīt citu diženumu.

No vēstures paliek pavisam maz, ja to apskatam no sīkas, dī-

cošas mūšas perspektīves. Jo esam garā dižāki, jo tālāka un arī

varenāka ir mūsu perspektīvē.
Tā tad atrast pareizo vēstures perspektīvi ir bijis nevien šīs

grāmatas sastatītāju, bet ir, būs un paliks tās patieso lasītāju un

izpratēju interesēs.

Viss tas, kas nāk par labu latvju karotājiem, nāk par labu arī

Latvijai. Un Latvija ir pietiekami liela un dižena, lai tanī pa-

celtos panteons visiem latvju varoņiem un cīnītājiem.



20

VĒL PAR VĒSTURISKO PATIESĪBU

Militāra patiesība bieži vien ir politiskās taisnības kalpībā.

Ta tas ir nevien bijis, bet pagadās ari vēl pašlaik.

Tā kāds daudzu cīņu veterāns, kas pats cīnījies Kalpaka b-nā un

pēc tam leģionāru rindās, kādā šinīs dienās saņemtā vēstulē uz-

sver, ka ar "zināmiem pārspīlējumiem mēs sirgstam jau kopš
strēlnieku lakiiem". Pie kam nereti vācu militārajā literatūrā

latvju strēlnieku cīņām neesot piegriezta tā izcilā nozīme, ko

mēs paši tām piedēvējam.
Uz to gan var piezīmēt, ka vaina te varētu būt arī vācu kara

vēsturnieku pusē, kas bieži vien latvju strēlniekus būs noturē-

juši par krieviem, pie kam šāds misēklis diezgan bieži pagadījies

arī angļiem, frančiem, amerikāņiem, jo no tālienes raugoties
krievu armija nereti saplūda kopējā viengabalainā masā.

Minētais autors tālāk raksta: "Tāpat nekādu nopietni ņema-

mu kritiku neiztur apgalvojums, ka sarkanie strēlnieki pie Pe-

rekopas likuši pamatus Latvijai.

Līdzīgā kārtā ,savā ziņā, ir leģenda, ja apgalvo, ka Kalpaka

bataljons ir atbrīvojis Kurzemi no lieliniekiem. Bet kroni visam

tam uzliek paši jaunākie pārspīlējumi presē. Piem, šāds uzsvē-

rums:

"Ja ne latviešu divīzijas cīņas Kurzemē un 15. divīzijas cīņas

šaipus Latvijas robežām, tad varbūt Padomijas okupācijas jos-

las robežas būtu kaut kur pie Reinas, ja ne tālāk rietumos."

Bet kādā citā rakstā par
Kurzemes cietokšņa cīņām atzīmēts,

ka vāciešiem Kurzemē bijušas sakoncentrēta 31 divizija, t. i.

vairākas armijas ar dažādakalibra artilēriju, aviāciju un tankiem."

Pie šā salīdzinājuma minētā raksta autors vaicā:

"Kada nozīme un vēsturiska nepieciešamība ir šādiem pār-
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spīlējumiem?" Un turpat piezīmē: "Te gan jāsaka, ka robežu le-

ģendas izgudrotāji ir vismaz divi un tai rodās daudzi sekotāji.

Ar laiku šī jaukā leģenda "dūšas uztaisīšanai" tiks galīgi apstipri-

nāta un kanonizēta."

Tiktai minētais autors.

Edvins Mednis un Jānis Goldmanis. Latviešu veco strēlnieku pārstāvji

un jaunā krājuma sakārtotāji.

No savas puses varam uzsvērt, ka mums nav ne mazākās in-

tereses iejaukties tik cienījamu un nopelniem bagātu karotāju

savstarpējās pārrunās. Bet ja mēs tās atreferējam, tad galvenā

kārtā, lai illustrētu jau agrāk uzsvērtu domu. Un tieši to, ka

latvju politika un politiķi jo bieži mēdza nostatīt militāros no-

tikumus savā kalpībā, turpinot cīņu pēc politiskas noteikšanas

un varas.

Tāpat agrāk daži politiķi un tiem pakalpīgi rakstītāji dažādi

izcēla kalpakiešus un citas atbrīvotāju grupas, ja vien tas bija

izdevīgs to politiskā atbalsta stiprināšanai. Šī pate spēle paš-

laik atkal notiek dažās leģionāru aprindās.
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Mums nav ne mazākās vēlēšanās to kritizēt vai nosodīt. Jo

mēs esam to tikai īsumā aprādījuši, lai parādītu, kādos apstākļos
dažreiz notiek un ir notikusi kara vēstures notēlošana, kālab ne-

pieciešama izcilus māka un uzmanība patieso notikumu atšifrē-

šanā. Dažreiz, ne jau nu vienmēr.

Pie kam ļaunākais ir bijis tas, ja šie pārspīlējumi ir vērsušies

pret latvju strēlniekiem. Jo ne aizvien presē tiem bijis iespē-

jams aizstāvēt savu taisnību. To argumenti ir gluži vienkārši no-

klusēti vai sagrozīti. Pie kam tas, pa daļai nav izbeidzies arī

vēl tagad.
Ta vecais strēlnieks I. M. mums raksta.

Tādā un tādā laikrakstā profesors X bija ievietojis dažādas

aplamības par latvju strēlnieku cīņām. Manu pretrakstu laik-

raksts nepieņēma, jo tā redakcija varbūt dzīvo kaut kādu pa-

gātnes laiku un režimu atmiņās.

Labi, ka nu vecajiem strēlniekiem vismaz iznāk sava grāma-

ta, kurā tie var izteikt brīvu, cenzūras nesakropļotu domu.

Vēl piemērs, daudzu pārējo rindā. Trimdas laikraksts iespiež

atmiņu virkni par pulkvedi Briedi un viņa varonīgājiem strēl-

niekiem, pie kam atb. redaktors pats kara vīrs un patriots lab-

prāt atbalsta šo tēlojumu virkni. Bet laikraksta vadība mainās

un tā tuvākajos numuros pusvārdā izbeidz šo sēriju.

Pret ko ir vērsusies šada rīcība? Vai tikai pret strēlniekiem?

Katrā ziņā ir izveidojušies tādi apstākļi, ka vecajam strēl-

niekam bija nepieciešams savs neatkarīgs izdevums, lai nodotu

laikmeta liecības vēstures tiesas priekšā.
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CĪŅU ATMIRDZĀ

Lielās cīņas
atmirdz vēl un vēl.

Strēlnieki atceras, kā viņi cirtās pretim naidniekiem

un Latvijas saulei.

Tas — mirdzums, kas nezudīs un negaisīs nekad.

Nekad!

Viss, kas bijis, atkal ceļas.
Acu priekšā atmirdz, dzīvs.

Asiņainas straumes veļas.

Kauju plosīts karogs plīv.
Leonīds Breikšs.

K. Krastiņš
Daugavgrīvas zemessargu bataljonu veterāns

KAS BIJA LATVIEŠU STRĒLNIEKU PULKU CEĻA

NOLĪDZINĀTĀJI?

1914. gada vasarā mākoņi pie Eiropas debesīm ar katru die-

nu vairāk sabiezēja. Saspīlējumu kulminācijas punkts bija sas-

niegts ar Austro-Ungarijas ķeizarvalsts troņmantinieka nogali-
nāšanu Sarajevā. Austro-Ungarijas ķeizars Francis Jozefs pie-
teica kam Serbijai, bet Krievijas cars Nikolajs II pieteica karu

Austro-Ungarijai un Vācijai, kura arī reizē ar Austro-Ungariju
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bija iestājusies karā pret Serbiju. 1914. gada 31. jūlijā (18. jūli-

jā pēc v. st.) izsludināja vispārēju mobilizāciju Krievijā. Rīgā,

Jelgavā un Tukuma-Talsu apriņķī reizē ar rezervistiem mobilizā-

cija skāra arī 1910. gada iesaukuma zemessargus. Še jāpiezīmē,

ka pēc cara valsts kara likumiem aktīvā kara dienestā iesauca

jaunākos dēlus ģimenē, kamēr vienīgos ieskaitīja II Šķiras, bet

Valsts domnieks Jānis Goldmanis uzrunā jaunpieņemtos strēlniekus

1915. g. 15. augustā (v. st.), to izvadīšanas manifestācijā.

vecākos I šķiras zemessargos. I šķiras zemessargos pārskaitīja

arī aktīvā dienestā dienējušos rezervistus pēc 40 gadu vecuma

sasniegšanas.
Tā tad ar 1914. gada 31. jūlija moblizācijas pavēli Rīgā, Jel-

gavā un Tukuma-Talsu apriņķī iesauca I šķiras zemessargus 25.

un 44. gadu vecumā. No iesaukto kopskaita saformēja 13 ze-

messargu darba rotas
— pa 250 karavīru katrā rotā un nosūtīja

Daugavgrīvas cietokšņa komandanta ģenerālleitnanta Mion-
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činska rīcībā, nosaucot tās par Daugavgrīvas zemessargu neap-

bruņotām darba rotām. Apmēram 98% iesaukto zemessargu

bija latvieši ar tikai nedaudz vietējo krievu un vāciešu. Nepil-

nus divus mēnešus visus neapbruņoto rotu karavīrus nodarbi-

nāja cietokšņa rajonā nocietinājumu izveidošanā. Pēc steidza-

māko darbu pabeigšanas izlasīja 2000 vīru jaunāko gada gājumu

zemessargus un saformēja 8 rotas no Nr. 18. — 25. apzīmējot tās

par apbruņotām Daugavgrīvas zemessargu darba rotām. Pēc

šauteņu izsniegšanas sākās rotu apmācīšana ierindas dienestam.

No rezervistiem zemessargos pārskaitīto karavīru starpā bija
daudz aktīvā dienesta instruktoru, kuru vairāk kā pietika rotu

instruktoru kadra izveidošanai. Rotu virsnieku sastāvs kom-

plektejās no moblizētiem rezerves virsniekiem, no kuriem 90%

bija latvieši. Reizē ar bruņoto zemessargu rotu saformēšanu

nodibināja pie cietokšņa staba praporščiku kursus — jaunāko
virsnieku sagatavošanai kapteiņa Bortnovska vadībā. Kursu

klausītājos ieskaitīja jaunāko gadu zemessargus ar savvaļnieku

tiesībām, kuri bez izņēmuma visi bija latvieši.

Cietokšņa komandants ģenerālis Miončinskis, dzīvojot ilgā-

ku laiku latviešu kultūras centra — Rīgas tuvumā, bija nācis sas-

karē ar latviešu sabiedrību un, pretēji lielākās daļas toreizējās

krievu aristokrātijas ieskatiem, cienīja latviešus un bija tiem

labvēlīgs. Arī cietokšņa garnizona virsnieku sastāvā bija vairāki

latvieši, kā: kapteinis Baltiņš, poručiks Kļaviņš, garnizona ka-

pelmeistarc Koše v. c. Sekojot rotu apmācības gaitai un apmā-

cībām jaunāko virsnieku sagatavošanas kursos, ģenerālis ne-

kautrējās atklāti izrādīt savu atzinību un prieku par brašajiem
karavīriem

— latviešiem.

Sakarā ar krievu neveiksmēm kaujas laukos, 8 bruņotās

Daugavgrīvas zemessargu darba rotas naktī no 18. uz 19. martu

bija izsauktas uz fronti, pārformējot tās par
I un II Daugavgrī-

vas zemessargu bataljoniem un ieskaitot Austrumprūsijas fron-

tē operējošā ģenerālmajora Potapova atsevišķā daļā — (osobij

otrjad ģenerāla Potapova). Tanī pašā 18—19. marta naktī ar

ģenerāļa Miončinska pavēli cietokšņa garnizonam paaugstināja
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par "zaurjad praporščikiem" virsnieku kursu klausītājus un ieda-

līja bataljonu rotās par jaunākiem virsniekiem. Ar to bija fak-

tiski radītas pirmās latviešu kaujas vienības pirmā pasaules karā—

divu bataljonu sastāvā ar 1000 karavīriem katrā bataljonā. Atva-

doties šinī naktī no bataljonu virsniekiem, ģenerālis Miončins-

kis teica: "Zemessargu rotas ir veikušas lielu darbu, nocietinot

savas pilsētas Rīgas sargājošā cietokšņa vārtus. Zemessargi ir

izrādījuji lielu centību ierindu apmācībās un disciplīnas izprat-
nē, par ko izsaku savu atzinību un pateicību kā virsniekiem, tā

kareivjiem un esmu pārliecināts, ka daugavgrīvieši nedarīs man

kaunu savus turpmākos lielos pienākumus pildot." Kā vēlākie

notikumi pierādīja, zemessargi sava ģenerāļa cerības attaisnoja

pilnā mērā.

Jau 23. martā II bataljons pārgāja Prūsijas robežu, lai segtu

atejošās krievu daļas, bet I bataljons caur Liepāju un Možeikiem

nonāca Lietuvas pilsētā Plungjanv, kur pēc īsa laika savieno-

jās ar II bataljonu.
Naktī no 6. uz 7. aprīli pie Andrējevas miesta bija pārrauta

robežsargu fronte un divi vācu eskadroni aizgājuši II bataljona

aizmugurē. Tanī pašā laikā vācu artilērija atklāja uguni uz

miestu. Atkāpjoties pār ezeru, kurš atradās starp Andrejevu un

Kapštolu sādžu, bataljons zaudēja komandieri
— štāba kapteini

Krūmiņu, smagi ievainotu un adjutantu. Bez tam krita un arī

noslīka ezerā daudz karavīru. I bataljona kapteini Ķēzi iecēla

par II bataljona komandieri.

Lieldienu svētku naktī atsevišķās daļas komandieris ģene-
rālis Potapovs sapulcināja abu bataljonu no dienesta brīvos ka-

ravīrus Plungjanu pils laukumā un uzrunā teica: "Daugavgrīvie-

ši, esmu vedis jūs pāri ienaidnieka robežai, lai segtu mūsu at-

kāpjošās daļas. Izcīnītās kaujās jūs esat pierādījuši savu pie-
nākumu un disciplīnas izpratni un savus uzdevumus veikuši tei-

cami, par ko izsaku savu pateicību virsniekiem un kareivjiem,

apliecinot, ka man ir prieks par godu būt jūsu vadonim." Ar šo

atzinību no ģenerāļa sveštautieša mutes, latvju karavīri jau bi-

ja attaisnojuši ģenerāļa Miončinska uz viņiem liktās cerības.
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27. aprilī I bataljons iesaistijās kaujā pie Korcianv miesta,

kur nakts kaujā no 27. uz 28. aprili smagi cieta 21. rota. Vieglā-

ki ievainots bija rotas komandieris kapteinis Zilberts. Bija daudz

kritušu un ievainotu kareivju un
instruktoru.

Pēc tālākām kaujām pie Salantas, Skodas un Možeikiem,

bataljoni nonāca Zemgalē, kur I bataljons piedalījās Jelgavas

aizstāvēšanā un spēlēja 2. un 3. maija kaujās izšķirīgu lomu vā-

cu uzbrukuma atsišanā.

Sevišķa delegācija, sastāvoša no valsts domniekiem J. Gold-

maņa un J. Zālīša un sabiedriskiem darbiniekiem A. Ķēniņa,

J. Sandera un Rīgas politechniskā instititūta studentu pārstāvja

Glizdiņa, kā latviešu atzinības zīmi par Zemgales galvas pilsē-

tas aizstāvēšanu pasniedza Jelgavas kauju vadītājam ģenerā-
lim Potapovam zelta zobenu.

Jelgavas kaujas izcēla latviešus kā drošsirdīgus, disciplinē-

tus un uzticamus karavīrus, ko sāka atzīmēt laikraksti un daļu

priekšnieki savos ziņojumos augstākai armijas vadībai. Tas de-

va pamatu ierosmei dibināt latviešu strēlnieku bataljonus.
Pēc kaujām pie Jelgavas un frontes dienesta pie Ventas,

Daugavgrīvas zemes bataljoni uz īsu laiku nokļuva Rīgā un

Daugavgrīvā, pēc kam atkal tika izsaukti uz fronti Kalnciema

virzienā. 11. novembrī 1915. gadā ar pavēli Nr. 160 Daugavgrī-
vas cietokšņa garnizonam, bataljonus, kuros, no 2000 karavīriem

18. martā, bija palicis ne vairāk kā 400 vīru, pārformēja: I ba-

taljonu par V Zemgales un II bataljonu par VI Tukuma latviešu

strēlnieku bataljonu.

Daugavgrīvas zemessargu bataljonu karavīri savu pienāku-

mu pret tēvzemi un tautu ir pildījuši godam. Viņu trūdi at-

dusas Lietuvas laukos, Zemgalē, Kurzemē un brāļu kapos. Bet

atmiņas par daugavgrīviešu cīņām pagātnē lai atgādina tagadē-

jai paaudzei viņas grūtajās svešniecībs gaitās, ka tikai nekad

neizsīkstoša tēvzemes mīlestība un nešaubīga ticība tautas nā-

kotnei būs tas nesalaužamais spēks, kas pavērs ceļu uz dzimteni.
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Ģenerālis Rūdolfs Bangerskis

STRĒLNIEKU KAUJAS KRISTĪBAS

un viņu pirmo cīņu nozīme

Ģeneralis R. Bangerskis

1916. g. kā I Daugavgrīvas str. b-na ko-

mandieris (kapteiņa dien. pakāpē).

Tikai divi mēneši pēc

formēšanās sākuma pir-

miem trim bataljoniem

jau bija jāstājas pretīm

ienaidniekam cīņu lau-

kos. Ja ņem vērā, ka

vesels mēnesis pagāja
novēršot trūkumus apgā-

dībā un apbruņojumā,
tad 17 — 20 gadu vecu

jaunekļu sagatavošanās
laiks nopietnai cīņai ar

jau kaujās rūdītu preti-

nieku bija pārāk īss un

nepietiekošs. Tikai pē-

dējās trīs nedēļas, pēc

lielāko trūkumu novēr-

šanas, varēja nopietnāk
nodoties arī kaujas ap-

mācībām.

Pozitīvais un ieprie-

cinošais bija jauno kara-

vīru entuziasms, možais

gars un raušanās uz

fronti, lai jo drīzāk krus-

totu šķēpus ar ienaid-

nieku. Stāvoklis frontē šo izdevību pārak drīz viņiem ari

sagādāja.
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Pēc Kurzemes un Zemgales ieņemšanas 1915. g. vasarā vācu

fronte austrumos no Doles salas sasniedza Daugavu, bet tālāk

uz rietumieļm purvainā Zemgales-Vidzemes robežjosla vācu

straujo sekošanu krieviem uz laiku apturēja: bija nepieciešams
izlūkot ceļus un tekas pār purviem un staignākā vietās ierīkot

Fr. Briedis savas rotas apmācībās 1916. gadā.

pārejas. Vācu aktivitāte no jauna sāka izpausties oktobra vi-

dū. Sektorā starp Rīgas-Jelgavas un Rīgas-Bauskas šosejām,

pārejot Misas upi un padzenot krievus, vācu viens bataljons bi-

ja sācis veidot priekštilta poziciju pie Plakaniem, no kurienes

viens ceļš veda uz Olaini, otris uz Ķekavu. Dienvidos no Ba-

bītes ezera vācu priekšējās vienības bija sākušas atņemt krie-

viem vienu pakaļ otrai cietzemes saliņas abpus vienīgajam ce-

ļam pāri Tīreļa purvam no Klīvesmuižas uz Annasmuižu pie
Babītes ezera. Vācu rosība bija manāma arī Ķemeri-Slokas vir-

zienā. Bija acīmredzams, ka vācieši gatavojas tālākam lēcienam

līdz Daugavai un tāpēc cenšas nodrošināt atstarpes starp gal-
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veniem uzbrukuma virzieniem Bauska—Ķekava, Jelgava—Rīga,

Sloka-Rīga.
23. oktobra pēcpusdienā mani negaidīti izaicināja uz armijas

stabu. Tur priekšā atradu arī 2. Rīgas bataljona komandieri

pulkvedi Franci.

Armijas štāba priekšnieks vispirms apjautājās par mūsu ba-

taljonu gatavības stāvokli apgādības, apbruņojuma un apmācī-

bu ziņā. Cik atceros, trūkumu visās nozarēs bija vēl diezgan

daudz. Rotām nebija lauku virtuvju, daudziem strēlniekiem

trūka pilna komplekta siltas veļas, kas pēc laika apstākļiem bi-

ja nepieciešama. Šautenes tikai nesen bija saņemtas un visi

paredzētie šaušanas vingrinājumi nebija izieti. Izrādījās kā

2. Rīgas bataljonam šo trūkumu bija vairāk nekā manis koman-

dētajam 1. Daugavgrīvas bataljonam un kā pulkvedim Fran-

cim bija vajadzīga apmēram vēl viena nedēļa lai tos novērstu.

Paskaidrojis stāvokli frontē un vācu aktivitāti pēdējās die-

nās, kas varētu nozīmēt viņu nolūkus uzbrukt Rīgai, štāba priekš-
nieks pateica, ka ir pienācis brīdis arī latviešu bataljoniem doties

uz fronti. Mēs paši ļoti labi saprotot ko Rīgas ieņemšana no-

zīmētu latviešiem un kā līdz ar to izbeigtos arī tālākā latviešu

bataljonu formēšana.

Esot paredzēta latviešu izsūtīšana divos virzienos: uz Babī-

tes ezeru tur operējošās divizijas rīcībā un virzienā uz dienvi-

diem no Rīgas. Tā kā 2. Rīgas bataljonam vēl nepieciešamas
dažas dienas dažādu trūkumu novēršanai, tad 1. Daugavgrīvas

bataljonam jāiziet uz fronti dalīti — pa divi rotām katrā no

minētiem virzieniem. Rotas pārvedīšot pa dzelzceļu no Torņa
kalna stacijas Babītes virzienā līdz Pūpes (Babītes) stacijai un

no dzelzceļa atzarojuma iepretim Krusta baznīcas kazarmēm,
kur bataljons kopš dažām dienām jau bija novietots, uz Olaini.

Vilcienus padošot ar krēslas iestāšanos, izbraukšanai norādītos

virzienos ap pusnakti. Sīkākus trūkumus novērsīšot divīziju

vadība, kuru rīcībā rotas nonākšot.

Atgriezies no armijas štāba, iepazīstināju rotas komandierus

ar priekšā stāvošo uzdevumu doties vēl tanī pašā naktī uz fron-
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ti un arī ar vispārējo stāvokli frontē, saskaņā ar armijas staba

priekšnieka informāciju. Pie kam uz Olaini doties nozīmēju

1. virsleitn. Brieža un 4. virsleitn. Ilziņa rotu, bet virzienā uz

Babītes ezeru — 2. virsi. Buriņa un 3. virsi. Dardzāna rotu.

lemēslis šādai sadalei bija tas, kā 2. rotas komandieris Bā-

riņš, kā dienesta pakāpē, tā arī gados, bija vecāks par Briedi un

apmācību laikā dažreiz nonāca pretrunās ar pēdējo. Kopdarbība

starp divām karaspēka vienībām dažreiz rada grūtības, ja vienas

priekšnieks var atsaukties uz vecākumu dienestā, bet otras uz

piedzīvojumiem kaujas laukos, kā tas dotā gadījumā bija ar

virsleitnantu Briedi. Tāpēc arī līdz ar 1. uz Olaini sūtīju 4. ro-

tu, kuras komandierim nevarēja būt nekādu iemeslu nepa-

kļautiesi Brieža autoritātei, jā abām rotām būtu jāveic kopējs
uzdevums.

Bez 4 rotām bataljona sastāvā ietilpa vēl 5 komandas (izlū-

ku, ložmetēju, jātnieku-spridzinātāju, sakaru un saimniecības)

un bataljona štābs. Pēc ložmetēju un nedaudz sakarnieku pie-
dalīšanas uz fronti ejošām rotām, pārējām vienībām līdz ar ba-

taljona štābu bija jāpaliek Krusta baznīcas kazarmēs.

Pats uzņēmos pienākumu pirms rotu nokļūšanas saskarē ar

ienaidnieku resp. pirms pirmā uzdevuma saņemšanas, informēt

attiecīgās divizijas vadību par to, kādu uzdevumu veikšanai

strēlnieki ir gatavoti, tāpat arī informēt par trūkumiem apgā-
dībā.

Tā kā Olaine bija vistuvāk un arī fronte no Olaines nebija

tālu, tad nolēmu papriekšu izbraukt uz turieni un pēc atgrie-
šanās Rīgā vēl laikā paspēt nokļūt arī Pūpes stacijas rajonā no-

vietotās divizijas štābā. Tūliņ pēc vakariņām 1. un 4. rota pār-

vietojās no kazarmēm uz tuvumā padoto vilcienu, kaut gan

vilciena atiešana bija paredzēta tikai pēc pusnakts. īsi pirms
pusnakts uz Torņakalna staciju izvadīju arī 2. un 3. rotu.

Apmēram stundas pusotras pēc rotu iziešanas gaisu satrici-

nāja viens pakaļ otram divi spēcīgi sprādzieni pilsētas virzienā

un pēc kāda laiciņa stabā pienāca telefonisks paziņojums, kā

Rīgu pārlidojušais vācu cepelins metis bumbas uz dzelzs til-
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tiem pār Daugavu. Viena bumba kritusi tilta vienā galā, otra —

otrā galā, bet tilts palicis nebojāts un arī mūsu rotas neesot

cietušas. Neatceros vai rotas jau bija tiltu pārgājušas pirms

sprādzieniem, vai arī sprādzieni notikuši pirms rotu uziešanas

uz tilta.

Tūlīņ pēc tam uz Olaini devās mūsu 1. un 4. rotas vilciens

un gaišajā mēness naktī mēs vērojam dzelzceļa bojājumus abos

tilta galos līdz ar sagrauto sarga būdu Daugavas labajā krastā.

Ģenerālis Egerts, 12. strēlnieku divīzijas komandieris, bija

ļoti priecīgs par latviešu strēlnieku ierašanos viņa rīcībā, tikai

nožēloja, ka neesot ieradies viss bataljons. Apsolija arī, ka

nedošot rotām kaujas, bet gan tikai izlūkošanas uzdevumus

un nokārtošot iespējamības robežās arī apgādes jautājumus.
No savas puses es divīzijas komandierim apgalvoju, ka strēlnieki

neatteiksies arī no cīņas ar ienaidnieku, ja vien izlūkošanas uz-

devuma veikšanai tā izrādīsies nepieciešama.

Rīgā varēju atgriesties tikai vēlu vakarā, jo dienā vilcieni uz

fronti negāja. Tā paša iemēsla dēļ tikai 25. oktobra vakarā vēlu

nokļuvu Pūpes stacijā un tās rajonā novietotā divīzijas štābā.

Neraugoties uz vēlino laiku štābā vēl valdīja dzīva rosība. Tik-

ko divīzijas komandierim bija pieteikta mana ierašanās, tā tū-

liņ arī tiku pieņemts. Tikko pārkāpu slieksni, divīzijas koman-

dieris piecēlies steidzās man pretīm un kratot manu roku sajūs-

mā izsaucās: "Nu apsveicu jūs ar jūsu strēlnieku kaujas kristī-

bām un ar panākumiem cīņā. Esmu ļoti sajūsmināts un no vi-

sas sirds apsveicu.'

Varēja redzēt, ka ģeenrālis nebūt neliekuļo un patiesi ir ļoti

sajūsmināts, bet turpretim es jutos gluži satriekts. Mana misija

informēt divīzijas vadību un brīdināt nesūtīt rotas tūlīņ pēc

ierašanās frontē nopietnā kaujā, nebija izdevusies. ledomājos,
ka pirmā kauja ar lieliem zaudējumiem varētu atsaukties nega-

tīvi ne tikai uz šo divu rotu gara stāvokli, bet arī uz visas tautas

noskaņojumu un uz tālāko latviešu vienību formēšanas gaitu.

ledomājies visu to ļaunāko iejautajos vai tad patiešam bija

nepieciešamība rotas tūliņ, pēc ierašanās, sūtīt kaujā. Vai nebi-
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ja iespējams dot viņām sākumā izlūkošanas uzdevumus un tā pie-
radināt pie kaujas apstākļiem frontē. Tad divīzijas komandieris

man pastāstija, ka rotām bijis dots tieši tāds uzdevums, par kādu

es runājot. Bijusi jāizliek apsardzība un jāved izlūkošana vir-

zienā, kur pēdējās dienās manīta arī ienaidnieka izlūku sīro-

šana.

Vai nu nolūkā izvest tikai kaujas izlūkošanu, vai arī izdzīt

latviešu vienības no viņu ieņemtā rajona, vācieši uzbrukuši lat-

viešiem, bet uzbrukums atsists un vācieši atsviesti atpakaļ pur-

vā, no kura viņi bijuši iznākuši. Abpusēja apšaudīšanās vēl

turpinoties. Latviešu panākumi esot neapšaubāmi. Par zau-

dējumiem nekādu ziņu neesot.

Izteicu vēlēšanos nekavējoši doties pie savām rotām. Divī-

zijas komandieris ieteica nogaidīt rītu, jo naktī pa ārkārtīgi
slikto meža un lauku ceļu sasniegt apmēram 25 — 30 verstis

attālo rotu atrašanās vietu nebūšot viegli. Tomēr sirds man

nebija mierīga un es lūdzu dot man iespēju tūlīt doties ceļā.

Kamēr sadabūja jājamo zirgu un pavadoni-ziņnesi pagāja kāda

stunda un īsi pirms pusnakts mēs devāmies Mangaļu virzienā.

Ceļš, pa kuru jājam, bija šaurs un ārkārtīgi slikts. Mežā to

no abām pusēm šķērsoja koku saknes, uz kurām zirgi bieži klu-

pa, kāpēc ātra jāšana nebija iespējama; klajumā ceļš bieži bija

staigns. Par laimi nakts bija samērā gaiša un, ja nemaldos, pēc

kādu 5 stundu nogurdinoša jājiena sasniedzam pavisam mazas

lauku mājas ar sargposteni to priekšā. Tālāk aiz mājas pa labi

un kreisi bija dzirdama reta šauteņu uguns.

Man piejājot no dzīvojamās mājas vai no šķūnīša līdzās tai

iznāca daži strēlnieki, no kuriem viens pieņemdams no manis

zirgus ar tādu sevišķu lepnumu balsī pateica: "mums ir arī kri-

tuši un arī gūsteknis viens ir."

No balss noskaņas jutu, kā manas bažas ir bijušas veltas, ka

pirmajā cīņā ar pretinieku tie kļuvuši par varoņiem—karavīriem.
Ne satraukums un skumjas par zaudējumiem ne bailes bija šī

jaunekļa balsī, bet lepnums par to, ka kaujas pārbaudījumu vi-
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ņi ir izturējuši, ka ciņa ir bijusi nopietna, jo lūk an kritušie vi-

ņiem ir.

Jā, — šīs kaujas kristības bija noslēgušās ar pirmiem trim

kritušiem jaunekļiem, kuru vārdi bija Jēkabs Timma, Andrējs
Stūris un Jānis Gavenas. Vai bija arī kādi ievainotie, to vairs

neatceros. Dzīvo jomā telpā gultā pa labi no durvīm vaidēja
kāds ievainotais vācietis, kuram bija jau sniegta pirmā palī-
dzība.

Šī pirmā nopietnā sadursme purvu rajonā, kuru abas puses

līdz šim bija uzskatījušas par pagaidu stāvokli līdz krievi pēc

Rīgas evakuācijas atties aiz Daugavas, izsauca abpusēju sastin-

gumu uz veitas. Tika novērots, ka vācu vienības cērt kokus un

sāk taisīt dzeloņstiepļu aizžogojumus, ko līdz tam nebija darī-

jušas. Arī strēlnieki nedomāja atkāpties, bet, lai nodrošinātos

pret ienaidnieka novērošanu, izveidoja aizsegu, kura jau vēlāk

pārvērtās par noteiktu aizstāvēšanās līniju arī šinī tīrelī.

Pirmo kritušo strēlnieku izvadīšana 28. oktobrī uz pēdējo
atdusas vietu izvērtās par ļoti svinīgu gājienu, kurā, neraugoties

uz darba dienu, ņēma dalību simtiem Rīgas iedzīvotāju un bēgļu.

īsi pirms apbēdīšanas ceremoniāla sākuma kapos ieradās

arī Briedis ar atvadu sveicienu no sevis un savas rotas. Tūliņ

pēc apbēdīšanas, jau pa ceļam uz bataljona stabu, Briedis man

paziņoja, ka nākošā dienā arī viņa rotai paredzama cīņa ar pre-

tinieku. Tās vācu vienības, kas kādu laiku atpakaļ pārnākušas

pāri Misas upei piePlakaniem viņš esot nolēmis atsviest atpakaļ
aiz upes. Dienas laikā tas nebūtu iespējams, bet izmantojot
nakts tumsu, kad ienaidnieks neredz, cik un kādi spēki viņam

uzbrūk, tas nebūšot pārāk grūti. Vairāk dienu izlūkošanā un

novērošanā noskaidrots, ka ienaidnieks jūtoties pārāk drošs un

tāpēc arī diezgan nevērīgs apsardzības dienesta ziņā. Drāšu

aizžogojums esot pabeigts tikai viņu ieņemtās pozicijas centrā,

turpretim sānos vai nu pavisam tā neesot vai arī tikai vienrindu

drāšu žogs, kas viegli pārgriežams.

Briedis pie tam parādija ari viņa uzmesto pretinieka stāvok-

ļa skici un savu priekšā stāvošās darbības plānu, kas bija izstrā-
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dāts patiešam ģeniāli visos sīkumos. Triecienam vajadzēja būt

pilnīgi negaidītam un pārsteidzoši straujam. Katrai, sniegbal-
tos mēteļos tērptai, strēlnieku grupai vajadzēja zināt kas un

kā viņai darāms kaujas sākumā un kā rīkoties, ja pārsteiguma
moments neizdotos un sekmes izpaliktu. Krievu artilērijas uz-

devums bija nepielaist ienaidnieka palīgspēku padošanu pāri
Misai.

Kaut gan šis Brieža uzbrukuma plāns itkā runāja pretim
instrukcijām par strēlnieku izmantošanu tikai izlūkošanas uzde-

vumiem, tomēr šinī gadījienā to varēja uzskatīt ari par kaujas
izlūkošanu, jo rotas komandieris nebija ierobežots savā rīcībā,

viņam nebija arī dots kaujas uzdevums. Tam tikai divizijas ko-

mandieris bija piekritis un tāpēc arī man nebija iemēsla celt

iebildumus. Uz Briedi es pilnīgi varēju paļauties.
Bez morāla atbalsta izšķirīgājā brīdī, Briedim bija vajadzīga

arī mana palīdzība balto ietērpu sagādāšanas ziņā, ko panācu
caur Latviešu strēlnieku organizācijas komiteju, kura lielā stei-

gā visu vajadzīgo daudzumu arī sagādāja.
Brieža operācija pie Plakaniem, ko viņš patiešam spīdoši

veica, rādija veselu sensāciju, it sevišķi kad no gūstekņu aptau-

jas kļuva zināms, ka Plakanu priekštilta pozicijā bijis novietots

876. vācu pulka vesels bataljons. Tātad Briedis ar savu rotu

bija uzveicis četreiz stiprāku pretinieku, novietojušos puslīdz
nocietinātā pozicijā. Šo uzvaru atzīmēja arī virspavēlniecības

ziņojumos, kuri to pavēstīja arī visai plašai Krievijas frontei.

Tikai trīs dienas pēc 1. Daugavgrīvas bataljona iziešanas

arī 2. Rīgas bataljons 26. oktobrī saņēma pavēli doties uz fronti,
sākumā uz Ķekavu, sakarā ar vācu aktivitāti pie Plakaniem, bet

pēc Brieža sekmīgas akcijas pret šo priekštilta pozīciju, 2. bat-nu

pārsvieda uz Sloku, kur tas ieradās 31. oktobrī un tūlīņ arī no-

kļuva kaujā, pret no Ķemeriem uzbrukušo ienaidnieku.

Četras dienas vēlāk 4. novembrī Slokā pienāca arī 3. Kurze-

mes (plkv. J. Kalniņa) bataljons un sākot ar 5. novembri abi ba-

taljoni veda sīvas cīņas pret vācu pārspēkā esošām vienībām,
kas mēģināja ieņemt Sloku un Pavasara muižas — Odiņu rajonu.
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Cīņas beidzās ar strēlnieku uzvaru un 11. novembrī 2. Rīgas bat.

ieņēma Ķemerus pie kam vācieši atkāpās uz Smārdes līniju. Pur-

vainājā mežā, kas veidoja neitrālo joslu starp abu pretinieku po-

zicijām tagad noritēja 2. un 3. bat. izlūku darbība, kas šo vir-

zienu Ķemeri-Sloka-Rīga pilnīgi nodrošināja pret nejaušiem

vācu uzbrukumiem.

Nepilnu mēnesi pēc operācijas pie Plakaniem 22. novembrī

sekoja jauns F. Brieža rotas uzbrukums pie Veisu mājām. Šo-

reiz jau nocietinātam vācu priekšpostenim, kuru sedza ne tikai

dzeloņstiepļu žogs, bet arī vēl neaizsaluši Misas upe. Tā uzbru-

cējiem bija jāforsē, pārejot pār pašu ierīkotām laipām, tāpat arī

jāatgriežās pār laipām ar gūstekņiem un trofejām.

* * *

Apskatītās cīņas bija tikai izcilākās strēlnieku darbības epi-
zodes. Ar savu izlūku darbību viņi visu laiku turēja vācu fronti

spraigas uzmanības stāvoklī.

Jau paši pirmie strēlnieku panākumi izsauca lielu sensāciju

un dziļākas pārmaiņas frontes un aizmugures noskaņojumā.
Vācu vienības ne tikai vairs pārdroši nevirzījās uz priekšu, bet

sāka steigā apjost savas pozicijas ar dzeloņstiepļu žogiem. Arī

krievu karaspēka vienības palika drošākas un vācu uzbrukumu

pastāvīgi netraucētas, sāka uz ieņemtās līnijas nocietināties.

Vieglāk uzelpoja arī karaspēka vadība un, cerībā ieņemto fron-

ti noturēt, apsveica strēlniekus ar panākumiem.

Turpmāk viņus kā morālu atbalstu krievu vienībām un kā

izcilus izlūkus pārvietoja no viena frontes iecirkņa uz otru, kur

vien pretinieka izturēšanās radīja aizdomas par agresīviem no-

lūkiem.

Visvairāk sajūsmināti bija latvieši paši, sevišķi Rīgas iedzī-

votāji un tās tuvumā apmetušies Kurzemes un Zemgales bēgļi,
kuriem radās cerība palikt dzimtenē. Viņi par bēgšanu vairs

nedomāja un arī jau izbēgušie centās palikt uz vietas kautkur

pie paziņām vai pat atgriesties atpakaļ pamestajās mājās. Se-
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Višķi priecīgs un lepnis uz strēlnieku panākumiem bija valsts

domnieks J. Goldmanis, dēvēts strēlnieku tēvs, pateicoties kura

neatlaidīgai uzstājībai Valsts domē un augstākos stabos, strēl-

nieku vienību dibināšanas ideju izdevās reālizēt.

Lai strēlnieku 1915. g. rudens cīņu un izlūkošanas darbības

nozīme būtu saprotama, atcerēsimies, ka sakarā ar krievu kara

vadības lēmumu atkāpjoties neatstāt pretinieka rokās neko tā-

du, kas noderētu kara vešanai, dzimtene bija jāatstāj arī visiem

vīriešiem no 18. līdz 45 gadiem. Un ka šī rīkojuma rezultātā

jau 400 — 450.000 Kurzemes un Zemgales iedzīvotāju bija de-

vušies bēgļu gaitās uz austrumiem.

Tā kā atkāpšanās gājienos demoralizētās krievu karaspēka

vienības neizrādīja vairs pretiniekam nopietnu pretestību, tad

armijas vadība rēķinājās ar atiešanu aiz Daugavas un tāpēc

steidzināja Rīgas evakuāciju. Tā tad Kurzemes un Zemgales

iedzīvotāju liktenis draudēja arī Rīgas un Vidzemes iedzīvotā-

jiem. Bēgšana jau bija izvērtusies par masu psichozi, kad reā-

lām briesmām pievienojās vēl iedomātas — nezināmas briesmas

un bēgļu gaitām gatavojās gandrīz visi iedzīvotāji. Var droši

teikt
,

ka ja 1915. gada rudenī pretinieks būtu nonācis pie Rīgas

un iebrucis, vai arī tikai mēģinājis pāriet Daugavu, lai iebruktu

Vidzemē, tad līdz 75% latvju tautas būtu devušies bēgļu gai-

tās un aizklīduši svešumā. Maz ticams, ka dzimtenē palikusi
mazākā un fiziski vājākā tautas daļa būtu varējusi 1918. gadā

proklamēt un pēc tam arī izcīnīt neatkarīgu Latvijas valsti un

nodrošināt svešumā aizklīdušai lielākai tautas masai atgrieša-

nos dzimtenē.

Šo pirmo 1915. gada strēlnieku cīņu nopelns bija tas, ka

fronte rietumos no Berzmentas pie Ķekavas nenonākotlīdz Dau-

gavai sastinga uz vietas, ar ko latvju tauta bija glābta no aiz-

klīšanas svešumā. Ar to bija radīti arī nepieciešamie priekšno-

teikumi Latvijas valsts proklamēšanai 1918. gadā un tās atbrīvo-

šanai no visām naidīgām varām Brīvības cīņās.
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Pltn. K. Strazdiņš, L. k. o. k.

ATMIŅAS PAR ZEMGALIEŠU GAITĀM

1916. gada 8. marts.

Kad 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljons, pēc saformē-

šanās un apmācību pabeigšanas, atstāja Rīgas huzāru kazarmes

pie Krusta baznīcas, lai iesaistītos kaujas darbībā Rīgas frontē

pie Ķekavas, pirmie trīs latviešu bataljoni jau bija ieguvuši at-

zinību un slavu izlūku un kaujas darbībā frontē. Pirmie trīs

latviešu bataljoni sastādījās galvenokārt no brīvprātīgajiem, bet

vēlāk formētājos bataljonos nāca brīvprātīgie no krievu armi-

jas daļām, kas bija jau frontē cīnījušies krievu vienībās, vai arī

tādi, kas pakāpeniskās mobilizācijās tika iesaukti. Līdz ar šo

pēdējo atsevišķo vienību iesaistīšanu tiešā kara darbībā Rīgas

frontē, sākās visu latviešu strēlnieku slavas un varonības posms.

7. martā, pēc pārgājiena, 5. Zemgales latv. strēlnieku batal-

jons apmetās teltīs Ķekavas frontē, lai nākošajā dienā ņemtu da-

lību kaujā. Laiks, kā jau ziemai beidzoties un pavasarim sā-

koties, nebija sevišķi mīlīgs. Dienā sastapāmies ar dažiem 1.

Daugavgrīvas un 2. Rīgas bataljona strēlniekiem, kuri te jau

atradās pozicijās. Mēs vēl no viņiem atšķiramies pēc ārējā

izskata, jo mēs paši un mūsu ietērps bija vēl pārāk tīrs, salīdz-

not ar viņu nokvēpušiem stāviem, bet mūsu latviešu valoda

bija tūliņ viena un vienota.

Rīta ausmā vajadzēja sākties mūsu uzbrukumam, un tas arī

sākās 8. marta rītā ar krievu artilērijas viesuļuguni. Vieglā lau-

ka artilērija dragāja vācu priekšējās pozicijas un drāšu žogus,
bet smagā artilērija — speciālos mērķus. Vācu baterijas ātri

reaģēja uz mūsu uguni. Ja pirmsākumā vēl varēja atšķirt at-
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sevišķo bateriju šāvienus un šāviņu sprādzienus, tad pec pavi-
sam īsa brīža viss saplūda vienā vienīgā artilērijas orģijā.

Triecienam pie Bauskas šosejas sagatavotie 1. un 2. latviešu

strēlnieku bataljoni, kopā ar tiem blakus esošiem krievu Sibi-

rijas strēlnieku pulkiem, nogaidījuši triecienam noteikto laiku,
kad mūsu vieglās artilērijas uguns tika mainīta pret dziļākiem

mērķiem, pārgāja triecienā. Šai brīdī uguns simfonija mainī-

ja toņkārtu, un varēja atšķirt šauteņu, ložmetēju, bumbmetēju

un rokas granātu skaņas, bet tikai uz īsu brīdi. Tad atkal viss

sajuka un viss vārījās kā lielā raganu katlā.

Mūsu 5. bataljons atradās tuvākā rezervē. Var likties, ka

rezervē atrasties ir ērti un droši, un dažreiz tas tā arī ir, bet

bieži rezerves tiek nokausētas līdz pilnīgam pagurumam, svai-

dot tās no vienas vietas uz otru, skatoties pēc vajadzības, līdz

beidzot tās tiek raidītas kaujā svešos, neizpētītos apstākļos.
Rezervē atrodoties gan var pilnīgi vērot kaujas norisi, ieguvu-

mus un zaudējumus, jo ir iespēja uzturēt saskari ar citām vienī-

bām un tā vērtēt iegūtās trofejas, gūstekņus un savus zaudē-

jumus.

Gaidīdami mūsu kārtu doties kaujā, vērojām pirmos ievai-

notos, kas vēl pašu spēkiem uzmeklēja pārsiešanas punktus,
tad tādus, kas ar citu palīdzību varēja turēties uz kājām un iet,

tad tos, kurus nesa nestāvās. Arī pirmos gūstekņus. Tad nāk

pavēle doties palīgā kādā Sibirijas strēlnieku kaujas iecirknī,

un mūsu rota dodas turp. Ceļā mūs pamana vācu novērotāji
un to artilērija apveltī mūs ar šrapneļiem. Ātri izkārtojamies
virknē un dodamies uz priekšu. Sibirijas strēlnieku pulks zem

vācu spiediena bija atkāpies, ne tik daudz sakauts, kā daļēji
izklīdis tuvākā mežā. Kaujas stāvokli šeit ātri sakārto-

ja un rezerve tika atbrīvota, lai sviestu atkal citā iecirknī. Tā

tas gāja visu dienu.

Strēlnieku bataljoni pie Bauskas šosejas bija ieņēmuši divas,

vietām arī trīs, vācu nocietinājumu līnijas, kas vairākkārt bija

gājušas no rokas rokās, bet pret vakaru pozīciju stāvoklis visu-

mā bija atkal tāds pats, kā pirms kaujas. Naktī mūsu bataljons
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šais pozicijās nomainīja 2. Rīgas bataljonu. Nocietinātie iera-

kumi bija artilērijas un mīnumetēju uguns tā saārdīti, ka bija

palikušas tikai nekārtīgas bedres. Nemitīgājā raķešu gaismā,
kas pastāvīgi no abām pusēm uzliesmoja, varēja saskatīt kā

latviešu strēlnieku, tā vācu karavīru, saplosītos ķermeņus, iero-

čus, kara materiālus, viss te bija juku jukām. Kādā ierakuma

vietā kaprālis X., vedot savu nodaļu, to apturēja, lai izmestu no

ejas kādu mugursomu uz kuras strēlnieki izslidēja un klupa.

Pieķēries somai viņš atrada, ka tai klāt ir arī karavīru ķermenis,

bez kājām. "Uzmanāties, zēni, un turaties!" teica Rīgas batal-

jona strēlnieki, atstājot pozicijas, un mūsējie atbildēja: "Atpū-

šaties un neskumstiet, zinām, ka jums nebija viegli."

Novietojamies pozicijās. Kreisajā spārnā mums bija jāuz-

ņem sakari ar Sibirijas strēlnieku pulku, bet tā tur nebija. Ar

grupu strēlnieku palikām ap 100 soļu pa kreisi no rotas novie-

tojuma, spārnu nodrošināšanai pret varbūtēju apiešanas mē-

ģinājumu.
Nakts ieņemtajās pozicijās bija samērā mierīga, tikai stipri

nervoza, ar pastāvīgiem raķešu apgaismojumiem no abām pu-

sēm un vieglo ieroču darbību. Starp pozicijām vēl atradās ie-

vainotie, kas mēģināja izkļūt pie savējiem, gan saviem spēkiem,

gan saucot pēc palīdzības. Mums izdevās pievākt pie sevis un

nogādāt drošībā kādu galvā ievainotu Sibirijas strēlnieku, kas

vairākas stundas maldījies starp abu pretinieku līnijām, lūgdams

to pieņemt. Kautkur tālu mūsu līnijas priekšā kāds latvju strēl-

nieks sauca pēc palīdzības. Mūsu mēģinājumi tam piekļūt ne-

sekmējās, jo katru reizi, kad kāds no mums tuvojās šai virzienā,

pār mums tika atklāta uguns. Saucieni pēc palīdzības kļuva
retāki. Sāka snigt sniegs un apklāja pēdējos vaidus.

Skatoties, klausoties un domājot par šo dienu un nakti, kas

bija tik daudz pārdzīvojumiem piesātināta, pašam nemanot bi-

ju aizmidzis. Tas varēja būt tikai dažas minūtes. Acis atve-

rot, ieraudzīju sev blakus nedzīvu acu pāri, kas piederēja miru-

šam un jau sastingušam strēlniekam. Mana roka gulēja uz

viņa krūtīm. Man nebija ne baiļu, ne žēluma, bet es piecēlos un

pagāju dažus soļus tālāk.
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Dr. med. A. Baidiņš

MARTA KAUJAS

Jaunie strēlnieki paātrinātā kārtā izgāja kaujas apmācību, lai

drīzāki varētu virzīties uz poziciju pusi, jo vācieši stāvēja pie

Rīgas vārtiem un reizi pa reizei izrādīja stipras tieksmes tos ie-

ņemt. Nebija laika kavēties un steidzīgi sākam gatavoties kau-

jām, kurām vajadzēja norisināties jau pavisam tuvā nākotnē, —

marta mēnesī. Bija izlemts jau kaujas sākums un kaujas plāna
sastādīšana bija uzticēta ģenerālim Auzānam. Uzbrukuma plāns

bija šāds: uzbrukumu izdarīt pēc iespējas klusi un pēc iepriekšē-

jas artileriskas sagatavošanas, pārraujot pretinieku dzeloņžogu,

ieņemt vācu ierakumus. Man atmiņā kāds strēlnieku dievkal-

pojums pirms kaujas. Bija jauks pavasara vakars. Dabā viss

tiecas zelt un dzīvot. Mežā pie Ķekavas novietojies varonīgais

bataljons. Strēlnieku norūdītās sejas dziļi nopietnas, jo viņiem
ir zināms, ka pēc nedaudz stundām viņiem nāksies tumsā aiz-

plūst turp, no kurienes ļoti daudzi neatgriezīsies. Steigā viens

otrs raksta vēstules saviem mīļajiem uz mājām, lūdz neskumt,

ja šī vēstule izrādītos pēdējā. Staltie, jauneklīgie, citkārt vin-

grie un brašie stāvi itkā saliekti, soļi gurdi. Tad piepeži, itkā

uz burvja mājienu, bataljons atdzīvojas, sastingst kareiviskā po-

zā, jo tuvojās viņu lepnums, no visiem iemīļotais bataljona ko-

mandieris pulkvedis Auzāns. Pilns kūsājošas enerģijas, jaunek-

līgā gaitā viņš tuvojas karavīriem, sirsnīgos vienkāršos vārdos

tos uzrunā un tad... kopā ar savu komandieri, slīgst ceļos 7.

Bauskas latv. strēlnieku bataljons un lūdz Visvareno, lai tas ar

savu mieru stāvētu klāt bēdās tām mātēm, kuru dēliem būs

lemts krist kaujā šinī naktī. Atskan lūgšana: "Dievs Kungs ir
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mūsu stiprā pils", pēc tam visu lūpas čukst: "Mūsu Tēvs", tad,

itkā svēta miera apdvēsti, pelēkie stāvi klusi tumsā aizslid pa

to ceļu, no kurienes daudziem nav lemts vairs atgriezties.

Bataljons bija jau novietojies izejas pozicijās. Gaidījām uz-

brukuma brīdi. Minūtes vilkās lēni. Tā kā jau svīst gaisma.
Lēni ausa 1916. gada 8. (21.) marta rīts. Visapkārt vēl valdīja

dziļš nakts klusums; šad un tad to pārtrauca tikai viens otrs ne-

jaušs šautenes šāviens. Nekas nelikās liecinot par to, ka jau

nākamos acumirkļos norisināsies kas briesmīgs. Tad piepeži,
tieši pīkst. 5-os no rīta, mūsu artilērija atklāja uguni uz vācu

nocietinājumiem. Uguns visu laiku kāpinājās un pēc pusstundas

pārgāja viesuļugunī, gaisu pildot, nedzirdētu, nepārtrauktu ar-

tilērijas rūkoņu. Visbriesmīgākie pērkona grāvieni pilnīgi bū-

tu nobālējuši kā nenozīmīga dārdoņa, šīs velnišķās mūzikas

priekšā. Tā vien likās, ka ik mirkli debess un zeme sagāzīsies un

pasaule būs iznīcināta. Tad sākās uzbrukums un tūlīņ pēc

tam uz pārsienamo punktu sāka plūst ievainoto straumes. le-

vainotie stāstīja, ka mūsējie, kopā ar sibīriešiem, ieņēmuši vācu

ierakumus. Patiesībā tomēr 50. Sibirijas pulks bija nokļuvis
tikai gandrīz līdz vācu dzeloņstiepuļu aizžogojumiem, tad no-

kļuvis piecu vācu ložmetēju krustugunīs, kādēļ, ciešot lielus

zaudējumus, bijis spiests atgriezties savos ierakumos. Līdz ar

sibiriešiem savos ierakumos bija spiesti atiet arī latvieši. Izrādī-

jās, ka artilērijas uguns stiepuļu žogus tikpat kā nebija skārusi.

Apšaudi bija traucējuši koki, jo žogi bija atradušies mežmalā.

Mūsu pusē kritušo bija 3, ievainoto 24 un kontuzēts 1. Sibīrieši

bija zaudējuši 50% no sastāva.

STRĒLNIEKI ATPŪTĀ PĒC KAUJAS

Pēc kaujas 7. pulks aizgāja atpūtā. Atpūtas laikā strēlnieki

skandināja savas tautas dziesmas, sarīkoja vingrošanas sacīkstes

un brīvdabas izrādes. Latvieši mīl dziedāt. Katru dienu skanē-

ja tautas dziesmas, no kurām sevišķi iemīļotas bija: "Div' dūji-
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ņas gaisā skrēja", "Strauja, strauja upe tecēj'", "Āvu, āvu baltas

kājas", "Līgo laiva uz ūdeņa", "Es karāi aiziedams" un "Karavīri

bēdējas". No citām dziesmām: "Kam brīvās krūtīs vīra sirds at-

rodas, kam spēks vēl nelauzsts dzīves grūtībās". Vēlāk ļoti po-

pulāra bija dziesma par Ķemeru Anniņu, ne mazāk populāra
kā vāciešiem viņu "Marlen". Ari divi cirkus klauni Kampe un

Zalovs atradās 7. pulka strēlnieku vidū. Atpūtas brīžos tie mē-

dza uzstāties un rādīt jautrību ar saviem pirmklasīgiem cirkus

numuriem. Izvilkuši drāšu virvi starp priedēm, tie veikli

žonglēja uz tās. Citreiz, pārģērbušies par cirkus jātniecēm, tie

aulekšoja uz zirgu mugurām pa provizoriski ierīkoto arēnu me-

ža vidū. Tie mēdza auļojot uz zirgu mugurām, žonglēt ar de-

gošām pagalēm, sviežot tās tik augstu gaisā, ka vācieši šo ilu-

mināciju pamanījuši un nesaprazdami ko šādi signāli nozīmē, sā-

ka mūs apšaudīt ar artilērijas uguni. Tad klauniem—cirkus jāt-

niecēm un skatītājiem bija ātri jāmeklē patvērums zemnīcās.

JŪLIJA KAUJAS

1916. gada pavasara un vasaras kaujas Rīgas frontē bija ciešā

sakarā ar lielām cīņām, kas tanī pašā laikā norisinājās citās fron-

tēs. Šīm strēlnieku kaujām Rīgas frontē bija liela nozīme, jo

tas saistīja Rīgas frontē nopietnus pretinieka spēkus un lielā mē-

rā atviegloja sabiedroto stāvokli Francijas un Itālijas frontēs.

Abi ienaidnieki Rīgas frontē arvien vairāk ierakās zemē un

gaidīja viens otra triecienu. Tika veikti plaši placdarmu sa-

gatavošanās darbi uzbrukumam, izvirzot ierakumus un sarg-

posteņus arvien vairāk uz priekšu, lai līdz ar to pēc iespējas tu-

vāk nokļūtu pretiniekam un vieglāk varētu dot tam izšķirošo trie-

cienu. Izlūku gājienos un poziciju izveidošanas darbā liela lo-

ma piekrita latviešu strēlnieku bataljoniem. Kur pozicijās ie-

radās latviešu bataljons, tur atdzīvojās kaujas darbība. Atpūtas
laikā bataljonos valdīja jautrība un omulība.

Latvieši, sevišķi kurzemnieki un zemgalieši, gaidīja uzbruku-



45

mv Rīgas frontē ar lielu nepacietību, lai atbrīvotu no vāciešiem

Kurzemi un Zemgali, lai klīstošie bēgļi varētu atgriesties sa-

vās dzimtajās mājās. Uzbrukumu sākt bija nolemts 16. jūlijā,

iepriekš izdarot intensīvu artilerisku sagatavošanu, lai iznīcinā-

tu pretinieka drāšu žogu aizsprostojumus, ložmetēju lizdas

un paslēptuves un satricinātu pretinieku morāli, tādā veidā sa-

gatavojot ceļu kājniekiem. 16. jūlija kaujās daudzi strēlnieki

bija izrādījuši izcilu varonību. Tā uzbrukuma pašā sākumā

praporščiks Muižulis ar urrā saucieniem bija meties uz vācu

dzeloņstiepulēm un ierakumiem. Šī piemēra aizrautas 7. batal-

jona rotas strauji dodamās uz priekšu, bija pārvarējušas mākslī-

gos šķēršļus, ielauzušies vācu ierakumos un durkļu cīņā tos ieņē-

mušas. Durkļu cīņā bija nogalināti daudzi vācieši. Otrā dienā

pēc kaujas no vienas vācu zemnīcas bija izvilkti 28 līķi. Ar durk-

li kreisā rokā bija ievainots podporučiks Sprancis.

No virsniekiem ievainoti: podporučiks Dūniņš, Skud-

ra un Sprancis, praporščiki Muižulis, Vīnerts un Alps, kontuzē-

ti kapteinis Berķis, praporčiki Taumans, Silkalns un Tarasovs.

No ievainotiem ar savu dūšību un varonību sevišķi bija izcēlu-

šies jau minētais praporščiks Muižulis, Rubulis, podporučiki

Sprancis, Dūdiņš. Praporščiks Muižulis pēc kaujas, būdams ie-

vainots, ar cepurei pieliktu labo roku, no kuras elkoņa uz zem-

nīcas klona straumēm tecējušas asinis, nebijis pierunājams

ātrāk doties uz pārsienamo punktu, pirms nebijis pabeidzis zi-

ņojumu komandierim
par rotas stāvokli. Tāpat rīkojies podpo-

ručiks Sprancis: vispirms nodevis ziņojumu, tikai tad devies uz

pārsienamo punktu. Strēlnieki kaujās vismazāk domāja par se-

vi, pienākumu stādot augstāk par visu. 18. jūlijā no kaujas līni-

jas pie manis pārsienamā punktā ieradās ar vidēju smagu ievai-

nojumu praporščiks Baumhammers. Pēc ievainojuma pārsieša-

nas biju jau visus dokumentus sagatavojis Baumhammera eva-

kuācijai uz Latviešu strēlnieku apvienoto lazareti Rīgā. Baum-

hammers tomēr no evakuācijas katēgoriski atteicās un atgrie-
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zās kaujā. Pēc īsa brīža sanitāri uz nestāvām atnesa pie ma-

nis minēto Baumhammeru, galīgi sakropļotu, bet vēl dzīvu.

Abas kājas un rokas viņam, mīnai eksplodējot, bija pārlauztas

vairāk vietās, galīgi satriekts viss ķermenis. Kāda mīna bija

skārusi Baumhammeru, nogalinājusi viņam apkārt esošos pie-

cus un smagi ievainojusi 6 strēlniekus. Šoreiz no evakuācijas

Baumhammers atteikties vairs nespēja.

Strēlnieki šinīs jūlija kaujās izrādīja neaprakstāmu varonību

un pašuzupurēšanos, pavadot trīs naktis un trīs dienas ieraku-

mos un kaujas laikā, pilnīgi bez miega un atpūtas. Kā virs-

nieki, tā kareivji cinoties plecu pie pleca, centās viens otru

varonībā pārspēt. Lielu pašuzupurēšanos izrādīja sanitāru

priekšnieks kapelmeistars Čunciņš, sniedzot kaujas laukā palī-
dzību ievainotiem. Karotāju nogurums kaujās reizēm bija tik

liels, kā viņi kājās stāvēdami aizmiga. Laikā no 16. — 18. jūli-

jam kaujās tika ievainoti 7 virsnieki un kontuzēti 4. Bija kritu-

ši 23 kareivji, ievainoti un kontuzēti pavisam kopā 223 kareivji.

7. bataljons bija saņēmis gūstā 24 vācu kareivjus, 1 virsnieku

un trofejas.

Runājot A. Grīna vārdiem: "Latviešu strēlnieku vārds ir ie-

gājis vēsturē, vaiņagots ar slavas un nemirstības vaiņagu. Tas

spoži mirdz pie Latvijas debesīm. Tas paudīs slavu par strēl-

nieku varonību no paaudzes uz paaudzi, kamēr vien pasaule

pastāvēs."
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Ģenerālis A. Auzāns

KĀ STRĒLNIEKI SASNIEDZA LIELĀKOS SLAVAS

AUGSTUMUS

Pirmās kaujas. Ziemassvētku kauju slava un traģēdija. Strēlnie-

ku daļas aiziešana un atgriešanās. Patiesības uzvara. Slavas

vainagojums.

Šo rakstu ģenerālisbija uzrakstījis dažas dienas pirms

viņa aizsaukšanas aizsaulē. Tādēļ tas pilnā mērā uz-

skatams par mūsu ievērojamā cīnītāja un patriota

"gulbja dziesmu" un kareivisko testamentu.

Latviešu strēlnieku batal-

joniem bija izcilus nozīme kā

1915. gada rudenī pie vācu

armijas uzbrukuma atsišanas

Rīgai, tā arī 1916. gada mar-

ta, jūnija un jūlija kaujās pie

Bērzmentes, Katrinmuižas un

Nāves salas aizstāvēšanas.

Pretinieks ziemā bija pama-

tīgi nocietinājies, izbūvējis ce-

menta ložmetēju ligzdas, gra-

nātu drošas patvērtnes un ap-

pinies ar vairāku metru platu

dzeloņstiepuļu joslu. Tam-

dēļ, neraugoties uz karavīru

varonību, vācu frontes pār-

raušana, kā marta, tā jūni-

ja un jūlija kaujās neizde-

Ģenerālis A. Auzāns

vās. Krievu artilērija nebija spējīga sadragāt pretinieka

nocietinājumus un sagatavot ceļu kājniekiem. Par spīti vairāku
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stundu ilgai artilērijas viesuļugunij pirms kājnieku uzbrukuma,

pretinieku ložmetēju ligzdas nebija iznīcinātas, un ložu krusa

no tām nežēlīgi pļāva uzbrukumā pārgājušos kājniekus. Bez

tam ilgā iepriekšējā artilērijas apšaude norādīja pretiniekam,
kur gatavojas trieciens un deva tam iespēju pārsviest uz turieni

rezerves, uzbrukuma atsišanai. Lielie zaudējumi un mazie pa-

nākumi radīja ieskatu, ka pamatīgi nocietinātās vācu pozicijas
ar tiem techniskiem līdzekļiem, kas bija krievu armijas rīcībā,
nav ieņemamas.

Minētās kaujās krievu pusē sevišķi izcēlās ar savu varonība

un kaujas spējām latviešu strēlnieki. Viņi jo spilgti pierādīja,
ka vācu pozicijas var ieņemt, bet tikai nejaušā nakts uzbruku-

mā, kā to mēdza darīt kapteinis Briedis un kā to veica 7. Bauskas

latviešu bataljons jūlija kaujās pie Katrinmuižas.

Latviešu varonību un panākumus ievēroja XII armijas ko-

mandieris ģenerālis Radko Dmitrijevs un nolēma no tiem orga-

nizēt trieciena grupu vācu frontes pārraušanai.

Pēc jūlija kaujām viņš visus astoņus latviešu bataljonus ap-

vienoja Latviešu brigādē manā vadībā. Līdz tam bataljonus

pa vienam, dažreiz pa diviem, kaujas laikā pievienoja krievu

divīzijām, kuras latviešu panākumus centās pierakstīt sev, kā to

arī uzsvēra armijas komandieris savā runā, bataljonu apvieno-
šanas dienā.

Latviešu brigādi nosūtīja rezervē Rīgas jūrmalā un
līdz ar to

pavēlēja katrā 4 rotu bataljonā formēt 5. un 6. rotu, lai no ba-

taljoniem pakāpeniski izveidotu pulkus.

Jūrmalā norisinājās drudžaina darbība. Formējās bataljonu
5. un 6. rotas. Formējās Latviešu brigādes štābs, pie kam par

brigādes staba priekšnieku uzaicināju no 8. latviešu bataljona

ģenerālštāba kapteini Valdemāru Ozolu. Formējās arī attiecī-

gās brigādes štāba komandas, kurās bija uzaicināti un iestājās

daudzi ievērojami latviešu mākslinieki un rakstnieki, kas strēl-

niekus bieži iepriecināja ar priekšnesumiem un teātra izrādēm,
vēlāk nodibinot pat simfonisko orķestri.
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Visu laiku notika karavīru apmācības. Sevišķu vērību vel-

tīja nakts kaujām un mākslīgo šķēršļu pārvarēšanai.
Pēc apmācībām jūrmalā un 5. un 6. rotu saformēšanas, lat-

viešu brigādi pārvietoja uz Katrinmuižas rajonu, kur bija saga-

tavots krievu armijas uzbrukums. Latviešu brigādi novietoja

rezervē, lai raidītu triecienā pēc frontes pārraušanas un tā nodro-

šinātu kaujas sekmes. Fronti pārraut krieviem neizdevās, tam-

dēļ arī latviešu brigāde kaujās nepiedalījās.

Drīz pēc tam latviešu brigādi pārvietoja uz Smārdes rajonu,

un armijas komandieris deva rīkojumu sagatavoties vācu fron-

tes pārraušanai Tukuma virzienā. Lai nepievērstu citu karaspē-
ka daļu un arī pretinieka uzmanību šim rajonam, latviešu batal-

jonus nenovietoja Smārdes pozicijās vienkopus, bet izsvaidīja

starp krievu pulkiem. Pie kam pretinieka pozicijas latvieši iz-

lūkoja ne tikai Smārdes rajonā, bet ari visā plašā frontē no jūras
līdz Daugavai. Visām frontes karaspēka daļām bija dots armi-

jas komandiera rīkojums nelikt šķēršļus latviešiem ierodoties

krievu pozicijās izlūku darbībai, bet visiem līdzekļiem tos at-

balstīt. Izlūkošanas datus štābs nosūtīja tieši armijas stabam.

Uzbrukums Smārdes rajonā man nezināmu iemeslu dēļ ne-

notika, bet ievērojot latviešu izlūkošanas datus, uzbrukumam bi-

ja izraudzīta jauna fronte no Babītes ezera līdz Olainei, un lat-

viešu brigādi novembrī pārvietoja uz turieni, kur tā, nomainot

krievu karaspēka daļas, ieņēma aizstāvēšanās pozicijas no Ba-

bites ezera līdz Mangaļiem.

Sagatavošanās darbus uzbrukumam bija paredzēts veikt vis-

lielākā slepenībā, lai trieciens nāktu pretiniekam pilnīgi negai-

dīts. Armijas komandieris man norādīja, ka neviens par gaidā-
mo uzbrukumu nedrīkst zināt, jo piedzīvojumi rādīja, ka preti-

nieks par mūsu nodomiem, ja tie netika turēti pilnīgā slepenībā,
bieži bija informēts vai nu caur pārbēdzējiem, vai citādā ceļā.
Latviešu brigādes uzbrukuma iecirknis bija izraudzīts — no Lož-

metēju kalna dienvidus pakājes līdz Mangaļiem ieskaitot.

lesakās

sagatavošanas uzbrukumam.
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Vajadzēja izvēlēties izdevīgākos virzienus un pieejas preti-

nieka pozīcijām. To stipri apgrūtināja purvainais apvidus un

vietām nepārejami tīreļi. Lielas grūtības bija ar rezervju no-

vietošanu un sevišķi ar artilērijas poziciju izvēli. Latviešu bri-

gādei bija piedalīta sibiriešu artilērijas brigāde ģenerāļa Matusē-

viča vadībā. Baterijas vajadzēja novietot iespējami tuvāk pre-

tinieka pozīcijām, lai tās pēc vācu ierakumu ieņemšanas varētu

sekmīgāk un
tālāk atbalstīt mūsu virzīšanos pretinieka aizmu-

gurē. Par to uztraucās daži bateriju komandieri; arī ģenerālis
Matusevičs nevarēja saprast, kādēļ Tīreļa purva rajonā sablīvē

tik daudz artilērijas un karaspēka. Tā kā par gatavošanos uz-

brukumam neviens nedrīkstēja zināt, tad nebija viegli atrast

pārliecinošu atbildi uz viņu jautājumiem.

Līdz decembra vidum visi sagatavošanas darbi bija veikti,

bet uzbrukuma laiku vēl nevarēja noteikt. Bija jānogaida, kā-

mēr aizsals purvi un uzbrucēju kolonnas varēs virzīties pāri
Tīrelim. Zeme bija pārklāta ar nelielu sniega kārtu, naktīs ne-

daudz sala, bet dienās temperatūra brīžiem cēlās pat līdz o°.

Armijas komandieris ar nepacietību gaidīja purvu aizsalšanu.

Viņš pavēlēja par purvu stāvokli katru rītu ziņot, un kad tur-

pināja pienākt nelabvēlīgi ziņojumi, sāka pat nervozēt. Viņš

baidījās, ka vilcinoties ar uzbrukumu, mūsu gatavošanās var

nākt zināma ienaidniekam un no savas puses darīja visu iespē-

jamo, lai tas nenotiktu. Dažas dienas pirms uzbrukuma viņš
deva rīkojumu krievu pulkiem, kas atradās Olaines rajonā, lik-

vidēt visas mantas, kuras pie tālākas pārvietošanās nevar pa-

ņemt līdzi, jo cerēja, ka par šo rīkojumu uzzinās vācieši un seci-

nās, ka karaspēks no šīs frontes daļas tiks atvilkts.

Apmierinošu purvu aizsalšanu sagaidījām tikai ap 20. decem-

bri, pēc vecā stila, un tikai tad varēja noteikt uzbrukuma dienu.

Ar to tad arī izskaidrojams, ka uzbrukums notika Ziemsvētku

laikā.

Blakus citiem sagatavošanas darbiem visu laiku notika kara-

vīru apmācība šķēršļu pārvarēšanā. Visos astoņos latviešu ba-

taljonos bez 5. un 6. rotas saformēja vēl 7. un 8. rotu un batal-
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jonus pārdēvēja par pulkiem ar agrāko bataljonu nosaukumiem.

Katrā pulkā bija divi bataljoni un visas attiecīgās komandas.

Agrākie attiecīgie bataljonu komandieri bija iecelti par pulku

komandieriem. Vienīgi 1., 2. un 7. latviešu pulks dabūja jaunus

komandierus, jo pēc krievu armijas noteikumiem par pulku ko-

mandieriem varēja iecelt tikai pulkvežus ar attiecīgu dienesta

stāžu.

Dažas dienas pirms uzbrukuma pulkus apvienoja divās bri-

gādēs: I Brigāde (1. Daugavgrīvas — komandieris pulkv. Karl-

sons, 2. Rīgas — pulkv. Peniķis, 3. Kurzemes — pulkv. Kalniņš,

4. Vidzemes — pulkv. Zeltiņš) un

II Brigāde (5. Zemgales — pulkv. Vācietis, 6. Tu-

kuma — pulkv. Lielgalvis, 7. Bauskas — pulkv. Goppers, 8. Val-

mieras — pulkv. Francis (vecais). Par I brigādes komandieri

iecēla ģenerāli Misiņu un par II brigādes — mani. Lai labāk

saskaņotu darbību, abas brigādes kaujas laikā apvienoja Latvie-

šu apvienotā divizijā ģenerāļa Misiņa vadībā. Pēdējais paturēja
arī I brigādes vadību.

Uzbrukuma virzieni bija izraudzīti: I Latviešu brigādei viens

virziens — Mangaļi — Skangali. II Brigādei divi virzieni, viens

pret meža stūri pa labi no I brigādes, otrs — pāri Tīrelim, dien-

vidos no Ložmetēja kalna, lai izietu šai vācu citadelei — Ložme-

tēju kalnam — aizmugurē un to no aizmugures ieņemtu.

Ložmetēju kalns bija tik pamatīgi nocietināts un apsārgāts,

ka frontāli to ieņemt nebija ne mazākās izredzes. Ļoti pamatīgi
ar ierakumiem, vaļņiem, granātu drošām ložmetēju ligzdām un

patvērtnēm un neskaitāmiem dzeloņstiepuļu pinumiem, bija no-

cietināts arī viss pārējais uzbrukuma rajons. Lai visus šos

šķēršļus pārvarētu, bija vajadzīga liela izveicība un varonība,

sevišķi priekšējām daļām. Pa labi no latviešiem uzbrukumam

Ložmetēju kalnam bija nozīmēta 6. korpusa 3. Sibīrijas divizija,
bet pa kreisi — Strīdus kalniņam — tā paša korpusa 4. Sibirijas

divizija, bet Olaines virzienā —2. korpuss. Latviešu divizija bija
6. Sibirijas korpusa sastāvā.

I brigādes priekšgala pieteicās iet mūsu tautas varonis
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kapteinis Briedis ar 1. pulka 1. bataljonu. Briedim bija lieli

piedzīvojumi nakts uzbrukumos un tādēļ šai rajonā varēja gai-

dīt drošas sekmes.

II brigādes galvenais trieciens bija — ar trim pulkiem pāri

atklātam, vairāk nekā kilometru platam Tīrelim, bet ar ceturto

pulku pret meža stūri. Kad iepazīstināju pulku komandierus ar

uzbrukuma plānu un jautāju, kurš no pulkiem vēlētos iet galve-

nās trieciena kolonnas priekšgalā, visi pulku komandieri atbil-

dēja, ka ies tas pulks, kuram būs pavēlēts. Bet uzdevums nebija

no tādiem, kas veicams uz vienkāršas pavēles pamata. Lai sek-

mes būtu drošas, bija nepieciešams, lai pulka komandieris ticē-

tu savam uzdevumam un līdz ar to varētu šo ticību iedvēst arī

padotiem. Tā kā 5. Zemgales pulka komandierim pulkvedim
Vācietim bija no agrākiem laikiem lielāka kaujas pieredze nekā

citiem II brigādes pulku komandieriem, tad griezos pie viņa ar

jautājumu — vai viņš neuzņemtos ar savu pulku iet galvenās

trieciena grupas priekšgalā. Pulkvedis Vācietis uz to tomēr at-

bildēja, ka viņš vēlētos, lai viņa pulku nozīmētu triecienam pret

meža stūri, kur tas pašreiz ieņēma aizstāvēšanās pozicijas. Tur

līdz pretinieka nocietinājumiem bija daudz tuvāk nekā pāri

Tīrelim un pieejas bija pa daļai segtas.

Jautājums palika atklāts. Gaidīju ierodamies latviešu re-

zerves pulka komandieri pulkvedi Gopperu, kas bija iecelts par

7. Bauskas pulka komandieri un par kura kaujas spējām biju

jau dzirdējis. Nosūtīju pulkvedim Gopperam vienu pēc otras

pat divas telegrammas. Nevarēdams pēc rezerves pulka nodo-

šanas sagaidīt savas priekšniecības pavēli izbraukšanai uz fron-

ti, viņš ieradās pie manis bez tādas. Vispirms ar pulkvedi Gop-

peru aizbraucam uz pozicijām un apstaigājam visu II latviešu

brigādes uzbrukuma rajonu. lepazīstināju pulkvedi uz vietas

ar kaujas plānu un uzbrukuma virzieniem un pēc tam jautāju,

kuru no diviem II brigādes virzieniem viņš atzīst par izdevīgāku

nejaušam nakts triecienam, — pāri Tīrelim, vai pret meža stūri.

Uz to pulkvedis Goppers ilgi nedomādamsnoteikti atbildēja,

ka tikai pāri Tīrelim, kur pretinieks droši vien triecienu vis-
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mazāk gaida. Tad griezos pie viņa ar apmēram sekojošiem vār-

diem: "Vai jūs, Pulkveža kungs, uzņemsaties ar 7. pulku iet

galvenās trieciena kolonnas priekšgalā. Labi saprotu, ka jums

patreiz grūti atbildēt, jo pulku vēl neesat redzējuši, bet esiet

pārliecināti, ka pulks droši ies tur, kur jūs viņu vadīsiet. Es

7. Bauskas pulka kaujas spējas ļoti labi pazīstu, jo esmu to va-

dījis vairākos uzbrukumos." Uz to jau tūdaļ saņēmu principiā-
lu piekrišanu, tikai ar piezīmi: "Atļaujiet man šodien pieņemt

pulku un iepazīties ar tā strēlniekiem, citrīt došu galīgo atbildi."

Otrā dienā sekoja pulkveža Goppera piekrišana virzīties ar

7. Bauskas pulku II latviešu brigādes galvenās trieciena kolon-

nas priekšgalā. Bija izlemts viens no II brigādes svarīgākiem

jautājumiem. Uzbrukuma kolonnā aiz 7. pulka bija nozīmēts 6.

un 8. pulks. 6. pulkam bija pavēlēts pēc vācu ierakumu ieņem-

šanas, izvirzīties pārrāvumā, ieņemt tur aizstāvēšanās pozicijas

pa labi un pa kreisi, pārrāvumu katrā ziņā noturēt, to vēl papla-

šinot, lai nodrošinātu ceļu rezervēm. 8. pulkam bija jāseko
7. pulkam un jāatrodas 7. pulka komandiera rīcībā. 5. pulka
uzdevums bija uzbrukt pret meža stūri, pa kreisi no galvenās
kolonnas un nodrošināt sakarus starp I un II latviešu brigādi.

Uzbrukuma sākums visā frontē no Babites ezera līdz Olainei

bija noteikts 23. decembrī pēc vecā stila, pīkst. 5 no rīta, lai pēc

pretinieka nocietinātās joslas pārraušanas vēl līdz gaismai iz-

virzītos pietiekami dziļi viņa aizmugurē. Visām krievu daļām

bija pavēlēts uzbrukumu iesākt tikai tad, kad atskanēs latviešu

trieciena kaujas troksnis.

Naktī, sniegputeņa aizsegā karaspēka daļas tērptas baltos

aizsargtērpos, klusi izvirzījās līdz pretinieka nocietinājumiem,

izgriežot ejas pretinieka dzeloņstiepulēs un pulkstens piecos,

(gan ar mazu technisku aizkavēšanos. Red.) pēc iepriekš salīdzi-

nātiem pulksteņiem, uzsāka visā frontē — no Babites ezera līdz

Olainei — strauju triecienu, bez iepriekšējās artileriskas sagata-
vošanas. Artilērija atklāja uguni tikai pēc tam kad kājnieku

kauja jau bija iedegusies.
7. Bauskas pulks pilnīgi pārsteidza pretinieku — ar īstu tīģe-
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ra lēcienu pārvarēja visus šķēršļus, ieņemot vācu pozicijas un

pēc tam kad 6. pulks iegāja pārrāvumā un to nodrošināja, tur-

pināja ceļu uz pretinieka aizmuguri. 8. pulks sekoja 7. pulkam.

Vienlaicīgi ar II brigādi vācu pozicijās ar strauju triecienu

ielauzās arī I latviešu brigāde. Krievu karaspēka daļām iebru-

kums vācu pozicijās sekmējās tikai Strīdus kalniņa rajonā, pa

kreisi no latviešiem. Bet arī tur jau 23. decembrī ap pusdienas
laiku iebrucēji ar lieliem zaudējumiem bija atsviesti izejas po-

zicijās.
I latviešu brigāde, virzīdamās straujā triecienā uz priekšu,

ieņēma pretinieka baterijas un sasniedza Skangalus. Vēl

pirms pusdienas ievainoja kapteini Briedi un iznesa no kaujas

lauka. Tas bija mums sāpīgs sitiens.

Asiņainās cīņas turpinājās visu dienu. Kaujās piedalījās vi-

si pulki. Armijas rezerves pienāca ar lielu nokavēšanos un

nepietiekamā daudzumā. 23. dcc. dienā I brigādes štābu sa-

sniedza tikai 4 sibiriešu bataljoni un daži dragūnu eskadroni.

No tiem vienu sibiriešu bataljonu ģenerālis Misiņš nosūtīja II

brigādes atbalstīšanai un 3 sibiriešu bataljonus un 2 dragūnu

eskadronus virzīja uz Skangaliem I brigādes sekmju attīstīšanai.

Kā īsti norisinājās I brigādes cīņas, man nav visā pilnībā zi-

nāms. Zinu tikai, ka pienākušās svaigās vācu rezerves piespieda

to tumsai iestājoties atiet savās izejas pozisijās*).

II Latviešu brigādes 5. pulka iebrukums vācu pozicijās, ne-

raugoties uz karavīru varonību un lieliem zaudējumiem, neiz-

devās. No tā, ka 5. pulka komandieris pulkvedis Vācietis pār-

meta, itkā 7. pulks uzbrukumu iesācis par agru, tas ir pirms

*) Apraksts sastādīts pēc atmiņas, tamdēļ iztrūkst daudzas ziņas, kas

būtu vēlamas, bet nav atmiņā uzglabājušās. Ir arī lietas, kas man nav

tik labi zināmas. Tā, pēc pāriešanas Lielupes kreisā krastā naktī no 25.

uz 26. decembri ar 7. un 8. latviešu pulku, tur pailiku turpmāko kauju lai-

kā. Sakari ar I latviešu brigādi un manas brigādes 5. un 6. pulku pār-

trūka un kas norisinājās pēc 25. decembra frontes pārrāvumā pa kreisi,

Grabas kanāla rajonā, man nav skaidi zināms. Nesekmējās arī manas pūles

par to iegūt ziņas no ciņu dalībniekiem šeit trimdā.
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pulkstens pieciem, var secināt, ka 5. pulka trieciens nāca maz-

liet par vēlu, nejaušības princips nebija pilnīgi ieturēts.

7. un 8. pulks pulkveža Goppera vadībā izvirzījās pa dziļu

sniegu vairāk kā 3 kilometrus pretinieka aizmugurē un ieņēma

uz visām pusēm aizstāvēšanās pozicijas.

Kaujas turpinājās nepārtraukti, pie kam 6. pulks arvienu

vairāk paplašināja pārrāvumu. Rezerves laikā nepienāca. 23.

decembrī
, vakarā, manā rīcībā pienāca ģenerāļa Misiņa izsūtī-

tais 16. Sibirijas pulka 4. bataljons. Ģenerālis paziņoja, ka iz-

sūtīts arī 53. Sibirijas pulks. Sibiriešu baljonu nekavējoties no-

sūtīju 6. pulka komandiera rīcībā, lai palīdzētu noturēt pārrā-

vumu no kreisās, ļoti nopietni apdraudētās Mangaļu puses. Si-

birieši ieņēma aizstāvēšanās pozicijas starp 6. un 8. latviešu pul-
ku un savu uzdevumu godam veica, atsitot visus pretinieka uz-

brukumus līdz pat Ziemassvētku kauju beigām.
Nevarēdams sagaidīt 53. Sibirijas pulka pienākšanu un zi-

nādams, ka ģenerālis Misiņš no savas puses vairāk neko palī-
dzēt nevar un lai iespējami drīzāk sniegtu palīdzību 7. un 8.

pulkam, lūdzu savu kaimiņu pa labi — 3. Sibirijas divizijaas ko-

mandieri ģenerāli Trikovski — izsūtīt manā rīcībā vienu no viņa

divizijas pulkiem. Cerēju, ka viņa rīcībā ir brīvi spēki, jo 3. Si-

birijas divizijas frontālo uzbrukumu Ložmetēju kalnam uzskatīju
drīzāk par demonstratīvu. Ģenerālis Trikovskis atbildēja ar no-

teiktu — ne.

53. Sibirijas pulks pienāca manā rīcībā par vēlu. Kā vēlāk

noskaidrojās, viņš bija no korpusa rezerves vispirms virzīts uz

Strīdus kalniņu krievu pulku atbalstīšanai, bet tā kā līdz pulka

pienākšanai tur krievu iebrukums vācu pozicijās bija jau pilnī-

gi likvidēts, tad to virzija tālāk latviešu divizijas komandiera

rīcībā. Pulks, nostaigājis pa dziļu sniegu garus ceļus, pienāca

II latviešu brigādes kaujas rajonā tikai pēc pusnakts un ļoti no-

guris. Līdz gaismai viņš nebija spējīgs pārvarēt atklāto Tīreli

līdz pārrāvumam, bet dienā protams pa Tīreli virzīties nevarēja,

jo pretinieks to labi pārredzēja no saviem novērošanas punktiem
un ar savu uguni varēja pulku iznīcināt. Tamdēļ neraugoties
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uz 6., 7. un 8. pulka nepārtrauktām kaujām un bīstamo stāvokli,

man nācās atlikt 53. Sibirijas pulka virzīšanu uz priekšu līdz

24. decembra vakaram, kad satumsīs.

Pulkvedis Goppers par stāvokli frontē bija visu laiku infor-

mēts un ļoti labi apzinājās, ka pēc pārējo pulku neveiksmēm pa

labi un pa kreisi, vācieši var visas savas tuvākās rezerves virzīt

pret viņu. Bet par to viņš nebūt neuztraucās. Būdams pats

mošā garastāvoklī, viņš tādu uzturēja arī savos pakļautos kara-

vīros. Kad daži 7. pulka virsnieki viņam jautāja, kas būs, ja vā-

cieši atgūs pārrāvumu un ielenks 7. un 8. pulku no visām pu-

sēm, viņš aukstasinīgi atbildēja: "Ja jau mēs izlauzāmies caur

vācu nocietinājumiem frontāli, tad izlauzties no aizmugures būs

daudz vieglāk." Tas jautātājus pilnīgi nomierināja.
24. decembrī ģenerālis Misiņš vēl piesūtīja manā rīcībā 3.

Kurzemes un 4. Vidzemes latviešu pulku un ar I brigādes da-

ļām nomainīja pozicijās manas brigādes 5. Zemgales pulku, ku-

rus tagad varēja izmantot sekmju attīstīšanai.

Lai gan visi trīs minētie latviešu pulki 23. decembra uzbru-

kumā bija stipri cietuši, tie tomēr bija vēl kaujas spējīgi. Kad

satumsa, es ar visiem četriem pulkiem (3., 4. un 5. latviešu un

53. sibiriešu) virzījos pāri Tīrelim caur II brigādes pārrāvumu uz

vācu aizmuguri. Kolonnas priekšgalā gājām mēs ar pulkvedi

Kalniņu un 3. Kurzemes pulku. Mums sekoja 53. Sibirijas pulks

un pēc tam 4. un 5. latviešu pulks. Kaujas troksnis bija apklu-
sis. Tikai brīžiem atskanēja vienā otrā vietā šauteņu uguns,

vai ložmetēju rēcieni. No pārrāvuma vietas sākot visu laiku

bija jāvirzās pa mežu. Celiņš jau divu dienu laikā bija iemī-

dīts. Bez starpgadījumiem nonācām pie 7. pulka štāba.

Mežā pie ugunskura tieši Ziemassvētku nakti pieņemam uz-

brukuma plānu Ložmetēju kalnam.

Uzbrukuma plānu sastādot, bija ņemti vērā pulkveža Goppe-

ra ļoti vērtīgie pieredzējumi divu diennakšu nepārtraukto kauju
laikā. Triecienam no aizmugures bija nozīmēti: — 7. Bauskas

pulks pulkveža Goppera vadībā — kreisā kolonnā un 3. Kurze-

mes pulks pulkveža Kalniņa vadībā — labajā kolonnā. Uzbru-
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kūmam Ložmetēju kalnam no dienvidus sāniem bija nozīmēts

53. Sibirijas pulks. 4. un 5. latviešu pulks palika rezervē, lai no-

drošinātu uzbrucēju kolonnas no aizmugures. 8. latviešu pul-
kam vajadzēja sekot aiz 7. pulka un nodrošināt uzbrukumu no

Kalnciema puses.

Divizijas komandieris ģenerālis Misiņš par stāvokli visu lai-

ku bija informēts vai nu pa telefonu, vai ar ziņnešiem — kājnie-

kiem, jo telefona vadi bieži pārtrūka un uzturēt sakarus ar moto-

cikletiem, vai jātnieku palīdzību pāri Tīrelim un ierakumiem

nebija iespējams.

Turpat pie ugunskura, kurš bija mums Ziemassvētku eglītes

vietā, pēc uzbrukuma plāna pieņemšanas, notika svinīgs brīdis.



58

Klusā balsī karavīri nodziedāja "Klusā nakts, svētā nakts" un

citas Ziemassvētku dziesmas, vienojās savās domās ar piederī-

giem un stiprinājās garīgi. Frontē valdīja klusums, atskanēja

pa retam šāvienam.

25. decembrī nakts aizsegā, dažas stundas pirms gaismas,

visas trīs kolonnas vienlaicīgi pārgāja pēkšņā straujā triecienā.

Es, kopā ar ģenerāli Gopperu, virzījos ar kreiso kolonnu.

Brigādes štāba priekšnieks kapteinis Ozols ar labo kolonnu.

Viņam bija pavēlēts uzturēt sakarus ar 53. Sibirijas pulku pa la-

bi un par stāvokli mani visu laiku informēt.

Triecienam sākoties, kā jau iepriekš bija norunāts, viesuļ-

uguni uz Ložmetēju kalnu atklāja arī krievu artilērija. No

frontes aizmugures un dienvidus sāniem Ložmetēju kalns lais-

tījās vienās ugunis.

Varonīgie latviešu strēlnieki un sibiriešu 53. pulks tuvcīņā

ieņēma vienu vācu patvertni pēc otras un strauji virzījās uz

priekšu. Vēl pirms pusdienas pirmos Ziemassvētkos viss Lož-

metēju kalns krita mūsu rokās. Saņemta bija visa Ložmetēju
kalna vācu artilērija un citas bagātīgas trofejas.

Daļa vācu karavīru krita, daļa pārbēga par Lielupi un

vairāk kā 1000 bija saņemts gūstā.

Vācu fronte no Grabas kanāla līdz Lielupei, dienvidos no

Odiņiem bija pārrauta. Septiņus kilometrus plati vārti rezer-

vēm bija atvērti.

25. decembrī pēc pusdienas ar 7. un 8. latviešu pulku atrados

Lielupes labajā krastā starp Babītes ezeru un Kalnciemu, lai

nodrošinātu frontes pārrāvumu no rietumiem pret petinieku,

kas atradās Lielupes kreisajā krastā. Gaidīju 3. Sibirijas divī-

zijas un 6. Sibirijas korpusa virzīšanos pāri Ložmetēja kalnam

uz Jelgavu.
Bet štāba priekšnieks kapteinis Ozols, nonācis pēc Ložmetēju

kalna ieņemšanas 3. Sibirijas divīzijas štābā, ziņoja par domstar-

pībām starp ģenerāli Misiņu un ģenerāli Trikovsku un par pē-

dējā iecelšanu par visa kaujas rajona priekšnieku. Ar to ģenerā-
lim Trikovskim bija pakļauti arī visi latviešu spēki.
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Biju pārsteigts, kad drīz pēc tam saņēmu ģenerāļa Trikovska

rīkojumu virzīties ar 7. un 8. latviešu pulku pāri Lielupei un iz-

sist pretinieku no viņa ierakumiem Lielupes kreisā krastā. Abi

minētie pulki bija stipri noguruši triju diennakšu nepārtrauktās

cīņās. Viņiem bija nepieciešama atpūta, bet ne jauns kaujas

uzdevums. Biju pārliecināts, ka grūtais, lai neteiktu neiespēja-

mais, uzdevums ir dots, lai nodrošinātu 3. Sibirijas divīzijas la-

bo flanku, un tā varētu virzīties caur frontes pārrāvumu uz Jel-

gavu. Atzinu, ka šis uzdevums ļoti svarīgs un ir jāpieliek pēdē-

jie spēki. Ģenerālis Trikovskis mani pa telefonu vēl informēja,
ka vācu ierakumu pirmo līniju Lielupes kreisā krastā krievi jau

ieņēmuši.

Līdz ar jauno uzdevumu, man pakļautie pulki, kas palika

Lielupes labā krastā pārgāja tiešā ģenerāļa Trikovska rīcībā.

Naktī no 25. uz 26. decembri virzījos ar 7. un 8. latviešu pul-
ku pāri Lielupei. Vācu artilērija mūs apšaudīja ar retu uguni,

Nonācām daļēji izcirstā mežā starp krievu un vācu pirmo līniju
ierakumiem. Attālums starp tiem bija pāris simtu metru, vai

vairāk. Krievi, pretēji ģenerāļa Trikovska paziņojumam pa tele-

fonu, atradās savos pirmās līnijas ierakumos un uzbrukumā ne-

maz nebija gājuši.
26. decembrī izsitām vāciešus no viņu nocietinājumu pirmās

līnijas labā spārna. Tā kā daudz maz nopietnas svaigas krievu

rezerves kaujas sekmju attīstīšanai netika caur frontes pārāvumu

virzītas arī 26. decembrī un latviešu pulki bija pārāk noguruši,

tad, pārrunājot radušos stāvokli ar pulkvedi Gopperu, nolēmām

tālākus uzbrukumus vācu pozicijām Lielupes kreisā krastā pār-

traukt, lai neciestu nevajadzīgus zaudējumus.
Man nav zināms, kamdēļ savlaicīgi un pietiekamā daudzu-

mā nepienāca rezerves latviešu divizijas sekmju attīstīšanai 23.

decembrī un kamdēļ tās, pretēji mūsu cerībām, netika virzītas

25. un 26. decembrī pa plaši atvērtiem vārtiem uz Jelgavu Kur-

zemes atbrīvošanai.

lespējams, ka tas paliks vēstures noslēpums, jo 12. armijas
archivs evakuēts uz Krieviju un revolūcijas laikā, iespējams, gā-
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jis bojā. Tā kā gatavošanās Ziemsvētku kaujām notika vislie-

lākā slepenībā, tad rezerves uz kaujas fronti virzīja īsi pirms
uzbrukuma sākuma un par rezervju atrašanās vietu zināja tikai

armijas komandieris un attiecīgo korpusu komandieri. Tā tad

latviešu divīzijas kaujas iecirknī tikai ģen. Radko-Dimitrijevs un

6. Sibirijas korpusa komandieris ģen Vasiljevs. Mums ar ģen.

Misiņu bija vienīgi teikts, ka rezerves savlaicīgi tiks dotas.

Es personīgi par latviešu divīzijas tuvākām rezervēm uzska-

tīju 3. Sibirijas divīzijas pulkus. Šī divīzija ar tās komandieri

ģen. Trikovski, 4. un 3. šķiras Jura ordeņa kavalieri, bija kaujas

ziņā 12. armijā visspējīgākās. Arī armijas komandieris viņu uz-

skatīja par tādu un tamdēļ droši vien Ziemsvētku kaujās tai pa-

redzēja attiecīgu svarīgu uzdevumu.

3. Sibirijas divīzijai bija pavēlēts uzbrukt Ložmetēju kalnam

frontāli. Tā kā ieņemt Ložmetēju kalnu frontālā uzbrukumā

nebija ne mazākās izredzes, tad pareizi rīkojoties, 3. Sibirijas di-

vīzijai vajadzēja izdarīt tikai lielāku demonstratīvu uzbrukumu,

veicot to ar spēcīgu artilēriju un vienu pulku, atstājot pārējos

divīzijas trīs pulkus rezervē. Spriežot pēc 23. decembra kauju

norises, iespējams, ka tas tā arī bija, jo Ložmetēju kalnu apšau-

dīja ar sevišķi spēcīgu artilēriju, bet kājnieki nevienā vietā vā-

cu ierakumos neielauzās. 24. decembrī kājnieku uzbrukumi pat

nemaz nenotika.

Kamdēļ 23. un 24. decembrī neviens no 3. Sibirijas divizijas

pulkiem netika sūtīts latviešu sekmju attīstīšanai, par to mēs va-

ram tikai minēt. Domāju, ka tas varēja notikt ģenerāļa Tri-

kovska ietekmē. Pēdējo labi pazīstu no 1916. gada jūnija un

jūlija kaujām, kad 6. un 7. latviešu bataljonam nācās cīnīties

plecu pie pleca ar 3. Sibirijas divīzijas pulkiem.

Trikovskis sevišķi nerēķinājās ar savu pulku zaudējumiem un

vēl mazāk saudzēja latviešus, ja tie kaujas laikā bija viņam pa-

kļauti. Viņa rīcības dēļ kaujās sevišķi stipri cieta 6. latviešu

bataljons un tikai ar lielām grūtībām, lūdzot pat armijas koman-

diera iejaukšanos, man izdevās novērst 7. latviešu bataljona iz

nicināšanu.
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Netiku novērojis, ka pret latviešiem Trikovskis būtu labvē-

līgs, ko varu gan teikt par armijas komandieri un 6. Sibirijas

korpusa komandieri ģen. Vasiljevu. Kad kaujās latviešiem la-

bāk veicās kā sibiriešiem, tad Trikovska acīs drīzāk varēja saska-

tīt skaudību, kā no viņa mutes dzirdēt kādu laipnu vārdu.

Kaujas laikā ģen. Trikovskis bija vienmēr daudz aktīvāks

par savu tiešo priekšnieku 6. Sibirijas korpusa komandieri ģen.

Vasiljevu. Pēdējais parasti Trikovskim atstāja plašu rīcības brī-

vību. Šeit īsumā raksturoju minētos ģenerāļus, lai labāk būtu

saprotams tālāk teiktais.

Apskatīsim tagad, par cik tas man zināms, kā norisinājās

rezervju pienākšana. 23. decembra agrā rītā, kad par iebrukumu

vācu pozicijās nāca zināms, no rezerves nosūtīja 16. Sibirijas

pulku uz Mangaļiem un 53. Sibirijas pulku uz Strīdus kalniņu.

Ja šie pulki pienāca nozīmētos punktos vēlāk kā varēja gaidīt,

tad tas izskaidrojams ar to, ka nācās brist pa dziļu sniegu, kas

bija uzkritis pēdējās dienās.

Armijas vadība galveno vērību veltīja Mangaļu-Skangaļu vir-

zienam, jo tīri no topogrāfiskā viedokļa, šis virziens rezervju sū-

tīšanai vācu aizmugurē bija daudz izdevīgāks, ne kā Strīdus

kalniņa un II latviešu brigādes pārrāvums. Uz Mangaļu rajonu

tad arī no armijas rezerves virzīja dragūnus un sapierus. Pēdē-

jiem bija pavēlēts taisīt pāri ierakumiem ceļu rezervēm, sevišķi

artilērijai un vezumniekiem.

Noskaņojums latviešu stabā bija pacilāts, bet drīz nāca pār-

steigums. Sibirieši, iebrukuši vācu pozicijās Strīdus kalniņa ra-

jonā, nebija pratuši noorganizēt aizstāvēšanos. Ar gaismu vā-

cieši pārgāja prettriecienā, atsvieda sibiriešus uz dzeloņstiepuļu

aizžogojumiem un nodarīja tiem milzīgus zaudējumus. Par uz-

brukuma turpināšanu tur nevarēja būt pat runa.

Kad noskaidrojās, ka Strīdus kalniņa rajonā nonākušais 53 Sibi-

rijas pulks tur vairs nav vajadzīgs, to virzīja uz Mangaļiem lat-

viešu sekmju attīstīšanai. Dabiski, ka uzzinājis par Strīdus kal-

niņa traģēdiju, varbūt to pat novērojis, 53. Sibirijas pulks uz

jauno cīņas vietu nesteidzās un brizdams tālus ceļus pa dziļu
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sniegu, bija arī noguris. Rezervju norīkotāji to nebija paredzē-

juši, vai vienkārši nebija par to padomājuši. Pareizāk būtu bijis
53. Sibirijas pulka vietā uz Mangaļiem latviešu I brigādes at-

balstam sūtīt kādu citu pulku tieši no rezerves. Kad 53. Sibiri-

jas pulks ar lielu nokavēšanos pienāca pie latviešu divīzijas štā-

ba, izrādījās, ka arī I latviešu brigādei nebija izdevies noturēties

ieņemtās vācu pozicijās, un ģen. Misiņš 53. Sibirijas pulku no-

sūtīja manā rīcībā. Kad naktī no 23. uz 24. decembri ar pulku

iepazinos un aprunājos ar pulka komandieri un virsniekiem, at-

radu, ka patreiz pulks nav kaujas spējīgs. Tam bija jādod atpū-

ta, jāpaceļ karavīru garastāvoklis.

24. decembrī varēja just, ka 6. Sibirijas korpusa vadība ne-

tic vairs arī II latviešu brigādes panākumiem un neatrada par

vajadzīgu pastiprināt to ar tālākām rezervēm.

Tas nevarēja būt bez ģenerāļa Trikovska ziņas. Arī 23. de-

cembrī viņš atteicās dot savas divīzijas vienu pulku manā rīcī-

bā. Virzoties vācu aizmugurē tikai ar 53. Sibirijas pulku, kura

kaujas spējas mums nebija zināmas, uz panākumiem cerēt, pro-

tams, nevarēja. Tamdēļ ģen. Misiņš 24. decembra vakarā at-

sūtīja manā rīcībā divus savas brigādes pulkus un nomainīja

pozicijās manas brigādes 5. latviešu pulku. Lai gan visi trīs mi-

nētie pulki 23. decembra kaujās bija jau stipri cietuši, tomēr

tie deva iespēju gūt 25. decembra uzvaru.

Pēc Ložmetēju kalna ieņemšanas varēja gaidīt, ka 6. Sibirijas

korpuss ar 3. Sibirijas divīziju priekšgalā dosies Jelgavas virzie-

nā, korpusam sekos armijas rezerves un pretinieks būs spiests
atiet visā frontē līdz Olainei, un ar II korpusa virzīšanos no

Olaines uz priekšu sakustēsies arī visa tālākā fronte līdz pat

Daugavai. Pie mūsu spēku pārsvara tas bija pilnīgi iespējams,

jo ceļš bija brīvs. Nopietnas vācu rezerves frontes pārrāvuma

likvidēšanai pienāca Kalnciema rajonā no Rietumu frontes tikai

pēc divām nedēļām.

Kamdēļ 25. un 26. decembrī 6. Sibirijas korpuss palika uz

vietas un 3. Sibirijas divīzija Ložmetēju kalnā, nav zināms.

Varbūtpec 23. decembra neveiksmēm Strīdus kalniņā un Man-
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gaļu-Skangaļu rajonā ne tikai 6. Sibirijas korpuss, bet arī Armi-

jas komandieris vairs neticēja tālākiem panākumiem, bija jau
atteicies no plašākas operācijas izvešanas un devis attiecīgus rī-

kojumus armijas rezervēm. lespējams, ka nepieciešamā demon-

stratīvā uzbrukuma vietā Ložmetēju kalnam, ģenerālis Tri-

kovskis, lai panāktu 3. Sibirijas divīzijai un līdz ar to arī sev

lielākus nopelnus, 25. decembrī dzina savus pulkus dzeloņstie-

puļu aizžogojumos tieši pretim neskaitāmiem rēcošiem ienaid-

nieka ložmetēju stobriem, un pulki cieta pārāk lielus zaudē-

jumus.

Dzirdēju pat runājam, ka ģenerālis Trikovskis esot armijas
komandierim ziņojis, ka Ložmetēju kalnu ieņēmuši 3. Sibirijas

divīzijas pulki ar latviešu palīdzību. Bet kauju norise liecina,
ka 3. Sibirijas divīzija ielauzās pretinieka ierakumos tikai pēc

tam, kad II latviešu brigāde ar savu triecienu no aizmugures

bija Ložmetēju kalna pretestību jau galīgi salauzusi un vācieši

bija pametuši savus ieročus.

Ja ģen. Trikovskis savos ziņojumos vēl uzsvēra, ka 3. Sibiri-

jas divīzijas zaudējumi lieli un pulkiem nepieciešama atpūta,
tad armijas komandierim nekas cits neatlika, ka tālākus uzbruku-

mus pārtrauāt. Nepatīkams armijas vadībai bija arī fakts, ka

viena Sibiriešu pulka karavīri atteicās pildīt pavēli, kad pulkam

bija dots rīkojums pāriet uzbrukumā pa kreisi no latviešiem.

Tās bija Sibiriešu 23. decembra traģēdijas sekas Strīdus kalniņa

rajonā, jo ziņas par to frontē ātri izplatījās.

Neapšaubāmi viss tas ietekmēja armijas vadības rīcību. Gal-

venā kļūda tomēr bija, ka savlaicīgi neizmantoja latviešu divī-

zijas panākumus 23. decembrī, kamdēļ kauja ievilkās un radās

zināms pagurums. Runāja pat, ka rīkojumu pārtraukt ievilku-

šos kauju armijas komandierim esot devis Ziemeļu frontes virs-

pavēlnieks ģenerālis Ruzskis.

Ja 23. decembrī, tūdaļ pēc iebrukuma vācu pozicijās, latvie-

šu divīzija būtu atbalstīta ar četriem pulkiem no rezerves, tad

rezultāti būtu pavisam citādi. Divi rezerves pulki savlaicīgi iz-

sūtīti Mangaļu-Skangaļu pārrāvumā, dotu iespēju 1. Latviešu
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brigādei noorganizēt pārrāvuma aizstāvēšanu un atvilkt elpu,
lai naktī no 23. uz 24. decembri izvirzoties pretinieka aizmugurē
un no turienes ieņemtu vācu pozicijas pa labi un pa kreisi no

pārrāvuma.

Ja 23. decembrī būtu doti vēl divi rezerves pulki II Latviešu

brigādes sekmju attīstīšanai, tad Ložmetēju kalns būtu kritis

jau 24. decembra rītā. Tā tad visa fronte no Babites ezera līdz

Strīdus kalniņam 24. decembrī būtu mūsu rokās, un II korpuss
varētu jau domāt par virzīšanos no Olaines uz priekšu. Ja tas

nenotika, tad nevis rezervju trūkuma dēļ, bet gan to norīkotāju

neenerģiskās vai pat nolaidīgās rīcības dēļ.

Armijas komandieris ar savu norādījumu krievu karaspēka

daļām sākt uzbrukumu 23. dcc. rītā tikai pēc tam, kad atskanēs

kaujas troksnis latviešu iecirknī, bija devis noprast, ka viņš gal-
venās cerības liek uz latviešiem. Tā tad pareizi rīkojoties, re-

zerves latviešu divīziju sekmju attīstīšanai vajadzēja izvirzīt

iespējami tuvāk Mangaļiem vēl pirms uzbrukuma sākuma, nak-

tī no 22. uz23. decembri. Ja tas nenotika, tad tur vainojama 6.

Sibirijas korpusa vadība un šī korpusa divīzijas komandieri, ku-

ru tiešais pienākums tas bija.

Armijas komandieris no savas puses darīja visu iespējamo.
Arī karaspēka daļas cīnījās varonīgi. Ja sibīriešiem, pēc ielau-

šanās vācu pozicijās Strīdus kalniņa rajonā, neizdevās noturē-

ties, tad tas izskaidrojams ar to, ka naktī, sevišķi segtā apvidū,

ļoti grūti sakārtot uzbrukuma laikā sajukušās karaspēka daļas
un noorganizēt aizstāvēšanos. To var veikt tikai sevišķi labi

nakts kaujās trenētas vienības.

Krievu pulku kaujas spējas, es nevērtēju tik zemu, kā ir nā-

cies vienu otru reizi dzirdēt un pat lasīt kauju aprakstos. Tie

krievu pulki, galvenā kārtā sibirieši, ar kuriem kauju laikā sa-

tikos, uzbrukumos gāja varonīgi, un ja ne ar tādu sparu, kā lat-

vieši, tad tas saprotams. Viņi cīnījās ne uz savas zemes, ne par

savām mājām.

Novēroju gan, ka pēc pretinieka pozīciju ieņemšanas krie-

vu pulkiem bieži trūka vajadzīgās stabilitātes to aizstāvēšanai,
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sevišķi, ja flanki nebija nodrošināti. Bet ja pa labi un pa
kreisi

atradās latvieši, tad krievi turējās labi. Latviešu kauļas spējām

krievu pulki daudz vairāk uzticējās kā savējo. Krievu armijas

vadība latviešu varonību un panākumus Ziemsvētku kaujās jo

augsti novērtēja.

Ar Sv. Jura ordeni apbalvoja II brigādes komandieri un štā-

ba priekšnieku, 3., 6. un 7. pulka komandierus, lielāko daļu mi-

nēto pulku un arī 8. pulka bataljonu, rotu un ložmetēju koman-

du komandierus un daudzus pārējos virsniekus, kā arī 16 Sibiri-

jas pulka 4. bataljona komandieri un šā bataljona un 53. Sibiri-

jas pulka dažus virsniekus. Ar Sv. Jura krustiem apbalvoja lie-

lu vairumu seržantus un kareivju. 8. pulka komandieris pirms

kaujas saslima un pulku cīņā vadīja bataljona komandieris.

Bez tam II brigādes komandieri paaugstināja par ģenerāli
un iecēla par 12. armijas Sv. Jura Ordeņa Kavalieru Domes

locekli.

Kad uzliesmoja 1917. gada
februāra revolūcija,

7. latviešu pulkam uzdeva pildīt Rīgas garnizona dienestu un

pulkv. Gopperu iecēla par garnizona priekšnieku, parādot ar

to 7. pulkam un viņa komandierim vislielāko uzticību, jo Rīgā
atradās arī 12. armijas štābs. Vēlāk, 1917. gada martā pulkv.

Gopperu iecēla par I latviešu brigādes komandieri, bet kad tā

paša gada 28. aprilī visiem un arī man pašam par lielu pārstei-

gumu, mani iecēla par Ģenerālštāba Galvenās Pārvaldes Topo-

grāfijas Daļas un Kara Topogrāfu Korpusa priekšnieku, tad par

II brigādes komandieri nāca pulkv. Lielgalvis, 6. latviešu pulka
komandieris

— II brigādes pārrāvuma vietas varonīgais aizstā-

vis.

XII Armijas 1917. g. 21. marta pavēle No. 45 p. 1. teikts:

"II latviešu brigādes komandieris pulkvedis Andrejs Auzāns

apbalvots ar Sv. Jura 4. šķiras ordeni par vācu frontes pārrau-

šanu 23. — 26. decembrī 1916. g. Lielupes labajā krastā, dienvi-

dos no Babites ezera."
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Ar to apstiprināts, ka vācu fronte Ziemsvētku kaujās patiesi

bija pārrauta un ka tas bija pastiprinātās II latviešu brigādes

nopelns.
Tā tad latviešu strēlnieki savu uzdevumu bija spīdoši veiku-

ši un ja nebija sasniegts šo kauju latviešu iecerētais mērķis, ne-

bija atbrīvota Kurzeme, tad tā nav strēlnieku vaina un tas nebūt

nemazina strēlnieku nopelnus. Ziemassvētku kauju panākumus

pienācīgi novērtēja un novērtē arī mūsu tauta.

Sv. Jura ordeni cīņu dalībniekiem, vairākos gadījumos at-

vietoja ar Lāčplēša ordeni. Kamdēļ to neattiecināja uz visiem

Ziemassvētku kauju dalībniekiem, šeit neiztirzāšu*).

Ložmetēju kalnā uzcēla pieminekli ar uzrakstu: "Caur nā-

ves tumsu jūs sauli nesāt Latvijai".

Ziemassvētku kauju piemiņas dienā 6. janvārī (jaunais stils)

brīvājā dzimtenē sarīkoja pateicības dievkalpojumus, gājienus

uz brāļu kapiem un svinīgus aktus. To turpina katru gadu da-

rīt pa visu pasauli izkaisītie tautieši arī trimdā.

Ziemsvētku kaujas bija strēlnieku leģendārās slavas zenīts.

Tik stipri nocietinātas frontes pārrāvums bez artilērijas sagata-

vošanas bija tik sensacionāls, ka par to sāka rakstīt pasaules pre-

se un interesēties militārās autoritātes.

Strēlnieku cīņas pacēla mūsu tautas pašapziņu un paļāvību
saviem spēkiem, iedvesa latviešiem cerības un ticību gaišākai
nākotnei un ierakstīja latviešu tautas vārdu Pirmā pasaules kara

vēsturē. Var teikt arī, ka šīs cīņas lika pamatus brīvai Latvijai.

levērojot strēlnieku cīņas, Anglijas valdība 1918. g. 11. novem-

brī, t.i. tai pašā dienā, kad atskanēja Pirmā pasaules kara pamiera

zvani, atzina Latvijas Demokrātisko Republiku "dc facto" un

atzina Latviešu Strēlnieku organizācijas komitejas locekli Zig-
fridu Meierovicu par pilnvaroto pārstāvi pie Lielbritānijas val-

dības.

Tam bija izšķīrēja nozīme, jo Anglija tam laikā bija pasaules
:ķ) Sakārtotāja piezīme: Pazīstamās šaursirdības un diskriminācijas

dēļ noraidīja arī iesniegumu par ģen. Auzāna apbalvošanu ar Lāčplē-

ša K. O.
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politikas noteicēja. Pec Latvijas atzīšanas "dc facto", 1918. g.

18. novembrī proklamēja Latvijas brīvvalsti.

Cīnīdamies pret vācu armiju, strēlnieki lēja savas asinis par

tiem pašiem demokrātiskiem principiem kā sabiedrotie — franči,

angļi un amerikāņi.

Saistot Rīgas frontē ievērojamus vācu spēkus, strēlnieki at-

viegloja grūto rietumu frontes cīnītāju stāvokli. Sabiedrotie

sevišķi spilgti to izjuta Ziemassvētku kauju laikā, kad frontes

pārrāvuma likvidēšanai vācieši bija spiesti pārsviest uz Rīgas
fronti veselas divas divīzijas. Tā strēlnieki un līdz ar tiem mū-

su tauta iekļāvās sabiedroto cīnītāju rindās. Mūsu pārstāvjiem

tas deva un vēl tagad dod iespēju vajadzības brīžos griezties

pie sabiedrotiem pēc palīdzības ar cerībām atrast dzir-

dīgas ausis. Lielā mērā atsaucoties uz strēlnieku cīņām,

izdevās panākt Latvijas "dc jure" atzīšanu 1921. gada 26. jan-

vārī, vispirms sabiedroto un vēlāk arī citās valstīs.

Pakavēsimies vel pie diviem jautājumiem, kuri tuvi strēlnie-

kiem. Ir dzirdēti pārmetumi: —

1. Ka strēlnieki aizgājuši uz Krieviju un atbalstījuši lielinie-

kus, bet 1919. gadā cīnījušies pret Latvijas atbrīvotājiem.

2. Ka strēlnieki cīņas prasījušas no mūsu tautas pārāk lielus

upurus; sevišķi to attiecina uz 1916. g. jūlija un Ziemassvētku

kaujām.

Kad fronte 1917. gadā galīgi sabruka un vācieši ieņēma gan-

drīz visu Latvijas territoriju, strēlniekiem nekas cits neatlika, ka

kopā ar krievu karaspēka daļām atkāpties uz Krieviju. Vācu

gūstā nokļūt tie negribēja. To neatļāva arī viņu lepnums.

Krievijas toreizējā juceklī dažas latviešu vienības vienkārši iz-

klīda, dažas bija demobilizētas. Daļa strēlnieku pēc tam turē-

jās kopā pulciņos, paturot pat agrāko latviešu pulku nosauku-

mus, bet lielais vairums izklīda pa plašo Krieviju, meklējot dar-

bu un maizi katrs uz savu roku.

Strēlniekus ka izcilus karotājus savu piekritēju rindās centas

dabūt kā Krievijas pagaidu valdība, tā lielinieki, bet pēc 1917.
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gada lielinieku apvērsuma arī tā saucamās Krievijas atbrīvotāju

armijas, kas organizējās kā Krievijas dienvidos, tā austrumos un

rietumos.

Sevišķu plašu aģitāciju starp strēlniekiem attīstīja lielinieki.

Viņi neskopojās ar solījumiem. Solīja neatkarīgu, brīvu Latviju,

neaprobežotu personīgo brīvību un mūžīgā miera paradīzi. Nav

ko brīnīties un nav arī ko pārmest, ja daļa strēlnieku noticēja

lielinieku solijumiem un protams vēlāk viļās. Lielinieki toreiz

nebija parādījuši savu īsto seju, un cik veikli viņi prot maskē-

ties un solīt to redzam jau no tā, ka arī pasaules polītiķi un lielie

valstsvīri noticēja lielinieku solījumiem pat vēl otrā pasaules
kara laikā un vīlās vēl daudz smagāk. Krievijas pilsoņu kara

laikā daudzi strēlnieki vai nu brīvprātīgi, vai arī ar mobilizāciju,
vai vienkārši bada spiesti iekļāvās gan lielinieku, gan arī Deņi-

kina, Kolčaka un citās Krievijas atbrīvošanas armijās. Liela da-

ļa tomēr visiem iespējamiem līdzekļiem izvairījās piedalīties

Krievijas pilsoņu karā, jo uzskatīja to par krievu tautas iekšēju
lietu.

Izsvaidīti pa visu plašo Krieviju, strēlnieki cīnījās, šaubījās,

kļūdījās un pelnīja sev maizi, kā nu kurš to prata un mācēja, bet

palika uzticīgi Latvijai un pie pirmās iespējamības atgriezās

dzimtenē. Krievijā palika tikai latvieši — komūnisti.

Daļa strēlnieku kā brīvprātīgie vai kā moblizētie bija iesais-

tīti arī tā saucamā Padomju Latvijas armijā, kuru 1918. gada bei-

gās lielinieki virzīja uz rietumiem, lai atņemtu Latvijas territo-

riju no vācu okupantiem. Par Latvijas valsts proklamēšanu un

vispārīgi par stāvokli Latvijā Padomju armijas karavīri nebija
informēti. To viņi, it sevišķi latviešu strēlnieki, nedrīkstēja zi-

nāt. Par to nerakstīja arī lielinieku presē.

Padomju Latvijas armija, satiekot ļoti vāju vācu okupantu

pretestību, 1919. gada 3. janvārī ieņēma Rīgu, ieņēma arī lielā-

ko daļu Vidzemes un Zemgales un Kurzemes austrumu daļu.

Latvijas armija tikpat kā nebija noorganizēta, un strēlnieki,

kas atradās lielinieku rindās bija pārliecināti, ka cīnās pret vā-

ciešiem un baltvācu landesvēra daļām par savas zemes atbrīvo-
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sanu, jo lielinieku solījums bija brīva neatkarīga Latvija. Kad

strēlnieki pēc Rīgas ieņemšanas redzēja, ka lielinieki tos pievīluši,

viņi masveidīgi atstāja karaspēka daļas un aizgāja uz savām mā-

jām. Padomju Latvijas armijā palika tikai komunisti. Par to,

kā arī par Padomju Latvijas stiprumu atrodam liecību Armijas

štāba 1940. gada izdevumā "Latvijas Armija 20 gados".

74. lapas puse lasām: —

legūtās ziņas liecināja, ka lielinieku virzīšanās uz priekšu

norit samērā gausi un viņu pulkos disciplīna noslīdējusi zemā

līmenī, jo daudzi latviešu tautības karavīri, sevišķi pēc Rīgas

ieņemšanas, pameta šo pulku rindas, lai dotos uz savām mā-

jām." Tālāk tai pašā lapas pusē teikts: "14. janvārī landesvēra

štāba priekšnieks kapteinis fbn Bekmans ieradās Lielaucē, ku£

kopā ar pulkv. leitn. Kalpaku un viņa štābu noturēja apspriedi

par turpmākās darbības veidu. Apspriedē nāca pie slēdziena,
ka ņemot vērā lielinieku pasivitāti, viņu vājo disciplīnu un viņu

spēku samazināšanos Kurzemē, mums pašiem jābūt aktīvākiem."

113. lapas pusē lasām: —

"Rīgas krišana bija ļoti smags trieciens ienaidniekam, jo sa-

bruka visa tā sauktā Padomju Latvijas armija. Šīs armijas kara-

vīru lielākais vairums bija piespiedu kārtā moblizētie Latvijas

iedzīvotāji, kuri paši necieta lielinieku varu un pirmā izdevīgā

gadījumā centās atstāt viņu karaspēka rindas. Pēc Rīgas kri-

šanas, tad arī sāka izklīst viena lielinieku karaspēka daļa pēc
otras, to karavīriem atgriežoties mājās. Vienīgi nelieli komū-

nistu pulciņi atkāpās uz austrumiem."

Lielais vairums strēlnieku, pametuši Padomju Latvijas ar-

miju, iestājās Latviešu Ziemeļu armijā un partizānos. Partizāni

sevišķi rosīgi apkaroja lieliniekus Vidzemes vidienē, Lubānas

ezera rajonā, Latgalē un Kurzemes augšgalā. Ziemeļu armijai

un partizāniem bija izcilus loma Latvijas atbrīvošanas cīņās.

Liepājas puča rīkotājs ģenerālis Golcs, 1919. gada 22. maijā,

ienācis Rīgā, nodibināja sev paklausīgo Niedras valdību, parali-

zēja Latvijas Dienvidarmijas darbību un kaldināja plānus

pakļaut sev visu Latviju, lai to kolonizētu un no jauna nodotu
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mūsu tautu vāciešu kalpībā. Ziemeļu armija kopā ar igauņiem

šo Golca nodomu izjauca, sakaujot viņa armiju, kas bija lielā

pārspēkā, pie Cēsīm. Ziemeļarmijas Valmieras pulks, igauņu un

partizāņu atbalstīts, tai pašā laikā cīnījās pret lieliniekiem austru-

mu frontē un iztīrīja no tiem Vidzemi līdz pat Latgales robežai.

Pēc Padomju Latvijas armijas sabrukuma, lielinieki noorga-

nizēja jaunu 15. armiju cīņai Latgalē. Pēdējā sastāvēja no krie-

viem un latviešiem-komūnistiem. Latviešu strēlnieku, izņemot
varbūt dažus komunistus, šai armijā nebija, kaut arī daži šīs ar-

mijas pulki lietoja strēlnieku pulku nosaukumus. Komunisti

strēlniekiem bija tikpat sveši, tikpat nepieņemami, cik sveši un

nepieņemami tie bija visai mūsu tautai. Rīgas frontē latviešu

vienībās komūnistu vispār nebija, vismaz man tādi nebija zi-

nāmi. Tie iefiltrējās un izkūņojās tikai armijas sabrukuma lai-

kā un komūnistu grēkus nedrīkst pierakstīt strēlniekiem, tāpat

kā tos nedz toreiz ne arī tagad nedrīkst pierakstīt mūsu tautai

vispāri.

Strēlnieki bija īsti latvju tautas dēli. Tādi viņi palika pārstai-

gājot plašo Krieviju. Kā tādi viņi piedalījās atbrīvošanas un

vēlāk leģionāru cīņās. Pēdējie strēlnieki cīnījās un krita jau

kopā ar saviem dēliem.

Lai atbilde uz pirmo jautājumu būtu pilnīgāka, varētu vēl

pieminēt, ka atbrīvotāju rindās pēc statistikas datiem ap 80%
virsnieku bija no strēlnieku pulkiem.

Kas attiecas uz otro jautājumu — par strēlnieku zaudējumiem

Rīgas frontē, varu noteikti liecināt, ka salīdzinot ar uzdevumiem,

kurus strēlnieki veica, tie nebija lieli. Lielāki zaudējumi bija

vienīgi 6. Tukuma latviešu bataljonam 1916. g. jūlija kaujās un

I latviešu brigādes pulkiem 1917. gada janvāra kaujās. Šos zau-

dējumus novērst toreizējos apstākļos nebija latviešu komandie-

ru spēkos.

Pēc sīki ievāktām ziņām, strēlnieku zaudējumi Rīgas frontē,

t. i., kritušie un no ievainojumiem mirušie nedaudz pārsniedz
3.000 vīru. Skaitli tieši neatceros, bet katrā ziņā tas bija zem

3.500. Turpretim latviešu kopējie zaudējumi Pirmā pasaules



71

karā visā krievu armijas frontē bija apmēram 35.000. Salīdzinot

dotos skaitļus un ievērojot strēlnieku cīņu nozīmi mūsu tautas un

valsts dzīvē, šos strēlnieku zaudējumus nevar uzskatīt par pā-
rāk lieliem. Tos gan stipri pārspīlēja lielinieku aģitātori 1917.

gadā, lai kūdītu kareivjus pret virsniekiem un komandējošo

sastāvu, lai grautu disciplīnu un vājinātu strēlnieku pulku kaujas

spējas.

Nesekosim šim piemēram, nekritizēsim un negrausim. Ja

esam īsti latvieši, nolieksim savas galvas kritušo varoņu priekšā.

Vienalga vai tie bija strēlnieki, atbrīvotāji, vai leģionāri, vien-

alga vai tie atdeva savas dzīvības cīnoties dzimtenes laukos

vai citās frontes daļās, visiem viņiem bija viens un tas pats mēr-

ķis — stāvēt un mirt par savu tautu, par savu valsti — par brīvu

neatkarīgu Latviju. Šo cīnītāju piemiņa mums vienmēr būs

svēta.

Ģenerālis M. Peniķis, kā armijas komandieris. Viņš pulkveža dienesta

pakāpē komandēja 2. Rīgas pulku Ziemsvētku kaujās. Sarakstījis grā-

matas par I pasaules karu un latviešu strēlnieku kaujām.
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Edvins Mednis

TĀ STRĒLNIEKI IEBRIDA UGUNĪ

Atmiņas par Ziemassvētku kaujām un to, kas sekoja pēc tam

Gājiens puteni.

Ik gadus Ziemas svētkos Daugavai joņo pāri ass, salts vējš.
Tā auros izskan atmiņu balsis un lielās cīņas atbalsis. Vēja grū-

dienos ieskanas izmisums ar kādu latvji metās cīņā pret ienaid-

nieku.

Sniega pārslu lidojums ir spārnots sveiciens šai trauksmei.

Tās klāj pāri baltu piemiņas segu sarkanām asins straumēm, kas

toreiz ieplūda baltos sniegos, un kas tagad, blakus citām, cēli

uzņemtas Latvijas karogā.
Toreiz (1916. g. 21. decembrī) līdz svētkiem bija palikušas

nedaudz dienas. Strēlnieku vairums atradās Rīgā īsā atpūtā,
kas bija apvienota ar straujām kaujas apmācībām. Tie cerēja

svētkus sagaidīt gaišos mājokļos, nevis apledojušos laukos. Gan

klīst baumas par tuvām kaujām, gan mēs rītos un vakaros stur-

mējam vācu nocietinājumus apmācību laukā, tomēr gribējās ti-

cēt, ka viss tas notiks mazliet vēlāk. Visu, ko vajadzēs, paveik-

sim, kā strēlniekiem pieklājās, arī pēc svētkiem. Tā šīs dienas

pagāja gatavojoties un arī it kā negatavojoties svētkiem, līdz

pienāca pavēle:
Tuht jādodās uz fronti! Tur gaida liels uzdevums. Liela

caurraušanās kauja."
Vidzemes pulka virsnieki pēdējo reizi salasās pulka štābā, —

Torņkalna "Baltā namā". Te pulkvedis Zeltiņš dod pēdējos no-

rādījumus, te vēl izskan pēdējās pārrunas.
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Vairums virsnieku ir jauni, bet jau kaujās norūdīti vīri. Ve-

cākais mūsu vidū ir pulkvedis. Bet šovakar viņš it kā nokratījis

gadu nastu. Viņa roku mājieni ir ātri un varētu pat teikt —

jauneklīgi. Tāpat ātri un sparīgi skan viņa balss. Viņš jūt, kādu

lielu uzdevumu nu jāuzņemās personīgi viņam, jo viņš vadīs vi-

su pulku lielā kaujā.
Līdz šim cīņās vairāk piedalījušās atsevišķas rotas vai izlūku

komandas un tālab pulkveža virvadība nav varējusi spilgtāki iz-

pausties. Nu tas būs citādi. Lielais uzdevums ir licis kļūt lielā-

kam arī pašam pulkvedim savās un tā virsnieku acīs.

Tomēr šinī sanāksmē ir vairāki acu pāri, kas saskatās savā

starpā un pēc tam vērš kopējus skatus iepretim I bataljona ko-

mandierim.

Atkal un atkal. Šie skati ir sevišķi draudzīgi un iedrošinoši

un tie it kā pateic: Ja gan, gan jau viss būs vareni un labi.

Tā I bataljona komandierim iznāk pakavēties atmiņās pie
nesenām un ļoti dramatiskām nakts stundām.

Tās bija ļoti īpatnējas nakts stundas un tā bija stipri drama-

tiska sanāksme, —it sevišķi tā laika apstākļos. Tālab tās pelna

īsu atzīmējumu.

Tas bija noticis pirms pāris dienām. I bataljona komandieris

pēc nogurdinošas dienas un vēlām kaujas mācībām jau gata-

vojās doties pie miera, te pie loga atskanēja ass klauvējiens un

istabā ienāca vairāki pulka virsnieki.

Viņu soļi bija uzmanīgi, bet gaita jo pacilāta un varēja no-

jaust, ka tas nebija vienkāršs, parasts pamudinājums, kas bija

pamatā šim atnācienam.

To runas vīrs uzsāka: Pulks drīz izies kaujās. Mēs vēlētos,
lai tām būtu lielāki panākumi un mazāki upuri. Bet mēs bažī-

jamies, šaubāmies, vai mūsu labākais vadītājs varētu būt mūsu...

pulkvedis.

Ar to bija pateikts daudz, negaidīti daudz un runātājs ap-

klusa. Tad cits virsnieks turpināja viņa vietā: Te nav domāta

kāda nakts sazvērnieku sanāksme, vai kas tamlīdzīgs...
— Bet kas tad, kungi? — bija jaieminās jaunam kapteinim,
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kas komandēja I bataljonu: Es galīgi nesaprotu jūsu nāciena

iemēslu.

— Lūdzu atļaut turpināt, — atkal uzņēma valodu pirmais ru-

nas vīrs: Mēs esam runājuši caurām naktīm pirms nolēmām

ierasties pie jums, lai atrisinātu kādu nolādēti sarežģītu jautā-

jumu. Un tieši, —kā lai, ieturot augstāko kareivisko disciplīnu

un dziļāko cieņu pret goda vīru mūsu pulkvedi, tomēr nodroši-

nātu pulkam labāko vadību kaujā.
Tam sekoja jaunas, ilgas un dramatiskas pārrunas, līdz ba-

taljona komandierim bija jāuzklausa kopējais priekšlikums: Mēs

visi pilnīgi un visvairāk uzticamies jums, jo esat vadījis mūs dau-

dzās kaujās, kāmēr mūsu pulkvedim galvenie mūža piedzīvoju-
mi bijuši līdz šim tikai Aizamuras robežu sargu vienībās, kaut

kur aiztālā Sibīrijā. Tamdēļ mēs vairāku pulka virsnieku un

strēlnieku vārdā lūdzam jūs visos iespējamos kaujas brīžos uz-

ņemties faktisko vadību un mēģināt ietekmēt arī mūsu sirmo

pulkvedi.

Tas bija dramatiski augsti sastrēdzināts brīdis. Bija skaidrs,

ka šie karavīri pacēlušies pāri personīgām interesēm un pāri pa-

rasto reglamentu burtiem, jo viņus vadīja kāda augstāka doma

un cēlāka vēlēšanās, — saslēgties pirms kaujas īpaši saliedētā

vienībā un dižā asiņu brālībā, jo savstarpējā uzticēšanās un dro-

ša paļaušanās sev un vadībai ir galvenais, kas ved pāri nāvei un

pretim uzvarai.

Bataljona komandieris jutās mazliet neveikli par nepelnīto

izcelšanu, bet viņš nedrīkstēja pretoties šādam aicinājumam.

Un pēc īsas, bet asas iekšējas cīņas, viņš pamāja ar galvu:

"Labi, — lai notiek, kā vēlaties. Kaut gan tas nebūs viegli.

Kaujas laukā var izrādīties, ka esam nostatīti kaujas pavēles

priekšā. Un ka vienīgā izeja ir tās izpildīšana. Kaut arī nevien-

mēr tas var izrādīties pareizi un nepieciešami. Bet ja vien būs

kāda cita, labāka un uzvarai tuvāka izeja, varēsit rēķināties ar

mani. Tomēr, — nostāsimies un stāvēsim visi aiz mūsu pulk-
veža. Tas ir un paliek — galvenais."

Ta mes palikām vel vairāk vienoti, nevis sašķelti. Viss gal-
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venais bija izrunāts un nokārtots. Sakas klusi un stipri rokas

spiedieni, jaunā brālībā saslēdzoties.

Jo spēcīgi jaunā kapteiņa roku saspieda pulka ārsts, kas bija

sevišķi apmierināts un varēja būt viens no šīs nakts sanāksmes

galvenājiem ierosinātājiem. Viņi abi bija piedalījušies kopējos

izlūku gājienos un to laikā bija ieskatījušies viens otra kareivis-

kos vaibstos visdziļāk. Šī sadraudzība, kas bija noslēgta kaujas

drāmas apdvēsmojumā nu bija ietekmējusi jaunu kareivisku

drāmatismu.

Tā tas bija noritējis tam nupat notēlotā nakti. Kādas tam vi-

sam bija izrādījušās sekas?

Ja mazliet aizsteidzamies mūsu stāstījumam priekša, varam

teikt:

Pulkvedis bija droši un varonīgi vadījis pulku un ar viņu bija

lepojušies visi, vairākas reizes.

Vienīgais tikai viņš bija pārāk strauji saucis "Uz priekšu!"

un "Durkļos, — urrā". Dažas reizes, kad būtu bijis iespējams ar

mazāku straujumu gūt neko mazākus panākumus. Un 23. de-

cembra nakts kaujā nez vai pareizākais bija atsist vācu triecie-

nu ar kājās pacelta bataljona prettriecienu, kad varētu pielietot

vijīgākus vācu aizturēšanas manevrus. Bet varoņus neviens ne-

soda un nenosoda.

Tomēr kaujas un tās iznākumus var novērtēt arī dažādi. Un

tālab lielo cīņu vēsturi var kuplināt arī mazliet citādi izteiktas

domas, vēl jo vairāk tāpēc, ka mums, — strēlniekiem nez vai vēl

iznāks kāda iespēja trimdas apstākļos savstarpēji parunāties.

Šabloniski spriedumi un dažu apstākļu noklusēšana ne aiz-

vien ir labākais pēc lielām, vēsturiskām kaujām, kuru manto-

jumu izmantos paaudžu paaudzes un kuru atblāzmā daudzi lieli

rakstnieki meklēs dziļas un īpatnējus iedvēsmas avotus.

To rīcībā ir jānodod daudz vairāk no kauju iekšējiem sa-

strēdzinājumiem un to vienreizējā traģisma, kā tas nereti ir

darīts līdz šim. Šo un tikai šo iemēslu dēļ te atsegti tie drāma-

tiskie brīži, kuri citādos apstākļos būtu līdz ar to acu liecinie-

kiem nogrimuši pilnīgā aizmirstībā vai paņemti līdz "kapā".
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Nekad neaizmirsīsim, ka kaujas un gatavošanās cīņai nekad

nebūs un arī nav bijušas tik vienkāršs process, kā tas norakstu-

rots vidus mēra sacerējumos un taktikas kursos. Te cilvēku lik-

teņi un to dvēseles tiek savandītas no zemes līdz debesīm. Un

ka, runājot par šo titānu cīņu ar sevi un pret visiem pekles sarež-

ģījumiem, mēs nekad nevaram būt pārāk atklāti un patiesi, pret
sevi un arī citiem. Jo nereti par atklātāko izliekās tā valoda,

kas prot apslēpt — visvairāk. Neredzu nekādu iemeslu, lai aiz

tās būtu jāslēpjās mums — strēlniekiem. Jo visi varoņi paliek

savos pjedestālos. Un daži pacēlās vēl augstāki, ja redzam, cik

grūtos un traģiskos apstākļos tie tomēr ir palikuši īsti cīnītāji

un varoņi.

Tas jāsaka par mūsu dižo pulkvedi. Un arī vēl par vienu ot-

ru daļas komandieri, kas toreiz nepelnīti cietis no klusas savējo
kritikas. Tas ir skaidris tagad, bet toreiz dažbrīd vēl nebija
tā izprotams.

Tālab jāsaka, ka es pats ar diezgan mainīgām un neskaidrām

sajūtām piedalījos jau minētājā lielajā apspriedē, — pirms izšķi-

rīgās kaujas, — pulka mītnē "Baltajā namā".

Jo, kā jau teikts, mūsu pulkvedis bija goda vīrs un ar cēlu

karavīra stāžu, kas tomēr vēl nebija pārbaudīta nevienā strēl-

nieku kaujā. Un tā, blakus ticībai un uzticībai, bija atzagušās
arī jau minētās šaubas.

Tās bija godīgas un kareiviskas šaubas, un tās noteikti bija iz-

jutuši kauju pirmbrīžos arī citi karavīri, līdzīgos vai arī mazliet

citādos apstākļos. Tā ir godīga kareiviska sajūta un nav nekāda

iemēsla to noklusēt. Pat Briedim bija jānodibina sava autori-

tāte viņa strēlnieku acīs pirms kaujas. Tas pats tādā pat mērā

jāattiecinā uz visiem citiem kauju vadītājiem un vadoņiem.
Šīs klusās šaubas tomēr izgaisa pēc nomierinošās domas: Gan

jau būs labi. Jo visu sirdi, dvēseli, visu esmi un būtību pārņē-

ma viena vēlēšanās un doma :

iespējami labi un pienācīgi sagatavoties kaujai. Jāņem

vērā, ka pirms ikvienas kaujas pats galvenais ir pienācīgi saga-

tavoties tuvējai cīņai. Tas nav viegli, jo šo nervu sastrēdzināju-



77

mv var panākt tikai pēc noteikta un samērā ilgāka gribas un

nervu ietrenēšanas. Karavīrs, kas atrodās aizmugurē ātri pār-
vēršās aizmugurniekā, un gandrīz ne ar ko neatšķīrās no paras-

tājiem aizmugures iemītniekiem.

Bet, kad ieskaņās taure, notiek strauja un pilnīga pārvērša-

nās. Tava miesa vēl ir Pārdaugavā, bet gars jau aiztraucies tu-

vējā frontē. Tevī iedegās kluss, satraukts liesmojums, kas sāk

apgaismot tuvējo cīņas ceļu. Šoreiz tā nebija vienkārša gatavo-

šanās. Bija skaidrs, ka dodamies pretīm lielām, vēl nepieredzē-

tām kaujām. Tālab asas bija gatavošanās domas un jo satrauk-

tas tuvās cīņu trīsas.

Ja pielaiž, ka garīgie viļņojumi nekad neiznīkst, tad tie gadu

gadiem vēl atspoguļojās "Baltā namā" sienās, un pievienojās

mūsu Balto māsu dvēseles trīsām, kas arī bija pārdzīvojušas dau-

dzus liktenīgus brīžus šaī pat namā.

Pulks ieslīd naktī

Mūsu pulks bija sagatavojies gājienam. Un drīz tas jau ie-

slīdēja naktī. Mums garām aizslīdēja Zasulauka nami un pēc

tam aizpilsētas nameļi.

Tad mūs sagrābj smagās ķetnās melna tumsa un dziļš sniegs.

Jā, — tumsa un gandrīz neizbrienams sniegs. Tomēr rotas un

bataljoni smagi veļas uz priekšu.

Solis pēc soļa sastata kilometrus, garus kilometrus, kas iz-

rauti no tumsas un smagā ceļa ķetnām. Ja mēs nebūtu strēlnie-

ki, bet 1953. g. amerikāņi, mūs frontē nogādātu vešus, gan lid-

mašīnās, gan džipos. Tā mēs cīņu laukos nonāktu moši un svai-

gi, nevis līdz nāvei noguruši un nogurdināti.

Bet ir tikai 1916. gads un esam latvieši, un tēvu zemei grūti

laiki un dēliem jāsteidz palīgā.

Sniegs un ceļš vēl smagāk pielīp zābakiem un ceļa somām.

No melnās tumsas izaug vēl tumšākas ēnas, kas atgādinā vasar-

nīcas un priedes. Jūrmala, —latvju Jūrpils!

īsa atpūta. Un kolonna atkal smagi dodās tālāk. Kopš laba

laika esmu nokāpis no komandiera meļņa, ar kuru biju jājis ba-
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taljona priekšgalā.

Jāmēģina iet blakus strēlniekiem. Tā var apmainīties ai-

riem dažus vārdus un labāk izjust ceļa grūtības. "Vai drīz no-

nāksim galā?" — izskan klusi, aprauti jautājumi.
— Ne, — vel ne tik drīz. Un arī, kad būsim nonākuši tur,

4. Vidzemes str. b-na izlūku komanda Ķemeros 1916. g. martā. Vidū ko-

mandas priekšnieks virsl. E. Mednis, blakus — leitn. J. Bērziņš. Tā pa-

ša gada rudenī E. Medni iecēla (jau št. kapteiņa pakāpē) par I b-na

komandieri.

vel īsti nebūsim nonākuši galēja galā, — jāatbild un jāpaskaidro

jautātājiem.

Laiks jau labi pāri pusnaktij. Kolonna klusu brien uz priek-
šu. Brīžiem iešķindās durklis, iegrābās katliņš, ieklaudzās munī-

cijas rati. Ja nebūtu dzirdami šie trokšņi, varētu domāt, ka uz

priekšu virzās dīvaini, apsniguši spoki, vai gatavojās kāda vēl

nepieredzēta nakts parāde.
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Priedes šalc drūmu vēju dziesmu un tā sāk dīvaini iemidzināt.

Savadi:

Turpinu iet, bet dzirdu ap mani nu šalc citas, vasarīgas prie-

des. Un tuvu, pavisam tuvu dzirdama viegla viļņu krākšana.

Mūsu pulks nostājies vakara jundai. Skan taures, dārd bun-

gas, skan komandas, un cauri visam maigi un saulaini šalc prie-
des.

Mes noņemam cepures un dziedam lūgšanu, kurā neparasti

un tomēr tik svinīgi saskaņoti vārdi:

Dievs, svēti
, Latviju! Tu esi musu stipra pils, Tu augsts pa-

līgs, kas mūs nepievils...
Skan atkal taures, bet nu jau ir rīta junda, kas pārriet strau-

jā un viesuļainā kaujas trauksnī.

No teltenēm un vasarnīcām metās laukā strēlnieki, skrējienā

piesprādzējot patronu somas un piespiežot klāt spožas šautenes.

Tie vareni un braši puiši, un visu priekšgalā izrāvušies mani iz-

lūki Krastiņš, Mazpolis, Strautnieks un mazais Veidmanītis.

Nu ejam triecienā. Tarkš ložbērēji, kauc šrapneļi, bet viss

pārjoņo pāri. Tik straujš ir trieciena lidojums. Ir tik saulaini

un gaiši, tāpēc, ka cīnāmies kopā, ka esam savējie, ka gribam pa-

nākt kaut ko gaišu.
Tad pāri visam sakt dunēt, dungot smago dižgabalu muziķa,

ka milzeņu dauzītas milzu bungas:

Bang — ta — ta
... bang — ta — ta

...
rata —ta — ta

...

Pastreipuļoju un
... atveru acis. Tuvā tāluma kaut kur iedu-

nējušies lielgabali, un dažas kārtas iztarkšķējuši ložmetēji.
Mazliet pagulēts, — soļojot. Labāk sēdīšos atkal mugurā

melnim. Strēlnieku stāvoklī atkal esmu iejuties pietiekami labi.

Sāk aust rīts

Smags, piedrūmis rīts. Tomēr tas ir rīts, kas atvedis jaunu

piefrontes dienu. Mūsu priekšā izaug dažas ēkas un šķūnīši.
Otrais bataljons aiziet kaut kur tālāk. Bet manējais (pirmais) ie-

velkas uz atpūtu šinīs, pa pusei izpostītās ēkās. Līdz vakara

rietam!

Tikai atpūsties laikam iznāca retiem. Kaujas lauka tuvuma
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ierādītie mājokļi ir pārāk šauri un salti. Miegu dzen projām arī

priekškaujas satrauktība. Un, galvenais, virsniekam neļauj at-

pūsties daudzie un dažādie pienākumi, gan pārbaudīt, kā no-

vietoti un apgādāti strēlnieki, gan tuvāk iepazīstoties ar kaujas
uzdevumu.

Stundām ilgi kamanās apbraukājam tuvās nakts kaujas ra-

jonu. Cauri mežiem un sīkajām stigām no vācu nocietināju-

miem nav saskatāms tikpat kā nekas. Kāda dzeloņjoslas rinda,

vai kāds uzbērums. Tas arī ir viss. Bet galvenais ir tas, ka ne-

vien acis, bet arī kareivīgās domas ir skārušas pretinieku.
Satrauktas domas, kā šautras jau ir traukušās un iztraukušās

tā nocietinājumiem cauri. Tā kaujai ir mazāk sagatavotas acis,

bet gan sirdis. Pa ceļam iznāk īsa sastapšanās ar Briedi. Bet

viņš skatoties mūsos it kā labi nesaskata mūs, jo visa viņa ska-

tīšanās vērsta pretīm daudz kam lielākam. Briedis zina, ka aus-

tot rītam, viņš ies trieciena kolonnas priekšgalā, un viņa drošā

pārliecība ātri un droši pārnāk arī mūsos.

Ta ir zīmīga sastapšanas pirms kaujas.

Tas ir it ka kaujas garīgā vadoņa svētība un svētījums.

Toreiz vel nezināju, ka man drīz iznāks Briedi sastapt vēl-

reiz, daudz citādos un mainītos apstākļos.

* * *

Vakara krēslā būs ar bataljonu jādodās tālāk. Un kādā pie-

kalnītī salasu ap sevi tūkstots vīrus, lai nolasītu viņiem kaujas

pavēli un pēc tās armijas komandiera ģen. Radko-Dmitrijeva uz-

saukumu latviešiem. Drūmi šalca kāpu priedes it kā kaut ko

ļaunu vēstīdamas. Drūmi nāca virsū nakts, smagus svina spār-

nus valstīdama. Bet tā gribējās nokratīt apkārtējo drūmumu

un tā skaļi, pasvītroti skaļi lasīju pavēli un uzsaukumu. Kareiv-

ju pelēkie mēteļi saplūda kopā drūmā, svinīgā svinā. Vīru

sejas bija drūmas, bet viņu skati gaiši. Tā nebija bravūrīga pie-

krišana, skaļa urrā kliegšana, kādu redzam filmās un lētos ro-
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mānos, bet gan tā bija īstu vīru drūma un nopietna vienošanās.

Jauns savstapējs

uzticības zvērests.

īstenībā nolasītie vardi bija pārak skaļi un lieki, jo strēlnieki

tāpat ticēja saviem spēkiem un zināja savu pienākumu.
Mums bija

jāielauzās Zemgales vārtos

un tad jāatrauj tos vaļa līdz Jelgavai. Mums palīdzēs ari citas

rokas (vēl nezinājām, cik tās dažiem palīgiem izrādīsies vājas).
Tālākais uzdevums bija doties tālāk Kurzemē. Atbrīvot dau-

dzos tautas brāļus, sekmēt atgriešanos bēgļiem. Bet tik vilinošs

izlikās arī tuvākais.

Strēlnieki dziļa, drūmā pacilātība izklīda, lai drīz no jauna

sakārtotos — gājienam.
Drūmie vēji nikni iegaudojas un pāri kāpām saka virpuļot

putenis. Tas padarīja gājienu vēl grūtāku.

Bet kaujas tuvuma satrauktie prāti bija tīri apmierināti ar

šo puteni. Jo tas noklāja baltu, necaurredzamu segu starp

mums un pretinieku. Nu vacus palīdzēs pārsteigt nevien tuvie

svētki, bet arī

putenis.

Gājiens vilkās uz priekšu vēl lēnāki, nekā izejot no Rīgas.

Sniegs bija vēl dziļāks, strēlnieki vēl vairāk noguruši. Uzliksim

•arī mēs mugursomas, šauteni, apjozīsim sev apkārt 180 — 200

patronas, uzvilksim smago mēteli, ūdens zābakus, vai citus sma-

gus apavus, un jērenicu un tad pamēģināsim droši un pacilāti

soļot cauri divām negulētām naktīm, mežiem un sniegputeņiem.
Tikai tad mēs kaut cik tuvināsimies strēlniekiem.

Nakts gājiens

brīžiem apstājās, kad viena kolonna šķērsoja ceļu otrai. Tad

atkal turpinājās traukšanās uz priekšu, cauri kupenām, kas ķē-
rās kājās, un sniega pārslām, kas lipināja acis. Mēs ejam, atkal

velkamies un ejam līdz sākam apstāties arvien biežāk.

Apsnigušas kolonnas un sīkākas karotāju grupas paliek pa

labi un kreisi. Noslēpumaini kustās smagi un ar brezentu ap-
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segti snuķi. Tā, — ieradušies ari dižgabali.
Esam jau cīņas vietā. Cik daudzas kolonnas un daļas ska-

tītas baisīgā puteņa stundās. Bet vēl vairāk ir to, kas nav re-

dzētas mūsu ceļā. Kaut visu sedz nakts un putenis, tomēr kaujas

daļas salasās klusi, paslepeni, lai kā dzelzscilpa piepeši un spēji

sažņaugtu pretnieka kaklu.

Plašais, piesnigušais mežs liekas apklusis. Bet kad tam iz-

iet cauri spēja
aukas brāzma, šķiet, tas ir aukainas šalkas, kas izlau-

zušās no tūkstošām sabangotām krūtīm. Viss dzimtenes mežs sa-

vādi atdzīvojies. Vēl nekad tas nav slēpis tik varenu spēku, kas

kā mednieku noasinātas bultas gaida vienotas gribas pavēli —

pārvērsties tērauda straumē! Uzkliegt naidniekam latvju vie-

noto gribu.

Šī kauja būs varenākais spēka izpaudums, kādu latvju tauta

jebkad izrādījusi. Tās varenais viļņojums jau sāk celties. Jau
sāk lasīties vilnis aiz viļņa, lai varētu sākties lielais straumojums.

Briedis kaujas naktī

Lai kur arī atrastos latvju pulki un bataljoni, visvairāk ska-

tu ir pavērsti uz tautas varoņa tēlu. Viņš šinī naktī iet un kus-

tās kā parasti. Bet tas liekās tikai viņam. Jo skatītāji (un arī tie,

kas Briedi redz ar gara acīm) redz, ka viņa seju un kustības pa-

vada jauns apmirdzums.

Viņš rīkojās un pilda savu lomu lielas latvju varoņu mistērijas
centrā. Tā to skata redzīgākie skati. Parastājiem skatītājiem
visas norises liekas vienkāršākas un reālākas. Un tomēr arī viņi

izjūt zināmu mirdzumu ap šīm norisēm. Tās ir vienreizējas un

vairs neatkārtosies — nekad.

1. pulka caurlaušanas ceļu brīvos 1. bataljons, ko vada Brie-

dis.

Dzeloņtīkliem klusi izcirtīsies cauri 1. un 3. rota. Šo rotu

drāšu griezēju grupas jau iepriekšējā naktī uz vietas iepazinu-

šās ar savu uzdevumu. Tāpat viss daugavgrīviešu pulks šeit

ieradies pāris dienas agrāk par citām I brigādes daļām.
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Ir darīts viss, lai grūti ticamos panākumus sagatavotu vien-

kāršā
un viegli noticamā veidā.

Naktī uz 23. decembri

(5. janvārī 1917. g. — pēc jaunā stila) tūlīt pēc pīkst 24 iziet dar-

bā drāšu griezēji, tērpti baltos mēteļos. Tie atgādina chirurgus,

kas ar operācijas nažiem izdarīs bīstamus griezienus pretinieka

dzelzs miesā.

Gājēji pa ceļam kāda piesnigušā mežmala apstājās. Kapt.
Briedis vēl reiz atkārto uzdevumu un saka:

"Ņemiet vērā, ka aiz jums kaujā ies visa rota, pēc tam ba-

taljons, pulks, visa brigāde. Ja nepaspēsit veikt savu uzdevu-

mu, tas var būt liktenīgs ne vien mūsu brigādei, bet visam cīņas

iznākumam.

Mums nav ceļa atpakaļ, jo tam jāved tikai uz priekšu. Mums

uzdevums jāveic. Un mēs to — paveiksim. Novēlu jums labā-

kās sekmes. Tātad, drāšu griezēji, — pie darba!"

Vēl rokas mājiens un strēlnieki, kā baltas ēnas, aizslid uz

vācu nocietinājumu pusi. To domas ir satrauktas, bet jūtas pa-

cilātas.

Viņu vidū tikko bijis Briedis un viņus nu pavada tā atvadu

svētījuma zīme. Dažs nav dzirdējis visus vadoņa vārdus, jo

tos auka izraustīja uz visām pusēm. Bet visi ir dzirdējuši dro-

šo pārliecību, lielo ticību vadoņa balsī un tā nu pavada tos cau-

ri naktij.
Strēlnieki jau slid cauri piesnigušiem krūmiem un tad sāk

līst pāri platai pļavai, kuras otrajā pusē noslēpumaini paceļas

dzeloņu žogi.
Drāšu griezējiem bija grūts uzdevums. Kadu stundu pēc

pusnakts putenis

pārstāja dzenāt sniega blāķus.
Sāka noskaidroties.

Dažreiz pat pie mākoņu spraugām piespieda vaigu blāvs

mēness. Nolāpīts, —
tas pavisam nebij vajadzīgs! Tas izlūkiem

nepatika pavisam.
Tomēr tie uzmanīgi pabeidza savu pielišanu. l.rotā grieze-
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ju grupu vadīja leitn. Prauliņš, 3. rotā — leitn. Malcenieks (vār-

da brālis plkv. Malceniekam). Viena no šīs rotas grupām bija

pakļauta kaprālim Meinertam (vēlākam virsn. vietn. Gundegām).
Savus iespaidus liktenīgajā naktī viņš atstāstīja šādi:

"Ceļš mums zināms un drīz esam pie mērķa. Satraukums

gan ir lielāks un daudz kas izliekas citādāks, bet mēs nenomal-

damies. Kā pirmie žogam pielien un tūlīt uzsāk griešanu kapr.

Konstantīns Likarovskis un str. Matiss Duncis. Tiem seko otrs

griezēju pāris, — strēlnieki Kāposts un Miķelis Briedis.

Mes ar str. Jāni Āboliņu atguļamies dažus soļus aiz griezē-
jiem, vērodami darbu un apkārtni.

Darbs sakas labi un bez kavēkļiem. Tas nomierina. Sirds

gan sit asi, bet tas ir labs priekškaujas satraukums.

Zvākš, —gaisos uzskrien raķete, plikš, — plikš, — kaut kur

iesānis aizklaudz šāvieni. Tie norāda, ka vācu sargkareivji ir

modri. Bet tie vēl nenojauš visu. Paiet tomēr ilgs laiks, ka-

mēr griezēji var ziņot, ka ceļš izgriests cauri pirmajam sešu

rindu žogam. Bet priekšā vēl vairākus soļus viens no otra ir

sagulušies divi citi, vēl nepārgriestie žogi. Ar šo ziņu nosūtu

J. Āboliņu pie rotas komandiera. Bet griezējiem pavēlu jo uz-

manīgi turpināt darbu pie nākošiem žogiem.

Lēni velkās laiks. Mūsu pusē viss klusu. Tikai dažs ienaid-

nieka šāviens un pa retam izšauta raķete atgādinā, ka laika ri-

tums nav pavisam apstājies.

Atkal, ka pūķis šņākdama un

spokaini blāzmodama

lēni krīt raķete, savām ugunīgām acīm mūs meklēdama. Bet

strēlnieki nekustīgi piekļāvušies naidnieka žogam. Uguns pūķis
vēl nezin, ka plēšam pušu tā dzeloņaino apvalku. Atnāk Ābo-

liņš ar ziņu no rotas komandiera, ka pirmā griezēju grupa vairs

nevar savu uzdevumu veikt (tur sargi pārāk modri un tiem izde-

vies sašaut divus griezējus). Tādēļ visa rota sekos tieši — mums.

Tā vēl svarīgāks ir kļuvis mūsu uzdevums.

Sajutu, ka vairs ne vienīgi manēja, bet jau kopīgā musu va-
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doņa griba vadamušu darbību. Jūtams, ka ienaidnieks jau kaut

ko pamanījis un sāk nervozēt.

Netālu pa labi, kurp aizgāja pirmā griezēju grupa, drāšu

žogos pa laikam iezibās uguntiņas, kad tos ķer vācu sargu šā-

vieni.

Reizēm ierakumos dzirdama staigāšana un tada ka ieroču

ieklaudzēšanās.

Tieši iepretim mums draudīgi glūn ložmetēja ligzda. Nebū-

tu joks, ja tas piepeši ierunātos!

Raķetes izšauj tam blakus mazliet pa kreisi. Eja cauri žogiem
tiek griezta ieslīpi, no kreisās uz labo pusi, lai tieši no priekšas

to tik labi nevarētu ieraudzīt.

Bet griezēji pagurst, tos traucē raķetes un šāvieni. Beidzot

griezēji pa vienam atgriežās un ziņo, ka

ceļš brīvs

cauri visiem žogiem. Tā lieliska ziņa. To tūlīt pavēstu rotas

komandierim. (Vēlāk par labi novadīto darbu Gundega krū-

tīm piesprauda Jura krustu un pēc tam — Lāčplēsi).
Pienāk pavēle — atgriesties rotā. Tur satiekam arī pirmo

griezēju grupu. Tās vadītājs K. Rudzītis stāsta, ka to darbs

priekšlaikus pamanīts. Dižkareivis Jēkabs Gailis kritis un kāds

strēlnieks ievainots. Tā arī grupai pavēlēts atgriesties, jo bi-

jusi vāja cerība, ka tai izdosies pabeigt darbu.

Rotas komandieris drāšu griezējiem dod jaunu uzdevumu.

K. Rudzītim un man pavēlēts novietoties pie žoga izgriestās

ejas un ar kabatas lampiņu rādīt rotai uz to ceļu. Kad sāksies

trieciens, mums visiem griezējiem vēl jācenšās paplašināt eju

un tiklīdz rota būs izrāvusies žogam cauri, mums tai steigšus jā-

pievienojas.
Drīz atkal esam pie žogā izgrieztās ejas, un, ieņēmuši vietas

katrs savā pusē, rādām savējiem uguntiņas un, protams, tā, ka

to nemana pretinieks.
Ka no zemes izlien baltas ēnas un klusu, noteikti mums tuvo-

jas. Tā mana rota. Beidzot.

Brīdis, kad stundenis pievirzījies pl. 5 un 20 minūtēm. (Maza
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aizkavēšanās bija likusi triecienam sākties 20 min. vēlāk): Gai-

sos uzvijās raķete, šoreiz no mūsu puses.

Baltas ēnas ātrā gājienā cita aiz citas

slīd cauri ienaidnieka žogiem.
Šie mirkļi šķiet vismocošakie. Pirmās ēnas jau pārslīd pāri val-

nim, ietraucas ierakumos.

Tuht sāks riet vācu ložmetējs. Tūlīt! Tuht nakts pārvērtī-

sies ugunīgās liesmās! Bet vācu uguns jau apklusināta!
Tiek izšautas vairākas raķetes un nervozi ieplikšķas atse-

višķi šāvieni. Bet uguns rēkoņa izpaliek.
Dzirdu sava komandiera balsi:

"Granātas!" Un mežā atbalsojās to asie sprādzieni. Naid-

nieks pilnīgi pārsteigts. Un viss noritējis tik gludi un saskaņoti,
kā kaujas apmācībā.

(Vispārējā kaujas satraukumā iecirtās spēja grāviena troksnis,

kad sašķīda vēl nepārgriestās žogu rindas 1. rotas iecirknī. Tām

leitn. Kevešāns ar 3 strēlniekiem, jo veikli un aukstasinīgi bija
uzmetuši dažas 6 mtr. garus piroksilīna lādiņus. Tie bija pa-

matīgi izšķaidījuši drātis ar mietiem uz visām pusēm. E. M.)

Gundegs atmiņu tēlojumu pabeidza šādi: "Tagad jūtamies,

kā savās mājās un ieraujam dūšīgi. Tā zēniem nav pirmā ielau-

šanās un tie zina, kas darāms. Vācietis no blakus iecirkņa

mūs apgaismo ar raķetēm un

uzjautrina šāvieniem.

Nu visi četri vadi ir žogiem cauri un cīņas troksnis sāk vel-

ties uz priekšu. Kāda lode ķer drāti un sprāgst, pie kam sīka

šķembele ieskrambā man roku. Protams to pamanu tikai vēlāk.

Pie žogiem neviena krituša tomēr neredzu. Mums šonakt smai-

da kaujas laime. Kauja iedziļinājās mežā un jau uzliesmo daža

patvertne. ledunas lielgabali un iedegas šauteņu kori. Arī es

dodos līdzi ugunīgam jūklim."

No nakts izšāvās liesmas

To šautras partraucās mežiem, iejoņoja mākoņos. ledunejas

lauki, meži, apvāršņi.
Nāve mirdzēja strēlnieku durkļos, kas traucās uz dienvidiem.
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Nāve smējās ložmetēju rīklēs, kas sprostoja latvju ceļu. Virs

kaujas lauka lidoja izmisums un nāve. Kas nespēja uzvarēt, bi-

ja lemts iznīcībai.

Uzausa rīts, atnāca diena, bet liesmu grūdieni pieņēmās.
Vāci bija atrāvušies tikai no tiešā pārrāvuma vietām. Citur visur

tie turpināja turēties un nežēloja uguni.

Vācu baterijas sprostoja uzbrucēja ceļu, līdz šāvējus apklu-

sināja durkļi. Vācu izmisīgais niknums bija pārkrustojis dau-

dzus plānus.

Ja fronti butu sargājuši austrieši, vai kādi otrās šķiras pulki,

būtu pieticis pusgrūdiena, lai mēs visi aizveltos līdz Jelgavai.

Bet te strēlnieku kaujas godu cēla varens, līdzvērtīgs preti-
nieks. Te viscauri bija liela, pilnvērtīga ieroču sasišanās un

cīnīšanās līdz pēdējai iespējamībai.
Lielās kaujas vienīgais pareizais vērtējums bija tās lielums.

Nekas cits. Ne jau iegūtie ieroči, kurus bieži sasita kaujas lau-

kā, un ne jau saņemtie gūstekņi, kad nevien bataljoni, bet arī

sīkas grupas bieži cīnījās līdz pēdējam vīram.

Protams, arī ne atņemtā territorija, jo vislielākās divcīņas

ir tās, kuras izcīna visšaurākā laukumā. Un jo dziļāks ir bijis

iebrukums, jo ātrāk ir nereti sabrukusi pretestība.
Tālab ir labāk atmest visus blakus vērtējumus un paturēt

galveno, — pašas

kaujas lielumu.

Kara pulku sasišanas — varenību. Ka mēs ieejam patiesa

cīņas lielumā, tas baigi un pacilāti rādījās jau rīta ausmā.

Kad pirmā pulka pirmais bataljons metās uz priekšu, drīz

vien pienāca pavēle, lai tam sekotu ceturtā pulka pirmais batal-

jons, gan atbalstot uzbrukumu, gan paplašinot pārrāvumu.

Šo pavēli saņēmu, kad gaisos jau bija uzjoņojušas pirmā

pulka raķetes un jau bija uz priekšu devušies tā pirmie trieciena

vilni.

No nakts bija izšāvušās liesmas un strauji metušās uz priek-
šu. Tām vajadzēja visu satriekt, visu iznīcināt savā priekšā. Bet

tas bija noticis tikai pa daļai.
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Un tieši tas mani pārsteidz visvairāk, norādot, ka esam uz-

grūdušies virsū patiešam spēcīgam pretiniekam. Jo tūlīt pēc

kaujas sākuma (tieši 5.20) mana bataljona rezerves pozicijas me-

žā sāka kapāt ložu guntiņas. To bari kāri kapāja kokus mūsu

tuvumā, nepagurstot un neatlaižoties. Un tā spēj uguņot pirms

rīta ausmas tikai neatlaidīgs un aukstasinīgs pretinieks.

Kādu laiciņu vēlāk, pirmo rīta staru atblāzmojumā, vadu ba-

taljona virknes pāri pļavai pretim vācu nocietinājumiem, kas

I. pulka rajonā jau bija ieņemti. Un piepeši pāri mums sāka

kaukt un dejot nāves jandāliņu šrapneļi.
Tas bija otrs pārsteigums, jo vācu baterija šāva vēl, kad tai

iepretim kājnieku ierakumi jau labu laiku bija krituši latviešu

rokās. Ugunīgais sveiciens vēl reiz pateica, ar ko mums būs

darīšana. Un tas apklusa tikai, kad pirmā pulka durkļi jau bija
ielauzušies arī lielgabalnieku vidū.

Bet tad apklusa viena baterija, vēl jo draudīgāk iekliedzās

citas. Tāpat, kad bija apklusināts kāds kājnieku pretestības

centrs, piepeši starp kokiem sāka sprakšķēt krustuguns no nā-

košajiem.

Mežs bija ieplētis pretim mums lielus un draudīgus zarus.

Un aiz koku vaļņiem nereti bija paslēpti pārsteigumu pilni uguns

valni.

Tā mums bija jaciņas pret smagi

nocietinātu dabas cietoksni.

Mežs bija dziļi piesnidzis. Sniegs viscauri bija pāri ceļga-

liem, bet nereti uzbrucēji ieslīdēja mīkstā, svaigi pieputinātā

sniegā līdz jostas vietai.

Tas stipri traucēja virzīšanos un kavēja uzbrukuma sparu.

Vīri sāka atkal nogurt, jo arī šo nakti acis nebija aizvēris ne-

viens. Mēs uzejam ceļam pa kuru nesen gājuši pirmā pulka

vīri. Uz tā izstiepju sava bataljona rotas šaurā virknē, vienu aiz

otras. Tā tiekam atkal ātrāki uz priekšu.

Bet arī tā pa ceļam mūs aiztur daži nelieli pretestības punkti,
kurus iznīcinājām pilnīgi. Mana bataljona otrā rota cīnās atse-

višķi, labu gabalu pa kreisi.
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To vada Matisons. Viņu sašauj un slimnīcā viņa seju ap-

sedz mīklains smaids. Vai viņš jau nojauž kāda dīvaina, vēl ne-

ticāma karjera to sagaidīs tuvākajos gados un to desmitos?... Tā

arī nekad neizdosies uzzināt patiesību par šīs rotas kauju un sa-

vādo attiešanu.

Toties pirmais bataljons ir stiprināts ar vienu no otrā batal-

jona rotām. Un tūkstots vīru durkļi ir droši
un

noteikti pavērsti

uz dienvidiem.

Pari mums sārtu,

asiņainu gaismu rada saule.

Mūsu sejas ir pietvīkušas un pāri pierēm zem jērnicām noka-

rājās mitras matu pinkas. Arī mūsu acis ir piesarkušas no vē-

jiem, sniega mirdzas un visvairāk no asinīm, kas iekūpās baltās

kupenās.

Mēs aizmirstam nogurumu, jo mūs uz priekšu rauj savāds sa-

traukums, un pacilātība. Tie ir vienreizīgi, tāpat kā vienreizēja
ir šī kauja.

Mēs traucamies tāpat, kā to esam darījuši kaujas apmācībās,

un tomēr šī ir pavisam citāda trauksme. Jo esam saltā nomodā

un reizē ar to arī dedzīgā cīņas transā. Tas varētu būt kaut

kas līdzīgs sapnim, ja tas īstenībā nebūtu augstākais nomoda,

pat pārnomoda stāvoklis.

Šis stāvoklis ir tas, kas pieaudzina pleciem spārnus un dros-

mei jaunu lidainību. Tas, protams, nav nekas pastāvīgs un mū-

žīgs, jo tāpat kā cīņu viļņi, viļņojas arī cīnītāju izjūtas.
Tuvā tuvumā iedegās šāvieni, pāriet uguns aukojumā, un tad

it kā apcērtās. Tur kaut kas noticis, ne pārāk labs. Rotas no jau-

na paceļ sagurušos plecus. Un mēs traucamies izgaistošās kau-

jas virzienā.

Ja kāds šo kaujas traucienu uzņemtu

kino filmā,

tā būtu tikai bāla un ārēja atblāzma, un nekādi neatspoguļotu

patieso traucienu. Būtu skatāmi 1000 strēlnieki pelēkos mēte-

ļos, tikpat šautenes, durkļi un jērenicas ar mazliet sapinkotiem

matiem. Un nekas vairāk.
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Jo briesmu tuvums, nāves spīts, jaunības vētra, — viss tas

būtu pagājis filmai garam. Pat ložu iespindzēšanās būtu tikai

bataliski trokšņi. Jo katru lodi kaujas laukā pavada

nāves trakais jājiens,
kamēr kinoteātri tas tikai kutina dzirdi. Tālab kaujas ir jo grū-

ti notēlot cīnītāju atmiņās. Ik viena vārda māģija jau var at-

dzīvināt tikai daļu no lielas maģijas, kas ietverta dzīvības un nā-

ves mūžīgājā cīņā.

Bataliju gleznas parasti tver tikai norisu ārējo izkrāsojumu,
bet filmas atdarina šo ārējību efektīgus šablonus. Tā arī latvju
lielākās cīņas nekad neatdzims lielās filmās. Tās turpinās dzī-

vot tikai cīnītāju atmiņās. Un kad tās sāks izgaist, tām jaunu dzī-

vīgumu iedvesīs jaunu lasītāju un tālāku cīnītāju paaudzes.

Tas sakāms nevien par musu, bet arī visu citu vienību cir-

šanos cauri lielajai kaujai.
Tas sakāms arī par satikšanos ar pulkvedi Briedi, asiņu sār-

totā kaujas laukā. Žēl, ka vēl neviens gleznotājs nav attēlojis
šo brīdi, jo tas ir tik traģisks un tik vienreizējs, ka tas būtu liels

ikvienā mākslā.

Nav viegli notēlot traģismu, kas slēpās aiz tā. Nevien

latvju karotāju, bet arī visas tautas cerības stāvēja aiz pārrāvuma

šautras, kas traucās uz dienvidiem un solija atbrīvot apspiestos

tautas brāļus.
Un piepeši šo cerību nesējs, spilgtākais iemiesotājs izrādās

smagi sašauts kaujas laukā. Uzbrukums vēl turpinājās, bet tas

zaudējis pirmo iedvēsmotāju, pašu cīņas dvēseli.

Saule pari kaujas laukam jau sak norietēt pirms tas asiņainā

rieta. Un vēl tumšāk saule ir norietējusi cīnītāju sirdīs.

Liels mākslinieks varētu daudz no tā paradīt, — attēlos un

krāsās. Bet nekad visu.

Tāpat tikai daļu no šā brīža traģisma spes paglabāt šis vien-

kāršais aculiecinieka nostāsts:

Starp smagi piesnigušajām eglēm pa svaigi izbristu taku tu-

vojās strēlnieku grupa. Tas nebūtu nekas sevišķs. Bet tie vir-

zās lēni, ārkārtīgi lēni.
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Grupas vidū divi strēlnieki atbalsta virsnieku. Tam tik pa-

zīstama gaita, stāvs. Vai tas varētu būt?... Nē, to negribās ti-

cēt. Grupa tuvojās vēl vairāk. Jau var saskatīt sašautu un bal-

ti pārsietu roku, kas nokarājās, kā

aizšauts spārns.

Galva nolaista lejup, it kā pārciestu smagas sāpes. Nu seja

redzama pavisam skaidri. Patiesi,— tas nevar būt! Tas ir —

Briedis. Ir tā, ka viņa lode būtu ķērusi mūs. Tik asi, pārāk asi

to izjūtam arī mēs.

Tas liels, neticami liels zaudējums mums — latviešiem, jau pa-

šā cīņas sākumā. Dziļā satraukumā viņu sveicinu un Briedis

pamāj atbildi ar galvu.
— Ka tas ta notika, — ka?

Briedis brīdi klusē un tad spējš bālums pārslīd viņa sejai.

Mēģinu atbalstīt, bet Briedis atbrīvojas no mums un pieslejas ko-

kam. Viņš palūdz sanitārus ērtāk novietot roku uz kāda zara. "Tā

būs labāk"
, —viņš izdvēšs. Mums mazliet jāaprunājās. Bet

roka par daudz velk lejup. Nekad vēl nezināju, cik tā var pa-

likt smaga, — mēģina smaidīt bālās lūpas.

Prātā iezib cita sastapšanās, —toreiz marta kauju laukā. Kad

asinis apzīmogoja viņa kaujas plāna zīmējumu. Arī tagad di-

žais varonis neatstāj cīņas lauku, iekams nav visu sīki noziņojis.

Viņš ir satraukts nevien tālab ka ievainots, bet visvairāk tāpēc,
ka ņemta iespēja

turpināt tik sekmīgo kauju.

Izrādās, lode viņu ķērusi tai brīdī, kad viņš bija sācis vest

bataljonu tiešā, frontālā triecienā pret vācu pulka nocietināto

nometni. Viņš cerējis to noslaucīt ar spēju, ātru sitienu, bet...

Nez kas vāciem noticis? Tie turās, kā vēl nekad nav turējušies.

Laikam, tie saņēmuši pavēli, palikt šeit par jebkādu cenu.

Bez tam viņiem šeit izdevīga pozīcija. Viņi caur mežā ie-

cirstām stigām tālu pārredz apvidu. Arī mūsu tuvošanos. Kad

pārgājām triecienā, bija tā, kā skrietu virsu dzīvai uguns sienai.

Man blakus pakrita daži strēlnieki, tad ass belziens ķēra roku...

Es apstājos, jo vairs nevarēju... Bet bija apstājušās arī rotas.
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— Ka jus vērtējiet to ugunsspeku?
— Savi trīs ložmetēji, vairākas patšautenes. Savas 3 kājnie-

ku rotas, gan kaujā cietušas... Bet toties vēl niknākas. Bet vi-

ņi katrā ziņā jāizsit... Tie sprosto

galveno uzbrukuma ceļu...

Es labprāt atkārtotu triecienu... Tad viņi redzētu... ai.

Briedis no jauna sagrīļojas. Viņa lupas paliek pavisam bā-

las. Vārdi aizraujās.

— Labāk steidzaties uz pārsiešanas punktu — draudzīgi iemi-

nos: Lūk, — asinis no jauna krāso pārsienamos.

Nē, —papurina galvu Briedis un atiet no koka, kam tikko bi-

ja pieslējies: Tas vis nieki... Viss acumirkļa vājums... Lode,

laikam, ķērusi galvenos asinsvadus... Bet tas nav galvenais.

Es nevarētu iet tālāk, pirms nebūtu noorganizēts jauns uzbru-

kums vietai, kas mums maksājusi tik dārgi. Tā mums jāieņem

un —labi drīz.

Briedis spītē sāpēm un ievainojumam vēl vairāk, jo viņš ir —

Briedis. Viņam gan atkal jāatbalstās pret pavadoni, bet toties

ar otru, — veselo roku viņš lēni pavisam lēni izvelk no karšu so-

mas karti, man mazliet piepalīdzot.
— Lūk — šeit ir tas nocietinātais punkts. Dabā tas būs ~

tur (viņš pagriežas apkārt sava nāciena virzienā). To stigu krus-

tojumā. Mēs tam tikko uzbrukām tā... Vai jūs negribētu mai-

nīt virzienu?

— Katrā ziņā, — uzsveru: Kā būtu, ja mēs triecienu apvie-
notu ar vācu apiešanu, no aizmugures. Trīs rotas sistu pierē,

ceturtā — pakausī.

Uzbrukums pārrunāts, apsvērts un izlemts.

Pēc dažiem soļiem vēl atskatāmies. Briedis mēģina smaidīt

un tad lēni, kā svētījot, mazliet paceļ roku. Tas nākas grūti, bet

aizkustinā vēl vairāk.

Tas viņa sveiciens un svētījums jaunai kaujai. Droši doda-

mies tālāk.

Lēni un neatlaidīgi savelkam

durkļu loku
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ap pretinieka nometni. Pienāk ziņa, ka ielencēju rota ieņēmusi
savu vietu. Varam sākt.

Uz priekšu — zeni! Durkļos!

Strēlnieki uzņem baigo, nežēlīgo kliedzienu: U-rr- ā - ā !

Un neatturami cauri ložu aukai dodās uz priekšu. Vāci dru-

džaini pieplok ložmetējiem. Arī šautenes un patšautenes ber šā-

vienu krusu.

Bet visu pārkliedz musu rēcieni. Naidnieku rindas jau sa-

stapušās. Klaudz laidņu zvēlieni pret metalla kaskām.

Lūk, —patvertņu vidū kāds ložmetējs turpinā šaut, kaut uz-

brucēji jau tam blakus un aizmugurē. Bet ložmetējnieki vēl

šauj tukšā gaisā, laikam, lai šaujot aizietu nāvē.

Viens no rotas komandieriem izvelk pistoli, daži sausi knak-

šķieni un ložmetējs apklusināts, pavisam.
Mazliet iesānis vāci saspiežas pulciņā, un tie izlaiž šautenes

no rokām. Kāds jauns zēns streipuļo man pretīm un nolaižās

ceļos:

— Gnade, Gnade (žēlsirdību, žēlastību), — ietrīsas viņa lūpas.
— Kur jusu rezerves, papildspēki, — uzsaucu tam. Jo mus

var no negaidītas puses ķert jauns ugunsbrāziens.
— "Ich weiss von nichts" — iedrebas jauneklis. Un viņam

var ticēt, bet kāds strēlnieks iesaucās:

— Weiss von nichts. Kur tavējie — to nezini. Bet mūsējos

gan nogalināt zini. Še tev!

Un iekams spējam atjēgties, šo puisi jau ķēris nikns durkļa
trieciens.

— Hei, —
zēni: jākomandē: Neaiztiekiet tos, kas padodas

Mums vajadzīgas mēles un gūstekņi.

Šo pavēli ari izpilda. Kaut gan kaujas trieciens ir sadzinis

tik daudz asinis galvā, ka man priekšā ir tikai asiņaina migla.

Katrs trakums ir jāiztrako. Tāpat vislielākais satraukums,

kādu sniedz kauja. Šī asiņainā vētra, kas paceļ lielā aukā visu.

Visvairāk asinis un sirdi.

Bet šeit ir daudz ko darīt, lai iekšēji izlādētos un atbrīvotos.
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Vāci ir nesen svinējuši Ziemassvētkus un daudz kas vēl palicis
nenosvinēts.

Pari nometneisāk mutuļot liesmas un melni sprādzieni. Dū-

mi pland augšup kā melni sārti karogi, tā sveicinot uzvarētājus.

Uzvaras gaviles

tomēr cieši apvītas ar skumjām un sērām. Mūsu vidū trūkst

daudzu drošu cīnītāju. Ja Briedis tagad būtu mūsu vidū?! Nav

laika skumjām pārdomām, nav laika, jo jādodās atkal uz priekšu.
Tomēr atcerē vel arvien neizgaist

staltā roka,

kas tikko sveica un svētīja tālākam cīņām

Kaujas riets

Vai esiet redzējuši dienas norietēšanu kaujas laukā? Viss

notiek it kā parasti un tomēr visam pārklājās jauna īstenība.

Tā ļaujās saskatīties tikai šeit, nekur citur.

Jaunu gurdenu seju uzliek pat saule, kas visu dienu rādījusi

cīnītājiem saltu, asiņainu gaismu. Tā lēnam ietinās asiņainā
apvāršņa palagā.

Mežam pārklājās sārta, nogurusi krēsla. Jūs citur nekur

neredzēsit tik nogurušu krēslu. Šķiet pat, tā nav krēsla, bet

nāves spārnu ēna, kas sabiezējusi pāri nāves laukiem.

Cīņas troksnis lēnam apklūst. Tumsa iebāž dižgabalos un

ložmetējos melnu vati. Tas tomēr ir citāds, baigs apklusums,

jo neviens nevar zināt, kas ir paslēpies aiz tā.

Ko slēpj sevī rēgainie koki, noslēpumainie krūmi? Egles

pārvēršās milzeņos, kas uz visām pusēm izstiepj asus pirkstus.
Tie dūrās acīs, ķērās aiz mēteļiem. Tāpat uzvedās citi koki un

krūmāji. Jo tas ir cīņas lauka mežs un te valda cita, dīvaina

cīņu lauka uzvedība.

Nogurušie cīnītāji atlaižas sniega. Ari tas ir naidīgs un salts.

Vēl aukstāks, ka iepriekšējā naktī.

Jūs teiksit, — strēlnieki ir pārāk nervozi un par daudz nogu-

ruši, tālab tas viss tā izliekās. Bet tas nav gluži pareizs paskai-

drojums. Jo strēlnieki ir tik noguruši, ka tie labi nesajūt pat šo
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auksto naidu. Pirms kaujas nebija gulētas divas naktis, un nn

pienākusi trešā, kas arī nesola mieru.

Un tad noslēpumainais klusums nosviež savu masku. Tā

bijusi nodevības maska. Jo aiz tās atkal ievētrojās uguns. Tie-

ši ievētrojās un tad apklust. Bet strēlnieki jau pamodušies no

spēja paguruma sapņa un vērīgi raugās tālumā.

Vai jūs esat redzējuši, kā cīnītāji raugās naktī? Tie raugās it

kā parasti un tomēr tie saredz daudz ko vairāk. Jo šāda ska-

tīšanās iespējama tikai kaujas laukā. Tad gara acis, nojautu

skatījums saredz daudz, ko acis reāli skatīs tikai vēlāk.

Arī šoreiz strēlnieki bija saskatījuši, ka aiz nakts un tumsas

vācu uguns brāziens satriec kādu vāju un svaidīgu pretestību.
Un labu brīdi vēlāk viņi redzēja, ka izcirtumam pārvēlās kāds

sakauts mudžeklis. Dzīvnieciskas izbailes izķēmoja bēdzēju

sejas, un vilkādas cepures bija dziļi uzmauktas jēru un zaķu

acīm. Tas bija sibiriešu pulks, kas tikko aiztraucās garam.

Pēc tam nakts kļuva vēl melnāka un tumsa — biezāka. Vai

esat redzējuši nakti kaujas laukā? Var būt dažādas naktis, bet

visbalsīgākā ir tā, kas visa saveļās melnā kamolā un tad neatvai

rāmi, lēni un uzmācīgi uzspiežas virsū.

Vajag izjust šo melno sabiezēšanu visapkārt, un tad visu

koku, krūmu saspiešanos melnā kamolā, kas no visām pusēm

lien jums virsū. Tas ļaunāks, kā lietuvēns, šis melnais, baigais

spiediens. No lietuvēna var uzmosties, tam var uzmest krustu.

Bet

nakts lietuvēns

neļaujas uzvarēties tik viegli. Tā tas bija arī šoreiz. Jo aiz nakts

vēlās virsū tumša naidnieka lavīna. Tā pati, kas jau bija satrie-

kusi to pulku. Un mēs atradāmies garas nogāzes piekājē, tā kā

mums uzvelties virsū bija ļoti viegli.

Mirkļi vilkās leni, ka baismu soļi. Un melnais lietuvēns vē-

lās virsū aizvien tuvāk.

Te pieņemt kauju nebija nekādas nozīmes. Vajadzētu lēnam

atiet un aizkavēt pretinieku.
To varētu durstīt ar mūsu ložmetējiem, ja vien sala pirksti
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nebūtu par daudz sabiezinājuši to ieeļļojumu. Rīta agrumā

mēs varētu ieņemt uguns pozicijas un saņemt vācu triecienu,

kā nākās.

Tagad? Tas nebija iespējams. Bataljons mežā bija par

daudz izkaisīts. Un to nevarēja savākt trieciena dūrē iepretim
vācu dūrei. Kauju labāk pieņemt tur, kur tas izdevīgi mums,

nevis naidniekam.

Vairs nav ko kavēties. Ziņoju to pulka komandierim, kas

lidz tam ir klusējis, kaut ko nogaidot. Izrādās, ka ir gaidīta

vācu pienākšana. Jo nu atskan rīkojums:
Vediet bataljonu durkļos!
— Kas? Ko? Kā? Ko panāksim meža ar durkļiem!
Nakts sabiezējusi pavisam melnā kamolā. Droši ari jus esat

izjutuši šo baigo sabiezēšanu.

Tuvā lavīna jau sakusuši ar melno tumsu. Ja tā nešautu, tā

sakustu ar mums un to neviens nepamanītu. Bet tā šauj. Un tā

varēsim virzīties šāvienu vnzienā.

Neredzu komandiera seju, toties dzirdu viņa balsi, asu, vel ne-

bijuši asu: Durkļos, durkļos, —uz priekšu.

Manī kaut kas pārlūst, un pārtrūkst, citādi nebūtu varējis

pildīt šo pavēli. Manī kaut kas iedegās, un apdziest, bet eju,

kā pavēlēts. Ir cara laiki, ir stingra disciplīna un tā ir kaujas

pavēle.
Komandieris ir varonīgs vīrs, kas pieņems šeit pēdējo ciņu,

kaut arī tā būs

pēdējā izmisuma kauja.
Nedaudz minūtēs nodoti rīkojumi rotu komandieriem un

sākam izvērsties pretīm naidīgai tumsai. Eju uz priekšu, bet

soļi ir svinaini, un dīvaina smaguma esmu pārņemts viss. Jo
virza uz priekšu tikai disciplīna, pavēle, nevis pārliecība par

uzvaru, un par neatvairāmām sekmēm.

Vai esat izjutuši šādu bridi kaujā? Tad labāk domāt par ko

citu.

Uguns pieņemas, krīt zari, dungo naksnīgie trokšņi, bet man

iezib atmiņā kāda sanāksme Torņa kalnā, īsi pirms kaujas. Dzir-
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dv balsis: "Cenšaties, pēc iespējas, vairāk vadīt kauju, Mūsu

komandieris ir goda vīrs, bet lielāko mūža pusi pavadījis aiz

tālās Amūras upes. Viņš arī darīs iespējamo, bet..."

Ko te nu vairs varētu teikt, ko atbildēt? Pašlaik ar šo pieteikša-

nu nekas nebija izdevies. Norise gāja savu virzienu. Varbūt

citādi būtu bijis labāki, varbūt arī ne, bet vairs nebija laika par

to domāt, jo visapkārt jau bija iedegusies kauja. Lai šīs nakts

kaujas apraksts paliek citai reizei, jo tās iznākums bija zināms

un vairs nevarēja tikt grozīts.

īsas rindas jāveltī tikai dažu strēlnieku cildinājumam, kas

mani pēc smagas ievainošanas (galvā) iznesa no cīņu lauka līdz

pārsiešanas punktam.

Apkārt liesmoja nežēlīga kauja, vāci apgāja un ielenca mūsu

atejošos spēkus, bet šie vīri nenolaida no pleciem nestāvas ar

smagi sašautu un samaņu zaudējušu virsnieku.

Ja viņi nebūtu tā uzupurējušies, es droši būtu mežā nosalis,

vai arī izdzisis vācu gūstā. Tā esmu šiem strēlniekiem dziļi pa-

teicīgs līdz šīm pat dienām.

Viņi varēja pieteikties un saņemt vismaz Jura krustu, un bez

tam naudas balvas. Bet viņi bija teikuši: Jebkāds apbalvojums,

vai atalgojums būtu samazinājis mūsu darba nozīmi. Ja ko da-

rījām tai elles naktī, tad tikai, lai paglābtu savējo. Jo tas nekad

nebija slikts pret mums. Skaidrs, ka viņš bija mums jāiznes, un

nebija jāatstāj vāciem, vai vēl kam ļaunākam.
Vai šinī vienkāršā valodā nedzirdam vislielāko slavinājumu

šiem vīriem un visam laikmetam? Ir ļaudis, kas teikuši un vēl

teiks, ka strēlnieki bijuši šādi un tādi, un nav apklusuši arī vēl

tagad.
Tiem visvairāk gribētos atbildēt: Paklausāties, kā šie latvju

vīri un zēni melnā nāves naktī paglāba dzīvību savam līdzcīnī-

tājam.

Pēc tam nav grūti pateikt, kam Dievs īsteni ir bijis sirdi, un

kam tas velns šad un tad uzlēcis uz mēles.

Mēs varam būt lepni, ka mums ir bijuši tādi vīri. Un es

vēl līdz šim neesmu nožēlojis, ka esmu gājis cīņās kopā ar mūsu

strēlniekiem.
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Kaujas pirmajā diennaktī triumfs bija dīvaini savijies ar ne-

veiksmēm latvju pirmajā brigādē.

Tāpat lauri kopā ar ērkšķiem bija vaiņagojuši latvju otrās

brigādes pieri. 5. Zemgales pulka trieciens bija sabrucis biezās

asinīs.

Toties bija izdevies pulkveža Goppera vadīta 7-ta pulka gā-

jiens pāri tīrelim.

Pulkvedis bija pareizi paredzējis, ka no šīs puses vāci negai-
dīs lielāku triecienu. Un kad vāci bija ieraudzījuši, ka pāri tī-

relim nāk vingri, kā apmācībās, virkne aiz virknes ar durkļotām

šautenēm, tie negribēja būt pašnāvnieki.
Kad bauskenieši grieza stieples un meta žogiem virsū līdz-

nestos dēļus, vāci lielā steigā atstāja ierakumus. Vēl noklau-

dzēja kādi truļi pa izklabējušām sliedēm un pēc īsas ugunskau-

jas iebrucējiem ceļš bija atbrīvots.

Te pulkvedim (vēlākajam ģenerālim) bija uzsmaidījusi liela

kaujas laime, kas īstenībā vaiņago tikai varoņus. 7. un 8. pulks

pa dziļu sniegu ievirzījās savus 3 km vācu aizmugurē un ieņē
ma aizstāvēšanās pozicijas.

Te kauju vadīja II brigādes komandieris pulkv. Auzāns. Un

tā rīcībā 24. decembrī vēl nodeva I brigādes 3. un 4. pulku, kā

arī 53. Sibiriešu strēlnieku pulku.
Pārrāvuma rajona kada segta vieta vadība bija sakūrusi ugu-

ni blakus eglītei un nodziedājuši dziļā saviļņotībā "Klusā nakts,

svēta nakts."

Arī šis ir bijis vienreizējs, dziļas pacilātības brīdis. Un gan

arī to padarīs nemirstīgu dzejnieki un gleznotāji, tāpat, kā to jau

padarījis nemirstīgu latvju Dievs, kas šeit svētījis savus karotājus.

Te pieņēma kaujas plānu, un te izvērta trieciena daļas Ložmetē

ja kalna šturmēšanai.

Tas krita 25. decebra rītā, īsi pirms saules lekta. Bet kau-

jas uguņi jau bija šeit pirms tam nakti pārvērtuši dienā.
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Vācu citadele, —Ložmetēju kalns, kas bija uzskatīts par ne-

ieņemamu, arī bija kritis strēlnieku rokās, kā to bija vēlējies lie-

lais kauju un uzvaru Dievs. Pašlaik lielā kauju vieta aizaug ar

priedēm un viršiem, bet nekad neaizaugs tautas pateicības takas

uz to. Tautas piemiņā mūžam liesmos cits Ložmetēju kalns, kas

blakus citiem, aizvien pacelsies, kā patiesa vīru gara un varonī-

bas liecinieks.

Kaujas ar pārtraukumiem vēl turpinājās, un tad atkal ar

jaunu sparu iedegās vecajā janvāra vidū. Bet bija skaidrs, ka

tās vēl liesmo tikai pašas cīnīšanās, nevis kādu lielāku mērķu

pēc.

Lielums un varenība jau bija sasniegti. Vel vajadzēja tikai

tos nosargāt un paturēt.

MAJESTĀTES SLIMNĪCAS

Šī atmiņu virkne, kas sagatavota grāmatai par pulkv.
Briedi un viņa strēlniekiem, mūs aizvedīs uz krievu cara re-

zidenci, — Carskoje Selo. Tur ķeizara pilīs bija ierīkotas

priekšzīmīgas slimnīcas, kur galvenā kārtā ārstējās gardes pul-
ku virsnieki. Bet latvju strēlnieki bija izcīnījuši sev tik spo-

žu atzīšanu, ka jo daudzus — līdz ar pulkv. Briedi no Apv.

str. slimnīcas Rīgā aizveda uz šīm Majestātes slimnīcām.

Tālākā nodaļa veltīta februāra-marta revolūcijai. Tā sa-

sniedza vairākus pozitīvus mērķus, manāmi tuvinot arī Lat-

vijas patstāvību. Bet bija sācis pacelt galvu bolševisms, ieva-

dot armijas sabrukumu» Sākās varoņu mijkrēslis. Jo netī-

ro mērķu sasniegšanai, viss tīrais un varonīgais tika nopul-

gots un samīts. Patiešiem varoņiem bija jācieš par viņu tra-

ģisko vainu, ka tie vēl iedrošinājās būt pārāki par viltīga un
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nodevīgo pūli. Arī pulkv. Briedis tā uzsāka ceļu pretīm sa-

vam traģiskam liktenim, kā tas būs notēlots "VAROŅU

MIJKRĒSLĪ". Skaidrs, ka šeit no visa tā varam sniegt tikai

nedaudzas ievada lapas.

Latvju strēlnieki apvienotā slimnīcā.

Kamēr cīnītāju galvenās straumes plūda pretinieka aizmu-

gurē, citas straumītes plūda prom no frontes, — Rīgas virzienā.

Tie bija cīņās ievainotie un satriektie. Tā ari kapt. Briedis cī-

ņu sākumā nokļuva Rīgā, — Apvienotajā str. slimnīcā.

Fr. Briedis (I rindā otrais no labās puses) 1916. gadā Latviešu strēlnieku

apv. lazaretē

Tā bija pārpildīta, kā vēl nekad. Nestāvu rindas ar ievaino-

tiem gaidīja kārtu pat gaiteņos. Slimnīcas personāls darīja vi-

su, lai nenokavētu operācijas. Laikā izdarīta operācija bieži

vien izglāba dzīvību. Chirurgu priekšgalā atradās Dr. Jankovs-
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kis. Tas parastā dzīvē bija vīrs ar klusu smaidu un lēnām kus-

tībām. Bet pie operāciju galda viņš galīgi pārvērtās. Viņš pra-

ta lanceti pārvērst burvju asmenī, kas veidoja brīnumus. Par

Dr. Jankovski strēlnieki runāja, ka tas spēj visu. Pagaidām vēl

nespēj uzmodināt tikai nošautos, bet gan ar laiku viņš paspēs arī

to.

Pirmo operāciju

izdarīja ari kapt. Briedim. levainojums izrādījās

ļoti sarežģīts, jo rokai bija saplosīti muskuļi. Bija lauzti un

sašķemboti kauli. Arī šoreiz Jankovska nazim bija jāveido brī-

nums, jāglābj varoņa roka.

Briedi turpināja operēt arī Lielās Pils slimnīcā (Carskojc

Selo), par ko būs runa vēlāk. Bet blakus chirurga nazim ir vēl

nepieciešams laiks un tā Briedim aizvien trūka. Tā viņš atgrie-
zās frontē tikai pa daļai izārstējies.

Par galīgu izārstēšanos nebija ko domāt arī vēlāk. Ar šādu,

pat vēl sāpošu un nepilnīgi izārstētu, roku Briedis nonāca čekas

gūstā gadu vēlāk. Ja ne tā, Br. fiziskā pretdarbība varēta būt

stiprāka. Varbūt. Lai nu kā, bet pēdējā lielā kaujā gūtais ie-

vainojums viņam izrādījās
lielā mērā liktenīgs.

Tas līdz šim nav pietiekamā mērā izcelts un aprādīts. Pro-

tams, Br. spītēja šai lodei, cik vien varēja. Tāpat kā to dara

spārnā un augstā lidojumā ķērts ērglis. Bet viņa lidojums vairs

nespēj atgūt agrāko varenumu.

Pie tā nav vainojams gaisa varonis, bet vienīgi liktenīgā lode.

Bet cik tādas liktenīgas lodes Briedis bija nēsājis un arī iznēsā-

jis sevī, pēdējo — liktenīgāko ieskaitot?

Toreiz, — 1917. janvārī Briedi rūpīgi uzmanīja arī citi ārsti.

Par viņu daudz rūpējās žēlsirdīgās māsas, ar vecāko māsu neaiz-

mirstamo Martu Celmiņas kundzi priekšgalā.
Katrā stundā ieradās jauni ievainotie. Starp tiem kādā no-

vakarē biju atvests arī es. Tā bija jauna paglābšanās, kuru bija

ievadījusi nesenā brīnumainā izglābšanās kara laukā, no kura

mani bija melnā un kaujas
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guņu plosītā nakti iznesuši

strēlnieki.

Ar to liktenim nebija bijis gana, jo tas bija uzlicis jaunus pār-

baudījumus. Laikam gribēdams zināt, vai šis puisis tiks galā
arī ar tiem.

Atceros pirmo atmošanos no ilgas nakts. Ap mani dīvaina

puskrēsla un savāds klusums. Sakustos un ierunājos.

Pār mani pārliecās kāds norūpējies vaigs. Tas mans rait-

nieks Matiss, kas kaut kādi sameklējis savu "labdzimtību" šinī

slimnīcā.

"Labi gan, ka ta," viņš nosaka: "Biju gaidījis, ka tiem ārstiem

nebūs taisnība."

Arī man liekas, ka tiem vairs nebūs taisnība. Un palūdzu

sagādāt papīru. Kaut kas jāaiztelegrafē vecākiem, jo lai notiek,

kas notikdams, tie tomēr ir pēdējie un lielākie cietēji.

Ta ari uzrakstu: Daudz nerūpējaties. Man tikai apskram-

bāja aci. Citādi viss labākā kārtībā.

īsa telegramma prasījusi ārkārtīgas pulēs. Gaužām reibst

galva, nežēlīgi iesāpās piere.

Matiss ieaicinājis māsu, bet tā nerunā latviski. Atskan cieti

krieviski vārdi, ar lielu baltvācu akcentu: "Sāp? ledošu atkal

šļirci ar morfiju."

Sajutu asu, sāpīgi asu dūrienu, atkal izgaistu melnā miglā.

Esmu atkal ilgi gulējis. Redzu atkal blakus Matīsa seju.

"Ko viņi mani neoperē?" brīnos. "Vai viņiem vēl arvienu nav

laika? Esmu droši viens no smagāk sašautājiem. Un man būtu

sava priekšrocība?"
Raitnieka lupas raustās un viņam grūti pārdabūt tām pari

vārdus: "Tie gaida... jūs aiziešot — tāpat.

— Ne, —to viņi nesagaidīs. Padod man atkal papmi.

Šoreiz spalvu palīdz vadīt niknums un svēts sašutums. Un tā

samērā ātri uzrakstu zīmīti Dr. Jankovskim, ar lūgumu gādāt,
lai es tieku laukā no šīs baltvācu bedres un iekļūstu pašu lat-

viešu slimnīcā
.

Ar to pavisam nebiju domājis, ka kādiem baltvaciem kādreiz
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būtu bijusi doma tā "nomušīt" latvju virsnieku. Bet gan bija

skaidrs, ka viņu ārsti bija taisījuši pārsteidzīgu diagnozi, un kā

mūsu pašu ārstiem tā būs — labāka.

Man atkal asi, nežēlīgi asi, ka raganas pasaka, iedūra šļirci.
Un atmodos tikai pavisam

citādā apkārtne.

Gulēju nestāvās kadā gaiteni. Bet apkārt bija silts un gaišs.

Dzirdējās latviskas valodas, jutās latviska pacilātība.

Man pienāk gaišs balts tēls, laipnām latviskām acīm. Tās

nav gulējušas nakšu naktis un tomēr pataupījušas tik daudz dzī-

va siltuma.

"Mes jus operēsim drīz, pēc paris stundām. Vairs nav ko

kavēties," saka laipna, pazīstama balss. Citādi būtu par — vēlu.

Ši laipnā balss mani it ka iežužinā un atkal ielaižos vieglā

snaudoņā.

Viegls skariens. Šoreiz manī noraugās tēvs. Viņš smaida,

bet acis apmiglotas un tanīs tik daudz satraukuma un rūpju.

Savādi, — esmu daudz mierīgāks par viņu. Bet tēvs ir runā-

jis ar ārstiem un tie ļāvuši saprast, cik ievainojums nopietns un

cik operācija būs smaga.

Miers un droša pārliecība mani neatstāj arī operācijas galdā.

Mierīgi tērzēju ar Dr Jankovski, tad sāku skaitīt un pēc 14,...

15
...

iekritu zilā bezdibenī.

Tad es guļu klusā, aptumšotā istabā. Un man blakus guļ tādi

pat klusi vīri. Brīžiem manī rūpīgi noraugās māsas acis, bet zi-

nu, ka rūpes pilnīgi veltas. Man ir tikai 19 gadi, un lai gan paš-

laik esmu vājš, noteikti pieņemšos spēkā.
Daži no maniem kaimiņiem nav tik laimīgi. Tie klusi vaid,

tad apklūst. Es jau zinu, ko nozīmē tāds apklusums.

lenāk māsa un pasaka: jusu biedrs tikko aizgāja. Un sanitāri

jau nāk ar nestāvām.

Ari es vēl pasvaidos starp dienu un nakti, bet tad manas sa-

jūtās aizvien gaišāk uzaust diena.

Un šadā gaišā rītā pie manas gultas atsēdušies mana mate.
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Tagad viss ir daudz drošāks, neka toreiz, kad mani raudzījās tēvs,

un kad lūdzu viņam aizvest jo mīļus sveicienus mātei.

Māte smaida un cenšās noglāstīt manu pieri. Viņa jau atgu-

vusi dvēseles mieru. Bet toreiz, kad saņēmusi telegrammu par

to apskrambājumu, toreiz gan viņa

skrējusi vētrā un naktī.

Itka tie varētu uzdavāt mieru.

Ja, karotāji bieži nezina, ka tiem tēmētās lodes tomēr visa-

sāk ķer vecāku (un vēlāk arī sievu) sirdis. Mēs daudz ko vēl ne-

zinām, ko uzzinām tikai vēlāk.

Par savu apciemojumu tēvs bija uzrakstījis tēlojumu "Divas

satikšanās.". Pirmajā viņš atcerās, kā saticis dēlu frontē, otrā, —

kā to ieraudzījis slimnīcā.

Arī māte bija uzrakstījusi tēlojumu: "Pie ievainotā dēla".

Tie visi uzrakstīti tik patiesi un dzīvi, ka mani līdz šim ir apspī-

dējusi tikai daļa no šiem patiesiem talantiem.

Un kas galu galā ir mūsu pašu pārdzīvojumu elle pret to mo-

cību pekli, kurā dažreiz pret pašu gribu, iemet vecāku sirdīs to

bērni.

Un visaugstākais tad ir, ja viņi ari šai peklei ir spējuši iziet

cauri ar apskaidrotām cerībām, un gaišu pārliecību par nākotni.

Lūk, — tādi ir spējuši būt mūsu vecāki pat drūmākajos lie-

lā epa brīžos. Un ja mēs cildinājām strēlnieku varonību, mēs

nedrīkstam noklusēt to tuvinieku

dvēseles varenību.

Ja karotāja ciešanas beidzās ar tā nāvi kara laukā, tad viņa

mātes sirds sāpes gan nebeidzās nekad. Tāpat kā ciešanu salna

padara aizvien baltākus tēva matus.

Man bija lemts izciest un pārvarēt šos likteņa pārbaudījumus,

bet arī tad bija redzams, cik smagi tie bija situši vecākus.

Bet sāpju mulsums nekad nebija atstājis tos ,kuru ģimenes
dvēseļu putenis bija skāris vēl dziļāk.

Pirmās divi nedēļas biju cieši saistīts pie gultas un runāšana,

tāpat kā redzēšana nebija mana stiprā puse. Pēc tam varēju pa
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druskai aprunāties ar kaujas biedriem. To starpā vairākkārt sa-

runājamies ar

kapt. Briedi,
kas par spīti smagajam ievainojumam, diezgan kustīgi apstai-

gāja palātas. Tā kustīgumā vairāk izpaudās nervozs satrau-

kums, ne jau apmierinājums par kaujas iznākumu.

Viņš teica: "Tūlīt pēc tam, kad vienīgi strēlniekiem izdevās

iekusties vācu līnijās, bija skaidrs, ka vairs netiksim tik tālu, kā

iepriekš iecerējām. Nepatīkami, ka neviena krievu daļa nespēja

ielauzties tai norādītā iebrukuma vietā. Jo starp tām bija patiesi

vingras un spēcīgas daļas. Tad vāci

palīgspēkus būtu izkaisījuši

visā frontē. Nu viņi tos vērsa tikai pret mums. An to pretoša-

nās būtu daudz vājāka."

—"Lūk, un ta vācu lodes ķera daudzus strēlniekus. To star-

pā arī — jūs," — es piebildu.
—"Par to nav ko runāt. Tas nav galvenais. Svarīgākais ir

tas, ka latviešu varonība un pašuzupurēšanās nepanāca to, ko va-

rēja panākt."
Briedis nebija apmierināts arī ar to, ka, uzbrukumu turpinot,

krievu štābi bija likuši latvju strēlniekiem uzbrukt pārāk fron-

tāli. Viņš parādīja uz kartes ieslīpu virzienu un piezīmēja: "Vie-

na bataljona trieciens šai virzienā panāktu vairāk, nekā veselas

brigādes frontāls uzbrukums."

Ja — toreiz mūsu sirdis un domas karsti kūsāja līdz fronti-

niekiem. Jo asi izpaudās nervu satraukums, kas raksturīgs tu-

vas piefrontes slimnīcām. Kaujas laukā daudz nerunā, jo dižā-

kā runātāja ir pati kauja.
Pēc kaujas ir citādi. Ir uzsūkts par daudz iespaidu, gūts

daudz kairinājumu, un tie vēl reiz raibā rindā slīd cauri apziņai.

Piedzīvojuši karotāji tos spēj labi sakārtot un izlietot mērķ-

tiecīgām pārdomāa. Šādu analīžu nepārspējams meistars bija
Briedis.

Bet tas nav pa spēkam visiem. Un ta kara slimnīcās jo bieži,

gluži vienkārši, paver
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vaļa atmiņu slūžas,

ļaujot iztraukties lauka visraibakiem ūdeņiem.

Ūdeņi čalo un griežas. Reizē ar tiem an stāstītājam sagrie-
žas galva. Un ap viņu sāk lēkāt raibi izdomas velniņi.

Tā daudzi skaisti nostāsti par turku un japāņu kariem radu-

šies kara slimnīcās. Pirmā pasaules kara sākumā pirmo Jura
krustu ieguva kazāks Kuzma Kručkovs par vairāku vāciešu sa-

durstīšanu ar pīķi un saciršanu gabalos ar līko zobenu.

Ka tas bija iecirtis vienam vācietim, to varēja ticēt, bet tie

pārējie bija pienākuši klāt kādā kara slimnīcā, vai pārsiešanas

punktā.

Kara slimnīcas lieli čalotāji ir visu tautu karotāji. No to

nostāstiem labākās lappuses radušās arī Remarka tēlojumam
"Rietumos bez pārmaiņām."

Jūs atceraties ainu, ka granātas sprādziena bedrē iekrīt un

sastopās franču un vācu kareivji un pēc tam viņos abos iekrīt

pavisam raibi pārdzīvojumi.

Tie pavisam neticami no frontes reālo iespējamību viedokļa,
bet ir ļoti iespējami krāsainas kara fantāzijas apstākļos.

Un tautai daudz vairāk patīk remarku stāstījumi, jo tie ir

krāsaināki, raibāki un dinamiskāki, par parastiem frontenieku

vēstījumiem.

Ko tad īstenībā vienkāršs kareivis var pastāstīt par kauju.

Nu, — mēs gājām, skrējām, klūpam, piecēlāmies un atkal skrē-

jām. Kaut kur sprāga, rībēja, bet maninetrāpīja.

Vai ari: an man iesita pa kāju un es noveļos zemē. Biju
ievainots.

Tas apmēram būtu viss. Vai tas varētu ieinteresēt klausī-

tājus? Vai šāda pelēcība varētu pārsteigt tos, kas lasījuši re-

markus un citus neskaitāmos kauju dēku aprakstītājus (ar motto:

Jo trakāki, jo labāki). Skaidrs, ka nē.

Un tā arī krāšņi zied bataliju gleznas un dēku rakstniecība,

kurai pirmavoti meklējami kara slimnīcās, ne jau pašās kaujās.

Tas šeit pateikts arī tāpēc, ka kauju tēlojumi šeit apzinīgi ietu-

rēti skopās un vienkāršās krāsās, vairoties no dažiem arī mūsu
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rakstniecībā ienākušiem pārkrāsojumiem. Šādiem pārspilgtinā-

jumiem ir savi mākslinieciski nolūki un līdz ar to savi attais-

nojumi.

Bet varbūt strēlnieku kaujas neko necietīs, ja tās parādīs arī

vienkāršākā veidā. Tālab arī mūsu strēlniekiem vācu uguns

kaujās parasti nav apsvilinātas uzacis, un tie pēc dižgabalu dār-

diem nekur nav parādīti kurli.

Tie ir jauni, spēcīgi puiši un viņu bungādiņas nav tik jutīgas,

kā operas muzikantiem. Jo viņi nedarbojās kādā pārsaldinātā

kara operā,

bet gan sūrā un stipri skarbā karā. Šie īsie paskaidrojumi bija

vajadzīgi tāpēc, ka strēlnieku lielākās kaujas jau ir garām, un

nu mēs uz kādu laiku esam ienākuši piefrontes slimnīcā.

Latviešu str. apv. slimnīca nekad nav atgādinājusi dūcošu

bišu tropu. Jo čalotāji aizvien bijuši stiprā mazākumā. Bet

toties to valodas bieži aizgājušas vistālāk.

Mūsu slimnīcā jo raksturīgs bija apklusums un ilgas svinī-

ga klusuma stundas. Bija sadzirdama tikai māsu klusā ieslīdē-

šana, vai arī sanitāru skarbā aizsoļošana. Pēc tam atkal šķita it

kā pats laiks būtu apstājies un devis

vietu mūžībai.

Tik dziļš un svinīgs atkal izvērtās klusums. Par to bija

pārsteigta savā apciemojumā arī mana māmuļa. Viņa bija sa-

gaidījusi dzirdēt vaidus un aizžņaugtus kliedzienus. Bet īste-

nībā daudzi cīnītāji pat lielajā klusumā aizgāja dziļi klusēdami.

Tālab biju diezgan pārsteigts, kad kādā nakti ietraucas asi

izmisuma kliedzieni.

Likās, tas nebija cilvēks, bet cilpā ierauts mirstošs zvērs.

Viņa: Vai - ai - ai, nē - ē, nē, — stundām plosīja nakti. Tā bija

drūma, satraucoša nakts arī mums daudziem.

Bija saprotams, kāpēc māsas (ir Sieciniece, ir Zaķe) neko

negribēja stāstīt. Un mums nācās izmocīt dažus vārdus: Vāšu

drudzis... pārāk ilgi gulējis kaujas laukā... mazas cerības... leit-

nants Briedis..."

Jauns, necilvēcīgs: Vai — ai — ai, lika izslīdēt māsai no musu
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palātas. Slimnieka stāvoklis pasliktinājās. Un kādu vakaru

viņu novietoja blakus "kapličai". Laikam, zināmas ērtības labā.

Bet viņš laikam bija kaut ko nojautis, un nu kliedzieni bija vēl

izmisīgāki, vēl baismīgāki, kaut arī tie atskanēja no lielākas tā-

lienes.

Pret ritu leitnants apklusa. "Vai jau pavisam", — mes jau

tājam māsai.

—"Ne, — noticis brīnums. Viņš sācis — atveseļoties.
Tā jauns latvju virsnieks bija pārvarējis neatlaidīgākās nāves

skavas, kas nāca līdz vāšu drudzim. Par to prieks toreiz bija

īsts un paties.

Ar penicilīnu iepazinās tikai otrā pasaules kara laukā un tas

ir tūkstošu tūkstošus paglābis no nāves, kā arī no drausmām

priekšnāves ciešanām.

Kad veci karotāji raugās penicilina šļirce, tie savā priekša redz

burvju adatu,
kas uzšujusi jaunu tērpu vecai pasaulei. Šķiet, ka pašlaik kara

slimnīcās izmisīgi pusnakts kliedzieni paliek aizvien retāki. Un

tas ir labi.

Lūk, — te būtu viela remarkiem un to cittautu brāļiem, ja

vien tie nemeklētu citādus efektus. Jo vēl arvienu nāve romā-

nos un filmās satrauc vairāk nekā tās pārvarēšana.

Jo varoni, kas pārvarējis navi, bieži vien apšaubīs. Tā, dro-

ši vien nav bijusi īsta cīņa, un īsta nāve.

Jādodās tālāk

Bija iededzies sniega kauju pēcposms, — janvāra kaujas. Tās

bija sevišķi asiņainas, jo latvju pulkus meta kaujās, lai tie atgū-

tu to, ko bija zaudējuši krievi. Pēc vācu prettriecieniem.
Un bez kādas lielākas, iepriekšējas sagatavošanas, ar "urrā".

Likās, ka krievu štābi ir saniknoti par latviešu iepriekšējiem

panākumiem un nu vēlās atspēlēties uz mūsu ādas.

Fronte dunēja dižgabali, bet tie skanēja,
kā kapsētas zvani

latvju lepnākajiem pulkiem.
Ta saņemu ziņu par mūsu (Vidzemes) pulku: Tā labākie ba-
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taljoni iznicināti... Uz dzeloņstiepulēm uzdzits ari Kurzemes

pulks, un zem vācu ložmetēju pļāviena.

Tas, tiešam, tā bija noticis. Jo naktī mūsu "smagajā" palā-

tā atveda kurzemnieku, — virsleitnantu Eizu. Tas atradās dziļā

nesamaņā. Bet tad atskanēja dīvains, nesakarīgs murminājums:
Dodiet grieznes, drāšu grieznes... Ložmetēji... mūs iznīcinā...

grieznes, kaut pāris grieznes.

Būtu bijis labi augsto štābu vīrus noguldīt pāris naktis bla-

kus šādiem ievainotiem. Ja tos vairs nevarētu apsūdzēt kritušie,

tad jo drausmīgu apsūdzību turpināja pacelt vēl dzīvie.

Arī man nav vajadzīgs lasīt garus aprakstus par šīm kau-

jām. Jo tikai jāatcerās kaujas dalībnieka kliedziens:

"Dodiet nažus, paris drāšu griežamas šķēres... Un tikai tad

pavēliet iet uz priekšu."
Un ja vēl kāds gribētu pacelt akmeni pret strēlniekiem par

visu to, kas noticis pēc 1917. gada februāra un marta, tad tam

vajadzētu tikai brīdi ieskatīties vidzemnieku rindās, kad tās bez

kādas lielas vajadzības pļāva kādā janvāra naktī. Vai arī pavē-

rot lepno un slaveno Kurzemes pulku, kas ir sadzīts vācu dze-

loņu stiepļu priekšā, un tomēr pārvar tās vācu trakā ugunī, pā-

ri savējo līķiem. Diži pulki var izturēt tādas apkaušanas, bet

kaut kur ir jābūt robežai, un — dziļākai nepieciešamībai. Bet,

laikam gan, neviens nepierādīs, ka tieši šis bija tas labākais iz-

lases pulku pielietošanas veids. Un kaujās parasti paliek la-

bākie. Tas, kas paliek pāri, vairs nekad nelīdzinājās tam, kas

devies kaujā.
Slimnīca atkal bija sašauto pārpilna. Un agrāk ievainotiem

bija paātrinātā kārtā jādodās uz tālāku aizmuguri, — Pēterpils
virzienā.

Drīz sakas ceļš uz jaunam dramatiskam norisēm un jauniem

pārdzīvojumiem.
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Anna Dinsberga - Ciris

ATMIŅAS PAR VECO STRĒLNIEKU LAZARETI

Pirmajam pasaules karam sākoties bija izjūtams liels žēlsir-

dīgo māsu trūkums. Tūkstoši jaunu meiteņu un dažādu augst-

skolu studenšu iestājās žēls. māsu skolās, lai sagatavotos palī-
dzības darbam posta un bēdu laikā. Dažas Pēterpils latviešu

studentes 1914. gada beigās iestājās Kaufmaņa žēls. māsu skolā,

kur jau strādāja žēls. māsa Anna Švēde, vēlākā ģenerāļa Franča

kundze. Nelielais latviešu māsu pulciņš turējās kopā un mācī-

jās šai krievu iestādē, gaidot izdevību, lai savas zināšanas un

spēkus ziedotu savai tautai. Tāds brīdis pienāca 1915. gada

beigās, kad latviešu māsas saņēma aicinājumu doties uz Rīgu

un dibināt latviešu lazareti strēlnieku bataljonu vajadzībām.
Šo aicinājumu ar prieku pieņēmām un mēs visas devāmies ceļā

uz Rīgu. Pulciņš nebija liels: māsas Anna Švēde, Elza Grīvane,

Anna Dinsberga un vēl dažas.

Rīgā nonācām pirms Ziemassvētkiem. Strēlnieku bataljonu
vadība nodeva mūsu rīcībā Lomonosova ģimnāzijas telpas —

sarkana ķieģeļu māju Troņmantnieka (vēlāk Raiņa) bulvārī, ne-

tālu no Rīgas galvenās dzelzceļu piestātnes. Rīgā māsu pulci-

ņam pievienojās māsas Elza Sieceniece, Lazdiņa, Lasmane un

citas. Lazaretes vecākā ārsta Dr. Jāņa Jankovska vadībā sko-

las telpas īsā laikā pārvērtās lazaretē. Plašajā skolas zālē un

klasēs novietojām gultas slimajiem un ievainotiem, direktora

dzīvoklī iekārtojām virsnieku nodaļu, gaišākajā telpā — operāciju

istabu, pagraba telpās virtuvi, ēdamzāli un noliktavas. Pirmos

Ziemassvētkus nosvinējām vēl tukšajā lazaretē. Mūs bieži ap-

ciemoja strēlnieku bataljonu dibinātājs J. Goldmanis, kapteinis,
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vēlāk ģenerālis, Bangerskis, vēlākie ģenerāļi Francis, vecais

Kalniņš, Vācietis un citi, interesēdamies par lazaretes izveido-

šanas gaitu un tās iekārtojumu.

1916. gada sakumā jau pamazām ieradās pirmie ievainotie.

Tie bija izlūku gājienos cietušie, — daži smagi ievainoti, daži

Latviešu apvienotās lazaretes vecākās māsas 1916. gadā.
Vecākā māsa Švēde, Dinsberga, Gervele, Grīvāne, Mālberga, Lazdiņa,

Oseņiva un Sieceniece (stāv pa kreisi).

vieglāki. Pirmos no ievainojumiem mirušos strēlniekus — Rat-

nieku
un citus

— guldījām priežu mežā Rīgas nomalē, kur vēlāk

izveidojās Brāļu kapi ar simtiem varoņu kapu kopiņu. Strēl-

nieku bataljonu vadoņi parasti mūs iepriekš brīdināja, ja bija

paredzami lielāki ievainoto transporti. "Rīt sāksies pie Dauga-
vas liela kauja. Klausaities, māsas, vispirms lielgabalu šāvienu

troksnī, kas drīz pāries nepārtrauktā rūkoņā. Tad iestāsies pil-

nīgs klusums. Tas būs brīdis, kad iesim uzbrukumā. Tad lū-
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dziet Dievu par mums un sagatavojiet vietas tiem, kas būsim

ievainoti. Ja būs lemts krist kaujā, — aizvediet mūs uz priežu

mežu, kur jau atdusas mūsu brāļi — pirmie kritušie strēlnieki."

— Marta sākumā lazarete saņēma brīdinājumu: "Esiet gatavi un

gaidiet mūs!" Drudžains darbs sākās slimnīcā. Sakārtojam

gultas. Gaiteņos un brīvākājās telpās novietojām papildus gul-

tas. Sagādājam salmus, ko paklāt uz grīdas, lai uz tiem guldī-

tu ievainotos, ja gultu pietrūktu. Steidzamies sagatavot mate-

riālus operācijas istabai, lai visa pietiktu, ja ievainoto pieplū-

dums būtu pārāk liels. Pienāca kaujas diena. No agra rīta

lielgabalu rūkoņa trīcināja lazaretes logu rūtis. Tad pārgāja

vienā nepārtrauktā dārdoņā. Drīz iestājās pilnīgs klusums. Nu

zinājām, ka strēlnieki iet uzbrukumā, tuvcīņā, un drīz jāgaida

pirmie ievainotie, jo kauja notika tepat aiz Daugavas. Tad

viņus sāka vest, — jau smagajās mašīnās, gan lauku ratos. Citi

nāca kājām tieši no kaujas lauka ar steigā pārsietiem ievainoju-

miem, putekļu un dubļu apklātos kaujas tērpos, asiņu piesūci-

nātos. Pagaidām novietojam viņus turpat slimnīcas lielajā

priekštelpā uz salmiem klātās grīdas. Steidzamies saņemt jau-

nus ievainotos. Drīz priekštelpa un gaiteņi bija pilni. levai-

notie arvien vēl nāca klāt. Dr. Jankovskis ar saviem palīgiem —

ārstiem un žēls. māsām — apstaigāja rindas un deva rīkojumus:

"Tos, māsiņ nogādājiet istabās; apkopjiet, nomazgājiet un lie-

ciet gultās. Pabarojiet, un lai atpūšās: viņi var pagaidīt pārsie-
šanu un operācijas." "Šos zēnus lieciet nest uz operācijas ista-

bu, — tie nevar gaidīt, mums viņiem tūlīt jāpalīdz." "Bet šos

bālos, klusos zēnus, — tos nesiet uz tālajām istabām: viņiem
mēs palīdzēt vairs nevaram." Tā viss bija izkārtots un sākās

slimnīcas klusais, nepārtrauktais darbs. Slimnieku istabas bija

pilnas ievainotiem. Apkopti, pabaroti, nogurušie strēlnieki drīz

aizmiga un
tikai miegā viens otrs dažreiz iekliedzās, baigu

kaujas ainu vajāts.

Pie operācijas istabas durvīm vēl gulēja gara rinda ievainoto.

lekšā istabā dzīvība cīnījās ar nāvi. Dr. Jankovskis, miera pilns,

ar savām svētītām rokām izdarīja operācijas, lika kopā salauztos



113

kaulus, sakārtoja saplosītās miesas, pārsēja ievainojumus un ar

mierinātājiem vārdiem sūtīja ievainotos vienu pēc otra un slim-

nieku istabām. Drudžanais darbs turpinājās visu dienu, visu

nakti, kamēr vairs nebija neviena ievainotā ārpus durvīm.

"Nu mēs drusku atpūtīsimies," Dr. Jankovskis tad teica saviem

palīgiem — ārstiem un māsām, — "mums vēl jāapkopj vieglāk

ievainotie, bet tie var vēl drusku pagaidīt."
Kādu dienu atkal lielgabalu dunoņa atskanēja no Daugavas

puses. Drīz sāka plūst ievainotie. Piepeži saņēmām ziņu:
"Briedis smagi ievainots, sataisiet viņam vietu!" Vēsts zibens

ātrumā izplatījās pa lazareti. Kad steidzamies lejā pa lielajām

trepēm, ieraudzījām vidēja auguma virsnieku asiņainā tērpā,

pārsietu galvu, atspiedušos pret kāpņu margām. levainotais

ar zīmēm rādīja, lai vedot viņu augšā. Tas bija kapteinis Brie-

dis. Aizvedam viņu tieši uz operācijas istabu. Tur izrādījās, ka

Briedis smagi ievainots galvā, lauzts žokļa kauls. Dr. Jankovs-
kis ar palīgiem nekavējoties stājās pie smagās operācijas. Nar-

kozi lietot nebija iespējams. "Reti man gadījies redzēt cilvēku,

kas tā prot paciest vislielākās sāpes," vēlāk teica Dr. Jankovskis:
"Brieidis ir varonīgs karavīrs, bet arī liela personība."

Briedis slimnīcā pavadīja ilgāku laiku. Tiklīdz viņa ievai-

nojumi bija sadzijuši, viņš devās uz kaujas lauku. Viņš vēl pā-
ris reizes, smagi ievainots, atgriezās slimnīcā. Te mēs varējam
vērot uz viņa galda blakus dažādām kara mākslas un kauju ap-

rakstu grāmatām arī grāmatas par reliģiskiem un filosofiskiem

jautājumiem, par dzīvības un nāves problēmām, par indiešu

jogu gudrībām. levainojumu dēļ nevarēdams kādu laiku runāt,

Briedis grāmatās parasti atzīmēja vietas, kas pauda viņa uzska-

tus par reliģiju, dzīvi, nāvi. Tā mēs mācījāmies pazīt Briedi kā

dziļi reliģiozu cilvēku, kas mierigi saņem visu, ko dzīve viņam

piešķir.
Kad Rīgas sabiedrība visdažādākos veidos centās Briedi

godināt, gan sūtot ziedus un dāvanas, gan rīkojot viņam par

godu koncertus un teātra izrādes, viņš reiz teica: "Mani par
daudz godina. Mans mūžs nebūs ilgs. Cilvēkus, kurus jau dzī-
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vus cildina par varoņiem, tiem tas vēlāk dārgi jāsamaksā ar

savu dzīvību." Šī Brieža priekšnojauta vēlāk traģiskā kārtā

piepildījās. —

1916. gads lazaretē pagāja nepārtrauktā darbā. Strēlnieki

cīnījās pie Daugavas, Nāves salā un Tīreļpurvā, sargādami savu

zemi un galvas pilsētu.
Slimības deļ man darbs lazaretē bija jāpārtrauc. Vēlāk tur

atgriesties vairs nevarēju, jo sākās revolūcija un jukas.

Bēgļu straume aiznesa mani tālu prom no dzimtenes. At-

griesties varēju tikai 1920. gada rudenī kā žēls. māsa kopā ar

Troickas pulku no Tālājiem Austrumiem. Troickas un tāpat

Imantas pulkā bija daudz veco strēlnieku, kas ar cīņām bija

izlauzušies cauri sarkanajai Krievijai un Sibīrijai līdz Vladivos-

tokai. No turienes pa jūras ceļu atgriezāmies brīvajā dzimtenē.
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Ed. Virza

PĒDĒJA KAUJA AIZ RĪGAS

L. k. o. k. P. Stērste nodevis mūsu rīcībā izvilkumu no

"Līduma" 1917. g. 1. (14.) sept. numura, kurā Edvards Vir-

za,
kā kara ziņotājs, sniedz klasisku pēdējās kaujas notēlo-

jumu.

"19. augustā pīkst. 3 no rīta lielā kanonāde uzmodināja pul-

kus, kuri atradās pirmajās līnijās vai atkal stāvēja rezervē aiz-

sargādami Daugavas pārejas. Vācieši bombardēja krievu pozi-

cijas, lai dotu iespēju saviem kājniekiem pāriet uz Daugavas la-

bo krastu un pārraut 12. armijas fronti pie Ikšķiles virzienā uz

Ropažu staciju. Ar šī plāna izdošanos, no vācu dūres tiktu sa-

žņaugta Rīga, šis Latvijas centrs un viņas daudzpukstošā sirds.

Ikšķile — tā ir vēsturiska vieta pie Daugavas un pēc septiņi sim-

ti gadiem tās vārds atkal ieguva nozīmi, kurai svars priekš visas

latviešu tautas.

Vācu smagās artilērijas uguns bija briesmīga un izpostoša.
Tā noslaucīja ierakumus, saārdīja blokhaužus un sadragāja blin-

dažas. Dzivo spēku iznīcināja ķīmiskie lādiņi un šrapneļu vie-

suļi. Gluži piedzēruši, vācieši lauzās uz priekšu kā ārprātīgi,

apklādami ar saviem līķiem Ikšķiles laukus, purvus un mežus.

Jau 19. augustā, kad krievu zēni no ienaidnieka bija sadra-

gāti, uz pozīcijām piepeži tika izsaukti Latviešu strēlnieku otrā

brigāde un pirmais pulks, kurš devās pretim vāciešiem, bija 5.

Zemgales pulks. Pusčetros pie Juglas upes sāka strādāt zem-

galiešu flintes un ložmetēji un vāciešu tālākvirzīšanās tika ap-
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turēta. Sākās cīņa, kuru citādi nevar saukt kā par milžu cīņu.

Mūsu maziem pulkiem gāzās virsū simtiem vācu lielgabalu uguns

un lieli kājnieku spēki...

Tautai jazin, ka izpilda viņas dēli savu pienākumu un tādēļ

viņai arī jāzin taisnība, kādos apstākļos viņi cīnījās.

Kad zemgalieši 19. augustā ieņēma pozicijas, no mūsu pu-

ses nestrādāja neviens lielgabals. Krievu pulku, kuri aizstāvēja

Ikšķiles pozicijas, tur vairs nebija, 186. krievu divīzija bija aiz-

bēgusi uz aizmuguri ar visu artilēriju. Tā tad zemgalieši gluži

vieni atradās pretim vāciešiem pirmajās līnijās. lesākās neat-

laidīgi vācu kājnieku uzbrukumi un vācu artilērija strādāja bez

pārtraukuma. 20. augusta rītā varēja noprast, ka vācieši caur

mūsu pulka fronti nolēmuši izlausties uz ziemeļiem. Bez tam

mēs redzējām, ka latvieši atkal šoreiz var palaisties tikai uz sa-

viem spēkiem, jo rezervju nekādu nebija. 20. augustā ap pīkst.
10. vācieši uzsāka uzbrukumu mūsu pulku labajā spārnā. Ne-

skatoties uz to, ka vācieši gāja uzbrukumā lieliem spēkiem un

lielu drosmi, viņi ikreizes tika atsisti ar smagiem zaudējumiem.

Tāpat nesekmīgi beidzās vācu uzbrukumi visa pulka frontē.

Līdz pat 3 dienā 20. augustā vācieši nebija ieņēmuši nevienu ga-

baliņu no mūsu pozicijām. Redzēdami, ka ar personisku drosmi

un kolonu daudzumu nevar iegūt nekādas sekmes, vācieši laida

darbā savu parasto līdzekli — smagos un ķīmiskos lādiņus.
Simtiem lielgabalu krāca mums virsū šos lādiņus. Mūsu rin-

das palika retākas, bet mūsu dūša auga, tā aizpildīja kritušo

biedru vietas. Jau daudz tūkstošu vācu līķu gulēja mūsu pulka
7 verstes garās frontes priekšā, bet neskatoties uz to pat 6. va-

karā vācieši bija savilkuši atkal lielus spēkus un gatavojās tre-

šam uzbrukumam. Un tas iesākās draudošs, nāvi nesošs pret
dažiem simtiem izmocītu, no sprādzieniem apdullinātu, bet pēc

sava spara vēl stipru zaldātu, kuri, līdzīgi Napoleona gvardei,

varēja teikt, ka viņi mirst, bet nepadodas. Kaimiņu pulka fron-

te bija pārrauta un vācieši apdraudēja jau zemgaliešu aizmu-

guri. Tad zemgaliešu pozicijās iesākās cīņa nāves un izmisu-

ma apgarota, pilna vislieliskāko un viscēlāko kaujas žestu, cī-
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ņa uz sagrautiem ierakumiem un ievainoto un kritušo biedru

līķiem, cīņa varbūt pēdējā uz brīvas Latvijas sliegšņa. Kauja

gāja ierakumos un aizmugurē, kauja vārījās jau ap pulka štābu.

Pēc 27 stundu ilgas turēšanās varonīgam ugunīs kūpošam pul-
kam zem pārdabīgas ienaidnieku uguns bija jāved atkāpšanās

cīņa uz purvainiem un paugurainiem Juglas krastiem. Pēdējo
laiku kara vēsturē tādas kaujas nāk reti priekšā un tās var iz-

skaidrot tikai ar to, ka tie pulki, kuri nonāk tādā stāvoklī kā

zemgaliešu pulks 19. un 20. augustā, ir patiesie katastrofas glā-

bēji.
Šinī vaidu, kliedzienu, dimdoņas un tērauda viesuļu pilnā

atmosfērā pazib daži vārdi, lielas varonības augsti piemēri,
kuri ir cienīgi, lai viņus piemin un nodod atklātībai, kaut viss

pulks šajās cīņās bija varonis. 4. rotā poručiks Mucenieks kon-

tratakā norāva no brustvera vācu oficieri un, uzminis tam ar

kāju, nošāva to, otru nodūra ar štiku un trešo nogalināja ar lo-

di, līdz pats ievainots galvā kļuva aizvests projām. Trešā ro-

tā vienīgi dzīvi palikušie apakšoficieris Svikers un feldfebels

ārkārtīgi aukstasinīgi nošāva 30 uzbrukumā nākošos vāciešus.

Ložmetēju komandā podporučiks Stērste, kad visi bija ievaino-

ti vai krituši, pats rokā ievainots turpināja šaut no sava ložme-

tēja. Redzēdams, ka vācieši ievainotos nodur, viņš sāka atkāp-
ties un tikai nejaušība viņu glāba. Poručiks Ilziņš, kad no 5.

rotas nekas nebija palicis, atkāpās, vilkdams līdzi ložmetēju, līdz

beidzot krita lodes ķērts pierē. Pirmais kurzemnieku rotas ko-

mandieris Zebežs, kad visi zaldāti un oficieri bija apšauti un

ievainoti, pats ievainots, sāka atkāpties, bet vācieši viņu panāca.
Tā cīnījās Zemgaliešu pulks šinīs divas vēsturiskajās dienas,

lielo brīvības ideju un cēla patriotisma iedvesmots.
.

."
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Kapteinis Jānis Pētersons

II Latviešu strēlnieku brigādes saimniecības

daļas transporta komandiera palīgs.

TĀ BEIDZĀS STRĒLNIEKU ĒRKŠĶAINAIS CEĻŠ

Atmiņas par strēlnieku pastāvēšanas pēdējo posmu pēc Oktobra

revolūcijas

levēlēja strēlnieku komiteju bez kuras priekšsēdētāja pa-

raksta neviens rīkojums nebija pilntiesīgs. Mums, virsnieku ko-

mandējošam sastāvam, ar šo komiteju izveidojās saskanīga dar-

bība, jo bija ievēlēti vīri, kuriem politika bija sveša lieta, bet

rūpēja vienīgi lietderība. Liekas 1917. g. decembrī, nāca rīko-

jums, ka daļas strēlniekiem jāievēl viss komandējošais sastāvs.

Nebija nekādu norādījumu, kas tiesīgs kandidēt, bet gan bija no-

rādīts, ka līdzšinējiiem komanderiem nav brīv piedalīties vēlē-

šanu sapulcēs. Kādas dienas vakarā notika vēlēšanas arī mūsu

daļā, kuru iznākumu gaidījām ar zināmu satraukumu. Nebija

ilgi jāgaida, kad mūsu miteklī ieradās komitejas priekšsēdētājs

un paziņoja, ka mēs visi 3 vienbalsīgi ievēlēti līdzšinējās vietās.

Atviegloti uzelpojām un mūsu darbs netraucēti turpinājās.

Tanī laikā stāvējām Smiltenē. Drīz pēc jaunā gada, liekas,

1918. g. janvārī, nāca rīkojums atkāpties Pleskavas virzienā.

Disciplinēti un organizēti izbraucām uz Rīgas-Pleskavas šoseja,

pa kuru turpinājām ceļu Pleskavas virzienā. Tumšā naktī šķēr-

sojam apm. 12klm. no Pleskavas, Valkas-Pleskavas dzelzceļlīniju.

No šīs vietas šoseja līdz Pleskavai iet pa līdzenu, klaju vietu

taisnā virzienā, un mēs skaidri varējam redzēt vairākus lielus

ugunsgrēkus. Pleskava dega. Netālu no dzelzceļa pārbrauk-
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tuves uz šosejas sastapām kādu posteni, kurš teica, ka Pleskavā

jau vācieši, noraidīja visu kustību pa kreisi uz Velikajas upi un

pa to uz Peipus ezeru. Līdz ar mums pa šoseju nepārtraukti

kustējās dažādas karaspēka daļas. Pēc minētā paziņojuma sā-

kās tāds neliels satraukums, — visi centās ātrāk kustēties uz

priekšu. Es manīju, ka no mūsu strēlniekiem viens otrs atpa-

liek un tad piejāja man komitejas priekšsēdētājs un teica: "Man

Vidzemē sieva un bērni, centīšos nokļūt pie viņiem. Ņemiet

manu zīmogu, tas jums noderēs." Spiedām viens otram roku,

un viņš tumsā pazuda.
Pēc ļoti nogurdinoša brauciena pa dziļu sniegu, rīta stundā

nokļuvām pie Pleskavas-Petrogradas dzelzceļa līnijas, netālu no

stacijas Torošino. Pārbrauktuves sargs mums ieteica turpināt

ceļu pa dzelzceļlīniju, pa kuru jau visu nakti esot braukuši, jo

vilcienu satiksmes nekādas neesot. Tā arī darījām, bet braukt

varēja tikai soļiem, jo ceļš starp gulšņiem bija izbraukts bed-

rains no iepriekšējiem braucējiem. Nekādu organizētu kara-

spēka daļu vairs neredzēja, gāja tikai atsevišķi kareivji. Uznāca

necaurredzama migla. Es, lai atpūtinātu nogurušās kājas, no-

kāpu no zirga un sekoju kājām vezumam, kurā atradās mūsu

naudas lāde un kanclejas dokumenti. Pēc neilgas soļošanas,
tikai paspēju ieraudzīt aizjūga priekšā lokomotīves tenderi ar

sarkanu karodziņu. Es lēcu pa labi, mans zirgs pa kreisi, ten-

deris satrieca aizjūga dīksteli, un man pabrauca garām pagarš

pasažieru vilciens. Atklājās smaga aina: salauzti pajūgi, nosisti

un ievainoti zirgi, bet tik laimīgi, ka ievainoti tikai 2 kareivji,

sašķaidījis visu mūsu kolonnu, vilciens apstājās. Saniknotie ka-

reivji bija novilkuši no lokomotīves mašīnistu un taisījās to no-

linčot. Ar savu iejaukšanos glābu tam dzīvību un turpat dabūju

zināt, ka vilcienā brauc uz Brest-Ļitovsku miera delegācijas
sastāvs. Smagi palika ap sirdi, ka šī delegācija netālu no vācu

līnijas sašķaidīja pēdējo organizēto atkāpjošos karaspēka daļu,
un tā bija latviešu strēlnieku daļa. Sakārtojām veselus palikušos

pajūgus (apm. pusi) un braucām tālāk. Nākošā stacijā mums

nostājās pretim liels vietējo zemnieku bars un kliedza, lai atdo-
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dot visu viņiem, jo viss tas esot tautas manta. Es pasaucu dažus

instruktorus, kuri bija uz zirgiem, lai tie jātu mūsu priekšā,

ņemot Šautenes uz rokas un ielādējot stobros patronas, es, ie-

spējami skaļi, nokomandēju: "Dot ceļu!" Pašķīrās plata aile, da-

ži pat noņēma cepures. Mēs izbraucām kā caur goda sardzi.

Neatskanēja neviens kliedziens. Tāda ir pūļa psīcholoģija. Tā-

lāk ceļu turpinājām pa šoseju. Kādā vietā kāda sardze mūs no-

grieza no šosejas pa labi. Teica, ka valdība atkāpjošos frontes

kareivjus Petrogradā nelaižot.

Pēc vairāku dienu braukšanas nokļuvām kādā lielā ciemā

Novgorodas guberņā. Bijām lielā neziņā, ko darīt tālāk. Pēc

kādām dienām tomēr izdevās noorganizēt kautkādus sakarus.

Vēl pēc kādām dienām no kādas centrālās iestādes saņēmām

rīkojumu kareivju demobilizēt, zirgus un pajūgus izpārdot ūtru-

pē. Nebija mums vairs daudz kareivju. Kuriem piederīgie vai

kādi radi bija Vidzemē, tie jau atpalika ceļā no Smiltenes līdz

Pleskavai. Līdz brauca tādi, kuriem piederīgie bija izbraukuši

uz Krieviju un tādi, kuriem to nebija ne vienā ne otrā vietā.

Smags un bezcerīgs bija pēdējo stāvoklis, jo ne darba ne mai-

zes Ziemeļkrievijā nebija. Tamdēļ nebrīnīsimies, ja daļa no

tiem aizgāja uz jaundibināmiem sarkaniem strēlnieku pulkiem,

jo tur vismaz deva ēst.

Sarīkotā ūtrupē labākos zirgus ar sakām, slejām vai sedliem

un iemauktiem pārdeva par nieka grašiem un sliktākos vien-

kārši palaidām uz ceļa, jo tiem neatradās pircēji un ne jau tam-

dēļ, ka zemniekiem zirgi nebūtu vajadzīgi, bet tamdēļ, ka ne-

bija lopbarības un bija vēl tikai februāra sākums un zemi klāja

dziļš sniegs.

Pleskavas ezera krastā kādā sādžā mūs apstāja zemnieki un

lūdza maizi. Kāds vecītis skrēja man pakaļ un žēli lūdza sau-

siņu, jo mājās neesot ne kumosa maizes. Pretīm piedāvāja pāris

ceptu kartupeļu. Tik tālu bija novesta krievu tauta. Tamdēļ

nebrīnīsimies, ka tik viegli sabruka valsts vara.

Tā beidzās latviešu strēlnieku ērkšķainais ceļš.

Jaundibinātiem sarkaniem latviešu strēlnieku pulkiem nebi-
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LAIKMETA LIECĪBAS

Tautas pirmā mīlestība ir veltījusies latviešu

strēlniekiem. Viņi nav iztrūkuši nevienā cīņā, kas

līdz šim liesmojušas pāri Latvijai.

Tikai turēties kopā un kauties

tā lai meži un gaisi krāc! Parā-

dīsim vāciešiem un krieviem
}

ko

spēj latvju puikas!
A. Grīns (Dvēseļu putenis).

Ģenerālis J. Priede
L. K. K. b-bas valdes priekšsēdis

CILDINĀJUMS VAROŅU LAIKMETAM

Ja runājam par mūsu jaunāko varoņu laikmetu, kas uz kau-

jas laukiem izcīnīts no 1915. - 1945. gg., tad tas noteikti ieda-

lās 3
posmos. Pirmo no tiem ievadīja latvju strēlnieku cīņas,

kurām sekoja atbrīvošanas karš, un tad atkal nāca latvju leģi-
onāru cīņas.

Mēs redzam, ka latviešu strēlnieku cīņām bijusi ļoti svarīga
nozīme un nevien atsevišķi, par sevi, bet arī visā tikko minētā

lielajā kopsakarībā. Līdzīgi tam, jo daudzi strēlnieki ir cīnī-

jušies visos 3 šā varoņlaikmeta posmos, ar daudzkārt atzītu go-
du un slavu.

Ir labi, ka veco strēlnieku pārstāvji ir varējuši nodot atklā-
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tībai daudzas jaunas vēsturiskas liecības, — patiesi labas grā-

matas veidā, kas trimdas apstākļos uzskatāms par
noteiktu

sasniegumu.

P. Lejiņš
Amerikas Latviešu Apvienības

centrālās valdes priekšsēdis

VĒSTURISKI SIMBOLI

Katras tautas vēsturē ir daži notikumi, kuriem ne tikai liela

reāla nozīme šīs tautas likteņu veidošanā, bet kuriem šī tauta

piešķīrusi īpatnēju simbolisku jēgu. Šie notikumi, personas,

vietas vai dātumi ir pārvērtušies par simboliem zināmām vēr-

tībām, īpašībām un tikumiem, uz kuriem tauta atsaucas savā

domāšanā, kuros tā smeļas pamudinājumu un spēkus nebaltās

dienās, pie kuriem tā arvienu atgriežas savos prieka brīžos. Šāda

simboliska nozīme latviešu tautas vēsturē un valodā piemīt vār-

diem "vecie latviešu strēlnieki". Ko šie vārdi latvietim nozīmē,

kādu lomu latviešu strēlnieki spēlējuši latvju tautas vēsturē

un neatkarīgās Latvijas valsts radīšanā pēc Pirmā pasaules

kara, to paudīs šī grāmata. Mēs visi priecājamies, ka vismaz

dažiem no šiem latvju cīnītājem — latviešu strēlniekiem līdz

ar pārējiem tautiešiem bija lemts izglābties no okupētās Latvi-

jas un nokļūt brīvā Amerikā, kur tie var turpināt savu darbu

latviešu lietas labā.

Ādolfs Bļodnieks

LAI NEKAD NENOVĪST SLAVAS VAIŅAGS!

Strēlnieku pulki bija pirmās latviešu karaspēka vienības,
kas dedzīgu patriotu — Jāņa Goldmaņa un Jāņa Zālīša aicināti,



123

droši pacēla sarkan-balt-sarkano karogu cīņai par tautas un

dzimtās zemes tiesībām un brīvību.

Jā, vecie strēlnieki bija pirmie, kas ar neizsakāmi varonīgām
cīņām un upuriem, visā pasaulē gaišu darīja latviešu vārdu un

slavu, ka arī nostiprināja mūsu brīvības ilgas — Latvijas patstā-
vības pamatus.

Strēlnieku latviskais gars un brašums nebija daudz mazinā-

jies pat kara beigu - sairuma posmā, kad 1917. g. komūnistu

revolūcijas tvans — sarkanais lāsts jau smagi spieda arī strēlnie-

kus. Un, kas vēl ļaunāki — dzimtene bija pilnīgā ienaidnieku

varā un visapkārt — chaoss un bads!

Tādā bezizejas stāvoklī "paradīzes" solītājiem — komūnis

tiem bija viegli strēlniekus, kas vairāki tūkstoši bija sapulcināti
Kremlī, ievilkt savos tīklos.

Bet no pašu pieredzes līdz ar citiem Kareivju nacionālās

savienības locekļiem, kas nel. pulkv. Fr. Brieža uzdevumā ap-
meklējam un centāmies pārliecināt strēlniekus neiestāties sar-

kanarmijā, varu liecināt, ka lielākais vairums Maskavu arī pa-

meta... Tālus ceļus un daudz grūtību pārcietuši, tie laimīgi,
īstā laikā atgriezās dzimtenē kā cildeno Troickas un Imantas

pulku karavīri, lai piedalītos dzimtenes galīgā atbrīvošanā.

Rūpēsimies lai nekad nenovīst varoņu — strēlnieku slavas

vaiņags, kas patiesi cīnījušies par tautu, Tēvzemi un brīvību.

Evalds Freivalds

SĀKUMS BRĪVĪBAS KARAM

Latviešu strēlnieku cīņas bija sākums brīvības karam par

Latviju, kas latviešu tautu noveda pie brīvības un neatkarīgas
Latvijas valsts. Mūsu strēlnieku cīņu vēsture ir notikumiem
bagāta, kur mūsu jaunai audzei rast piemēru, kā kalpot savai

zemei un tautai. Un kad tagad mēs godinām savus varoņus, tad
to vidū lai nav aizmirsts arī vecais latviešu strēlnieks.
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V. Lambergs

VECIE LATVIEŠU STRĒLNIEKI —
PIEMĒRS

CĪŅĀ PAR LATVIJU

Šai laikā un telpā, ilgi un tālu projām no dzimtenes un sa-

vas tautas kodola, ir cildeni un patriotiski atmiņās sērst pie ve-

cajiem latviešu strēlniekiem un ar jauniem, vai jau teiktajiem
vārdiem stāstīt jaunajām audzēm par, teikām jau kļuvušajām,
veco latviešu strēlnieku kaujām, ko reiz apbrīnoja sabiedrotie

un ienaidnieks, apdziedāja, aprakstīja un redzamos tēlos veido-

ja dzejnieki, rakstnieki, tēlnieki, gleznotāji un aktieri —

un to

dara vēl tagad. Varoņu piemiņa latviešu tautā ir vislielākā un

visilgākā —tā ir nemirstīga. Tādēļ arī latviešu vecie strēlnieki

ir iegājuši mūžības gaismā.
Veco latviešu strēlnieku varoņdarbu apcerēšana tagadējā

laikā ir arī tālredzīga gudrība cīņā un darbā par Latvijas brīvī-

bu, kad briesmīgā tirānijas vara tēvijā, rietumu civilizācijas

politiskās morāles sabrukums un mūsu pašu sadrumstalotība

un nedibinātās mazvērtības un mazuma izjūtas diendienā pār-

bauda mūsu ticību Latvijas atbrīvošanai.

Šaī bargajā laikā, kad tautas dzīvības kokam lūzt viena

sakne pēc otras un mēs arvien biežāk jautājam, vai stiprāka būs

sarkanā nāve vai baltā Dieva zemīte, latviešu strēlnieki rāda

mums ceļa zīmes ar savu piemēru. Veco latviešu strēlnieku

veikums iet pāri sava laikmeta vēsturiskajiem apstākļiem un šo-

dien ar jaunu spēku neticīgajiem un šaubīgajiem gaiši liecina

un atgādina, ko spēj kādas zemes platība un cilvēku skaitā ma-

zas tautas lielais gara spēks, ja tas runā no pareizi kopā sasauk-

tiem, vienotiem un vadītiem pulkiem.
Nekas mūs nevar pārliecināt, ka tagad ir citādi laiki un ap-

stākļi, kas mūsu spējas un iespējas cīņā par Latvijas atbrīvošanu

pārvērš par tukšām svētku frāzēm, ja vien pati tauta paliek tā

pati. Par cik latviešu trimdinieki dažkārt smīn par savu "ma-

zumu" pasaules notikumos, par tik arvien biežāki tālredzīgākie

pasaules politiķi sāk pozitīvi vērtēt un izcelt apspiesto tautu, se-
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Višķi latviešu, lietuviešu un igauņu lomu un nozīmi cīņā pret

pasaules komunismu. Un ir ārzemju politiķi, kas sava atzinīgā

sprieduma pamatā par baltiešu tautu spējām liek latviešu strēl-

nieku, Latvijas armijas un leģionāru izcilos panākumus. Bet

vienalga, kā arī vērtētu mūs mūsu draugi vai ienaidnieki, mums

pašiem ir jāizšķir savs liktenis un mūsu darbi arī to izšķirs uz

labo vai slikto pusi. Tāpat kā veco latviešu strēlnieku cīņas stāv

pamatā Latvijas brīvvalsts nodibināšanai, tāpat kā jaunās Lat-

vijas armijas cīņas izglāba jauno Latvijas valsti un tāpat kā

latviešu leģionāru cīņas pierādīja latviešu karavīra pārākumu

pār moderni apbruņotu sarkanarmieti un izglāba 120000 latvie-

šu — tagadējos trimdiniekus, tāpat tikai šo latviešu trimdinieku

vēsturiskās misijas izpildīšana, neatkarīgi no trimdas ilguma,

izglābs tautas kodolu okupētajā dzimtenē no galīgas iznīcinā-

šanas. Ko varēja latviešu strēlnieki un pēc viņiem citi latviešu

karavīri, tas jāvar arī šai paaudzei. Mērķis ir tas pats, tikai

ieroču izvēli nosaka laikmeta apstākļi.
Katram laikmetam ir savi idejiskie modinātāji, saucēji un

vadītāji. Latviešu strēlnieku laikmeta idejiskie saucēji bija

Jānis Goldmanis un Jānis Zālītis, kas latviešu tautas vēsturē ir

iegājuši kā paraugs nākamām paaudzēm. Viņi, sevišķi Jānis

Goldmanis, runāja tik drošus un nedzirdētus vārdus uz savu

tautu un pasaules politiķiem un kara vadoņiem, ka latviešu strēl-

nieku slava un panākumi summējās no karavīriem frontē un

vadītājiem politiskajos centros. Tāpat tam jābūt arī tagad.
Kamēr latviešu vīri ar ieročiem rokās cīnās pret komunismu

dzimtenes mežos un pasaules vistālākās frontēs (Korejā, Indo-

ķīnā v. c), un nevar vēl lauzties dzelzs aizkarā, kas tura verdzī-

bā vairāk kā miljonu latviešu, kas nepacietīgi gaida atbrivošanu,
latviešu trimdiniekiem un viņu vadītājiem nav jāapstājas nekādu

politisku un diplomātisku šķēršļu un grūtību priekšā, bet ar

vislielāko izdomu, drosmi un mērķtiecību jāatmasko un jāsit

ienaidnieks.

Musu ceļu atpakaļ uz Latviju rāda vecie latviešu strēlnieki.

Būsim tādi, kā viņi bija.
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Kārlis Rabācs

DZĪVĀS LEĢENDAS

Vēsture gan reģistrē visus faktus dzīvē un vēsturnieks ikvie-

nu no tiem var izlietot vēstures ainas konstruēšanai, bet tauta ar

dzejisko iztēli apvij un radītāju enerģiju piešķir tikai dažiem

tēliem, padarīdama tos par leģendām — teiksmām. Ar savu

emocionālo dabu teiksmas ir tautas vēstures mūžīgi dzīvā, dzī-

vi virzītāja daļa.
Ar latviešu strēlnieku vēstures faktu krāšanu un pētīšanu ir

nodarbojušies un vēl nodarbosies daudzi vēsturnieki, šiem fak-

tiem piešķirdami dažādu nokrāsu un atzinību, bet tautas gars

latviešu strēlnieka tēlu, tāpat kā Latvijas atbrīvošanas cīņu ka-

ravīru un latviešu leģionāru jau ir pacēlis teiksmas pārlaicīga-

jā gaismā.

Vilis Čika

MĒS VARAM BŪT LEPNI

Cīņu par Latvijas neatkarību sāka latviešu strēlnieks, pabei-
dza nacionālās armijas karavīrs, bet iegūto brīvību līdz beidza-

mai iespējai aizstāvēja leģionārs. Latviešu jaunatne var būt

bezgala lepna uz saviem vectēviem, tēviem un brāļiem, kuru

upuri un varonīgā cīņa mums sagādāja neatņemamo vietu pa-

saules nāciju saimē.

Kārlis Lobe
Vecais strēlnieks, grenadieris un pulkvedis.

PRETĪM JAUNIEM APVĀRŠŅIEM

Veco strēlnieku cīņas bija jauna laikmeta sākums, kad lat-

vieši parādības un lietas sāka vērtēt daudz citādi, nekā tas bija

pirms šiem laikiem. Tautas dvēselē bija atdzīvojušās mūžu

tecējumā nogrimušas lietas un parādības. Kas būtu noticis, ja

savā laikā nebūtu izcēlies pirmais pasaules karš?

Mes butu skolojušies un skolojušies un pa daļai pakļāvušies
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krievu asiņu un asimilācijas iespaidam. Musu garīgā ekspansija,
kaut arī vareni uzsākta, laiku tecējumā izsīktu.

I pasaules kara laikā notika kāda svarīga parādība un pie

tam bez jebkādas propagandas palīdzības, ko var nosaukt par

tautas atgriešanos pašai pie sevis.

Mēs sapulcējamies un arī cīnījāmies zem latviešu karogiem

par pašas tautas lietu. Mēs nokļuvām cīņas ieroču varā, visi, bez

atlikuma. Šis spars mūs vairs neatstāja smagākā un pat šķieta-
mi bezizejas stāvoklī.

Kad krievu zemes pakļaušanas ekspansijā dažiem nebija jā-

piedalās, tad 1918. gadā, agrā rudenī, gluži itin nekā nezināda-

mi par politiskajiem apstākļiem okupētājā Latvijā, latviešu ve-

co strēlnieku fragmenti Uralos un Sibīrija pacēla Latvijasvalsts

karogu un sauca: "Pulcējaties zem Latvijas valsts karoga!" Vai

tas bija prāta darbs? Šī sauciena rezultātā tur izauga divi jauni

Latvijas strēlnieku pulki: 1. Latvijas str. pulks (Troickas p.) un

Imantas pulks. Tie ir gaiši un neapstrīdami vēsturiski fakti!

Lai šodien veciem latviešu strēlniekiem, par viņu ekspansi-

ju, ir pateicīgi: poļi, leiši, latvieši, igauņi un pat somi. Neviena

sveša vara nekad neko neatdod, ko viņas ir nolaupījušas, pirms
tā neguļ nevarībā vai gruvežos. Tad, drošsirdīgais īpašnieks,
kaut cik samērīgā, bet tomēr milzīgi smagajā, cīņā atkaro to,

kas pieder tikai viņam pašam. Latvija pastāv jau 35 gadus, kaut

arī pēdējos gadus viņa vairs nav Latvijas brīvvalsts, bet mūsu

garīgā reālitāte. Latvijas brīvvalsts ielika mums mutē maizi,

apmirdzēja mūsu pieri ar sauli un uzcēla mūsu dzimušajiem

karotājiem pasaulē skaistāko pieminekli — Brāļu kapus. Un

lūk tāpēc, Latvijas brīvvalsts laikmetu, mēs, bez atlikuma, pa-

ceļam augstāk par visu kā — latviešu tautas neierobežotas mī-

las, darba, nerimtīgo cīņu, ciešanu un dzīvības Radītāja balvu.

Grenadieru cīņas ar grenadieru ekspansijas laikmetu dažu

prātiem vēl nav aptverams. Šo prātu apstulbums ir lielāks par

viņu dvēseles spēku un tāpēc lūgsim — lai Dievs stāv viņiem
klāt. No grenadieru laikmeta mēs vēl atrodamies bez distances,

jo grenadieru laikmetā mēs vēl dzīvojam. Bet pagātnes noti-
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kurni rāda, ka grenadieru ekspansijai, tāpat kā strēlnieku ek-

spansijai ir ofensīves nianses, kas sniedzas pār mūsu valsts robe-

žām. Šeit šinīs niansēs, saskatāma zīme, kurai atbildi dos nāka-

majie laiki.

Nekas nav jānožēlo nākotnes vārdā, nekas nav zaudēts, bet

gan gūts. Viss tas, kas šodien dots, kaut gluži noraidāms šķiet,
ir jau gaišai nākotnei dots.

A. Skrodels
Prāvests.

BRĪVĪBAS ILGU MOŠANĀS UN PĀRVĒRŠANĀS

TAUTAS VARENĪBAS DZIESMĀ

Domos atkal kavējas kādā mūsu tautas teiksmainā laikā, ku-

ru gribētos saukt par mūsu tautas zvaigžņoto pulku — strēlnieku

laikmetu. Šis laiks bija tik aizraujošs un romantiskas eksaltā-

cijas pilns. Viņu varam salīdzināt ar jaunekļa pirmās mīlestī-

bas dienām, kad pamodusies sirds nedzīvo sev, bet savai iemī-

ļotai. Šīs strēlnieku dienas pamodināja visos gadu simteņos ilgi

lautas dvēselē, tās dziļakājās dzelmēs, uzglabātās brīvības un

neatkarības ilgas. Tas skaists apliecinājums — var paiet dau-

dzi gadi un pat paaudzes nebrīvībā un atkarībā, var ārējie spēki

un svešas tautas censties pāraudzināt tautu padevībā, tomēr ne

spaidi un vajāšanas, ne pāraudzināšana un skološana nespēj iz-

nīcināt to, ko Dievs ir ielicis katrā tautā — arī tev paredzēta vie-

ta zem saules līdzīgo pulkā, ne kalpa gaitām, bet brāļu saimē ra-

dītas manas tautas. Tikai divējādi var iznīcināt šīs ilgas tautas

audzēs: vai nu masveidīgi izkaujot tautu, vai arī izsvaidot atse-

višķos tautas bērnus svešu ļaužu vidū, uzveicot katrā viņa tau-

tas dvēseli un iekausējot svešu asiņu un sveša gara straumē.

Vienu cenšās panākt aziātiskie austrumi, otru ceļu tīko iet daži

rietumu un dienvidus kontinenti, tāpēc taisni šis laiks visbīsta-

mākais mūsu tautas vēsturē. Nu šis zvaigžņoto pulku laikmets

nodibināja no jauna šīs ilgas, tas nokratija gadu simteņu važas,

izstaipīja nogurušos locekļus un izvērtās alkās, un nu visu sirdis
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pārdrošos sapņos iesniedzās nākotnē. Otrs šī laikmeta nopelns
— sāka skanēt pasaulē latviešu tautas varenības dziesma, kuru

sadzirdēja daudzi.

Raimunds Čaks

TRAĢISKIE LIKTEŅI
Trimdinieka pārdomas

Katram cilvēkam un katrai tautai ir savs liktenis, un no tā

mēs izbēgt nevaram. Arī mūsu seno dainu dievestība pauž to

pašu domu, uzskatīdama Laimu par cilvēka likteņa lēmēju,
kas mūža gājuma norisi katram jau šūpulī ieliekot.

Karavīri par to zin stāstīt daudzus piemērus. Mēs taču zi-

nām, ka ir vīri un jaunekļi, kas izstaigā visus kauju laukus, pie-
dalās sīvās tuvcīņās, un no viņu galvas nenokrīt pat mats. Visas

lodes un granātu šķembas iet tiem garām un pat neievaino.

Nejaušība? Bet — likteņa sūtība. Un pretējais: cik nebij to, kas

krita jau pirmos soļus kauju laukos sperot? Nejaušība? Bet

liktenīgi nelaimīga. Un arī tas ir liktenis, ja kauju laukus izstai-

gājušam karavīram ir jāiet bojā vienkāršā autokatastrofā, kad

tas jau laimīgi pārbraucis mājās, pavadīt atvaļinājumu. Un ja

no asiņainās kaujās iznīcinātas rotas dzīvi paliek tikai daži vīri,

tad mēs varam cilvēciskā mulsumā uz viņiem noraudzīties, un

mūsu priekšā atkal nostājās šis pats mūžīgi neizdibināmais

jautājums — kāpēc tad tieši viņiem bij jāpaliek dzīviem;? Kāpēc

viņu vietā dzīvi nevarēja palikt tikpat daudzi no tiem, kas

krita? Un liekas gan, ka atbilde var būt tikai viena: tā bij
lēmis — liktenis! Tikai viņam lai šie vīri pateicas, ka var vēl

dzīvot, ka arī viņi nav piepulcināti kritušo biedru Aizsaules

draudzei.

To, ko attiecinām uz atsevišķu cilvēku, varam attiecināt arī

uz tautām. Arī katrai tautai ir savs liktenis, kas tām liek gadu
desmitiem baudīt zaļojošu dzīvi un visus spēkus veltīt raženam
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jaunuzbūves darbam, bet pēc tam no dzīves kalngaliem iegrūž

visnejēdzīgākā bezdibenī. Tās tautas, kurām liktenis to lēmis,
no šī bezdibeņa atkal tiek ārā uz jauna, spožas saules apmirdzē-

ta lielceļa, kas atkal no jauna ved uz tautas mūžīgas dzīvošanas

un jaunas gaišas nākotnes dārziem.

Ticība liktenim lej mūsu sirdīs paļāvīgu mieru. Bez lieka

satraukuma un nervozēšanas mēs varam raudzīties uz visapkārt

trakojošiem laikmeta vējiem un negaisiem, jo zinām, ka pienāks

reiz brīdis, kad tumšie mākoņi atkal pašķirsies un spožas sau-

les spirdzinātāju staru glāsts mūs atkal jo mīļi mīļi noglaudīs.

Ja liktens būs lēmis, mēs neaiziesim bojā. Mēs visu izcietīsim,

mēs pārdzīvosim vislielākās grūtības, bet mēs atkal reiz varē-

sim savā zemē (kur Kalevalas vārdiem runājot — uzzied laime!)
strādāt un sapņot un jaunu dzīvi uz drupām celt un veidot.

Latviešiem dzīve ir ciņa un darbs un skarba pienākumu

pildīšana. Mēs esam mūžīgie celtnieki, bet mums pašiem nav

lemts baudīt savu sasniegumu un sūro pūliņu augļus. Allaž

pret mūsu gribu, svešu varu naida un nesaskaņu izraisītie kari

drupās un gruvešos satriec mūsu ziedošo dzīvi un mums ir atkal

viss jāsāk no jauna. Tā ir skumja, bet patiesa atziņa. Bet tā

mūs vairs nenomāc, tā mūs vairs nesatriec. Tā mums dod ti-

kai jaunus spēkus, jo no vēstures mācībām un paaudžu piere-
dzes zinām, ka mūsu tautai Augstais Likteņlēmējs allaž paredzē-

jis tikai caur ērkšķiem un skaudru pārbaudījumu ugunīm aiz-

sniegt tās zvaigznes, kurām vienīgi pukst ikviena latvieša

sirds.

Traģiskas ir bijušas abu pēdējo karu latviešu karotāju gai-

tas. Pirmajā pasaules karā latviešu strēlnieki cīnījās blakus

krievu karavīram pret — vāciešiem! Otrajā pasaules karā strēl-

nieku dēliem — leģionāriem blakus stāvēja viņu tēvu bijušo
ienaidnieku un pretinieku dēli — vācieši, un arī uzbrukuma

virziens bij gluži pretējs. Tak — sirdī kā latviešu strēlniekam

Tīreļpurvā un Nāves salā, tā latviešu leģionāram Volchovā, pie

Opočkas, Cesvaines, Dobeles un Kurzemes cietoksnī, sirdī bij

viens un tas pats sapnis un mērķis — no svešnieka brīva latvie-
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šu zeme un pašu valsts. Kādi būs latviešu karotāju kara biedri

trešajā pasaules karā, varam tikai aptuveni zīlēt, bet ienaidnieks

būs viens, un viņu vairuma valoda arī mums zināma!

Mēs esam maza tauta, bet mums ir tādas pat tiesības kā

lielajām tautām veidot savu dzīvi neatkarīgas un patstāvīgas
valsts rāmjos.

Vai vēl ilgi būsim lielo vīru politikas nevainīgi upuri?

R. Vilde

LATVIJA BIJA UN BŪS

Daudzu gadsimtu cīņās gan ar vācu melnajiem bruņiniekiem
rietumos un ar krievu ordām austrumos latviešu tauta tomēr

nebija salaužama un iznīcināma. Piepildījās tautas ilgas un

cerības, ko bija modinājuši 19. gadsimtā tautas vadoņi Ausek-

lis, A. Kronvalds, Kr. Valdemārs, Kr. Barons, J. Maters v. c.

1918. gada 18. novembrī uzlēca brīvās neatkarīgās Latvijas
saule.

Varētu jautāt, kāda loma un nozīme tad nu piekrīt mūsu

valsts tapšanā Latviešu strēlniekiem?

Kas zināja toreiz pasaulē kaut ko par latviešiem, viņu vēl-

mēm un centieniem? Neviens. Mūsu toreizējie Krievijas valsts

domes deputāti J. Goldmanis un J. Zālītis, dziļi izprazdami lat-

viešu tautas spējas, domas un jūtas pēc brīvibas un taktiskās

iespējas pirmā pasaules kara laikā, prata pārliecināt Krievijas
valsts domi un valdību par īpašu Latviešu strēlnieku vienību

vēlamību kopējā frontē pret spēcīgo ienaidnieku.

Latviešu jaunatne spontāni paklausīja Goldmaņa un Zālīša

aicinājumiem un pieteicās strēlnieku bataljonu rindās. Tā iz-

veidojās Latviešu strēlnieku pulki — pirmie aktīvie cīnītāji pat-

stāvīgas Latvijas virzienā. Viņi ieņēma vietu Rīgas frontes sek-

torā, un kas tad notika cīņu gaitā, pielīdzināms visizcilākajiem
varonības piemēriem pasaules vēsturē. Latviešu strēlnieki ar

savu nedzirdēto triecienu sparu un varonību ieguva pasaules
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sabiedriskās domas atzinību un slavu, kas zelta burtiem mūžam

paliks ierakstīta Latviešu strēlnieku pulku karogos.
Kad karš bija beidzies un Rietumu lielvastīm bija jāatzīst

Latvijas valsts neatkarība, sabiedrotie atcerējās, ka latvieši bija

efektīgi palīdzējuši uzvarēt Vāciju. Tas bija pirmām kārtām

Latviešu strēlnieku nopelns.

Diemžēl tie paši vecu vecie mūsu ienaidnieki — komūnistis-

kā Krievija un hitleriskā Vācija neatļāva mums dzīvot. Baltijas

valstis sadalīja "iespaidu sfairās" — pret mūsu gribu, bez mūsu

līdzrunāšanas; un, neraugoties uz visiem draudzības līgumiem,

sarkanarmija bez kara pieteikšanas 1940. gadā atkal iebruka

mūsu zemē un iznīcināja valsts neatkarību, desmitiem tūkstošiem

labāko pilsoņu aizvedot trimdā vai izmētājot pa visu pasauli.
Latviešu strēlnieku pulku noorganizētājs Jānis Goldmanis,

joprojām dedzīgs patriots un enerģijas pilns, kas tagad pārcē-
lies uz dzīvi Savienotās valstīs, bijis aculiecinieks un aktīvs līdz-

darbinieks Latvijas tapšanā un izveidošanā, no jauna aicina mū-

su jaunatni, "saglabāt krūtīs latvisku sirdi" un palikt nomodā

par Latvijas brīvības atgūšanu. No sirds jāvēlas, lai jaunā pa-

audze šo uzsaukumu iegaumētu un vienmēr paturētu prātā,

līdz pienāks brīdis pacelt un nest mājup sarkanbaltsarkano ka-

rogu.

Jēkabs Dzenis

L. K. O. K.

MĒS AIZVIEN PIEDERAM TĒVZEMEI

Tēvzemei piederēsim — ir aicinājums, kas jāieslēdz katra

latvieša sirdī.

Kad 1944. g. tautas daļa, nevarēdama pretoties lielam pār-

spēkam un negribēdama samierināties ar drausmīgo varu, de-

vās trimdā, atstājot materiālās vērtības un zaudējot ģimenes
piederīgos un paziņas, visiem bija stingra apņēmība cīņu tur-
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pināt, lai pēc uzvaras atgriestos mājā. Šāda trimdinieku apņē-

mība bija labi saskatāma dzīvojot vēl Vācijas nometnēs. Bet ta-

gad, kad visi darba spējīgie trimdinieki izceļojuši uz visām
pa-

saules daļām un nonāk labākā materiālā dzīvē, apņēmība cīnī-

ties un atgriesties mājā, mainās. Tautas kopības saites sāk

sairt, pienākuma apziņa pret tautu un tēvzemi nobāl un perso-

nīgā materiālā dzīve paliek par šādu cilvēku galveno mērķi.
Ir ļaudis, kuri cenšas sevi apmānīt, aizmirstot savu dzimteni

Latviešu veco strēlnieku sanāksme Geesthachtā, 1949. gadā. No kreisās

sēd: J. Pūpols, Rob. Zaļlaps, A. Bergmanis, J. Dzenis, R. Osis, P. Sud-

rabs, R. Urbāns. No kreisās stāv: M. Tamužs, H. Linde, H. Buks,
M. Baude, K. Muižnieks, R. Juriks, Kr. Pūce.

un piederību tautai, cenšoties ātrāk iekļauties svešās zemes

apstākļos. Ir dzirdēts, ka šādi ļaudis savu rīcību attaisno ar

izteicienu: "Kur man labi klājās, tur mana dzimtene." Tas ir

maldīgi, jo tikai retam izdodās tā iekļauties jaunos apstākļos,
kā viņš var pilnīgi aizmirst savu dzimteni un tautu. Ja tas uz

kādu laiku izdodās, tad tomēr pienāk brīdis, kad arī šāds cilvēks
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ilgojās pēc bijušās dzimtenes un savas tautas piederīgiem. To

redzam tagad visās pasaules malās, kur satiekam jau senāk iz-

braukušos latviešus. Tie nekauņās atzīties par latviešiem, kaut

arī dažreiz latviešu valoda nav vairs gluži pareiza. Tie labprāt

atcerās dzimteni kā dārgumu, jūt līdz viņas sāpēs un priekos.
Vislielākais pilsoņu pienākums pret dzimteni ir — aizsargāt

viņas patstāvību un brīvību. Lai šo uzdevumu pildītu līdz aug-

stākai pakāpei — varonībai, jābūt dziļi izjustai tēvzemes mīlestī-

bai un stingrai apņēmībai ziedot visus savus spēkus. Ne ar kā-

dām materiālām vērtībām nevar atlīdzināt šo pienākumu pildī-

šanu, jo še katris pilsonis liek ķīlā savu dārgāko mantu — dzīvī-

bu un veselību. Jo spilgti to pierādijuši mūsu karavīri varonīgi

cīnoties par savu dzimteni, kā senātnē, tā arī jaunākos laikos.

Spilgts varonības izpaudums parādijās 1915.-17. g., kad lat-

viešu strēlnieki cīnījās par latvju zemi, kaut arī tā nebija brīva

un patstāvīga. Ar kādu aizrautību un varonību cīnījās latvju

vīri 1919.-20. g. atbrīvošanas karā un nesamērīgā cīņā guva uz-

varu dzimtenes mīlestības apdvesmotie latviešu karavīri. Bet

kurš var uzskaitīt cīņas, ko mūsu leģionāriem nācās izturēt

1943.-45. g. Kurzemes varoņi cīnījās pret pārspēku pat vēl tad,
kad vācu karavīri cīņas bija izbeiguši. Šī cīņa bija tomēr jāiz-

beidz pasaules nepareizo ieskatu dēļ un latvju karavīriem jauz-

ņemās nepelnītais pazemojums gan gūstekņu nometnēs, gan

tālākās trimdas gaitās.

Neizprotams tad ir vēsturnieka vērtējums, kad viņš dažos

vārdos dod izskaidrojumu veselai notikumu virknei, izceļot no

tās tikai dažus momentus, kas nebūt nav galvenie un nedod pa-

reizo izpratni par bijušiem notikumiem. Tā Latvju Enciklopē-

dijā 309. 1. p. teikts, ka "strēlnieki nekļuva par mūsu nacionālās

armijas daļu un jaunās republikas sargu, bet par tās ienaidnie-

ku." Tas ir nepareizi. Latviešu strēlnieki nekad nav bijuši

Latvijas republikas ienaidnieki, kaut arī Krievijas revolūcijas
sākuma laikā tie nevarēja Latvijas armijā iekļauties organizēti.
Neskatoties uz to, izšķirošā brīdī, 1919. g. rudenī, liela daļa lat-

viešu strēlnieku brīvprātīgi iestājās Latvijas armijā un palīdzēja
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izveidot cīņās rūdītus kadrus. Cīņas spars, drošsirdība un varo-

nība, kas tik spilgti uzliesmoja jau pirmās atbrīvošanas kaujās,

steigā saformētajā jaunajā Latvijas armijā, bija mantojums no

veciem latviešu strēlniekiem. Latvijas armijas lielā daļa vecā-

ko virsnieku un instruktoru savas cīņas pieredzes guvuši latvie-

šu strēlnieku pulkos, kādēļ jāatzīst, ka latviešu strēlnieki lielā

mērā sekmēja Latvijas armijas ātru izveidošanos un cīņas pa-

nākumus.

Bez tam L. E. 1342. 1. p. pie strēlnieku dibināšanas uzsvērta

J.Goldmaņa runas daļa 26. 8. 1914. g. Krievijas valsts domē, ku-

rai nav nekāda sakara ar latviešu strēlniekiem. Ko vēsturnieks

ar to gribējis izcelt: strēlnieku nozīmi Krievijas armijā, atgādi-
nāt mūsu pagātnes piederību pie krievu tautas vai pārmest lat-

viešu valsts domnieka politisko runu, kuras pamatmērķis nav

tuvāk apskatīts. Šādi daži teikumi no kādas runas var dot pa-
visam nepareizu ieskatu par patiesiem apstākļiem.

Mums ir jābūt vienotiem domās un darbos, lai cīnītos par

mūsu dzimtenes brīvību un latviešu kultūras saglabāšanu, kā

arī sniegtu palīdzīgu roku tautiešiem, kas trūkumā. Pieliksim

katris savu roku un sirdi, tad radīsies brīnumi.

Ar to mēs būtu izpildījuši savu pienākumu pret tautu un

dzimteni un darbos pierādījuši, ka piederam tēvzemei.

Pulkv. V. Skaistlauks
L. K. O. K.

VAROŅU GARS

Jā, kas tad ir varoņgars? Kas ir varonība?

Pavaicājiet kādam lāčplēsim vai kara invalidam, kas ir varo-

nība, kādas īsti varoņdarbus viņi ir veikuši? Kautrīgi viņi Jums
atbildēs — mēs esam tikai pildījuši savu pienākumu. Jā gan,
viņi ir pildījuši savu pienākumu, bet šo pienākumu viņi ir pildī-
juši kaujas laukos, tiešām briesmām draudot, riskējot ar savu
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dzīvību. Lūk tur slēpjās varonības izpausme — uzupurēties

citu labā, pildot pienākumu līdz galam, droši nāvei acīs ska-

toties!

Pirmie šādi varoņi nak no slavenājiem latviešu strēlnieku

pulkiem, "...kur katrs varoņdarbs par zeltu smagāk sver".

Lai tikai atceramies strēlnieku Ziemassvētku kaujas salā un

putenī, Ležmetēju kalnu, kur nāvei bij tik bagāta pļauja, Tīreļ-

purvu un Nāves salu. Šie vārdi vēl šodien liek nodrebēt mūsu

sirdīm par tiem mūsu brāļiem, kas tur aizgāja Aizsaulē dvēseļu

putenī, bet šie vārdi liek arī lepni pacelt galvu — tie visai pa-

saulei pauda latvju karotāju slavu.

Ja līdz tam laikam daudzi plašā pasaulē nezināja, kas tā ir

par tautu latvieši, tad mūsu strēlnieki ar leģendāro pulkvedi
Fr. Briedi priekšgalā, ar savu varoņgaru ar savu apbrīnojamo
varonību to pateica civilizētai pasaulei.

Šie mūsu strēlnieku varoņdarbi nolīdzināja ceļu mūsu neat-

karības un brīvības iegūšanai, jo kad mūsu tautas pārstāvji, ar

Zigfrīdu Meierovicu priekšgalā, ārzemēs uzsāka cīņu par neat-

karīgas Latvijas atzīšanu, latvju vārds, pie tam labi skanošs,

ārzēmju valsts vīriem vairs nebija svešs.

Latvju strēlnieku aizdegtais varonības gars jo spilgti uzlies-

moja Latvijas atbrīvošanas cīņās. Vistumšākājā bezcerību laikā

kā gaišu lāpu to pacēla dienvidos Kalpakieši, kas sākot no Ven-

tas krastiem, smagās cīņās, soli pa solim, atbrīvoja Kurzemīti —

Dievzemīti no naidīgas varas, un nonesa šo lāpu mūsu sirmājā

galvas pilsētā Rīgā, bet ziemeļos šo lāpu pacēla un nesa zemita-

nieši, saukti "ziemeļnieki", kas cīnīdamies plecu pie pleca ar

mūsu ziemeļu kaimiņiem, atbrīvoja Vidzemi no sarkanā terrora

un deva nāvīgu triecienu melnājam bruņiniekam pie Cēsīm.

Kalpakiešiem un ziemeļniekiem Rīga apvienojoties dzima

mūsu nacionālā armija.
Ko mums nozīme brīva Latvija, to vislabāk mes tagad zinām

trimdas apstākļos. Tādēļ šī cīņa ir jāturpina.

Ja šodien tā nenotiek kaujas laukos, bet dažādas konferenču

zālēs, tad šodien jo spēcīgāki jārunā mūsu valsts vīriem, diplo-
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mātiem un politiskiem darbiniekiem, šai ciņa paceļoties līdz

varonības pakāpei.

Ja mūsos nebūs dzisis tas varoņgars, kas līdzināja ceļu neat-

karīgas Latvijas tapšanai, kas izcīnīja brīvo Latviju un kas no

jauna veda leģionārus cīņā par zaudētās brīvības atgūšanu, tad

varam būt droši — Latvija atkal reiz celsies brīva un neatkarīga!

A. Mitulis

KĀ LATVIEŠU STRĒLNIEKI IZAUGA LIELI

CĪŅU LAUKOS

Brīnumjauka bija Latvijas vasara 1914. gadā. Diendienā

vizēja saule pār briestošiem Zemgales tīrumiem, kas solija ne-

parasti bagātu ražu. Rudzi un kvieši bija jau nopļauti, Latvijas

mājās svinēja Jēkabus un Annas. No malu malām pulcējās ko-

pā radi un draugi, un kaimiņi. Sejās vizēja atkalredzēšanās

prieks, netrūka arī parastās jautrības. Bet prāti bija satraukti

un sirdis nemierīgas. Atkal un atkal valodas atgriezās pie to-

brīd aktuālās tēmas par draudošo karu, jo pie Eiropas politis-
kām debesīm biezēja tumši mākoņi, aiz diplomātu konferenču

durvīm bija dzirdama ieroču žvadzināšana. Sarajevo attentāts,

kurā bija nogalināts Austrijas troņa mantinieks Erchercogs

Ferdinands, bija dzirkstele pulvera mucā. Austrija ievadīja
soda ekpedīciju pret "dumpīgajiem" serbiem, un cara Krievija,

uzspēlēdamās par mazās slāvu tautas aizstāvi, izsludināja mobi-

lizāciju. Drīz tam sekoja Eiropas lielvalstju savstarpējā kara

pieteikšana.

Kas būs tālāk? Kas notiks ar mums? Kas tagad gaidāms?
Šie jautājumi gāja no mutes mutē, stāvoklis bija draudošs!

Latvijas zeme atradās tuvos kaimiņos ar vareno Vāciju.
Jaunatne aizrāvās ar lielajiem notikumiem. Gadsimtos uz-

krājies naids pret tautas verdzinātāju, viltīgo Baltijas muižnie-

cību iedegās gaišās liesmās. Daudzos prātos karš pret Vāciju
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identificējās ar cīņu pret Baltijas muižniecību un viņu gadsim-

tu vecajām privilēģijām. Tam bija arī savs dibināts pamats, jo

pārkrievošanās tendencei pieņemoties, arvien vairāk Baltijas
muižniecība un vācietība vispār sāka mest skatu pāri robežām.

Latviešu sirdīs vēl asiņoja rētas, kuras tur bija atstājušas soda

ekspedīcijas pēc 1905. gada revolūcijas, un aizturētā naida

tagad brīvi uzliesmoja no jauna. Tāpēc arī patriotisma apga-

rotā latviešu tautas deputāta Jāņa Goldmaņa runa, kuru viņš
teica no Krievijas valsts domes katedra, bija latvietim pēc sirds

runāta un jo skaļi atbalsojās jaunatnes sirdīs. Bet ne tikai Lat-

vijā to sadzirdēja. Laikraksti to iznesa pa visu plašo Krieviju.

Smagi bruņotā vācu kara mašinērija vērsās vispirms pret

Franciju. Vācu kara pulki drīz jau apdraudēja Parīzi. Lai atslo-

gotu savu sabiedroto, krievu armija ģenerāļa Renenkampfa
vadībā iebruka Prūsijā, bet cieta smagu neveiksmi.

1915. gada aprilī vācu karaspēks ielauzās Kurzemē un Zem-

galē. Vasarā vāci uzbruka no jauna. Krievu armijas atkāp-
damās dedzināja latviešu mājas un raidīja ārā viņu iedzīvotā-

jus. Visi ceļi bija pilni bēgļu ratu un lopu baru. Latviešu

ļaudis cerēja pēc dažām nedēļām atgriesties atpakaļ savās mā-

jās, bet pagāja dienas un mēneši, un gadi. Velti nogaidījuši

iespējas atgriesties, liela daļa aizplūda tālājā Krievijā. Arī Rīgas

iedzīvotāji lielā daudzumā tika evakuēti uz lekškrieviju, kopā

ar valdības un mācības iestādēm uz turieni tika pārceltas fabri-

kas un dažādi uzņēmumi. Karš bija smagi skāris latviešu tautu

un vēl arvien diendienāplosīja viņas dzīvo miesu.

Karš bija sašķēlis Latvijas territoriju divās daļās. Šinī tra-

ģiskajā situācijā latviešu valsts domnieki Goldmanis un Zālītis

bija dabūjuši no toreizējās krievu valdības atļauju dibināt atse-

višķas karaspēka daļas, kuras sastāvēja vienīgi no latviešiem.

Pieteicās liels vairums brīvprātīgo, arī no citām krievu armijas

karaspēka daļām daudz latviešu pārcēlās uz nodibinātajām vie-

nībām. Pamazām no projektējamiem bataljoniem izauga pulki,

no pulkiem brigādes — latviešu strēlnieku pulki un

brigādes.
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Pirmās rotas apmācīja Daugavgrīvā, pēc tam arī Rīgā un

Tērbatā (Tartu). lelās sāka atbalsoties braši karavīru soļi un

skanēja kareiviskas, latviski dziedātas dziesmas.

Ar apslēptu lepnumu un augošu pašapziņu latviešu tauta

vēroja savu karapulku tapšanu un veidošanos. Drīz populārs

tautā kļuva latvieša — Brieža vārds. Viņa jaunās krūtis pušķoja
Sv. Jura ordenis, ko piešķīra vienīgi par izcilu varonību frontē.

Kad dibinājās latviešu strēlnieku rotas, viņš bija pametis savu

posteni krievu divīzijā un izredzes uz spožu karavīra karjēru un,

pienākuma un patriotisma spārnots, pārcēlies uz strēlnieku

dalu.

Man atmiņā kāds brīdis Valmierā 1915. g. rudenī. Dzirdēju,
kā latviešu turienes sabiedrība jūsmoja par Briedi un ilgojās

viņu redzēt savā vidū. Jau toreiz, 1915. g. rudenī, viņu aplidoja

varoņa slava. Drīz viņš lika par sevi vēl vairāk runāt.

Ar latvju strēlnieku ierašanos Rīgas frontē ienaidnieki —

vāci tūdaļ nojauta, ka frontē parādījies jauns cīņas faktors, ar

ko būs nopietni jārēķinājās.

Pēc gadsimtu ilgas klusēšanas un pazemīgas kalpošanas ci-

tiem kungiem, latvju karavīrs apliecināja tautas priekšā savu

kareivisko stāju, savu drosmi un varonību. Pasaule sāka dzir-

dēt latviešu vārdu.

1916. gada Ziemassvētku varonīgās cīņas iznesa latvju vārdu

tālu pasaulē. Latviešu karavīra cīņas spars, drošsirdība, varo-

nīgums izraisīja krievos apbrīnu. Latviešu strēlnieku vārds

bija kļuvis vienā mirklī populārs plašajā Krievijā.
Strēlnieku vārds bija slavas apmirdzēts. Vācu frakcijas lī-

deris Latvijas Saeimā — Sīmanis kādā brošūrā, pieminēdams
I pasaules kara cīņas, saka, ka tikai divas no Krievijas daudza-

jām tautībām esot varonīgi cīnījušās. Kā vienu no šīm divām

viņš bija minējis latviešus.
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Osvalds Akmentiņš

AMERIKAS TAUTIEŠI UN LATVIEŠU

STRĒLNIEKI

Pirmais pasaules karš saviļņoja Amerikas latviešu prātus

un sirdis. Kad kara veltnis gāzās pāri Kurzemei un pie Dauga-

vas spiedās tālāk, tautisko latviešu sirdis Amerikā atvērās jaunā
mīlestībā uz savu agrāko dzimteni no kuras gadiem ilgi jau bija

projām. Viņi paši ar ieročiem dzimtenei palīdzēt nespēja, vai

arī nevarēja, jo bija citas valsts pavalstnieki jau kļuvuši. Bez

tam, tā bija tikai samērā neliela tautiešu grupa, kas vēl spēja

dzīvot līdzi latviešu vīru un dēlu cīņām, kamēr pārējie —
vairā-

kums bija citas ideoloģijas noskaņoti, kas ilgojās pēc anarķijas
Eiropā, jeb viņus vispār Eiropas lietas vairs neinteresēja.

Kara ziņas tautieši Amerikā saņēma no amerikāņu preses,

jo pašu laikraksti no dzimtenes kavējās, vai pat nepienāca.

Amerikāņu laikraksti toreiz maz vēl par latviešiem rakstīja un

noklusēja Latviešu strēlniekus, kas nebija mazāki varonībā par

somu un beļģu karavīriem. Pat ietekmīgais New York Times

1916. g. Ziemassvētku kaujas apzīmējis telegrammā kā krievu

vienību cīņas un uzbrukumu no Ķekavas, neminot ne vārdu

par latviešu strēlnieku bataljoniem. Ja šī informācija būtu bi-

jusi precīzāka, — latviešu strēlnieku vārds būtu daudz vairāk

pazīstams ASV. Daudz ātrāk būtu panākta Latvijas dc jure
atzīšana un citi starptautiski jautājumi risinātos Latvijas diplo-
mātiem vieglāk.

Amerikas dedzīgie tautieši arī bez oficiālo ziņu trūkuma,

tomēr zināja, ka Latvijā cīnās galvenā kārtā latviešu strēlnieku

pulki par tās aizstāvēšanu pret vācu iebrukumu. Palīdzības

vākšana starp Amerikas tautiešiem sākās jau 1914. g. beigās un

pirmie ziedojumi naudā Pēterpili sasniedza 1915. g. Ziedojumu
vākšanu uzņēmās J. Siebergs ar savu vadīto laikrakstu Ameri-

kas Vēstnesis, kas sniedza arī daudz kara ziņas par notikumiem



141

dzimtenē. Liekas, daļa šo rakstu ir parspiesti no Dzimtenes

Vēstneša, kur attēlota strēlnieku dzīve ierakumos.

Mūsu rīcībā ir cariskās Krievijas sūtniecības Vašingtonā

pirmā sūtniecības sekretāra vēstule Jēkabam Siebergam, kas

izskaidro kādu pārpratumu naudas sūtījumu lietā. Kāda cita

vēstule J. Siebergam bijusi arī no Marijas Feodorovnas, Krievi-

jas ķeizara mātes, bet pēdējo, Latvijas gados, paņēmis kāds

latviešu baptistu mācītājs, lai to aizvestu uz dzimteni.

Amerikas latviešu ziedojumu naudā, ko vērtēt var ap 1000

dolāru, nav visai liels, bet viņu labā griba ir augsti vērtējama.

Viņu palīdzība turpinājās Latvijas atbrīvošanas dienās un to

saņēma latviešu karavīri Vladiostokā, bēgļi, Latvijas valdības

diplomātiskie pārstāvji v. t. t.

Te pieminama an toreizējā domnieka, Latviešu strēlnieku

tēva, J. Goldmaņa vēstule.

Petrograda, 9. maija 1917.g.

Augsti god. Sieberga kungs!

Piesūtot še klāt kvīti Nr. 2672 par saņemtiem 1000 rbļ., Lat-

viešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas vārdā pago-

dinos izsacīt Jums, augsti godātais kungs, vissirsnīgāko pateicī-
bu par latviešu strēlnieku savāktājiem ziedojumiem.

Vēlreiz visiem ziedotājiem sirsnīgs paldies.
Valsts domnieks J. Goldmanis.

J. Siebergu par viņa veikumiem Latviešu strēlnieki neaiz-

mirsa. Ik gadus, kad Armijas virsnieku klubā, Rīgā dega Zie-

massvētku eglīte, vēsturisko kauju piemiņai, ielūgumu no Lat-

vijas uz šo eglīti saņēma arī dedzīgais patriots ASV.

I pasaules karš bija iekustinājis arī Amerikas latviešu domas

par nākamās Latvijas politisko stāvokli. Tās bija vēl neskaidras

Latvieši milzīgā ASV dzīvodami nespēja iedomāties, ka skait-

liski mazā latviešu tauta varētu izcīnīt politisku un saimniecisku

neatkarību. Tāds vīrs, kā pat dzejnieks Fricis Freidenfelds

1917. g. rakstīja: "Sapņot par latviešu republiku kaut arī aiz
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nevainīgiem nolūkiem ir patiesi naivi un elusivi." Ir bijuši arī

citādi izpaudumi pie tam starp pašiem tautiskākiem latviešiem.

Piem., 1917. g. Čikāgā latvieši nosūtījuši telegrmmu Krievijas
ārlietu ministram P. Miļukavam, kurā starp citu saka: "Mēs

Čikāgas patriotiskie latvieši sapulcējušies Masonu templī, ap-

sveicam Demokrātisko Krievijas valdību. Lai dzīvo Latvija

brīvā Krievijā." Šo telegramu bija parakstījis J. Smits. Latvie-

šu strēlnieki ar saviem asins upuriem ierosināja domāt par savu

tautu, dzimteni un saviem piederīgiem ikvienu latvieti, lai arī

kur tas neatrastos. Un tam bija svētīgas sekas. Tās tautu veda

ceļā uz Latvijas brīvību. Amerikas latviešu presē parādījās arī

vairāki uzsaukumi palīdzēt latviešu strēlniekiem, kas asiņoja

pret vēsturisko ienaidnieku — vāciešiem. Tur bija arī zīmēju-

mi — karikatūras, ko veidoja G. Āboltiņš, izdeva arī īpašas

pastkartes ar patriotiskiem motīviem.

Latviešu strēlnieki arī tālajā Amerikā radīja starp saviem

tautiešiem lielu patriotisma laikmetu, kas turpinājās 6 gadus,

noslēdzoties 1922. g. ar Latvijas dc jure atzīšanu no ASV val-

dības.

Edvins Mednis

BLAKUS SVEŠIEM KAROGIEM

Katrai tautai ir savi lieli cīņu laikmeti un to izcīnītāji. Ame-

rikāņi kā pirmo aizvien skatīs Džordžu Vošingtonu un tā līdz-

cīnītājus. Franci lielāko apbrīnošanu veltīs Napoleonam un

viņa gardei, kas gan mācējusi mirt, bet nav pratusi padoties.

Latvju tautas acis savukārt nekad nenovērsīsies no tās strēl-

niekiem, kuriem varonīgi pievienojušies arī citi nacionālās sar

dzes tēli.

Strēlnieku vairums jau pievienojies aizgājušo pulkiem un

to sejas jau apmirdz aizsaules gaišums. Bet vēl diezgan prāvs
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ir arī mušu vidū palikušo cīnītāju pulks, kuru apstaro daudzu

cīņu un treju varoņu laikmetu slava.

Viņu dzīves apstākļi nereti ir grūti un apvāršņi tiem neliekās

gaiši. Tomēr šie vecie cīnītāji ir aizvien dzīvojuši gaismā.
Tā ir liela un īpatnēja gaisma, kas veltījās tikai patiesi lie-

liem vīriem un cīnītājiem, jo tas ir pašas mūžības starojums un

tautas atzinības nebeidzamais liesmojums.
No visa tā esam šeit varējuši uztvērt tikai nelielu daļu, jo

tāpat kā nav izsmeļams jūras mūžīgais tecējums, nav arī pilnīgi

atspoguļojams mūžīgās slavas blāzmojums. To varēs siržu spo-
guļos uztvērt tikai paaudžu paaudzes, to spēs dzeju koklēs dau-

dzināt dižākie dzejnieki, to pratīs ieroču mirdzā atliesmināt mū-

su tālākie karotāju karotāji. Bet pirmsākums ir likts jau tagad.
Tas slavas starojums, kas bija sācies jau dzimtenē, kā gaiša vad-

zvaigzne ir gājusi cauri trimdas laikiem un tas droši pārvedīs
arī dzimtenē. Jo šinī starojumā ir sakausēta visa varoniskā dros-

me, kas visos cīņu laikmetos ir liesmojusi par godu dzimtenei.

Šeit mēs galv. kārtā pakavēsimies pie strēlnieku cīņu rakstu-

rojuma, salīdzinot to galv. līnijās ar tālāk sekojošiem latvju va-

roņu laikmetiem.

Jo retākas paliek mūsu kauju veterāņu rindas, jo dzīvāka

kļūst mūsu jaunās paaudzes interese. Cīņu atmiņas, attālino-

ties no pagātnes reālības, aizvien vairāk pārvēršās kareiviskās

teikās un leģendās.
Mūsu kareiviskās cīņas ir veidotas no garā lieliem vīriem.

Tikpat liels gara cēlums ir vajadzīgs, lai tās izprastu, tām noti-

cētu un tām droši dzīvotu līdz.

Strēlnieku cīņu galv. raksturība

ir tā, ka strēlniekiem, kaut arī pāri viņiem plīvoja latviski karo-

gi, tomēr bija jācīnās blakus svešiem karogiem un svešu kungu
augstākā vadībā.

Daudzi rūgti piedzīvojumi rāda, ka nacionālas vienības vis-

pilnīgāki var cīnīties tikai zem saviem nacionāliem karogiem,
kas plīvo par godu pašu tautai un valstij. Viss pārējais pārvēr-
šās tikai par asiņainu traģēdiju.
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Bet ir laiki, kad nav iespējams rīkoties citādi un ir jāiet pre-

tim savam

traģiskam liktenim.

To iznāca darīt vispirms latviešu strēlniekiem. Tad to pie-

redzēja kalpakieši viņu cīņu pirmajā laikmetā, kad to karogiem
centās uzmest savas smagās ēnas koalīcijas spēcīgākie locekļi,—
vācieši. Visas lielākās cīņu traģēdijas un drāmas (pulkv. Kalpa-
ka nāvi ieskaitot) notika tieši vācu virsvadības laikmetā. Kad

tas bija nokratīts, kā tad ierunājās latvju sirdis un ieroci!

Tad atkal pēc vairāk kā diviem gadu desmitiem svešas virsva-

dības kausu nācās izdzērt latvju leģionāriem. Jo nu latvji bija

spiesti atkal cīnīties blakus svešiem karogiem un tieši tādiem,

kas bija lemti traģiskai bojā ejai.

Savā traģiskā nolemtībā vāci nereti izrēķinājās ar saviem

līdzcīnītājiem un dažreiz rāva tos savā bezdibenī līdz. Tāpat jo

smagi atmiņā iededzināts latviešu Golgatas ceļš, kas bija jāiet

Latvju teritoriālā korpusa karavīriem.

Tā vadībai un ikvienam karotājam bija skaidrs, ka tiem

jākāpj smagāko ciešanu un pārbaudījumu kalnā, bet cits ceļš to-

reizējos apstākļos nebija saskatāms.

Maskavas melnie krievi 1940. gadā bija stāvokļa kungi un no-

teicēji. Toreizējie un vēlākie notikumi ir beidzot izlauzuši dze-

loni no to ļaužu mutēm, kas Latvijas laikos kritizēja to strēlnie-

ku nostāju, kas bija spiesti uz laiku iestāties Maskavas kalpībā.

I pas. karam beidzoties Krievijas frontēs, 1917. g. rudenī krieva

frontē faktisko varu bija pārņēmušas boļševiku komitejas un

daļa latvju vienību bija spiesta paklausīt to rīkojumiem. Mēs

pietiekami labi zinām, kas notiek, ja neklausa Maskavas rīko-

jumus.

Pēc II pasaules kara Maskava ir pievākuši jaunus 600 mil-

jonus un noorganizējusi daudzas miljonu vīru armijas, pret ko

ne Jaltā, nedz Teheranā, nedz arī vairākus gadus pēc tam nebi-

ja atskanējuši nekādi protesti, pat no rietumiem, līdz tie pirms
nedaudz gadiem bija beidzot atvēruši acis.
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Bet trimdā ir vēl palikuši demagogi, kas nevar piedot kādrei-

zējos "nāves grēkus" latvju strēlnieku daļai, par to, ka tie bija ar

varu ierauti sarkanā mutulī. Bet šie goda vīri gudri klusēja,
kad lielās varas lielinieku mutulī iegrūda miljonus un vēlāk sim-

tus miljonus, jo tie jau nebija strēlnieki un pret tiem viņus ne-

kūdīja skaudība un "baltie ģenerāļi" ar saviem pielīdējiem.

Pēdējie gadi ir mūs tuvinājuši pavisam citādām vēstures

perspektīvām, un mēs pavisam citādā skatījumā redzam arī sa-

vus strēlniekus.

Ja ir bijis izdarīts nāves grēks, tad gan no Maskavas
puses,

kas no 1917. — 21. g. g. bija pievākuši, asiņaini izmantojusi un

pēc tam piekrāpusi šos strēlniekus. Bet ar to Maskava toreiz bi-

ja tikai mazās līnijās parādījusi, kāda stila pievākšana, izmanto-

šana un krāpšana notiks, sākot ar 1939140. gadiem, un kas tur-

pinās arī vēl tagad.
Vai nu kur vēl būtu atrodams akmens, ko kāds par kaut ko

vēl gribētu sviest strēlniekiem? Ja nu tomēr šāds sviedējs
vēl kur atrastos, tad nu gan viņš par maz ir klausījies vēstures

soļos, vai arī pārāk īsu laiku atradies sarkanā kalpībā. Bez tam

mums nav ne mazākās vēlēšanās strīdēties ar muļķiem vai de-

magogiem, jo pat augstākā, - debesu vara nav bijusi ieintere-

sēta to gara apvārkšņu paplašināšanā.
Strēlnieku laiku apraksti bieži izvērtušies dažādu notikumu no-

tēlošanā, samērā mazu vērību piegriežot pašai videi un apstāk-
ļiem, kādos tie noritējuši.

Mēs zinām, kādos apstākļos cīnījās amerikāņi Korejā. Mēs

dzirdam, kāda tagad ir armijas apgāde un cik tālredzīgi rūpējās
tagad par karotāju vēderu un garu.

levainotos, ja vien iespējams, no kaujas lauka iznes helikop-
teri un piefrontes slimnīcās to rīcībā ir modernākie ķirurgi, ar

asiņu pārliešanas ierīcēm, penicilīniem un daudz ko citu.

Cik strēlnieku ar kuņģa ievainojumiem aizgāja bojā tikai tāpēc
vien, kas tos nevarēja nogādāt pārsiešanas punktā bez iepriek-
šējiem smagiem satricinājumiem.

Cik strēlnieku būtu paglābusi asiņu pārliešana, cik sastruto-
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jumus un vašu drudžus butu izārstējis penecilms, ja vien tas ne-

būtu iestājies ierindā tikai II pasaules kara laikā?!

Tas viss jāņem vērā jaunajiem lasītājiem, kas dzirdējuši tikai

par tagadējiem, modernajiem kariem, un kuriem grūti iedomā-

ties, cik smagos, pirmatnējos apstākļos notika karošana 1915. —

17. gados.

Tamdēļ mums jāpakavējās pie īsa ieskata toreizējos karoša-

nas apstākļos, kas savukārt nebija vienādi visiem. Tā mums iz-

nāk runāt par toreizējo

divējādo kam un karošanas apstākļiem.

Jau 1915. g. vēlā rudenī pēc Brieža rotas v. c. vienību pirma-

jiem panākumiem, bija jāņem vērā, cik grūtos apstākļos bija

gūti šie panākumi. Biju paspējis iegūt Brieža uzticību un tālab

viņš man kādā sarunā izteicās:

"Kaut mums būtu tie ieroči, kas frančiem, un tā apgāde, kas

angļiem, tad gan mēs parādītu brīnumus. Stāsta, ka angļu kara-

vīri dubļainos ierakumos iesēžoties tikai kaujas laikā. Pārējo
laiku tie iekārtojušies kādā ciematā vai pilsētiņā aizmugurē. No

rīta kārtīgi noskujoties, padzerot pupiņu kafiju un tad atnākot

ierakumos pakarot, ja vajadzīgs. Var jau būt, ka tas ir mazliet

pārspīlēts, bet nevienas kulturālas tautas loceklis nevar iedomā-

ties, cik grūtos apstākļos cīnās mūsu zēni."

"Sniegi, rudens dubļi, saspiestība, netīrība. Un tādos apstāk-

ļos jābūt un jāpaliek drošiem cīnītājiem, un pat varoņiem. Un

daudzi, daudzi to spēj. Mēs darām iespējamo mūsu zēnu labā.

Bet cik bieži jāgaida, līdz no Rīgas atnāk jauni mēteļi vai zābaki

uz dzeloņstieplēm saplēsto vietā. Cik mūsu vadībai jādeldē mē-

le, un cik jānoraksta zīmuļu, līdz varam saņemt pašus vienkāršā-

kos, nepieciešamākos apgādes priekšmetus. Tieši to arī vaja-
dzētu uzsvērt nākotnes vēsturniekiem, kas gribētu parādīt, kā-

dos apstākļos cīnījušies mūsu strēlnieki."

Turpinot šo domu veidojumu, viņš piezīmēja: "Bet cik lepnos

apstākļos dzīvo augstie štābu kungi! Tiem karš īstenībā ir vi-

ņu lepnās, izšķērdīgās miera laiku dzīves turpinājums. Pie kam

tas te vēl savienots ar daudziem paaugstinājumiem un ordeņiem."
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Briedis bija aizrāvies ar šo tematu, kas šķiet, ilgi bija mocī-

jis viņa godīgo un taisnīgo sirdi. Pēc viņa domām, vistaisnīgāk
būtu, ja visi priekšnieki, arī augstākie, dalītos visās grūtībās un

briesmās ar frontes karavīriem. Tad armija saliedētos pavisam
ciešā vienībā un vienkāršo karotāju taisnīgie vēlējumi ātri at-

rastu dzirdīgas ausis.

Daudz no šeit teiktā Briedis bija iedzīvinājis savā vienībā.

Un viņa ierosinājumi, protams, nevērsās arī pret latvju bataljona
štābiem, kas bija tikpat spartāniski iekārtojušies kādā zemnīcā,
dubļaino ierakumu vidū.

Briedis ar ļoti redzīgu skatu vērsās pret tiem augstiem un

zemiem armijas likteņu noteicējiem, kuru aizmugures dzīve bi-

ja kā dadzis frontes ierindas karotāju acīs. Un kas stipri sekmē-

ja armijas sabrukumu pēc 1917. g. februāra revolūcijas. Tie,
kas toreiz kliedza vistiprāk pret to, ietinušies boļševiku togā,
drīz pēc tam savā armijā ieveda vēl krasāku atšķirību. Sarka-

nais ģenerālis, kā Nerons, ir atgāzies savā automobolī, kamēr

sarkanais kareivītis tāpat drebinās dubļainos ierakumos un ir

svētlaimīgs par katru smirdīgu machorkas dūmu.

Brieža domas par frontes un kareiviskās aizmugures upuru
dažādību kara laikā nav zaudējušas savu aktuālitāti arī pašlaik.
Vēl vairāk, jaunāko karu laikā šīs atšķirības ir vēl paasinājušās
Un tās var interesēt dažu labu jaunekli, kas gribētu gūt skaidru
skatu

par to. Tāpat tas var atgādināt daudz ko piedzīvojušiem
karavīriem, kas bieži vien būs pakavējušies līdzīgās pārdomās.

Štābu kari.

Labākas salīdzināšanas dēļ uzsāksim ar šo kara veidu. Atro-
doties štābā, karošana bieži vien atgādina pērkona rūkšanu un

zibeņu šķīšanu pāri apvārkšņiem. Jo tieši tā karš atbalsojās aiz-

mugures štābos un apgādes iestādēs.

Te ir arī savas neērtības, jo nevienmēr ir karsts ūdens bārdas
noskūšanai un logiem dažreiz ir izdauzīti stikli. Toties šeit ir

jumts virs galvas un tas ir ļoti svarīgi. Dubļos vai teltīs nīksto-
šie kājnieki mēdz uzsvērt, ka jumts virs galvas parasti ir arī

jūrniekiem un lidotājiem, kaut gan tie, protams, nav štabinieki.
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Bet jūrnieks pat vētras laikā var ieiet kajitē, lai iedzērtu karstu

groku un pārmainītu salijušo tērpu, kāmēr frontes kājniekam

tas parasti nav iespējams.
Pēc Šo pašu frontes kājnieku domām, kara jūrniekiem un li-

dotājiem ir vēl daudz lielāks atalgojums un citas ērtības. Pēc

pārciestām vētrām jūras vai gaisa okeānos, tie var ērti atgriez-

ties bāzēs un daudz ātrāk par citiem saņemt kaujas apbalvoju-

mus. Tie īstenībā ir frontes aristokrāti, un būtu jāierindo kādā

atsevišķā, varbūt trešajā grupā. Tie visbiežāk satiekās un sa-

draudzējās ar štabiniekiem, jo tie ir daudz iespaidīgāki par vien-

kāršiem frontes vilkiem. Tas sekmē zināmu radniecību abu mi-

nēto grupu starpā. Stabu un aizmugures dienestam vēl ir tā

ērtība, ka tas bagātīgi apgādāts ar satiksmes līdzekļiem. Un tā

kā štābi parasti atrodās lielāku vai mazāku centru tuvumā, šta-

binieki var bieži apmeklēt dažādas izklaidēšanās vietas, un ne-

reti pabūt frontes aktrišu vai žēlsirdīgo māsu sabiedrībā.

Stabu vīriem nav garlaicīgi arī tāpēc, ka viņi ir tie, kas taisa

pašu karu, pārliekušies kartēm, vai apgādes grafikām, kamēr

ierindnieki bieži vien maldās neziņas miglājā. Kaut gan štābu

kungi ir tie, kas prasa no viņiem savu pavēļu striktu izpildīšanu.

Skaidrs, ka arī kara ziņotāji vislabprātāk uzturās štābos. Tā-

pēc arī viņu ziņojumos tik bieži dārd pērkoni un šķīst zibeņi. Jo
tieši tā karš atdārd līdz turienei. Tomēr pa reizei kara ziņotāji
ierodās arī kājnieku līnijās. Te karošana ir pavisam citāda un

te viņi skata pavisam jaunu kara veidu. Mēs to varam dēvēt par

frontes

pirmo līniju karu.

Te lodes spindz tieši virsū. Un tāpat virsū cenšās uzgaudot

granātas. Te smago šāviņu sprādzieni ir parasta lieta. Un ja ap

kādu karavīru nošķīst šķembas vai putekļi, par to kaujas ordeni

tas nedabūs. Gluži citādi tas var izrādīties štābos, kur arī pro-

tams, netrūkst drošsirdigu darbinieku. Un tie nav nemaz vai-

nīgi, ja dažiem ir iznācis saņemt apbalvojumus, piem., par to,

ka kāda granāta iekritusi virspavēlnieka štābā un bistami ap-

draudējusi tā darbiniekus.
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Vēl nesen lasījām presē kāda militārā kritiķa pārmetumps,

ka kādā aviācijas staba pulkveži un ģenerāļi saņēmuši (kādā

Āzijas frontē) daudz ātrāk kaujas ordeņus par pašiem lidotājiem.

Nav mūsu nolūks iemaisīties šinīs citu tautu pārrunās, jo vienīgi

gribējām aprādīt, ka militārā dzīvē pēc būtības maz kas pārmai-

nījies kopš Brieža un strēlnieku laikiem.

Neviens neko nedomā pārmest arī štāba un aizmugures die-

nestam, kā tādam, jo tas ir pilnīgi nepieciešams un tanī bieži vien

iesaistīti vērtīgi un droši vīri. Mums tikai liekas, ka briesmu un

ērtību faktori ir stipri nevienlīdzīgi sadalīti dažādu ieroču šķiru

un dienestu starpā. Un mēs pie tā galvenā kārtā pakavējamies

tāpēc, ka viens no pirmajiem šo nevienlīdzību bija noraksturo-

jis Briedis.

Un nevis, lai kādam ko pārmestu, bet gan, lai ar to tieši vēl

vairāk izceltu savus strēlniekus. Viņš ar lepnumu un apstākļu

dziļu izpratni turpināja uzsvērt:

Akmens pagalvi
Uzbrukuma laikā strēlnieks parasti atspiedies pret miklu

zemi. Patvertne ir augsts sasniegums, un tikai pēc ilgākas ierak-

šanās. Bieži vien jāapmierinājās ar ātri izraktu "lapsas alu" (kā

to tagad dēvē) vai galvas piesliešanu kaut kam, lai tā vismaz bū-

tu pieslieta. Par mazgāšanos un bārdas skūšanu dažreiz jāaiz-

mirst nedēļām. Pēc nogurdinošas dienas, garas naktis jāpavada
melnā tumsā, no kuras ikbrīdi var parādīties ienaidnieks. Pēc

bezmiega nakts atkal atnāk caura diena, kurā galvenā izklai-

dēšanās ir "ierakumu zosu" medības. Un nemitīgo vēju putinā-

to smilšu atklepošana.

lerakumu romantika

Pavisam reta izprieca strēlniekam ir noskatīšanās, kā garam

aizsoļo ierakumu racējas, vai ceļa labotājas. Tās parasti ir no-

gurušas un netīras, bet strēlnieku acis tām apmet daiļāko ilgu

princešu mēteļus.

Kauju vilki pavisam reti dabūn pasēdēt žēlsirdīgo māsu un

aizmugures princešu sabiedrībā. Tiem jāņem ierakumu roman-

tika rokās vienkārši un rupji, jo balti cimdi šeit atrodami pavi-
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sam reti. Un Ķemeru Anniņa ari nezinātu, ko ar tādu balt-

cimdnieku lai iesāk.

Pēc kauju vētrām

Kaujas parasti neturpinājās ilgi un pēc lielā nervu satrauku-

ma atnāk vēl lielāks atslābums. Jaunie strēlnieki drīz vien nāk

pie atziņas, ka daudz apnīkstošāki par lodēm un šķēpelēm ir uz-

mācīgie putekļi, dubļi un lieti. Lodes pārdžinkst pāri ātri, bet

slapjām lietus lāsēm nekad nav gana.

īstenībā frontes lieti un dubļi ir citādi nekā aizmugures dub-

ļi. Lietus dažreiz var mums būt draudzīgs, jo traucē pretinie-
kam trāpību. Un purvainās dūņās var iestigt daža laba naid-

nieka patruļa.

Visa daba, ieskaitot debesis un kokus, ap frontes karavīriem

ir pārmainījusies. Tā, līdzīgi viņiem, ir dīvainu gaidu un satrau-

kuma pilna.
Satraukuma pilnu mežu pazīst tikai mednieki un karavīri.

Tāpat satraukuma pilns gaiss parasti nogūlies pāri kaujas lau-

kiem. Dažreiz tas pavisam smagi uzguļas krūtīm it kā brīdinot,

tūlīt, pavisam drīz caur mani atkal aizlidos smagais šāviņš.

Esiet modri, uzmanāties!

Šādu modru, sadraudzīgu sadzīvošanu ar dabu nepazīst aiz-

mugure. Un debesu un gaisu draudzība ir augsts atalgojums
tieši frontes karavīram.

Pie pārbaudījumu staba

Kas tad ir latvju strēlnieks (un arī ikviens cits frontes kara-

vīrs, leģionārus un atbrīvotājus jo spēcīgi pieskaitot)? Tas ir

dzimtenes sargs, kas pats nostājies pie pārbaudījumu staba, pats

uzņēmies smagus pienākumus un pats atteicies no vieglākām

iespējamībām.
Ne par velti viņus dēvē par galveniem uzvaras kaldinātā-

jiem, pirmo līniju prinčiem un valdniekiem. Šie frontes vald-

nieki bieži vien ir nokvēpuši un nemazgājušies. Bet granātu

dūmi un kaujas putekļi tos īstenībā apklāj ar

diženām karāļu mantijām.
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Ir vajadzīgas skaidras acis un drošs prāts, lai to spētu pa

īstam saskatīt.

Latvju tauta un tās preses vēstnieki to bija jau izdarījuši.
Latvju strēlnieku kaujas novietnes un piekvēpušās zemnīcas

kļuva par vēl nepiedzīvotu svētceļojumu vietām.

Aizvien vairāk radās to, kas gribēja pieskarties vietām, ku-

rām gājuši pāri tautas dižāko dēlu soļi. Par godu mūsu tautai

un tās preses vēstītājiem jāteic, ka tāpat tas bija arī divos tālā-

kos varoņu laikmetos.

Vilciens smagi pūzdams kāpa kalnā pie Cēsīm.

Daudz kas bija pārrunāts un ir arī pēc tam ilgos gados pār-
domāts, kas īsumā nu ir notēlots šeit. Jo šie temati ir tādi, ka

tos karavīru sarunās risinās arī uz priekšu. Mūsu saruna toreiz

notika vilcienā.

— Tas viss bija vērtīgi un interesanti, —man bija jāuzsver:
Bet ko jūs visvairāk gribētu izcelt, — pie strēlniekiem?

Briedis brīdi padomāja un tad nopietni, pavisam nopietni
uzsvēra:

"Tas, ka cīņas laikā, man nekad nav bijis jāraugās atpakaļ!"
Lokomotīve sāka smagi elsot

un gaisos uzjoņoja dzirksteļu
bari. Briedis bija nostājies pie loga un viņa sejā ieblāzmojās
to šaudīgais apmirdzums.

Pretīm jaunām cīņām
"Mēs atkal gatavojamies jaunām cīņām, viņš ieminējās: Pa-

gaidām gan mūsu triecieni atgādina šo dzirksteļu skrējienu mel-

nā naktī. Tie uzliesmo, izšķīst tumsā. Un pēc tam nakts atkal

paliek vēl melnāka. Bet reiz ir jānāk, ir noteikti jāatnāk gais-
mai, viņš domīgi piebilda, - kaut gan tas var prasīt vēl daudz

cīņu un vēl vairāk asiņu."
Tautas varoņa tels bija spokaini apmirdzēts un viņš mistiski

un draudīgi atgādināja šo cīņu simbolu.

Pēc viņa tautas skati ir piesaistījušies citiem izcilākiem mū-

su cīņas gara un nacionālo cerību nesējiem. Arī pašlaik aiz sār-

to apvāršņu tālēm Lāčplēsis atkal ir noasinājis savu zobenu, lai

to pasniegtu — cienīgākam cīnītājam.
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Voldemārs Berģis

KO LAI STĀSTAM PAAUDŽU PAAUDZĒM

Pazīdams Voldemāru Berģi kā ugunspilnu strēlnieku kam

bagātīgi piedzīvojumi viņa kara gaitās, lūdzu to uzrakstīt šai

grāmatai savas atmiņas ar brīvu domu izteiksmi.

Uz to mani skubināja arī tas, ka Voldemārs Berģis ta-

gadējā trimdas laikā ir pierādījis tik augsti cildināmas īpašī-

bas, ka strādādams šeit smagus darbus, tāpat kā visi citi, atra-

dis par iespējamu laiku pa laikam atcerēties, ka strēlnieku

lietas kārtojot reizēm savelkās tādi mezgli, ka cos nevar

atrisināt bez piepalīdzības no pašu strēlnieku puses.

Lai gods viņa tēvam un mātei, kas savam dēlam līdz ar va-

ronīgo sirdi krūtīs, kura vienmēr liesmojusi par latviļetību, pra-

tuši izaudzēt tik cēlas jūtas, ko tas veic miera laikos par godu

strēlniekiem un vispār latviešiem.

J. Goldmanis.

Strēlnieka un partizāna atmiņas

Mēs varam par daudz ko stāstīt no paaudzes paudzēm. Jo
daudzas smagas cīņas gājušas pāri Latvijai, bet vissmagākās ir

izcīnītas tās austrumu nomalē, kur vairāki tīri latviski apgabali
ir nodoti krievu varmācīgās rokās.

Arī es nāku no šāda apgabala. Esmu dzimis 1898. g. augustā

Pleskavas apgabalā (vai guberņā, kā to krievi teica) un tieši

Ostravas apriņķa Kacenu pagastā. Šeit kopš laiku laikiem bija

dzīvojusi mana tēva Jāņa Berģu un manas mātes Annas Cīruļu
dzimtas. Un blakus tām šeit mita tūkstošām tādu pat nacionāli

patriotisku ģimeņu, kurās bija iedzimts latgaļu nepārvaramais

cīņas gars.

Mēs dzīvojam pie latvju zemes senajām etnogrāfiskām robe-

žām, kuras veido Mudīgās Mudes upe, kuru krievi pārdēvējuši

par "Veļikaja". Šeit dzīvojošo latvju nacionāli patriotisko garu

nebija spējuši iznīcināt nedz tatāru hani, nedz krievu cari un
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to nespēs arī Staļina pēcteči. Vienīgais būtu traģiski, ja mūsu

diplomāti pēc Latvijas otrreizējās atbrīvošanas atkal nodotu šo

latvisko apgabalu ar Pleskavu un Ostravu tiem pašiem vēsturis-

kajiem pārkrievotājiem, kā tas notika I atbrīvošanas kara beigu

posmā.

Daudzi šī latviskā apgabala iemītnieki cīņas par Latviju

atjaunoja strēlnieku laikmetā, kad tik spēcīgi bija izskanējis

aicinājums — Pulcējaties zem latviešu karogiem!
Vissīvāki man iznāca cīnīties I Daugavgrivas pulka trieciena

b-nā, kuru komandēja kapt. Lejasbulēns un tieši pie Siguldas.
Vēl atceros pulka komandiera pulkv. Brieža aukstasinīgo

komandu: "Zēni, sagatavojaties durkļu cīņai" un to, kā bataljona
komandieris Lejasbulēns pēc tam jo dedzīgi mūs veda prettrie-
cienā.

Atceros arī kā kaujās par tēvzemi droši cīnījās mani tuvākie

cīņas biedri Cīrulis, Mellups, Upenieks, Priede, Vītols, Vikmans

un Piklahas, pēc tautības igaunis. Drīz aiz Gaujas krastiem

mūsu cīņas izbeidzās, bet tad devām varoņu zvērastu tās atjau-

not, kad atkal būs pienācis pirmais cīņas sauciens.

Biju atgriezies savā dzimtā Kacenu pagastā un te noorgani-

zējam nelielu brīvprātīgo cīņu grupu, pārdēvējot to par Kacenu

Brīvprātīgo atsevišķo b-nu.

Mūsu cīņas te iesākās 1918. g. rudenī, kad vāci atvelkoties

atpakaļ atstāja Pleskavu. Mūsu bataljons tad nostājās Ples-

kavas priekšā, bet mūsu spēki bija par vājiem, lai to noturētu

iepretim krievu pārspēkam. Mēs tad atgājām savus 30 km līdz

Kacēnu pagastam, kura mežainais un kalnainais apvidus bija
kā radīts partizāņu cīņām. Mēs bijām sadalījušies sīkās grupās
un mūsu spēki noteikti pieauga.

Viena no šīm grupām Otto Garozas vadībā izlauzās līdz pat
igauņu nac. partizāņu vienībām un nodibināja ar tām sakarus.

Es turpināju cīņas sava tēva māju tuvumā, kopā ar 3 brāļiem
Aleksandru, Rūdolfu un Augustu, pie kam mums bija piepulcē-
jušies 3 brāļi Oši, — Hugo, Godfrīds un Sigismunds. Mums bi-

ja ļoti trūcīgs apbruņojums, toties cīņas gars bija možs un nesa-
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laužams un tā mes cīnījāmies līdz 1919. g. aprilim, kad nodibi-

nājām tiešus sakarus ar igauņu Sakalas part. b-nu.

To vada virsnieki Vastisons, Piips, Holands, Sauselgs un starp

tiem ir arī kacenietis Garoza. Te cīnās arī mans kauju draugs

Piklahas.

Igauņi mums krievu aizmugurē piegādā ieročus un municiju

un tā varam uzsākt saskaņotu kopēju uzbrukumu, atbrīvojot šo

latvisko apgabalu līdz pat Mudes Mudīgās upei. Pēc cīņām

kopā ar Garozu pārorganizējam Kacēnu atsev. br. b-nu, kurā

kopā ar jātnieku eskadronu jau skaitās savs 1000 labi apbruņotu

vīru.

Tā arī mūsu bataljons faktiski pārvaldīja šo latvisko apga-

balu līdz Igaunija uzsāka pamiera sarunas ar Pad. Krieviju, 1919.

gada rudenī.

Igauņu armijas vadība lika mums atiet savus 20 — 40 km un

izveidot plašu neitrālo joslu un pasakot, ka šīs latviskās Pleska-

vas apgabala daļas liktenis izšķirsies Latvijas miera sarunās ar

Pad. Krieviju.
Mums tomēr tāda nogaidīšana likās riskanta un mēs grieža-

mies 1920. g. aprilī pie igauņu virsniekiem ar šādu latvju par-

tizāņu ierosinājumu:
Lai mums atļauj atgriesties neitrālā joslā un tur uzņemt

sakarus ar Latvijas armijas vienībām, kas vēl cīnās par Latvijas
atbrīvošanu. Sakarā ar šo mūsu priekšlikumu, mums draudēja

apcietināšana un izformēšana, jo igauņi negribēja maitāt attie-

cības ar krieviem.

Tā arī citas izejas nebija, kā sēsties jātnieku eskadrona labā-

kajos zirgos un mēģināt pašiem izlauzt nodomāto ceļu. Mēs

jau bijām nodibinājuši sakarus ar kādu no latvju vienībām, kas

mums iedeva ieročus un municiju.

Sākās 1919. g. maija asiņainās cīņas. Bet nu krievi bija lielā

pārspēkā un mūsu spēki strauji sadila, cīnoties neizdevīgos ap-

stākļos un pastāvīgos ielenkuma žņaugos. Tomēr mūs vadīja

augsts mērķis, — atdot latvisku apgabalu atpakaļ Mātei —

Latvijai. Lai arī tas maksātu, ko maksādams.
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Galu galā mums sāka pietrūkt municijas un tā krieviem iz-

devās mūsu partizāņu nodaļas ielenkt un sagūstīt. Mums bija

veltijies smags Golgatas ceļš, mocības, pratināšanas, bads un

sērgas Krasnoje Selo g. nometnē. Daļu partizāņu par brīdinā-

jumu citiem — nošauj, bet daļu iedala tā dēvētā Peterpils divī-

zijā, ko zem stingras apsardzības nosūta uz Vrangeļa fronti.

1922. g. pavasarī niecīgs Peterpils divīzijas karavīru skaits

atgriezās Peterpilī. Man izdodās sarunāties ar dažiem cīņu

biedriem un mēs maijā, ar ieročiem rokās, atgriežamies Latvijā.

Te pārkaļam zobenus arklos un uzsākam piedalīšanos dzimtenes

jaunuzbūves darbā. Gan sirdi jo bieži dedzina domas par tiem

tautiešiem, kas dažādu iemēslu dēļ savā latviskā apgabalā no-

doti sarkano pārkrievotāju rokās. Manā atmiņā deg arī to kri-

tušo vārdi, kas bija iecirsti uz melnas piemiņas plāksnes Kacenu

pag. luterāņu baznīcas altārī: Rūdolfs Berģis (mans brālis), Rū-

dolfs Ambergs, R. Baltais un Jānītis, Aleksandrs Sprivulis,

Jānis Morus, Eduards Doktenieks, Hugo Osis, Jānis Kenseps un

Leopolds Dreimanis.

Žēl, ka kaceniešu varonīgās cīņas ir tik maz atzīmētas un at-

zītas, kaut gan tās sava dedzīguma un neatlaidības pēc var pil-

nīgi tikt pielīdzinātas kalpakiešu v. c. tamlīdzīgām cīņām.

Jo smagi tie cieta arī 1940. g. aizvešanas akcijā, kad uz

Krieviju aizveda manu brāli Aleksandru, Otto Garozu un vēl

vairākus citus.

Manu brāli Georgu, kas kā virsleitnants dien armijas inf.

daļā, sagūsta 1940. g. oktobra sākumā, Gulbenē. Brālis

Pēteris vēl turpina cīņu, bet decembrī čekisti viņu smagi ievaino

un tam nu ir pavisam grūti tālāk patvērties mežos. Nāk vēl

klāt nodevība un arī šis brālis krīt čekas gūstā.

Bet vēl cīņas gatavībā palikām 3 brāļi (Augusts, Jānis un es)

un bijām kopā ar dažiem veciem strēlniekiem un jauniem aizsar-

giem. Tā arī mēs 1941. g. 22. jūnijā sagaidām kara sākšanos

starp Vāciju un padomju Krieviju. To pavēsta radio. Drīz pēc
tam mēs atkal esam mežos un uzsākam partizāņu cīņas.
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Apm. mēnesi vēlāk mes pievienojamies uzbrūkošiem spē-
kiem un Pleskavas pievārtē šķērsojam

Staļina nocietināto līniju.

Un drīz varam piedalīties arī mūsu latviskās dzimtenes atbrī

vošanā, kuru netaisnīgais miera līgums bija atdevis krieviem

līdz ar Pliskavu un Ostravu!

Jus varat izprast musu sajūtas, kādas tas bija atkal skatot

dzimtenes mežus un laukus!

Un atkal no 1944. g. no marta līdz jūlijam šeit Mudes Mudī-

gajās (Veļikajas) krastos notika sīvas cīņas. Te latviešu 13. un

15. divīzijas leģendārie vīri, kopā ar mūsu aizsargu un policijas

vienībām, aizturēja lielu uzbrucēju pārspēku. Mūsu zaudējumi

bija smagi un cīņu laukos palika arī mani brāļi Augusts un Jānis,

kopā ar māsām Zelmu un Margaretu.
Man pašam izdodās jāšus izglābties no ielenkuma. Šis zirgs,

kas mani uzticīgi iznes no kara lauka ir manis paša iegūts kara

laupījums Pliskavas kaujās (1941. g. jūlijā). Tas ir "amerikānis"

no Bingena staļļiem. Un tas ir mans uzticams cīņu biedris līdz

pat Liepājai.

Cīņu posms bija beidzies. Bija atkal sākušies bēgļu laiki

lai pēc tiem tad, kad atkal būs vēlējis Lielais Dievs, sāktos jau-

na atgriešanās.

Tā luk ir cietuši un cīnījušies šie dedzīgie latvieši, kuri savas

cīņu gaitas nereti bija uzsākuši jau latviešu strēlnieku pulkos.

Tas bija tikai īss raksturojums. Bet tas godam pievienojās
tām vēstures kronikām, kas paaudžu paaudzēm vēstīs par lat-

vju nesalaužamo cīņas sparu un to galīgo uzvaru.
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Indriķis Mežroze

VĒSTURISKAS PARALLĒLES

Strēlnieku rindās redzētais un pārdzīvotais

Karš 1914. gadā starp Vāciju un Krieviju bija kā divi lieli

dzirnu akmeņi starp kuriem atradās latvju zeme un latvju tauta.

Bija pienācis laiks parūpēties, lai mēs lielajās kara dzirnavās

netiktu samalti putekļos.

Kad atskanēja J. Goldmaņa un J. Zālīša uzsaukums: Latvji

pulcējaties zem latviešu karogiem, latvju tauta šo uzsaukumu

sadzirdēja un saprata, ka tas ir latviešu tautas augšāmcelšanās

rīta sauciens — uz Latvijas valsti.

Pēc daudzām sekmīgām cīņām pienāca vēsturiskās 1916.

1917. gada Ziemassvētku un janvāra kaujas.
1916. gada 23. decembrī (pēc vecā st.) rotas komandieri sa-

pulcināja strēlniekus un tad arī paziņoja svarīgo vēsti. Tie pa-

skaidroja, uzbrukumu ievadīs strēlnieki bez artilērijas sagatavo-

šanas. Pirmās izies spridzinātāju komandas, kurām jāuzspri-

dzina vācu dzeloņstiepļu žogi. Rotas tai laikā ies spridzinā-

tājiem aiz muguras un tikko būs notikusi žogu spridzināšana,

rotas metīsies uzbrukumā. Artilērija sāks darboties tikai tad,

kad vācu pirmie ierakumi būs ieņemti. Komandieri paziņojumu
nobeidza ar vārdiem, ka uzbrukumam jābūt sekmīgam, jo tagad

vaiarī nekad mums Kurzeme jāatbrīvo no vācu karaspēka. Strēl-

nieki izklīda nopietnām sejām un devās pie mugursomām, lai

rakstītu vēstules piederīgiem. Pēc brīža zemnīcā bija dzirdama

vienīgi zīmuļu švīkoņa un tikai retam izskanēja kāda bezbēdīga

piezīme.

Tā pienāca stunda posties ceļā. Sakārtojam muguras somas,

pārbaudījām ieročus, munīciju un rokas granātas un bijām gata-
vi. Izejot no zemnīcas preti sitas ass stindzinošs sniega putenis,

tik ļoti blīvs, ka sākumā grūti ko saredzēt. Tā kā es dienēju
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sapieru un spridzinātāju komandā, man tika nodoti pieci strēl-

nieki ar piroksilinu pildītām 6 pēdu garām caurulēm. letērpā-

mies baltos pārvalkos, bet mugursomas, kas trucēja kustības brī-

vību, aizmetām kaudzē, kura izauga īsā laikā strēlniekiem iera-

kumus atstājot. Ejot uz vācu pozicijām izrādījās, ka purvs

nebūt nebija sasalis, bet gan tikai sastindzis zem biezās sniega

segas. Un iekrītot granātu izrautās bedrēs, kurās bija sakrājies

purva ūdens un sniegs, bija burtiski jāpeld. Un sniega putenis

nerimās. Atskanēja viens, otrs un vairāki sprādzieni. Tanī pa-

šā brīdī, soļus 60 no vācu žogiem, purvu krūmi atdzīvojās. No

viņiem atdalās draudoši, salīkuši, pelēki stāvi, kuru rokās šau-

tenes ar durkļiem uz priekšu izstieptas. Šie draudošie stāvi, it-

kā sniega puteņa nesti, strauji tuvojas vācu drāšu žogiem. Pie

tiem šie pelēlde stāvi uz brīdi apstājās. Atskan spēcī-

gi šauteņu šāvienu un drāšu pārciršanas trokšņi. Un šie pelēkie

stāvi pazūd vācu pirmās līnijas iierakumos. Kā uz burvja mā-

jienu sāka šaut krievu artilērija visā pārrāvuma iecirknī. Tā

bija tik baiga un draudoša, ka atsevišķus šāvienus nevarēja

atšķirt, bet bija viena nepārtraukta rūkoņa. Vācieši šo uzbru-

kumu nebija gaidījuši. Viņi mierīgi, pat izģērbušies gulēja sa-

vās zemnīcās. Tomēr neskatoties uz visu to, viņu pretestība bija

apbrīnojama. Tāpat nereti apakšveļā, basām kājām, ziemas salā

un putenī ar šauteni rokās viņi uzsāka cīņu ar strēlniekiem.

Bija gaišs kā dienā, jo putenis bija rimis.

Frontes pārrāvums bija izdevies. Pēc ilgām kaujām strēl-

niekiem zaudējumi bija vairāki tūkstoši kritušo, par ko liecina

Brāļu kapi, pie Antiņu mežsargu mājām, kur kopējā kapā gul-
dīti 4200 cīnītāju un Kalnciema Silinieku mājām kur atdusās

167 strēlnieki. Daudzus, jo daudzus atdusai sevī uzņēma Tīre-

ļa purvs.

Vecais strēlnieks, dzejnieks Edvards Virza šīm asiņainām

Ziemassvētku kaujām devis zīmīgu nosaukumu — Dvēseļu pu-

tenis.

Pēc vācu "Militār-Wochenblatt" datiem vācu armija zaudē-

jusi cīņā ar latviešu strēlniekiem 24.000 karavīru. Turpretī
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strēlniekiem zaudējumi nepilni 20.000 pēc latviešu veco strēl-

nieku biedrības datiem. Pēc rudens kaujām 1916. gadā ar strēl-

nieku kauliem ir likts pamats Brāļu kapiem Rīgā.

STRĒLNIEKU PĒDĒJĀS KAUJAS

1917. gada martā, kad tika gāsta Krievijas ķeizariskā dinasti-

ja, strēlnieku pulki atradās pozicijās un jūrmalā. Šo vēsti, ka

Krievijas ķeizariskā dinastija gāsta, strēlnieki uzņēma kā latvie-

šu tautas atpestīšanas vēsti un viņi bija tajā pārliecībā, ka nu

reiz mēs latvieši būsim kungi paši savā zemē.

1917. gada augustā II brigāde devās garākā atpūtā Ropažu
muižas apkārtnē. 19. augusta vakarā sākās neganta artilērijas

apšaude Ikšķiles rajonā. Tā kā tā nemitējās pēc vairākām stun-

dām, tad strēlnieki ļaunu paredzēdami sacīja: nu gan "mačal-

kām" slikti klājas, ja nu tikai "fricis" nepārnāk pāri Daugavai.
Lai gan nāca vēla stunda, tomēr par gulēšanu neviens nedomā-

ja, bet gan sakārtoja savas mugursomas. Tad, kad pienāca
rīkojums sagatavoties gājienam, uguns līniju sasniedzām Juglas

mežā, gaismai austot, jo vācu armija bija pārnākusi pāri Dauga-
vai un pārveduši arī artilēriju. Turpretī mums artilērijas vairs

nebija, jo krievu karavīri panikā bēgdami pameta uz ceļiem liel-

gabalus un munīciju. Sapotams, cīņa bija nevienāda, jo strēl-

niekiem nebija smago ieroču atbalsta.

21. augustā mēs bijām satriekti un izklīdināti. Šinī kaujā

pret pārāku kaujas uguni II brigādes strēlnieki nicinot nāvi,
divas dienas lēnām atkāpjoties deva iespēju I brigādes strēlnie-

kiem iznākt no ielenkuma Jūrmala-Rīga, jo katrs strēlnieks
par

lielāko negodu uzskatīja palikt pie "friča- gūstā.

1918. gada janvāra sākumā vācu armija sāka savu okupāci-
jas gājienu. Strēlnieku pulki bez kaujas bija spiesti atkāpties
uz Krieviju. Bet man jāpiezīmē, ka strēlnieku pulkiem atstā-

ļot Latvijas robežas palika ļoti retas rindas, jo daudzi strēlnieki,
kuriem bija iespējams kur apmesties, palika Vidzemē, kā

arī I brigādei atkāpjoties caur Rīgu daudzi strēlnieki palika pie
saviem piederīgiem. 1918. g. janvārī komūnistiskā valdība izde-
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va pavēli visas Krievijas armijas daļas likvidēt un karavīrus de-

mobilizēt. Tā arī Latviešu strēlnieku pulki juridiski bija likvi-

dēti un strēlnieki demoblizēti.

JAUNS "AICINĀJUMS"

Telpā, kur strēlniekiem izsniedza demoblizācijas apliecības,

bija novietots galds un pie sienas liels plakāts ar uzsaukumu —

strādnieki un zaldāti stājaties sarkanās gvardes rindās. Tas

bija kā "glābēja sauciens" tiem strēlniekiem, kuri bija zaudējuši

savu dzimto sētu un kuriem nebija nekādu paziņu plašajā Krie-

vijā. Tad nu šādi strēlnieki, kuri ar demobilizāciju Krievijā bija
nonākuši strupceļā, izmantoja vienīgo izeju, kas vēl dotu iespēju
dzīvot un iestājās sarkanā gvardē. 1918. g. septembrī komu-

nisti izsludināja mobilizāciju. Ar šo mobilizāciju tika skarti arī

latvieši. Varu sacīt, ka 1918. gada rudens bijušiem latviešu

strēlniekiem un virsniekeim bija baigi mēneši, jo komunisti

strādāja pēc savas devīzes: kas nav ar mums, tas ir pret mums

un kas ir pret mums, tas ir jāiznīcina.

Latviešu strēlnieku pulki nekādā ziņā 1918. gada janvāra

mēnesī Latvijas robežās palikt nevarēja, jo vienkārši vācu ar-

mijas pārspēks šos strēlnieku pulkus būtu kaujās iznīcinājis, vai

arī saņēmis gūstā. Tūkstošiem strēlnieku devās uz tālājiem

austrumiem, lai atstātu komūnistu valsts robežas. Daudziem

tas beidzās traģiski, bet tomēr tūkstošiem tas izdevās. Tie at-

griezās Latvijā caur Tālajiem austrumiem.

Ja kādam nebūtu saprotama strēlnieku traģēdija, tas lai pa-

pūlas salīdzināt strēlniekus ar latviešu leģionāru traģēdiju 1945.

Arī tiem nebija iespējams vieniem, bez vācu atbalsta cīnīties

Kurzemē. Tie nokļuva sabiedroto gūstā. Cik labi šiem leģi-
onāriem klājās sabiedroto gūstā pierāda tie leģionāri, kuri atdu-

sas Vācijas kapsētās un vēl tie simti dzīvājie, kas ārstējās Vācijas
tuberkulozes slimnīcās. Pēc tam brīvībā atlaistie leģionāri
1946.-47. gadā, kā suņi no vilka trenkāti, staigāja no vienas no-

mttnes uz otru, jo tos nelabprāt vienā otrā nometnē uzņēma. Arī
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mūsu leģionāri bija nonākuši strupceļā un bija spiesti iestāties

par kara kalpiem franču leģionā un sabiedroto karaspēku da-

ļās Vācijā.

* * *

Par latvju tautas brīvību un patstāvību un 18. novembra

idejām, kā vieni no dedzīgākiem cīnītājiem ir minami bijušie
latviešu pārstāvji Krievijas valsts domē Jānis Goldmanis un

Jānis Zālītis, kā arī latviešu strēlnieku organizācijas komitejas
locekļi Z. Meierovics, zv. adv. Zāmuelis un G. Kempelis.

Nodibinot Latvijas valsti, šos dedzīgos patriotus redzam mi-

nistru kabinetā — Jānis Zālītis kara ministris, Z. Meierovics ār-

lietu ministris un Jānis Goldmanis zemkopības ministris.

PARALLĒLES

Neskatoties uz strēlnieku nopelniem Latvijas valsts tapšanā,

turpmākos Latvijas valsts valdības strēlnieku nopelnus nereti

ignorēja un noliedza. Vēl vairāk: mūsu dižajā Brīvības piemi-

neklī, kas celts tēvzemei un brīvībai, strēlnieki parādīti gājienā,
atgādinot paaudzēm viņu aiziešanu no dzimtenes, no savas

tautas. Arī Latvijas vēstures grāmatā strēlnieku laikmets un

viņu nopelni Latvijas valsts tapšanā ir neaprakstīta lapaspuse.
Lai atļauts salīdzināt latviešu tautas un valsts vēlākos vēstu-

riskos notikumus ar latviešu strēlnieku traģēdiju. 1940. gadā
mums bija neatkarīga valsts ar savu armiju un floti, un desmit

tūkstošiem aizsargu. Bet neskatoties uz to, kad sarkanā armija

okupēja mūsu zemi, mūsu Latvijas valdība neizmantoja šo kaujas
spēku, bet kapitulēja. Un mūsu tauta nonāca komūnisma

verdzībā un zem terrora. Mūsu armiju un floti komunisti ieskai-

tīja sarkanās armijas rindās. . Bet, kā es jau iepriekš minēju,
strēlniekiem 1918. gada janvārī nekādas iespējas nebija cīnīties

pret vācu ķeizarisko karaspēku. Tad karā starp Vāciju un Krie-

viju 1941. g. komūnisti piespieda Latvijas armijas un flotes

karavīrus brīvprātīgi cīnīties frontē pret vācu armiju — resp.
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latviešu leģionāriem. Tāpat, kāl9lß. gadā komūnisti mobilzē-

jot bijušos latviešu strēlniekus piespieda brīvprātīgi cīnīties

frontē. Dažiem urrāpatriotiem šķiet it kā strēlnieki 1917.-20.

gadā izcīnījuši un nostiprinājuši varu komunistiem. Bet vai

tiešam šie pāris tūkstošu bijušo strēlnieku bija spējīgi cīnīties

tūkstošiem kilometru garajā pilsoņu kara frontē, no Ļeniņgrādas
līdz Odesai, Krimai, Kaspijas jūrai, līdz Irānas robežai, Sibirijā

un Archangeļskā. Ja tas tiešam tā būtu bijis, tad jāsaka, ka mēs

latvieši esam fenomēni karotāji un arī maldīgi jāapgalvo, ka

mūsu armijas un flotes karavīri 1945. g. izcīnija un nostiprināja
komūnistiem uzvaru līdz Berlīnei. Pēc mana prāta latviešu

strēlnieku traģēdija ir līdzīga ar Latvijas valsts armijas un flo-

tes traģēdiju.
Es palieku tam pārliecībā, ka jaunatne atgriezdamās reiz

brīvajā Latvijā strēlniekiem nodarīto pārestību un netaisnību

izlabos pēc latviešu strēlnieku nopelniem un cieņas. Un, ka va-

došās aprindas reiz pārstās nicināt strēlniekus, un tos, kuri zie-

dojuši sevi latviešu tautas labākai nākotnei, lai šie varoņi varētu

mierīgi dusēt savu mūžīgo dusu.

Piezīme. Šinī nodaļā vairāki raksti ir īsināti, jo redakcijai nācās rēķinā-

ties ar ārkārtēju telpu trūkumu.

3)ez tam dažos ideoloģiskos rakstos, lai cik īpatnēji arī tie būtu, nereti

atspoguļojās jau agrāk (kaut arī varbūt mazliet citādi) šeit pat pateik-

tās atziņas. Tas pilnīgi saprotami, jo vairums autoru gājuši cauri tām

pašām ugunīm, izsāpējuši tās pašas sāpes un cerības.
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TIE, KAS NEMIRS NEKAD

Kas cīnījies par mūžīgām vērtībām, — savu zemi

un tautu, arī pats iegājis mūžībā. Tā dzīvi ir arī

no mūsu rindām aizgājušie. Viņi pieņēmuši tikai

citu izskatamību. Bet viņi ir un aizvien būs mūsu

vidū un mūžam paliks tautas atmiņā.

Atraduši dvēselīti

letin baltā vilainē,
lenes Dievu -pagalmā.

T. dz.

Pulkvedis A. Skurbe

MANAS ATMIŅAS PAR PLKV. FR. BRIEDI

Pulkvedis Fridrichs Briedis, latviešu tautas varonis, ir dzimis

Krievijā, Vitebskas guberņā 5. jūlijā 1888. g., kā zemes rentnie-

ka dēls. Pirmo izglītību iegūst Polockas pamatskolā, pēc tam

nobeidz pilsētas skolu Daugavpilī. Briedis iecer tikt kara skolā,
lai būtu pēc tam par virsnieku, kamdēļ papildina savu

izglītību privātā ceļā un iztura pārbaudījumus pie Orlas kadetu

korpusa un rudenī iestājas Vladimira kara skolā Petrogradā.
Liktenis an mani noved 1908. g. Vladimira kara skola, kur
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pirmā kursa mācībām tieku iedalīts 3. kadetu rotā. Briedis

paspējis nobeigt jaunāko kursu ar ļoti labām sekmēm, ar savu

enerģiju un kareivisko stāju iegūst priekšniecības uzticību un

tiek nozīmēts par 2. kadetu rotas virsseržantu. Virsseržanta

amats kara skolā nav tikai goda amats. Uz viņa pleciem gulstās

arī daļa atbildības par kadetu audzināšanu, sevišķi brīvajā lai-

kā, pie rītu apskatēm, maltītēm un vakaru jumdām.

Pastāvīgā saskarē ar virsseržantu, kadetiem ir izdeviba viņa
rīcību sīki novērot un tā arī sastādīt zināmu raksturojumu. Zi-

nādams, ka Briedis ir latvietis, arī es viņu uzmanīgi vēroju, lai

piesavinātos kaut daļu no viņa pieredzes un rīcības kara die-

nestā.

Kara skolā bija pavisam četri virsseržanti. Viņu vidū sevišķi
izcēlās Briedis ar savām ātrām kustibām un veiklo izdarību.

Viņš ir spilgts ātras uztveres, apķērības, ātras domāšanas un

ātras rīcības piemērs.

Vidēja auguma, var teikt slaids, viņš arvienu ir glīti un ne-

vainojami ģērbies. Savus rīkojumus un komandas izrunā skaidrā

skaļā balsī ar lielu noteiktību. Nekad savas pavēles nemaina,

ar padotiem kadetiem nedraudzējās, bet ir taisnīgs, patīkams un

vienlīdzīgs ar visiem.

Augšminētās karavīram nepieciešamās rakstura īpašības lie

lā mērā palīdz Briedim priekšzīmīgi pildīt savus virsseržanta

pienākumus kara skolā.

Atvaļinājumus Briedis izmanto reti, bet brīvā laikā čakli

mācās un gatavo militāros uzdevumus. Kara skolas lētos abo-

nementus teātrī, tautas namā un cirkū reti kad izmanto. Perso-

nīgi biju viņu redzējis tikai 3 jeb 4 reizes Lielajā teātrī uz bale-

ta izrādēm un 3 reizes jaunājā cirkū uz vispasaules cīkstoņu sa-

cīkstēm. No visa varēja spriest, ka Briedis bija apņēmies, kā

pirmais beigt kara skolu un šī mērķa sasniegšanai tad arī vel-

tīja visu brīvo laiku. Kad viņu satiku vienātnē izdodam kade-

tiem rakstāmās lietas, viņš apskatījis manu vārdu uz pieprasī-

juma, īsi jautāja latviešu valodā. Latvietis? Pēc manas ap-

stiprinošās atbildes, viņš tāpat īsi izteicās:



165

"Latviešiem vajaga čakli mācīties, lai labi beigtu kara skolu,

jo bez tā mēs nekur tālāk netiksim."

Gribēju vel kautko jautāt, bet tam bridi ienāca klases inspek-

tors pulkvedis un mēs sarunu pārtraucam.

Uz Ziemassvētkiem nāca zināms, ka pusgada pārbaudīju-

mus kā pirmie izturējuši 1. rotas virsseržants N. un Briedis ar

līdzīgām atzīmēm. Dabiski, ka šo reto sagadīšanos dzīvi ap-

sprieda skolā, un, cik varēju nojaust, tad kadeti labprāt būtu re-

dzējuši pirmā vietā Briedi. Mani kā latvieti, tas arī interesēja,

jo pusgada pārbaudījumus pirmā kursā, kā pirmais izturēja arī

latvietis Jāzeps Baško (plkv. Baško bij. Latv. aviācijas pulka

k-ris), kas ar mani bija kopā 3. rotā. Tanī laikā Vladimira kara

skolu apmeklēja pavisam 6 latvieši, un visi mēs beidzām kara sko-

lu, kā seržanti, vai kaprāļi. J. Baško manā izlaidumā skolu bei-

dza kā otrais.

Kad satiku Briedi pēc Ziemassvētkiem un apsveicu viņu ar

jauno gadu, tad arī pie viena apsveicu ar sekmēm pārbaudīju-
mos. Briedis kā parasti kodolīgi atbildēja: "Vēl daudz vērstos

jānotiesā makaronu (mak. ar kotletēm bija katru dienu bro-

kastīs) un galvenais šaušanai nepieciešams daudz pulvera."

Viņa izteicienā tomēr bija manāma zināma pašapziņa un

apņemšanās un no tā varēja saprast, ka viņš vajadzīgo pulveri

sagādās.
Tikām arī ar Baško runājuši par B. sekmēm. Viņš man at-

stāstīja ka viņam gadījies noklausīties Brieža atbildes vienā re-

petīcijā kara ģeogrāfijā. Briedis esot uz visiem jautājumiem

spīdoši atbildējis un dzelzceļu mezglu šēmas visas attēlojis uz

sienās tāfeles. Lektors esot pateicies Briedim un teicis, ka viņš
atbildi novērtējot ar augstāko atzīmi. Tālāk Baško izteicās:

Ja gribi turēties pirmajās vietas kara skola, tad tāpat ka

Briedim no atvaļinājuma jāatsakās.

Jaatzīstās, ka Brieža centība arī mūs labvēlīgi ietekmēja un

mēs arī vienu otru atvaļinājumu izlaidām, lai labāk sagatavo-
tos priekšmetu pārbaudēm.

Kā virsseržants Briedis bija diezgan patstāvīgs un savus ka-

detus vienmēr aizstāvēja, labi pazīstot to psīcholoģiju.
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notiek īpatnēja pārskatīšanās. Kadets vieglās vingrošanas kur-

pēs un apģērbā ejot tumsā koridorā ierauga savu draugu no

1. rotas. Vingrotājs ieskrejās un veikli uzlec draugam mugurā,

bet tas izrādās 1. rotas komandieris plkv. S. Kadets tikpat veikli

nolec un pazūd tumsā, bet pulkvedim nokrīt acenes un viņš

vainīgo nesaredz. Uz dež. virsnieka aptauju vainīgais nepie-

teicas. Briedis ar diviem vadiem tanī laikā bijis nodarbināts

ložmetēju klasē. Tā kā tas ir noticis mācības starpbrīdī, tad

Briedis paziņo vakara jundas laikā visiem saviem kadetiem, ka

viņš vainīgo ir redzējis un ja vainīgais nepieteiksies 24 stundu

laikā, viņš būs spiests to nosaukt. Viņam negribētos to darīt,

jo katra godīga kadeta un nākošā virsnieka gods prasa atzīties

savos nodarījumos. Nebija ilgi jāgaida, kad vainīgais pieteicās.

Kā pēc tam nāca zināms, tad pie nopratināšanas Briedis pieli-

cis visas pūles un lūdzis, lai kadetu no skolas neizslēdz, bet so-

da par nejaušu pārskatīšanos. Kadetu atstāja skolā.

Atceros vēl vienu gadījumu, kuru Briedis pats izlēma, nezi-

ņojot priekšniecībai. Divi kadeti strīdus karstumā pārgāja uz

varas darbiem. Pēc kara skolas noteikumiem tādi kadeti iz-

slēdzami no skolas. Briedis abus karstgalvjus iesauca savā ista-

bā, samierināja un lika abiem uz ceļiem svētbildes priekšā zvē-

rēt, ka nekad strīdus gadījumā nedos rokām vaļu. Brieža patstā-

vīgā rīcība šādos gadījumos vēl vairāk nostiprināja viņa autori-

tāti pakļauto kadetu acīs. Domāju, ka nebūs lieki minēt, ka

Briedis nekad nepacēla balsi, paziņojot savu lēmumu vai rīko-

jumu. Viņa aukstasinība un mierīgā izturēšanās visos apstāk-

ļos bija droša ķīla tam, ka arī kaujas apstākļos viņš arvienu rī-

kosies nosvērti.

Spilgts piemērs tam bija Brieža izturēšanās arī gadījumā ar

skolas dešurējušo virsnieku, gvardijas kapt. V. Vienu dienu pēc
brokastīm dež. virs. kapt. V. pēkšņi aptumšojās prāts. Viņš de-

vās ārā pagalmā, kur bija saslaucītas kaudzes ar sniegu un sāka

tās šķelt ar zobenu, un pats vārtīties sniegā. Tas notika bro-

kastu pārtraukumā, kad pārējie virsnieki arī brokastoja mājās.

Skolas priekšnieks to ieraudzīdams pa logu, pasauca virsseržan-
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tu Briedi un lika pateikt kapt. V., lai viņš ierodas nekavējoties

ģenerāļa privātā dzīvoklī. Briedis izgāja pie virsnieka, pieņēma
kareivisku stāju un visu laiku turēdams roku pie cepures atkār-

toja ģenerāļa pavēli. Pagāja labs sprīdis, kamēr beidzot kapt. V.

itkā attapās, arī pēkšņi nostājās kareiviskā stājā un kā jaunka-

reivis īsi paziņoja, ka sekošot pie ģenerāļa. Pēc tam kapt. V.

nogādāja kara slimnīcā.

Te jāņem vērā tas apstāklis, ka dež. virsnieks bija apbruņots
ne tikai ar zobenu, bet arī ar pistoli un savā trakuma lēkmē va-

rēja uzbrukt Briedim un neievērot aicinājumu ierasties pie ģene-
rāla.

Bija gadījumi, ka Briedis lauku taktiskās apmācībās ienesa

savu īpatnējo elementu. Divpusīgos bataljona manevros viņa
izlūkiem bija jāatzīmē, ka tilts pār muklaino upīti ir uzspridzi-
nāts. To parasti apzīmēja ar petardēm tad, kad ienaidnieks

tuvojās. Briedis uz savu galvu lika petardes lādiņus ievietot

skārda kārbās, kas sprādzienu pastiprina un tiltu tiešam izjauca.
Zinu tikdaudz, ka mēs kājnieki tikām upītei pāri pa sasviestiem

kokiem, bet gvardes jātnieku eskadrons pāri netika, tam bija

jāmēro garš ceļš, lai tiktu atpakaļ uz nometni.

Nakts mācības ari notika pārsteigumi uz Brieža ierosinā-

jumiem.

Visās taktiskās mācībās par komandieriem tika nozīmēti ve-

cākā kursa kadeti, lai viņiem būtu prakse atrisināt taktiskos

jautājumus. Uzdevumus deva skolas virsnieki. Pēdējie pieda-

lījās tikai ka novērotāji un vidutāji.

Vienā no nakts vingrinājumiem Briedis uzdod savam izlū-

kam izrāpties cauri ienaidnieka apsardzības līnijai un pievieno-
ties ar telefona vadu ienaidnieka telefona tīklam. Kadetam-iz-

lūkam tas arī izdodās.

Nakts vidū Briedis dod fiktīvu rīkojumu ienaidnieka vadiem

noņemties no apsardzības un sapulcēties kreisā spārnā, lai tur-

pinātu virzīšanos uz priekšu. lenaidnieka vadi, nepārbaudīdami

rīkojumu, sāk virzīties uz kreiso spārnu. Briedis tanī brīdī ar
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savu rotu pēkšņi uzbrūk un saņem kustībā esošos ienaidnieka

vadus gūstā.

Vēl atceros spilgti vienas nakts taktiskas mācības, kuras pats

ņēmu aktīvu dalību.

lenaidnieka vienībām bija uzdots ieņemt aizsardzības pozī-

ciju un noturēt dzelzceļa staciju un ceļa krustojumu. Uzbrucēja

rotu komandēja Briedis. Viņš uzdeva naktī nepārtraukti ap-

gaismot ar raķetēm dzelzceļa stacijas rajonu un reti apšaudīt,

bet no tālākās darbības atturēties. Ceļa mezgla rajonā un starp-

laukā ieturēt pilnīgu klusumu. lenaidnieks bija pārliecināts,
ka dzelzceļa stacijas rajonā tiek izvesta tikai demonstrācija un

visas rezerves turēja ceļa krustojuma tuvumā. Rīta gaisma vēl

nebija iestājusies, kad Briedis ar visu rotu uzbruka dzelzceļa

stacijai, ieņēma to un nostiprinājās gar dzelzceļa uzbērumu.

Ģenerālštāba kapteinis, kas vadīja nakts mācības izlēma, ka sta-

cija ir ieņemta un arī rotai, kas apsargāja ceļa krustojumu ir

jāatkāpjas, jo uguns no dzelzceļa uzbēruma skar rotas spārnu

un aizmuguri.

Tuvoojties vecākā kursa izlaidumam, visi ar lielu interesi gai-

dīja rezultātus, kas beigs pirmais skolu. Interesanti atzīmēt, ka

stāvoklis bija tas pats kā Ziemassvētkos — virsseržantam N. un

virsseržantam Briedim bija līdzīgas atzīmes. Galīgais lēmums

tā tad atkarājs no kara skolas paidagoģiskās padomes, kura sīki

un ļoti vispusīgi novērtēja katra kadeta spējas. Arī man tas

bija patīkams pārsteigums, kad nāca zināms, ka paidagoģiskā
padome nolēmusi sekojošo:

"1909. g. Kara skolu kā pirmais beidzis virsseržants F. Brie-

dis, un viņa vārds iegravējams marmora plāksnē skolas lielajā
zālē."

Pēc tam ar latvieti kadetu Zaksu pārunājām Brieža spīdošos

panākumus un nolēmām izdibināt, kādi izšķīrēji iemesli bijuši
skolas paidagoģiskai padomei, lai izbīdītu Briedi pirmā vietā.

Palīdzot skolas adjutantam sakārtot plānus un kartes taktiskām

apmācībām, man bija izdevība pacelt šo jautājumu. Adjutants
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man pārliecinoši norādīja, ka Briedis bijis spīdošs virsseržants,
izcils ierindnieks, apķērīgs taktisko uzdevumu risināšanā un

militāros priekšmetos guvis arvien labākās atzīmes, bet tomēr

viņš piezīmēja, ka izšķirīgo atzinumu devis kara vēstures lek-

tors ģenerālštāba plkv. L. Pēdējais apgaismojis diezgan pama-
tīgi Brieža spējas pārbaudījumos kara vēsturē. Izrādās, ka Brie-

dim nācies paskaidrot viena korpusa atkāpšanos pie Ljaojanas

(Japāņu karā) un Briedis šo atkāpšanos apzīmējis par bēgšanu.
Lektors bijis pārsteigts un jautājis, kāpēc viņš tā domā. Briedis

nav teicis nekā, bet izvilcis no kabatas ar savu roku zīmētu schē-

mu un nodevis to lektoram. Uz schēmas bijusi sīki izstrādāta

kārtība, kādā korpusam bijis jāvirzās pie atkāpšanās, lai neciestu

zaudējumus un saglabātu artilēriju, kuru tas bija pametis japā-
ņiem. Ar šo schēmu plkv. L. iepazīstinājis skolas paidagoģisko
padomi un arī reizē ar to izcēlis Brieža ievērojamās zināšanas

taktikā.

Skolas paidagoģiskās padomes taisnīgais lēmums deva Brie-

dim pilnīgu gandarījumu par viņa nenogurstošo čaklumu, priekš-

zīmīgo uzvešanos un aktīvo darbu kara skolā.

Kā jauns virsnieks ar labām militārām zināšanām viņš at-

stāj kara skolu un dodas uz jauno dienesta vietu Daugavpils gar-
nizonu, kur tiek iedalīts att. kājnieku pulkā. Pulkā Briedis tiek

nozīmēts instruktoru rotā, kur intensīvi 2 gadus apmāca instruk-

torus. 1913. g. kā spējīgs virsnieks viņš tiek piekomandēts
25. kājnieku divīzijai turpat Daugavpilī darbam operātīvā daļā,
izlūkošanas nodaļā.

Savā brīvajā laikā Briedis cītīgi gatavojas priekšpārbaudīju-
miem uz kara akadēmiju. 1914. g. pavasarī viņš iztur priekšpār-
baudījumus pie Viļņas kara apgabala štāba un iegūst tiesības

piedalīties konkursa pārbaudēs kara akadēmijā Petrogradā. Šo

Brieža nodomu izjauc pirmais pasaules karš.

Sākoties pirmām pasaules karam, Briedis ar 25. kājnieku
divīziju dodas uz fronti, te tad arī sākas viņa darbība kaujas
laukā.
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IZLŪKOŠANA RĪTPRUSIJĀ VĀCU ARMIJAS
AIZMUGURĒ

lesākoties karam 25. kajn. divīzija iekļaujas Krievijas I ar-

mijas sastāvā, kuru komandēja ģen. Rennenkampfs.

I armija pulcējas pie Ritprusijas robežām un viņas uzdevums

bija iebrukt Rītprūsiijā.
Virsi. Briedis kā divīzijas izlūku virsnieks pārzināja labi vi-

sus izlūkošanas dienesta paņēmienus, kamdēļ brīvprātīgi pietei-
cās armijas štābā uz izlūkošanu vācu armijas aizmugurē.

Pārvaldīdams labi vācu valodu, viņš kā vācu zemnieks iz-

spraužas cauri vācu vienībām un tā nonāk vācu armijas aizmu-

mugurē. Tirgodamies ar augļiem viņš apstaigā nosprausto

maršrutu un pēc 9 dienām ar ļoti svarīgām ziiņām atgriežās pir-

mās armijas štābā. Pirmās izlūkgājiena sekmes pamudina virsi.

Briedi vēlreiz doties uz vācu armijas aizmuguri. Saziņā ar ar-

mijas štābu viņš izstrādā garāku maršrūtu, lai pa dzelzceļu

daļēji arī kājām izlūkotu vācu armijas spēkus visā Rītprūsijā.
Pats par sevi uzdevums ir sarežģīts un galvenais bīstams, jo

notvērtu izlūku civilā tērpā nododlauku kara tiesai un 48 stundu

laikā nošauj. Visam tam pretim virsi. Briedis liek savu drosmi,

apķērību, aukstasinību un dodas atkal ienaidnieka armijas aiz-

mugurē. Plašāku ziņu par viņa pārdzīvojumiem un kritiskiem,
brīžiem ienaidnieka aizmugurē, diemžēl, trūkst, tomēr daži

nostāsti liecina, ka tādu nav trūcis.

Breidis ar svarīgām ziņām špar vācu armijas spēkiem

atgriezās krevu I ramijas štābā. Sniegtās ziņas armijas
štābs izmantoja pie iebrukšanas Rītprūsijā. Tās pēc pār-

baudes izrādījās pareizas un ļoti sekmēja kaujas dar-

bību. Sakarā ar to armijas vadība atzina Brieža izlūkošanu ie-

naidnieka aizmugurē par izcilu varonību un viņu apbalvoja ar

Sv. Jura ordeni, bet par personīgo drošsirdību viņam piešķīra
Sv. Jura zelta zobenu.

Šo panākumu deļ Briedi ievēro augstāka armijas vadība. Kad

paceļas jautājums par latviešu Strēlnieku bataljonu dibināšanu,
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Briedis Petrogradā piedalās ši jautājuma apspriešanā un sekmē

tā izvešanu dzīvē.

Uz viņa ieteikumu, noteikumos par Latviešu strēlnieku ba-

taljoniem ievests 2. punkts, kurš skan: —

"Jaunformējamo bataljonu galvenais uzdevums ir atvieglot

Baltijā operējošām karaspēkam izlūku un sakaru dienestu. Lat-

vieši labi pazīdami novadu īpatnības (valodu, topogrāfiju un

iekārtu) var daudz palīdzēt ne tikai kā izlūki, bet arī kā pavado-

ņi un tulki."

Bataljoniem dibinoties 1915. gadā Briedis kā piens no pir-

majiem iestājas brīvprātīgi 1. Daugavgrīvas Latviešu strēlnieku

bataljonā un uzņēmās 1. rotas komandēšanu.

KAUJAS DARBĪBA STRĒLNIEKU DAĻĀS

Briedis ar lielu degsmi ķērās pie savu strēlnieku audzināša-

nas un taktiskās apmācības. Sevišķu vērību veltī nakts darbībai

izlūkošanā, apvidus izmantošanā un nejaušības principa pielie-
tošanai. Apmāca veikli rīkoties ar rokas granātām un atseviš-

ķus strēlnieku posmus apmāca dzeloņstiepļu griešanā, ložme-

tēju ligzdu iznīcināšanā un bunkuru sagraušanā. Arī toreizē-

jais bataljona komandieris R. Bangerskis (ģenerālis), tad vēl

kapteiņa pakāpē, ka akadēmiķis pielieto visu savu prasmi un

pieredzi, lai labi saagtavotu strēlniekus kaujas darbībai. Stā-

voklis frontē, diemžēl neatļauj nobeigt apmācību un bataljona
rotas iziet uz Rīgas fronti, lai veiktu kaujas uzdevumus. Rīgu
aizstāv krievu 12. armija, kuru komandē populārais ģenerālis
Radko-Dimitrijevs (bulgārs), kas ir ļoti labvēlīgs Latviešu strēl-

niekiem un saprot latviešu vēlēšanos atgūt savu dzimteni.

Fr. Briedi ievēroja ne tikai latvieši, bet armijas vadība

Rīgas frontē jau pašā strēlnieku cīņu sākumā 1915. g. rudenī.

Kur bija Briedis tur vienmēr bija uzvara. Brieža aukstasinī-

ba, drosme un apķērība vissarežģītākos brīžos bija apbrīnoja-
ma. Katram kaujas uzdevumam viņš izstrādāja sīku plānu,

iepazīstināja ar to visus kareivjus un pēc tam to pedantiski iz-
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veda dzīve. Panākumi nekad neizpalika un pašu zaudējumi bi-

ja niecīgi.
Tā:

1) Naktī no 16. uz 17. oktobri (29. un 30. pēc j. stila)
1915. g. viņš ar savu rotu sakāva pie Plakāniem vācu

bataljonu un atsvieda to pāri Misas upei. leguva vā-

cu ložmetēju un 34 gūstekņus. Paša zaudējumi —

trīs ievainoti strēlnieki.

2) Naktī no 9. uz 10. novembri 1915. g. izsita vāciešus

no Veisu mājām Misas upes kreisajā krastā, saņemot

17 gūstekņus. Paša zaudējumi viens viegli ievainots

strēlnieks.

3) 1916. g. 8. marta kaujās dienvidos no Ķekavas pār-

rāva vācu nocietinājumu pirmo un otro līniju, kur

pats tika ievainots.

4) 1916. g. Ziemassvētku kaujās 23. decembrī pārrāva

ar I Daugavgrīvas pulka pirmo bataljonu straujā

triecienā vācu nocietinājuma joslu pie Mangaļiem

un atbrīvoja ceļu I latviešu grigādes uzvaras gājie-

nam vācu aizmugurē. Tālākās kaujās nevarēja pie-

dalīties, jo tika smagi ievainots.

Varētu vēl minēt Fr Brieža daudzus ļoti sekmīgus izlūku gā-

jienus Rīgas frontē. Skauģi mēdza teikt: "Briedim laimējās".
Te jāsaka, ka Fr. Brieža panākumi izskaidrojami ar to, ka viņš
vienmēr ievēroja psicholoģisko momentu.

Katru uzdevumu sīki apsvēra un sagatavoja un plaši pielie-

toja nejaušības principu, lai pretinieku pārsteigtu. Priekšroku

vienmēr deva nakts uzbrlkumiem. Briedis ar savu noteikto dar-

bību mācēja iedvēst ticību uzvarai ne tikai sev, bet arī sev pa-

dotiem, kamdēļ sekmes bija nodrošinātas.

Augstākā krievu vadība šos Brieža panākumus novērtēja

ļoti atzinīgi. Par sekmīgiem izlūku gājieniem un sevišķi par

8. marta kauju Briedis tika stādīts priekšā paaugstināšanai kap-

teiņa pakāpē.
Vēl vairāk tiek izcelta Fr. Brieža un latviešu strēlnieku dar-
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bība ar to, ka Briedis un vēl četri latviešu virsnieki tiek 1916. g.

beigās komandēti uz Krevijas kara skolām, lai iepazīstinātu
kadetus, nākošos virsniekus, ar latviešu strēlnieku kaujas pa-

ņēmieniem.

Briedis nolasa lekcijas par savu darbību visās Petrogrādas
kara skolās un ieinteresē kadetus tik tālu, ka Pavlovas kara sko-

lā divi krievu kadeti lūdz Briedi, pēc viņu paaugstināšanas par

virsniekiem sekmēt viņu iedalīšanu latviešu strēlnieku pulkos.
Ziemassvētku kaujās Briedi smagi ievaino. Viņš ārstējās

Petrogrādā līdz 1917. g. maijam. Par Ziemassvētku kaujām
Briedis tiek paaugstināts pulkveža-leitnanta pakāpē un iecelts

par I bataljona komandieri I Daugavgrīvas pulkā. Pulku ko-

mandēja pulkvedis Karlsons. Sākās revolūcija un krievu armija

sāka izirt. Arī latviešu strēlniekus saindēja lielinieku aģitātori,
radās komitejas, priekšnieki tika vēlēti un virsnieki tika izstum-

ti no pulka. Ari Briedis rudenī atstāj fronti un aizbrauc uz Mas-

kavu, kur ņem dalību pretboļševiku organizācijā.

Boļševiku atsevišķās komitejas aģenti seko katram Brieža

solim Maskavā un 22. jūlijā 1918. gadā viņu apcietina un ievie-

to Lubjankas cietumā. Par pretbolševistisko darbību viņam
tiek piespriests nāves sods un turpat Lubjankas cietuma pagal-
mā 28. augustā 1918. gadā Briedis tiek nošauts.

Tā krīt par upuri sarkanam terroram dižais latviešu strēlnie-

ku varonis — pulkvedis Fr. Briedis, bet viņa varoņdarbi arvienu

mirdzēs no pagātnes uz nākotni, paužot latviešu jaunatnei droš-

sirdību un vīrišķību cīņā.

7.Bauskas latviešu strēlnieku

■pulka vecākā ārsta

Dr. mcd. A. Baidiņa atmiņas

PULKVEDIS AUZĀNS

1915. gada 9. decembris ir 7. Bauskas latviešu strēlnieku ba-

taljona dibināšanas diena. Formēšanās sākums norisinājās Rīgā
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Irkutskas pulka (vēlāk Vidzemes artilērijas pulka) kazarmēs.

19. decembrī 1915. gadā bataljons pārcēlās uz Boldereju, kur

1916. g. 16. janvārī ierados arī es, uzņemties 7. Bauskas latviešu

strēlnieku pulka vecākā ārsta pienākumu pildīšanu. Tanī pašā
dienā stādījos priekšā savam priekšniekam, ģenerālštāba pulk-
vedim Auzānam, sevišķu uzdevumu un astronomisko darbu virs-

niekam Turkestānas kara apgabala štāba kara topogrāfijas no-

daļā un Taškentas fiziskās un astronomiskās observatorijas pār-
valdniekam. Patriotisma mudināts pulkvedis Auzāns labprātīgi

bija atstājis savu drošo un mierīgo darba vietu tālājā Taškentā

un pārnācis dzimtenē, kad latvieši pulcējās zem saviem karo-

giem Daugavas krastos, lai atbrīvotu Kurzemi un Zemgali.

Dzimtene sauca kopā savus dēlus un šim saucienam sekoja pulk-

vedis Auzāns un bija uzņēmies bataljona komandēšanu, kaut

gan viņš varēja būt par komandieri daudz lielākai karaspēka

vienībai krievu pulkos. Auzāns bija bijis Japānas kara dalīb-

nieks, Mukdenas briesmu liecinieks, ideāls virsnieks ar plašām
zināšanām kara mākslā, drošsirdīgs, pašaizliedzīgs vadonis, dar-

bīgs un enerģisks cilvēks. Ar savu priekšzīmi,būdams nedzē-

rājs un nesmēķētājs, un pārējo askētisko dzīvi, pulkvedis atstā-

ja dziļu iespaidu uz strēlniekiem.

Pašā sākumā viss galvenais un faktiskais bataljona formē-

šanas darbs gulās uz pulkvedi Auzānu. Nebija viegli steigā no-

organizēt bataljonu. Šo uzdevumu pulkvedis Auzāns veica ar

lielu prasmi un enerģiju, apzinādamies šī lielā apsā-
kuma nozīmi. Visa darbvedība, rīkošana, apgāde ar vajadzīgo,

brīvprātīgo saņemšana un iedalīšana bataljonā, bija uzticēta

viņam. Strēlnieki no savas puses pielika visus spēkus un sa-

prašanu, lai ātrāki un pamatīgāki piesavinātos kareivjiem nepie-
ciešami vajadzīgās zināšanas. Tikai pateicoties šādai kopdar-

bībai, neskatoties uz visiem trūkumiem un grūtībām, bija iespē-

jams īsā laikā, gandrīz vai no nekā, nodibināt karaspēka daļu,
kas ar godu nostājās ne tikai blakus veciem, kaujās norūdītiem

Sibirijas strēlniekiem, bet pat tālu pārspējot tos. Latviešu strēl-

nieki atšķīrās no pārējās krievu armijas masas ar savu salīdzi-
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noši augsto inteliģenci un apzinīgumu, tādēļ arī viņi varēja īsā

laikā piesavināties nepieciešamo kaujas apmācību un kaujās

pārspēt pat vecas norūdītas karaspēka daļas.
Pulkvedis Auzāns bija tapis leģendārs savas nāves nicināša-

nas dēļ. Visbīstamākās vietās, pilnīgi ignorēdams gar ausīm

spindzošās lodes, viņš mierīgi vēroja pretnieka pozicijas. Šad

un tad savos izlūku gājienos viņš aicināja mani līdz. Negribē-
dams ierādīt, ka man bailes, arī neatteicos, bet klusībā vienmēr

lūdzu Dievu, kaut ātrāk šāda veida "pastaigāšanās" svilpojošo

ložu ceļā izbeigtos. Pulkvedis nebija apbalvots ne ar sevišķi la-

bām runas dāvanām, ne arī sevišķi impozantu ārieni. Bet viņš

bija sirsnīgs un vienkāršs vārdos. Viņa izturēšanās un stāja

bija tik parasta un tik maz savas ārienes dēļ viņš atšķīrās no pā-

rējās karavīru masas, ka neviens, viņu nepazīdams, pēc ārējā

izskata, nevarētu saskatīt viņā augstās dienesta pakāpes virsnie-

ku. Saviem strēlniekiem viņš mēdza teikt apmēram tā:

"Nebaidieties no nāves un briesmām. Ikkatru no mums reiz

sastaps viņa diena, vai tas būtu uz mīksta dūnu spilvena, vai

kaujas asā trauksmē; šis beidzamais ceļš uz mūžību nav pie-
skaitāms pie sliktākājiem."

M. Alps

KĀDA KAUJAS BIEDRA PIEMIŅAI

Esam daudz dzirdējuši par bezbailīgiem karavīriem, kas

droši dodas cīņā un arī nāvē. Lai cik varonīgs arī būtu bijis
kāds cīnītājs, neticat ka tas nekad nav izjutis bailes. Tas arī

nav svarīgi, no svara ir, ka viņš uzvarējis bailes. Spējis tās no-

slāpēt, apklusināt ar tām nerēķināties. Pilnīgi bezbailīgi kau-

jas laukā, varbūt ir tie retie, kuri jau pirms kaujas spējuši iekšķī-

gi no dzīves atteikties. Tos tad parasti, visvairāk nāve saudzē

un sniedz tiem pietiekoši daudz laika izvērsties par vēsturis-

kiem tautas varoņiem.

Ka šādas personas latviešu strēlnieku vidū bijušas, tas katram

zināms, bez viņu vārdu minēšanas, jo viņu vārdi ierakstīti ne-

vien tautas, bet ari Dieva atmiņā.
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Bet ne mazums ir arī vispārībā nezināmu varoņu. Gribu

minēt vienu no tiem, lai kaut šinī vietā viņa vārds tiktu pelnīti
cildināts. Tas ir 4. Vidzemes strēlnieku pulka virsnieks Pēteris

Sockis. Nerunāšu par viņa panākumiem, pie tam viņš krita cī-

ņā diezgan agri, bet par viņa cīņas garu. Ārēji vienkāršs un

vienmēr ļoti nopietns. Viņa virsnieka tērps vairāk līdzinājās
ierindas strēlnieku tērpam. Viņš nepiedalījās, pats jauns bū-

dams, jauno virsnieku jautrajās sarunās. It sevišķi, ja sarunas ie-

virzījās romantisku piedzīvojumu izklāstīšanā, viņš tūdaļ pagrie-
za pārējiem muguru un pazuda. Par vērtīgām asprātībām mē-

dza smieties vienmēr ar pilnīgi līdzīgiem, īsiem aprautiem smiek-

liem. Necentās iegūt atvaļinājumu. Aizmugures dzīve viņu
neinteresēja. Svarīgu uzdevumu priekšvakaros izturējās tik pat
mierīgi kā vienmēr. Savu nāvi paredzēja, vienmēr teikdams:

"Smagais lādiņš kad nošņāksies, no manis maz kas pāri paliks.'
Tā tas arī notika. Viņa cīņas izpausmē neietilpa aktīva darbība.

Viņš nesvieda granātas, nevietā neskrēja rotas pirmajās rindās,
bet nopietnos brīžos lēni, apdomīgi pastaigājās starp ierindā

gulošiem strēlniekiem, ar kabatas nazi drāzdams baltu stibiņu.
Ložu svilpšanu Smārdes priedēs viņš likās nedzirdam. Viņa
sejas panti izdvesa vislielāko mieru. Ja nebūtu kara lauks, va-

rētu domāt, ka šeit soļo sēņotājs. Nav grūti iedomāties kādu

iespaidu tas atstāja uz viņa rotas strēlniekiem. Viņam nebija
vajadzības tos skubināt doties briesmās. Tie gāja tur, kur viņš
gāja. Viņa drošums bij stiprāks par viņu bailēm. Viņš bailes

bij uzvarējis.

Jānis Alps

ČETRU STRĒLNIEKU MĀTES PIEMIŅAI

Aizvien tuvu, sirdī mūžam tuvu man paliks tie varonīgie lat-

viešu zēni un arī sirmie vīri, kuri ar degošām sirdīm devās viesu-

ļu ugunīs par brīvību, par uzvaru. Viņi nebēdāja neko —ne

briesmas, ne iznīcības — viņi prasīja taisnību savai tautai. Viņi
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gāja kā varoņi, viņi mira lai mēs dzīvotu. Viņi krita par brīvību.

Brīvībai dzimis, brīvībai audzis, par brīvību kritis, lai bauda

brīvību, kuru Dievs ir lēmis. Bargajā Ziemassvētku naktī

jauns strēlnieks gulēja līdzās savam sirmajam cīņu biedram mū-

ža dusā, vēl rokas granātas dūrēs krampjaini turēdams.

Baltie strēlnieku tērpi saplūda ar sniegoto zemi, krītošās

pārslas pārklāja asiņainos rakstus un pār visiem nolaidās klusā

svētā nakts — Pestītājs šai naktī dzimis, viss ienaids rimis.

Arī es paliku kaujas laukā smagi kontuzēts, bet pateicoties

Dieva žēlastībai, paliku pie dzīvības gan nokļūdams ienaidnie-

ka gūstā. Aiz manis palika karalauks, bet es gāju pretim badam,

postam un vērdzībai...

Tai brīdī, kad krita varonīgie latvju strēlnieki Ziemassvētku

kaujās, pār mūsu dzimtenes lejām un kalniem un pār pilsētām

un laukiem nolaidās svētku klusums. Mūsu mātes, māsas, līga-

vas, sievas un bērni zem dzidrajām zvanu skaņām pulcējās tīra-

jos, svētājos, baltajos Dievnamos, lai pieminētu tos mīļos, dārgos,
kuri kaujas laukā cīnījās par taisnību un brīvību.

Mana mīļa māmuļa bija laimīgākā starp visam mātēm. Viņa

sagaidīja atpakaļ no karalauka visus 4 (četrus) dēlus strēlniekus.

Tad kad man bija 18 gadi, mana māte izvadīja mani uz

karalauku teikdama: "Ej, dēls, tava māte par tevi Dievu lūgs.

Eji tur, kur cīnās jau tavi brāļi, esi drošs, nāves nebīsties, jo es

lūdzu Dievu par visiem saviem 4 dēliem." Un karstākājā ciņas
brīdī es redzēju mātes rokas saliktas lūgšanā.

Un Dievs bija uzklausījis viņas lūgšanas.
Tad reiz jaukā pavasara rītā, kad dabā mostās dzīvība, apstā-

jās pukstēt mūsu mīļotās māmuļas sirds. Viņa mira ar smaidu

uz lūpām, redzēdama pie nāves gultas četrus dēlus — karavīrus.
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VAROŅU PIEMIŅAI

Nepaliksim pateicību parādā tiem, kas stāvējuši

sardzē par Latviju. Celsim arī ar šo grāmatu jo

cildenu pieminekli viņiem!

Vilis Maizītis
Latviešu veco strēlnieku

centrālās valdes sekretārs.

ĢENERĀLIS GOPPERS PĒDĒJĀ GĀJIENĀ

No smagas slimības gultas Vilis

Maizītis mums atsūtījis šo atmiņu tēlo-

jumu.

Sēro latvju tauta, skumst Latvijas karavīri un sāpēs zemu

sārmotās galvas liec vecie latviešu strēlnieki. Saņemta vēsts:

"Baltezera priedes atdevušas gaismai tur smilšu bedrēs ieruši-

nātos latvju patriotus — mocekļus.

Starp daudziem citiem tur atrasti: Ziemassvētku kauju va-

ronīgais strēlnieku komandieris ģen. Kārlis Goppers, un bijušie
strēlnieku virsnieki: aizsargu komandieris ģen. Prauls, prezidenta

adjutants pulkv. M. Lūkins, pulkv. A. Muižulis un citi.

Trūkst vardu ar ko attēlot ģenerāļa dzīves biedres un pārē-

jo piederīgo izjūtas un pārdzīvojumus.

Mocekļa nāvē mirušā ģenerāļa apbēdīšanu uzņēmusies ko-

miteja, kurā ir piederīgo pārstāvis M. Goppers, skautu pārstāvis,
strēlnieku un pašpārvaldes pārstāvja V. Maizīša vadībā. Komi-
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tējai grūti izšķirties, kā rīkoties ar atdusas vietas izvēli, jo ne-

laiķis kādreiz izteicis vēlēšanos pēc nāves atdusēties starp tēvu

un māti Trikātes dzimts kapos. Tam nepiekrīt strēlnieki, kas

vēlas savu ģenerāli redzēt starp karavīriem, kurus vedis kaujās,
atdusamies Latvijas svētnicā — Brāļu kapos.

Vienojās par Brāļu kapiem, bet ģenerāļa sirdij par atdusas

vietu izrauga Trikātes kapus.

Ģenerāļa miesas, dēls M. Goppers, tērpj rakstītos Piebalgas

audumos, guldot uz biedrības dāmu komitejas zeltā un sudrabā

izšūta strēlnieku krūšu nozīmes spilvena.

Mūžīgai atpūtai cinka šķirstu dāvājis bij. 1. pulka strēlnieks

A. Kārkliņš.
Dienu pirms apbedīšanas ģenerāli pārved uz Māras baznīcu.

Baznīcas zvani skumji vesti, ka pienācis bridis nodot Brāļu

kapiem lielo karavīru un mocekli K. Gopperi.
Altāra telpā ziedos un zaļumos slīgst nelaiķa šķirsts, segts ar

Latvijas karogu, karavīra cepuri un zobenu.

Goda sardze stāv vecie strēlnieki un skauti.

Mācītāji izjustos vārdos cildina aizgājuša personību un īsta

karavīra stāju.

Musu zemes likteni atgādina Reitera kora dziedātie Mū-

žam zili ir Latvijas kalni. —

Tad kas neparasts... Katedrāles velves trīcina spēcīgā māksli-

nieces Alīdas Vānes dziedātais: "Pūšiet taures, skaniet zvani,

Saule, plašu gaismu lej! Karogs sarkanbaltisarkans vējos atrai-

sījies skrej.
Pildās bargiem tēliem ielas, pildas bālam enam gaiss, Un iet

mirušais un dzīvais, Kurp sauc karogs dīvainais!"

Izvadīšanas vārdus teic archibiskaps Dr. T. Grmbergs.

Pavadītajiem pieceļoties, ģenerāļa šķirsts, uz veco strēlnieku

pleciem ņemts, lēnam virzas uz izeju.

Baznīcas laukums pilns nepārredzama ļaužu pulka.
Atskan komanda "mierā", tur latviešu veco strēlnieku goda

ierinda ar sērās tērpto Latvijas nacionālo karogu — G. Diriķa

komandēta, godam sveic savu komandieri. Svinīgi plūst veco
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strēlnieku tradicionālas sēru skaņas, latviešu karavīru orķestra

P. Bandera vadībā.

Atvadoties no strēlniekiem, ģenerāļa šķirsts lēnām slīd gar

ierindu, uz līķratiem. Tur to sagaida trīskārtēja goda sardze:

strēlnieki, žēlsirdīgās māsas un skauti.

Pulkv. O. Neimanim pieliekot vislielākās pūles ir izdevies

ar četru vācu komandējošo ģenerāļu atļauju dabūt piekrišanu

sēru gājienam iet pa Brīvības bulvāri un Brīvības ielu. Gājie-

nam atrodoties uz Brīvības ielas mākoņi draudoši sabiezē un

nobirdina savas smagās sēru asaras.

Gājienam tuvojoties mūža atdusas vietai, jau saules stari at-

kal lej savu gaismu pār Mātes Latvijas tēlu un ģenerāļa mūža

mājām, tās pakājē. Vieta izraudzīta blakus seniem cīņu bied-

riem — strēlniekiem: ģenerālim Kalniņam un ģenerālim Misi-

nam.

Šķirstam slidot kapa, skan sēru skaņas un norīb trīskārtējs

karavīru salūts.

Ģenerālis — moceklis pievienots Dvēseļu puteņa Aizsaules

pulkiem.

Pēdējie mācītāju atvadu un svētīšanas vārdi un kapu sedz

ziedu un vaiņagu kalni. Atvadījušies daudzie pārstāvji un

cienītāji.

No veciem strēlniekiem pēdējos sveicienus nes veco strēl-

nieku tēvs Jānis Goldmanis un pulkv. Edv. Mednis.

Tā lielais karavīrs un cīnītājs ģenerālis Kārlis Goppers no

Baltezera priedēm triumfa gājienā nonāca pie saviem karavīriem

Brāļu kapos. — mūsu svētnīcā.

Līdzīgi viņa triumfa gājienam uz Brāļu kapiem, viņa sirdi

svinīgi zemei nodeva Trikātes ģimenes kapos. īsts karavīrs un

varonis nekad nemirst, viņš ieiet savu cīņas biedru un tautas"

mūžīgā piemiņā!
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Prāvests J. Ķullītis

KAPU SVĒTKI LOŽMETĒJU KALNĀ

Daudz vietiņas mīļas un dārgas
Sedz dzimtenē velēnu auts;

Pēc cīniņiem grūtiem un mokām,
Tur varoņiem atdusēt ļauts.

Viena no skaistām mūsu baznīcas tradīcijām dzimtenē bija kapu svēt-

ki. Vasaras laikā lileli dievlūdzēju pulki sapulcējās uzpostās kapsētās,
lai Dieva vārdu klausoties un lūgšanas skaitot, garā satiktos ar mūžīgā

mierā aizmigušiem māsām un brāļiem. Jau 1921. gadā Jelgavas Sv. Annas

draudzē radās ideja sarīkot Kapu svētkus Ložmetēju kalnā, lai godinātu

kritušos varoņus. Šis izbraukums notika augusta mēnesī tanī pašā gadā

un viņā piedalījās pulciņš tautiešu no Jelgavas un Kalnciema. Dziedāja

jelgavniekiem labi pazīstamais "Līras" koris diriģenta brīvmāksl. A. Kau-

liņa vadībā, viņa paša komponēto augšā pieminēto dziesmu "Daudz vie-

tiņas mīļas un dārgas"; piemiņas vārdus kritušiem varoņiem sacīja šo rin-

diņu rakstītājs. Nio šiem pirmajiem kapu svētkiem radās ideja celt kritu-

šiem varoņiem pieminekli Ložmetēju kalnā. Nodibinājās pieminekļu cel-

šanas komiteja enerģiskā Dr. D. Biskapa vadībā, kurā darbojās daudzi

Jelgavas sabiedriskie darbinieki ar rosīgo Latviešu strēlnieku organizā-

cijas komitejas locekli J. Brūmeli priekšgalā. Šī komiteja uzcēla Ložme-

tēju kalnā pieminekli un vēl citus pieminekļus Jelgavā un apkārtnē.

Uz pieminekļa atklāšanu saplūda ļaudis no Rīgas un Jelgavas, tā kā

svētceļnieku gājiens uz Ložmetēju kalnu izvērtās kilometriem garšs. At-

klāšanas aktu ar uzrunu izdarīja Valsts Prezidents J. Čakste. Garīgājā

aktā piedalījās bīskaps Dr. K. Irbe, strēlnieku mācītājs P. Apkalns un

Jelgavas mācītāji J. Ķullītis un O. Kraulis.

Pēc tam katiru gadu notika svētceļojums uz Ložmetēju kalnu, kur

kapu svētkos satikās veco latviešu strēlnieku vadoņi ar saviem kara

biedriem un latviešu tautu. Lai arī tagad svļeši varmākas ir nolieguši no-

likt ziedus uz varoņu atdusas vietām, tomēr veco latviešu strēlnieku piemi-

ņa nekad latviešu tautā nezudīs. Lai dus svētā mierā mūsu gaišie varoņi

Ložmletēju kalnā un citās mīļās vietās!
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ĢEN. ANDREJS AUZĀNS

par sevi bija sniedzis tikai šīs īsās ziņas. Viņa kareiviskās ©aitas plašāk

atspoguļojas tā kaujas tēlojumā šeit, —

par str. lielākām kaujām.

Dzimis 1871. g. 3. aprili Rīgas apr. Pļaviņu pag. 7. Bauskas latv. b-na

un II latv. brig. kom-ris. leceļoja 1944. g. augustā Vācijā, 1948. g.

jūlijā Anglijā. Ģimenes sastāvs: sieva un meita ar znotu.

Apbalvots strēlnieku laikā:

ar Sv. Vladimira 4. šķ. par 1916. g.
Marta kaujām.

Sv. Vladimira 3. šķ. 1916. g. Jūlija kaujām.

Sv. Jura Ordeņa 4. šķ. par Ziemassvētku kaujām.

Aizgājušo varoņu pulkiem piebiedrojies 1953. g. martā

Ģen. A. Auzāns

PULKVEDIS JĀNIS VĪTOLS UN INSTRUKTORS AUGUSTS

GRAUSS

Pulkvedis J. Vītols

Šis uzņēmums bija pēdējais, kuru mums atsūtīja dižais latvju karotājs

ģen. A. Auzāns. Tā arī mēs to izvēlējāmies, kā simbolu šai nodaļai, lai

tas pārstāvētu tos tūkstošus cīņu brāļus, kas izrauti no mūsu vidus no

kauju vētrām un dzīves grūtību vētrojumiem.

Latviešu veco strēlnieku rindas gadu tecējumā paliek ar vienu retākas

un retākas. Cīnītāji viens pēc otra aiziet un pievienojas strēlnieku aiz-

saules zvaigžņu pulkiļem.

1952. gadā no mums šķīrās divi 7. Bauskas strēlnieku pulka izcilus

varoņi: pulkvedis Jānis Vītols un instruktors Augusts Grauss. Abi viņi

Rīgas frontē ņēma dalību visās 7. Bauskas latv. strēlnieku bataljona, vēlāk
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pulka kaujās, un ar savu varonību un pašuzpurēšanos lielā mērā sekmēja
strēlnieku pasākumus. Kā J. Vītols, tā A. Grauss katrs savā vietā vien-

mēr un visur bija par paraugu saviem cīņu biedriļem.

Jānis Vītols, kā kapteinis iestājās strēlnieku rindās brīvprātīgi. 1916.

gada marta, jūnija un jūlija kaujās ar spīdošiem panākumiem vadīja
7. Bauskas bataljona rotu, bet 1916. g. Ziemassvētku kaujās 7. Bauskas

pulka II bataljonu. Virzīdamies ar sa.vu bataljonu pulka priekšgalā viņš
23. decembrī pārrāva pretinieka nocietināto joslu un atvēra vārtus 2. lat-

viešu brigadļei uz vācu aizmuguri. 25. decembrī J. Vītols atkal pulka

priekšgalā uzbruka ar savu bataljonu Ložmetēju kalnam no aizmugures

un sekmēja tā ieņemšanu.

Kad 26. decembrī 8. Valmieras pulka uzbrukums vācu pozīcijām

Lielupes kreisajā krastā nesekmējās, tam palīgā steidzās J. Vītols ar savu

bataljonu un vāciešus no viņu ierakumiem izsita.

Par Ziemassvētku kaujām Vītolis apbalvots ar Sv. Jura ordeni, ko vēlāk

viņam atvietoja ar Lāčplēša kara ordeni.

Plkv. Jānis Vītols mira 11. aprilī 1952. gadā St. Marv's Hospitālī

Paddingtonā, Londonā 75 gadu Vecumā. Apbedīts Kensingtonas kapsētā.

Pēdējā laikā dzīvoja veco ļaužu mītnē 115, Cromveil Road, Agnew

House, Londonā. No Vācijas uz Angliju pārvests ar British Aid for

Refugees palīdzību. Par piederīgiem ziņu nav.

Augusts Grauss 18 gadu vecumā iestājās 1915. gada septembrī 3. Kur-

zemes bataljonā kā brīvprātīgais. Tā paša gada okoobrī kaujās pie Pa-

vasara muižas ievainots abās kājās. Pēc izveseļošanās nosūtīts kā instruk-

tors uz jaunformējamo 7. Bauskas str. bataljonu. Šai baaljonā, vēlāk

pulka sastāvā piedalījies 1916. marta, jūnija, jūlija, Ziemassvētku un

1917. gada janvāra kaujās. Pēdējās smagi ievainots, zaudēja kreiso roku

un līdz ar to bija spiests strēlnieku gaitas izbeigt.

Kaujās A. Grausa vieta parasti bija triecienu grupu priekšgalā, vai

kauju izlūkošanas pulciņos. Būdams vienmēr augstākā mērā drošsirdīgs

un aukstasinīgs, viņš savus uzdevumus veica priekšzīmīgi.
Par kaujas nopelniem apbalvots ar Sv. Jura 4. un 3. šķiras medāli un

Sv. Jura 4. un 3. šķiras krustu.

Trimdā dzīvoja Vācijā Eselsbergas nometnē, UlmļDonau. Mira 7.

decembrī 1952. gadā. Apbedīts Ulmas kapos. Nelaiķis atstāja sievu

Vācijā un meitu Austrālijā. Divi dēli otrā pasadles karā pazuduši bez

vēsts.

KRITUŠA BRĀĻA PIEMIŅAI

Par savu brāli varu sniegt šādas ziņias. Viņa vānds
—

Voldemārs

Romāns, dzimis 1897.g. 10. augustā Ozolmuižā, Valmieras apriņķī, ka
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Pētera un Grietas dēls. Strēlnieku nodibināšanas laikā viņš Rīgā mācījās,

jo gatavojās izglītoties par tēlnieku. Latviešu strēlniekos iestājās tūlīt pēc

to nodibināšanas. Bija iedalīts Daugavgrīvas b-na 1. rotā, tieši zem

virsi. Brieža vadļbas. Par svarīgu ziņu piegādi caur ļoti bīstamu vietu

apbalvots ar Jura krustu. 8. martā, kaujā pie Ķekavas Franču-Jūgas

mājām grūti ievainots. Kad sanitāri to nolikuši uz nestāvām, lai nogā-

dātu viņu uz pārsienamo punktu, tad viena vācu granāta smagi ķērusi

manu brāli un arī sanitārus. Mans brālis, redzēdams savus grūtos ievai-

nļojumus, lūdzis sanitārus lai viņu atstājot uz vietas, bet pēdējie gribēdami

viņu glābt, gribējuši to nogādāt pārsienamā punktā. Šis gadījums bija

aprakstīts arī avīzē "HOBOe BpeMH." Par viņa nāves apstākļiem man

rakstīja viņa kaujas biedrs Vanags. Uz pieprasījumu pulkam, no pēdējā

saņēmu atbildi:

Bam 6paT Bo;ibAeMap-PoMeH npona;i 6e3 bccth b 6ok> 8 Mapia ripu

ycaAb6e 4>peHii-K)re.

Ģen. Kārlis Goppers, kā Vidzemes di-

kom-ris 1938. g.
sākumā. Lielā kara-

vīra personība cildināta A. Auzāna,

V. Maizīša, Edv. Medņa u.c. rakstos.



185

VAROŅU SEJAS

Jauns es biju, jauns es gāju
Kara gaitas slavenas.

Daugava ir manas bruņas —

Krūšu sudrabs spožs un tīrs.

Rīgas tornis slaiki turās
y

—

Tad lai neturētos vīrs.

K. Skalbe

Ģen. R. Bangerskis K. Bangerskis

Piezīme: Aiz techniskiem iemesliem mums nebija iespējams ievietot

klišejas alfabētiskā kārtībā. Uzņēmumus nācās sakārtot pēc to krāsas,

lieluma un dažām citām ārējām pazīmēm, sakarā ar amerikāņu cinkogrā-

fijas norādījumiem.
Toties biogrāfiskie dati ir sakārtoti alfabētiski, dodot līdz ar to labu

pārskatāmību.
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1. rindā no kr.: J. A. Alps un V. Alps. 2. rindā: M. Alps un

un V. Berģis. 3. rindā: L. Berkolds un N. Strunke.
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1. rindā no kr.: P. Stērste un Alfr. Epners. 2. rindā: K. Muižnieks un

E. Apša. 3. rindā: J. Blūms un J. Lāčkājs.
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1. rindā no kr.: Kr. Linitis un K. Būmanis. 2. rindā: Ž. Fogelmanis un

Alfr. Dimzēns. 3. rindā: P. Kubuliņš un J. Jende.
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1. rindā no kr.: K. Šķiņķis un G. Elepans. 2. rindā: P. Māliņš un M.

Baude. 3. rindā: P. Zariņš un Ed. Paegle.
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1. rindā no kr.: H. Linde un K. Stegmanis. 2. rindā: K. Stumbris un

H. Ezītis. 3. rindā: Aug. Rēķis un Fr. Preiss.
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1. rindā: P. Sudrabs un J. Auškaps. 2. rindā: A. Pilanders un

A. Ezergailis. 3. rindā: K. Liepiņš un K. Mežsēts.
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1. rindā: J. Znotiņš un J. Bērziņš. 2. rindā: R. Purvs un J. Ciska.

3. rindā: O. Turciņš un J. Bole.
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1. rindā: V. Šmits un Rud. Poruks. 2. rindā: K. Ozols un O. Nei-

manis. 3. rindā: Edv. Mednis un K. Lečmanis.
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1. rindā: Dr. A. Baidiņš un prof. Dr. Ad. Ābele. 2. rindā: A. Zei-

barts un L. Enepetz. 3. rindā: K. Mucenieks un A. Spriņģis.
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1. rindā: V. Maizītis un A. Skurbe. 2. rindā: J. Veselis un J. Dzenis.

3. rindā: I. Mežroze un J. Porietis.
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1. rindā: P. Ozols un P. Šmits. 2. rindā: K. Blāze un B. Čun-

čiņš. 3. rindā: K. Mauriņš un Dr. med. G. Fedders.
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1. rindā: P. Rubens un K. Ezergailis. 2. rindā: Edg. Remesis

un V. Riekstiņš. 3. rindā. J. Vikmanis un R.Freimanis.
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1. rindā: K. Kravcevs un St. Miglāns. 2. rindā: V.Punnenovs

un R. Zaļlaps. 3. rindā: E. Lammas un A. Agiris.



199

1. rindā: A. Cāzers un P. Eglīte. 2. rindā J. Asars un T. Ul-

manis. 3. rindā: J. Bergmanis un J. Melngalvis.
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1. rindā: A. Vītoliņš un J. Rūja. 2. rindā: J.Bērs un J. Kra-

stiņš. 3. rindā: A. Veisbergs un J. Dzelzkalns.
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1. rindā: R. Pīcs un J. Niedra. 2. rindā: R. Krūmiņš un

A. Veidemanis. 3. rindā: V. Strautiņš un H. Ziemelis.
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1. rindā: Edv. Tūters un K. Krēsliņš. 2. rindā: O. Cimmermans

un J. Ozoliņš. 3. rindā: Ž. Ramoliņš un prof. K. Straubergs.
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1. rindā: K. Zīverts un J. Ķiploks. 2. rindā: A. Ritelis un

N. Kaņeps. 3. rindā: K. Jēgers un Andr. Leiše.
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1. rindā: J. Konstants un A. Baltkalns. 2. rindā: K. Strazdiņš
un J. Auziņš. 3. rindā: A. Baumhammers un A. Siliņš.
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1. rindā: M. Krastiņš un K. Birzgalis. 2. rindā: J. Bērziņš un

Edv. Balodis. 3. rindā: J. Šmitchens un O. Eliņš.
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1. rindā: M. Geidans un Alfr. Vecumnieks. 2. rindā:

J. Elksnītis un Ž. Bergmanis. 3. rindā: T. Saprātnieks
un Ž. Prātnieks.
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1. rindā: Ed. Krūmiņš un J. Rubenis. 2. rindā: A. Ever-

sons unĀd. Kaktiņš. 3. rindā: J. E. Bērziņš un A. Grauss.
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1. rindā: Prāv. Alfr. Skrodelis un Aug. Eglītis. 2. rindā:

N. Antons un E. Vanags. 3. rindā: J. Reinbergs un

A. Šenfelds.
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1. rindā: K. Lagzdiņš un Fr. Tramdachs. 2. rindā:

A. Grincēvičs un J. Kreišmanis. 3. rindā: O. Kļaviņš

un Joh. Grīslis.
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1. rindā: Ed. Sināts un P. Dišlers. 2. rindā: R. A. Skreija

un V. Strautmanis. 3. rindā: P. Leimanis un J. Krišjansons.
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1. rindā: J. Alksnis un J. Mitrēvics. 2. rindā: N. Ampermanis un J. Plāte.

3. rindā: H. M. Kreicers, Fr. Ģinters un Rūd. Vilde.
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1. rindā: A. Šepars un J. Polītis. 2. rindā: K. Meiers un Aug.

Kārkliņš. 3. rindā: V. Matuzels Al. Brūms un A. Krauze.
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Prof. Ābele, Ādolfs, 24. ī 1889., 4. Vidz. p.

Agiris,Arnolds, 11. VI 1895., Dobelē, s.Zemg. p. lec. ASV

1950. ar sievu un dēlu.

Alps, Jānis Arturs, 24. IV 1896., 4. Vidz. p. Piedalījies Ziemas-

svētku kaujās. lec. ASV 1950. ar sievu.

Alps, Mārtiņš, 21. V 1894., 4. Vidz. p. ASV ar sievu. 2 meitas

aizvestas. Vienas ģimenes 4 brāli — visi strēlnieki.

Alps, Voldemārc, 3. VIII 1891.,' 5. Zemg. p.

Ampermanis, Nikolajs, 24. IX 1894., 1. Daug. p. lec. ASV

1950. Nepr.
Antons, Nikolajs, 17. XII 1891., Rīgā, 5. Zemg. p. Apb. 4. šķ.
Sv. Jura kr. lec. ASV 1951. ar sievu.

Apša, Ernests, 12. X 1895., Gatartas pag., 1. Daug. p.

Asaris, Jūlijs, 15. VIII 1895., Rankas pag., 6. Tuk. p. Vairāk-

kārt smagi ievainots. Apb. ar 3. un 4. šķ. Jura kr. un 4. šķ.
Jura ordeni. lec. Kanādā 1948. ar sievu un 2 meitām.

Auškaps, Jānis, 15. II 1885., 2. Rīg. p. lec. ASV 1950.

Auziņš, Jānis, 24. XI 1898., Jēkabpilī, 8. Valm. p. lec. ASV

1949. ar sievu.

Dr. Baidiņš, Aleksandrs, 11. XII 1888., Līgatē, 7. Bausk. p.

vec. ārsts. lec. ASV 1952. no Zviedrijas.
Balodis, Eduards, 13. X 1895., 6. Tuk. p. virsnieks. Vladimira

ord. ar šķēpiem.
Baltkalns, Aleksandrs, 19. XII 1893., Liepājā, 2. Rīg. p. lec.

Kanādā 1949. ar sievu un 2 dēliem.

Bangerskis, Kārlis Ernests, 23. XI 1879., Taurupes pag., 2. Rīg.

p. Trimdā Vācijā līdz ar ģimeni.
Bangerskis, Rūdolfs, ģenerālis. 1878. g. 21. (9.) VII Taurupes
pag. 1915. g. 12. VIII 1. Daug. p. k-ris. Ziemsv. kauju laikā

apv. latv. div. štāba pr-ks. 1924. g. Kurz. div. k-ris. Pa divi lā-

giem kara ministrs. 1943.—45. Latv. leģiona ģenerālinsp. LKOK.

Daudzi Latvijas un citv. ordeņi. Kr. kaujas ordeņi par cīņām

krievu-japāņu un I Pas. karā. Trimdā Vācijā kopā ar audžu

meitu.

Baude, Mārtiņš, 2.X1 1895., Katlakalna pag., 4. Vidz. p. Apbal-
vots par Ziemassv. kaujām ar 4. šķ. Jura krustu. lec. Anglijā
1951. ar sievu un meitu.

Baumhammers, Arturs, 6. I 1893., 7. Bausk. p.
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Berģis, Voldemārs, 13. VIII 1898., Kacenu pag., 1. Daug. p.

Vēlāk kā partizānis un leģionārs piedalījies daudzās kaujās,
lec. ASV 1949.

Bergmanis, Jēkabs, 7. IV 1890., 7. Bausk. p. lec Anglijā 1950.

ar sievu un meitu.

Bergmanis, Žanis, 1. Daug. p.

Berkolds, Leopolds, 17. VII 1893., 4. Vidz. p. kpt. Smagi
ievainots Ziemassv. kaujās. LKOK. ASV ar sievu un dēlu.

Bērs, Jānis, 23. 111 1894., Skrundā, 1. Daug. p. Pied. Ziemassv.

un janvāra kaujās. lec. ASV ar sievu, meitu un dēlu.

Bērziņš, Jānis, 18. V 1894., Aizkrauklē., 4. Vidz. p.

Bērziņš, Jānis, 12. VI 1895., Xdažu pag., 5. Zemg. p., kpt.
Apb. 3. un 4. šķ. Sv. Jura Krustu un Triju zvaigžņu ordeni. lec.

ASV 1952. ar sievu un 2 meitām.

Bērziņš, Jānis, 24. X 1896, 1. Daug. p.

Birzgalis, Kārlis, 21. 111 1897. Lādes pag., 7.Bausk. p. lec.

ASV 1950. ar sievu meitu.

Blāze, Kārlis, 22. VI 1897. Limbažos, 3. Kurz. p. kpt. 2. pa-
saules karā leģionārs .
Blūms, Jūlijs, 15. 111 1900. Rīgā, 2. Rīg. p.

Bole, Jānis, 10. VII 1891 Rozēnu pag. 7. Bausk. p. izlūku ko-

mandā. ASV ar 2 dēliem.

Brūms, Aleksandrs, 29. IX 1887. 8. Valm. p

Būmanis, Kārlis, māc, 3. VIII 1892. Rīgā, 1. Daug. p.

Cāzers, 2. I 1892. Rīgā, 8. Valm. p. Apb. ar 4. šķ. Sv. Jura
krustu. lec. ASV 1950. ar sievu un meitu.

Cimmermans, Otto, 2 X 1897. 2. brigādes štābā.

Ciska, Jūlijs, 3. X 1896. Kurmenes pag. 4. Vidz. p. lec. ASV

1950., atraitnis.

Cunčiņš, Bruno, 22. IX 1894. 7. Bausk. p.

Dimzēns, Alfrēds, 24. VI 1886 Rundāles pag. 4. Vidz. p. lec.

ASV 1951. ar sievu un meitu.

Dišlērs, Pēteris, 19. VIII 1897. Umurgā. 7.Bausk. p. Apb. ar

visiem Sv. Jura krustiem.

Dzelzkalns, Jānis, 20. XII 1890. Rez. p.

Dzenis, Jēkabs, 12. IX 1893. Ādažu pag. 2. Rīg. p. kpt. LKOK

un Triju zv. ord. 5. šķ. lec. Austrālijā 1949. ar ģim. 7 pied.
Eglītis, Augusts, 9. X 1892 Vainižos. 5. Zemg. p. Piedalījies
Ziemassv. un janvāra kaujās. Smagi ievainots. Tagad invalīds.

Apbalvots ar 2 krievu armijas ordeņiem. LKOK. lec. 1951.

ASV ar dēlu.
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Eglītis Pēteris, 24. 111 1896. Benužu pag. 6.Tuk. p. Pied.

Ziemassv. kaujās. lec. 1952. ASV ar sievu un 2 meitām.

Elepans Georgs, 14. VI 1879 Saikavā. Bij. Organizācijas kom.

loc.

Eliņš, Otto, 8. VI 1896. Codes pag. 8. Valm. p. Ķekavas un

Ziemassv. kauju dalībnieks. Sast. Latvijas armijā.

Elksnītis, Jānis, 14. II 1889 Ikšķilē. 1. Daug. p.

Enepetz, Ludvigs, 7. IX 1890. '2. Rīg. p.

Epners, Alfrēds, 10. XI 1891. 6. Tuk. p.

Eversons, Ansis, 16. II 1897. 4. Vidz. p.

Ezergailis, Artūrs, 11. V 1877. 1. Daug. p. lec. 1949. Kanādā

ar sievu un 2 dēliem.

Ezergailis, Kārlis, 14. VI 1891. Kosas pag. Rez.p.
Ezītis, Herberts, 13. I 1893. 3. Kurz. p. lec. 1950. ASV ar sie

vu un meitu.

Dr .mcd. Fedders, Gerhards, 5. 111 1890. 2. Rīg. p. ārsts.

Fogelmans, Žanis, 26. X 1878. Saldū. 1. Brigādes št.

Freimanis, Rūdolfs, 9. VI 1898. Rez. p.

Geidāns, Mārtiņš, 21. XI 1894. Aknistes pag. 8. Valm. p.

Ģinters, Fricis. 3. Kurz. p. 6. rotas un ložm. k. kaprālis. Apb. ar

Sv. Jura krusta 4. šķ. Nāves salā.

Grincevičs, Alberts, 15. VI 1900. Daug. p. lec 1951. ASV ar

sievu.

Grīslis, Johans, 11. I 1892. 8. Valm. p. Tagad Francijā.
Jēgers, Kārlis, 30. VII 1889. Cēsīs. 8. Valm. p.

Jende, Jānis, 9. II 1883. 3. Kurz. p.

Kaktiņš, Ādolfs, 26. VII 1885. Erbērģes pag. 5. Zemg. p. Nac.

operas zolists. Tēvzemes balvas laureāts. lec. ASV ar sievu.

Kaņeps, Nikolajs, 14. VII 1897. Rīgā. 6. Tuk. p. virsltn. Apb.
ar Sv. Annas 4. pak. ordeni. Piedalījies arī 2. pasaules karā.

Kārkliņš, Augusts, 30. V 1897. Rīgā. 1. Daug. p. apakšvirs-
nieks. Piedalījies pirmajās strēlnieku kauju kristībās 12. X 1915.

Apb. ar 4. un 3. šķ. Sv. Jura krustu. Rīgas amatnieku b-bas

amata vecākais skārdnieku nozarē. 1ec.1945. Dānijā.

Ķiploks, Jēkabs, 20. IX 1893. Alūksnē. Rez.p., vēlāk 8. Valm.

p. leitn. Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās, kpt. Triju
zv. 5. šk. un Viestura ord. 4. šk.

Kļaviņš', Otto, 4. II 1890. Rez. p.

Konstants, Jēkabs, 15. IX 1898. Jelgavā. 4. Vidz. p. Apb. ar

Sv. Jura 4. šk. krustu.

Krastiņš, Jānis, 22. VII 1895. 3. Kurz. p.
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Krastiņš, Kārlis, 30. X 1888. Daug. zemes sargs. Smagi ievai-

nots kritis vācu gūstā, no gūsta atgriezies 1919. Latvijas nac.

armijā. Ņēmis dalību cīņās pret bermont. un lieliniekiem.

Krastiņš, Mārcis, 1. X 1870. Lenču pag. Daug. zemes sargs,

ģen. Potapova vadībā cīnījies pie Jelgavas.
Krauze, Augusts, 18. I 1876. 1. Daug. p.

Kravcevs, Konstantīns, 2. XI 1896. Rīgā. 3._Kurz. p.

Kreicers, Mārtiņš Hermanis, 22. XI 1895. Ērgļos. 1. Daug. p.
Trimdā — tautskolu insp.

Kreišmanis, Jānis, 10. IV 1898. 1. Daug. p.

Krišjansons, Jānis. 5. Zemg. p.

Krūmiņš, Ēduards, 10. IV 1892. 6. Tuk. p.

Krūmiņš, Rūdolfs, 9. IV 1894. 3. Kurz.
p.

Kubuliņš, Paulis, 25. I 1894. 8. Valm. p.

Lāčkājs, A., 15. IV 1898. Līvānu pag. 6. Tuk.
p. lec. 1950. ASV

ar sievu, 2 dēliem un meitu.

Lagzdiņš, Kārlis, 11. VIII 1896. Aizputes pag. Rez. p. pēc tam

6. Tuk. p. vada kom. Kauju dalībn. pie Mazās Juglas un Lož-

metēju kalnā. Apb. ar 3. un 4. šķ. Sv. Jura krust. lec. 1950.

ASV ar sievu un 2 meitām.

Lammas, Eberhards, 6. XI 1895. 5. Zemg. p.

Lečmanis, Kārlis, 16. V 1885. 1. Daug. p.
Leimanis,, Pēteris, 3. X 1881. 3. Kurz. p.

Leiše, Andrējs, 9. IX 1888. Praulienes pag. Rez. p. Apb. ar

Triju zvaigžņu ordeni. lec. 1950. ASV ar sievu.

Liepiņš, Kārlis, 24. I 1898. Jaunburtnieku pag. Rez. p. pēc tam

4. Vidz. p. lec. 1947. jūlijā Anglijā bez ģimenes.
Linde, Hermanis, 17. I 1896. 3. Kurz. p.

Linītis, Kristaps, 27. VI 1889. 3. Kurz. p.

Maizītis, Vilis, 14. II 1893. Cēsīs. 2. Latv. str. brigādes štābā.

Veco strēlnieku biedrības centr. valdes sekret. Tagad Vācijā.
Māliņš, Pēteris, 24. VII 1892. Vecpiebalgā. 3. Kurz. p. Par

cīņām Nāves salā apb. ar Sv. Jura kr. lec. 1950. ASV ar sievu,
2 meitām un dēlu.

Matuzels, Visvaldis, 21. 111 1897. Vircavas pag. 5. Zemg. p.

virsltn. Latvijas atbr. un Otrā pasaules kara dalībnieks. Rīgas
pils. revizijas kom. priekšsēdis. ASV ar sievu.

Meiers, Kristaps, 30. X 1885. Auru pag. 8. Valm. p. Piedali

jies jūlija kaujās 1916. lec. Austrālijā kopā ar 2 dēliem un meitu.

Mednis, Edvins, pulkv.-ltn., LKOK, 4. VIII 1897. Pied. 4.

Vidz. b-na dibināšanāun tā kaujas (Ziemassv. iesk.). Rakstnieks
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un žurnālists. Apbalvots ar Krievijas 6 kaujas ord. un Serbijas
Karageorgijeviču Balto Ērgli ar šķēpiem. Vēl Latvijas un dažu

citvalstu ordeņi. Ņujorkā kopš 1950. ar sievu Maritu, dēlu Ed-

maru, meitām Aigu un Initu.

Melgalvis, Jānis, 23. 111 1898. 3. Kurz. p. lec. 1950. ASV ar

sievu un dēlu.

Mežroze, Indrūķis, 6. I 1896. Volguntes pag. 7. Bausk. p.

Apb. ar Sv Jura krustu. ASV ar ģimeni.
Mežsēts, Kārlis, 3. V. 1898. Kokneses pag. 5. Zemg. p. Apb.
4. šķ. Jura krustu. lec. 1950. ASV ar sievu ,meitu un dēlu. Dēls

karā Korejā.
Miglāns, Staņislavs, 6. IV 1896. 3. Kurz. p.
Mitrevics, Jānis, 12. IX 1898. Lielvircavas pag. 5. Zemg. p.

Mucenieks, Kārlis,26. VII 1888. 3. Kurz. p.

Muižnieks, Kārlis, 10. IX 1887 Pāles pag. 6. Tuk. p. lec. 1951.

ASV.

Muriņš, Kārlis, 28. XII 1897. Jaunlaicenes pag. Rez. p. lec.

1950. Austrālijā ar sievu, dēlu un meitu.

Neimanis, Oskars,Plkv-ltn., 10. XII 1886. Piltenē. 3. Kurz. p.

lec. 1951. ASV ar sievu un 2 ēliem.

Niedra, Jānis, 26.1X1887 Rīgā. 5. Zemg. p. Nac. operas zolists.

Ozols, Kārlis, 14. IV 1878. 4. Vidz.p. Tagad Vācijā.
Ozols, Pauls, 9. IV 1895. Rez. p.

Ozoliņš, Jānis, 23.V1 1897. Bilskas pag. 6. Tuk. p. Apb. ar

Sv. Jura krusta 4. šk.

Paegle, Eduards, 6.' VII 1897. 5. Zemg. p.

Pičs, Rūdolfs, 15. I 1889. Rez. p. pulkvedis.
Pillanders, Arvīds, 25. 111 1894. Annasp. Aizsargu pulka kom.

palīgs. Piedalījies Ziemassv. un janvāra kaujās. lec 1949.

ASV ar sievu meitu un mazdēlu.

Plāte, Jānis, 18. IX 1889. 3. Kurz. p.

Polītis, Jānis, 10. V 1894. Emburgas p. 5. Zemg. p. LKOK.

Piedalījies arī Latvijas atbr. cīnās.

Poruks, Rūdolfs, 24. VII 1895. Kraukļu pag. 6. Tuk. p.

Prātnieks, Žanis, 18. XI 1890. Saldū. 1. Daug.
Preis, Fricis, kapt.-ltn., 7. IV 1890. Saldū. 2. Rīg. p., cīņās pie

Ložmetēju kalna kontuzēts.

Punenovs, Voldemārs, 21. XI 1891. 8. Valm. p. Tagad Zvie

drijā.
Purvs, R., 10. X 1893. 1. Daug. p. Tagad Kanādā.

Ramolinš, Žanis, 16. 111 1886. Matkules pag. Rez. p. lec.

1950. ASV ar sievu.
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Reinbergs, Jūlijs, 5. IX 1892. 7. Bausk. p.

Rēķis, Augusts, 20. XI 1898. 6. Tuk.
p.

Remesis, Edgars, 7.111 1899. Rīgā. 3. Kurz. p. Pied. Ziemssv.

un janvāra kaujās. lec. 1949. ASV.

Riekstiņš, Valentīns, 25. IX 1890. Burtniekos. 2. Rīg. p. Apb.
2., 3. un 4. šķ. Sv. Jura krustiem. lec 1951. ASV ar sievu un

dēlu. Viens dēls pazudis kā leģionārs.
Risbergs, Arturs, 20. XII 1896.

Ritelis, A., 13.V1 1894. Sniķeres pag. 3. Kurz. p. lec. 1949.

ASV ar sievu, meitu un dēlu.

Rubenis, Jānis, 15. VI 1896. 3. Kurz. p. Apb. ar 4. šķ. Sv. Jura
krustu.

Rubenis, P. 5. VIII 1889. Aiviekstes p. 3. Kurz. p. Apb. par
cīnām Nāves salā un Ložmetēju kalnā ar Sv. Jura krusta 3. un

4. šk.

Rūja, Jānis, 10. 111 1881. Rudāržos. Rez. p.

Saprātnieks, Teodors, kpt. 6. Tuk. p. 1940. aizvests no komīi-

nistiem.

Šiliņš, Augusts, 8. VIII 1898. Vecauces pag. 5. Zemg. p. Apb.
ar Sv. Jura krusta 4. šķ. lec. 1950. ASV ar sievu.

Sinats, Ed. Dzejnieks. Rez. p. lec. 1950. ASV ar sievu un

meitu.

Skreija, Richards, 11. 111 1887. Kemeros. 5. Zemg. p.

Skurbe, Arvīds, plkv., LKOK,' 22. X 1888. Struteles p. 4.

Vidz. p. Apb. 5 Krievijas arm. kaujas ordeņi. lec. 1947. Angli-
jā ar sievu Eiženiju.
Skrodelis, Alfrēds, prāvests, 22. V 1894. Dūres pag. Rez. p.
virsleitn. lec. Kanādā.

Sprinģis, A., 20. XI 1897. 2. Rīg. p. Pied. Ziemassv. kaujās,
arī janvāra un pie mazās Juglas.
Stegmanis, Kārlis, 23. II 1893. 6. Tuk. p.

Stērste, Pēteris, 8. IX 1893. Zaļenieku pag. 5. Zemg. p. virsltn.

LKOK, arī daži Krievijas armijas ordeņi. Senators. Vācijā LCP

priekšsēdis 1946. 1ec.1950. ASV ar 5 ģim. loc.

Straubergs, Kārlis, Dr. phil. prof., 14. VI 1890. Džūkstē. Rez.

p. Org. kom. kara mūzeja pārzinis, arī Latvijas arm. laikā.

Strautiņš, Voldemārs, 21. IV 1892. Bārbelē. 1. Daug. p.

Strautmanis, Voldemārs, mācītājs, 26. I 1893. 6. Tuk. p.

Strazdiņš, Kārlis, pulkv.-ltn., LKOK, 19. IV 1895. Limbažos.

5. Zemg. p. Apb. 4. šķ. Sv. Jura krustu (5. Zemg. p.) Latvijas
arm. Lāčplēša kara ordeni 3. šķ., Viestura ord. 4. šķ. (ar šķēpiem)
v. c. lec. 1948. Anglijā ar sievu.



219

Strunke, Niklāvs, gleznotājs, ilustrātors, dekorātors, 6. X 1894.

Gostiņā, Polijā. Kā strēlnieks karojis 6. Tuk. p. jātnieku izlūku

komandā. lec. 1944. 10. X Zviedrijā. Ģim. sastāvs: sieva Olga,
dēls Alī (prec, sieva Benita), meita Zanza un dēls Laris.

Stumbris, Kārlis, 14. II 1898. 7. Bausk. p.

Sudrabs, Pēteris, 24. jūnijā 1887. Vecpiebalgā. 6. Tuk. p.

Triju zv. ord. 5. šk. lec 1950. Austrālijā ar sievu, meitu un dēlu.

Šenfelds, Alfons,
'

15. IV 1894. 7.Bausk. p. Tagad ASV.

Šepars, A., 26. V 1890. 8. Valm. p.

Šķiņķis, Kārlis, 19. II 1894. Ēveles pag. 7. Bausk. p. Par

Ziemssv. kaujām apb. ar 4. šķ. Sv. Jura krustu. lec ASV ar

sievu un dēlu.

Šmitchens, Jānis, 8. 111 1891. Baldonē. 8. Valm. p. Brālis kri-

tis Ziemssvētku kaujās. lec 1949. ASV. Sieva, 2 meitas un

dēls leģionārs.
Šmits, Pēteris, 24. IX 1882. Cirgaļu pag. Rez. p. lec ASV

ar sievu un 2 dēliem.

Smits, Valters, 1. VII 1888. 8. Valm. p

Stegmanis, Kārlis, 23. II 1893. Grobiņā. 6. Tuk. p. lec ASV

ar sievu.

Trambachs, Fricis, 6.X1 1886. Skrundas p. 4. Vidz. p. lec

1950. ASV ar sievu un 3 bērniem.

Tūters, Edurds, 30. VIII 1893. Mazsalacē. Dzejnieks un rak-

stnieks. Rez. un 8. Valm. p. lec ASV 1950.

Turciņš, Otto, 13. 111 1894. Sinoles p. 8. Valm. p. Apb. ar

Sv. Jura krusta 4. šķ. par Ziemssvētku kaujām. lec 1950. ASV

ar sievu un 2 dēliem.

Ulmanis, Tenis, 13. IV 1869. Burtniekos. Latv. str. bat. orga-
nizāc. kom. Valmieras nod. valdes, loc.

Zaļlapa, Roberts, 24. I 1894. 1. Daug. p.

Zeibarts, Arturs, 12. 111 1898. Lādes pag. 8. Valm. lec 1950.

ASV . Neprecējies.
Zariņš, Pēteris Alfrēds, 26. 111 1897. 5. Zemg. p.

Ziemelis, Herberts, 25. VII 1889. Nīcas pag. 3. Kurz. p.

Zīverts, Kārlis, 4. VIII 1888. Tērvetē. 8. Valm. p.

Znotiņš, Jānis, 12. XI 1894. Veļķu pag. 2. Rīg. p. lec 1952.

Kanādā ar sievu un meitu.

Vanags, E., Vācijā "Noor" nometnes vad. Izc. uz Angliju.
Vecumnieks, Alfrēds, 27. 111 1893. Dignājas pag. 1. Daug. p.

Apb. ar Sv. Jura mcd. lec 1949. Kanādā ar sievu un meitu.

Doc. Veidemanis, Arvīds, 29. IX 1893. Rīgā. Rez. p.
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Veselis, Jānis, 1. IV 1896. Rez. p. Pied. Latvijas armijas cīņās

pret bermontiešiem. Rakstnieks un dzejnieks. Tagad ASV.

Vikmanis, Jēkabs, 5. I 1898. 1. Daug. p.

Vilde, Rūdolfs, 16. IV 1894. Alsviķu p. Rez. p. "Brīvās Zemes"

ārpolitikas un vēlāk "Lētas" redaktors. Trimdā "Vircburgas
latv. vēstis" redaktors. lec. 1951. ASV.

Vītoliņš, Artūrs, 4. XI 1887. 5. Zemg. p.
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PĀRSKATS

1954. g. paiet 40 gadi no I pasaules kara sākuma. Un

1955. gads metīs tikpat garu ēnu uz strēlnieku cīņu sākumu.

Tā ir ļoti iespaidīga vēsturiska atskate. Bet mēs velti

meklēsim te kādu vēsturisku sastingumu, jo cīņu tēli vēl elso

un met dzīvu atblāzmu uz dzīvo dzīvi.

MŪSU STRĒLNIEKI MIERA LAIKA DZELOŅDRĀTĪS

Ar kādu sparu un vļeiksmi mūsu strēlnieki lauzās cauri vācu dzeloņ-

drāšu režģiem ■— par to visa pasaule brīnījās, kā tie cīnījās. Bet grūti

bij toreiz iedomāties, ka kādreiz pienāks laiki ka tiem būs priekšā ne vairs

vāciešu, bet pašu latviešu miera apstākļos celti visāda veida dzeloņžogi. —

Šeit daži fakti.

Kad Latvijas valdība iesniedza Saeimā likumprojektu par Lāčplēša
kara ordeni, tad tajā bijā paredzēts, pa ar tādu var apbalvot Latvijas armi-

jas karavīrus — atbrīvotājus. Punkts. Nevarēdams tādu netaisnību ciest,

ka starp apbalvojamiem nebij paredzēti arī mūsu strēlnieki, es Saeimas

plenārsēdē iesniedzu papildinājumu, ka ar to var apbalvot arī latviešu

strēlniekus. Saeima tam piekrita. Un tā mēs tagad redzam Lāčplēša or-

deni pie viena otra strēlnieka krūtīm.

Kad Lāčplēša kara ordeņa dome tuvojās savas darbības beigām, tad

izrādījās, ka nevienam no strēlnieku cīņu vadītājiem nav piešķirta kāda

augstāka šī ordeņa šķira.

Sēdē, kurā tas tika pārrunāts — es pateicu, ka nu pēdējā sēdē šī netais-

nība beidzot jāizlabo, ja negrib izsaukt konfliktus. Tad no iespaidīgas

puses nāca teiciens: nu labi, miera dēļ dosim šo II šķiras ordeni vienam

strēlnieku virsniekam, ja jūs tā vārdu varat minēt šinī pat sēdē. Teicu:

tas ir ģenerālis Goppers. Dome tam vienbalsīgi piekrita.

Tāpat zemes iegūšanas ziņā strēlniekiem bija jasastopās Centrālajā
zemes ierīcības komitejā ar tādām instrukciju un citām grūtībām, ka pie

Latviešu veco strēlnieku biedrības bija jānoorganizē īpaša komiteja, kas

strēlniekiem nāktu palīgā.
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Kad pacēlās jautājums par pieminekļiem kur tos Rīgā novietot — un

nio visām pusēm bija dzirdams, ka tāds vajadzīgs arī pulkvedim Briedim —

tad bij liela gudrošana un prātošana, lai Briedim izraudzītu tādu vietu,

kura nebūtu tāda, kas aizņemtu varbūt cita karavīra vairāk peinīto vietu.

Nācās pieredzēt arī tādus gadījumus, kad darbu meklējot kādā iestādē,

divi bijušie karavīri, no kuriem viens bija strēlnieks — nebaudīja līdzīgas

tiesības.

Skumju pilns aizgāja mājās strēlnieks, smagu pārdomu pilns, vai sā-

pīgāki bija ienaidnieka dzeloņdrāšu asumi Tīreļa purvā, vai tagad, pašu
tautiešu izrīcība pa gludo parketu staigājot.

Jā, laiki nāk un iet. Tiem ldz aiziet arī viss, kas bijis netaisns. Paliek

vislielākais ieguvums — Latvijas neatkarīgā valsts, kurai jāatjaunojās tā-

dā spožumā, ka piepildītos dzejnieka vārdi: Šī zeme ir mūsu, šīs pilsētas

mūsu.

J. Goldmanis.

STRĒLNIEKU IZCILĀKĀS KAUJAS

(Tās, nezināmu iemēslu dēļ nav atzīmētas gandrīz neviena latvju gada

grāmatā)

Latviešu str. b-nu kaujas kristības notika

1915. g. 25. 10. dienvidos no Babītes ezera, Mangaļu rajonā. Te

I Daugavgrīvas bat. 2. un 3. rota atsita vācu uzbrukumu.*)
Tā paša gada 29. 10. vltn. Brieža rotas vēsturiskais uzbrukums vācu

priekštilta pozīcijai pie Plakāņiem, pie kam viena latv. strēln. rota sakāva

veselu vācu bataljonu. Šo latviešu kaujas panākumu izdaudzināja visā

pasaulē krievu armijas virsp. štāba ziņojums.

2. Rīgas bataljons no Slokas uzsāka pretuzbrukumu Ķerrreru virzienā

31. 10. 4. 11. Slokā pienāca 3. Kurzemes b-ns un tas kopā ar rīdzinie-

kiem 11. 11. atsvieda uz Smārdes līniju vācus, kas bija jau ieņēmuši Ķe-

merus un mēģināja ieņemt arī Sloku un Pavasaru—Odiņu rajonu.
Visi minātie uzbrukumi sekmēja kareiviskās noskaņas lūzumu visā

Rīgas frontē. Tomēr šīs kaujas netiek atzīmētas pat tanīs gada grāmatās,

kas nekad neaizmirst izcelt pat Līvānu ieņemšanu 1919. g.

22. 11. Brieža rotas jauns uzbrukums pie Misas upes.

1916. g. marta uzbrukums. 8. (21.) 3. I Daugavgrīvas un 2. Rīgas

bat. devās uzbrukumā abpus Ķekavas-Bauskas šotejai, dienvidos no

*) Sk. arī kauju schēmu 34. lpp.
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Franču-Jūgu māju drupām un pārrāva vācu līnijas. Tā kā kaimiņi nebi-

ja guvuši panākumus, vakarā latv. b-ni atgāja uz izejas stāvokli. Te vi-

ņus ierakumos nomainīja 5. Zemgales bat.

Jūlija kaujas ilga veselu nedēlu (no 16. — 22.) un bija ļoti asiņainas.

Piedalījās 1., 6. Bauskas un 7. Tukuma b-ni. Krievu artilērija nebija

spējusi sagraut vācu dzeloņu žogus un tā izlaust ceļu uzbrucējiem (pie
Berzmentas un Katrīnmuižas). Tagad šo uzdevumu viegli paveiktu
tanki.

Kopš 1916. g. marta vairākus izlūkošanas uzbrukumus Ķemeru-Raga-

ciema frontē izdarīja 4. Vidzemes b-na rotas un izlūku komanda.

1916. gadā pritekštilta poziciju, viņpus Daugavai, pie Ikšķiles (Nāves

salu) sāka pārmaiņus aizstāvēt 2. un 3. b-ns. Kurzemnieki nio turienes

piedalījās jūlija uzbrukumā (17. — 18. 7.).

Ziemas svētku kaujas, kas šeit plašāki apvērtētas īp. rakstos, eākās

1916. g. 23. 12. un to kulminācijas punkts bija sasniegts 25. 12. Tām

sekoja janvāra kaujas, kuras visniknāki plosijās no 12. — 18. I 1917. g.

Strēlnieku pēdējās kaujas Latvijā.

Kad vācu armija 1917. g. 1. 9. pārcēlās pie Ikšķilespāri Daugavai, tad

II latv. str. brigāde izcīnīja sīvas cīņas pie Ikšķiles, līdz ar ko bija atvieg-

lota iespēja I brigādei ar kauju atkāpties no Olaines pozīcijām (sk. Ed.

Virzas kaujas notēlojumu).

Tālākās atkāpšanās kaujās pie Ropažiem, Siguldas, Ntaures un Māl-

pils, kas visas notika taktiski un stratēģiski svarīgos puntos, strēlnieki no

jauna izrādīja agrāko varonību.

STRĒLNIEKU GAITAS LATVIJAS ARMIJĀ

Brīvības cīņu laikā strēlnieku cīņu veterāni deva apm. pusi no aktī-

vākiem karotājieu, sastatot īstenībā armijas kodolu. Arī divīzijas koman-

dieru vairums, — ģen. Peniķis, Berķis, pulkv. Pūriņš bija strēlnieki.

Arī miera laika armijas sastāvā 770 virsnieki bija nākuši no strēļlnieku

rindām. Ilgus gadus gandrīz visi divīziju komandieri un to palīgi bija ar

strēlnieku laiku kaujas stāžu, piem., ģenerāļi Goppers Bangerskis, Ber-

ķis, Bolšteins, Kurelis, Kļaviņš, Klinsons.

Tas pats jāsaka par pulku komandieriem un daudziem citiem atbil-

dīgiem virsniekiem.

Tomēr militārā noteikšana ar ikkatru jaunu gadu vairāk pārgāja to

vīru rokās, kas nekad nebija bijuši strēlnieki, vai arī bija pārorientējušies

to varas vīru pusē, kas bija nostājušies pret strēlniekiem.

Veco strēlnieku rindas mazāk paretināja maksimālais
vecums,

kā pie-

augošā diskrimināuija, sevišķi pēc 15. maija dienām, kad politisko notleik-
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šanu un militāro ietekmēšanu armijā pārņēma "hunta", kuras sastāvā gal-

venā kārtā atradās amatu medinieki no kalpakiešu vidus.

Sākās gadiem ilgas padzīšanas no armijas un pazemināšanas amatā,

pie kam viens no pirmiem cietējiem bija ģen. Kļaviņš.

Politikā vajāšana iepretim viņam bija tik neatlaidīga, ka ģen. Kļaviņām

pēc L. U. juridiskās fakultātes beigšanas nebija atļauts iestāties Rīgas
advokatūrā.

Diskrimināoija iepretim strēlniekiem turpinājās visā frontē. Pat iestā-

šanās noteikumus kara akad. kursos tā pārveidoja, lai tajos praktiski ne-

varētu iestāties bij. strēlnieki.

Ar "āķi" iepretim strēlniekiem (arī kā autoriem) darbojās militārā

cenzūra, kurai tiešus norādījumus dieva ģen. Hrt. Pie kam visasākais

strīpotājs, nereti aizejot līdz pat sadismam, bija pltn. VD. Protams, šo

cenzūru jo aktīvi izdevās iedarbināt pēc Saeimas padzīšanas. Tad daži

pie varas nākoši kara kungi sāka arī vēsturi pārveidot viņiem vēlamā

garā. Un te nu labs palīga iļerocis izrādījās mutes aizbāšana ar cenzūru,

lai slava un nopelni vairs neveltītos tiem, kam tas vairs "nepienācās", bet

toties jo bagātīgāki uzburtu vidū tieši augstākiem kungiem, — valsts un

armijas vadībā (šim nolūkam nodibināja pat īpašus vēstures un politis-

kos mēnlešrakstus).

Tāds pat kliķismis pēc Piļsudska izdarītā apvērsuma bija ieviesies polu

armijā, kur kādreiz maršala komandētās I brigādes vīri bija kļuvuši par

stāvokļa noteicējiem nevien armijā, bet arī visā valsts aparātā. Diemžēl

šis favoritisms bija viens no apstākļiem, kas paātrināja slavenās poļu ar-

mijas sabrukumu 1939. g. septembra cīņās. Mēs ar dziļām skumjām

vērojām poļu armijas varonīgās cīņas, izprazdami to grūtību daudzos

faktiskos iemēslus. Labi zināms, kādi apstākļi pēc apvērsuma bija ievie-

sušies arī mūsu brāļu tautas armijā, kur bija sākušas pučot pat tās vadī-

tājas aprindas (ģen. Kubiļūnas v.c).

Skaidrs, ka favoritisms un diskriminācija nebija padarījusi stiprāku

arī Latvijas armiju 1939-40. gadu liktenīgās dienās.

Savstarpējās nesaskaņas, kas bija ievadītas ar vjeco strēlnieku atbīdī-

šanu otrajā vietā gāja augumā un pārgāja dziļākās nesaskaņās pašas aug-

stākās vadības vidū (intrigas pret ģen. Rzšt. un aplamās spiegošanas bau-

mas; ģen. Brķ. nākšana ģen. Blž. vietā krievu okupācijas pēdējā posmā

untmildz.).

Par spīti tam visam, armijas gars bija možs un tās gatavības pakāpe

iespējami augsta. Un mūsu karavīri nav ne mazākā mērā vainojami par

to, ka iekšējo nesaskaņu vājinātā augstākā vadība neaicināja tos pildīt

viņu pienākumu, bet gan pēc I kapitulācijas 1939. g. rudenī, izšķīrās par

II 1940. g. jūnijā.
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Režīms, kura rokās puiši bija sēdinājuši no laivas daudzus citus, ne-

gaidīti ātri bija izmests no vēstures laivas pats, bet apstākli bija tik tra-

ģiski savijušies, ka ar to bija Sekmēts dziļš traģisms visai latvju tautai.

BRĀĻU KAPI

Strēlnieku bat. organizācijas komiteja 1915. g. nolēma dibināt īpašu

kapsētu blakus meža kapiem. Netik viegli pret šo lēmumu piekāpās
vāciskā Rīgas pilsētas valde. Pret to mums bij jāizcīna sīvas cīņas,

piedraudot nepiekāpšanās gadījumā ziņot armijas virspavēlniekam.
15. okt. 1915. g. tur guldīja pirmos 3 kritušos strēlniekus: Jēk. Timma,

Andr. Stūri un Jāni Gavenasu. Tā strēlnieki bija pirmie, kas iesildīja

brāļu kapus. Par brāļu kapu apkopšanu gādāja Brāļu kapu komiteja
kuras priekšnieks bija prāv. Bergs. Izdaiļošanu uzticēja Rīgas pils. dār-

zu direktoram A. Zeidakam.

Līdz 1937. gadam tur bij apglabāti 1927 karavīri no tibm 829 strēl-
nieki. Tur atdusas arī bij. valsts domnieks, strēln. organ. kom. loceklis

Jānis Zālītis.

Pēc 1945. g.
boļševiki gribējuši nojaukt Brāļu kapu celtni un būvmat.

izlietot citām vajadzībām. Strādnieki pret to tik asi protestējuši, ka

tiem no šī nodoma bij jāatsakās. Tagad Brāļu kapi vairs netiek kopti

un viņu apmeklētāji tiekot uzmanīti.

STRĒLNIEKI TRIMDAS LAIKĀ

Pad. Krievijai okopējot Latviju, to 1944. g. atstāja nte mazāk kā

100.000 latviešu, to skaitā apm. 800 strēlnieku, neieskaiitot ģim. locekļus.
Lielāka daļa latviešu novietojušies Sav. valstīs apm. 40.000, tad Anglijā,

Zviedrijā, Austrālijā. Sīkākas ziņas par tiem sniegtas nodaļā "Varoņu

sejas" un "Strēlnieku cīņu veterāni."

Mēs trimdinieki esam tālas zemles izstaigājuši, lielām jūrām pāri brau-

kuši, visur vaicādami, teiciet man zemi plašajā pasaulē, kura būtu tik

mīļa kā tu mana dzimtene. Neviens to nav varējis pateikt, jo priekš mums

tādas zemes nav visā pasaulē. Ko tas nozīmē ja tautai nav savas zfemes,
bet jāmeklē patvērums klauvējot pie svešām namdurvīm, to vispilnīgāk
un sāpīgāk izjūtam trimdā būdami.
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KĀ VECIE STRĒLNIEKI PILDA PATRIOTISKOS

PIENĀKUMUS

Amerikas Latviešu Apvienības 1953. gada Kongresā Grand Rapids,

Mich. Apvienības ģenerālsekretārs B. Albats 18. apriļa sēdē savā pārska-

tā, starp citu, atzīmēja sekojošo:
"Vecie Latviešu strēlnieki ASV ar Jāni Gold m a i priekšgalā ir

Amerikas Latviešu Apvienības aktīvi biedri un tās mērķu un darba sek-

mētāji kopš Apvienības dibināšanas Jānis Goldmanis nepārtraukti dar-

bojas kā Apvienības revizijas komisijas loceklis un ir spējis apzināt un

saistīt kā apvienības biedrus vairāk kā vienu simtu ASV izklaidus dzīvo-

jošus latviešu strēlniekus. Tas ir ilevēriibas cienīgs sasniegums, salīdzinot

ar vienu otru lielāku latviešu organizāciju ASV, kas latviešu centrālai

organizācijai — ALA-i, ir varējusi piesaistīt tikai niecīgu skaitu savu

biedru. Vēl ar sevišķu atzinību ir atzīmējams, ka vecie latviešu strēlnieki

ir visā pilnībā nokārtojuši ALA-i arī savus biedru maksājumus, neizman-

tojot daudzos gadījumos tiesību, būt no biedru maksājumiem atbrīvotiem.

No iepriekš sacītā ir jāsecina, ka vlecie latviešu strēlnieki ASV latviešu

centrālai organizācijai — Amerikas Latviešu Apvienībai — ir devuši mo-

rāliski un materiāli uzticību darbam latviešu tautas labākai nākotnei."

Šim paziņojumam viss kongress ilgi un spēcīgi aplaudēja.

TĀ RADĀS "DVĒSEĻU PUTENIS"

Ap A. Grīna "Dvēseļu puteni", tāpat kā ap daudziem mākslas darbiem

apvijušās daudzas leģendas. Tālab būs interesanti pasekot, kā īstenībā

radās šis vēsturiskais romāns.

Grīnu jau kopš skolas gadiem bijia saistījuši vēsturiskie romāni un

starp citu viņš daudzes reizes bij pārlasījis "Trīs muskatierus", "Grāfu

Monte-Kristo", kas aizrāva viņu ar to plašo elpu un dēkaino vēstures ska-

tījumu.

No 1916.-17. gg. Grīns, kā virsleitnants dienēja 4. Vidzemes str. pulkā

un te viņu skāra plašā kara elpa un daudzi dēkaini vērojumi.

Kopš 1920. g. viņš darbojās kā redakcijas loceklis "Latvijas Kareivī"

un te nu viņam radās plaša iespējamība nodoties patriotiskas literatūras

darbu saderēšanai. Ar laiku nostiprinājās un nobrieda vēlēšanās parādīt

strēlnieku laiku vērojumus lielā stila un plašas elpas darbā. Bet tas nebi-

ja viegli izdarāms, iekams vispirms nebija atrisināti divi jautājumi.

Pirmais: kādai vajadzēja būt šā romāna uzbūvei, lai tā būtu iespēja-

mi moderna un pārsteigtu ar jaunu un spēcīgu pieeju laikmfetam? Ot-

rais jautājums izrietēja no pirmā: kā varētu pārvarēt zināmo pēkara pa-
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sivitāti latvju sabiedrībā iepretim kara v. c. militāriem tematiem, jo tautas

vairums bija vēl saguris pēc diviem kariem, kas bija sekojuši viens oftram.

Jāsaka, ka Aleksandram (Jēkabam) Grīnam izdevās sekmīgi atrisināt

abus jautājumus. Gan ne bez savām grūtībām.

Vispirms viņam iznāca tulkot Remarka (Kramera) romānu "Rietu-

mlos bez pārmaiņām" un līdz ar to iedziļināties šā autora stilā un darba

uzbūvas technikā. Lūk, te bija tas ko viņš bija meklējis, — jauna pieeja

tematikai, svaiga dēkainība un filmisks bengālisms, — vass tas, ko lasītāji

prasa no vēsturiska romāna, kad tos ne visai interesē pati vēsturiskā pa-

tiesība.

Skaidrs, Grīns kā ilggadīgs patriotiskās preses darbinieks savā romā-

nā izlocija uz pretējo pusi Remarka pretkara tendences, ainti kareivisku-

ma vietā viscaur uzsverot kareiviskos tikumus un nekad neizsīkstošo

drosmi.

Skaidrs, ka Grīns nekur nav burtiski kopējis Remarku, jo viņš ir pats

stila lielmeistars un liela stila rakstnieks. Bet visvairāk viņš ir atdarinā-

jis Remarka rakstības efektus. Piem., ja strēlnieki mīcās pa dubļiem, tad

viņi izmīcās kā maiznieki pa rudens abru. Un ja kur sākās šaušana, tad

šauj tā, kā strēlniekiem apsvilst uzacis un tie gandrīz paliek kurli.

Kino efekti un bataliskais b'engalisms izcelti ar lielu māku, kamēr

novārtā biežāk atstāts kaujas lauku varenais klusums un kara vīru dažā-

die un pretrunīgie pārdzīvojumi kaujas brīžbs, visbiežāk notriepjot tos

ar jo biezu sarkanu varonības krāsu.

Tomēr ir brīži, kad Grīns sasniedz lielus augstumus. Piem., tēlojums

"Dzimtene sauc", strēlniekiem dodoties uz fronti, ir un ir palicis vien-

reizīgs mūsu rakstniecībā. Arī tālab, ka te nekā nav na Remarka, bet

viss ir nācis no Grīna.

Tagad piegriezīsimies otram jautājumam, — kā izdevās šo romānu

ievirzīt tautā? Te nu sākumā bija jāpārvar lielas grūtības, jo lāļelie ap-

gādi viens pēc otra bija noraidījuši "Dvēseļu puteņa" I daļu un Grīns ar

to bija aizgājis pie Veco strēlnieku b-bas valdes. Te bija radušās garas un

dziļas pārrunas, ar negatīvu beigu rezultātu. Grīnam pārmiests, ka viņš

par daudz attālinājies no faktiskām norisēm un īstenībā nav aprakstījis
kā kronists nevienu kauju, no sākuma līdz galam. Dažiem nepatika, ka

pārspīlēti negatīvā gaismā nostatīti krievi, kas dažreiz bija krietni un

godīgi lējuši asinis blakus latviešiem. Bet galvenais tomēr bija tas, ka

autors bija par daudz izcēlis visus augstākās vadības vīrus, kamēr dažiem

ģenerāļiem ir raksturīga primadonnas nostāja, "Ja izceļ mani, tas ir parei-
zi, ja slavē citus, tad tas ir pārspīlēts". Skaidrs, ka Gr. valdē un padomē

bija arī aistāvji un draugi, bet romāna apgādāšanā tomēr nepieņēma.
Tad tas nonāca Ansona rokās, kas tte saoda ar labu veikalnieka degu-
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nu labu tirgus preci., vai varbūt vēl ko vairāk.. Šteinbergs uzzīmēja

skaļu vāku un romāns bija sagatavots tautai.

Pārsteigums bija liels un vispārējs, jo Grīns bija atdevis tautai tās

pirmo mīlestību — strēlniekus. I drīz sekoja arī romāna II daļa. "Dvē-

seļu putenis" bija iznācis īstā laikā, jo 1930. gadu sākumā pēckara sagu-

rums jau bija pilnīgi izzudis.

Un A. Grīns drīz varēja draugu sabiedrībā ar smaidu atcerēties tos

laikus, kad viņi ar šo ejošo romānu bija gājis no vienām durvīm pie

otrām, kā ar maisā iedāztu kaķēnu.
Bet tad viņa ausīs nonāca baumas, ka stiprie vīri, kas bija nākuši pie

varas pēc pašu izdarītā apvērsuma, viņam pārmetot, ka Grīns par daudz

saslavējis strēlniekus un nav romānā izdaudzinājis viņus.

Tā ari Grīns lielā stjeigā un pa daļai "reabilitācijas" nolūkā sarakstī-

ja romāna 111 daļu. Dažā vietā te mazāk pamirdz Grīna sirds asinis, bet

vairāk tā — diplomātiskais smaids. Tā arī romāna trešā daļa nevien-

mēr sasniedz divu pirmo augstumus un nekādā ziņā nav uzskatāms par

triloģijas virsotni. Tomēr par šiem un citiem noplelniem Grīns kopā ar

Virzu bija uzcelts no jaunā laikmeta politiķiem augstākās rakstniecības

slavas galotnēs, kamēr Skalbe bija atbīdīts iesānis.

Lai nu kā, visumā "Dvēseļu putenis" ir liels sniegums un tas lielā

mērā nostatījis mūžības gaismā arī latviešu strēlniekus.

Par to traģiskos ceļos aizsauktam autoram būs aizvien pateicīga veco

strēlnieku saime un tās jaunās paaudzies, kas nomainīs vecos cīnītājus.

E. M.

STRĒLNIEKI IET TĒVU PĒDĀS

Kalamazū kapsētā apbedīja latvju strēlnieku cīņu veterāna Salenieka

dēlu, kas bija kritis varoņu nāvē Korejā. Strēlnieku bataljonu dibinātājs

Jānis Goldmanis kas bija nesis tik daudz pēdējos sveicienus mūžībā aiz-

sauktiem strēlniekiem, bija aicināts piedalīties arī cīņu veterāna dēla

izvadīšanā. Spēcīgos un dziļi aizkustinošos vārdos viņš atgādināja, ka

sākot ar I Pas. karu llatviešu pleci sūrkstēt sūrkst no bezgalīgi daudzo

zārku nešanas, kuros atdusas latvju varoņi, kam par visu dārgāka bija

brīvība un tēvu zemes mīlestība.

Šie lielie upuri nav un nebūs velti. Tas lai būtu
par mierinājumu

tik daudz zaudējušiem tēviem un mātēm.

— Lielā cīņa, kurā dēli sākuši iet tēvu pēdās, noteikti vaiņagosies ar

uzvaru.
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Neviena īsta cīna nav velta. Veltīgas nav bijušas arī strēlnieku lielās

cīņas. Tā nav veltīgas arī tās cīņas, kuras tagad turpina veco cīnītāju

dēli.

Laikmeta vēju šalkās aizvien sadzirdami kvēlie aicinājumi: ikviena patiesa

cīņa par brīvību mūs tuvina cīņai arī par mūsu dzimtenes brīvību un tās

atbrīvošanu.

Jaunais Strēlnieks
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