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Ievadam

Lielo cīņu un varoņu laikmets ir iegājis Latvijas vē-

sturē. Kauju laukos un tranšejām izvagotos tīrumos, kur

reiz sniegā un ledū plauka asinssārtas puķes un stinga

uz mūžu mūsu varonīgie cīnītāji — vecie strēlnieki un

Latvijas atbrīvotāji, tagad dzijā darba mierā latvju zem-

nieks staigā laukos un ārēs, kur viņš pats kādreiz šauteni

rokās stājās pretim mūsu tautas senajiem ienaidniekiem.

Visa mūsu zeme ir kā plaši varoņu un mocekļu kapi:

nav Latvijas ārēs vietas, kas nebūtu slacītas latvju cilts

sviedriem un asinīm.

Mūfsu zemes varoņu laikmets, viņu liktenīgās cīņas

un darbi arvien aizraus un sajūsminās. Tas pauž varoņ-

garu, nesavtību un pieticību, lielu darba un karstas tēvze-

mes mīlestību, kā arī stipru ticību un pārliecību saviem

spēkiem un tautai.

Latviešu veco strēlnieku laikmeta visspilgtākām lap-

pusēm pieder strēlnieku cīņas Nāves salā. Aizmirstībā

sāk nogrimt nostāsti par šīm cīņām.

Bija pagājuši tikai trīs gadi no latviešu strēlnieku

cīr,.ām Nāves salā. Šinī laikā latvju tauta bija pārdzīvo-

jusi ārkārtīgi daudz: Krievijas revolūciju, lielinieku ne-

prāta baismās dienas, vērojusi latvju strēlnieku maldu

ceļus, pieredzējusi seno ilgu un sapņu piepildījumu

Latvijas valsts nodibināšanos. Tam sekoja Latvijas at-

brīvošanas cīņu varoņu laikmets. Tās bija lielu pārdzī-

vojumu dienas. Daugavas krastos no Rīgas līdz Jaunjel-

gavai notika latvju varonīgo dēlu niknas cīņas pret Ber-

montu. Tautā valdīja sajūsma, dzimtenes un brīvības mī-

lestība. Un kāda likteņa sagadīšanās. Nāves salā, kur

pasaules kara laikā latviešu strēlnieki septiņus mēnešus

izturēja vācu smacējošo gāžu viļņus, šrapneju un granātu

viesuļugumi, 1919. gadā Latvijas brīvības cīnītāji veica
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Varoņdarbus, nepieredzēta pašaizliedzībā un svēta ticībā

tautas labākai nākotnei ziedoja sevi tēvzemei.

Visas šīs lielās uzvaras guva vienotā latvju tauta.

Šinī grāmatā gribu pavērt dažas spilgtākas lappuses

no latviešu strēlnieku vēsturisko cīņu dienām un paka-
vēties pie Nāves salas aizstāvju varonības un slavenās pa-

gātnes. Daudz leģendārās pašuzupurēšanās rādīja Nāves

salas cīnītāji — strēlnieki. Tā mums dziļi jācienī. Sevišķi

jaunatnei dziļāk jāieskatās mūsu veco strēlnieku un at-

brīvošanas cīņu varoņu gaitās.

Mīlēt savu valsti, cienīt viņas vēsturisko pagātni, at-

ceroties mūsu varoņu gaitas leģendārās cīņās Nāves salā

aicina šī grāmata.

Jānis Poriets.

Rīga, 1937. gada janvāri.
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Jāzeps Grosvalds — Latviešu strēlnieks.

Kā radās vēsturiskais nosaukums — „Nāves sala"

Nāves sala bija latviešu veco strēlnieku Golgāta, kurā

tie pasaules karā, šķirti no pārējās pasaules, vairākus

mēnešus izturēja titānisku cīņu pret vāciešiem, varonīgi

aizstāvot nelielo zemes stūrīti Daugavas kreisajā krastā
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Kurzemē pie Ikšķiles: viņi neatdeva pretiniekam pēdu
dzimtās zemes. Septiņus mēnešus slavenie latviešu strēl-

nieku bataljoni izturēja vairākkārtējus smacējošo gāžu

viļņus, šrapneļu un granātu viesuļuguni.

Varonīgo Nāves salas aizstāvju rindas ar katru dienu

kļuva retākas. No nāvējošās gāžu indes cieta un mira

simtiem latviešu strēlnieku, bet tie pacietīgi un pašaiz-

liedzīgi pildīja savu aizstāvju uzdevumu. Pretinieka indīgo

gāžu nemitīgie uzbrukumi nesa nāvi un pauda šausmas.

Ko neveica gāzes, to panāca pretinieka šrapneļu un gra-

nātu viesuļuguns. Te nāvei bija bagātīga pļauja. Tūk-

stoši varoņu gāja bojā.

Veco strēlnieku cīņas Nāves salā ir rets aizsargāša-

nās cīņas piemērs pasaules kara vēsturē un norisinājās

daudz grūtākos apstākļos, kā Tīreļu purva un Ložme-

tēju kalna iecirkņos.

Nāves sala nebūt nav sala vārda tiešā nozīmē. Nāves

sala, jeb Ikšķiles tilta gala apcietinājums, ir Kurzemes

stūrītis Daugavas kreisajā krastā dienvidvakaros no Ik-

šķiles stacijas.

Nāves sala bija vesela apcietinājumu sistēma, vērsta

no Daugavas pret dienvidiem 3 km dziļumā (no Dauga-

vas krasta līdz pirmiem drāšu žogiem). Šinī apcietinā-

jumu laukumā atradās apdzīvotās vietas: Līves muiža,.

Lāči, Nabiņi, Lauri. Krievu armijas pirmā ierakumu lī-

nija aizlocījās gar Līves krogu — Dāviem — Bunčiem

Breķiem, bet vācu armijas: Pilveriem — Tilta Ķikutiem

Pekšiem.

Krievu armijas apcietinājumu līnija Rīgas frontē (12.

armijas rajonā), sākot no Jaunjelgavas līdz Doles salai

aizlocījās Daugavas labajā krastā. Tikai Nāves sala at-

radās Daugavas kreisajā krastā un tās apcietinājumi kā

ķīlis iespraucās vācu novietojumā, draudot ar pārrāvumu

un dziļu iespiešanos vācu karaspēka aizmugurē.
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K. Baltgailis — Latviešu bēgļi.

Kā radās Nāves sala?

1915. gada vasarā vācu armija, salauzdama krievu ar-

mijas pretestību, pa Lietuvas un Kurzemes ceļiem soļoja

uz austrumiem. Kurzemnieki pameta bagāto ražu, labi ie-

koptās mājas un nepārskatāmās bēgļu rindās ar vezu-

mos steigā sakrautām mantām un lopiem devās svešumā.

Sakautai krievu armijai atkāpjoties no Lietuvas un at-

stājot Kurzemi, viena karaspēka grupa pārcēlās pāri Dau-

gavai labajā krastā pie Ikšķiles tilta. Kad krievu karaspēks

bija laimīgi pārvācies Daugavai, tiltu pār upi iznīcināja.

Tomēr izrādījās, ka Daugavas kreisajā krastā vēl pa-

likušas krievu karaspēka divas rotas. Pāri upei viņas ne-

varēja tikt un nezināja ko iesākt.

Lai nekristu vācu gūstā un neapslīktu Daugavas dzi-

ļajos ūdeņos, abām rotām bija jāizcīna kauja ar preti-

nieku.

Jau tuvojas vācu jātnieku nodaļas. Krievu rotas steigā

izraka ierakumus un gatavojās aizstāvēties. Vāci, nebū-
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dami skaidrībā par krievu armijas spēku daudzumu, tū-

līt neiesāka izšķirošu kauju, bet atkāpās un sāka ierakties

tuvējos, mežiem apaugušos kalnu pauguros. Meži preti-
niekam noderēja kā dabiska aizsega.

Kad krievu armijas stāvoklis noskaidrojās, armijas va-

dība nolēma abas atpalikušās rotas atstāt Daugavas krei-

sajā krastā un iejemto placdarmu aizstāvēt, palielinot viņa

spēkus līdz bataljonam (4 rotām), kurš krietni izbūvētos

apcietinājumos un Daugavas labajā krasta artilērijas pa-

balstīts, varētu atsist vācu uzbrukumus un noturēt plac-
darmu.

Krievu armijas uzbrukumos Nāves salai vajadzēja būt

par placdarmu, kur, sakoncentrējot pietiekoši karaspēka,

varēja cerēt uz panākumiem, vēršot galveno triecienu vācu

aizmugurē Jelgavas vai Bauskas virzienos.

Tamdēļ Nāves sala jeb Ikšķiles tilta gala apcietinājumu

arvien vairāk nocietināja, lai mūsu karaspēka uzbruku-

ma gadījumā, pārraujot pretinieka fronti šinī vietā, ie-

spiestos vācu aizmugurē un apdraudētu pretinieka stipri

nocietinātos rajonus.

Tiešām, šo nelielo zemes stūrīti, vārda tiešā nozīmē

varēja nosaukt par „Nāves salu", kā viņu dēvēja mūsu at-

tapīgie strēlnieki. Priekšā atradās vācu ugunsjosla, aiz

muguras šalca dižupes Daugavas melnie viļņi, pāri galvām

vīdēja zilganais debesu jums. Strēlnieki kā aizvēstu-

res cilvēki sēdēja ieurbušies radžu klintīs un zemē un

uzmanīgi vēroja. Katru acumirkli, dienu vai nakti, viņi

bija gatavi uz visu...

Zemes stūrītis Daugavas kreisajā krastā, kuru aizstā-

vēja brālīgi mūsu brašie strēlnieki un krievu armijas

karavīri, bija gandrīz viens vienīgs klints un "radžu ka-

mols, vietvietām izrobots akmeņu lauztuvēm. Svina un

tērauda lietus, kas bez apstājas lija pār šī zemes stūrīša
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Nāves salas nocietinājumu šēma. Sastādījis plkv.-leitn. H. Jurevičs.

aizstāvjiem dienu un nakti, dvesa salto nāves elpu. Tas

smacēja un centās nomākt visu, kas deva iemeslu strēl-

niekiem nokrustīt šo vietu par „Nāves salu".

1915. gada rudens un ziema pagāja izlīdzinot fronti

un nocietinot ierakumus Nāves salas rajonā. Ziema Ik-

šķiles rajonā pagāja mierīgi.

Daugava aizsala.

Vācieši nepiegrieza pietiekoši lielu vērību krievu 12.

armijai, jo viņas kaujas spējas tie vērtēja visai zemu.

Abās pusēs darbojas tikai izlūki.

Rīgas fronti atdzīvināja latviešu strēlnieku bataljoni,
kuri 1915. gada rudenī veica vairākus sekmīgus izlūku

gājienus, nodarīdami vāciem prāvus zaudējumus. Viņi at-

griezās ierakumos ar trofejām un gūstekņiem. Latviešu

strēlniekus jau slavēja kā varonīgus cīnītājus, ar kuriem

nopietni jārēķinājās. Tos cienīgi novērtēja arī vācieši.
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Tikai 1916. gada pavasarī vāci saprata, ka Ikšķiles
tilta gala apcietinājums Nāves salā ir ķīlis viņu aizmugurē,

vienmēr tos apdraud ar frontes pārrāvumu un turpmā-

kiem triecieniem. Tamdēļ pretinieks bija nolēmis iznī-

cināt šo ķīli.

Vāci novietoja savas pozicijās daudz artilērijas, lai

visāda kalibra šāviņiem ik dienas apšaudītu Nāves salu.

Krievu armijas virspavēlnieka staba ziņojumos gan-
drīz ik dienas bija lasāms:

„lenaidnieks atklāja artilērijas viesuļuguni pret Ikšķi-
les tilta gala apcietinājumiem" vai „Vācu smagā un vieglā

artilērija apšaudīja Ikšķiles tilta priekšas ierakumus un

nocietinājumus".

Nāves sala kļuva par vācu uzmanības centru.

Nāves salas rajona karte.
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Jāzeps Grosvalds
—

Zemnīca kaujaslaukā

Vāci itkā mēģināja izlabot savu kļūdu un divkāršā

rosmē centās iznīcināt Ikšķiles tilta gala apcietinājumus.
Bet karavīri jau bija paspējuši nostiprināties Daugavas

kreisajā krastā un no Daugavas labā krasta artilērijas;
atbalstīti atsita visus vācu uzbrukumus.

Lai Ikšķiles tilta gala apcietinājumus sekmīgāk aiz-

stāvētu, Nāves salas garnizonu pastiprināja. Tomēr pre-

tinieka šrapneļu un granātu viesuļ ugunis nemazinājās 1.
Pretinieks gan centās noslaucīt no zemes virsus neliek

nocietināto joslu Daugavas kreisajā krastā, lai tādējādi
izlabotu kļūdu. Kad nelīdzēja lielgabalu uguns un lož-

metēju krusa, laida darbā smacējošos šāviņus.
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Kad gaisā kauc mīnas un šrapneļi...

Apšaudīšanas laikā arī satiksmes ejās draudēja nave...

Vācu šāviņi plīsa virs ierakumiem, ejām un Daugavā.

Sevišķi lielu postu Nāves salā nodarīja vācu mīnu me-

tēji. Pretinieka mīnu metēji bija labi notēmēti. Sala dre-

bēja no mīnu spēcīgiem sprādzieniem.

Parasti mīnas bija pildītas ar zaļganu indi, kas sprā-

dziena brīdī pārvērtās tvaikos un aptraipīja mīnas šķē-

peles, nesot nāvi strēlniekiem. Tās plīsdamas izrāva dzi-

ļas platas bedres un sadragāja desmitiem mūsu ložme-

tēju. Vācu mīnu postījumus strēlnieki steidzīgi izlaboja.

Pretinieka mīnu sprādzieni bija tik spēcīgi, ka sa-

grāva pat mūsu visstiprākās ložmetēju ligzdas.

Mīnas varēja mest tikai tur, kur ierakumi bija tuvu.

Bet ne visās šādās vietās vāci meta mīnas. Tie izraudzī-

jās galvenos un svarīgākos posmus, gādājot, lai preti-
nieks šeit atrastos nemitošās briesmās, kas atstātu baisu

iespaidu uz pretinieka dvēseli un nerviem. Jo mīnas sprā-

dzieni galvenām kārtām iespaidoja morāliski, lai gan arī

ievainojumi bija smagāki un sāpīgāki. Tāpēc, kur ienaid-

nieks bija sevišķi nevēlams, tur vāci to apmētāja mī-

nām. Sevišķi latvju strēlniekus viņš bija atzinis par ļoti
bīstamiem pretiniekiem un centās tos visiem līdzekļiem
iznīcināt. Dažas ainas.

Lūk, vāci bez mitēšanās laiž raķetes vienā, te otrā

vietā. No viena un tā paša stūra pacēlās vairākas. Strēl-

nieki zināja, ka pretinieks tūlīt metīs mīnu. Kā tad!

Atskanēja dobja dunoņa — kā smagas dūres sitiens pa

zārka vāku, un augstu, augstu, sniegdamies mākoņos, pa-

cēlās spīdošs pūķis — un strauji, kā akmens drāzās lejup.
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Sagŗautā

luterāņu

kapsēta

Nāves

salā.

Vēl mirklis — skarbs skaļš sprādziena troksnis un vai-

rākas minūtes vēl pēc tam skrēja mīnu šķēpeles, elsoda-

mas un kaukdamas. Troksnis no mīnas sprādziena bija

lielāks, nekā plīstot 6-collīgai granātai vai šrapnelim. Un

arī šķēpeļu bija vairāk un, galvenais, viņas skrēja tālāk.

Tāpēc vācu mīnas bija tik bīstamas.
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Bīstamas, ja pienācīgi neuzmanījās. Lieta tā, ka nak-

tīs varēja apmēram nojaust, kur mīna kritīs, un laikus

noslēpties un izbēgt. Bija jāuzklausās izšāviens, tad mī-

na vairs neatskrēja negaidot, nemanot... Dienu atkal vā-

ci nedrīkstēja mīnas mest, jo tad varēja novērot mīnu

metēju vietu un mūsu artilērija bez kavēšanās to sa-

sita drumslās. Vāci, protams, arī zināja, ka mīnas aste

ir nodevīga..., kāpēc, pirms meta mīnas, apgaismoja ra-

ķetēm metiena vietu, lai raķešu gaismā mīnas lidojumu

„noslēptu". Bet velti. Strēlnieka acis bija nomodā un au-

sis dzirdīgas. Un briesmas bija vairs tikai šķietamas, ja

zināja, cik tās lielas un kā novēršamas. Saprotams, ka

pienācās loti vērīgi uzmanīt vācu ierakumus, ko strēl-

nieki arī darīja. Nekad nevarēja zināt, kas notiks, kādēļ
visos valdīja satraukums...

Daudz baismāka bija strēlnieku jūtoņa artilērijas vie-

sujugunī, kad šrapneļi un granātas sajauca zemi ar gai-

siem, un Nāves salas labo sektoru sedza melnbrūni dūmi.

Kaut kur aiz kalniem nodunēja zeme un drīz vien iz-

plīsa pirmais šrapnelis — vētras putns. Tam sekoja des-

miti, simti. Gaisā vairs nedzirdēja un neizšķīra atseviš-

ķus sprādzienus: nerimās chaotiska dunoņa, plēsa ausis.

Šķēpeles un šrapneļu lodes dejoja visapkārt. Dūmu un

sēra kodīgā smaka drīz pildīja jau „lapsu alas", kur strēl-

nieki glābās no svina un tērauda negaisa. Pāri Nāves

salai cēlās milzu dūmu stabs un visa apkaime margoja

baismi spokainā apgaismojumā.

Daļa strēlnieku — novērotāji palika ierakumos arī vie-

suļuguns laikā. Tie uzmanīja, vai zem artilērijas uguns aiz-

segas nesāk tuvoties vāci, vai negatavojās uzbrukumam

un nelaiž indīgās gāzes, ja laiks un vējš priekš tam bija

labvēlīgi...

Nešaubāmi grūts bija novērotāju uzdevums tādā brīdī,

bet to viņi veica ar varonīgu pašaizliedzību. Bieži vien va-

ronīgos novērotājus ievainoja. Tas notika arī naktī, un

tad gadījās, ka ievainotie strēlnieki neatstāja posteni līdz

pat rīta gaismai. Citi tad gāja atpūtā, bet ievainotie no-

vērotāji — uz pārsienamo punktu.
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Pārceltuves vieta Daugava pie Nāves salas zem vācu uguns.

Bef kāda izskatījās zeme pēc artilērijas viesuļuguns?
Bedre pie bedres rēgojās radžu klintīs. Visapkārt bija
izmētāta zeme. Nāves salas labajā spārnā nevarēja vairs

atrast nevienu vietu, kas nebūtu šrapneļu, granātu vai

mīnas sakapāta. Dažas vietas vācieši bija sevišķi iemīļo-

juši — piem. luterāņu un žīdu kapsētas, kuras katru die-

nu apbēra šāviņiem. Koki kapsētās bija aplauzti un rē-

gojās pretim tikai kaili stumbri: kapu kopiņas bija izār-

dītas, piemiņas zīmes, krusti sašķaidīti un izmētāti uz

visām pusēm.

Mūsu pirmo līniju ierakumos bija ierīkoti īpati no-

vērošanas posteņi ar maziem šaujcaurumiem, no kuriem

varēja vērot vācu nocietinājumu līniju un pretinieka kus-

tības. Vāci bija labi piešāvušies šajos mazos novērošanas
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lodziņos un līdz ko caur tiem ilgāki lūkojās mūsu sargs,

to trāpīja pretinieka lode. Bet strēlnieki nepalika atbildi

parādā. Bieži vien strēlnieku bumbmetējs apklusināja vā-

cu mīnu metējus un šauteņu, ložmetēju ugūns pļāva pre-

tinieka rindās... Bieži vien abpusēja cīņa turpinājās lie-

lā niknumā.

Nāves sala redzējusi daudz latvju varonības un paš-

aizliedzības piemēru. Salas aizstāvji pat viskritiskākos brī-

žos, kad te dunēja kaujas troksnis un viss vārījās kā

raganu katlā, nezaudēja aukstasinību un apķērību. To lie-

cina daudzi leģendāri nostāsti par strēlnieku varoņdar-
biem. Stāsta par strēlnieku, kas ievainotu virsnieku zem

vācu šrapneļu uguns, no Nāves salas mazā laiviņā pār-

veda Daugavas labajā krastā. Neskatoties uz to, ka šrap-

nelis ievainojis glābēju, viņš no šrapneļa caururbtās lai-

viņas, kura pieplūduši ar ūdeni, meties upē un iznesis

krastā ievainoto virsnieku. Stāsta par kareivi, kas ledus

iešanas laikā pa ledus gabaliem pārkļuvis no Nāves salas

Daugavas labajā krastā, lai palīdzētu atjaunot pārtraukto
tēlefona satiksmi starp salu un ārpasauli.

12. armijas vadība darīja visu, lai vācu nemitīgiem uz-

brukumiem Nāves salai nebūtu panākumu. Kad krievu

cīnītāji Nāves salā sāka pagurt, viņas aizstāvju rindās

sūtīja latviešu strēlniekus. Strēlnieku pirmās cīņas un uz-

varas 1915. gada rudenī un 1916. gada pavasarī pauda

visā pasaulē šo varonīgo karotāju slavu. Visā pasaulē
arī drīz zināja, ka līdz ar sabiedrotiem Krievijas frontē

pie Rīgas cīnās jauns un nepārvarams spēks, kas gatavs

atdot dzīvības par savas tautas labāku nākotni un cil-

vēces mieru. Un Versaļas miers, kas noslēdza pasaules

karu, samaksāts arī šo latvju cīnītāju —

veco strēlnie-

ku — ciešanām un asinīm. Un Nāves salā to bija tik

daudz...
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Latviešu strēlnieki ierodas Nāves salā

1916. gada marta beigās 12. armijas štābs nolēma Nā-

ves salas aizstāvēšanai sūtīt latviešu strēlnieku bataljo-

nus, kuri pirmās kaujās pret vāciem 1915. gada oktobrī

un novembrī jau bija guvuši uzvaras un tika slavēti kā

priekšzīmīgs un varonīgs karaspēks, bet marta kaujās iz-

rādīja vēl neredzētu pašaizliedzību.

Nāves salā ieradās 2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu

strēlnieku bataljoni, pie kam vienam vajadzēja palikt re-

zervē Daugavas labajā krastā — mazāk bīstamā iecirknī,

bet otram — pārcelties kreisajā krastā, Nāves salā —

Ikšķiles tilta gala apcietinājumā Līves muižas rajonā.

Nāves salas pozicijās pirmais iejēma 3. Kurzemes lat-

viešu strēlnieku bataljons. Aprīļa sākumā bataljons pār-

vietojās no Ogres, kur bija nosūtīts jau 1916. gada jan-

vāra beigās, uz Tīnūžu muižas rajonu — 37. armijas kor-

pusa rīcībā. Korpusa štābs atradās Kaparāmurā muižā.

13. aprīlī, sajēmis pavēli iejemt Nāves salas pozicijās,

3. Kurzemes bataljons pārgāja no Tīnūžu rajona uz Ka-

parāmuru. Bataljona komandieris nosūtīja uz Nāves sa-

lu virsnieku patruļu — rotu komandierus un izlūku ko-

mandas priekšnieku, kuriem uzdeva iepazīties ar pārcel-

šanās apstākļiem Daugavai un pozicijām Nāves salā. Dau-

gavas labajā krastā, iepretim Līves muižai, kur atradās

pārceltuve, latvju virsnieki atrada primitīvi iekārtotus pār-

celtuves steķus un liellaivas. Pārcelšanu Daugavai vei-

ca krievu sapieri.

Vāci pārceltuvi pastāvīgi novēroja un tā visu laiku

atradās zem pretinieka šrapneļu uguns. Pārcelšanās upei

notika vakara krēslā un naktīs, kad vāci nevarēja pār-

celtuvi novērot, kauču gan zināja, ka notiek materiālu,

municijas un karavīru pārvešana Daugavai uz Nāves sa-

lu. Dzirdot vismazāko troksni materiālus un ļaudis pār-
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ceļot, viņi apšaudīja Daugavu. Šrapneļi sprāga gaisā. Ve-

zumniekos un zirgos, kuri pie pārceltuves pieveda pār-

tiku, materiālus un krāva tos liellaivās, bija jūtams sa-

traukums.

2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona komandieris un Nāves salas

komandants 1916. g. — J. Francis.

Mūsu virsnieku patruļa cēlās pāri Daugavai un ieradās

pie Nāves salas komandanta 3. Sibirijas strēlnieku

pulka komandiera. Šis kaujās norūdītais karavīrs bija

ļoti priecīgs par latviešu ierašanos un atzinās, ka viņa

karavīri ļoti noguruši un labprāt vēlētos iet atpūtā. Krie-

vi visu laiku atradās klajā laukā zem vācu stipras arti-

lērijas un šauteņu uguns un cieta prāvus zaudējumus.

Tamdēļ pulka rindas bija palikušas retas. lerakumi bija
veidoti akmeņainā zemē, bet patvertnes nebija ierīkotas,

jo trūcis materiālu... Ledus iešanas laikā materiālus pie-

gādāt liellaivās nevarēja. Tamdēļ saprotams, ka krievu

karavīri ļoti ilgojās tikt drīzāk projām no šīs elles, kā

tie Nāves salu bija nokrustījuši.
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Strēlnieki bija priecīgi un pat sajūsmināti, ka varēs

iejemt kaujas lauku pirmo līniju, jo tie jau bija pieraduši

pie aktīvas darbības. 14. aprīļa vakarā, kad dziļa tumsa

sedza Daugavas apkārtni, latvieši devās caur Kaparāmuru

3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona komandieris un Nāves

salas komandants 1916- g. — J. Kalniņš.

uz Nāves salu. Bet nonākot Daugavas labajā krastā, kā-

da ienaidnieka lode trāpīja vienu strēlnieku un to smagi

ievainoja. Tas arī nedabūja redzēt Nāves salu. Tumsā

sākās pārcelšanās Daugavai un turpinājās visu nakti. Liel-

laivās pāri upei cēlās vads pēc vada un rota pēc rotas.

Naktstumsā bija dzirdamas tikai klusas balsis. Strēlnieki

savu satraukumu centās neizrādīt.

Vāci no upes kreisā krasta raķetēm apgaismoja Dau-

gavu un ar starmeti mēģināja „sataustīt" strēlniekus. No-

slēpumaina bija Daugava tumšā nakts starojumā. Noslē-

pumaina bija viņas nerimstošā čala. Klusa un noslēpumai-

na viņas dzelme.
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„Senlatviešu Daugava, Daugava mūsu māmuļa, Dievs

lai fevi sargāt" — klusi čukstēja strēlnieki, kad viņu

laivas šūpoja dižupes tumšajie ūdeņi.

Nakts klusuma bija dzirdama kada strēlnieka balss:

„Mūžam bālas Daugavas krāces

Veļ pār klintīm varoņu stāstus.

Mūžam nerims Daugavas krāces,

Mūžam nerims varoņu gars."

Vācu artilērija šoreiz tēmēja pa kreisi no pārceltu-

ves un nevienu neievainoja. Nāves sala sagaidīja neievai-

notus savus jaunos aizstāvjus — latvju strēlniekus, no

kuriem daudziem nebija lemts atgriezties dzīviem Dau-

gavas labajā krastā.

Pārcēlušies Nāves salā latvieši nomainīja pozicijās 12.

Sibirijas strēlnieku pulka vienības un iejēma viņu kau-

jas iecirkņus. Labo kaujas iecirkni no Daugavas krasta

līdz žīdu kapsētai iejēma 1. rota ar diviem ložmetējiem,

vidējo — no žīdu kapsētas līdz lielajai akmeņu
vei — 2. rota ar diviem ložmetējiem un diviem bumbmetē-

jiem, kreiso — no lielās akmeņu lauztuves līdz Līves

muižai, Tilta Ķikutu ceļam — 3. rota ar dažām patšaute-
nēm. Rezervē palika 4. rota — 500 m aiz 2. rotas. Sakaru

un izlūku komandas novietojās zemnīcās Līves muižas

dārzā. Nāves salas komandanta pienākumus uzjēmās ba-

taljona komandieris pulkvedis Kalniņš, bet par labā kau-

jas sektora priekšnieku iecēla poručiku R. Klinsonu.

Rīta gaismā strēlnieki iepazinās ar ierakumiem un pē-

tīja apkārtni. levainots un saplosīts izskatījās mežs, mui-

žas parks. Likās, ka aizlauztie koki ievaidas:

„Ē—c, ē—et"

Strēlnieku ierakumi atradās no ienaidnieka nepilnu
simtu soļu attālumā, bet vietām pat tuvāki. Visa diena pa-

gāja pētot savu un ienaidnieka stāvokli un tuvāko ap-

kārtni. Mūsu zēniem darba bija daudz: pienācās pārbaudīt
nevien ierakumu un zemnīcu stiprumu, bet kur vajadzē-
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Jāzeps Grosvalds — Ievainotie latvju strēlnieki.

ja, — tos arī izlabot un nostiprināt. Pretinieks stipri

uztraucās, neļāva izbāzt ne cepuri — tūlīt strēlniekus

apmētāja granātām. Kaukdamas tās urbās gaisos un krī-

tot zemē ārdīja radžu klintis. Raidīja uz strēlnieku po-

zicijām arī smagos „čemodānus", kas taisīja lielu troksni

un satrauca ļaudis, līdz tie — pierada...

lestājoties tumsai sākās abpusēja nikna apšaudīšanās,
kas nerima līdz rīta gaismai. Starmešu sudrabotās slo-

tas
„
taustīja" debesi, apgaismodamas visas apvāršņa ma-

las. Klusajā naktī dunēja kaujas ieroču nāves draudi.

Bija dzirdami it kā dobji vaidi. Rītam austot, strēlnieku

stiepuļu žogu priekšā gulēja krituši un ievainoti vācieši.

Vai tie bija gribējuši nākt uzbrukumā, vai gaidījuši mū-

su uzbrukumu, kas to lai zin. Arī strēlnieku rindās bi-

ja ievainotie.



22

Vācieši uzmanīja strēlnieku katru soli. Kolīdz kāds pa-

rādījās, to apšaudīja ložmetējiem un pat artilērijas zal-

vēm. Bieži ierakumos atskanēja sēri-grūtsirdīgā strēlnie-

ku dziesma:

„Es kārai aiziedams..."

Dziesma atskaņojās likteņupes Daugavas ūdeņos un

plūda tai pāri. Bet pati latvju likteņupe — Daugava klusi

raudāja par zudušām savu dēlu dzīvībām, kas aizgājušas

vēju valstī, to aizstāvot kopš sendienām...

Latviešu strēlnieki ierakumos Nāves salā.
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Atšķirti no pasaules...

Nāves salas garnizona dienastā parasti piedalījās trīs

bataljoni: viens latviešu strēlnieku bataljons — kaujas

labajā iecirknī, viens krievu bataljons — kreisajā kau-

jas iecirknī, bet viens latviešu strēlnieku bataljons —

Daugavas labajā krastā.

2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljo-
ni, kas bija Nāves salas aizstāvji, pēc kārtas, ik pā tri-

jām nedēļām, iejēma Nāves salu — Ikšķiles tilta gala no-

cietinājumu labo iecirkni. Bataljons, kas atradās rezer-

vē, parasti sūtīja pāri Daugavai dažas rotas nakts darbos

poziciju nostiprināšanai, jo salas aizstāvjiem vieniem grū-
ti nācās tos veikt. Šīs rotas pārcēlās salā, iestājoties

tumsai un pēc drudžaina darba, gaismai austot, atgrie-
zās upes labajā krastā. Naktīs laboja postījumus ieraku-

mos, cēla pazemes ejas, mīnu galerijas un veidoja pa-

rakumus.

Nāves salā nebija artilērijas. Lielgabalu baterijas at-

radās Daugavas labajā krastā. Nāves salas aizstāvju rī-

cībā bija 12 baterijas ar 40 viegliem un smagiem lielga-
baliem.

Strēlnieku bataljons Nāves salas bīstamākā, labajā kau-

jas sektorā, trīs nedēļas pavadīja šķirts no visas pasau-

les. Tikai nakts dažās stundās bataljona karavīri varēja

sazināties ar pārējo karaspēku. Tad arī salas aizstāvjiem

piegādāja patronas, rokas granātas un pārtiku nākošai

dienai. Latviešu strēlnieku bataljona komandieris Nāves

salā izpildīja arī Ikšķiles tilta gala nocietinājumu ko-

mandanta pienākumus un bija Nāves salas aizstāvēšanas

galvenais vadītājs. Komandanta rīcībā atradās arī tech-

niskā karaspēka daļas un artilērija. Nāves salas garni-
zonā bija ap 4.000 aizstāvju-cīnītāju. Salas komandantam

bija ienaidnieka ielenkta cietokšņa komandiera tiesības.
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Jāzeps Grosvalds — Ierakumos.

Komandanta rīcībā Nāves salā nodeva vairākus arti-

lērijas virsniekus un novērotājus, kuri priekšējās iera-

kumu līnijās raudzījās, kā krīt mūsu artilērijas šāviņi.

Pēc artilērijas izsaukšanas baterijām Daugavas labajā krā-

stā, ne vēlāk kā triju minūšu laikā, bija jāatklāj uguns

uz vācu nocietinājumiem. Komandants norādīja tikai kvad-

rātu uz kartes, virzienu, vairumu un šāviņu lielumu.

„Mērķis 80, ar šrapneliem, trisminušu šāviņš" — pa-

rasti pavēlēja komandieris.

Gaiss ievaidējās. Nodunēja pirmais lielgabals. Pa krei-

si, pa labi, no visām pusēm viņam piebalsoja citi. Gai-

sos urbās g,ranātas. No ierakumiem augšup lidoja baļķi,

akmeņi, zeme, mieti. Sākumā mūsu artilērija šāva slikti

un arvien par vēlu. Bet vēlāk tā bija neatsverams at-

balsts Nāves salas aizstāvjiem.
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Nāves salas komandpunkts atradās Daugavas krasta

kraujā, pie Līves muižas parka. Te bija izraktas galvenās

patvertnes. Tajās mitinājās arī sapieru rotas un izlūku

komanda. Turpat atradās noliktavas. Kad vācieši bija uz-

zinājuši šo vietu (domājams, ar lidotāju palīdzību), tie

ik dienas to sāka graut dažāda kalibra šāviņiem. Mūsu

artilērija atbildēja.

lesākās artilērijas kauja. Pār Nāves salu un vācu ie-

rakumiem lija uguns zalves, svins un tērauds. Viss tinās

kaujas dūmu mākonī. Pa gaisu lidoja rēcošo šrapneļu šķē-

peles, lodes, radžu gabali, zeme. Elles troksnī pļīsa gra-

nātas, it kā smejoties, baismi gaudojot un dziedot skrēja

šķēpeles. Radās izjauktās zemes vaļņi, plūda ūdens strau-

me. Te sprāga vairākas lielgabalu lodes vienkopus, te

atkal izrakumus pilnīgi izvandīja. Pēkšņi uguns it kā ap-

sīka un norima. Šinī klusumā tad jo jaušamāk skanēja

levainoto varoņu vaidi, to varoņu, kas bija nodomājuši

izkļūt cauri uguns aizkaram. Šķita, ka vaid pati zeme,

Daugavas ūdeņi, gaiss. Tad atkal sāka rēkt lielgabali.

No jauna gaisos kauca granātas un šrapneļi.

No ierakumiem atvērās baigs skats: Līves muižas parks

u|n apkārtējie nocietinājumi laistījās kaujas ugunīs. Pa

gaisu lidoja koku stumbri un smilšu mākoņi, bet Daugavā

krītošie lādiņi trieca gaisā ūdensstabus.

Zemnīca Nāves salā.
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Nāves salā, kaujas labajā sektorā, strēlnieku batal-

joni novietojas pārmaiņus uz trim nedēļām: 3. Kurzemes

bataljons pulkveža Kalniņa vadībā — no 14. aprīļa līdz

5. maijam, 24. maija — 14. jūnijam, 5. jūlija — 28. jū-

lijam un no 18. augusta — 10. septembrim; bet viņu

nomainīja 2. Rīgas bataljons pulkveža Franča vadībā —

no 5. maija līdz 24. maijam, 14. jūnija — 5. jūlijam,
28. jūlija — 18. augustam un no 10. septembra — oktobra

vidum. Pie Daugavas pārceltuves novietotie trīs velkoņi

un piecas liellaivas atradās darbā no vakara krēslas līdz

rīta gaismai. Ja smagi ievainotiem salas aizstāvjiem bija

steidzīgi nepieciešama operācija, tos arī dienā laivās no-

gādāja Daugavas labajā krastā.

Neaizmirstamas bija dienas, kad strēlniekiem nācās

nomainīt Nāves salā nogurušos un nomocītos cīņas bied-

rus. Strēlnieki gāja pie dievgalda, Daugavas labajā krastā,

mežmalā, svētā vakarēdiena izdalīšanai pie mežsarga Sa-

laka mājām bija celta lauku baznīca un altāris ar lielu

baltu krustu virs tā. Altāri iežogoja zema bērza koka sē-

tiņn. Apakšā pie sētiņas no zaļām velēnām bija veidota

pakāpe, kur dievgaldniekiem atspiest ceļus. Tie bija svēt-

svinīgi brīži, kad mācītājs, pasniedzot strēlniekiem svēto

vakarēdienu, piegāja klāt ikvienam karavīram ar maizi

un vīnu. Strēlnieki pelēkos tērpos, rindās nometušies ceļos

svinīgi atkārtoja lūgšanas vārdus. Pēc mācītāja svētīša-

nas viņi piecēlās, lai dotu vietu citiem. Mācītāja vārdi par

dzimteni un uzupurēšanos viņas labā, stiprināja Nāves

salas aizstāvju sirdis un tie droši, paceltām galvām devās

pāri Daugavai uz Nāves salu, lai pildītu savu pienākumu,

liekot ķīlā ik brīdi savas dzīvības. Strēlnieki zināja, ka

viņi iet nāves ceļu, no kura tikai retais varēs atgriezties,

un varbūt arī tikai smagi sakropļots, bet viņi zināja arī

to, ka citas izejas nav... to prasīja baisā cīņa Nāves salā.
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Uz nezināmās nākotnes sliekšņa...

Ar poziciju iejemšanu Nāves salā sākās strēlnieku grū-
tais aizstāvju darbs. Pozicijās salā atradās ļoti bēdīgā

un nolaistā stāvoklī: tranšeju grāvji bija sekli un ne visur

caurejami, satiksmes ejas nepabeigtas un blindāžas neiz-

būvētas. Ziemā krievu karavīri apcietinājumus bija cēluši

no sniega un ledus, kas pavasarī sāka pazust...

Krastā starp Daugavu un luterāņu kapsētu bija sa-

mērā līdzens tīrums, izrobots šāviņu bedrēm. Pāri tīru-

mam aizlocījās nenostiprināti ierakumi. Šo ierakumu priek-

šā, kādus 20 —30 soļus, bija no ragaiņiem izveidots vien-

rindu stiepuļu žogs.

Luterāņu kapsētas priekša ierakumi gan bija pilnīgi

profilēti, bet vietām stipri sabrukuši, tiem trūka vāja-

3. Kurzemes latviešu strēlnieku bat. k-ris pulkv. J. Kalniņš un kaujas

iec pr-ks R. Klinsons Nāves salas varoņu vidū.
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īdzīgās aizsegas. Šie ierakumi bija izveidoti neizdevīgā

apvidū un tiem trūka vajadzīgās apšaudes. Luterāņu kap-
sēta atgādināja īstu postažu un no tās maz bija palicis

pāri. Vāci to ik dienas apšaudīdami bija galīgi sagrāvuši

kapliču un kapu kopiņas, aplauzuši krustus un nokapājūši
visus kokus, no kuriem bija atlikušies tikai kaili stumbri:

dažam kokam bija norauta galotne, cits bija pārcirsts vidū

pušu, un visi tie bija ložu, šrapneļu un granātu šķēpeļu

saplosīti. Nebija vairs neviena vesela krusta. Apmūrētās

kapa kopiņas bija sadragātās un pilnīgi nolīdzinātas ar

zemi.

Gandrīz salas poziciju centrā atradās žīdu kapsēta,

no kuras arī bija atlikušas tikai drupas. Zemē iemūrētās

kapu bedres, novācot kaulus, Nāves salas aizstāvji izman-

toja patvertnēm. Žīdu kapsētas priekšā atradās mūsu

ierakumi un aiz tiem — starp mūsu un vācu ierakumiem —

neliels priežu mežiņš, pilns nenovāktiem krievu kareivju

līķiem. lestājoties siltam laikam šie līķi izplatīja necie-

šamu smaku. No mežiņa bija palicis pāri ļoti maz: dažas

desmitas ložu nokapātas priedītes. Tikai stumbri bija pa-

likuši pāri no alkšņu birzītes aiz žīdu kapsētas.

Pa kreisi, iepretim Bunču mājām, ierakumi aizlocījās

gar vecām ģipša akmeņu lauztuvēm.

Sākot no žīdu kapsētas vācu ierakumi atradās no mūsu

pozicijām 100—200 mtr attālumā. Aiz pirmās līnijas iera-

kumiem, ģipsakmeņu bedrēs, bija no akmeņiem veidotas

patvertnītes, kuras kautcik paglāba no pretinieka uguns,

pateicoties tam, ka atslējās pret stāvajām kraujām. No

Bunču mājām pa kreisi mūsu un vācu ierakumi sāka

attālināties. Šeit kaujas kreisais iecirknis bija mierīgāks.
Vācu ierakumi no Bunču mājām aizlocījās Tilta-Ķikutu
virzienā.

Kaujas kreisajā iecirknī bija samērā drošākas un la-

bākas pieejas no aizmugures, jo tām varēja izmantot ģipša
bedres. Tamdēļ šis iecirknis skaitījās par atpūtas novietni

un to iejēma rotas pēc kārtas. Arī te poziciju priekšā at-

radās nenovākti līķi, kurus izlūku komanda naktīs apraka.



29

Nāves salas paziciju aizmugure bija atklāta un samērā

līdzena līdz pat Daugavai. Vietām te bija tikai nelieli pau-

gurīši un bedres. Pāri šim laukumam aizlocījās akmeņainā
zemē ierušinātās satiksmes ejas. Tā kā vācu pirmās līnijas

aizmugurē atradās augsts kalns, tad katra strēlnieku ku-

stība pozicijās bija labi novērojama un latviešu vismazākā!

neuzmanībai sekoja vācu artilērijas un mīnu metēju uguns.

Vāci, nežēlojot šāviņus, bija visu pozicijās apkārtni un aiz-

muguri izrobojuši nepārtrauktām šāviņu bedrēm un zemi

pārklājuši šāviņu un mīnu šķēpelēm.

No Līves muižas, pie pārceltuves, kreisajā krastā, arī

bija palikušas tikai drupas un no skaistā parka — kaili

koku stumbri.

Kaujas kreisais sektors, kuru pastāvīgi sargāja krievu

120. kājnieku divīzijas kareivju dajas, bija mierīgs. Te

vācu ierakumi atradās tālu un tamdēļ arī pretinieks krievus

netraucēja. Vasarā te bija patīkami atnākt un atpūsties.

Te pļavas un krūmi ziedēja un zaļoja.

Tanī pašā laikā kaujas labais sektors, kuru sargāja strēl-

nieki, bija pārklāts ar granātu šķēpelēm, izsvaidītiem kaļķ-

akmeņiem, granātu ķermeņiem un galviņām. Sākot ar 14.

aprīli, kad latvieši ieradās Nāves salā to aizstāvēt, viņi

tūliņ sāka izveidot stipras pozicijās. Darbs risinājās dru-

džainā steigā un viņa lielās nozīmes izpratnē.



30

Strādā naktīs — zem vācu uguns...

Neraugoties uz pretinieka neatlaidīgo artilērijas un lož-

metēju uguni, strēlnieki caurām naktīm veidoja jaunus iera-

kumus un laboja vecos. Ikviens latvietis zināja, ka nļo

viņa darba un uzcītības atkarājās arī paša dzīvība. Strādāja
bez atpūtas. Tie, kas nāca strādāt no upes labā krasta,

steidzās veikt vairāk, lai pirms rīta gaismas atgrieztos at-

pakaļ visu padarījuši. Strēlnieki zināja, ka kaut kuru nakti

sagaidāms vācu uzbrukums. Zināja, ka vāci par vari grib

iegūt Ikšķiles tilta gala nocietinājumus. Vāci saprata, ka

šis ķīlis Nāves salā, kas iespraucās viņu pozicijās, vien-

mēr draudēja ar pārrāvumu un tā sekām dziļi aizmugurē.

Lai pretinieks mūs nepārsteigtu nenostiprinātos iera-

kumos, strēlnieki-izlūki vācu ierakumu priekšā vērīgi se-

koja katrai pretinieka kustībai. Strēlnieki zināja, ka ik

mirkli var notikt visļaunākais, kas prasīja ārkārtīgu uz-

manību pret sevi un pretinieku.

Poziciju nostiprināšanās darbs bija grūts. Nācās strā-

dāt naktīs zem pretinieka uguns. lerakumi daudzās vietās

bija jāveido akmeņainā zemē, lietājot kapļus un laužņus.

Visus materiālus poziciju nostiprināšanai zem pretinieku

uguns nācās pienest no pārceltuves. Materiālu vajadzēja
daudz. Stiepuļu žogu pavairošanai aizmugurē pagatavoja

ragaiņus, kurus pēc tam naktīs zem pretinieka uguns iznesa

ierakumu priekšā. Vajadzēja padziļināt seklos ierakumus

līdz pilnam profilam un nocietināt sabrukušos ierakumus

visā iecirknī līdz iespējamai pilnībai.

lerakumus pie luterāņu kapsētas, kuri atradās neizde-

vīgā apvidū, nācās vairākkārt izvirzīt uz priekšu, neska-

toties uz vācu stipro artilērijas un mīnu metēju uguni.

Vācieši, manīdami mūsu virzīšanos uz priekšu, centās to

nepielaist. Sevišķi grūts darbs bija starp žīdu kapsētu un

Bunču mājām, kur vācu ierakumi atradās no mūsu pozi-
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Jāzeps Grosvalds — Latviešu strēlnieki pie ugunskura.

oijām 100 200 metru attālumā. Te vāci pie vismazākā

troksnīša atklāja uz strēlniekiem ložmetēju, mīnu metēju

un artilērijas iznīcinošo uguni.

Visi šie darbi prasīja arī daudzus cilvēku upurus. Sāku-

mā vāci ar artilērijas, ložmetēju un mīnu metēju uguni, gan

ar izlūku patruļām centās traucēt strēlniekus darbā. Bet

kad strēlnieku izlūku pulciņi kādu nakti sāka parādīties
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neitrālā joslā, pretinieks palika uzmanīgāks. Neskatoties

uz vācu modrību, strēlnieku izlūki vairākās vietās sasniedza

aizžogojumus un noklausījās vācu sarunas. Dzirdēja, kal

vāci ierakumos sūdzējās par grūto dzīvi karā.

Kādā maija naktī iepretim Bunču mājām notika sa-

dursme ar pretinieka izlūkiem, kurā vāci cieta zaudējumus.

Pēc šī gadījuma ienaidnieks vairs nerādījās ārpus saviem

stiepuļu žogiem.

Pirmo trīs nedēļu laikā no 14. aprīļa līdz 5. maijam

3. Kurzemes latviešu bataljons paspēja savest kārtībā Nā-

ves salas ierakumus, satiksmes ejas un daudzmaz —

pa-

tvertnes un stiepuļu žogus. Strēlnieki vēl nebija apra-

duši ar Nāves salas apstākļiem, kādēļ zaudējumi bija diez-

gan lieli. Triju nedēju laikā bija krituši un ievainoti ap

50 strēlnieku un 4. rotas komandieris leitnants Videnieks

(ievainots 29. aprīlī).

3. maijā 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljons atvietoja

3. Kurzemes latviešu bataljonu un pārcēlās uz Nāves salu.

Todien zaudējumu nebija. Pulkvedis Francis piejēma no

pulkveža Kalniņa tilta gala nocietinājumu komandanta pie-

nākumus un salas garnizona vadību. Pretinieks raidīja vai-

rākus šāviņus, viens no tiem trāpīja velkoni „Komar",

kas nogrima.

Diennakti notika apšaudīšanās. 5. maijā ienaidnieku

ķēde mēģināja tuvoties mūsu ierakumiem, bet strēlnieki

no šaujcaurumiem atklāja uguni. Pretinieks atkāpās. Naktī

mūsu izlūki iepretim Dāvjiem pielīda vācu ierakumiem

un nogulās. Kad vāci iznāca no ierakumiem labot dzeloņ-

stiepulu aizžogojumus, strēlnieki tos apmētāja rokas gra-

nātām. Pretinieks noslēpās ierakumos un atklāja uguni.

Strēlnieku izlūki atkāpās savos ierakumos. Zaudējumu vi-

ņiem nebija.

Salas poziciju izveidošana prasīja pārcilvēciskus spē-
kus. Tomēr apbrīnojama bija strēlnieku neatlaidība. Viņu

nocietinājumi kļuva nepārvarami — tos sargāja daudzās

apakšzemes ejas, mīnu galerijas un dzeloņdrāšu žogi.
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Nāves sala sajemtie vācu gūstekņi.

Naktīs labajā kaujas iecirknī nerima šauteņu, bumb-

metēju un mīnu metēju uguns. Dažreiz pretinieks apšaudīja
mūsu ierakumus ar fosforu pildītiem šāviņiem. Šāviņu šķē-

peles ilgi vīdēja fosfora gaismā un nelabi oda. Gandrīz

katru nakti vāci izšāva uz strēlnieku nocietinājumiem 30—

40 mīnu. Tās smagi ievainoja, kontūzēja un nesa nāvi

desmitiem strēlnieku.

Starp Dāvju un Bunču novietnēm vācu ierakumos notika

pastiprināts darbs. Vairākkārt vācu valodā bija dzirdami

pamudinājumi: „Rociet žiglāk — tad iesim uz mājāmi"
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Bet arī strēlnieki nesnauda: ierīkoja pajumtes un jau-

nas ložmetēju ligzdas, uzlaboja apšaudi no caurumiem, bū-

vēja patvertnes un nišas munīcijai um šautenēm.

Šie strēlnieku parastie darbi Nāves salā atkārtojās
katru nakti un viņu lokā noritēja gandrīz visa kareivju
dzīve ierakumos. Šie darbi šķiet nezinātājam vienkārši

un nenozīmīgi, bet katris, kas pats atradies ierakumos, zi-

nās, ka vienīgi šo darbu sekmīga veikšana varēja radīt

stipras pozicijās un ka vienīgi tie garantē zināmu drošību.

Te katram vissīkākam aizsardzības darbam bija sava lielā

nozīme.

Bieži vien nakts jau bija pāri, kad strēlnieki pārtrauca

darbus. Pamazām ausa rīts. Svaigā upes velgme, kuru

nesa sev līdzi rītenis, tīkami atsvaidzināja darbā sakar-

sušās sejas. Kaujas ugunis bija rimušas — arī lielgabali

atpūtās. Klusi šalca rīta vējā priedes. Un no Daugavas otrā

krasta Nāves sala likās tik tuva: tā vilināja, čukstēja un

aicināja kaut kur, solīja kaut ko, valdzināja. Kā liels baigs

noslēpums uz nezināmās nākotnes sliekšņa...

Austot dienai daja strēlnieku gāja atpūtā uz pāris

stundām, bet daja palika rezervē ierakumos. Vēlāk tos

nomainīja. Bet miegs salā vispār bija īss un nemierīgs.

Jo bieži vien rīta agrumā sākās artilērijas viesuļuguns, un

nekad nevarēja zināt, ko atnesīs šī diena, nākošā, nakts...
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Dzīve — nāves ēnā ...

9. oktobrī 44. kājnieku divīzijas komandieris izdeva

pavēli, ka latviešu strēlniekiem (2. Rīgas bataljonam) uz-

Idots aizstāvēt Nāves salas pozicijās. 2. Rīgas bataljons

iejēma poziciju labo spārnu. Rezervē palika 6. rota. Strēl-

nieki cerēja atrast pozīcijas daudz labāk nocietinātas, bet

viņi vīlās: tās nebija labākā stāvoklī kā jūnijā, kad viņi
tās atstāja... lerakumos bija sasviestas uzkabenes, patro-

nas un citi kara piederumi. Visapkārt mētājās nosprāguši

kaķi un žurkas, kas nebija novākti. Strēlnieki ierakumus

iztīrīja, kvēpināja un mazgāja.

Pretinieks savukārt turpināja apšaudīt strēlnieku po-

zicijās mīnām un granātām. Strēlnieku izlūki starp Bun-

cicm un Tilta-Ķikutiem, kur bija novietoti pretinieka slēpņi,

gribēja iejemt šķūni pa kreisi no Bunčiem, bet pretinieks
tos pamanīja un sāka apšaudīt ložmetējiem un apmētāt

granātām. levainoja divus strēlniekus.

11. oktobrī 2. Rīgas bataljons novietojās Kaparāmura
rezervē. Tur pēc divām dienām ieradās Kameņecka pulka
komandieris un izteica strēlniekiem pateicību par sniegto

palīdzību vācu gāžu uzbrukumu laikā un novēlēja viņiem
arī turpmākās sekmes.

14. oktobrī 44. kājnieku divīzijas komandieris pavēlē

pateicās latviešiem un ieteica pārējām krievu karaspēka
vienībām jemt no viņiem priekšzīmi. Šī pateicība minētās

divīzijas pavēlē bija visa atzinība, ko guva latviešu strēl-

nieku bataljoni, kas piedalījās vācu gāžu uzbrukumu laikā

Nāves salas aizstāvēšanā.

Strēlnieki darīja visu, savu dzimto zemi aizstāvot. Viņi

darīja vairāk nekā prasīja pienākums un kara reglamenti.

Viņi ielika šinī cīņā sevi visu. Ar līksmu sirdi, var sacīt
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pat ar aizrautību viņi izpildīja savus grūtos pienākumus
ierakumos. Tikai viens nemiers, vienas ilgas dedza strēl-

nieku sirdīs — cenšanās traukties uz priekšu, drīzāk izdzīt

pretinieku no dzimtās zemes. Un izredze varbūtība, ka

drīz vien dosies cīņā, pārraus ienaidnieka ierakumu līniju

un dabūs naktis pavadīt daudz maz mierīgākos apstākļos
— bija tik vilinoša un galvenais — daudz sološa, aizrau-

joša. Kaujas laukā zem klajas debess bieži vien dūre vai ak-

mens atvietoja spilvenu, kad uz brīdi aizvērās acis un

strēlnieks iesnaudās, lai gūtu jaunus spēkus titānu cīņai.

Dzīves ritums Nāves salā bija ačgārns un neparasts.

Dzīve nāves ēnā. Uzbudinoši skaista varbūt, lieliska savā

būtībā, bet tanī pašā laikā baisa un drāmatiskā.

Nāves salā diena bija pārvērsta naktī un nakts dienā.

Naktī neviens strēlnieks vai virsnieks negulēja. Naktīs

te notika visrosīgākais darbs. Viscaur strādāja, uzlaboja
ierakumus, cēla zemnīcas, paplašināja drāšu aizžogojumus
un daudzās vietās atklāti, par spīti vācu ugunij, veidoja

jaunas pirmo ierakumu līnijas.

Modri bija sargi: priekšējās „zastāvas", „sekreti" un

posteņi vērīgi sekoja katrai kustībai uņ pārmaiņai pre-

tinieka pusē, uzmanot, vai tur nestrādā nociefināšanas

darbus un t. t.

Naktī pielīda sevišķi tuvu vāciem un palika tur līdz

rīta gaismai. Bija bīstami tā pavadīt nakti, bet latvju zēni

centās tikt tuvāk pretiniekam, par redzēto un dzirdēto

ziņoja ierakumos: tūlīt sākās mūsu ložmetēju un šauteņu

uguns. Ja pamanīja ko nopietnu vācu pusē, lielākas strād-

nieku partijas, izlūku grupas, tad arī artileristi atklāja
uguni, nāca mūsu strēlniekiem palīgā.

lerakumu līnija bija it kā milzu acis un ausis reizē —

viņu nenogurstošie sargi visu redzēja un dzirdēja. Jo citādi

nedrīkstēja. Arī vāci vēroja strēlniekus: to nekad nedrīk-

stēja aizmirst, ar to vienmēr bija jārēķinājas, slēpjot no

vācu acīm it visu. Bieži vien pretinieka ložmetēji pirmie

apšaudīja strēlniekus. Bet tie prata slēpties. Nogaidīja, ka-
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Latviešu bēgļu azaids klajā laukā.

mer ložmetēji beigs tarkšķēt un tad turpināja iesākto

darbu.

Šauteņu uguns no abām pusēm reti kad aprima. Šau-

teņu ložu sīkšana bija aprasta, tā nebaidīja, bija tapusi pat

patīkama.

JKlau, atkal bite aizlaižas ziedos/ parasti noteica strēl-

nieki par lodi, kura nosīca gar ausi. Viņi pat neiedomājās,

ka drusciņ tuvāk —

un šī būtu dažu strēlnieku

aizvadījusi uz mūža dusu.

Strēlnieki Nāves salā turpināja poziciju izbūvi, te aiz-

vien bija ko darīt — labot, veidot, atjaunot cīņās sagrauto.

Kaujas iecirkņos jau redzēja strēlnieku izbūvētās patvert-

nes, ložmetēju un bumbu metēju ligzdas.

Vāci bija uzsākuši pazemes mīnu karu. Viņi raka mīnu

galerijas zem mūsu ierakumiem Bunču māju novietnē. Lat-

vieši spēra pretsolus. Arī krievu sapieri savukārt sāka

parakumus zem vācu ierakumiem. Taču krieviem un vāciem
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nācās šos darbus pārtraukt lielo apakšzemes akmeņu dēļ,
kas kavēja rakšanu. Vēlāk šīs galerijas izmantoja kā pa-

tvertnes karavīriem šaušanas laikā. Arī izlūku koman-

dām bija vairāk darba. Vāci palika aktīvāki un gar Dau-

gavas malu sāka uzmākties strēlniekiem, apšaudīja tos

šautenēm un apmētāja granātām. Pretinieks bija manījis,

ka šeit ierakumus neiejem, bet tos uzrauga tikai no po-

steņiem. Radās doma, ka šeit varētu vāciem ierīkot la-

matas un tos pārsteigt. Šo uzdevumu veica strēlnieku iz-

lūku komanda. Izlūki ik naktis iejēma ūdens izgrauztās
bedres Daugavas malā un gaidīja vāciešusl. Bija ilgi jā-

gaida. Beidzot 3. jūnijā kāda vācu patruļa tuvojās strēl-

nieku izlūkiem. Notika īsa durkļu Cīņa un apmētāšanās

granātām. Pretinieks steidzīgi atkāpās savos ierakumos,

pamezdams mūsu rokās divus gūstekņus un ieročus. Pēc

šīs sadursmes arī šeit pretinieks ārpus saviem ierakumiem

nerādījās un bija pat nojēmis „ausi" — posteņus pie stie-

puļu žogiem. Šo gadījumu izmantoja mūsu izlūku komanda

un kādu nakti nolasīja vācu ierakumu priekšā 40—50 ra-

gaiņus un novietoja tos pie saviem ierakumiem. Otrā rītā

liels bija vācu pārsteigums, redzot, ka viņu ierakumu priek-
šā vairs nav stiepuļu žogu. Par šo nepatīkamo pārsteigumu

pretinieks atmaksāja strēlniekiem ar niknu artilērijas un

mīnu metēju uguni, apšaudīdams viņu ierakumus.
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Nāves sala pārvērsta neiejemamā cietoksnī

Septiņu mēnešu laikā Nāves salu strēlnieki bija pār-

vērtuši par nepārvaramu cietoksni ar daudzām apakš-

zemes ejām, mīnu galerijām un pārakumiem. Šinī laikā

viņi nevien neatdeva pretiniekam pēdu zemes, bet div-

kārt paplašināja iejemto kaujas iecirkni. Tas pnasīja daudzu

strēlnieku sūru darbu, asinis un dzīvības. levainoja arī

abu strēlnieku bataljonu komandierus — Nāves salas ko-

mandantus pulkvežus Franci un Kalniņu. Pulkvedi Franci

ievainoja 28. jūnijā. Viņš kopā ar brigādes komandieri

N. Struņķis — Smagi ievainoto Nāves salas komandantu pulkvedi J.
Franci pārceļ zem vācu uguns labajā Daugavas krastā.
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un galvenās rezerves priekšnieku apstaigāja kaujas iecirkni,

iepazīstinādams tos ar nocietinājumu apkārtni. Šinī brīdī

kāda šāviņa šķēpele to ievainoja labā pēdā, sadragājot

kaulu, kā arī kontuzējot to galvā. Arī brigādes komandieri

šķēpele ievainoja kreisā rokas plaukstā un kreisā celī,

bet kapteini Bogoļubcevu kontuzēja. Pulkvedi Franci ne-

kavējoši pārveda Daugavas labajā krastā un evakuēja uz

latviešu strēlnieku apvienoto lazareti. Aizkustinoša bija

iemīļotā komandiera atvadīšanās no strēlniekiem, kuri asa-

rām acīs zvērēja viņu atriebt. Plkv. J. Francim ilgi nā-

cās dziedināties mūsu bataljonu apvienotā lazaretē. La-

zaretes galvenais ārsts Dr.med. J. Jankovskis pielietāja

visu savu ķirurga mākslu, bet ievainojums bij grūts un

nepadevās ātrai ārstēšanai. Sadragātā kāja piespieda pulk-

vedi ilgi palikt gultā un pilnīga izārstēšana nebij panākuma.

Plkv. Francis vairs nevarēja atgriezties pozicijās nest

grūto kaujas dienestu. Viņu iecēla par rezerves bataljona

komandieri, bet par 2. Rīgas latviešu strēlnieka pulka
komandieri nāca pulkvedis M. Peniķis. Pēc ievainojuma,

plkv. J. Francim atstājot bataljonu, korpusa komandieris

oficiālā pavēlē to cildināja, kā varonīgu, pašaizliedzīgu
Nāves salas aizstāvi. Salas komandanta pienākumus, sa-

skaņā ar pavēlēm un pulkveža Franča personīgo rīkojumu,

vajadzēja uzņemties kapteinim Bogoļubcevam. Kontūzijas

dēļ viņš atsacījās un pulkvedis Telešovs komandanta amatā

nozīmēja poručiku Javeinu, lai gan pavēlē kā nākošais

vietnieks bija nozīmēts štāba kapteinis Jurševskis no 2.

Rīgas bataljona. Štabskapteinis Jurševskis viņa neiecelšanā

saskatīja neuzticību latviešu bataljonam un pieteica ierunu

ģenerālim Machovkam. Vēlāk no pulka štāba pienāca pa-

vēle: štābskapteinim Jurševskim pagaidām uzjemties k(o-
-mandanta pienākumus.

Pulkvedi Kalniņu ievainoja un kontuzēja 29. maijā, kad

viņš apstaigāja kaujas iecirkni Nāves salā. Strēlnieki bija

stipri satriekti. levainoto salas komandantu nosūtīja uz

Rīgu, kur ievietoja apvienotā strēlnieku lazaretē. Koman-

danta pienākumus uzjēmās poručiks R. Klinsons.
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Posta ainas bija redzamas arī Daugavas labajā krāstā

līdz dzelzceļa uzbērumam, kur ilgus mēnešus pretinieks ap-

šaudīja strēlnieku aizmuguri un Rīgas-Daugavpils dzelz-

ceļa līniju. Naktīs, kad preču vilcienos pārvadāja kara

materiālus, pārtiku un karavīru ešalonus, vāci sāka apšau-

dīt mūsu dzelzceļu līniju un tās apkārtni. Visapkārt tūksto-

šiem krita lielgabalu šāviņu. Sagrautās sliedes sapieri gan

steigā izlaboja un dzelzceļa satiksmi atjaunoja, bet ne-

pagāja ilgs laiks, kad dzelzceļš bija atkal izpostīts. Katru

nakti no Rīgas uz Ikšķili un atpakaļ braukāja vilciens,
kas bija labi saredzams vāciešiem un arī Nāves salas aiz-

stāvjiem. Pretinieks zināmās vietās, kuras tas labi pār-

zināja, stipri apšaudīja vilcienu. Tamdēļ vilciens mēdza

pēc iespējas nepamanīts piebraukt pie atklātās vietas, kura

vāciem bija pārredzama un, tad pēdējo pārbrauca lielā

ātrumā.

Kādu nakti bīstamā vietā lokomotīves svilpja āķis bija

aizķēries aiz stiepules un vilciens visu laiku brauca stipri

svilpodams. Vāci domādami, ka te notiek viltība no mūsu

puses, šoreiz vilcienu neapšaudīja. Vēlāk gan pretinieks
izšāva uz dzelzceļa līniju kādus 80 šāviņus, sabojādams

dambi, bet bija jau par vēlu.
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„Zaļās šausmas" Nāves salā

Nāves salas aizstāvji sevišķu vērību piegrieza aizsar-

dzībai, pret vācu uzbrukumiem ar smacējošām gāzēm. Tas

bija nepieciešami, jo ievērojot vācu poziciju tuvumu un

atkāpšanās neiespējamību pār Daugavu, gāžu uzbrukums

varēja prasīt daudzu strēlnieku dzīvības.

Strēlnieki ik brīdi sagaidīja vācu gāžu uzbrukumu un

bija gatavi pārciest, šīs „zaļās šausmas."

Smacējošā gāze — chlors ir viena no šausmīgākām in-

dēm. Šī inde ļoti kaitīgi iedarbojās uz acu, elpojamo un

gremojamo orgānu gļotādu, rada asarošanu, klepu un vem-

šanu. Stiprā koncentrācijā smacējošās gāzes rada gļot-
ādas iekaisumu un uzpampumu, kas apgrūtina elpošanu un

smacē. lestājās gaisa trūkums, sirds nespēks un pami-

rums. Pie vēl stiprākas chlora koncentrācijas nāve iestā-

jās ļoti ātri, jau pēc dažām minūtēm.

Pretinieks vairākas reizes mēģināja laist smacējošās

gāzes. Bet latviešu strēlnieki bija modri. Pretējā gadījumā

maz kas būtu atlicies no latviešu strēlnieku bataljoniem.

Strēlnieki nostādīja sevišķus gāžu uzbrukuma sargus un

izpētīja vietas, no kurienes varēja sagaidīt vācu gāžu uz-

brukumus. Kad laiks bija labvēlīgs gāžu uzbrukumam, die-

nu un nakti, strēlnieki turēja gatavībā pretgāžu maskas.

Strēlniekiem bija aizliegts Nāves sala staigāt bez pret-

gāžu maskām.

Strēlnieki bija uzzinājuši vietas, no kurienes varēja sa-

gaidīt pretinieka gāžu uzbrukumus un tie viņas nekad

nepameta neuzraudzītas. Līdz ko pamanīja pretinieka po-

zicijās gāžu uzbrukuma gatavošanas darbus, gāžu balonu

un aparāta nostādīšanu, nekavējoši uz šīm vietām atklāja

artilērijas viesujuguni un sašāva briesmīgos balonus.

Visiem Nāves salas aizstāvjiem, ierodoties Ikšķiles tilta

gala nocietinājumā, salas komandantūrā izdalīja Kumanta-
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Viadukts un ceļš uz Ikšķiles nocietinājumiem Daugavas labajā krastā.

Zeļinska pretgāžu maskas, un pēc trijām nedējām, kad

tie atgriezās Daugavas labajā krastā, tās atjēma. Tomēr

reiz tā vienība, kurn nomainīja krievu 173. Kameņeckas

kājnieku pulks, bija aizgājusi atpūtā ar salas komandan-

tūras izdotām maskām, ko tai bija aizmirsuši atjemt.

Šādā liktenīgā brīdī vāci sarīkoja gāžu uzbrukumu.

Kameņeckas pulks, kas bija palicis bez maskām, smagi
cieta. Tas notika 1916. gada 8. oktobrī. Tāpat 174. Romeņas
un 176. Perevoločenskas krievu pulks. Vācu nāvīgo gāžu
uzbrukumā smagus upurus nācās nest arī latviešu strēl-

niekiem.

Tikai 13. oktobri, t. i. pec piecām dienam krievu armijas

virspavēlnieka štābs oficiāli ziņoja:

„Ikšķiles tilta gala nocietinājumu un poziciju priekšā
8. (25. sept) oktobrī pīkst. 4.30 min. dienā mūsu sargno-

dajas Jaudis izdzirda tuvākos vācu ierakumos troksni un

šņākoņu un tūlīt saoda indīgas gāzes smaku. Gāzes viļņu
kustība bija tik strauja, ka sargnodajā ne visi paguva uz-

likt maskas. Dežūrējošais tēlefonists, kareivis Kitajevs, ne-
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gribēdams zaudēt laiku uzliekot masku, dienesta pienā-

kumu izpildot nepiegrieza vērību nāves briesmām, un tur-

pinādams strādāt pie tēlefona, paguva paziņot bataljona
komandierim par gāžu uzbrukumu, pēc kam skrēja pa-

ziņot par briesmām karavīriem, kas atpūtās ierakumos aiz

sargnodaļas. Kitajevs paguva uzkliegt: „Gāzes, maskas!"

— tad nokrita un nomira. Sargnodaļa tūlīt izlaida signāla

raķeti. Vācieši pēc gāžu izlaišanas atklāja aizsarguguni,

šaudami ķīmiskiem lādiņiem pret tilta gala pozicijās aiz-

muguri un tēmēdami Daugavas labajā krastā. Pateicoties

signāliem, apcietinājumu aizstāvji paguva uzlikt maskas.

Uz pretinieku atklāja šauteņu, ložmetēju un bumbmetēju

uguni. Mūsu vieglā un smagā artilērija sakopoja uguni

pret ienaidnieka ierakumiem un gāzes mākoņiem. Pēc pir-

mā gāzes viļņa vācieši uzsāka uzbrukumu visā tilta gala

poziciju frontē. Šis uzbrukums, pateicoties mūsu ložme-

tēju darbībai un artilērijas ugunij, tika atsists, nodarot

vāciešiem lielus zaudējumus. Pie tam ar labi mērķētiem
mūsu artilērijas šāviņiem sadragāja ienaidnieka balonus

ar gāzēm. Pēc pusstundas vācieši no jauna izlaida gāzi un

pārgāja uzbrukumā, kas atkal tika atsists. Ap pīkst 6 vā-

cieši izlaida trešo gāzes vilni un mēģināja vēlreiz iet uz-

brukumā, bet bez sekmēm: Ikšķiles pozicijās aizstāvji sla-

veni aizstāvēja savus nocietinājumus".
1916. gada 8. oktobrī, kad sākās vācu lielais gāžu uz-

brukums, 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljons atradās

rezervē Kaparāmurā. Vāci izdarīja trīs gāžu uzbrukumus.

Taisni pīkst. 2.30 rītā sākās vācu uzbrukums ar smacējo-
šām gāzēm. Pēc pusstundas uzbrukums atkārtojās. Pus

četros izlaida pēdējo gāžu vilni. Vācu gāžu aparāti bija
uzstādīti pie Bunču mājām pret visu mūsu apcietinājumu

joslu. Pateicoties labvēlīgam vējam gāžu viļņi plūda pāri

mūsu ierakumiem Nāves salā un Daugavai. Nāvīgās gāzes

gūlās ierakumos, ejās un bedrēs, kā arī aizsniedza 2. Rī-

gas latviešu strēlnieku bataljonu Kaparāmurā. Naktī vā-

cieši vēl divi reizes izlaida gāzes, bet tās sasniedza mūsu

ierakumus vieglas miglas veidā un, pateicoties aizsardzības

līdzekļiem, zaudējumu no tām nebija.
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Jāzeps Grosvalds — Sanitāri satiksmes ejas Nāves salā.

No indīgās gāzes, kuras viļņi plūda plašā apkārtnē,

zāle, stādi un koku lapas novīta pozicijās un apkaime pār-

vērtās dzeltenzaļi krāsotā laukumā.

Ap pusdienas laiku, kad varonīgie Nāves salas aizstāvji,

ciezdami un mirdami baismā moku nāvē no indīgām gā-

zēm, vēl atradās savos ierakumos, divīzijas komandieris

deva rīkojumu 2. Rīgas strēlnieka bataljonam iet palīgā
Nāves salas cīnītājiem un iejemt labo kaujas iecirkni.

Jau gāžu uzbrukuma sākumā latvji steidzās no Kapar-
āmurā uz Ikšķiles tilta galu, lai dotos palīgā Nāves salas

aizstāvjiem — Kameņeckas pulka karavīriem. Smacējošās

gāzes jau bija sakrājušās ielejās, bedrēs un satiksmes



46

ejās. Strēlniekiem nācās iet pa pakalniem un klaju lau-

kumu un nelielos pulciņos viņi sasniedza Daugavas krastu

tikai pēc trijām stundām. Kamēr latvieši tuvojās krastam,

indīgo gāžu viļņi palika retāki un no viņiem tie necieta.

Vāci atklāja uz Daugavas krastu artilērijas viesuļuguni ķī-

miskiem lādiņiem, kuriem par upuri krita arī strēlnieki.

Daugavas labajā krastā bija daudz gāžu upuru. Sākumā

daudzi karavīri nesaprata vācu gāžu uzbrukuma lielo no-

zīmi. Tā 174. Romeņas un 176. Perevoločenskas pulka
sanitāri bija pārliecināti, ka Daugavas plašie ūdeņi padarīs

nāvīgās gāzes nekaitīgas. Tamdēļ arī nebija pielietāti ne-

kādi aizsardzības līdzekļi. Šai nolaidībai par upuri krita

divas minēto pulku rotas, kuras nebija laikā uzlikušas

gāžu maskas. Bojā gāja šo rotu 400 karavīri. Daugavas

labajā krastā arī 2. Rīgas bataljonā no gāzēm mira ap

20 un saindējās — ap 120 strēlnieku.

Sākumā neviens nepazina nāvīgo gāžu šausmas. Tikai

mutēs sajuta saldu mandeļu garžu. Oda pēc chlora. Tad nā-

vīgā inde sāka dedzināt kareivju plaušas un baltas putas

nāca no viņu mutēm. Kareivji izjuta šausmīgas sāpes.

Ar smacējošām gāzēm saindētie karavīri izskatījās šaus-

mīgi. Viņi konvulsīvi raustīdamies un izmisumā pūlējās

atgūt elpu. Viņiem trūka gaisa. Varonīgie cīnītāji centās

aizbēgt no šās atmosfairas, bet pietrūka spēka. Ķeroties

sev pie rīkles un krītot pie zemes, viņi rāpās uz priekšu.

Nāvīgi saindētos pārjēma nežēlīgs klepus. Gaisu satricināja

(šausmīgas vaimanas un neizsakāmās mokās mira salas

aizstāvji.

Tumšas sejas un prātu zaudējošas acis raudzījās uz

dzīvajiem, kas bija paglābti no indēm. Necilvēcīgi baismo

un satriecošo ainu papildināja nāvīgās indes upuri, kuru

pirksti bija saliekti, it kā tie gribētu noķert un aizturēt

dzīvību. No viņu drēbēm nāca asa un nepatīkama chlora

smaka. Šie varoņi savā nāves agonijā atstāja drausmīgu ie-

spaidu. Viņu sejas krāsa bija zaļgana un saēstās sejas

pantos vairs nebija cilvēcīga skata. Neviens nespēja at-

vieglot šo nelaimīgo ciešanas un apklusināt viņu vaidus.
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2. Rīgas bataljons nonācis Daugavas labajā krastā, ie-

jēma garo nocietinājumu rindu, lai krēslā pārceltos pāri

Daugavai kreisā krastā uz kaujas labo iecirkni, kur varo-

nīgais krievu Kameņeckas pulks gāja bojā vācu nāvīgo

gāzu uzbrukumā. Pulkā no indīgām gāzēm jau bija miruši

300 karavīru.

Arī Nāves salā, kurā vācu gāžu uzbrukuma laikā cīnījās

tās varonīgie aizstāvji, acīm atvērās drausmīga aina. Gāžu

saindētie karavīri atņirgtiem zobiem un acīm, kas gan-

drīz lēca ārā no acu dobēm, raudzījās pretim, bet tie ne-

varēja runāt. Viņi nolieca galvu un atbalstījās uz elkoņiem,
lielās sāpēs klepoja un spļāva. Citi gulēja mierīgi, kā ie-

miguši, vaigu noliekuši uz zemi. Tālāk lielās kaudzēs, sa-

sviesti cits uz cita, sastingušām sejām, gulēja nāvīgo gāžu

upuri.

Ciņa turpinājās liela niknuma. Asi un sausi tarkšķēja

ložmetēji:

Trak-tra-ra-rak, trak-tra-ra-rak.

Skaļi dunēja lielgabali: Bach, bach, bada-da-bach.

2. Rīgas bataljonā nebija pretgāžu masku, bet tikai

vienkāršas marles lupatiņas ar šķidruma pudelītēm. Tās

nederēja, krievu karavīri vācu gāžu uzbrukuma laikā ar

tām bija gājuši bojā. Tamdēļ strēlniekiem pārcelties uz

Nāves salu neļāva bataljona komandieris Kļaviņš. Viņš

steidzīgi pieprasīja divīzijas komandierim dot viņa ba-

taljona strēlniekiem pretgāžu maskas.

Divīzijas komandieris atbildēja Kļaviņām, ka arī Ku-

manta-Zeļinska pretgāžu maskas izrādījušās nederīgas

un tamdēļ ieteica strēlniekiem vācu gāžu uzbrukuma

laikā iedegt lielākus ugunskurus, kas būšot ļoti noderīgs

līdzeklis pret indīgām gāzēm. 2. Rīgas bataljons atradīšo-

ties vienīgi rezervē un to kauju pirmā līnijā nenovietošot.

Strēlnieku bataljonu nekādā ziņā nepārcelšot visbīstamā-

kā vietā — akmeņu lauztuvēs. Tomēr divīzijas komandieris

deva rīkojumu apmainīt latviešu strēlniekiem marlija mas-

kas pret respirātoriem, ko atjēma Batūrijas pulkam.
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Beidzot 37. korpusa štābs atsūtīja ap 40.000 Kumanta-

Zeļinska pretgāžu maskas, kuras izdalīja latviešiem un pā-

rējiem Nāves salas aizstāvjiem. Bija jau par vēlu. Nāves

salas krievu garnizons aizgāja bojā. Nāvīgām gāzēm bija

bagātīga pļauja. Kameņeckas pulkam Nāves salā pret va-

karu bija gājuši bojā tūkstoši karavīru, nakti miruši divi

tūkstoši cīnītāju. Brāļu kapos Kaparāmurā un Pikukalnā

apbedīti ap trīs tūkstoši karavīru, kuri cīnījās 44. kājnieku

divīzijas kareivju vienību rindās.

Juŗa krustu sūtījums Nāves salas aizstāvjiem — varoņiem.
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Gāžu uzbrukumos zaudē dzīvību

tūkstošiem kaŗavīru...

lestājoties krēslai latvieši pārcēlās liellaivās pāri Dau-

gavai, lai steigtos palīgā salas aizstāvjiem, kuru rindas

bija palikušas retas. Pretinieku artilērija bija nesaudzī-

ga un pār Daugavu lija viesuļuguns. Granātas un šrapneļi

plīsa Daugavā. Vācu šāviņi sadragāja mūsu kājtiltiņu, bet

pa atlikušo tiltiņa siju kāda latviešu rota devās otrā kras-

tā. Strēlnieki ar lielām pūlēm sasniedza Daugavas kreiso

krastu. Uz Daugavas labo krastu pārpildītās laivās pār-

veda Nāves salas aizstāvju līķus un saindētos karavīrus.

Gar Daugavas krastu garās un augstās grēdās gulēja

gāzēs nosmacētie cilvēki. Tas bija baigs skats.

Strēlnieki sakārtojās krastmalā un devās uz kaujas

iecirkņa bīstamāko vietu. Virs galvām ar negantu troksni

kauca un plīsa šrapneļu lādiņi, sējot visapkārt nāvi. Vi-

sas satiksmes ejas un ierakumi bija pilni gāzēs nosmacētu

kareivju. Turpat nāves agonijā mocījās šausmās pārvērs-

tām sejām zajās indes upuri. Drošsirdīgās strēlnieku sejās

neredzēja ne mazāko nāves baiļu un vēlēšanos izvairīties

liktenim. Kameņeckas pulka, kuru atvietoja latvieši, vairs

nebija. Bija miruši šī pulka 2000 karavīru, bet vēl atliku-

šie bija saindēti un nāvei nolemti. Liellaivās no nāves salas

aizveda Daugavas labajā krastā gāzēs nosmacētus vairāk

kā 2500 karavīrus. Brāļu kapos pie Tinužiem apbedija 44.

kājnieku divīzijas 4470 karavīrus, kuri gāja bojā vācu gāžu
uzbrukuma laikā.

2. Rīgas latviešu bataljons iejēma visus Nāves salas

nocietinājumus. Bataljona štābs novietojās tā saucamās

„bezdelīgu ljgzdās" Daugavmalas akmeņu lauztuvēs. No

labā krasta visu nakti salā nogādāja pulverizātorus, skā-

bekli un citus glābšanas līdzekļus. Visi 44. divīzijas ārsti

bija atsūtīti uz Nāves salu. Tomēr tie nevarēja atvieglot

saindēto karavīru ciešanas un glābt viņu dzīvības. Pēc
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diviem, trīs elpas vilcieniem indīgā gāze iedarbojās uz

plaušām un balseni un šie cilvēki šausmīgās mokās mira.

Bet palīdzība bija vajadzīga, jo vāci gatavoja nāvīgu trie-

cienu.

Kauja turpinājās visu nakti. Smacējošās granātas kau-

ca un plīsa bez apstājas. Vācieši vairākkārt mēģināja,

tuvoties mūsu ierakumiem, bet arvien tos atvairīja strēl-

nieku ložmetēji un šauteņu viesuļuguns. Šī cīņa prasīja

lielu varonību. Smacējošo gāžu šāviņi krita mūsu iera-

kumu tuvumā. Strēlnieki uzlika sejām jaunās pretgāžu
maskas. Maskās bija grūti elpot un cīnītāji smaka nost.

Trūka gaisa. Karavīri rāva nost maskas, lai gūtu svaigu

gaisu. Bet gaiss bija pilns smacējošām gāzēm un jau pēc

brīža maskas bija jāuzliek no jauna.

Tā bija titāniska cīņa, kādu tanī naktī izcīnīja latviešu

strēlnieki. Rīta miglā tēlojās šausmu aina: satiksmes ejas

un ierakumi bija pārpildīti smacējošo gāžu upuriem. Viss

bija pārklāts ar nāvīgo indi: šautenes, apģērbi, zābaki.

Tajā naktī gāja bojā no smacējošām gāzēm un krita daudz

2. Rīgas strēlnieku bataljona varoņu. Bet Nāves sala bija
atkal strēlnieku rokās un apcietinājumi glābti. Pagāja ve-

sela diena, kamēr laivās pārveda Daugavas labajā krastā

vācu gāžu uzbrukuma upurus.

Šī neaprakstāmā Nāves salas aizstāvju varonība palika
nezināma atklātībai. Par to, kā cīnījās un mira strēl-

nieki, klīda tikai leģendas. Kādā pusoficiālā novērtējumā

par šo varonīgo cīņu, kura prasīja tūkstošiem upuru Nā-

ves salā, laikrakstos parādījās tikai īss rakstiņš zem virš-

raksta „īsts varonis", ar šādu saturu:

„Ko spēj veikt un var darīt īsts varonis, to mums gaiši

pierāda sekojošs gadījums, par kuru jau augstā virspa-

vēlnieka ziņojumā minēts. Naktī uz 8. oktobri (26. sep-

tembri) uz Ikšķiles tilta apcietinājumu aizstāvju garni-

zonu vācieši izlaida vēl līdz šim nepazīstamas nāvīgas

gāzes. Tā kā jaunajām vācu gāzēm piemīt tā īpašība,
ka pēc viņu izlaišanas to tuvošanās nav redzama un vi-

ņu smacējošais spēks ir loti liels, tad arī gāzes izdevīgos

apstākļos, ja tās laikā nepamana, var nodarīt pretinie-
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kam jūtamus zaudējumus. Minētā naktī pirmais nāvīgo

gāžu tuvošanos pēc savādas smaršas manījis tēlefonists

Kitajevs. Sajuzdams tuvojošās briesmas, Kitajevs tomēr

nemēģināja vispirms sevi glābt, uzģērbjot pretgāžu mas-

ku un tā aizkavēties par dažām minūtēm, bet steidzās

glābt savus zemnīcās gulošos biedrus. Pieskrējis pie tiem,

Kitajevs tikai paspējis kliegt: „Gāzesl Maskas!" Uzmodinā-

jis gulošos biedrus, tas pakritis un miris varoņa nāvē.

Kritušais varonis izdarījis spīdošāko darbu. Nebēdājot

par sevi, tas par svētāko pienākumu atzinis glābt kaujas
biedru dzīvības. Par viņa varonību" armijas virspavēlnieks
izteicis atzinību tā pulka komandieram, kurš ieaudzējis
kritušam varonim šādas pienākuma jūtas un devis rī-

kojumu nosūtīt viņa piederīgiem varonim piešķirto go-
dazīmi — Jura krustu, kā arī vienreizēju naudas pabal-
stu — 100 rubļus. Kitajevs ar savu varonību glābis ne-

vien simtiem cīņas biedru dzīvības, bet arī tos nesagrau-

tos apcietinājumus, pret kuriem vācu „čemodāni" bija ne-

spēcīgi, un kurus tie nespēdami sagraut, domāja iegūt

barbariskā kārtā. Vēlāk, kad vācieši izdarīja pret mi-

nēto apcietinājumu kājnieku uzbrukumu, Kitajeva cīņas

biedri tiem sava glābēja nāvi pienācīgi atmaksāja."
Kā redzams, krievu armijas virspavēlniecība bija at-

zinusi par vajadzīgu oficiāli atzīmēt tikai viena karavīra

darbu kā priekšzīmi citiem, norādot viņa izcilu varonību

Nāves salas aizstāvēšanā. Bet tanī pašā laikā šādu va-

roņu Nāves salā vācu gāžu uzbrukuma laikā bija sim-

tiem un tūkstošiem, starp kuriem apbrīnojamu drosmi un

pašaizliedzību izrādīja latviešu strēlnieki.

Latvieši Nāves salā vācu gāžu uzbrukuma laikā pa-

vadīja astoņas dienas, nešķiroties ne brīdi no gāžu mas-

kām. Šīs astoņas dienas bija neizsakāmi grūtākas un šaus-

mīgākas par agrāk pavadītām trijām nedējām. Tā bija
izmisuma cīņa. Pretinieka pozicijās atradās ļoti tuvu. Ik

brīdi bija jābūt gataviem sagaidīt jaunus vācu gāžu uz-

brukumus. Visi strēlnieki stāvēja savās sargvietās, līdz

kamēr tos nomainīja kāda krievu karaspēka daļa. Viņi

cīnījās un mira, bet savus sargposteņus neatstāja.
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Pec Juŗa krustu izdalīšanas Ogre 1916. gada pavasarī. Sēdošās

grupas vidū bataljona komandieris plkv.-ltn. J. Kalniņš.

Ta bija izcila varonība. Šo varoņu priekša mums god-
bijīgi jānoliec galvas.

Dzīve Nāves sala bija pilna grūtību un šausmu.

Naktīs, kad satumsa un līdz rīta gaismai kaujas ie-

cirknī piegādāja kara materiālus un pārtiku, aizveda la-

bajā krastā ievainotos un kritušos. Steidzīgi laboja sa-

brukušos ierakumus un satiksmes ejas, sabojāto tēlefona

satiksmi. Pretinieks nesnauda. Mīnu lādiņi plīsa virs strēl-

nieku ierakumiem. Strādāja ložmetēji.

Tikai ceturtā daļa salas garnizona varēja uz īsu brīdi

aizvērt acis. Pārējiem bija jābūt nomodā. Tikai rīta gais-
mā nomainīja nakts sardzi. Ēdienu un vārītu ūdeni lie-

los traukos piegādājā pirmos ierakumos pīkst. 10 rītā

un 6 vakarā.

Neskatoties uz baiso dzīvi Nāves salas sargvietās,

strēlniekos arvien valdīja mošs gars. Viņi visādi centās

radīt pārmaiņas un jautrību nogurdinošā poziciju cīņā.

Arī, kad dažkārt pēcpusdienās vācieši sāka graut Nāves

salas aizstāvju pozicijās dažāda kalibra lielgabaliem, bai-

gajos brīžos, tie nezaudēja mieru un aukstasinību. Gan

lidoja pa gaisu koku stumbri, smilšu mākoņi, kauca gra-

nātas un šrapneli, bet strēlnieki — neuztraucās: pie šīs

elles viņi jau bļja pieraduši.
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Nav miera likteņupei — Daugavai...

Arī klusai, dižai, miera pilnai latvju likteņupei meln-

acei Daugavai nejāva rāmi viļņot. Bieži vien viņā pacē-

lās, vācu granātu uzburti, augsti ūdens stabi, kuru šlak-

stis krita atpakaļ traucējot tās mieru. Simtiem

nosistu un apdullinātu zivju peldēja uz leju. To centās

izmantot strēlnieki un mēģināja lejpus apšaudāmās vie-

tas Daugavā izzvejot „kontuzētās" zivis, un pēc labām

medībām ēda zivju zupu, ko vāci viņiem sagādāja. Se-

višķi veiksmīgas bija medības, kad Daugavas lejas pusē

uzbūvēja peldošo tiltu.

Vispār, cik vācu artilērijas uguns apšaudīšanas laikā

bija bīstama un nāvējoša fiziski un morāliski, tik vi-

ņa, apklustot, sagādāja strēlniekiem tīkamus brīžus. Līdz

ko uguens dienā aprima, visi devās kraujās meklēt vācu

lādiņu alumīnija un kapara galviņas. Bieži vien uz no-

kritušā lādiņa vietu strēlnieki steidzās bariem. Priekš

kam? Bet tie, kas strēlnieku laikus piedzīvoja, atcerēsies,

ka gandrīz visiem strēlniekiem, kuri atpūtā uz pāris die-

nām nokjuva Rīgā vai pie tuviniekiem, pirkstos bija tādi

savādi, balti gredzeni. Tie bija strēlnieku izgudrojums un

darinājums. No lādiņu galviņām izjēma aluminiju un iz-

kausēja. lepriekš jau ģipsā izgrieza vajadzīgo formu un

nu tik lējal Strēlnieki veidoja dažādas gredzenu formas:

riņķi ar sirdi, daudz izteicošu zvaigzni, dažā riņķī bija

iekausēta granātas šķēpelīte un t. t. Strēlnieki šos riņ-

ķus mīlēja, jo tie dzīvi atgādināja visu piedzīvoto un pie-

redzēto Nāves salā.

Strēlnieki lēja nevien gredzenus, bet no tā paša ma-

teriāla pagatavoja karotes, mazas statuetes un citas in-

teresantas lietiņas. lemuteņus sāka pagatavot no rokas

granātu degļu kapara caurulēm, izņemot no tām sprāg-

stošo dzīvsudrabu. Protams, notika arī nelaimes gadījumi

un viens otrs strēlnieks zaudēja nevien pirkstus un ro-
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Strēlnieki Nāves sala vaļasbrīžos pagatavo no šrapneļu galvām piemiņlietas.

kas, bet ari dzīvību. Bija jāsper stingri soļi, lai pārgal-

vīgo rīcību apkarotu.
Bieži vien virsnieku vai strēlnieku zemnīcās uz koka

galdiņa stāvēja strēlnieku izlieti galvas kausi ar krustām

saliktiem stilbu kauliem zem tā. Blakus bija noliktas pu-

ķes. Kā redzait, kaujas lauka armosfairā briesmu un nā-

ves tuvums nebija laupījis strēlniekiem iedzimto dziņu
pēc dailes. Viņi ieročiem rokās cīnījās par savas zemes

brīvību un viņas jauno kultūru, kurā jāvalda skaistu-

mam.

Visas neplīsušās vācu granātas vai šrapneļus strēl-

nieki pamazām izjauca, izlādēja un pārvērta vāzēs, sme-

ļamos traukos, bet pa lielākai daļai nosūtīja uz mājām

piederīgiem kā mīļu piemiņu no kaujas lauka. Šis karš

strēlniekiem bija svēts karš un viss, kas saistījāš ar cī-

ņām, kļuva svēts, atmiņas cienīgs.
Nāves sala attīstījās sava „ierakumu rūpniecība". Pre-

tinieka neplīsušo šāviņu izlādēšanai ierakumos bija ie-
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rīkotas pat „darbnīcas" ar speciālām ierīcēm. Strēlnieki

bija īsti meistari piemiņas lietu izgatavošanā un visu brī-

vo laiku lielā aizrautībā strādāja šo darbu.

Rītos un pievakarē, kad parasti kaujas troksnis bija

it kā aprimis, strēlnieki šos atpūtas brīžus pavadīja skandi-

nādami tautas dziesmas. Vācieši atbildēja, dziedot savas

kara dziesmas. Bieži vien abi pretinieki ierakumos spē-

lēja mandolīnas vai ģitāras. Likās, ka te vairs nav ienaid-

nieku, bet nodibinājusies draudzība starp abiem preti-
niekiem. Dažreiz rītos un vakaros starp mums un preti-

nieku bija vismiermīlīgākās attiecības, bet iestājoties krēs-

lai sākās abpusējas niknas cīņas uz dzīvību un nāvi.

Tā 16. jūnija naktī vācieši izšāva uz 2. Rīgas ba-

taljona 2. un 3. rotas ierakumiem ap 400 mīnu un dažā-

da kalibra šāviņu. Strēlnieki ložmetēji un bumbmetēji sa-

vukārt apklusināja vācu ložmetējus pie Liepāderēm, bet

nepagāja ilgs laiciņš, kad strēlnieku izlūki un slēpņi 2.

rotas priekšā jau sarunājās ar vācu slēpņiem.

Strēlnieki pateica pretiniekam, ka Austrija sakauta un

Francim Josefam iet slikti. Uz to vācieši atbildēja: „Velns

ar viņiem!"

Vāci savukārt sāka lielīties, ka viņu flote sakāvusi

ang]u floti un vaicāja strēlniekiem: „Vai jūs vēlaties tur-

pināt karu?" Latviešu atbilde skanēja: „Mēs tikai tagad
sākam karot!"

Vāci par tādu atbildi stipri sadusmojās, nolamāja strēl-

niekus un izsacījās, ka pēc divām, trijām nedējām viņi

būšot Rīgā. Strēlnieki uz to smiedamies atbildēja: „Mēs
drīzāk būsim Berlīnē, nekā jūs Rīgā. Labāk jau laikus

sagatavojiet mums garžīgas pusdienas un laipnu uzjem-
sanu!

Ar lielu plakātu virs ierakumiem strēlnieki paziņoja

pretiniekam jaunākos notikumus frontē. Kad vāci izla-



57

Atpūtas brīžos zemnīca. Raksta vēstules piederīgiem.

sija, ka Rumānija pieteikusi Austrijai karu, viņi strupi

atcirta: „Daudz ienaidnieku, daudz goda."

Vācieši kārtīgi piesūtīja mūsu strēlniekiem laikrakstus

un žurnālus. Kādu dienu salas nocietinājumu kreisajā ie-

cirknī strēlnieku dzeloņžogiem tuvojās trīs vācu kareivji

ar baltiem karodziņiem. Viņiem pretim devās trīs strēl-

nieki. Satikušies, pretinieki mierīgi sasveicinājās, sapīpo-

ja un pēc tam atgriezās ierakumos.

Parasti dienā pretinieks raidīja uz mūsu ierakumiem un

aizmuguri tikai dažas granātas. Turpretim naktīs kauja

uzliesmoja no jauna. Bija aizmirstas draudzīgās attiecī-
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bas. Abpusēji nepārtraukti strādāja mīnu metēji un bumb-

metēji. Lielgabalu un ložmetēju lādiņu krusa bira uz strēl-

nieku nocietinājumiem. Strēlnieki nepalika parādā. Tā ab-

pusējā divkauja nerima līdz rīta gaismai.

Kādreiz strēlnieku izlūki iepretim Liepāderēm nojēma

no vācu dzeloņstiepuļu aizžogojumiem plakātu ar uzrak-

stu, ka frontē no Pripetes līdz Rumānijai, no 17.—18. jū-

nijam, vāci sajēmuši gūstā 480 virsniekus, 25.000 kareivju,

42 lielgabalus un 50 ložmetējus. Šis plakāts bija atbilde

strēlnieku plakātiem par viņu uzvarām.

Nakts izlūkojumā strēlnieki no Bunču aptures pār-

svieda vāciešiem jaunākos laikrakstus, un vācu valodā

rakstītus paziņojumus, ka arī lūdza viņiem atsūtīt vācu

laikrakstus. Kad strēlnieki zobodamies pateica pretinie-

kam, ka viņu vadonis — vācu ķeizars Vijums saslimis ar

venērisku slimību, vācieši bija ārkārtīgi saniknoti un, iz-

beidzot sarunu, atbildēja, ka latviešus samalšot miltos, bet

došsirdīgos daņilovičus (480. Daņilovska pulka karavīrus)

sajemšot gūstā.

Kādu nakti (20. aprīlī) mūsu izlūki piezagās vācu dze-

loņžogiem un meta uz pretinieku bumbas. lenaidnieks at-

klāja uz strēlniekiem ložmetēju uguni no divām pusēm.
Vāci tonakt bija loti trokšņaini savos ierakumos. Viņi

dziedāja dziesmas un kliedza: „Krievi, atdodat Rīgu!"

Kādā pēcpusdienā strēlnieku bataljona orķestris spē-

lēja priekšējos ierakumos. Strēlnieki bija ļoti līksmi. Pre-

tinieks, laikam, bija pārsteigts par šādu strēlnieku prie-

ku. Pret 1. rotas labo spārnu, kur atradās neliela pļa-

viņa, iznāca divi vācieši un sāka zem strēlnieku mūzi-

kas dejot valsi. Viņiem pievienojās vēl daži vāci. Kad

strēlnieki izšāva uz dejotājiem, viņi nekavējoties noslē-

pās ierakumos un atklāja šauteņu uguni uz strēlniekiem.

Naktī uz 1. maiju vācieši mēģināja strādāt pie savu

ierakumu nostiprināšanas, bet strēlnieki viņus apšaudīja

ar šauteņu, ložmetēju un bumbmetēju uguni. Kad strēl-

nieki atklāja uguni, vācieši vairākkārt kliedza: „Kriev,

nešauj, vācietis nešauj, vācietim trūkst maizes."
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„Noceļ" vācu ragaiņus...

Nāves salas aizstāvji vēl tagad nav aizmirsuši dažas

spilgtas ainas no dzīves Nāves salā. Atstāsta šādu rak-

sturīgu gadījumu. Bieži vien strēlnieku izlūki mēdza nak-

tīs „nocelt" no vācu ierakumu priekšas stiepuļu ragaiņus,

kas bija viegli pārcilājami no vienas vietas otrā. Kādu

nakti, kad vācu posteņa sargs bija aizsnaudies, strēlnie-

ki bija aiznesuši no vācu ierakumu priekšas, — ap 80 soju

no viņu ierakumiem, — vairākus desmitus dzeloņstiepļu

ragaiņus un tos novietojuši savu nocietinājumu priekšā.
Nāves salas aizstāvji par šādu izlūku uzņēmību bija loti

sajūsmināti.

Rītam austot, kad ierakumos sākās dzīvība, pie pre-

tinieka bija dzirdams neparasts troksnis un skaļi rājieni.
Pēc kāda laika viss apklusa. Pēkšņi uz vācu ierakumu ma-

las uzrāpās kāds vācu kareivis. Pagriezis muguru pret

strēlnieku ierakumiem viņš palika stāvot kā sastindzis tēls.

Par gadījumu ziņoja salas komandantam un jautāja vi-

ņam, ko lai dara. Strēlnieki jau gatavojās atklāt uz vā-

cieti šauteņu zalvi. Bet salas komandants, nopratis Me-

tas būtību, pavēlēja: „Nešaujiet!" Vācu sargam, kas sarg-

postenī bija iesnaudies un strēlniekiem devis iespēju aiz-

stiept no pretinieka ierakumu priekšas visus dzeloņstiepuļu
ragaiņus, bija piespriests nāvessods. Lai vainīgais nebū-

tu jānošauj aizmugurē, viņam bija pavēlēts nostāties uz

ierakumu malas, lai mirtu no strēlnieku lodēm, tai vietā,

kur noticis pārkāpums...

Nāvei nolemtais nekustoši stāvēja ierakumu malā. Var

iedomāties viņa pārdzīvojumus. Katru mirkli varēja sa-

gaidīt strēlnieku šauteņu zalves. Bet valdīja klusums. Ne-

atskanēja neviens šāviens. Strēlnieki uzmanīgi raudzījās vā-

cietī, kas visu laiku stāvēja kā sastindzis. Arī pretinieka
ierakumos sekoja sava nelaimīgā biedra liktenim. Katra

minūte likās ļoti gara. Bija pagājis ilgāks laiks, kad uz
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Nāves salas varoņu pēdējais ceļš Pelču kapos.

nāvi notiesātais novācās no ierakumu malas, izciezdams

nāves šausmu sodu. Pēc kāda laiciņa no vācu ierakumiem

atskanēja saucieni: „Bravo Letten, bravo Lettenl"

Cik moŠs un drošs bija strēlnieku gars, — jo viņi

nevarēja neticēt savai uzvarai — tikpat cītīgi viņi rūpē-

jās par savu kara ieroču kopšanu un uzglabāšanu, kam

tāpat liela nozīme karavīra dzīvē.

Strēlnieku galvenais ierocis bija šautene. Tā bija viņu

draudzene baltās un nebaltās dienās. Ne velti viņu strēl-

nieki savās vēstulēs sauca par savu „sieviņu" un «līga-

viņu". Nāves salā augu dienu varēja redzēt strēlniekus

tīram šautenes, lāpām drēbes, apavus un t. t. Kad šau-

tenes bija izslaucītas tīras, viņas ielika speciāli pagatavotās

stāvās novietnēs turpat ierakumos, tā, lai katru mirkli

tās būtu pie rokas un bez kavēšanās varētu laist darbā.
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Lai gan strēlnieki dzīvoja radžu klintīs un zemē ie-

rakušies, nāves ēnā, viņu zemes alās un zemnīcās bija
redzamas pat dārza puķes un kautrās lauku skaistules.

Tās brašie latvju zēni — strēlnieki atnesa no «neitrālās

zemes", kas atrādās starp strēlnieku un vācu ierakumiem,

no „zastāvas" — 30 soļu attālumā no vāciem. Protams, tas

bija nakts darbs: dienu nedrīkstēja parādīties ārpus ie-

rakumiem. Un nakts laiks bija kā radīts visādām dēkām.

Apķērīgais strēlnieks pārvērta vācu granātas cilindri par

puķu vāzi. Viņš mīlēja poēziju grāmatās un dzīvē. Bet

tāds jau ir latvietis — viņš prot arī dzīves nestundā rast

skaistumu vai radīt to. Nenovīta puķes strēlnieku zemnī-

cās un neaprima dziesmu skaņas pat visgrūtākos izmi-

suma brīžos. Strēlniekiem karš bija — svēts uzdevums un

viņu siržu līksmi nespēja noklusināt pat vācu viesuļuguns.
Nāves salu bieži vien vācu artilērijas un mīnumetēju vie-

suļuguns pārvērta par īstu elli; ne par velti tik bieži

viņu pieminēja krievu armijas štāba lakoniskie ziņoju-

mi: „Vācieši koncentrēja viesuļuguni pie Ikšķiles tiltagala

apcietinājumiem." Ko nozīmēja šādi ziņojumi, zinās katrs

pasa-iLs kara dalībnieks...

Nāves salā pretinieku pozicijās atradās ap 100 soļu vie-

nas no otrām. Vācieši zināja, ka viņiem iepretim sēd lat-

vieši. Kādā jaukā vakarā balss no vācu ierakumiem skaidrā

latvieš i valodā sauca: «Klausiet, latvieši, kad jūs mums

Rīgu atdosiet?" Mūsējie atbildēja, lai vāķoties prom uz

Berlīni, citādi apsitīšot kā mušas. Un bārās un lamājās

ilgi, kamē'.- beidzot sāka svaidīties rokas granātām. Mū-

sējie teica- «Rīgu jūs gribiet, bet nemaz nešaujiet, lai-

kam, nabadziņiem aptrūcis lādiņu." Un vācieši sāka šaut

gan lielgabaliem, šautenēm, ložmetējiem.
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Latviešu strēln. bataljona strelnieces-brīvpratīgās Līna Čanka un Jevge-

ņija Možeiko.

3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljonā kā brīvprā-

tīgā bija iestājusies Kurzemes bēgle — Lina Čanka. Sie-

vietes strēlnieku bataljonos neuzjēma. Bet L. Čanka bi-

ja pārģērbusies kareivja drēbēs, nogriezusi īsus matus

un ar kādu savvaļnieku pulciņu aizgājusi uz 3. Kurzemes

bataljona kazarmēm, uz apmācības vietu. Viņu uzzīmēja

par sievieti. Bataljona komandieris brīnījās par to, kā-

dā ceļā viņa tikuse bataljonā, jo Organizācijas komiteja

sievietes nepiejēma. Izrādījās, ka viņai izdoti dokumenti

no Organizācijas komitejas uz kāda Jāņa Čairikas vārdu.

Viņas brālis trīs gadus atpakaļ bija miris. Jaunava pieru-
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nājusi kādu jaunekļi pieteikties uz viņas nelaiķa brāļa

Jāņa pases pamata. Bataljona komandieris beigās bija

ar mieru piejemf, un Līna Čanka sāka izpildīt strēlnie-

ka pienākumus, piedaloties bataljona kaujās pret ienaid-

nieku. Piedalījās arī Nāves salas aizstāvēšanā.

Kādu nakti Līna Čanka postenī stāvot aiz lielas pa-

tikas izšāvusi 100 patronas. Feldfebels apsūdzējis batal-

jona komandierim. Čankai draudējis sods zem šautenes.

Bet kad Čanka paskaidrojusi, ka šāvusi uz raķešu apgais-

motiem vāciešiem, kareiviskais komandieris tikai pasmai-

dījis. Citreiz Čanka pabāzusi cepuri ārā no tranšejas,

lai vācietis šauj mērķī, — vācietis savukārt par mērķi

pabāzis lāpstu. Ka lāpsta sašauta, to viņš ar zīmēm pa-

rādījis.

Vācieši pat zinājuši, ka bataljonā atradās sieviete un

dažreiz brēkuši sieviešu balsī.

Kad 3. Kurzemes bataljons ar komandieri pulkvedi Kal-

niņu pa nakti iejēmuši pozicijas Nāves salā, vācieši jau

otrā rītā saukuši: ,„Sveiks, pulkvedi Kalniņi"

Naktī uz 20. aprīli strēlniece Čanka dežūrēja tranšejās

postenī. Ap pulksten 3 rītā par daudz garlaicīgi palicis.
Vācieši pa retam šāvuši un skaisti illuminējuši. Viņa iz-

rāpusie > ārā uz valni un sākusi šaut. Vācu lodes gājušas

garām dziedādamas un viena ķērusi kreiso roku zem el-

koņa. Pēc drīzas atveseļošanās atkal ieradās pozicijās.

jūs zinātu, cik skaisti ir pozicijās!" stāstīja

Čanka. „Tā sprāgstošo šrapneļu un granātu mūzika, tā

nav aprakstāma, to tikai izjust, izbaudīt var. Kad kādu

laiku neapšaudas, kā pamiruši visi staigā, bet sāk šaut

- jūties tikpat kā koncertā."

1916. gada februāra beigās 3. Kurzemes latviešu strēl-

nieku bataljonā ieradās vēl viena brīvprātīgā no 14. Si-

birijas brigādes 4. baterijas — Jevģēņija Možeiko (Žeņa).

Viņa bija jau otru reizi aizbēgusi uz fronti no savas ģi-

mene 3Pēterpilī. Līdz lietas noskaidrošanai ar viņas ve-

cākiem, viņu piekomandēja 2. Rīgas bataljonam un ieda-
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Nāves salas aizstāvju pēdējā atdusas vieta pie Pelču mājām

lija 1. rota, kur atradās ari Lina čanka. Tas lai abām

kopā būtu ērtāki.

Cik zināms, Lina Čanka bija vienīga latviete-strēlniece.

Visu kara laiku strēlniece Čanka pavadīja pozicijās.

Apbalvota ar diviem Jura krustiem. Pārcieta visas Nāves

salas un Ķemeru-Slokas purvāju grūtības un bija laimīga,
ka var karot par Kurzemi, par Latviju. Līna Čanka apbal-
vota ar Lāčplēša kara ordeni.
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Strēlnieku trieciens nav atturāms...

Nāves salas aizstāvji — strēlnieki septiņu mēnešu lai-

kā nevien izturēja niknu pretinieka artilērijas, ložmetēju

un mīnu uguni, atsita vairākkārtīgus vācu uzbrukumus,

bet arī paši izdarīja vairākkārtējus uzbrukumus preti-

niekam.

Pēc atpūtā pavadītām trim nedējām 5. jūlijā 3. Kur-

zemes bataljons atkal devās pozicijās Nāves salā. Rīgas

frontē bija sagaidāms krievu 12. armijas uzbrukums, ku-

rā bija jāpiedalās arī Nāves salas garnizonam. To zināja

strēlnieki. Viņi vērīgi sekoja vācu darbībai frontē.

16. jūlijā 12. armijas komandieris ģenerālis Radko-

Dimitrijevs uzsaukumā armijas karavīriem norādīja, ka

vāci jāatsviež no Daugavas, uzbrūkot vācu pozicijām Nā-

ves salā Bunču māju rajonā. Galvenais trieciens pretinie-

kam bija paredzēts Smerdukju purva rajonā pie Ķekavas,

piedaloties apvienotām latviešu strēlnieku un krievu ka-

raspēka daļām.

Nāves salas garnizonam piekrita izdarīt demonstrā-

ciju frontē, saistot pretinieka uzmanību. Ja 12. armijas

galvenam uzbrukumam būtu sekmes, tad Nāves salas aiz-

stāvjiem bija jāuzbrūk Mercendarbes virzienā un jāie-

jem šis svarīgais punkts. Nāves salas komandants pulk-

vedis Kalniņš nolēma izdarīt demonstrāciju pēkšņā nakts

uzbrukumā pie Bunču un Liepāderu mājām. Šai uzbrū-

kumā piedalījās strēlnieku izlūku komanda podporučiki

Jureviča, 2. rota (podporučiks Rušmanis un praporščiks
L. Kalniņš) un krievu 480. kājnieku pulka 11. rota. Uzbru-

kumam vajadzēja sākties 17. jūlijā, kad mūsu artilērijai

bija uzdots vispirms graut pretinieka ierakumus un drā-

šu stiepuļu žogus, ar to masķējot mūsu īstā uzbrukuma

vietu. Tanī pašā laikā arī Rīgas pārējās frontes dalās

bija jānotiek demonstrācijai.
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N. Struņķis —
Latviešu strēlnieku nocietinājumi Nāves salā.

Pirms uzbrukuma strēlniekus sīki iepazīstināja ar uz-

devuma plānu, kurš katram bija labi jāpārzina.

Pirmā sāka darboties mūsu artilērija, kura grāva vācu

ierakumus un dzeloņstiepuļu žogus iepretim žīdu kapsē-
tai un pie Bunču mājām. Pretinieka ierakumu apšaudī-
šana turpinājās nepārtraukti gandrīz visu dienu. Vāci iz-

turējās pasīvi un uzmanīgi novēroja, kas notiks tālāk.

Mūsu artilērijai izdevās pilnīgi iztīrīt pretinieka stiepuļu

žogos tikai vienā vietā brīvu eju — 300 metru rietumos

no Bunču mājām. Ziemeļos no žīdu kapsētas mūsu liel-

gabalu uguns gan postīja pretinieka žogus, bet ejas ne-

radās.

Mūsu kājnieku uzbrukumam vajadzēja notikt vakarā.

Izlūku komandai bija uzdots līdz pulksten 10 vakarā ie-

jemt izejas vietu triecienam izvirzītos ierakumus pie Bun-
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ču mājām un pēc pusstundas pāriet uzbrukumā:

dīt vācu ierakumu priekšā esošos ragaiņus un ielauzties

vācu ierakumos, cenšoties iegūt pretinieka ložmetējus un

gūstekņus, pēc kam atgriezties savos ierakumos.

Vienai 2. rotas pusrotai (3. un 4. vadiem) praporščika

L. Kalniņa vadībā bija jāiejem līdz norādītam laikam

izejas vieta triecienam ielejā dienvidrietumos Bunču mā-

jām, iepretim artilērijas izsistām caurejām dzeloņstiepulu

žogos un jāiegūst vācu ložmetēji un gūstekņi. 2. rotas

2. vadam uzdeva iejemt izejas vietu triecienam satiksmes

ejā no mūsu ierakumiem uz Bunču mājām, un reizē ar

abām iepriekšējām trieciena grupām ielauzties pretinieka
lerakumos austrumos no minētās uzbrukuma vietas.

2. rotas 1. vadam, podporučika Rušmaņa vadībā, bija

jāizvirzās rudzu laukā rietumos no Bunču mājām un jā-
sedz trieciena grupu spārni pret vācu uzbrukumiem no

rietumiem, līdz ar to maldinot pretinieku par īstā uz-

brukuma vietu.

Liepāderu iejemšanai nozīmēja krievu 480. kājnieku

pulka 11. rotu, kurai uzdeva iebrukt pretinieka ierakumos

vienā laikā ar 3. Kurzemes bataljona vienībām.

Lai vācieši nemanītu uzbrukuma sagatavošanu, strēl-

nieki turpināja ierakumos nocietināšanas darbus un pa-

sāka parasto pretinieka ierakumu apšaudīšanu.
Pavēlē noteiktā laikā strēlnieku visas trieciena gru-

pas iejēma izejas vietas triecienam. Visu triecienā gru-

pu saskaņošana un uzbrukuma vadība bija uzticēta Nā-

ves salas kaujas sektora priekšniekam podporučikam
Klinsonam.

Vāci kaut ko gaidīja, jo viņu ierakumos valdīja ne-

parasts klusums. Nedzirdēja pat parasto naktsdarbu

troksni. Viņi nesāka arī apšaudīšanu.

Pīkst. 11 vakara visas strēlnieku trieciena grupas de-

vās uzbrukumā.

Strēlnieku izlūku komanda atbrīvoja sev ceļu vācu

dzeloņstiepulu žogos, izsviezdama uz vienu, otru pusi ra-

gaiņus un ielauzās pretinieka ierakumos.

Pateicoties strēlnieku uzmanībai un dzelzs gribai tiem
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Ienaidnieka pozicijās pretim mūsu Ikšķiles nocietinājumiem kreisa

kaujas iecirknī.

izdevās godam veikt uzdevumu. Viņi klusi pielīda gan-

drīz klāt vācu nocietinātiem ierakumiem, un tad kā vie-

sulis pārsteidza ienaidnieku. Tie bija neatturams vilnis...

Pretinieks attapās tikai tad, kad bija jau par vēlu...

Vāci pirmos ierakumos bija sagatavojuši šaušanai trīs

ložmetējus. Šoreiz viņiem neizdevās tos pat izmēģināt.

Strēlnieki jau atradās uz vācu ierakumu malas, kad iz-

šāvās gaisā viņu pirmā raķete un atskanēja pirmais šā-

viens. Vienā mirklī latvieši nokļuva vācu ierakumos, kur

pilnīgi pārsteidza pretinieku. Ar to uzvara bija izšķirta

par labu strēlniekiem. Strēlnieki laida darbā tikai rokas

granātas un durkļus. Lielā izmisumā vāci turējās pretim.

Pirmo ložmetēju latvju brašie zēni aiznesa strēlnieku po-

zicijās, bet otro tie sašķaidīja granātām. Trešo sabojāja.
Pirmos ierakumos gandrīz visi vācieši dabūja galu. Šo uz-

brukumu veica latvju 2. rotas pusrota un izlūku komanda.

Pēc šī varoņdarba latvieši atgriezās ierakumos. Izlū-

ku komanda un 2. rota zaudēja 13—15 strēlniekus, no

kuriem krita 9. Šos zaudējumus mūsu uzbrucēju grupa
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cieta galvenā kārtā atgriežoties savos ierakumos, jo vā-

cu artilērijas spēcīgā uguns nemitoši apšaudīja visu lat-

viešu strēlnieku kaujas rajonu.

Par vispārējo trieciena gaitu Nāves sala vēl sakāms

sekošais.

Kad atskanēja noklausīšanās posteņa signāls, pretinieks

sagaidīja strēlnieku izlūkus un apmētāja tos rokas gra-
nātām un pēc tam, izmantojot tumsU, atkāpās aizmugul-

rē. Arī parastās ložmetēju ligzdas, no kurām vāci at-

klāja uguni uz strēlnieku pozicijām, bija tukšas. Pretinieks

bija pārvietojis ložmetējus dzijāk aizmugurē un no tu-

rienes apšaudīja uzbrucējus. Kad vāci pamanīja mūsu trie-

ciena grupu darbību, viņi izšāva gaisā zaļu un sarkanu

raķeti (sprostuguns signāls) un pretinieka artilērija ne-

kavējoši atklāja stipru sprostuguni uz strēlnieku ieraku-

miem iepretim Bunču mājām un aizsprostoja pārejas Lī-

ves muižas rajonā.

«lesācies!" atskanēja strēlnieku rindās. Tiešām, visa

Nāves sala laistījās vienās ugunīs. Raķešu gaismā bija

redzami putekļu un dūmu mākoņi, kas klīda salā. Arī

kievu artilērija nepalika parādā un atklāja spēcīgu uguni

uz vācu ierakumiem un to aizmuguri.

Pretinieka šāviņi apbēra ar nāves sēklu Nāves salas

apcietinājumus, Daugavu un ceļus viņpus tās. Plīsa tūk-

stošiem granātu. No gaisa lija nāves lietus. Vāci domāja,
ka Nāves salas aizstāvji nāk plašā uzbrukumā un ap-

draud viņus tālā aizmugurē. Tamdēļ viņu viesuluguns ne-

rima, kauču strēlnieki jau sen bija atgriezušies savos ie-

rakumos. Vāci centās arī aizkavēt pienākt papildu spē-

kiem, kādēļ raidīja spēcīgu lielgabalu un ložmetēju ugu-

ni uz mūsu ierakumiem un aizmugurē. Gaisos nemitoša

kauca un urbās dažāda kalibra lādiņi. Šinī elles troksni

strēlnieku nervi bija saspīlēti līdz ārprāta robežām. Uz-

brukumā kontūzēja izlūku komandas priekšnieku prapor-

ščiku L. Kalniņu, ložmetēju komandas priekšnieku pod-»

poručiku Eizu un praporščiku Palmu. Krita 12 un ievai-

noja 94 latviešu strēlniekus. Arī pārējais Nāves salas gar-

nizons cieta no vācu artilērijas uguns.
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Peldošs tilts par Daugavu

Cīņu starplaikā strēlnieku izlūki veica pastiprinātus

izlūkošanas gājienus. Naktīs izlūki veiksmīgi darbojās ie-

pretim Liepāderu mājām, Bunčiem, Dāviem un Tilta-Ķi-

kutiem. Visur viņi vēroja pretinieka darbību. Bieži vien

mūsu zēni sasniedza pretinieka dzeloņstiepļu aizžogo-

jumus. To bija trīs joslas. Vācu stiepules bija resnas un

no tērauda. Tikai ar lielām pūlēm strēlnieki tas spēja

pārgriezt.

Ar šauteņu un ložmetēju uguni pretinieks bieži ap-

šaudīja strēlnieku labo ieicrkni un raidīja uz viņiem sim-

tiem šāviņu un mīnas. Viņš vairākkārt mēģināja iznākt

no ierakumiem, lai izkārtotu un izlabotu savus ragaiņus,

bet katrreiz to aizdzina strēlnieku uguns.

Nocietinājumi ģipša lauztuvju rajonā.
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Uz mūsu smagās artilērijas apšaudīšanu pretinieks pa-

rasti atbildēja ar viesuļuguni, apšaudot strēlnieku rotas

un izšaujot dažreiz 600—800 šāviņu un 500 mīnu.

2. jūlija rītā 2. Rīgas bataljons sajēma korpusa ko-

mandiera pavēli izdarīt brīvprātīgu demonstrātīvu uzbru-

kumu, saistot pretinieka uzmanību. Pēc mūsu artilērijas

viesuluguns, kurai bija jāizposta pretinieka dzeloņstie-

pulu aizžogojumi, divām izlūku brīvprātīgo grupām bi-

ja jādodas uz priekšu, jāiejem pretinieka aizžogojumi,

jāielaužas viņa ierakumos, kur jāsajem gūstekņi un pēc

tam jāatgriežas pie savējiem.

Mūsu artilērija atklāja viesujuguni uz pretinieka ie-

rakumiem. Arī vāci nesnauda un apšaudīja strēlniekus

granātām un mīnām. Mūsu artilērija gan izsita ejas pre-

tinieka dzeloņstiepulu žogos, bet ierakumus pie Bunčiem un

Liepāderēm nesagrāva. Šim mūsu strēlnieku uzbrukumam

jūtamu panākumu nebija.
Pāri Daugavai steigā uzbūvēja peldošo tiltu. lenaid-

nieks raidīja uz tiltu ap 300 šāviņu, no kuriem trāpīja

tikai 5. Sabojātās tilta daļas mūsu strēlnieki nekavējoši

izlaboja.

1916. gada oktobra beigās latviešu strēlniekiem atkal

nācās veikt plašāku uzbrukumu pretiniekam. 44. ķājnie-
ku divīzijas komandieris pavēlēja 2. Rīgas strēlnieku ba-

taljonam nomainīt 174. Romnas pulka bataljonu no Stri-

dekšiem līdz Laučiem-Sausās salas (pie Ogres ietekas)
dienvidaustrumu galā.

Strēlnieki nomainīja krievus un turpināja nocietināt

pozicijās. Strēlnieku brīvprātīgo komanda bija gatava sākt

pāreju Daugavai, un gaidīja pavēli. 31. oktobrī pavēle

pienāca un tajā bija norādīts, kā izdarīt uzbrukumu pāri

Daugavai. Laiks uzbrukumam bija izdevīgs. lestājoties
tumsai strēlnieki sāka ielaist Daugavā laivas. Pūta stiprs

dienvidus vējš. Laivas ielaida upē no Sausās salas dienvi-

dus krasta, iepretim Laučiem, un tām vajadzēja sasniegt
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Peldoša tilta būve par Daugavu pie Nāves salas.

Daugavas kreiso krastu norādītā rajona — pie kaļķu

cepļa.

Kad pirmā laiva bija ūdenī, mūsu baterijas sāka ap-

šaudīt pretinieka slēpņus un izsēšanās vietas spārnus. Lai-

vas ielaida Daugavā pēc. kārtas, pa vienai. Pavisam ie-

laida ūdenī 8 laivas ar 59 strēlniekiem.

Laivu ielaišanas laikā vāci nešāva, tikai apgaismoja

raķetēm upi. Daugavas spēcīgā straume un stiprais vējš

laivas ātri aiznesa līdz norādītām izsēšanās vietām Dau-

gavas kreisajā krastā. Pretinieks sāka apšaudīt upi šau-

tenēm un ložmetējiem.

Pirmā laiva ar 9 strēlniekiem, seržanta Mārseļa va-

dībā, piebrauca pie mērķa — kaļķu cepļa, kur atradās

pretinieka ložmetējs, kas apšaudīja upi. Neskatoties uz viņa

uguni, strēlnieki izcēlās malā un nogūlās krastā, lai sa-

gaidītu pārējos.

Otrā laiva ar 10 strēlniekiem, seržanta Ozolāna va-

dībā, piebrauca Daugavas kreisajam krastam soļus 50 le-

jup. Atstājuši pie katras laivas vienu strēlnieku, abu lai-
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vu strēlnieki devās uzbrukumā. Pārgriezuši stiepuļu žo-

gus, apmētāja pretinieka ložmetēju rokas granātām un

piespieda to pārtraukt uguni.

Mūsu baterija, nezinādama par strēlnieku izlūku iz-

kāpšanu krastā lejpus nozīmētā mērķa, turpināja apšau-
dīt kaļķu cepli upes kreisajā krastā. Viena granāta ieJ

krita mūsu strēlnieku grupā un ievainoja lielāko dalu
strēlnieku. Strēlnieki bija spiesti atgriezties laivās.

Trešā laiva ar 10 strēlniekiem, kaprāļa Gudriņa vadī-

bā, piebrauca kreisajam krastam, starp pirmo un otro

laivu, tanī laikā, kad tās sāka doties atpakaļ. Strēlnieki

novietoja laivās ievainotos, lai atgrieztos upes labajā kra-

stā. Pretinieks sāka apsvaidīt krastu rokas granātām, pie

kam sasita strēlnieku trešo laivu. levainotos novietoja

pārējās divās laivās. Laivas devās atpakaļ, pēkšņi Dau-

gavas vidū piepildījās ar ūdeni un nogrima. Strēlnieki

metās upē un izpeldēja malā pie Pempēteriem.

Ceturtā laiva ar 11 strēlniekiem piebrauca pa labi no

otrā kaļķu cepļa. Strēlnieki nevarēja izkāpt malā, jo vā-

cu dzeloņdrāšu aizžogojumi te sasniedza Daugavu. Tam-

dēļ viņi bija spiesti atgriezties atpakaļ, neciešot zaudē-

jumus.

Piektā laiva, piebraucot Daugavas kreisajam krastam,

apgāzās no vācu mestās rokas granātas. Visi strēlnieki

tomēr izglābās un atgriezās pie savējiem.

Sestā laiva, kaprāļa Kāpostiņa vadībā piebrauca ie-

naidnieka krastam mazliet lejup no ceturtās laivas. Strēl-

nieki izkāpa krastā un sāka griezt pretinieķa stiepuļu

aizžogojumus. Kad vāci sāka tos apiet, lai sajēmtu gūstā*

viņi metās laivās un laimīgi atgriezās labajā krastā.

Kad septītā un astotā laivas ar strēlniekiem ieradās

kreisajā krastā, pretinieka rindās izcēlās liels satraukums

un tie atklāja ložmetēju uguni. Tomēr strēlnieku rokas

granātas to apklusināja. Arī šīs laivas pēc izdarītā uzbru-

kuma atgriezās pie savējiem.
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Ierakumos uzbrukuma laikā

Šinī uzbrukumā latviešu strēlnieki zaudēja 18 ievaino

tos, 13 noslīka braucot atpakaļ un 3 pazuda bez vēsts

Daudzi izglābās pārpeldot Daugavu.

Pēc neveiksmīgā brauciena pāri Daugavai un uzbru-

kuma mēģinājuma, kas prasīja prāvus upurus, uzbrukuma

dalībniekos un pārējos strēlniekos garastāvoklis bija stipri

nospiests.
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Kad „darbojas" virsi. Erdmanis...

Aculiecinieki par šo latviešu strēlnieku uzbrukumu pie

Ogres ietekas stāsta:

Jau ilgāku laiku šinī rajonā nebija sajemts gūstā ne-

viens vācietis, tādēļ divīzijas komandieris, uz armijas ko-

mandiera priekšlikumu uzaicināja 2. Rīgas latviešu strēl-

nieku bataljona komandieri plkv. Kļaviņu organizēt ša-

jā rajonā pārcelšanos pār Daugavu, augšpus Nāves salai,

ar nolūku iebrukt vācu pozicijās un sajemt kontrolgū-

stekņus. Bataljona komandieris apspriedās ar saviem virs-

niekiem un nāca pie slēdziena, ka tādas „medības" būs

bez panākumiem un nesīs vienīgi zaudējumus, ko pa-

ziņoja arī divīzijas komandierim. — Pēc dažām dienām

divīzijas komandieris uzaicināja pie sevim 2. Rīgas latv. bat.

k-ri un paziņoja, ka, neskatoties uz viņa noraidošo atbildi,

2. Rīgas latv. strēln. bataljonā virsnieks virsleifn. Erd-

maniš, kurš esot arī jūrnieks, uzjemoties organizēt uz-

brukumu pār Daugavu. Bataljona komandieris vēl jē-

mās pierādīt, ka šis plāns neizvedams, tomēr divīzi-

jas komandieris palika pie sava un pavēlēja komandēt

virsi. Erdmani ar izlasītu izlūku un strēlnieku komandu

uz Ogri, jo tur esot visizdevīgākie apstākļi šās operāci-

jas izvešanai. Erdmanim — tā vārds bieži minēts sa-

karā ar pulkv. Brieža traģisko likteni Maskavā — jā-

dodot pilnīga rīcības brīvība un viņam jāskaitoties tieši

divīzijas komandiera padotībā. Uz šīs pavēles pamata
izraudzīja no pulka 65 drošsirdīgākos izlūkus un 52 brīv-

prātīgi uz šo operāciju pieteikušos labākos strēlniekus,

ar kuriem tad Erdmaniš novietojās Ogrē, lai stātos pie

operācijas sagatavošanas.

Kad 24. oktobrī viss 2. bataljons pārcēlās uz Ogri

pārjemt Daugavas labā krasta aizstāvēšanu no Ikšķiles līdz

Ogrei, Erdmaniš atkal nāca 2. Rīgas latv. bat. komandiera

tiešā padotībā, bet viņš lepojās ar savu padotību divīzijas
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Pirmā kaujas iecirknī.

Latviešu strēlnieki ierakumos Nāves salā 1916. g. jūnijā. X plkv.

Kalniņš, XX poručiks K1 inso n s, podpor. Eiz a, podpor. Si -

liņš. Sed 37. korpusa komandieris ģen.-ltn. Tretjakovs, aiz

poručika Klinsona 3. Sibīrijas divīzijas komandieris ģen.-ltn. Ko -

ļankovskis.

komandierim un bataljona komandiera pavēles lāga ne-

gribēja pildīt. Pēc bataljona komandiera norādījuma, Erd-

manim uzdotās operācijas izvešanai vajadzēja noteikti iz-

mērīt un aprēķināt Daugavas straumes ātrumu pie da-

žādiem apstākļiem, lai iepriekš noteiktu gaitu, kādā

laivas varēs virzīties; labi izpētīt vācu pozicijās Dau-

gavas kreisā krastā, lai pēc laivu piestāšanās nebūtu lieki

pārsteigumi; nodibināt pareizu kontaktu ar krievu artilē-

riju v. t. t.

Tuvojas oktobra beigas, laiks bija auksts un drīz bija

gaidāms sals; pienācis pēdējais brīdis stāties pie operā-
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cijas izvešanas. 31. oktobrī bataljona komandieris noteik-

ti aizrādīja Erdmanim, ka šinīs dienās nekavējoši jāiz-

ved uzbrukums, jo vēlāk tas nebūs iespējams. Uz to Erd-

maniš atbildēja, ka viņam viss sagatavots un uzbrukumu

viņš izvedīs nākošā naktī.

Bataljona komandieris vēl deva pēdējos aizrādījumus:

pielietāt aizsargu līdzekļus pret aukstumu, uzģērbt kor-

ķa vestes, gadījumam, ja nāktos peldēt; lai visas 8 lai-

vas no Ogres upes grīvas nolaiž reizē, un lai virsleitn.

Erdmaniš pats brauc fiotilijas priekšgalā v. t. t. Ba-

taljons iejēma savas pozicijās Daugavas labajā krastā un

visi ar nepacietību gaidīja, kā norisināsies pārcelšanās

un uzbrukums vācu pozicijām Daugavas kreisā krastā.

Pl. 9.20 vakarā visām laivām reizē vajadzēja iziet no Og-

res grīvas, bet pa tālruni bataljona štābā pienāca da-

žādas neskaidras ziņas: laivas atiet viena pēc otras, ci-

tas jau kreisā krastā, citas vēl labā, dažas apgāzušās,

strēlnieki noslīkuši v. t. t. To ziņoja divi piekomandētie

virsnieki, bet no uzbrukuma vadītāja, virsleitn. Erdmaņa
nekādas ziņas nepienāca. Kad pieprasīja Erdmanim pa-

skaidrojumu, pēdējais pēc ilgākas meklēšanas bija atro-

dams kādā zemnīcā, un kad ieradās pie bataljona ko-

mandiera, tad nekādus paskaidrojumus tas nevarēja dot,

jo pašā sākumā bija savu komandu pametis un noslēpies
drošā vietā.

Bataljona komandieris aizgāja pats personīgi noskaid-

rot apstākļus uz vietas, pie kam izrādījās, ka Erdmaniš

nav vis laidis laivas reizē un pats braucis pa priekšu, bet

nolaidis vienu laivu pēc otras, apm. pēc 15 minūtēm

un kad pirmās laivas jau bijušas kreisā krastā, citas vēl

atradušās labajā. Ar pēdējām teicies braukt pats Erd-

maniš, bet kad kreisā krastā jau iedegusies cīņa un strā-

dājuši vācu ložmetēji, viņš nozudis un vairs nav bijis
atrodams. Tādēļ arī pēdējās divas laivas no labā krasta

nemaz nenobrauca. Tāļāk noskaidrojās, ka ūdens strau-

me nav bijusi aprēķināta un tālab, ka pūtis stiprs dienvi-

dus vējš, tad laivas visas nogājušas zemāk par nozīmētām

vietām. Otrā laiva piestājusies krastā tieši pret vācu lož-
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Nāves salas patvertnēs.

metēju, kurš strādājis visā spēkā. Neskatoties uz to, varo-

nīgie strēlnieki metušies uz drātīm, griezuši tās un ar

rokas granātām apklusinājuši vācu ložmetēju. Arī krie-

vu artilērija pēc norunas atklājusi uguni, bet tā kā laivas

nebija piestājušas iepriekš nozīmētās vietās, viena granāta

iekritusi pirmo divu laivu strēlnieku pulciņā, kuri cīnīju-

šies pie vācu drāšu žogiem. No sprāgstošās granātas gan-

drīz visi strēlnieki ievainoti un daži nosisti. Vieglāk ievai-

notie gājuši atpakaļ pie laivām. Viena laiva no vācu rokas

granātas bijusi sasista un piepildījusies ar ūdeni. Pa to

laiku piebraukusi, starp abām pirmām laivām, trešā laiva,

no kuras pieci strēlnieki skrējuši uz vācu drāšu žogiem,

bet pārējie palīdzējuši grūti ievainotos ienest abās veselās

laivās un nobraukuši no krasta. Drīz vien, nezināmu ap-

stākļu dēl abas laivas nogrimušas un ievainotie strēlnieki

noslīkuši. Pieci trešās laivas strēlnieki, kurus vācieši ie-

lenkuši no visām pusēm, metušies atpakaļ un, pār-
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peldot Daugavu, laimīgi sasnieguši labo krastu. Pēc tam

piebraukusi ceturtā laiva, bet strēlnieki nav tikuši malā,

jo vācu drātis atradušās pašā Daugavas malā un vācieši

pa to laiku bij attīstījuši stipru šauteņu un ložmetēju

uguni. Laiva atgriezusies atpakaļ. Arī sestā laiva stipras

apšaudīšanas dēļ nevarējusi piebraukt malā un atgriezu-

sies atpakaļ. 7. un 8. laivas, ar kurām taisījies braukt pats

Erdmaniš, nemaz no labā krasta nav nobraukušas. To laivu

priekšgalā, — kuras sasniedza kreiso krastu, — atradās

vienīgi apakšvirsnieki. Uzbrūkot neizpostītiem vācu stai-

pūļu žogiem, kopā ar izlūkiem un strēlniekiem, viņi rādīja

patiešām varonības priekšzīmi. Un no šiem 18 ievainotiem

varoņiem, 17 dabūja galu Daugavas ledainā ūdenī, nogrim-

stot kopā ar sadragātām laivām. 3 strēlnieki krita un pa-

lika pie vācu drāšu žogiem Daugavas kreisā krastā. Pā-

rējie, kuri pārpeldēja ledus auksto Daugavu, pateicoties

pielietātiem līdzekļiem, nopietni nesaslima, bet ieguva vie-

nīgi stipras iesnas.

Tā bija vienīgā 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona
strēlnieku neveiksme ar tik smagiem zaudējumiem. Viņa.

atstāja uz strēlnieku gara stāvokli ļoti nospiedošu ie-

spaidu.

Pēc šādas virsniekam nepiedienīgas rīcības, bataljona

komandieris atcēla virsltn. Erdmani no rotas komandiera

amata un nodeva kara tiesai, par savas karāspēka daļas
atstāšanu kaujas laikā, par ko Erdmanim draudēja nāves

sods. Bet tā kā tieša vilkās gausi un 1917. g. uznāca revo-

lūcija, virsltn. Erdmaniš dezertēja no pulka un tā izglābās

no pelnītā soda.

Kad bataljonus pārvērta par pulkiem, plkv. Kļaviņu
iecēla par pulka komandiera vietas izpildītāju, līdz de-

cembrim, kad par pulka komandieri iecēla pulkvedi Peniķi.

Pretinieks bija palicis ļoti modrs un visu laiku apgais-

moja Daugavu raķetēm. Pie kaļķu cepļa un Siļķēm vāci

novietoja trīs starmešus, ar kuriem apgaismoja strēlnie-

ku ierakumus Sausā salā un iecirkņa labajā spārnā. Mūsu
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Patvertne — aiz smilšu maisiem Nāves sala. Ar X — plkv.-ltn

J. Kalniņš, XX — poručiks Klinsons, XXX — podp. Kalniņš.

artilērija savukārt apšaudīja vācu starmešus un vienu sa-

sita.

Strēlnieku rotas turpināja nostiprināt pozicijās. Nāves

salā grūti nācās izbūvēt pastāvīgus nocietinājumus, jo tos

sagrāva pretinieka artilērija un mīnu metēji. Tamdēļ gan-

drīz pastāvīgi nācās veidot jaunus ierakumus un nocie-

tinājumus. Strēlnieki, atrazdamies Nāves salā, bez ieraku-

miem uzbūvēja 15 patvertnes, 7 zemnīcas, pielāgoja apdzī-

vošanai 5 ēkas, veidoja ierakumus un satiksmes ejas, izlika

vairākus simtus ragaiņu, ierīkoja ložmetēju ligzdas, noju-

mes un pagrabus municijai, platformas bum'bmetējiem un

mīnu metējiem.

Nāves salas aizstāvju uzdevumus strēlnieki veica lielā

pašaizliedzībā un viņiem piekrita visa atbildība par pozi-

ciju noturēšanu. Armijas vadība bija droša, jo zināja, ka

uz latviešiem var pajauties. Kad 1916. gada rudenī radās

nodoms visas latviešu strēlnieku vienības izmantot ko-
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pējam uzbrukumam Rīgas frontē, lai atbrīvotu Kurzemi,

strēlniekus Nāves salā nomainīja un pārvietoja uz Olai-

nes rajonu. Tad nāca vēsturiskās 1916./17. gada Ziemas-

svētku un janvāra kaujas, kurās pirmo reizi latviešu strēl-

nieki kopēji pārrāva pretinieka fronti Tīreļa purvā un

ļiejēma Ložmetēju kalnu, lai uzvaras gājienā dotos uz Jel-

gavu. Ja būtu strēlniekiem laikā doti papildu spēki, droši

vien strēlnieku uzbrukumam un panākumiem būtu tālā-

kas sekmes. Strēlnieki guva panākumus, bet smagie vel-

tīgie zaudējumi tos ļoti sarūgtināja.

Krievu karaspēka dajas Nāves salā atradās vienas līdz

1917. gada jūlijam, kad patvarīgi atstāja Ikšķiles tiltaj

gala nocietinājumu. Tas bija Krievijas revolūcijas sekas,

kuras ietekmē krievi frontē vairs nedomāja par cīnīšanos,

bet par drīzāku atgriešanos mājās. Karavīros trūka discip-

līnas, jo neatbildīgi aģitātori savās runās tos galīgi dezor-

ganizēja. 19. jūlijā sākās vācu vispārējs uzbrukums Rīgas
frontē. Armijas vadība un karavīri tikai tagad atjēdzās,
bet bija jau par vēlu. Gan mēģināja latviešus pārvietot uz

Ikšķiles tilta gala rajonu, bet tas vairs nelīdzēja: Nāves

sala — Rīgas atslēga — jau bija vācu rokās un Rīgu vairs

neizdevās glābt. Strēlnieki cīnījās ar apbrīnojamu varo-

nību, ciezdami smagus zaudējumus, bet zaudēto nevarēja

atgūt. Strēlnieki atkāpās Vidzemē un rudenī uzsāka ērkš-

ķainās svešniecības gaitas plašajā Krievijā...

Cīņas 7 mēnešos Nāves sala latvju bataljoni bija zau-

dējuši ap 1800 karavīru, no tiem ap 300 kritušus.
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Nāves salā Latvijas atbrīvošanas cīņās

Bija pagājuši nepilni trīs gadi no neaizmirstamām strēl-

nieku cīņām Nāves salā. Šinī laikā bija daudz pārciests

un... pārvērties. Nāves salas varonīgie aizstāvji — strēl-

nieki bija jau sen nolikuši savus ieročus. Nāves salas

teiksmas grima aizmirstībā. Daja strēlnieku aizklīda pla-

šajā Krievijā, daļa atgriezās savās sētās, bet dala, nodibi-

noties Latvijas valstij, iestājās nācionālās armijas rindās.

Tad Daugavas krastos Nāves salā uzliesmoja jaunas

cīņas. Tur cīnījās mūsu nācionālās armijas drošsirdīgie

karavīri.

Bija pagājis neilgs laiks, tikai daži mēneši, kamēr mūsu

varonīgais Latvijas atbrīvotāju pulciņš — daži simti —

atstāja Rīgu 1919. gada janvāra sākumā, kad lielinieku

armijas karaspēks iebruka Latvijā. Nepagāja ilgs laiks

Ierakumi.
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un mūsu jaunie, tēvijas mīlestības apgarotie karavīri sāka

atvairīt ienaidnieka uzbrukumu un to apturēja Zemgales

klajumos. Sākās mūsu nācionālā karaspēka atbrīvošanas

cīņas. Latvijas ziemeļos pie Valkas cīnījās ziemeļnieki,
Kurzemē pie Ventas — kalpakieši. Jūlija sākumā Vid-

zeme, Kurzeme un Rīga bija atbrīvotas no ienaidnieka.

Bet tad oktobrī sākās vēsturiskās cīņas pret Bermontu.

Šīs cīņas prasīja lielu pašuzupurēšanos, cīņas sparu un

varonību. Pirmie uzbrukumi Rīgai bija atsisti un preti-
nieka pulki atradās Daugavas kreisajā krastā. Lai gian

starp mūsu un pretinieka spēkiem atradās platā Dau-

gava, un arī tiltu gali mūsu pusē bija izgriezti, nebija viegli
aizstāvēties mūsu divām, salīdzinot ar pretinieku, vāji ap-

bruņotām divīzijām, nenācās viegli nosargāt 90 klm garo

fronti no jūras līdz Jaunjelgavai.

Tuvākais Rīgas rajons bija no mums pietiekoši stipri

aizsargāts, bet uz austrumiem mūsu fronte palika vājāki

sargāta. Pretinieks bija arī pietiekoši bagāti apgādāts da-

žādiem kaujas piederumiem.

Šinī lielo cīņu laikmetā atkal parādījās armijas virs-

pavēlnieka ziņojumos vārds „Nāves sala". Oktobra vidū

mūsu armijas virspavēlnieka štābā bija ienākušas ziņas,,
ka pretinieks pārgrupējas, lai dotu mums triecienu Ikš-

ķiles vai Jaunjelgavas rajonos.

Šo stāvokli vajadzēja izmantot. Tamdēļ armijas virs-

pavēlnieks ģenerālis J. Balodis pavēlēja pāriet Daugavu

Bolderājas, Mazjumpravas, Ikšķiles-Nāves salas rajonos.

Latgales divīzijai vajadzēja pāriet Daugavu Bolderājas

rajonā, bet Vidzemes divīzijai pārējās vietās. 15. oktobrī

Latgales divīzijas komandieris ģenerālis K. Berķis straujā
uzbrukumā ar savu divīziju iejēma Bolderāju. Tas bija pir-

mais smagākais trieciens pretiniekam, kas vēlāk vaina-

gojās jauniem panākumiem.

4. Valmieras kājnieku pulka frontē pretinieks stipri

apšaudīja Doles salā 3. bataljona rotas, bet 2. bataljona

rajonā tas uzsāka uzbrukumu. Tā kā 2. bataljons bija iz-

stiepts 8--9 kilometru garā frontē, viņa rīcībā nebija pie-
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Tipiska Nāves salas blindāža.

tiekoši stipras rezerves, ar ko veikt pretuzbmkumu. Tam-

dēļ cits neatlika, ka pavēlēt rotām novietoties Ikšķiles

rajonā. Pie Ikšķiles Daugavas kreisajā krastā valmierieši

iejēma pozicijās, kurās atradās 6. tin 7. rotas. Pa labi līdz

Salaspilij, Daugavas labo krastu apsargāja 5. rota, bet

pa kreisi - - Elstera un Borkuma salas iejēma 8. rota.

Pretinieks sāka uzbrukumu. Mūsu karavīri izrādīja lie-

lu varonību. Mēs zaudējām 2 kritušos un 6 ievainotos, to

starpā arī 6. rotas komandieri.

Pretinieks iejēma vecos ierakumus Nāves salā ļoti tuvu

no 4. Valmieras kājnieku pulka 6. un 7. rotu pozicijām, kā-

dēļ tās pastiprināja ar 5. rotu. Tā kā mūsu karavīri bija

ļoti aktīvi un pastāvīgi apdraudēja pretinieku, 21. ok-

tobrī vāci atstāja ierakumus Nāves salā un atkāpās dažus

kilometrus dienvidu un rietumu virzienos.

Nākošās dienās Nāves salas rajonā notika niknas sa-

dursmes ar pretinieku, kura'artilērija apšaudīja mūsu rotu

jierakumus. Sevišķi stipras sadursmes notika 1. novembrī,

kad rīta agrumā mūsu 2. bataljona rotas devās izlūku gā-

jienā. 7. un 8. rotas vadi kreisā spārnā drīz vien sadūrās

ar stiprām pretinieka nodaļām, kas mūsējās piespieda at-

kāpties savos ierakumos. Vienīgi daļa 5. rotas aizvirzījās



86

kādus 25 kilometrus uz priekšu un, sakaujot pretinieku,
to aizdzina. Tanī pašā laikā tas jau bija paspējis atspiest

7. un 8. rotas vadus un iejemt kalnu mūsu labā spārnā —

pretim 6. rotas ierakumiem. Tad leitnants Priedītis ar sa-

viem diviem vadiem atbrīvoja mūsu ceļu, saistot ar to

pretinieka kreiso spārnu, kas apšaudīja 7. rotu Nāves salā.

Valmierieši izdarīja arī sekmīgus izlūku gājienus un

naktī uz 20. oktobri pie Čukstēju mājām saspridzināja

ienaidnieka lidmašīnu, kas priekš nedējas bija nometusi

bumbas uz Ogres tilta. Lidojot atpakaļ šo lidmašīnu val-

mierieši bija sašāvuši un tā bija spiesta nolaisties purvā,

no kurienes vāci to vēlāk izvāca un novietoja Čūksteļos.
Valmierieši ar saviem uzbrukumiem un pastiprinātu iz-

lūku darbību Nāves salas rajonā lielā mērā atviegloja
mūsu armijas galveno spēku uzbrukumu un Rīgas atbrī-

vošanu. Mūsu izlūki darbojās ļoti sekmīgi un dažkārt

aizvirzījās no Nāves salas vairākus kilometrus pretinieka

aizmugurē. Dažreiz satiekot pretinieka pārspēku, uzsaka

ar to niknu apšaudīšanos, pēc kam atgriezās savās pozi-

cijās Nāves salā. Valmierieši izlūkošanu izdarīja gandrīz
katru dienu, saistot vācu uzmanību, kamēr tanī pašā laikā

norisinājās Torņakalna atbrīvošanas cīņas. Tādā kārtā Nā-

ves salas rajonā vāci bija spiesti atstāt prāvus spēkus!

un līdz ar to atviegloja mūsu armijai atbrīvot Rīgu. Tā

9. oktēbrī pie Nāves salas pienāca pretinieka lielāka no-

daļa, kura apšaudīja 6. rotas ierakumus ar mīnu metējiem,
bet 5. un 7. rotas —

ar artilērijas uguni. Bet jau 11. no-

vembrī mūsu nācionālā armija uzsāka vispārēju uzbruJ

kurnu, atbrīvojot Pārdaugavu un vajājot pretinieku Jel-

gavas virzienā. Tanī pašā laikā arī 4. Valmieras pulka rotāsi

kas atradās Nāves salā, kopā ar pārējām pulka rotām

uzsāka uzbrukumu, iejēma Baldoni un devās tālākās uz-

varas gaitās.

Latvijas varoņi — nācionālās armijas karavīri sīvās

cīņās atbrīvoja Latviju. Šie drošsirdīgie vīri nepazina at-

kāpšanos. Uzvara sekoja uzvarai.
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Kur atdusas leģendārie varoņi

Nāves salas upuru skaits liels. Katru nakti laivās ie-

vainotos un kritušos nogādāja Daugavas labajā krastā.

Šo upuru bija tik daudz, ka Daugavas krastā radās vai-

rākas kapsētasL

3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljons ierīkoja savu

kapsētu pie Pelču mājām. Uz turieni, pēc iespējas, nogā-

dāja visus kritušos. Apbedīšana bija svinīga, atdodot bei-

dzamo godu kritušiem varoņiem.

Kad latvieši atstāja Nāves salu, kapsēta bija izvēr-

tusies loti plaša. Tajā guldīti vairāk kā divi simti kritušo

Nāves salas aizstāvju. Katru kapa kopiņu greznoja balts

glīts priežu krusts ar piemiņas plāksni, kurā atzīmēts kri-

tušā vārds, uzvārds, dzimšanas un nāves diena.

Latviešu strēlnieku kreisa iecirkņa rezerves zemnīcas Nāves salā

1916. g. 12. jūlijā.
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Tagad strēlnieku brāļu kapos pie Pelču mājām paceļas

glīts akmeņa piemineklis, kuru noslēdz krusts. Visapkārt

kapiem valnis. Kapsētai divas ieejas, grantēti celiņi un

katrā malā 2 akmens soli.

Akmeņa pieminekļa vienā pusē uzraksts:

~1916. g. varonīgās kaujās
Nāves salā kritušo

92 3. Kurzemes latviešu strēlnieku

bataljona
neaizmirstamai piemiņai."

Pieminekļa otrā pusē:

„Mana tauta tu ilgi dzīvosi

Tavi dēli prot nomirt slaveni."

Tagad kapu kopiņas apvienotas nodalījumos — zāļu
laukumos. Atsevišķi krusti no kapu kopiņas novākti.

Kapsēta atrodas skaistas birzs malā. Visapkārt valda

klusums un svēts miers. Rets ceļinieks te iegriežas. Ti-

kai kritušo cīņas biedri labprāt uzmeklē varoņu kluso

atdusas vietu un noliek ziedus uz viņu kapiem. Apmeklējot

Nāves salu, ieteicams iegriezties arī latviešu strēlnieku

kapsētā pie Pelšu mājām. Šī īpatā un glītā kapsēta uz-

glabājusies un atstāj neaizmirstamu iespaidu.

Daudzus kritušos latviešu strēlniekus — Nāves salas

aizstāvjus — apbedīja Ikšķiles kapsētā un pie Kapar-
āmura.

Ikšķiles kapsētā — Brāļu kapu latviešu strēlnieku no-

dalījumā — apbedīti: kara laikā — 72, bet pēc kara izrakti

kaujas laukos un apbedīti kapos — 45. Kapsētā paceļas
stalts akmeņa piemineklis. Pieminekļa vienā pusē uzraksts:

„Še dus 2. Rīgas bataljona
75 latvju strēlnieki,

krituši varonīgās cīņās pret vāciešiem —

Nāves salā 1916. g."

Pieminekļa otrā pusē:

„Cikkārt jūs te atnāksiet

brāļu — sirds valodā mēs

ar jums runāsim klusot."
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Latviešu strēlnieku lazaretes blindāža Ikšķiles nocietinājumos.

Vēl kara laikā latviešu strēlnieki apbedīti savā no-

dalījumā Brāļu kapos pie Kaparāmurā un Šiliņu kapsētā
uz Turkalna-Tinužu ceļa ap 200 latviešu strēlnieku. Ka-

parāmurā bija ierīkoti visplašākie Brāļu kapi. Tie atrodas

skaistā uzkalnā. Te guldīts ārkārtīgi liels skaits Nāves

salas upuru. 2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu bataljonu

atsevišķā nodalījumā guldīja arī strēlniekus. Te guldīti
arī 1916. g. 5. oktobra vācu gāžu uzbrukuma upuri —

vairāki simti slavenā krievu Kameņeckas kājnieku pulka
karavīri. Visi tie krituši, aizstāvot Nāves salu. Latviešu

strēlnieki tagad pārvesti un apbedīti Brāļu kapos Ikšķilē.

Kaparāmurā kapos ierīkota glīta kapsēta un uzcelts pie-
mineklis vācu karavīriem. Kādu kilometri no Kaparāmurā

kapiem pie Lielsiliņiem ierīkota otra kapsēta un uzcelts

piemineklis vācu karavīriem. Vēl tālāk Piķuķalnā atrodas

visplašākie Brāļu kapi. Šajos Brāļu kapos redzamas milzu

kapu kopas, kur vienā kapā guldīti 1470 Kameņeckas kāj-
nieku pulka virsnieki un kareivji, kas gāja bojā vācu gāžu
uzbrukumā 1916. g. 5. oktobrī. Te milzu kapos iedalī-

tas rindas, starp kurām uzcelta maza altāra vieta, kurā
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vēl tagad redzama svētbilde. Arī šaī kapsētā uzcelts pie-

mineklis vācu karavīriem. Pieminekļa uzrakstā atzīmēts,

ka kopējā kapā dus 12 vācu, 2 latviešu un krievu kara-

vīri. Zemāk vācu valodā šāds teksts:

„Viņi visi mira

Uzticami, savam pienākumam
Pret savu tēvzemi!

Lai gods viņu piemiņai!"

Kaparāmura un Piķukalna uzkalnos apbedīti 44. kāj-
nieku divīzijas 4000 kareivju. Visi tie ir krituši aizstāvot

Nāves salu.

Nāves salā gan nebija vietas, kur apbedīt kritušos

cīnītājus, bet tomēr daudzi, daudzi te atrada savu beidzamo

atdusas vietu. Bieži vien gadījās, ka vācu iznīcinošā ar-

tilērijas uguns dienām nedeva iespēju novākt kritušos un

tie saules tveicē sāka izplatīt neciešamu smaku. Tad kri-

tušos apraka turpat uz vietas.

Kritušos strēlniekus Nāves sala nogādāja arī Rīga,
kur apbedīja Brāļu kapos.

Lielu un svētīgu darbu kritušo strēlnieku kapu uz-

meklēšanā un viņu atlieku apbedīšanā kopējos kapos Iķš-

ķiles kapsētā veikuši Ikšķiles iedzīvotāji. Šai darbā daudz

pašaizliedzības izrādīja inž. Resnā kundze. Kapus uzrā-

dījuši apkārtnes saimnieki, kuru zemēs tie atradušies.

Raksturīgi nostāsti ir par atsevišķas kapu kopiņas at-

rasto strēlnieku traģisko pēdējo gaitu.

1918. g. vasarā atgriezušies no Krievijas divi latviešu

strēlnieki. Pie Ikšķiles stacijas vācieši strēlniekus apcie-

tinājuši, noveduši līdz parkam, kur izģērbuši un teikuši

tiem: „Bēdziet kapsētā. Ja aizbēgsit — paliksit dzīvi!"

Viens strēlnieks ticis līdz grantsbedrēm, kur to ķērusi vācu

nodevīgā lode un viņš saļimis. Otram izdevies izskriet

vācu ložu krusai un iemukt parkā. Viņš uztraukumā atkal

uzdūries vāciem, kuri to turpat uz vietas nošāvuši un ap-

rakuši inž. Resnā zemes gabalā parkā.

Vācu okupācijas laika 1918. gada atgriezušies no Krie-

vijas latviešu strēlnieki Krūmiņš un Liepa. Braukuši pa
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Jāzeps Grosvalds — Latviešu strēlnieku lauku lazarete.

lielceļu, lai nokļūtu Daugmales pagastā savā dzimtenē.

Tie laimīgi nokļuvuši līdz Bulles mežsarga mājām, kur

uzdūrušies vācu sirotājiem. Nepalīdzējušas abu lūgšanas.
Vācieši teikuši: „Bēdziet uz purvu. Ja izbēgsit — paliksit

dzīvi." Abiem nelaimīgiem strēlniekiem tomēr nav izde-

vies izbēgt un tos ķērušas vācu lodes. Vācieši pavēlējuši

Bulles māju iemītniekam vecajam Kacenam izrakt nošau-

tiem strēlniekiem kapu. Kad kaps bijis izrakts metru garš

un tikpat dziļš, tie teikuši: „Pietiekl" Pa priekšu iegrūduši

kapā vienu, tad uzsvieduši tam virsū otru strēlnieku. Kaps

bijis par īsu un līķi saliekti. Tad uzbēruši zemes un kā-

jām pieminuši. Kad pēc kara inž. Resnā kundze atrakuši

kapu, atrastas abu strēlnieku atliekas. Abu kauli bijuši
sadzīti pamīšus.

Uz Ogres-Rīgas ceļa kada kapa atrasts nezināms Lat-

vijas atbrīvošanas cīņu dalībnieks, kuru vācieši noslepka-
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vojuši atkāpjoties. Latviešu karavīram bijušas satītas abas

rokas dzeloņstaipulēm.

Mūsu pienākums ir rūpēties par šo varoņu piemiņu. Visi

tie ir krituši aizstāvot Nāves salu — šo mūsu dzimtenes

stūrīti, lai latvju tautai būtu gaišākas dienas un labāka

nākotne. Šos kapus uzmeklēsim un neļausim tiem aizaugti

Kā svētumu glabāsim šo varoņu piemiņu, kas atdevuši

dārgāko — savas dzīvības. Šie varoņi klusē, bet viņu darbi

mums stāsta par retu pašaizliedzību, tautas un dzimtenes

mīlestību.

Tagad Nāves salā — strēlnieku bijušo cīņu izcilākā vie-

tā — paceļas stalts piemineklis, kas saredzams jau no

vairāku kilometru attāluma. Līdz piemineklim viegli no-

kļūt pa dzelzceļu, braucot līdz Sauleskalna vai Ikšķiles

stacijām, gan ar autobusu — līdz Līves muižas dzirnavām,

no kurienes pa skaistu šoseju, noejot vienu kilometru

nonākam pie pieminekļa. Šoseja iet gar pieminekli. Uz

pieminekli ved plašas kāpnes.

Pieminekļa viena puse uzraksts:

„Mūžam neaizmirstamai

Nāves salas cīnītāju
II Rīgas un 111 Kurzemes

latviešu strēlnieku

pulku varoņu piemiņai."

Pieminekļa otrā pusē lasāms:

„Tēvuzemes mīlestību

Pirmā vietā stādījāt,

Latvju dēlu varonību

Visām tautām rādījāt."

Kā dzīvs piemineklis dažus desmitus soļu attālumā no

pieminekļa atrodas strēlnieku mūzejs-mītne, kur sakopoti
vēsturiskie materiāli — Nāves salas varonīgo aizstāvju cīņu

gaitu attēlojums, kas paudīs jaunai paaudzei un apmeklē-

tājiem lielo cīņu laikmeta varoņgaru un ticību latvju tau-

tas spēkam, brīvībai un neatkarībai savā dzimtajā zemē.
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Jāzeps Grosvalds — Mirstošais kareivis.

Katrai tautai ir sava svētnīca, kur atdusas viņas ievēro-

jamākie darbinieki, brīvības un neatkarības cīnītāji un

sargātāji. Mums arī ir šāda svētnīca — Brāļu kapi, kur

atdusas mūsu varoņi.

Varoņu godināšana ir viena no visu tautu visskaistā-

kām paražām. Šī paraža ir dabīga. Viņa sakņojas divos

motīvos. Pirmais motīvs ir pateicība par varoņdarbiem

savas tautas labā. Otrais — parauga uzstādīšana, lāi tāu-

tas nākošās audzēs rastos vīri, kas pa tautas varoņu pē-

dām kāpj Olimpā.
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Latviešu veco strēlnieku laikmets un Latvijas atbrī-

vošanas cīņas modināja varoņgaru tādā spēkā un spo-

žumā, ka latvieši nostājās varonīgo tautu rindā. Ne velti

dzejnieks saka:

„Nav Viesturs vien vairs dižciltīgs,

Nav Lāčplēsis vien cēls,

Mums kara vētrās piedzimis

Jauns spēcīgs zemes dēls!"

Par mūsu veciem strēlniekiem un nācionālo armiju

var droši sacīt: cik vīru, tik varoņu!

Šiem varoņiem uzcelti Brāļu kapi un Brīvības piemi-

neklis ar uzrakstu: „Tēvu zemei un brīvībai".

Tikpat svēti ir Brāļu kapi un pieminekļi, kas paceļas

daudzās Latvijas vēsturisko cīņu vietās. Tādas vēsturis-

kas piemiņas vietas, kur tagad uzcelti mūzeji, ir Airītēs

— kalpakiešu varoņiem — un Nāves salā — latviešu ve-

ciem strēlniekiem.

Šīs vietas stāsta par Latvijas varoņu laikmetu, un kā šī

laikmeta cīnītāji nav baidījušies savu dzīvību nolikt tur,

kur tēvzeme to prasījusi. Tāpēc tā zeme, kas sārtojās no

viņu sirdsasinīm, ir drošs un stiprs pamats mums, mūšu

tautas nākotnei un valstij. Viņu sētā varonības sēkla iz-

plaukusi par krāšņāko ziedu mūsu tautas vēstures vainagā.

Tamdēļ apstaigājot vēsturisko cīņu vietas —

Lai tauta jūt še staigājot:

Dzīvs, kas par brāļiem nomirt prot.
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salā.



96

Vēsturisko cīņu varoņi tautas piemiņā

mūžam dzīvos!

1935. gada vasarā latviešu strēlnieku cīņu vietu Nāves

salā apmeklēja valsts un ministru prezidents Dr. K. Ul-

manis. Viņu pavadīja Latvijas atbrīvošanas cīņu virspa-

vēlnieks un kara ministrs ģen. J. Balodis ar valdības lo-

cekļiem.

Pie Nāves salā celtā pieminekļa kritušiem latviešu strēl-

niekiem Dr. K. Ulmanis ministru kabineta vārdā nolika

krāšņu vainagu. Viņš sacīja:

„Šinī brīdī, kad uz šīs asinīm slacītās zemes ieradies

valsts prezidents un valdība godināt to piemiņu, kas cī-

nījās un krita par Latvijas valsti, tautu tin zemi, lai atļauts

man kritušo slavu vairot, pateicībā noliekot šos ziedus."

Valstsvīri dziļā cienā nolieca galvas un klusi pieminēja

kritušos varoņus. Paskaidrojumus sniedza kara apgādes

pārvaldes būvniecības daļas priekšnieks plkv. Galindoms.

„,Nāves salas piemineklis uzcelts 1924. g.," teica Dr.

K. Ulmanis, „bet līdz šim nekas netika darīts apkārtnes

izdaiļošanā un ērtas satiksmes ierīkošanai. Tagad valdība

veikusi pirmos priekšdarbus. Likti pamati sarga mājai un

izbūvēts ap 2 klm garš ceļš uz pieminekli. Ekskursanti

ērti varēs piekļūt piemineklim. Bez tam jāgādā, lai arī

vilcienā varētu ērti sasniegt Nāves salu."

Tagad visu šo varoņu piemiņai Nāves salā uzcelts pie-

miņas mūzejs, kurš vēstīs nākamām paaudzēm par lie-

lajiem notikumiem Daugavas krastos, par dedzīgām va-

roņu sirdīm un asinīm, kuras slacījušas šo zemi, lai droša

stāvētu latviešu valsts.

Piemiņas mūzejā saimniecības ēkas cēlusi apgādes pār-

valdes būvniecības daļa pēc daļas priekšnieka plkv. Ga-

lindoma plāna. Būves darbus uzsāka 1936. g. pavasarī un

nobeidza tā paša gada rudenī. Būvē izmantoti daudzi mūsu

senču pārbaudīti celtniecības paņēmieni. Visas ēkas celtas
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3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona mācības komandas izlaidums

1916. g. Nāves salā. X bataljona komandieris plkv.-ltn. J. Kalniņš,

no viņa pa labi podporučiki: Caune, Lāva, šteinhardts, Ši-

liņš un Štābskapteinis Klinsons. Pa kreisi — žēlsirdīgā māsa,

podpor. Kaugars un Eiza, praporšč. V a g a 1 s un podporučiks J u -

r e v i č s.

no apaļiem baļķiem, klātas niedru jumtu. Saimniecības

dzīvojamā ēka pati lielākā. Tajā ved sarkano ķieģeļu kāp-

nes. Masīvas ozola kolonas atbalsta jumtu. Verot ozo-

la durvis, nokļūstam mājas priekšnamā, kurā kamīnvei-

dīgi iemūrēta lielās piemiņas mūzeja istabas krāsns kur-

tuve. Pa kreisi durvis ved mūzejā istabā, kas ir liela un

gaiša. Istaba pusotra stāva augsta, izlikta ar priežu par-

ketu un skujota raksta griestiem. Tajā novietotas vitrīnas

ar šajā apkārtnē notikušo cīņu piemiņas priekšmetiem, al-

bumi ar fotouzņēmumiem, kartes, šēmas un citi mate-

riāli par Nāves salas aizstāvju varonīgām gaitām. Istabas

krāsns mūrēta no gaišdzelteniem Bauskas podiņiem, ar

trim siltuma rieriem un rotāta īpatām vara pogām.

No priekšnama pa labi iekārtotas istabas un virtuve

mūzeja saimniecības pārzinim. Lielākā istaba domāta vie-

siem.
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Ēkas otra stāva ved koka kāpnes. Tur izbūvētas divas

istabas ekskursantiem.

Netālu no mūzeja ēkas celta īpata saimniecības klē-

tiņa, ar lieveni, zem kuras izbūvēts pagrabs. Klētiņā ved

lokveidīgas trepes. Saimniecības kūts apvienota ar ērtu

ratnīcu, kura domāta arī ekskursantu satiksmes līdzekļu
novietnei.

Piemiņas mūzeja saimniecības zemes kopplatība ir ne-

pilni 6 ha, no kuras lielā tiesa ir bijušie, pa daļai sabru-

kušie un smilšu aizbērtie ierakumi. Ik uz soļa redzami

sarūsējušu dzeloņstiepuļu mudžekļi. Mūzeja pārzinis un

saimniecības vadītājs — latviešu vecais strēlnieks paskai-
dros par vēsturiskām cīņām.

Piemiņas mūzejs tagad ērti sasniedzams no abiem Dau-

gavas krastiem. No Rīgas-Jaunjelgavas ceļa šoseju un ze-

mesceļu d-ts izbūvējis ceļu, kas nobeidzas upes malā.

Šī ceļa galā satiksmei pār upi pašlaik ierīko pārceltuvi, no

kuras tikai daži simts metri līdz Rīgas-Daugavpils ceļam
un Saulkalnes stacijai.

Kritušo Rīgas un Kurzemes latviešu strēlnieku pulku

piemiņai celtā obeliska smailei piestiprinātas trīs zeltītas

zvaigznes, — simbolizēdamas šai novadā dažādos laikos un

kaujās kritušo varoņu piemiņas vienību tautā. Šai vienībai

celts arī jaunais mūzejs. Pie mūzeja —. saimniecības augļu
dārzs, košuma krūmi un puķes.

Varoņu piemiņas muzejs Nāves sala paudīs strēlnieku

un jaunās Latvijas cīnītāju slavu.

Tautas Vadoņa un ģen. J. Baloža ierosinājums un gā-
dība ir pamatā Nāves salas varoņu piemiņas mūzeja cel-

šanai un viņu karstākā vēlēšanās: lai šīs vietas lielo, asi-

ņaino notikumu mācība stiprinātu pienākuma apziņā un

tēvzemes mīlestībā visas zemes iedzīvotājus un viņu nā-

kamās paaudzes!
Līdz ar to pa daļai veikts Latvijas atbrīvošanas

cīņu vadoņa ģen. J. Baloža pēc cīņu izbeigšanās izteiktais

vēlējums, — cienīgi apzīmēt tās vietas, kur brīvības cīņās

notikušas ievērojamas kaujas un krituši dzimtenes labā-
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kie dēli. Ģen. J. Balodis izsacījās, ka kritušiem varoņiem

ceļami nevien pieminekļi, bet kaujas vietās veidojamasi

īpatas celtnes, kuru sargi būtu vēsturisko cīņu dalībnieki:

tie varētu jaunajai paaudzei un tūristiem sniegt ziņas par

vēsturisko cīņu nozīmi un gaitu. Ar gandarījumu var vē-

rot šī vēlējuma piepildījumu.
Musu vēsturisko cīņu varoņi tautas piemiņa mūžam

dzīvosi

J. Grosvalds — Dzīve zemnīcā.
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Leģendārās cīņas Nāves salā —

viņas aizstāvju atmiņās

Ģenerālis J. Francis

2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona komandieris" un Nāves

salas komandants par leģendārām cīņām stāsta:

Pagājuši vairāk kā 20 gadu no veco strēlnieku cīņām

Nāves salā pasaules kara laikā. Šinī laikā pāri Latvijai

brāzušies lieli vēsturiski notikumi. Tamdēļ nav arī brī-

nums, ka ilgais laika sprīdis un tie dzēsuši daudz no

atmiņas par latviešu veco strēlnieku leģendārām cīņām

Nāves salā. Tomēr acu priekšā atdzīvojās pagājušie

latviešu strēlnieku laiki, un kā kinolentā viss pārredzams

un pārdzīvojams. Atkal nāk prātā daudzi sīkumi no pa-

gājušiem lieliem notikumiem.

1915. gada rudenī krievu armija zem vācu spiediena at-

kāpās pāri Kurzemes un Zemgales klajumiem. Atkāpšanās
notika drudžainā steigā pāri Daugavai pie Ikšķiles. Kad

pēc pārcelšanās Daugavai bija nodedzināts tilts, izrādījās,
ka dažas krievu rotas bija aizkavējušās Daugavas kreisajā

krastā, un vairs netika pāri upei. Šīs rotas nostiprinājās

uz vietas, lai aizstāvētos vācu uzbrukumos. Arī vāci ap-

stājās. Vēlāk krievu armijas vadība atzina par izdevīgāku
šinīs pozicijās nostiprināties. Tā radās Nāves sala. Krievu

karaspēka daļas sargāja Nāves salu līdz 1916. gada pava-

sarim, kad armijas vadība atrada par nepieciešamu no-

dot Nāves salas aizstāvēšanu latviešu strēlniekiem.

Latviešu strēlnieku bataljoni dažos mēnešos bija iegu-

vuši slavu kā priekšzīmīgi un drošsirdīgi cīnītāji, izturē-

juši pirmās ugunskristības un niknas kaujas pie Ķeka-

vas, Slokas un Ķemeriem. Latviešu strēlnieki jau bija

kaujās norūdīti, „apšaudīti" un ar kaujas praksi.

Nāves salas aizstāvēšanu pirmais uzjemas 3. Kurzemes

latviešu strēlnieku bataljons un pēc ik 3 nedēļām viņu
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nomainīja 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljons. Tā tur-

pinājās līdz 1916. gada oktobrim, kad abus minētos lat-

viešu strēlnieku bataljonus pārcēla no Nāves salas citur.

Pirmais, ko latviešu strēlnieki uzsāka Nāves salā, bija
— iejemto poziciju un ierakumu nostiprināšana. Šajā darbā

latvieši ielika visu enerģiju un zināšanas. Tiešām strēl-

nieki varēja lepoties ar savu roku darbu Nāves salas

nocietināšanā. Tas varēja noderēt par paraugu visai ar-

mijai. Kad mēs pirmo reizi nonācām Nāves salā, tas bija

nožēlojams stūrītis ar loti niecīgiem un nederīgiem iera-

kumiem, Nekavējoši ķērāmies pie darba, kas bija ārkārtīgi

grūts. Tomēr tas nevienu neatbaidīja. Neatlaidīgi strā-

dājot mūsu pozicijās pārvērtās stiprā cietoksnī. Atzinām

par labāku iejemto zemes stūrīti Nāves salā mēģināt pa-

lielināt, izvirzoties uz priekšu labajā spārnā un centrā.

Saprotams, vācieši tik viegli nelaida mūs uz priekšu: katru

pēdu nācās asiņainās cīņās iekarot. Pretinieka artilērijai
bija nesaudzīga. lenaidnieka ložmetēju, bumbmetēju un

mīnu uguns vārda īstā nozīmē lija uz latviešu strēlnieku

galvām, prasīdams upurus. Vācieši apšaudīja dzelzceļu Dau-

gavas labajā krastā, pārceltuvi un mūsu pirmo līniju Nā-

ves salā. Visvairāk apšaudīja latviešu ierakumus. Gandrīz

ik dienas armijas štāba ziņojumos bija lasāms, ķa vācieši ar

viesujuguni apšauda Ikšķiles tilta gala nocietinājumus.

Sākumā mēs Nāves salā iejēmām vienu nocietinājuma

līniju. Tad nācām pie slēdziena, ka tas ir par maz un

ar laiku mums jau bija trīs ierakumu līnijas. Šis poziciju

nostiprināšanas darbs prasīja pārcilvēcīgus spēkus, jo mū-

su iejemtā kaujas iecirknī bija tikai pliens un akmeņi

Te bija jāierīko ierakumi! Šo darbu varēja veikt tikai ar

cirvi, lāpstām, dzelzs un tērauda rīkiem. Visi kokmateriāli

un rīki bija jāpiegādā pāri Daugavai no labā krasta. To

varēja darīt tikai naktīs 2—3 stundas, kad iestājās tumsa.

Kad materiāli bija nogādāti kreisajā krastā, — tos uz ple-
ciem vajadzēja aiznest ierakumos. Virs ierakumiem neva-

rēja rādīties — pretinieks tūliņ apšaudīja. Neskatoties uz

to, ka strēlnieki izveidoja priekšzīmīgus ierakumus ar pa-



103

Mūzejs Nāves salā — klētiņa.

tvertnēm, tos ari katru dienu grava pretinieka artilērija.
Naktīs postījumi bija atkal jālabo.

Kā šādā ellē strēlnieki vispār palika dzīvi? No viņu

rindām ik dienas izstājās kritušie un ievainotie, kuru vietā

nāca jauni papildinājumi. Vācieši bija pārliecināti, ka strēl-

nieki rīkojas līdzīgi viņiem: naktīs iejem ierakumu pirmo

līniju, dienās tur atstāj tikai sargu posteņus, bet kareivju
rotas novietojas otrā ierakumu līnijā. Tamdēļ pretinieks
arī tik dedzīgi un neatlaidīgi dienā apšaudīja latviešu

otro ierakumu līniju, kur nebijām, jo palikām pirmā lī-

nijā. Tā vāci gan sagrāva un izpostīja mūsu otro ieraku-

mu līniju, bet strēlnieki no tā maz cieta. Dienā mēs vis-

vairāk cietām no pretinieka mīnām. Vācu artilērijai ne-

bija iespējams tik tuvu apšaudīt mūsu pirmos ierakumus,

bieži vien viņu artilērijas šāviņi krita pašu ierakumos: abu

pretinieku pirmās līnijas bija pārāk tuvu — 50—100 solu
attālumā. Tomēr mīnām bija daudz vieglāki mūs apšaudīt.

Kādreiz mūsu strēlnieki dzirdēja pretinieka pusē dziji

zemē dobjus klauvienus. Tas atkārtojās ik dienas ilgāku
laiku. Vāci raka mīnu galeriju, lai arvien vairāk mums
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tuvotos. Strēlnieki sāka uztraukties. Ziņojām armijas štā-

bam. Atsūtīja krievu sapierus, kuri tomēr netika skaidrībā,

kas īsti notiek. Nolēmām arī mēs rakties un ierīkot mīnu

galeriju. Izrakām divas dziļas pretmīnu akas. Rakdamies

uzduramies cietam plienam, zem kura bija ūdens. Nācām

pie slēdziena, ka arī vāci nevar dziļāki rakties, un tiem nāk-

sies pārtraukt darbus. Tā arī notika. Šis apakšzemes „mī-

nu galeriju karš" ilga mēnesi.

Vācu mīnas prasīja daudzus upurus. Padzirdot gaisā

raksturīgo mīnas šņācienu, strēlnieki steidzās noslēptjes,

jo nevarēja zināt, kur tā kritīs. Tā sprāga taisot bries-

mīgu troksni un šķiezdama visapkārt čuguna šķembeles.
Pretinieka mīnas bija pildītas sprāgstošām vielām un viņu
asās šķēpeles sagrieza cilvēku: tā bija baisma aina. Katru

dienu pretinieka mīnas prasīja upurus.

Vēlāk arī mēs dabūjām mīnas, kuras raidījām preti-

nieka ierakumos. Kauču sliktākas, vāciem tās nepati'kja.
Mīnu karš bija loti postošs. Vai tam, kas nepaguva laikā

paslēpties!

Strēlnieki pagatavoja arī ragaiņus, no dzeloņstiepulēm,
kurus novietoja ierakumu priekšā. Tas nebija viegli. Pa-

rasti ragaiņus no ierakumiem izcēla ar garām kārtīm

un izvirzīja uz priekšu. Tumšās naktīs strēlnieki nemanīti

izlīdn no ierakumiem un sasēja kopā ragaiņus.

Pārceļoties Nāves sala strēlnieki noslēdza visus rēķinus
ar dzīvi, jo nebija lielas cerības šinī ellē palikt dzīviem...

Nāves salas komandantam bija piešķirtas tiesības, kā-

das ir tikai ienaidnieka aplenkta cietokšņa komandantam.

Komandants nesa pilnu atbildību un varēja salā rīkoties

pēc saviem ieskatiem. Nāves salas garnizons bija ap 3000

cīnītāju liels, no kuriem viena trešā dala — latviešu strēl-

nieki. Beigās šis skaits pieauga līdz četriem tūkstošiem.

Kritušos latviešu strēlniekus Nāves salā nevienu neap-

bedīja, bet tos laivās nogādāja Daugavas labajā krastā.

Nāves salas aizstāvji — kritušie latviešu strēlnieki no

2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona apbedīti — Ikšķiles

luterāņu kapsētā, no 3. Kurzemes latviešu strēln. batal-

jona — kapsētā pie Pelču mājas, Kaparāmurā un Piķukalnā.
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Mūzejs Nāves salā — dzīvojamā ēka.

Lielgabalu ugunīs sevišķi nepatīkamas bija vācu bri-

zantgranātas, kuras plīstot radīja zaļus dūmus, — lai labāki

varētu novērot trāpījuma vietu. Satiksmi pāri Daugavai

uzturēja zvejnieku laivās. Tikai vēlāk1 no Rīgas vilcienā

atveda divus kuģīšus, kurus no dzelzceļa līdz Daugavai at-

vilka pa zemi. Kuģīši parasti atradās Daugavā, pie kreisā

krasta, kur pretinieks tos nevarēja redzēt.

Kā strēlnieki pavadīja laiku Nāves salā? Visdzīvākais

darbs ritēja dažās nakts stundas, kad iestājās tumsa. Šinī

laikā piegādāja vajadzīgos materiālus, lādiņus, produktus,

medikamentus un pārsienamos materiālus. Bet Daugavas

labajā krastā pārsūtīja kritušos un ievainotos. To visu

varēja veikt tikai tumsā. Atpūtas strēlniekiem nebija. Labi

ja tie varēja gulēt pāris stundas pēc saules lēkta. Visvairāk

salā nācās piegādāt dažādus materiālus. Bieži vien vācu

granātas trāpīja materiālu vedumus: darbi uz laiku ap-

stājās. Beigās atzinām, ka kuģīšos un laivās nevar pie-

gādāt visu Nāves salā nepieciešamo. Sapieri nolēma uz-

būvēt pāri Daugavai kājtiltiņu — puspēdu zem ūdens. Til-

tiņu uzbūvēja no vienu pēdu bieziem baļķiem, kurus nosti-

prināja dzelzs savienojumiem. Ar režģu palīdzību baļķus
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nostiprināja Daugavas gultnē. No gaisa varēja redzēt ti-

kai divus dēlīšus. Kad vācieši atklāja tiltiņu — viņi 3

nedēļas nepārtraukti apšaudīja Daugavu. Tomēr galīgi iz-

nīcināt tiltiņu neizdevās. Izpostītās vietas arvien varēja
izlabot.

Visgrūtākā bija pārcelšanās, kuras laikā pretinieks ne-

mitīgi apšaudīja Daugavu. 3 nedēļu laikā Nāves salas aiz-

stāvji bija pilnīgi šķirti no pārējās pasaules. Šinī laikā

strēlnieki, lielā atbildības sajūtā, pildīja savus svarīgos

pienākumus. Šinī ellē atlika tikai viens — cīnīties un mirt,

jo atkāpšanās nebija... Nāves salas ierakumus plienā, ģip-
sā un akmenī bija ārkārtīgi grūti nostiprināt, bet tie bija
arī dabīgs aizsargs, kuru nevarēja sagraut pat pretinieka
niknā artilērijas uguns: īsts cietoksnis!

Vāciem bija ļoti izdevīgas pozicijās uzkalnā, no ku-

rienes viņi varēja pārredzēt un novērot katru latviešu

strēlnieku kustību. Vācieši šo izdevīgo stāvokli labi prata

izmantot un apšaudīja ne tikai šautenēm, bet pat ložme-

tējiem atsevišķu strēlnieku, ja tas parādījās virs ieraku-

miem
...

Tā bija tītāna cīņa, kuru 7 mēnešus latviešu strēlnieki

izcīnīja Nāves salā. Tagad te paceļas piemineklis cīņas;

un varoņgaram, kādu izrādīja Nāves salas aizstāvji — 2. Rī-

gas un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljoni. Piemi-

neklis vēsta par leģendārām cīņām Nāves salā, tās varo-

nīgiem aizstāvjiem — latviešu strēlniekiem. Slava tiem!

Ģenerālis R. Klinsons,

kas latviešu strēlnieku atrašanās laikā Nāves salā izpil-
dīja labā kaujas iecirkņa priekšnieka pienākumus, savās

atmiņās par latviešu varoņdarbiem Ikšķiles priekštilta no-

cietinājumu aizstāvēšanā, stāsta:

No latviešu strēlnieku vēsturiskām cīņām Nāves salā

daudz kas izzudis atmiņā. Tomēr arvien latvju varoņu

gaitas Nāves salā mūs valdzinās. Šīs atmiņas kā svētums

jāglabā.



107

Strēlnieku pārcelšanās Daugavai kreisajā krastā — Ikš-

ķiles priekštilta nocietinājumā — bija drūma un grūta.

Daugavā gāja ledus. Laiks bija nemīlīgs. Pretinieks ne-

mitīgi apšaudīja upi. Tomēr otrā krastā nokļuvām bez

zaudējumiem. Strēlniekiem nācās iejemt vissliktāko — kau-

jas labo iecirkni, kurn dienu un nakti apšaudīja ienaidnieks.

Mūsu pirmais darbs, grūts un ilgstošs — bija ierakumu

nostiprināšana un atjaunošana. Šaī darbā daudzus ievai-

noja un nogalināja pretinieka lielgabalu, ložmetēju, bumb-

metēju šāviņi, tāpat šauteņu lodes.

Tie bija baigi laiki. Bieži vien ienaidnieka viesuluguns

nolīdzināja mūsu darba sasniegumu — nocietinājumus.

Mums bija sagatavoti smilšu maisi, kurus steidzīgi no-

vietoja bojātās vietās. Notika asa nemitīga cīņa, kas pra-

sīja upurus.

Atmiņā vēl palicis strēlnieku uzbrukums 18. (5.) jūlija
naktī pie Bunču mājām. Mēs uzbrukām 3 vietās. Vislabākās

izredzes bija iegūt panākumus kreisā iecirknī — tur mūs

vismazāk gaidīja. Mūsu artilērija uzsāka niknu pretinieka

poziciju apšaudīšanu. Tad sākās strēlnieku uzbrukums, kurš

sekmējās labiem panākumiem. Praporščiks Kalniņš ar se-

šiem strēlniekiem ieguva pretinieka ložmetēju.

Sākumā mums neparasts ierocis bija bumbmetēji, ar

kuriem nepratām rīkoties. Saņemtos bumbmetējus paši

izmēģinājām un iemācījāmies ar tiem rīkoties. Tā nevarēja

nosacīt degja garumu. Tomēr jau pēc īsa laiciņa strēlnieki

ar lielu veiklību izmantoja šo ieroci.

Nāves salā bija īsts raganu katlis. Ko naktī uzcēla,
to dienā noārdīja. Sevišķi nikni šis ragainu katlis vā-

rījās 18. (5.) jūlija naktī. Pretinieka artilērija bija iz-

nīcinājusi ierakumus — to vairs nebija. Līdz ko pabāza

galvu — nāvi nesa ienaidnieka ložmetēji un šautenes.

Visu laiku tarkšķēja ložmetēji. Es ar poručiku Elsi un 2

ziņnešiem netikām ne uz priekšu, ne atpakaļ. Mūsu stā-

voklis bija neapskaužams. Te redzam — pretinieka mīna li-

do taisni virsū. Praporščiks Spalviņš paspēj izsaukties:

„Nu mēs esam dimbā!" Mīnas spožā galviņa mirdzēja jau
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pa gabalu. Pēc dažiem mirkļiem mīna sprāga 4—5 soļus

no mums. Vairs nevarēja gaidīt. Neskatoties uz ienaidnie-

ka ložmetēju uguni metamies projām. Laimīgi nokļuvām
klusākā vietā. Tanī naktī krita mans skolas biedris virs-

seržants Jānis Gailis. Pavisam jauns zēns, bet bezbailīgs,

rotā ļoti iecienīts. Viņš nepaspēja mums sekot — liktenīga

lode to bija ķērusi.
Nāves salā dzīvojām diezgan bezbēdīgi — kā jau kara

laukā. Gulējām 3—4 stundas. Pārējais laiks pagāja iera-

kumu nostiprināšanā, izlūkošanā, uzbrukumos un apšau-
doties. Dienu strādājām ģipša bedrēs, kur gatavoja ragai-

(gaiņus un smilšu maisus, lai nakti tos novietotu vajadzīgās

vietās. Bieži vien nodarbojamies ar sportu: šāvām mērķī,

vingrojām vai „sitām" pilsētiņas. Dažkārt aizrāvamies un

aizmirsām apkārtni. Gadījās, ka ienaidnieks apšaudīja visu

mūsu kaujas iecirkni. Kad granāta izsprāga — mēs tur-

pinājām „sist" pilsētiņas. Strēlnieki bija iesaukuši vienu

zemnīcu — „Kiņ grusķ" — „Projām skumjas!" Savā ie-

cirknī ieturēju stingru disciplīnu. lerakumos valdījapriekš-

zīmīga kārtība. Tomēr attiecības starp strēlniekiem un

virsniekiem bija draudzīgas.
Kritušos strēlniekus mēs no Nāves salas nogādājām

bataljona kapsētā pie Pelču mājām. Apbedīšanas ceremo-

niju veicām paši. Parasti šos pienākumus izpildīja virs-

nieki Videnieks, Šteinhards un Eiza. Tie bija svētsvinīgi

brīži, kad strēlnieki atvadījās no saviem kritušiem biedriem

un atdeva tiem pēdējo godu.

Atmiņā daži gadījumi no dzīves Nāves salā. Strēlnieki

mēdza loti bieži „nocelt" n|o vācu ierakumu priekšas ra-

gaiņus, kas atvietoja stiepuļu žogus, un novietoja tos mūsu

ierakumu priekšā. Tā kādreiz naktī mūsu izlūki bija no-

jēmuši no vācu ierakumu priekšas 40—50 ragaiņus. Vācu

kareivis sargpostenī to nebija manījis. Tad mums nācās

būt aculieciniekiem kā vācu priekšniecība nosodīja šo ne-

laimīgo kareivi: viņu novietoja uz ierakuma malas ar mu-

guru pret mūsu ierakumiem. Visi sagaidīja, ka dzirdēs lož-

metēju zalvi no mūsu ierakumiem. Bet neatskanēja ne-

viens šāviņš. Kad nosodītais vācu kareivis pēc ilgāka lai-
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ka norāpās savos ierakumos, bija dzirdami vācu appļausi

un saucieni: „bravo Letten!"

Pāri Nāves salai lidoja dzērves un zosis. Sākās viņu

apšaudīšana. Šāva no ierakumiem uz gāju putniem: strēl-

nieki — ar šautenēm, vāci — ar ložmetējiem. Kādreiz viena

dzērve nokrita starp mūsu un vācu ierakumiem: vienā

mirklī kāds strēlnieks to pievāca mūsu ierakumos. Preti-

nieks par to bija niknis. Bet arī vāciešiem laimējās: Dau-

gavas straume nošauto zosi pienesa krastā, kur vāci to

nozvejoja. Strēlnieki no iegūtās dzērves pagatavoja labu

maltīti. Jāatzīstas, ka es arī nenocietos un palīdzēju strēl-

niekiem dzērvi noēst. Garšoja labi.

Bija interesanti klausīties vilciena dārdoņā Daugavas

labajā krastā, un novērot, kā pretinieks to apšaudīja.

Bieži noslēdza derības. Tomēr reti trāpīja. Toreiz visi no-

tikumi šķita ikdienišķi. Bet strēlnieku cīņas Nāves salā

arvien runās par mūsu varoņiem, no kuriem daudzi atdeva

savas dzīvības par dzimto zemi to sargājot kā augstāko
vērtību. Viņu piemiņa mums paliks neaizmirstamai Uz

mūžiem1
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«Tauta jums piemiņas vaiņagus sies !"

Savu strēlnieku žurnālu „Clņas biedrs" izdeva ari 3. Kurzemes

latviešu strēlnieku bataljons. 1. n-rs iznāca 1916. g. 11. martā, šī numura

ievadā raksturīgas ieskaņas: „Tēvijas mīlestība... jau no senatnes kvē-

lojusi katra latvju dēla sirdi.'4 Tā nāk — no senajiem mūžiem un vēršas

— pret nākotni. Jo kā sacīts rakstā „Mūsu ceļš": „Nav mums ceļu vairs

atpakaļ, bet tikai uz priekšu vērsts mūsu cietais skats," ko pastiprina ari

ievada noslēgums: „latvju gars... tiecas tikai pēc viena, visu spraustā

mērķa — galīgas uzvaras." To pašu saka A. Vidzirkste dzejā „Vaid

dzimtenes lauki":

„Un atmaksāt

Par viltu, senču vaidiem,
Par lietām asarām un važās kalto dzīvi...

Mēs cīņā iedegām, — jau karogs celts!"

Žurnāla 6. n-rā „Gada svētkos" raksturotas karavīra pārdomas

ejot liktenīgās cīņās: „Daugavas māmuļa vēl sapņaina skaloja maziem

vilnīšiem krastus, kad bataljons izgāja pretim nezināmai nākotnei." Tie-

šam — kara laukā: nekad nevar zināt! „Tā kā jautāt gribētos, kā

kautrētos: ko liktens lemj man, kas ritu būs? Bet tūliņ spītīga bezbēdība

pārjem sēras — dziesmu, dziesmu, spēcīgu un drošu, kas vēsta par

plašumu, ciņu un uzvaru! Mēs uzvarēt braucam, mēs mājās nākt gribam

lepni par sevi un savu darbu."

J- Ozolzaram rudens modina drūmas pārdomas: „Musu dzim-

tene dus rudens salnas stingumā, pār laukiem nāve staigā un dzied savu

iznīcības dziesmu." Bet kajavīrs labi zina, ka „arl rudeņa pelēkās ēnas,

kuras mūsu dzīves gaitu aptumšojušas, izgaisis un zudis." Un pra-

vietiskā paredzē tas pauž: „Nāks jaunās dzīves pavasars, tāds liels

un cēls, kad modīsies visi: nospiestā sirds, gurušie locekji un nomītās

dzimtenes druvas; viss, kas bija dzeltējis un netīru putekļu klāts, mir-

dzēs dzīvā zaļumā. Mēs tuvojamies lielajai ziedoņa dienai, tikai pacie-

tību, ar īstu vira enerģiju pārvarēt visus šķēršļus un grūtības, tad

galā — uzvara mūs sveiks!"

J. Ešiņa raksts veltīts „Nāves salas" piemiņai. „Vieta bija kal-

naina un kaila," tas raksta par apkārtni: „Reti kur acs varēja saskatīt

kādu kociņu. Vairāki kalni sastāvēja gandrīz tikai no kaļķaķmeņa un

ģipša slāņiem." Bet strēlnieki vairāk iecienījuši kādu citu vietu „Saulaino

stūrīti," kas bija lielisks pretstats apkārtējā dabā. „Var redzēt ari kādās

Četrās vietās drupu kaudzes no izpostītiem mierīgo iedzīvotāju mājok-

ļiem, pie kuriem zaļie dārzi ar lādiņu nodauzītiem koku zariem stāv,
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kā atstāti, neapkopti sērdieņi. Un kad noziedējušām ābelēm birst baltie

ziedi, tad liekas it kā viņas raudātu... Kādā dārzā ir ozols, kuram no-

plēsts prāvs zars; tā vietā palikusi dziļa rēta. Bet ozols stāv klusu un

pacietīgi cieš, tikai reizēm klusi iešalcas, kā solīdamies izturēt līdz

galam, lai varētu saviem saimniekiem pārnākot pastāstīt par pārestī-

bām, kuras nodarītas tam un viņa biedriem ..."

K. Rin k v s tēlo baismo minu uzbrukumu. „Brīdi miers ... Minūtes

velkas gausiem soļiem. Drīz tumšos zemes būdu lodziņos mostas jau
nemiers, dobjš, draudošs: garām, kā spoki, lien klusas salikušas ēnas, —

gaist, lien no jauna, un kaut kur krēslā nosprakšķ šāvieni — Īsi, sausi.

Mostas rīts. Drebēdama klīst no ierakumiem krēsla un skaidri sare-

dzamas top strēlnieku stingrās, rūdītās figūras ...

Drīz vien ierejas mūsu „takši" (bumbmetēji). Dobji kā aizrīdamies,

sprāgst vācu ierakumos mūsu bumbas. Uz atbildi nav ilgi jāgaida.
Divi... trīs... četri... smagie šrapneļi pārpeld mūsu galvām, brīdi

kauc, un ar aizsmakušu rēcienu izšķīst, atstādami gaisā melnus, mutu-

ļojošus mākoņus ...
Bet „takši" rej!

Jandāliņš turpinās kadu pusstundu, šrapneļi nak retāk, vācu artilērija
sāk apklust...

— Pulvera pietrūka, naks dinamits!
— smej zēni. Tas zīmējas uz

vācu mīnām.

Pēc brīža dobjš, pakluss šāviens vācu ierakumos, — lido mina.

Neskaidrā šņākoņa pāriet gaudošā kaucienā un tuvojas. Katrs instinktīvi

ieraujas zemes būdā vai pieplok ierakumos. Brīdis ... baisms sprādziens...
Dun zeme, blindažas, gaiss... Mīnas šķēpeles, kā ievainoti vilki, žēli

gaudodamas aizdrāžas pār mūsu galvām un velnišķīgā rēkoņa tūksto-

šās atbalsis nogrimst Daugavas krastos. Liekas, ka pat teikās par

elli, vislielāko fanātiķu fantāzija nav radījusi simtās daļas to šausmu,

kas valda šē īstenībā-

„Takši" rej. Minas nāk vēl un vēl... Tad piestāj. Kāds strēlnieks,

pabāzis galvu pār malu, sauc vāciski: „Frici, vai tev vairāk nav? Pūt

vēl vienu!" Un tiešām — mina nāk...

„Še viena pati minūte atsver daudz vairāk, kā vesela diena agrāk,
un pavadīta apnikumā, bezdarbībā," raksta Rubis. Otrs autors atstāsta

lielo rūpību, kādā aluminija riņķu meistars veidojis savu darbu: pa-

grozījis spīdīgo riņķlti pirkstos, noskatījies ar patiku, cik labi nospodri-

nāts, ka labi izdevies iegravējums: iekšpusē „Nāves sala", virsū ini-

ciāļi — „A. M.". Tie piederēja kādai meitenei, ko tas nejauši bija sa-

stapis pie brāļu kapiem .. .
Maza traģēdija- Pārējie cīņu biedri meistaru

mazliet piezoboja... Un sekas — „klusā priekā gatavotais riņķis bija

noglabāts šineļa kabatas dibenā, un ritvakara tikšanās tēlojas viņam

priekšā kā grūta nasta, kuru gribas i nomest, i nest līdz galam..."
Kara kritušo piemiņas diena notiek parāde. Izdala Jura krustus un me-

daļas Nāves salas varoņiem. Bataljona komandieris ar skumjām piemin
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kritušos cīnītājus. Orķestrs spēlē „Dievs svēti Latviju", kā arī franču

un angļu himnas. Jaunatnākušiem strēlniekiem bataljona k-ris liek

pie sirds turēt svētu savu zvērastu, ko visi devuši tēvijai, nākdami sar-

gāt savu tēvu zemi: „Mūsu rokas nepagurs un mūsu dvēseles nepazīs

miera, iekāms nebūs atsvabināta mūsu dzimtene", skan komandiera pra-

vietiskie vārdi. Izveseļojies prap. V-ks saka: „Es jums atnesu svei-

cienus un labākos novēlējumus no tiem, kas dzīvo izklīduši Krievijā.

Viņi priecājas par katru musu panākumu, dzīvo līdzi mūsu priekos un

bēdās ..."

Daudz sleju žurnāla veltīts cīņas biedru izvadīšanai pē-

dējā gaitā- J. O. raksta:

„Netālu no Daugavas-mamuļas, ap pusversti no Kaparāmurā mui-

žas, dus mūža dusu mUsu karabiedri.

Neliels kalniņš, apaudzis jaunām priedltem. Visapkārt tam mitras pļa-

vas. Kalniņa pakājē — strauts. Uz kalniņa dzelteno smilšu kapa kopiņas.
Tām līdzās svaiga, tikko izrakta bedre, no iekšpuses izsprausta sku-

jām. Tā gaida savā klēpī jaunu iemītnieku.

Visiem kapiem vienkārši koka krusti — biedru pagatavoti. Kapi no-

klāti skuju, mētru un sūnu vaiņagiem, kuros saspraustas mākslīgas un

arī dzīvās pirmās pavasara puķītes. Tos pinušas latvju zeltenes no

apkārtnes mājām.

Pie Nāves sala kritušo latviešu strēlnieku kapu kopiņas.
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Ari šoreiz salasījies paliels pavadītāju skaits, galvenām kārtām strēl-

nieki, savās ligzdās palikušie vietējie iedzīvotāji, starp kuriem vairākas

tautietes. Viņām rokā pa vaiņagam, zariņi un ziedu saiņi.

Aizgājējs tiek pacelts uz rokam un ielaists zaļam skujam izpušķotā

kapā. Kareivju nodaļa atdod pēdējo kareivisko godu.
Birst smiltis uz atdzisušām miesām... Nekrīt tās uz šķirsta un

neatgādina ar drūmo dunoņu tukšumu ...
Tēvu zemes smiltis viegli glaužas tam visapkārt. Viņa pēdējas

mīlules
... Kā mātes rokām glāsta uzticamo dēlu.

Skan — „Mūžīga piemiņa...", „Atpestī, Kungs!.." un tautas lūg-
šana. Kaps aizdarījies. Bedres vietā dzeltena kopiņa ar baltu bērza

krustu. To sargās — šalcošās priedes ...

J. E—a rakstā „M ūsu varoņu kapi" saka: „Paies gadi. Tautā

ies teikas un nostāsti par bijušo lielo karu. Varoņi dusēs mūsu dzimtenes

klēpī. Bet viņu gars, tas mājos starp mums — viņš ir dzīvs. „Neraudi,
māmulīt! Tavs dēls ir kritis aizstāvot mūsu tēvu zemi." Atceraties savu

varoņu kapus! Kopā ar tautas zeltenēm nāciet viņus krāšņot ar rozēm

no dzimtenes dārziem un bērziem no dzimtenes birstalām." Lai notiktu,
kā raksta Ed. Malduguns:
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PIELIKUMI

(Dokumenti, kaujas žurnāli un citi materiāli).

Cīņās par dzimto zemi

Virsnieku saraksts .

2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljonā
14. (1.) janvārī 1916. gadā.

Kā no kaujas žurnāla redzams, 2. Rīgas latviešu strēl-

nieku bataljona virsnieku sastāvs 14. (1.) janvārī 1916. g.

bija šāds:

1. Pulkvedis-leitnants Francis, bataljona, vēlāk pui-
ka komandieris.

2. Štābskapteinis Kļav iņ š, saimniecības daļas priekš-
nieks.

3. Praporščiks Liepiņš, 1. rotas komandieris.

4. Poručiks Ozoliņš, 2. rotas komandieris.

5. Poručiks Jurševskis, 3. rotas komandieris.

6. Praporščiks Kubiļunas, 4. rotas komandieris.

7. Podporučiks Jankovskis, kājnieku izlūku koman-

das priekšnieks.

8. Praporščiks Sukurs, ložmetēju komandas priekš-
nieks.

9. Praporščiks Dzenis, jātnieku spridzinātāju koman-

das priekšnieks.

10. Praporščiks Šiliņš, saimniecības komandas

priekšnieks.

11. Praporščiks Ķencis, 1. rotas jaunākais virsnieks.

12. Praporščiks Kalniņš, 1. rotas jaunākais virsnieks.

13. Praporščiks Svarāns, 1. rotas jaunākais virs-

nieks.

14. Praporščiks Spolītis, 2. rotas jaunākais virs-

nieks (kritis kaujā pie Šmīzenkroga 4. sept. 1917. g.).
15. Praporščiks Vītoliņš I, 2. rotas jaunākais virs»

nieks.
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Piemineklis Nāves salā — latviešu strēlnieku Golgātā.

16. Praporščiks Dambis, 2. rotas jaunākais virsnieks

17. Praporščiks Leco n s, 3. rotas jaunākais virsnieks

18. Praporščiks Luce n s, 3. rotas jaunākais virsnieks.

19. Praporščiks Paeglītis, 3. rotas jaunākais virs-

nieks.
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20. Praporščiks Bērziņš I, 3. rotas jaunākais virs-

nieks.

21. Praporščiks Ziediņš, 4. rotas jaunākais virs-

nieks (kritis 1917. g. vasarā pie Grēnamuižas).

22. Praporščiks Rozīt is, 4. rotas jaunākais virsnieks.

23. Praporščiks Lezners, 4. rotas jaunākais virs-

nieks.

24. Praporščiks Vītoliņš 11, 4. rotas jaunākais virs-

nieks.

25. Praporščiks Bērziņš 11, kājnieku izlūku koman-

das jaunākais virsnieks.

26. Praporščiks Gulbis, kājnieku izlūku komandas

jaunākais virsnieks.

27. Praporščiks Audze, ložmetēju komandas jaunā-

kais virsnieks.

28. Praporščiks Skrabe, bataljona adjutants.
29. Praporščiks Rubiss, sakaru komandas priekš-

nieks.

30. Ārsts Speranskis, bataljona vecākā ārsta v. i.

31. Kara ierēdņa vietnieks Asniņš, bataljona kasieris.

32. Kara ierēdņa vietnieks Ozoliņš, bataljona darb-

vedis.

Instruktoru un kareivju sastāvs bataljonā: 1. rotā —

242, 2. r. - - 235, 3. r.
— 236, 4. r.

— 233, kājnieku izlūku

komandā — 73, ložmetēju komandā — 61, jātnieku spri-

dzinātāju komandā — 23, kopā 1103 instruktori un kareivji

un 31 virsnieks.

2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona virsnieku sa-

rakstu, kāds bija taisni pirms bataljona iziešanas uz Nā-

ves salu, nebija iespējams dabūt. Bet virsnieku sastāvs ba-

taljonā, kāds ievietots augšminētā pārskatā, nevarēja daudz

grozīties, jo bataljons no 14. (1.) janvāra 1916. g. līdz iz-

iešanai uz Nāves salu maijā, nekādās kaujās nepiedalījās.

2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljons, atrazdamies Nā-

ves salā, zaudējis kritušus, ievainotus un kontūzētus vai-

rākus simtus strēlnieku un virsnieku, kuru noteikts skaits

nav zināms.
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3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona

zaudējumi Nāves salā

3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljons, kā no ofi-

ciāla apraksta redzam, atradās 120. kājnieku divīzijas sa-

stāvā, t.i. Nāves salā no 14. (31. martā) aprīļa līdz 12.

(28. augustam) septembrim 1916. gadā.

Nomainot divīzijas rezervē, apmēram, katras 3 nedē-

ļas bataljons iejēma Ikšķiles priekštilta nocietinājumā no-

rādītās pozicijās (labo kaujas iecirkni) šādā laika kār-

tībā: no 14. (1.) aprīļa līdz 4. (21. aprīlim) maijam, 24. (11.)

maija līdz 14. (1.) jūnijam, 5. (22. jūnija) jūlija līdz 29.

(15.) jūlijam, no 18. (5.) augusta līdz 16. (28. augustam) sep-

tembrim.

Atrazdamies divīzijas rezerve bataljons novietojas Gau-

siņu-Pelču māju rajonā.

Bataljona atrašanās laikā Ikšķiles priekštilta nocieti-

nājumā ievainoti un kontuzēti 12 virsnieki, bet strēlnieki

krituši, ievainoti un kontuzēti — 660.

Šinī laikā ieradās 4 maršrotas: 2 — maija beigās batal-

jona 5. un 6. rotu formēšanai un 2 — viena jūlijā un

otra — augustā bataljona papildei — visas no latviešu strēl-

nieku rezerves bataljona.

25. (12.) sept. bataljons, izstājoties no 44. kājn. divī-

zijas sastāva, devās uz Vec-Mīlgrāvi, kur ieradās 26. (13.)

septembrī un palika Daugavgrīvas cietokšņa komandanta

rīcībā. Ar 12. armijas pavēli 4. (21. okt.) nov. bataljonu

pārdēvēja par 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulku.

Virsnieku saraksts

3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljonā no viņa formē-

šanas dienas 27. (14.) augustā 1915. g. līdz pārformēšanai

par pulku — 4. (21. okt.) novembri 1916. g.

1. Pulkvedis Kalniņš, bataljona, velak pulka koman-

dieris. leradās bataljonā 26. (16.) sept. 1915. g.
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2. Kapteinis Gailīts, saimniecības daļas priekšnieks.
26. (13.) sept. 1915. g.

3. Štābskapteinis K1 inson s, 2. rotas komandieris, vē-

lāk pulka 1. bataljona komandieris. 26. (13.) sept. 1915. g.

4. Štābskapteinis Elsis, 3. rotas komandieris, vēlāk

pulka 2. bataljona komandieris. 15. (2.) sept 1915. g.

5. Štābskapteinis Kaug ars, bataljona, vēlāk pulka
adjutants. 26. (13.) aug. 1915. g.

6. Poručiks Eiza, ložmetēju komandas priekšnieks.
22. (8.) sept. 1915. g.

7. Poručiks Jurēvičš, kājnieku izlūku komandas

priekšnieks, vēlāk pulka 8. rotas komandieris. 15. (29. sept.)

okt. 1915. g.

8. Poručiks Saliņš, 4. rotas komandieris, velak pul-
ka saimniecības komandas priekšnieks. 15. (29. sept.) okt.

1915. g.

9. Poručiks Bergs, 1. rotas jaunākais virsnieks. 15.

(29. sept.) okt. 1915. g.

10. Podporučiks Vitandts, 3. rotas jaunākais virs-

nieks. 26. (13.) sept. 1915. g.

11. Podporučiks Timmermanis, L rotas koman-

dieris. 4. (20. okt.) nov. 1915. g.

12. Podporučiks Videnieks, kājnieku izlūku koman-

das priekšnieks. 15. (29. aug.) sept. 1915. g.
13. Poručiks O. Kalniņš, jātnieku spridzinātāju ko-

mandas priekšnieks. 23. (10.) sept. 1915. g.

14. Podporučiks Šreibers, ložmetēju komandas jau-

nākais virsnieks. 24. (11.) sept. 1915. g.

15. Podporučiks Šteinhards, sakaru komandas

priekšnieks. 25. (12.) sept. 1915. g.

16. Podporučiks Alksnis, 6. rotas jaunākais virs-

nieks. 21. (8.) dcc. 1915. g.

17. Praporščiks Pekka, 1. rotas jaunākais virsnieks.

14. (1.) nov. 1915. g.

18. Poručiks Rušmans, 2. rotas jaunākais virsnieks.

17. (4.) nov. 1915. g.

19. Poručiks Straupmans, 3. rotas jaunākais virs-

nieks. 6. (23. nov.) dcc. 1915. g.
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20. Zaurjadpraporščiks Leiškalns, kājnieku izlūku

komandas jaunākais virsnieks. Evakuēts 5. (22. okt.) nov.

1915. g.

21. Praporščiks Treimans, kājnieku izlūku koman-

das jaunākais virsnieks. Miris no ievainojumiem. 15. (29.

dcc.) janv. 1916. g.
22. Praporščiks Zīvērts, 4. rotas komandieris. Mi-

ris no ievainojumiem. 18. (25. okt.) nov. 1915. g.

23. Praporščiks Meldri ņ š, 1. rotas komandieris. Kri-

tis. 18. (25. okt.) nov. 1915. g.'
24. Podporučiks Lasmans-Lasmins, 4. rotas ko-

mandieris. 4. (21. martā) aprīlī 1916. g. pārvietots uz 5. Zem-

gales latv. strēln. b-nu.

25. Podporučiks Lāva, 5. rotas komandieris. 27. (14.)

janv. 1916. g.
26. Podporučiks Šiliņš, 1. rotas komandieris. 25. (12.)

janv. 1916. g.
27. Podporučiks Līviņš, 1. šķ. vezumu priekšnieks.

25. (12.) janv. 1916. g.

28. Podporučiks Vagals, mācības komandas priekš-
nieks. 24. (11.) janv. 1916. g.

29. Praporščiks Caune, 3. rotas jaunākais virsnieks.

26. (13.) janv. 1916. g.

30. Praporščiks Kalniņš, kājnieku izlūku komandas

jaunākais virsnieks. 29. (16.) janv. 1916. g.

31. Podporučiks Palms, 2. rotas jaunākais virsnieks.

32. Podporučiks Jankavs, 4. rotas jaunākais virs-

nieks.

33. Štābskapteins Špons, 4. rotas komandieris. 29.

(16.) maijā 1916. g.
34. Podporučiks Pētersons, 2. rotas jaunākais virs-

nieks. 18. (5.) maijā 1915. g.

35. Podporučiks Āre, 5. rotas jaunākais virsnieks.

8. (26. maijā) jūnijā 1916. g.

36. Praporščiks Klucs, 1. rotas jaunākais virsnieks.

8. (26. maijā) jūnijā 1916. g.

37. Praporščiks Spalviņš, 2. rotas jaunākais virs-

nieks. 13. (30. maijā) jūnijā 1916. g.
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38. Podporučiks Kamals, 1. rotas jaunākais virsnieks.

25. (12.) jūlijā 1916. g.

39. Praporščiks Rutkevičs, 5. rotas jaunākais virs-

nieks. 16. (3.) jūlijā 1916. g.

40. Podporučiks Ābels, 3. rotas jaunākais virsnieks.

29. (16.) maijā 1916. g.

41. Praporščiks Rogu 1 s, kājnieku izlūku komandas

jaunākais virsnieks. 3. (20. jūl.) aug. 1916. g.

42. Praporščiks Elsis, 3. rotas jaunākais virsnieks.

23. (10.) jūl. 1916. g.

43. Praporščiks Liepi ņ š, 6. rotas jaunākais virsnieks.

23. (10.) jūl. 1916. g.

44. Praporščiks Mūrnieks, 4. rotas jaunākais virs-

nieks. 19. (6.) aug. 1916. g.

45. Praporščiks Valdmans, 5. rotas jaunākais virs-

nieks. 15. (29. sept.) okt. 1916. g.

46. Praporščiks Pei z c, saimniecības komandas priekš-
nieks. 14. (26. aug.) sept. 1916. g.

47. Praporščiks Vecpuisis, 8. rotas jaunākais virs-

nieks. 13. (30. aug.) sept. 1916. g.

48. Praporščiks Vilciņš, 3. rotas jaunākais virsnieks.

14. (1.) okt. 1916. g.

49. Praporščiks Alksnits, 7. rotas jaunākais virs-

nieks. 14. (1.) okt. 1916. g.

50. Praporščiks Bormans, 7. rotas jaunākais virs-

nieks. 14. (1.) okt. 1916. g.

51. Praporščiks Veinbachs, 7. rotas jaunākais virs-

nieks. 14. (1.) okt. 1916. g.

52. Praporščiks Ļuman s, 2. rotas jaunākais virsnieks.

14. (1.) okt. 1916. g.

53. Praporščiks Ļujaks, 8. rotas jaunākais virsnieks.

14. (1.) okt. 1916. g.

54. Praporščiks Rodovičs, 2. rotas jaunākais virs-

nieks. 14. (1.) okt. 1916. g.

55. Podporučiks Ruben s, 2. rotas jaunākais virsnieks.

30. (17.) okt. 1916. g.

56. Ārsts Rachmaņkovs, vecāka ārsta vietas izpil-

dītājs. 13. (20. aug.) sept. 1916. g.
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2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona karogs (viena puse).

57. Ārsts Spalviņš, vecāka ārsta vietas izpildītājs.
19. (6.) martā 1916. g.

58. Kara ierēdnis Skopans, saimniecības daļas darb-

vedis. 17. (4.) sept. 1915. g.

59. Kara ierēdnis Bergmans, kasieris un korteļmei-
stars. 14. (1.) sept. 1916. g.

Cīņu ainas

2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona

kaujas žurnālus vispārējos vilcienos jau izmantoju šinī grā-

matā, kādēļ te ievietošu tikai raksturīgāko īsos izvilkumos.

1916. g. 1. (18. apr.) maijā. Izdalīja 111 šķiras Jura kru-

stus un medaļas par kaujām pie Frančiem un Ģūģiem.
Pēc tam rotas un komandas, mūzikai skanot, nogāja cc-
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2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona karogs (otra puse).

remoniala marša garam ordeņa kavalieriem, kuri bija
nostādīti vienā rindā.

2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljons Nāves salā

(Kaujas žurnāla izvilkums).

2. (19. apr.) maijā. Ar 120. kājn. divīzijas komandiera

pavēli bataljonam vajadzēja nomainīt 3. Kurzemes latv.

strēlnieku bataljonu, kas devās rezervē, bet bataljona ko-

mandierim, plkv.-ltn. Francim, uzjemties Ikšķiles priekš-
tilta nocietinājumu komandanta pienākumus.

3. (20. apr.) maijā. Plkv.-ltn. Francis piejēma no

pklv.-ltn. Kalniņa priekštilta nocietinājumu komandan-

ta pienākumus un garnizona vadību. Pārcelšanās notika

bez zaudējumiem. Par labā kaujas iecirkņa priekšnieku
iecēla štābskapteini Jurševski. Ap pīkst. 20 ienaidnieks
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raidīja vairākus šāviņus uz pārcelšanās vietu, un viens

no tiem trāpīja kateru „Komar", kas nogrima. Bataljons

zaudēja: 1 kritušu un 2 ievainotus strēlniekus.

4. (21. apr.) maijā. Uz Lun 3. rotu ienaidnieks 1 izšāva

ap 40 smago šāviņu. Mums 1 strēlnieku nošāva un 1 ie-

vainoja.

5. (22. apr.) maijā. lerīkoja priekštilta nocietinājumos

bezdrāts tēlegrafa staciju. Mūsu zaudējumi: ievainoti prap.

Bērziņš I un 3 strēlnieki; tie visi palika ierindā; krita —

1 strēlnieks.

6. (23. apr.) maija. Mes zaudējām: 1 kritušu un 4 ievai-

notus, no kuriem 2 mira.

7. (24. apr.) maijā. Ap pīkst. 15 divās laivās pārcēlās

armijas komandieris, ģen. Radko-Dmitrijevs, apmek-

lēja kreiso un labo kaujas iecirkni un deva norādījumus!.

Zaudējām: 1 ievainotu un 1 kontuzētu.

8. (25. apr.) maija. Mums ievainoja 3 un kontuzēja 1

strēlnieku.

3. (26. apr.) maijā. Kontuzēja prap. Rozīti un 2 strēl-

niekus, bet nošāva 1 un ievainoja 3 strēlniekus.

10. (27. apr.) maija. Mums ievainoja 10 un kontuzēja
9 strēlniekus.

11. (28. apr.) maijā. Mums ievainoja 4 un kontuzēja
3 strēlniekus.

12. (29. apr.) maijā. Pie vāciešu dzeloņstiepulu aizžo-

gojumiem atrada proklamāciju vācu valodā, ko aizsūtīja

uz štābu. Pārcelšanas vietā ieradās otrs kateris „Frizija".
Mums kontuzēja 4 strēlniekus.

14. (1.) maijā. Labo kaujas iecirkni bataljons iejēma

tādā kārtībā: labā spārnā — 1. rota (prap. Liepiņš), pa

kreisi — 3. rota (prap. Auniņš); kreisajā spārnā —

2. rota (štābskapt. Ozoliņš). lecirkņa rezervē atradās

4. rota (podpor. Kubijunass). Labā iecirkņa priekšnieks

bija 3. rotas komandieris, štābskapt. Jurševskis. Ikš-

ķiles priekštilta nocietinājumu komandants — plkv.-ltn.
Francis. Bataljona ambulance atradās pie Selēku (Se-

leki) mājām, bet pārsienamais punkts Ikšķiles priekš-
tilta nocietinājumos vecākā ārsta Federa vadībā. Pie
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Daugavas pārceltuves atradās 3 tvaika kateri un 5 liel-

laivas. Mums ievainoja 1 un kontuzēja 1 strēlnieku.

15. (2.) maijā. 4. rota nomainīja 1. rotu, kas novietojās

rezervē. Par kreisā iecirkņa priekšnieku kļuva štābskapt.

Seļifontovs. Mums krita — 1, ievainoja — 2 un kon-

tuzēja — 2.

16. (3.) maijā. 3. rotas slēpnis nošāva kādu cilvēku pa

daļai krievu, pa daļai prūšu kara formā un civīlapģērbā.

Pie viņa dokumentus neatrada. levainoja 1 strēlnieku.

17. (4.) maija. Padevās gūsta 4 vācieši: 2 sakši, 1 bava-

rietis un tiriņģietis.
18. (5.) maija. Mums nošāva 1 strēlnieku.

20. (7.) maija. Mes zaudējām: 2 ķritušus, 2 ievainotus

un 1 kontuzētu strēlnieku.

21. (8.) maijā. levainoja 2 un kontuzēja 1 strēlnieku.

lenaidnieks atklāja viesuļuguni uz 4. un 3. rotas ieraku-

miem, izšaujot ap 400 šāviņu.

22. (9.) maija. levainoja 8 strēlniekus.

23. (10.) maijā. Bataljona papildināšanai ieradās no 25.

Sibirijas papildu bataljona prap. Eltermanis. leradās

120. kājnieku divīzijas komandieris ģen.-maj.Koļankovs-
kis.

24. (11.) maijā. Ģen.-maj. Koļankovskis apskatīja

darba sekmes poziciju nostiprināšanā. levainoja 3 strēl-

niekus.

25. (12.) maijā. 3. un 4. rotu nomainīja 3. Kurzemes

latv. strēln. b-na rotas. Komandanta pienākumus uzjē-

mās 3. Kurzemes b-na komandieris plkv.-ltn. Kalniņš.

26. (13.) maijā. Nomainīja 1. un 2. rotu, ložmetēju

un izlūku komandu 3. Kurzemes b-na vienības. Labā kau-

jas iecirkņa priekšnieka pienākumus uzjēmās štābskapt.

Jurševska vietā 3. Kurzemes b-na poručiks Klin-

sons. lenaidnieks viesuļuguns sabojāja arī rotas virtu-

vi un nosita pavāru.

27. (14.) maijā. Bataljona vienības atradās rezervē un

atpūtā Gausinu rajonā. Karavīriem izdalīja jaunus zāba-

kus un apmainīja ietērpu, kas bija saplēsts priekštilta

nocietinājumos.
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Spiegi strādā!

29. (16.) maijā. Strēlnieki novēroja pie dzelzsceļa sig-

nālus sarkanu raķešu veidā.

30. (17.) maija. Pie dzelzceļa no 20. līdz 23. km novie-

toja jātnieku spridzinātāju komandas 6 posteņus.

31. (18.) maija. Atkal novietoja posteņus citās vietas,

lai noķertu spiegus, bet bez panākumiem.

1. (19. maijā) jūnijā. Lai notvertu spiegus, norīkoja

pastiprinātus posteņus, bet naktī apstaigāja dzelzceļu 2

patruļas ar 8 cilvēkiem katrā. Rotas 74 strēlniekus, ve-

cākus par 35 gadiem, aizsūtīja Daugavpils kara apgabala

ārrindas komandu priekšnieka rīcībā.

2. (20. maijā) jūnijā. Ikšķiles priekštilta nocietināju-

mos ievainoja komandantu plkv.-ltn. Kalniņu. Viņu eva-

kuēja un par komandantu iecēla plkv.-itņ. Franci.

6. (24. maijā) jūnijā. Ikšķiles priekštilta nocietinājumu

komandanta pienākumus pārjēma plkv.-ltn. Bairišev-

ski s.

8. (26. maijā) jūnijā. Sāka formēt 5. un 6. rotu. Par

rotu komandieriem iecēla: 5. rotā — poručiku Jankov-

ski, bet 6. rotā — praporščiku Ziediņu (4. rotas jau-

nāko virsnieku). Lielākā daļa pienākušo strēlnieku bija
20—27 gadu vecumā; tikai nedaudzi 30—33 gadu veci,

bet visi samērā labi apmācīti. Pēc papildinājuma 1. ro-

tā bija — 200 strēlnieku, 2. rotā - 201, 3. rotā

176, 4. rotā — 198, 5. rotā — 195 un 6. rotā — 170 strēl-

nieku.

11. (29. maijā) jūnijā. Vasaras svētku pirmā dienā

sarīkoja virsniekiem kopējas pusdienas, kurās piedalījās
arī 3. strēlnieku bataljona k-ris plkv.-ltn. Kalniņš, at-

griezies pēc atveseļošanās no ievainojuma. Komandieris

cildināja visus varonīgos Nāves salas aizstāvjus.

12. (30. maijā) jūnija. Pienāca 1 virsnieks un 145 strēl-

nieki bataljona papildināšanai.

14. (1.) jūnija. Bataljons pārceļas uz priekštilta no-

cietinājumiem un tur nomainīja 3. Kurzemes b-na rotas.
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Komandanta pienākumus uzjemās plkv.-ltn. Francis.

Zaudējām: 1 kritušu un 1 ievainotu.

15. (2.) jūnijā. Par labā iecirkņa pr-ku kļuva štābs-

kapt. Jurševskis. levainoja — 3 un kontūzēja — 2

strēlniekus.

Strēlnieki guļ ūdenī.

16. (3.) jūnijā. No lietus iepriekšējās naktīs ierakumi un

satiksmes ejas zemākās vietās applūdinātas vairāk kā %

aršīnas dziļumā. Applūdināta arī daļa blindāžu un pa-

tvertņu. Neskatoties uz to, ka dažās vietās strēlniekiem

nācās nevien stāvēt, bet pat gulēt ūdenī, tie nezaudēja
mošu garu. Zaudējām: 5 ievainotus strēlniekus.

17. (4.) jūnija. Kontuzēja podpor. Kubiļunasu, kas

tomēr palika ierindā.

18. (5.) jūnija. levainoja — 1 strēlnieku.

19. (6.) jūnija. Mums 1 kritis un ievainoti 6 strēlnieki.

20. (7.) jūnijā. levainoja 5 strēlniekus. Turpinājās cīņa

ar ūdeni un dubļiem. lenaidnieks izšāva uz 2. un 3. rotas

ierakumiem ap 150 šāviņu un 23 mīnas.

21. (8.) jūnijā. lenaidnieks ar viesuļuguni apšaudīja 3.

un 4. rotas ierakumus, izšaujot ap 600 šāviņu. Ūdens strau-

me Daugavā pārrāva un apgāza tiltu, ko būvēja uz āžiem.

Lielākā daļa aizpeldēja.
22. (9.) jūnija. Uz 2. un 3. rotu ienaidnieks izšāva

180 šāviņu un 45 mīnas. levainoja — 3 strēlniekus.}
23. (10.) jūnijā. lenaidnieks raidīja uz 4. rotu iOO

šāviņu, un uz pārējām divām rotām ap 420 šāviņu, kā

arī 51 mīnu.

24. (11.) jūnija. levainoja sapieru b-na plkv.-ltn. Du-

vanovu un 3 kareivjus. Nonāvēja — 1 strēlnieku.

25. (12.) jūnijā. lenaidnieks raidīja uz 5. un 4. rotas

ierakumiem ap 300 šāviņu. levainoja 9 strēlniekus,

no kuriem 4 palika ierindā, kontuzēja 1 un nonāvēja
— 1 strēlnieku.

26. (13.) jūnijā. Naktī uz 2. un 3. rotas ierakumiem

ienaidnieks izšāva ap 300 šāviņu, 80 mīnas un 95 granā-

tas. Mēs zaudējām: 4 ievainotus un 1 kritušu strēlnieku.
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3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona karogs (viena puse).

27. (14.) jūnijā. Zaudējām;: 3 kritušus, 2 ievainotus un 2

kontuzētus strēlniekus. Atbrauca birgādes komandieris,

Machovka.

Ievaino un kontūzē bataljona komandieri.

28. (15.) jūnija. Nakti ienaidnieks izšāva kādas 140

mīnas.

lecirkni apstaigājot, kopā ar brigādes komandieri un

galvenās rezerves priekšnieku, bataljona komandieri plkv.-

ltn. Franci šāviņa šķēpele ievainoja labā pēdā, sadra-

gājot kaulu; viņu kontūzēja arī galvā. Brigādes k-rim

šķēpele ievainoja kreisās rokas plaukstu un kreiso celi.

Plkv.-ltn. Franci pārcēla labajā krastā un evakuēja. Aiz-

kustinoša bija iemīļotā komandiera atvadīšanās no strēl-

niekiem. Strēlnieki zvērēja atriebties.
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3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona karogs (otra puse).

Mēs zaudējām: š> kritušus un 10 ievainotus (no tiem

4 palika ierindā) un 1 kontuzētu strēlnieku.

Bataljona pagaidu komandēšanu uzdeva kapt. Kļa-

viņām. Saformēja muzikantu komandu no 29 karavīriem,

adjutanta prap. Skra b c s vadībā.

29. (16.) jūnijā. Uz 1. un 5. rotas ierakumiem ienaid-

nieks izšāva ap 100 šāviņu. Mūsu zaudējumi bija: 1 kri-

tis, 8 ievainoti (no tiem 2 palika ierindā) un 4 kontu-

zēti strēlnieki. Par komandantu iecēla Kaļazinas kājn. pul-
ka k-ri plkv. Matvējevu, viņa palīgu — stābskapt. Jur-
š c v s k i.

30. (17. jūnija. 1 strēlnieku nonāvēja un 3 ievainoja.

2. (19. jūnijā) jūlijā. Bataljons sajēma korpusa ko-

mandiera pavēli: brīvprātīgiem izdarīt dēmonstrātīvu uz-

brukumu, lai saistītu pretinieka spēkus. No brīvprātī-
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giem saformēja 2 nodaļas ar 50 strēlniekiem katrā. Mū-

su artilērijas uguns sākās pīkst. 8.10 no rīta. lenaidnieks

atklāja uz mūsu ierakumiem stipru granātu un mīnu ugu-
ni. Mūsu izlūku vienā nodaļā pēc 1 stundas jau bija 15

levainotu. Bataljons zaudēja: ievainotus — 19, kritušus 1
— 2 un kontūzētus — 4 strēlniekus. Mūsu artilērija dze-

loņstiepuļu žogos ejas gan neizgrāva, bet ierakumus pie

Bunčiem un Liepāderiem izpostīja. Tanī laikā pāri Dau-

gavai steigā būvēja peldošu tiltu.

3. (20. jūn.) jūlijā. lenaidnieks visu dienu izdarīja

piešaudi uz jaunbūvēto tiltu, raidot ap 300 šāviņu, no ku-

riem tikai 5 trāpīja. Ap pusdienu nocietinājumos iera-

dās korpusa k-ris. ģen. Tretjakovs, un par drošsir-

dību apbalvoja ar Jura krustiem un medāļām visus brīv-

prātīgos, kas piedalījās vakardienas dēmonstrācijā. Ģen.

Tretjakovs cildināja latviešu bataljonus, it sevišķi 2.

Rīgas b-na strēlniekus.

Naktī uz 5. (22. jūn.) jūliju 2. Rīgas latv. strēlnieku

bataljonu nomainīja 3. Kurzemeš latv. strēln. bataljons!.

13. (30. jūn.) jūlijā. 2. Rīgas b-ns devās uz Narke-

viču māju rajonu pie Plakaņiem. Garastāvoklis bija ļoti

labs; teica, lai ātrāk laižot pret vācieti, ar kuru jānolī-

dzina parāds: jāatriebj plkv. Franča ievainošana.

24. (11.) septembrī. 2. Rīgas latv. strēlnieku batal-

jons, saskaņā ar pavēli, no Ķemeru rajona atgriezās Gau-

siņos pie Nāves salas.

26. (13.) septembri. Bataljons pārgāja no Gausiniern

uz Kaparāmurā muižu.

29. (16.) septembrī. Ar pavēli divīzijai bataljonā safor-

mēja skolu jauniem virsniekiem. Tanī ieskaitīja: prap.

Lucenu, Bērziņu I, Eltermani, Grundmani, Vī-

toliņu 11, Pelīti, Jakoviču, Ašāku un Kažoci-

ņu. Lektoru sastāvs: bat. k-ra p. v. i. kapt. Kļaviņš*

(militārā ētika un lauku reglaments), štābskapt. Juršev-
skis (ierindas reglaments, strēlniecība, paukošana un vin-

grošana), štābskapt. Ozoliņš (iekšējā dienasta regla-

ments, gāžu uzbrukumi un Zambržicka instrukcija), pod-
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por. Erdmaniš (mākslīgo šķēršļu pārvarēšana), prap.

Stikurs (ložmetēji, mīnumetēji un bumbmetēji).
5. (22. sept.) oktobrī. Sāka formēt 7. un 8. rotu. Tā-

dā kārtā iznāca 8 rotas ar 4 vadiem un 3 nodaļām katrā

vadā. lecēla: par 7. rotas komandieri prap. Auniņu,
jaunāko virsnieku — prap. Lucenu, par 8. rotas k-ri
— izlūku komandas pr-ku podpor. Erdmani, jaunāko
virsnieku — prap. Jaņeviču.

6. (23. sept.) oktobrī. Kājnieku izlūku komandas 65

strēlnieki un 52 brīvprātīgie no rotām, podpor. Erdma-

ņa vadībā, ar prap. Bērziņu II un Grundmani, aiz-

gāja uz Ogres muižu, lai izlūkotu Sausās salas rajonā un

sajemtu gūstekņus.

7. (24. sept.) oktobrī. Kapteiņa Jurševska vieta par

3. rotas komandieri iecēla podpor. Audzi.

Gāžu uzbrukums!

8. (25. sept.) oktobrī. Pīkst. 5 rītā divīzijas štābs pa-

ziņoja, ka ienaidnieks izlaidis gāzes Ikšķiles priekštilta

nocietinājumos, kuros atradās Kameņeckas pulks. No-

skaidrojās, ka arī aizmugures rajonu ienaidnieks apšau-

da ar smacējošo gāžu šāviņiem. Nekavējoties paziņoja vi-

sām rotām un komandām par gāžu uzbrukumu un mo-

dināja ļaudis, iekūra ugunskurus v. t. t. Divīzijas koman-

dieris pavēlēja bataljonam būt gatavībā. Pīkst. 6 rītā ba-

taljonam ar 4 rotām bija jānovietojas ierakumos Dau-

gavas labajā krastā no Šīranta līdz Kailai (Mācītāja) sa-

lai. Jau pīkst. 6.20 rītā 1., 2., 3. un 4. rota izgāja, lai ie-

jemtu iecirkni no 176. pulka kreisā spārna līdz 174. pul-
ka labajam spārnam. Vācieši apšaudīja krievu baterijas ar

smacējošo gāžu šāviņiem, un no pēdējiem cieta arī strēl-

nieki pie Kaparāmurā, kā arī 5. rotas jaunākais virsnieks

Ap 1 ak s.

Pīkst. 1 dienā divīzijas komandieris paziņoja, ka va-

kara krēslā bataljonam jāiet Ikšķiles priekštilta nocie-

nājumos. Uz komandiera p. v. i. norādījumu, ka batal-

jonā gandrīz nemaz nav Kumanta-Zeļinska pretgāžu masf-
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ku, divīzijas komandieris atbildēja, ka arī tās izrādīju-

šās nederīgas un ka galvenais ir — vairāk kurt uguns-

kurus! Bez tam bataljons domāts vienīgi rezervē un priek-

šējā līnijā to nenovietošot. Visbīstamākā vietā gāžu zi-

ņā, akmeņu lauztuvēs, bataljonu nekāda ziņā nenovieto-

šot.

Tomēr uz ziņojuma pamata par gāžu masku stāvokli

divīzijas komandieris norīkoja apmainīt bataljonā mar-

les maskas pret respīrātoriem, ko atjēma Batūrijas pul-
kam.

Vakara krēslai iestājoties, sakās pārcelšanas tada kar-

tībā: 3. rota, ložmetēju komanda, tad 4., 2. un 1. rota.

Pīkst. 7 vakarā bataljona 4 rotas un ložmetēju ko-

manda (15 virsnieki un 69 Cdurkļi) ieradās 173. Kame-

ņeckas pulka komandiera rīcībā, pulka rezervē, un novie-

tojās zemnīcās Daugavas kreisajā krastā. Pārcelšanās no-

tika zem pretinieka uguns, bet bez zaudējumiem.

Pīkst. 9 vakarā priekštilta nocietinājumos atsūtīja Ze-

ļinska respīrātorus, kurus nekavējoties sadalīja rotām.

Pēc stundas sajēma vēl iztrūkstošos respīrātorus, un tad

viss bataljons bija apgādāts ar Kumanta-Zeļinska mas-

kām. Divīzijas k-ris, pretēji savam agrākam rīkojumam,

pavēlēja izsaukt no meža darbiem uz priekštilta pozicijām

arī 5. un 6. rotu. Tās ieradās 173. pulka rīcībā pīkst. 4

rītā.

9. (26. sept.) oktobrī. Bataljona uzdevums bija aizstā-

vēt poziciju, paliekot iecirkņa rezervē. Naktī notika no-

vērotāju pastiprināta apšaudīšanās, bet ienaidnieka arti-

lērija apšaudīja pārceltuvi. Naktī vācieši vēl 2 reizes iz-

laida gāzes, bet tās sasniedza mūsu ierakumus tikai šķid-

ras miglas veidā, un, pateicoties aizsardzības līdzekļiem,

zaudējumu nebija.

Pīkst. 4 dienā bataljons iejēma poziciju labo iecirkni.

lerakumos bija daudz nosviestu kaujas piederumu, ku-

rus sedza zaļš apskapstījums, kā arī daudz nosprāgušu

kaķu un žurku. lerakumus tīrīja, tos kvēpinot un mazgā-

jot.
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10. (27. sept.) oktobrī. Naktī reta šauteņu un ložme-

tēju uguns. Pa kreisi bija dzirdams troksnis, dziedāšana

un saucieni „hochl".

11. (28. sept.) oktobrī. Naktī ievainoja ar mīnas šķēpe-
li 5. rotas komandieri poručiku Jankovski, bet tas pa-

lika ierindā. Dienā atjēma bataljonam visas Zejinska-Kur

manta pretgāžu maskas un tanī vietā iedeva jaunas, kas

vēl nebija lietātas. Bataljons pārvietojās labajā krastā di-

vīzijas rezervē pie Kaparāmurā muižas.

13. (20. sept.) oktobrī. Kamenecka pulka komandieris

pateicās bataljonam par dienastu un palīdzību Ikšķiles

priekštilta nocietinājumos un novēlēja bataljonam arī turp-

māk sekmes.

14. (1.) oktobrī. Bataljona papildīšanai no armijas štā-

ba ieradās podpor. Komandiers un praporščiki Zat-

lers, Arness, Skujevskis un Spulge-Spulģis.
Prap. Skujevskis agrāk bija strēlnieks 2. rotā un aiz-

gāja uz praporščiku skolu.

16. (3.) oktobrī. Bataljona papildināšanai ieradās pra-

porščiki Paujuks, Šteinerts, Lo be un Muti i. Prap.

Pauļuks, līdz iestājai praporščiku skolā, bija strēlnieks

1. rotā, un uz viņa vēlēšanos to nozīmēja atpakaļ. 1.

rotā.

19. (6.) oktobrī. Par tranšeju komandas pr-ku iecēla

prap. Krišjāni, par policijas komandas pr-ku — prap.

Druki, sapieru komandas pr-ku — podpor. Spolīti.

12. (30. okt.) novembri. 2. Rīgas bataljonu ar pavēli
12. armijai pārdēvēja par pulku.

3. Kurzemes latv. strēlnieku bataljons cīņās

(Kaujas žurnāla izvilkums).

13. (31. martā) aprīlī. Bataljons apmetās zemnīcu no-

vietojumā Lindenbergas muižā. Pl. 11 notika parāde, Ju-

ra krustu un medaļu izsniegšana b-na strēlniekiem par

1915. g. 22. oktobra Slokas kaujām.
14. (1.) aprīlī. Bataljons poručika Klinsona vadība

devās uz Ikšķiles priekštilta nocietinājumu pārceltuvi. Pēc
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pārcelšanās bataljons nomainīja 12. Sibirijas strēlnieku

pulku. Par nocietinājumu komandantu iecēla b-na koman-

dieri plkv.-ltn. Kalniņu.

15. (2.) aprīlī. Ēdienu strēlniekiem gatavo katlos Dau-

gavas krasta iedobumos, un divas reizes dienā spaiņos

piegādā priekšējās pozicijās.

20. (3.) aprīlī. Pozicijās apskates laikā ar šāviņa šķē-

peli ievainoja 37. sapieru b-na praporščiku Jefimovu un

kontuzēja bataljona komandieri plkv.-ltn. Kalniņu. Ba-

taljonā ievainoja — 2 un nonāvēja 2 strēlniekus.

21. (8.) aprīli. Ar sprāgstošo ložu šķēpelītem ievainoja
2 izlūkus — strēlniekus.

23. (10.) aprīli. levainoja 1 strēlnieku.

24. (11.) aprīlī. levainots 1 strēlnieks.

25. (12.) aprīlī. Bieži ierakumus pārlidoja ienaidnieka

un mūsu lidmašīnas, kuras apšaudīja artilērija.

27. (14.) aprīlī. levainoja 3 strēlniekus.

28. (15.) aprīlī. lenaidnieka smaga un viegla artilē-

rija atklāja viesuluguni uz mūsu ierakumiem.

30. (17.) aprīlī. Šrapneju šķēpele ievainoja kājā 4.

rotas komandieri, praporščiku Videnieku, un 2 strēl-

niekus.

1. (18. apr.) maijā. Prap. Kalniņa II vadībā izlūki

Bunču un Dāvju māju rajonā noskaidroja, ka gravā pie

Dāvju mājām vāci izliek apturi. Pretinieks pamanīja iz-

lūkus, apgaismoja viņus raķetēm un atklāja uguni. Iz-

lūkiem tikai ar lielām pūlēm izdevās atgriezties mūsu

ierakumos.

2. (19. apr.) maijā. levainoja 3 un kontuzēja 1 strēl-

nieku.

3. (20. apr.) maijā. 2. Rīgas latv. strēln. bataljons

nomainīja 3. Kurzemes latv. strēln. b-nu, kurš palika di-

vīzijas rezervē.

7. (24. apr.) maijā. Komisija podpor. Vitanta vadī-

bā apskatīja bataljona novietojumu sanitārā ziņā, un at-

rada visu kārtībā.
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11. (28. apr.) maijā. Mācītājs Edg. Bergs noturējāt

dievkalpojumu. Strēlnieki-luterāņi gāja pie dievgalda.

18. (5.) maijā. lenaidnieka smagā baterija raidīja vai-

rākus šāviņus uz bataljona zemnīcām, ievainoja un kon-

tuzēja vienu strēlnieku, kas drīz mira.

19. (6.) maijā. Ķeizara dzimšanas dienā notika parāde.

Bataljona komandieris plkv.-ltn. Kalniņš izdalīja varo-

nīgiem strēlniekiem Jura krustus un medāļas.
21. (8.) maijā. Vecākais ārsts pārbaudīja strēlnieku

veselības stāvokli.

22. (9.) maijā. Bataljona komandieris aizrādīja, ka strēl-

nieki ne visur ievēro iekšējo kārtību, kam var būt ļoti

bēdīgas sekas kaujas laukā.

24. (11.) maijā. Vakarā 1., 3. rotas un sakaru koman-

da, poručika K1 ins o n a vadībā, pārcēlās Nāves salā la-

bajā iecirknī. No šīs dienas par nocietinājuma koman-

dantu uzskatāms 3. bataljona k-ris plkv.ltn. Kalniņš!
Par kaujas iecirkņa pr-ku iecēla poručiku Klinsonu.

25. (12.) maijā. levainoja 4 strēlniekus; kontuzēja pra-

porščiku Šreiberu un 2 strēlniekus; visi palika ierindā.

26. (13.) maija. levainots 1 strēlnieks.

27. (14.) maijā. Pie Liepāderu mājām ienaidniekam ma-

nīti sargu suņi, kuri mūsu izlūkiem tuvojoties sāka stipri

riet. Agrāk tas nebija novērots. levainoja 1. rotas strēl-

nieku. Priekštilta nocietinājumu apmeklēja korpusa ko-

mandieris ģenerāl-ltn. Tretjakovs.

28. (15.) maijā. Bataljona ievainoti 4 strēlnieki, no

kuriem 2 palika ierindā.

Plkv.-ltn. Kalniņš ievainots un kontūzēts:

29. (16.) maijā. Pīkst. 11 vakarā ar šrapneļa šķēpeli

ievainoja un galvā kontūzēja b-na komandieri plkv.-ltn.
Kalniņu; ievainoja arī 2 strēlniekus. Zaudējums: kri-

ta — 3 strēlnieki, ievainoja — 8 un kontūzēja — 2,

no kuriem pēdējie divi palika ierindā. Šrapneļa sprādziens

kontūzēja prap. Šteinhardu.
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30. (17.) maijā. Pretinieka artilērija trāpīja kuģīti „Lat-

vietis", kas stāvēja būvējamā tilta tuvumā. levainoja-
-6 strēlniekus.

31. (18.) maijā. levainoti 3 strēlnieki, kontūzēti 2. Ba-

taljona komandieri plkv.-ltn. Kalniņu evakuēja. Savā

vietā viņš atstāja poručiku Klinsonu. Nocietinājumu
komandanta pienākumus uzjēmās 2. Rīgas latv. strēln.

b-na komandieris plkv.-ltn. Francis.

2. (20. maijā) jūnija. levainoti 3 strēlnieki, viens pa-

lika ierindā.

1. (19. maija) jūnija. levainoti 3 strēlnieki, viens pa-

lika ierindā.

3. (21. maija) jūnijā. levainoti 7 strēlnieki, 4 pa-

lika ierindā.

4. (22. maijā) jūnijā. Krita b-na 3 strēlnieki, ievainoja

vienu. Nocietinājumu apmeklēja korpusa komandieris ģe-

nerālleitn. Tretjakovs.
5. (23. maija) jūnijā. Nocietinājumu apmeklēja divīzijas

komandieris ģen.-ltn. Kolankovskis.

6. (24. maijā) jūnijā. Smagi kontūzēja podporučiku

Timmermani, kuru evakuēja, nonāvēja 2 un ievaino-

ja 3 strēlniekus, kontūzēja vienu.

7. (25. maijā) jūnijā. Komandanta pienākumus no plkv.-
ltn. Franča piejēma plkv.-ltn. Bairiševskis. Kontū-

zēja praporščiku Ernstu Alksni un Voldemāru Ber-

gu, abi palika ierindā. Krita viens un ievainoti 5 strēl-

nieki. 5. rotas formēšanai un 4. rotu papildei ieradās 2

rezerves rotas.

8. (26. maijā) jūnija. levainoja 3 strēlniekus.

9. (27. maijā) jūnijā. Pirmā diena bez zaudējumiem

nocietinājumā.

10. (28. maijā) jūnijā. levainoja 2 strēlniekus. lenaid-

nieks izšāva uz 1. un 2. rotas ierakumiem 59 šāviņus un

80 mīnas.

11. (29. maijā) jūnijā. Pretinieks izšāva uz mūsu ie-

rakumiem 250 šāviņu un 50 mīnu. levainoja 7 strēlnie-

kus.
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12. (30, maija) jūnija. levainots 1 strēlnieks.

13. (31. maijā) jūnijā. Pretinieks izšāva uz mūsu ie-

rakumiem 276 šāviņus un 60 mīnu. 3. Kurzemes latv.

strēlnieku bataljons pārcēlās Daugavas labajā krastā di-

vīzijas rezervē. Viņu nomainīja 2. Rīgas latv. strēln. ba-

taljons.

17. (4.) jūnija. Apbalvoja strēlniekus ar 69 Jura kru-

stiem un medaļām par varonību Nāves salā.

23. (10.) jūnijā. 12. armijas komandieris apbalvoja ar

ordeņiem virsniekus: prap. Rušmani — Sv. Staņislava

2. šķ., prap. Šteinhardu — Sv. Staņislava 3. šķ., pra-

porščikus Palmu un Cauni — Sv. Annas 4. šķ.

1. (18. jūn.) jūlija. Plkv.-ltn. Kalniņš uzjemās ba-

taljona komandiera pienākumus.

3. un 4. (21.—22. jūn.) jūlijā. 3. Kurzemes latv. strēln.

bataljons pārcēlās uz Ikšķiles priekštilta nocietinājumiem,

kur nomainīja 2. Rīgas latv. strēln. bataljonu. Poručiks4
K1 inso n s apbalvots ar Sv. Annas ordeņa 4. šķ. Poručiks

Elsis uzjēmās labā kaujas iecirkņa pr-ka pienākumus.

levainoja 2 strēlniekus.

5. (23. jūnijā) jūlijā. Mūsu zaudējums: krituši — 2,

ievainoti — 9 un kontūzēti — 2 strēlnieki/ Pretinieks 1

izšāva vairāk kā 250 šāviņu.

6. (24. jūnija) jūlija. Pretinieks izšāva uz mūsu ie-

rakumiem vairāk kā 300 šāviņu. levainoti 8 strēlnieki.

7. (25. jūnijā) jūlijā. Sekmīgi darbojās mūsu izlūki

prap. Alkšņa vadībā. Labā kaujas iecirkņa pr-ka pie-

nākumus uzjēmās poručiks Klinsons. levainoti — 2,

kontūzēti — 2 strēlnieki. Poručiks Klinsons apbalvots

ar Sv. Staņislava 3. šķ.

8. (26. jūnijā) jūlijā. Mūsu izlūki prap. Alkšņa va-

dībā izdarīja sekmīgu izlūkošanu. Mūsu zaudējumi: kri-

tuši — 1 un ievainots — 1 strēlnieks.

9. (27. jūnija) jūlija. Musu zaudējumi: krituši — 2,

ievainoti — 8 strēlnieki.

10. (28. jūnijā) jūlija. Musu zaudējumi: krituši — 1,

ievainoti — 8 strēlnieki.
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11. (29. jūnija) jūlija. levainoti — 2 strēlnieki, viens

palika ierindā.

12. (30. jūnijā), jūlijā. levainoti — 4 strēlnieki.

14. (1.) jūlijā. levainoti — 9 strēlnieki.

15. (2.) jūlijā. Mūsu zaudējumi: krituši — 3, ievainoti —

3 strēlnieki.

16. (3.) jūlijā. Mūsu un vācu izlūku sadursme. Mūsu

zaudējumi: krituši — 5, ievainoti — 25, no kuriem ierindā

palika 9, kontuzēts — 1 strēlnieks.

Izlūki — cīņu ugunīs!

17. (4.) jūlijā. 2. rota ar izlūku komandu zem

nieka artilērijas uguns iebruka vācu ierakumos pie Bunču

mājas, kur nodūra palikušos vāciešus; ievainotais prap.

Kalniņš II ar savu vadu ieguva 1 ložmetēju. Mūsu zau-

dējumi: ievainots prap. Kalniņš 11, kontuzēti — podpor.

Jurēvičs un prap. Palms ,kuri visi 3 palika ierindā,

krituši — 21 strēlnieks, ievainoti un kontuzēti -94 strēl-

nieki, no kuriem palika ierindā 18.

18. (5.) jūlijā. Par vakarējo uzbrukumu kaujas žurnālā

lasām: labā kaujas iecirkņa pr-ks poručiks Klinsons sa-

ļēma kaujas uzdevumu: iejemt labā iecirknī noteiktas vie-

tas. Viņš pavēlēja prap. Palmām ar 2. rotu izlauzties pie

Bunču mājām, prap. Kalniņam II ar V/2 vadiem no kreisās

puses doties Bunču virzienā. Podpor. Rušmanim ar

I vadu bija uzdots izdarīt demonstrāciju, un tanī brīdī,

kad prap. Kalniņa II izlūki iebrūk pretinieka ierakumos

„urrā" saucieniem maldināt ienaidnieku. Kājnieku izlūku

komandai podpor. Jurēviča vadībā bija jāiejem drupas

un jāuzbrūk Bunču mājām no frontes. Vienojās, ka pir-

mais „urrā" saucieniem dosies uzbrukumā podpor. Ju-
rēvičs ar izlūku komandu, viņam sekos prap. Palms, un

prap. Kalniņš ar strēlniekiem. Pīkst. 10.45 min. vakarā

sāka darboties mūsu artilērija. Izlūki podpor. Jurēviča
vadībā „urrā" saucieniem metās uzbrukumā pie Bunču

mājām. Praporščiki Palms un Kalniņš II ar saviem izlūkiem

devās palīgā. Strēlnieki ielauzās pretinieka ierakumos.
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Prap. Kalniņa lode trāpīja vācu ložmetēju vadītāju. Vāci

neizturēja un metās bēgt. Pretinieks atklāja artilērijas;

un ložmetēju viesujuguni. Strēlnieki atkāpās, pajemot vācu

ložmetēju un ievainotos. Ar vācu granātu ievainotais prap.

Kalniņš II iznesa ne tikai vācu ložmetēju, bet arī mūsu

strēlnieku, kuru atrada ceļā ievainotu. Mūsu zaudējumi:
uzbrukumā krituši un ievainoti 70 strēlnieki, bet ieraku-

mos no vācu artilērijas uguns krituši un ievainoti 36. Ba-

taljona papildei ieradās prap. Rutkēvičs, kuru iedalīja
3. rotā.

19. (6.) jūlija. Musu zaudējumi: kontuzēti — ārsts Spal-

viņš un podpor. Eiza, 9 strēlnieki.

20. (7.) jūlija. levainoti — 4, kontuzēts 1 strēlnieks!

21. (8.) jūlijā. Poručiks Klinsons paaugstināts par

štābskapteini. Mūsu zaudējumi: krituši — 1, ievainoti — 8

un kontuzēts — 1 strēlnieks.

22. (9.) jūlija. Krituši — 2 un ievainoti — 2.

23. (10.) jūlijā. Pretinieks izšāva 200 šāviņu un 52 minas.

levainoti — 5 un kontuzēts — 1 strēlnieks.

24. (11.) jūlija. Štābskapt. Klinsons apbalvots ar Sv.

Annas ordeņa 2. šķ. levainoti — 4, kontuzēti — 4.

25. (12.) jūgijā. Por. Elsis apbalvots ar Sv, Annas

ordeņa 3. šķ. Podporučiki Jurēvičsun Saliņš un prap.

Bergs apbalvoti ar Sv. Staņislava 3. šķ. levainots — 1,

kontuzēts — 1.

26. (13.) jūlija. levainoti — 9 strēlnieki.

27. (14.) jūlijā. Mūsu zaudējumi: krituši — 1, ievainoti

— 9, no kuriem 4 palika ierindā, kontuzēti — 14, ierindā

palika — 11.

28. (15.) jūlija. 3. Kurzemes bataljons pārcēlās labajā

krastā divīzijas rezervē.

2. (19. jul.) augustā. Par 34. papildrotas komandieri

iecēla prap. Palmu.

13. (30.) augusta. Troņmantinieka Alekseja dzimum-

dienā notika bataljona strēlnieku parāde.

14. (31. jūl.) augustā. Prap. Āri ar 15 strēlniekiem no-

sūtīja uz Nāves salu iepazīties ar šaušanu no mīnume-

tējiem.
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Igauņu strēlnieki —

savā vadā!

17. (4.) augustā. Igauņu tautības strēlnieki pārvieto-

jās 1. vadā pie 6. rotas, par tā komandieri iecēla igauni

prap. X am alu.

18. (5.) augusta. Bataljons pārcēlās uz Ikšķiles priekš-
tilta nocietinājumiem.

19. (6.) augustā. Krituši — 3, ievainoti — 7, kontuzēti

— 2 strēlnieki. Komandanta pienākumus uzjēmās plkv.-ltn.

Kalniņš.

20. (7.) augusta. Krituši — 2, ievainoti — 7, kontuzēti —

2 strēlnieki.

21. (8.) augusta. Krituši — 6, ievainoti — 5 strēlnieki.

Prap. Lāva apbalvots ar Sv. Annas 4. šķ.
22. (9.) augusta. levainoti — 1, kontuzēts — 1 strēlnieks.

23. (10.) augusta. levainoti — 3 strēlnieki. Podpor.
Eiza apbalvots ar Sv. Staņislava 3. šķ.

24. (11.) augusta. levainoti — 3 strēlnieki. Nocietināju-

mos ieradās ģen.-ltn. Koļankovskis.
25. (12.) augusta. Musu un vācu izlūku sadursme. levai-

nots — 1 strēlnieks.

26. (13.) augusta. levainots — 1 strēlnieks.

27. (14.) augustā. Kritis 1 strēlnieks, ievainoti — 3.

28. (15.) augustā. levainoti — 2. Pie bataljona nodibi-

nāta tiesa, kurā iecēla: par priekšsēdi — štābskapt. Klin-

sonu, locekļiem — por. Elsi un podpor. Šponu, darb-

vedi — podpor. Kaug ar v.

29. (16.) augusta. levainoti — 4 strēlnieki.

30. (17.) augusta. Krituši — 2, ievainoti — 4, no kuriem

1 palika ierindā, kontuzēti — 4, visi palika ierindā.

31. (18.) augustā. Mūsu zaudējumi: krituši — 2, ievaino-

ti — 5, kontuzēti — 4. Apbalvoti: podpor. Šreibers

ar Sv. Annas 3. šķ. un podpor. Kalniņš — Sv. Annasi

4. šķ.

1. (19. aug.) septembri. levainots — 1 strēlnieks.

2. (20. aug.) septembri. levainoti — 2, kontuzēts — 1

strēlnieks.



141

3. (21. aug.) septembrī. levainots — 1 strēlnieks.

5. (23. aug.) septembrī. levainoti — 6 strēlnieki.

6. (24. aug.) septembrī. levainoti — 4 strēlnieki.

7. (25. aug.) septembrī. Ikšķiles priekštilta nocietinā-

jumus apmeklēja korpusa komandieris ģen.-ltn. Tretja-
kovs un divīzijas komandieris ģen.-maj. Koļankovs-
kis. Apbalvoja strēlniekus Jura krustiem un medaļām.
levainoti — 3 strēlnieki.

9. (27. aug.) levainoti — 12 strēlnieki, krituši — 1.

Godina kritušos cīņu biedrus.

11. (29. aug.) septembrī. 3. Kurzemes latv. strēln. ba-

taljons pārvietojās no Ikšķiles priekštilta nocietinājuma

divīzijas rezervē. Strēlniekiem izsniedza Jura krustus un

imedalas. Pēc parādes bataljons devās uz Brāļu kapiem

pie Pelču mājām, kur godināja savus kritušos cīņu biedrus.
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Nāves salā 1916. gada kritušie 3. Kurzemes latv. bataljona

strēlnieki, kuŗi apbedīti Brāļu kapos pie Pelču mājām.

Kritušo strēlnieku saraksts jemts no Brāļu kapu komitejas arķiva.

1. Kluss, Vikentijs. Kritis 21. aug.

2. Šulmeistars, Pēters. Kritis 18. aug.

3. Kārkliņš, Ernsts. Kritis 8. aug.

4. Kadiķis, Ādams, jaun. apakšvirsnieks. Kritis 8. aug.

5. Celms, Kārlis. Kritis 17. aug.

6. Nezināms. Kritis 4. aug.

6. Nezināms. Kritis 4. aug.

7. Poikars, Osips. Kritis 8. aug.

8. Ezers, Nikolajs. Kritis 8. aug.

9. Mosteika (Mostenko), Miķelis. Kritis 8. aug.

10. Grīnvalds, Ernsts. Kritis 8. aug.

11. Ozoliņš, Ernsts. Kritis 6. aug.

12. Langserds, Jānis. Miris no ievainojumiem 24. aug.

13. Jansons, Kārlis, feldfēbelis. Kritis 13. aug.

14. Griķis, Jānis. Kritis 5. aug.

15. Dūda, Jānis. Kritis 15. aug.

16. Priekuls, Roberts. Kritis 13. jūlijā.
17. Valters, Vilis. Kritis 15. jūlijā.
18. Caune, Krišjānis. Kritis 13. jūlijā.
19. Stepanovs, Aleksandrs. Kritis 14. jūlijā.
20. Ozoliņš, Pēteris. Kritis 11. jūlijā.
21. Kuške, Eduārds. Kritis 9. jūlijā.
22. Rubļevskis, Juliāns. Kritis 8. jūlijā.
23. Dumbra, Jānis. Kritis 8. jūlijā.
24. Kauliņš, Teodors. Kritis 7. jūlijā.
25. Paegle, Fricis. Kritis 6. jūlijā.
26. Mežlts, Alberts. Kritis 4. jūlijā.
27. Gebels, Alfrēds, jaun. apakšvirsnieks. Kritis 4. jūk
28. Kovaļskis, Antons. Kritis 5. jūlijā.
29- Tupētājs, Fricis. Kritis 4. jūlijā.
30. Cankals, Andrejs. Kritis 4. jūlijā.
31. Nezināms. Kritis 4. jūlijā.

32. Rudovičs, Josifs. Kritis 4. jūlijā.
33. Gražuls, Konstantins. Kritis 4. jūlijā.

34. Zubrickis, Vladimirs. Kritis 4. jūlijā.

35. Nipkens, Nikolajs. Kritis 4. jūlijā.

36. Reizs, Jēkabs. Kritis 4. jūlijā.
37. Nezināms. Kritis 4. jūlijā.
38. Zandmans, Kārlis, jefreitors. Kritis 6. jūlijā.

39. Kurcenbaums, Vilis. Kritis 3. jūlijā.
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40. Valdenšteins, Fricis. Kritis 3. jūlijā.

41. Lagzdiņš, Pēteris. Kritis 4. jūlijā.
42. Vasiļjevs, Aleksandrs, jefreitors. Kritis 4. jūlijā.
43. Feldmans, Mārtiņš. Kritis 5. jūlijā.
44. Zariņš, Pēteris, jaun. apakšvirsnieks. Kritis 5. jūl.
45. Muižnieks, Kristaps. Kritis 4. jūlijā.

46. Elferts, Fricis. Kritis 5. jūlijā.
47. Gavars, Pāvils. Kritis 4. jūlijā.
48. Siruzs, Jānis. Kritis 4. jūlijā.
49. Vāgners, Vilis. Kritis 5. jūlijā.
50. Ģermans, Dāvids, jefreitors. Kritis 5. jūlijā.
51. Zauers, Mārtiņš, jefreitors. Kritis 27. augustā.
52. Ērkšis, Jānis. Kritis 5. jūlijā.
53. Kregers, Kārlis. Kritis 15. jūlijā.
54. Vējups, Jānis. Kritis 2. jūlijā.
55. Vadziņš, Ernsts. Kritis 2. jūlijā.
56. Paiša, Osips; Kritis 29. jūlijā.
57. Maziņais, Jānis. Kritis 29. jūlijā.
58. Saļda, Jānis. Kritis 27. jūlijā.
59. Valters, Vilis. Kritis 28. jūlijā.

60. Žagars, Augusts. Kritis 27. jūlijā.
61. Vīngalds, Juris. Kritis 26. jūlijā.
62. Jākoveļs, Ignāts. Kritis 23. jūlijā.
63. Induļevičs, Jānis. Kritis 5. aug.

64. Berzinskis, Artūrs, jefreitors. Kritis 5. jūlijā.
65. Tauris, Jēkabs. Kritis 27. aug.

66. Āboliņš, Oskars. Kritis 25. aprīlī.
67. Strazdiņš, Alberts- Kritis 25. aprīlī.
68. Pērkons, Ernsts. Kritis 24. aprīlī.

69- Štempels, Jānis. Kritis 16. aprīlī.
70. Hausmans, Kārlis, jaun. apakšvirsnieks. Kritis 21. apr.

71. Ozoliņš, Fricis. Kritis 15. aprīlī.
72. Stūrīts, Pēteris. Kritis 22. aprīlī.
73. Abjāters, Dīdrichs. Kritis 15. aprīlL
74. Kļaviņš, Kārlis. Kritis 16. aprīlī.
75. Bogens, Roberts. Kritis 15. aprīli.

76. Izoliņš, Jānis. Kritis 16. aprīlī.

77. Līķis, Eduards. Kritis 16. jūlijā.

78. Puķudārzs, Kristaps. Kritis 4. jūlijā.



J. R. Tillberga zīmējums.
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Akts par cīņām Nāves salā un pieminekli varoņiem

Pamatojoties uz Karaspēka inspektora pavēli Nr. 16

15. jūlijā 1921. g., komisija: pr-js pulkv. Francis, locekli:

pulkv. Kalniņš, karaspēka inž. virsleitn. Betga un kar-

togrāfs leitn. Mors 1921. g. 28. jūlijā izbrauca uz Ikšķili
un viņas apkārtni un apskatīja:

A) cīņas laukus, kur Nāves salā 1916. gadā no 1. ap-

rīļa līdz oktobra beigām norisinājušās sīvas poziciju kau-

jas starp vāciem un 2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu strēl-

nieku bataljoniem;

B) Brāļu kapus Ikšķiles draudzes kapsētā, kur ap-

rakti 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Nāves salā

varoņu nāvē kritušie 75 strēlnieki;

C) Brāļu kapus pie Pelču mājām, kur aprakti 3. Kur-

zemes bataljona Nāves salā varoņu nāvē kritušie ap 80

strēlnieku;

D) Brāļu kapus pie Gulbja ezera Kaparāmurā, kur ap-

glabāti Nāves salā pirmie kitušie 18 strēlnieki.

Lielajā pasaules kara laikā viena no ievērojamākām
sīvu kauju vietām Rīgas apkārtnē bija tā saucamā „Nāves

salā", kuras piemiņa dzīvos latvju tautā un strēlnieku pul-
ku vēsturē.

Daugavas līkumā pie Ikšķiles, viņas kreisajā krastā,

atradās krievu pozicijās, zem nosaukuma „Ikšķiles tilta

gala apcietinājumi", lai gan paša tilta jau no 1915. gada

beigām nemaz vairs nebija. No trim pusēm apjosta ar

Daugavu un dienvidos ar vācu pozicijām, šī vieta bija kā

sala, atšķirta no pārējās pasaules. Latviešu strēlnieki šo

vietu nosauca par „Nāves salu", to lielo upuru dēļ, kurus

bij jānes šīs pozicijās aizstāvēšanai, jo ložu un lādiņu kru-

sa te nerima dienu un nakti.

Nāves salas īsa vēsture ir šāda: 1915. g. vēlā rudenī

krievu armijai Ikšķiles frontē atkāpjoties uz Daugavas

labo krastu, divas rotas, kuras apsargāja pārejas vietu

Daugavai, pie Līves muižas pretim Ikšķilei, aizkavējās un

nepaspēja atkāpties, jo tilts pāri Daugavai negaidot bija
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uzspridzināts. Daugavas kreisā krastā palikušās rotas bi-

ja domāts pārcelt upei. Bet armijas virspavēlniecība, ie-

vērodama šīs vietas svarīgo stratēģisko nozīmi, kā Rīgas

apsargāšanai, tā arī izmantojot viņu kā izejas vietu uz-

brukuma gadījumā, nolēma to paturēt savās rokās un

tur esošās rotas pastiprināt. Vācu trieciens jau bija ap-

stājies. Rudeņa operācijas frontē beigušās. Daugava aiz-

sala un stāvoklis nodrošinājās.

1916. jgada pavasarī, paredzot, iestājoties siltam laikam,

operācijas atjaunot, bija jānostiprina stāvoklis Ikšķiles
tilta gala apcietinājumos — Nāves salā, palielinājot tur

esošo garnizonu un uzceļot apcietinājumus. Daugavai at-

brīvojoties no ledus, Nāves salas garnizonam bija viena

izeja: uzvarēt jeb mirt, jo par atkāpšanos vasaras laikā,

tilta trūkuma dēļ, nevarēja būt ne runas. Tāpēc šīs svarī-

gās vietas aizstāvēšanu bija nolemts uzticēt karaspēka da-

ļām, kuru drošsirdība, uzticība un kauju spējas būtu ne-

apšaubāmas. Par tādām izraudzījās latviešu strēlnieku

bataljonus, ieceļot šo bataljonu komandierus par Nāves

salas komandantiem.

Naktī uz 1. aprīli 3. Kurzemes latviešu strēlnieku ba-

taljons, ar pulkvedi Kalniņu kā komandantu, pārcēlās
Nāves salā. Nāves salas komandantam bez latviešu strēl-

niekiem bija padotas arī citas krievu karaspēka daļas.

Viss salas garnizons bij apmēram 3—4 tūkst. vīru. Sva-

rīgāko vietu — pozicijas labo spārnu apsargāja latviešu

strēlnieki, un kreiso — krievu karaspēka daļas. Pēc trim

nedēļām 3. Kurzemes latviešu strēln. bataljonu nomai-

nīja 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljons ar pulkvedi

Franci, kā komandantu. Tā pēc katrām trim nedēļām

mainījās 3. Kurzemes un 2. Rīgas latviešu strēlnieku ba-

taljoni. Latviešu strēlniekiem bija jāizlēj daudz sviedru un

asins, Nāves salas nostiprināšanai un aizsargāšanai. Pa-

vasarim sākoties, vāci visiem spēkiem centās salas apsar-

gātājus un viņu celtos apcietinājumus iznīcināt. Tur ne-

bija miera dienu un nakti, katru acumirkli vajadzēja būt

pilnā kaujas gatavībā. Ikdienas sadursmes un pastāvīga

apšaudīšana visādu tipu vācu lielgabaliem?
lož- un mīnume-
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tējiem un smacējošām gāzēm darīja Nāves salas aizsar-

gātāju stāvokli loti grūtu. No izdevīgām vācu pozicijām

Nāves salu varēja redzēt, kā uz delnas. Tikai naktīs vi-

sus materiālus poziciju pastiprināšanai, kā arī visus ci-

tus kaujas līdzēkļus un pārtikas vielas bij iespējams pār-

vest pār Daugavu, kas prasīja lielus upurus. Neskatoties

uz grūtiem un nelabvēlīgiem apstākļiem un to, ka tas, ko

naktī uzcēla, gandrīz katru dienu vāci noārdīja, tomēr

beigu beigās latviešu strēlnieki pārvērta Nāves salu par

stipru cietoksni. Nakts sadursmēs un uzbrukumos vācu

pozicijām strēlnieki vairāk reizes ieguva gūstekņus un lož-

metējus. 2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku ba-

taljoni atradās Nāves salā līdz vasaras operācijas bei-

gām, oktobra mēnesim, kad tos atsauca rezervē. Strēl-

nieku zaudējumi visā aizstāvēšanas laikā Nāves salā bija

ap 1800 cilvēku, to starpā ap 300 kritušo varoņu nāvē.

Abus komandantus, pulkvežus Franci un Kalniņu vairā-

kas reizes ievainoja un kontūzēja.

levērojot minēto, komisija nolēma:

1. Apskatītās cīņu vietas atzīt par vēsturiskām Lat-

vijā.

2. Apzīmēt šīs kaujas vietas ar kopēju pieminekli Nā-

ves salā — vietējās kapsētas tuvumā bijušo pirmo poziciju

kalna galā.

Piezīme: Ceļamam piemineklim atsavināms zemes-

gabals apm. vienas pūrvietas lielumā (neauglīgs

smilšu kalna gals).

3. Brāļu kapus Ikšķiles kapsētā, pie Peļču mājām un

pie Kaparāmura iežogot ar dzelzbetona stabiņiem un uz-

celt lielākus pieminekļus ar krusta zīmi un uzrakstu.
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